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Uluslararası Süreç 
Rio Zirvesi-1992 

•  “Çevreye rağmen kalkınmanın 

sağlanamayacağı,  

•   Kalkınmanın ihmal edilmesi ile 

çevrenin korunamayacağı”  

  Zirvenin sonunda elde edilen çıktılar 

şunlardır: 

•  Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi  

•  Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi  

•  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi  

İklim Değişikliğinin Etkileri 

•  Son 100 yıl içinde küresel iklim, 

ortalama 0,5°C ısınmıştır. 

•  Bugünden itibaren herhangi bir 
emisyon salınmasa dahi küresel 

sıcaklığın, gelecek on yıllar içinde 

0,5° ile 1°C artmaya devam 

edeceğini ortaya konulmuştur. 

•  Önlem alınmadığı takdirde, dünyanın 

gelecek yüz yıl içinde 1,4° ile 5,8°C 

daha ısınacağını öngörülmektedir. 

Sera Gazları 
	  
	  

IPCC’nin son Raporunda 
ik l im  s istemin in şüphe 
götürmeyecek şekilde ısındığı  
ve 20.yüzyılın ortalarından bu 
y a n a o r t a l a m a y ü z e y 
sıcaklıklarında gözlenen artışın 
b ü y ü k b ö l ümü n ü n % 90 
ihtimalle insan kaynaklı sera 
gazı salımlarındaki artıştan 
kaynaklandığı daha somut bir 
şekilde ortaya konulmuştur. 

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN NEDENLERİ	  
	  Sunum İçeriği 

•  İklim Değişikliği Nedir 

•  Uluslar arası İklim Müzakereleri 

•  İklim Değişikliği İle Mücadele  

•  Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
•  İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları 

•  İklim Değişikliği Eylem Planı (İDEP) 

•  İDEP İzleme ve Değerlendirme Sistemi 

	  	  

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE 
ÇALIŞMALARI 

Kader TUĞAN 
Çevre Mühendisi	  

	  	  

Çevre Görevlisi Eğitimi   
Teşekkürler 

 
 
 
 

Kader TUĞAN 
Çevre Mühendisi 

İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı 
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 

Tel: 0 312 586 31 69 
Faks: 0 312 474 03 18 

E-mail:kader.tugan@csb.gov.tr 
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Ülkemizde Yapılan Çalışmalar Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

İklim Değişikliği ile Mücadele İçin 

	  	  	  
• Doğal kaynakları bilinçli tüketmek, 
• Hayat tarzımızı değiştirmek,  
• Sanayileşme ve çevre arasında denge 
kurmak, 
• Temiz Üretim gerçekleştirmek 
• Enerji ve Sanayide verimlilik 
sağlamak, 

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanımını yaygınlaştırmak 

	  

Ülkelerin Emisyonları ve Enerji Tüketimleri 

402	   5,5	  

Kaynak: World Bank-JRC European Commission  

Sera Gazı Emisyonları Sektörel Dağılımı 

2012 yılı sektörlere göre Toplam Sera Gazı Emisyonları  
(Milyon Ton ve %) 

Türkiye’nin Sera Gazı Emisyon Envanteri 

1990-2012 Yılları Arası Toplam Sera Gazı Emisyonu 

	  
	  

Türkiye ve Uluslararası Süreç 

•  Türkiye, Birleşmiş Milletler İklim 

Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine 24 

Mayıs 2004 tarihi itibariyle taraf 

olmuştur. 

•  Türkiye, 26 Ağustos 2009 tarihinde 

Protokole taraf olmuştur. 

•  Türkiye’nin ilk yükümlülük 

döneminde sayısallaştırılmış sera 

gazı emisyon azaltım  yükümlülüğü 

yoktur.  

 

	  Faaliyetler Sonucunda  
Ortaya Çıkan Sera gazlarının 

Önlenmesi İçin 
	  

İklim Değişikliği Çerçeve 
Sözleşmesi 

(1992) 

Kyoto Protokolü 
(1997) 

Uluslararası Süreç 
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 Ulaştırma Sektörü 
 Yük ve Yolcu Taşımacılığı (2009-2023) 

             İDEP  
İzleme ve Değerlendirme Sistemi 

1 Ocak 2013 tarihinden itibaren İDEP İzleme Sistemine 541 
eylemin; 
•  Gerçekleşme durumu, 
•  Uygulanma sürecinde yaşanan olumlu ve olumsuz 

gelişmeler, 
•  Uygulanmasına ilişkin değerlendirme ve çözüm önerileri, 
 

 ilişkin bilgi girişi İDEP İzleme Sisteminde eylemlerin 
izlenmesinden sorumlu kurum/kuruluşların temsilcileri 
tarafından yapılmaktadır.2012 İDEP İzleme Raporu 
Hazırlanmış olup, 2013 Yılı için çalışmalar devam etmektedir. 

 2011’de yayınlanan ve genel 
ama c ı s e r a g a z ı em i s y o n l a r ı n ı 
s ın ır landırmaya yönel ik eylemler 
vasıtasıyla iklim değişikliği ile mücadele 
edilmesi, iklim değişikliğinin etkilerinin 
yönetilerek dayanıklılığın artırılması ve 
böylece Türkiye’de iklim değişikliği ile 
mücadele ve uyumun teşvik edilmesi olan 
İDEP’teki eylemlerin yıllık gerçekleşme 
oranının değerlendirilmesine yönelik 
İDEP İzleme ve Değerlendirme Sistemi 
hazırlanmıştır. 

              İDEP  
İzleme ve Değerlendirme Sistemi 

              İDEP  
Ormancılık ve Uyum Sektörleri 

              İDEP  
Ulaştırma ve Atık Sektörleri İDEP 

  Toplam 541 eylemden oluşan 
İklim Değişikliği Eylem Planı’na 
http://iklim.csb.gov.tr adresinden 
ulaşılabilmektedir.  
   
  İçerisinde Belediyeler, 
Belediye Birlikleri, İ l Özel 
İdareleri ve Valiliklerin bulunduğu 
53 k u r um/ku r u l u ş İDEP ’ i n 
uygulanmasından sorumludur. 
   

  137 Kurum/kuruluş ise “İlgili 
Kuruluş” konumundadır. 

 
      
  

İDEP 

•  Enerji Sektörü 
•  Bina Sektörü 
•  Ulaştırma Sektörü 
•  Sanayi Sektörü 
•  Tarım  Sektörü 
•  Atık Sektörü 
•  Arazi Kullanımı ve Ormancılık 

Sektörü 
•  İklim Değişikliğine Uyum 

İDEP 
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HAVA KİRLİLİĞİ VE KONTROLÜ
Doç.Dr. Arslan SARAL

Yıldız Teknik Üniversitesi
Çevre Mühendisliği Bölümü

saral@yildiz.edu.tr

1. HAVA KİRLİLİĞİNİN TANIMI
Hava kirliliğinin tanımlayabilmek için, evvela soluduğumuz temiz havanın ne içerikte (Tablo 
1.1) olduğunu belirtmek, daha sonra da kirli havayı temiz hava ile kıyaslamak yerinde olacaktır. 
Temiz ve kirli hava olarak tarif edilen havada bulunan ve kirlilik oluşturan belli başlı bileşenler 
Tablo 1.2’de görülmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki, Tablo 1.2’deki kirleticiler örnek ola-
rak verilmiş olup bunlardan başka daha birçok çeşitte hava kirleticilerinin varlığı söz konusu-
dur. Özellikle fiziksel özellikleri itibarıyla sıvı ve katı (partikül madde) şekillerdeki kirleticiler de 
önemli kirleticiler sınıfındadır.  Bütün bu kirleticiler de çeşitli şekillerde atmosfere atılmaktadır 
ki kirleticilerin bu şekilde atmosfere salınmasına emisyon denir. Tablo 1.1 ve Tablo 1.2’de, 
bileşenler için verilen “ppm” birimi, 1 milyon hava hacmi içerisindeki bileşenin hacmi olarak 
tanımlanmaktadır. Mesela metan gazının temiz havadaki miktarı 1 milyon litre hava içerisinde 
1.5 litre iken; bu miktar yine 1 milyon litre havada 2.5 litrenin üzerine çıkarsa, bu hava metan 
gazı bakımından kirli olarak tarif edilir. Buradaki örneğe dikkat edilirse, havanın kirli olması 
her bir kirletici bileşen bakımından münferiden tarif edilmektedir. Yani, havanın kirli olduğunu 
söyleyebilmemiz için Tablodaki kirletici bileşenlerin tamamının birden kirlilik sınırını aşması 
gerekmiyor. Herhangi birinin verilen kirlilik sınırını aşması, havanın o kirletici bakımından kirli 
olması demektir. 

Tablo 1.1. Deniz seviyesinde temiz hava bileşimi

Bileşenler
Kimyasal 

formül
Konsantrasyonlar

% v/v ppmv
Daimi bileşenler

Azot N2 78,084
Oksijen O2 20,946
Argon Ar 0,934
Neon Ne 18,2
Helyum He 5,2
Kripton Kr 1,1
Hidrojen H2 0,5
Nitrözoksit N2O 0,3
Ksenon Xe 0,09

Değişken bileşenler
Su buharı H2O 0,01-7
Karbon dioksit CO2 0,035 350
Metan CH4 1,5
Karbon monoksit CO 0,1
Ozon O3 0,02
Amonyak NH3 0,01
Azot diosit NO2 0,001
Kükürt dioksit SO2 0,0002
Hidrojen sülfür H2S 0,0002
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Her iki Tabloda ifade edilen azot ve oksijen gazlarının kirletici olmadıkları; havanın iki temel 
bileşeni oldukları bilinmektedir. Yine, karbon dioksitin de sağlık etkileri bakımından kirletici sı-
nıfında sayılmadığı, ancak iklim değişimi ile ilgili temel bileşenlerden olduğu da bilinmektedir.

Hava kirliliğinin daha teknik tarifi ise, “hava kirleticilerinin, canlıların (insan, hayvan ve bitkiler) 
sağlığı üzerinde ve  yapı-malzemelerde zararlı etkiler meydana getirecek miktar (konsant-
rasyon) ve sürede havada bulunması” şeklindedir. Yine bu tanımda da, bir veya birden çok 
kirleticinin bir arada bulunması söz konusudur. Bu tanım gereği, havanın kirli olduğunu söy-
leyebilmemiz için, bir kirleticinin zararlı olabilecek miktarda ve zararının ortaya çıkabileceği 
kadar uzun sürede havada bulunmasından bahsedilmektedir. O halde, kirli havayı kısa süreli 
solumak zarar vermiyorsa, teknik olarak hava kirliliğinden bahsetmeyiz. Burada hemen şunu 
da ifade etmek gereklidir ki, zararın ortaya çıkması kirli havaya maruz kalanın hassasiyeti ile 
doğrudan ilgilidir. Mesela, tanımda bahsedilen miktar ve süre, yaşlılar, hastalar ve çocuklar 
için sağlıklı kişilere kıyasla daha düşük seviyelerdedir. Yani, zararlı etkinin ortaya çıkabilmesi, 
etkiye maruz kalma hassasiyeti ile ilgilidir. 

Tablo 1.2. Kirli atmosfer ile temiz atmosferin karşılaştırılması

Bileşen Temiz Hava
(ppm)

Kirli Hava
(ppm)

Azot, N2 790000 790000
Oksijen, O2 209500 209500
Karbon dioksit, CO2 320 400
Karbon monoksit, CO 0.1 40 - 70
Metan, CH4 1.5 2.5
Nitröz oksit, N2O 0.25 ?
Azot dioksit, NO2 (NOX) 0.001 0.2
Ozon, O2 0.02 0.5
Kükürt dioksit, SO2 0.0002 0.2
Amonyak, NH3 0.001 0.02
Diğer kirleticiler değişken değişken

Tanımda  hava terimi ile çok büyük ölçüde atmosferin deniz seviyesinden 10 km yukarıya 
kadar olan kısmı kast edilir. Bu mesafe zaman zaman 150-250 m’lere kadar azalabilir ve bu 
durumda ciddi hava kirliliği problemleri yaşanabilir (Şekil 6.8.1). 
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Şekil 6.8.1. Atmosferin tabakaları

Temiz hava içinde, yukarıda bahsedildiği üzere, partiküler maddeler (PM) de yer alır ve sis, 
duman, mist gibi adlar alırlar.  Partikül emisyonları insan faaliyetlerinden (yakıt yakılması, taş 
ve minerallerin öğütülmesi),  doğal kaynaklardan (volkanlar, rüzgar erozyonu, deniz dalgaları, 
doğal çürüme olayları), atmosferik reaksiyonlardan kaynaklanabilir. Bunlar inorganik ve orga-
nik yapıda olabildikleri gibi canlı organizmalar da olabilir. Ağır metaller, PAH’lar, yemek tuzu, 
mikroorganizmalar, mantarlar, virüsler, polenler örnek olarak verilebilir.
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2. HAVA KİRLETİCİ PARAMETRELER

2.1. Kaynaklarına göre hava kirletici parametreler

Hava kirletici parametreler kaynaklarına göre  birincil ve ikincil kirleticiler olarak adlandırılırlar.

2.1.1. Birincil (Primer) kirleticiler

Birincil kirleticiler bir kaynağı olan kirleticilerdir. Bu sınıftaki kirleticiler insan faaliyetlerinden 
(antropojenik) ve doğal faaliyetlerden oluşan ve atmosfere verilen kirleticiler olarak ikiye ayrı-
lırlar. 

Antropojenik kaynaklı kirleticilere karbonmonoksit (CO), kükürtdioksit (SO2), azot oksitler 
(NOx), hidroklorik asit (HCl), halojenli organikler (solventler), petrol kökenli organikler, par-
tiküller örnek olarak verilebilir. Bunlar endüstriden, taşıtlardan, yakıt yakılmasından, ısınma 
faaliyetlerinden kaynaklanmaktadırlar.

Doğal kaynaklardan oluşan kirleticiler ise, jeolojik kaynaklardan sülfürlü gazlar (SO2 ve H2S), 
metan (CH4), karbondioksit (CO2), minerallerin tozları, volkan ve deniz spreylerinden klorür 
(Cl-) ve sodyum (Na+) iyonları, biyolojik (fotosentez yapan organizmalar, atıkların ayrıştırılma-
sı, bitki ve hayvanların metabolik faaliyetleri) kaynaklardan hidrojen-karbon esaslı gazlar (CO, 
CO2, CH3Cl, terpenler) olarak verilebilir.

2.1.2. İkincil (Sekonder) kirleticiler

Atmosferde mevcut birincil kirleticilerin kendi aralarında verdikleri reaksiyonlardan ve güneş 
radyasyonunun etkisi ile gerçekleşen reaksiyonlardan oluşan kirleticilerdir. Oksidantlar olarak 
adlandırılan ozon ve PAN (Peroksi Asetil Nitrat) ve NO2 en çok rastlanan gaz fazındaki ikincil 
kirleticilerdir. Yine birincil kirleticilerden NO’in oksitlenmesi ile NO2, ve devamında nitrik asit 
ve nitrat iyonlarına; benzer şekilde SO2 de SO3’e oksitlenmekte ve nem eşliğinde sülfürik asit 
partiküllerine dönüşmektedirler. Aerosoller içinde de reaksiyonlar devam eder ve SOx ve NOx 
gazlarından doğal oluşumlarla amonyum sülfat ve amonyum nitrat tuz partikülleri oluşur.   

2.2. Kısıtlamalara göre hava kirleticilerin sınıflandırılması

2.2.1. Kesin kısıtlamaları olan kirleticiler (kriter kirleticiler, criteria pollutants)

Kriter kirleticiler, hava kirliliği olaylarının başlangıcından beri izlenen, konsantrasyon ve maruz 
kalma sürelerine bağlı olarak insan ve diğer varlıklar üzerindeki etkilerine dair yeterli bilginin 
mevcut olduğu kirleticiler olup bu etkilerine bağlı olarak hava içindeki konsantrasyonları kesin 
limitlere bağlanan kirleticilerdir. Başlıca altı kirleticiden ibarettirler. Bunlar azotdioksit (NO2), 
kükürtdioksit (SO2), karbonmonoksit (CO), ozon (O3), partiküler madde (PM10) ve kurşun 
(Pb)’dur.

Ozon oluşumunda etkili olan hidrokarbonlar ve oluşan oksidantlar ile birlikte bu sekiz kirletici 
için “konvansiyonel kirleticiler”  ifadesi kullanılır.

2.2.2. Kriter olmayan kirleticiler (noncriteria  pollutants)

Bu tür kirleticiler toksik ve zararlı kirleticiler olarak tanımlanırlar. Zararlı hava kirleticileri (HAPs) 
kızarıklık, nefes darlığı gibi etkilere yol açarken, toksik hava kirleticiler zehirlenme, kanser  
ölüm gibi etkilere sahiptir. Çoğunlukla endüstriyel çalışma ortamlarında karşılaşılan kirletici-
lerdir. Bu nedenle çevre havasında işyeri ortamına göre beş on kat daha düşük konsantras-
yonlarda bulunurlar. Bu tür  kirleticiler için endüstriyel ortamlara yönelik kısıtlamalar sağlık 
etkilerine dayalı olarak konulmaktadır.

(Zararlı hava  kirleticiler için http://www.epa.gov/ttn/atw/188polls.html)
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2.3. Hava kirleticilerin etkileri

2.3.1. Konvansiyonel ve kriter dışı kirleticilerin genel mukayesesi

Her iki grup kirleticinin çeşitli yönlerden kıyaslamalı durumları Tablo 2.1’de verilmektedir.

2.3.2. Süre etkisi ve duyarlılıklar

Hava kirleticilerin sağlık üzerindeki etkileri iki farklı zaman boyutuna sahiptir. Birinci boyut “akut” 
etkilerdir ve kirleticinin insan vücuduna girmesinden sonra hedef organ üzerinde aniden ortaya 
çıkan etkilerdir. Hava kirliliğinin yaşandığı bölgelerde vücuda giriş yerleri gözler, ağız ve burun 
yoluyla akciğerlerdir. Yanma hissi ve solunum problemleri ilk etkilerdir. “Kronik” etkiler ise ma-
ruz kalma süresinin fonksiyonudur ve uzun süreler maruz kalma sonucu ortaya çıkan etkilerdir.

Tablo 2.1. Konvansiyonel ve kriter dışı kirleticilerin genel mukayesesi

Konvansiyonel kirleticiler Kriter dışı kirleticiler
Sayıları sınırlıdır (6 veya 8) Potansiyel olarak çokturlar (180-200 adet)

Biyoakümüle olmazlar Bir kısmı biyoakümüle olabilir
Akciğer birincil hedef organdır (CO dışında) Vücuttaki bir çok organ hedeftir

İnsan sağlığı üzerindeki etkileri hızla görülebilir İnsan doz-cevap ilişkisi nadiren bulunabilir
Etkileri genellikle birkaç dakika ile aylar mertebe-

sinde oluşur
Etkileri genellikle uzun bir gizli devreden (yıllar) 

sonra  ortaya çıkar
Birinci derecede akut etkileri söz konusudur Birinci derecede kronik etkileri söz konusudur

Toplum içinde bazı nüfus gruplarında hava kirleticilere duyarlılıklar da farklıdır. Tablo 2.2’de bu 
gruplar verilmiştir. Hassas gruplara hamilelerin de eklenmesi gerekmektedir. Tablo 2.2’den top-
lumun en az yarısının duyarlı gruplar içinde yer aldığı görülmektedir ve bu da hava kirliliğinin 
etkileme potansiyelinin genişliğini göstermektedir.

Tablo 2.2. Hava kirliliğine duyarlı nüfus grupları

Nüfus Grubu Toplam içindeki oranı, %
Kalp ve dolaşım sistemi hastaları 7
Kronik Akciğer hastaları 8,9
Yaşlılar(  65 yaşından büyükler) 9,6
Çocuklar(14 yaşından küçükler) 20
Atletik aktivitede bulunanlar 7
Toplam 52,5

2.3.3. Konvansiyonel kirleticilerin insan sağlığı üzerindeki etkileri

Ozon

Ozon, kuvvetli bir oksitleyicidir ve solunum sistemini etkileri. En önemli etkisi akciğer dokusuna 
verdiği zarardır. Akut etkileri öksürük, göğüs ağrıları göz yaşarması, baş ağrısı, akciğer fonk-
siyon kayıpları ve astım nöbetleridir. Akciğerlerde kirpikçikli hücreler etkilenirler. Bu hücreler 
akciğere ulaşan partiküllerin temizlenmesini sağlamaktadırlar. İlave olarak akciğer alveolle-
rinde hücre zarlarında zararlar oluşur. Bu zarlar akciğerlerde kan ile hava arasında oksijen ve 
karbondioksit değişiminin sağlandığı baloncuklardır. 
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Yüksek konsantrasyonda ozona maruz kalınması halinde bağışıklık sistemi fonksiyonlarında 
kayıplar, yaşlanmanın hızlanması, enfeksiyon hastalıklarına direnç azalması gibi rahatsızlıklar 
görülür. Ozonun oksitleyici özelliğine bağlı olarak alveol hücrelerinde daimi kayıplar oluşur.

Kükürtdioksit

Kükürtdioksitin hedef organı akciğerlerdir ve akut sağlık etkileri vardır. Bu etkiler tahriş ve ne-
fes yollarının daralması şeklinde görülür. Bu daralmalar yapışkan salgıların temizlenmesinde 
azalmalara neden olur. Normal koşullarda akciğer yolları açıktır ancak maruz kaldıktan sonra 
SO2’nin etkisi nedeniyle hava yolları daralır. Bu daralma diğer sağlık koşullarını da olumsuz 
etkiler. Sağlıklı insanlarda boğaz yanması, öksürme ve teneffüs güçlüğü yanında, SO2 0,5ppm 
değerine yaklaştığında hissedilir koku rahatsızlığı şeklinde etkilere yol açmaktadır. Akut olarak 
maruz kalındıktan sonra güneş ışığına daha duyarlı hale gelinmektedir.

Kronik etkiler arasında, SO2 bağışıklık sistemini baskılayarak bronşite yakalanma ihtimalini 
artırmaktadır. Bu durum anfizem olarak adlandırılan akciğer yetmezliğine neden olmaktadır. 
Ayrıca bağışıklık sisteminin baskılanması kanser riskini de artırmaktadır.

Partiküler madde 

Partiküler madde parametresi partikül çapına göre farklı adlarla adlandırılmaktadır. Atmosferik 
partiküler madde (APM) havadaki askıda belirli sürelerde kalabilen bütün çaplara sahip parti-
kül grubunu temsil eder ve genel olarak 30µm’den küçük çaplara karşılık gelir. PM10, ortalama 
çapı 10µm’den küçük olan partikülleri ve PM2,5 ise ortalama çapı 2,5µm’den küçük olan par-
tikülleri içine alır.

Solunum sistemi ağız ve burundan başlayarak akciğerlerin en uç noktasına kadar partiküllerin 
etkisine açıktır ve çaplarına bağlı olarak farklı bölgelerde farklı şekillerde etkilenir (Şekil 6.9.1).

Çapı 30µm’den büyük partiküller burun içinde 1-1,5cm mesafede tutulurlar. Çapı 10µmden 
büyük partiküller burun sinüsler ve nefes borusunda etkili bir şekilde tutulurlar. 10µm’den kü-
çük olanlar broşlara ve akciğerin alt kısımlarına geçebilirler. 0,5µm’den küçük olan partiküller 
çökelme hızının düşük olması nedeniyle toplam çökelmenin en az olduğu çapa karşılık gel-
mektedir. 0,1-1,0m aralığı en az tutulan partikül çaplarına tekabül etmekte ve verilen nefesle 
tekrar dışarıya atılmaktadır.

Partiküller çaplarına ve akciğerlerde neden olacakları etkilere bağlı olarak ağız ve burundan 
geçebilecek partiküller (inhalable), genizden sonra akciğere geçebilen partiküller (thoracic), 
kirpiksi hücrelerin olduğu alt solunum sistemi kısmına geçebilen (respirable) ve yüksek riskli 
partiküller (high risk respirable) olmak üzere dört kategoriye ayrılırlar. Bu gruplamada etkili 
olan partikül çapları thoracic için 10 µm, respirable için 4 µm ve high risk respirable için 2,5µm 
olarak verilmektedir.

 Yüksek konsantrasyonlarda PM’ye  maruz kalınması (akut etki) ölüm oranlarını, astım, bronşit 
ve akciğer enfeksiyonlarına yakalanma oranlarını artırmaktadır. Bu partiküller solunum yolları-
nı tahriş etmekte, daralmasına ve hava geçişinin azalmasına neden olmakta, akciğer yüzeyi-
nin salgı ile kaplanmasını engellemektedir.
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Şekil 6.9.1. Solunum sisteminin farklı bölgelerinde partiküllerin çökelme oranları

İnce partiküllerin kronik etkileri arasında, akciğer kapasitesinde kayıplar, akciğer harabiyeti, 
yara oluşumuna bağlı olarak partiküllerin alveollerden uzaklaştırma mekanizmasının çalışa-
maması belirtilmektedir. İnce partiküller ağır metaller gibi bazı toksik kirleticilerin de taşıyıcısı 
olduğundan akciğerlerde alveollerde kana geçerek vücudun hassas organlarına taşınarak za-
rar verirler.

Partiküllerin atmosferdeki en önemli göstergesi görüş mesafesinin azalmasıdır ve diğer pek 
çok olumsuz etkisi  yanında  psikolojik olarak da etkilenmeye neden olur.

Azotdioksit

Ozon sentezine yol açması yanında, insan sağlığı üzerinde de etkilere sahiptir. Akut etkisi doğ-
rudan ve dolaylı yollarla gerçekleşir. Doğrudan etkisi akciğer hücre zarlarında ve hava yolları 
üzerinde gerçekleşmektedir. Astım nöbetlerini tetikler. Dolaylı olarak da ödem oluşumuna, hüc-
reler arası boşluğun sıvı ile dolmasına ve lokal olarak enfeksiyonların oluşumuna yol açmakta-
dır.  Kronik etkiler arasında nekrozis (doku harabiyeti) ve hücre ölümlerine neden olmaktadır. 
Ayrıca NO2’in alveollerde hücre duvarı incelmesine ve gaz transferinde yetersizliklere neden 
olduğuna dair deliller mevcuttur. Farelerde NO2’e maruz kaldıktan sonra kanser hücresi veril-
diğinde, NO2’e maruz kalmayan farelere göre yüksek oranda akciğer kanser nodülleri geliştiği 
rapor edilmiştir.

Karbonmonoksit

CO kandaki hemoglobine bağlanarak zarar vermektedir. Hemoglobin oksijen taşıyan bir prote-
in olup hayat için önemlidir. CO ile bağlanınca kanın oksijen taşıma kapasitesi etkilenmektedir. 
Yüksek oranda CO oksijensiz kalmaya neden olmakta güç ve refleks kaybı, yorulma, baş 
ağrısı gibi beyinin oksijensiz kalmasına ait belirtiler oluşmaktadır. Buna, akciğer ve kalbin de 
olumsuzlukları eklendiğinde ölümcül etkiler ortaya çıkmaktadır. Merkezi sinir sitemi ve beyin 
fonksiyonları etkilenmektedir.

Kurşun

Kurşun toksik bir metaldir. Diğer kirleticilerden farklı etkilere sahiptir. Pb sistemik bir toksik 
madde olup vücutta bir çok hayati organı hedef alır. Merkezi sinir sistemine zarar verir. Beyin 
fonksiyonları etkilenir. Kasların kontrolü  ve öğrenme kayıplarına yol açar. Kırmızı kan hücrele-
rinin çoğalmasını sağlayan enzimleri etkiler ve kansızlığa neden olur. Çocuklarda gelişme ge-
riliğine ve insanlarda böbrek yetersizliğine, kalp ve karaciğer harabiyetine neden olur. Üreme 
fonksiyonlarını azaltır.
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2.3.4. Bitkiler üzerindeki etkiler

Bitkiler üzerindeki etkiler Tablo 2.3’te verilmiştir.

Tablo 2.3. Hava kirleticilerin hayvan ve bitkiler üzerindeki etkileri

Kirleticiler Semptomlar ve zararları Etkilenen bitki yaşı ve yaprak parçaları 

Kükürtdioksit Beyaz lekeler, damarlar arasında beyazlaşma, 
klorozis (klorofil kaybına bağlı sararma)

Orta yaşlı bitkiler çok etkileniyor, mesofil 
hücreleri

Ozon Leke oluşumu, küçük bereler, beyazımsı 
noktalar, pigmentasyon, iğne yapraklarda 
kahverengi renge dönüş ve tahrip olma

Yaşlı yapraklar çok hassas, palisade veya 
spongy parankima

Peroksi asetil 
nitrat  (PAN)

Yaprakların alt kısmında parlaklık artışı, 
gümüşi-bronz rengine dönüşme

Genç yapraklar çok hassas, spongy hücreler

Azot dioksit Damarlar arası dokularda  ve yaprak 
kenarlarında düzensiz, beyaz veya kahverengi 
içine çökmüş yaralar

Orta yaşlı yapraklar çok hassas, mezofil 
hücreleri

Hidrojen florür Uç ve kenar yangıları, yaprak kopması, 
nekroze olmuş kısımlarla yeşil kısımlar 
arasında dar kırmızı bantların oluşumu

Genç yapraklar çok hassas, epidermik ve 
mezofil hücreleri

Hidrojenklorür Asit tipi nekrotik yaralar, çam yapraklarının 
uç kısım yangısı, geniş yapraklarda kenar 
nekrozları

Yaşlı yapraklar çok hassas, epidermik ve 
mezofil hücreleri

Hidrojensülfür Esas kısımlarda ve kenarlarda kavrulma En genç yapraklar çok hassas, 

Sülfürikasit Yaprak üst yüzeyinde nekrotik lekeler Bütün yapraklar etkilenir

2.3.5. Hayvanlar üzerindeki etkiler

Evcil  hayvanlar (kedi, köpek, inekler vb) insanlar gibi hava kirlenmesinden etkilenmektedir. 
Hayvanlarda yapılan otopsilerde akciğer ödemleri görülmüştür. Nefes yollarından çok, toksik 
kirleticilerle bulaşmış gıda maddeleri yoluyla giriş belirleyicidir. Bu durum besi hayvancılığında 
hava kirlenmesine maruz kalmış bitki kısımlarının yenmesi ile vücutta birikmekte ve hayvansal 
ürünlere geçmektedir. Pestisit, herbisit ve fungisitlerin önemi artmaktadır.

Florür, kurşun, ağır metaller ve partiküler maddeler evcil hayvanlarda etkili olmaktadır. Flo-
rürler, bu kirleticiye maruz kalmış bitkisel yemleri tüketen, inek, koyun, at, domuz ve kümes 
hayvanlarında florozis hastalığına neden olmaktadır. Kurşunla kirlenmiş otların yedirilmesi du-
rumunda da kurşun maruziyetine bağlı olarak rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Arsenik, selen-
yum ve molibden gibi ağır metaller de kümes hayvanlarında birikime neden olmaktadır.

2.3.6. Malzeme üzerindeki etkiler

Metaller üzerinde korozyon etkisi belirleyicidir. Etki nem, sıcaklık ve kirletici konsantrasyonuna 
bağlıdır. Demir gibi malzemelerde %90 oranında korozyon etkilidir. Sülfürikasit en etkili koroz-
yon etkeni hava kirleticidir. Çinko, bakır, nikel ve bronz metalleri de SOx, H2S ve diğer asidik 
hazlardan etkilenirler. Korozyon  elektrikli ve elektronik cihazlarda çok daha etkilidir.

Bina malzemeleri yüzeyine yapışan partiküller dolayısı ile kirlenme ve boyanma ortaya çık-
maktadır. Mermer, kireçtaşı ve dolomit malzemeler, asidik gazların etkisiyle kimyasal olarak 
aşınmaktadır. Tarihi ve arkeolojik yapılarda geri döndürülemez zararlar oluşmaktadır. Kimyasal 
olarak aşındırmadan, nem eşliğinde SO2 ve CO2 kirleticilerinin oluşturduğu sülfürik asit ve kar-
bonik asit sorumludur. Bu asitler malzemelerle suda çözünebilen ürünler verirler ve bu ürünler 
yağmur suyu ile yıkanarak uzaklaştırılırlar. Binaların dış cephesinin boyaları H2S, SOx, NH3, 
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O3 ve PM gibi kirleticiler nedeniyle solmakta, parlaklığını yitirmekte, yapışma ve mukavemet 
özelliklerini kaybetmektedir.

Dokunmuş tekstil ürünleri, deri ürünler ve kağıt malzemeler üzerinde de hava kirliliğinin etkisi 
söz konusudur. En önemli etkiler kirlenme ve liflerin zayıflamasıdır. PM ve asidik hava kirletici-
ler sorumludur. SO2, O3, PM  ve NOx kirleticileri dokularla reaksiyona girerek renk solmasına 
neden olurlar. SOx  kağıtların ve deri malzemelerin görünüşünü ve kompozisyonunu etkiler. 
Nem ile SOx sülfürik asiti oluşturur ve bu malzemeleri kırılgan ve parçalanır hale getirir.

Kauçuk özellikle ozonun etkisi ile kırılganlaşır. Otomobil lastikleri en çok etkilenen kauçuk mal-
zemeden   oluşmaktadır.

2.3.7. Atmosferik etkiler 

Hava kirleticiler atmosferde zaman zaman pus (haze) ve  sis oluşumuna neden olarak görüş 
mesafesinin azalmasına yol açarlar. Diğer taraftan stratosferik ozon deliği, asit birikimi, iklim 
değişikliği gibi büyük ölçekli etkileri de vardır.

3. HAVA KİRLİLİĞİ İLE İLGİLİ YASAL KISITLAMALAR

Ülkemizde 6 Haziran 2008’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Hava Kalitesi Değerlendirme ve 
Yönetimi Yönetmeliği” çevre havasındaki kirleticilerle ilgili sınır değerleri 2019 yılı hedeflerini 
içerecek şekilde düzenlemiştir. Tablo 3.1’de konvansiyonel kirleticilerle ilgili değerler verilmiştir.
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Tablo 3.1. Konvansiyonel Kirleticiler için  Limit değerler, değerlendirme ve uyarı eşikleri

Kirletici Ortalama süre Limit değer Tolerans payı Üst değerlendirme 
eşiği 

Alt değerlendirme 
eşiği

Limit değere 
ulaşılacak tarih Uyarı eşiği 

SO2

saatlik
 
-insan sağlığının 
korunması için- 

350 µg/m3  

(bir yılda 24 
defadan fazla 
aşılmaz)

1.1.2014 tarihinde 150 µg/m3 

(limit değerin %43’ ü) 
ve 1.1.2019 tarihine kadar 
tolerans payı sıfırlanacak 
şekilde her 12 ayda bir eşit 
miktarda yıllık olarak azaltılır 

  1.Ocak 2019

500 µg/m3  
(hava kalitesinin temsili 
bölgelerinde bütün bir  
“bölge” veya “alt bölgede” 
veya en azından 100 
km2’de- hangisi küçük ise-
 üç ardışık saatte ölçülür)

24 saatlik 
 
-insan sağlığının 
korunması için-

125 µg/m3  
(bir yılda 3 
defadan fazla 
aşılmaz)  
 

1.1.2014 tarihinde 125 µg/
m3  (%100)  ve 1.1.2019 
tarihine kadar tolerans payı 
sıfırlanacak şekilde her 12 
ayda bir eşit miktarda yıllık 
olarak azaltılır 

24-saatlik limit 
değerin %60’ ı
(75 µg/m3  
bir yılda 3 defadan 
fazla aşılmaz) 

24-saatlik limit 
değerin %40 ‘ı 
(50 µg/m3  
bir yılda 3 defadan 
fazla aşılmaz)

1.Ocak 2019

yıllık ve kış dönemi  (1 
Ekim den 31 Marta 
kadar) 

- ekosistemin koruması-

20 µg/m3 

 

Kış dönemi limit 
değerinin %60’ı  
 

(12 µg/m3)

Kış dönemi limit 
değerinin %40’ı  
 

(8 µg/m3)

1.Ocak 2014

NO2

saatlik
 
-insan sağlığının 
korunması için-

200 µg/m3  
(bir yılda 18 
defadan fazla 
aşılmaz)

1.1.2014 tarihinde
100 µg/m³ (% 50) 
ve 1.1.2024 tarihine kadar 
tolerans payı sıfırlanacak 
şekilde her 12 ayda bir eşit 
miktarda yıllık olarak azaltılır

limit değerin %70’i  
 

(140 µg/m3  
bir yılda 18 
defadan fazla 
aşılmaz)

 limit değerin 
%50’si 

(100 µg/m3  
bir yılda 18 
defadan fazla 
aşılmaz) 

1.Ocak 2024

400 µg/m3  (hava kalitesinin 
temsili bölgelerinde bütün 
bir “bölge” veya “alt bölge” 
de veya en azından 100 
km2’de- hangisi küçük ise- 
üç ardışık saatte ölçülür)

yıllık 
 
-insan sağlığının 
korunması için-

40µg/m3  
 
 

1.1.2014 tarihinde 20 µg/
m³ (% 50) 
ve 1.1.2024 tarihine kadar 
tolerans payı sıfırlanacak 
şekilde her 12 ayda bir eşit 
miktarda yıllık olarak azaltılır

limit değerin %80’i 
(32 µg/m3)

 limit değerin 
%65’i (26 µg/m3) 1.Ocak 2024

NOX

yıllık 
– vejetasyonun 
korunması için-

30 µg/m3 -  limit değerin 
%80’i (24 µg/m3) 

 limit değerin 
%65’i (19,5 µg/
m3 )

1.Ocak 2014

PM(10)

24 saatlik
 
-insan sağlığının 
korunması için-

50 µg/m3 

 

(bir yılda 35 
defadan fazla 
aşılmaz)

1.1.2014 tarihinde 50 µg/m³ 
(% 100) 
ve 1.1.2019 tarihine kadar 
tolerans payı sıfırlanacak 
şekilde her 12 ayda bir eşit 
miktarda yıllık olarak azaltılır

 
30 µg/m3 

(bir yılda 7 
defadan fazla 
aşılmaz)

 
20 µg/m3 

(bir yılda 7 
defadan fazla 
aşılmaz)

1 Ocak 2019

yıllık 

-insan sağlığının 
korunması için-

40.µg/m3  
 

1.1.2014 tarihinde 20 µg/
m³ (% 50) 
ve 1.1.2019 tarihine kadar 
tolerans payı sıfırlanacak 
şekilde her 12 ayda bir eşit 
miktarda yıllık olarak azaltılır

14 µg/m3 10 µg/m3 1 Ocak 2019

Kurşun 
 

yıllık
 
-insan sağlığının 
korunması için-

0,5µg/m3  
Sınayi 
faaliyetlerden 
uzun yıllar 
boyunca 
kontamine 
olmuş sanayi 
kaynakların 
yakınlarında 
1 µg/m³
 (bakınız 
madde 12 (4))

1.1.2014 tarihinde 
0.5 µg/m³ (% 100) ve 1.1.2019 
tarihine kadar veya madde 
12 (4) ‘e göre belirlenen  “alt 
bölge”ler ve “bölge”lerde 
1 Ocak 2019 + 5 yıla kadar 
tolerans payı sıfırlanacak 
şekilde her 12 ayda bir eşit 
miktarda yıllık olarak azaltılır

limit değerin %70’i 
(0,35 µg/m3)

limit değerin 
%50’si 
(0,25 µg/m3)

1 Ocak 2019 
veya madde 
12 (4) ‘e göre 
belirlenen 
“bölge“ ve “alt 
bölge”lerde 
1 Ocak 2019 
+5 yıl. Böyle 
durumlarda 
limit değer 1 
Ocak 2019 dan 
itibaren 1,0 µg/
m³ olur.

Karbon
 monoksit

maksimum günlük 8 
saatlik ortalama 
-insan sağlığının 
korunması için-

10 mg/m3

1.1.2014 tarihinde
 6 mg/m³ (% 60) 
ve 1.1.2017 tarihine kadar 
tolerans payı sıfırlanacak 
şekilde her 12 ayda bir eşit 
miktarda yıllık olarak azaltılır

limit değerin %70’i  
 

(7 mg/m3)

limit değerin 
%50’si  
 

(5 mg/m3)

1 Ocak 2017
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Ozon parametresi için hedef  değerler ise Tablo 3.2’de verilmiştir.

Tablo 3.2. Ozon için uzun vadeli hedefler, hedef değerler, bilgilendirme ve uyarı eşikleri

Hedef Ortalama Süre 2022 için Hedef değer  (a) Uzun vadeli 
hedef 

İnsan sağlığının 
korunması 

Bir yılda maksimum günlük 8 
saatlik ortalama 

120 µg/m³ değeri üç yıllık ortalama 
alındığında bir yılda 25 günden daha fazla 
süre boyunca aşılmayacaktır (b) 

120 µg/m3

Vejetasyonun 
korunması

Mayıs ayından Temmuz ayına 
kadar 1 saatlik değerlerden 
hesaplanacak AOT40

Beş yıllık ortalaması

18 000 µg/m3·saat (b)

6 000 µg/m3·saat 

Süre Eşik 

Bilgi eşiği 1 saatlik ortalama  180 µg/m3 

Uyarı eşiği 1 saatlik ortalama (c) 240 µg/m3 

(a) Hedef değerler ile uyumluluk bu yıldan itibaren değerlendirilecektir. Bir başka ifade ile verilerin, takip eden üç veya beş yıl 
sonunda uyumluluğun hesaplamasında kullanılacağı ilk yıl 2022’dir.

(b) Eğer üç veya beş yıllık ortalamalar belirlenemiyorsa yıllık verilerin ardışık ve tam seti bazında, hedef değerler ile 
uyumluluğu kontrol etmek için gerekli minimum yıllık veriler aşağıdaki gibidir;

(c) Madde 11 ‘in uygulanması için eşiğin aşımı üç ardışık yıl için öngörülür veya ölçülür. 

- insan sağlığının korunmasında hedef değer için- bir yıllık geçerli veri 

- vejetasyonun korunmasında hedef değer için- üç yıllık geçerli veri

Geçiş dönemi olarak adlandırılan 2014 yılına kadar uygulanacak uzun ve kısa vadeli yasal 
sınır değerleri ise Tablo 3.3’te verilmiştir.

Uluslararası hava kalitesi standartları iki farklı esasa  göre limitler belirlemektedir. Bunlar;

·	 İnsan sağlığının esas alındığı standartlar : Birincil (primary) standartlar 

·	 Hayvan ve çevre sağlığının esas alındığı standartlar : İkincil (Secondary) standartlar.

Çoğunlukla her iki standart grubu aynı limit değerlere sahip olabilir. Aşağıda ABD ve AB hava 
kalitesi standartları Tablo 3.4 ve Tablo 3.5’te verilmiştir.
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Tablo 3.3. Geçiş dönemi uzun vadeli ve kısa vadeli sınır değerleri ve uyarı eşikleri

Kirletici Ortalama süre Sınır değer Sınır değerin yıllık azalması Uyarı eşiği

SO2

saatlik 900 µg/m3

İlk seviye: 500 µg/m3

İkinci seviye: 850 µg/m3

Üçüncü seviye: 1.100 
µg/m3

Dördüncü seviye: 1.500 
µg/m3

(Verilen değerler 24 
saatlik ortalamalardır.)

-KVS-
24 saatlik     % 95 /yıl 
-insan sağlığının korunması için- 

400 µg/m3

Sınır değer, 1.1.2008 tarihinde başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar  
200 µg/m3  

(sınır değerin %50’si) olana kadar her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık 
olarak azalır 

Kış Sezonu Ortalaması (1 Ekim – 31 Mart)
-insan sağlığının korunması için- 250 µg/m³

Sınır değer, 1.1.2008 tarihinde başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar 
125 µg/m3 (sınır değerin %50’si) olana kadar her 12 ayda bir eşit miktarda 
yıllık olarak azalır

Hedef Sınır Değer 
 (Yıllık aritmetik ortalama) 60 µg/m³
Hedef Sınır Değer 
Kış Sezonu Ortalaması 
 (1 Ekim – 31 Mart)

120 µg/m³

-UVS-
 yıllık 
-insan sağlığının korunması için- 150 µg/m3

-UVS-
yıllık 
-hassas hayvanların, bitkilerin ve nesnelerin 
korunması için- 

60 µg/m3

Sınır değer, 1.1.2008 tarihinde başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar 20 µg/
m3 (sınır değerin %33’ü) olana kadar her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık 
olarak azalır

NO2

-KVS-
24 saatlik    % 95 /yıl
-insan sağlığının korunması için- 

300 µg/m3

-UVS-
yıllık 
-insan sağlığının korunması için- 

100  µg/m3 Sınır değer, 1.1.2008 tarihinde başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar 60 µg/
m3 (sınır değerin %60’ı) olana kadar her 12 ayda bir eşit miktarda yıllık 
olarak azalır

PM101 -KVS-
24 saatlik    %  95/yıl
-insan sağlığının korunması için- 

300 µg/m3

İlk seviye: 260 µg/m3

İkinci seviye: 400 µg/m3

Üçüncü seviye: 520 
µg/m3

Dördüncü seviye: 650 
µg/m3

(Verilen değerler 24 
saatlik ortalamalardır.)

Kış Sezonu Ortalaması 
(1 Ekim – 31 Mart)
-insan sağlığının korunması için- 

200 µg/m3 Sınır değer, 1.1.2008 tarihinde başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar 90 µg/
m3 (sınır değerin %45’i) olana kadar her 12 ayda eşit bir miktarda yıllık 
olarak azalır

-UVS-
yıllık 
-insan sağlığının korunması için- 

150 µg/m3 Sınır değer, 1.1.2008 tarihinde başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar 60 µg/
m3 (sınır değerin %40’ı) olana kadar her 12 ayda eşit bir miktarda yıllık 
olarak azalır

Kurşun 
-UVS-
yıllık 
-insan sağlığının korunması için- 

2 µg/m3

Sınır değer, 1.1.2008 tarihinde başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar 1 µg/
m3 (sınır değerin %50’si) olana kadar her 12 ayda eşit bir miktarda yıllık 
olarak azalır

CO

24 saatlik 
%  95/yıl
-insan sağlığının korunması için-

30 mg/m3

Sınır değer, 1.1.2008 tarihinde başlayarak 1.1.2014 tarihine kadar 10 
mg/m3  

(sınır değerin %33’ü) olana kadar her 12 ayda eşit bir miktarda yıllık 
olarak azalır

yıllık 
-insan sağlığının korunması için- 

10 mg/m3

[1] ‘PM10, asılı partikül madde – siyah duman olarak da ölçülebilir. Siyah duman değerlendirmesi ve gravimetrik birimlere çevrimi 
için, hava kirliliğini ölçme metotları ve anket teknikleri üzerine çalışan OECD grubunun standartlaştırdığı metot (1964), referans 
metot olarak alınır.  



18

Tablo 3.4. ABD’de hava kalitesi standartları

 Birincil standart İkincil Standart 
Kirletici Seviye Ortalama süre Seviye Ortalama süre 

Karbon monoksit 9 ppm  (10 mg/m3) 8-saat  (1) Yok  
35 ppm (40 mg/m3) 1-saat  (1)

Kurşun 0.15 µg/m3 (2)  3-aylık ortalama Birincil standart ile aynı 
1.5 µg/m3 4 aylık ortalama Birincil standart ile aynı

Azot dioksit 0.053 ppm (100 µg/m3) Yıllık  (Aritmetik Ortalama) Birincil standart ile aynı
PM10 150 µg/m3 24-saat (3) Birincil standart ile aynı
PM2.5 15.0 µg/m3 Yıllık  (4) (Aritmetik Ortalama) Birincil standart ile aynı

35 µg/m3 24-saat (5) Birincil standart ile aynı
Ozon 0.075 ppm (2008 std) 8-saat (6) Birincil standart ile aynı

0.08 ppm (1997 std) 8-saat (7) Birincil standart ile aynı
0.12 ppm 1-saat (8) Birincil standart ile aynı

Kükürt dioksit 0.03 ppm Yıllık  (Aritmetik Ortalama) 0.5 ppm (1300 µg/m3) 3-saat  (1) 

Tablo 3.5. Avrupa Birliği ülkeleri için hava kalitesi standartları

Kirleticit Konsantrasyon Ortalama Süre Yasal durum 

Her yıl aşılma-
sına müsaade 

edilen gün 
sayısı 

İnce Partiküller 
(PM2.5)

25 µg/m3*** 1 yıl Hedef değer 1.1.2010 da yürürlüğe girecek Limit 
değerler 1.1.2015 de yürürlüğe girecek 

n/a

PM10 50 µg/m3 24 saat Limit değerler 1.1.2005 de yürürlüğe girecek** 35

40 µg/m3 1 year Limit değerler 1.1.2005 de yürürlüğe girecek ** n/a

Kükürt dioksit 
(SO2)

350 µg/m3 1 saat Limit değerler 1.1.2005 de yürürlüğe girecek 24
125 µg/m3 24 saat Limit değerler 1.1.2005 de yürürlüğe girecek 3

Azot dioksit  
(NO2)

200 µg/m3 1 saat Limit değerler 1.1.2010 da yürürlüğe girecek 18
40 µg/m3 1 yıl Limit değerler 1.1.2010 da yürürlüğe girecek * n/a

Kurşun (Pb) 0.5 µg/m3 1 yıl Limit değerler 1.1.2005 de yürürlüğe girecek 
(veya spesifik endüstriyel kaynakların yakınında 
1.1.2010  da yürürlüğe girecek; ve 1.1.2005 
ile  31.12.2009 arasında  1.0 µg/m3 limit değeri 
uygulanacak)

n/a

Karbon monoksit  
(CO)

10 mg/m3 Maksimum 
günde 8 saatlik 
ortalama

Limit değerler 1.1.2005 de yürürlüğe girecek n/a

Benzen 5 µg/m3 1 yıl Limit değerler 1.1.2010 da yürürlüğe girecek ** n/a
Ozon 120 µg/m3 Maksimum 

günde 8 saatlik 
ortalama 

Hedef  değerler 1.1.2010 da yürürlüğe girecek 3 yılda ortala-
ma 25 gün 

Arsenik (As) 6 ng/m3 1 yıl Hedef  değerler 1.1.2012 de yürürlüğe girecek n/a
Kadmiyum (Cd) 5 ng/m3 1 year Hedef  değerler 1.1.2012 de yürürlüğe girecek n/a
Nikel (Ni) 20 ng/m3 1 year Hedef  değerler 1.1.2012 de yürürlüğe girecek n/a
Polisiklik Aroma-
tik Hidrokarbonlar

1 ng/m3 
(Benzo(a)pyrene 
eşdeğeri) 

1 yıl Hedef  değerler 1.1.2012 de yürürlüğe girecek n/a
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4. HAVA KİRLETİCİLERİN BİRİMLERİ VE BİRİM DÖNÜŞÜMLERİ

Gaz ve partikül formundaki kirleticilerin konsantrasyonları değişik birimlerle ifade edilmektedir.

4.1. Hacimsel konsantrasyon birimleri

Kirletici hacminin toplam gaz hacmine oranının yüzde, milyonda, milyarda ve trilyonda kesir 
olarak oranını ifade eder. Toplam gaz hacmi içerisinde kirletici gaz ile beraber diğer gaz bile-
şenler de vardır. Hava kirliliğine konu olan atık gazların hacimce çok büyük kısmı genellikle 
havadır. Onun için, herhangi bir kerleticinin hacim birimi ifade edilirken (veya hesaplanırken) 
toplam gaz hacmi genellikle (kirletici hacmi+hava) olarak da alınabilir. 

Hacim/hacim oranı olduğu için fiziksel olarak birimi yoktur. Ancak oran ifadesinin okunuş şekli 
(%, ppm, ppb, ppt) birim olarak ifade edilir.

Kirletici konsantrasyonu küçüldükçe, kullanılacak hacimsel birim yüzde (%) birimden trilyonda 
(ppt) birime doğru gider. Yani çok büyük konsantrasyonlar için % birim; konsantrasyon küçül-
dükçe ppm, ppb ve ppt birimleri kullanılır.

Hacimsel birimler hacim oranı olduğu için, sadece gaz kirleticiler için uygulanabilir; 
partiküler madde konsantrasyonu ifadesinde kullanılamaz. Çünkü partiküler maddelerin 
belirli bir kütlesinin ne kadar hacim ifade ettiği bilinemez.  

Yaygın olarak kullanılan hacimsel dönüşüm:   

% kirletici = 104 ppm kirletici, veya 

1 ppm = % 0,0001 

4.2. Kütlesel konsantrasyon birimleri

Gaz ve partiküler madde kirleticiler için kullanılabilen kütlesel konsantrasyon birimleri (mg/m3) 
ve (µg/m3) şeklinde ifade edilen iki birimdir.

Kirleticilerin atmosferik konsantrasyonları, baca gazı konsantrasyonlarına kıyasla çok daha 
küçük olduğu için, (µg/m3) birimi genellikle atmosferik konsantrasyonlar için ve (mg/m3) birimi 
de baca gazı konsantrasyonları için kullanılır.

(mg/m3) ve (µg/m3) birimleri daha çok konvansiyonel kirleticiler için kullanılmaktadır. Çok daha 
düşük konsantrasyonlardaki özel ve tehlikeli kirleticiler için nanogram/m3 (ng/m3) veya pikog-
ram/m3 (pg/m3) birimleri kullanılmaktadır.

Ancak bu kullanım tercihi ne hacimsel ne de kütlesel konsantrasyonlar için zorunlu ve belirleyi-
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ci değildir. Sadece konsantrasyon değerinin ifadesinde yazılan sayının görsel özelliğine bağlı 
bir tercihtir.  

Mesela: 

% 0.0001 değerinin görsel olarak uygunsuzluğu sebebiyle, aynı değerin 10 ppm olarak yazıl-
ması daha tercih sebebidir.

Ya da, 0.00015 mg/m3  değeri yerine 0.15 µg/m3 yazmak daha uygundur.

Ya da, 250000 µg/m3 yerine 250 mg/m3 yazmak daha uygundur.

4.3. Hacimsel - Kütlesel konsantrasyon dönüşümü

(mg/m3) ve (µg/m3) kütlesel konsantrasyon birimleri (ppm) ve (ppb) birimleri ile mg/m3 ve µg/m3 
arasında basit dönüşüm ilişkisi aşağıdaki gibi yazılabilir.

Formüllerde;

P   :  kirletici gaz basıncı (atm)

M :  kirletici gaz mol ağırlığı (gr/gmol)

R  :  ideal gaz sabiti , 0.082 l·atm/gmol·K veya 0.082 m3·atm/kmol·K

T  :  gaz sıcaklığı (K)

5. HAVA KİRLETİCİLERİN KAYNAKLARI

Hava kirleticilerinin kaynakları, doğal kaynaklar ve antropojenik kaynaklar olmak üzere iki 
grupta toplanabilir.

5.1. Doğal Kaynaklar

Hava kirleticilerinin doğal kaynakları arasında, volkanik patlamalar önemli bir yer işgal et-
mektedir. Volkan patlamalarından çıkan kirleticilerin başında partiküller gelmektedir. Ayrıca 
SO2, H2S ve metan gibi gazlar da çıkmaktadır. Volkanik patlamalar neticesinde atmosfere 
verilen partikül ve gazlar uzun bir süre troposfer ve stratosferde kalarak, hem global hem de 
bölgesel ölçekte etkilerini sürdürebilirler. 1883’te Krakatoa yanardağının patlamasından sonra, 
büyük miktarda ince küllerin stratosfer tabakasına çıktığı gözlendi. Bunun atmosferdeki etkileri 
iki yıldan daha uzun bir süre devam etti. 1963’te Bali adasında bulunan Agung yanardağının 
patlaması sonunda çıkan partiküller 50 km kadar yüksekliğe ulaştı. Stratosfere çıkan partikül-
lerin solar radyasyonu absorbe etmeleri neticesinde ve partikül bulutunun doğuya hareketi ile 
birlikte ekvatoral bölgenin yüksek irtifalarında 6-7 C’lık lokal bir artış gözlenmiştir.

Orman yangınları da hava kirleticilerinin önemli doğal kaynaklarından biridir. Orman yangın-
ları neticesinde, kük, duman, yanmamış hidrokarbonlar, CO ve azot oksitler gibi büyük mik-
tarda gaz ve partikül halinde kirleticiler çıkar. Orman yangınlarının da bölgesel ölçekte etkileri 
vardır. Örneğin, ABD’nin kuzeybatı pasifik eyaletlerinde çıkan yangınların, çıktığı yerden 350 
km kadar uzaklıkta bile görüş mesafesi ve güneş ışınlarını azaltıcı etkileri görülmüştür. 
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Bir diğer doğal kaynak, bilhassa çöllerin bulunduğu bölgelerede etkili olan toz fırtınalarıdır. 
Küçük çapta bir toz fırtınasında bile partikül konsantrasyonu hava kalitesi standartlarında ön-
görülen sınırların 10 katı ve daha fazlasına kadar çıkabilir.

Okyanus ve denizler, hava kirleticilerinin bir diğer önemli doğal kaynaklarındandır. Deniz 
yüzeylerinden küçük damlacıklar (tuz partikülleri halinde çıkan aerosoller, örneğin, NaCl ve 
MgSO4) halinde atmosfere verilen partiküller, türbülans sonucunda atmosferin yukarı tabaka-
larına taşınırlar ve düşük nisbi nemin bulunduğu bölgelerde sularının uçması neticesinde daha 
küçük çapta katı partikül haline dönüşürler. Daha sonra atmosferde bulunan çeşitli gazlarla 
(örneğin gaz halindeki amonyak ile) reaksiyona girerek klorür ve sülfatlar meydana getirirler 
(örneğin amonyum sülfat). Bunlar metal ve boyalar üzerinde korozif etki gösterirler. Bu kaynak-
tan ileri gelen sülfatların yaklaşık 44 milyon ton/yıl olduğu tahmin edilmektedir.

Bitki ve ağaçlar da doğal kaynakların diğer bir bölümünü oluşturmaktadır. Yeşil bitkilerin esas 
fonksiyonu, fotosentez yoluyla karbondioksitin oksijene dönüşümüdür. Bununla birlikte, bitkiler 
yeryüzünde hidrokarbonların en önemli kaynağını teşkil ederler.

Genelde, küresel olarak hava kirleticilerinin doğal kaynaklardan oluşan emisyonları antropo-
jenik kaynaklara göre çok daha fazladır. Ancak, antropojenik kaynaklardan çıkan kirleticiler, 
genelde küçük bir ölçekte etkili olduklarından ve atmosferden temizlenmeleri için yeterli süre 
olmadığından, zararlı etkileri görülmektedir. 

Kükürt dioksidin 1970’li yıllarda antropojenik kaynaklardan meydana gelen toplam emisyonu 
100 -146 milyon ton/yıl olarak tahmin edilmektedir. Bunun yaklaşık %70’i kükürtlü kömürlerin 
yakılması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Bu emisyonların %90›ı kuzey yarımkürede olup, 
büyük bir kısmı 30 ile 60derece kuzey enlemleri arasındadır. Toplam kükürt emisyonları açısın-
dan, doğal kaynaklardan çıkan emisyon ise 220 milyon ton/yıl olup, antropojenik kaynaklardan 
çıkanın yaklaşık iki katıdır. Bunun 44 milyon tonu deniz ve okyanuslardan (sülfat şeklinde) H2S 
olarak, 30 milyon tonu denizlerden, 70 milyon tonu karalardan, geriye kalanı da SO2 şeklinde 
olmaktadır. 

Azot oksitlerin antropojenik kaynaklardan meydana gelen toplam emisyonu, NO2 cinsinden 53 
milyon ton/yıl olarak tahmin edilmektedir. Bu emisyonların %95’i kuzey yarımkürede olup, yak-
laşık yarısı kömür yanması neticesinde ortaya çıkmaktadır. Azot oksitlerin doğal kaynaklardan 
meydana gelen toplam emisyonu ise antropojenik kaynakların 7 ile 15 katı arasında tahmin 
edilmektedir.

Karbonmonoksitin antropojenik kaynaklardan meydana gelen toplam emisyonu, 304 milyon 
ton/yıl olarak tahmin edilmekte olup bunun %95’i kuzey yarımkürede meydana gelmektedir. 
CO’in en önemli antropojenik kaynağı benzinle çalışan motorlu taşıtlardır. Karbonmonoksitin 
doğal kaynaklardan gelen emisyonu, ki bu bilhassa metan gazının troposferde OH radikalleri 
tarafından oksidasyonundan oluşmaktadır, antropojenik kaynakların 10 katından fazla olup 4 
milyar ton/yıl kadardır. 

Hidrokarbonların doğal kaynaklardan ileri gelen emisyonları antropojenik kaynaklara göre çok 
daha fazladır. Global ölçekde en çok bulunan hidrokarbon metan gazı olup, atmosferik kon-
santrasyonu 1.5 ppm civarındadır. Bunun büyük bir kısmı, bilhassa bataklık ve pirinç tarlaları 
gibi sulak yerlerde yetişen bitkilerin bakteriler tarafından ayrıştırılması sonucunda ortaya çık-
maktadır. Çok az bir kısmı da doğal gazın yerin altından doğal olarak sızmasından kaynaklan-
maktadır. Doğal kaynaklardan gelen yıllık metan emisyonunun 2 milyar tondan fazla olduğu 
tahmin edilmektedir. Antropojenik kaynaklardan ileri gelen tüm hidrokarbonların emisyonu ise 
90 milyon ton civarında olup, %70’i petrol ile ilgili faaliyetlerden kaynaklanmaktadır ve %95’i 
kuzey yarımkürede meydana gelmektedir. Antropojenik kaynaklardan gelenlerin yaklaşık 1/3’ü 
reaktif, yani fotokimyasal smog reaksiyonları meydana getiren, hidrokarbonlardır. Buna mu-
kabil, doğal kaynaklardan gelen hidrokarbonların Reaktif hidrokarbonların en önemli kaynağı 
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ormanlardır. Ormanlık bölgelerde görülen mavi pus (haze), ağaçların çıkardığı uçucu orga-
nik maddelerin atmosferdeki fotokimyasal reaksiyonları neticesinde oluşan ve genellikle 0,2 
µm’den daha küçük çapta olan aerosollerden meydana gelmektedir.

5.2. Antropojenik Kaynaklar

Antropojenik kaynakları farklı yaklaşımlarla farklı kategorilerde sınıflandırmak mümkündür. Ti-
pik bir sınıflandırma aşağıdaki gibidir:

5.2.1. Yerleşim ve endüstriyel kaynaklar

Hava kirlenmesinin yaşandığı bölgelerde kirletici kaynaklarla ilgili en çok tercih edilen sınıflan-
dırma yaklaşımı bu grup içinde verilmektedir. Bunlar;

a. Büyük yakma tesisleri (Enerji üretim tesisleri)

b. Endüstriyel üretim tesisleri

c. Ulaştırma faaliyetleri

d. Konut ısıtma faaliyetleri

e. Atık bertaraf tesisleri

f. İnşaat faaliyetleri

5.2.2. Ziraat ve diğer kırsal kaynaklar

a. Zirai faaliyetlerden toz oluşumu

b. Anız(tarımsal atıklar ve çalılık-ormanlık alanlarda) yakma

c. Toprak emisyonları

d. Pestisit kullanımı

e. Atıkların bozunması

Yukarıda belirtilen kaynaklar, hava kalitesi modellemesine esas teşkil edecek yaklaşımla, aşa-
ğıdaki gibi de sınıflandırılabilir:

 1. Nokta Kaynaklar: Yüksek miktarda kirletici emisyonuna yol açan, termik santral, çi-
mento, demir-çelik, ergitme tesisleri ve diğer sanayi tesisleri gibi tek bir tesisin bacasından 
çıkan kirleticileri içeren kaynaklardır.

 2. Alan Kaynaklar: Bir bölgede çok sayıda nokta kaynaktan çıkan kirleticileri içeren 
kaynaklar topluluğudur. Örneğin, bir yerleşim bölgesinde ısınma maksadıyla kullanılan yakıt-
ların yanması sonucunda evlerin bacalarından çıkan veya bir sanayi bölgesinde bulunan çok 
sayıdaki nokta kaynaktan çıkan kirleticileri içeren kaynaklar bu guruba dâhil edilebilir.

 3. Hareketli Kaynaklar: Motorlu araçlar, demiryolları, uçaklar, deniz ulaşımında kullanı-
lan tanker, gemi vb. kaynaklar.
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6. HAVA KİRLETİCİLERİN KONTROLÜ

6.1. Genel

Gaz ve partikül formundaki kirleticilerin emisyonlarının gerçekleştiği kaynaklarda bu emisyon-
ların yasal düzenlemelerde müsaade edilen limitleri aşmayacak şekilde kontrol edilmesi ge-
rekmektedir. 

Bunun yapılabilmesi için;

ü	kaynaklarda faaliyet düzeni ile kirletici oluşturma ilişkisinin ortaya konulması,

ü	kütle-enerji dengeleri, proses değerlendirmeler, yerinde yapılacak ölçümler ve çevre 
havası üzerinde yapılacak ölçümlerle kirletici emisyon miktarlarının belirlenmesi,

ü	emisyon miktarlarının tesis içi kontroller, yakıt ve hammadde değişimi, iyi işletmecilik 
uygulamaları ile azaltılmasına yönelik çalışmaların yapılması,

ü	en iyi teknoloji yaklaşımı ile emisyonların minimum seviyelerde oluşumuna imkan araş-
tırılması,

ü	kirleticilerin kontrolüne yönelik en iyi sistemin seçiminin yapılabilmesi (oturmuş tekno-
loji, atıkların yönetimi, yerli üretim, rekabete uygun, ekonomik analiz, risk değerlendir-
mesi vb)

gibi özelliklerin üzerinde önemle durulması gerekmektedir.

Kirleticiler için uygun kontrol sistemlerinin belirlenebilmesi için;

ü	proses bilgileri, 

ü	arazi bilgileri, 

ü	maliyetler, 

ü	verim talepleri, 

ü	geri kazanma alternatifleri, 

ü	atıkgaz akımı ve içerdiği kirlerticilerle ilgili ayrıntılı ön çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

Bu kapsamda atıkgaz akımı için;

ü	toplam atık gaz debisi,

ü	atık gaz sıcaklığı, 

ü	partikül çap dağılımı,

ü	partikül direnci,

ü	emisyonların bileşimi,

ü	işletme koşullarında atıkgazın korozifliği,

ü	nem içeriği,

ü	baca gazı basıncı,

ü	baca gazının  yanabilirliği ve tutuşabilirliği

dikkate alınmalıdır.
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Proses ve bölge karakteristikleri kapsamında da;

ü	toplanan emisyonların yeniden kullanımı/yeniden kazanımı olanakları,

ü	kullanılabilir hacimler (alanlar),

ü	ilave elektrik enerjisi ihtiyacı,

ü	su tüketimi,

ü	atıksu arıtma tesisi ihtiyacı,

ü	devreye alma ve devreden çıkma sıklıkları,

ü	çevresel koşullar,

ü	yasal düzenlemelerdeki değişimlere uyabilme,

ü	ham madde kullanımındaki değişikliklere uyabilme,

ü	tesis tipi(sabit veya hareketli)

değerlendirilmelidir.

6.2. Atıkgaz Kontrol Prosesinin Temel Karakteristik Yapısı

Proses atıgazları hava kirleticileri bakımından tek bir kirletici ihtiva edebildiği (mesela fiziksel 
kırma/öğütme işlemi atıkgazlarında sadece PM olabileceği gibi) gibi, birçok kirleticiyi birden de 
ihtiva edebilir (mesela atık yakma tesisi atıkgazlarında PM’nin yanında her türlü organik inor-
ganik gazların bulunması gibi). O halde, kirletici parametre sayısı arttıkça atıkgaz arıtım prose-
sinin arıtım üniteleri sayısı da artacaktır (Temsili bir akım şeması Şekil 6.1’de gösterilmiştir). Bu 
durumda arıtım ünitelerinin hangi sırada işlem göreceği de önemli bir tasarım meselesi haline 
gelmektedir. Bu meselenin belirli/standart bir çözümü olmayıp, proses ve atıkgaz özelliklerine 
göre değişiklik arzedecektir. Çok genel bir yaklaşımla önce partiküler maddelerin arıtılması ve 
akabinde uygun sıralama ile gaz kirleticilerin arıtılması söz konusudur. Bir genel kaide de, bir 
kirletici parametreyi arıtacak ünite diğer kirletici parametrelerden etkileniyorsa, etkileyen kirle-
ticilerin daha önce arıtışmış olması gerektiğidir.

Şekil 6.1. Atıkgaz arıtım prosesi temsili akım şeması

Atıkgaz arıtım prosesinin diğer önemli bir karakteristiği de, atıkgazı taşıyacak fanın (blower) 
tüm arıtım ünitelerinden sonra ve bacadan hemen önce yerleştirilmesidir. Bu şekilde yerleştir-
menin iki önemli avantajı vardır. 
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Önemlisi ve birincisi, tüm atıkgaz arıtım prosesinin bir emiş havası ile yani negatif basınç altın-
da çalıştırılmasıdır ki gaz taşıma kanallarında veya proses ünitelerinde olabilecek delinmeler 
sonucunda tehlikeli olan atıkgaz dışarıya (tesis içine) akmayacaktır. Çünkü, prosesin tama-
mının negatif basınç atında olması, bu gibi durumlarda prosesten dışarıya doğru değil de dış 
atmosferden proses içine doğru bir hava akımını oluşturacaktır. Bu şekildeki fan yerleşimi, bu 
gibi arızi durumlarda çalışanların sağlığı açısından önemli bir avantajdır.

İkinci avantaj ise, fanın korunmasıdır. Atıkgaz fana gelinceye kadar arıtılmış olduğundan, fana 
zara verecek kirleticiler (özellikle PMler ve asidik gazlar) giderilmiş olacaktır.     

6.3. Partiküler Maddelerin Kontrolü

6.3.1. Partiküler madde ve boyut dağılımı

Partiküller madde kontrolünde partiküler madde parametresinin boyut dağılımı en önemli de-
ğişkendir. 10µm’den büyük partiküllere iri partiküller denir. İnsan saçının çapı 50-110 µm bo-
yutlarındadır.  Akciğerlerde zararlı olacak partiküller 0,7-7µm aralığındadırlar. Şekil 6.2’de gö-
rüldüğü gibi partiküller kaynaklarına ve çaplarına göre farklı isimler alırlar. Bunlarla ilgili bazı 
terimler ve anlamları aşağıda verilmiştir.

•	 Partikül Madde: Atmosferde katı veya sıvı halde bulunabilen, molekülden büyük 
(>0.0002 µm) ve 500µm’den küçük maddelerdir.

•	 Toz: mikron (µm) boyutunda, kolloidden daha büyük, havada geçici bir süre askıda 
kalabilen katı partiküllerdir. Uçucu kül, ve mekanik işlemler neticesinde meydana ge-
len partiküller bu gruba dahildir

•	 Uçucu Kül: yanma neticesinde meydana gelen ve baca gazları içinde bulunan ince 
kül partikülleridir. Bu partiküller yanmamış yakıt (karbon) içerebilirler. 

•	 Sis: mikroskopik su damlacıklarından oluşan gözle görülebilen aeresol.
•	 Füme: yoğuşma, süblimasyon, veya kimyasal reaksiyon neticesinde teşekkül eden, 

genellikle 1 µm’den küçük partiküller (sigara dumanı, metalurjik proseslerden çıkan 
fümeler [CuO, ZnO vb.]).

•	 Mist: havada kendi ağırlığı ile düşecek büyüklükte olan sıvı damlacıkların dispersiyo-
nu. 

•	 Duman: tam olmıyan yanma neticesinde oluşan , genelde karbon ve diğer yanabilen 
maddelerden meydana gelen aeresoller.

•	 Kurum: yanma neticesinde parçacıklarının aglomerasyonundan (birleşmesinden) 
meydana gelen ve tam olmıyan yanma neticesinde oluşan katran ihtiva eden partikül-
ler.

•	 Aeresol: gaz ortamında katı veya sıvı halde bulunan mikroskopik partiküllerin bir dis-
persiyonudur. Boyutları çok küçük olduğundan atmosferde asılı halde bulunurlar. 

•	 TSP (Total Suspended Particulates, Toplam Asılı Parçacık Maddeler): 30 mikrona 
kadar tüm parçacık maddelerin toplamını ifade eden eski bir sınıflandırmadır. Bazı 
kaynaklarda 50-60 mikrona kadar sınır da verilmektedir. Hava kalitesi değerlendirme-
lerinde kullanımı yavaş yavaş terkedilmektedir. 

•	 PM10 : 0 - 10 mikron boyut aralığındaki parçacıkların toplamını ifade etmektedir.
•	 PM2.5 (İnce partiküller) : 0 – 2,5 mikron boyut aralığındaki parçacıkların toplamını 

ifade etmektedir.
•	 PM10-2.5 (Kaba partiküller) : 2.5-10 mikron boyut aralığındaki parçacıkların toplamını 

ifade etmektedir. 
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Şekil 6.2. Genel Partikül Terminolojisi ve çap aralıkları

Partiküllerin çapları, en genel tanımlama parametresidir. Ancak iki farklı çap tanımı önemlidir. 
Bunlar fiziksel çap ve aerodinamik çap olarak bilinir. Fiziksel çap küresel veya küreye yakın 
bir partikülün gerçek çapı olarak tanımlanırken; aerodinamik çap, aerodinamik olarak gerçek 
partiküle eş davranan ve yoğunluğu 1 gr/cm3 malzemeden oluşan küresel  cismin çapı olarak 
tanımlanır. Böylece çökelme hızları gerçek partikülle eşdeğer aerodinamik çapa sahip partikül-
ler için aynıdır. Çökelme hızı, partikül üzerinde etkili olan yerçekimi kuvvetleri ile hava içindeki 
sürtünme kuvvetlerinin farkından kaynaklanır.

Partiküllerin Kontrolünde etkin olan kuvvetler ve mekanizmalar

 Partiküllerin kontrolünde en etkili mekanizmalar;

ü	çarpma (Impaction),

ü	sürtünme veya temas etme (Interception) ve

ü	difüzyondur. 

Bir hedefe doğru hava içinde taşınan partiküllerin hedef tarafından tutulması bu mekanizma-
larla sağlanır (Şekil 6.3).

Şekil 6.3. Partikül tutma mekanizmaları
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Çarpma (impaction): Hedefe doğru belirli bir hızla taşınan partiküller, kütlelerine bağlı atalet 
kuvveti etkisiyle, hedef yakınında hava akımı gibi kolayca yörüngesini değiştiremez ve doğru-
sal hareketine devam etme eğilimi göstererek ederek hedefe çarpar ve tutulur.

Temas (interception): 0,1-1 µm boyut aralığındaki partiküller kendilerini taşıyan gaz akımı 
tarafından hedefe yeterince yakın yörüngede taşındıklarında hedefe temas ederler ve tutulur-
lar. Ancak bu çap aralığındaki partiküllerin  momentumları da  küçük olduğundan gaz akımı  
tarafından sürüklenebilirler ve bu nedenle temas mekanizması oldukça zayıf bir kontrol meka-
nizmasıdır.  

Difüzyon: Çok küçük (submikron) partiküller brownian hareketler yaparlar. Böylece hava akım 
yörüngeleri arasında “serbest yol” miktarınca rastgele geçiş yapabilirler ve hedefe yakın du-
rumda iseler hedef tarafından tutulurlar. Bu mekanizma şayet yeterli süreler verilebilirse ve 
hedefle mesafesi kısaltılabilinirse etkili bir kontrol mekanizmasıdır. Torbalı filtrelerde bu meka-
nizma çok etkilidir.

Yukarıda belirtilen çarpma, temas ve difüzyon mekanizmaları yanında

ü	-elektrostatik kuvvetler,

ü	-yer çekimi kuvvetleri

ü	-Santrifüj kuvvetler,

ü	-Termoforezis,

ü	-Difüzoforesis,

ü	-Sonik kuvvetler,

partikül kontrolünde etki gösteren mekanizmalardır.

6.3.2. Partikül Tutma Cihazları

Partikül madde kontrol cihazları aşağıda verilmiştir. 

·	 Çöktürme odaları,

·	 Siklon ya da multi siklon toplayıcılar,

·	 Elektrostatik filtreler (ESP),

·	 Torbalı filtreler,

·	 Islak temizleyiciler,

Bu cihazlar, partikül tutma mekanizmalarının  birinin ya da birkaçının bir arada etki gösterme-
siyle  PM tutmada farklı verimlerle çalışmaktadırlar. Verim ifadesi belirli bir işlevin/fonksiyonun, 
tam (%100) etkinliğe kıyasla ne oranda (yüzdede) etkin gerçekleştiğini ifade etmektir. Hava 
kirliliği kontrol cihazlarında da ana fonksiyon kirleticilerin gaz akımından ayrılması (arıtım) ol-
duğuna göre, verim ifadesi de bu arıtım fonksiyonunun yüzde gerçekleşme değerini ifade ede-
cektir.

Şekil 6.4’te bu cihazların veriminin hesaplanmasında kullanılan kontrol parametresinin kontrol 
cihazı giriş ve çıkışındaki durumunu görülmektedir.
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Buna göre verim:  
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Burada:

ƞ    : verim değeri olup denklemdeki haliyle kesirdir. 100 ile çarpılarak % verim elde edilir.

Ci   : kirleticinin kontrol cihazına giriş konsantrasyonu

Co : kirleticinin kontrol cihazından çıkışş konsantrasyonu

Pt  : Penetrasyon olup kontrol cihazında tutulmadan çıkan kirletici oranını ifade eder.

Şekil 6.4. Hava kirliliği kontrol cihazında verim

Bu cihazların genel olarak etkili oldukları partikül çap aralıkları Şekil 6.5’te gösterilmektedir.

Şekil 6.5. Partikül madde kontrol cihazları ve etkili oldukları PM boyut aralıkları

6.3.2.1. Çöktürme odaları

Çöktürme odaları en basit yapılı PM kontrol ünitesi olup, çok büyük partiküller için uygulanabilir. 
Temel çalışma prensibi, atıkgazın hızının düşürülerek partiküllerin yerçekimi kuvveti etkisiyle 
çökelebilmelerini sağlamaktır. Etkin kuvvet yerçekimi kuvveti olup, partikül boyutu (dolayısıyla 
kütlesi) büyüdükçe etki eden yerçekimi kuvveti de artacaktır. Yani daha büyük partiküller daha 
yüksek verimde tutulacak, partikül boyutu küçüldükçe verim de düşeceği için, partikül boyutu 
küçüldükçe çöktürme odası etkinliğini kaybedecektir. tır. Bunun için çöktürme odalarının ha-
reket kesiti çok geniş ve hacmi de o kadar büyüktür. Bu sebeple, çok yer kapladığı ve bir üst 
seviye cihaz bunun işini gördüğü için yaygın olarak kullanılmazlar. Farklı tiplerde çöktürme 
odası geometrilerinden örnekleri Şekil 6.6’da görülmektedir. 
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Şekil 6.6. Çöktürme odası tipleri

6.3.2.2. Siklonlar 

Siklon ayırıcılar tek başına kullanılabildiği gibi seri bağlı olarak multisiklonlar şeklinde de kul-
lanılabilir. Merkezkaç kuvveti en etkili tutma kuvvetidir. Ortalama bir siklonda oluşturulan mer-
kezkaç kuvveti, yerçekimi kuvvetinin yüzlerce katı olduğu için, siklonlar çöktürme odalarına 
kıyasla yüksek verimde ve daha küçük partikül çaplarında PM tutabilirler. Ancak 10 mikrondan 
daha küçük çaplı partiküller için verimleri sınırlıdır. Tipik toplama verimi %90-95 arasında de-
ğişir.

Diğer taraftan siklonlar, yüksek toz yüklerinde ve yüksek sıcaklıklardaki gaz akımları için özel-
likle tercih edilirler. Bu cihazlar mekanik toplayıcılar olarak bilinir ve genellikle elektrostatik 
filtre ya da ıslak arıtıcılardan önce gaz akımın ön arıtımı maksadıyla da kullanılabilirler. Düşük 
ilk yatırım maliyeti, küçük hacim ihtiyacı ve hiçbir hareketli parçasının olmaması avantajlarını 
oluşturur. Bu sayede, daha düşük çapta partiküller için spesifiye edilerek yatırım ve işletme 
maliyetleri azaltılabilir. 

Mekanik bir toplayıcının toplama verimi efektif aerodinamik partikül çapına oldukça bağlıdır. 
Mekanik toplayıcılarda teknik olarak partikülün eylemsizlik özelliğinden yararlanır. Partiküllü 
gaz akımı siklonik bir şekilde döndürülür ve partikül kütlesinden dolayı gaz akımı vorteksi dı-
şına atılır. Büyük çaplı partiküllerin çoğu huniye girerek aşağıda toplanırken gaz akımı yukarı 
doğru çıkıp sistemden ayrılır. 

Siklonlar

a)Yüksek debili siklonlar

b)Konvansiyonel siklonlar 

c)Yüksek verimli siklonlar olarak üç ana gruba ayrılırlar. 

Klasik bir siklonun boyut parametreleri ve siklonun çalışma prensibini gösterir çizimler Şekil 
6.7›de verilmiştir.
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Şekil 6.7. Klasik bir siklon boyutları

Siklonların avantajları:

1. Düşük yatırım maliyeti

2. Hareketli parça olmaması dolayısı ile az bakım ihtiyacı ve düşük işletme maliyeti

3.Nisbeten düşük basınç kaybı (5-15 cm SS)

4. Siklon malzemesine göre sıcaklık ve basınç kısıtlamaları

5. Partiküllerin kuru olarak toplanabilmesi ve bertarafı

6. Nisbeten olarak küçük yer ihtiyacı

Siklonların dezavantajları ise

1. Düşük verimli olmaları (özellikle 10 µm den küçük partiküller için)

2.Yapışkan  karakterli partiküller için uygun olmaması

3.Yüksek verimli siklonlarda basınç kayıplarının da yükselmesi

6.3.2.3. Elektrostatik Filtreler 

ESF’ler, partiküler maddelerin atıkgazdan arıtılması için uygulanan ileri partikül arıtım cihazla-
rıdır. İleri seviye arıtım cihazlarından beklenen yüksek arıtım verimi, ESF cihazlarında da elde 
edilmekte olup genel olarak %95’in üzerinde, ama daha spesifik olarak %99.5’in üzerinde arı-
tım verimleri elde etmek mümkündür. Günümüzde üretilen modern ESF’ler %99.9’un üzerinde 
verimle çalışabilmektedir. Hemen belirtmek gerekir ki, verimi %99.5’ten %99.9’a çıkaran %0.4 
puanlık artış, çıkış atıkgaz konsantrasyonunda %80 oranında emisyon azalması demektir.

ESF cihazında, partikül maddeleri atıkgaz akımından ayıran temel faktör elektromanyetik alan 
kuvvetidir. Yani cihazın arıtım bölümünde, doğru akım yüksek voltaj ile oluşturulan elektro-
manyetik alan içerisinde partiküller elektrik yükü yüklenirler ve bu yüklü partiküller, zıt yüklü bir 
toplama yüzeyine doğru hareket ettirilirler. Elektromanyetik alan o derece kuvvetlidir ki, elektrik 
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yükü yüklenen partiküller gaz akımına dik yönde hareket ettirilebilirler ve gaz akımından ayrı-
larak toplama yüzeyine doğru yönlendirilirler. Yine elektromanyetik çekme kuvveti ile, zıt yüklü 
toplama yüzeyine yapışarak gaz akımından ayrılırlar. Bu şekilde atıkgaz, partiküler madde 
kirleticilerinden arıtılmış olacaktır. Şekil 6.8’de endüstriyel ölçekte bir ESF’nin dıştan görünümü 
ve iç kesit detayı görülmektedir. Şekil 6.9’de ise elektrot-plaka detayı ve tasarıma konu olan 
boyutları görülmektedir. Atıkgaz, Şekil 6.9’de görülen birbirine paralel toplama plakalarının ara-
sından akmaktadır. Burada gösterilen iki adet plaka temsili olup, gerçek ölçekte birbirine para-
lel plaka sayısı  (ve plaka ölçüleri) atıkgaz debisine bağlı olarak onlarca sayıda olabilmektedir.

Şekil 6.8. Endüstriyel tip ESF Şekil 6.9. ESF’nin plaka-elektrot detayı
               

ESF’nin Çalışma Prensibi:

Yapı itibarıyla ESF’ler, plaka tipi ve boru tipi olmak üzere iki farklı tasarımda üretilirler. Daha 
yaygın uygulama, plaka tipi geometri olmakla beraber her ikisinin de çalışma prensibi aynıdır. 
Atıkgaz içerisindeki partiküllerin ESF cihazında arıtılması üç aşamada gerçekleşir:

1. Atıkgazın iyonizasyonu: Elektrotlarla plakalar arasına uygulanan yüksek voltaj ile oluş-
turulan elektromanyetik alan içerisinde gaz akımı iyonize edilir,

2. Partiküllerin elektrik yükü ile yüklenmesi, 

3. Elektrik yükü yüklenen partiküllerin toplama plakalarına doğru hareketi ve plakalarda 
toplanması.

Plakalarda toplanan partiküllerin uygun temizleme mekanizması ile temizlenmesi ise devam 
eden periyodik işletme aşamasıdır. Yukarıda ikinci aşamada ifade edilen “partiküllerin elektrik 
yükü yüklenmesi” aşamasından da anlaşılacağı üzere, partiküllerin toplanması için yüksek 
gerilim kullanılarak oluşturulan elektromanyetik alan kuvveti, atıkgazın kütlesine değil sadece 
partiküllere uygulanmış olur. Bu özellik ESF cihazını diğer partikül arıtım cihazlarından ayıran 
önemli bir farklılıktır. Bu özellik sebebiyle ESF’ler yüksek verimli ve oldukça düşük basınç kay-
bı ile çalışırlar.

Şekil 6.10’te, plakalar arasında yerleştirilmiş olan deşarj elektrotlarının yüksek gerilim uygulan-
ması ile oluşturdukları iyonizasyon alanı ve korona deşarjı temsilen görülmektedir. Yine Şekil 
6.10’te plaka-elektrot-plaka kombinasyonunun üstten (sol ve orta şekiller) ve önden (sağ şekil) 
görünüşleri verilmiştir.
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Şekil 6.10. Elektrotların oluşturduğu iyonizasyon alanı, korona deşarjı ve elektrotların dikey 
görünümü

Elektrotlara yüksek gerilim uygulandığında evvela atıkgaz moleküllerinin iyonizasyonu (Şekil 
6.11.a) gerçekleşir. İyonize olmuş gaz akımı içerisindeki partiküller bu elektromanyetik alanda 
elektrik yükü yüklenirler (Şekil 6.11.b) ve yüklenen partiküller kütlelerine bağlı olarak farklı ro-
talar izleyerek toplama plakalarına doğru hareket ederler (Şekil 6.11.c).

(a) (b) ©
Şekil 6.11. a) Gaz iyonizasyonu, b) partiküllerin yüklenmesi, c) toplama plakasına doğru 

hareket

EF lerin avantaj ve dezavantajları: 

EF’ler küçük partiküllere elektrik yükü yüklerler ve bu sayede oldukça yüksek verimle çalışırlar. 
Bu tip kolektörler gaz akımı patlayıcı olmadığında kullanılırlar. Partiküler maddenin kompo-
zisyonu sistem veriminde oldukça önemlidir. Toplama levhaları yüzeyinde biriken toz kütlesi 
elektriksek iletkenliği etkiler. Özdirenç EF’lerde kullanılan önemli bir parametredir. Özdirenç 
PM’in elektriği iletme kabiliyetinin bir ölçüsüdür (ohm-cm) ve bu değer arttıkça elektrik iletme 
kabiliyeti azalır. EF’ler bir özdirenç aralığında dizayn edilebilirler. Ancak genellikle 108 ile 1010 
ohms-cm aralığında en iyi performanstadırlar.

Bu değer aralığında olmayan partiküller, yapıları ve özelliklerine göre atıkgaz akımı içine bazı 
kimyasallar (SO3, H2SO4, NH3, (NH4)2SO4, trietilen amin ve H2O) eklenerek uygun özdirenç 
aralığına getirilirler.

Islak Elektrostatik Filtreler 

Islak elektrostatik filtreler  benzer şekilde çalışırlar. Bu sistemlerde toplanan toz, toplayıcı yü-
zeylerinden uygun bir sıvının (genellikle su) püskürtülmesi ile aralıklı ya da sürekli olarak alı-
nır. Bu toplayıcılar, toz kütlesi içinde yapışan ya da gaz akımındaki toz dışındaki bileşenlerin 
girişim yaptığı durumlarda avantajlıdır. Sıvı akım ile daha etkin bir arıtım sağlanabilir. Bu tür 
sistemlerin uygulamaları daha çok yeni tesislerde ağır fuel-oil kullanımlarında mevcuttur ve 
aerosol kontrol verimleri test edilmektedir.
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6.3.2.4. Torbalı filtreler

Torbalı filtreler gaz akımı içindeki partiküllerin, dokunmuş elyaf filtreler yardımıyla tutulduğu 
sistemlerdir. Filtre malzemeleri bir metal kafes üzerine geçirilir ve tüp şeklindedir. Bu filtre orta-
mı yüzeyinde tutulan partiküller uygun yöntemlerle temizlenirler. Filtre malzemesini oluşturan 
elyaflar arasındaki boşluklar 50-75µm boyutlarında olmasına rağmen 1 µm ve daha küçük bo-
yutlu partiküller yüksek verimle tutulabilirler. Bunun için temiz filtre elemanı yüzeyinde zamanla 
bir partikül tabakası (keki) oluşumu gereklidir.

Torbalar genellikle 3-9 m uzunluk ve 12,5-30 cm çapında silindirik malzemelerdir ve belirli 
sayıda torbadan oluşan gruplar halinde izole kompartmanlar halinde dizayn edilirler. İşletme 
koşulları torba malzemesine göre belirlenir. Poliolefin, nylon, akrilik ve polyester gibi malze-
meler nispeten düşük (95-150oC) sıcaklıklarda çalıştırılırken, cam elyaflı, teflon veya nomex 
malzemeli olan torbalar 500oC’a kadar çalıştırılabilirler.

Torbalı filtrelerde toz tutma mekanizmaları çeşitlidir. Bunlar;

ü	Atalet kuvveti – toz partikülleri gaz akımının yönünü değiştirmek yerine dikey filtre du-
varlarına çarparak ilerler. 

ü	Temas  – tozlar filtre yapısının gözenek büyüklüğünden dolayı gaz akımı sırasında 
filtrelere tutunurlar 

ü	Brownian hareket – mikron altı partikülller filtreye difüz olurlar ve partikül ve toplama 
yüzeyi miktarını arttırırlar. 

ü	Elektrostatik tutma – elektrostatik yük varlığında toz tutma verimi arttırılabilir.
Bu mekanizmaların kombinasyonu ile filtrede oluşan toz keki ile gaz akımına direnç sürekli 
olarak artar. Filtreler periyodik olarak temizlenmelidir. 
Torbalı filtrelerin temel dizayn parametreleri
 -Temizleme mekanizmaları

ü	Sallama/sarsma
ü	Ters hava 
ü	Hava jetleri(pulse jet)

-Filtre  boyutları
ü	Hava/yüzey alanı oranı
ü	Filtrasyon hızı

-Basınç Düşmesi
ü	Fan gücü
ü	Vakum/basınç oranı

-Torba Malzemesi
ü	Malzeme özelliği
ü	Dokuma özelliği

-Torba ömrü
ü	Temizleme sıklığı
ü	Gaz bileşimi
ü	Giriş yapısı özellikleri
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Temizleme Mekanizmaları 
Sarsma: En eski temizleme mekanizması olup gaz akımı kesildikten sonra torbaların sarsı-
larak toz kekinin silkelenmesi sağlanır. Silkelenen tozlar altta yer alan toz toplama haznesine 
iletilir ve dışarı alınır. Torbalar bir taşıma çubuğuna asılıdırlar ve alt ağızları bir çerçeveye 
bağlanmıştır (Şekil 6.12). Temizleme amacıyla devreden çıkarılan filtre yerine yedekte tutulan 
temiz bir filtrenin devreye alınması gerekir. Bu sistemler küçük kapasiteli tesislerde tercih edilir.
Ters Hava ile temizleme: Bu sistemde torbalar ters taraftan verilen basınçlı hava ile temizle-
nir. Çok sayıda otomatik vana ve valfler yardımıyla belirli zaman aralıklarında toz kekine ters 
taraftan 10 -30 sn süre ile temiz hava verilir (Şekil 6.13).
Bu sistemin avantajı oldukça uzun torbaların kullanılmasına ve bu nedenle daha küçük filtre 
boyutlarına imkan vermesidir. Bu sistemde torbalar temizleme işleminde nispeten daha az 
hasar gördükleri için daha uzun ömürlü olurlar.
Hava Jeti  (Pulse jet) ile temizleme: Etkili ve en yaygın kullanılan temizleme yöntemidir. 
Yüksek basınçlı hava (5-8bar) çok kısa bir süre içinde bir darbe oluşturacak şekilde torba içine 
verilir  (Şekil 6.14).  

Şekil 6.12. Sarsmalı Torbalı Filtre Şekil 6.13. Ters Hava Akımı ile Temizlemeli  
Torbalı Filtre

Şekil 6.14. Hava Jeti ile temizleme
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6.3.2.5. Islak Arıtıcılar
Islak arıtıcılar atomize edilmiş bir sıvı (genellikle su) damlacıkları ile gaz akımı içindeki partikül-
lerin çarpıştırılması ile partikülün daha büyük çapa sahip su damlacığı içine alınması ve böy-
lece gaz akımından ayrılmasının sağlanmasına dayanan bir arıtma sistemidir. Su damlacığı 
içindeki partikül önce yıkayıcı yüzeyine buradan da bir sıvı akımı halinde yıkayıcı dışına alınır. 
Bu sistem ile 0,1-20 µm boyut aralığındaki partiküller yüksek verimle tutulabilir. Partikül çapı 
küçüldükçe eylemsizlik kuvvetleri ve tutma verimi de hızla azalır. Dolayısı ile küçük partiküllerin 
tutma veriminin artırılması için sıvı damlacıklarının sayısı ve boyutlarının küçültülmesi gerekir 
ki, bu da enerji maliyetlerinin ciddi oranda artırır. Bu nedenle 1 µm’den küçük çaplı partiküller 
için tutma verimi fazla yüksek değildir.
Islak arıtıcılar partikülleri sıvı damlacıkları içinde yakaladıkları için partiküllerin kaçma şansı 
söz konusu olmaz. Bu sistem yüksek sıcaklıklı gazların aynı zamanda soğutulmasına da im-
kan verdiği için patlama riski olan gazların arıtılmasında avantajlıdır. 
Islak arıtıcılar partikül giderimi yanında, bir kısım gaz formundaki kirleticilerin de giderilmesin-
de etkilidir. Böylece hem partikül hem de asidik gazlar aynı anda kontrol edilebilir.
Islak arıtıcıların birçok tipi bulunmaktadır. Bunlar; Spreyleme kuleleri, siklonik spreyleme ku-
leleri, kendiliğinden spreylemeli kuleler, tepsili arıtıcılar, venturi tipli arıtıcılar ve venturi jetli 
arıtıcılar olarak verilebilir. Şekil 6.15,  6.16, 6.17 ve 6.18’de örnek şekiller verilmektedir. Islak 
arıtıcıların partikül tutma verimleri ve diğer dizayn parametreleri Tablo 6.1’de verilmiştir.

Şekil 6.15. Kendiliğinden spreylemeli kuleler Şekil 6.16. Tepsili Kuleler
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Şekil 6.17. Venturi Yıkayıcı Şekil 6.18. Venturi jetli arıtıcılar

Tablo 6.1. Islak arıtıcı karakteristikleri

Karakteristik Sprey 
kulesi

Siklonik 
sprey kulesi

Kendiliğinden 
spreylemeli 

kuleler

Tepsili 
kuleler

Veturili 
arıtıcılar

Venturi jetli 
arıtıcılar

Verim,% 90 95 90 97 95 92
Dp, µm > 8 > 5 >2 >5 >0,2 >1,0
Hız, m/s 0,9-1,8 45-75 - - 45-150 -
Nozul basıncı, atm 2,45-2,8 - - - - 2,8-8,4
Basınç kaybı, cm SS 2,5-10 10-20 20-30 20-30 - 5-10
Sıvı/gaz oranı, lit/1000 m3 1500-3000 450-900 75 300-450 450-1500 4500-12000
Enerji ihtiyacı,  
HP/1000 m3saat

0,30-1,35 0,62-1,86 1,35-2,7 1,35-3,33 1,85-7,4 -
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6.4. Gaz Kirleticilerin Kontrolü
Gaz halindeki hava kirleticilerin kontrolünde;
ü	absorpsiyon
ü	adsorpsiyon
ü	termal
ü	biyolojik

mekanizmaları esas alan sistemler kullanılır. Bunlar özet mahiyette aşağıda Tablo 6.2’de ve-
rilmiştir.

Tablo 6.2. Gaz kirleticilerin kontrol teknolojileri

Kontrol sistemi Giriş kons., 
ppmv

Verim,
%

Avantajları Dezavantajları

Absorpsiyon
250 90

Özellikle inorganik asidik gaz 
kirleticileri için uygun Sınırlı uygulanabilirlik1000 95

5000 98

Adsorpsiyon
200 50 Düşük ilk yatırım maliyetleri, 

solventlerin geri kazanımında 
etkili

Seçici olarak 
uygulanmalıdır1000 90-95

5000 98

Yoğuşturma
500 50 Solventlerin geri kazanımında 

etkili Sınırlı uygulanabilirlik
10000 95

Termal yakma
20 95 Yüksek parçalama verimi, ısı 

enerjisi geri kazanımı, geniş 
uygulama alanı

Organikler geri 
kazanılamaz, yüksek 
yatırım maliyeti100 99

Katalitik yakma

50 90 Yüksek parçalama verimi, termal 
yakmaya göre daha düşük 
maliyetli

Organikler geri 
kazanılamaz, kataliz 
zehirlenmesi kullanımı 
kısıtlayabilir

100 >95

Meşale (Flare) 
ile yakma >98 Yüksek parçalama verimi

Organikler geri 
kazanılamaz,büyük 
emisyon kaynakları için 
uygun

6.4.1.  Absorpsiyon
Absorpsiyon, bir gaz kirleticinin bir sıvı çözücü içinde çözündürülerek kirli gaz akımından ay-
rılmasını sağlar. Bu, ancak sıvı içinde kolaylıkla çözünebilen gaz kirleticiler için uygulanabilir.
İki farklı uygulama şekli söz konusudur: 
ü	Absorplama sistemlerinde su, veya 
ü	Düşük buharlaşma özelliğine sahip organik solvent 

kullanımı söz konusudur.
Absorplama sonrası çözücüler atılabilir veya uygun geri kazanma teknikleri (distilasyon ve 
sıyırma) ile absorplanan kirleticiler saf veya konsantre bir şekilde geri kazanılabilirler.
Su ile absorpsiyon sistemleri
HF, HCl, SiF4 gibi asidik gazlar su ile etkili ve hızlı bir şekilde absorbe edilebilirken, SO2,Cl2 
ve H2S gibi gazlar daha az çözünürlükleri dolayısıyla su yerine NaOH içeren sulu çözeltilerle 
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absorbe edilebilirler. NaOH, Na2CO3 ve NaHCO3 gibi alkali maddelerden %5-10’luk çözeltiler 
absorplama sıvısı olarak kullanılır. Kireç (CaO) veya sönmüş kireç (Ca(OH)2) de, baca gazla-
rından SO2 gibi kirleticilerin kontrolünde kullanılmaktadır. NH3 ve amonyum tuzlarının çözelti-
leri ile de çalışılır.
CO2 de uygun pH’da (>9) absorplama çözeltileri ile baca gazlarından ayrılabilir. Alkali gaz bile-
şenleri (NH3 vb) seyreltik H2SO4, H3PO4 ve HNO3 çözeltileri ile absorplanabilir.
Organik solvent ile absorpsiyon sistemleri
Asidik gazların absorpsiyonunda amin içeren çözeltiler (monoetanol-, dietanol-, trietanolamin, 
metildietanolamin ve dimetil alanin) özellikle SO2 ve H2S gazları için kullanılırlar. Hidrokarbon 
kirleticileri için düşük buhar basınçlı hidrokarbonlar (ağır yağlar, solventler) kullanılır.
Proses Tipi
Absorbsiyon proseslerinde, partikül madde gideriminde kullanılan “ıslak arıtıcı” teknikleri ile 
benzer proses tipleri kullanılmaktadır. Sıvı fazın gaz fazı içerisine spreylenmesi/dağıtılması ve 
mümkün olan en yüksek sıvı/gaz temas yüzey alanının sağlanması gerekmektedir. Bunun için 
yaygın olarak, püskürtmeli kule veya dolgulu kule ile absorbsiyon uygulamaları yapılmaktadır. 
Örnek proses tipleri Şekil 6.19›da verilmektedir.

Şekil 6.19. a) Paket Absorplama Kolonları, b) Duşlama Kulesi, c) Siklonik Duşlama Kulesi

6.4.2. Adsorpsiyon
Granüler formdaki katılarla gaz ya da sıvı karışımlarından kirleticilerin ayrılmasına adsorpsiyon 
işlemi denir. Katıların yüzeylerinde tutabilme kabiliyetleri olması gerekir. Bu işlem kimya sana-
yinde yaygın bir şekilde kullanılır. Solventler, diğer organikler, koku veren maddeler etkili bir şe-
kilde bu yöntemle kontrol edilebilir. Katılara adsorbent, tutulan maddelere adsorbat adı verilir.
Adsorpsiyon, düşük sıcaklıklarda fiziksel, yüksek sıcaklıklarda ise kimyasal olarak gerçekleşir. 
En yaygın kullanılan adsorbantler ve etkili oldukları kirleticiler Tablo 6.2’de verilmiştir.
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Tablo 6.2.  Adsorbant maddeler

Adsorbatlar Adsorbentler
Aktif Karbon Aktif Silica Silika Jel Moleküler Elekler

Koku verici maddeler x
Yağlar x x x X
Hidrokarbonlar x x x
Florokarbonlar x x
Klorlu organikler x x
Sülfürlü organikler x x X
Solventler x
Su(Nem) x x x

Adsorplama Prosesleri
Kademeli ve sürekli temas metodları, sürekli ve yarı sürekli prosesler olarak uygulanırlar.  Şekil 
6.20 ve 6.21’de örnek proses ünitesi ve proses akım şeması verilmektedir.

Şekil 6.20.  Sabit yataklı adsorplama ünitesi

Şekil 6.21. Sabit yataklı aktif karbon uçucu organik bileşiklerin geri kazanıldığı proses
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6.4.3. Yakma
Uçucu hidrokarbonlar ve bazı HAP bileşikleri yakıt karakteri taşıdıkları için kolayca yanabilirler. 
Yanma, bir termal oksidasyon olup organik bileşikler CO2 ve H2O bileşiklerine okside olurlar-
ken, klor ve sülfür gibi eser elementler de HCl ve SO2 haline oksitlenirler.
Hidrokarbon içeren buhar akımları 
a. Termal oksidasyon veya açık alevli meşale (flare) (Şekil 6.22),
b. Termal oksidasyon (Şekil 6.23 a) ve insinerasyon ve 
c. Katalitik oksidasyon (Şekil 6.23 b)
olmak üzere üç farklı yakma yöntemi ile bertaraf edilebilir. 
Bu yöntemlerin her birinin kendine göre avantaj ve dezavantajları bulunmaktadır. 
Flare sürekli olmayan ve büyük hacimde konsantre hidrokarbon emisyonlarının kontrolünde 
tercih edilirken, 
Termal oksitleyiciler sürekli ve yüksek verimde arıtma sistemi olarak karışık gaz akımlarının 
oksitlenmesinde,
Katalitik oksitleyiciler ise sürekli ve düşük konsantrasyonda kirletici  içeren gaz akımların mini-
mum ilave yakıt masrafı ile oksidasyonunda tercih edilirler. 

Şekil 6.22. Meşale (flare) yakma örnekleri
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Şekil 6.23. Termal yakma ve katalitik yakma proseslerinin şematik gösterimi

6.4.4. Yoğuşturma ile Kontrol
Yoğuşturma, bir gaz karışımı içinden bazı bileşenlerin bir soğutucu yüzeyinde film oluşturarak 
ayrılmasını ve sonrasında damlalar şeklinde akışa geçmesini ifade eder. Yoğuşturma, 5000 
ppmv’den daha büyük konsantrasyonlarda uçucu organikler ve zararlı hava kirleticileri için 
tercih edilen bir yöntemdir. Verim %50-90 arasında değişir. 10.000 ppmv ve daha yukarı kon-
santrasyonlar üst limiti oluşturur. Bu nedenle ön arıtma olarak da uygulanabilir. 3000 m3/saat 
debilere kadar bir tek yoğunlaştırıcı yeterlidir.
Şekil 6.24 ve 6.25›te farklı tasarımlarda yğuşturma ünitelerine örnekler verilmiştir.

Şekil 6.24. Levha ve tüp tipinde yüzeyli yoğunlaştırıcı
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Şekil 6.25. Dikey levha ve borulu ısı değiştiricili düzenlemeler  
a)Boru içinde yoğuşma,buhar fazı çıkışı alttan

6.4.5. Biyofiltrasyon
Bu proses, toprak, taş, sentetik malzeme, kompost gibi dolgu malzemelerinin bir gaz dağıtıcı 
donatı üzerine yerleştirilmesi, kirli hava akımının bu dağıtma yapısı kullanılarak yatak malze-
mesi arasından geçirilmesi ve bu yatak malzemesi yüzeyinde gelişen mikroorganizmaların 
atık gaz akımı içindeki organik molekülleri metabolizmalarında kullanarak havayı arıtmasının 
gerçekleştirildiği bir kontrol sistemidir. Mikroorganizmaların  organik kirleticileri arıtma ürünleri 
CO2 ve sudur.
Biyofiltrasyon oldukça yeni, ekonomik ve etkin bir arıtma yöntemi olarak çoğunlukla kullanı-
labilir. En İyi Kontrol Teknolojisi (Best Available Control Tecnology, BACT) olarak adlandırıl-
maktadır. Biyofiltrasyon ile 1000-1500 ppm mertebelerinde koku (%98-99), uçucu organikler 
(%65-99), H2S ve NH3 (80-99) gibi kirleticiler arıtılabilmektedir. Şekil 6.26 ve 6.27’de tipik bir 
biyofiltre tasarımına örnekler verilmiştir.

Şekil 6.26. Tipik bir açık biyofiltre
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Şekil 6.27. Tipik biofiltre yatağı

6.4.6. Membran sistemleri
Membran teknolojisi, uçucu organiklerin ve diğer gaz kirleticilerin bir atık gaz karışımı içinden 
ayrılmasını sağlayan yeni bir teknolojidir. Bu teknoloji ile polimerik yapılı membranlar kullanıla-
rak yoğuşabilir organik buharlar, C3 ve daha büyük hidrokarbonlar, aromatikler, ve yoğuşma-
yan metan, etan, azot ve hidrojen gibi gazlar arıtılabilmektedir.
Hava akımı membrandan geçerek konsantre halde elde edilen permeat ve arıtılmış gazlardan 
oluşan iki akıma ayrılır. Konsantre organikler bir kondenserde yoğuşturularak geri kazanılır. Bu 
teknik orta seviyede uçucu hidrokarbon içeren düşük debili atık gaz akımlarında tercih edilir.
Uygulama basınçlandırma ve yoğuşturma ve membrandan geçirme kademelerinde uygulanır. 
Basınçlandırma ve soğutma yoğunlaşma ile bir kısım organikleri ayırır ve kalanlar da membran 
yardımıyla konsantre permeat halinde elde edilir.
6.4.7. NOx Kontrolü
N2O, NO, NO2, N2O3 ve N2O5 gibi azot oksitler NOx olarak adlandırılırlar. NO ve NO2 en fazla 
görülen türlerdir. NOx’in en önemli kaynakları yakma tesisleridir. Bunun yanında HNO3 üretim 
tesisleri ve her türlü ulaşım araçları da önemlidir.
Yakma tesislerinde NOx  üç mekanizma ile oluşturulur.
1)Termal NOx , 
2) Teşvik edilmiş NOx ve 
3) Yakıt NOx’i
Termal NOx hava oksijeni ile hava azotu arasında radikal oluşumu ile yürüyen reaksiyonlarla 
NO ve NO2 oluşumu şeklinde gerçekleşir. Sıcaklık arttıkça bu mekanizma ile NOx oluşumu 
da artar. Termodinamik olarak 1650-2000oC aralığında dengede NOx konsantrasyonu 6000-
10000 ppm mertebelerinde oluşmakta ve NO/NO2 oranı ise 500/1 ve 1000/1 dir. Normal baca 
gazı sıcaklıklarında (180-350oC) NOx konsantrasyonu 1 ppm den küçüktür. Oysa doğal gaz 
yakıcıların baca gazlarında NOx emisyonu 200-300 ppm mertebelerindedir. Buna göre gerçek 
yakma koşullarında termodinamik dengeye göre termal NOx oluşumu çok düşük kalmaktadır.
Teşvik edilmiş NOx, alev bölgesinde O ve OH radikalleri tarafından desteklenen NOx oluşu-
mudur ve etkili bir şekilde alev sıcaklığı ve oksijen konsantrasyonu kontrolü ile engellenebilir.
Yakıt NOx’i ise yakıt bünyesinde yer alan azotlu bileşikler dolayısı ile oluşan NOx türü olup 
kömürlü santrallerde NOx’in %50-70’nin oluşumunda etkilidir.
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Kontrol Teknikleri
Azotoksit (NOx) kontrol tedbirleri temel olarak iki kategoride incelenir:

ü	Yakma işlemi sırasında kontrol
ü	Yakma sonrası kontrolü 

Bu sistemler yüksek verim elde etmek amacıyla birlikte kullanılabildiği gibi, genel olarak ayrı 
kullanımları mevcuttur.

·	 Yakma sırasında kontrol işlemleri-yakıcı modifikasyonları:
Yakma sırasında uygulanan kontrol sistemleri NOx oluşumunu kaynağında sınırlandırılabilir-
ken, yakıcı sonrası kontrol sistemleri oluşumdan sonra azaltma işlemlerini kapsar. Yakma sıra-
sında kontrol prosesleri en yaygın olarak kullanılan kontrol sistemleridir. 
Yakıcı modifikasyonları NOx konsantrasyonunda %10-80 arasında azalma sağlar. Performans 
değeri, oluşan NOx miktarı, yakıcı dizaynı, kömür özelikleri ve operasyon koşullarına göre 
değişir. Genellikle bu teknolojiler kurulumu kolay ve yatırım ve işletme maliyetleri düşük tekno-
lojilerdir. Bu tür sistemler tüm kazan tiplerinde kullanılırlar. 
Bu sistemler esas olarak şu şekildedir:
Düşük hava fazlası (Low excess air - LEA): DHF operasyonu yakma havasını mümkün olan 
minimum seviye indirgemektir. Bu sistemle verimi etkilemeyecek minimum hava fazlası oranı 
ile yakma bölgesinde oksijen miktarı kontrol edilir ve bu sayede NOx oluşumu sınırlandırılır. 
Bu sistemler tipik olarak %30–60 oranında verim sağlar ve düşük maliyetlidir. Varolan kömürlü 
santrallerde kullanımı oldukça fazladır.
Servis dışı yakıcı (burner out of service - BOOS): BOOS teknolojisi yakıt akımını yakıcının 
üst kısmında tutarak yalnızca havanın geçişine izin verir. Bu metod hava kademelendirmeye 
benzer ve alev üstü hava tekniğinin bir simülasyonudur. NOx oluşumunu yakıcı alanında oksi-
jen miktarını düşürerek sınırlar.
 
Çapraz ateşlemeli yakıcılar: Çapraz yakıcı ateşleme sistemleri yakıcının alt kısımlarında üst 
kısımlarına nazaran daha yakıt-zengin bir yanma sağlar. Bu metod hava kademelendirmenin 
bir diğer formudur ve alev bölgesinde oksijen miktarını kısıtlayarak NOx kontrolü sağlar. Bu me-
tod kazanın normal operasyon koşullarını değiştirebilir. Ancak NOx miktarını %10-20 oranında 
azaltır.
Alevüstü hava (overfire air - OFA): OFA tekniği yakıcıda toplam yanma havasının belli bir 
miktarının ayrılması ve yakıcının üst kısmında bulunan bölmelere enjekte edilmesidir. Bu sis-
tem NOx miktarını iki şekilde azaltır; 
(1) yakma prosesini uzatıp ve geciktirerek ve bu sayede daha az yoğun yakma ve daha düşük 
alev sıcaklıkları sağlayarak termal NOx miktarını azaltır.
(2) yakma zonunda hava konsantrasyonunu azaltarak uçucu yakıt azot miktarını değiştirir ve 
yakıt NOx miktarını azaltır.
Bu teknik çeşitli tipte yakıcıya uygulanabilir (teğetsel ve duvar yakıcılı, turbo, otomatik ve bes-
lemeli kazanlar). Ticari kullanımları en iyi bilinen teknolojilerdir. NOx miktarını % 20-30 oranın-
da azaltır.
Düşük NOx yakıcılar (Low NOx burners - LNB): Bu teknikle NOx oluşumu her bir yakıcı 
bölgesinde yakma prosesinin stokiyometrik ve sıcaklık profili kontrol edilerek yapılır. NOx indir-
geme tekniği şu şekildedir: 
(1) yakma bölgesinde azaltılmış oksijen seviyesi ile NOx oluşumu sınırlanır,
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(2) azaltılmış alev sıcaklığı, azaltılmış bekleme süresi ve pik sıcaklık değeri ile termal NOx 
oluşumu sınırlanır,
LNB tekniği çeşitli tipte teğetsel ve duvar-ateşlemeli kazanlara uygulanır. Ancak diğer tip ateş-
leme sistemine sahip kazanlara uygulanamaz. Bu sistem, var olan kazanlar için yaklaşık %35-
55 arasında kontrol sağlar ve mevcut tesisler için en az maliyetli teknolojilerdir. Bu sistemler 
ayrıca yeni yakıcılarda da kullanılabilir. LNB’ler  OFA ile kombine edildiğinde daha yüksek 
verim sağlar (%40- 60 azalma).
Yeniden yakma: Yeniden yakma oldukça donanım gerektiren bir tekniktir. Ana yakma böl-
gesinde oluşan NOx ikinci yakma bölgesi akımında azalır. Bu teknik ana yakma bölgesinde 
oluşan ısıyı %40’a kadar azaltır ve yakıcının üst kısmına ısı ilavesi ile yeniden yakma bölgesi 
oluşturur. Yeniden yakma yakıtı (doğal gaz, yağ ya da pulverize kömür) hava ya da yakıt ile 
sisteme verilebilir ve ana yakma bölgesinde azotun azalması için yakıt, zengin bir gaz oluştu-
rur. Yeniden yakma bölgesinde yakıt-zengin gazlar yakılır. Bu sistemler kömürün birincil yakıt 
olarak kullanıldığı bir çok tipte kazanda kullanılabilir (teğetsel, duvar yakmalı, siklon kazanlar). 
Bu sistemin ticari kullanımları sınırlıdır, ancak bu sınırlı kullanımlarda %50-60 arasında azalma 
sağlanabilir. Aynı zamanda kazan verimine en az etki eden teknolojilerdendir. 

·	 Yakma sonrası kontrol sistemleri
Yakma sonrası kontrol sistemleri diğer sistemlere nazaran verimi daha yüksek teknolojilerdir. 
Ancak yatırım ve işletme maliyetleri yüksektir. Bu sistemler temel olarak iki tiptedir:
Seçici katalitik olmayan indirgeme (selective noncatalytic reduction - SNCR): SNCR 
tekniğinde atık gaz akımına NOx’i azot ve suya indirgemek için amonyak ya da üre ilavesi 
yapılır. Bu solventler bacadan konvektif geçişe ya da üst yanma bölgesine enjekte edilir. Bu 
solventler baca gazındaki NOx ile azot ve su oluşturmak üzere birleşir. SNCR verimi solventin 
enjekte edildiği yerdeki sıcaklığa, atık gazdaki solvent karışımına, solventin bekleme süresine; 
solventin NOx’a oranına ve yakıtın kükürt içeriğine bağlıdır. Sınırlı kullanımları mevcuttur ve 
NOx azaltma miktarı %25-40 arasındadır. Büyük miktarlarda kimyasal sarfiyatı gerektirir. Tüm 
uygulamaları 200 MW ve altı tesisler için mevcuttur. 

Seçici katalitik indirgeme (selective catalytic reduction - SCR): SCR sisteminde atık gaz 
akımına bir kataliz varlığında NOx’i azot ve suya indirgemek için amonyak ilavesi yapılır. SCR 
reaktörü proseste çeşitli pozisyonlarda kullanılabilir. Örneğin hava ısıtıcı ve partikül kontrol 
cihazından önce ya da desülfürizasyon ünitesi çıkışına konabilir. Performası etkileyen para-
metreler; atık gaz sıcaklığı, yakıt kükürt içeriği, NH3/NOx oranı, giriş NOx konsantrayonu, hız 
ve katalizin yapısıdır. Sınırlı uygulaması olmasına rağmen  NOx’te %75-85 azalma sağladığı 
belirlenmiştir. Ancak %2’den daha az kükürt içeren yakıtlar için uygundur (Şekil 6.28). 

Şekil 6.28. Selektif katalitik indirgeme prosesi akım şeması
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SCR sistemi %70-90 oranında NOx giderme kapasitesine sahiptir. Doğal gazlı santrallerde 
%15 O2 eşliğinde 5 ppm NOx’e kadar arıtma yapılabilmektedir. Bunların dışında SNCR/SCR 
sistemlerinin birlikte kullanıldığı hibrid sistemler de mevcuttur. Bu sistemlerin yatırım ve işletme 
maliyetleri daha kontrollüdür. 

Aynı zamanda eş zamanlı kükürtoksit ve azotoksit giderimi sağlayan sistemler de mevcuttur 
ve %70–99 arasında giderim elde edilebilmektedir. Ancak bu tür sistemlerin uygulamaları sı-
nırlıdır. 

Yeni teknikler olarak “düşük sıcaklık oksidasyonu ve absorpsiyon” ile NOx, N2O5’e oksitlenir ve 
sonra absorbe edilerek HNO3 elde edilir (Şekil 6.29).

Şekil 6.29.  Düşük Sıcaklık Oksidasyon Prosesi akım şeması

Katalitik absorpsiyon teknolojisinde (SCONOx) NO, CO ve hidrokarbonlar, NO2 ve CO2’e oksit-
lenir ve sonra NO2,  K2CO3 ile absorbe edilir.
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6.4.8. SOx Kontrolü 

SO2 en önemli sülfür bileşiğidir. H2S, SO3 diğer önemli sülfür bileşikleridir. Sülfür yakıtlarda pi-
ritik (FeS2), mineral sülfatlar, elemantel sülfür, organik sülfür ve merkaptanlar halinde bulunur.

SOx kontrolünde uygulamalar yanma öncesi, yanma sırasında ve yanma sonrası olmak üzere 
üç kategoride toplanabilir.

Yanma öncesi kükürt kontrol

SOx kontrolünde ilk adım yakıtların kükürt içeriklerinin azaltılması ya da düşük kükürtlü yakıt-
ların tercih edilmesidir.

Yakıtların kükürt içeriklerinin azaltılmasında fiziksel (kömürde yıkama), kimyasal (ekstrakte 
etme), biyolojik yöntemler kullanılabilir. Gazlaştırma katı yakıtlarda bir başka S giderme yönte-
midir. Gazlaştırma sonrası H2S formundaki S’lü bileşikler 

reaksiyonu ile giderilirler.

Yakma sırası ve sonrası SOx Kontrolü

Kömür yanmasından kaynaklanan kükürtoksit emisyonlarının azaltılmasında birkaç teknik kul-
lanılır. Bu teknikler çeşitli ve karmaşık tekniklerdir. Bunlardan biri yakıttaki kükürtün azaltılma-
sıdır. Çünkü kükürtoksitler yakıtta bulunan kükürt ile direk olarak ilgilidir. Bu yöntem, alternatif 
düşük kükürtlü yakıtın bulunmadığı ya da farklı özellikte kömür yakılamadığı durumlarda kul-
lanılabilir değildir. 

Bazı durumlarda çeşitli kömür temizleme teknikleri kükürt içeriğini azaltmak için kullanılabilir. 
Fiziksek kömür temizleme teknikleri pirit gibi mineral özellikte kükürtün giderilmesinde kullanı-
lır. Bu sayede mineral sülfürün %30-50 arası kısmı giderilebilmektedir. Fakat organik kükürdün 
giderilmesinde çok etkin değildir ve maliyetli sistemlerdir. Kömür üzerinde kimyasal temizleme 
teknikleri, geliştirilmekte olan teknolojiler arasındadır.

Desülfürizasyon üniteleri kömürlü termik santrallerde en yaygın olarak kullanılan SO2 kontrol 
yöntemidir. Bu ünitelerde ilk yatırım maliyeti yüksek olmakla birlikte kimyasal madde olarak 
kireç (CaO) - kireçtaşı (CaCO3)  kullanılmasından dolayı işletmesi düşük maliyetlidir. Daha 
küçük, endüstriyel ölçekteki tesislerde ise genellikle kullanılan ekipmanların ilk yatırım maliyet-
leri daha düşük olmasına rağmen kullanılan kimyasallar daha pahalıdır.

Kontrol teknikleri başlıca absorpsiyon ve adsorpsiyon olmak üzere iki değişik teknikle özetle-
nebilir. Aşağıdaki bölümlerde bu teknikler özetlenmiştir: 

·	 Absorpsiyon

Absorpsiyon temel ve iyi bilinen bir gaz kontrol sistemidir. Atık gazlardan korozif, tehlikeli ve 
zararlı kirleticilerin ayrılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Absorpsiyonun en önemli 
avantajı, değişken bir proses olma ve çok değişken besleme hızlarında çalışabilmesidir. Ab-
sorpsiyon ya da diğer adıyla yıkama prosesi kirleticilerin gaz akımından solvent fazına transfer 
edilmesine dayanmaktadır. 

Proseste ilk aşama olarak SO2 solvent fazdaki çözünürlüğünden yararlanılarak gaz akımında 
ayrılır ve solvent fazında çözünerek sulfüröz asit (H2SO3) formuna geçer. Daha sonra ise oksit-
leyiciler ile etkileşerek inorganik sülfit (SO3

2-) ve sülfat (SO4
2-) formuna döner ve solvent fazında 

tutulmuş olur. 
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SO2 absorplayıcı sistemler içinde en kullanılan sistem kireç-kireçtaşlı ıslak arıtıcılardır. Sis-
temin akış diyagramı aşağıdaki Şekil 30’da verilmiştir. 

Şekil 6.30. Kireçtaşlı SO2 yıkayıcı sistem

Sistemde kireçtaşı çözeltisi SO2 içeren gaz akımına püskürtülür. Devridaim tankı içinde kim-
yasal reaksiyonlar gerçekleşirken kireçtaşı çözeltisi ve reaksiyon ürünleri giderim veriminin 
sağlanması ve işletme problemlerinin önlenmesi açısından dikkatli şekilde kontrol edilmelidir.  
Islak arıtıcılarda genel olarak yüksek giderim veriminin sağlanması için sıvı pH’ı 5-9 aralığında 
çalıştırılırken, giderim verimi ise %80-95 aralığında değişmektedir. 
Islak yıkayıcı hacmi içinde suyun buharlaşması nedeniyle gaz sıcaklığı 40-600C gibi değerlere 
soğuyabilmektedir. Bu gaz sıcaklık aralığı genel olarak SO2 emisyonlarının kontrolünde kulla-
nılan diğer hava kirliliği kontrol sistemlerinin işletme sıcaklıklarından olukça düşüktür

·	 Adsorpsiyon
Bu tarz kontrol sistemlerinde kuru alkali toz gaz akımına enjekte edilir. SO2 alkali partikülün 
yüzeyine adsorplanır ve bileşik oluşturmak üzere reaksiyona girer. Kalsiyum hidroksit adsorp-
siyon için en çok kullanılan kimyasaldır.  Şekil 6.31’de örnek bir proses akım şeması görülmek-
tedir.
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Şekil 6.31. Kuru enjeksiyon tipi kuru yıkayıcı

Kuru enjeksiyon sistemli kuru yıkayıcı daha büyük karmaşık sistemler yerine daha küçük bir 
sistem olarak kullanılabilir. Bununla birlikte, kuru enjeksiyon sisteminin verimi oldukça düşük 
ve giderilen birim SO2 başına alkali kimyasal ihtiyacı daha fazladır. Ayrıca atık bertaraf maliyet-
leri ve gereksinimleri absorpsiyon sistemlerine göre daha yüksektir.   

·	 Desülfürizasyon işlemlerinde kullanılan kimyasal maddeler
Kimyasal madde seçimi hem giderim prosesinin dizaynını hem de işletme maliyetini etkileyen 
anahtar faktördür. SO2 gideriminde en yaygın olarak kullanılan kimyasal maddeler Tablo 6.3’te 
verilmiştir. 

Tablo 6.3. SO2 gideriminde kullanılan kimyasal maddeler

Genel isim / mineral adı Kimyasal Formül

Kireçtaşı Kalsiyum karbonat CaCO3

Sönmemiş kireç Kalsiyum oksit CaO

Sönmüş kireç Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2

Soda külü Sodyum karbonat Na2CO3

Kostik soda Sodyum hidroksit NaOH

Nahcolite Sodyum bikarbonat NaHCO3

Trona sodyum seskikarbonat NaHCO3 Na2CO3.H2O

Kalsiyum bazlı reaksiyonlar
Kireçtaşı direk sulu çözelti ya da fırına direk enjeksiyon yoluyla kullanıldığında ısı etkisiyle 
aşağıdaki reaksiyon gerçekleşerek karbonik asidi giderilir: 

Sönmemiş kirecin söndürülmesi ya da hidratize edilmesi ile çok daha pahalı olan sönmüş kireç 
elde edilmektedir. 
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Islak kireçtaşıyla yıkama prosesi son ürünleri kalsiyum sülfit ve kalsiyum sülfattır. Sülfitin sül-
fata oksidasyonu emülsüfiye kükürt ilavesi ile tiyosülfit iyonu oluşması nedeniyle engellenebil-
mektedir. Alternatif olarak, oksidasyon reaktörün gerçekleştiği tank içindeki çamurumsu faza 
hava ilavesi ile arttırılabilmektedir.  

SO2’nin kireçtaşı ile absorpsiyonu Şekil 6.32’de gösterilmiştir. 

Şekil 6.32. SO2’nin absorpsiyonu

Islak kireç yıkama, kireç spray kurutma ve hidratize kireç prosesleri sonucu kalsiyum sülfit ve 
kalsiyum sülfat reaksiyon ürünleri karışımı oluşmaktadır. 

Kalsiyum sülfit engellenmemiş kireçtaşı yıkama prosesinin ürünüdür. İğnemsi kristal yapılar 
şeklinde olup geniş yüzey alanından dolayı tekrar nemlenmesi zordur. Maddi değeri olmamak-
la birlikte su ortamında KOİ değeri yüksektir. Düzenli depolanabilmekle beraber, taşınabilmesi 
için öncelikle stabilize edilmesi gerekir. Diğer taraftan kalsiyum sülfat ise tercih edilen bir kuv-
vetli oksidasyon prosesi ürünüdür. Kolay nemlenen kristaller oluşturur. Bununla beraber saf 
kalsiyum sülfat alçı olarak adlandırılmakta olup duvar kaplaması üretiminde kullanılır. Kuru 
kalsiyum bazlı sistemler genellikle %75 kalsiyum sülfit %25 kalsiyum sülfat içermektedir. Dü-
zenli depolamaya gönderilebilmekle beraber kireçteki etkileşmemiş por yüzeyleri sızıntı suyuy-
la etkileşerek pH’ını yükseltmektedir.  
Sodyum bazlı reaksiyonlar
Soda külü ya da kostik sodanın ıslak arıtıcılarda kimyasal madde olarak kullanılmasıyla yük-
sek pH değerine sahip bir çözelti elde edilir. Birçok ıslak yıkayıcıda her iki kimyasal da kulla-
nılabilmekte ve arasındaki seçim çoğunlukla ağırlık bazında fiyata bağlı olmaktadır. Soda külü 
yıkama çözeltisini hazırlamak üzere suda çözüldüğünde:

Kostik soda ise genellikle %50 çözelti olarak satıldığından dolayı katı madde depolama ekip-
manlarına gerek kalmamaktadır. 
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Alkali arıtıcılarda ilk basamak SO2’nin sıvı fazda absorbe edilmesidir.

Alkalinite yukardaki reaksiyonun sağa doğru kaymasını ve sülfüröz asit oluşumunu sağlamak-
tadır. Sülfüröz asit pH’a bağlı ayrışarak bisülfit ya da sülfit oluşturur. 

Bu nedenle SO2’li tüm reaksiyona bakıldığında sodyum sülfit, sodyum sülfat ve sodyum bisülfit 
karışımının oluştuğu görülmektedir. Kükürt bileşiklerinin oranları pH ve oksidasyon derecesine 
dayanmaktadır. Basitleştirilmiş tüm reaksiyon:

pH kimyasal tüketimini etkilediği gibi, SO2 gazının çözünürlüğünü de etkileyen önemli bir pa-
rametredir. 1 mol SO2’nin sodyum sülfit ya da sodyum sülfata dönüşmesi için yukarıdaki stoki-
ometrik reaksiyonlar uyarınca, 2 mol sodyum gerekirken, sodyum bisülfit dönüşüm için 1 mol 
sodyum gerekmektedir. 
Kuru sodyum bazlı sistemlerde ise kullanılan kuru sodyum bikarbonat ısıya maruz kaldığında, 
ayrışarak yüzey alanı büyük soda külüne dönüşür. Soda külü birçok prosesin atık gaz sıcaklığı 
olan 300-600 0C arası sıcaklıklarda SO2 ile reaksiyona girer. 

Sodyum bikarbonat rafine edilmiş bir mineral ya da doğal bir mineral olan nahcolite şeklinde 
temin edilebilir. Trona da kuru kimyasal olarak kullanılabilir. 
Sodyum bazlı prosesin son ürünleri sodyum bisülfit (NaHSO3), sodyum sülfit (Na2SO3) ve sod-
yum sülfattır (Na2SO4). Reaksiyon ürünleri suda çözünebilir karakterde olduklarından bazı böl-
gelerde bertaraf problemine yol açabilmektedir. Islak yıkayıcı sistemlerinden kaynaklanan sıvı 
atıklar alıcı tatlısu ortamına deşarj edilmemektedir. Kuru reaksiyon ürünlerinden ise yüksek 
oranda çözünmüş katı içeren sızıntı suyu ortaya çıkmaktadır. 

Tablo 6.4’te yakma sonrası SO2 teknikleri ve bu tekniklerin kontrol etkinliği özetlenmiştir. 
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Tablo 6.4. Yakma sonrası SO2 kontrol teknikleri

Kontrol 
Teknolojisi Proses Kontrol 

Etkinliği Açıklamalar

Islak yıkayıcı

Kireç/kireçtaşı %80-95+ Yüksek kükürt içerikli yakıtlara 
uygulanabilir, çamur oluşur

Sodyum karbonat %80-98 Kimyasal maliyeti yüksek

Magnezyum oksit/hidroksit %80-95+ Rejenere edilebilir

Çift alkali %90-96 Sodium bazlı yıkama çözeltisini 
rejenere etmek için sodium kullanılır

Spray kurutma Kalsiyum hidroksit çözeltisi spray 
kabında buharlaşır %70-90

Düşük ve orta konsantrasyonda 
kükürt içeren yakıtlara uygulanır, 
kuru ürün oluşur

Yanma 
odasına 
enjeksiyon

Kuru kalsiyum karbonat/hidrat 
yanma odası üst boşluğundan 
enjekte edilir

%25-50 Avrupa’da ticari uygulamaları vardır

Boruya 
enjeksiyon

Kuru sorbent enjeksiyonu yapılır
Bazen su sprayi ile birleşik de 
yapılabilir 

%25-50+ Halen araştırma geliştirme 
çalışmaları devam etmektedir

YARALANILAN KAYNAKLAR:
1. Hava Kirliliği Ders Notları, Doç.Dr. Arslan Saral, YTÜ, Çevre Müh.Böl.
2. Hava Kirliliği Kontrolü Ders Notları, Doç.Dr. Arslan Saral, YTÜ, Çevre Müh.Böl.
3. Hava Kirliliği ve Kontrolü Ders Notları, Prof.Dr. Kadir Alp, İTÜ, Çevre Müh.Böl
4. US EPA Web dökümanları, www.epa.gov
5. Çeşitli internet kaynakları
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Hava Kirliliği Vak’aları (Episodları) 

• Sanayi devriminden sonra 20. yüzyılda meydana 
gelen önemli hava kirliliği episodlarından 
bazıları: 
 

•  Aralık 1930, Meuse Valley (Belçika)- Üç gün 
süren yoğun sis ve kirlenme (smog) neticesinde 
yüzlerce insan hastalandı, 60 kişi öldü. 

8 

HAVA KİRLİLİĞİNİN GEÇMİŞİ 
• 20. yüzyılın son çeyreğinde kirleticilerin uzun 

mesafe taşınımları ile beraber meydana gelen 
 
– Lokal (kentsel) hava kirliliği problemleri, 
– Bölgesel asit yağmurları,   
– Küresel sera etkisi (küresel ısınma) ve 
– Küresel ozon tabakasının delinmesi 

(incelmesi) gibi 
 

• Yerel, bölgesel ve küresel ölçekteki hava kirliliği 
problemleri önem kazanmıştır. 

7 

HAVA KİRLİLİĞİNİN GEÇMİŞİ 
• 20. yüzyılda petrolün de enerji kaynağı olarak 

kullanılmaya başlanması ile birlikte , 'fotokimyasal smog' 
olarak bilinen ve ilk olarak ABD'nin Los Angeles kentinde 
görülen bir başka hava kirliliği türünün ortaya çıkması… 
 

• Kış aylarında yerleşim bölgelerinde ısınma maksadıyla 
kullanılan kömür ve yüksek kükürtlü fuel-oil'dan 
kaynaklanan 'kükürtlü smog' (sulfur smog) 'dan farklı 
olarak, fotokimyasal smog bilhassa yaz aylarında, solar 
radyasyonun kuvvetli olduğu ve motorlu taşıtların yoğun 
olarak bulunduğu kentlerde meydana gelmekte… (Los 
Angeles, Atina gibi…) 

6 

HAVA KİRLİLİĞİNİN GEÇMİŞİ 
• 12. yydan beri süre gelen bir problem…Modern 

hayatın yan ürünlerinden (?) biri… 
•   
• 12.yyda İngiltere’de kalitesiz kömür kullanımı ve 

oluşan hava kirliliği… Kalitesiz kömürün 
yasaklanması… 
 

• Asıl önemli etkiler 19.yyda sanayi devrimi ile 
başlar… 
 

• Büyüyen sanayi için artan enerji ihtiyacı ve bu 
ihtiyacı karşılamak için artan fosil yakıt kullanımı… 

5 

İÇERİK 
HAVA KİRLİLİĞİ  
• Hava kirliliğinin geçmişi 
• Hava kirliliği vak’aları (Episotlar) 
• Temiz hava – Kirli hava 
• Kirletici konsantrasyonu 
• Hava kirliliğinin tanımı 
• Maruziyet (Exposure) 
• Kirleticiler 

• Gaz kirleticiler 
• Partikül kirleticiler 
• Kaynaklara göre sınıflandırma 
• Kısıtlamalara göre sınıflandırma 

 
 
 
 

4 

•Hava kirliliği oluşumu ve giderimi	
•Meteorolojinin	etkisi	
•Topografinin	etkisi	

•Kirletici	kaynaklar	
•Doğal kaynaklar	
•Antropojenik	kaynaklar	

•Hava kirliliğinin etkileri,	
•Lokal	ölçekte	etkiler	
•Bölgesel	ölçekte	etkiler	
•Global	ölçekte	etkiler	

•Ülkemizde	hjava	kalitesi	
yönetimi	
•Hava	kalitesi	indeksi 

HAVA KİRLİLİĞİ 

3 
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Daha Teknik Bir Tanım 

• Atmosferin bilinen ana bileşenlerinin (azot ve 
oksijen) toplam oranı:  
•  > % 99.95 

• Kirleticilerin atmosfer bileşimindeki toplam 
oranı:  
•  < % 0.05 

• Atmosfer bileşiminde % olarak bu kadar küçük 
konsantrasyonlar hava kirliliği problemleri  
meydana getirmektedir. 

16 

Daha Teknik Bir Tanım 
• Hava Kirliliği Nedir? 
• Kirleticilerin insan sağlığı, bitki, ve yapı - 

malzemelerde zararlı etkiler meydana getirecek 
miktar (konsantrasyon) ve sürede atmosferde 
bulunması… 
 

• Kirleticiler için 2 önemli kriter: 
– Kirleticinin havadaki  konsantrasyonu  
– Kirleticinin havada bulunma süresi 

 
• Bu iki kriterin değerleri, farklı kirleticiler için farklı 

seviyelerdedir… 15 

Kirletici Konsantrasyonu 

• Örnek: 
– % 0.0931 SO2 konsantrasyonunun ppm ve mg/m3’e 

çevirelim. 

• Çözüm: 
– ppm olarak SO2 : % SO2 ×10 000 = 0.0931 ×10 000 

= 931 ppm SO2 
 

– mg/m3 SO2 : 

   = 2660 mg/m3 SO2 

14 

)273(K)atm/kmol·m082.0(
)/64()1()931( 3 K

kmolkgatmppm


Kirletici Konsantrasyonu 
• Dönüşüm: 

 
 

 
 
P   :  kirletici gaz basıncı (atm) 
M :  kirletici gaz mol ağırlığı (gr/gmol) 
R  :  ideal gaz sabiti  

    (0.082 l·atm/gmol·K, veya  0.082 m3·atm/kmol·K) 
T  :  gaz sıcaklığı (K) 
  
 
 % 1 = 10.000 ppm 
  

 13 

𝜇𝜇𝑔𝑔
𝑚𝑚3 = (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚)𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 10

3	
𝑚𝑚𝑔𝑔
𝑚𝑚3 = (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚)𝑃𝑃𝑃𝑃𝑅𝑅𝑅𝑅 	

Kirletici Konsantrasyonu 
• Hacimsel Konsantrasyon Birimleri 

• Sadece gaz kirleticiler için geçerlidirler 
– ppm (milyonda kısım hacim): 

• 1 milyon hacim havadaki kirletici hacmi 
– Mesela, 1 miyon litre havadaki bir kirleticinin litre miktarı 

– ppb (milyarda kısım hacim), ppt (trilyonda kısım hacim) 
– % (yüzde kısım hacim): 

• 100 hacim havadaki kirletici hacmi 
– Mesela, 100 m3 havadaki bir kirleticinin m3 miktarı 

• Kütlesel Konsantrasyon Birimleri 
• Gaz ve partikül kirleticiler için kullanılabilir 

– µg/m3 (mikrogram/m3), mg/m3 (miligram/m3) 
• 1 m3 havadaki kirletici kütlesi (µg veya mg olarak) 12 

TEMİZ HAVA - KİRLİ HAVA 
• Atmosferin doğal bileşiminde olmayan gaz, katı veya sıvı 

maddelerin havada bulunması… Doğal bileşiminde 
bulunanların daha yüksek değerlere çıkması… 

Bileşen 
Temiz Hava 

(ppm) 
Kirli Hava 

(ppm) 
Azot, N2 790000 790000 
Oksijen, O2 209500 209500 
Karbon dioksit, CO2 280 380 
Karbon monoksit, CO 0.1 40 - 70 
Metan, CH4 1.5 2.5 
Nitröz oksit, N2O 0.25 ? 
Azot dioksit, NO2 (NOX) 0.001 0.2 
Ozon, O2 0.02 0.5 
Kükürt dioksit, SO2 0.0002 0.2 
Amonyak, NH3 0.001 0.02 
Diğer kirleticiler değişken değişken 11 

1952 Londra Episodu (4-9 Aralık) 

10 

Hava Kirliliği Vak’aları (Episodları) 

• Ocak 1931, Manchester ve Salford (İngiltere)- 
9 gün süren yoğun sis  neticesinde 592 kişi 
öldü. 
 

• Ekim 1948, Donora, Pennsylvania (ABD)- 4 gün 
süren sis sonunda 14000  kişilik nüfusun yarısı 
hastalandı, 20 kişi öldü. 
 

• Aralık 1952, Londra- 4 gün süren yoğun sis 
neticesinde 4000 kişi öldü. 

9 
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KİRLETİCİLER 

• Sis: mikroskopik su damlacıklarından oluşan gözle 
görülebilen aeresol. 
 

• Füme: yoğuşma, süblimasyon, veya kimyasal 
reaksiyon neticesinde teşekkül eden, genellikle 1 
µm'den küçük partiküller (sigara dumanı, metalurjik 
proseslerden çıkan fümeler [CuO, ZnO vb.]). 
 

• Mist: havada kendi ağırlığı ile düşecek büyüklükte 
olan sıvı damlacıkların dispersiyonu. 

24 

KİRLETİCİLER 

• Oluşum Şekillerine ve Fiziksel Formlarına Göre Çeşitli 
Partiküller:  
 

• Toz: mikron (µm) boyutunda, kolloidden daha büyük, 
havada geçici bir süre askıda kalabilen katı 
partiküllerdir. Uçucu kül, ve mekanik işlemler 
neticesinde meydana gelen partiküller bu gruba 
dahildir 
 

• Uçucu Kül: yanma neticesinde meydana gelen ve baca 
gazları içinde bulunan ince kül partikülleridir. Bu 
partiküller yanmamış yakıt (karbon) içerebilirler. 

23 

KİRLETİCİLER 
• Nedir Partikül Madde? 
• Atmosferde katı veya sıvı halde bulunabilen, molekülden 

büyük (>0.0002 µm) ve 500µm'den küçük maddelerdir.  

22 

KİRLETİCİLER 

• Gaz Kirleticiler: 
– Kükürt oksitleri, SOX (SO2 + SO3) 
– Azot oksitleri, NOX, (NO + NO2) 
– Hidrokarbonlar (HClar, CXHY) 
– Karbonmonoksit, CO 
– Halojenli bileşikler (florürler, klorürler, bromürler gibi) 

• Partikül (sıvı veya katı) Kirleticiler: 
– Toz, Duman, Kurum 
– Metalik duman (füme) 
– Uçucu kül,  
– Mist, Sis, Aerosoller. 

21 

MARUZİYET 

• Ruhr-Almanya’daki bu heykel 1702 yılında yapılmış. 
• 1908 -1968 yılları arasında, yüzeysel temas ile eydana gelen hava 

kirliliği (asit yağmurları) tahribatı resimde görülmektedir. 

20 

MARUZİYET 

• 1952 Londra vak’asında kükürtdioksitin (SO2) ulaştığı 
maksimum konsantrasyon 2800 µg/m3 değerine kadar 
çıkmıştı. 
 

• Bu değer SO2 için yaklaşık 1000 ppm değerine karşılık gelir. 
Yani, 
– 2800 µg/m3 SO2 ≈ 1000 ppm SO2 ≈ % 0.1 SO2 

– Ölüm vak’alarının meydana geldiği konsantrasyon seviyesi… 
 

• Bu seviyedeki SO2 kirliliğinde, soluma ile meydana gelen 
ölüm vak’ası sayısı azamiye çıkmıştır (8 Aralıkta 900 
ölüm)… 

19 

MARUZİYET 

• Ancak reaktif etkiler söz konusu olduğunda, 
insanlar ve diğer solunum yapan canlılar için 
solunum sistemi, çok hızlı ve reaktif maruziyet 
şeklidir. 

• Bunun için bu maruziyet, 
– İnsanlar (özellikle hasas kesim olan yaşlılar ve 

çocuklar) için saniyeler mertebesinde etkisini 
gösterirken;  

– Cansızlar (yapı ve eşyalar) için on yıllar mertebesinde 
olabilmektedir. 

18 

MARUZİYET 
• Teknik tanımda yer alan 2 kriter, hava kirleticilerinin 

zararlı etki gösterebilmeleri için gerekli olan 
kriterlerdir. 

• Zararlı etkinin oluşabilmesi için maruziyetin 
gerçekleşmesi gerekir.  

 
• Yani, etkilenen kitle (insan, diğer canlılar ve eşyalar), 

zararlı etkiyi meydana getirecek konsantrasyonda ve 
sürede hava kirleticisine maruz kalmalıdır. 
 

• Maruziyetin en temel şekli temastır. Eşya ve 
yapılarda yüzeysel temas söz konusudur. 

17 
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KİRLETİCİLER 

• Kısıtlamalara göre sınıflandırma 
– Kriter kirleticiler, criteria pollutants): 

• Hava kirliliği olaylarının başlangıcından beri izlenen, 
konsantrasyon ve maruz kalma sürelerine bağlı olarak 
insan ve diğer varlıklar üzerindeki etkilerine dair yeterli 
bilginin mevcut olduğu ve dolayısıyla kesin kısıtlamaları 
olan kirleticilerdir.  

• Başlıca altı kirleticiden ibarettirler. Bunlar NO2, SO2, CO, 
O3, PM10 ve Pb'dur. 

• Ozon oluşumunda etkili olan hidrokarbonlar ve oluşan 
oksidantlar ile birlikte bu sekiz kirletici için 
“konvansiyonel kirleticiler”  ifadesi kullanılır. 

32 

KİRLETİCİLER 

• Birincil - İkincil Kirleticilerin Tasnifi 
____________________________________________________________________ 
Sınıf   Primer Kirleticiler Sekonder Kirleticiler 
_____________________________________________________________ 
• Kükürtlü Bileşikler SO2, H2S  SO3, H2SO4, sülfatlı bileşik

       
• Organik bileşikler C1-C5 bileşikleri  Ketonlar, aldehitler, asitler 

 
• Azot bileşikleri NO, NH3  NO2 , NO3 bileşikleri 

 
• Karbonun oksitleri CO, (CO2)  Yok 

 
• Halojenler  HCl, HF   Yok 
       Fotokimyasal Oksidantlar: 

      (Ozon, PAN , NO2) 31 

KİRLETİCİLER 

• Kaynaklardan atmosfere atılan kirleticiler Birincil 
(Primer) Kirleticilerdir. 
 

• Kaynaktan atmosfere atılan birincil kirleticilerin 
atmosferdeki reaksiyonları ile oluşan İkincil 
(Sekonder) Kirletciler: 
– Fotokimyasal oksidantlar (Ozon, PANlar, Hidroksil 

radikalleri) 
– Sülfatlar, Nitratlar 
– Diğer organik kökenli bileşikler (aldehitler, keronlar vs) 

30 

KİRLETİCİLER 

• Özel ve Tehlikeli (Toksik ve Kanserojen) 
Kirleticiler (gaz ve partikül formlarda): 
– Çok çeşitli organik kirleticiler (mesela BTEXler) 
– Ağir metaller ve bileşikleri 
– Pestisitler 

• Kalıcı Organik Kirleticiler (gaz ve partikül 
formlarda): 
– Dioksinler/Furanlar 
– PCBler 
– PAHlar 

29 

KİRLETİCİLER 

Hava Kalitesi Değerlendirmesi Bakımından PM 
Tanımları 
 

• EPA PM Sınıflandırması 
 

28 

KİRLETİCİLER 
Hava Kalitesi Değerlendirmesi Bakımından PM Tanımları 

 
• PM10 : 0 - 10 mikron boyut aralığındaki parçacıkların 

toplamını ifade etmektedir. 
 

• PM2.5 (İnce partiküller) : 0 – 2,5 mikron boyut 
aralığındaki parçacıkların toplamını ifade etmektedir. 
 

• PM10-2.5 (Kaba partiküller) : 2.5-10 mikron boyut 
aralığındaki parçacıkların toplamını ifade etmektedir. 
 

27 

KİRLETİCİLER 

Hava Kalitesi Değerlendirmesi Bakımından PM 
Tanımları 
 

• TSP (Total Suspended Particulates, Toplam asılı 
Parçacık Maddeler): 30 mikrona kadar tüm 
parçacık maddelerin toplamını ifade eden eski bir 
sınıflandırma 

 Bazı kaynaklarda 50-60 mikrona kadar sınır da 
verilmektedir… 
 Hava kalitesi değerlendirmelerinde kullanımı 

yavaş yavaş terkedilmektedir. 
 

26 

KİRLETİCİLER 
• Duman: tam olmıyan yanma neticesinde oluşan , 

genelde karbon ve diğer yanabilen maddelerden 
meydana gelen aeresoller. 
 

• Kurum: yanma neticesinde parçacıklarının 
aglomerasyonundan (birleşmesinden) meydana 
gelen ve tam olmıyan yanma neticesinde oluşan 
katran ihtiva eden partiküller. 
 

• Aeresol: gaz ortamında katı veya sıvı halde bulunan 
mikroskopik partiküllerin bir dispersiyonudur. 
Boyutları çok küçük olduğundan atmosferde asılı 
halde bulunurlar. 25 
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KİRLETİCİ KAYNAKLAR 

• Doğal Kaynaklar 
 Volkan Patlamaları 
 Orman Yangınları 
 Toz Fırtınaları 
 Okyanuslar 
 Bitkiler ve Ağaçlar 

 
• Anthropojenik Kaynakalr 

 Hareketli Kaynaklar 
 Sabit Kaynaklar 

40 

Topografinin Etkisi 
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Meteorolojinin Etkisi 
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Meteorolojinin Etkisi 
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Meteorolojinin Etkisi 
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Meteorolojinin Etkisi 
• Atmosfere salınan kirleticilerin, en geniş hava hacmine 

yayılmaları gerekir ki, en düşük konsantrasyon oluşsun 
ve maruziyet etkisi en aza inebilsin. 
 

• Bunun için, atmosfere salınan kirleticilerin mümkün 
olduğunca yükselebilmesi ve yatayda da yayılabilmesi 
istenir. 
 

• Bunun oluşabilmesine etki eden en önemli 
meteorolojik parametreler: 
– Dikey sıcaklık gradyanı, 
– Basınç ve  
– Rüzgar hareketleridir. 
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HAVA KİRLİLİĞI OLUŞUMU VE GİDERİMİ 

• Kaynaktan atmosfere kirletici salımı (emisyon) 
 

• Atmosferik (meteorolojik) ve coğrafi/topografik 
koşullara bağlı olarak kirleticilerin atmosferde 
dağılması, seyrelmesi ve taşınması (kaynaktan 
uzak mesafelere), 
 

• Reaktif bozunma, kuru birikim, yaş birikim 
(yağmur) gibi çeşitli temizleme/giderim 
mekanizmaları ile kirleticilerin atmosferden 
temizlenmesi… 

34 

KİRLETİCİLER 

• Kısıtlamalara göre sınıflandırma 
– Kriter dışı kirleticiler (noncriteria  pollutants): 

• Bu tür kirleticiler toksik ve zararlı kirleticiler olarak 
tanımlanırlar.  

• Zararlı hava kirleticileri (HAPs) kızarıklık, nefes darlığı gibi 
etkilere yol açarken, toksik hava kirleticiler zehirlenme, 
kanser  ölüm gibi etkilere sahiptir.  

• Çoğunlukla endüstriyel çalışma ortamlarında karşılaşılan 
kirleticilerdir. Bu nedenle çevre havasında işyeri ortamına 
göre beş on kat daha düşük konsantrasyonlarda 
bulunurlar. Bu tür  kirleticiler için endüstriyel ortamlara 
yönelik kısıtlamalar sağlık etkilerine dayalı olarak 
konulmaktadır. 

 33 
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Antropojenik Kirletici Kaynakları 
Hareketli Kaynaklar 

 

 Motorlu taşıtlar (Diesel, benzin, LPG)  
  Uçaklar (jet yakıtı)   

 Trenler (diesel) 
 Gemiler (diesel) 

 
Kirleticiler: 

 Tümü fosil yakıt kullanmakta 
 Yanma gazları (NOxlar, SOxlar, CO, CO2, yanmamış 
 HC’lar) ve partiküller 

  
Etkiler:  
  Yerel-bölgesel taşınım, bazı durumlarda 

 kıtasal etkiler 
48 

Doğal Kirletici Kaynakları 

• Bitkiler ve Ağaçlar 
 

 Kirleticiler: 
 HClar, CO2 (kirletici mi?) 

  
 Etkiler:  
  Yerel-bölgesel dispersiyon ve taşınım 
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Doğal Kirletici Kaynakları 

• Okyanuslar 
 

 Kirleticiler: 
 Tuz partikülleri şeklinde aerosoller  
 (NaCl, MgCl2, MgSO4…)  

 Etkiler:  
  Bölgesel-küresel dispersiyon ve   

 taşınım 
  

 Sürekli emisyonlar 
Emisyon miktarında mevsimsel değişimler 

46 

Doğal Kirletici Kaynakları 

• Toz Fırtınaları 
 

• Kirleticiler: 
 Parçaçık maddeler (kum)  

  
 Etkiler:  
  Yerel-bölgesel dispersiyon ve taşınım 
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Doğal Kirletici Kaynakları 

• Orman Yangınları 
 

•  Kirleticiler: 
 Duman, yanmamış HC’lar, CO, NOx’lar ve  kül.  

  
 Etkiler:  
  Yerel-bölgesel dispersiyon ve taşınım 
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Doğal Kirletici Kaynakları 

• Tarihteki büyük volkan patlamaları 

43 

Doğal Kirletici Kaynakları 

• Volkan Patlamaları 
 

Volcano	
Year	 Cubic Miles	 Cubic Kilometers	

"Large" Eruptions	
Kilauea, Hawaii	 1983	 0.02	 0.1	

Mauna Loa, Hawaii	 1976	 0.09	 0.375	

Mauna Loa, Hawaii	 1984	 0.05	 0.22	

Mt. Pelee, Martinique	 1902	 0.1	 0.5	

Mount St. Helens	 1980	 0.2	 0.7	

Askja, Iceland	 1875	 0.5	 2	

Vesuvius, Italy	 79	 0.7	 3	

"Major" Eruptions	

Pinatubo, Philippines	 1991	 2.4	 10	

Krakatoa, Indonesia	 1883	 4.3	 18	

Ilopango, El Salvador	 300	 10	 40	

Santorini, Greece	 1450BC	 14	 60	

Mazama, Oregon	 4000BC	 18	 75	

Tambora, Indonesia	 1815	 36	 150	

"Great" Eruptions	

Valles, New Mexico	 1.4 Million BC	 72	 300	

Long Valley, Calif.	 740,000BC	 120	 500	

Yellowstone, Wyoming:	

Lava Creek Ash	 600,000BC	 240	 1000	

Mesa Falls	 1.2 Million BC	 67	 280	

Huckleberry	 2.0 Million BC	 600	 2500	

Columbia, Washington	 15 Million BC	 24,000	 100,000	 42 

Doğal Kirletici Kaynakları 

• Volkan Patlamaları 
 Kirleticiler: 
  Partiküller (kül, duman vs.), SO2, H2S ve CH4  
  
 Etkiler:  
  Uzun vadeli troposferik (hatta stratosferik) 

 kirlilik 
  Nokta kaynak olmasına rağmen, bölgesel-

 küresel taşınım oluşabilmekte 
41 
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CO2 ve Global Sıcaklık 
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Sera Gazları 

Kyoto Protokolü 
kapsamındaki 
sera gazları  

Kaynaklar 

Küresel 
Isınma 

Potansiyeli 
(GWP)  

İklime 
Etkisi 

(%) 

Atmosferde 
Kalma süresi 

(yıl)  

Tarihsel 
dönem 

  

Ortalama 
yıllık artış 

  

En güncel 
kons  

 CO2 
Fosil yakıtlar 
Orman açma  1 60  5-200 1000 - 1750 

1750 - 2000 
 %0 
%31 

280 ppm 
368 ppm 

 CH4 
Org atıklar 

Büyükbaş hayvan 
Yakıt üretimi 

 21 15  12 1000 - 1750 
1750 - 2000  

 %0 
%151 

700 ppb 
1750ppm 

 N2O Gübre, toprak, yakıtlar  310 5  114  1000 - 1750 
1750 - 2000 

%0 
%17  

270 ppb 
316 ppb  

 HFCs Aerosoller ve 
soğutucular  140 - 

12.000 

16 
 2 - >50.000 

 Son 50 yılda tüm dünyada arttı  PFCs Boya, tekstil ve 
Alüminyum üretimi 2 

 SF6 
Elektrik end., kauçuk/Mg 

üretimi  23.900 1  3.200 55 

Doğal Sera Etkisi ve Antropojenik Artışı 
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Sera Etkisi ve Küresel Isınma 
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HAVA KİRLİLİĞİNİN ETKİLERİ 
• Küresel ölçekte etkiler:  

– İklimsel değişiklikler (küresel ısınma?) ve ozon tabakasının 
incelmesi gibi yerkürenin tümünü etkileyen olaylar,  
 

• Bölgesel ölçekte etkiler:  
– Dünyanın belirli bölgelerini etkileyen asit yağmurları, 

 
• Lokal ölçekte etkiler:  

– Yerleşim merkezleri ve sanayi bölgelerinde görülen hava 
kirliliği problemleri 
 

• Tüm bu etkiler;  genelde insan sağlığı, bitkiler,  yapı ve 
malzemeler üzerinde zararlı etkiler meydana getirirler. 52 

Kaynak Büyüklüğüne Göre Sınıflandırma  

• Nokta Kaynak 
– Yüksek emisyon gücüne sahip endüstriyeş tesis bacaları 
– Mesela: Termik santrasller, çimento fabrikaları, demir-çelik 

fabdikaları… 

• Alan Kaynak 
– Düşük emisyon yüklerine sahip birçok kaynağın bir yerde 

bulunması 
– Mesela: Yerleşim alanları, küçük sanayi bölgeleri vs. 

• Hat (veya Çizgi) Kaynak 
– Emisyon görüntüsü bakımında bir çizgi şklini alan kaynaklar.    
– Mesela: karayolları, tren yolları, uçaklar vs. 

51 

Doğal – Antropojenik Etki Kıyaslaması 

• Doğal kaynaklar çok daha yüksek oranda atmosfere 
kirletici salmasına karşın… 

• Antropojenik kaynakların sebep olduğu kirlilik daha 
ciddi boyutlardadır… 

• Çünkü… 
• Doğal kaynaklar mekansal olarak global ölçekte yayılmıştır… 

Zamansal olarak da tüm yıla yayıldığı için doğal temizleme 
mekanizmaları (yağış-yaş birikim, kuru birikim, oksidasyon, ve 
okyanuslar ve toprak tarafından absorbsiyon/adsorbsiyon) 
etkin bir şekilde doğal kirliliği gidermektedir. 

• Antropojenik kaynaklar ise çoğunlukla kentsel veya daha küçük 
ölçeklerde sanayi bölgeleri gibi dar alanlarda oluşmaktadır. 

• Bu sebeple antropojenik kaynakların oluşturduğu hava 
kirliliği problemleri çok daha ciddi boyutlardadır… 50 

Antropojenik Kirletici Kaynakları 
Sabit Kaynaklar 
 Fosil yakıtların yanması (kömür, fuel oil, doğal gaz, odun) 

Atıkların yakılması (tehlikeli atıklar, tıbbi atıklar,evsel atıklar) 
Endüstriyel prosesler (kimyasal, plastik, boya, asit, deterjan, gübre, 
metal, orman ürünleri, petro rafinerileri, toprak ürünleri vs) 

Kirleticiler: 
 Fosil yakıt kullanımı: Yanma gazları (NOx’lar, SOx’lar, CO, yanmamış 

HC’lar) ve partiküller 
 Uçucu Orgabik Bileşikler (VOCler. Özellikle dioxin/furanlar, PCBler) 
 Tehlikeli-zehirli maddeler, Ağır metaller 
Etkiler:  
 Yerel-bölgesel taşınım, bazı durumlarda kıtasal-küresel 

taşınım 
49 
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Ozon Tabakası 
•Stratosfer tabaksında	
•16	–	35	km	yükseklikte	
•Toplam	Ozon	kolonu	
yüksekliği	

• 	~300	DU		
• (1	DU	=	0.3	cm	ozon kalınlığı)	

64 
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1 kg/m3 =  
1.94 slugs/ft3 

1 atm =  
2116.2 lbs/sq ft 

T = (F-32)1.8 

1 ft = 0.3048 m 

Atmosferin Kalınlığı ve Dünya 
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Atmosfer 
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Küresel Isınma - İklim Değişikliği 

Küresel Isınma: 
Sera gazlarının atmosferde artışı sonucu 

yerküre yüzeyi ortalama sıcaklığının 
artışıdır 

    
İklim Değişikliği: 
İklimde uzun yıllar periyodundaki 

değişikleri (sıcaklık ve yağış rejimleri 
dahil) ifade eden daha geniş bir 
terimdir. 

 Uzun yıl ne kadar zamandır? 
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Sera Gazı Emisyonlarının Sektörel Dağılımı 
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Global Sıcaklığın “Yakın” Tarihi 
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Global Sıcaklığın ve CO2’in Tarihi 
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Asit Yağmurları 
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Ozon Deliği 
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Ozon Deliği 

 

70 

Ozon Tabakasının Delinmesi  
– CFClerin fotobozunması ile reaktif klor tomu oluşur: 

• CFCl3 + UV  CFCl2 + Cl (l < 225 nm) 
– Reaktif klor atomu, stratosferdeki Ozon gazı ile reaksiyona girer ve onu 

parçalayarak klormonoksit (ClO) oluşturur: 
• O3 + Cl   O2 + ClO 

– Klormonoksit daha sonra yeni bir oksijen atomu ile reaksiyona 
girerek tekrar reaktif klor atomu açığa çıkarır… 
• ClO + O   Cl + O2 

 
– Böylece tek bir klor atomu 100.000 e kadar ozon molekülünü 

parçalayabilir… 
 

– İşte bu zincirleme reaksiyonlar ile stratosferdeki ozon gazı 
konsantrasyonu azalır ve “Ozon Deliği” meydana gelir… 
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Ozon Tabakasının Delinmesi  
– Atmosfere salınan CFCler stratosferde stabildirler, 

reaksiyona girmezler. 
 

– Bu özellikleri sebebiyle atmosferde uzun süre (on 
yıllar boyunca) bozunmadan kalabilirler. 
 

– Bir süre (5-6 yılda) içinde, atmosferik hareketlerle üst 
tabakaya (stratosfere) taşınırlar. 
 

– Stratosferdeki UV ışıması ile bozunmaya başlarlar ve 
bu bozunma reaksiyonları sonucu çok reaktif yeni 
ürünler oluştururlar… 
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Ozon Tabakasını İncelten Gazlar 
 KloroFloroKarbonlar (CFCler) 

 Klor, Flor ve Karbon elementlerinden oluşmakta,	
 Bu bileşikler 1930	da	DuPont	tarafından üretildi.	
 Çok üstün kimyasal özellikleri sebebiyle oldukça geniş 

kullanım alanı bulmuştlardır:	
– Düşük toksisite,	
– Reaktif değil,	
– Ucuz.	

	
 Kullanım alanları:: 

– Soğutucu gaz (buzdolaplarında),	
– İtici gaz (deodorantlarda)	
– Esnek	köpük	üretiminde	
– Temizlik	maddeleri	

67 

Ozon Gazı İyi mi Kötü mü? 

Ozon (O3) Gazı 
 Yer seviyesinde bir hava kirleticisi gazdır  

 Troposferdeki	ozon	kötü ozondur	
– Fotokimyasal	smog	kirliliğinin bir elemanıdır	
	

 Yaşam için Gereklidir 
 Stratosferdeki	ozon	iyi ozondur	

– Güneşten gelen tehlikeli UV ışımasını absorbe	ederek	
yeryüzüne ulaşmasını engeller.	

– UV ışıması deri kanserine ve gidalarda	bozulmalara	yol	
açar 
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Ozon için Dobson Birimi (DU) 

• 1 Dobson birimi :  Belirli bir kesitteki atmosfer hava kolonunda bulunan 
Ozon moleküllerinin, aynı kolon kesitinde  0 C sıcaklık ve 1 atm basınç 
altında sıkıştırılması ile oluşan gaz tabakası kalınlığıdır. 

• 1 DU Ozon = 0.01 mm Ozon kalınlığı 
• 300 DU Ozon = 3 mm Ozon kalınlığı 
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Ülkemizde Hava Kalitesi Yönetimi 

• Emisyonları düzenleyen yönetmelikte: 
– Kirletici kaynaklardan atmosfere atılan hava 

kirleticilerinini emisyon kütlesel debilerini ve emisyon 
konsantrasyonlarını düzenlemektedir. 

– Emisyon kütlesel debisi: Bir kirleticinin bir kaynaktan 
birim zamanda atmosfere atılan kğtlesel miktarıdır. 
Çoğunlukla kg/saat birimi ile ifade edilir.  

– Emisyon konsantrasyonu: Bir kirleticinin bir kaynaktan 
atmosfere atılan baca gazı içerisindeki konsantrasyonunu 
ifade eder. Çoğunlukla mg/m3 brimi ile ifade edilir.  
• Bu konsantrasyon, kirleticilerin baca gazı içindeki konsantrasyonu 

olup havadaki konsantrasyonu ile karıştırılmamalıdır.  

80 

Ülkemizde Hava Kalitesi Yönetimi 

EMİSYONLARI DÜZENLEYEN YÖNETMELİKLER 
 

SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ 
YÖNETMELİĞİ 

 
ISINMADAN KAYNAKLANAN HAVA KİRLİLİĞİNİN 

KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 
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Ülkemizde Hava Kalitesi Yönetimi 

• Hava Kalitesi ile ilgili yönetmelikte: 
– Hava kirleticilerinin farklı maruziyet şartlarına 

göre oluşan sağlık etkileri dikkate alınarak, farklı 
zaman periyotlarında (saatlik, günlük, aylık, yıllık, 
kış sezonu gibi) etkili olan konsantrasyonlarının 
seviyeleri verilmektedir. 
 

– Bu yönetmelik aynı zamanda, kirleticilerin ileriye 
dönük daha iyi hava kalitesi seviyeleri için hedef 
değerlerini de göstermekte ve nu hedef değerlere 
ulaşılması için çeşitli geçiş süreleri vermektedir. 
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Ülkemizde Hava Kalitesi Yönetimi 

HAVA KALİTESİNİN 
DEĞERLENDİRME VE YÖNETİMİ 

YÖNETMELİĞİ 
 

• Resmî Gazete, 6 Haziran 2008, Sayı : 26898 
 

Emisyonlar için ayrı Yönetmelikler mevcuttur 
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Sağlık Etkileri 
• Karbonmonoksit 

– Kanın oksijen taşıması 
• O2 + Hb  O2Hb 

– CO solunduğunda (sigara) 
• CO + O2Hb  COHb + O2 

• Oksijen ve  Hb ile bağlanamadığından kan ile taşınamaz. 
Uzun sürdüğünde ölümle sonuçlanır… 

– Bu reaksiyon geri dönüşümlü olduğundan, CO 
solunmadığında tekrar O2Hb oluşumu başlar ve CO 
ciğerlerden havaya atılır… 
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Sağlık Etkileri 

• Karbonmonoksit 
• Kan, ciğerlerden alınan oksijeni Oksihemoglobin  (O2Hb) 

şeklinde bağlayarak hücrelere taşır ve hücrelerde oksijeni 
bırakıp CO2’i yine hemoglobinle bağlayarak ciğerlerden havaya 
atar. 
 

• CO kandaki hemoglobin ile birleşmede oksijenden 200 kat 
daha yüksek affiniteye sahiptir. 
 

• Nefes ile alınan CO, kandaki hemoglobinle birleşerek (veya 
O2Hb ile reaksiyona girerek), hemoglobinin oksijen taşımasını 
engeller, 

• Uzun süre CO solunması halinde, kan hücrelere gerekli oksijeni 
taşıyamayacağı için, zehirlenme ve sonunda ölüm meydana 
gelir. 75 

Sağlık Etkileri 

• Partikül Maddelerin Etkisi 

74 

Asit Yağmuru Etkileri 
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GENEL: HKK Cihazlarında Verim 

• PM arıtma verimi (GENEL Verim): 

Tutulan	PMler	

HKK	
Cihaz(lar)ı	

Atık gaz Girişi	 Atık gaz Çıkışı	

Cg: PM giriş kons	 Cç: PM çıkış kons	

Pt
C
C

C
CC

g

ç

g

çg 


 11 100% 

İÇERİK 

• Gaz Kirleticilerin Kontrol Yöntemleri 
– Absorpsiyon 
– Adsorpsiyon 
– Yakma 
– Yoğuşturma 
– Biyofiltrasyon 
– Membran Teknikleri 
– NOx Kontorlü 
– SOx Knotrolü 
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İÇERİK 
• Genel bilgi : Verim 
• PARTİKÜL KİRLETİCİLERİN KONTROLÜ 
• PM Kontrolünde Boyut Dağılımının Önemi 
• PM boyutuna göre etkin PM tutma cihazları 
• Partikül Madde Kontrol Sistemleri 

– Çökrüeme Odaları 
– Siklonlar 
– Islak Arıtıcılar 
– Filtrsayon (Torbalı Filtreler) 
– Elektro Filtreler 
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HAVA KİRLİLİĞİ  
KONTROLÜ 
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Türkiye Hava Kalitesi İzleme Ağı 

• www.havaizleme.gov.tr 
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Hava Kalitesi İndeksi 
• Hava Kalitesi İndeksinde dikkate alınan kirleticiler ve 

indeks konsantrasyonları 
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 Hava Kalitesi 
İndeksi 

SO2 NO2 CO O3 PM10 

1 saatlik 
ortalama 

24 saatlik 
ortalama 

24 saatlik 
ortalama 

1 saatlik 
ortalama 

24 saatlik 
ortalama 

[µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] [µg/m³] 
1 (çok iyi) 0  - 50 0 - 45 0 - 2900 0 - 35 0 - 55 

2 (iyi) 51 - 199 46 - 89 3000 - 8900 36 - 89 56 -109 

3 (yeterli) 200 - 399 90 - 179 9000 - 15900 90 - 179 110 - 159 

4 (orta) 400 - 899 180 - 299 16000 - 21900 180 - 239 160 - 219 

5 (kötü) 900 - 1499 300 - 699 22000 - 49900 240 - 359 220 - 799 

6 (çok kötü) > 1500 > 700 > 50000 > 360 > 800 

Hava Kalitesi İndeksi (HKİ)  

HKİ ölçeği ve rengi Hava kalitesi 
tanımlaması 

1. açık yeşil Çok iyi 
2. yeşil İyi 
3. koyu yeşil Yeterli 
4. sarı Orta 
5. turuncu Kötü 
6. kırmızı Çok kötü 82 

Ülkemizde Hava Kalitesi Yönetimi 

• Emisyon konsantrasyonunun standardizasyonu: 
– Baca gazları farklı fiziksel şartlarda (sıcaklık, basınç, nem) oluştuğu 

için hacimleri de farklılık göstereceğinden, bu gaz karışımları 
içerisinde ölçülen kirletici konsantrasyonunun da standardize 
edilmesi gerekmektedir. 

– Bunun için kirleticilerin baca gazlarında ölçülen konsantrasyonları: 
• Standart sıcaklık (0 C), Standart basınç (1 atm) ve Kuru (nemsiz) gaz 

şartlarında hesaplanarak ifade edilirler. 

– Bu şekilde hesaplanan kirletici konsantrasyon değeri: 
• mg/Nm3 (normal metreküp) şeklinde ifade edilir. 

– Emisyonları düzenleyen yönetmeliklerde verilen sınır 
değer konsantrasyonları, bu şekilde ifade edilen standart 
konsantrasyonlardır.  

81 
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Çöktürme Odaları 
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Çöktürme Odaları 
• Çok büyük partiküller için uygulanabilir 
• Temel Prensip: Atıkgazın hızı düşürülerek partiküllerin 

yerçekimi kuvveti etkisiyle çökelebilmelerini sağlamaktır.  
• Bunun için gaz hareket kesiti geniş olan büyük hacimli odalara 

ihtiyaç vardır. Bu sebeple, çok yer kapladığı ve bir üst seviye 
cihaz bunun işini gördüğü için yaygın olarak kullanılmaz. 

95 

94 

PM boyutuna göre etkin PM tutma cihazları 

  

0,001              0,01                0,1                   1                    10                  100                1000           10.000 
                                                                 partikül çapı, dp (µm) 

Çökeltme odaları 

Siklonlar 

Torbalı filtreler 

Elektro filtreler 

Islak arıtıcılar 

İleri 
kademe 
arıtma 
η>99,99 

Ön arıtma 
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Partikül Kontrolünde Boyut Dağılımının Önemi  

• Herhangi bir kaynaktan atmosfere atılan PMler çok 
değişik ebatlarda olabilmektedir. 
 

• PMler, hava kirliliği kontrol cihazlarında tutulurken 
boyutlarına (büyüklüklerine) göre davranış 
gösterdiklerinden ve bir kaynaktan çok farklı 
boyutlarda PM oluşabileceğinden, parçacık boyut 
dağılımının bilinmesi gerekmektedir.  
 

 Dolayısıyla: 
• Kaynaktan atmosfere atılan parçacıkların ebat 

dağılımının tayin edilmesi bu parçacıkların arıtılması 
için ilk tasarım kriterlerindendir. 

PARTİKÜL MADDE KONTROL SİSTEMLERİ 

• Çöktürme Odaları 
• Siklonlar 
• IslakArıtıcılar 
• Torbalı Filtreler 
• Elektrofiltreler 
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HKK Cihazları (İBB Tıbbi Atık Yakma Tesisi) 

90 

HKK Cihazları (İZAYDAŞ) 

89 

HKK Cihazlarında Verim 

• Bir tesiste HKK cihazları  
1’den çok seri halde bulunabilir 

Tesis	
veya	
Proses	

HKK	1	
HKK	2	

HKK	3	
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Siklonlar 
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Siklonlar 
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Siklonlar 
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Siklonlar 

Siklonlar, esas tutma kuvvetinin santrifuj 
kuvveti olduğu toz tutma cihazlarıdır ! 
  

Avantajları 
Ucuz	
Hareketli	parça	yok	(düşük bakım masrafları	
Sıvı ve katı parçacıkları arıtır	(korrozif	olmayan	
parçacıklar)	
Sert çalışma şartları	(yüksek sıcaklıklar)	
Kendini kanıtlamış teknoloji	(1940lardan	beri)	
	 	

  
Dezavantajları 
Küçük parçacıklarda düşük verim	(dp<10	um)	
Yüksek basınç kaybı		Yüksek işletme maliyeti	
Yapışkan parçacıklar için uygun değil	
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Siklonlar Siklonlar 
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Siklonlar 

98 

Yüksek Verimli Çöktürme Odası 
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Islak Arıtıcılar 

• Islak Arıtıcı Tipleri 
– Duş tipi ıslak arıtcılar 
– Venturi tipi ıslak arıtıcılar 
– Dolgulu kule tipi ıslak arıtıcılar 
– Siklon tipi ıslak arıtıcılar 

112 

Hedef: su damlacıkları 

111	

Islak Arıtıcılar 

Islak Arıtıcılar 

• Sıvı damlacıkların tutma yüzeyini oluşturduğu 
arıtıcılar 
– Hedef: Yüzeysel hedef (ıslatılmış yüzeyler) 

 

• Islak tutma yüzeyi olarak çeşitli katı 
malzemelerin kullanıldığı dolgulu veya plakalı 
kuleler 
– Hedef: Tanecik hedef (su damlacıkları ve ıslak 

yüzeyler) 

 110 

Islak Arıtıcılar 
• Gaz-parçacık karışımının bir sıvı ile (su) temas ettirilerek 

parçacıkların gaz akımından ayrılması… 
 

• Islanan parçacığın gaz akımından ayrılması kolaylaşır: Çünkü…  
– Kütlesi büyüdüğü için Çökelme hızı artar 
– Büyük su damlacıkları içerisinde kolayca çökebilir. 
– Islandığı için aglomerasyon kolaylaşır. 
– Islandığı için cihaz yüzeylerine yapışıp gazdan ayrılması 

kolaylaşır… 
 

Yüksek verim için parçacık-sıvı temas yüzeyinin mümkün 
olduğunca arttırılması gerekir… 
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Multi siklonlar 

108 

Toz Toplama Yapıları 

107 

Siklonlar 

Eksenel	Giriş Yapısı	

106 

Siklonlar 

Teğetsel Giriş Yapıları	

105 

Siklonlar 
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Islak Arıtıcılar 

 

120	

Islak Arıtıcılar 

 

119	

Islak Arıtıcılar 
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Islak Arıtıcılar 

• Genel Özellikleri 
• Sıvı ve gaz fazların hareketi için enerji 

gereklidir 
• Proseste oluşan çamurun giderilmesi gereklidir 
• Su fazının mümkün olduğunca küçük 

damlacıklara bölünerek gaz fazına enjekte 
edilir 
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Islak Arıtıcılar 

• Islak Siklonun 
Genel Yapısı 
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Islak Arıtıcılar 

• Venturi Tipi Islak Arıtıcı 
Genel Yapısı 
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Islak Arıtıcılar 

• Dolgulu Kule Tipi 
Islak Arıtıcı Genel 
Yapısı 
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Islak Arıtıcılar 

• Duş Tipi Islak Arıtıcı Genel Yapısı 
 

113	
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Islak Arıtıcılar 

• Mesh Tipi mist tutucu: 
– İnce damlacıklar için 

128	

Islak Arıtıcılar 

• Plaka tipi mist tutucu: 
– Kaba damlacıklar için 
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Islak Arıtıcılar 

• Çarpışma 
Sayısı - Verim 
İlişkisi 
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Islak Arıtıcılar 
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Islak Arıtıcılar 
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Islak Arıtıcılar 
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Islak Arıtıcılar 
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Islak Arıtıcılar 
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Filtrasyon 
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Filtrasyon 

• Filtrasyon, partikül arıtımında kullanılan en 
eski ve yaygın yöntemlerden biridir.  
 

• Filtre: Gözenekli yapısı olan granül veya elyaf 
malzemedir. Partikül taşıyan bir gaz akımı bu 
yapıdan geçirilince, gözenek boşluklarının 
küçüklüğüne bağlı olarak partiküller 
geçemeyip ön yüzeyde tutulur ve gaz ise 
gözenekli yapıdan geçip gider. 
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Filtrasyon 
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Filtrasyon 
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Filtrasyon 
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Filtrasyon 
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Filtrasyon 
Filtrasyon ile ilgili terminoloji: 
 
 Hava filtrasyonu 
 
 Yüzey filtrasyonu 
 
 Torba filtre 
 
 Torbalı filtre 
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Islak Arıtıcılar 

• Islak arıtıcı ve çamur filtreleme prosesi 

129	
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Filtrasyon 
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Filtrasyon 

• Kuvvetler ve etki 
mekanizmaları 
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Filtrasyon 
• Filtrasyon Prensibi: 
• Partiküllerin filtre yüzeyinde tutulmasında etkili 

olan önemli kuvvetler:  
– Atalet ile çarpma, 
– Doğrudan çarpma, ve 
– Difüzyon. 
– Elektrostatik kuvvet 

 
• 1 mikrondan büyük partiküller: atalet ve 

doğrudan çarpma ile 
• 1 mikrondan küçük partiküller ise, difüzyon ve 

elektrostatik kuvvetler ile tutulurlar 
11.10.2014	 A.Saral	 142	

Filtrasyon 
• Aşağıdaki resimler HEPA filtrelerin örnekleridir. Boyutları 80cm(W)x 

80cm(H) x 30cm(D) ölçülere kadar olabilmektedir. 
• Fiberglas malzemeden yapılan HEPA filtrelerin verimi 0.1mikron 

partiküller için %99.9  değerine ulaşırken; aynı durum için ULPA filtreler 
%99.9999 verim değerine sahiptir. 
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Filtrasyon 

“Temiz oda” ve “radyoaktif/toksk maddelerin 
tutulması” gibi çok yüksek verim gerektiren 
uygulamalarda, temizliği olmayan büzülü 
(zikzak) yapılı: 
– High Efflciency Particulate Air Filters (HEPA flltreler) 

ve 
– Ultra High Efflciency Particulate Air Filters (ULPA 

filtreler) 

kullanılmaktadır. 
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Filtrasyon 

• Keçe ve Derin yatak filtreler: %97-99 oranında 
yüksek boşluk hacmine sahiptir. 
 

• Hafif tozların tutulmasında daha etkilidirler. 
Mesela, evsel ve ticari mekan hava 
filtrasyonunda bu filtreyi takip eden yüksek 
verimli filtreler için ön filtre maksadıyla yaygın 
olarak kullanılırlar. 
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Filtrasyon 

• Filtre, gaz ve partiküllerin fiziksel – kimyasal 
özellikleri ile uyumlu herhangi bir malzemeden 
yapılabilir.  

• Filtre yapısal olarak, derin yatak şeklinde, pileli 
keçe şeklinde veya dokuma kumaş şeklinde 
olabilir.  

• Filtre;  
– Tek kullanımlık veya, 
– Temizlenebilir 

• tipte olabilir. 
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Filtrasyon 
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Filtrasyon 

• Torba temizleme sistemleri 
– Ters hava akışlı temizleme, 
– Pulse jet temizleme 
– Mekanik temzileme, 
– Sonik korna (ses dalgası) ile temzileme 
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Filtrasyon 
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• Torbalı Filtre Yapısı: 
– Silindirik torbaların bir 

matris şeklinde asılı 
olduğu torba odası, 

– Gaz giriş çıkış kanal 
yapıları, 

– Toz toplama ve 
uzaklaştırma yapısı, 

– Torba temizleme 
mekanizması. 

Filtrasyon 

• Kumaş malzemeleri ve özellikleri 
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Filtrasyon 
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Filtrasyon 
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Filtrasyon 
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Filtrasyon 

• Kumaş Filtreler 
– Temizlenebilir kumaş filtreler yaygın olarak 

endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. 
– Kumaş filtreler genellikle silindirik şekilde (torba) 

hazırlanır ve bir torba odasında asılı olarak 
kullanılırlar.  

– Böylelikle, minimal hacimde maksimal filtrasyon 
yüzey alanı elde edilir. 

– Elde edilen verim %99 - 99.99 mertebelerindedir. 
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Filtrasyon 

• Torbalı Filtreler 
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Elektrofiltreler 
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Elektrofiltreler 
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Elektrofiltreler 
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Elektrofiltreler 

Elektro Statik Filtre (ESF) 
 
Elektro Statik Çöktürücü 
 
İsimleri de kullanılmaktadır	

Sonik Korna ile Temizleme 
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Filtrasyon 

Mekanik Temizleme 
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Filtrasyon 
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Pulse jet Temizleme 

Filtrasyon 
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Ters hava akışlı temizleme 

Filtrasyon 
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Elektrofiltreler 

• Çalışma Prensibi 
– Partiküller elektrik alanında elektrik akımı ile 

yüklenerek plakalara doğru hareket kuvveti kazanır. 
– Asıl etken kuvvet, Elektrostatik kuvvettir. 
– Uygulanan yüksek gerilim ile gaz akımı iyonize olur. 
– İyonize olmuş gaz moleküllerinin etykisiyle partikül 

maddeler elektrik yükü yüklenirler, 
– Yüklü partiküller toplama plakalarına doğru hareket 

ederler ve elektrostatik yük sebebiyle plakalara 
yapışarak toplanırlar. 
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Elektrofiltreler 

• Plaka Tipi ESF 
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Elektrofiltreler 

• Tüp tipi ESF 
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Elektrofiltreler 

• Tasarım şekli genelde iki tiptir: 
– Silindirik Tüp şeklinde, 
– Plaka şeklinde 

 
• Yaygın olan tasarım plaka şeklindeki 

tasarımdır. 
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Elektrofiltreler 
• Diğer PM arıtım cihazlarından önemli farkı: 
• PM arıtma kuvveti gaz akımına değil, doğrudan partiküller 

üzerine uygulanmaktadır. 
• Bu sebeple, düşük enerji sarfiyatı ile yüksek debili atıkgazlar 

arıtılabilmektedir 
• Verim: %99 – 99.99 değerine ulaşmaktadır. 
• Tamamen açık yapılı olduğu için basınç kaybı çok düşüktür. 
• 700 C sıcaklıklara kadar çalışabilmektedir. 
• 10 bar basınçlara kadar çalışabilmektedir. 
• 0.05 – 200 mikron partikül boyutlarında etkili arıtım 

sağlamaktadır. 
• 700.000m3/saat debilere kadar tasarlanabilmektedir. 
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Genel Yapı 

Elektrofiltreler 
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Genel Yapı 

Elektrofiltreler 
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Genel Yapı 

Elektrofiltreler 
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Adsorbsiyon 
• Granüler formdaki katılarla (adsorbant), gaz ya da sıvı 

karışımlarındaki kirleticilerin (adsorbat) katı adsorbant 
yüzeyi üzerinde tutulması ile ayrılmasına adsorpsiyon 
işlemi denir.  

• Katıların yüzeylerinde tutabilme kabiliyetleri olması 
gerekir. Bu işlem kimya sanayinde yaygın bir şekilde 
kullanılır. Solventler, diğer organikler, koku veren 
maddeler etkili bir şekilde bu yöntemle kontrol 
edilebilir.  

• Adsorpsiyon, düşük sıcaklıklarda fiziksel, yüksek 
sıcaklıklarda ise kimyasal olarak gerçekleşir.  

• En yaygın kullanılan adsorbantlar ve etkili oldukları 
kirleticiler Tablo 12 de verilmiştir. 
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Absorbsiyon 

• Proses Tipi 
• Absorbsiyon proseslerinde, partikül madde 

gideriminde kullanılan “ıslak arıtıcı” teknikleri ile 
benzer proses tipleri kullanılmaktadır. 

• Sıvı fazın gaz fazı içerisine 
spreylenmesi/dağıtılması ve mümkün olan en 
yüksek sıvı/gaz temas yüzey alanının sağlanması 
gerekmektedir. Bunun için yaygın olarak, 
püskürtmeli kule veya dolgulu kule ile 
absorbsiyon uygulamaları yapılmaktadır.   
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Absorbsiyon 

• Susuz sistemler 
• Su dışında uygun bir sıvı fazın kullanıldığı 

absorbsiyon sistemleridir. 
• Asidik gazların absorpsiyonunda amin içeren 

çözeltiler (monoetanol-, dietanol-, trietanolamin, 
metildietanolamin ve dimetil alanin) özellikle SO2 
ve H2S gazları için kullanılırlar.  

• Hidrokarbon kirleticileri için düşük buhar basınçlı 
hidrokarbonlar (ağır yağlar, solventler) kullanılır. 
 

174 

Absorbsiyon 
• Sulu Absorbsiyon Sistemleri 
• HF, HCl, SiF4 gibi asidik gazlar su ile etkili ve hızlı bir şekilde 

absorbe edilebilirken, SO2,Cl2 ve H2S gibi gazlar daha az 
çözünürlükleri dolayısı ile su yerine NaOH içeren sulu 
çözeltilerle absorbe edilebilirler  

• .NaOH, Na2CO3 ve NaHCO3 gibi alkali maddelerden %5-
10’luk çözeltiler absorplama sıvısı olarak kullanılır. Kireç 
(CaO) veya sönmüş kireç (Ca(OH)2) de, baca gazlarından SO2 
gibi kirleticilerin kontrolünde kullanılmaktadır.  

• NH3 ve amonyum tuzlarının çözeltileri ile de çalışılır. 
• CO2 de uygun pH’da (>9) absorplama çözeltileri ile baca 

gazlarından ayrılabilir.  
• Alkali gaz bileşenleri (NH3 vb) seyreltik H2SO4, H3PO4 ve 

HNO3 çözeltileri ile absorplanabilir. 
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Absorbsiyon 
• Absorpsiyon, bir gaz kirleticinin bir sıvı çözücü 

içinde çözündürülerek kirli gaz akımından 
ayrılmasını sağlar.  

• Bu ancak sıvı içinde kolaylıkla çözünebilen gaz 
kirleticiler için uygulanabilir.  

• İki farklı uygulama şekli söz konusudur.  
– Absorplama sistemlerinde su veya düşük buharlaşma 

özelliğine sahip organik solventlerkullanılır.  
– Absorplama sonrası çözücüler atılabilir veya uygun 

geri kazanma teknikleri(distilasyon ve sıyırma)  ile 
absorplanan kirleticiler saf veya konsantre bir şekilde 
geri kazanılabilirler. 
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GAZ KİRLETİCİ KONTROL SİSTEMLERİ 

• Gaz halindeki hava kirleticilerin kontrolünde 
– Absorpsiyon 
– Adsorpsiyon 
– Yakma 

• Termal yakma 
• Katalitik yakma 
• Doğrudan yakma 

– Yoğuşturma 
– Biyofiltrasyon 
– Proses modifikasyonu 

• mekanizmaları esas alan sistemler kullanılır 
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Elektrofiltreler 

• Partiküllerin Hareket Şekilleri 

11.10.2014	 A.Saral	 170	

Elektrofiltreler 

• Çalışma Prensibi 
 

11.10.2014	 A.Saral	 169	



75

Membran sistemleri 
• Membran teknolojisi, uçucu organiklerin ve diğer gaz 

kirleticilerin bir atık gaz karışımı içinden ayrılmasını sağlayan 
yeni bir teknolojidir. Bu teknoloji ile polimerik yapılı 
membranlar kullanılarak yoğuşabilir organik buharlar, C3 ve 
daha büyük hidrokarbonlar, aromatikler, ve yoğuşmayan 
metan, etan, azot ve hidrojen gibi gazlar arıtılabilmektedir. 

• Hava akımı membrandan geçerek konsantre halde elde edilen 
permeat ve arıtılmış gazlardan oluşan iki akıma ayrılır. 
Konsantre organikler bir kondenserde yoğuşturularak geri 
kazanılır. Bu teknik orta seviyede uçucu hidrokarbon içeren 
düşük debili atık gaz akımlarında tercih edilir. 

• Uygulama basınçlandırma ve yoğuşturma ve membrandan 
geçirme kademelerinde uygulanır. Basınçlandırma ve soğutma 
yoğunlaşma ile bir kısım organikleri ayırır ve kalanlar da 
membran yardımıyla konsantre permeat halinde elde edilir. 
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Biyofiltrasyon 
• Bu proses, toprak, taş, sentetik malzeme, kompost gibi dolgu 

malzemelerinin bir gaz dağıtıcı donatı üzerine yerleştirilmesi, kirli 
hava akımının bu dağıtma yapısı kullanılarak yatak malzemesi 
arasından geçirilmesi ve bu yatak malzemesi yüzeyinde gelişen 
mikroorganizmaların atık gaz akımı içindeki organik molekülleri 
metabolizmalarında kullanarak havayı arıtmasının gerçekleştirildiği 
bir kontrol sistemidir. Mikroorganizmaların  organik kirleticileri 
arıtma ürünleri CO2 ve sudur. 

• Biyofiltrasyon oldukça yeni, ekonomik ve etkin bir arıtma yöntemi 
olarak çoğunlukla kullanılabilir. En İyi Kontrol Teknolojisi (Best 
Available Control Tecnology, BACT) olarak adlandırılmaktadır. 
Biyofiltrasyon ile 1000-1500 ppm mertebelerinde koku (%98-99), 
uçucu organikler (%65-99), H2S ve NH3 (80-99) gibi kirleticiler 
arıtılabilmektedir. 
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Yoğuşturma 
• Yoğuşturma, bir gaz karışımı içinden bazı 

bileşenlerin bir soğutucu yüzeyinde film 
oluşturarak ayrılmasını ve sonrasında damlalar 
şeklinde akışa geçmesini ifade eder.  

• Yoğuşturma, 5000 ppmv’den daha büyük 
konsantrasyonlarda uçucu organikler ve zararlı 
hava kirleticileri için tercih edilen bir yöntemdir.  

• Verim %50-90 arasında değişir. 10.000 ppmv ve 
daha yukarı konsantrasyonlar üst limiti oluşturur. 
Bu nedenle ön arıtma olarak da uygulanabilir. 
3000 m3/saat debilere kadar bir tek yoğunlaştırıcı 
yeterlidir. 
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Yakma 

• Bu yöntemlerin her birinin kendine göre avantaj 
ve dezavantajları bulunmaktadır.  
– Flare sürekli olmayan ve büyük hacimde konsantre 

hidrokarbon emisyonlarının kontrolünde tercih 
edilirken,  

– Termal oksitleyiciler sürekli ve yüksek verimde arıtma 
sistemi olarak karışık gaz akımlarının oksitlenmesinde, 

– Katalitik oksitleyiciler ise sürekli ve düşük 
konsantrasyonda kirletici  içeren gaz akımların 
minimum ilave yakıt masrafı ile oksidasyonunda tercih 
edilirler.  
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Yakma 
• Uçucu hidrokarbonlar ve bazı HAP bileşikleri yakıt 

karakteri taşıdıkları için kolayca yanabilirler. 
•  Yakma bir termal oksidasyon olup organik bileşikler, 

ideal yakma ürünleri olarak, CO2 ve H2O  bileşiklerine 
okside olurlarken, klor ve sülfür gibi eser elementler de 
HCl ve SO2 haline oksitlenirler. 

• Hidrokarbon içeren buhar akımları  
– a. Termal oksidasyon veya açık  alevli meşale (flare), 
– b. Termal oksidasyon ve insinerasyon ve  
– c. Katalitik oksidasyon  

• olmak üzere üç farklı yakma yöntemi ile bertaraf 
edilebilir.  
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Adsorbsiyon 

• Sabit Yataklı Aktif Karbon Uçucu Organik Bileşiklerin Geri 
Kazanıldığı Proses 
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Adsorbsiyon 

• Adsorplama Prosesleri 
• Kademeli ve sürekli temas metodları, sürekli ve yarı sürekli 

prosesler olarak uygulanırlar. Aşağıda bir sabit yataklı 
absorbsiyon ünitesi görülmektedir. 
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Adsorbsiyon 

• Yaygın olarak kullanılan Adsorbantlar 

177 

Adsorbatlar Adsorbentler 
Aktif 
Karbon 

Aktif Silika Silika Jel Moleküler 
Elekler 

Koku verici maddeler x 
Yağlar x x x X 
Hidrokarbonlar x x x 
Florokarbonlar x x 
Klorlu organikler x x 
Sülfürlü organikler x x X 
Solventler x 
Su(Nem) x x x 
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SOx Kontrolü  
• Yanma öncesi kükürt kontrol 
• SOx kontrolünde ilk adım yakıtların kükürt içeriklerinin 

azaltılması ya da düşük kükürtlü yakıtların tercih 
edilmesidir. 

• Yakıtların kükürt içeriklerinin azaltılmasında fiziksel 
(kömürde yıkama), kimyasal (ekstrakte etme), biyolojik 
yöntemler kullanılabilir. Gazlaştırma katı yakıtlarda bir 
başka S giderme yöntemidir. Gazlaştırma sonrası H2S 
formundaki S’lü bileşikler  
 
 

  
• reaksiyonu ile giderilirler. 
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SOx Kontrolü  
•  SO2 en önemli sülfür bileşiğidir.  
• H2S, SO3 diğer önemli sülfür bileşikleridir.  
• Sülfür yakıtlarda piritik (FeS2), mineral sülfatlar, 

elemantel sülfür, organik sülfür ve merkaptanlar 
halinde bulunur. 
 

• SOx kontrolünde uygulamalar: 
– yanma öncesi,  
– yanma sırasında ve  
– yanma sonrası  

• olmak üzere üç kategoride toplanabilir. 
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NOx Kontrolü 

• Yakma sonrası kontrol sistemleri 
• Seçici katalitik indirgeme (selective catalytic reduction - SCR): 

SCR sisteminde atık gaz akımına bir kataliz varlığında NOx’i 
azot ve suya indirgemek için amonyak ilavesi yapılır. Sınırlı 
uygulaması olmasına rağmen  NOx’te %75-85 azalma sağladığı 
belirlenmiştir.  

• Katalitik prosesler hassastır: katalitik yakmada olduğu gibi 
katalizör zehirlenmesi problemi, 
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NOx Kontrolü 
• Yakma sonrası kontrol sistemleri 
• Yakma sonrası kontrol sistemleri diğer sistemlere nazaran verimi daha 

yüksek teknolojilerdir. Ancak yatırım ve işletme maliyetleri yüksektir.  
• Bu sistemler temel olarak iki tiptedir: 
• Seçici katalitik olmayan indirgeme (selective noncatalytic reduction - 

SNCR): SNCR tekniğinde atık gaz akımına NOx’i, azot ve suya indirgemek 
için amonyak ya da üre ilavesi yapılır.  
 
 
 
 

•  Sınırlı kullanımları mevcuttur ve NOx azaltma miktarı %25-40 arasındadır. 
Büyük miktarlarda kimyasal sarfiyatı gerektirir. Tüm uygulamaları 200 MW 
ve altı tesisler için mevcuttur.  
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NOx Kontrolü 
• Yakma sırasında kontrol işlemleri-yakıcı modifikasyonları 

– Bu sistemler esas olarak şu şekildedir: 
• Düşük hava fazlası (Low excess air - LEA)  
• Servis dışı yakıcı (burner out of service - BOOS) 
• Çapraz ateşlemeli yakıcılar  
• Alev üstü hava (overfire air - OFA)   
• Düşük NOx yakıcılar (Low NOx burners - LNB): 
• Yeniden yakma 
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NOx Kontrolü 
• Yakma sırasında kontrol işlemleri-yakıcı modifikasyonları: 
• Yakma sırasında uygulanan kontrol sistemleri NOx oluşumunu 

kaynağında sınırlandırılabilirken,  
• Yakıcı sonrası kontrol sistemleri, oluşumdan sonra azaltma 

(emisyon azaltme) işlemlerini kapsar.  
 

• Yakma sırasında kontrol prosesleri en yaygın olarak kullanılan 
kontrol sistemleridir.  

• Yakıcı modifikasyonları NOx konsantrasyonunda %10-80 
arasında azalma sağlar. Performans değeri, oluşan NOx 
miktarı, yakıcı dizaynı, kömür özelikleri ve operasyon 
koşullarına göre değişir. Genellikle bu teknolojiler kurulumu 
kolay ve yatırım ve işletme maliyetleri düşük teknolojilerdir. 
Bu tür sistemler tüm kazan tiplerinde kullanılırlar.  
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NOx Kontrolü 

• Kontrol Teknikleri 
• Azotoksit (NOx) kontrol tedbirleri temel olarak 

iki kategoride incelenir: 
– Yakma işlemi sırasında kontrol 
– Yakma sonrası kontrolü  

• Bu sistemler yüksek verim elde etmek 
amacıyla birlikte kullanılabildiği gibi, genel 
olarak ayrı kullanımları mevcuttur. 
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NOx Kontrolü 

• N2O, NO, NO2, N2O3 ve N2O5 gibi azot oksitler NOx 
olarak adlandırılırlar. NO ve NO2 en fazla görülen 
türlerdir. NOx’in en önemli kaynakları yakma 
tesisleridir. Bunun yanında HNO3 üretim tesisleri 
ve her türlü ulaşım araçları da önemlidir. 

• Yakma tesislerinde NOx  üç mekanizma ile 
oluşturulur. 
– 1)Termal NOx ,  
– 2) Teşvik edilmiş NOx ve  
– 3) Yakıt NOx’i 
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• Teşekkürler, 
 
•Sorular… 

 

• Başarı dileklerimle…  
• Doç.Dr.Arslan Saral 198 

SOx Kontrolü  

• Desülfürizasyon işlemlerinde kullanılan kimyasal maddeler 
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Genel isim / 
mineral adı 

Kimyasal Formül 

Kireçtaşı Kalsiyum karbonat CaCO3 
Sönmemiş kireç Kalsiyum oksit CaO 

Sönmüş kireç Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2 
Soda külü Sodyum karbonat Na2CO3 

Kostik soda Sodyum hidroksit NaOH 
Nahcolite Sodyum bikarbonat NaHCO3 

Trona sodyum seskikarbonat NaHCO3 Na2CO3.H2O 

• Kireç – Kireçtaşı Desülfürizasyon Yöntemii  
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SOx Kontrolü  

• Kireç – Kireçtaşı Desülfürizasyon Yöntemii  
• Absorpsiyon ya da diğer adıyla yıkama prosesi kirleticilerin gaz 

akımından solvent fazına transfer edilmesine dayanmaktadır.  
• Proseste ilk aşama olarak SO2 solvent fazdaki 

çözünürlüğünden yararlanılarak gaz akımında ayrılır ve solvent 
fazında çözünerek sulfüröz asit (H2SO3) formuna geçer. Daha 
sonra ise oksitleyiciler ile etkileşerek inorganik sülfit (SO3

2-) ve 
sülfat (SO4

2-) formuna döner ve solvent fazında tutulmuş olur.  
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SOx Kontrolü  

• Desülfürizasyon üniteleri  
– Kömürlü termik santrallerde en yaygın olarak 

kullanılan SO2 kontrol yöntemidir.  
– Bu ünitelerde ilk yatırım maliyeti yüksek olmakla 

birlikte kimyasal madde olarak kireç (CaO) - 
kireçtaşı (CaCO3) kullanılmasından dolayı işletmesi 
düşük maliyetlidir.  

– Daha küçük, endüstriyel ölçekteki tesislerde ise 
genellikle kullanılan ekipmanların ilk yatırım 
maliyetleri daha düşük olmasına rağmen kullanılan 
kimyasallar daha pahalıdır. 
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SOx Kontrolü  
• Yakma sırası ve sonrası SOx Kontrolü 
• Kömür yanmasından kaynaklanan kükürtoksit emisyonlarının 

azaltılmasında birkaç teknik kullanılır: 
• Bunlardan biri yakıttaki kükürtün azaltılmasıdır. Çünkü kükürtoksitler 

yakıtta bulunan kükürt ile direk olarak ilgilidir. Bu yöntem, alternatif 
düşük kükürtlü yakıtın bulunmadığı ya da farklı özellikte kömür 
yakılamadığı durumlarda kullanılabilir değildir.  

• Bazı durumlarda çeşitli kömür temizleme teknikleri kükürt içeriğini 
azaltmak için kullanılabilir. Fiziksek kömür temizleme teknikleri pirit 
gibi mineral özellikte kükürtün giderilmesinde kullanılır. Bu sayede 
mineral sülfürün %30-50 arası kısmı giderilebilmektedir. Fakat organik 
kükürdün giderilmesinde çok etkin değildir ve maliyetli sistemlerdir.  

• Kömür üzerinde kimyasal temizleme teknikleri, geliştirilmekte olan 
teknolojiler arasındadır. 
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1. ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİMİ

Tanımlar

İnsanların ekonomik ve sosyal faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen ve akıcı olacak 

kadar sıvı içermeyen her tür madde ve malzeme katı atık olarak tanımlanmaktadır. 14.3.1991 

tarihinde yürürlüğe giren Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne göre ise faaliyetleri 

süresince atık oluşumuna sebep olan kişi ve kuruluşlar tarafından atılmak istenen, toplumun 

huzuru ve çevrenin korunması bakımından bertaraf edilmesi gereken her türlü atık ve arıtma 

çamurları katı atık olarak adlandırılmaktadır. Katı atıklar, kaynaklarına ve bileşimlerine göre 

olmak üzere iki ana grupta incelenebilir. Kaynaklarına göre katı atıklar; evsel atıklar, ticari ve 

kurumsal atıklar, park, bahçe ve pazar yeri atıkları, inşaat yıkım ve hafriyat atıkları, 

endüstriyel, tarımsal ve tıbbi atıklar ile arıtma çamurlarından oluşur. Bileşimlerine göre ise 

organik ve inorganik atıklar şeklinde sınıflandırılır. 

Katı atıkların miktarı, su muhtevası, kalorifik değeri, bileşimi gibi fiziksel ve kimyasal 

özellikleri atığın üretildiği bölgenin nüfusuyla, ısınmada kullanılan yakıt türüyle orantılı

olarak değişiklik gösterir. Hayat seviyesinin yükselmesi, sanayi ve teknolojinin ilerlemesi ile 

yeni ambalaj malzemelerinin geliştirilmesi hem kişi başına günde üretilen çöp miktarını hem 

de çöplerin bileşimini büyük ölçüde değiştirmiştir. 

Atık Nedir?

Atık kısaca, sahibinin istemediği, ihtiyacı olmadığı, kullanmadığı, arıtma ve uzaklaştırılması

gerekli maddeler olarak tarif etmektedir. Atık insan faaliyetlerinin bir yan ürünüdür. Fiziki 

olarak diğer ürünlerdekilerle aynı maddeleri ihtiva eden atığın yegane farkı değerinin düşük 

olması veya değer taşımayışıdır. Atığın düşük değerde veya değersiz oluşu çoğu kere karışık 

olması veya bileşiminin bilinmemesiyle ilgilidir. Atık bünyesindeki maddelerin ayrılması ve 

bu maddelerin geri dönüşümü mümkün olduğunda, atığın değeri artar. Atığın değeri karışım

derecesi (safsızlık) ile ters orantılıdır.

Atık çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir: fiziki duruma göre (katı, sıvı, gaz) ve katı atık da 

kendi içinde: orijinal kullanımına göre (ambalaj atığı, mutfak atığı v.b.); madde grubuna göre 

(cam, kağıt, plastik, metal v.b.); fiziki özelliklerine göre (yanabilir, kompostlaştırılabilir, geri 

kazanılabilir v.b.); kaynağına göre (kentsel, ticari, kurumsal, zirai, endüstriyel v.b.); veya 

emniyet düzeyine göre (tehlikeli, tehlikesiz, inert v.b.). Ev ve işyerlerinden gelen katı atıklar 

kentsel katı atık (KKA) olarak tarif edilmekte olup bu tür atıkların toplam katı atık miktarı

içindeki payı genelde %10’dan daha azdır. 
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KKA dışındaki diğer katı atık unsurları, tarım ve madencilik atıkları, endüstriyel atıklar, enerji 

santralleri atıkları, arıtma tesisi çamurları ile inşaat ve yıkıntı atıklarıdır. 

Kentsel katı atıklar başlıca aşağıdaki bileşenleri içerir:

• Karışık evsel katı atıklar

• Geri dönüştürülebilir atıklar (gazete ve mecmualar, alüminyum kutular, süt kutuları, 

plastik meşrubat şişeleri, metal kutular, oluklu karton v.b.)

• Evlerden çıkan tehlikeli atıklar (piller, ampuller, boya kutuları v.b.)

• Ticari ve kurumsal atıklar (iş yerleri, okullar ve diğer kamu binalarından gelen atıklar)

• Evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar

• Bahçe,hal ve pazaryeri atıkları (yeşil atıklar)

• Cadde, kaldırım ve meydan süprüntüleri

• Hacimli atıklar (mobilya, beyaz eşya v.b.)

Aşağıda listelenen katı atıklar, kentsel katı atık tanımı kapsamı dışında kabul edilir:

• İnşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları

• Su ve atıksu arıtma tesisi çamurları

• Atık elektrikli ve elektronik aletler, cihazlar

• Hurda araçlar, lastikler ve özel işlem gerektiren diğer hacimli atıklar

• Hastane atıkları (enfekte atıklar ve ameliyathane atıkları)

KKA bileşimi ve üretim miktarı coğrafi, iklimsel, sosyo-ekonomik ve mevsimsel etkenlere 

bağlı olarak ülkeden ülkeye ve kentsel alanlarla kırsal alanlar arasında önemli ölçüde farklılık 

gösterebilir.

Atık Yönetimi

Atık yönetimindeki iki ana kriter sağlık ve emniyettir. Bu iki ana unsur, atık yönetiminin halk 

sağlığı riskini en aza indirecek tarzda yürütülmesi gerektiği ilkesi olarak hala geçerliliğini 

korumaktadır. Günümüz toplumunda ise emniyet yanında atık yönetiminin sürdürülebilir 

olması da talep edilmektedir. Sürdürülebilirlik veya sürdürülebilir kalkınma, bugünün 

ihtiyaçlarının gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da gözeterek sağlanmasını gerektirir. Bu husus, 
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ekonomik kalkınma, sosyal adalet ve çevrenin korunması arasında etkin bir sinerjiyi gerekli 

kılar. Dolayısıyla sürdürülebilir atık yönetimi, ekonomik olarak katlanılabilir, sosyal olarak 

kabul edilebilir ve çevresel olarak da etkin bir yönetim anlayışına karşı gelir. Atık yönetimi ve 

bertarafı ile ilgili çevresel yaklaşımlar iki esas gruba ayrılabilir. Bunlar doğal kaynakların

korunması ve çevrenin kirlenmesidir.

Sürdürülebilir Atık Yönetimi

Katı atıkların toprağa gömülerek uzaklaştırılmasının etkin bir atık yönetimi anlayışı

olamayacağı açıktır. Yerküre enerji bakımından bir açık sistem olmakla birlikte ham ve atık 

maddeler bakımından “kapalı” bir sistemdir. Ham madde (doğal kaynaklar) kaynakları

azalmakla birlikte, dünyada mevcut her elementin toplam miktarı sabit kalmaktadır. Aslında 

bazı faydalı elementlerin atık depolama alanlarındaki konsantrasyonları (oranları) orijinal ham 

maddelerindekine göre daha yüksek olup bu tür atık maddelerin ileride bir tür cevher gibi 

kazılıp çıkarılması mümkündür (Depolama alanı madenciliği). Atıkların depolama alanlarında 

tutulmasına, atık bertarafından çok bir tür uzun süreli depolama olarak da bakılabilir. Ancak 

böyle bir uygulamanın söz konusu maddelerin yönetimi bakımından en etkin yöntem olup 

olmadığı sorusunun da cevaplanması gerekir. Ham madde kaynaklarının korunması, önce atık 

üretiminin azaltılmasını (atık minimizasyonu veya atık azaltımı), sonra atıklardan enerji 

ve/veya madde geri kazanarak yeniden kullanım yöntemlerinin geliştirilmesini gerektirir. 

Atıklardan kaynak (madde, enerji) geri kazanımı, yenilenemeyen doğal kaynaklardaki 

azalmayı yavaşlatır ve yenilenebilir kaynakların ikame amacıyla kullanımının azaltılmasına 

yardımcı olur.

Potansiyel veya mevcut kirlenme atık yönetimi ile ilgili çevresel kaygıların başında gelir. 

Tarihsel olarak, doğal çevre insan faaliyetleri sonucu üretilen her türlü atığın depolandığı bir 

hazne (depo) olarak ele alınabilir. Atmosfere veya su ortamlarına salınan atıklar seyreltilir; 

depolama alanlarına boşaltılan atıklar ise yayılır. Düşük emisyon seviyelerinde, söz konusu 

atık akımları doğal biyolojik ve jeokimyasal süreçlerle arıtılarak çevresel şartlarda herhangi 

bir değişiklik olmaksızın tolere edilebilirler. Ancak kirletici salınımlarının çevrenin doğal 

özümleme kapasitesini aştığı durumlarda çevre kalitesinde ciddi bozulmalar gözlenebilir. 

Doğadan ham madde ihtiyacının temini nasıl sonsuz değilse, çevre de kirletici emisyonlar için 

sınırsız büyüklükte bir hazne değildir. İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevre kirlenmesi, 

çevre kalitesinin bozulmasına yol açmak suretiyle, kaçılamayacak bir sorun olarak topluma 

geri döner. Bu yüzden çevre, toplumsal faaliyetlerden etkilenmeyen ayrı, bağımsız ve sınırsız 
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bir ortam olarak düşünülmemeli, aksine küresel sistemin bir parçası olarak dikkatli ve etkin 

bir biçimde yönetilmelidir. 

Çevre kirlenmesiyle ilgili olarak yukarıda değinilen genel küresel kaygılara ilaveten, ne 

zaman yeni bir atık arıtma tesisi planlanırsa daima bir takım yerel tepki ve hassasiyetler 

ortaya çıkar. Yeni atık yakma tesisi projeleri, genel emisyon seviyeleri ve özellikle dioksin 

seviyeleri ile ilgili tartışmaları başlatır. Benzer olarak, atık depolama sahalarında depo gazı

üretileceği bilinmektedir. Küresel ölçekte depo gazlarının sera etkisi mevcuttur. Ayrıca, yerel 

ölçekte yakındaki binaların bodrum ve zemin katlarında az da olsa gaz birikme ve patlama 

riski vardır. Depo sahasından açığa çıkacak sızıntı sularının da yeraltı sularını kirletme riski 

bulunmaktadır. Sözü edilen yerel çevresel kaygılar (ayrıca emlak fiyatlarındaki muhtemel 

düşme), atık yönetimi planlaması ile ilgili kişilerin pek çok sosyo-ekonomik ve politik 

parametreleri de dikkate alarak uzun dönem stratejileri oluşturmalarını gerekli kılmaktadır.

Her türlü insan faaliyetleri sonucu kaçınılmaz olarak atık oluşur. Örneğin Avrupa Birliği 

ülkelerinde kişi başına KKA üretimi 430 kg/yıl’dır. Türkiye’deki 2006 yılı ortalama birim 

KKA üretimi ise 380 kg/kişi-yıl seviyesindedir. Bu atıkların bir şekilde bir yerlerde arıtılması

ve bertarafı mecburiyeti vardır. Atık arıtma ve bertarafında kullanılan her yöntemin belli 

çevresel etkileri olmakla birlikte atıkların mutlaka toplanıp arıtılarak yönetimi gerekmektedir. 

Atıklar başkalarının arka bahçesine atılamaz. Bu konuda yapılması gereken, atıkların çevre 

üzerindeki yükünü (etkisini), atık üreticilerinin kaldırabileceği bir maliyetle azaltacak entegre 

bir yönetim stratejisinin geliştirilmesidir. 

Entegre katı atık yönetim (EKY) sistemi, atık akımları, atık toplama, arıtma ve bertaraf 

yöntemlerinin çevresel fayda, ekonomik olarak katlanabilirlik ve sosyal kabul edilebilirlik 

hedeflerine ulaşmak üzere bütüncül bir anlayışla birleştirilmesini hedefler. Bu kitabın 

ilerleyen bölümlerinde, EKY sistemi yaklaşımı ile KKA yönetimi esasları incelenecektir.

Entegre Katı Atık Yönetimi

Entegre katı atık yönetimi (EKY), belli bir atık yönetim amacı ve hedefine yönelik olarak 

gerekli uygun yöntem, teknoloji ve yönetim programlarının seçilmesi ve uygulanması olarak 

tanımlanabilir. EKY aynı zamanda ilgili yasal mevzuatta öngörülen hususların sağlanmasını

da kapsar. Günümüzde, EKY için başlıca 4 esas stratejinin aşağıda öncelik sıralaması ile 

uygulanması öngörülmektedir:
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• Atık azaltma

• Geri dönüşüm ve kompostlaştırma

• Geri kazanma, termal dönüşüm (yakma)

• Düzenli depolama

Şekil 1. Atık yönetim seçenekleri öncelik sırası

EKY Sistemi Özellikleri

Entegre bir katı atık yönetim sistemi başlıca şu özellikleri taşımalıdır;

 Katı atık yönetimi bir yerleşim merkezinde oluşan katı atık içinde bulunan bütün 

maddeleri ve üretim kaynaklarını ihtiva edecek şekilde planlanmalıdır. 

 Katı atık sisteminden sağlanabilecek ekonomik değerler, geri kazanılabilir 

malzemelerden, komposttan ve elde edilebilecek (düzenli depolama ve biyometanizasyon 

sonucu) biyogazdan olan girdilerdir. Bunlardan temin edilecek gelir, piyasa şartları, 

uygulanan teşvikler ve yapılacak yatırımın maliyeti ile yakından ilgilidir. Bu yüzden 

planlama aşamasında ekonomik analizin çok iyi yapılması gereklidir. 

 Katı atık yönetim sistemi, çevresel, mekansal ve atık özelliklerinde zamana bağlı olarak 

meydana gelebilecek çeşitli değişikliklere gereken oranda uyum sağlayabilecek esneklikte 

olmalıdır. 

 Toplanacak atık miktarının büyüklüğü, planlamanın o oranda verimli olmasını

sağlamaktadır. Atık üretimi ise öncelikle nüfusa bağlıdır. Bu sebeple, Büyükşehirler 

dışındaki planlamalarda daha büyük ölçekli bölgesel planlamalar yapılmalıdır. Bazı

araştırmacılar entegre bir yönetime bağlı nüfusun 500.000 kişiden az olmamasını tavsiye 
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etmektedir. Katı Atık Ana Planı Projesi kapsamında Türkiye genelinde yürütülen bir 

çalışmada, söz konusu nüfusun 300.000-400.000 aralığında olduğu belirlenmiştir.

EKY Uygulama Seçenekleri

 Atık Azaltma

 Geri Dönüşüm ve Kompostlaştırma / Biyometan Geri Kazanımı

 Termal Dönüşüm (Yakma)

 Düzenli Depolama

EKY Sisteminin Verimi

Bir katı atık sisteminin verimi, mali verim ve maddesel geri kazanım verimi olmak üzere iki 

şekilde belirlenir. Mali geri kazanım verimi sistemden elde edilen gelirin, masrafların ne 

kadarını karşıladığını ifade eder. Masrafı karşılama yüzdesi ne kadar yüksek ise sistemin mali 

(ekonomik) verimi o kadar yüksektir. Sistemden elde edilen gelir, geri kazanılan/dönüştürülen 

maddeler ve enerji satışı ile sunulan hizmetlerin karşılığı olarak alınan ücretlerden meydana 

gelir. 

Geri kazanım oranı aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

Maddesel�geri�kazanım�oranı�ı%ı = �
Geri�kazanılan�ambalaj�atığı�miktarı

Toplam�atık�miktarı

Toplam�geri�kazanım�oranı�ı%ı

= �
Geri�kazanılan�ambalaj�atıkları�+ �kompost�ıveya�havasız�arıtılan�organik�KKAı

Toplam�atık�miktarı

Düzenli�depo�dışına�yönlendirilen�atık�oranı�ı%ı

= �1 − �
Düzenli�depolamaya�gelen�atık�miktarı

Toplam�atık�miktarı
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Sistemde düzenli depolamaya gelen atık miktarı ne kadar az ise geri kazanılan veya 

dönüştürülen atık miktarı da o nispette fazladır. Maddesel geri kazanım ile maddi kazanımın

beraberce en yüksek değere ulaştığı çözüm optimum çözümdür. 

Atık Miktar ve Karakterizasyonu

Katı Atık Kaynakları ve Sınıflandırılması

Katı atıklarla ilgili her türlü değerlendirme, projelendirme ve yönetim çalışmaları öncelikle 

katı atıkların birim üretim miktarına bağlıdır. Katı atıkların miktar ve özellikleri ülkeden 

ülkeye değiştiği gibi aynı ülkede bölgeden bölgeye hatta aynı şehirde semtten semte 

değişebilmektedir. Bu değişim insanların sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili olmakla beraber en 

çok gelir seviyesiyle tüketim ve kullanım alışkanlıklarına bağlıdır. Ülkemizde kişi başına çöp 

üretimi 0,6-1 kg/kişi-gün iken, bu değer Avrupa ülkelerinde 1,5-2 kg/kişi-gün, ABD’de 3 

kg/kişi-gün’dür. 

Katı atık kaynakları, organik ve inorganik nitelikleri göz önüne alınarak Çizelge 2.1’de 

olduğu gibi sınıflandırılabilir. İstanbul ve bazı ülkelerin katı atık bileşimleri Çizelge 2.2’de 

verilmiştir. Ülkemizde kentlerde ve kent dışında oluşan katı atıkların çeşitleri, miktarları ve % 

olarak dağılımları Çizelge 2.4 ve Çizelge 2.6’da verilmiştir. Küçük şehirlerde çöplerin bir 

kısmı hayvan yemi veya gübre olarak kullanıldığından ve yaşam standardının etkisi ile katı

atık miktarı büyük şehirlerden daha az olmaktadır.

Tablo 1 Katı atık kaynakları

KAYNAK
NİTELİK

Organik İnorganik

Ev Çöpleri
Mutfak atıkları, kağıt, dokuma 
maddesi, ambalaj maddesi (kağıt, 
karton, plastik ve ahşaptan yapılmış )

Kül ,cüruf, ev eşyası kırıkları (cam 
porselen ve demirden yapılmış)

Cadde süprüntüleri Pazaryeri çöpleri, cadde ağaçlarının
yaprak ve dalları, kağıt atıklar.

Cadde yüzeyi aşınmaları, uçucu kül ve 
toz kış hizmetlerinde serpilen maddeler

Sanayi Çöpleri

Besin endüstrisi üretim atıkları
tabakhane, dokuma fabrikası, 
ambalaj maddesi, kağıt, karton, 
plastik,ahşap atıkları,testere 
talaşı,boya vb.

Çeşitli endüstri dallarının üretim 
atıkları, kül ve cüruf, çelik, toprak ve 
cam kap atıkları vb.

Enkaz ve Toprak Yapı kısmı ahşap ve plastik. Taş, toprak,metal parçası.
Bahçe Atıkları Bitki atıkları, yaprak ve ağaç dalları. -

Mezbaha ve Ahır Atıkları
Bağırsaklar ve işkembe muhtevası, 
kemik, boynuz, kesilen hayvanların
tırnakları.

-

İri ve Hurda Çöpler Eski ev eşyası, iri bahçe atıkları, büyük ambalaj, 
eski araba lastiği vb.



87

Tablo 2 Evsel katı atıkların bileşimi

Katı Atık Bileşimi (%) Belçika Almanya Fransa İstanbul A.B.D
Kül 48 30 24 45 10
Kağıt 21 21 24 10 42
Organik madde 23 21 24 36 23
Metal 2 5 4 1 8
Cam 3 10 4 1,5 6
Diğer 3 15 14 6,5 11

Tablo 3 Kentlerde oluşan katı atık miktarı ve % dağılımı

Büyük Kent
%

Orta Kent
%

Küçük Kent
%

Turistik Kent
%

Kırsal Kent 
%

Yiyecek atıkları 21,5 18,6 16,7 22,5 12,8
Kağıt, Karton 11,0 10,0 5,2 13,0 2,3
Plastik-naylon 4,3 3,5 2,2 8,6 2,1
Metal, teneke 1,7 1,5 1,0 2,1 1,7
Cam 1,7 1,0 1,0 4,6 1,7
Deri-kemik 2 2,9 1,5 3,2 3,5
Lastik 2,6 0,5 0,3 1,6 1,2
Taş,toprak 1,6 3,0 4,6 2,1 9,9
Tekstil 1,6 1,8 1,5 2,1 ---
Bahçe atıkları 3,5 5,0 6,1 8,9 6,9
İnce çöpler 48,1 52,2 50,4 31,0 59,4
Ws(ort), kg/kişi.yıl 349 275 190 295 173

Tablo 4 Kent dışında oluşan katı atık miktar ve bileşimi

Büyük Kent
%

Orta Kent
%

Küçük Kent
%

Turistik Kent
%

Kırsal Kent 
%

Yiyecek atıkları 21,5 18,6 16,7 22,5 12,8
Kağıt, Karton 4,4 4,0 2,1 5,2 0,9
Plastik 0,9 0,6 0,3 1,7 0,3
Naylon 0,4 0,5 0,4 0,9 0,5
Metal, teneke 0,8 0,7 0,5 0,9 0,8
Cam 0,9 0,5 0,5 2,3 0,9
Deri 0,2 0,2 0,1 0,5 0,3
Kemik 1,3 2,3 1,2 1,6 2,6
Lastik 0,8 0,2 0,1 0,5 0,4
Taş,toprak 1,6 3,0 4,6 2,1 9,9
Odun 0,7 0,3 0,3 0,8 ---
Tekstil 0,2 0,2 0,2 0,3 ---
Bahçe atıkları 10,3 12,2 9,8 19,6 9,9
İnce çöpler 54,9 59,4 69,1 41,7 62,4
Ws (ort), kg/kişi.yıl 170 137 95 147 86
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Katı atıklar heterojen bir yapıya sahip olduğu gibi bileşimi de sürekli değişmektedir. Ülkenin 

sıcak veya soğuk iklim bölgesinde olmasına göre de değişir. Bununla beraber atık miktarları

mevsimlere göre bilhassa kış aylarındaki küller (çoğunlukla gelişmemiş veya az gelişmiş

bölgelerde) ve yaz aylarındaki çeşitli meyve-sebze artıklarından dolayı salınımlar gösterir. 

Bölgelere göre mevsimlik salımınlar Şekil 1’de gösterilmiştir.

Şekil 1 Mevsimlik madde değişimleri grafiği

Katı Atıkların Sınıflandırılması

Dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde büyük miktarlarda katı atık oluşmaktadır. Hayat 

standartlarının artmasına bağlı olarak atık miktarında da artış meydana gelmektedir. Oluşan 

katı atık miktarının belirlenmesi ve düzenli depolama alanlarında uzaklaştırılan atık 

miktarının azaltılması amacı ile atığı meydana getiren bileşenlerin incelenmesi gereklidir. 

Katı atıklar evsel/ kentsel, endüstriyel, özel atıklar, ticari, kurumsal, inşaat atıkları, arıtma 

çamurları şeklinde kategorilere ayrılabilir.

Evsel/kentsel atıklar

Evsel katı atıklar; konutta, konutun bahçesinde ve konut dışındaki aktivitelerden oluşan 

atıkları içerir. Evsel katı atıklar birçok katı atık çeşidini ihtiva etmektedir. Genel olarak bu 

atık çeşitleri; yiyecek atıkları, bahçe atıkları, kağıt atıkları, metal, cam ve seramik, plastik, 

lastik ve deri, tekstil atıkları, ağaç ve kül şeklinde sayılabilir. Katı atıkların miktarının

tayininde, çalışmaların farklı zamanlarda yapılması ve atık karakterlerinin zamanla değişmesi 

gibi sebeplerle farklı sonuçlar elde edilebilmektedir. Ayrıca numune alımındaki zorluklar, 

mevsime bağlı değişiklikler ve ekonomik dalgalanmalar bu sonuçları etkilemektedir.
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Kurumsal katı atıklar

Eğitim kuruluşları, resmi daireler, ibadethaneler, hastane ve klinikler, emniyet kuruluşları, 

askeri kuruluşlar vb. yerlerden çıkan katı atıklardır.

Endüstriyel atıklar

Endüstriyel atıklar, endüstriyel proseslerin tamamından meydana gelen atıkları içerir. Bu 

atıklar proseslerden, tesis binalarından, paketleme ve yükleme işlemlerinden, ofislerden ve 

kafeteryalardan kaynaklanır. Farklı endüstrilerden meydana gelen atıklar arasında fazla 

benzerlik bulunmamaktadır. 

Oluşan endüstriyel katı atık miktarının tahmini evsel atıklara göre daha zordur. Endüstriyel 

atıklar çoğunlukla, endüstrilerin kendi içerisinde işleme tabi tutulduğundan veya özel 

kuruluşlar tarafından toplandığından atık miktarı hakkında bilgi elde etmek zordur.

Özel atıklar

Katı atıkların uzaklaştırılmasında özel bir önem arz eden ve bundan dolayı “Özel Atık” olarak 

adlandırılan katı atıklar şunlardır;

a) Tıbbi atıklar; Ülkemizde içerisinde enfekte çöplerin de bulunduğu tıbbi atıklar genellikle hiçbir 

önlem alınmadan gelişigüzel bir şekilde çöp sahalarına atılmaktadır. İstanbul’da hastane atıkları

için yakma tesisi kurulmuş olup günlük 24 ton atık yakma kapasitesine sahiptir. Bu durumun 

düzeltilmesi için “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” çıkarılmıştır.

b) Toksik sanayi çöpleri; daha çok endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan bu tip çöpler ayrı

toplanmalı ve usulüne göre bertaraf edilmelidir.

c) Radyoaktif atıklar; normal katı atıklarla birlikte toplanamaz. Türkiye Atom Enerjisine verilen 

sorumluluk ve yetki doğrultusunda bu tür atıklarla ilgili hususlar, ilgili mevzuat gereği bertaraf 

edilir.

d) Piller; içerdikleri ağır metallerden dolayı toksiktir. Ayrı toplanmalı ve bertaraf edilmelidir.

e) İnşaat, Yıkım ve Moloz Atıkları (İnşaat Molozları); yeni inşaatlar, yapıların yıkımı, restorasyon

ve onarım, alt yapı çalışmaları vb. gibi işletmelerden arta kalan katı atıklardır.

f) Ticari atıklar; toptan satış, perakende , satış ve servis veren kuruluşlar olarak 

sınıflandırılabilecek geniş aktivitelerden oluşan katı atıklar olarak tanımlanabilir. 

Katı Atık Analiz Metodları

Kentteki nüfus artışı ve tüketim alışkanlıklarının değişmesine ve gelişimine bağlı olarak 

bireylerin ürettiği çöp miktarı her geçen gün artmaktadır. Özellikle büyük kentlerde, düzenli 

depolama, taşıma ve boşaltma hizmeti sağlayabilecek verimli bir katı atık yönetim 
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organizasyonunun kurulması ve işletilmesi önem kazanmaktadır. Bu yöntemin 

gerçekleştirilebilmesi için, yerleşim bölgesindeki katı atıkların özelliklerinin ayrıntılı bir 

şekilde bilinmesi gereklidir. Bu özelliklerin tespiti ise düzenli analizler ile sağlanabilir. 

Ancak, analizlerin sonucuna göre depolama, taşıma ve boşaltma işlemleri verimli ve etkin bir 

şekilde yapılabilir. Ayrıca, değerlendirme ve geri kazanma yöntemlerinin seçiminde de analiz 

sonuçları direkt etkilidir. Katı atık analizlerinin önemini belirleyen bazı temel noktalar 

şunlardır:

- Depolama, toplama ve taşıma, boşaltım, değerlendirme ve geri kazanma yöntemlerinin en 

verimli şekilde planlanması için katı atık bileşiminin belirlenmesi,

- Uzun süreli analizlerin yapılarak karşılaştırılması sonucu katı atık bileşim ve yoğunluğunda 

meydana gelen değişiklikler saptanarak daha sonraki yıllar için tahminler yapılması (bu 

tahminler, geri kazanma, yakma, kompostlama tesislerinin tasarımları için oldukça 

önemlidir),

- Yapılan analizlere göre düzenli depolama işleminin ömrü ve kapasitesinin tesbiti,

- Analizler ile tespit edilen katı atık miktarı, hacim ve yoğunluklarının belirlenmesi sonucu 

katı atık depolama gereçleri, taşıma araçlarının miktar ve kapasiteleri ve ayrıca taşıma

araçlarının sıkıştırma oranları hesaplanabilir.

Madde grupları analizi

Bu çalışma arazide katı atıkları fiziksel olarak gruplara ayırmak suretiyle yapılır. Gruplama da 

bertaraf ve geri kazanma metotları dikkate alınarak;

a. Yanabilen katı atıklar: Organik atıklar, kağıt, tekstil, plastik malzemeler...

b. Kompost olabilen katı atıklar: Kağıt, organik maddeler

c. Ne yanan ne de kompost olabilenler: Cam, demir, kül

d. Tekrar değerlendirilebilir maddeler: Cam, demir, plastik, kağıt, tekstil

şeklinde sınıflandırma yapılmalıdır.

Elek analizi

Toplam numunedeki dane büyüklüğünün dağılımı toplama sistemleri, komposlaştırma ve 

yakma işlemi bakımından önemlidir. Deneyler için genellikle aşağıdaki elek aralıkları

kullanılır.

8 mm  İnce katı atık
8-40 mm  Orta büyüklükte katı atık
40-120 mm  İri katı atık
120 mm  Çok iri atık
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Su muhtevası tayini

Katı atıkların bertarafında düzenli depolama, özellikle yakma ve kompostlama yöntemlerinin 

uygulanması sözkonusu olduğunda nem oranının belirlenmesi çok önemlidir. Düzenli 

depolama yönteminde katı atık nem oranının bilinmesi depolama sonucu oluşan sızıntı suyu 

miktarının hesaplanabilmesine yardımcı olur. Yakma yönteminde ise atığın birim ağırlığının 

net kalorifik değerinin belirlenmesinde, önemli bir faktördür. Kompostlama yönteminde ise 

mikroorganizmalar besinlerini ancak suda çözünmüş halde alabildiklerinden katı atık nem 

muhtevası çok önemlidir. Su muhtevası kaba öğütücüde öğütülen numunelerin 24 saat 102 

C’de kurutulması suretiyle tayin edilir.

Organik madde muhtevası

Organik madde muhtevası, hem yakma hem de kompostlaştırma reaksiyonları açısından 

önemlidir. İnce öğütülmüş numunenin 775 C’de 3 saat süre ile kül fırınında yakılması sureti 

ile tayin edilmektedir.

pH değeri tayini

pH değeri katı atıkların kompost yapılması durumunda, hem kompostlaştırmanın verimli bir 

şekilde gerçekleşmesi ve hem de kompostun arazide kullanılması halinde bitki hayatı için 

önemlidir. Deneyler 5-10 gr ince öğütülmüş numunenin 10 kat sulandırılması suretiyle 

pH-metre ile tayin edilir.

Azot muhtevası tayini

Azot muhtevası hem kompostlaştırma işlemi, hem de üretilen kompostun tarım arazilerinde 

kullanılması halinde önemlidir. Laboratuarda, toplam azot tayini Kjeldahl metodu’na göre 

yapılır. 

Karbon muhtevası tayini

Karbon tayini, numunenin 800 oC de saf oksijenle yakılması ile ortaya çıkan CO2’ in 

ölçülmesiyle tesbit edilir.

Kalorifik değer tayini

Kalorifik değer katı atıkların yakılarak bertarafı halinde en önemli kriterdir ve birim ağırlıkça 

bir materyalin yakılması sonucunda açığa çıkan enerjiyi gösterir. Laboratuarda kurutulmuş katı

atık numunesinin adyabatik bomba kalorimetre aletinde yakılması suretiyle üst kalorifik değer 

elde edilir. Alt kalorifik değer ise su muhtevasına bağlı olarak çıkartılır.
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Kompostlaşabilirlik testi

Kompostlaştırma işlemi aerobik ve ekzotermik bir reaksiyondur. Reaksiyon neticesinde açığa 

çıkan ısı ne kadar fazla olursa, işlem o kadar optimum şartlarda cereyan ediyor demektir. 

Isının açığa çıkmaması veya çok az çıkması, reaksiyonun uygun şartlarda meydana 

gelmediğini gösterir. Laboratuarda yapılan kompostlaşabilirlik testlerinde iki paralel numune 

ile çalışılır. Deney için, kenarı izole edilmiş 1 ve 5 litrelik devar kapları kullanılır. Test için, 

kaba öğütücüde öğütülen numuneler, tabii nemleri ile bu kaplara konarak belli aralıklarla 

sıcaklık artışları ölçülür.

Katı atıkların türü, kaynağı ve hangi maddenin katı atık olarak ele alınabileceği hakkındaki 

tanımlamalarda büyük farklılıklarla karşılaşılmaktadır. Kentsel Katı Atık (KKA) bileşenleri 

aşağıdaki gibi tanımlanabilir;

 Karışık Evsel Katı Atıklar (EKA)

 Geri kazanılabilir katı atıklar, örneğin; gazeteler, alüminyum konserve kutuları, karton 

kutular, plastik içme suyu şişeleri, mukavva kutular, çelik kutular ve biriktirilen diğer 

maddeler

 Evsel tehlikeli atıklar

 Ticari ve kurumsal atıklar

 Park/bahçe atıkları

 Cadde ve meydan süprüntüleri

 Hacimli eşyalar (buzdolabı, halı, mobilya v.b.)

 İnşaat ve yıkım atıkları

Çeşitli sebeplerle yukarıda listelenen her bir maddeyi KKA olarak tanımlamak mümkündür. 

Aşağıda ise listelenen her bir madde, en genel haliyle KKA olarak tanımlamaktadır. Bunlar;

 Evlerde oluşan ayrılmamış atıkları da içeren katı atıklar 

 Geri dönüşebilir atıklar 

 Ayrı toplanmayan evsel tehlikeli atıklar

 Bahçe atıkları

 Döküntüler (sigara izmaritleri, sokak süprüntüsü)

 Ticari, kurumsal ve endüstriyel atıklar (evsel atıklara benzer özelliğe sahip olanlar)

Tanımlamamıza göre KKA olarak değerlendirilemeyecek atıklar;
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 İnşaat ve yıkıntı atıkları

 Su ve atıksu arıtma tesisi çamurları

 Cadde ve parklardan toplanan yapraklar ve diğer yeşil atıklar

 Hacimli malzemeler (büyük gereçler, araba hurdaları, ağaç gövdeleri ve diğer özel 

taşıma gerektiren malzemeler)

Kentsel Katı Atık Bileşenleri

KKA’lar genelde geri dönüştürülebilir/kazanılabilir atıklar (ambalaj atıkları, gazete/dergi 

kağıtları) ve diğer atıklar (mutfak atıkları v.d.) olmak üzere iki ana bileşenden oluşur. 

Ambalaj atıkları ve kağıt iyi bir toplama organizasyonu ile kolayca geri dönüştürülebilir. 

Mutfak, bahçe ve pazaryeri atıkları da kompostlaştırılarak geri dönüştürülebilir. 

Atık oluşumunu ve bileşenlerini etkileyen en önemli faktörler, yerleşim yerinin coğrafik 

konumu, sosyo ekonomik yapısı, enerji kaynakları ve mevsimsel değişimlerdir. Bu faktörler 

aynı zamanda ülkelerin kişi başına düşen gelir seviyesi ile ilgilidir. Gelir seviyesine bağlı

olarak KKA bileşiminin değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Düşük gelir seviyesine sahip 

ülkelerdeki diğer kategorisini oluşturan ana atık bileşeni küldür. Bu kül miktarı orta ve yüksek 

gelir seviyesindeki ülkelere oranla dört kat daha fazladır. Bunun yanında orta ve düşük gelir 

seviyesindeki ülkeler için kompostlaştırılabilir organik madde miktarı yüksek gelir 

seviyesindeki ülkelere oranla oldukça fazladır. Geri dönüştürülebilir bileşenler ise düşük gelir 

seviyesindeki ülkelerde oldukça düşüktür.

KKA içindeki söz konusu geri dönüştürülebilir bileşenler için günümüzde belli hedeflerin 

sağlanmasını öngören yasal mevzuat geliştirilmiştir. Örneğin, ABD Ulusal Çevre Koruma 

Ajansı’nın (EPA) 2000’li yıllardaki toplam ambalaj atıkları geri dönüşüm oranı hedefi %35 

olup bazı eyaletlerde şimdiden %50’lik değerlere ulaşılmıştır. AB ülkelerinde 2013 yılı

ambalaj atıkları geri dönüşüm oranı hedefi %60’tır. Çevre ve Orman Bakanlığı Ambalaj 

Atıkları Yönetmeliği’nde 2020 yılı için öngörülen geri dönüşüm/geri kazanma hedefi de AB 

ile uyumlu olarak %60’tır. Bazı durumlarda toplam KKA, İY atıkları, arıtma çamurları, 

park/bahçe atıkları ve hacimli eşyaları da içermektedir. Birçok ülkede, tüketicilerin 

atıklarındaki geri dönüşebilir maddelerin miktarını arttırmak için değerlendirilebilir atık 

miktarı, toplam KKA miktarı üzerinden hesaplanmakta ve böylece yüksek geri dönüşüm 

oranları elde edilmektedir.
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Şekil 2. Ülkelerin gelir seviyesine bağlı KKA bileşenlerinin değişimi

KKA düzenli depolama alanına gönderildiğinde, oluşan atık miktarının belirlenmesi ve atık 

içerisinde tehlikeli maddelerin varlığının kontrol edilmesi dışında, atıkların madde grubu 

analizine ihtiyaç duyulmamaktadır. Bununla birlikte, bu analizin birçok açıdan önemi vardır. 

Örneğin, atıkların düzenli depolanmasında biyogaz elde edilmesi ya da bazı yararlı

kullanımlarının düşünülmesi durumunda, atık içerisindeki organik madde miktarının bilinmesi 

gerekir. Dolayısıyla katı atıktan bazı maddelerin geri dönüşümü planlandığında veya yakma 

ile enerji kazanımı söz konusu olduğunda, katı atık karakterinin tayini gereklidir. 

Atık maddelerin her biri ortak özellikler içermektedir. Bu tür KKA’lar, yiyecek kalıntıları, 

toz, nem ve diğer kirleticilere maruz kalırlar. Bu maddeler, atıklarda bulunan doğal bileşenler 

olsalar da, kağıt, plastik film ve bahçe atıkları, kapların ağırlığını arttırdıkları için göz önüne 

alınmalıdırlar. Atıkların toplama araçlarına yerleştirilmesi sırasında, atıklar sıkıştırılırken 

yiyecek ve benzeri ıslak atıklardan diğer maddelere nem bulaşacağı veya yapışacağı için 
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kirlilik artmaktadır. Buna ek olarak, numune alma ve depolama sırasında karıştırma işlemleri 

ya da sert hava koşulları sebebiyle de kirlenme meydana gelebilmektedir.

Tablo 5. Katı Atık Bileşenleri 
Kâğıt Elektronik Bileşenler

        Basılı yayınlar         Bilgisayar parçaları

        Dergiler         Yazıcılar

        Mukavva         Fotokopi makinaları

        Telefon kitapları Camlar

        Büro/bilgisayar kâğıtları         Şeffaf

        Diğer karışık kâğıtlar         Yeşil 

Plastikler         Kahverengi

        PETE şişeler         Diğer camlar

        HDPE şişeler Ahşaplar

        PVC kaplar         Kereste

        Polipropilen kutular         Boyalı tahta

        Polyester         Diğer ahşaplar

        Diğer kutular Ayrışamayan maddeler

        Film, çanta ve diğer katı plastikler         Asfalt kaplama malzemeleri

Organik maddeler         Beton, tuğla ve kaya

        Yiyecek atıkları         Kaya parçaları

        Tekstil/kauçuk/deri atıkları         Çatı kiremitleri

        Tanımlanamayan küçük organik 

partiküller

        Toz, kül ve diğer ayrışamayan 

maddeler

        Diğer organikler Bahçe atıkları

Demirli metaller         Çim atıkları

        Demirli/iki metalli kutular         Yapraklar

        Diğer demirli metaller         Ağaç kalıntıları

Demirsiz metaller Tehlikeli maddeler

        Alüminyum kutular         Kurşun asitli piller

        Diğer demirsiz metaller         Diğer piller

        Diğer tehlikeli maddeler

Atık karakterizasyonu, bir entegre katı atık yönetim sistemini oluştururken göz önünde 

bulundurulması gereken kritik esaslardan biridir. Bu esasa göre, yönetim sistemi içerisinde 

yer alacak tesislere ve bu tesislerin kapasitelerine karar verilir.
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Atık Toplama ve Taşıma

Genelde bir katı atık yönetim sisteminin maliyeti en yüksek bileşeni, atık toplama ve 

taşımadır. Ancak atıkların tamamının bertarafı termal işlemlerle yapılırsa toplama maliyeti 

atık yönetim sisteminde ikinci sırayı alır. Bir entegre katı atık yönetim sisteminin başarısı, 

toplama sisteminin başarısı ile doğru orantılıdır. Zira, katı atık yönetim sisteminin hedefe 

ulaşması, atıkların kaynaklarından intizamlı, sürekli ve zamanında toplanmasına bağlıdır. 

Ayrıca, halk sistemle ilk olarak toplama safhasında karşılaştığından, katı atık toplama 

sistemini öncelikle toplama performansına göre değerlendirir. 

AB’ye uyum çerçevesinde mevzuatta yapılan ve yapılacak değişiklikler; geri kazanımı

yaygınlaştırmayı, verimli hale getirmeyi ve düzenli depolama sahalarına organik madde 

girişini azaltmak için kaynağında ayrı biriktirme ve ikili toplamayı zorunlu kılmaktadır. Bu 

durumda toplamanın önemi daha da artmaktadır. Bu nedenle ikili toplama sistemi başlangıçta 

kısmi (nüfusun %30-50’sine hitap eden kapasitede) olmak ve daha sonraki yıllarda kapasitesi 

arttırılmak üzere planlanmalıdır.

Ülkemizde yürürlükte olan mevzuata göre katı atıkların toplanması belediyelerin 

sorumluluğundadır. Katı atıkların toplanması, belediyelerin bütçelerinin önemli bir kalemini 

oluşturmaktadır. Bu nedenle hem maliyeti düşürmek hem de katı atıklardan madde geri 

kazanım oranını artırmak için katı atıkların kaynağında ayrı toplanması katı atık yönetiminde 

önemli bir uygulamadır. Kaynağında ayrı toplamada geri kazanılabilir atıklarla diğer atıklar 

ayrı kaplarda biriktirilir ve geri dönüştürülebilir atıklar sıkıştırmasız araçlarla ayrı olarak 

toplanır.

Atık Toplama Yöntemleri

Toplama, atığın üretildiği noktadan toplama aracına yüklenmesi ve sonrasında istenilen yere 

taşınarak toplama aracından boşaltılmasına kadar olan süreci kapsamaktadır. Bu süreçte atığın

toplanma yeri ve toplama şekli oldukça önemlidir. Toplama yeri: cadde kenarından elle (, 

cadde kenarından mekanik ekipmanlar ile, ara sokaklarda yol üzerinden, özel mülkün içinden-

toplama kabını geri getirmeli, özel mülkün içinden-toplama kabını geri getirmesiz ve özel 

mülkün arka bahçesinden olmak beş sınıfta toplanabilir.
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Şekil 3. Atıkların cadde kenarından elle ve mekanik ekipmanlar ile toplanması

Toplama şekli ise atıkların karışık yada kaynağında ayrılmış olmasına göre 

sınıflandırılmaktadır.

Karışık Toplama

Karışık toplama, geri kazanılabilir atıklar, mutfak atıkları ve diğer atıkların tümünün bir arada 

biriktirilip atık toplama araçlarıyla toplandığı, şu anda yaygın olarak kullanılan sistemdir. 

Karışık atıklar genellikle sıkıştırmalı araçlarla toplanır.

Kaynağında Ayrılmış Geri Dönüştürülebilir Atıkların Toplanması

Katı atık içindeki geri kazanılacak bileşenlerin düzenli ve ekonomik bir şekilde toplanması

gerekir. Geri kazanılabilir atıkların toplanmasında iki temel yöntem uygulanmaktadır:

 Getirtme yöntemi (Tüketiciye getirtme): “Getirtme” yöntemi, toplayıcı açısından pasif 

bir yöntemdir ve ağırlıklı olarak tüketici etkinliğine dayanır. Kişiler atıklarını, toplama 

kumbaralarına veya atık toplama merkezlerine (ATM) götürürler. Tüketiciler bu işi 

gönüllü olarak, belirli bir bedel, bazı kolaylıklar veya muafiyetler karşılığı yapabilirler. 

 Kaynağından toplama (Tüketiciden alma): Kaynağında ayrılmış atıkların ayrı ayrı veya 

karışık olarak geri dönüşümünün yapılabilmesi için etkin bir şekilde toplanması

gerekmektedir. Toplayıcı açısından aktif bir sistem olan kaynağından “alma” veya 

“toplama” yönteminde, ayrı biriktirilen atıklar yerel yönetim veya yetkilendirilmiş kuruluş

tarafından özel bölmeli araçlar kullanılabileceği gibi ayrı toplanmış atıklar geri dönüşümü 

yapılacak atığı kullanacak endüstrilerin kendi araçlarıyla da toplanabilir.
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Tablo 6. Tüketiciye getirtme yöntemi ile tüketiciden alma yönteminin karşılaştırılması
Tüketiciye Getirme Tüketiciden Alma

Toplama

Geri kazanılacak maddeler, üretildiği 

yerlerden toplama noktalarına üretenler 

tarafından getirilir

Geri kazanılacak maddeler üretenlerden 

(evden, işyerinden) toplanır.

Ayırma
Üreten tarafından ayrılır 

(merkezi arıtma tercihe bağlıdır)

Üreten tarafından ayrılır (kaynağında 

veya merkezi ayırma yapılabilir)

Toplanan maddeler Karışık veya ayrılmış maddeler Karışık veya ayrılmış maddeler

Toplama kapları Ortak
Bireysel (Ortak veya apartmanlar için 

ayrı ayrı olabilir)

Tüketici ulaşım ihtiyacı Yüksek Yok

Toplama ulaşım ihtiyacı Düşük Yüksek

Toplanan miktar
Düşük                             Yüksek

(toplama alanı yoğunluğuna bağlı)

Yüksek 

(iyi organize edilmek koşulu ile)

Kirlilik seviyesi
Düşük (ayrı toplama)

Yüksek (karışık toplama)

Düşük (kaynağından ayırma)

Yüksek(karışık toplama)

 Organik Atıkların Ayrı Toplanması: Organik atıklar geri kazanılabilir atıklardan ayrı

olarak biriktirilmekte ve toplanmaktadır.   Toplama sıklığı haftada iki veya üçtür. Bu 

atıklar da genellikle konteynerlerde biriktirilmektedir. Konteyner büyüklükleri ve sayıları, 

bina ve sitede bir toplama aralığında oluşan atığı almaya yeterli olmalıdır. Organik 

atıkların konduğu konteynerlerin rengi kahverengi, gri veya yeşilin tonlarında olmaktadır. 

Konteynerlerle toplamanın önemli faydaları şunlardır:

 Atıklar görüntü kirliliğine neden olmamaktadır.

 Kokunun etrafa yayılması daha azdır.

 Atıkların iklim şartlarından etkilenmesi daha azdır.

 Toplamak için harcanan zaman poşetli sistemin 1/2-1/3'ü kadardır.

 Vaktinde çıkarılmayan atıklar, bir sonraki toplamaya kadar muhafaza edilir.

 Atıkların başıboş hayvanlar tarafından karıştırılması imkansızdır.

Ambalaj Atıkları Yönetimi

Ambalâj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Tekrar Kullanımı, ambalajın kendi yaşam 

döngüsü içinde tekrar kullanımının imkansız olacağı zamana kadar, toplama ve temizleme 

dışında hiçbir işleme tabi tutulmadan yeniden doldurulması veya aynı şekli ile aynı amaç için 

kullanım ömrünü tamamlayıncaya kadar kullanılması; Geri Dönüşümü, ambalaj atıklarının bir 

üretim süreci içerisinde orijinal amacı veya başka bir amaç için yeniden işlenmesi; Geri 



99

Kazanımı ise tekrar kullanım ve geri dönüşümü kapsayan, ambalaj atıklarının, fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik yöntemlerle bazı işlemlerden geçirilmek suretiyle geri 

dönüştürülmesini, yakılarak enerji elde edilmesini ve tekrar kullanılması olarak 

tanımlamaktadır. 

Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı, hem ekonomi, hem çevre için faydalıdır. Plastik, 

cam, metal, kâğıt, seramik, tekstil, kemik ve ahşap gibi malzemeler, depolama alanlarına 

gömülmek yerine ikincil hammadde olarak değerlendirilebilir. Bu şekilde hem endüstrinin 

hammadde ihtiyacı azaltılır, endüstriye ekonomik şekilde hammadde temin edilir, hem de 

hammadde üretimi için harcanan enerji, su vb. tüketimi azaltılır. Ayrıca bu atıkların

yoğunluğu genellikle çok düşük olduğu için, büyük bir çöp hacmi oluştururlar. 

Değerlendirilebilir atıkların

ekonomiye geri kazandırılmasıyla, depolama sahalarına giden atık hacmi önemli mertebede 

azaltılır ve depolama sahaların ömrü uzatılmış olur.

Geri kazanım tesislerinde, piyasada ekonomik şekilde değerlendirilebilecek malzemeler 

ayrıştırılarak ihtiyaç halinde preslenir ve geri dönüşüm tesislerine satılır. Evsel atıklarda 

bulunan değerlendirilebilir katı atıklar genellikle kâğıt/karton, plastik (PET, PVC, PP/PE, 

LDPE), metal (alüminyum, demir vb.), cam sınıflardan ibarettir. 

Bu atıkları değerlendirebilmek için en uygun yaklaşım, bunları üretildiği yerde (evlerden) ayrı

toplamak, sonra bir ayırma tesisinde daha saf fraksiyonlara ayırmaktır. Ancak, bazı yerlerde 

bu yaklaşım sosyo-ekonomik faktörlerden dolayı mümkün değildir. O durumda, atıklar 

karışık toplanır, sonra bir ayırma tesisinde yaş çöplerden ayrıştırıldıktan sonra fraksiyonlara 

ayrıştırılır. Uzun vadede yine amaç, atıkları kaynakta ayrı toplamak olmalıdır.
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Şekil 4 Ambalaj atıkları yönetimi

Şekil 5 Atık getirme merkezleri
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Şekil 6 Atık getirme merkezi dahil edilen ambalaj atıkları yönetimi

2. ATIK BERTARAF TEKNOLOJİLERİ

Düzenli Depolama

Katı atık depolama tesislerinin yapım amacı; dizayn eden mühendis tarafından, yeterli ve 

sağlıklı bir depolamayı uygun bir maliyetle gerçekleştirmek olurken, böyle bir sahaya yakın

olan bir yerleşim için ise katı atıkların çevreye zarar vermemesi şeklinde açıklanabilmektedir. 

Katı atık depolama tesislerinde en önemli sorunlardan biri “sızıntı suyu” oluşumudur. Sızıntı

suyunun en önemli çevresel zararı, yeraltı suyu kirlenmesidir. Bu tür kirlenmeleri önlemek 

için membran tabakaları kullanılarak tesis tecrit edilmektedir.

Atık geri dönüşüm ve geri kazanımı ile sağlanacak atık azaltım oranı ne olursa olsun, kentsel 

katı atığın (KKA) belli bir kısmı mutlaka atık depolama tesislerine verilmek durumundadır. 

Düzenli depolama, katı ve tehlikeli atıkların çevreye zarar vermeden arazide bertarafı için 

geliştirilen bir mühendislik çözüm yöntemidir. Düzenli depolama tesisi bünyesinde 

gerçekleşen fiziksel ve biyokimyasal süreçlerle, biyolojik olarak parçalanabilir organik katı

atıkların ayrıştırılması sonucu sızıntı suyu ve depo gazı açığa çıkar. Türkiye’de düzenli 
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depolama tesislerinin planlama, tasarım ve işletmesi hakkındaki temel esaslar Katı Atıkların

Kontrolü Yönetmeliği ve Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ile düzenlenmiştir. 

Düzenli Depolama Tesisi Bünyesinde Cereyan Eden Süreçler

Katı atık düzenli depolama tesislerindeki atık hücrelerinde depolanan kentsel atıkların

biyokimyasal parçalanma süreci, ardışık 5 kademe halinde gerçekleşir. Bu kademelerin her 

birinde, açığa çıkan sızıntı suyu ile üretilen biyogazın miktar ve özellikleri farklılık gösterir. 

Söz konusu farklılık, her bir kademede cereyan eden biyokimyasal süreçlerde rol alan 

mikrobiyal topluluğun özelliklerini de yansıtır. Atık hücresi bünyesindeki biyokimyasal 

parçalanma sürecinde gözlenen bu ardışık kademeler, aşağıda kısaca açıklanacaktır.

Şekil 7. Depo sahasındaki gaz kompozisyonunun zamanla değişimi

1. İlk Alışma Dönemi

Bu safha, atığın ilk kez depo hücresi içerisine yerleştirildiği ve atık kütlesi bünyesindeki su 

miktarının arttığı dönemdir. Bu safhada yeterli mikrobiyal topluluğun gelişebilmesi için 

uygun şartların oluşmasına imkan veren bir alışma süreci gerçekleşir. 

2.Geçiş Dönemi

Bu dönemde, depolanan atık yığını bünyesindeki su muhtevası arazi kapasitesinin üzerine 

çıkar; ortam şartları aerobikten anoksik ve anaerobiğe dönüşerek çözünmüş oksijen 

seviyesinde hızlı bir düşüş gözlenir. Depolanan atık bünyesindeki serbest O2’nin tükenmesi 
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ile elektron alıcılar oksijenden, nitrat ve sülfatlar ile karbondioksite kayar. Bu kademenin 

sonunda, sızıntı suyunda ölçülebilir değerlerde KOİ ve Uçucu Yağ Asitleri (UYA) gözlenir. 

Birinci ve ikinci kademe sonunda, kompleks organik atıkların hidrolizi süreci gerçekleşmiş

olur. 

3.Asit Üretimi 

Bu kademede, hidroliz kademesi ürünleri, anaerobik mikrobiyolojik süreçlerle parçalanarak 

uçucu yağ asitlerine dönüştürülürler. Ortamdaki yüksek seviyede UYA varlığının bir sonucu 

olarak, pH düşer ve metal iyonları seviyesi yükselir. Bu kademedeki hakim mikrobiyal 

biyokütle asit bakterileri olup, biyokütle sentezi için gerekli substrat (KOİ) ve besi maddeleri 

(N, P ve mikrobesi elementleri) ortamdan belli oranda çekilir. Bu kademede, depo gazındaki 

CO2 oranı (>%50) ve sızıntı suyundaki UYA seviyesi yüksektir (> 3000 mg Hac/L).

4.Metan Üretimi

Bu safhada, 3. kademe sonunda asetat, H2 ve CO2’ye kadar parçalanan uçucu yağ asitleri son 

ürünleri, iki farklı grup metan arkeleri tarafından CH4 ve CO2’ye dönüştürülür. Bu iki gruptan 

ilki asetat kullanan metanojonler olup, asetatın parçalanması yoluyla CH4+CO2 üretirler. 

Diğer grup olan H2 kullanan metanojenler, H2 ve CO2’yi sentezleyerek CH4 üretirler. 

Dördüncü kademe sonunda, üretilen metanın ~2/3’ü asetattan, 1/3’ü ise H2+CO2’den gelir. Bu 

safhada, ortamdaki SO4
-2 ve NO3

- sırası ile H2S, HS- ile NH4, NH3’e indirgenir; yükselen pH 

bikarbonat tampon sistemi ile kontrol edilir. pH’daki artma, metanojenler için uygun çevre 

şartları sağlar ve ağır metaller de kompleks oluşumu ve çökelme yoluyla sızıntı suyundan 

uzaklaştırılır. Dolayısıyla metan üretimi safhası, biyogazdaki yüksek CH4 oranı (%55-60) ve 

sızıntı suyunda düşük UYA ve ağır metal seviyesi ile karakterize edilir. 

5.Olgunlaşma Dönemi

Düzenli depolama alanındaki biyokimyasal atık stabilizasyonu sürecinin nihai kademesi, 

ortamdaki besi maddeleri ve kullanılabilir substratın kısıtlı hale geldiği ve biyolojik 

aktivitenin iyice yavaşladığı olgunlaşma (yaşlı depo) dönemidir. Bu dönemde gaz üretimi 

iyice azalır, sızıntı suyu kirlilik seviyesi (özellikle BOİ5) çok düşer ve oksitlenmiş azot 

bileşikleri (NO3) oluşmaya başlar. Olgunlaşma döneminde, yavaş ayrışan kararlı organik 

maddeler ayrıştırılarak hümik maddeler üretilir. Bu dönem genelde, atık hücresi kapandıktan 

itibaren 10~15 yıl sonra gerçekleşir. 
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Sızıntı Suyu Oluşumu

Katı atık depo sahasına düşen yağış sularının, buradaki katı atık kütlesi arasından süzülmesi 

esnasında çeşitli kimyasal ve biyolojik reaksiyonlar gerçekleşir. Bunun sonucu olarak, 

inorganik ve organik bileşikler atıktan sızıntı suyuna geçer. Katı atık ve sızıntı suyu 

arasındaki bu etkileşim, Şekil 5’de basit olarak ifade edilmektedir. Depo gövdesinde 

gerçekleşen söz konusu bu tür karmaşık reaksiyonların son ürünleri, sızıntı suyu ve depo gazı

ile taşınır. Sızıntı suyu, çok sayıda bileşen içerir ve kalitesi çok değişkendir. Sızıntı suyu 

kalitesi izlenerek, bir depolama sahasındaki atığın yaşı ya da stabilizasyon durumu hakkında 

önemli bilgiler elde edilebilir. 

Şekil 8. Sızıntı suyu oluşumu ve katı atıklardan sızıntı suyuna kirletici geçişi

Depo Gazı Oluşumu

Teorik olarak, 1 ton kentsel katı atığın anaerobik olarak ayrışması sonucu ~442 m3 (~%55 

CH4 içeren ve kalorifik değeri ~19730 kJ/m3 olan) depo gazı üretilir. Ancak gerçek işletme 

şartlarında, düzenli depolama tesislerinde geri kazanılabilecek CH4 miktarı ~100 m3 

CH4/ton.KKA civarındadır. 

ABD’deki katı atık düzenli depolama tesislerinden elde edilen veriler, gaz üretiminin, atık 

özellikleri, çevresel ve işletme şartlarındaki farklar dolayısıyla, 10~40 yıllık bir zaman 

aralığında 60-120 m3CH4/ton.KKA gibi geniş bir aralıkta değiştiğini göstermektedir. Bu 

tesislerdeki enerji geri kazanım oranı da %50~90 aralığında seyretmektedir. Atık depolama 

sahalarında üretilebilecek gaz miktarının tahmininde, en yaygın olarak kullanılan iki hesap 

yöntemi EPA Atık Depo Gazı Üretim Modeli ve Tabasaran ve Rettenberg Modeli’dir.
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Düzenli Depolama Tesisi Tasarımı

Düzenli depolama tesisi tasarımı, öncelikle sızıntı suyu ve gaz kontrolü yapılarını ihtiva 

etmelidir. Bir düzenli depolama tesisinin başlıca tasarım bileşenleri, Şekil 6’dan de görüldüğü 

üzere, geçirimsiz taban kaplaması, sızıntı suyu toplama ve kontrol sistemi, gaz toplama ve 

kontrol sistemleri, yağmur suyu kontrolü ve nihai üst örtü tabakasıdır.

Şekil 9. Bir düzenli depolama atık tesisi tasarım bileşenleri

Depo taban kaplaması, katı atık sızıntı suyunun zemine ve yer altı suyuna karışmasına imkan 

vermeksizin, kontrollü olarak toplanıp uzaklaştırılmasını sağlar. Taban kaplaması (TK) 

genellikle çok tabakalı, düşük geçirimlilikte doğal kil ve/veya sentetik malzemelerle teşkil 

edilir. Geosentetik ürünler genel olarak beş sınfta toplanabilir: Geosentetik Kil Kaplama 

(GKK), Geomembran, Geonet, Geotekstil ve Geogrit’lerdir.

Sıkıştırılmış doğal kil malzeme ile teşkil edilen TK’sı en yaygın uygulamalardan biridir. 

Uygun nitelikte doğal kil malzemenin kolay ve ucuza temin edildiği durumlarda en çok tercih 

edilen taban kaplaması yöntemidir. Bu tür TK’sında kil uygun şekilde (maksimum kuru birim 

hacim ağırlığın %95’i oranında) sıkıştırıldığı takdirde k ≤ 10-7 cm/s’lik Darcy permeabilite 

katsayısı düzeyinde geçirimsizlik sağlanabilir. Bu tür TK’sı asgari 60 cm (genelde 90 ~ 100 

cm) kalınlıkta teşkil edilir.

HDPE geomembranlar ise asgari 1,5 mm kalınlıkta olmalıdır. Diğer geomembran türlerinde 

[düşük yoğunluklu PE membran (LDPE), çok düşük yoğunluklu PE membran (VLDPE), 

esnek polipropilen (FPP) membran, PVC membran ve klor sülfanatlı PE (CSPE) membran] 
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ise asgari kalınlık 0,75 mm’dir. Geomembranların Darcy denklemindeki permeabilite 

katsayısı esaslı hidrolik iletkenli katsayıları k=0,5x10-10 ~ 0,5x10-13 cm/s aralığında değişir. 

Dolayısıyla geomembranların geçirimsizliği doğal kil malzeme ile teşkil edilen TK’sına göre 

103 ~ 106 kez daha yüksektir

Depo alanı tabanı kaplamasının esas gayesi, yeraltı suyu kirlenme riskinin en aza 

indirilmesidir. Geçirimsiz tabaka, depolanan atıkla yer altı suyu arasında bir bariyer ve 

depoda oluşan sızıntı suyu için bir tutma haznesi görevi üstlenir. Atık hücresi tabanında 

biriken sızıntı suyu, geçirimsiz tabaka üzerinde azami 30 cm hidrolik yük oluşturmalı ve 

olabildiğince hızlı bir şekilde hücre dışına tahliye edilmelidir.

Depo tabanındaki sızıntı suyu toplama sistemi genelde ≤ 15 m ara ve ≤ 300 m uzunlukta 

döşenen özel drenaj boruları ile teşkil edilir (Şekil 7) ve depo tabanı drenaj borularına doğru 

balık sırtı şeklinde eğimlendirilir.

Şekil 10. PVC veya HDPE sızıntı suyu toplama borularında delik çapları ve konumları

Atık depo sahalarında oluşan depo gazı, basınç etkisi ile geçirimli bölgeleri takip ederek 

yayılır. Söz konusu gaz yayılımı kontrol edilmediği takdirde, kanalizasyon şebekesi, pompa 

emme çukurları ve binaların bodrum katları gibi zemin içindeki hacimlerde gaz birikimi ve 

patlaması sonucu, ölümcül kazalar yaşanabilir. Gaz yayılımını önlemek üzere düzenli 

depolama tesisleri, tahliye bacaları ve gaz kuyuları ile teçhiz edilmelidir. 
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Şekil 11. Depo gazı için tipik gaz toplama sistemi

Depo Sahalarında Sızıntı Suyu Oluşumu

Organik atıkların düzenli depolama sahalarında depolanma esnasında, ayrışma sonucunda ve 

yağışlarla beraber büyük miktarlarda sızıntı suyu oluşmaktadır. Sızıntı suyu askıda katı

madde, çözünmüş katı madde ve sızıntı suyuna karışmış olan çözünmüş CO2 ihtiva etmesi 

dolayısıyla kuvvetli bir atıksuyun karakteristik özelliğine benzerdir. Depo gazı toplama 

sistemlerinin kullanılması sonucunda depo gazının oluşturduğu tehlikeler bertaraf edilmiş

olmaktadır. Depo sahasında oluşan sızıntı suyu, depo sahasının tabanına yerleştirilen drenaj 

boruyla toplanarak yüzeysel ve yeraltı sularının kirlenmesi önlenmiş olmaktadır. Sızıntı

suyunun depo sahasına geri devrettirilmesi anaerobik bakterilerin aktivitesini 

hızlandırmaktadır. Sızıntı suyu kimyasal biyolojik aerobik ve anaerobik olarak başarılı bir 

şekilde arıtılmaktadır. 

Sızıntı suyu oluşumu suyun atık kütlesinden üniform ve sürekli olmayan bir hareketle 

süzülmesiyle çözülebilir bileşiklerin çözünmesi sonucu oluşur. Çözünebilir bileşikler 

genellikle atık içerisinde mevcuttur veya kimyasal ve biyolojik proseslerle oluşurlar. Oluşan 

sızıntı suyu miktarı sahaya özeldir ve mevcut su ve hava şartları ile atığın karakteristikleri, 

depo sahasının yüzeyi ve alt tabakadaki toprağın bir fonksiyonudur. Sızıntı suyu miktarı depo 
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sahasındaki fermentasyon kademesine, atık kompozisyonuna işletme şartlarına önemli ölçüde 

bağlıdır (Harmsen, 1983). Tablo7’de evsel katı atıkların bertaraf edildiği bazı depo 

sahalarından oluşan sızıntı suyu kompozisyonu verilmiştir. Ancak sızıntı suyunun ihtiva ettiği 

partiküler madde konsantrasyonları hakkında bir genelleme yapmak mümkün değildir. 

Kirletici konsantrasyonların sürekli düşmesi depo sahalarında sürekli karşılaşılan bir 

durumdur.

Tablo 7 Sızıntı suyunun kimyasal bileşenleri (El-Fadel, 1997)

Parametre Konsantrasyon 
(mg/l) Parametre Konsantrasyon 

(mg/l)
Alkalinite (CaCO3) 0-20850 Azot (Amonyak) 0-1250
Alüminyum 0.5-85.0 Azot (Nitrat) 0-9.8
Antiomon 0-3.19 Azot (Nitrit) 0-1.46
Arsenik 0-70.2 Azot (Organik) 0-1000
Baryum 0-12.5 Azot (Kjeldahl) 3320
Berilyum 0-0.36 Nikel 0-7.5
BOİ5 0-195000 Fenol 0.17-6.6
Bor 0.413 Fosfor (Toplam) 0-234
Kadmiyum 0-1.16 Fosfat 0.01-154
Kalsiyum 5-4080 PH 1.5-9.5
Klorit 11375 Potasyum 0.16-3370
Krom 0-22.5 Selenyum 0-1.85
KOİ 0-89520 Gümüş 0-1.96
İletkenlik (mho/cm) 480-72500 Sodyum 0-8000
Bakır 0-9.9 Talyum 0-0.32
Siyanür 0-6 Kalay 0-0.016
Florit 0.1-1.3 TDS 584-55000
Sertlik (CaCO3) 0.1-225000 TSS 140900
Demir 0-42000 TOC 335000
Kurşun 0-14.2 TVA (asetik asit) 0-19000
Magnezyum 115600 Bulanıklık 40-500
Mangan 0.05-1400 Sülfat 0-1850
Civa 0-3 Çinko 0-1000

Laboratuvar ve tam ölçekli çalışmalar sızıntı suyu organik madde muhtevasının aerobik ve 

anaerobik şartlar altında mikrobiyolojik olarak ayrışabilir olduğunu göstermiştir 

(El-Fadel, 1997). Ancak sızıntı suyunun çok değişken bir yapıya sahip olduğunun 

bilinmesinin ışığında, özellikle evsel atıklarla endüstriyel atıklar bir arada uzaklaştırıldığında 
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sızıntı suları metanojenik faaliyete toksik etkide bulunabilirler. Örneğin, literatürde en düşük 

pH değeri 1.5, en yüksek değer ise 9.5 olarak verilmektedir. Bununla birlikte nadiren de olsa, 

bazı pH değerleri, en iyi 6-8 arasındaki pH değerlerinde gelişen metanojenlerin büyümesini 

inhibe edici etkide bulunabilirler (Gujer ve Zehnder,1983).

Depo sahalarında oluşan sızıntı suyu çözünmüş organik, inorganik ve mikrobiyal ürünler ve 

askıda katıların çok değişik karışımlarından oluşan kompleks bir sıvıdır. Sızıntı suyu 

bileşenleri depolanan atıkların özellikleri ile değişiklik gösterebilir. Şayet depolanan atıklar 

fazla miktarda SO4
-2 içeriyor ise anaerobik aktivite sonucu sülfatın çoğu sülfite dönüşür. 

Oluşan sülfit, demir sülfite dönüşerek bu suyun renginin siyah olmasına sebep olur. Ayrıca 

sülfit koku problemine de neden olmaktadır.

Sızıntı suyunun gaz oluşumuna etkisi üzerine diğer bir görüş, depo sahası yönetim sistemi 

olarak sızıntı suyunun geri devrettirilmesidir (Pohland, 1980). Geri devir işleminin 

stabilizasyonu arttırdığı, lisimetre çalışmalarında ve test hücrelerinde gerçekleştirilen 

çalışmalarda ispatlamıştır (Leckie ve diğ., 1979). Hızlı stabilizasyon, metanojenik aktiviteyi 

ve gaz oluşumunu arttırabilir. Ancak bazı durumlarda da, bilinmeyen sebeplerden dolayı

metanojenik faaliyetlerin zarar görmesi, sızıntı suyunun geri devriyle ilişkilendirilmiştir. 

Sızıntı suyu çoğunlukla katı atık dolgu alanının aktif bölümüne yağan ve atık tarafından 

emilen yağmur sularından kaynaklanır. Atık, doyma kapasitesine (katı atığın, fazla nemi 

dışarı salmadan önce emdiği maksimum nem miktarına) ulaştığında, su beraberinde çöpün 

içerisinde mevcut olan organik maddeler, çözünmüş tuzlar, ağır metaller gibi kirletici 

maddeleri taşıyarak dışarı sızar. Sızıntı suyu bileşenlerini temel anlamda üç grupta toplamak 

mümkündür. Bunlar;

1) Depo sahalarında aerobik ve anaerobik ayrışmalar sırasında oluşan sızıntı suyu,

2) Depo sahasına dökülen ve sıkıştırılan katı atığın su içeren bileşiklerinin 

sıkıştırılmasından oluşan sızıntı suyu,

3) Depo sahası yüzeyine düşen yağış kontrol altına alınmamışsa, depo sahası kütlesinden 

geçerek oluşturduğu sızıntı suyudur.

Katı atık düzenli depo sahalarındaki sızıntı suyu miktarı; boşaltılan atığın nem muhtevası, 

nihai üst örtü tabakasının geçirimlilik derecesi, iklim şartları, yüzey suyu kontrolü ve depo 

yaşı gibi faktörlere bağlı olarak değişir.

Sızıntı suyu oluşumu ve miktarını etkileyen faktörler

Düzenli depo sahalarında oluşan sızıntı sularının yüzey ve yeraltı sularına karışmasını önlemek 
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üzere alınacak en önemli tedbir, bu sahaların işletilmesi esnasında ve işletme durdurulduktan 

sonra, sızıntı sularının kirletici konsantrasyonlarındaki değişimin izlenmesi ve miktarının 

belirlenmesidir. Düzenli depo sahalarında sızıntı suyu oluşumunu etkileyen faktörler arasında;

Mevcut yağış miktarı, yüzey sularının kontrolü, atığın nem içeriği, sızıntı suyunun geri 

devri ya da son örtünün sulanması,

Toprak ve bitki örtüsünün özellikleri,

Boşaltılan atığın yoğunluğu, boşaltma metotları,

Depo alanının toprak karakteristiği ve/veya su geçirgenliği yer almaktadır (Christensen ve 

diğ., 1989).

Katı atıkların depolandığı sahanın yağmur, yüzey suları ve yeraltı suları ile temas etmesi 

neticesinde katı atık bünyesinde bulunan maddeler depo koşullarındaki çözünürlüklerine bağlı

olarak az veya çok miktarlarda su fazına geçip sızıntı suyunu oluştururlar. 

Şekil 12’de sızıntı suyu oluşum basamakları verilmiştir.

KATI ATIKLAR

İnorganik Organik

Çözünemeyen Çözünebilir Biyolojik olarak
ayrışamayan

Biyolojik olarak
ayrışan

Cam, taş vb. Metaller Kül Tekstil, plastik, 
ahşap, vb.

Sebze, meyve vb Kağıt türleri

C-A A B B B

İnert S=,Fe2+, Mn2+

Diğer metaller
Na+, K+, Ca2+,

Mg2+, Cl, SO4
2-,

NO3
-, PO4

3-
Amonyak, Organikler, Organik azot, 

Uçucu yağ asitleri

A: Doğrudan çözünme, B: Biyolojik ayrışma, C: Kimyasal çözünme

Şekil 12 1 Katı atık bileşenleri ve sızıntı suyu oluşum basamakları

Depo sahasına yüzey kaplamasından gelen sızmaların örtü malzemesi özelliklerine ve 

mevsimsel değişimlere bağlı olduğu görülmektedir. Yağış ve depo sahasının yüzey koşulları

arasındaki etkileşimin dikkatlice değerlendirilmesi ve en az aylık esasa dayalı, sahaya özgü 

verilerin kullanılması gerekmektedir.

Depo sahasına yerleştirilmiş haldeki özgül ağırlığı 0.6-0.8 t/m3 olan katı atıklarda, kuru 
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ağırlığın %35’i kadar ilk neme sahip olması durumunda, önemli miktarda sızıntı suyu üretimi 

başlamadan önce, genellikle katı atıkta ton başına 0.16-0.27 m3 su absorbe etme kapasitesi 

mevcuttur.

Düzenli depo sahalarında hidrolojik denge bileşenleri

Sızıntı suyu oluşumunu kontrol eden temel faktörler; yüzeyden sızmayla depo sahasına giren 

sıvı bileşenler, atığın geçirgenliği ve atığın nem içeriğindeki değişimdir 

(Blakey, 1998). Depo alanındaki kirlilik potansiyelini ve meteorolojik parametreleri de 

kullanarak depo alanı içindeki nem miktarını tahmin etmede en iyi sonuç veren metot, su 

dengesi metodudur. Genellikle depo alanı tasarımı yapılırken örtü tabakasının doğal nemi 

veya sızıntı suyu geri devri ile oluşan nem miktarı göz önüne alınır. Çöpün sıvıyı absorblama 

kapasitesi oldukça düşüktür. Buna rağmen çöp bünyesi oldukça büyük miktarda sıvı ihtiva 

eder. Depo sahalarındaki su dengesi Şekil 4.2’de gösterilmiştir.

İnfiltrasyon depo alanı üzerine düşen yağış ile yüzeysel akış arasındaki farktır. Sızıntı suyu 

katı atıkların içerisinden süzülerek bir takım kimyasal, biyolojik ve fiziksel olaylara maruz 

kalarak oluşur ve sızıntı suyu drenaj sistemleriyle dışarı alınır. Depolanan nem; çöp içinde 

tutulan su ve yarı geçirgen katmanlarda tutulan aşağı süzülen veya üst katmanın hemen 

altında toplanan ve eğimden dolayı bir akışı bulunan, direkt olarak buharlaşmayan sudur.

Depo sahasının iyi projelendirilmesi ve iyi işletilmesi durumunda, yağışın potansiyel 

buharlaşmanın üzerinde olduğu durumlarda çöp kütlesi içerisinde yıllık su açığı meydana 

gelecektir. Bu olay katı atık kütlesinin içerisine su sızmasını azaltmak sureti ile 

gerçekleştirilebilir. Çöp sahasındaki uygun bir eğim ve örtü tabakasının dikkatli bir biçimde 

teşkil edilmesiyle su geçirmezliğinin sağlanması gerekmektedir.

Yağış miktarı

Sızıntı suyu oluşumunda en büyük paya sahip mevsimsel parametredir. Depo için su dengesi 

oluşumunda en önemli adımlardan biri, örtü tabakasından sızan yağmur suyu miktarının

tayinidir. Bu konu ile ilgili ölçüm değerleri meteoroloji istasyonlarından veya bölgesel 

hidrografik haritalardan alınabilir. Depo sahası hidrolojisinde yer alan bir diğer yağış

parametresi olan karın 1cm' lik yüksekliği 1mm etkili yağışa eşdeğer kabul edilmektedir.

Yüzeysel akış

Depo sahası üzerine düşen yağışın infiltrasyona uğramadan alanın yüzeyinden akması

işlemidir. Bu akış; yağış şiddetine, toprağın ihtiva ettiği neme, topografik özelliklere ve 
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toprağın morfolojik özelliklerine bağlıdır. Yüzeysel akışın hesaplanmasında Rasyonel Metot 

ve Sızma Eğrisi Metodu çok sık kullanılan metotlardandır.

L

Sw

L

Ig

PJ
ET

ETAz geçirimli tabaka

Toprak örtü

S

Ig

R

Katı Atık

P: Yağış miktarı ET: Buharlaşma ve terleme kayıpları
J: Sızıntı suyu geri devir miktarı SS: Atığın neminden kaynaklanan serbest su
R: Yüzeysel akış ΔS , ΔSw : Toprak ve Atığın absorblama kapasitesi
AK: Arazi kapasitesi SN: Solma noktası
L: Drenaja ulaşan sızıntı suyu miktarı Ig: Yeraltı suyu sızması
L=SS+P+J-R-ET-ΔStoplam Depo sahasının aktif işletme süresi boyunca oluşan sızıntı suyu miktarı
L=P-ET-R-ΔS Son örtü kapatıldıktan sonra oluşacak sızıntı suyu miktarı
ΔS=AK-SN

Şekil 13. Depo sahalarında su dengesi

Buharlaşma ve terleme kayıpları

Depo sahalarında zemin nemi veya yağışın oluşturduğu nem uygun şartlar altında buharlaşır. 
Buharlaşma kayıpları sıcaklık, rüzgar hızı, buharlaşma yüzeyi ile hava arasındaki buhar 
basıncı farkı, atmosfer basıncı ve buharlaşacak olan sıvının özgül ağırlığına bağlı olarak 
değişir. Buharlaşan sıvının özgül ağırlığında %1'lik bir artış buharlaşma miktarında %1'lik 
azalmaya sebep olur (Penman, 1948; Bagchi, 1990). Zemin yüzeyinden buharlaşma su 
yüzeyinden buharlaşmaya benzer. Ancak, özellikle az geçirimli zeminlerde, su moleküllerinin 
yenmeleri gereken direnç daha büyüktür. Zeminin üst kısmında yeterli su varsa (arazi 
kapasitesi değerinde) zeminden buharlaşma, su yüzeyinden buharlaşmaya eşit olur. Aksi 
halde zeminden buharlaşma miktarı zeminde mevcut su miktarı ile sınırlıdır, kuruma noktası
düşünüldüğünde buharlaşma tamamen durur. Bu bakımdan zeminin üst tabakalarındaki nem 
ve zeminin su iletme kapasitesi önemli rol oynar. Bir bölgede; zeminden, su ve kar 
yüzeylerinden buharlaşma ve terleme ile meydana gelen toplam su kayıplarına buharlaşma ve 
terleme kayıpları denir (Muslu, 1993). Depo sahalarında nihai örtü takasına bitki ekilmesi 
sonucu alanda terleme ile su kaybı meydana gelecektir. Kil içeren nihai örtülerde, kurak 
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mevsimlerde çatlaklar meydana gelir. Bu çatlaklardan su depo sahasının gövdesine sızarak 
sızıntı suyu miktarının artmasına sebep olur ki bu durum buharlaşma ve terleme kayıplarını
azaltır. 

Depo sahalarında, yağan yağmurun üst boşluk hacmini doldurması ve maksimum su tutma 

kapasitesine ulaşması ile birlikte su alt tabakalara sızmaya başlar. Eğer az geçirimli bir tabaka 

(kil) mevcut ise, bu suyun alt tabakalardaki atığa sızmasını engeller ve doygun bir tabaka 

meydana gelir. Bu tabakada sıvı Darcy Kanunu’na göre hareket eder. 

Katı atığın geçirgenliği ve nem tutma kapasitesi

Depo sahasına gelen katı atıkların sıkıştırma işlemi sonrasında bünyelerinde bulunan su 

yerçekiminin etkisiyle serbest hale gelir. Bu su doygun halde olmayan atıklar tarafından arazi 

kapasitesine ulaşıncaya kadar absorbe edilir geriye kalan su ise sızıntı suyu olarak akışa geçer 

(Bagchi, 1989). Suyun atık içerisindeki hareketini incelerken gözardı edilmemesi gereken 

konulardan biri ara örtünün bulunmasıdır. Ara örtü, yeteri kadar geçirimsiz bir örtü gibi 

davranarak suyun depo içerisinde birikmesine ve su tablalarının oluşumuna sebebiyet 

verebilir ya da doygun atık oluşmasını sağlayabilir. Doygunluk, anaerobik koşulların daha 

çabuk oluşmasına ve sızıntı suyu özelliklerinin daha hızlı değişmesine sebep olur. Depolanan 

her atık katmanı için yerleştirilecek ve sızıntı suyunu drene edecek sistem ile doygun 

bölgelerin oluşması engellenebilir. Atık su ile doygun durumda değil ise, sıvının akımı, 

doymamış gözenekli ortamda akıyormuş gibi düşünülerek modelleme yapılmalıdır. Düzenli 

depo sahalarında atık maddelerinin sıkıştırılmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. Böylece 

sonuçta daha az geçirgen olan bir çöp tabakası da elde edilmiş olacaktır. Atık neminin en 

büyük değeri özgül su tutma miktarına eşittir. Buna atığın arazi kapasitesi adı verilir. Atığın

ulaşabileceği minimum nem değerine ise solma noktası rutubeti denir. Buna göre depo 

sahalarında üst örtüden sızan suyun atık tarafından absorblanacağı miktarı arazi kapasitesi ile 

solma noktası arasındaki fark kadar olacaktır (Quasim,1994). Depo yüzeyinden sızan su, atık 

tarafından arazi kapasitesine ulaşıncaya kadar absorbe edilme eğilimindedir; suyun 

infiltrasyonu bu değerin üstüne çıktığı zaman, önceleri doymamış koşullarda, sonunda ise 

yeterli su varsa doygun koşullarda, atık içindeki su hareketi başlar.

Evsel katı atıkların kapiler kuvvet olarak bilinen depo sahasında oluşan sıvının fiziksel 

absorbsiyonu ve boşluk yüzeyindeki absorbsiyon olmak üzere iki temel nem tutma 

mekanizması vardır. Atığın yoğunluğuna atığın sıkıştırılıp sıkıştırılmadığına, ve yağış

yoğunluğuna bağlı olan absorblama kapasitesi, atık yoğunluğunun 0.7-0.8 ton/m3 olduğu 

durumda birim ton atık başına 0.16-0.27 m3 iken, atık yoğunluğunun 1 ton/m3 olduğu 
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durumda ise 0.02-0.03 m3 olmaktadır (Blakey,1998).

Sızıntı Suyu Yönetimi

Sızıntı suyu kontrolü katı atık depo sahalarında sağlanması gereken önemli bir husustur. 
Sızıntı suyu yönetimindeki esas hedef yeraltı suyu kirlenmesini önlemektir. Bu maksatla; 
sızıntı suyunun depoya geri devrettirilmesi, buharlaştırma, evsel atıksu kanalizasyon 
şebekesine verme, yerinde arıtma ve arazide arıtma gibi çeşitli seçenekler tatbik edilebilir.

Merkezi evsel atıksu arıtma tesisinde arıtma

Atıksu kanal şebekesinin yakın olması veya bir terfi hattı ile iletim sağlanabilmesi halinde 
sızıntı suları merkezi atıksu toplama sistemine verilir. Bu halde, herhangi bir ön arıtma 
uygulanmaksızın veya kanalizasyona deşarj standartlarını sağlamak üzere gerekli ön arıtmayı
müteakip, sızıntı suları şehir kanal şebekesine verilerek merkezi evsel atıksu arıtma 
tesislerinde arıtılmaktadır. Sızıntı suyunun kanalizasyon sistemine ulaştırılması, basınçlı boru 
hattı veya tankerlerle taşınmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Her iki halde de düzenli depo 
sahasında asgari bir haftalık sızıntı suyunu depolayabilecek kapasitede, tercihen içten 
geçirimsiz geomembranla kaplı bir biriktirme haznesi inşa edilmelidir. Sızıntı suyu hacmini 
azaltmak ve depo gövdesinin bir bioreaktör olarak aktive edilmesine imkan vermek üzere 
özellikle sıcak dönemlerde depo üzerine sızıntı suyu geri devri tavsiye edilmektedir. Bu yolla 
günlük sızıntı suyu hacminde %50’ye varan oranlarda azalma sağlanmaktadır. Söz konusu 
hacim azalmasındaki etkili ana mekanizma buharlaşmadır.

Bugüne kadar yapılan uygulamalar, sızıntı sularının hacimsel olarak %2 oranına kadar evsel 
atıksu arıtma tesislerine doğrudan veya kanal şebekesinin belli bir noktasından verilmesinin 
merkezi atıksu arıtma tesislerinde herhangi olumsuz bir etkisinin olmadığını göstermektedir 
(Mc Bean et al, 1995). Dolayısıyla çoğu kez, özellikle küçük ve orta büyüklükteki yerleşim
yerlerinin katı atık sızıntı sularının söz konusu orana kadar evsel atıksu kanalizasyon 
sistemine verilmesi düşünülebilir. Bununla birlikte kanalizasyona deşarj öncesi, depo 
sahasında kimyasal arıtma ve yüksek pH’da (pH=10-11) amonyak giderme gibi bir ön arıtma 
uygulanmak suretiyle KOI bazında %20-30, TKN bazında >%90 ve metal iyonları bazında 
>%95 seviyelerinde giderimler sağlanabilecektir. Bu nitelikte bir ön arıtma sonucu, sızıntı
sularının kanalizasyona deşarjı çevre açısından da daha iyi kabul görecektir.

Kimyasal ön arıtmada, kireçle ve/veya kostikle kimyasal çöktürme uygulanmakta ve 
müteakiben pH=10,5-11’de basınçlı hava ile ince kabarcıklı difüzörler yardımıyla amonyak 
giderimi sağlanmaktadır. Kimyasal ön arıtmada ~%25 KOI ve > %90 NH3-N giderimi 
sağlanmaktadır. Ayrıca metal iyonları ve fosforun tamamına yakını hidroksil çöktürmesi 
sonucu çamur fazına geçirilmektedir.
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Yüksek hızlı biyolojik arıtma öncesi nötralizasyon ve H3PO4 ile P ilavesi yapılmaktadır. Bu 
kademede anaerobik arıtma prosesi olarak genelde havasız çamur yataklı reaktör, havasız 
filtre veya çamur yataklı filtre kullanılmaktadır. Sözkonusu reaktörlerde Lv=12-15 kg 
KOİ/m3gün lük hacimsel yüklerde ve mezofilik şartlarda %95-98 KOI giderimi elde 
edilebilmektedir. Anaerobik arıtma esnasında giderilen kg KOI başına 0.35 m3 CH4

üretilebilmektedir. Oluşan biyogazdaki CH4 oranı %75-80 aralığında kalmaktadır.

Depo yerinde arıtarak uzaklaştırma

Katı atık düzenli depolama tesislerinde açığa çıkan sızıntı suları, günümüzde arıtılması en zor 
ve pahalı atıksulardan biri durumundadır. Bilhassa, katı atıkların herhangi bir ön ayırma ve 
etkili bir geri kazanma işlemine tabi tutulmaksızın karışık olarak toplandığı durumlarda sızıntı
suyunun organik ve inorganik kirlilik yükü son derece yüksektir. İstanbul katı atık düzenli
depolama tesislerinde olduğu gibi bu tür genç depo sularının BOİ5 değerleri 40-50 gr/lt 
olabilir. Dolayısıyla 1 m3 genç depo sızıntı suyunun kirlilik yükü 750-1000 kişiye eşdeğerdir. 
Deponun ilk yıllarında, genç depo sızıntı sularında organik kirleticiler çok yüksektir. İleriki 
yıllarda ise, depo yaşlandıkça organik madde miktarında hızlı bir azalma, inorganik 
maddelerde ve zor ayrışan organiklerde (humik maddeler) artma gözlenir. Sızıntı suyu 
özelliklerindeki bu değişim arıtma sisteminde yer alması gereken arıtma proseslerini ve arıtma 
verimlerini etkiler. Genç depo sızıntı sularında biyolojik arıtmanın ağırlıkla fonksiyon 
görmesine karşılık, yaşlı depo sızıntı sularında fiziko-kimyasal arıtma daima belirleyici olur. 
Bu alanda uygulanan arıtma teknolojileri aşağıda ana hatları ile özetlenmiştir. Hata! Başvuru 
kaynağı bulunamadı. ’de sızıntı sularının arıtımı için değişik alternatifleri ve arıtım 
performanslarını vermektedir.

Tablo 8 Sızıntı sularının arıtım işlemlerinin performansı

Arıtım yöntemi BOİ
Giderimi

KOİ
Giderimi

Fe 
giderimi

Zn 
giderimi

Ni 
Giderimi

Aeobik Biyolojik (%) (%) (%) (%) (%)
Aktif Çamur 95 95 96-99 96-99 60
Evsel atıksularla
birlikte 94-99 92-98 - - -

Havalandırmalı lagün 99 92-98 99 - -
Stabilizasyon havuzları 93-99 99 80-99 - -
Anaerobik proses 85-98 75-95 80-99 80-99 10-80
Fiziksel/Kimyasal
Koagülasyon - 12 95-99 75-98 -
Oksidasyon - 10-50 99 90 -
Ters Osmoz - 86-94 - - -
İyon Değiştirme - 40-70 40-80 20-96 14-96
Adsorbsiyon - 75-99 65-95 - -
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Sızıntı sularının biyolojik arıtımı

Aerobik Biyolojik Arıtma

Yapılan küçük ölçekli sürekli ve kesikli aerobik biyolojik arıtılabilirlik deneylerinde BOİ ve 

KOİ’de önemli giderimler gözlenmiştir. Özellikle beş yıldan daha az yaşlı depo yeri sızıntı

sularında, biyolojik olarak kolay ayrışan organik madde miktarı daha yüksek olduğundan 

aerobik arıtma daha kolay olmaktadır. Biyolojik arıtma sırasında N ve P gibi besi 

elementlerinin ilavesi gerekmektedir. Sızıntı suyunda bulunan ağır metaller nedeniyle 

inhibisyon da söz konusu olmaktadır. Havalandırmalı lagünlerde yapılan aerobik biyolojik 

arıtma çalışmalarında, 5 günlük çamur yaşında 10 günlük hidrolik bekletme süreleri için 

%95’in üzerinde BOİ5 giderme verimi elde edilmiştir. Bu çalışmalarda ağır metallerin 

biyolojik olarak değil çökmeyle giderildiği ve biyolojik arıtma öncesi ağır metal giderilmesi 

için bir ön arıtma uygulanabileceği tavsiye edilmektedir (Şekil 14) 

T= 7 gün Dengeleme Havuzu

Ca(OH)2 , pH=11

Kimyasal 
Çöktürme

Kimyasal 
Çamur

Amonyak Giderme

NH3

T= 2 gün

CO2 veya H2SO4 ile 
nötralizasyon pH=7.5-8

H3PO4

Ardışık kesikli reaktör
F/M=0.6

Aerobik Arıtma

X>50000 mg/lt
T>10 gün

Şehir kanalına deşarj

KOİ<2000 mg/lt
TKN<200 mg/lt
AKM<350 mg/lt

T1= 5-10dk

T2= 60 dk

Hava

KOİ= 30000 mg/lt

Genç sızıntı suyu 
KOİ= 40000 mg/lt 
TKN= 1000mg/lt (%80 i NH3-N)

Şekil 14 Sızıntı sularının arıtımı için aerobik arıtma sistemi
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Anaerobik Biyolojik Arıtma

Anaerobik arıtma; hidroliz, asit oluşumu ve gaz oluşumu olmak üzere üç kademede meydana 

gelir. Hidroliz kademesinde, çözünemeyen yüksek moleküllü organik maddeler 

(polisakkaritler, lipitler, proteinler), çözünebilen enerji ve karbon kaynağı organik maddelere 

(monosakkaritler, şekerler, aminoasitler ve serbest yağ asitleri) dönüşürler. Asit oluşumu 

kademesinde; hidroliz kademesinde oluşan ürünler düşük moleküllü ara ürünlere, asetik aside, 

CO2 ve H2’e dönüşür. Metan oluşumu kademesinde ise asit oluşumu safhasında oluşan 

ürünler CH4 ve CO2’e dönüşür. Yüksek miktarda organik madde ihtiva eden suların

arıtılmasında etkili olan bu yöntemde havalandırmaya ihtiyaç olmadığı gibi tesis komple 

kapalı olduğu için koku problemi de yoktur. Ayrıca ekonomik değeri olan metan gazının 

üretilmesi de avantajlarındandır. 

Yapılan çalışmalar 10 gün ya da daha fazla hidrolik bekletme süreli anaerobik sistemlerde 

%90’dan daha fazla BOİ gideriminin elde edilebileceğini göstermiştir. 10-60 gün gibi yüksek 

çamur yaşındaki sistemlerde KOİ’de %97’ye varan arıtımın sağlanabildiği ve iz metallerin 

giderilebildikleri de görülmüştür.

Fiziksel/kimyasal arıtma

Fiziksel/kimyasal arıtma prosesleri; biyolojik arıtmadan önce bir ön kademe olarak biyolojik 

arıtmayı inhibe eden ağır metalleri önemli miktarlarda gidermede ve yaşlı depo yeri sızıntı

sularının arıtımında etkili olarak kullanılmaktadır. Fiziksel/kimyasal arıtma proseslerinden 

filtrasyon, adsorbsiyon, iyon değiştirme, ters osmoz vb. teknikleri kimyasal çöktürme ya da 

biyolojik arıtma çıkışlarında denemesiyle uygun sonuçlar elde edilmiştir. Çeşitli kimyasal 

maddelerin kullanıldığı pıhtılaştırma-yumaklaştırma deneylerinde organik maddelerin 

yeterince giderilmediği fakat metallerin çok iyi giderildiği görülmüştür. Fiziksel/kimyasal 

arıtma sonucu çıkan çamurlar zararlı atık olarak uzaklaştırılmalıdır.

Sızıntı sularının, kimyasal+biyolojik arıtmayı müteakip kanal şebekesi sonunda merkezi biyolojik 

arıtma tesisi hali için öngörülen limitleri sağlaması mümkün görülmektedir. Ancak kanal şebekesi 

sonunda mekanik veya birinci kademe arıtmayı takiben deniz deşarjı bulunan yerler için 

öngörülen kanalizasyona deşarj limitleri, genç depo sızıntı sularında kimyasal+tek kademeli 

biyolojik arıtma dizisi ile sağlanamamaktadır. Bunun için ilave 2. kademe biyolojik arıtmaya 

ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak sızıntı sularının anaerobik arıtımında işletme problemleri ile 

karşılaşılmaktadır.
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Dengeleme Havuzu

Ca(OH)2

Kimyasal 
Çöktürme

Kimyasal 
Çamur

Havalandırma 
Havuzu

(Amonyak Sıyırma)

pH=10.5

Hava
T= 2 gün 
%90 NH4-N giderimi
%25 KOİ giderimi

CO2 veya H2SO4
ile nötralizasyon 
pH=7.5-8

H3PO4 (Nütrient ilavesi), 
KOİ/N/P=350/5/1

Isı eşanjörü

Anaerobik Arıtma

Şehir kanalına deşarj

Biyogaz

Biyolojik 
çamur

KOİ<2000 mg/lt
TKN<200 mg/lt
AKM<350 mg/lt

T= 7 gün 
(yüzeysel havalandırıcı
ile karıştırılabilir)

Genç sızıntı suyu 
KOİ= 40000 mg/lt

Lv=12-15 kg KOİ/m3 gün
%95-98 KOİ giderimi
T=30-35 oC

Şekil 15 Sızıntı sularının arıtımı için anaerobik arıtma sistemi

Genç sızıntı sularında söz konusu kanala deşarj standartlarına ulaşılabilmesi için; 

a) Kimyasal arıtma + yüksek hızlı biyolojik (anaerobik veya aerobik) arıtma + 

havalandırmalı lagün veya stabilizasyon havuzu + sulak alan arıtması

b) Kimyasal arıtma + anaerobik arıtma + UF ve ters osmoz sistemi

gibi çok kademeli ileri arıtma tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bu alanda dünyadaki

genel eğilim aşağıdaki iki sistemden birinin kullanılmasıdır:

 Kimyasal ön arıtma + amonyak giderme + nütrient (N)gidermeli çok kademeli ardışık 
kesikli reaktör sistemi + sulak alan arıtması
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 Kimyasal ön arıtma +amonyak giderme + anaerobik arıtma + ultra veya nano 
filtrasyon + ters osmoz sistemi

Her iki sistem de son derece pahalı bir arıtma tesisinin kurulup özenle işletilmesini 

gerektirmektedir. Bu yüzden sistem seçiminde belediyelerin mali gücü, kalifiye personel 

durumu ve bu tür bir arıtmayı sürdürüp sürdüremeyeceği gözönünde tutulmalıdır. 

Sızıntı sularının alıcı ortam deşarjına uygun seviyede arıtımı

Sızıntı sularının yüzeysel sulara deşarj edebilecek seviyede arıtımı için, daha önce verildiği 

üzere, kimyasal ve biyolojik arıtmaya ilave olarak, 

 Stabilizasyon havuzları + klorlama
 Ultra (veya Nano) Filtrasyon + Ters Osmoz
 Stabilizasyon havuzları + sulak alanda arıtma

dizilerinden birinin kullanılması gerekmektedir. Bu dizilerden hangisinin kullanılacağı, deşarj 

standartları, yerel şartlar, mali imkanlar ve kalifiye işletme personeli temini gibi faktörlere 

bağlı olarak kararlaştırılmalıdır.

Son yıllarda, kimyasal ön arıtmayı müteakip membran sistem uygulaması da giderek 

yaygınlaşmaktadır. Genellikle nano filtrasyon + ters osmoz olarak uygulanan söz konusu arıtma 

teknolojisinde, arıtma sonucunda oluşan konsantre kısım ekseri düzenli depolama tesisine geri 

devrettirilmektedir. Ancak bazı ülkelerde, bu atığın zararlı atık olarak tanımlanması dolayısıyla 

zararlı atık yakma tesislerinde yakılması gerekmekte ve arıtma maliyeti önemli oranda 

artmaktadır. Buna rağmen özellikle başta Almanya olmak üzere çoğu zengin ülkelerde, organik 

atıkların ayrı toplanması dolayısıyla sızıntı suyu organik kirliliğinin büyük oranda azalması ve 

arazi temin zorluğunun da etkisiyle, membran sistemler hızla yaygınlaşmaktadır.

İkinci kademe biyolojik ön arıtmadan geçen düşük kirlilikteki sızıntı sularının ilave arıtımında 

doğal veya suni sulak alan arıtması da çoğu yerde başarı ile uygulanmaktadır. Bu şekilde 

bilhassa azot ve metal kirliliği yüksek verimlerle giderilebilmektedir. Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinde de sulak alanlarda ileri arıtma bakımından önemli imkanlar bulunmaktadır.

Sızıntı Sularının Membran Teknolojisi İle Arıtımı

Membran proseslerde besleme ve süzüntü akımları olmak üzere iki faz vardır. Arıtma işlemi 

1. fazdaki bir bileşenin, membran tarafından belli bir oranda tutulması esasına dayanır. 

membrandan geçen akım iki kısma ayrılır. Bunlar membrandan geçen ve membrandan 

geçemeyen akımlardır. Membrandan geçen akım süzüntü, geçemeyen akım ise konsantre 

akım olarak adlandırılır. Membran proseslerinin en çok kullanılanı basınç uygulamalı
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olanlarıdır. Bunlar basınca göre, ters osmoz (RO), nano filtrasyon (NF), ultra filtrasyon (UF)

ve mikrofiltrasyondan oluşmaktadır. Kullanımları her alanda son 30 yıl içerisinde çok 

artmıştır. Membran proseslerinin avantajları sürekli işletme halinde olabilmesi, çok az yer 

ihtiyacının olması, modüler olarak kullanılabilmesi, çok yüksek konsantrasyonlarda 

uygulanabilmesi, taşınabilir olması, herhangi bir inşaat gerektirmemesi ve maliyetinin gün 

geçtikçe daha da aşağılara çekilmesidir.

Membran proseslerin düzenli depo alanlarında sızıntı sularının arıtılmasında kullanılmasının 

birçok avantajları vardır. Membran prosesler yüksek basınç uygulanarak çalıştırılmaktadır. Bu 

da yüksek oranda enerji kullanımını gerektirmektedir. Kullanılacak olan enerji, düzenli depo 

alanlarında toplanan gaz, elektrik enerjisine dönüştürülerek temin edilebilir. Bununla beraber, 

oluşan konsantre akımın uzaklaştırılması problem teşkil etmektedir. Oluşan bu konsantre 

akımı, düzenli depo alanına geri devrettirilerek, uzaklaştırma problemi ortadan kalkmaktadır.

Sızıntı sularının arıtımında en çok kullanılan metod, ters osmoz membranlarıdır. Yüksek 

oranda giderme verimlerinden dolayı, elde edilen süzüntü suyunun kalitesi oldukça iyidir. 

Ham sızıntı suyunda yer alan katı kolloidal partiküller ve demir hidroksitlerin varlığından 

kaynaklanan tıkanmadan dolayı ters osmoz ünitesinin biyolojik arıtım, aktif karbon veya iyon 

değiştirme proseslerinden sonra kullanılması daha uygun olmaktadır. Tablo 9’da, ham sızıntı

suyu ve biyolojik arıtma işleminden geçirilmiş sızıntı suyunun ters osmoz ünitesinden sonraki 

KOİ giderim verimi görülmektedir.

Tablo 9 Sızıntı suyu arıtımında ters osmoz ünitesinin KOİ giderimine etkisi
Sızıntı suyu cinsi pH Çıkış KOİ, mg/l KOİ giderimi, %
Ham sızıntı suyu 5.5 13000-18500 85-98
Ham sızıntı suyu 5.5 13000-18500 98-99
HL* 8.8 214 95
AK* 8.8 48 86
İD* 5.5 119-143 94-97

* HL: Havalandırmalı lagün çıkışı, AK: Aktif karbon çıkışı, İD: İyon değiştirme çıkışı

Sızıntı sularının arıtımında ters osmoz membranlarının yanında nano filtrasyon membranları

da kullanılmaktadır. Nano filtrasyon membranları, düşük giderme verimlerinden dolayı, ters 

osmoz membranlarına göre daha az kullanılmaktadır. Nano filtrasyon ile daha çok iki 

değerlikli iyonların giderilmesinde yüksek verim elde edilmektedir. Nano filtrasyon 

membranında, ters osmoz membranına göre çok daha düşük basınç uygulandığı için enerji 

ihtiyacı çok düşüktür. Ayrıca sızıntı sularının arıtılmasında nano filtrasyon ile desteklenmiş

ters osmoz uygulamaları ile biyolojik ön arıtmadan sonra ters osmoz uygulamaları da 
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günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Membran teknolojisinin bir başka uygulaması, membran biyoreaktörlerdir. Biyolojik 

arıtmadan sonra, çöktürme havuzu yerine ultra filtrasyon veya mikro filtrasyon membranları

kullanılarak ayırma işlemi gerçekleştirilmektedir. Biyolojik olarak ayrışabilen maddeler 

uzaklaştırılabildiği gibi ayırma işlemini yapan ultra filtrasyon veya mikro filtrasyon 

membranları ile bazı mineraller de (NH3 , fosfor vb.) yüksek oranda giderilmektedir. 

Membran biyoreaktörlerin en önemli özelliği, yüksek organik yükleme oranlarını

karşılayabilmesidir (10 kg KOİ/m3 gün’e kadar). Membranın tipine bağlı olarak, 

havalandırma havuzunda biyokütle miktarı, 40000 mg/l mertebesine çıkabilmektedir. Bundan 

dolayı havalandırma havuzunun hacmi çok azalmaktadır.

Depo Sahalarında Gaz Oluşumu

Evsel katı atıkların içerisinde önemli bir paya sahip olan organik maddelerin anaerob şartlar 

altında ayrışması sonucu depo gazı oluşur. Bu gaz, %50-55 CH4 , %40-45 CO2 , ve 100 ün 

üzerinde eser miktarda bulunan bileşenlerden oluşmaktadır. Organik bileşiklerden oluşan 

depo gazı, az miktarda vinil klorür, benzen, toluen, alkanlar, eterler, organik sülfür bileşikleri 

ve klorlu hidrokarbonları içerir. Katı atık depo sahalarındaki ayrışmanın temelini anaerobik 

ayrışma teşkil etmektedir. Çöp depo sahalarında enzim reaksiyonlarıyla metan gibi metabolik 

ürünlerin üretilmesi sebebiyle, bu sahalar biyoreaktöre benzetilmektedir. Katı atıklardaki her 

bileşenin ayrışma hızı farklı olduğundan kompleks ve heterojen atıkların ayrışması birinci 

mertebe reaksiyon kinetiğine uymaktadır (Gujer ve Zehnder, 1983).

Ilıman iklimlerde depo gövdesinin sıcaklığı organik maddelerin ayrışma hızına ve depolama 

derinliğine bağlı olarak 45 oC’ye kadar çıkabilir. Ancak, ılıman bölgelerdeki az sayıda depo 

sahası bu yüksek sıcaklıkta belli bir süre kalabilir (Lisk, 1991).

Depo gazı oluşum mekanizması

Atıklar depo sahasına depolandıkları ilk anda, boşluklarda O2 mevcuttur ve bu durum 

biyolojik olarak ayrışabilen maddelerin aerob ayrışmasına sebep olmaktadır. Depo gövdesi 

içerisinde oksijenin önemli ölçüde azalması, anaerobik ayrışma fazının başladığını gösterir. 

Bir düzenli depo sahası ekosisteminde, başlangıçta kısa süreli aerobik ayrışma fazı ve daha 

sonra daha uzun süren ve gaz oluşumu nedeniyle daha önemli olan anaerobik faz oluşur.

Yapılan çalışmalarda, organik maddelerin metan ve karbon dioksite dönüştüğü anaerobik 

ayrışma fazının açıklanabilmesi için önemli birkaç safha belirlenmiştir (Mosey,1983). Bu 

safhalar birbirlerine bağımlı olup hidroliz, asit üretimi, asetat üretimi ve metan üretimi 
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safhalarını içerirler (Şekil 16).

Genel olarak anaerobik ortamda organik maddenin ayrışması, kompleks bileşenlerden daha 

basit bileşenlere ayrışma şeklinde olur. Kompleks partiküler maddelerin protein, karbonhidrat 

ve yağ gibi basit polimerlere hidrolizi, ve bunların da aminoasit, şeker ve büyük moleküllü 

uçucu yağ asitleri gibi biomonomerlere hidroliziyle başlar. Aminoasitler ve şekerler bazı yan 

ürünlere de dönüşürler (propiyonik, butirik ve diğer uçucu yağ asitleri) veya direkt olarak 

asetikasite fermente olurlar. Büyük moleküllü uçucu yağ asitleri ara safhalardaki yan ürünlere 

ve hidrojene okside olurlar. Asetatın bağlanması sırasında da metan oluşur. Depo sahasında 

metan oluşumu sülfat indirgeyici maddeler tarafından tüketilen hidrojenin eksikliğiyle 

sınırlandırılır.

Organik Atık

Monomerik Bileşikler

Alkoller, Karboksilik Asitler, 
Uçucu Yağ Asitleri, Hidrojen

Asetik Asit, Hidrojen, Karbon Dioksit

Metan, Karbon Dioksit

Hidroliz

Asitojen

Asetojen

Metanojen

Şekil 16 Anaerobik ayrışma fazları

Depo sahalarında gaz oluşumu büyük ölçüde ayrışma safhasına bağlı olarak gerçekleşir. 

Metanojenik şartlarda metan ve karbondioksit, depo gazının temel bileşenlerini meydana 

getirirler ve oluşan toplam gazın %90’dan fazlasını oluştururlar. Atık depolanması sırasında 

havanın girmesi, özellikle yüzeye yakın katmanlarda havanın difüzyonla depo gövdesine 

girmesi veya depo gazının toplanması sırasında negatif basınçtan dolayı depo gövdesine hava 

girmesinin sonucu olarak küçük miktarlarda azot ve oksijen de mevcuttur. Tablo 10’da depo 

gazı kompozisyonu gösterilmiştir. Depo gazında çok küçük miktarlarda bulunan 

hidrokarbonlar ve iz bileşenler Tablo 11’de verilen çeşitli kimyasallardan oluşabilirler. İnsan 
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ve hayvan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve çevre kirlenmesine neden olmalarının 

yanında iz bileşenler, depo gazlarında az miktarlarda olmalarına rağmen mikrobiyal 

popülasyonlar üzerinde toksik etkiye sebep olabilirler ve bunun sonucu olarak da depo 

sahasında gaz oluşumunu ve stabilizasyon proseslerini inhibe edebilirler.

Tablo 10 Depo gazı bileşenleri (El-Fadel, 1997)

Bileşen Konsantrasyon
(%)

Metan 40-70
Karbon dioksit 30-60
Karbon monoksit 0-3
Azot 3-5
Oksijen 0-3
Hidrojen 0-5
Hidrojen Sülfit 0-2
İz Bileşenler 0-1

Tablo 11 Depo gazındaki iz bileşenler (El-Fadel, 1997)

Bileşen Konsantrasyon
(mg/m3)

Alkoller 2-2500
Organik sülfür bileşikleri 3-240
Halojenli Hidrokarbonlar 1-2900
Aromatik Hidrokarbonlar 30-1900
Aldehitler 0-200
Ketonlar 0-50
Hidrokarbonlar:

Alkanlar
Alkenler
Sikloalkanlar

20-4500
6-1100
1-1000

Esterler 0-1300
Eterler 0-250

Depo sahasında gaz oluşumunun devam ettiği süre içerisinde birim ağırlıkta katı atıktan 

oluşabilecek toplam gaz miktarı, gazın kontrol edilmesi veya faydalı amaçlarla kullanılması

düşünüldüğünde üzerinde durulması gereken bir konudur. Katı atıktan oluşabilecek gaz 

miktarını tahmin etmek yada ölçmek için teorik ve deneysel çalışmalar yapılmıştır. Bazı

araştırmacılar bu konuyla ilgili yapılan çalışmaların karşılaştırmasını gerçekleştirmişlerdir 

(Gendebien ve diğ.,1992).

Teorik hesaplamalar iki yaklaşıma dayanmaktadır. Bunlar;
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1. Reaksiyona giren maddenin atık bileşeni ve ürünün metan ve karbon dioksit olduğu 

metan oluşum reaksiyonunun tam olarak gerçekleştiğinin varsayıldığı stokhiyometrik

yaklaşım,

2. Değişik atık bileşenleri için farklı ayrışma oranlarının kabul edildiği, veya her bir 

bileşen için uçucu yağ asitlerini hesaba katarak ve bütün uçucu organik katılar için 

ortak bir gaz oluşum katsayısı belirleyerek uygulanan ayrışabilirlik yaklaşımıdır.

Bu yaklaşımların sonucunda elde edilen potansiyel gaz miktarları kaba tahminlerdir ve sadece 

prosesin tam olarak gerçekleştiği veya elde edilebilecek maksimum değerlerin tahmin 

edileceği durumlarda kullanılmalıdırlar. Yaklaşımlar; atığın ayrışma prosesini basit olarak ele 

alarak, nutrient miktarları, fizikokimyasal etkileşimler ve bakteriyel hücrelerin sentezi gibi 

çeşitli faktörleri göz önünde bulundurmaktadır.

Tablo 12’de teorik ve deneysel çalışmalara dayanarak katı atıklardan elde edilmiş olan gaz 

miktarları görülmektedir. Teorik yaklaşımlarda tahmin edilen gaz miktarları genellikle daha 

yüksektir. Çünkü bu yaklaşımda organik atık bileşenlerinin tümünün metan ve karbon 

dioksite dönüştüğü varsayılmaktadır. Deneysel olarak reaktörlerde oluşan gaz miktarları,

optimize edilmiş ve iyi kontrol edilen şartlarda gerçekleştirildiğinden test hücrelerinde elde 

edilen sdeğerlerden daha yüksek değerler bulunmuştur (DeWalle ve diğ.,1978). Test hücreleri 

saha içerisinde kurulduğu için depo sahası şartlarını iyi bir şekilde temsil etmektedir.
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Tablo 12 Kentsel katı atıklardan gaz oluşum oranları (Reinhard, 1996)

Kaynak Gaz oluşumu
(lt/kg katı atık)

Metan oluşumu
(lt/kg katı atık)

Teorik:Sitokiyometrik olarak
Anderson&Callinan, 1970
Alpern, 1970
Boyle, 1976
Ham, 1979
Stearns&Wright, 1981

410
420
450
120-310
-

240
210
230
-
266

Teorik:Biyolojik olarak ayrışabilirlik
Dair&Schwegler, 1974
Pfeffer, 1974
Pacey, 1976
Golueke, 1977

190
250
120
350

90
120
60
170

Deneysel: Anaerobik Reaktör
Klein, 1972
Pfeffer, 1974
Hitte, 1976
Gosset et al, 1982
Rees&Viney, 1982
Emberton, 1986
Barlaz et al., 1989
Haddad, 1990
Chukwu, 1991

240
90-130
210
290-390
57
174
-
82,8
192

130
50-220
120
200-280

77-107
25
96

Deneysel: Arazi ölçekli test çalışması
Pacey&Dietz, 1986
Croft, 1991

68-163
9,2-14,4

38-92,5
3-6,3

Gaz oluşum oranları, deneysel çalışmalar süresince elde edilen değerlerin ortalaması alınarak 

elde edilir. Bu çalışmaların gerçekleştirildiği şartlardaki farklılıklardan dolayı (atık 

kompozisyonu, nem muhtevası, ve uygulama oranları, pH, nutrient, sıcaklık, vs.) test 

hücreleri veya gaz kontrol sistemlerinden elde edilen veriler daha sağlıklıdır (Tablo 13). 

Deneysel çalışmalarda gaz oluşum oranları 0-488 lt/kg/yıl arasında değişirken tam ölçekli 

sahalarda yapılan ölçümler sonucunda elde edilen değerler 1-14 lt/kg/yıl arasındadır. 

Aktif bir depo sahasında oluşabilecek gaz miktarının tahmin edilmesinde kullanılan teorik ve 

deneysel çalışmalar anaerobik sistemlerde gaz oluşum oranlarını etkileyen atık 

karakteristikleri, nem muhtevası, sıcaklık, pH, nutrientlerin ve mikroorganizmaların

kullanılabilirliği ve inhibe edici maddelerin bulunması gibi pek çok değişkene bağlıdır. 
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Tablo 13 Kentsel katı atıklardan gaz oluşum hızı (Reinhard, 1996)

Kaynak Ortalama gaz oluşum hızı,
(lt/kg-katı atık/yıl)

Deneysel:Anaerobik reaktör
Ramaswami, 1970
Rovers&Farquhar, 1973
Augenstein et al., 1976
Chian et al., 1977
DeWalle et al., 1978
Pohland, 1980
Buivid, 1980
Walsh et al., 1982
Klink&Ham, 1982
Jenkins&Pettus, 1985
Emberton, 1986
Barlaz et al., 1987
Haddad, 1990
Chukwuk, 1991

57-104
7-25
136-440
6,45
13
32
25-488
18
260
43
78-86
24-200
9-188
340

Deneysel:Arazi Ölçekli test hücreleri
Pacey&Dietz, 1986; Pacey, 1989
Croft, 1991

15,6-37,5
13-19

Depo sahaları
EMCON, 1980, 1983; US EPA, 1979 2,8-14

Atıkların ayrışma safhası beş grupta incelenebilir (McBean ve diğ., 1995). Bunlar;

1. Safha

Çöpler depolandıktan hemen sonra biyolojik olarak kolay parçalanabilen organik maddelerin 

aerobik olarak ayrıştığı kısa süreli safhadır. Bu safhada önemli miktarda ısı açığa çıkar ve 

deponun sıcaklığı çevre sıcaklığının üzerindedir. Depo içerisindeki gazı pompa ile çekerken ya 

da atık içerisine havanın nüfuz edebilmesi sebebiyle 3 m’den daha sığ bölümlerde CO2 üretimi 

artabilir. Özellikle depolanan atıklar kuru olursa hacimsel olarak %20’den fazla H2 üretilebilir. 

2. Safha
Oksijen tükendiğinde anaerobik safhanın ara ürünleri oluşmaya başlar. Fermantasyon ve asit 

üreten bakterilerin faaliyeti sonucu uçucu yağ asiti, CO2 ve H2 üretimi gerçekleşir. Depo 

sahasında oluşan biyogazın başlıca bileşeni CO2’dir. Metan ve H2’nin oranı daha düşüktür. Bu 

safhada oluşan sızıntı suyu 10 g/l’den yüksek BOİ değerlerine sahip olabilir ve biyolojik 

olarak parçalanabilirliğin göstergesi olan BOİ/KOİ oranı da 0,7’den yüksek değerler alabilir. 

Sızıntı suyu asidik özelliktedir ve pH değeri 5-6 civarındadır. Sızıntı suyunun bu doğal agresif 

yapısı atık içerisindeki demir, mangan, çinko, kalsiyum, ve magnezyum gibi inorganiklerin 
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çözünerek yüksek konsantrasyonlarda sızıntı suyuna taşınmasına ve sızıntı suyunun iyonik 

gücünün artmasına sebep olur. Sızıntı suyunun istenmeyen bir kokusu vardır ve 500-2000 

mg/l gibi yüksek konsantrasyonlarda NH4
+-N içerebilir. Amonyum, özellikle proteinli 

bileşiklerin fermantasyonu ve hidrolizi sonucu oluşur. Redoks potansiyeli düştükçe, sızıntı

suyunun başlangıçtaki yüksek sülfat konsantrasyonu zamanla azalır. Üretilen sülfür, bu 

safhanın başlangıcında çözünmüş olan demir, mangan ve diğer ağır metalleri çöktürür. 

Organik ve inorganik kirleticilerin biyolojik bozunumunda redox potansiyeli önemli bir 

parametredir. Oksijen ya da diğer elektron alıcıları mevcut olduğunda ayrışma hızlı

gerçekleşir. Kirlilik yükünün fazla olduğu durumlarda oksijen tükendiğinde ortam anoksik 

olur. Oksitlendiğinde en fazla enerji açığa çıkan bileşikler öncelikle kullanılmak üzere, 

anoksik şartlarda farklı elektron alıcıları kullanılabilir. Öncelikle NO3
- kullanılır 

(denitrifikasyon), NO3
- tüketildiğinde Fe+3 kullanılır (demir indirgenmesi). Fe+3 ortamda yok 

ise ya da tüketildiğinde SO4
2- kullanılır (sülfat indirgenmesi). Son olarak sülfatın tamamı

tüketildiğinde CO2 elektron alıcısı olarak kullanılır ve metana indirgenir (Speece, 1996; 

Radehaus, 1998). Buradan, elektron alıcısına bağlı olarak bakteriyal populasyonun değiştiği

söylenebilir. 

3. Safha

Metan bakterilerinin yavaşça gelişmesiyle birlikte ikinci anaerobik safha başlar. Biyogazın

hidrojen ve karbondioksit bileşimi düşerken, metan bileşimi artar. Uçucu yağ asiti 

konsantrasyonu azalmaya başlar. Sülfat indirgenmesi sebebiyle SO4
2- konsantrasyonu düşer. 

Uçucu yağ asiti kullanımı ile birlikte pH ve alkalinitedeki artış; kalsiyum, demir, mangan ve 

ağır metallerin çözünürlüğünü azaltır. Sülfür ağır metalleri çöktürür. Amonyum anaerobik 

şartlarda herhangi bir değişime uğramaz ve sızıntı suyuna karışır.

Bu ilk üç safha 8-16 ay kadar bir sürede tamamlanır (Lisk, 1991).

4. Safha

Bu safha stabil metan üretimi ile karakterize edilir (gazın kompozisyonu ve üretim hızı

sabittir). Sızıntı suyunun organik madde konsantrasyonunda ani bir azalma gözlenir 

(Stegmann ve Spendlin, 1986). Biyogazın hacimce %50-65’i metandır. Metanojenik aktivite 

sebebiyle uçucu yağ asiti ve H2 konsantrasyonu düşüktür. Metan bakterileri zorunlu 

anaerobiktir ve nötr pH (6.6-7.3) değerlerinde faaliyetleri maksimuma ulaşır. Uçucu yağ

asitleri ve diğer organik maddeler karbondioksit ve metana dönüştürülür. Uçucu yağ asitleri 

en düşük seviyelerindedir. Atıkların orijinine (kağıt, mutfak atıkları gibi) bağlı olarak gaz 
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üretiminde salınımlar gözlenebilir. 

5. Safha

Substrat yokluğu sebebiyle bakteriyal bozunma hızı azalır. Depo içerisinde sadece refrakter 

organik karbon kalmıştır. Metan üretimi azalır ve atmosferik azotun depo içerisine difüzyonu 

sonucu gazın N2 bileşimi artmaya başlar. Depo sahasının üst bölgeleri aerobiktir. 

Yukarıda izah edilen çürüme safhası homojen bir atık hacmi için geçerlidir. Gerçekte çürüme 

safhası; çöp yığınlarının yaşının ve kompozisyonun değişmesi sebebiyle daha kompleks 

davranabilir. Birkaç gün mertebesinde süren ilk aerobik safhadan sonra diğer safhalar 

sırasıyla, ay, yıl ve on yıl mertebesinde sürebilir. Stegmann ve Spendlin (1986), biyokimyasal 

reaksiyonları hızlandırmak için laboratuar ölçekli bir lizimetrede çevresel şartları (yeterli nem 

ve 30 oC’den fazla sıcaklık) optimize etmek suretiyle organik atıkların 6-8 ay gibi bir sürede 

stabil hale getirilebileceğini belirtmişlerdir.

Depo sahalarında ayrışmayı etkileyen faktörler

Depo sahalarında ayrışmayı etkileyen temel faktörler oksijen, hidrojen, pH ve alkalinite, 

sülfat, besi maddeleri, sıcaklık ve nem muhtevasıdır (Şekil 18).

BESİ MADDELERİ

METAN 
OLUŞUMU

OKSİJEN
HİDROJEN

pH ve ALKALİNİTE

İİNHİBİTÖRLER

NEM

SICAKLIK

SÜLFAT

Şekil 18 Metan oluşumunu etkileyen temel faktörler (Cossu, 1998)

Oksijen

Anaerobik bakterilerin kararlılığının sağlanabilmesi için ortamda kesinlikle serbest oksijen 

bulunmamalıdır. Oksijen kimyasal olarak bağlı olsa bile anaerobik arıtma sürecini olumsuz 

yönde etkilemektedir. Bu yüzden NO3, H2O2, SO4, vb. gibi maddeler bakteri yaşamını

olumsuz yönde etkilemektedir. Oksijene karşı oldukça duyarlı olan metan bakterilerinin 

-330 mV’ın altında bir redoks potansiyeline ihtiyaçları vardır. Oksijen depo sahalarında atık 
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içerisine atmosferden difüzyon yolu ile girer. Hemen ardından depo sahasının üst bölgelerinde 

1 m. den daha az kısmında yer alan aerobik bakteriler tarafından hızlı bir şekilde tüketilir 

(Christensen ve Cossu, 1998). Depo sahalarındaki, gaz toplama sistemlerine karşı depoya 

giren atmosferik hava önemli bir vakumun oluşmasına sebep olabilir. Bunun neticesinde atık 

kütlesi içerisinde aerobik bölgenin artmasıyla bu tabakalarda metan oluşumu engellenmiş

olur. Metan bakterileri, oksijen girişiyle tamamiyle yok olmaz. Oluşan aerobik bölgelerde 

anaerobik ortamların varlığı bu ortamlarda metan bakterilerinin hayatta kalabilmesinin temel 

sebeplerindendir. 

Hidrojen

Hidroliz safhasında suda çözünür hale gelen organik maddeler, asit oluşumu safhasıyla asit 

üreten bakteriler tarafından asidik maddelere (propiyonik, bütirik ve asetik asitler) 

dönüştürülür. Bir sonraki safhada meydana gelen asidik maddeler asetojen bakterileri 

tarafından asetat (CH3COO‾‾ ) ve hidrojene dönüşür. Propiyonik asidin dönüşümü için 

hidrojenin kısmi basıncı, 9*10-5 atm.’in olmalıdır. Hidrojen basıncının artmasıyla uçucu yağ

asidi miktarı artarken pH düşer ve metan üretimi durur. H2 ve CO2’den metan oluşumu için 

hidrojenin kısmi basıncının 10-5 atmosferin altında olması uygundur. Bu değerin düşük olması

durumunda hidrojen tüketen bakterilerin aktiviteleri azalır. Bu durumda uçucu yağ asitleri ve 

özellikle de propiyonik asit meydana gelir.
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Tablo 14 Depo sahalarında ayrışmayı etkileyen faktörler (Yuen, 1999)

Etkileyen
Faktör Kriter/Yorum Referans

Nem Optimum nem içeriği : %60 ve üzeri Pohland,1986 ; Rees,1980

Oksijen 
Metan oluşumu için optimum redoks potansiyeli; -200mV

-300mV
(-100m. Altta)

Farquar & Rovers,1973
Christensen&Kjeldsen,1989
Pohland,1980

Ph
Metan oluşumu için optimum pH ; 6-8

6,4-7,2
Ehrig,1983
Farquar & Rovers,1973

Alkalinite
Metan oluşumu için optimum alkalinite; 2000 mg/L 
Metan oluşumu için maksimum organik asit konsantrasyonu,300mg/L
Metan oluşumu için maksimum asetik asit/alkalinite oranı; 0,8

Farquar & Rovers,1973 
Farquar & Rovers,1973
Ehrig,1983

Sıcaklık
Metan oluşumu için optimum sıcaklık; 40°

41°
45  34-38°C

Rees,1980
Hartz ve diğ.,1982
Matta-Alvarez ve diğ.,1986

Hidrojen Asetik asit oluşumu için hidrojenin kısmi basıncı; < 10– 6 atm. Barlaz ve diğ.,1987

Nütrientler Bölgesel heterojenlikler hariç çoğu depo sahasında yeterli miktarda 
nütrient mevcuttur. Christensen&Kjeldsen,1989

Sülfat Sülfat artışı metan oluşumunu engeller Christensen&Kjeldsen,1989

İnhibitörler

İnhibisyon oluşturan katyon konsantrasyonları (ppm);
Sodyum 3500-5500
Potasyum 2500-4500
Kalsiyum 2500-4500
Magnezyum 1000-1500
Amonyum (toplam) 1500-3000
Ağır metaller;
Depo sahalarında önemli bir etkisi yoktur.
Organik bileşikler;
Önemli miktarlarda yalnızca engelleyici etkisi vardır

McCarty&McKinney,1961

Ehrig,1983 

Christensen&Kjeldsen,1989

pH ve alkalinite

Depo sahalarında uygun pH değerleri, mikroorganizmaların faaliyeti için oldukça önemlidir. 

Bakterilerin çoğu hidrojen (H+) ve hidroksil (OH-) iyonlarına karşı oldukça hassastırlar. Aşırı

organik asit oluşumundan kaynaklanan düşük pH değerleri, metan bakterilerinin 

faaliyetlerinin durmasına neden olmaktadır. Birçok mikroorganizma türünün yaşamı için pH 

aralığı 6-9 iken optimum pH değeri 6.4-7.2 değerleri arasındadır (Kotze ve diğ., 1969). Metan 

bakterilerinin rölatif aktivitelerinin (asetat kullanım hızlarının) pH ile değişimi Şekil 19’daki 

gibidir. pH>8 için aktivitenin aniden düşmesi ortamdaki serbest amonyak miktarıyla da 

ilgilidir. 



131

Şekil 19 Anaerobik bir filtrede pH’ın metan bakterilerinin relatif 
aktiviteleri (R) üzerine pH’nın etkisi (Zehnder, 1982)

Anaerobik sistemlerde, alkalinite ayrışma için gerekli pH değerinin istenen seviyenin altına 

düşmesine yol açan uçucu ve diğer asitleri tamponlama kapasitesini gösterir. Düşük alkalinite 

değerlerinde ortamdaki asitler pH değerinin düşmesine sebep olarak biyolojik aktiviteyi 

durdurabilirken, yüksek alkalinite değerleri sistemi düzensiz pH değişimlerine karşı korur. 

Evsel atıksu çamurunun anaerobik ayrışması için gerekli toplam alkalinite değeri 2000-3500 

mg/l CaCO3 olarak belirlenmiştir (Kotze ve diğ., 1969).

Sülfat

Sülfat anaerobik şartlar altında elektron kabul eden bir maddedir. Hem sülfat indirgeyen 

bakteriler hem de metan bakterileri asetik asit ve hidrojeni enerji kaynağı olarak kullandığından 

bu iki bakteri türü arasında rekabetin doğmasına neden olur. Sülfat indirgeyen bakteriler, 

elektronları metan bakterilerinden uzaklaştırarak kendilerine doğru çekerler. Böylece daha 

düşük metan üretimi gerçekleşirken yüksek miktarda H2S oluşur. Meydana gelen H2S metan 

bakterileri üzerinde olumsuz etki yapar. 

İnhibitörler

Oksijen, hidrojen ve sülfatın metan oluşumu üzerindeki etkisi bilinmektedir. Bu bölümde substrat 

konsantrasyonu, CO2, tuzlar, sülfit, ağır metaller ve özel organik bileşiklerin potansiyel etkilerinden 

söz edilecektir. Uçucu yağ asitlerinin metan oluşumu üzerindeki engelleyici etkisi birçok araştırmacı

tarafından vurgulanmıştır (Christensen ve Cossu, 1998). Buna göre asetik, propiyonik ve bütirik 

asitin toplam konsantrasyonlarının 6000 mg/l’nin üzerinde olmaması gerekmektedir. Depo 
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sahalarında uçucu yağ asidi konsantrasyonu nadiren metan oluşumu  üzerindeki engelleyici miktarın 

üzerine ulaşır. Şekil 20’de CO2’in kısmi basıncının asetik asit, propiyonik asit ve bütirik asit ayrışma 

oranları üzerindeki etkisi görülmektedir. Depo sahalarında CO2’in kısmi basıncı ayrışmanın ilk 

safhalarında 0.9 atmosfere ulaşmakla birlikte, ancak bu basıncın ayrışma için 0.5 atmosfer civarında 

olması istenir. Şekil 20’den de görüleceği üzere CO2’in kısmi basıncı özellikle asetik asitten metan 

oluşumu esnasında son derece önemlidir. 

Amonyumun inhibisyon etkisi pH’ın artmasıyla meydana gelmektedir. Depo sahasında oluşan 

sızıntı suyunun bileşenleri incelendiğinde önemli katyonları içerdiği görülmektedir. Hata! 

Başvuru kaynağı bulunamadı. ’de verilen bu katyonlar, genellikle depo sahalarında 

biyolojik faaliyeti engelleyici miktarın altında bulunmaktadır. Önemli miktarlarda endüstriyel 

kimyasallar içeren katı atıkların depolandığı düzenli depo sahalarında asetaldehit, akrilik asit, 

katekol, dietil amin, etil asetat, etil benzen, formaldehit, kloroform, nitrobenzen, fenol, 

propanol, vinil klorür gibi özel organik maddeler metan oluşumunu engelleyebilir.

Besi maddeleri

Anaerobik mikroorganizmalar için gerekli mikronutrientlerden sülfür, kalsiyum, magnezyum, 

potasyum, demir, çinko, bakır, kobalt, molibden ve selenyum depo sahalarında 

bulunmaktadır. Yeni teşekkül etmiş anaerobik bakteriler azot ve fosfor gibi besi maddelerinin 

çok az bir kısmını bünyelerine aldıklarından, anaerobik sistem için gerekli olan nutrient 

miktarı aerobik sisteme nazaran daha azdır. Anaerobik sistemler için organik madde (KOİ

olarak), azot ve fosfor arasındaki optimum oran 100:0.44:0.08’dir (Cossu, 1989). Bu oranda 

en düşük değere sahip olan fosfor anaerobik ayrışma prosesinde kısıtlayıcı besi maddesidir.
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Şekil 20. CO2’in kısmi basıncının fonksiyonu olarak değişen çeşitli 
maddelerin ayrışma oranları (Christensen ve Kjeldsen, 1989)

Tablo 15 Katyonların metan oluşumu üzerindeki etkisi (Christensen, 1998)

Parametre Faydalı etki miktarı Orta derecedeki
inhibisyon miktarı

Önemli miktarları

Sodyum, mg/l 100-200 3500-5500 8000
Potasyum, mg/l 200-400 2500-4500 12000
Kalsiyum, mg/l 100-200 2500-4500 8000
Magnezyum, mg/l 75-150 1000-1500 3000
Amonyum (Toplam) , mg/l 50-200 1500-3000 3000

Nem muhtevası

Çöp ve katı atıkların depolandığı yerlerde önce aerobik sonra da anaerobik ayrışmalar 

olmaktadır. Biyokimyasal reaksiyonlar çeşitli parametrelerin etkisi altında engellenmekte 

veya desteklenmektedir. Özellikle çöp kütlesinin su içeriği reaksiyonları olumlu yönde 
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etkilemektedir. Ayrıca ayrışma ürünlerinin taşıyıcısı olarak da işlevi büyüktür. Su hem sızıntı

suyunun bileşimini hem de depo gazı oluşumunu etkilemektedir. 

Depo kütlesinde bulunan organik maddelerin mineralizasyonu, su miktarının azlığı veya kolay 

ayrışabilir organik madde içeriğinin fazla olması nedeniyle daha asidik fazda gerçekleşerek 

durma noktasına gelebilir. Depo gazı oluşumuna etki eden faktörleri aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür:

 Arıtma çamurunun ilavesi (olumlu katkısı yok)

 Alkali tampon maddelerin ilavesi (bilinmiyor )

 Homojenleştirme amacı ile çöp parçalama (olumlu katkısı var)

 Depo kütlesinin su içeriğinin >%40 olması (olumlu katkısı var)

 Su hareketi ve tekrar yağmurlama (olumlu katkısı var)

 Ön ayrıştırmaya tabi tutulmuş atığın karıştırılması (olumlu katkısı var)

 Çöplerin ince tabakalar halinde serilmesi (olumlu katkısı var)

Arıtma çamurlarının çöplüğe karıştırılması veya birlikte depolanması kesinlikle gaz üretimi 

açısından hiç bir olumlu katkı yapmamıştır. Kolenfeld Hannover Depo Sahasında yapılan 

çalışmada atıkların parçalandıktan sonra, <0,50 m yüksekliğindeki tabakalar halinde serilmesi 

depo gazı oluşumunu olumlu yönde erkilemiştir (Weber, 1990; Erdin, 1993). Stegmann ve 

Spendlin (1988, 1993) yaptıkları çalışmada, Kolenfeld/Lk Hannover Depo sahasında  ön 

ayrıştırmaya tabi tutulmuş çöplerin ilk tabaka olarak kullanılmasının çok olumlu katkıları

olduğunu belirtmişlerdir. Böylece 6 ay gibi kısa bir sürede biyogaz oluşum fazlarından stabil 

metan faza geçildiği belirtilmiştir. Bu uygulama aynı zamanda sızıntı suyu miktarını da 

azaltmıştır. Çöpün su içeriği de metan gazı oluşumunda büyük rol oynamaktadır. Örneğin 

çöpün su içeriği <%15 olması halinde aerobik proses yavaşlamakta hatta durmaktadır. <%30 

ve >%60 olması halinde de aerobik proses engellenmektedir. Aerobik prosesler için optimum 

su muhtevası %40-60’dır. <%30’luk su muhtevasında anaerobik proseslerde reaksiyon 

engellenmekte, bu değer %15’in altına düştüğünde ise reaksiyon durmaktadır (Şekil 21). 

Anerobik prosesler için optimal koşullar ise, su miktarının >%40 olmasıdır.
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Şekil 21 Atıkların nem muhtevasına bağlı olarak gaz 
üretim hızı (Lisk, 1991)

Sıcaklık

Depo sahalarında anaerobik ayrışma işlemi sıcaklığa bağlı olarak değişir. Mikrobiyal

reaksiyon hızları  farklı sıcaklıklarda değişmekle birlikte çok düşük ya da çok yüksek 

sıcaklıklarda durur. Anaerobik ayrışmada başlıca iki sıcaklık aralığı vardır. Bunlar mezofilik 

(yaklaşık 35 ºC) ve termofilik (yaklaşık 55 ºC) sıcaklık kademeleri olarak adlandırılır. Metan 

üretimi sıcaklık arttıkça artarak 35 ºC de birinci pik değerine ulaşır. Ancak 45 ºC ve üzerinde 

termofilik kademe başlar ve metan üretimi 55 ºC de maksimum değerine ulaşıncaya kadar 

yeniden artar (Şekil 22). Hartz ve diğ.(1982), çeşitli depo sahalarında metan oluşumuna 

sıcaklığın etkisini 21ºC ile 48ºC arasında araştırmışlar ve metan oluşumunun 41ºC’de 

optimum düzeyde olduğunu, 48-55ºC’de ise reaksiyonun durduğunu tespit etmişlerdir. 

Şekil 22 Anaerobik arıtmada sıcaklığın gaz üretimine etkisi 
(Öztürk,1999)
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Depo gazlarının çevresel etkileri

Kontrol edilmeyen depo sahalarında oluşan gazın potansiyel tehlikesi vardır. Gazın meydana 

getireceği muhtemel tehlike, kompozisyonuna ve karakteristiğine bağlı olarak değişmektedir. 

Depo gazı genelde CO2 ve CH4’ten oluşmaktadır. Depo sahası gazının yoğunluğu havanın

yoğunluğundan daha ağır olduğu için sahanın üzerini kaplayabilir. Depo gazı yalnızca 

yoğunluk farklılığı ile değil aynı zamanda eğim ve basınç farklılığından dolayı uzunca 

mesafelere taşınmaktadır. Metan renksiz ve kokusuz bir gazdır. Oluşan metan gazının depo 

sahası üzerini ve çevresini kaplamasına izin verilmemelidir.

Depo gazının taşınımı, toprak yüzeyi su geçirmez bir özelliğe sahip olduğu durumda veya 

yüzeyin yağış suyu ile dolduğu durumlarda mümkün olmaktadır. Gaz toprakta bulunan 

çatlaklardan geçerek uygun bir yerde birikmektedir. Depo gazı ayrıca saha içerisinde ve 

sızıntı suyu taşıyan borularda da bulunmaktadır. Gaz 1 km uzaklığa kadar yayılarak etkisini 

gösterme özelliğine sahiptir. 

Metanın en düşük kalorofik değeri 35,9 Mjoule/m3 ’tür. Havayla %5-15 arasında karıştığında 

metan patlayıcı bir özellik kazanır. Metan/Hava karışımı yanabilen en yüksek limite 

ulaştığında, potansiyel yanma tehlikesi oluşturur. Depo gazı patlamasına etki eden faktörler; 

depo sahasının iyi işletilememesidir. Mevcut depo gazının, bitki köklerinde havanın yerini 

alması sonucu bitki yaşamı olumsuz yönde etkilenmektedir.

Organik katı artıkların çürümesi aşamasında önemli problemlerden biri de kokudur. Koku 

problemi depo sahasında iki temel sebepten kaynaklanmaktadır. Bunlar organik sülfür 

bileşikleri ve alkil benzenlerle birlikte hidrokarbonlardır.

Depo gazı, atmosfere taşınmasına izin verildiği takdirde sera etkisine de katkıda bulunur. 

Böylece yeryüzü sıcaklığının yükselmesi ve depo gazında bulunan bileşiklerin atmosferde 

artması gibi oulmsuz olaylar meydana gelir. Depo gazının çevresel etkilerinin minimize 

edilebilmesi için bu gaz toplanarak flairlerle yakılabilir veya geri dönüşümü sağlanarak 

faydalı bir şekilde kullanılabilir.

Depo Sahalarının Çevresel Etkileri

Düzenli depo sahaları, açık havada yakma, vahşi depolama ve denize depolama gibi alternatif 

atık bertaraf yöntemlerinin çevreye ve insan sağlığına olumsuz etkilerini engelleme 

ihtiyacından dolayı kullanılmaya başlanmıştır (Senior, 1990). Düzenli depo sahaları eski 

uygulamaların bazı dezavantajlarını ortadan kaldırmış olsa da, gaz ve sızıntı suyu oluşumu 

gibi yeni problemlerle karşılaşılmıştır. Bu problemlerin sağlığa zararlarının yanı sıra, 



137

yangınlar ve patlamalar, bitki örtüsüne zararlar, istenmeyen kokular, sahada meydana gelen 

çökmeler, yeraltı suyu kirlenmesi, hava kirlenmesi ve global ısınma gibi olumsuz etkileri de 

görülmektedir.

Yangın ve patlama riski

Metan muhtevası bakımından zengin olan depo gazı, enerji kazanımı için elverişli olmasına 

rağmen, uçuculuğu, havayla birlikte patlayıcı özelliğe sahip olması gibi olumsuz etkilere 

sahiptir. Depo gazı çevreye difüzyon ve adveksiyon yolu ile yayılır. Depo gazının difüzyon ve 

adveksiyon yolu ile dağılımını, depo gazı oluşum miktarı ve gazın fiziksel özellikleri ile atığın 

permeabilitesi, depo gövdesinin sıcaklığı, nem muhtevası ve basınç değişimleri etkiler. 

Sahadan ayrılan gaz, depo sahasına yakın binalara ve yer altı tesislerine girer. Toprağın

karakteristiklerine bağlı olarak depo gazı, depo sahasından çok uzaklara ulaşabilir. 

Depo gövdesine havanın girmesiyle metan ve oksijen karışımı belli bir değere ulaşarak yangın 

riskleri meydana gelebilir. Hava girişi, gaz toplama ve taşıma sistemlerinden aşırı şekilde 

hava çekilmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. 

Bitki örtüsüne etkisi

Depo sahaları kapatıldıktan sonra; park, golf sahası, kültürel alanlar ve bazen de ticari alanlar 

olarak kullanılırlar. Depo sahasında gaz kontrolünün olmadığı durumlarda, depo gazı

konsantrasyon ve basınç gradiyentlerine bağlı olarak yukarı doğru hareket ederek atmosfere 

ulaşabilir. Bu olaylar sırasında oksijen yer değiştirir ve bitki kökleri, depo gazının en önemli 

iki bileşeni olan metan ve karbondiokside yüksek konsantrasyonlarda maruz kalırlar. 

Direkt olarak metana maruz kalmak bitki büyümesini etkilemeyebilir. Ancak metanın 

oksidasyonu sırasında, topraktaki oksijenin azalması ve açığa çıkan ısının toprak sıcaklığını

artırması bitkinin havasız kalmasına sebep olur. Depo gazı ve metanın oksidasyonundan açığa 

çıkan karbondioksit de yüksek konsantrasyonlarda (%30-45) bitkinin gelişimine zarar 

verebilir. Depo sahalarında bitkilerin gelişmesini engelleyen diğer faktörler ise, depo gazında 

eser miktarda bulunan toksik bileşikler, depo gazı bileşimi ile sıkışma ve nem gibi örtü 

toprağı karakteristikleridir.

İstenmeyen kokular

Kokular, genellikle atmosfere yayılan depo gazı içerisinde, düşük konsantrasyonlarda kokuya 

yol açan bileşenlerin (esterler, hidrojen sülfit, organosülfürler,  alkilbenzenler, limonen ve 
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diğer hidrokarbonlar) bulunmasından kaynaklanmaktadır. Atık kompozisyonu, depo yaşı, 

ayrışma safhası, gaz oluşum hızı ve depo sahasındaki mikrobiyal popülasyonların yapısı gibi 

faktörlere bağlı olarak kokunun derecesi değişecektir. Kokuya sebep olan eser miktardaki 

bileşenlerin çoğu toksik olabilir. Kokuların depo sahası sınırlarının dışına çıkması öncelikle 

hava şartlarıyla (rüzgar, sıcaklık, basınç, humidite) yakından ilgilidir.

Depo sahasında meydana gelen çökmeler

Depo sahasında meydana gelen çökmelerin nedenleri arasında, atıkların sızıntı suyu içerisinde 

çözünmesi, atığın yeterince sıkıştırılmamış olması, yüzeye yakın bölgelerdeki yangınlar 

sayılabilir. Çökmelerin büyüklüğü ve önemi, öncelikle atığın kompozisyonuna, işletme 

şartlarına ve atığın ayrışma oranına bağlıdır (Wall ve Zeiss, 1995). İşletme ve yüklemeye 

bağlı olarak gerçekleşen çökmeler, genellikle depolama sırasında ya da tamamlandıktan kısa 

süre sonra meydana gelmektedir. Atığın ayrışmasından kaynaklanan uzun süreli çökmeler 

saha kapatıldıktan birkaç yıl sonra meydana gelir ve gittikçe azalan oranlarda devam eder. 

Ortalama olarak atığın ayrışmasıyla meydana gelen çökmeler, depo sahasının toplam 

kalınlığının %15’ini oluşturmaktadır.

Yeraltı suyu kirliliği

Depo sahalarında sızıntı suyunun oluşumu yer altı suları için en büyük tehlikedir. Sızıntı

suları depo sahasının tabanına veya geçirimsiz bir tabakaya ulaştığında, buralardan 

geçebileceği bir yol bulmaya çalışır. Böyle durumlarda ve sızıntı suyu toplama sistemlerinin 

mevcut olmadığı durumlarda, sızıntı suları depo sahasının tabanındaki akiferlerin 

kirlenmesine yol açar (Albaiges ve diğ.,1986). Sızıntı suyunda olduğu gibi yüksek 

konsantrasyonlarda karbon dioksit içeren depo gazları da, yüksek çözünürlüğe sahip 

olmasından dolayı yeraltı suyunu önemli derecede kirletme potansiyeline sahiptir. Ayrıca 

depo gazındaki eser miktardaki toksik gazların da hava ve yeraltı suyu kaynaklarına ciddi 

zararlar verebileceği belirlenmiştir. Literatürde düzenli depo sahalarından uzak mesafelerdeki 

yeraltı sularında vinil klorür ve diğer uçucu hidrokarbonların belirlendiğine dair çalışmalar 

mevcuttur. Sonuç olarak, eser miktardaki gazların doymamış gözenekli ortamdaki hareketi 

pek çok araştırmaya konu olmuştur (Abriola ve Pinder,1985; Baehr,1987; Sleep ve 

Sykes,1989).

Hava kirliliği

Metan ve karbon dioksit, depo sahalarında oluşan gazların en büyük iki bileşeni olmasına 

rağmen, insan ve çevre sağlığına olumsuz etki yapabilecek eser miktarda bileşenler ihtiva 
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ettiği değişik çalışmalarda ifade edilmiştir. Depo sahalarından çıkan uçucu organik 

bileşiklerin (VOC) emisyonları 4*10-4-1*10-3 kg/m2/gün arasında değişebilir (US EPA, 1989).

Depo gazında bu kimyasallar evsel katı atıklarla birlikte endüstriyel atıkların da depolanması

veya kaçak depolama sonucu meydana gelmektedir. Eser gaz emisyonlarından kaynaklanan 

en önemli tehlikeler hava kirliliği ve halk sağlığı üzerine etkileridir. VOC emisyonlarının

kanser riskini arttırdığı ve ozon tabakasına zarar verdiği bilinmektedir. Bunun yanında eser 

gazlar, metanojenlerin büyümesini inhibe ederek metan oluşumunu etkileyebilir. Ayrıca bu 

gazlar, gaz toplama sistemlerinde korozyona sebep olabilirler.

Küresel ısınma

Depo sahalarından çıkan metan ve karbon dioksit emisyonları global ısınmaya veya sera 

etkisine katkıda bulunurlar. Metan moleküler ölçekte global ısınmaya karbon dioksitten 20-25 

kat daha fazla etki yapmakta ve diğer gazlara nazaran atmosferde kalma süresi daha uzun 

olmaktadır (Gardner ve diğ,1993).

Atmosferdeki metan konsantrasyonlarının son yıllardaki artışı, global metan kaynaklarının 

karakterizasyon çalışmalarının daha kapsamlı yapılması zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 

Atmosferik metan konsantrasyonlarının yılda ortalama % 1-2 arttığı belirlenmiştir. Toplam 

global ısınmanın yaklaşık %18’in metanın sebep olduğu belirlenmiştir. Bu değer yılda 

yaklaşık 500 milyon tona karşılık gelmekte ve bunun da 40-75 milyon tonu depo sahalarından 

kaynaklamaktadır (El-Fadel, 1997). Kontrol sistemleri kullanılmadıkça, nüfus artışı ve 

şehirleşmenin artmasına bağlı olarak katı atık depo sahaları atmosferik metan 

konsantrasyonlarının önemli kaynakları arasında yerini koruyacaktır.

Depo Sahalarında Oluşabilecek Metan Miktarının Belirlenmesi

Depo gazının potansiyelinin belirlenebilmesi için, aşağıdaki özelliğin bilinmesi gereklidir. 

1. Katı atığın miktarı ve organik maddelerin ayrışabilirliği,

2. Depo gazının ne kadar organik madde ihtiva ettiği, 

3. Organik maddeden ne kadar gaz üretileceğinin tahmin edilmesi.

Kentsel katı atıklarda oluşacak metan miktarının tahmin yöntemleri

Depo gazı tahmininde göz önüne alınacak katı atık miktarı iki temel metotla belirlenir. Basit 

bir yaklaşımla, o bölgede yaşayan insanlara göre kişi başına düşen katı atık miktarı

belirlenerek toplam atık miktarı bulunur. Diğer taraftan alana direkt olarak boşaltılan evsel 

atıkların miktarı ile sahaya boşaltılan ticari ve endüstriyel atıkların miktarları toplanarak da 
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bulunabilir. Depo gazı miktarı sahadan sahaya değişiklik arz etmektedir. Çünkü gaz oluşumu 

mikrobiyolojik aktivite ve çevresel faktörlere karşı çok duyarlıdır. Teorik olarak 1 ton atığın 

ayrışması sonucu 350-400 m3 gaz üretilmektedir. Gazın metan içeriği %50-55, en düşük 

kalorifik değeri 19750 kjoule/m3’dür. Uygulamalarda ideal olmayan şartlar söz konusu 

olduğundan dolayı katı atığın en fazla %50 ’si ayrışmaktadır. İyi dizayn edilmiş bir düzenli 

depolama sahasında bu oran hacimsel olarak %70’e kadar çıkmaktadır. Depo gazı oluşum 

miktarı da, yine sahadan sahaya değişmekle birlikte ortalama gaz üretimi 

100 m3/ton-katı atık civarındadır. Depo sahasında organik maddelerin parçalanması 20 yıl

civarında sürmektedir.

Organik maddenin kimyasal oksijen ihtiyacı ile biyolojik ayrışma sonucu oluşabilecek 

maksimum metan miktarı arasındaki teorik ilişki

Herhangi bir organik maddenin kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ) ile organik maddenin 

oluşturabileceği metan miktarı arasında teorik bir ilişki mevcuttur. Bu ilişki, enerjinin 

korunumu kanunundan elde edilmiştir.

Öncelikle organik maddeler, aşağıdaki reaksiyona bağlı olarak metan (CH4), karbon dioksit 

(CO2), ve suya (H2O) dönüşür.

OzHyCOxCHdeOrganikMad 224  (1)

Düzenli depo sahalarında depo gazı potansiyeli, (1) eşitliğiyle elde edilir.

Herhangi bir organik maddenin enerji muhtevası, bu maddenin karbon dioksit (CO2) ve suya 

(H2O) oksitlenmesi için gerekli olan oksijen (O2) miktarıyla doğru orantılıdır. Herhangi bir 

organik madde için;

3222,,, oNHOnHmCOaONOHC  (2)

metan için;

  OxHxCOOaxxCH 2224 22  (3)

Organik madde (veya metan) ın yakılması için gerekli olan oksijen miktarı, (2) ve (3) 

eşitliklerinde bu organik maddenin kimyasal oksijen ihtiyacı olarak adlandırılır (2 ve 3 

eşitliğinde xa 2 olarak gösterilen miktar). KOİ değeri mg O2/g organik madde cinsinden 

ifade edilir.

Buradan;
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üretilenCHMaddeOrganik KOİKOİ )( 4
 (4)

(2) numaralı eşitlikten;

4
21 4 CHKOİmolCHmol  (5)

şeklinde yazılabilir.

Molar oranlardan kütlesel oranlara geçilirse (5) eşitliği;

4
.6416 4 CHKOİgrCHgr  (6)

425.01
4

CHgrKOİgr CH  (7)

şeklinde yazılabilir.

(7) eşitliği (4) eşitliğinde yerine yazılırsa;

425.01 CHgrKOİgr MaddeOrganik  (8)

ifadesi elde edilir.

(8) eşitliği organik maddenin teorik metan miktarını belirtmektedir. Düzenli depo sahasındaki 

kimyasal oksijen ihtiyacının (KOİ) bilinmesiyle, buradan oluşabilecek maksimum metan 

miktarının teorik olarak hesaplanması mümkündür.

Depo sahalarında oluşan metanın ağırlığının hesaplanması çok zor olduğundan, oluşan metan 

veya depo gazının hacimsel olarak ifade edilmesi daha uygundur. Bu nedenle (8) eşitliğindeki 

metan miktarı hacimsel olarak ifade edilmelidir. Ancak, aynı ağırlıktaki metanın hacmi 

sıcaklıkla değişir. Buna göre (8) eşitliği;

)'0(35.01 4 deCCHlitreKOİgr o
MaddeOrganik 

(9)

)'35(39.01 4 deCCHlitreKOİgr o
MaddeOrganik  (10)

Şeklinde ifade edilmektedir (Gardner, 1993)

Buna benzer olarak aynı ağırlıktaki metanın işgal ettiği hacim basınçla değişir. (9) eşitliği 1 

bar basınç için geçerlidir. Genellikle eldeki verilerden depo gazının hangi sıcaklık ve basınçta 

ölçüldüğünü belirlemek oldukça güçtür. Elde edilen bütün veriler (9) eşitliğinden veya bu 

eşitlikten elde edilen başka eşitliklerden hesaplanabilir. Bu yolla,metanın hacmi standart 

basınç (1 bar) ve sıcaklıkta (0 oC) hesaplanmış olur. Daha sonra depo gazı veya metanın

hacmi normal m3 (Nm3) cinsinden ifade edilir. 
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(1) eşitliği daha kapsamlı olarak şu şekilde yazılabilir:

3242 8
324

8
324

4
324 NHdCOdcbaCHdcbaOHdcbaNOHC dcba 








 (11)

Tablo 16 atıklar içerisinde yer alan bazı bileşikler için oluşabilecek metan ve depo gazı

miktarlarını göstermektedir. 

Tablo 16 Atıklar içerisindeki bazı bileşikler için oluşabilecek teorik depo gazı ve metan 

miktarları

Bileşik Formül KOİ (1)

(g/g)
Metan(2)           Depo Gazı

(l/g)                   (l/g)
Depo Gazının Metan 

Muhtvası (%)

Selüloz (C6H10O5)x 1.185 0.415 0.830 50.0
Protein (C4H6ON)y 1.619 0.567 1.100 51.5
Yağ C55H106O6 2.914 1.020 1.428 71.4

(1): (2) eşitliğinden ; (2): (9) eşitliğinden

Depolanan atıktan oluşacak teorik depo gazı ve metan miktarı

1.Depolanan Atıktan Oluşabilecek Metan Miktarının Teorik Olarak Hesaplanmasında 

Kullanılabilecek Denklem

Depolanan atıklar organik maddelerin yanında, metan oluşturmayan inert maddeler ve su da 

ihtiva eder. Bunları hesaba katarak ve (9) eşitliğini uygulayarak, 1 ton atıktan oluşabilecek 

metan miktarı (Y) teorik olarak şu şekilde hesaplanabilir;

maddeorganikKOİg
CHlitre

maddeorganikg
KOİg

maddekurug
maddeorganikg

atıtıslakg
suggatıtdepolanmıetonYCH

46 35.0***1*101/
4 




























maddeorganikg
KOİg

atıtkurug
maddeorganikg

atıtıslakg
sug

m **1*350 3 (12)

Teorik ortalama metan miktarını dikkate alarak, 1 ton atıktan oluşabilecek teorik depo gazı

miktarı;
























maddeorganik

KOİ

atıtkuru

maddeorganik

atıtyaş

su
AtıtTonGazıDepo g

g
g

g
g

gmY **1*6361/ 3 (13)

2.Dikkate Alınan Atıkların Değerlendirilmesi
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Bu hesaplarda baz alınan atıklar genellikle yerleşim bölgelerinden ve evlerden toplanan evsel 

nitelikli atıklardır. Aynı zamanda ticari ve endüstriyel atıkları da içermektedirler. Bunların

içerisinde aynı zamanda bahçe atıkları ve atıksuların aerobik arıtımı sonucu ortaya çıkan 

arıtma çamurları da yer almaktadır. Bazı bölgelerde, evsel katı atıkların yanında bazı organik 

endüstriyel atıklar da birlikte düzenli depolamaya tabi tutulur.

3.Kentsel Katı Atıklardaki Su Muhtevası

Evsel katı atıklardaki su muhtevası bir jeografik bölgeden diğerine ve mevsimde mevsime 

önemli değişiklikler gösterir. Depo sahasında yağıştan dolayı nem muhtevası %40’ın üzerine 

çıkabilir. USA’da kentsel katı atıklar %15-35 civarında su ihtiva ederken, gelişmekte olan 

ülkelerde bu değer %35’ten fazladır.

4.Kuru Kentsel Katı Atıkların Organik Madde Muhtevası

Kuru kentsel katı atıklar %60-75 civarında organik madde ihtiva ederler. Bunların başında 

biyolojik olarak ayrışabilen kullanılmış kağıtlar ve sebzeler gelir. Kentsel katı atıklarda 

biyolojik olarak ayrışabilen organik madde muhtevasının yaklaşık %75 olarak kabul 

edilmesinin doğru bir yaklaşım olabileceği görülmüştür.

Depo Gazının Kullanılması

Düzenli depo sahalarında, depo gazının atmosfere taşınmasına izin verilmemesi 

gerekmektedir. Depo gazının sahadan ayrılması esnasında, depo içerisine hava girişinden 

kaçınılmalıdır. Bu şekilde gaz toplama ve ayırma sırasında metan içeriği yüksek gaz elde 

edilmektedir. Günümüzde depo gazının faydalı işlemlerde kullanma eğilimleri artmıştır.

En yaygın gaz elde etme sistemleri dikey olarak açılmış gaz bacalarından sağlanmaktadır. Bu 

bacalar birbirlerine yatay borularla bağlanmaktadır. Bu borularla elde edilen gaz yakma veya 

işletmede kullanılabilmek için tesise taşınır. Depo sahası tamamlandığında veya bir hücre 

tamamlandığında gaz bacaları yerleştirme işlemlerine başlanılır. Gaz bacalarının gaz topladığı

etkili çap 8-80 m arasında değişmektedir. Ortalama olarak 30-35 m arasında değişmektedir.

Gaz bacalarına birbirleri ile bağlantılı olan yada bağlantılı olmayan gaz toplama borularının

başları bağlanarak tüm gazın taşınımı vanalarla, basınç ölçüm aletleriyle veya bilgisayar 

sistemleri ile otomatik olarak kontrol edilmelidir.

Depo sahası gazı toplama ve çıkışında PVC ve HDPE boruları kullanılmaktadır. Yüzeyde 

yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE), saha yüzeyinin altında da PVC boruları kullanılır. 
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Çünkü PVC boruları, UV radyasyonundan bozulmakta ayrıca HDPE borularına göre çok daha 

fazla kırılgan bir yapıya sahiptir. 

Yüksek metan içeriğine sahip depo gazından enerji için kullanım önemli ölçüde uygulama 

alanı bulmaktadır. Depo gazından enerji elde etmek için çeşitli teknolojiler mevcut olup 

maliyet analizleri yapıldıktan sonra bu gazın enerjiye dönüştürülmesi gerekmektedir.

Katı atıkların ayrışması sonucu oluşan gaz yüksek oranda su içermektedir. Bu sebeple depo 

gazının suyu alınmalı, daha sonra 0 oC  alt sıcaklığa kadar yoğunlaşmış su ile soğutulmalıdır. 

Su ile yoğuşan depo gazı korrozif özelliklere sahiptir.

Ham depo gazı elde edildikten sonra gaz içeriğinde bulunan yabancı bileşenlerin (toz 

partikülleri, CO2 , hidrojen sülfür vb.) ayrılması gerekmektedir.

Depo gazından gaz tribünleri vasıtasıyla elektirik enerjisi üretilebilmektedir. Ancak sahada 

gaz oluşum oranı minimum 1000 m3/h civarlarında olması gerekmektedir. Gaz tribünlerinin 

maliyet fiyatları yüksek olmasına rağmen, işletim maliyetleri düşük olup, uzun süre 

dayanmaktadır. Ayrıca içten yanmalı motorlara göre çok daha ekonomik olmaktadır.

Depo gazı, motorlar ve tribünlerde potansiyel bir korrozyon kaynağıdır. Gaz içeriğinde 

bulunan halojenli hidrokarbon minarelleri yanarak HCl oluşturmaktadır. HCl motor yağı ile 

temas ederek metallerin korrozyonuna sebebiyet vermektedir.

Depo gazını doğal gaz kalitesine yükseltgenmesi için CO2 miktarının düşük olması

gerekmektedir. Bu oran %3 civarındadır. Bunlara ilaveten gaz içindeki nemin ve H2S’in

ayrılması zorunludur. H2S’in 3,5 mg/m3 civarında olması gerekmektedir. Depo gazı; bir sıvı

içerisinde gazın absorbsiyonu, kimyasal veya bir katı üzerine fiziksel adsorbsiyon, membran 

ayırma veya biyolojik ayırma prosesleri ile arıtılmaktadır. Gaz içerisinde bulunan iz bileşikler 

yüksek basınçta absorbsiyon ve adsorbsiyon teknikleriyle ayrılmaktadır.

Depo gazının kontrolü ve değerlendirilmesi için izlenmesi

Depo gazının iki nedenden dolayı izlenmesi gerekmektedir. Birinci olarak, gaz oluşum hızı

sahadan sahaya ve zamana göre değişiklik göstermektedir. Depo sahası işletim planında gazın 

son kullanımı için gerekli dizayn yapılmadan önce, gaz hacmi ve hızının dikkatlice izlenmesi 

gerekmektedir. Depo gazının işletimi esnasında gaz izleme çalışmaları, gazın 

uygulanabilirliği, kalitesi ve miktarı hakkında görüş bildirmek açısından çok daha önemlidir. 

Ayrıca depo gazı, insanlarda ve sahanın çevresinde potansiyel tehlike oluşturduğu için kontrol 

altına almak amacıyla izleme çalışmalarının yapılması gereklidir.
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Depo gazı analizlerinde öncelikle biyogazın metan bileşeni ölçülmelidir. Çünkü gazın metan 

içeriği gaz izleme çalışmalarında ve oluşacak enerji miktarı için fikir vermektedir. Metan 

üretim hızının belirlenebilmesi için 3-6 aydan 1 yıla kadar süreyle izleme yapılamalıdır. 

Böylelikle enerji üretim hızı da belirlenmektedir. 

En önemli problem gaz işletimi sırasında gaz içeriğinde bulunan bileşiklerin potansiyel bir 

tehlike oluşturmalarıdır. CH4 ; patlama ve yanma tehlikesi, CO2; solunum darlığı, H2S;

toksitite, CO ve uçucu organik karbonlar (vinil klorür, benzen ,toluen) potansiyel bir tehlike 

oluşturmaktadır.

Metan konsantrasyonu atmosferde %1’in altında kalmalıdır. Metan konsantrasyonu, %20 nin 

altında ise, düşük patlama riski (LEL) oluşmaktadır. CO2 atmosferde hacimce 5000 ppm, 

ağırlıkça 8000 ppm altında kalmalıdır. CO son derece ağır toksik bir gazdır. Atmosferde 

konsantrasyonu 50 ppm eşik değerinin (TLV) altında kalmalıdır. H2S ağır kokulu ve çok 

toksik bir gazdır. Atmosferdeki eşdeğer konsantrasyonu (TLV) hacimsel olarak 10 ppm 

olmalıdır. Atmosferdeki gazlar uzun süre insan sağlığını risk altında bulundurduğu için iz 

bileşiklerin analizlerine ihtiyaç vardır.

Gaz kompozisyonunda kimyasal parametreler izlenirken, fiziksel parametre olarak en azından 

basınç ölçülmelidir. Basınç, gaz ayırma esnasında veya bacalarda yanma esnasında 

ölçülebilir.

Bacalardan gaz ayırma işlemi yapılırken depo gazı izlenmektedir. Gaz izlenmesi dinamik ve 

statik şartlar altında meydana gelmektedir. Statik şartlar altında emme olayı yoktur, tabii 

olarak ayrılan gaz toplanır ve analiz edilir. Dinamik şartlar altında depo sahası gazı

bacalardan ayrılırken kompresör veya blower yardımıyla toplanmakta ve analizi 

yapılmaktadır.

Depo gazlarının arıtımı

Depo gazlarının toplanıp kullanılmadan önce arıtılmaları gerekmektedir. Depo gazı arıtımının 

iki temel amacı vardır. Birincisi, depo gazlarının nihai kullanımı için depo sahasından alınan 

veya burada oluşan kirliliklerin bertaraf edilmesi, ikincisi ise depo gazının doğal gaz olarak 

adlandırılan, hemen hemen saf metana dönüştürülmesinin sağlanmasıdır. Bu gaz aynı

zamanda yüksek BTU’ ya (British Thermal Unit) sahip bir gazdır. Bu nedenle depo gazı

arıtımı, en büyük bileşen olan karbon dioksitin giderimini sağlamalıdır. Bunun dışında 

giderilmesi gereken diğer bileşenler halojenli bileşikler, H2S gibi korozif maddeler veya 

metanı seyrelten ve ısıtma değerini etkileyen karbon monoksit, azot ve sudur. Ayrıca bu gazın 
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çevreye etkisi de göz önünde bulundurulmalıdır(Walsh ve diğ., 1988).

Depo gazından eser bileşiklerin bertarafı

Yüksek konsantrasyonlarda halojenli organik bileşikler içeren depo gazları 3 teknikle 

arıtılabilir: aktif karbon, reçine veya moleküler eleklerle adsorpsiyon; sıvılarda adsorpsiyon ve 

soğutmayla yoğunlaşma.

Sabit yataklı aktif karbonla adsorpsiyon en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Bu teknik 

yaklaşık 50 yıl kadar önce bulunan, solventlerin geri alınması proseslerine uymaktadır. Otomatik 

olarak çalışan parçalardan oluştuğundan işletme bakım gereksinimleri düşüktür. Basınç

salınımıyla çalışan adsorpsiyon sistemleri de depo gazındaki iz kirlilikleri gidermekte kullanılan 

bir başka yöntemdir. Depo gazlarının arıtımında bazen biyofiltreler de kullanılabilir.

Depo gazının doğal gaza dönüştürülmesi

Depo gazları, içeriğindeki karbon dioksit muhtevası hacimsel olarak %1-3’ün altına 

düştüğünde doğal gaz olarak düşünülebilir. H2S muhtevası 5 mg/m3’ün altında kalmalıdır. 

CO2 giderimi sıyırma, moleküler boyutta çalışan aktif odun kömürü, absorpsiyon, sentetik 

polimer membranlardan geçirme, veya düşük sıcaklıkta distilasyon yöntemlerinden biriyle 

sağlanabilir.

Absorpsiyon proseslerinde CO2, organik bir solvent yada su içerisinde çözünür. Adsorpsiyon 

prosesleri, Selexol veya Krysol prosesleri gibi metanolün çok düşük sıcaklıklara kadar 

soğutulduğu fiziksel, veya monoetanolaminin (MEA) kullanıldığı kimyasal solvent sistemleri 

içerirler. Kimyasal solvent proseslerinde H2S ve CO2, kimyasal reaksiyonlarla giderilirken, 

fiziksel solvent proseslerinde her iki gaz da solvent içerisindeki kısmi basınçlarına bağlı

olarak çözünürler. Düşük sıcaklıkta distilasyon proseslerinde depo gazı sıvılaştırılır ve 

distilasyonla bileşenlerine ayrılır.

Metanın zenginleştirilmesi, SMSC olarak adlandırılan basınç salınımlı karbon moleküler 

elekle ve basınç ve sıcaklık salınımlı kolon prosesleriyle başarıyla sağlanabilir.

Depo gazı kondensatlarının bertarafı

Depo gazı su buharına hemen hemen %100 doygundur. Gazın toplanması ve işlenmesi 

süresince sıcaklık değişikliklerine bağlı olarak bu su buharı yoğunlaşır organik ve inorganik 

eser bileşikleri çözer. Kondensatlar korozif özellikte olup, kompozisyonlarına bağlı olarak 

sonuçta patlayıcılık veya toksik özellikler gösterirler. Bu nedenle depo gazı içeriğinde 

bulunan kondensatın bertarafı gereklidir.
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Depo gazı kondensatı, gazda ayrıldıktan sonra güvenli bir yolla uzaklaştırılmalı veya daha 

iyisi potansiyel tehlike özelliklerinden dolayı arıtılmalıdır. Toplanan kondensatlar depo 

sahasına geri devrettirilebilir, yüzeyden uygulamayla veya kuyulara geri verilerek toplanan 

sızıntı suyuyla birlikte arıtılabilir. Bazı uygulamalarda kondensat fazının ayrı olarak 

toplanması söz konusudur. Sıvı faz arıtma tesisine gönderilirken ayrılan hidrokarbon fazı

petrol ve yağ üreticilerine satılır veya flairlarda yakılır.

Depo gazı kullanımının ekonomik açıdan değerlendirilmesi

Depo gazlarının nihai kullanımı aşağıdaki alternatiflerden biriyle gerçekleşmektedir:

1. Havalandırma (geri kazanım yok, koku ve patlama tehlikesi, sera etkisi),

2. Flairlarla yakma (geri kazanım yok, daha az koku ve patlama tehlikesi),

3. Direkt yakma (ısı üretimi),

4. Motor yakıtı (ısının geri kazanımıyla ve geri kazanımsız mekanik veya elektrik gücü),

5. Türbin yakıtı (elektrik gücü),

6. Araç yakıtı (mekanik güç),

7. Doğal gaz şebekesine enjeksiyon,

8. Kimyasal madde üretimi.

Depo gazının nihai kullanımıyla diğer kaynaklardan oluşan biyogazın nihai kullanımı

arasında fark yoktur. Bununla birlikte yukarıdaki tercihlerin uygulanabilirliği depo gazı ve 

diğer biyogaz kaynakları arasında farklılıklar göstermektedir. Dikkat edilmesi gereken konu 

depo gazının özelliklerindeki değişiklikler ve depo gazında her zaman bulunması muhtemel 

olan, özellikle halojen içeren organik bileşikler gibi eser bileşiklerdir.

Depo gazlarının yakılması

Flairlerle yakma, depo gazlarının ve bunlardan kaynaklanan kokunun kontrolü için depo 

sahalarında uygulanan en yaygın metottur. Depo gazlarının enerjiye dönüşümü söz konusu 

olduğunda da, güvenlik açısından flair bulundurulması zorunludur.

En yaygın olarak kullanılan flair tipi, otomatik ateşlemeli sistemdir. Flairlar açık ve kapalı

alev tipi flairlar olmak üzere iki gruba ayrılabilir. Açık alev sistemlerinde yanma olayı, flairin 

üst kısmında meydana gelir. Bu tip flairlar ekstrem iklimsel şartlarda daha kararlı bir yanma 

özelliği göstermektedir. Açık alev tipi flairların en büyük dezavantajı, emisyonların

ölçülmesindeki zorluklardır. Kapalı alev tipi flairlarda yanma, yüksek sıcaklığa dayanıklı, 

özel olarak hazırlamış yanma odalarında gerçekleşir. Bu kısmın dışında hiç alev görülmemeli, 
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depo gazı ve hava akışları kontrol edilmelidir.

Flairların çevresel önemi, hidrokarbon bileşiklerini yok etme verimleri ve dioksin gibi yanmayan 

ürünlerin oluşmamasıdır. Flairlardaki giderme verimi %98-99.5 civarındadır. Giderme verimi 

tamamıyla depo gazı kompozisyonunun, atmosferik şartların, yakıcı tasarımının, ateşleme kaynağı

gibi parametrelerin bir fonksiyonu olan alevin stabilitesine bağlıdır. Depo gazları %30-60 arasına 

metan ihtiva ettiklerinde, flairlarda rahatlıkla sabit bir alev elde edilebilir. Kapalı flairlar ise, azot 

oksitler (NyOx), karbon monoksit ve hidrokarbonlar gibi toksik emisyonları daha verimli bir 

şekilde giderme özelliğine sahiptirler.

Depo gazlarının direkt yakılması

Direkt yakma depo gazlarının tüketilmesinde kullanılan en basit ve en eski yöntemdir. 

Kullanılan yakıt doğal gaz ve depo gazlarının bir karışımından oluştuğundan, yakıcının 

adaptasyonu için gerekli olan modifikasyonlar daha basittir ve korozyon problemleri 

minimumdur. Depo gazları genellikle geniş endüstriyel kazanlarda veya tuğla, kireç veya 

çimento fırınlarında yakılır. Depo gazı ayrıca seralarda kullanılabilir. Ayrıca, atıksu arıtma 

tesislerinden ortaya çıkan arıtma çamurlarının kurutulmasında da kullanılabilir. Depo 

gazlarının direkt yakılmasındaki en büyük sakınca, yoğunlaştırıcının depo sahasının yakınında 

inşa edilmesi zorunluluğudur. 

Depo gazlarının sabit motorlarda yakıt olarak kullanılması

Direkt yakmanın mümkün olmadığı durumlarda depo gazlarının arıtım ve 

değerlendirilmesinde kullanılabilecek en ekonomik çözüm yolu elektrik üretimidir. Elektrik 

üretimi, depo gazının motorlarda yakıt olarak kullanılmasıyla gerçekleşir. Motorlar depo 

gazlarında kullanılmaya başlamadan önce bazı modifikasyonlara tabi tutulmaları gerekir. 

Depo gazının yapısından dolayı, aşınmaya karşı normalden daha dayanıklı malzemeden 

yapılmış vanalar ve vana kapakları kullanılmalıdır.

Motorun bazı parçalarının halojenli organik bileşiklerin zararlarına karşı çok hassas olması

diğer bir kısıtlamadır. Depo gazındaki bu bileşikler, motorun yüksek sıcaklığından dolayı HCl 

ve CO2 ye ayrılırlar. HCl’nin büyük kısmı çıkış gazıyla birlikte çevreye yayılır. Bu gaz motor 

teçhizatını direkt olarak yada yağın asitlenmesi yoluyla etkiler.

Korozyonla ortaya çıkan zararların önlenmesi için şu tedbirler alınabilir; motor yağına bazı

ilaveler yapılarak HCl’nin tamponlanması sağlanabilir, tehlikeye yol açabilecek 

malzemelerden imal edilmiş ekipmanlar korozyona dirençli maddelerle kaplanabilir ve depo 

gazı, halojenli organik iz bileşiklerin bertarafını sağlayacak şekilde arıtılabilir.
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Depo gazının gaz türbinlerinde yakıt olarak kullanılması

Bir gaz türbini atmosferden önemli miktarda hava alır, bu havayı sıkıştırır, ısıtmak için bir 

yakıt kullanır ve daha sonra bunu bir enerji türbinine göndererek mekanik güç veya elektrik 

enerjisi üretimini sağlar. Depo gazındaki metanın ısı muhtevası 13000-18000 kJ/m3 gibi 

nispeten düşük değerlerde olmasına rağmen, herhangi bir modifikasyon uygulanmadan 

kullanılabilir. Eğer ısıtma değeri daha düşükse, çift yakıt sisteminin kullanılması daha 

uygundur. Bir türbinde yakma ile motorda yakma işlemleri aynı parametrelerin optimum 

değerlerde olmasını gerektirir. Bu parametreler hava/yakıt oranı, türbülans, bekleme süresi ve 

ateşleme kaynağıdır.

Gaz türbinlerinin en büyük avantajı, dizel motorlarından veya buhar türbininden daha az yer 

kaplamasıdır. Ayrıca gaz türbinleri, daha fazla elektrik enerjisi üretir ve bakım maliyetleri 

daha düşüktür. Ancak bir gaz türbininin depo gazı ile çalıştırılabilmesi için her sıkıştırmadan 

sonra yağ ve suyun ayrılması gerekmektedir.

Depo gazının araç yakıtı olarak kullanılması

Depo gazları bazı şartlar sağlandıktan sonra araç yakıtı olarak kullanılabilir. Önce, depo gazı

doğal gaz kalitesine yükseltilir, daha sonra araçlar doğal gazla çalışmaya uyumlu hale 

getirilir. Yakıt istasyonlarının ulaşımı kolay olmalıdır.

Depo gazının doğal gaz şebekesinde kullanılması

Depo gazının sahanın içinde veya yakınında kullanılması mümkün olmadığında, gazın doğal 

gaz kalitesine çıkarılması ve şebekeye verilmesi düşünülebilir. Depo gazı şebekeye 

verilmeden önce arıtılır ve hemen hemen saf metana dönüştürülür. Bunun yanında güvenlik 

nedeniyle gaza bazı koku yapıcı bileşikler ilave edilir. Bazı durumlarda propan ilavesi gerekli 

olabilir. Depo gazının iyileştirilmesi için uygulanacak arıtma prosesleri depo gazının bileşimi 

ve istenen kalite standartları ile ilgilidir.

Depo gazının kimyasal madde üretiminde kullanılması

Depo gazının içeriğindeki metandan, petrokimyasal proseslerde hammadde olarak 

yararlanılması, teknik olarak mümkündür. Depo gazlarından bu şekilde yararlanılabilmesi için 

bu nihai kullanım şeklinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bugün için en uygun kullanım şekli 

metanol (CH3OH) üretimi olarak görülmektedir.

Depo gazı bileşiminden kaynaklanan problemler
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Depo gazlarının fiziksel, kimyasal ve yanma karakteristikleri, sıradan ekipmanların bu gaz ile 

kullanılması için değişiklikler yapılması gerekmektedir. Öncelikle, depo gazının ısıtma 

değeri, bilinmesi gereken önemli bir parametredir. Depo gazının ısıtma değeri, gazın metan 

muhtevasının yanında, içeriğindeki diğer yanabilir gazların da bir fonksiyonudur. Bu değer 

aynı zamanda, ısıtma değerini düşürücü etkiye sahip olan karbon dioksit ve su muhtevası gibi 

yanmayan gaz miktarına da bağlıdır. Depo gazlarında bazen, yanmayan gaz içeriğinin 

azaltılması için bir arıtma uygulanması veya yanma reaksiyonunun başlaması için yardımcı

bir yakıtın kullanılması gerekmektedir.

Hava veya yakıtın tamamının kullanılarak tam yanmanın meydana geldiği hava/yakıt oranı

için optimum konsantrasyon havada hacimsel olarak %9.4 metandır. Depo gazında bu değer, 

gaz içerisindeki yamayan gazlara bağlı olarak değişir. Yakıcının tasarımında alev hızı oldukça 

önemli bir parametredir. Alev hızı direkt olarak metan muhtevasıyla ilgilidir. Isı transfer oranı

direkt olarak alev sıcaklığına bağlı olduğundan, ısı geri kazanım sistemlerinin tasarımında

alev sıcaklığı önemli bir parametredir. Teorik alev sıcaklığı yanmayan bileşenlerin 

konsantrasyonlarıyla ters orantılıdır (Walsh et al., 1988).

Yakma teçhizatının tasarımında göz önünde bulundurulacak diğer hususlar, depo gazının tam 

olarak yanabilmesi için yanma bölgesindeki bekleme süresi, yakıtın alev almasını ve 

yanmasını sağlayacak sıcaklık, yakıt ve oksijenin tam olarak karışması için gerekli olan 

türbülans ve yanmayı sağlayacak yeterli oksijen miktarıdır.

Daha önce de belirtildiği gibi depo gazı, halojenli ve aromatik organik bileşikler içermektedir. 

Bazen halojenli organik bileşiklerin konsantrasyonları herhangi bir zarara sebep olmayacak 

kadar düşük seviyelerde olur. Ancak bazı durumlarda da kabul edilebilir sınırların çok 

üzerinde konsantrasyonlarla karşılaşmak mümkündür. Bunun sebebi, depo sahasında 

endüstriyel atıkların da evsel katı atıklarla birlikte depolamış olmasıdır. Klorin, florin ve 

sülfür içere bu bileşikler korozyona sebep olabilir. 10 mg klorin/m3 depo gazı

konsantrasyonundan düşük değerler korozyona sebep olmaz. 

Dioksinler gazın ön ısıtılması sırasında oluşabilir. Ön ısıtma odalarında uygulamada beyaz-gri 

bir tortu ile karşılaşılır. Bu tortu bakır, demir, antimon veya ham gazdaki organik metal 

bileşiklerinden kaynaklanan kalaydan oluşmaktadır. Bu bileşikler, ön ısıtma odalarındaki 

sıcaklıklarda, klorlu bileşiklerden dioksin oluşturmakta katalist görevi görürler.

Yanma prosesinde bütün hidrokarbon bileşiklerinin yanmasını sağlamak için önemli miktarda 

hava gereklidir. Bu değer hava/yakıt oranı olarak bilinir. Uygulamada %10-15 fazla hava 
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kullanılır. Bunun yanısıra herhangi bir uçucu organik bileşiğin yanması, bekleme süresine, 

işletme sıcaklığına ve yakıcının türbülansına bağlıdır.

İşletme sıcaklığı, tam yanmanın gerçekleşmesi için depo gazının kendiliğinden alev alma 

sıcaklığından 150-250 oC daha yüksek olmalıdır. Depo gazının tutuşması için genellikle 

minimum 800 oC işletme sıcaklığı gereklidir. 1000-1100 oC gibi daha yüksek işletme 

sıcaklıkları, eser miktardaki hidrokarbonların bertarafını kolaylaştırır. Uçucu organik 

bileşikler için bekleme süreleri, tam bir giderimin sağlanabilmesi için 0.25-2 saniye arasında 

olmalıdır. Genellikle klorlu ve aromatik hidrokarbonların, karbon monoksit ve yanmamış

hidrokarbonlara oksidasyonunu engellemek için ilave bekleme süreleri gerekmektedir.

Kompostlaştırma

Kompost, üretilen organik maddenin tekrar kullanıma sunulmak üzere yapılan geri dönüşüm 

faaliyetinin faydalı son ürünüdür. Kompostlaştırma işlemi organik atıkların biyooksidasyon 

işlemidir. Gerçekleşen redoks reaksiyonunda ana elektron alıcısı oksijen iken sistemin ana 

elektron vericisi organik maddedir. Bu reaksiyonun nihai ürünleri ise su, karbondioksit ve 

kompost ürünüdür.

Şekil 23. Kompostlaştırma prosesi

Kompostlaştırma, organik maddenin kontrollü şartlar altında humus veya benzeri nitelikteki 

ürüne dönüştürüldüğü biyokimyasal ayrıştırma sürecidir. Kompostun faydaları ve kullanım

alanları;

• Organik katı atıkların biyolojik olarak stabil son ürünlere dönüşümü 

• Elde edilen ürünün tarımda, bahçecilikte ve diğer alanlarda (toprak iyileştirme, 

organik gübre ve peyzaj çalışması gibi) kullanılması

• Atıktaki patojen bakterilerin etkin biçimde giderilmesi 

• Katı atıkların düzenli depolama sahasından tasarruf sağlanması
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• Toprak erozyonu kontrolü sağlama 

• Zeminin boşluk hacmini artırması, havalandırılmasını kolaylaştırması ve su tutma 

kabiliyetini arttırması

• Zor işlenen toprakların kolay işlenmesini sağlaması

• Yüksek mineralli gübrelemeye karşı tamponlama görevi yapması ve böylece bitkilerin 

zarar görmesinin önlenmiş olması

• Besin maddelerinin daha iyi kullanılması

• Gübre tüketiminin azaltılması, bu yolla çevre kirliliğinin azaltılmasının ve ekonomik 

giderlerde tasarrufun sağlanması

Katı atık içerisindeki organik kısımlar (mutfak atıkları, arıtma tesisi çamurları vb.) kompost 

yapılarak tekrar kullanılır hale getirilebilir. Kompost, katı atık içerisindeki organik kısımların

biyokimyasal süreçten geçirilerek humusa benzer bir malzemeye dönüştürülmesidir. Katı ve 

sıvı atıklar içindeki organik maddeler çeşitli mikroorganizmalar vasıtasıyla daha basit 

bileşiklere, bilhassa CO2 ve H2O’ya dönüşür. Mikroorganizmaların metabolizma olayları

neticesinde açığa çıkan ısı ile materyal 60-65°C’ye kadar ısınır. Kompostlaştırma aerobik ve 

anaerobik olmak üzere başlıca iki yolla yapılır. Anaerobik süreçte dönüşüm esnasında yan 

ürün olarak biyogaz da elde edilmektedir. Atıkların uygun kısımları kompost yapılsa bile 

yaklaşık %30’luk bir kısmı nihai olarak başka bir usulle uzaklaştırılması gerekmektedir. 

Kompostlaştırmadaki biyokimyasal ayrışma işlemi üç fazda gerçekleşmektedir:

1- Şeker, glikoz, nişasta gibi çabuk ayrışan organik maddelerin kuvvetli ısı çıkışıyla 

birlikte kısa sürede parçalanması,

2- Zor ayrışan bileşiklerin (hemiselüloz, yağ, lignin, reçine vs.) nispeten uzun sürede 

parçalanması,

3- Mineralizasyon

Üretilen kompostun değerlendirilmesi istendiğine göre mineralizasyon işleminden 

kaçınılmalıdır. Aksi takdirde kompostun humus değeri önemli ölçüde düşer. Yani kompost, 

ne kadar fazla organik madde ihtiva ederse, tarım bakımından o kadar kıymetlidir. Bundan 

dolayı da işlem hijyenik şartlar sağlayıncaya kadar devam eder.

Kompostlaştırma işleminin en önemli kademesini biyokimyasal aerobik ayrışma 

oluşturmaktadır. Kompostlaştırma işlemini hızlı veya yavaş olarak sağlayabilen, çeşitli 

firmalarca patent veya lisans konusu olabilecek düzenlemeler geliştirilmiştir. Ancak seçilecek 

her yöntemin basit, işletilmesi kolay sistem ve ünitelere sahip olması gerekmektedir.
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Kompostun bitki toprağı olarak veya özel bitki kültürlerinde kullanılması ile tarlada 

kullanılması durumlarına göre farklı olgunlukta olması istenmektedir. Ayrışma denilince, 

tarlada kullanılabilecek mertebede olgunlaşma “Ön Ayrışma” veya “1. Kademe Ayrışma”

anlaşılır. Ayrışmanın ve emisyon oluşumunun önemli kısmı 1. Kademede oluşmaktadır. Bu 

nedenle temel ayrışma sistemleri daha çok 1. Kademe üzerine yoğunlaşmıştır. Bu temel 

ayrışma sistemleri, statik ayrışma sistemi ve dinamik ayrışma sistemi olmak üzere iki ana 

grupta toplanmaktadır. Ülkemizde, daha az enerji gerektiren ve daha az mekanik kısımdan 

meydana gelen statik yöntemlerin kullanılması daha uygun olabilir. Statik sistemin dinamik 

sistemlere göre avantajları şöyle sıralanabilir:

 Basit ekipman, seyrek ve basit tamir bakım işlemi,

 Katı atıkların sistemde uzun süre kalması sağlanabilir,

 Elde edilen taze kompost son ayrışmaya gerek kalmadan tarlada kullanılabilmektedir,

 Bekleme süresinin uzunluğu sayesinde iyi bir termik dezenfeksiyon sağlanmakta,

 İlave tesislere gerek kalmadan emisyon giderimi sağlamaktadır.

 1. kademe ayrışma yıllık yağış miktarı 1500 mm olan bol yağışlı yörelerde bile 4-6

hafta içinde gerçekleşebilmektedir. Ancak bunun için aşağıdaki koşulların sağlanması

gerekmektedir,

 Ham katı atık, ön öğütmeden sonra elenmeden homojen olarak yığınlarda 1. 

Kademe ayrışmaya tabi tutulmalıdır. Böylece kompost verimi de artmaktadır,

 Taze kompostun su içeriği % 40 civarında olmalıdır,

 Yığınların şekli ve büyüklüğü işletme tarzına (doğal veya yapay havalandırma) 

uygun olmalıdır.

Kompostlaştırmanın prensipleri

Kompostlaştırma işlemi, nemli tutulan ve havalandırılan karışık organik atıklarda doğal olarak 

bulunan, kendiliğinden çoğalan mikroorganizmalar tarafından gerçekleştirilir. Başlangıçta 

çoğunlukla bakteri olan bu organizmaların çoğalması sırasında ısı, CO2 ve su buharı açığa 

çıkar. Eğer ısının açığa çıkması, ısı kaybından daha hızlı ise, sıcaklık yükselir, ısıya karşı

duyarlı organizmalar ölür ve ısıya karşı dayanıklı bakteriler çoğalır. Birinci aşamada 

mezofilik bakterilerle beraber aktinomisetler, maya ve diğer mantarlar, yağları, proteinleri ve 

karbonhidratları ayrıştırırlar. Sıcaklık 40-50 °C’ye ulaştığında kompostlamayı başlatan 

organizmaların hemen hemen tamamı ölür ve bunların yerini 70°C sıcaklığa kadar 
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dayanabilen ve ısı üretebilen termofilik bakteriler alır. Kompostun 60-70°C sıcaklığa ulaşan 

kısımda, bir kaç sporun dışında temel olarak bütün patojenik organizmalar bir kaç saat içinde 

ölür. Termofilik bakteriler kendileri için mevcut besini tükettiklerinde ısı üretmeyi durdururlar 

ve kompost soğumaya başlar. Soğuyan kompostta ölü bakterileri de içeren, genellikle mantar 

ve aktinomisetlerden oluşan yeni bir grup organizma çoğalır. Kompostlamanın üç evresi; 

mezofilik evre, termofilik evre ve iyileştirme evresi olarak adlandırılır. 

İyi bir kompost oluşturmak için kontrol edilmesi gereken üç temel değişken; oksijen, nem ve 

genellikle C/N oranı olarak ifade edilen organik maddedeki karbon/azot oranıdır. 

Kompostlama organizmalarının çoğunluğunu oluşturan bakterilerde C/N oranı yaklaşık olarak 

30’dur ve 25-35 aralığı kompostlaştırma için optimum aralıktır. Nem, komposttaki 

mikroorganizmaların büyümesi ve çoğalması için gereklidir. Nem içeriği minimum 

%30-%40 (ağırlık cinsinden) kadardır. Üst aralık ise gözeneklerin, oksijenin 

mikroorganizmalara ulaşmasını sağlayacak şekilde açık tutulmasıyla belirlenir. Buna da 

sistemlerin çoğunda % 60 nem oranıyla ulaşılır. 

Organizmalarda difüzyon yoluyla ulaşan oksijen genellikle havadan temin edilir. 

Kompostolaştırma, eğer yığın döndürülür veya karıştırılırsa daha hızlı seyreder ve havanın

kütlenin içine doğru üflenmesi ya da kütlenin içinden emilmesi sağlandığında daha hızlı bir 

şekilde gerçekleşir. Nem içeriği çok yüksek, yığın sıkıştırılmış ve bakteri sayısı çok fazla ise, 

oksijen yığına giriş hızından daha hızlı bir şekilde tüketilirek, anaerobik organizmalar üremeye 

başlar ve anaerobik ayrışma meydana gelir. Anaerobik ayrışma sonucunda aynı tip ürünler açığa 

çıkar, ancak bu işlem çok daha yavaştır ve rahatsız edici kokular açığa çıkar. Ayrıca, ürünü 

dezenfekte etmek için yeterli ısı üremez ve ürün bitkiler tarafından daha az tolere edilebilir bir 

hal alır. Kompost sistemlerinin çoğunda meydana gelen anaerobik bölgeler, aerobik bölgeler 

tarafından çevrelendiği takdirde elimine edilebilmektedir.

Oksijenin kompost sisteminin tümüne ulaşmasını sağlamak için çöpün, parçalara ayrılması ve 

büyük metallerin, cam parçalarının, kompostlanmayan maddelerin komposttan 

uzaklaştırılması gerekir. Bozunmayan katı maddelerin kompostlaştırma prosesine çok küçük 

etkisi olmasına rağmen, eğer kompost tarımsal amaçlarla kullanılacaksa, son üründe kalan bu 

maddeler ve büyük parçalar komposttan uzaklaştırılmalıdır.

Kompostlaşan sistemin pH’ı ilk önce organik asitlerin oluşmasıyla yaklaşık 4-5’e düşer. Daha 

sonra organik oksitlerin termofilik fazda tükenmesiyle 8,5’a kadar yükselir. Tamamlanmış

kompostun asitli topraklar üzerinde ayrıca bir alkalileştirme özelliği vardır. Kompostun 

tarımda kullanılabilmesi için;
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 Kompostun, hijyenik yönden kusursuz olması, canlı sağlığını tehdit etmemesi,

 C/N oranının 35’den daha büyük olması halinde kompost reaksiyonunun optimum 

şartlarda cereyan edebilmesi için reaktöre azot beslemesinin yapılması,

 Toprak ıslahı için kullanılacak kompost, organik madde muhtevasının kuru 

maddenin en az %35’i oranında olması,

 Piyasaya sürülen kompostun su muhtevasının %50’yi geçmemesi,

 Üretilen kompostun dane büyüklüğü itibariyle sınıflandırılması,

 Piyasaya sürülen kompostun içinde cam, cüruf, metal, plastik, lastik, deri gibi 

maddelerin toplam ağırlığının %2’sini geçmemesi gerekir.

Üretilen kompost, bitkilerin ihtiyaçlarına uygun hale gelmesi için kimyasal gübre ile 

desteklenebilir. Bazı durumlarda içinde endüstriyel atıklardan ileri gelen zararlı

konsantrasyonlarda kirletici içermemesi koşuluyla arıtma çamuru, kompostlanacak katı atıkla 

karıştırılabilir. Bu çamurun kullanılmasının tercih edildiği koşullar;

1. Havalandırmadan dolayı ve kuru iklimlerde buharlaşmadan dolayı kaybolan nemin 

tekrar kazanılması gereken durumlar,

2. C/N oranının azot katkısı yoluyla ayarlanması gerektiği durumlardır. Kullanılacak 

çamur miktarının sınırları karışımın ilk C/N oranına ve çamurun ilk nem miktarına 

bağlıdır.

Ekonomik Değerlendirme

Katı atık yönetiminde, katı atık toplama ücretleri genel olarak toplam maliyetin %60’ını

oluşturmaktadır. Ancak azaltma, tekrar kullanım, geri dönüştürme gibi faaliyetlerin artması ile 

bu oran değişmektedir. Katı atıkların bertaraf ücretleri kullanımla doğru orantılı değildir. 

Örneğin; su kullanımının sayaçlarla ölçülmesi, suyun daha az kullanılmasını teşvik 

etmektedir. Ancak katı atıkların benzer bir yöntemle ölçülmesi çok vakit almakta ve şu anda 

pratikte uygulanmamaktadır. Çöp torbası sayısına bağlı olarak ödeme yapılması durumunda 

ise yasal olmayan çöp dökmenin artığı gözlenmiştir. Katı atıkların bertarafında kullanılan 

teknolojilerin yaklaşık maliyetleri Tablo 17’de verilmiştir.
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Tablo 17 Katı atıkların bertarafında kullanılan metodların maliyetleri

Bir ton atık için bertaraf maliyeti ($)
Geri Kazanım 2-8
Düzenli Depolama 8-12
Kompostlaştırma 10-40
Yakma 80-150

Kompostlaştırma Teknolojileri

Pasif Yığın Kompostlaştırma: Basit sistemlerdir. Karıştırma yapılmaz, doğal hava 

hareketinden yararlanılır. Yığın yüksekliği 1-1,2 m geçmez.  Sıcaklık ve sıkışma durumları

sürekli kontrol edilmelidir aksi taktirde anaerobik şartlar oluşabilir.

Şekil 24. Pasif yığın kompostlaştırma prosesi

Aktarmalı Yığın Kompostlaştırma: Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan sistemdir.

Karıştırma için özel makine ekipmanlar kullanılır. Yığın ebatları seçilen ekipmana göre 

ayarlanabilir fakat alan ihtiyacı fazladır

Şekil 25. Aktarmalı yığın kompostlaştırma prosesi
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Havalandırmalı Statik Yığın Kompostlaştırma: Genellikle açıkta yapılan sistemlerdir. 

Havalandırma için ilave sistemler vasıtasıyla sağlanır. Havalandırmada negatif veya pozitif 

basınç oluşturulur. Negatif havalandırmada çekilen hava biyofiltede arıtılabildiğinden daha az 

koku sorunu ile karşılaşılır. Yığın yüksekliği 1,5-2,5 m arasındadır.

Şekil 26. Havalandırmalı statik yığın kompostlaştırma prosesi

Reaktörde Kompostlaştırma: Bina, kanal veya reaktör içindeki kompostlaştırmadır. Bu 

sistemlerin ilk yatırım maliyeti yüksek,  kompost üretim süresi kısadır. Koku problemi daha 

azdır fakat mekanik ekipmana duyulan ihtiyaç fazladır. Alan gereksinimi açık kompost 

tiplerine göre daha azdır.
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Şekil 27. Reaktörde kompostlaştırma prosesi görünümü

Kompost Ürün Kalitesi

Stabilite, organik madde içeriği, pH, su tutma kapasitesi ve besi maddesi kompost ürününün 

en önemli kalite parametreleridir. Çözünebilen tuzlar, uçucu organik asitler ve ağır metaller 

gibi fitotoksik (bitkilere zararlı) maddelerin bulunması tohum üremesini ve köklerin 

büyümesini engeller. Yoğunluk, su muhtevası, partikül büyüklüğü gibi özellikler, kompostun 

nasıl muamele göreceğini belirlemektedir. Kompost ürününün bazı önemli karakteristikleri ve 

uygulamadaki önemleri aşağıda özetlenmiştir.

1. Organik madde içeriği: Kompost, temel karbon sağlayıcısı olan organik maddenin en 

önemli kaynağıdır. Organik madde, toprağın fiziksel özelliklerini geliştirerek, yararlı

organizmalara enerji kaynağı sağlayarak ve besi maddelerinin kaynağını geliştirerek, toprak 

ve bitkinin verimliliğini arttırır. Verimli bir toprak, en az %3-4 organik madde içermelidir. 

Toprağın organik madde içeriği, tekrarlanan kompost veya başka organik malzeme 

uygulamalarıyla yavaşça arttırılabilir. Kompostların organik içeriği, yaklaşık %35’den %70’e 

kadar değişir (tercih edilen aralık %50-60). 

2. Besi maddesi içeriği: Organik madde içeriği ve toprak iyileştirici özelliklerinden dolayı

kompostun uygulanmasından bazı faydalar sağlanır. Kompost ayrıca bitkilerin büyümesi için 

gerekli azot, fosfor ve potasyum gibi bazı ana besi maddelerini sağlar. Zirai uygulamalarda 

verimliliği en iyi hale getirmek ve kirlilik riskini en aza indirmek için besi maddesi ilavesinin 

kontrollü ve belirli miktarlarda uygulanması istenir. 
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3. Patojenler ve zararlı tohumlar: Kompostun bünyesinde bitki patojenlerini 

bulundurmaması önemlidir. Hayvan dışkıları, kompost besin maddesi olarak kullanılırken 

içinde patojenlerin bulunması hastalığın hayvanlara ya da insanlara bulaşma riskinin 

artmasıyla sonuçlanabilir. Fakat, bir kompost yığını uygun şekilde karıştırılır ve ısınması için 

yeterli zaman verilirse, aktif kompost süresince kazanılan sıcaklıklar çoğu patojeni ve zararlı

tohumları etkisiz hale getirmek için yeterli olacaktır

4. Partikül boyutu ve yapısı: Kompostun ya da toprağın partikül büyüklüğü ve yapısı

karışımdaki baskın partiküllerin büyüklüğü ile belirlenir. Genelde, ince bir yapı homojen 

küçük partikülleri gösterirken kaba bir yapı homojen büyük partikülleri gösterir. Homojen bir 

yapıya sahip olmayan kompost, biyolojik olarak stabil olmayabilir. Sonuçta, partikül 

büyüklüğü ve fiziksek doku yapısı ürün stabilitesinin göstergesi olarak kullanılabilir. Bu 

parametreler, ayrıca arazi uygulamaları süresince mekanik performans gibi özel uygulamalar 

için ürünün kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla da kullanılabilir. Bir kompostun partikül 

büyüklüğü ve fiziksel doku yapısı son eleğin elek açıklığı ile belirlenir. Birçok kompost 25 

mm’nin altındaki partikül büyüklüklerine sahiptir. Bahçe kullanımına yönelik kompost 

genellikle 10 mm’lik eleklerden geçirilir. 

5. pH: Gelişme için diğer tüm koşulların uygun olduğunu kabul edersek, özel bitkiler 

optimum toprak pH’ında yetişirler. Kompostun toprağın pH’ına olan etkisini tahmin etmek 

için kullanılan kompostun pH’ı bilinmelidir. Kompostlar tipik olarak hafif alkalidir (pH 7-8), 

fakat kompostun pH’ı 5,5-8 arasında değişebilir. Bitmiş bir kompostun pH’ı 5,5-8 arasında 

olmalıdır. Yüksek pH değerlerinde sistemde amonyak oluşumuna bağlı olarak azot kaybı

yaşanabilir. 

6. Su tutma kapasitesi: Su tutma kapasitesi, kompost yada toprak gibi bir kütlenin suyu tutma 

yeteneğinin bir ölçüsüdür. Kurak iklimlerde, kompost ürünlerin su ihtiyacını azaltmak 

(toprağın su kapasitesini artırmak) için kullanılabilir. Su tutma kapasitesi, suyla dolan boşluk 

hacminin toplam kompost yada toprak hacmine bölünmesi ile elde edilir. Birçok kompost için 

su tutma kapasitesi %75-200 arasında değişir. Tercih edilen aralık %100 ve daha üstüdür. 

7. Su muhtevası: Kompostun su muhtevası, toplam kompost ağırlığına bağlı olarak suyun 

yüzde ağırlığıdır. Ürünün ne şekilde kullanılacağı konusunda önemli bir etkisi vardır. Su 

muhtevası, kompostun yoğunluğunu etkilediği için taşıma maliyeti ile doğrudan ilişkilidir. 

Ayrıca, su muhtevası önemli bir sağlık sorunu oluşturan toz oluşumunu da etkilemektedir. 
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Toz oluşumunu önemek için tipik alt limit %35’tir. Bitmiş kompostun su muhtevası %35-60 

arasında değişebilir, fakat arzu edilen  %40-45 aralığıdır.

8. Yoğunluk: Yoğunluk, malzemenin toplam ıslak ağırlığının hacmine oranıdır. Yoğunluk 

önemli bir parametre olup taşıma ve depolama maliyetlerini etkilemektedir. Tipik kompost 

yoğunluğu yaklaşık 220-440 kg/m3 arasında değişir. Yoğunluk daha çok su muhtevasından 

etkilenir. Islak malzemeler daha yüksek yoğunluğuna sahiptir. Bu nedenle, tercih edilen 

kompostun yoğunluğu 250-310 kg/m3 arasındadır. 

9. Bitki yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği: Tohum üretimi ve bitkilerin büyümesinin 

değerlendirilmesi, kompostun bitkileri büyütme etkisinin kanıtlanması için oldukça önemlidir. 

Normalde, kompostun büyümeye olan etkisi, kompost karışımının tohum üretimi ve kök 

gelişimini olumsuz etkileyip etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Kompost ürünü, 

tohum üretimi ve bitki gelişmesi testlerini tatmin edici bir şekilde geçmelidir. 

10. Çözünmüş tuz içeriği: Çözünmüş tuz içeriği, metre başına desisiemens birimi ile rapor 

edilir (dS/m). Kompost/toprak karışımında aşırı çözünmüş tuz içeriği, tohum üretimini ve 

bitkilerin kök gelişimini engelleyebilir veya bozabilir. Bitmiş kompost içindeki normal 

çözünmüş tuz içeriği 1-30 dS/m arasında değişir, fakat genellikle 10 dS/m değerine yakındır. 

Genelde, 5 dS/m veya daha az çözünmüş tuz içeriği tercih edilir. Ancak bahçe uygulamaları

için bitmiş kompost/toprak karışımında iletkenlik 3 dS/m değerinin altında olmalıdır. 

Toprakta var olan çözünmüş tuz seviyesi de dikkate alınarak kompost uygulama oranları

belirlenmelidir. 

11. İz elementler: Komposttaki bakır, molibden, çinko ve nikel gibi iz elementlere bitki 

enzimleri tarafından biyokimyasal etkinliği desteklemek ve sağlıklı bitki gelişmesini 

sağlamak için belli seviyelerde ihtiyaç duyulur. Bu iz elementlerin biri veya birkaçının eksik 

olduğu toprakta yetişen ürünler, gübre veya uygun kompost karışımları desteğine olumlu 

cevap verirler. Buna rağmen, bir iz element fazla uygulanır ve toprakta aşırı hale gelirse 

kompostun bitkiye fitotoksik etkisi gözlenebilir. Bazı iz elementlerin (ağır metaller) aşırı

konsantrasyonlarının tüm canlılara zehirli etkisi olabilir. Bu kompost için kullanılan ham 

maddelerin özelliğine de bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, çiftlikte üretilen kompostun 

toprak iyileştiricisi olarak kullanıldığı zaman ağır metallerin etkisinden bahsedilmezken, 

arıtma çamurlarından elde edilen kompostun uygulanmasında ise ağır metallere dikkat 

edilmelidir. 
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12. Ayrışamayan maddeler: Plastik, cam, taş ve metal objeler gibi inert maddeler kompostta 

istenmez. Araziye uygulanırsa, bu maddeler ayrışmadan toprakta yıllar boyunca kalabilir. 4 

mm’den daha büyük inert maddeler eleme ile uzaklaştırılabilir.

Atık Yakma ve Gazlaştırma

Bir termal bertaraf yöntemi olan atık yakma/gazlaştırma (termal dönüşüm) prosesi, yanabilir 

atıkların yüksek sıcaklıklarda inert bir kalıntıya (kül, cüruf) dönüştürülmesi prosesidir. Atık 

yakma teknolojileri (Termal Arıtma Prosesleri) gerçek yakma prosesi ile baca gazı ve atıksu 

arıtma kademeleri olmak üzere başlıca üç ana bileşenden oluşur. Yakma teknolojisi seçiminde 

atığın fiziksel ve kimyasal özellikleri dikkate alınır. Enerji geri kazanımlı kütlesel yakma için 

kentsel atığın ortalama ısıl değeri 1.600 kcal/kg civarında olmalıdır. Zengin ülkelerde evsel 

atığın ısıl değeri 2.400 kcal/kg düzeyindedir. KKA (Kentsel Katı Atık) gibi heterojen bir yakıt 

genellikle kütlesel yakma tesisleri olarak bilinen sistemlerde yakılır (Şekil 28).

Şekil 28. KKA’tan enerji üretimi için kullanılan yakma prosesi

Prensip olarak, atığın organik madde içeriği ne kadar fazla ise yanmaya o derece elverişlidir. 

Bu şartı sağlayan başlıca atıklar aşağıda verilmiştir:

 Evsel katı atık

 Ticari atık (alışveriş merkezleri, ofisler)

 Endüstriyel atık

 Atıksu arıtma tesisi çamurları

 Tehlikeli atıklar

 Organik atıklarla kirlenmiş toprak
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Yakma; katı atıkları, arıtma çamurlarını, sıvı atıkları ve gazları ısıl proseslerle zararsız hale 

getirmek ve enerji geri kazanmak üzere kullanılabilir. Değişik atık türleri için farklı yakıcı

tipleri geliştirilmiştir. Bunlar üç farklı grup içinde toplanmaktadır.

 Izgaralı yakıcılar

 Döner fırınlar

 Akışkan yataklı yakıcılar

Izgaralı Yakıcılar: Modern yakma tesisleri katı atıkların yakılması yanında, enerji geri 

kazanımına da imkân verecek şekilde tasarlanmışlardır. Bu tip yakma tesisleri; gelen atığın

depolandığı ve ayıklandığı bir biriktirme haznesine, atıkları besleme haznesine vermek 

amacıyla kullanılacak bir vince, üzerinde yakmanın gerçekleştiği özel taban ızgaralarına sahip 

bir yakma odasına, içerisinden geçen suyun buhara dönüştürüldüğü ısı değiştirici borulardan 

oluşan ısı geri kazanım sistemine, kül uzaklaştırma ve baca gazı arıtma sistemlerine 

sahiptirler.

Döner Fırınlar: Yakma odasının bir diğer modifikasyonu döner fırındır. Özellikle tehlikeli 

atık bertarafı için kullanılmaktadır. Yanma odasının ardında bir son yanma bölümü 

(afterburner) kullanılır. Yatay döner fırında yakılamayan baca gazları ve tozlar, afterburnerde 

daha yüksek sıcaklıkta yakılır. Atıklar döner silindir fırında tam yanma sağlayıncaya kadar 

kalmalıdır. Bu bekletme süresi atık cinsine, kullanılan teknolojiye ve işletme şartlarına bağlı

olarak değişmektedir. Sıcaklık evsel atık için en az 850°C, tehlikeli ve tıbbî atık için ise en az 

1200 °C'de tutulmalıdır.

Akışkan Yataklı Yakıcılar: Yanma odasının alt kısmında sıcak hava üflenerek uçurulan kum 

kullanılır. Atık yanma işleminden önce belli tane büyüklüğünü sağlayacak şekilde 

parçalanmak amacıyla bir ön işlemden geçirilir. Kızgın kum ile karışan atık fazla hava 

varlığında yanar. Sabit akışkanlar yatağı fırınlarının ortasında genellikle huni veya silindirik 

şekilde düzenlenmiş bir reaktör bulunur. Döner akışkanlar yatağı fırınları, sabit olanların

geliştirilmiş şekilleridir. Burada, yakma sonucu oluşan küller, yakma hücresine geri aktarılır.
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Katı Atıklar

 Katı Atık

 Bir proses tamamlandıktan sonra oluşan, ekonomik ve sosyal 
değeri olmayan istenmeyen atıklardır.

 Atıkların miktarı ve çeşidi kültürel ve sosyo-ekonomik yapıya 
bağlı olarak değişiklik gösterir.

 Uygun bertaraf edilmediklerinde çevresel problemler 
oluşur.

 Çoğunlukla geri dönüştürülebilir ve yeniden 
kullanılabilirler (cam, kağıt, plastik, metal ve organikler).

Katı Atık Nedir?

• Kullanılmayan ve istenmeyen insan ve hayvan faaliyetleri 
sonucu oluşan bütün atıklar

• Nüfusun az olması ve kullanılabilir alanların fazla olması 
katı atıklar problem olarak gözükmüyordu

• İnsanların şehirlerde yaşamaya başlaması ve bir araya 
gelmesi problemin başlangıcı olmuştur

• Atık yönetiminin olmaması sonucu oluşan veba 14. yy.’da
Avrupalarının yarısının ölümüne neden oldu

 Atık Nedir?

Atığın sözlük anlamı düşük değerde, kullanım dışı veya faydasız
kalıntı (bakiye) olarak ifade edilmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre
Programı (UNEP) atığı, “sahibinin istemediği, ihtiyacı olmadığı,
kullanmadığı, arıtma ve uzaklaştırılması gerekli maddeler” olarak
tarif etmektedir

 Geri dönüşüm ve yeniden kullanımın yaygınlaşması kentlerde 
tüketim ve kirliliği azaltmaktadır.

 Kirlilik bölgesel ölçekte olmaktadır.

Besin

Inorganik
Materyal

Giriş Çıkış Minimum kirlilik
& Atık Oluşumu

Organik Atıkların 
Geri Dönüşümü

Madde 
Geri Dönüşümü

KENTMinimum
enerji

Döngüsel Materyal Akışı

Çözüm

Besin

Enerji

Inorganik
Materyal

KENTGiriş Çıkış

Organik  atıklar
(kompost/depolama)

Emisyonlar 
(CO2, NOX, SOX)

Inorganik atıklar
(depolama)

 Kentlerde kaynak tüketiminin sonucu olarak yüksek 
miktarda atık ve kirlilik oluşmaktadır.

 Kirlilik global ölçekte olmaktadır.

Mevcut Durum

Doğrusal Materyal Akışı

Kaynaklar:
• enerji
• madde

• atık
• emisyon

KENT

ATIK, ATIK YÖNETİMİ, ATIKLARIN 
SINIFLANDIRILMASI

Prof. Dr. Bestamin ÖZKAYA
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Bertaraf 

Enerji Geri kazanımı

Geri dönüşüm

Tekrar Kullanma

Azaltma

Önleme
Daha az 

tercih 
edilen

Entegre Katı Atık Yönetimi Hiyerarşisi (Mevcut durum)

Daha çok 
tercih 
edilen

Atık Yönetimi

 Atık Hacminin Azaltılması (Atık Oluşumundan Önce)
 Atık oluşumunu azaltma

 Etkin kaynak kullanımı sağlama

 Aşırı tüketimi  önleme 

 Atıklar Oluştuktan Sonra,

 Ekonomiye yeniden kazandırma

 Çevreye faydalı forma dönüştürme (kompost gibi)

 Nihai bertarafa gönderilen atık miktarını azaltma

 Çevreye ve insan sağlığına en az zarar verecek şekilde bertaraf etme

Entegre Katı Atık Yönetimi
Entegre katı atık yönetimi (EKY), belli bir atık yönetim
amacı ve hedefine yönelik olarak gerekli uygun yöntem,
teknoloji ve yönetim programlarının seçilmesi ve
uygulanması olarak tanımlanabilir. EKY aynı zamanda ilgili
yasal mevzuatta öngörülen hususların sağlanmasını da
kapsar.
Günümüzde, EKY için başlıca 4 esas stratejinin aşağıda
öncelik sıralaması ile uygulanması öngörülmektedir:
• Atık azaltma
• Geri dönüşüm ve kompostlaştırma
• Geri kazanma, termal dönüşüm (yakma)
• Düzenli depolama

Atık yönetimindeki zorluklar

Atık Yönetimi ile ilgili Yaklaşımlar

Atık yönetimindeki iki ana unsur:
Sağlık ve Emniyettir

Bu iki ana unsur, atık yönetiminin halk sağlığı
riskini en aza indirecek tarzda yürütülmesi
gerektiği ilkesi olarak hala geçerliliğini
korumaktadır.
Günümüz toplumunda ise emniyet yanında atık
yönetiminin sürdürülebilir olması da talep
edilmektedir.

Aşağıda listelenen katı atıklar, kentsel katı atık tanımı 
kapsamı dışında kabul edilir:

• İnşaat, yıkıntı ve hafriyat atıkları (bazen KKA içinde 
de yer alır. Ancak KKA tanımının inşaat ve yıkıntı 
atıklarını ihtiva etmediği esas alınmıştır.)

• Su ve atıksu arıtma tesisi çamurları
• Atık elektrikli ve elektronik aletler, cihazlar
• Hurda araçlar, lastikler ve özel işlem gerektiren 

diğer hacimli atıklar
• Hastane atıkları (enfekte atıklar ve ameliyathane 

atıkları)

Kentsel katı atıklar başlıca aşağıdaki bileşenleri içerir:

• Karışık evsel katı atıklar
• Geri dönüştürülebilir atıklar (gazete ve mecmualar, 

alüminyum kutular, süt kutuları, plastik meşrubat 
şişeleri, metal kutular, oluklu karton v.b.)

• Evlerden çıkan tehlikeli atıklar (piller, ampuller, boya 
kutuları v.b.)

• Ticari ve kurumsal atıklar (iş yerleri, okullar ve diğer 
kamu binalarından gelen atıklar)

• Evsel nitelikli endüstriyel katı atıklar
• Bahçe, hal ve pazaryeri atıkları (yeşil atıklar)
• Cadde, kaldırım ve meydan süprüntüleri
• Hacimli atıklar (mobilya, beyaz eşya v.b.)

Atık çeşitli kriterlere göre sınıflandırılabilir:

• Fiziki duruma göre (katı, sıvı, gaz)

Katı atık kendi içerisinde:
• Orijinal kullanımına göre (ambalaj atığı, mutfak atığı);
• Madde grubuna göre (cam, kağıt, plastik, metal v.b.);
• Fiziki özelliklerine göre (yanabilir, kompostlaştırılabilir, geri
kazanılabilir v.b.);

• Kaynağına göre (kentsel, ticari, kurumsal, endüstriyel);
• Emniyet düzeyine göre (tehlikeli, tehlikesiz, inert v.b.).
• Ev ve işyerlerinden gelen katı atıklar kentsel katı atık (KKA)
olarak tarif edilmekte olup bu tür atıkların toplam katı atık
miktarı içindeki payı genelde %10’dan daha azdır.

• KKA dışındaki diğer katı atık unsurları, tarım ve madencilik
atıkları, endüstriyel atıklar, enerji santralleri atıkları,
arıtma tesisi çamurları ile inşaat ve yıkıntı atıklarıdır.
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Sistem Analizi
• Yasal Mevzuat
• Maliyet
• Teknik

• Atık Üretimi-Miktarı

• Atık Karakterizasyonu

• Atık Toplama

• Atık Transferi ve Taşınması

• Geri Dönüşüm/Kazanım

• Atık Bertarafı

Atık Yönetiminin BelirlenmesiEntegre Katı Atık Yönetimi (EKAY) ve Planlaması

Atık yönetim hedeflerine ve amaçlarına ulaşmak için
uygun teknik ve teknoloji uygulamalarının ve yönetim 
programlarının seçilmesidir.

• Çevresel ve ekonomik olarak sürdürülebilir
• Yerel atık yönetim ihtiyaçlarının gelecek değişikleri 

karşılayabilecek doğru bir alternatif ve teknoloji karışımı

Etkili bir EKAY geliştirilmesi
• Güvenilir veriler
• Atık karakterizasyonu
• Performans şartları
• Alternatif teknolojiler
• Yeterli maliyet bilgileri

Katı Atık Yönetimi

• Diğer disiplinlerle ilgili
• Kamu sağlığı
• Ekonomi 
• Mühendislik 
• Estetik 
• Ve diğer çevresel koşullar

• Problemlerin çözümü için disiplinler arası ilişki
• Siyaset bilimi
• Çevre ve şehir planlama
• Coğrafya
• Sosyoloji 
• Demografi
• Malzeme bilimi
• İletişim

Katı Atık Yönetimi Akış Diyagramı

Düzenli Depolama

Katı Atık Yönetim Sistemi

Nihai Bertaraf

Entegre Katı Atık Yönetiminin Özellikleri

1) Bütüncül bir sistem olmalı 
Tüm atık türlerini ve üretim kaynaklarını içermeli

2) Ekonomik değer oluşturabilmeli 
Madde ve enerji geri kazanımı

3) Esnek olmalı 
Zamanla gerçekleşecek değişikliklere açık olmalı

4) Bölgesel planlama esasına dayanmalı
Kaynakların verimli kullanılması için bölgesel yönetim 
anlayışı benimsenmeli

Atık Hiyerarşisi Uzun Dönem Yararı Bugünkü çalışma

Atığın	Azaltımı ***** *
Atığın	Yeniden	Kullanılması **** **
Atığın	Geri	kazanımı **** **
Atıktan	Yakma	Yolu	İle	Enerji	Elde	Edilmesi *** ***
Atığın	Depolama	Yolu	İle	Bertarafı * ***

ATIK YÖNETİM HİYERARŞİSİEntegre Katı Atık Yönetimi Hiyerarşisi
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Katı atık karakterizasyonuAtık Üretim Tahminleri

Nüfusa bağlı atık tahmini

• 3 tür evsel içerikli kentsel atık

Tür Miktar (kg/kişi.gün)

Evsel 0,75-1,5

Ticari 0,20-0,30

Endüstriyel 0,05-0,10

Gerçek verilere bağlı atık tahmini

• Oluşan atık miktarı

• Gelişmişlik ve atık artış trendi

Entegre Katı Atık Yönetimi Planlaması

Plan içeriği

• Mevcut atık yönetimi

• Nüfus tahminleri

• Atık üretim tahminleri

• Atık içeriği (Karakterizasyon)

• Atık toplama-taşıma yöntemleri

• Atık bertaraf alternatifleri

• Maliyetler

• Raporlama

Katı Atık Yönetimi Akış Diyagramı
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EVSEL	KATI	ATIKLARIN	KİMYASAL	
ÖZELLİKLERİ

• Nem İçeriği: Evsel atıkların nem içeriği genellikle iki 
şekilde ifade edilir. 

• Islak ağırlık : Bir numunedeki nem, materyalin ıslak 
ağırlığının %’ si olarak ifade edilir.

• Kuru ağırlık : Nem, materyalin kuru ağırlığının %’ si 
olarak ifade edilir. Islak ağırlık metodu, katı atık 
yönetiminde en yaygın kullanılan metottur.

M = ((w – d) / w) x 100
M = Nem içeriği, (%)

w = Örneğin ilk ağırlığı, (kg)
d = 105 °C’ de kurutulduktan sonraki örneğin ağırlığı, (kg)

EVSEL	KATI	ATIKLARIN	FİZİKSEL	ÖZELLİKLERİ

EVSEL	KATI	ATIKLARIN	FİZİKSEL	ÖZELLİKLERİ

 Porozite
 Nem	içeriği,
 Saha	kapasitesi,	
 Partikül	boyutu,
 Partikül	boyut	dağılımı,	
 Spesifik	ağırlıktır.

Katı atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik 
özellikleri

Atıkların fiziksel, kimyasal ve biyolojik
özelliklerinin bilinmesi, katı atık yönetim
sistemlerinin geliştirilmesi ve tasarımı için
gereklidir.
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ATIKLARIN TEKRAR KULLANIMI, GERİ 
DÖNÜŞÜMÜ VE GERİ KAZANIMI

EVSEL	KATI	ATIKLARIN	BİYOLOJİK
ÖZELLİKLERİ
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AGM’lerin avantajları

• Atıkların hanelerde ve ofislerde fazla birikmeden getirme olanağı
sağlanması

• Toplama ve ayırma maliyetlerinin düşürülmesi;

o Evlerden, işyerlerinden ve ofislerden toplanan atıkların hacminin
düşmesi,

o Buna müteakip toplama seferlerinin sayısını azaltılması,

olanağını sağlar.

• Ambalaj atıklarının tesisteki işleyişe uygun şekilde vatandaş tarafından
ön ayrıştırma yapabilme imkânı

• Mevcut sistemde toplama uygulaması olmayan Atık Elektrikli ve
Elektronik Eşyaların (AEEE) tesislerde toplanabilmesi

• Depozitolu sisteme geçiş halinde bu atıklar için uygun bir sistem teşkil
etmesi

• Hurdacıları ve sokak toplayıcılarını entegre edebilme imkânı sağlaması
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•Yüksek mazot ve işçilik maliyeti

•Düşük Gelir / Gider oranı

•Yüksek COx emisyonu

•Operasyonel güçlük

•Firma – belediye koordinasyon güçlüğü

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

Atık	Getirme	Merkezleri

• Mevcut sistemden farklı olarak AGM sistemi, toplama sistemi
olarak değil getirme sistemi olarak adlandırılır

• AGM’ler, firmaların, belediyelerin veya vakıfların kuracağı ve
işletebileceği ve atıkların kaynağında toplanmasına direkt olarak
katkısı olan bir merkezdir

• AGM’ler, evlerde, alışveriş yerlerinde, ofislerde, parklarda, yeşil
alanlarda ve sanayinin bazı bölümlerinde oluşan
değerlendirilebilir atıkların vatandaşlar tarafından getirebileceği
bir tesislerdir

• AGM’lerde toplanan atıklar, ayırma veya direkt olarak geri
dönüşüm tesislerine götürülebilir ve bu tesislerdeki operasyonel
maliyetlerin düşürülmesine katkı sağlar

54

Atık Kumbaraları

Geri dönüştürülebilir atıkların sahipleri tarafından getirildiği,
şehir merkezlerinde kolay erişilebilecek noktalarda yer alan
atık konteynerleridir. Her bir istasyona kağıt, cam, plastik,
metal atıklar için toplam 4 adet kumbara yerleştirilir.
Prensip olarak her 1000 kişilik nüfus için 1 adet istasyon
yeterlidir.

Kaynağında Ayrılmış Atık Maddelerinin
Geri Kazanımı

Kaynağında ayrılmış atık maddelerinin
getirtme metodu ile geri kazanımı için ilk
yaklaşımda uygulanan en yaygın
yöntemler Atık Kumbaraları ve Atık
Getirme Merkezleri (AGM) üzerinden geri
dönüşümüdür.

Geri Dönüştürülebilir Materyallerin Geri Kazanımı

Kaynağında ayrılmış geri dönüştürülebilir materyallerin 
toplanması: Bu yöntem de ayrı toplanan materyaller toplama 
merkezlerine götürüldükten sonra alıcının talebine göre ek 
işlemlerden geçirildikten sonra veya geçirilmeden doğrudan 
pazarlanırlar.
Geri dönüştürülebilir materyallerin karışık toplanması: Burada katı 
atığın üretim safhasında geri dönüştürülebilen ve dönüştürülemeyen 
olmak üzere iki sınıfa ayrılması gerekmektedir. Toplanan karışık geri 
dönüştürülebilir materyaller Maddesel Geri Kazanım Tesislerinde 
bileşenlerine ayrıldıktan sonra pazarlanırlar.
Karışık KKA’ların toplanması: Bu yöntemde toplanan karışık atıklar 
merkezi işleme tesislerine getirilirler. Burada geri dönüştürülebilir 
atıkların geri kazanımı için donanımlı ekipmanlar ile ayırma işlemi 
yapılır. Bu sistemler genelde ön ayırma veya atık kaynaklı yakıt 
üretimi amaçlı kullanılırlar.

Kentsel katı atıklardan geri dönüşüm için ayrılan en 
genel maddeler 

Alüminyum, kağıt, plastik, cam, demirli metaller,
demir dışı metaller ve bahçe atıkları ile inşaat ve
yıkıntı atıklarıdır.

Ayrılan madde veya madde gruplarının bu
proseslerde etkin bir şekilde kullanılabilmesi için ön
işlemlerden (ayırma, boyut küçültme, öğütme v.b.)
geçirilmeleri gerekmektedir.

Geri dönüşüm için planlama yaparken katı atıktan
ayrılması istenilen maddelerin özellikleri ve
ekonomik değerleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Geri Dönüşüm (Recycling) 
Atıkların fiziksel ve/veya kimyasal işlemlerden geçirildikten sonra ikincil 
hammadde olarak üretim sürecine dahil edilmesi. 

Geri Kazanım (Recovery) 
Geri dönüşüm ve tekrar kullanımı kapsayan üst kavramdır. Atıkların 
özelliklerinden yararlanılarak içindeki bileşimlerin fiziksel, kimyasal veya 
biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesidir.

Geri kazanımı mümkün atıkların diğer atıklardan ayrılmaları işlemi ;
• Kaynakta
• Konteynerlerde
• Madde Geri Kazanım tesislerinde 
• Transfer istasyonunda
• İmha sahasında  yapılabilir. 

Tanımlar
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YURTDIŞI UYGULAMALARI

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

II. Sınıf Getirme Merkezleri

III. Sınıf Getirme Merkezleri

En az  5 beş kategoriyi	kapsar.
En az 10 m2 alana	sahiptir.	

Satış	noktaları	tarafından	kendi	mülkiyet	alanları	içinde	kurulan	ve	işletilen	merkezler

ATIK GETİRME MERKEZİ TEBLİĞ TASLAĞI

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

Alışveriş	merkezleri	tarafından	kendi	mülkiyet	alanları	içinde	kurulan/kurdurulan	ve	
işletilen/işlettirilen	merkezler	 En az  7 kategoriyi	kapsar.

En az 250 m2 alana	sahiptir.	

Büyükşehir Belediyeleri veya İl Belediyeleri veya belediye birlikleri tarafından kurulan/kurdurulan ve
işletilen/işlettirilen getirme merkezler

I. Sınıf Getirme Merkezleri

Tüm atık gruplarını kapsar.
En az 2.000 m2 alana	sahiptir.	

ATIK

A
B
C
D
…

Mobil Getirme Merkezi

Getirme Merkezi

•Düşük İşletim Maliyeti

•Artan Katılım Olanakları

•Yüksek Görünürlük

•Yüksek Sahiplenme

Alışveriş Merkezi

Satış Noktası

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

Madde	23

(4)	Geri	kazanılabilir	ambalaj	ve	ambalaj	dışı	atıkların	üreticisi	tarafından	getirilip	
bırakılacağı,	teknik	ve	idari	detayları	Bakanlık	tarafından	belirlenecek	getirme merkezi 
oluşturan	satış	noktaları	ve	alışveriş	merkezleri	ayrı	biriktirilen	ambalaj	atıklarını	oluştuğu
noktada	çevre	lisanslı/geçici	faaliyet	belgeli	toplama	ayırma	tesislerine	veya	istemeleri	
halinde	belediyenin	toplama	sistemine	bedelsiz	şartı	aranmaksızın	verirler.

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Hukuksal olarak…

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

ATIK GETİRME MERKEZLERİ NEDEN ÖNEMLİ..?

Evsel, Ticari ve Endüstriyel Atık 
Kaynakları

Ambalaj 
Atığı

YEREL YÖNETİMLER LİSANSLI ATIK TOPLAMA –
AYIRMA FİRMALARI

LİSANSLI GERİ DÖNÜŞÜM FİRMALARI
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ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

AGM	Kategorileri

Küçük Orta Büyük Maksi

• <	2.000m2

• Maks	10	
Konteyner

• >	10.001m2

• Maks	30	
Konteyner

• 2.001-5.000m2

• Maks	15	
Konteyner

• 5.001-10.000m2

• Maks	20	
Konteyner

• AVM’ler
• Hurdacılar
• Kampüslü	
Okul/Üniversiteler
• Siteler

• Parklar
• Hurdacılar
• Siteler

• Parklar
• Hurdacılar
• Küçük	Sanayi	
Siteleri	(KSS)

• Organize	Sanayi	
Bölgeleri	(OSB)
• Hurdacılar
• Küçük	Sanayi	
Siteleri	(KSS)
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Yurtdışı	uygulamaları

• Yurtdışında bilhassa Avrupa'da getirme sistemlerini
kullanan birçok ülke var. Bu uygulamayı başta İsveç
olmak üzere İngiltere ve Almanya vb. ülkeler
uygulamaktadır.

• İngiltere, İsveç ve Almanya'daki atıkların %18-30’u
AGM’lerde toplanmaktadır

• İngiltere, İsveç ve Almanya'da AGM’ler, vatandaşlara
ortalama 10 km (15dk.) mesafelerde kurulmuştur

• Yine bu ülkelerde 70.000-100.000 nüfusa bir AGM
kurulmuştur.

57
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ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

• İngiltere, İsveç ve Almanya'daki atıkların %18-30’u AGM’lerde
toplanmaktadır.

• İngiltere, İsveç ve Almanya'da AGM’lere vatandaşlara ulaşım mesafesi
ortalama 10 km (15dk.) ‘dir.

YURTDIŞI UYGULAMALARI

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

YURTDIŞI UYGULAMALARI

Linenbergh –
Bavyera - Almanya

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

YURTDIŞI UYGULAMALARI

Grimmelfingen –
Bavyera - Almanya

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

YURTDIŞI UYGULAMALARI

NeuBruch –
Bavyera - Almanya

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 

YURTDIŞI UYGULAMALARI

Madrid - İspanya

ATIK GETİRME MERKEZLERİNİN 
AMBALAJ ATIKLARI YÖNETİMİNDEKİ ROLÜ 
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MGT’nin tasarımında göz önünde bulundurulması 
gereken başlıca hususlar aşağıda listelenmiştir

• MGT’nin işlevi doğru bir şekilde tanımlanmalı
• Ayrımı yapılacak maddeler belirlenmeli
• Madde özellikleri mevcut durum ve gelecekteki koşullar 

dikkate alınarak tanımlanmalı
• Proses akış diyagramları oluşturulmalı
• Prosesin yükleme hızı belirlenmeli
• Proses dışındaki diğer faaliyetler tasarlanmalı ve 

yerleşim planı hazırlanmalı
• Proseste kullanılacak ekipmanlar seçilmeli
• Prosesin çevreye olan etkisi incelenmeli
• Estetik açıdan düzenlemeler yapılmalı

MGT TASARIMI

Nihai Tasarım (Uygulama Projesi)
• İnşaat, mekanik ve tesisat projelerinin 

hazırlanması
• ÇED dokümanlarının hazırlanması
• Detaylı maliyet hesaplarının yapılması
• Tesis ile ilgili ihale dokümanlarının 

tamamlanması

MGT TASARIMI
Ön Tasarım (Avan Proje)

• Proses akış diyagramının çıkarılması
• Geri kazanım oranının tahmin edilmesi
• Kütle dengesi ve yükleme hızının çıkarılması
• Ekipman seçiminin yapılması
• Plan ve tasarımların yapılması
• Personel ihtiyacının belirlenmesi
• Çevresel etkilerinin tespiti
• Sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınması

MGT TASARIMI

MGT’nin tasarımı sırasıyla fizibilite analizi, ön
hazırlıklar ve nihai tasarım alt başlıklarında
aşağıdaki kriterler dikkate alınarak yapılmaktadır.

Fizibilite Analizi 
• Entegre atık yönetiminde MGT’nin fonksiyonun 

belirlenmesi
• Kavramsal tasarımının yapılması 
• Ekonomik analizinin yapılması
• Mülkiyet ve işletme planlamasının yapılması
• Gerekli ekipman ve iş gücünün temin edilebilirliği

Madde Geri Kazanım Tesisleri
• Maddesel Geri Kazanım Tesisleri (MGT), ikili toplama veya 

AGM sistemiyle toplanan kaynağında ayrılarak toplanan 
kentsel katı atıkların işlendiği, bu atıklardan yeniden 
kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir maddelerin ayrılıp geri 
kazanıldığı, ayrıca geri kazanılmış maddelerin kalitesinin 
yükseltildiği tesislerdir. 

• MGT’nin amacı, Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Direktifi ile 
Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nde belirlenen 
geri kazanım hedeflerine ulaşılmasını sağlamaktır. Tesiste 
geri kazanılabilir atıklar elle veya mekanik olarak materyal 
cinsine göre gruplandırılır ve istenilen ölçüde işlenir. İşlenen 
atıklar sıkıştırılıp balyalanarak satılmak üzere depolanır. 

• İkili toplama sisteminin devreye girmesiyle, MGT ve AGM 
paralel olarak aynı amaç için hizmet verir. MGT’nin
kurulmasıyla atık kumbaraları ile AGM’de toplanan atıklar 
da bu tesislere yönlendirilir. Geri kazanılan atıklar MGT’de
işlenir, satışa hazır hale getirilir ve hammadde olarak 
yeniden üretim sektörüne dahil edilir. 
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Görseller:

1. Sağda: Konteyner levhaları
2. Sol-alt: AGM alan planı 
3. Sağ-alt: Konteyner levhaları

74

Görseller:

1. Sağda: AGM tekyönlü sistem
2. Sol-alt: İki seviyeli sistem
3. Sağ-alt: İki seviyeli sistem

Ambalaj Atığı Üreticisi

Kağıt/Karton Konteyneri

Geri Kazanım Poşeti

Atık Getirme Merkezi

Cam Konteyneri Diğer  Konteyneri

Kağıt/Karton GDT Cam GDT

GDT

Ayırma Tesisi 

1

2

3
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Sıkıştıştırılarak satışa hazır hale getirilmiş a)pet şişeler, 
b)alüminyum kutular

Hava akımlı ayırıcı

Hava akımlı ayırıcı

Atık

Hava

(a)

Atık

Hava

Atık

Hava

1. kat yüksekliği

kat açısı

(b) (c)

Yaygın olarak kullanılan elek tipleri: (a) Titreşimli elek , (b) Döner elek, (c) Disk 
elek

Mekanik Ayırma: Dövmeli tip (a), Makaslı tip (b) 
parçalayıcı ekipman

Çıkış taşıyıcısı
Besleme taşıyıcısı

Çıkış taşıyıcısı

Besleme taşıyıcısı

Kesici makaslar

Kesici dişler
Şaft

Rotor

Örseleme plakası

Harman döveni

Düşürme plakası

Çıkış taşıyıcısı

(a) (b)

Madde Geri Kazanım Tesisi

MGT AKIM ŞEMASI
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Atık Toplama Yöntemleri
Toplama
Atığın üretildiği noktadan toplama aracına yüklenmesi ve
sonrasında istenilen yere taşınarak toplama aracından
boşaltılmasına kadar geçen süreç

Cadde kenarından elle Cadde kenarından mekanik ekipmanla

96

Kaynakta Ayrı Toplama Çalışmalarının Katı Atık Bertaraf Sistemine 
Faydaları 

– Depolama sahalarının kullanım ömrünün uzaması
– Taşıma maliyetlerinin azalması
– Kompost kalitesinin artması
– Mevzuat uyumu
– Sokak toplayıcılarının kontrolü

Faydaları

Ayırma Tesisleri

Ayırma tesislerine getirilen bu atıklar türlerine göre (kağıt-karton, plastik, 
cam ve metal) ayrılır ve ikincil ham madde olarak kullanılır.

Toplama Sistemi

Toplama Sistemi

Tüketiciye Getirtme

Son kullanıcı geri dönüştürülebilir atıkları geri alma merkezlerine ( Bring
Back Center)  satın alma merkezlerine (Buy Back Center) veya kumbaralara 
belirli bir mesafe kat ederek  gönüllü olarak yada herhangi  bir menfaat 
karşılığı getirir. Toplanan atıkların ücret mukabili satın alınması yada çeşitli 
promosyon veya ödüllerin verilmesi yöntemin etkinliğini artırır. Depozito ile 
geri toplama da getirtme yöntemlerinden biridir. 

Toplama Sistemi

Geri dönüştürülebilir atıkların kaynağında ayrı toplanmasında iki 
sistem mevcuttur;

Tüketiciden Alma 
Son kullanıcıdan alma, toplayıcının  aktif olmasını gerektiren bir 
sistemdir. Geri kazanılabilir atıklar kullanıcı tarafından kaynağında 
çöpten ayrılır. Bu iş için tahsis edilmiş özel araçlar ve personeller ile  
toplanarak ayırma tesisine getirilir. 

Hamurlaştırıcı ve taşıyıcı bantlarKentsel atıklar için uygulanan küp haline getirme ekipmanı
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Ayrı toplama 
kabı çeşitleri

Geri kazanılabilir atık toplama araçları

98

Atık Toplama Yöntemleri
1) Karışık toplama
2) Kaynağında ayrılmış geri dönüştürülebilir atıkların 

toplanması
Getirtme yöntemi (tüketiciye getirtme)
Kaynağından toplama (Tüketiciden alma)

Ayrı toplamada kaynağında ayrı toplanan atıklar: Cam, şişe, kağıt, karton, plastik, 
metal (çok çıkan atıklar)
Getirtme yöntemi: Pil, akü, floresan, kırık şişe, pencere camı, ayna, asbestli 
malzeme, motor yağı, bahçe atıkları, beyaz ve elektronik atıklar (az çıkan atıklar)97
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4. Boş Kabı Dolusu İle Değiştirme

• Bu metot büyük hacimli atık toplama kaplarının
kullanılması halinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Atık kapları doldukları zaman yanlarına boşları
bırakılmakta ve dolu olan alınmak sureti ile
toplanmaktadır. Atık oluşumunun çok olduğu
yerlerde ve sitelerde bu tip kapların kullanılması daha
uygundur.

• Boşu ile değiştirilerek atık toplamada kullanılan
konteynerlerin en küçüğü 5,5 m3 tür. Bu hacim 40 m3

e kadar çıkabilmektedir. Bu tip kapların sıkıştırmalı
olanları da mevcuttur.

112111
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Organik Atıkları Konteynerlerle toplamanın faydaları

Atıklar	görüntü	kirliliğine	sebep	olmamaktadır.
Kokunun	etrafa	yayılması	daha	azdır.
Atıkların	iklim	şartlarından	etkilenmesi	daha	azdır.
 Toplamak	için	harcanan	zaman	poşetli	sistemin	1/2-
1/3'ü	kadardır.

Vaktinde	çıkarılmayan	atıklar	,	bir	sonraki	toplamaya	
kadar	muhafaza	edilir.

Atıkların	başıboş	hayvanlar	tarafından	karıştırılması
imkansızdır.

108

3. Organik Atıkların Ayrı Toplanması
 Organik atıklar geri kazanılabilir atıklardan ayrı olarak
biriktirilmeli ve toplanmalı

 Toplama sıklığı haftada iki veya üç olmalı
 Bu atıklar genellikle konteynerlerde biriktirilmektedir.
 Konteyner büyüklükleri ve sayıları, bina ve sitede bir
toplama aralığında oluşan atığı almaya yeterli olmalı

 Organik atıkların konduğu konteynerlerin rengi
kahverengi, gri veya yeşilin tonlarında olmaktadır.

 Ayrı toplanan organik atıklar kompost ve/veya
biyometan tesislerine yönlendirilebilir.

107
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RDF(Refuse Derived Fuel)

Ön Parçalama Manyetik	FE
Ayırıcı

Separatör
yanmayan	ve	
düşük	kal.	

Eddy	Current
Magnet

(	Al,	Cu,	Zn,	Ni	)
Son parçalama

Sıkıştırma
(	kuru	hava)

RDF Tesisi: atıklar ikincil yakıt formuna dönüştürülerek çimento
fabrikalarında fuel-oil, petro kok, benzin vb. yerine ek yakıt olarak
kullanılabilecektir. (Türkiye de çimento san.de 4,5 milyon ton yıllık
yakıt kullanılıyor. %40 ek yakıt kullanılabilirliğinden Üretilecek RDF
bunun 1/20 sidir)

GENEL AKIŞ DİYAGRAMI

Granül	malzeme

Geri	
kazanım
hattı

Geri	kazanılamayan	
atıklar

Geri	kazanılabilir	malz.	
(PP,PE,PET)

Granül	tesisi

RDF	tesisi

RDF	malzeme

Atık

Org.	kısım

Çim	san	ek	yakıt
Konteynır
üretimi

Mevcut durumda;
1- Depolama sahasına 
ilave nakliye bedeli 

2- depolama sahalarında
yer işgali 

3- ilave işletme bedeline neden olmaktadır.

ATIK PLASTİKLERİN ÇİMENTO FIRINLARINDA 
YAKIT OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ 

115

114

4. Boş Kabı Dolusu İle Değiştirme

113
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ATIK AYRIŞMA KADEMELERİ-FAZ II :  
GEÇİŞ

 Saha kapasitesi aşılır
 Sızıntı suyu oluşumu başlar
 Elektron alıcısı değişir (oksijen → nitrat →

sülfat)
 İndirgenme gerçekleşir
 Uçucu yağ asidi oluşumu başlar

ATIK AYRIŞMA KADEMELERİ– FAZ I:  
İLK KADEME

 Atıkların depolanması
 Başlangıç su birikimi
 Başlangıçtaki çökme (yerleşme)
 Alanın günlük toprak örtü ile kapatılması
 Kısa süreli aerobik ayrışma

Partikül	Haldeki	Organik	Maddeler

PROTEIN KARBONHİDRAT YAĞLAR

Amino	asitler,	şekerler Yağ	asitleri

Hidroliz

Ara	ürünler
Propiyanat,	Bütirat

ASETAT HİDROJEN

Fermentasyon Anaerobik	
oksidasyon

METANACETOTROF
HIDROJENOTROF

Depo Sahalarında Ayrışma Kademeleri

DÜZENLİ DEPOLAMA 
(Biyoreaktör)

Katı atıkların düzenli depo 
sahalarında bertarafı

Geri kazanılabilir plastik malzemelere 
ait mali analiz

 Plastik malzeme : 7 ton/gün
 1 ton plastik değeri = 300 YTL/ton
 1 ton granül değeri = 1700 YTL/ton

Granül Tesisi

Kırma
Parçalama

Yıkama
(arıtma)

Agromer
(kurutma)

Granür
(eritme) Paketleme

Kırma
Parçalama

Yıkama
(arıtma)

Agromer
(kurutma) Eritme Paketleme

Atıklar kırma-parçalama ve ısıl işlemlerden geçirilerek
plastik sektörü için hammadde haline getirilecek ve
daha sonraki aşamada belediyelerin çöp, ambalaj atığı
konteynırı üretimi için uygun parametreler
belirlenecektir.
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Azot/fosfor

 Nutrient varlığının bir göstergesi
 Fosfor sınırlayıcı besi maddesi olabilir
 Azot uzun bir süre sızıntı suyunda 

mevcuttur

Sızıntı suyunun biyolojik ayrışabilirliği

Biyolojik 
ayrışabilirlik

BOİ/KOİ KOİ/TOK

Düşük < 0.5 < 2

Orta 0.5 – 0.75 2 – 3

Yüksek > 0.75 > 3

BOİ/KOİ

 Sızıntı suyunun biyolojik ayrışabilirliği
 Metan oluşumunun başlaması ile birlikte 

azalma eğilimindedir.

Sızıntı suyu miktar ve bileşenlerinin 
belirlenmesinin önemi

 Sızıntı suyu toplama sisteminin dizaynı
 Sızıntı suyu arıtma tesisinin dizaynı
 Çöp suyunun doğal zemine ve yeraltı 

suyuna sızma riskinin tahmini

SIZINTI SUYU MİKTAR VE BİLEŞENLERİNİ 
ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 Partikül çapı
 Sıkışma oranı
 Atık bileşenleri
 Hidroloji
 Ara örtü

 Depo yaşı
 Depo sahası dizayn 

ve işletme faktörleri
 Numune alma

 Biyolojik ayrışmanın durma süreci
(dormancy)

 Nutrient tükenir
 Gaz üretimi durur
 Oksijen yeniden depo gazında bulunabilir
 Humik madde üretimi gerçekleşir

ATIK AYRIŞMA KADEMELERİ–
FAZ V :  OlGUNLAŞMA KADEMESİ

 Metan ve karbondioksit oluşumu
 pH artışı gerçekleşir
 Nutrient tüketimi
 Metaller çöker
 Sızıntı suyu BOİ/KOİ oranı azalır

ATIK AYRIŞMA KADEMELERİ–
FAZ IV :  METAN OLUŞUM SÜRECİ

 Sızıntı suyunda uçucu yağ asidi 
konsantrasyonu artar

 pH düşer
 Substrat dönüşümü gerçekleşir
 BOİ/KOİ oranı yüksektir

ATIK AYRIŞMA KADEMELERİ–
FAZ III :  ASİT OLUŞUM SÜRECİ
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Sızıntı suyu toplama borularının 
tıkanma problemi

 Partikül taşınımı ve kimyasal çökme
 Biyofilm
 Boru ek kısımlarında kırılmalar ve eğim 

değişimi

Sızıntı suyu özelliklerinin depo yaşı ile değişimi

Parametrea 1. Yıl 5. Yıl 16. Yıl
pH
KOİ
BOİ5
TOK
NH3-N
Top-P
Toplam Katılar
Toplam Uçucu Katılar
Alkalinite
Klorür
Cd
Mn
Cu
Fe
Pb
SO4
Zn

5,2-6,4
10000-40000
7500-28000
7300-16350

56-482
25-35

10000-33000
5350-20330

600-800
620-1880

-
75-125

-
210-325

-
400-650

10-30

5,0-6,6
8000
4000

83-9150
36
12

718-18400
124-10300

1330
5,3-730
<0,05
0,06
<0,5
6,3
0,5
2

0,4

5,6-6,1
400
80

108-3080
10
8

1920-5350
770-3300

70
115-193
<0,05
0,06
<0,5
0,6
1
2

0,1

SIZINTI SUYU ARITIMI

 Dahili (saha içerisinde)
◦ Biyolojik
◦ Kimyasal
◦ Buharlaşma
◦ Fiziksel

 Harici arıtma deşarj öncesi

SIZINTI SUYU MİKTARININ TAHMİNİ

 Yağış 
 Hidrolojik faktörler
 Atıkların su içeriği

Ağır metaller

• Biyolojik prosesleri etkileyen 
inhibitörlerdir

• Asit kademesinde konsantrasyonu 
yüksektir

• Deşarj standardı asit kademesinde aşılır
• Sızıntı suyundaki konsantrasyonu sülfür, 

karbonat, klorür ve fosfor ile orantılıdır

pH

 Çökme, redoks, tutunma (sorbsiyon) ve 
metan üretiminin kimyasal ve biyolojik 
sürecinde etkilidir

 Asit fazında uçucu yağ asitleri pH’nın 
düşmesine sebep olur

 Metan üretimi başladıktan sonra karbonat 
ve amonyak tarafından kontrol edilir.

 Metallerin çözünürlüğünü etkileyen en 
önemli parametredir
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Metanın özellikleri

 Molekül Formülü: CH4
 Isıl değeri: 2350 Jg-1

 Sudaki çözünürlüğü: 17 mg/L
 Yanma için gerekli O2/CH4 oranı: 2

Metan üretimi için uygun şartlar

 Uygun su içeriği %45-60
 Yeterli besi maddesi
 Oksijen ve toksik bileşenlerin olmaması
 Nötr pH, 6.7 - 7.2
 Alkalinite >2000 mg/l as kalsiyum

karbonat
 Uçucu Yağ Asidi <3000 mg/L as Asetik

Asit
 Optimum sıcaklık 35 oC

METAN ÜRETİMİ

CH3COO- + H2O --->  CH4 + HCO3
-

acetate   +  su --->  metan + bikarbonat

4H2 + CO2 ---> CH4 + 2H2O
hidrojen + karbondioksit ---> metan + su

DEPO GAZI

 Potansiyel enerji kaynağı
 Metan sera gazıdır
 Patlama tehlikesi (Saha işletme binalarında 

metan içeriği %25in üzerinde olmamalıdır)
 Eser miktardaki gazların sağlık etkileri
 Koku

DEPO GAZI MİKTAR VE 
BİLEŞENLERİ

Sızıntı suyu toplama sistemindeki sorunlar

 Drenaj sistemindeki aşırı yük
 Sızıntı suyu çıkışındaki azalma 
 Depo sahasının stabilitesi
 Drenaj malzemesi (çakıl) ve sızıntı suyu 

teması ile karbonat  oluşumu
 Geotekstillerin toplama sorularını tıkaması
 Sıkışma ve çökme kaynaklı eğim değişimi
 Drenaj borularının basınçla ezilmesi
 pH nın olumsuz etkisi
 CO2 in kısmi basıncındaki değişim

Kimyasal çökme

 Metal çökelmesi
 Anaerobik ortamda bulunan karbonat ve 

sülfürler  metallerle kompleks oluşturarak 
çökelir

 Drenaj borularındaki açıklık kritik bir 
faktördür

Biyolojik tıkanma

 Hücre dışı enzimlerin biyofilm oluşturması
 Biyofilm bünyesinde partikülleri tutarak 

tıkanıklığa sebep olur
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LFG Treatment/Blower/Flare StationLFG Wells and Collection Piping 

Gas Wellhead

Gaz Kuyuları
 Dikey kuyular
 Yatay borulama sistemi
 Projelendirme kriterleri

 Kuyular arasındaki mesafe
 Kuyuların konumu: topografya, çöp yaşı, kapasite

artırılması
 Derinlik: çöp derinliği, sızıntı suyu seviyesi (leachate

mound), depolama şekli
 Gaz toplama sistemini etkileyen faktörler

 Günlük örtü
 Sızıntı suyu (Elevated or perched liquids)
 Sığ derinlik (<15m)
 Nihai örtünün geçirgenliğiDepo gazı üretim süresini 

etkileyen faktörler

 Atık bileşenleri
 Su içeriği
 Birinci mertebe kinetik katsayı(k), ayrışma 

hızı katsayısı

Eser gazlar (hacimsel olarak 0.6 % 
‘dan daha az)

 Kokuya sebep olan bileşikler
 Aromatik hidrokarbonlar
 Klorlu solventler
 Alifatik hidrokarbonlar
 Alkoller
 Poliaromatik hidrokarbonlar

Depo gazı bileşenleri

 Metan (45 - 60 % by volume)
 Karbondioksit (40 - 60 % by volume)
 Azot (2 - 5 % by volume)
 Oksijen (0.1 - 1.0 % by volume)
 Amonyak (0.1 - 1.0 % by volume)
 Hidrojen (0 - 0.2% by volume)
 Diğer (<0.6%)
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ÖNEMLİ OPTİMİZASYON PARAMETRELERİ

 Sıcaklık Değişimi
 Yaz-kış	farklılıkları
 Gaz	debisine	bağlı	sıcaklık	düşüşü-yükselişi
 Ani	sıcaklık	artışı
◦ Aerobik	aktivite
◦ Yer	altı	yangın	sinyali

 Azot Konsantrasyonu
 %	0	– 20
◦ Kuyu	normal
◦ Eğilim	incelenmeli

 %	20	– 40
◦ Aşırı	zorlama,	yangın	tehlikesi
◦ Oksijene	dikkat

 >	%	40
◦ Gaz	azalma	fazı
◦ Aşırı	hava	girişi,	yangın	tehlikesi

45

ÖNEMLİ OPTİMİZASYON PARAMETRELERİ

 Oksijen (O2) Konsantrasyonu
 <	%	2	sağlanmalıdır
◦ Hava	girişi	göstergesi
 Bağlantı	noktaları	kontrolü
 Numune	alma	noktaları	kontrolü
 Kuyu	deliklerinde	tıkanma
 Eskimiş	katı	atık

 Statik Basınç
 Daima	negatif	basınç	sağlanmalı
 Çakıl	tabakasına silt birikmesi	takip	edilmeli
 Kuyu	deliklerinde	tıkanma

44

ÖNEMLİ OPTİMİZASYON PARAMETRELERİ
• Balans Gazları (N2) / Oksijen (O2)

• Havadaki	oranı	yaklaşık	4
–Hava	girişi	göstergesi

» Doğrudan	sahadaki	çatlaklar
» Numune	alma	noktasında
» Kuyubaşı vanaları
» Toplama	borularında	deformasyon

• <	4	 Mümkün	değil
–Ekipman	hatası
–Sahada	Oksijen	üretimi!!
–Ekipman	kalibrasyonu

• CH4/CO2 Oranı
• 1,3 – 1,5  Normal	LFG
• >	1,3		 Aerobik	aktivite

– CH4 için LEL değeri: hacimsel olarak %5
LEL: Ortamda bulunan gazın alt patlama sınırını

43

LFG VERİLERİNİN TOPLANACAĞI YERLER
 Yatay-Dikey	Gaz	Kuyuları
 Ana	ve	Tâli	Gaz	Boruları
 Gaz	Kollektör	Yapıları
 Gaz – Yer	altı	Suyu	Gözlem	
Kuyuları

 Saha	Üst	Örtü	Tabakası

42

SÜREKLİ İZLENMESİ GEREKENLER

 Komşu	kuyuların	etkileşimleri
 Gaz	kalitesi	ve	sıcaklığındaki
ani	değişimler

 Gaz	debisindeki	değişimler
 Ana	toplama	hatlarındaki	vakum	
değerleri

 Sahada	oluşan	çökmeler
 Görünen	aksamlardaki	
bozulmalar

41

Equilateral Triangular 
Distribution

LFG Flare
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LFG OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

 Atık	miktarı	ve	içeriği
 Sıkıştırma	oranı
 Atıkların	yaşı
 Nem	içeriği
 Alkalinite ve	pH
 Besi	maddeleri
 Toksik maddeler
 Sıcaklık

53

METANIN ÖZELLİKLERİ? 

52

 Yanıcı – Patlayıcı

 Düşük	Patlama	Limiti	(LEL)	- %	5	CH4

 Yüksek	Patlama	Limiti	(UEL)	- %	15	CH4

 Patlamaz		- >	%	15	CH4

 Yaklaşık	Termal	Isıl	Değeri – 10 kWh/	m3 CH4

ÇÖP BİYOGAZI (LFG) NEDİR? 

51

 Metan	(%45	– 60)

 Karbon	Dioksit	(%40	– 60)

 Azot	(%2	– 5)

 Oksijen	(%0,1	– 1)

 Amonyak	(%0,1	– 1)

 NMOC	(%0,01	– 6)

 Sülfür	(%0	– 1)

 Hidrojen	(%0,1	– 0,2)

 Su	Buharı	(%1	– 3)

 Karbon	Monoksit	(%0,1	– 2)

KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 AŞIRI	SIZINTI	SUYU

50

KARŞILAŞILAN SORUNLAR
 YÜZEYSEL	– YÜZEYALTI	YANGINLAR

49

KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 KUYU	– BORU - POMPA	TIKANMASI

48

KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 KUYU	– BORU - POMPA	TIKANMASI

47

KARŞILAŞILAN SORUNLAR

 H2S	ve	SİLOKSAN ETKİSİ

46
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GAZ HAZIRLAMA – YAKMA ÜNİTESİ

 Yoğunlaştırma	sistemi
 Filtre	sistemi
 Vakum	ve	basınç	sistemi
 Yakma	bacası

61

GAZ TOPLAMA SİSTEMİ
 Ana	iletim	hatları	ve	by-pass	sistemi
 Sızıntı	suyu	hatları
 Basınçlı	hava	hatları

60

GAZ TOPLAMA SİSTEMİ
 Kuyu	ayar	(optimizasyon)	sistemi

59

GAZ TOPLAMA SİSTEMİ
 Gaz	toplama	istasyonu	(Manifold)

58

GAZ TOPLAMA SİSTEMİ
 Gaz	iletim	hatları
 Sızıntı	suyu	boşaltma	sistemi
 Yoğunlaşan	su	tahliye	sistemi

57

GAZ TOPLAMA SİSTEMİ
 Yatay	ve	Dikey	Gaz	Toplama	Kuyuları

56

LFG’DEN ENERJİ ELDE EDİLMESİ
 Temel Proses Şeması

55

Düzenli depolama sahası
Gaz kuyuları

Yakma bacası

Atık gaz çıkışı

Elektrik 
şebekesine

Ana gaz hattı

Elektrik üretim sistemi

Blower

LFG KULLANIM SEÇENEKLERİ

 Biyooksidasyon
 Bacada	Yakma
 Ticari	CO2 Üretimi
 İçten	Yanmalı	Motorlar
 Gaz	Türbinleri
 ORC	Motorları
 SC	Motorları

54

 Buhar	Sistemleri
 Yakıt	Hücreleri
 Metanol	Üretimi
 Sızıntı	suyu	
Buharlaştırılması

 Doğrudan	Kullanım
 CNG	Dönüştürme
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 DEPOLAMA SAHASINDA 
GEÇİRİMSİZLİK TABAKASI 
OLUŞTURULMASI 

 SIZINTI SUYU TOPLAMA 
BORULARININ 
YERLEŞTİRİLMESİ

 GAZ BACALARININ 
YERLEŞTİRİLMESİ

DEPO SAHALARININ 
İŞLETİLMESİ

ELEKTRİK ÜRETİM ve DAĞITIM SİSTEMİ

• Yükseltici trafo
• Orta gerilim anahtarlama sistemleri
• Orta gerilim enerji nakil hattı

67

GAZ ŞARTLANDIRMA SİSTEMİ
• Kurutma sistemi

• Filtre sistemi

• Emiş ve basınçlandırma sistemi

• Fazla gazı yakma bacası

66

GAZ TOPLAMA SİSTEMİ

•Ana iletim hatları ve by-pass sistemi
•Sızıntı suyu hatları
•Basınçlı hava hatları

65

GAZ TOPLAMA SİSTEMİ

• Kuyu ayar (optimizasyon) sistemi
• Toplama istasyonları (Manifoldlar)

64

GAZ TOPLAMA SİSTEMİ

• Kuyu iletim hatları
• Sızıntı suyu boşaltma sistemi
• Yoğunlaşan su tahliye sistemi

63

ELEKTRİK ÜRETİM ve DAĞITIM SİSTEMİ

 Motor-Jeneratör	Grubu
◦ Gaz	motoru
◦ Jeneratör
◦ Kontrol	Sistemi
◦ Motor	Şalteri

62
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Geomembranlar

 Geomembran, kimyasal maddelere karşı
yüksek direnç gösterdiği, çekme mukavemeti
yüksek, geçirgenliği düşük, delinme ve
çatlamalara karşı son derece dayanıklı olduğu
için sızmalara karşı üstün bir koruma
oluşturmaktadır.

 Katı atık dolgu alanlarında zemin taban örtüsü
olarak geomembranlarda kullanılmaktadır.

 Yüksek yoğunluklu polietilen (HDPE) yaklaşık
2-10 mt genişliğinde rulolar halinde,140-190
m uzunluklarında üretilirler. kalınlıkları 2 ile 8
mm arasında değişmektedir

Doğal killi taban örtülerinin dezavantajları

 Kil taban örtüleri donma/çözülme
koşullarından etkilenir ve korunmazlarsa
kuruyarak hasar görebilirler,

 Nem içeriğinin ve sıkışma enerjisinin
sürekli izlenmesi gerekir,

 Kil genelde ocaklardan veya açık
kazılardan elde edildiği için killi
malzemenin kalitesi değişiklik gösterebilir.

Doğal killi taban örtülerinin avantajları

 Killi toprak genelde kolayca bulunur,
 Killi toprak sıkıştırıcılarının temini kolaydır,
 Genelde özel yapım ekipmanları gerekmez,
 Killi taban örtülerinin çatlaklarını kendi

kendilerine kapatma özelliği vardır,
 Tipik bir taban örtüsünün tüm kalınlığı

boyunca delinmesi zordur.

Mineral geçirimsizlik tabakası,her biri maksimum 30 
cm kalınlığında olacak şekilde iki kademeli olarak 

sıkıştırılır.

 Killi topraklarda genelde yoğuruculu toprak
sıkıştırıcıları kullanılır. Amaç kilin yoğun homojen
bir kütle haline gelmesini sağlamaktır.

 Yoğun ve homojen bir kil tabakası elde etmek
için, topaklar parçalanarak veya ezilerek
minimum inceliğe indirilmelidir. Bu sağlanmazsa
topakların arasından sızıntı yolları oluşması
olasılığı vardır

 Depo tabanının,en az 3 metre kalınlığında doğal
kil ve benzeri 1.10-8 m/sn geçirimlilik katsayısını
sağlayan olması durumunda,depo tabanı tekrar
geçirimsizlik malzemesi ile kaplanmayabilir. Bu
durumda geçirimlilik katsayısının sahanın her
yerinde 1.10-8 m/sn olması sağlanır.

 Tabana % 1 eğim verilmesi zorunludur.Ancak bu
eğimin daha büyük olması drenaj işlemini
kolaylaştır.

Doğal Kilden Geçirimsizlik Tabakası 
Oluşturma

 Depo 
tabanına;sıkıştırılmış 
kalınlığı en az 60 
cm.olan kil veya 
geçirimsizliği sağlayan 
doğal ya da yapay 
malzeme kullanılır.Bu 
malzemelerin 
geçirimlilik katsayısı 
1.10-9 m/sn’den büyük 
olmamalıdır. 
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Kaynak Bindirmesi

 Geomembran panelleri füzyon kaynak
için minimum 10 cm, ekstrüzyon
kaynak için minimum 7.5 cm bindirme
ile yerleştirilmelidir

Geomembran Kaynakları

Geomembran serimi
Ankraj hendeği

 Ankraj hendekleri geomembran serilmeden  
önce uygulama projelerinde gösterildiği 
biçimde kazılacaktır. Hendek köşeleri hafifçe 
yuvarlatılarak, geomembranın hendekle 
birleştiği yerlerde keskin kıvrılmalardan 
kaçınılmalıdır. 

 Ankraj hendeği dolgu malzemesi ile sıkıştırılır. 

Depolama sahalarında geçirimsizliğin 
sağlanması amacıyla permeabilitesi 1.10-9

m/s hidrolik iletkenliğe sahip sızdırmazlık 
tabakası teşkil edilmektedir.

 Geomembran uygulamasından önce açıktaki 
zemin    sıkıştırılmalıdır.Yeterince sıkıştırılamayan, 
zayıf yada çökebilen kısımlar çıkartılıp yeri uygun 
şekilde doldurulur. Kaplanacak bütün yüzeyler düz 
olmalı, yabancı ve organik  maddelerden, kesici 
madde ve molozlardan arındırılmış olmalıdır. Su 
birikintilerine ve aşırı neme müsaade edilmemeli.

Geomembranlar

Katı atık dolgu alanlarında zemin taban örtüsü olarak  
geomembranlar kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle 

belediyelerin atıklarının ve tehlikeli atıkların 
depolandığı katı atık dolgu alanlarında yüksek 

yoğunlukla polietilen (HDPE) gittikçe daha yaygın 
olarak kullanılmaya başlamıştır

Geomembran uygulaması
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Sızıntı suyu borularının kaynak 
işlemleri Sızıntı suyu borusu bağlantı metotları

Boru seçiminde

 Boru et kalınlığı: Seçilen 
borunun hammaddesiyle 
yakından alakalıdır. (ör: 
HDPE boru için PN 10 
gibi)

 İç basınç değil dış basınç 
dikkate alınır.

 1/3 dolu kesit 2/3 delikli 
kesite sahip olmalı. (saha 
içinde kalan kısımlar)

Sızıntı suyu drenajında kullanılan 
HDPE dren boruları

Drenaj tabakası

Kum-çakıl 16/32 veya kırma 
taş malzemeden olabilir 
(kalker oranı önemli, %30 
dan küçük olmalı)

Geotekstil Tabakası

 Uzama özelliği sayesinde, geotekstil
yüksek bölgesel yüklere dayanıklıdır.

 Geotekstillerin gözenek yapısı suyun
geçişine müsaade ederken silt yada kum
gibi ince taneli malzemeleri tutar.
Geotekstillerin özel yapısı filtrenin
tıkanmasını önlemektedir.

Kaynak testi
 Test edilecek kaynağın bir ucu kapatılır.
 İğne yada onaylanmış basınç besleme aleti,

çift dikişli füzyon kaynağı ile oluşturulan
kanalın kapatılmış ucundan, sokulur.

 Hava kanalının tamamen temiz olduğunun
görülebilmesi için pompa ile hava basılır.

 Kanalın diğer ucuda kapatılır.
 Hava pompası ile 25-30 psi lik bir basınç

verilir, vana kapatılır ve kanal içindeki basınç
iki dakika içinde dengelendikten sonra,
basınç yaklaşık 5 dakika tutulur.

 Basınç kaybı 4 psi aşarsa yada basınç
sabitleşmez ise, hatalı yer bulunur, onarılır
tekrar test edilir.

 İğne yada onaylanmış basınç besleme aleti
çıkarılır, kanalın uçları açılır.

Kaynak uygulamalarI
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Gaz bacası yapımı

Gaz bacası yapımıGaz bacası profili

Gaz bacası yapımında 
kullanılan malzemeler

 Depo kütlesinde havasız kalan organik
maddenin,mikrobiyolojik olarak ayrışması sonucu çevreye
yayılarak,patlamalara,zehirlenmelere sebep olabilecek
metan gazı ağırlıklı olmak üzere karbondioksit,hidrojen
sülfür,amonyak ve azot bileşikleri yatay ve düşey gaz
toplama sistemi ile toplanır

Sızıntı suyu dren borularının üzeri ve 
çevresinde minimum 30 cm drenaj 
(çakıl filtre) konulmalıdır
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Atıklar planlanan hücre yüksekliğine ulaştığında bir ara örtü oluşturmak için 15 cm 
lik ek bir toprak örtüsü serilmelidir. Ara örtü 30 cm kalınlığında olacak ve en az bir 
ay üzerine atık boşaltılamayacak alanlarda oluşturulur. 

Ara	örtü
Günlük	örtü

ATIKLARIN ÖRTÜLMESİ

ATIKLARIN ÖRTÜLMESİ

Uçuşabilecek maddelerin rüzgarla sürüklenmesinden, 
kemirgenlerden, taşıyıcı hayvanlardan , haşerelerden 
ve kokudan kaynaklanan sorunları önlemek için 
bütün açık atık yüzeyleri her günün sonunda en az 15 
cm kalınlığında bir toprak tabakasıyla örtülmelidir. 

Döküme hazır olan saha

Drenaj Tabakasının Oluşturulması
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Sızıntı Suyu Özelliklerini Etkileyen 
Parametreler
 katı	atık	bileşenleri
 depo	yaşı
 depo	alanının	hidrojeolojik	durumu
 depo	içindeki	fiziksel,	kimyasal	ve	biyolojik	aktiviteler
 katı	atıktaki	su	miktarı
 sıcaklık
 pH
 redox potansiyeli
 stabilizasyon	derecesi
 katı	atık	depolama yüksekliği
 depolama	sahasının	işletilmesi	ve	iklim	şartları

Sızıntı Suyu Kontrol Stratejileri

 Katı Atık Girişi Kontrolü

 Su Girişi Kontrolü

 Depolama Sahasının Kontrolü

Çöp suyu drenajı için tasarım parametreleri;
 Drenaj	amaçlı	granüler	materyal	(çakıl)	kullanılmalıdır.	Temiz	çakıl	,	
mümkünse	yuvarlak	şekilli	kullanılmalıdır.

 Tabanın dikey istikamette eğim > %2 olmalıdır.
 Taban yanal eğimi min. %1 olmalıdır.
 Yüksek	poroziteli	drenaj	tabakası	teşkil	edilmelidir
 Büyük hacimli ve filtre stabilitesi olan malzeme kullanılmalıdır.
 Drenaj boruları arası mesafe kısa olmalıdır.(50─60 m)
 Drenaj tabakası üzeri uygun atıkla min. 2 m kalınlığında
örtülmelidir.

 Paralel toplama hatları oluşturulmalıdır.
 Boru	çapı	150	mm’den	büyük	olmalıdır
 Drenaj tabakası kalınlığı >30 cm olmalıdır.
 Boru istikametleri, depo şartlarında oluşacak basınçlara göre
dizayn edilmelidir.

 İlk atık tabakası konduktan sonra dren boruları video kamerayla
kontrol edilmelidir.

ÖRTÜNÜN SAĞLADIĞI FAYDALAR

 Rüzgarda uçuşabilecek atıkların çevreye yayılmasının 
önlenmesi 

 Kokunun kontrol altına alınarak azaltılması

 Taşıyıcı hayvanların mikrop taşımalarının engenlenmesi

 Kontrol dışı yapılabilecek ayıklamanın önlenmesi

 Sivri sineklerin üremesinin azaltılması

 Kontrolsüz depo gazı sızmalarının önlenmesi

 Atık tabakalarının hava ile teması kesilmesi sebebiyle 
anaerobik faaliyetlerin  hızlanmasına ve atıkların kısa sürede 
stabilize olmasına  katkı sağlanması

 Atık yüksekliği işletme planında belirtilen 
maksimum yüksekliğe ulaştığında atığın 
üzerine 30 cm daha bir ara örtü serilmelidir. 
Bu tabakanın üst eğimleri %5 ile %15 
arasında olacak şekilde yapılmalıdır. Tasarım 
tesviyesi gerçekleştiğinde , 60 cm kalınlığında 
bir kil tabakası serilir.Kil tabakasının 
geçirgenliği   1x10-8  yada daha az olmalıdır. 
Kilin üstüne yeşil alanların oluşturulmasına 
olanak sağlayacak kalitede ve yeterli 
kalınlıkta(1,5-2 m ) bitkisel toprakla 
örtülmelidir. 

SON ÖRTÜ

YIPRANMIŞ ÖRTÜNÜN İLAVE ÖRTÜ İLE 
TAMAMLANMASI

üzerindeki	örtü	çatlak	,yıpranmış	olan	veya	
düzgün	eğimde	olmayan	bütün	atık	depolama	
alanlarına	peryodik	olarak	ilave	örtü	
uygulanmalıdır.

Sızmaları ve erozyonu önlemek için ara örtünün tesviyesi

yapılmalıdır
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Organik Atıkların Bertaraf Yöntemleri

Biyolojik 
bertaraf

Organik
Atıklar

Termal 
Yontem

Kompostlama

Anaerobik 
Curutme

Yakma

Piroliz

Gazifikasyon

Kompost, nihai bertarafa
geri gönderilen atik, elek 
ustu materyal

Biogaz, kompost, bertarafa 
geri gonderilen atik, 
elekustu materyal

Elektrik, isi, ucucu kul, kul

Piroliz gazi, kömür, kul

Sentez gazi, kul

Katı atıkların 
kompostlaştırılması ve 

kompostlaştırma
esasları

Remember…
 There is no such bad thing as bad 

weather, just inappropriate 
clothing

 Geomembran – 2.5	mm	kalınlık – 941-965	kg/m3

 Geotekstil - 1200 gr/m2 ve 600 gr/m2

 Drenaj tabakası – 16/32 mm – 30 cm – k=1x10-

3m/sn

1
1

Drenaj	Tabakası	(Çakıl,	16/32,	k	≥	10-4	m/s)

Geçirimsizlik	Tabakası	(Kil,	3x30	cm,	k<10-9	m/s)

Tesviye	edilmiş,	sıkıştırılmış	zemin

Yataklama	Kumu	

Geomembran	(HDPE,	941	–	965	kg/m3,	0,25	cm)

Geotekstil	(PP, 1200	g/m2)

Tarım	Toprağı	(100	cm)

Geçirimsizlik	Tabakası
(Kil,	2 x 30	cm,	k	<	10-9)

Geomembran	(HDPE,	0,25	cm)
Geotekstil

Drenaj	Tabakası
(Çakıl, 16/32,	30	cm, k	≥ 10-4 )

Atık

Tampon	Tabaka	(Kum,	50	cm)

Drenaj	Tabakası
(Çakıl,	16/32,	30	cm,	k	≥	10-4	m/s)

Geçirimsizlik	Tabakası
(Kil,	2	x	30	cm,	k	<	10-9	m/s)

• Üst	Örtü

Tesviye	Edilmiş,	Sıkıştırılmış	Zemin

Geçirimsizlik	Tabakası
(Kil,	3 x 30	cm, k	<	10-9)

Geomembran	(HDPE,	0,25	cm)

Geotekstil

Drenaj	Tabakası
(Çakıl, 16/32,	30	cm, k	≥ 10-4 )

Atık

Drenaj	Tabakası
(Çakıl,	16/32,	30	cm,	k	≥	10-4	m/s)

Geçirimsizlik	Tabakası
(Kil,	3	x 30	cm,	k	<	10-9	m/s)

Rehabilitasyon

Sızıntı Suyu Özelliklerini  Belirten 
Ana Parametreler

 Toplam Organik Karbon (TOK) 
(karbonlu organik madde konsantrasyonunu)

 Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOI) 
(Mikroorganizmaların biyolojik olarak ayrışabilen 
organik maddeleri ayrıştırması için gereken oksijen 

ihtiyacı)

 Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI)
 Uçucu Yağ Asitleri(Zayıf organik asitlerin 

konsantrasyonunu ifade eder)

 Azot Bileşikleri (Amonyak azotu, organik 
azot vb)



195

Kompost Prosesini
Etkileyen Çevresel Şartlar

1. Su muhtevası
2. Dane	boyutu
3. Hava (O2)
4. C/N	oranı
5. pH
6. Sıcaklık

Kompost için uygun atıklar
Atık Kategorisi Özel Malzemeler

Yemek Atıkları

Süt, ekmek ve diğer unlu mamüller, kahve, bozulmuş kuru
yemekler, meyve ve sebze parçaları, yumurta kabukları, hazır
yemek atıkları, çürümüş meyve ve sebzeler, deniz ürünü
atıkları, çay atıkları ve poşetleri, kalan ve dökülen yemekler

Kağıt

Buruşturulmuş kutular, hazır yemek paketleri, kağıt mendil, ilaç
kutuları, ofis kağıtları, meyve suyu ve süt kutuları, kağıt havlu
ve peçete, kağıt bardak ve tabaklar, kirli yemek kağıtları,
gazete ve diğer kağıt türleri

Kalın 
Karton/Mukavva

Karton yemek paketleri (pizza kutuları), giyim ve ticari mal
kartonları

Park/Bahçe Atıkları
Su bitkileri, çalılar, çamların iğne yaprakları, bahçe atıkları, çim
kırpıntıları, yapraklar, küçük dallar, budama atıkları, yabani
otlar

Odun Kereste parçaları, talaş, yonga ve odun parçaları

Çeşitli Organikler

Biyolojik olarak parçalanabilen zemin süprüntüleri, mısır
kabukları ve mısır koçanı, pamuk yumakları, kesilmiş çiçekler,
ev bitkileri, hayvanların altına konulan saman ve ot atıkları,
hayvan atıkları, çimen parçaları, saman, tekstil ürünleri
(pamuklu)

Kompostlaştırma Prosesi

Kompost, organik atıklardan mikrobiyal faaliyetler 
neticesinde oluşan stabil olmuş humus benzeri 

üründür.

Kompost
Yığını

Organik Madde
Su
M.organizmalar
Katkı ve/veya 
gözenek artırıcı
malzeme

O2

H2O ISI CO2

KOMPOST

H2O

AEROBİK KOMPOSTLAŞTIRMA

Aerobik kompostlaştırma kentsel katı atıkların organik
kısımlarının kompost olarak bilinen humus yapısındaki
stabil bir ürüne dönüştürmek için yaygın bir şekilde
kullanılan biyolojik bir yöntemdir.

Aerobik kompostlaştırma işlemi, bahçe atıklarının,
kentsel katı atıkların organik kısmının ve organik
kısmıyla birlikte arıtma çamurunun
kompostlaştırılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

Bertaraf Teknolojisi
 Ön işlem

 Inert ve kompostlastırılamayan materyalin nihai bertarafa gönderilmesi
 Organizmalar için uygun ortamın hazırlanması (partikül boyutu, nem, C/N)

 Proses: OM`nin mikrobiyal dönüşümünün gerçekleşmesi
 kompostlastırma: OM + O2CO2 + H2O + ısı + kompost

 ayrışma: OM  CO2 + CH4 + ayrışmış katılar

 Nihai islem
 Kompost ürününü  nihai kullanıma hazırlama

 Anaerobik ayrışmış katıların kompostlastırılması

 İlave İşlemler
 Atık gazın temizlenmesi (biyofiltre)

 Atıksu arıtımı

Proses Seçimi

Parametre Aerobik proses Anaerobik proses

Enerji kullanımı Enerji tüketimi Enerji üretimi
Nihai ürün Humus, CO2, H2O Çürümüş Çamur, CO2, 

CH4
Hacim azalması %50 ye kadar %50’ye kadar

Proses süresi 20-30 gün 20-40 gün

Temel amaç Hacim azaltma Enerji üretimi
İkincil amaç Kompost üretimi Hacim azaltma ve atık 

stabilizasyonu

Biyolojik bertaraf
 Organik maddenin nihai ürünlere dönüşümü

 Aerobik
 OM + O2CO2 + H2O + Isi + kompost
 (Enerji isi olarak açığa çıkar)

 Anaerobik
 OM  CO2 + CH4 + ayrışmış katı
 (enerji metan formundadır)

Nutrient İhtiyacı

 Karbon Kaynağı
 İnorganik bileşenler (azot, fosfor, sülfür, potasyum,

kalsiyum ve magnezyum)

Karbon Kaynağı

 Organik Karbon (Heterotrof organizmalar)
 İnorganik Karbon (Ototrof organizmalar)

ATIK YÖNETİMİNDE BİYOLOJİK PROSESLER



196

Kompost Ürünü
 Faydaları

 Gübre olarak kullanılabilir: N, P, K, vs. 
 Toprak şartlandırıcısıdır: Toprak kalitesini yükseltir.

• Fiziksel : Erozyonu azaltır, sulama ve havalandırma kapasitesini arttırır
• Kimyasal: Nutrientleri bünyesinde tutar, kirleticileri adsorbe eder
• Biyolojik: Mikrobiyal aktiviteyi hızlandırır

 Küresel ısınmaya daha az etkisi vardır
 Topraktan gecen bitki hastalıklarına karşı azaltıcı etki sağlar

 Riskler
 Nutrient miktarının ayarlanamaması
 Kirleticilerin varlığı: ağır metaller, organik kirleticiler
 Patojenlerin varlığı

Organik Atıkların Kompostlaştırma Teknolojisi İle Geri Dönüşümü
Kompostlaştırma,

 Organik maddenin ayrıştırılarak toprağın fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özelliklerini düzelten,

 Havalanma ve su tutma kapasitesini arttıran
 Humus yapısında bir maddeye

dönüştürülmesi prosesidir.

Uygun şartlar altında iyi ayrışmış bir kompost,

 Karbon, azot, fosfor, potasyum ve çok sayıda iz element içerir,
 Ticari gübrenin alternatifi olarak değerlendirilemez.
 Tek başına tüm besi maddelerini içeremeyeceği gibi ticari

gübre de yeteri kadar organik içermez ve toprağın ihtiyacını
karşılayamaz.

 Komposta belli oranlarda azot, fosfor, potasyum ilavesi ile
üstün kalitede gübre haline dönüştürülebilir.

1. Başlangıç aşaması: 
Mikroorganizmalar çoğalır - ısı, CO2 ve su buharı açığa çıkar- aktinomisetler, 
mantarlar ve mayalar, yağ, protein ve karbonhidratları ayrıştırır- Sıcaklık 30 oC
ye erişinceye kadar küf mantarları, bakteriler, protozoonlar ve nematodlar
etkin rol oynar. 

2. Sıcaklığın 30-40 oC ye çıkması:
Aktinomisetler baskın hale gelmeye baslar ve topraksı bir koku oluşur - bu 

türler antibiyotik üreterek patojenlerin ölmesini sağlar. 

3. Sıcaklığın 40-50 oC`ye çıkması
Başlangıçtaki türlerin ölür ve 70 oC`ye kadar faaliyet gösterebilen termofilik
bakteriler gelişir – Bu aşamada gelişen bakteri ve aktinomisetler zor 
ayrışabilen organiklerin ayrışmasında görev yapmaktadırlar – Sıcaklık artışıyla 
birlikte patojen mikroorganizmalar ölür.

4. Son Asama: 
Ortamdaki besi maddesi tükendiğinde ısı düşmeye başlar ve kompostun
soğuması gerçekleşir. Soğuyan komposta son özelliğini veren genellikle 
mantar ve aktinomisetlerden oluşan türlerdir.

Kompostlaştırma Mekanizması ve Mikroorganizma Türleri
Kompostlaştırmaya Etki Eden Faktörler

Parametre Yorum
Partikul
boyutu

25-75 mm olmalıdır.

C/N oranı Başlangıç C/N oranı 25-50 olmalıdır. Düşük
oranlarda amonyak oluşur ve biyolojik aktivite
engellenir. Yüksek oranlarda besi maddesi
sınırlayıcı faktör olabilir.

Su 
muhtevası

Su muhtevası %50-60 aralığında olmalı.

Sıcaklık Yüksek kalitede ürün elde etmek için sıcaklığın ilk
birkaç gün 50-55 oC, aktif kompostlaştırma
periyodunun arta kalan günleri için 55-60 oC
arasında olması gerekir. Sıcaklık 70 oC nin üzerine
çıktığında biyolojik aktivite önemli derecede azalır.

Patojen 
kontrolu

Sıcaklığın 24 saat 60-70 oC de tutulması gerekir.

pH pH değerinin 7-7.5 arasında kalması gerekir.
Amonyak formunda azot kaybını önlemek için pH
değerinin 8.5 in üzerine çıkmaması gerekir.
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2. Aktarmalı Yığın

Dünya	genelinde	en	yaygın	olarak	kullanılan	sistemdir.
Karıştırma		için	özel	makine	ekipmanlar	kullanılır.
Yığın	ebatları	seçilen	ekipmana	göre	ayarlanabilir.
Alan	ihtiyacı	fazladır.

1. Pasif Yığın Kompostlaştırma

Basit	sistemlerdir
Karıştırma	yapılmaz
Doğal	hava	hareketinden	yararlanılır
Yığın	yüksekliği	1-1,2m	geçmez
Sıcaklık	ve	sıkışma	kontrol	edilmezse	anaerobik	şartlar	oluşur

Kompostlaştırma Teknolojileri

1.	Pasif	yığında	kompostlaştırma
2.	Aktarmalı	yığında	kompostlaştırma
3.	Havalandırmalı	statik	yığında	kompostlaştırma
4.	Reaktörde	kompostlaştırma
5.	Bahçe	tipi	kompost

Kompost Ürününün Yeniden Kullanımı

 Anaerobik Ayrismada yeniden kullanim orani yuksektir
ANCAK

 Aerobik Kompostlastirma yaygin olarak kullanilan bir metottur.

Parametre Kompostlastirma Anaerobik	ayrisma

Azot N	kaybi 0-50%
(C/N	oranina	bagli)

100%	geri	kazanim

Fosfor 100%	geri	kazanim 100%	geri	kazanim

Organik	madde Stabilize	halde	kuru	
kompost

Ayrismis	katilarin	nihai	
kompost	gereksinimi

Enerji Tuketim Uretim

Alan Buyuk Kucuk
Koku Cikis	gazi	aritimi	gerekir Gaz	cikisi	yoktur

Kompostlastırma metodları

Yontem Teknoloji Fiyat Koku	
kontrolu

Urun	
kalitesi

Harmanlama	ile	
havalandirma

Kesikli	ve	sabit Dusuk Dusuk Dusuk

Havalandirici	
kullanarak	
havalandirma

Kesitli	ve	sabit Orta Orta Orta

Surekli	ve	
karistirmali

Yuksek Yuksek Yuksek

Kompostun kullanım alanları (AB ülkeleri)
Kullanılan yer Kullanım oranı Fiyat

(€/m3)
Kompost	Kalitesi

Sera Orta 20-40 Çok yüksek

Cim	saha Düşük 15-30

Fidanlık Düşük 10-25

Peyzaj Yüksek 10-20

Üst örtü karışımı Orta 10-15

Özel bahçeler Yüksek 5-20

Organik	tarım Orta 2-6

Meyve	bahçeleri Orta 1-5

Tarım Çok yüksek 0-3 düşük

Organikleri kaynağında ayırma
Bu işlem kompostlastırma işleminde olumsuz etkisi olan 

fiziksel ve kimyasal etkenleri minimuma indirir.
 Kentsel katı atık bileşenleri (fiziksel): cam, plastik
 kimyasal: ağır metaller, organik bileşenler

MSW kompost: Karışık toplanmış kentsel katı atıklar, ayırma öncesi kompotlastırılmıs
OFMSW kompost: Karışık toplanmış kentsel kati atıklar ayırma sonrası kompotlastırılmıs
Biowaste kompost: Organikler kaynağında ayrı toplanarak kompotlastırılmıs

(mg/kg kuru madde)

Ağır
Metal

MSW
kompost

OFMSW
kompost

Biowaste
kompost

AB	
Standardı

Cd 9 2 0.8 1.5
Cu 530 150 35 150
Ni 80 40 9 75
Pb 830 400 85 150
Zn 1600 800 140 400
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Bahçe tipi kompost sistemleri5. Bahçe tipi kompost sistemleri

4. Reaktörde kompostlaştırma modelleri

• Piston	akımlı	dikey	reaktör
• Piston	akımlı	yatay	reaktör
• Silo	tipi	kompost	reaktörü
• Döner	yatay	tambur
• Yatay	ve	üzeri	açık	dikdörtgen	tank
• Karıştırmalı	dikey	reaktör
• Karıştırmalı	dikdörtgen	yataklar

4. Reaktörde kompostlaştırma

Bina,	kanal	veya	reaktör	içindeki	kompostlaştırmadır.
Bu	sistemlerin	ilk	yatırım	maliyeti	yüksektir.	
Kompost	üretim	süresi	kısadır.
Koku	problemi	daha	azdır.
Mekanik	ekipmana	duyulan	ihtiyaç	fazladır.
Alan	gereksinimi	açık	kompost	tiplerine	göre	daha	azdır.

3. Havalandırmalı Statik Yığınlar

Genellikle	açıkta	yapılan	sistemlerdir.
Havalandırma	için	ilave	sistemler	vasıtasıyla	sağlanır.
Havalandırmada	negatif	veya	pozitif	basınç	oluşturulur.	
Negatif	havalandırmada	çekilen	hava	biyofiltede	
arıtılabildiğinden	daha	az	koku	sorunu	ile	karşılaşılır.
Yığın	yüksekliği	1,5-2,5	m	arasındadır.
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Anaerobik Arıtma Sistemleri

Havasız arıtma tesisinde, başlıca atık kabul,
ön arıtma, anaerobik reaktör ve son arıtma
ile sızıntı suyu ve biyogaz arıtma birimleri
bulunur. Anaerobik arıtma reaktörleri,
genelde kapalı yatay veya dikey silindirik
tanklar şeklinde inşa edilir. Kuru ve ıslak tip
anaerobik reaktörleri olmak üzere iki tür
reaktör vardır.

5. Sıcaklık
Anaerobik arıtma sürecinin reaksiyon ısısı kompostlaştırmaya
göre çok düşüktür. Anaerobik arıtma mezofilik veya termofilik
şartlarda gerçekleştirilir. Her iki halde de, reaktörlerde ısı
eşanjörleri ile dışarıdan ısıtma ve yeterli ısı yalıtımı
uygulanmalıdır.
6. pH
Metan üreten mikroorganizmaların uygun pH aralığı 6~8’dir.
Asit üretimi esnasında düşen pH, ortamdaki amonyum
tampon sistemi ile dengelenir. Şok organik yüklemelerde,
kritik değerler altına düşen pH’ı yükseltmek üzere kireç,
NaOH veya Na2CO3 ile müdahale gerekebilir.
7. İnhibisyon
Anaerobik arıtma prosesi yüksek H2 kısmi basıncına bağlı
uçucu asit birikimi, ortamda yüksek oranda sülfat bulunması
ve/veya 3~12 gr/l üzerindeki katyon seviyelerinde
inhibisyona uğrar ve biyometan üretimi düşer. Bu yüzden,
reaktör sıvısında H2 kısmi basıncı, uçucu asit seviyesi ve
katyon konsantrasyonları kontrol edilmelidir.

2. Aşı Çamuru
KKA içinde fakültatif anaerobik mikroorganizmalar doğal olarak mevcuttur.
Ancak, mutlak anaerobik şartlar gerektiren metan üreten
mikroorganizmaların çoğaltılması oldukça zordur. Bu yüzden, çamur
çürütücü veya anaerobik kompost tesisinden alınacak belli oranda aşıya
ihtiyaç vardır. Anaerobik kompost reaktörü hacminin asgari %10’u düzeyinde
aşı ile uygun bir besleme stratejisi uygulanarak tesis işletmeye alınır.
3. Oksijen
Oksijen anaerobik mikroorganizmaların faaliyetlerini durdurur. KKA
bünyesindeki oksijen aerobik mikroorganizmalarca tüketilir. Rektörde
üretilen ve yüksek oranda CH4 içeren biyogazın da, oksijen veya hava ile
karışarak patlayıcı bir karışım halini alması önlenmelidir.
4. Su
Su aerobik kompostlaştırma için ne kadar önemli ise, anaerobik arıtma
süreci için de aynı derecede önemlidir. Kuru tip proseslerde, arıtma içerisi su
ve gazla dolu KKA kütlesi boşlukları veya partiküllerinde gerçekleşir. KKA
yeterince su ihtiva eder, başlangıçta ayrıca su ilavesi gerekmez. Islak tip
reaktörlerde arıtma, parçalanarak boyutu <50 mm’ye getirilen ve su ilavesi
ile KM içeriği ~%10’a ayarlanan çamur çürütücü benzeri tesislerde
gerçekleştirilir. Dolayısıyla, kuru ve ıslak tip anaerobik arıtma sürecinde
uygun su muhtevası sırası ile ~%65-70 ve %85-95 aralığında tutulmalıdır.

Proses Kontrol Parametreleri

1. Atık Bileşimi
Organik madde yanında makro (N, P, K) ve mikro
(Ni, Co, Fe, S, v.d.) besi elementlerine de ihtiyaç
vardır. Ancak, havasız arıtmanın besi maddesi
ihtiyacı kompostlaştırmaya göre çok daha azdır.
Zira havasız arıtmada organik maddelerin çok azı
(%5~8) biyokütle sentezinde kullanılır. Optimum
KOİ/N/P oranı 100:0,44:0,08 (veya 250:5:1)
alınabilir. Reaktörlerin kararlı işletme dönemlerinde
söz konusu oranlar 500:5:1 değerlerine kadar
düşürülebilir.

Anaerobik Kompostlaştırma (Biyometanizasyon)

Havasız arıtma, KKA’daki ayrışabilir organik
maddelerin anaerobik biyokimyasal süreçlerle
parçalanarak CH4, CO2 ve mikroorganizma
biyokütlesi gibi son ürünlere dönüştürülmesidir.
Anaerobik arıtma sürecinde, organik madde hem
elektron verici (oksidasyon) hem de elektron alıcı
(sentez) olarak kullanılır.
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4. Partikül boyutu ve yapısı: Kompostun ya da toprağın partikül
büyüklüğü ve yapısı karışımdaki baskın partiküllerin büyüklüğü ile belirlenir.
Genelde, ince bir yapı homojen küçük partikülleri gösterirken kaba bir yapı
homojen büyük partikülleri gösterir. Homojen bir yapıya sahip olmayan
kompost, biyolojik olarak stabil olmayabilir. Sonuçta, partikül büyüklüğü ve
fiziksek doku yapısı ürün stabilitesinin göstergesi olarak kullanılabilir. Bu
parametreler, ayrıca arazi uygulamaları süresince mekanik performans gibi
özel uygulamalar için ürünün kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla da
kullanılabilir. Bir kompostun partikül büyüklüğü ve fiziksel doku yapısı son
eleğin elek açıklığı ile belirlenir. Birçok kompost 25 mm’nin altındaki partikül
büyüklüklerine sahiptir. Bahçe kullanımına yönelik kompost genellikle 10
mm’lik eleklerden geçirilir.
5. pH: Gelişme için diğer tüm koşulların uygun olduğunu kabul edersek, özel
bitkiler optimum toprak pH’ında yetişirler. Kompostun toprağın pH’ına olan
etkisini tahmin etmek için kullanılan kompostun pH’ı bilinmelidir. Kompostlar
tipik olarak hafif alkalidir (pH 7-8), fakat kompostun pH’ı 5,5-8 arasında
değişebilir. Bitmiş bir kompostun pH’ı 5,5-8 arasında olmalıdır.
6. Su tutma kapasitesi: Su tutma kapasitesi, kompost yada toprak gibi bir
kütlenin suyu tutma yeteneğinin bir ölçüsüdür. Kurak iklimlerde, kompost
ürünlerin su ihtiyacını azaltmak (toprağın su kapasitesini artırmak) için
kullanılabilir. Su tutma kapasitesi, suyla dolan boşluk hacminin toplam
kompost yada toprak hacmine bölünmesi ile elde edilir. Birçok kompost için
su tutma kapasitesi %75-200 arasında değişir. Tercih edilen aralık %100 ve
daha üstüdür.

Kompost Ürün Kalitesi

1. Organik madde içeriği: Kompost, temel karbon sağlayıcısı olan organik
maddenin en önemli kaynağıdır. Organik madde, toprağın fiziksel özelliklerini
geliştirerek, yararlı organizmalara enerji kaynağı sağlayarak ve besi
maddelerinin kaynağını geliştirerek, toprak ve bitkinin verimliliğini arttırır.
Üretken bir toprak, en az %3-4 organik madde içermelidir. Toprağın organik
madde içeriği, tekrarlanan kompost veya başka organik malzeme
uygulamalarıyla yavaşça arttırılabilir. Kompostların organik içeriği, yaklaşık
%35’den %70’e kadar değişir (tercih edilen aralık %50-60).
2. Besi maddesi içeriği: Organik madde içeriği ve toprak iyileştirici
özelliklerinden dolayı kompostun uygulanmasından bazı faydalar sağlanır.
Kompost ayrıca bitkilerin büyümesi için gerekli azot, fosfor ve potasyum gibi
bazı ana besi maddelerini sağlar. Zirai uygulamalarda verimliliği en iyi hale
getirmek ve kirlilik riskini en aza indirmek için besi maddesi ilavesinin
kontrollü ve belirli miktarlarda uygulanması istenir.
3. Patojenler ve zararlı tohumlar: Kompostun bünyesinde bitki
patojenlerini bulundurmaması önemlidir. Hayvan dışkıları, kompost besin
maddesi olarak kullanılırken içinde patojenlerin bulunması hastalığın
hayvanlara ya da insanlara bulaşma riskinin artmasıyla sonuçlanabilir. Fakat,
bir kompost yığını uygun şekilde karıştırılır ve ısınması için yeterli zaman
verilirse, aktif kompost süresince kazanılan sıcaklıklar çoğu patojeni ve
zararlı tohumları etkisiz hale getirmek için yeterli olacaktır.

Anaerobik arıtma sistemlerinin tipik tasarım 
ve işletme verileri

Sistemin
ticari ismi

Reaktör tipi Hidrolik 
bekletme 

süresi (gün)

Kompost 
üretimi 
(kg/kg)

Sızıntı suyu 
oluşumu 
(m3/ton)

Metan 
üretimi 

(Nm3/ton)
Biothane I,K 6 (28) 0.50 0 84
BTA I,S 3 + 10 0.30 0.45 91
Paques I,S 3 + 7 0.35 0.30 28
Waasa I,S 15 0.45 0.20 72
Biocel K,K 22 0.43 0.44 55
DEM K,K 28 0.45 0.49 41
Valorga K,S 20 0.70 0.10 61
Kompogas K,S 20 (5) 0.30 0.30 66
BRV K,S 0.36 0 65
Dranco K,S 18 (7) 0.41 0.34 55

I:	ıslak,	K:	kuru,	S:	sürekli,	K:	kesikli,	+:seri	bağlı	2	reaktör,	():	aerobik	olgunlaşma

İki kademeli ıslak tip havasız arıtma reaktörü
Islak tip kompostlaştırma (Paques tipi)

Dranco prosesinde havasız arıtma reaktörüKuru tip kompostlaştırma (Dranco tipi) 

Islak Tip Sistemler

Bütün ıslak tip sistemlerde seri bağlı iki tam
karışımlı anaerobik reaktör bulunur. Bu
sisteme, iki kademeli çamur çürütücü
olarak da bakılabilir. Islak tip sistemlerin
başarılı ticari teknolojileri başlıca BTA,
Paques, Biothane-AN ve Waasa
prosesleridir. Bu bölümde, Paques
prosesinin açıklaması özetlenmiştir.

Kuru Tip Sistemler

Bu sistemde, arıtma sabit yataklı bir reaktörde gerçekleşir. Biocel,
Biothane ve DEM ticari ismi ile bilinen sistemler kesikli tip
reaktörlerdir. Buna mukabil, Dranco, Valorga, Waasa, Kompogas ve
BRV ticari isimleri ile bilinen sistemler ise sürekli beslenen
reaktörlerdir.

Dranco kuru tip bir termofilik havasız bir sistemdir. Öğütülerek dane
boyutu ayarlanan ayrı toplanmış KKA reaktörden geri çevrilen aşı ile
karıştırıldıktan sonra buhar ile ısıtılır. Karışım, daha sonra anaerobik
reaktöre alınarak 14~21 gün 55°C’de çürütülür. Çürütülmüş atık,
reaktör tabanından bir burgulu (vidalı) pompa sistemi ile alınır.
Üretilen biyogaz, ayrı bir tankta depolanır ve bir kısmı sistemi
ısıtmada (buhar üretimi) kullanılır. Biyogazın kalan kısmından ise
elektrik ve ısı geri kazanılır. Elektrik üretiminde kullanılan içten
yanmalı motorların atık ısısı, çürütülmüş atığın mekanik olarak
susuzlaştırılması sonucu açığa çıkan suyun buharlaştırılmasında
kullanılır. Mekanik susuzlaştırma ile elde edilen keke ayrıca 7 gün
ilave son havalı kompostlaştırma uygulanır. Sonrasında ürün elenir
ve Humotex ticari adı ile pazarlanır.
Bu sistemlerde; 100 birim ayrı toplanmış ıslak atığın ~%41’i
komposta, %17’si biyogaza, %39’u suya dönüşür.
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ATIK YAKMA YÖNTEMLERİNİN 
TEMEL PRENSİPLERİ

57

Termal Bertaraf 
Yöntemleri
 Tanım: Atıkların yüksek 

sıcaklıkta enerji ve diğer yan 
ürünlere dönüştürülmesi 
işlemi.

 Amaç: Depolama alanına 
giden atık miktarını azaltma 
(Hacimce %80-90; ağırlıkça 
%75-80 oranında azalma) 

 Sonuç: Organik maddenin 
ısıl içeriği %65-80 oranında 
sıcak hava, buhar ve/veya 
sıcak suya dönüştürülür.

ATIK

Termal 
Yöntemler

ENERJİ

İNERT GAZ

KÜL

KATI ATIKLARIN 
TERMAL 

YÖNTEMLERLE 
BERTARAFI

Kompostun Faydaları ve Kullanım Alanları

 Organik katı atıkların biyolojik olarak stabil son ürünlere dönüşümü
 Elde edilen ürünün tarımda, bahçecilikte ve diğer alanlarda (toprak iyileştirme,

organik gübre ve peyzaj çalışması gibi) kullanılması
 Atıktaki patojen bakterilerin etkin biçimde giderilmesi
 Katı atıkların düzenli depolama sahasından tasarruf sağlanması
 Toprak erozyonu kontrolü sağlama
 Zeminin boşluk hacmini artırması, havalandırılmasını kolaylaştırması ve su tutma

kabiliyetini arttırması
 Zor işlenen toprakların kolay işlenmesini sağlaması
 Yüksek mineralli gübrelemeye karşı tamponlama görevi yapması ve böylece bitkilerin

zarar görmesinin önlenmiş olması
 Besin maddelerinin daha iyi kullanılması
 Gübre tüketiminin azaltılması, bu yolla çevre kirliliğinin azaltılmasının ve ekonomik

giderlerde tasarrufun sağlanması

Kompostun başlıca kullanım alanları

 Tarla, bahçe uygulamaları, seracılık, meyvecilik, fidanlık, çiçekçilik ve şifalı bitki
dikimlerinde

 Golf sahaları, peyzaj çalışmaları, çim sahaları, parklar ve oyun alanları, yol kenarları,
mezarlıklar ve askeri tesislerde

 Maden çıkarılmış alanlar, eski kum ve çakıl ocaklarının rehabilitasyonunda, erozyon
kontrolünde

 Koku gideriminde, filtre malzemesi olarak
 Düzenli depolamada son örtü malzemesi olarak
 Yanmış orman alanlarının rehabilitasyonunda

3. Dewar İndisi: Biyolojik aktivitenin göstergesi olarak, kompost
ürününün kendiliğinden ısınmasını ölçen standart bir yöntemdir. 
Özel ortam sıcaklığına göre kalibre edilmiş izole Dewar kaplarında 
kompost numunesinin 10 gün boyunca inkübasyonu sonucunda 
ürettiği en yüksek sıcaklık farkının ölçülmesi esasına dayanır. Test 
sonuçlarının yorumlanması kompost sıcaklıklarının her 10°C’lik
artışına karşılık gelen beş seviyeye ayrılarak yapılmaktadır. Buna 
göre Sınıf I ortam sıcaklığı ile Dewar kabı içindeki en yüksek 
sıcaklık farkının 0-10°C aralığında olduğunu gösterirken, Sınıf V 
ise 40-50°C aralığında olduğunu göstermektedir .

4. Tarımsal indeks: Tarımsal indeks kompostta veya topraktaki 
makro besi maddesi (Toplam N+P2O5+K2O) içeriğinin tuz (Na+Cl) 
içeriğine oranı olarak tanımlanmaktadır. Bu oran, kompost
ürününündeki besi maddesinin sodyum (Na) ve klorür (Cl)’e 
oranının optimizasyonunu tanımlamaktadır. Tarımsal indeks 
kompost ürününün kalitesini sınıflandırmak için kullanıdığı gibi 
proses başlangıcında ham ürünlerin en uygun karışım oranını 
belirlenmekte de kullanılmaktadır. Bu oran, ham numunenin 
kompostlaştırmaya uygunluğunu, kompost ürününün ise Na ve Cl
bakımından uygulamaya uygunluğunu ifade etmektedir. 

Kompost Stabilitesinin Belirlenmesinde Kullanılan İndis ve Oranlar

1. Solunum İndisi (RI): Solunum indisi (RI), herhangi bir organik
atığın oksijen tüketim hızı (veya kapasitesi)’nin göstergesidir.
Laboratuvar koşulları altında oksijen sensörü ile düşük miktardaki
kompost materyalinin oksijen tüketiminin ölçülmesi esasına
dayanır. Günlük oksijen tüketiminin organik madde miktarına
bölünmesi ile edilen bu değerler materyalin stabilite
sınıflandırmasında kullanılmaktadır.

2. Karbondioksit üretim hızı: Kompost prosesinde veya ürününde
biyolijik aktiviteyi belirlemede kullanılan bir yöntemdir. Oksijen
tüketim hızı ile karbondioksit üretim hızı biribiri ile ilişkili gözükse
de analiz sonucunda aynı değerleri elde etmek mümkün değildir.
Biyolojik aktivite ile karbonun karbondioksite tam mineralize
olmaması nedeniyle karbondioksit üretim hızı oksijen üretim
hızına göre daha düşük değerlerde olmaktadır. Bu nedenle oksijen
tüketim hızı ile biyolojik aktivite daha doğru bir şekilde
belirlenebilmektedir. Ancak oksijen tüketim hızını ölçmek
meşakkatli ve deneylerden elde edilen sonuçların güvenilirliği /
tekrarlanabilirliği düşüktür. Diğer yandan, karbondioksit üretim
hızı ölçümleri ile daha doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar
alınabilmektedir. Bu nedenle korbondioksit üretim hızı en yaygın
kullanılan yöntemdir.

10. Çözünmüş tuz içeriği: Çözünmüş tuz içeriği, metre başına desisiemens
birimi ile rapor edilir (dS/m). Kompost/toprak karışımında aşırı çözünmüş tuz
içeriği, tohum üretimini ve bitkilerin kök gelişimini engelleyebilir veya bozabilir.
Bitmiş kompost içindeki normal çözünmüş tuz içeriği 1-30 dS/m arasında değişir,
fakat genellikle 10 dS/m değerine yakındır. Genelde, 5 dS/m veya daha az
çözünmüş tuz içeriği tercih edilir. Ancak bahçe uygulamaları için bitmiş
kompost/toprak karışımında iletkenlik 3 dS/m değerinin altında olmalıdır. Toprakta
var olan çözünmüş tuz seviyesi de dikkate alınarak kompost uygulama oranları
belirlenmelidir.
11. İz elementler: Komposttaki bakır, molibden, çinko ve nikel gibi iz
elementlere bitki enzimleri tarafından biyokimyasal etkinliği desteklemek ve
sağlıklı bitki gelişmesini sağlamak için belli seviyelerde ihtiyaç duyulur. Bu iz
elementlerin biri veya birkaçının eksik olduğu toprakta yetişen ürünler, gübre veya
uygun kompost karışımları desteğine olumlu cevap verirler. Buna rağmen, bir iz
element fazla uygulanır ve toprakta aşırı hale gelirse kompostun bitkiye fitotoksik
etkisi gözlenebilir. Bazı iz elementlerin (ağır metaller) aşırı konsantrasyonlarının
tüm canlılara zehirli etkisi olabilir. Bu kompost için kullanılan ham maddelerin
özelliğine de bağlı olarak değişmektedir. Örneğin, çiftlikte üretilen kompostun
toprak iyileştiricisi olarak kullanıldığı zaman ağır metallerin etkisinden
bahsedilmezken, arıtma çamurlarından elde edilen kompostun uygulanmasında
ise ağır metallere dikkat edilmelidir.
12. Ayrışamayan maddeler: Plastik, cam, taş ve metal objeler gibi inert
maddeler kompostta istenmez. Araziye uygulanırsa, bu maddeler ayrışmadan
toprakta yıllar boyunca kalabilir. 4 mm’den daha büyük inert maddeler eleme ile
uzaklaştırılabilir.

7. Su muhtevası: Kompostun su muhtevası, toplam kompost ağırlığına
bağlı olarak suyun yüzde ağırlığıdır. Ürünün ne şekilde kullanılacağı
konusunda önemli bir etkisi vardır. Su muhtevası, kompostun yoğunluğunu
etkilediği için taşıma maliyeti ile doğrudan ilişkilidir. Ayrıca, su muhtevası
önemli bir sağlık sorunu oluşturan toz oluşumunu da etkilemektedir. Toz
oluşumunu önemek için tipik alt limit %35’tir. Bitmiş kompostun su
muhtevası %35-60 arasında değişebilir, fakat arzu edilen %40-45 aralığıdır.

8. Yoğunluk: Yoğunluk, malzemenin toplam ıslak ağırlığının hacmine
oranıdır. Yoğunluk önemli bir parametre olup taşıma ve depolama
maliyetlerini etkilemektedir. Tipik kompost yoğunluğu yaklaşık 220-440
kg/m3 arasında değişir. Yoğunluk daha çok su muhtevasından etkilenir. Islak
malzemeler daha yüksek yoğunluğuna sahiptir. Bu nedenle, tercih edilen
kompostun yoğunluğu 250-310 kg/m3 arasındadır.

9. Bitki yetiştiriciliğinde kullanılabilirliği: Tohum üretimi ve bitkilerin
büyümesinin değerlendirilmesi, kompostun bitkileri büyütme etkisinin
kanıtlanması için oldukça önemlidir. Normalde, kompostun büyümeye olan
etkisi, kompost karışımının tohum üretimi ve kök gelişimini olumsuz etkileyip
etkilemeyeceğini belirlemek için kullanılır. Kompost ürünü, tohum üretimi ve
bitki gelişmesi testlerini tatmin edici bir şekilde geçmelidir.
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Atık Yakma Tesisi Birimleri
4. Enerji Kazanım

Buhar Kazanı
Türbin jeneratör65

Atık Yakma Tesisi Birimleri
3. Yanma Odası (Fırın)

64

Atık Yakma Tesisi Birimleri
2. Atık Besleme

63

Atık Yakma Tesisi Birimleri
2. Atık Besleme

62

Atık Yakma Tesisi Birimleri
1. Atık Kabul ve Depolama

61

Atık Yakma Tesisi Birimleri
1. Atık Kabul ve Depolama

60

Atık Yakma Tesisi Birimleri

Yanma Odası

59

Atık Yakma Tesisi 
Girdi-Çıktıları

Dip Külü, Cüruf, 
Uçucu Kül

Elektrik ve Isı
Enerjisi Üretimi

Atık Kabul

İnert Baca Gazı

Atık Yakma Tesisi

Hammadde Olarak 
Kullanım
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Piroliz Akım Şeması
73

Piroliz-Gazifikasyon-Yakma
Oksijen İhtiyacı

72

Piroliz Gazifikasyon-Yakma
Kıyaslama

71

Termal Bertaraf 
Yöntemleri
Kullanılan Teknikler

TERMAL 
BERTARAF 

YÖNTEMLERİ

YAKMA

IZGARALI 
SİSTEMLER

(Stoker-Grate)

Sabit Izgaralı
Sistemler

Hareketli 
Izgaralı

Sistemler

AKIŞKAN 
YATAKLI FIRIN
(Fluidized Bed)

Sabit 
Akışkan 
Yatak

Döner
Akışkan 
Yatak

DÖNER 
TAMBUR FIRIN

(Rotary Kiln)

GAZLAŞTIRMA

PİROLİZ GAZİFİKASYON

DİĞER 
YÖNTEMLER

Plazma

Elektrik Arkı

70

Termal Bertaraf  Yöntemleri 
Avantaj ve Dezavantajlar

AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR

Depolama alanına giden atık
miktarında büyük oranda azalma 
(Hacimce %80-90; ağırlıkça %75-80
oranında)

Yaygın kullanım alanı olan bir 
teknoloji olduğu için kolay 
ulaşılabilirlik ve güvenilir işletme

Enerji geri kazanımı

Düşük arazi ihtiyacı

Steril ve değerlendirilebilir atık
(kül)

Yüksek yatırım ve işletme
maliyetleri

Zararlı gaz emisyonları arıtımı
maliyetleri

 Halkın yakma tesislerine karşı
bilinçli veya bilinçsiz tepkisi

69

Atık Yakma Tesisi 
Birimleri

1. Atık Boşaltma 
Peronu

2. Atık Depolama 
Haznesi

3. Yanma Odası 
(Furnace)

4. Kazan (Boiler)
5. Enerji Üretimi 

(Buhar Jeneratörü)
6. Gaz Soğutma 

Birimi 
(Ekonomizer)

7. Baca Gazı 
Temizleme Birimi

8. Toz Tutucu
9. Baca

68

Atık Yakma Tesisi Birimleri
5. Baca Gazı Arıtımı

Elektrostatik tutucu İleri baca gazı arıtımı
(SCR-DeNOx)

67

Atık Yakma Tesisi Birimleri
4. Enerji Kazanım

Buhar Türbini
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Yakma Teknikleri - 3
Döner Tambur Fırın

 Özellikle tehlikeli atık bertarafı
için kullanılmaktadır.

 Yanma odasının ardında bir son 
yanma bölümü (afterburner) 
kullanılır. Yatay döner fırında 
yakılamayan baca gazları ve 
tozlar, afterburnerde daha yüksek 
sıcaklıkta yakılır. 

 Atıklar döner silindir fırında tam 
yanma sağlayıncaya kadar 
kalmalıdır. Bu bekletme süresi atık 
cinsine, kullanılan teknolojiye ve 
işletme şartlarına bağlı olarak 
değişmektedir.

 Sıcaklık evsel atık için en az 
850°C, tehlikeli ve tıbbî atık için 
ise en az 1200 °C'de tutulmalıdır.

81

Yakma Teknikleri - 2
Akışkan Yatak

Akışkan yatak yanma odasıAkışkan yataklı tesisin dıştan
görünümü

80

Yakma Teknikleri - 2
Akışkan Yatak

 Yanma odasının alt kısmında 
sıcak hava üflenerek 
uçurulan kum kullanılır.

 Atık yanma işleminden önce 
belli tane büyüklüğünü 
sağlayacak şekilde 
parçalanmak amacıyla bir ön 
işlemden geçirilir.

 Kızgın kum ile karışan atık 
fazla hava varlığında yanar.

 Sabit akışkanlar yatağı
fırınlarının ortasında 
genellikle huni veya silindirik 
şekilde düzenlenmiş bir 
reaktör bulunur. Döner 
akışkanlar yatağı fırınları, 
sabit olanların geliştirilmiş 
şekilleridir. Burada, yakma 
sonucu oluşan küller, yakma 
hücresine geri aktarılır.

79

Yakma Teknikleri - 1
Izgaralı Sistemler (Stoker)

78

Yakma Teknikleri - 1
Izgaralı Sistemler 
(Stoker)

Hareketli ızgaraYanma odası içi hareketli ızgaralar77

Yakma Teknikleri - 1
Izgaralı Sistemler 
(Stoker)

Yanma odası içerisinde gerçekleşen adımlar

Yanma odası
görünümü

76

Yakma Teknikleri - 1
Izgaralı Sistemler (Stoker)

 Birbiri ardına eklenmiş eğimli 
ızgaralardan oluşur. 

 Izgaranın mekanik hareketi 
ile atık karıştırılarak ızgarada 
ilerlemesi sağlanır. 
◦ Doğru akışlı yatay ızgarada: 

Izgara atıkların gideceği 
istikamete doğru hareket eder. 

◦ Ters akışlı ızgaralar atık 
hareketine ters istikamette 
hareket eder. 

◦ Silindirik ızgaralarda, ızgara 
döner çubuklardan ibaret 
olup; bunların her birinin 
dönme hızı proses ihtiyaçlarına 
göre ayarlanabilmektedir.

 Yakma prosesi yaklaşık 
1000 °C de gerçekleşir.

Izgaralı sistemler tesis şematik
gösterimi

75

Gazifikasyon Akım Şeması
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3. Baca Gazı Arıtma 
Sistemi Artıkları

Yanma ünitesi Baca
Atık
kabul 
haznesi

Boşaltma
rampası

GAZ YIKAYICI
(SCRUBBER)

GAZ ARITMA ARTIKLARI
89

2. Uçucu Kül

Yanma ünitesi Gaz arıtma 
üniteleri

Baca
Atık
kabul 
haznesi

Boşaltma
rampası

Torba filtre
(ESP filtre)

UÇUCU KÜL

88

1. Taban Külü

TABAN 
KÜLÜ

Yanma 
ünitesi Gaz arıtma üniteleri BacaAtık

kabul 
haznesi

Boşaltma
rampası

87

Baca Gazında Bulunan 
Kirleticiler

KİRLETİCİ ARITMA SİSTEMİ
Partikül Madde ESP (Elektrostatik Tutucu)

FF (Fabric Filter, Bez Filtre)

Asidik Gazlar (HF,HCl,SO2) Yıkayıcılar (Scrubber)

NOX SCR

SNCR

Civa (ve diğer ağır metaller), 
Uçucu Organik Bileşikler

Aktif Karbon

86

Yanma Sonucu Oluşan Artıklar

1 TABAN KÜLÜ Tam olarak yanmamış veya yanması mümkün olmayan kalıntıları 
içerir
 Cam ve metal eriyikleri de bulunur
 Ağırlık olarak atığın %15-20 si mertebesindedir.

2 UÇUCU KÜL  Gaz arıtma kademelerinde mikron ve mikronaltı boyutlarda 
partiküler maddeler bulunmaktadır.
 Bu partiküler maddeler torba filtre veya elektro-statik 
filtrelerle %99 oranında tutulurlar  Uçucu Kül

3 BACA GAZI 
ARITMA SİSTEMİ 
ARTIKLARI

 HCl ve SO2 gazlarının arıtılması için Kireç (CaOH2) veya Kostik 
(NaOH) kullanılır.
 Arıtma sırasında çamur oluşmaktadır.
 Oluşan çamur susuzlaştırılarak depo sahasında bertaraf edilir.
Süzüntü suyu arıtmaya gonderilir.

85

ATIKLARIN YAKILMASI SONUCU 
OLUŞAN ARTIKLARIN YÖNETİMİ

84

Yakma Tekniklerinin 
Avantaj ve Dezavantajları

AVANTAJLAR DEZAVANTAJLAR

Izgaralı Sistemler
(Grate, Stoker)

Ön	işleme	gerek yoktur.
Yaygın kullanım
Değişik kompozisyona ve kalorifik 
değere sahip atıklar için uyarlanabilir
% 85’e varan termal verim değerleri 
elde edilebilir
1200 ton/gün kapasiteye kadar 
çıkılabilir

Tehlikeli atıkların bertafında 
kullanılamaz.

Akışkan Yataklı 
Sistemler
(Fluidized Bed)

Değişik kompozisyona ve kalorifik 
değere sahip atıklar için uyarlanabilir
%80’ e varan termal verim değerleri 
elde edilebilir

 Atıklar ön işleme tabi 
tutulmalıdır.
 Daha az kullanılan bir teknik 
olduğu için işletmede sorunlar 
yaşanabilir.

Döner Tambur 
Fırın
(Rotary Kiln)

Daha basit bir tasarıma sahip olduğu 
için maliyeti daha düşüktür
Sıvı ve katı her tür atık için 
kullanılabilmektedir

Atıklar ön işleme tabi tutulmalıdır.
Daha az kullanılan bir teknik 
olduğu için işletmede sorunlar 
yaşanabilir

83

Yakma Teknikleri - 3
Döner Tambur Fırın

Döner tambur fırınlı sistem birimleri şematik gösterim
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Örnek Tesis 4:
Avusturya - Viyana, Spittelau

97

Örnek Tesis 3:
İsveç - SYSAV Malmö

Kuruluş yılı 2003 - 2004

Hat sayısı 2

Hat başına 
kapasite

25 – 29 ton/saat

Toplam 
kapasite

410.000 ton

Üretilen 
Elektrik E.

15 MW

96

Örnek Tesis 2:
İtalya - ASM Brescia

Kuruluş yılı 1998 - 2004

Hat sayısı 2 + 1

Hat başına kapasite 23 t/saat

Toplam kapasite 417.500

Üretilen Elektrik E. 60 MW

Elektrik Üretim 
Verimi

% 2795

Örnek Tesis 1:
Hollanda - AVI Amsterdam

94

Örnek Tesis 1:
Hollanda - AVI 
Amsterdam

Kuruluş yılı 1994 - 2007

Hat sayısı 4 + 2

Hat başına 
kapasite

30 ton/saat

Toplam kapasite 1.370.000 
t/yıl

Üretilen Elektrik 
E.

67 MW

Elektrik Üretim 
Verimi

% 30

93

Örnek Tesisler

1. Hollanda - AVI Amsterdam

2. İtalya - ASM Brescia

3. İsveç - SYSAV Malmö

4. Avusturya – Viyana, Spittelau

5. İngiltere – Southampton, Marchwood

6. Japonya - Osaka, Maishima

92

EVSEL ATIK YAKMA TESİSLERİ 
ÖRNEKLERİ

91

Proses Sonucu Oluşan Artıklar
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Örnek Tesis 6: Japonya - Osaka, 
Maishima

Kuruluş yılı 2001
Hat sayısı 2
Hat başına 
kapasite

18,75 ton/saat

Toplam kapasite 328.000 ton
Üretilen Elektrik 
E.

32 MW

Japonyanın Osaka	şehrinde	2001	yılında
kurulan	tesisin	dış	tasarımını Spittelau
Yakma	Tesisini	de	tasarlamış	olan	
Avusturyalı	mimar	Friedensreich
Hundertwasser yapmıştır.

Atık Aktarmak İçin Kullanılan 
Vinç

100

Örnek Tesis 5:
İngiltere - Southampton

36	m	yüksekliğinde	110	m	
çapında	bir	kubbe	ile	üzeri	
örtülmüş	olan	yakma	tesisinde	
14	MW	elektrik	enerjisi	
üretilmektedir.

Kuruluş yılı 2004

Hat sayısı 1

Hat başına kapasite 22 ton/saat

Toplam kapasite 165.000 ton

Üretilen Elektrik E. 14 MW
99

Örnek Tesis 4:
Avusturya - Viyana, Spittelau

1969	yılında	inşa	edilmiş	olan	tesis	
1990	yılında	yakma	sisteminden	dış
cephe	tasarımına	kadar	tamamen	
yenilenmiştir.	
 Aynı	yıl	baca	gazı	arıtımı	için	SCR	
ve	DeNOx	sistemi	kurulan	tesiste	60	
MW	ısı	enerjisi	üretilerek	şehrin	
merkezi	ısıtma	sisteminde	
kullanılmaktadır.

Kuruluş yılı 1969 - 1990

Hat sayısı 2

Hat başına kapasite 18 ton/saat

Toplam kapasite 250.000 ton

Üretilen Elektrik E. 6.4 MW
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1 ATIKSU ARITIMI 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nde Atıksu; “Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer 
kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile 
maden ocakları ve cevher hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve yapılaşmış kaplamalı 
ve kaplamasız şehir bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan yağışların yüzey veya 
yüzeyaltı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sular” olarak tanımlanmaktadır. Atıksular fiziksel, 
kimyasal ve biyolojik olarak birçok bileşen içerir. Atıksuların bu özellikleri ve ana bileşenler 
Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1 Atıksuyun Önemli Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Bileşenleri 

Fiziksel 
özellikler 

Kimyasal bileşenler Biyolojik 
bileşenler Organikler İnorganikler Gazlar 

Renk  
Koku 
Katı maddeler 
Sıcaklık 
 

Karbonhidratlar 
Yağ ve gres 
Pestisidler 
Fenoller 
Proteinler 
Yüzey akt. mad. 
 

Alkalinite 
Klorür 
Ağır metaller 
Azot 
pH 
Fosforlar 
Sülfür 
Toksik bileşenler 

Metan 
Oksijen 
Hidrojen 
sülfür 
 

Canlı hücreler 
Bitkiler 
Tek hücreliler 
Virüsler 

 
 
Atıksu bünyesinde kirliliğe neden olan yabancı maddeler, tane boyutlarına göre çökebilir, 
askıda, kolloidal ve çözünmüş halde bulunabilirler. Her madde grubu değişik metotlarla 
atıksudan uzaklaştırılabilir. 

Atıksu arıtımında uygulanan metotları fiziksel, kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç ana 
grupta toplamak mümkündür. Bunlardan fiziksel arıtmada çökeltim ve flotasyon işlemleriyle 
çökebilen veya yüzebilen tanecikler ayrılmakta; kimyasal arıtmada çözünmüş ya da kolloidal 
boyuttaki tanecikler pıhtılaştırılıp yumaklaştırılarak çökebilir hale getirilmekte; biyolojik 
arıtmada ise çözünmüş maddeler kısmen biyolojik kütlelerin biraraya gelerek oluşturduğu 
kolay çökebilen yumaklara, kısmen de mikroorganizmaların enerji ihtiyaçları için yaptıkları 
solunum sırasında çıkan gazlara ve diğer stabilize olmuş son ürünlere dönüşür. 

Biyolojik ve kimyasal arıtma ünitelerinin yükünü azaltmak için, öncelikle fiziksel ön işlemler 
uygulanır. Mekanik arıtma olarak isimlendirilen ve genellikle ızgara, kum tutucu ve ön 
çökeltim ünitelerinden meydana gelen ön işlemlerden sonra, biyolojik ve/veya kimyasal 
arıtma uygulanabilir. Biyolojik ya da kimyasal arıtmada oluşan yumaklar, mekanik işlemlerle 
sudan uzaklaştırılır. 
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Arıtma tesislerinde uygulanan fiziksel arıtma üniteleri ızgaralar, elekler; kum tutucular, yüzer 
madde tutucular, dengeleme, çökeltim ve yüzdürme havuzlarıdır. 

1.1.1 Izgaralar 

Su içerisinde bulunan kaba maddelerin pompa, boru ve teçhizata zarar vermemesi; diğer 
arıtma kısımlarına gelen yükün hafifletilmesi veya yüzücü kaba maddelerin sudan ayrılması 
gibi amaçlarla ızgaralar kullanılır. Izgara yapıları çubuk aralıklarına göre ince ve kaba 
ızgaralar; temizleme şekline göre ise, elle veya mekanik yolla temizlenen ızgaralar olarak 
sınıflandırılır (Şekil 1). Çubuk aralıkları ince ızgaralarda 15-30 mm, kaba ızgaralarda 40-100 
mm’dir. Izgara kanallarındaki hızların minimum kurak hava debisinde 0.5 m/sn değerinin 
altınadüşmemesi, ızgara çubukları arasındaki hızların ise hiçbir durumda 1.2 m/sn’yi 
aşmaması uygundur. 

Izgaralarda tutulan maddeler arıtma tesisi sahasında depolanamazlar. Evsel katı artıklar ile 
birlikte yakma, depolama kompostlaştırma ve benzeri metotlarla bertaraf edilirler. 

1.1.2 Elekler 

Elekler, atıksu tesislerinde özellikle elyaflı maddelerle, askıdaki tanecikleri tutmak için 
kullanılırlar. Bu üniteler tutulan maddelerin boyutlarına göre kaba ve ince elekler olarak 
sınıflandırılırlar. Elek aralığı kaba eleklerde 5-15 mm, ince eleklerde 0.25-5 mm, mikro 
eleklerde 0.020-0.035 mm’dir (Şekil 2).  

Eleklerden toplanan atıklar da ızgara atıkları için uygulanan metotlarla bertaraf edilirler. 

1.1.3 Kum ve yağ tutucular 

Kum, çakıl gibi inorganik maddeleri atık sudan ayırmak, arıtma tesislerindeki pompa ve 
benzeri teçhizatın aşınmasına ve çökeltim havuzlarında tıkanma tehlikesine engel olabilmek 
için kum tutucular kullanılır (Şekil 3). Kum ve benzeri madde içermeyen endüstriyel 
atıksuların uzaklaştırılmasında bu yapılara gerek duyulmayabilir. Bunlar, yoğunluğu 2650 
kg/m3 ve tane çapları 0.1-0.2 mm’den daha büyük olan katı maddelerin tam olarak tutulmasını 
sağlamak için kullanılır. Ünitedeki suyun yatay hızı tesise gelecek tüm debiler için 0.3 m/sn 
olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır. Kum tutucularda toplanan kum ve çakıl, büyük tesislerde 
basınçlı hava ile çalışan pompalar veya bantlı, kovalı ve helezonlu mekanizmalar ile sürekli 
olarak, küçük tesislerde ise kürek ile zaman zaman temizlenirler. Kum tutucu tabanında 
biriken maddeler az da olsa bir miktar organik madde ve patojen mikroorganizma ihtiva 
ettiğinden bunların gelişigüzel atılmaları sakıncalıdır. Bunlar da ızgara atıklarında olduğu gibi 
evsel katı atıklarla beraber bertaraf edilirler.  

Kentsel atıksu arıtma tesisleri için en uygun çözüm, kombine çalışan havalandırmalı kum ve 
yüzer madde tutuculardır. Yüzer madde tutucularda toplanan atıklar yakma ve değerlendirme 
tesislerine iletilirler. Büyük tesislerde mekanik sıyırma sistemleri geliştirilmiştir.  

1.1 Fiziksel Arıtma  
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Şekil 1 Mekanik ızgara 
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Şekil 2 Tambur elek 

 

	
Şekil 3 Havalandırmalı kum tutucu (Ataköy Arıtma Tesisi) 

 

1.1.4 Dengeleme havuzları 

Dengeleme havuzları, atıksularda debi, bileşim ve kirlilik yükünün zaman içindeki 
değişimlerinin dengelenmesini ve arıtma tesisine giden atıksu debisinin düzenli olmasını 
sağlar (Şekil 4). Dengeleme havuzlarında bileşimin homojenleştirilmesi ve askıdaki katı 
maddelerin çökelmesinin engellenmesi için karıştırma uygulanır. 

1.1.5 Çökeltim havuzları 

Çökelme işlemi, sudan daha yoğun olan askıda katı maddelerin veya kimyasal ve biyolojik 
işlemlerle çökebilir hale getirilen katı maddelerin yerçekimi etkisiyle çökeltilmesi suretiyle 
sudan ayrılmasıdır. Böylece kirleticiler çökebilir katı maddeler halinde sudan uzaklaştırılarak 
diğer arıtma ünitelerine geçişleri engellenir. 
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Şekil 4 Dengeleme havuzu (a) Genel akım hattı üzerinde (b) Genel akım hattına göre 

yan tarafta 

Kendiliğinden çökelebilen askıda katı maddelerin giderilmesi ön çökeltim havuzunda; 
biyolojik arıtma sırasında oluşan biyolojik yumakların giderilmesi son çökeltim havuzunda; 
kimyasal pıhtılaştırma ve yumaklaştırma kullanıldığında oluşan kimyasal yumakların 
çökeltilmesi ise kimyasal çökeltim havuzlarında sağlanır. Çökeltmede amaç, katı maddeleri 
yeterince uzaklaştırılmış bir arıtılmış atıksu ve kolayca işlenebilecek kadar yüksek katı madde 
konsantrasyonuna sahip bir arıtma çamuru elde etmektir. Çökeltim havuzlarında sınıflandırma 
akış şekli esas alınarak yapılabilir. Buna göre, çökeltim havuzları üç grupta toplanabilir. 
Bunlar; 1) Yatay ve paralel akımlı  2) Yatay ve radyal akımlı  3) Düşey ve radyal akımlı 
çökeltme havuzlarıdır (Şekil 5). 

Çökeltim havuzları suyun üniform dağılımını ve akımını sağlayacak giriş-çıkış yapıları ile 
teçhiz edilmiş olmalıdır (Şekil 6). Yüzeydeki köpük ve tabandaki çamur birikintilerinin 
uzaklaştırılması için uygun bir sıyırma tertibatı bulunmalıdır (Şekil 8, Şekil 7). Çamur 
haznesinin büyüklüğü çamurun özelliklerine ve çamur boşaltma aralıklarına uygun olmalıdır. 

1.1.6 Yüzdürme (Flotasyon) 

Yüzdürme (Flotasyon), atıksularda bulunan gerek sıvı gerek katı maddelerin yüzdürülerek su 
yüzeyinde toplanması ve sıyrılmasını sağlayan bir işlemdir. Flotasyon işlemi sıvı ortama 
verilen gaz (genellikle hava) kabarcıklarının, yüzdürülecek tanelere tutunarak bunları 
yukarıya doğru birlikte hareket ettirmeleri şeklinde olur. Flotasyonu kolaylaştırmak üzere bazı 
durumlarda suya uygun kimyasal maddelerin de eklenmesi mümkündür. Yüzeyde toplanan 
köpük halindeki yüzdürülmüş maddeler bir yüzey sıyırma tertibatı ile toplanarak uzaklaştırılır 
(Şekil 9).  
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Şekil 5 Çökeltme havuzlarının plan şekilleri 

	
Şekil 6 Dairesel çökeltim havuzlarının yaklaşım yapısı 

 

Şekil 7 Yatay akışlı dikdörtgen çöktürme havuzu (Denizli) 
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Şekil 8 Döner köprülü sıyırıcı (Kayseri) 

	

Şekil 9 Çözünmüş hava ile yüzdürme elemanları 
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Su ve kullanılmış su tasfiyesinde suyun taşıdığı çözünmüş ve askıda bulunan ve istenmeyen 
çok küçük maddelerin giderilmesi için suya kimyasal maddeler ilave edilir. Bu maddelere 
kimyasal pıhtılaştırıcı veya koagülant denir. Koagülasyonda koagülantların suya ilave 
edilmesi ve etkili hale getirilmesi için kimyasal ve mekanik işlemler uygulanır. Bu işlemler 
pıhtılaştırma ve yumaklaştırma olarak iki kısımdan meydana gelmektedir. 

Su ve kullanılmış sularda çözünmüş, askıda ve süspansiyon olmak üzere üç grup danecik 
bulunur. Bunların çapları 10-7 mm ile 0.1 mm arasındadır. Çözünmüş maddelerin çapları 
0.001 m (1 m=10-3 mm) den küçüktür. İyon halde bulunan Cu+2, Zn+2, As+3, Na+, Cl- ve O2 
ile N2 çözünmüş maddelere örnek olarak verilebilir. Kolloidlerin çapları 0.001 m ile 1 m 
arasındadır. Süspansiyon maddelerin çapları ise 1 m’den büyüktür. Kolloidlere, kil, SiO2, 
Fe(OH)3 ve virüsler, süspansiyon maddelere (askıdaki) bakteriler (1-10 m) kil, kum, bitki ve 
hayvan artıkları örnek olarak verilebilir. 

Herhangi bir sıvı içerisinde bulunan daneciğin çökelme hızına, danenin yoğunluğu, dane çapı 
ve sıvının vizkozitesi etkilidir. Dane çapı küçüldükçe çökelme hızı azalmaktadır. Tablo 2’de 
çeşitli yoğunluk ve çaptaki danelere ait çökelme hızları verilmiştir. 

Tablo 2 Danelerin Çökelme Hızları (20 C için) 

Sınıfı Çapı, d 
Çökelme hızı, m/saat 

s=1002 kg/m3 s= 2000 kg/m3 s= 2600 kg/m3 

Süspansiyon 
danecik 

1000 m 

100 m 

l0 m 

4 

0.04 
4 x l0-4 

2000 

20 
0.2 

3200 

32 
0.3 

Kolloid 
danecik 1 m 4 x 10-6 2 x 10-3 3 x l0-3 

 

Tablo 2’den anlaşılacağı üzere çökeltim havuzlarında süspansiyon maddelerin çökeltilmesi 
mümkün olup ancak kolloid daneciklerin çökelmesi çok uzun bekleme süresi 
gerektireceğinden çökeltim havuzlarında çökelmezler. Kolloidlerin çökelmelerini sağlamak 
için yumaklaştırma işlemi yapılır.  

Yumaklaştırma metodu ile, suya renk ve bulanıklık veren maddeler giderilebilir. Çeşitli 
inorganik maddeler, organik maddeler, virüsler, bakteriler ve alglerin giderilmesinde 
yumaklaştırma etkilidir. Tablo 3’de çeşitli kirleticilerin giderilmesinde yumaklaştırmanın 
etkinlik dereceleri görülmektedir. 

 

1.2 Kimyasal Arıtma  
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Tablo 3 Çeşitli Kirleticilerin Giderilmesinde Yumaklaştırmanın Etkinlik Dereceleri 

Kirletici parametreler Yumaklaştırmadan sonra yüzde 
(%) olarak giderme verimi 

İNORGANİKLER 
Bulanıklık 
Süspansiyon maddeler (askıdaki) 
Fosfat (P2O5) 
Florür (F) 
Demir (Fe) 
Alüminyum (Al) 
Bakır (Cu) 
Çinko (Zn) 
Vanadium (V) 
Arsenik (As) 
Kadmiyum (Cd) 
Krom (Cr) 
Kurşun (Pb) 
Selenyum (Se) 
Civa (Hg) 

ORGANİKLER 
Renk (mg/Pt) 
KOİ (mg O2/l) 
TOK (C) 
BOİ (mg O2/l) 
Kjeldahl Azotu (N) 
Polisiklik aromatik hidrokarbon 
Toplam pestisitler (parathion, BBC) 

MİKROORGANİZMALAR 
Virüsler 
Bakteriler 
Algler 

 
>60 
>60 
>60 

20-60 
>60 
>60 
>60 

20-60 
>60 

As+5>60, As+3 (20-60) 
>60 

Cr+6 (0-20), Cr+3>60 
>60 
>60 

20-60 
 

>60 
>60 
>60 
>60 
>60 

20-60 
60 
 

>60 
>60 

20-60 

1.2.1 Kimyasal Arıtma Prosesinin Teorisi 

Su içerisinde bulunan daneciklerin kil gibi suda çözünmeyenlere suyu sevmeyen manasında 
hidrofobik, nişasta proteinler gibi suda çözünen daneciklere de suyu seven manasında 
hidrofilik kolloidler denir. 

Kolloidlerin yüzey alanları çok büyüktür. Bu sebepten yüzeysel enerjileri yüksektir. Kolloidler, 
su içerisinde tesadüfi bir şekilde hareket ederler. Bu harekete “Brownian Hareket” denir. Bu 
hareketin sonucu kolloidlerin birbirleri ile çarpışma ihtimalinin bulunduğu ve boyutlarının 
arttığı söylenebilir. Ayrıca elektriksel yüklerinden dolayı danecik yığılmaları önlenecektir.  

Su içerisinde bulunan kolloid daneciklerin taşıdıkları elektrik yüküne zıt iyonlar danecik 
etrafına birikerek sabit bir tabaka meydana getirirler. Bu tabakaya Stern tabaka denir. Stern 
tabakanın dışında yine aynı işaretli iyonların teşkil ettiği bir tabaka daha bulunur. Bu tabakaya 
da Gouy-Chapman tabakası veya dağınık tabaka denir. Bu iki tabakaya birlikte çift tabaka adı 
verilir (Şekil 10). 
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Şekil 10 Negatif Yüklü Bir Kolloidin Etrafındaki Tabakalar 

Danecik yüzeyinden uzaklaştıkça iyonların sayısı azalır. Belli bir mesafede (+) ve (-) yüklü 
iyonların sayıları birbirine eşit olur. Bu noktaya izoelektrik nokta denir. Kesme yüzeyinin 
içindeki sıvı tabakası daneciğe yapışmış gibi hareket eder. Kesme yüzeyinin dışında kalan sıvı 
tabakası ise danecikle birlikte hareket etmez. Hidrofobik kolloidlerde kesme yüzeyi sabit 
tabakanın dış yüzeyine çok yakındır. 

İki kolloid bir arada düşünülürse, her iki kolloid aynı elektrik yükü ile yüklü olduğundan 
birbirlerini itmek isterler. Çekme kuvvetleri ise Vander Walls Kuvvetleri ile Brownian 
hareketlerden ileri gelen kinetik enerjiden dolayı ortaya çıkar. Bu kuvvetler Şekil 11’de 
görülmektedir. 

	

Şekil 11 Daneciklere Etki Eden Kuvvetler 

	

Eğer iki danecik arasındaki bileşke kuvvet Şekil 11’deki A noktasını aşarsa danecikler 
birleşir. 
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Kolloidlerin stabilitesine tesir eden hususlar şu şekilde sıralanabilir: 

-	Çözeltiye ilave edilen Ca+2, K+, Na+2, NH4
+ gibi iyonlar ilave edilmesi ile çift tabaka 

sıkıştırılmış olur. Stern tabakadaki (+) iyonların artması ile Zeta potansiyeli değeri 
düşürülür ve danecikler arasındaki itme etkisi azalır. 

-	Çözeltilere ilave edilen Fe+3 ve Al+3 gibi metal iyonları veya organik polimerler 
daneciklerin yüzeyinde adsorbe edilmesiyle danecik yüzeyindeki potansiyel azalır. 

-	Yumaklaştırıcı maddelerin çözeltiye ilave edilmesiyle teşekkül eden metal hidroksitler 
çökerken kolloidleri bir ağ gibi sararak birlikte çökelirler. 

-	Koagülantların tam adsorbsiyonu ile daneciklerin arasında bir köprü meydana gelir. 
Böylece kolloidlerin destabilizasyonu sağlanır. Destabil olmuş taneler birbirine 
yapışarak yumak teşkil ederek çökelirler. 

1.2.2 Yumaklaştırıcılar ve Yardımcı Yumaklaştırıcı Maddeler 

Yumaklaştırmada kimyasal madde kullanılır. Bu maddelere yumaklaştırıcı veya koagülant 
denir. Yumaklaştırıcılar piyasada kolay bulunmalı ve ucuz olmalıdır. Tablo 4’de çeşitli 
yumaklaştırıcıların kimyasal formülü ve özellikleri verilmiştir. 

Tablo 4 Yumaklaştırıcılar 

Kimyasal Madde 
Adı Formülü Rengi Sudaki 

eriyebilirliği* 
Sudaki Asitlik ve 
baziklik durumu 

Alimünyum Sülfat 
(Alum) 

Al2(S04)3  xH2O 
(x=14,18) 

Beyaz  
(Katı formda) 

36.3 Asit 

Sodyum Aluminat NaAlO2 nH2O Beyaz --- Alkali 

Ferrik Klorat 
(Demir III Klorür) 

FeCl3 6H2O 
Kahverengi 

(Katı veya sıvı) 
91.1 Asit 

Ferrik Sülfat 
(Demir III sülfat) 

Fe(S04)3 9H20 
Sarımsı kahverengi 

(Katı formda) 
--- Asit 

Ferrous Sülfat 
(Demir II Sülfat) FeSO4  7H20 Yeşil (Katı) 26.6 Asit 

Demir Sülfat 
Alüminyum Sülfat 

Fe2(S04)3. 9H2O 
A12(S04)3. 18H2O 

--- --- Asit 

Sönmüş Kireç  
Sönmemiş Kireç 

Ca (OH)2 
CaO 

Beyaz --- Alkali 

*20	C’de 100 gr kuru maddenin suda gr olarak erime miktarı	
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Pratikte ucuz olmasından dolayı Al2(SO4)3.14H2O yaygın olarak kullanılmaktadır. Demir tuzları 
çelik endüstrisinde yan ürün olarak elde edilmekte, su ve kullanılmış su arıtılmasında 
yumaklaştırıcı olarak kullanılmaktadır. 

Yumaklaştırıcıların hangisinin ne miktar kullanılacağı Kavonoz Deneyi (Jar test) ile belirlenir. 

Yumaklaştırma işlemini hızlandırmak ve daha büyük yumak elde etmek için yumaklaştırıcı 
yardımcı maddeleri (Coagulant aids) kullanılır. Bu maddeler kendileri koagülant değildirler. 
Ancak yumaklaştırıcı ile birlikte kullanıldıkları zaman onun yumaklaştırma gücünü artırırlar. 
Yumaklaştırmada su sıcaklığının düşük olması durumunda vizkozite yüksek olacağından 
çökelme hızı düşer. Bu durumda suya yumaklaştırıcı yardımcı maddeleri ilave edilir. Su 
sıcaklığının 20 °C den yüksek olması durumunda yardımcı yumaklaştırıcıya ihtiyaç yoktur. 
Ayrıca zayıf yumaklar teşekkül ettiği zaman yardımcı yumaklaştırıcı madde ilave edilerek 
yumakların büyümesi ve yoğun hale gelmesi sağlanarak çökelme özellikleri iyileştirilir.  

Kil, kalsit, polielektrolitler ve aktif silika, gibi maddeler yardımcı yumaklaştırıcı olarak 
kullanılırlar. Bu maddelerin dozları ve cinsi yine kavonoz deneyi ile belirlenir. 

Yumaklaşmada suyun pH’sının etkisi büyüktür. Bundan dolayı suyun pH’sı alkali ve asitler 
tarafından uygun şekle getirilerek yumaklaşma iyileştirilir. Bu maksatla alkaliler olarak sönmüş 
kireç (Ca(OH)2), sönmemiş kireç (CaO) ve Sodyum Hidroksit (NaOH) gibi maddeler, asit 
olarak da en çok sülfirik asit (H2SO4) kullanılır. Bu maddeler de yardımcı yumaklaştırıcılar 
olarak adlandırılır. 

1.2.2.1 Kimyasal Arıtmada Kullanılan Kimyasalların Reaksiyonları  

Kimyasal arıtmada etkili olan reaksiyonlar, yaygın olarak kullanılan; alum, kireç, demir (2) 
sülfat, demir (3) sülfat ve demir (3) klorür için aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır.  

a. Alum: Atıksu arıtma sistemlerinin birçoğunda küçük boyutlardaki askıda katıları 
floklaştırmak için alum kullanılmaktadır. Alüminyum tuzlarıyla koagülasyonda iyi bir renk ve 
bulanıklık gideriminin sağlandığı bilinmektedir. 

Alum, kalsiyum ve magnezyum bikarbonat alkalinitesi içeren bir suya ilave edildiği zaman 
aşağıdaki reaksiyon meydana gelir.  

Al2(SO4)3.18H2O + 3Ca(HCO3)2 3CaSO4 + 2Al(OH)3  + 6CO2 +18H2O      (1) 

Alüminyum iyonları, sudaki fosfor iyonlarıyla reaksiyona girerek alüminyum fosfat oluşturur ve 
çökelir. 

Al2(SO4)318H2O + 2PO4
3- 2AlPO4    + 3SO4

2- + 18H2O        (2) 

Çözünmüş alüminyum hidroksit, atıksu içerisindeki askıda malzemeleri çöktüren jelatinimsi bir 
floktur. Atıksuların arıtımında partikül giderimi, alüminyum tuzlarının yüksek OH/Al oranından 
olumlu bir şekilde etkilenirler. Reaksiyondan görüldüğü gibi, kullanılan alum miktarına bağlı 
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olarak yeterli miktarda alkalinitenin suda bulunması gereklidir. Eğer suda yeterli miktarda 
alkalinite yoksa, ortama kireç verilerek ilave edilmelidir. Ancak atıksuların arıtılmasında 
genellikle buna ihtiyaç yoktur.  

Fosfat giderim reaksiyonuna göre 1 gr PO4-P için 10.8 gr alum gerekmektedir, ancak pratikte 
gereken alum miktarı bundan daha yüksektir. Şekil 3.1’de alum dozu ile pH’nın yumaklaştırma 
tipine etkisi gösterilmiştir. Şekilden alumun etkili bir şekilde kullanılması için pH’nın 5.5-6.5 
civarında olması gerektiği görülmektedir.  

 
Şekil 3.1. Alum Dozu ile pH’nın Yumaklaştırma Tipine Etkisi 

b. Kireç: Kireç, su veya atıksuya ilave edildiğinde, yüksek pH’da pozitif yüklü Mg(OH)2 ve 
CaCO3 çökeleklerinin oluşmasına sebep olur. Kireç tek başına çöktürücü olarak kullanıldığında 
aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşir.  

Ca(OH)2 + H2CO3 CaCO3    + 2H2O    (3) 

Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2 2CaCO3    + 2H2O    (4) 

Yüksek sertlik ve alkalinite içeren atıksularda pH 9.5-10’da, orta sertlik ve alkalinite içeren 
atıksularda pH 10-11’de, düşük sertlik ve alkalinite içeren atıksularda pH 11-11.5’de oldukça 
iyi bir çıkış suyu elde edilebilir. pH’da verilen bu değişimler, ortofosfat konsantrasyonundaki 
değişiklerden, karıştırma özelliklerinden ve giriş pH’sından etkilenecektir. Düşük sertlik ve 
alkalinite içeren atıksular koagülant yardımcısına ihtiyaç gösterecektir. Aynı zamanda orta 
sertlik ve alkalinite içeren sularda da yardımcıya ihtiyaç duyulabilir. 
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Kireç ile fosfatın çöktürülmesi aşağıdaki iki reaksiyona göre gerçekleşebilir.  

5Ca++ + 3H2PO4
- + 7OH-  Ca5(PO4)3OH    + 6H2O   (5) 

3Ca++ + 2H2PO4
- + 4OH-  Ca3(PO4)2    + 4H2O    (6) 

Hidroksilapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) ve trikalsiyum fosfat (Ca3(PO4)2)’ı kimyasal olarak 
çöktürmek için, fazla kalsiyum iyonu gereklidir. Dolayısıyla gerekli kireç miktarı, genelde 
suda bulunan fosfor miktarına bağlı olmayacak, daha çok alkaliniteye bağlı olacaktır. 

c. Demir (2) Sülfat: Demir (2) sülfat kimyasal çöktürücü olarak genellikle tek başına 
kullanılmaz. Çünkü, çöktürme işleminin gerçekleşmesi için kirecin ilave edilmesi gereklidir. 
Demir (2) sülfat yalnız kullanıldığında aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir.  

FeSO47H2O + Ca(HCO3)2 Fe(HCO3)2 + CaSO4 + 7H2O   (7) 

Ca(OH)2 şeklinde kirecin ilave edilmesi ile aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir. 

Fe(HCO3)2 + 2Ca(OH)2 Fe(OH)2 + 2CaCO3    + 2H2O   (8) 

Fe(OH)2 atıksudaki oksijenle birleşerek demir (3) hidroksit’e oksitlenir. Çözünmeyen 
Fe(OH)3, alum floğuna benzer şekilde iri ve jelatinimsi bir yapıdadır. 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3       (9) 

İyi bir floklaşmanın gerçekleşmesi için, 10 mg/l FeSO47H2O dozu için 4 mg/l alkalinite, 4 
mg/l kireç ve 0.29 mg/l oksijen gereklidir. Bu sebeple demir (2) sülfatın evsel ve endüstriyel 
atıksuların arıtılmasında sıkça kullanımına rastlanmaz. Bunun yerine daha çok demir (3) 
sülfat veya demir (3) klorür kullanılır. 

d. Demir (3) Sülfat: Doğal bikarbonat alkalinitesi ile demir (3) sülfatın demir (3) hidroksite 
dönüşüm reaksiyonu aşağıdaki gibidir. 

Fe2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 2Fe(OH)3    + 3CaSO4 + 6CO2   (10) 

Reaksiyon genellikle yoğun ve hızlı çökelen floklar oluşturur. Eğer doğal alkalinite reaksiyon 
için yeterli değilse kireç ilave edilebilir. Demir (3) sülfat için optimum pH aralığı 4-12 
arasındadır. Bu aralıkta demir hidroksit oldukça stabil bir durumdadır. 

e. Demir (3) Klorür: Demir (3) klorür için reaksiyonlar şunlardır: 

FeCl3 + 3H2O Fe(OH)3    + 3H+ + 3Cl-     (11) 

3H+ + HCO3 3H2CO3        (12) 
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Demir (3) klorür ile kirecin kullanılması halinde aşağıdaki reaksiyon gerçekleşir. 

FeCl3 + 3Ca(OH)2 3 CaCl2 + 2Fe(OH)3       (13) 

FeCl3 ile fosfat arasındaki reaksiyon şu şekildedir.  

FeCl3 + PO4
3- FePO4    + 3Cl-      (14) 

Reaksiyona göre 1 gr PO4-P için 5.24 gr FeCl3 gerekmektedir. Fe+3 ile kimyasal arıtmada 
kabul edilen optimum pH 4–6.8 arasındadır. FeCl3, ham atıksuları direkt fiziko-kimyasal 
olarak arıtmak için kullanılacaksa, pH’nın 5.3 civarında tutulması daha uygundur. Ancak, 
böyle bir uygulama biyolojik adımdan önce yapılacaksa pH’nın 8 olması tercih edilir. pH 8’de 
çalışmanın, pH ayarlaması gerektirmemesi ve biyolojik adımdan önce bu şekilde 
kullanılmasının bakteriler için daha uygun bir ortam oluşturması gibi avantajları vardır. 

f. Polimer Kullanımı: Polimerler, koagülant olarak kullanılan metal tuzlarının etkisini 
artırmak amacıyla atıksu arıtımında kullanılırlar. Bunların bir kısmının su arıtımında da 
kullanılmasına müsaade edilmektedir. Anyonik, katyonik ve noniyonik olmak üzere üç çeşidi 
bulunmaktadır. Polimerler, koagülantlarla birlikte kullanıldığında gayet çabuk çökelen, büyük 
ve yoğun pıhtılar teşkil ederler. Böylece koagülant miktarı da düşmektedir. Bazı durumlarda 
tek başlarına kullanılmaları da yeterli gelmektedir. Polimerler pahalı maddelerdir, bu sebeple 
getireceği fayda önemli düzeyde ise kullanılmalıdırlar. 

Evsel ve endüstriyel atıksular genellikle değişik tipteki tuzları ihtiva ederler. Polielektrolit 
olarak isimlendirilen yüklü makromoleküller bu tuzlardan kuvvetli bir şekilde etkilenirler. 
Zikredilen tuzlar, polimer zincirine katılarak flokülasyon özelliklerini azaltan olumsuz bir etki 
oluşturabilirler.  

Kullanılan kimyasallara bağlı olarak çözünmüş organikler partiküllerle beraber adsorbe edilir 
ve ayrılır. Pilot çalışmalarda, konvansiyonel çöktürme ile kıyaslandığında özellikle 
Ca(OH)2’in yüksek pH’da çözünmüş organik fraksiyonu %30-40 kadar artırdığı, FeCl3’ün ise 
%15 kadar düşürdüğü ifade edilmiştir. 

1.2.3 Kimyasal Arıtma Prosesinde Koagülasyon, Flokülasyon ve Çöktürme  

Yumaklaştırmada, kimyasal madde hazırlama kısmı, hızlı karıştırma odası, yumaklaştırma 
havuzu ve çökeltim havuzları bulunur. Tek kademeli yumaklaştırma işlemi şematik olarak 
Şekil 12’de görülmektedir. Birinci kademe yumaklaştırma yeterli olmadığı durumda (ikinci 
kademe yumaklaştırma işlemi uygulanabilir. 

Kimyasal arıtma; koagülasyon, flokülasyon ve çöktürme adımlarını içeren bir prosestir. Ön 
arıtma olarak kimyasal flokülasyon-çöktürme, emniyetli işletmeye sahip, debi ve yükteki 
değişimlerden az etkilenen bir proses kombinasyonu olarak düşünülür. Koagülasyon ve 
flokülasyon; flok oluşturan kimyasal bir reaktifi, çökelemeyen katılarla birleştirmek ve yavaş 
çökelen askıda katıları hızlı çökeltmek için su ve atıksuya ilavesini içeren bir prosestir. Daha 
sonra flok, çöktürme ile su veya atıksudan uzaklaştırılır. Koagülasyon, koagülantın ilavesi ve 
hızlı karıştırılması işlemidir. Bu işlemle kolloidal destabilizasyon, askıda katıların iyileşmesi 
ve önceden destabilize olmuş partiküllerin agregasyonu sağlanmış olur. Flokülasyon, yavaş 
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karıştırma işlemidir ve destabilize olmuş partikülleri birleştirmek ve hızlı çökelen floklar 
haline getirmek için kullanılır.  

 
 

	

	

	

 

Şekil 12 Kimyasal arıtma sistemleri genel akım şeması 

	
Kimyasal arıtma prosesinin toplam verimi için en kritik faktör koagülasyon ve çöktürmenin 
verimidir. Optimal olmayan işletme şartları, zayıf flok oluşumu ve çökelmeye sebep olur. Bu 
da atıksuların arıtılmasında, zayıf kolloid giderimine ve yüksek fosfor içeren askıda katıların 
çıkışına sebep olur. 

1.2.3.1 Koagülasyon  

Koagülasyon, kimyasal arıtma prosesinin ilk adımıdır ve hızlı karıştırma olarak da adlandırılır. 
İyi dizayn edilen bir hızlı karıştırma prosesi, gerekli olan kimyasal miktarının azalmasına ve 
flokülasyon ünitesinin veriminin artmasına sebep olacaktır. Etkili bir koagulasyon yapabilmek 
için, su kütlesi boyunca üniform olarak koagülantın hızlı dağılımı gereklidir. Böylece koagülant 
sudaki bütün askıda katı maddelerle ilişki kurar. Koagülasyon-flokülasyon prosesinde, 
partiküllerin bir diğerini yakalamak ve kontak kurmak için kabiliyeti, hız gradyanı ile tesbit 
edilebilir. Uygulamada hız gradyanı (G) 300-1000 sn-1 arasında seçilmektedir.  

Bazı araştırmacılar; belirli bir G değerinde kolloidal bileşiklerin gideriminin, kullanılan 
karıştırıcının ve tankın tipine bağlı olmasına rağmen optimum G değerinin her uygulama için 
aynı kaldığını tesbit etmişlerdir. 

Verimli bir flokülasyon için hızlı karıştırma adımındaki hız gradyanı yanında, hızlı karıştırma 
süresi de etkilidir. Hızlı karıştırma süresi; optimum dozu, oluşacak olan flok çapını, floğun 
oluşma süresini etkilemektedir. Hızlı karıştırma tankında, genellikle 30-60 sn’lik karıştırma 
süreleri kullanılır. 

Hızlı karıştırma için; değişik metotlar kullanılmaktadır. (1) Borularda hızlı karıştırma işlemi 
koagülasyon için etkili bir yöntem olarak kullanılabilir. (2) Engelli kanallar kullanılarak 
koagülasyon-flokülasyon işlemi özellikle enerji sıkıntısı olan yerleşimlerde, az otomasyona 
sahip tesislerde ve yetişmiş elemanı az olan yerlerde kullanılmaktadır. (3) Hava ile karıştırma 
işlemi de hızlı karıştırmayı sağlamak için kullanılmaktadır. (3) Hidrolik sıçrama ve ventüri 
kanallarında karıştırma işlemi de sıkça kullanılan yöntemlerdir.  

 

Çöktürme 

Koagülasyon  
(hızlı karıştırma) 

Giriş Çıkış 

Flokülasyon  
(Yavaş Karıştırma) Kimyasal madde 

ilavesi 
 

Çöktürme 

Koagülasyon  
(hızlı karıştırma) 

Giriş Çıkış 

Flokülasyon  
(Yavaş Karıştırma) Kimyasal madde 

ilavesi 
 

Çöktürme 

Koagülasyon  
(hızlı karıştırma) 

Giriş Çıkış 

Flokülasyon  
(Yavaş Karıştırma) Kimyasal madde 

ilavesi 

Çamur 
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Bütün bu yöntemlere rağmen, suların mekanik olarak karıştırılması en yaygın olarak 
kullanılan yöntemdir. Mekanik karıştırıcılar; türbin pervane, eksenel akışlı pervane, pedal, 
palet gibi muhtelif şekillerde kullanılabilirler (Şekil 13). Karışımın mekanik olarak yapıldığı 
hızlı karıştırma odaları, tek bölmeli veya iki bölmeli olarak dizayn edilebilirler. Ancak iki 
bölmeli yapılması daha uygundur (Şekil 14). Mekanik karıştırıcıların verimleri yüksektir, debi 
değişimlerinden etkilenmezler ve yük kayıpları oldukça düşüktür.  
 
	

	
Şekil 13 Çeşitli Karıştırıcı Tipleri 
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Şekil 14 Dikey Bir Şaft Üzerinde Dönen Hızlı Karıştırıcı 

Karıştırma, dalgıç perdeli veya yatay perdeli sistemlerle de yapılabilir. Bu tip sistemlere debi 
değişimi etkilidir. Eğer sisteme gelen suyun debisi zamanla değişiyorsa bunlar kullanılmazlar. 
Şekil 15’de dalgıç perdeli ve yatay perdeli karıştırma sistemleri görülmektedir. Ayrıca 
karıştırma, hava ile, boru içinde karıştırma ve hidrolik sıçrama esasından yararlanılarak 
yapılabilir (Şekil 16-Şekil 17). 

	

Şekil 15 Dalgıç ve Yatay Perdeli Karıştırma Tipleri 
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Şekil 16 Karıştırmanın Boruda Yapılması 

 
Şekil 17 Karıştırmanın Hidrolik Sıçrama ile Yapılması 
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1.2.3.2 Flokülasyon (Yumaklaştırma) 

Flokülasyon (yumaklaştırma) veya yavaş karıştırma havuzları, hızlı karıştırmayı müteakip teşkil 
edilir. Yavaş karıştırmada destabilize olmuş kolloidlerin birleşerek yumaklar meydana getirmesi 
sağlanır. Bu işlem için en çok mekanik yumaklaştırıcılar kullanılır. Bunlar düşey milli pedallı 
karıştırıcılar veya yatay milli veya kanatlı karıştırıcılar olabilir. Mekanik yumaklaştırıcılar haricinde 
dalgıç perdeli ve basınçlı hava ile de yumaklaştırma mümkündür. Şekil 18 ve Şekil 19’da çeşitli 
yumaklaştırıcılar görülmektedir. 

Yumaklaştırma havuzlarının projelendirilmesinde bekleme süresi hız gradyanı ve hız gradyanı ile 
bekleme süresi çarpımının belirli sınırlar arasında kalması istenir. Bekleme süresi umumiyetle 15-45 
dakika arasında seçilir. Hız gradyanı 20-75 sn-1 arasında olması ve G.t değerininde 2.104-2.105 
arasında olacağı daha önce belirtilmişti (Eroğlu, 1995). 

Su ve atıksu arıtımında, koagülasyon-flokülasyon prosesinin kullanılabilirliğini anlamak için jar test 
yaygın şekilde kullanılan bir metoddur. Arıtma tesisi şartlarını temsil eden prosedürler tatbik 
edilirse, jar test hızlı ve ekonomik olarak önemli bilgiler üretir. Jar testlerden elde edilen sonuçlar 
sadece prosesi anlamada değil, aynı zamanda direkt olarak tesis dizaynına, işletmesine ve 
modifikasyonuna uygulanabilir.  

	
Şekil 18 Yatay Şaftlı Pedal Tertipli Bir Yumaklaştırma Havuzu 

	
Şekil 19 Düşey Şaftlı Pedal Tertipli Bir Yumaklaştırma Havuzu 
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Biyolojik arıtmanın temel amacı, atıksudaki ve septik çıkışlardaki organik maddeleri stabilize 
etmek, çökemeyen kolloidal katı maddeleri yumaklaştırmak ve çökeltmektir. Bunun yanı sıra 
azot ve fosfor gibi nütrientlerin giderimi de biyolojik arıtmanın amaçları arasındadır. Bu 
başlık altında; (1) bakteri metabolizması ve büyüme, (2) biyolojik arıtma kinetikleri, (3) 
nütrient giderimi, (4) askıda büyüyen prosesler, (5) bağlı büyüyen prosesler, (6) anaerobik 
prosesleri olarak sıralanabilir. 

Biyolojik arıtma bahsine geçmeden evvel sıkça kullanılan bazı temel kavramların anlaşılması 
gerekmektedir. Bu temel kavramlar Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 5 Biyolojik arıtmada kullanılan bazı terimler (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

Terim Tanım 

Aerobik proses Oksijenin varlığında gerçekleşen biyolojik arıtma 

Anaerobik proses Oksijenin yokluğunda gerçekleşen biyolojik arıtma 

Anoksik proses Nitrat azotunun oksijen yokluğunda azot gazına çevrildiği proses 
(Denitrifikasyon) 

Fakültatif proses Organizmaların oksijenin varlığında ya da yokluğunda çalışabildikleri 
biyolojik proses 

Hibrit proses Aerobik, anoksik ve anaerobik proseslerin beraberce uygulandığı 
proses tipleri 

Bağlı büyüyen 
prosesler 

Atıksudaki organik maddelerin gazlara ve yeni hücrelere 
dönüşmesinde, taş, seramik, plastik vb. gibi maddelere bağlı olarak 
bulunan mikroorganizmaların görev aldığı biyolojik arıtma sistemleri 

Askıda büyüyen 
prosesler 

Atıksudaki organik maddelerin gazlara ve yeni hücrelere 
dönüşmesinde, atıksu içerisinde askıda halde bulunan 
mikroorganizmaların sorumlu olduğu biyolojik arıtma sistemleri 

Biyolojik nütrient 
giderimi 
 

Biyolojik arıtma proseslerinde azot ve fosfor giderimi 

Nitrifikasyon Amonyağın önce nitrite ardından nitrata dönüştüğü iki adımlı biyolojik 
proses 

Denitrifikasyon Nitratın azot ve diğer bazı nihai gaz ürünlerine çevrildiği biyolojik 
proses 

Substrat Biyolojik arıtmada mikroorganizmalar tarafından kullanılan ve 
arıtmayla son ürünlere dönüştürülen organik madde ve nütrientler 

Hibrit proses Askıda büyüyen ya da bağlı büyüyen proseslerin beraberce kullanıldığı 
proses 

Stabilizasyon Ön çöktürme ve biyolojik arıtmada üretilen çamurdaki organik 
maddelerin stabil hale getirildiği biyolojik proseslerdir. Aerobik ve 
anaerobik olarak iki çeşittir. 

1.3 Biyolojik Arıtma 
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1.3.1 Mikrobiyal metabolizma ve büyüme 

Biyolojik arıtma direk olarak mikroorganizmaların gerçekleştirdiği bir proses olduğundan, 
biyolojik arıtmanın tam olarak anlaşılabilmesi için öncelikle mikroorganizmaların 
metabolizmaları, bakteri büyümesi gibi temel konuların bilinmesi gerekmektedir. Bakteri 
metabolizması basit bir şekilde Şekil 20’de gösterilmiştir. Şekilden de görüleceği gibi hücre 
içerisinde katabolik ve anabolik reaksiyonlar meydana gelmektedir. Katabolik reaksiyonlar, 
büyük hücreli molekülleri küçük moleküllere dönüştürürken enerji açığa çıkmaktadır. 
Anabolik reaksiyonlarla yeni hücreler meydana getirilmekte ve bu süreç için enerji 
gerekmektedir. 

 

Şekil 20 Bakteriyel metabolizmanın şematik gösterimi (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 
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1.3.1.1 Enzimlerin rolü 

Enzimler protein yapıda, yüksek katalitik güce sahip, kolloidal, kompleks, geniş kullanım 
alanlı ve kimyasal katalistlere kıyasla çok daha hızlı tepkime veren biyokatalizörlerdir. 
Enzimler basit olarak yumaklanmış proteinler olabildiği gibi birden fazla alt-ünite içeren 
kompleks protein yapıya da sahip olabilirler. Enzimin etki ettiği maddeye “substrat” denir. 
Biyolojik arıtmada organik bileşikler organizmaların salgıladığı enzimler tarafından 
parçalanırlar. Biyolojik arıtma kinetiği enzim kinetiğine benzemektedir (Kargı, 1998).  

Enzimler, tepkimenin serbest enerji değişimini ya da denge sabitini etkilememelerine karşın; 
substrata (reaktant) bağlanarak katalizledikleri tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürür ve 
hızını artırırlar. Enzimatik tepkimelerde aktivasyon enerjisinin düşürülmesi grafiği Şekil 
21’de gösterilmiştir (Kargı, 1998).  

 

Şekil 21 Enzimatik tepkimelerin aktivasyon enerjisi üzerine etkisi (Kargı, 1998) 

1.3.1.2 Enerji ve karbon kaynakları 

Hücre sentezi için gerekli karbonun kaynağına göre mikroorganizmalar hetetrofik ve ototrofik 
olarak iki gruba ayrılırlar. Eğer gerekli karbon için CO2 veya karbonat kullanılıyorsa bu tür 
organizmalara ototrofik organizma, organik karbon kullanılıyorsa hetetrofik organizma adı 
verilir. Hetetrofik organizmalar enerji kaynağı olarak organik maddeleri kullanırlarken, 
ototrofik organizmalar ise ışığı ya da inorganik oksidasyon-redüksiyon denklemlerini 
kullanırlar. Eğer bir ototrofik organizma gerekli enerjiyi ışıktan sağlıyorsa fotosentetik 
organizma, inorganik oksidasyon-redüksiyon denklemlerinden sağlıyorsa kemosentetik 
organizma adı verilir.  

Hetetrofik organizmalar yeni hücre sentezi için gerekli olandan daha fazla organik maddeyi 
parçalarlar. Bu fazlalık kısım enerji amacıyla kullanılan kısımdır. Atıksudaki organik madde 
sınırlı olduğunda organik madde yerine hücre materyali kullanılır ve hücre yapısında bir 
azalma olur. Hücre yapısındaki bu azalmaya içsel solunum denir. Aerobik, anaerobik, 
kemolitrofik ve fototrofik solunumda hücre sentezi için kullanılan karbon ve enerji akışı Şekil 
22’da gösterilmiştir. Buna ilaveten; karbon kaynağı, elektron alıcısı, elektron kaynağı ve nihai 
ürünlere göre mikroorganizmaların sınıflandırılması Tablo 6’de görülebilir. 
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Şekil 22 Karbon ve enerji akışı; (a) aerobik solunum, (b) anaerobik solunum, (c) 

kemolitotrofik metabolizma, (d)fototrofik metabolizma (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

Tablo 6 Reaksiyonlarındaki bileşiklere göre mikroorganizmaların sınıflandırılması 

Bakteri Tipi Ortak 
Reaksiyon Adı 

Karbon 
Kaynağı 

Elektron 
Kaynağı 

(Oksitlenen 
Substrat) 

Elektron 
Alıcısı Ürünler 

Aerobik 
hetetrofik 

Aerobik 
oksidasyon 

Organik 
bileşikler 

Organik 
bileşikler O2 CO2, H2O 

Aerobik 
ototrofik 

Nitrifikasyon CO2 
NH3

-, NO2 
- O2 NO3

-, NO2
- 

Demir 
oksidasyonu CO2 Demir(II) O2 

Demir iyonu 
(III) 

Sülfür 
oksidasyonu CO2 H2S, S, S2O3

-2 O2 SO4
-2 

Fakültatif 
hetetrofik Denitrifikasyon Organik 

bileşikler 
Organik 
bileşikler NO3

-, NO2
- N2, CO2, H2O 

Anaerobik 
hetetrofik 

Asit 
fermantasyonu 

Organik 
bileşikler 

Organik 
bileşikler 

Organik 
bileşikler 

Uçucu yağ 
asitleri 

Demir giderimi Organik 
bileşikler 

Organik 
bileşikler Demir(III) Demir(II), 

CO2, H2O 

Sülfat giderimi Organik 
bileşikler 

Organik 
bileşikler SO4 

H2S, CO2, 
H2O 

Metanogenesis Organik 
bileşikler 

Uçucu yağ 
asitleri CO2 Metan 



243

 25 

1.3.1.3 Nütrient ihtiyacı 

Azot ve fosfor gibi nütrientler bakterilerin hücre sentezi yapabilmesi ve büyümesi için gerekli 
maddelerdir. Ancak her atıksuda nütrientler yeterli ölçüde bulunmayabilir. Bu gibi 
durumlarda atıksuya dışarıdan nütrent ilavesi gereklidir. Genel olarak evsel atıksular biyolojik 
büyüme için yeterli miktarda nütrient ihtiva etmektedir. Evsel atıksuların karakteristiği ile 
ilgili değerler Tablo 7’da görülebilir. 

Tablo 7 Evsel atıksulardaki karakteristik değerler 

Kirlilik Birimi 
Atıksu Karakteri 

Zayıf Orta Kuvvetli 

Toplam Katılar mg/L 390 720 1230 
Toplam Çözünmüş Katılar mg/L 270 500 860 

Sabit mg/L 160 300 520 
Uçucu mg/L 110 200 340 

Toplam Askıda Katı mg/L 120 210 400 
Sabit mg/L 25 50 85 

Uçucu mg/L 95 160 315 
Çökebilir katılar mg/L 5 10 20 
BOİ5 (20°C) mg/L 110 190 350 
Toplam Organik Karbon mg/L 80 140 260 
KOİ mg/L 250 430 800 
Azot mg/L 20 40 70 

Organik mg/L 8 15 25 
Amonyak mg/L 12 25 45 

Nitrit mg/L 0 0 0 
Nitrat mg/L 0 0 0 

Fosfor mg/L 4 7 12 
Organik mg/L 1 2 4 

İnorganik mg/L 3 5 8 
Klorür mg/L 30 50 90 
Sülfat mg/L 20 30 50 
Yağ ve Gres mg/L 50 90 100 
Uçucu Organikler mg/L <100 100-400 >400 
Toplam Koliform adet / 100 mL 106-108 107-109 107-1010 

Fekal Koliform adet / 100 mL 103-105 104-106 105-108 
Kriptosproridyum Oocysts adet / 100 mL 10-1-100 10-1-101 10-1-102 

Giardia Lamblia Cysts adet / 100 mL 10-1-101 10-1-102 10-1-103 



244

 26 

1.3.1.4 Bakteriyel büyüme 

Çoğalma bakterilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için temel faaliyetlerinden biridir. 
Bakterilerde çoğalma bölünme, çiftleşme ve tomurcuklanma şekillerinden biriyle olur. Ancak 
genel olarak görülen çoğalma türü bölünmedir. Bölünme yoluyla iki adet aynı özelliklerde 
bakteri hücresi üretilmiş olur. İki bölünme arasında geçen süre dakikalar mertebesinden günler 
mertebesine kadar çeşitli aralıklarda olabilir. Ortam şartları uygun olduğunda bakteri hücresi 
bölünerek sonsuz çoğunluğa ulaşabilir. Ancak pratikte çevre şartları, ortam büyüklüğü, nütrient 
miktarı gibi parametreler çoğalmanın sınırlarını belirler. Çoğalma hızı grafiği 
mikroorganizmanın türüne göre değişmekte olup, mikroorganizmaların kütlesi bakımından 
büyümesinin zamana bağlı olarak fonksiyonu Şekil 23’de gösterilmiştir. Burada temel olarak 4 
faz sayılabilir. 

 
Şekil 23 Mikroorganizma kütlesi bakımından bakteriyel büyüme (Crites ve 

Tchobanoglous, 1998) 

1. Lag Fazı: Bu faz bakteri sayısına bağlı değişimden farklıdır. Bunun nedeni bölünme 
başlamadan bakteri kütlesinde bir artma olmasıdır. 

2. Logaritmik Büyüme Fazı: Bu fazda bakterilerin kullanımı için bol miktarda substrat 
mevcuttur. Büyüme hızı mikroorganizmaların substratı kullanabilme yeteneğine bağlıdır. 

3. Azalan Hızla Artış Fazı: Bu fazda besi maddesi azaldığından bakteri kütlesindeki artış 
hızı azalır. 

4. İçsel Tükenme Fazı: Bu fazda artık besi maddesi minimum bir seviyede olduğundan 
mikroorganizmalar yenileme olmaksızın kendi protoplazmalarını tüketmeye başlarlar ve 
böylece bakteri kütlesinde hızlı bir azalma görülür. 
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1.3.2 Biyolojik arıtma kinetikleri 

Bir reaktördeki bakteriler için büyüme hızı, reaktördeki mikroorganizma konsantrasyonuna 
bağlı olarak değişir. Büyüme hızı aşağıdaki eşitlikle yazılabilir. 

               rg
' = µX            (15) 

burada; rg
'
 =  bakteriyel büyüme hızı, kütle/hacim-zaman (içsel solunumun dikkate 

alınmamış hali) 

  µ = spesifik büyüme hızı, zaman-1 

  X = mikroorganizma konsantrasyonu, kütle/birim hacim’dir. 

Kesikli reaktörlerde aşağıdaki eşitlik yazılabilir. 

              X
dt
dXr '

g             (16) 

Sürekli tip reaktörlerde sınırlı substrat ve nütrient durumları için Monod tarafından geliştirilen 
eşitlik aşağıdadır. 

             
SK

S

s
m 

             (17) 

burada; µm = maksimum spesifik büyüme hızı, zaman–1 

  S = çözeltide büyümeyi sınırlandıran substrat konsantrasyonu, kütle/birim hacim 

  Ks = maksimum büyüme hızının yarısındaki substrat konsantrasyonu, kütle/birim 
hacim’dir. 

(15) ve (17) denklemleri birleştirilecek olursa; 

      
SK

XS
r

s

m'
g 


      (18) 

elde edilir.  

Hem kesikli hem de sürekli reaktörlerde substratın bir kısmı yeni hücreye çevrilirken bir 
kısmı da organik ve inorganik nihai ürünlere dönüşür. Bakteriyel büyüme hızı ile substratın 
kullanım hızı arasındaki eşitlik aşağıda verilmiştir. 

               rg
' = -Y rsu           (19) 

burada; rg
' = bakteriyel büyüme hızı, kütle/birim hacim-zaman (içsel solunum dikkate 

alınmamış hali) 
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  Y = maksimum ürün katsayısı, kütle/kütle (üretilen mikroorganizmanın kullanılan 
substrata oranı) 

  rsu = substrat kullanım hızı, kütle/birim hacim-zaman’dır. 

eğer (18) ve (19) denklemleri birleştirilecek olursa 
SK

S.Xr
s

m
'
g 

  yerine konularak 

aşağıdaki denklem elde edilir. 

             
)SK(Y

XSr
s

m
su 


           (20) 

(3.9) eşitliğindeki µm/Y değeri sıklıkla k katsayısı ile ifade edilir. Dolayısıyla k katsayısı 
mikroorganizma kütlesi başına maksimum substrat kullanım hızını ifade eder. O halde µm/Y 
yerine k yazılırsa yeni denklem şu şekilde olur. 

             
SK

kXSr
s

su 
            (21) 

1.3.2.1 İçsel solunum etkisi 

Bir sistem içerisinde mikroorganizmaların kullanması için yeteri kadar substrat kalmadığında 
kendi protoplazmalarını tüketirler. Buna içsel solunum denir. İçsel solunumu temsil eden 
denklem aşağıdadır. 

         C5H7NO2 + 5O2   →   5CO2 + 2H2O + NH3 + enerji      (22) 
                  (bakteri hücresi)       
                                                      113          160               
                                                       1            1,42 
 
 Gerek bu faaliyeti, gerekse mikroorganizmaların ölmesi, ya da değişik türlerin birbirini yok 
etmesi gibi olayları da hücre büyümesinde dikkate almak gerekir. Tüm bu olayları temsil 
edecek şekilde endojen ayrışma adı verilen bir parametre tanımlanmıştır. İçsel ayrışma 
(endogenous decay) hızı mikroorganizma konsantrasyonuyla orantılıdır. Dolayısıyla içsel 
ayrışmanın denklemi şu şekilde olur: 

               rd = -kdX          (23) 

burada; rd = içsel ayrışma hızı, kütle/hacim-zaman 

  kd = içsel ayrışma katsayısı, zaman-1’dir. 

O halde içsel solunumda dikkate alındığında rg şu şekilde ifade edilir. 

               rg = r'g + rd          (24) 

(18) denklemi ve (24) denklemi birleştirilecek olursa ortaya şu denklem çıkar: 
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                     rg =  Xk
SK

XS
d

s

m 


          (25) 

              = -Yrsu - kdX          (26) 

(26) denkleminde (21) denklemi yerine konulursa ; 

             Xk
SK

kXSYr d
s

g 


         (27) 

eşitliği elde edilir.  

1.3.3 Biyolojik arıtma kinetiklerinin modellenmesi 

1.3.3.1 Geri dönüşümsüz ve tam karışımlı askıda büyüyen prosesler 

Bu tür prosesler havalandırmalı lagün ya da doldur boşalt reaktör olarak da bilinir. Bu 
sistemler için gerekli denklemleri bulabilmek için hem mikroorganizma hem de substrat için 
kütle dengesi yapmak gerekir. Ancak burada sadece bazı kavramlar tarif edilerek konu 
tamamlanacaktır.  

θ (hidrolik bekletme süresi) = V/Q şeklinde ifade edilmektedir. Geri devirsiz reaktörlerde katı 
bekletme süresi yani çamur yaşı (θc), hidrolik bekletme süresine (θ) eşittir. Dolayısıyla çamur 
yaşı aşağıdaki denklemle hesaplanabilir.  

             
Q
V

QX
VXθc             (28) 

1.3.3.2 Geri devirli ve tam karışımlı askıda büyüyen prosesler 

Geri devirli biyolojik bir artıma tesisinin (klasik aktif çamur tesisi) şematik şekli Şekil 24’de 
ve tam karışımlı bir reaktörün şematik gösterimi Şekil 25’de görülmektedir. Sistemdeki 
çamurun birim zamanda atılan çamur miktarına oranı, katı bekletme süresi (çamur yaşı) 
olarak ifade edilmektedir. 

Deşarj

Geri Devir

Havalandırma
Ön

Çöktürme
Kum

TutucuIzgara
Son

Çöktürme

 
Şekil 24 Geri devirli biyolojik arıtma tesisi akım şeması (klasik aktif çamur tesisi) 
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Şekil 25 Aktif çamur prosesinin şematik gösterimi: (a) geri devir hattından çamur 
atılması hali, (b) havalandırma tankından çamur atılması hali (Metcalf ve Eddy, 2003) 

            c
rwew XQX)QQ(

VX



        (29) 

Mikroorganizma konsantrasyonu ise; 





















cd

0c

k1
)SS(Y

X           (30) 

şeklinde yazılabilir. Eşitlikten de görüleceği üzere biyokütle konsantrasyonu, çamur yaşının 
hidrolik bekletme süresinin, giderilen substrat konsantrasyonunun ve kinetik katsayıların 
fonksiyonudur. Eğer çamur geri devri yapılmazsa çamur yaşı θc, hidrolik bekletme süresi 
θ’ ya eşit olacaktı. 

Katı bekletme süresi gerek havalandırma havuzu biyokütle konsantrasyonunda gerekse çıkış 
çözünür substrat konsantrasyonunda etkilidir. Seçilen bir θc çamur yaşını o değerde tutmak 
için atık çamur debisi Qw ile oynanır. 

Biyolojik reaktörlerde sistemin devamlılığı için üretilen katı maddeden (çamur) bir miktarının 
düzenli olarak atılması gereklidir. TSS, VSS ve biyokütle oluşan çamur miktarını belirlemede 
kullanılan terimlerdir. Günlük olarak sistemden atılacak çamur, üretilen çamur miktarı ile çamur 
yaşına bağlı olarak değişir. Dolayısıyla günlük atılan çamur miktarı şu şekilde ifade edilebilir. 

             
c

T
VSS,X

VXP
T 

           (31) 

burada; PXT = atılan günlük çamur, g VSS/gün 

  XT  = havalandırma havuzundaki toplam MLVSS konsantrasyonu, gVSS/m3 

  V  = havalandırma havuzu hacmi, m3 

Sistemin θc değeri arttıkça daha fazla biyokütle solunumla tüketilir ve hücre yığını oluşumu 
artar. Dolayısıyla MLVSS ile biyokütle arasındaki farklılık θc arttıkça fazlalaşır.  
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1.3.3.3 Oksijen gereksinimi 

Aerobik arıtmada oksijenin organik maddelerin oksidasyonunda kullanıldığı daha önce 
belirtilmişti. Eğer atıksudaki bCOD miktarı tamamen okside olmuş olsaydı kullanılan oksijen 
miktarı bCOD miktarına eşit olurdu. Ancak bakteriler bCOD’ nin bir kısmını okside ederken 
bir kısmını da yeni hücre sentezi için kullanırlar. Dolayısıyla kullanılan oksijen miktarı 
giderilen bCOD miktarının atık çamurun KOİ’ sinden farkı olarak karşımıza çıkar. Oksijen 
kullanımı için kütle korunum denklemi yazılırsa; 

    Oksijen kullanımı = bCOD giderilen – atık çamur bCOD konsantrasyonu 

           R0 = Q(S0-S) – 1,42 Px,bio         (32) 

Burada; R0,gerekli oksijen miktarı (kg/gün); Px,bio, her gün atılan VSS olarak biyokütle 
(kg/gün)’dür. 

 
Şekil 26 Aktif çamur sisteminde bsCOD, MLVSS ve biyokütlenin çamur yaşıyla 

değişimi, (Metcalf ve Eddy, 2003) 

1.3.3.4 F/M (Food/Microorganism) oranı  

F/M oranı toplam mikroorganizma miktarı başına düşen KOİ veya BOİ miktarı olarak tarif 
edilir. O halde bu oran, şu denklemle ifade edilebilir: 

              
VX
QS

M/F 0           (33) 

(4.35) denkleminde Q/V ifadesi yerine 1/θ ifadesi yazılacak olursa; 

              
X

S
M/F 0


           (34) 

olur. Burada; F/M = substratın biyokütleye oranı, g BOİ/g VSS-gün, 

  X  = havalandırma havuzundaki biyokütle konsantrasyonu, g/m3 dür. 
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1.3.3.5 Hacimsel organik yük (Lorg) 

Hacimsel organik yük havalandırma havuzu hacmine 1 günde uygulanan BOİ veya KOİ 
miktarı olarak ifade edilebilir. O halde; 

             
)kg/g10(V

QS
L 3

0
org           (35) 

Burada; Lorg = hacimsel organik yük, kg BOİ/m3-gün’ dür. 

1.3.3.6 Piston akım ve tam karışımlı hal 

Geri dönüşümlü piston akım modeli ve tam karışımlı sisteme ait şematik gösterimler Şekil 
27’de gösterilmiştir.  

 
Şekil 27 Akım rejimlerine göre reaktör tiplerinin şematik gösterimi ve örnek reaktör 

resimleri, (a) Piston akımlı, (b) tam karışımlı (Metcalf ve Eddy, 2003) 

1.3.4 Kinetik katsayıların tayini 

Kinetik katsayılar atıksu numuneleri içerisindeki belli parametreler sabit tutulup bazı 
parametreler değiştirilerek tayin edilebilir. Kinetik katsayılar atıksu tipine bağlı olarak değişir. 
Tablo 8 evsel atıksular için bazı kinetik katsayıların tipik değerlerini vermektedir. 

Tablo 8’den de görülebileceği gibi Ks ve Y katsayıları hem BOİ hem de KOİ için verilmektedir. 
Kinetik katsayılar genel olarak BOİ’ ye bağlı olarak verilir. Ancak son yıllarda yapılan 
çalışmalarla KOİ’ ye bağlı olarak kinetik katsayıların tayini de yapılmaya başlanmıştır. Bu 
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şekilde KOİ ile BOİ arasında her zaman aynı şekilde çıkmayan korelâsyondan doğan hataların 
da önüne geçilmiş olunmaktadır. Ancak yine de KOİ’ yi ortaya çıkaran unsurların tamamı 
biyolojik olarak ayrışmadığından BOİ daha tatmin edici neticeler verir. Aşağıdaki örnek kinetik 
katsayıların deneysel verilerle nasıl bulunabileceğini göstermektedir. 

Tablo 8 Girişteki partiküler maddeler ihmal edildiğinde, evsel atıksular için aktif çamur 
prosesindeki tipik kinetik katsayı değerleri (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

Katsayı Birimi Değerler* 

Orta 
Aralık Tipik 

k gün-1 2-10 4 

Ks mg KOİ/L 15-70 40 

mg BOİ5/L 25-100 60 

Y mg VSS/ mg KOİ 0,3-0,6 

0,4-0,8 

0,01- 

0,4 

mg VSS/ mg BOİ5 0,4-0,8 0,6 

kd gün-1 0,02-0,10 0,055 
     *  Değerler 20 °C’ de elde edilmiştir. 
 
1.3.5 Aktif çamur modelleri (ASM) 

Orjinal adı Activated Sludge Model (ASM) olan aktif çamur modelleri ilk olarak, o zamanki adı 
Uluslararası Su Kirliliği Araştırma ve Kontrolü Birliği olan kurum adına çeşitli ülkelerden 
araştırmacıların biyolojik atıksu arıtımı dizaynının matematiksel olarak modellenmesi amacıyla 
yaptıkları çalışma sonucunda ortaya çıkmıştır. Modeller subsrat kullanımına karşı büyümeye 
bağlıdır. Ototrofik ve hetetrofik bakterilerin büyümesi ile substrat, oksijen ve nütrient 
kullanımını tariflemek için modellerde Monod spesifik büyüme hızları kullanılmaktadır. 

Modellerin önemli özelliğinden biri organik maddeleri tariflemek için BOİ yerine KOİ 
kullanılmasıdır. Bununla birlikte modellerde KOİ; çözünmüş, partiküler, inert, biyolojik 
olarak zor ayrışan, biyolojik olarak kolay ayrışan gibi çeşitli alt bölümlerde incelenir. Aktif 
çamur sistemleri; organik substratlar, inorganik substratlar, çözünmüş oksijen, ototrofik ve 
hetetrofik bakteriler gibi oldukça fazla parametrenin etkili olduğu karmaşık eşitlikler içerir. 
Bu karmaşıklığı gidermek için eşitliklerin çözümünde matris modeller kullanılır. 

Günümüzde sık kullanılan iki aktif çamur modeli, ASM1 ve ASM2 modelleridir. Henze vd., 
(1987) tarafından geliştirilen ASM1 modeli, aerobik ve anoksik şartlarda karbonlu organikleri 
kullanan hetetrofik bakterilerin ve amonyağı nitrata oksitleyen ototrofik nitrifikasyon 
bakterilerinin reaksiyonlarıyla tariflenir (Metcalf ve Eddy, 2003). Henze vd. (1995), 
tarafından yapılan çalışmanın Barker ve Dold (1997) tarafından yapılan çalışmayla 
birleştirilmesi ile elde edilen ASM2 modeli ise anaerobik, anoksik ve aerobik şartlar altında 
fosforu gideren bakterileri de içeren daha gelişmiş bir modeldir (Metcalf ve Eddy, 2003).  

Modellerin temel amaçları; (1) sisteme etki eden parametrelerin tesir derecelerini belirlemek, 
(2) arıtma tesisini dizayn etmek ve (3) bilinen bir durum için arıtma derecesini hesaplamaktır. 
2. ve 3. amaç için atıksu karakterizasyonu önemlidir ve zamanla, konsantrasyonda ve debideki 
değişimlerin etkilerini belirlemek için dinamik simülasyonlar kullanılır. 
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Gerek azot gerekse fosfor, su kalitesine önemli etkileri olduğundan sürekli olarak kontrol 
edilmesi gerekli parametrelerdir. Azot atıksularda çeşitli şekillerde bulunabilir (organik, 
amonyak, nitrit ve nitrat). Ancak genel olarak evsel atıksularda azot, organik veya amonyak 
şeklinde bulunur. Evsel atıksularda azot konsantrasyonu 25-35 mg/lt aralığında değişir. 
Atıksu arıtma tesislerinin ön çökeltme havuzlarında toplam azot konsantrasyonunun %20’ si 
çökelerek giderilir. Biyolojik arıtmada organik azotun önemli bir kısmı amonyağa çevrilir. 
Amonyağın da %20’lik bir kısmı yeni hücre oluşumunda kullanılır. Geriye kalan %60’lık azot 
miktarı alıcı ortama deşarj edilir.  

Fosfor atıksularda, inorganik, ortofosfat veya kompleks fosfatlar olarak organik formda 
bulunur. Kompleks fosfatlar sentetik deterjanlardan kaynaklanır ve atıksudaki fosfatın 
yaklaşık yarısını oluşturur. Kompleks fosfatlar biyolojik arıtmada ortofosfata hidrolize olurlar. 
Evsel atıksularda ortalama fosfor konsantrasyonu 5-9 mg/lt arasında değişir. Ön çöktürme 
esnasında fosforun %10’ u çökelir, biyolojik arıtma esnasında ise %10-20’ si yeni hücrelere 
dönüşür. Kalan yaklaşık %70’ lik kısım ise alıcı ortama deşarj edilir.  

1.4.1 Biyolojik yolla azot giderimi 

Şekil 28’den de görüleceği gibi, asimilasyon ve nitrifikasyon-denitrifikasyon olmak üzere iki 
temel azot giderim mekanizması vardır.  

 

Şekil 28 Biyolojik arıtmada azotun dönüşümleri (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

1.4 Biyolojik Nütrient Giderimi 
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Azot bir nütrient olduğundan mikroorganizmalar amonyak azotunu asimile ederler ve ardından 
yeni hücre yapımında kullanırlar. Hücrelerin atıksudan uzaklaştırılması ile hücre bünyesindeki 
azot da giderilmiş olur. Ancak çoğunlukla atıksularda, mikroorganizmaların asimilasyon yolu 
ile giderebileceği miktarın çok daha üzerinde bir azot konsantrasyonu vardır.  

Nitrifikasyon-denitrifikasyon işleminde azot giderimi iki adımda gerçekleşir. Nitrifikasyon 
adımında amonyak nitrata okside olurken, denitrifikasyon adımında oluşan bu nitrat azot 
gazına dönüşerek atıksudan uzaklaşır.  

1.4.1.1 Biyolojik nitrifikasyon 

Biyolojik nitrifikasyonda amonyak iki adımda nitrata okside olur. İlk adımda amonyak nitrite 
dönüşürken, ikinci adımda nitrit, nitrata dönüşür. Bu dönüşüm reaksiyonları ve reaksiyonlarda 
rol alan bakteriler yazılacak olursa; 

Nitrosomonas tarafından amonyağın nitrite dönüşümü; 

         NH4
+ + 1,5O2 → NO2

- + 2H+ + H2O        (36) 

Nitrobakter tarafından nitritin nitrata dönüşümü; 

           NO2
- + 0,5O2 → NO3

-           (37) 

şeklinde gerçekleşir. İki adım birleştirilirse amonyağın nitrata dönüşümü şu şekilde ifade 
edilebilir: 

         NH4
+ + 2O2 → NO3

- + 2H+ + H2O         (38) 

Bu arada amonyum iyonunun bir kısmı yeni hücrelere asimile olur. Biyokütle sentez 
reaksiyonu aşağıdaki şekilde gerçekleşir. 

       4CO2 + HCO3 + NH4
+ +H2O → C5H7O2N + 5O2      (39) 

Yarı reaksiyonlar yardımıyla tümüyle nitrifikasyon reaksiyonu yazılabilir. Örnek 1’ de olduğu 
gibi, hücre sentezi, amonyağın nitrata oksidasyonu ve oksijen kullanımı için yarı reaksiyonlar 
yazılırsa (fs = 0,10) tüm denklem şu şekilde yazılabilir.  

NH4
++1,731O2+1,962HCO3 → 0,038C5H7O2N+0,962NO3

-+1,077H2O+1,769H2CO3  (40) 

Yukarıdaki denklemden her mg amonyak azotunun dönüşümü için 3,96 mg O2 tüketildiği, 
0,31 mg yeni hücre üretildiği, 7,01 mg alkalinite gerektiği ve 0,16 mg inorganik karbon 
kullanıldığı hesaplanabilir. Görüleceği üzere 1 mg amonyak azotunun oksidasyonu için 
harcanan 3,96 mg O2 değeri, (38) denkleminde elde edilen 4,57 mg’lık teorik değerin 
altındadır. Bunun nedeni amonyağın yeni hücre üretiminde de kullanılmasıdır.  

Nitrifikasyon bakterileri oldukça hassas olup çevre şartlarından önemli ölçüde etkilenirler. 
Nitrifikasyon prosesine etki eden faktörler şu şekilde sıralanabilir: (1) amonyak ve nitrit 
konsantrasyonu, (2) BOİ5 / TKN oranı, (3) çözünmüş oksijen konsantrasyonu, (4) sıcaklık ve (5) 
pH’ dır. Nitrifikasyon için çözünmüş oksijen konsantrasyonu 1 mg/lt’ nin üzerinde olmalıdır. 
Sıcaklık ve pH’ın etkisi de oldukça önemlidir. İstenen optimum pH aralığı 7,5-8,6 arasındadır, 
ancak eğer sistem daha düşük pH’ a alıştırılmışsa nitrifikasyon yine de başarılı olabilir.  
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Nitrifikasyon işlemi için uygulanan çeşitli proses tipleri mevcuttur. Bu proses tiplerinin bazıları 
Şekil 29’dan görülebilir. Karbon oksidasyonu ve nitrifikasyon işlemleri aynı reaktör içerisinde 
gerçekleştirilebileceği gibi ayrı reaktörlerde de gerçekleştirilebilir. Küçük yerleşimlerde 
genellikle her iki işlemin aynı reaktörde gerçekleştirildiği prosesler tercih edilmelidir. 

 
Şekil 29 Nitrifikasyonda kullanılan proses tipleri, (a) ayrı bölmede nitrifikasyonlu 

askıda büyüyen proses, (b) aynı bölmede nitrifikasyonlu askıda büyüyen proses, (c) 
düşük hızlı bağlı büyüyen proses, (d) aktif çamuru takip eden bağlı büyüyen reaktör 
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1.4.1.2 Biyolojik denitrifikasyon 

Geçmişte nitratın azot gazına çevrimi denildiğinde akla hemen anaerobik denitrifikasyon 
terimi gelirdi. Ancak günümüzde anaerobik yerine anoksik terimi kullanılır. Denitrifikasyon 
bakterileri nitratı azot gazına çevirerek büyümeleri için gerekli enerjiyi elde ederler. Ancak 
hücre sentezi için bir karbon kaynağı gerekir. Nitrifikasyona uğramış sularda genelde karbon 
düşük miktarlardadır. Bu yüzden dışarıdan karbon ilave etmek gerekebilir. Karbon kaynağı 
olarak genellikle metanol ve diğer bazı organik bileşikler kullanılır. 

Karbon kaynağı olarak metanolün kullanıldığı ayrı bölmede gerçekleştirilen denitrifikasyon 
prosesinin stokyometrisi aşağıda izah edilmektedir. Sistemde kullanılacak metanol miktarı, 
nitritin, nitratın ve oksijenin kullanımı reaksiyonları yazılarak bulunabilir. Aşağıdaki 
denklemler yarı reaksiyonlara göre yazılmıştır. Alınan fs değerleri, (41), (42) ve (43) 
denklemleri için sırasıyla 0,1 0,3 ve 0,3’ tür. 

Nitrat giderimi için; 

NO3
- + 1,183CH3OH + 0,273H2CO3 →0,091C5H7O2N + 0,454N2 + 1,820H2O + HCO3

- (41) 

Nitrit giderimi için; 

NO2
- + 0,681CH3OH + 0,555H2CO3 →0,047C5H7O2N + 0,476N2 + 1,251H2O + HCO3

- (42) 

Oksijen giderimi için; 

O2
-+0,952CH3OH+0,061NO3

-→0,061C5H7O2N+1,075H2O+0,585H2CO3
-+0,061HCO3

- (43) 

(43) denklemi incelendiğinde, azot gazına çevrilen beher mg nitrat azotu başına, 2,70 mg 
metanol (CH3OH) kullanıldığı, 0,74 mg yeni hücre ve 3,57 mg alkalinite (CaCO3 olarak) 
üretildiği görülebilir. Yukarıdaki denklemler birlikte düşünülürse denitrifikasyon için gerekli 
metanol miktarı şu şekilde hesaplanabilir: 

      CH3OHgereken = 2,70(NO3-N) + 1,56(NO2-N) + 0,95 ÇO    (44) 

Metanolün KOİ eşdeğeri yaklaşık olarak 1,5 mg KOİ / mg CH3OH’ dır. O halde (44) 
denklemi KOİ için şu şekilde yazılabilir: 

      KOİgereken = 4,05(NO3-N) + 2,34(NO2-N) + 1,43 ÇO     (45) 

Elektron alıcısı olarak O2 kullanıldığında beher gr nitrat azotunun azot gazına çevriminde O2 
eşdeğeri, 2,86’ dır. Böylece 1 mg/lt nitrat azotunun çevrimi için O2 konsantrasyonunun 2,86 
mg/lt değerinin altında olması gerekir. Pratikte nitrifikasyon için kullanılan O2’ nin yaklaşık 
% 50’ si denitrifikasyon adımından karşılanabilir.  

(41), (42) ve (43) denklemlerinden, denitrifikasyon işleminin anoksik olduğu görülür. 
Denitrifikasyon işlemine etki eden faktörler şu şekilde sayılabilir: (1) nitrat konsantrasyonu, 
(2) karbon konsantrasyonu, (3) çözünmüş oksijen konsantrasyonu, (4) sıcaklık ve (5) pH. 
Birleşik Karbon Oksidasyon–Nitrifikasyon–Denitrifikasyon Prosesi 
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Denitrifikasyon işeminde kullanılan karbon kaynağının yüksek maliyetleri nedeniyle; karbon 
oksidasyonu-nitrifikasyon-denitrifikasyon işlemlerinin aynı reaktörde beraberce yapılması 
için teknikler geliştirilmiştir. Bu tekniklerin başlıca avantajları şu şekilde sıralanabilir: (1) 
BOİ giderimi ve nitrifikasyon için gerekli hava miktarında azalma, (2) denitrifikasyon için 
gerekli harici karbon kaynağına (metanol vb.) olan ihtiyacın giderilmesi, (3) nitrifikasyon ve 
denitrifikasyon işlemleri arasındaki çöktürme işleminin kaldırılması, (4) çökelme veriminin 
artması ve (5) proses stabilitesinin artması.  

Birleşik karbon oksidayonu-nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesinde hem atıksudaki karbon 
hem de mikroorganizmaların içsel solunumu denitrifikasyon için kullanılabilir. Bu üç 
işleminde aynı havuzda gerçekleşebilmesi için bir dizi aerobik ve anoksik bölgenin olması 
gerekir. Bunun için atıksu devir ettirilebilir. Bu tarz atıksuyun devir ettirildiği proseslerin 
bazıları, (1) oksidasyon havuzu, (2) Schreiber prosesi, (3) Biolac prosesi ve (4) ardışık kesikli 
reaktördür.  

Bazı birleşik karbon oksidayonu-nitrifikasyon-denitrifikasyon proseslerinin şematik gösterimi  
Şekil 30’da görülmektedir. 

 

Şekil 30 Birleşik nitrifikasyon-denitrifikasyon sistemleri, (a) oksidasyon havuzu, (b) dört 
adımlı piston akımlı Bardenpho prosesi, (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 
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1.4.2 Biyolojik yolla fosfor giderimi 

Mikroorganizmalar hücre sentezi ve enerji transferi için fosforu kullanırlar. Bu şekilde giriş 
fosforunun % 10-30’ u biyolojik arıtmayla giderilir. Bazı işletme şartlarında 
mikroorganizmalar ihtiyaçlarından fazla fosforu bünyelerinde tutabilirler. Bu şekilde fazla 
fosforu bünyelerine alan mikroorganizmaların sudan alınmasıyla fosfor da giderilmiş olur.  

Biyolojik yolla fosfor giderimi birtakım ardışık proseslerin uygulanmasıyla mümkün olur. Bu 
prosesler şu şekilde sıralanabilir. 

1.	 Bir grup bakteri fazla miktar fosfatı polifosfat olarak bünyelerinde tutma kabiliyetine 
sahiptir 

2.	 Uçucu yağ asitleri gibi anaerobik şartlarda üretilen fermantasyon ürünlerinin ortamda 
bulunması halinde, bu bakteriler fermantasyon ürünlerini asimile ederek hücrelerinde 
depolarken fosforu açığa çıkarırlar. 

3.	 Takip eden aerobik/anoksik şartlar altında depolanan fermantasyon ürünleri okside 
edilerek enerji üretilirken, hücredeki polifosfatın depolanması artar. 
 

Bu nedenle fosfor giderimi için anaerobik bir fazdan sonra aerobik bir faz gereklidir. Anaerobik 
bir fazdan sonra aerobik fazın kullanılması, mikroorganizmaların fosfor alımını daha da 
artırmaktadır. Bu iki fazda fosfor konsantrasyonu ve çözünür BOİ’deki değişim Şekil 31’de 
görülebilir. 

 
Şekil 31 Biyolojik nütrient giderimi prosesinde çözünür BOİ ve ortofosforun değişimi, 

(Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

Örnek bir fosfor giderim prosesinin akım şeması Şekil 32’de görülebilir. Anaerobik ve aerobik 
fazlar birlikte tek bir havuzda kullanılabileceği gibi, ayrı ayrı havuzlarda tatbik edilebilir.  

1.4.3 Birleşik azot ve fosfor giderimi 

Birleşik olarak azot ve fosfor gideriminin yapıldığı örnek dört adet proses tipi Şekil 33’de 
görülebilir. 
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Şekil 32 Biyolojik fosfor giderim sistemleri (A/O prosesi) (Crites ve Tchobanoglous, 

1998) 

 

Şekil 33 Birleşik azot-fosfor giderim prosesleri, (a) A2/O prosesi, (b) beş adımlı 
Bardenpho prosesi, (c) UCT prosesi, (d) VIP prosesi, (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 
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A/O prosesinin modifikasyonu olan A2/O prosesi denitrifikasyon için anoksik bir bölge 
sağlar. Nitrifikasyona uğramış MLSS anoksik bölgenin başına devir ettirilir. Bardenpho 
prosesinde, hem azot hem de fosfor giderimi yapabilmek için anaerobik, anoksik ve aerobik 
adımlar uygulanır. Azot nitrifikasyon-denitrifikasyonla, fosfor ise atılan çamurla birlikte 
sistemden uzaklaştırılır. UCT prosesinde (University of Cape Town) geri devir çamuru, A2/O 
prosesindeki gibi anaerobik bölgeye değil anoksik bölgeye devir ettirilir. VIP (Virginia 
Initiative Plant) prosesi de, A2/O ve UCT proseslerine benzer şekilde geri akımlar kullanılır, 
ancak akımların uygulanış yerleri farklıdır. Bu proseslerden farklı yöntemlerinde birleşik 
azot-fosfor giderimi için kullanımı mümkündür. 

1.5.1 Proses tanımı 

Aktif çamur prosesi, askıda büyüyen sistem olarak atık suyun biyolojik arıtımında en sık 
kullanılan prosestir. 1914 yılında Ardern ve Lockett (1914) tarafından İngiltere’ de geliştirilen 
proses, bir atığın aerobik olarak stabilizasyonunu gerçekleştirebilen aktif kütle üretiminin 
meydana gelmesi sebebiyle aktif çamur olarak adlandırılmıştır. Orijinal prosesin temel olarak 
benzer olan birçok versiyonu kullanılmaktadır. En çok piston akımlı ve tam karışımlı 
prosesler kullanılmaktadır. Şekil 34’de aktif çamur sistemi Şekil 34a ve b’de piston akımlı ve 
tam karışımlı sistemler için şematik olarak gösterilmiştir. 

 
(a) 

 
(b) 

Şekil 34 Klasik aktif çamur prosesinin şematik gösterimi; (a) Piston akımlı hal, (b) Tam 
karışımlı hal  

1.5 Aerobik Askıda Büyüyen Prosesler 
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Aktif çamur proseslerinde ızgaradan geçirilmiş veya çöktürülmüş atıksu son çöktürmeden 
gelen konsantre çamurun değişik miktarlarıyla (%20-100) karıştırılır. Bu karışım bir 
havalandırma tankına verilerek burada organizmalar ve atıksu havalandırılır. Bu işlem ile 
mikroorganizmaların oksijen ihtiyacı giderilirken muhteva iyi bir şekilde karıştırılmış olur. Bu 
şartlar altında organizmalar organik maddenin bir kısmını enerji elde etmek amacıyla 
karbondioksit ve suya dönüştürür, kalan kısmını ise oksidasyonda elde edilen enerjiyi 
kullanarak yeni hücreler üretmek için kullanırlar.  

Bu karıştırmadan sonra bir çökeltme tankına verilir ve burada flok halinde olan 
mikroorganizmalar çöktürülerek çıkış suyundan giderilir. Çöktürülen mikroorganizmalar veya 
aktif çamur daha sonra havalandırma tankının sonunda prosesin başına geri devir yapılarak 
tekrar atık suyla karıştırılır. Bu proseste sürekli olarak yeni aktif çamur üretilir ve her bir 
günde üretilen fazla çamur (atık aktif çamur), ön çöktürmedeki çamurla birlikte uzaklaştırılır. 
Doğru şekilde dizayn edilen ve işletilen aktif çamur tesislerinden çıkan su yüksek kalitelidir. 
Çıkış suyunda, BOİ5 ve toplam askıda katı (TSS) konsantrasyonları genellikle 10 mg/L’ ye 
eşit veya daha küçüktür. 

1.5.2 Aktif çamur proseslerinin sınıflandırılması 

Aktif çamur proseslerinin değişik tipleri mevcuttur. Önemli bazı proseslerin tanımları Tablo 
9’de verilmiştir. Küçük yerleşimler (38 ile 20000 m3/gün) için kullanılan aktif çamur 
prosesleri, uzun havalandırma proseslerinin değişik tiplerini içermekte olup bunlardan en 
önemlisi oksidasyon havuzlarıdır. Uzun havalandırma sınıfındaki birçok proseste biyolojik 
nütrient giderimi için değişik döngüler kullanılmaktadır. , 

1.5.3 Pratik proses tasarım kriterleri  

Daha önce, giriş suyunun hiç askıda katı madde içermediği varsayımına dayanarak aktif 
çamur prosesinin kinetiği tartışılmıştı. Ancak evsel atıksu askıda katı madde içerdiğinden, 
daha önce çıkarılan kinetik denklemler gerçek sistemleri yeteri kadar temsil etmemektedir. 

Bu bölümde sunulan bilgiler aktif çamur prosesinin tasarımına pratik yaklaşımlar 
getirmektedir. Bundan önceki bölümlerde, bazı denklemlerde görülen X ifadesi 
mikroorganizma konsantrasyonunu ifade etmekteyken, pratik hesaplar ve projelendirmede bu 
ifade MLSS konsantrasyonu olarak kabul edilmektedir. Önemli tasarım kriterleri şunlardır: 
(1) proses yükleme kriterleri, (2) çamur üretimi, (3) oksijen ihtiyacı ve sağlanması, (4) reaktör 
boyutu ve konfigürasyonu, (5) karıştırma için enerji ihtiyaçları ve (6) son çöktürme. Bu 
kriterlerin proses tasarımına yönelik uygulaması bu bölümün sonundaki örnekte 
gösterilecektir. 

1.5.3.1 Proses yük kriterleri 

Aktif çamur prosesinin boyutlandırılmasında sıkça kullanılan proses yük kriterleri: F/M 
(besin/mikroorganizma ) oranı, ortalama çamur bekletme süresi (SRT) ve hacimsel yüktür. Bu 
parametrelerin her biri aşağıda anlatılmaktadır. Bazı aktif çamur prosesleri için proses 
yükleme kriterlerinin tipik değerleri Tablo 10’da verilmiştir.  



261

 43 

Tablo 9 Aktif çamur proseslerinin ve proses modifikasyonlarının tanımı 

Proses   Tanım 

Klasik Piston Akım Çöktürülmüş atıksu ile geri devir çamuru (aktif çamur) havalandırma 
tankının başlangıcından girer ve difüzör veya mekanik 
havalandırıcılarla havalandırılır. Havalandırma ile iyi bir karışım da 
sağlanır. Uygulanan hava genellikle tank uzunluğu boyunca 
üniformdur. Havalandırma sırasında, organik maddenin adsorpsiyonu, 
flokülasyonu ve oksidasyonu gerçekleşir. Aktif çamur flokları son 
çöktürme tankında ayrılır (Şekil 34a). 

Tam karışımlı Proses tam karışımlı bir reaktörün akış rejiminin uygulanışıdır. 
Çöktürülmüş atıksu ve geri devir aktif çamur tipik olarak birkaç 
noktadan havalandırma tankı içine verilmektedir. Havalandırma 
tankındaki organik yük ve oksijen ihtiyacı tank uzunluğu boyunca 
üniformdur (Şekil 34b). 

Tek kademeli 
nitrifikasyon 

Tek kademeli nitrifikasyonda, hem BOİ hem de amonyak giderimi tek 
kademeli biyolojik evrede meydana gelir. Reaktör konfigürasyonu tam 
karışımlı veya piston akımlı reaktörlerden biri olabilir. 

Ayrı kademede 
nitrifikasyon 

Ayrı kademede nitrifikasyonda, biyolojik bir arıtma ünitesinden geçen 
atıklar ayrı kademede nitrifikasyon işlemine tabi tutulur. Bu sistemin 
avantajı, prosesin nitrifikasyon için en uygun şekilde işletilebilmesidir. 
Genelde dışarıdan bir karbon kaynağı gerekmektedir. 

Tek kademeli 
nitrifikasyon/ 
denitrifikasyon 

Reaktör konfigürasyonları tam karışımlı veya piston akımlı reaktör 
serilerinden biri olabilir. 

Azot ve fosfor 
giderimi 

Fosfor giderimi, mikroorganizmaların fazladan fosfor alımının 
sağlanabileceği şartları oluşturmak suretiyle nitrifikasyon ve 
denitrifikasyon prosesleriyle birlikte gerçekleştirilebilir. 

Uzun havalandırma Uzun havalandırma prosesi klasik piston akımlı prosese benzer. Tek 
farkı bakterilerin ölüm fazında çalışmasıdır ki bu da düşük organik yük 
ve uzun havalandırma süresi gerektirir. Proses küçük yerleşimlerde 
prefabrik paket tesisler için yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. 

Oksidasyon havuzu Oksidasyon havuzu daire veya oval biçimli kanaldan oluşmaktadır ve 
mekanik havalandırma cihazlarıyla donatılır. Izgaradan geçirilmiş 
atıksu havuza girer, havalandırılır ve 0,25 - 0,35 m/s civarındaki hızla 
dolaşır. Oksidasyon havuzları uzun bekletme ve çamur bekletme 
süreleriyle tipik uzun havalandırma modunda işletilir. Son çöktürme 
tankları uygulamaların çoğunda kullanılır. 

Ardışık kesikli 
reaktör 

Ardışık kesikli reaktör aktif çamur prosesinin bütün adımlarının 
meydana geldiği, bir veya iki tam karışımlı reaktör içeren doldur-boşalt 
tip reaktördür. Arıtma adımlarının hepsinde aktif biyokütle rektörde 
kaldığından, ayrıca son çöktürme gerekmemektedir. Sürekliliği 
sağlamak için genellikle iki reaktör kullanılır.                              
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Besin/mikroorganizma Oranı (F/M)  

Bir günde kilogram MLSS başına düşen kilogram KOİ ya da BOİ olarak ifade edilen F/M 
oranı havalandırma tankına her gün beslenen substrat miktarına karşı havalandırma tankındaki 
askıda katı madde miktarını temsil eder.  

Ortalama Çamur Bekletme Süresi (SRT) 

Gün cinsinden ifade edilen ortalama çamur bekletme süresi biyolojik çamurun havalandırma 
tankında kaldığı ortalama zaman dilimini ifade eder. Havalandırma tankında bulundurulan 
biyolojik çamurun toplam konsantrasyonu 800 ile 6000 mg/L arasında değişir. Tipik olarak 
toplam askıda katı maddenin %40 ile %85’ inin uçucu olduğu kabul edilmektedir. 

Hacimsel Organik Yük 

Bir günde birim m3 reaktör hacmine düşen kilogram KOİ ya da BOİ olarak ifade edilen 
hacimsel yük değerleri (kgKOİ veya BOİ/m3.gün), evsel atıksu arıtımında kullanılan aktif 
çamur prosesi ile ilgili deneyimlere dayandırılmıştır.  

Tablo 10 Seçilen aktif çamur prosesinde dizayn parametreleri için tipik değerlera 

Proses 
modifikasyonu 

θc,gün F/M kgBOİ5/ 
kgMLVSS.gün 

Hacimsel yük 
kgBOİ/m3.gün 

MLSS, 
mg/L 

V/Q, 
saat 

Qr 
% 

Klasik  piston akımlı 3-15 0,2-0,4 0,3-0,7 1000-3000 4-8 25-75b 
Tam karışımlı              3-15 0,2-0,6 0,3-1,6 1500-4000 3,5 25-100b 

Tek kademeli 
nitrifikasyon              

8-20 0,10-0,20    
(0,02-0,15)c 

0,1-0,4 1500-3500 6-15 50-150 

Ayrı-kademede 
nitrifikasyon          

15-100 0,05-0,20    
(0,04-0,15)c 

0,06-0,18 1500-3500 3-6 50-200 

Uzun havalandırma 20-40              0,04-0,10                 0,1-0,3          2000-5000         20-30       50-150 
Oksidasyon havuzu 15-30              0,04-0,10                 0,1-0,3          3000-5000         15-30        75-150 
Ardışık kesikli 
reaktör 

10-30              0,04-0,10                 0,1-0,3          2000-5000        15-40          NA 

a Crites ve Tchobanoglous (1998) ve Metcalf ve Eddy (2003)’ten alınmıştır. 
b Nitrifikasyon için, bu oranlar %25’ten %50’ye artabilir. 
NA Uygulanmaz. 
 

1.5.3.2 Reaktör boyutlandırması ve konfigürasyonu 

Reaktörün konfigürasyonu seçilen aktif çamur prosesine bağlıdır. Daha önce de belirtildiği 
gibi, piston akımlı ve tam karışımlı reaktörler en sık kullanılan iki tiptir.  Biyolojik nütrient 
giderimini amaçlayan çoğu aktif çamur tesisinde piston akımlı reaktör tercih edilmiştir. 
Reaktörün boyutu, daha önce bahsedilen üç yükleme parametresinden herhangi biri 
kullanılarak yapılabilir: 
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a. F/M oranına dayalı hacim : 
  
 MFX

SQ
V

/
0                 (46)       

b. Ortalama çamur bekletme süresine dayalı hacim: 

                                                
    

X
YSQ

V C 0
                                  (47) 

c. Hacimsel yüke dayalı hacim:  
  
 orgL

SQV 0                 (48) 

Burada;  V, reaktör hacmi (m3);  Q, atıksu debisi (m3/gün); S0, giriş suyu substrat kons. 
(mg/L); θc,  ortalama çamur bekletme süresi (gün); X, ortalama MLSS konsantrasyonu 
(mg/L); F/M, besin/mikroorganizma oranı; Lorg, hacimsel organik yük (kgKOİ veya 
kgBOİ5/m3.gün) 

1.5.3.3 Çamur geri devri 

MLSS miktarını sabit tutmak için geri döndürülmesi gereken çamur miktarı bir kütle 
bilançosu yapılmak suretiyle aşağıdaki gibi belirlenebilir:    

    Q(X0) + Qr(Xr) = (Q+Qr)(X)                                  (49)   

burada;  Q =  giriş suyu debisi, m3/gün 

              Qr =  geri devir debisi, m3/gün 

              X0 =  giriş suyu toplam MLSS konsantrasyonu, mg/L 

   Xr =  geri devirdeki toplam MLSS konsantrasyonu, mg/L 

    X =  reaktördeki MLSS konsantrasyonu, mg/L 

Giriş suyundaki AKM konsantrasyonunun diğer AKM konsantrasyonlarına nazaran çok 
küçük olduğu varsayılırsa: 

      
 LmgXLmgX

LmgX
Q
Q

r

r

/,/,
/,


                     (50) 

Burada α geri devir oranıdır. Son çöktürme tankındaki AKM yükünün belirlenmesi için geri 
devir oranının bulunması gerekmektedir. 

1.5.3.4 Çamur üretimi 

Günlük olarak sistemden alınması gereken çamur miktarı; atıksu karakteristiği, çamur 
bekletme süresi (θc) ve bakterilerin ölüm oranının bir fonksiyonudur. Gerçek tesislerin 
arıtımında elde edilen bilgiler doğrultusunda, evsel atıksu arıtan aktif çamur tesislerindeki 
çamur üretiminin tahmini için Tablo 11’daki değerler kullanılabilir. 
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Tablo 11 Aktif çamur proseslerinde çamur üretimi değerleri (Crites ve Tchobanoglous, 
1998) 

  Üretim, kghücre/kg KOİ giren 
Aktif çamur prosesi                           SRT, gün Ön çöktürmeli Ön çöktürmesiz 
Yüksek hızlı                    
(nitrifikasyon yok) 

0,75-2 0,5-0,8 0,6-0,9 

Klasik     
(nitrifikasyon yok)                              

3-8 0,4-0,6 0,5-0,8 

Düşük hızlı                        
(nitrifikasyon) 

>15 0,3-0,5 0,5-0,7 

 

1.5.3.5 Oksijen ihtiyacı ve sağlanması 

Karbon giderimi, nitrifikasyon ve denitrifikasyon da hesaba katılarak, teorik oksijen ihtiyacı 
şu bağıntı kullanılarak tahmin edilebilir: 

   kg O2 ≈ (S0-S) – Px(1,42) + 4,6(NO3)f – 2,86(NO3)u            (51)     

                                       

burada;  S0    =  giriş suyu substrat konsantrasyonu, mgKOİ/L 

              S   =  çıkış suyu substrat konsantrasyonu, mgKOİ/L 

            Px   =  Fazla MLSS miktarı, mg/L 

           1,42  =  1 g mikroorganizma hücresinin KOİ’si 

        (NO3)f  =  nitrat formunun miktarı, mg/L 

            2,86  =  nitratın oksijen eşdeğeri için dönüşüm faktörü 

        (NO3)u =  kullanılan nitrat miktarı, mg/L 

Pratik bilgi olarak, atıksudaki biyolojik olarak ayrıştırılabilir partiküler bileşenler de hesaba 
katılarak, aktif çamur prosesi için kullanılabilecek tipik oksijen ihtiyaçları şöyledir (Crites ve 
Tchobanoglous, 1998): 

Tablo 12 Aktif çamur proseslerinde katı bekletme süresi ve oksijen ihtiyacı 
değerleri(Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

Aktif çamur prosesi SRT, gün Oksijen ihtiyacı 
Yüksek hızlı (nitrifikasyon yok) 0,75-2 0,6-0,8 kgO2/kgKOİ (uygulanan) 

Klasik (nitrifikasyon yok) 3-8 0,7-0,9 kgO2/kgKOİ (uygulanan) 
Düşük hızlı (nitrifikasyon) >15 0,8-1,1 kgO2/kgKOİ  (uygulanan) ve 

4,6-4,7 kgO2/kgNO3-N (üretilen) 
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Havalandırma tankının bileşenlerine oksijen sağlamak için en sık kullanılan iki metot 
şunlardır: (1) mekanik havalandırma, (2) difüzörle hava enjeksiyonu. 

Mekanik Havalandırma 

Mekanik havalandırmada havalandırma tankının içeriğini karıştırmak ve küçük su 
damlacıklarının hava dispersiyonunu sağlayarak içeriği havalandırmak için dönen cihazlar 
kullanılır (bkz. Şekil 35).  

(a) 

(b) 

Şekil 35 Tipik mekanik havalandırma aletleri: (a) yüksek hızlı yüzeysel havalandırıcı, 
(b) sabit bir platform üzerindeki düşük hızlı türbin havalandırıcı  

Difüzörlü Havalandırma 

Bu sistemde hava basınçlı olarak tankın tabanından difüzörlerle ya da uygun diğer araçlarla 
tanka verilir (bkz. Şekil 36). Tanka verilen hava reaktördeki bileşenlerin iyi karışmasını sağlar.  
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Şekil 36 Tipik difüzör havalandırıcı çeşitleri  

1.5.3.6 Karıştırma için enerji ihtiyacı 

Tam karışımlı akım rejimini korumak amacıyla gerekli olan tipik güç, prosesin tasarımı ve tank 
geometrisine (kare veya dikdörtgen gibi) bağlı olarak 19 ile 39 kW/103.m3 arasında değişir. 
Difüzörlü havalandırma sistemlerinde iyi karışımı sağlamak amacıyla gerekli hava miktarı 
spiral rulo havalandırma modelinde 20-30 m3/103m3.dakika arasında değişmektedir. 
Difüzörlerin üniform olarak tank tabanı boyunca dizildiği grid tipi havalandırma sistemlerinde 
10-15 m3/103m3.dakika arasında karıştırma oranları tavsiye edilmektedir.  

1.5.3.7 Son çöktürme 

Daha önce belirtildiği gibi, atıksu arıtımı sırasında üretilen hücre dokusu çöktürme ile 
giderilemediyse, atıksudaki hücre dokuları hala BOİ kullanacak ve arıtım tamamlanmamış 
olacaktır. Bu nedenle son çöktürme üniteleri, aktif çamur proseslerinin önemli bir adımıdır 
(Şekil 37). Ayrıca, eğer oluşan biyokütle çöktürülerek geri devir yapılmazsa, proses verimli 
bir şekilde fonksiyon gösteremeyecektir. İşletme yönünden son çöktürme iki fonksiyonu 
yerine getirmelidir: (1) çöktürme ve (2) yoğunlaştırma. Son çöktürmenin dizaynı bu 
fonksiyonların ikisini de kapsamalıdır. Çökelme için gereken alan, yüzey yüküne bağlıdır. 
Yoğunlaştırma için gerekli alan aktif çamurun hangi hızda çöktürme tankının tabanına doğru 
gideceğine ve yoğunlaşma hızına bağlı olacaktır. Mevcut çökeltme işlemlerinin performansı, 
son çöktürmeden alınan seri numunelerle tayin edilebilir (IAWQ, 1997). 

Aktif çamurun çökelme karakteristiklerinin belirlenmesi için birkaç ölçüm yöntemi 
geliştirilmiştir. Çamur hacim indeksi (SVI) ve çökelme kolonu yaygın olarak kullanılan iki 
ölçüm metodudur. SVI, 30 dakikada çöken hacmi ve askıda katı konsantrasyonunun (AKM) 
ölçülmesiyle belirlenir. Nümerik değer aşağıdaki bağıntıyla hesaplanır: 

        
 LmgAKM

xLmLhacmiçamurçökenSVI
/

1000/
               (52)          

Ancak bu test, teorik temele sahip değildir ve önemli hatalara sebep olabilir. Örneğin, 10000 
mg/L katı madde konsantrasyonuna sahip bir çamurun 30 dakika sonra iyi bir çökelme 
olmamasına rağmen, SVI değeri 100 olacaktır ve bu çamur iyi çökelen çamur (SVI değerleri 
100’ ün altında) olarak değerlendirilecektir. SVI değerleri tipik olarak filamentlilerin 
gelişimiyle ilgilidir ve 150’ nin üzerindedir. 
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a) (b) 
Şekil 37 (a) Tuzla Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Son Çöktürme Havuzu, (b) Paşaköy 

İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Son Çöktürme Havuzu  

Çökelme kolonu testi, bölgesel çökelmenin meydana geldiği yüksekliğin ve hızın 
belirlenmesinde kullanılır. Bölgesel çökelme hızı dahili karıştırma mekanizmasına sahip, 0,1-
0,2 m çaplı kolonlar kullanılarak bulunur. Sahada çöktürme tankında meydana gelebilecek 
ideal olmayan koşulların da etkisini hesaba katmak için bir emniyet faktörü kullanmak 
suretiyle, deneyle elde edilen değer tasarımda kullanılabilir (Şekil 38).  

        
  

SF
günsaatV

OR i
dizayn

/24
                    (53) 

Burada;  OR =  yüzey yükü, m3/m2.gün 

             Vi   =  bölgesel çökelme hızı, m/saat 

             SF   =  emniyet faktörü, tipik olarak 1,75-2,5 

 

Şekil 38 Çökelme hızını belirlemede kullanılan tipik çöktürme kolonu 
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Son çöktürme ünitelerinin tasarımında en sık kullanılan yaklaşım, yüzey yükü ve katı madde 
yüküne dayanmaktır. Bu parametreler için tipik değerler Tablo 13’de verilmiştir. Bu 
boyutlandırma parametrelerinin kullanımında iki yöntem hakimdir. Bir kısım araştırmacı 
çökeltme havuzundaki katılar iyi bir şekilde yönetildiğinde, yüzey yükünün çıkış suyu kalitesi 
üzerinde az veya hiçbir etkisi olmadığını vurgularken (Parker ve diğerleri, 1996b), 
tasarımcıların çoğu esas önemli etkenin yüzey yükü olduğunu düşünmektedir. 

Tablo 13 Biyolojik arıtımın değişik tiplerini takip eden son çöktürme için tipik dizayn 
değerleri (Tchobanoglous ve Burton,1991) 

 Akış hızı, m3/m2.gün Yük, kg/m2.saat  

Arıtım tipi Ortalama Pik Ortalama Pik Derinlik m 

Aerobik-aktif çamur          
(uzun havalandırma hariç) 

16-28 40-64 4-6 8 3,5-6 

Uzun havalandırma                    8-16 24-32 1,0-5 7 3,5-6 

Fosfor giderimi için 
çöktürme; 
Çıkış suyu 
konsantrasyonu, mg/L 
         Toplam P=2 
         Toplam P=1 
         Toplam P=0,2-0,5 

 
 
 
 

24-32 
16-24 
12-20 

   3,5-6 

Nitrifikasyon çıkış suyu            16-24 32-40 3-5 8 3,5-5 
 
   

1.5.4 İşletme problemleri 

Aktif çamur tesislerinde en yaygın karşılaşılan problemler: çamur kabarması, çamur yüzmesi 
ve Nocardia’dan dolayı köpük oluşumudur.  

1.5.4.1 Çamur kabarması 

Çamur kabarması; çoğu zaman düşük çökelme özelliğine sahip MLSS’in çöktürme ünitesinde 
iyi çökelememesi ve çıkış suyunda askıda katı konsantrasyonunun yüksek çıkması olarak 
tanımlanır. Çamur kabarması meydana geldiğinde MLSS flokları sıkışmaz veya iyi çökelmez. 
Bu sebeple çöktürülmüş çıkış suyu ile çamur partikülleride deşarj edilir. Sistemde iyi çöken 
çamur meydana geldiğinde, çöktürücünün dibinde çamur seviyesi 10-30 cm kadar olabilir 
(Şekil 39). Ekstrem çamur kabarması hallerinde ise MLSS’in büyük bir miktarı sistem çıkış 
suyuna karışır ve bu da eğer kullanılıyorsa yetersiz dezenfeksiyona ve çıkış suyu filtrelerinin 
bozulmasına neden olur.  
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Şekil 39 Çamur kabarması ve köpük oluşumu 

Çamur kabarması başlıca iki tiptir. Bunların biri, filamentli organizmaların sistemde meydana 
gelen olumsuz koşullar sebebiyle baskın tür olarak gelişmesidir ve filamentli kabarma olarak 
isimlendirilir. Kabarmanın diğer tipi ise, viskoz kabarmadır ve hücredışı biyopolimerlerin ayrı 
miktarda çoğalmasıyla jel kıvamında çamur meydana gelir. Biopolimerler hidrofilik 
olduğundan aktif çamur daha fazla su tutar ve bu şartlarda da sulu kabarma meydana gelir. 
Sonuçta çamur, düşük çöktürme hızları ve düşük sıkışma özelliğine sahiptir. Viskoz kabarma 
genellikle, sınırlı nütrient durumlarında veya kolay ayrışabilen KOİ’nin yüksek miktarına 
sahip atıksuların çok yüksek yükle sisteme verilmesi hallerinde meydana gelmektedir.  

Filamentli bakterilerin gelişimi sebebiyle çamur kabarması problemleri daha yaygındır. 
Filament gelişimiyle, tek hücreli organizmaların filamentleri çamur floğunun dışına taşar. Bu 
yapı, iyi çökelme özelliği olan floğun yetersiz çökelmeyle sonuçlanan, yüzey alanı-kütle 
oranının artmasına sebep olur. Şekil 40’da iyi ve kötü çökelme özelliğine sahip flok 
partikülleri gösterilmiştir. Çamur kabarmasına atıksu karakteristikleri, dizayn limitleri ve 
işletme şartlarındaki herhangi bir değişiklik neden olabilir. Bu kategorilerin her biri Tablo 
14’de gösterilmiştir. 

Aktif çamur sistemlerindeki işletme şartları (düşük çözünmüş oksijen, düşük F/M ve tam 
karışımlı işletme) filamentli organizmaların gelişiminde önemli bir etkiye sahiptir. Bu 
şartlarla ilgili olarak filamentli organizmaların önemli kinetik özelliklerinden biri düşük 
substrat konsantrasyonlarında floklu mikroorganizmalara göre çok daha iyi çalışmalarıdır. Bu 
performans organik substratların veya Ç.O’in veya nütrientlerden birinin yokluğunda daha 
etkilidir. Bu nedenle, düşük yüklü tam karışımlı aktif çamur sistemleri veya düşük çözünmüş 
oksijenli (<0,5 mg/L) işletme şartları filamentli bakterilerin gelişimi için flok formlu 
bakterilere göre daha uygun bir ortam sağlar.  
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 (a)  (b)  (c)  

 (d)  (e)  (f)  

Şekil 40 İyi ve kötü çökelme özelliği gösteren çamur partikülü örnekleri: (a) filamentli 
olmayan iyi çöken flok, (b) filamentli mikroorganizmalarla köprü oluşturmuş flok 

partikülleri, (c,d) kötü çökelmeye neden olan filamentli mikroorganizmaların 
mikroskopik görünüşleri, (e) sülfür granüllü Thiothrix filamentleri ve (f) düşük 

çözünmüş oksijen konsantrasyonlarında gözlenen 1701 tipi filamentli mikroorganizma-
Sphaerotilus (Metcalf ve Eddy, 2003) 

Tablo 14 Çamur kabarmasını etkileyen faktörler (Metcalf ve Eddy, 2003) 

Faktör Tanım 

Atıksu karakteristikleri 

Debi değişimi 
Kompozisyon değişimi 
    pH 
    Sıcaklık 
    Septiklik derecesi 
    Nütrient içeriği 
Atık bileşenlerinin doğası 

Dizayn hataları 

Yetersiz hava sağlanması 
Yetersiz karıştırma 
Kısa devre (havalandırma tankları ve çöktürücüler) 
Çöktürücü dizaynı (çamur toplama ve geri devri) 
Geri devir çamur pompalama kapasitesinin yetersizliği 

İşletme koşulları 

Düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonu 
Nütrientlerin yetersizliği  
Düşük F/M oranı 
Yetersiz çözünmüş BOİ 
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Beggiatoa ve Thiothrix gibi filamentli bakteriler sırasıyla hidrojen sülfür etkisi ve düşük 
substrat konsantrasyonu sebebiyle daha iyi gelişirler. Bu bileşenler daha çok septik 
atıksularda bulunur. Giriş atıksuyu fermantasyon ürünleri ve düşük sülfür bileşenleri içerirse 
Thiothrix oluşumu artabilir. Atıksuyun ön klorlaması bu problemin önüne geçebilir. Bu 
bakteriler aktif çamur sistemlerinin yanında damlatmalı filtre ve döner disklerde de benzer 
problemlere sebep olabilir. 

Çamur kabarmasında etkili olan birçok parametrenin problemin kontrolü açısından 
incelenmesi gereklidir. Çamur kabarması ile ilgili önemli unsurlar şunlardır: (1) atıksu 
karakteristikleri, (2) çözünmüş oksijen konsantrasyonu, (3) proses yükü, (4) geri devir ve atık 
çamur deşarj oranları, (5) tesis içerisinde oluşan süpernetant ile süzüntü sularının sisteme 
getirdiği yük ve (6) çöktürme işletimi. Çamur özelliklerinde bir değişme olduğunda, ilk olarak 
MLSS mikroskop ile incelenerek mikroorganizmanın tipindeki değişiklikler belirlenmelidir. 
Bunun için 1000 kez büyütme özelliğine sahip faz-kontrast tipi bir mikroskop yeterlidir.  

Atıksu karakteristikleri 

Atıksuda bulunan bileşenlerin doğası veya iz elementler gibi bazı bileşenlerin yokluğu çamur 
kabarmasında önemlidir (Wood and Tchobanoglous, 1975). Karbonlu BOİ’ yi yüksek 
düzeyde içeren endüstriyel atıksuların arıtımında nütrient yetersizliği klasik bir problemdir. 
Bu sebeple, kesikli veya sürekli olarak arıtma tesisine endüstriyel deşarjların olup olmadığı 
belirlenmeli ve gerekli önlemler alınmalıdır. Bir de pH’daki geniş dalgalanmalar klasik 
dizaynlı tesislerde zararlıdır. Kesikli tip işletmeler sebebiyle organik atık yükündeki 
değişimler de kabarmaya neden olduğundan dizayn ve işletme sürecinde dikkate alınması 
gerekmektedir. 

Çözünmüş oksijen konsantrasyonu 

Eğer problem kısıtlı oksijenden kaynaklanıyorsa, genellikle sistemin çamur yaşı (SRT) 
düşürülerek veya havalandırma ekipmanları tam kapasitede çalıştırılarak oksijen ihtiyacı 
giderilir. Normal yük şartlarında havalandırma tankında çözünmüş oksijenin en az 2 mg/L 
olarak sağlanması gerekmektedir. Eğer 2 mg/L oksijen sağlanamıyorsa, var olan 
havalandırma sistemi ekipmanlarının geliştirilmesi gerekebilir. 

Proses yükü / reaktör konfigürasyonu 

Havalandırmadaki SRT kontrol edilmeli ve seçilen sisteme bağlı olarak genelde kullanılan 
değerler arasında kaldığından emin olunmalıdır. Uzun SRT’ li ve düşük F/M oranlı tam 
karışımlı sistemler filamentlilerin büyümesini destekler. Böyle sistemlerde filamentli 
organizmalar substrat için daha fazla rekabet eder. Laboratuar araştırmaları ve tam ölçekli 
incelemelerle flok oluşturan bakteri türlerinin filamentli bakterilere göre baskın olması için 
gereken aktif çamur dizayn konfigürasyonları belirlenmiştir. Çevresel şartların, aerobik, 
anoksik ve anaerobik olduğu seri bağlı reaktörler tam karışımlı reaktörler yerine kullanılabilir.  
Bu seri bağlı konfigürasyonlar, baskın populasyon olarak filamentli organizmaların yerine 
flok oluşturan bakterilerin oluşmasına sebep olduklarından selektör prosesler olarak 
isimlendirilir. 
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Tesiste oluşan süpernetant ile süzüntü suları sisteme aşırı yük getireceğinden tesis içerisindeki 
bu tip döngüler pik debi ve pik organik yük ile çakıştırılmamalıdır. Çamur susuzlaştırma 
ünitelerinden gelen filtrat çamur yoğunlaştırma veya çürütücü süpernetantı bu döngülere 
örnek olarak verilebilir. 

Çöktürme tankı işletmesi  

Çöktürücülerin işletilme özellikleri çamur çökelme karakteristiklerini etkileyebilir. Çöken 
çamurun, MLSS’in verildiği noktanın altında, tankın tabanından toplandığı ortadan beslemeli 
dairesel çöktürme tanklarında düşük verimli çökeltme sıkça rastalanan bir problemdir. Bazı 
durumlarda çamurun tankta uzun süre kalması yerel septik şartların gelişmesine yol açar. Bu 
durumda, yapılan tasarım yanlıştır ve su besleme haznesi ile çamur deşarj ünitesinde 
değişiklik yapılmalıdır. 

Geçici kontrol yöntemleri 

Acil durum eylem planı olarak ya da anlatılan faktörler incelenirken geçici olarak klor ve 
hidrojen peroksit kullanımı uygun olmaktadır. Geri devir çamurunun klorlanması, kabarma 
kontrolünde sıkça kullanılmaktadır. Kısa hidrolik bekletme süreleri için (5-10 saat) tipik 
olarak 0,002 – 0,008 kg Cl/kg MLSS.gün dozajında klorlama yeterlidir. Klorlama, filamentli 
kabarma durumunda etkili olsa da, bağlı su içeren hafif floklardan kaynaklanan kabarma 
kontrolünde çok fazla etkili olmamaktadır. Klorlama sonucu, nitrifikasyon bakterilerinin 
ölümü sebebiyle çıkış suyunda genellikle bulanıklık artar. Buna ilaveten klorlama sonucu 
trihalometan oluşumu ile sağlık ve çevre açısından olumsuz etkileri olan bileşikler 
artmaktadır. Hidrojen peroksit aynı zamanda filamentli kabarma kontrolünde 
kullanılabilmektedir. Hidrojen peroksit dozajı ise filament miktarına bağlı olarak değişir.   

1.5.4.2 Çamur yüzmesi 

Bazen, iyi çökme özelliklerine sahip çamur nispeten kısa çökelme sürelerinde yüzme özelliği 
gösterebilir. Bunun başlıca nedeni, atıksudaki nitrit ve nitratların azot gazına dönüştürüldüğü 
denitrifikasyon prosesidir. Oluşan azot gazı, çöktürme tankında yukarıya çıkarken beraberinde 
çamur floklarını da tank yüzeyine taşır. Çoğu zaman azot gazı, floklar arasında sıkışarak, 
flokların yoğunluğunu azaltmaktadır. Yüzen çamurla kabaran çamur arasındaki fark yüzen 
çamurda, flokların üzerine tutunmuş gaz kabarcıklarının olmasıdır. Çamur yüzmesi düşük 
SRT’li sistemlerde daha çok görülmektedir. 

Çamur yüzmesini önlemenin yolları şu şekildedir: (1) geri devir çamuru çekme hızını 
artırarak, çamurun çöktürme tankındaki bekleme süresini azaltmak, (2) ilk yöntemin işe 
yaramadığı durumlarda, havalandırmadan gelen atıksuyun hızını azaltmak, (3) mümkün 
olduğu durumlarda çamur toplama mekanizmalarının hızını artırmak, (4) SRT değerini 
nitrifikasyonun gerçekleşemeyeceği değerlere kadar düşürmek., 
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1.5.4.3 Nocardia köpüğü 

2 bakteri cinsi, Nocardia ve Microthrix parvicella, aktif çamur proseslerinde köpürmeye 
sebep olur. Bu organizmalar hidrofobik hücre yüzeyine sahiptir ve hava kabarcıklarına 
tutunarak köpüğe neden olurlar. Organizmalar köpük içerisinde MLSS’dekinden daha yüksek 
konsantrasyonlarda bulunabilirler. Her iki bakteri çeşidi de mikroskobik çalışmalarla 
belirlenebilir. Nocardia filamentli bir yapıya sahiptir. Filamentleri çok kısa ve flok 
partiküllerinin içinde bulunur. Microthrix parvicella flok partiküllerinden uzanan ince 
filamentlere sahiptir. Aktif çamur havuzundaki köpüğe sebep olan Nocardia’nın mikroskobik 
görünüşü Şekil 41’de verilmiştir. Köpük kalın (0,5~1 m) ve kahverengi bir özellikte olur. 

(a) (b) 
Şekil 41 Nocardia köpüğü: (a) havalandırma tankı üzerindeki köpük örneği ve (b 

Nocardia filamentlerinin mikroskpik görünüşü (Metcalf ve Eddy, 2003) 

Köpük oluşumu hem difüzörlü hem de mekanik havalandırmada meydana gelebilir fakat 
yüksek debili difüzörlü havalandırmada daha fazla meydana gelmektedir. Aktif çamurda 
rastlanan Nocardia köpüğü problemleri anaerobik ve aerobik çamur çürütücülerde de 
görülmektedir. Nocardia gelişimi havalandırma tankı veya son çöktürmedeki yüzey 
köpüğünde yaygındır. Nocardia kontrolü için şu metotlar kullanılır: (1) köpüğün son 
çöktürmede tutulmasını engellemek, (2) sıyrılan maddelerin geri devrinden kaçınmak ve (3) 
Nocardia köpüğü üzerine klor sprayi uygulamak. 

Aerobik biyofilm proseslerde arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, önceki bölümlerde 
değerlendirilen askıda-büyüyen proseslerin aksine, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Bağlı 
biyofilm sistemlerinin ilk kullanımı 1900’lü yılların başlarına dayanmaktadır (Dunbar, 1908). 
Uzun yıllar biyofilm prosesleri, evsel atıksuların arıtımı için kullanılan en yaygın biyolojik 
sistemdir. Daha sıkı arıtma gereksinimleri ortaya çıktıkça tipik olarak damlatmalı filtreler 
şeklinde kullanılan klasik biyofilm sistemlerin kullanımı azaldı. Bununla birlikte yeni hibrid 
proseslerin hayli verimli olduğu görülmüştür.  

Aerobik biyofilm prosesleri: (1) batmamış biyofilm prosesler, (2) hibrid (biyofilm ve askıda 
büyüyen) prosesler, ve (3) batmış biyofilm prosesler olarak sınıflandırılabilir 

1.6 Aerobik Biyofilm Prosesleri 
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Batmamış biyofilm prosesler; çözünebilir atıklar ve diğer seyreltik organik atıkların arıtımı 
için daha uygundur. Hibrid prosesler hem partiküler hem de çözünebilir atıkların arıtımında 
kullanılabilir. Batmış biyofilm prosesler, karbonlu maddelerin oksidasyonu, nitrifikasyon ve 
denitrifikasyonu da içeren, evsel atıksuların arıtımı için kullanılır. 

Klasik damlatmalı filtrelerde işletme esnasında atıksu, filtrenin yüzeyine bir ya da daha fazla 
dönen distribütör vasıtasıyla uygulanır, yatak boyunca aşağıya doğru sızar ve aşağıda 
toplanarak bir çıkış kanalına aktarılır. Böylece filtre yatağı üzerinde jelatinimsi biyolojik film 
tabakası meydana gelir ve küçük askıda katılar, kolloidler ve çözünmüş organik katılar bu 
film tabakası tarafından absorbe edilerek organik maddelerin aerobik oksidasyonu 
gerçekleştririlir. Sonunda film tabakası hücre formunda olan organik maddelerin birikimiyle 
kalınlaşır ve zaman zaman sıyrılarak kopar ve çıkış suyu ile birlikte deşarj edilir. Bu nedenle, 
damlatmalı filtrelerden çıkan sular filtreden geçen katıların giderilmesi amacıyla çöktürmeye 
ihtiyaç duyar. Biyokütlenin sistemden atılması uygulanan hidrolik yüklerin doğru kontrolüyle 
elde edilebilir (Albertson, 1989). Klasik damlatmalı filtrelerin önemli bir özelliği, son 
çöktürmeden çıkan suyun veya damlatmalı filtre çıkış suyunun geri devir yapılmasıdır. Atıksu 
debisi değiştiğinde genellikle geri devir oranları da filtreden geçen debinin sabit kalması için 
ayarlanır.  

Klasik damlatmalı filtrelerde baskın mikroorganizmalar fakültatif bakterilerdir. Fakültatif 
bakterilerin rolü aerobik ve anaerobik bakterilerle birlikte atıksudaki organik materyali 
ayrıştırmaktır. Büyümeye uygun olmayan koşullarda çamur tabakası içinde filamentli formlar 
bulunacaktır. Filtrenin alt kısımlarında nitrifikasyon bakterileri mevcut olmaktadır. Mantarlar 
da atığın stabilizasyonuna katkıda bulunur ancak katkıları sadece düşük pH değerlerinde ve 
belirli endüstriyel atıklarda önemli seviyeye ulaşır. Bazen, büyümeleri çok hızlı olur ve filtre 
tıkanarak havalandırma sınırlanır. 

1.6.1 Batmamış biyofilm prosesleri  

Biyolojik filtreler olarak da isimlendirilen damlatmalı filtreler, evsel ve diğer atıksuların 
arıtılması maksadıyla günümüze kadar oldukça geliştirildi. Bakteriyel büyüme ile filtreler 
hızla tıkadığından 5 ile 10 cm’ ye kadar büyük taş boyutları kullanılarak tıkanma en aza 
indirildi (Şekil 42-Şekil 44). Daha yüksek porozite sağlanması amacıyla yeni plastik ortamlar 
geliştirilmiştir. Yüksek porozite ve daha düşük ağırlığa sahip yatak malzemelerinin kullanımı 
derin tip filtrelerin yaygın olarak kullanılmasını sağlamıştır. 

Bazen sığ yataklar kullanılmasına rağmen klasik damlatmalı filtrelerin yatak derinliği 
çoğunlukla 2-3 m arasındadır. Klasik filtreler; hidrolik ve organik yük ile geri devir oranına 
bağlı olarak düşük hızlı, standart hızlı ve yüksek hızlı olarak sınıflandırılırlar (Tablo 15). 
Düşük hızlı damlatmalı filtrelerde geri devir olmadığından nadiren kullanılsa da hala 
uygulamaları bulunmaktadır. İyi işletilen standart hızlı damlatmalı filtrelerde çıkış suyu BOİ5 
ve AKM konsantrasyonları tipik olarak 20 mg/L civarındadır. Düşük yüklerde klasik 
damlatmalı filtreler nitrifikasyon için verimli bir şekilde kullanılmaktadır.  
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Şekil 42 Klasik damlatmalı filtre görünümü 
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Şekil 43 Plastik dolgulu damlatmalı filtre üst görünüşü 

 
Şekil 44 Değişik geri devir akımı kullanılan standart ve yüksek hızlı damlatmalı 

filtrelerin diyagramları (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

Derin damlatmalı filtre; sabit ortam olarak özel olarak dizayn edilmiş yüksek poroziteli 
plastik modüllerin kullanıldığı, klasik damlatmalı filtrelerin bir modifikasyonudur. Kullanılan 
plastik ortamın spesifik yüzey alanı 80-200 m2/m3 değerleri arasında iken kaya için bu değer 
40-100 m2/m3 aralığındadır. Böyle filtreler 4,5-12 m yüksekliğinde inşa edilebilmektedir. 
Klasik aktif çamur tesisleriyle birlikte gıda sanayinden gelen yüksek mevsimsel yüklerin veya  
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benzer aktivitelerin etkilerini azaltmak için sıkça kullanılırlar. İyi işletilen yüksek hızlı 
damlatmalı filtrelerin çıkış suyu BOİ5 ve AKM konsantrasyonu tipik olarak 30 mg/L veya 
daha yüksektir. Ek olarak düşük yüklerde derin damlatmalı filtrelerin nitrifikasyon için 
verimli olduğu kanıtlanmıştır. 

Tablo 15 Damlatmalı filtrelerin değişik tipleri için tipik dizayn bilgileri (Metcalf ve 
Eddy, 2003) 

 Düşük hız Orta hız Yüksek hız Yüksek hız Kaba 
Filtre ortamı             Taş Taş Taş Plastik Taş/Plastik 
Hidrolik yük, 
m3/m2.gün 

1-4 4-10 10-40 10-75 40-200  

Organik yük, 
kgBOİ5/m3.gün 

0,07-0,22 0,24-0,48 0,4-2,4 0,6-3,2 >1,5 

Geri devir oranı                        0 0-1 1-2 1-2 0-2 
Haşereler    Birçok Değişik çok az çok az çok az 
Sıyrılma Kesikli Kesikli Sürekli Sürekli Sürekli 
Derinlik, m                  1,8-2,4 1,8-2,4 1,8-2,4 3,0-12,2 0,9-6 
BOİ5 giderim 
verimi,%                              

80-90 50-80 50-90 60-90 40-70 

Çıkış suyu 
kalitesi 

iyi 
nitrifikasyon 

biraz 
nitrifikasyon 

nitrifikasyon 
yok 

nitrifikasyon 
yok 

nitrifikasyon 
yok 

 

1.6.2 Hibrit biyofilm prosesler  

1.6.2.1 Döner Biyodiskler 

Döner biyodisk proseslerde, çok sayıda dairesel plastik disk, merkezi bir şaft üzerine bağlıdır 
(Şekil 45). Diskler suya batıktır (%40-80 oranında) ve tank içinde dönerek atıksuyun 
arıtılmasını sağlarlar. Disklere bağlı olan mikroorganizmalar arıtımdan sorumludurlar. 
Sıvıdan disk üzerine alınan organik maddenin dönüşümü için gereken oksijen, diskin atıksu 
dışında dönen kısmı vasıtasıyla atmosferden adsorbe edilerek sağlanır. Bazı dizaynlarda 
disklerin döndürülmesi ve oksijen sağlanması için, diskler hava tutucu hücreler ile teçhiz 
edilir. Bazı durumlarda hava, tankın tabanından da verilir. Görüş ve işletme şekli bakımından, 
biyodisk prosesleri yüksek geri devir oranlarıyla damlatmalı filtreye benzerdir. En yaygın 
kullanılan Şekil 46b’de gösterildiği gibi tabandan havalandırmalı batmış tiptir. Ayrıca RBC’ 
ler kokunun biyolojik olarak arıtımında da etkilidir. 
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Şekil 45 Biyodisk görünüşü 

(a)  (b) 

Şekil 46 Döner biyodisk: (a) mekanik döndürücülü ve isteğe bağlı hava girişi sağlayan 
klasik tip, (b) döndürme için hava hücreleri bulunan ve ilave havalandırmaya sahip 

batmış tip, (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

 

1.6.2.2 Sıralı damlatmalı filtre/aktif çamur prosesi 

Aktif çamur prosesinin takip ettiği damlatmalı filtre prosesi (Şekil 47), mevcut aktif çamur 
sistemlerini modifiye etmek için sık sık kullanılır. Bir diğer alternatif ise var olan damlatmalı 
filtreden sonra aktif çamur prosesinin eklenmesidir. Bu sistem ayrıca, endüstriyel ve evsel 
atıksuların yükünü azaltarak daha sonraki aktif çamur prosesinde nitrifikasyon işleminin 
gerçekleştirilmesi için kullanılır.  
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Şekil 47 Sıralı damlatmalı filtre/aktif çamur prosesleri (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

 

1.6.3 Batmış biyofilm prosesleri 

Batık biyofilm reaktörler; karbonlu maddelerin oksidasyonu ve nitrifikasyon için ve 
oksidasyon- nitrifikasyon- denitrifikasyon için geliştirilmiştir. Bu proseslerde yatak sıvı 
içerisinde batmış şekilde bulunmaktadır. 

Bu reaktörler (Şekil 48) özellikle; (1) karbonlu maddelerin oksidasyonu ve nitrifikasyon 
(Şekil 48a) ve (2) karbonlu maddelerin oksidasyonu, nitrifikasyon ve denitrifikasyon (Şekil 
48b)’u başarmak için geliştirilmiştir. Yukarı akışlı biyofilm proseslerinin ikinci tipinde, 
reaktörün bir kısmı nitrifiye olan çıkış suyunun denitrifikasyonunu kolaylaştırmak için 
anoksiktir (Şekil 48b). Yukarı akışlı reaktörlerin bir avantajı yüksek organik yüklerin verimli 
bir şekilde kullanılabilmesidir. 

 
Şekil 48 Batmış biyofilm prosesleri: (a) karbon oksidasyonu ve nitrifikasyon, (b) karbon 

oksidasyonu, nitrifikasyon ve denitrifikasyon (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 
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Anaerobik arıtma, kısaca, organik ve inorganik maddelerin, oksijenin yokluğunda 
mikroorganizmaların yardımıyla parçalanarak CO2, CH4, H2S ve NH3 gibi nihai ürünlere 
dönüşmesi olarak açıklanabilir. Anaerobik arıtma ilk olarak sadece çamurların çürütülmesi 
amacıyla kullanılmaya başlanmış, ancak atıksularda aerobik arıtmaya kıyasla avantajlarının 
keşfedilmesinden sonra bu alanda da yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 
enerji maliyetlerinin önemli bir problem olduğu günümüzde, aerobik arıtmaya nazaran daha az 
enerji gerektirmesi ve hatta proses sonucu ortaya çıkan metanın enerjiye dönüştürülebilmesi 
anaerobik arıtmanın daha da yaygın bir şekilde kullanılmasına neden olmuştur. 

1.7.1 Anaerobik arıtma ile aerobik arıtmanın mukayesesi 

Anaerobik arıtmanın aerobik arıtmaya göre belli bazı avantaj ve dezavantajları mevcuttur. 
Atıksuyun tipine veya arıtılmış suda istenen çıkış parametrelerine ve maliyetlere göre iki 
arıtma tipi arasında seçim yapılabilir. 

Anaerobik arıtmanın aerobik sistemlere göre belli başlı avantajları vardır. Bunlar maddeler 
halinde sıralanacak olursa; 

	 Daha düşük enerji ihtiyacı, 

	 Anaerobik proses sonucu ortaya çıkan metanın enerji olarak kullanılabilmesi imkanı, 

	 Daha az çamur oluşumu, 

	 Daha düşük miktarda nütrient ihtiyacı, 

	 Daha küçük reaktör hacmi gereksinimi, 

	 Küresel ısınmanın başlıca sebebi olan CO2’nin anaerobik reaktörlerde daha az 
üretilmesi, 

	 Daha yüksek organik yüklere cevap verebilmesidir. 

Anaerobik arıtmanın aerobik arıtmaya nazaran daha az enerji ihtiyacı olmasının yanı sıra 
üretilen metanında enerji olarak bir değeri vardır. İki prosesin bu açıdan yapılan bir 
incelemesinde 20°C’ de ve 10.000 mg/L KOİ konsantrasyonundaki, 100 m3/gün  debiye sahip 
bir atıksuyun arıtımı esnasındaki net enerji miktarları hesaplanmıştır (Metcalf ve Eddy, 2003). 
Çalışma sonucunda hesaplanan değerler Tablo 16’de gösterilmiştir. 

Arıtma tesislerinde oluşan çamurların bertarafı ve uzaklaştırılması arıtma tesisleri için önemli 
bir problemdir. Ayrıca, işletme maliyetinin önemli bir kısmını teşkil eder. Anaerobik arıtmada 
organik maddelerin büyük çoğunluğu metan formunda atıksudan uzaklaştığı için aerobik 
arıtmaya göre çok düşük miktarlarda çamur üretimi olur.  

 

1.7 Anaerobik Arıtma 
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Tablo 16 Aerobik ve anaerobik arıtmada enerji mukayesesi (Metcalf ve Eddy, 2003) 

Enerji Enerji Değerleri, kj/gün 

Anaerobik Aerobik 

Havalandırmaa,b  
-1,9 x 106 

Metan Üretimic,d 
12,5 x 106  

Su sıcaklığını 30°C’e çıkarmak -2,1 x 106  

Net Enerji, Kj/gün 10,4 x 106 -1,9 x 106 
a Oksijen ihtiyacı = 0,8 kg/kg KOİ giderilen 
b Metan üretimi = 1,52 kg O2/kWh ve 3600 kJ = 1 kWh 
c Metan üretimi = 0,35 m3/kg KOİ giderilen 
d Metanın enerji muhtevası = 35,846 Kj/m3 (0°C ve 1 atm) 

 

Anaerobik arıtmanın birçok avantajının yanında bir takım dezavantajları da vardır. Bunlar 
maddeler halinde sıralanacak olursa; 

	 Reaktörün normal işletme şartlarına geçmesi için daha uzun ilk alışma periyodu, 
	 Çıkış suyunda istenen düşük deşarj kriterlerinin yakalanamaması yüzünden ikinci bir 

arıtma sisteminin ilave edilme gereksinimi, 
	 Azot ve fosfor gideriminin yerine ilave azot ve fosfor miktarı yüzünden çıkış suyunda 

azot ve fosfor problemi, 
	 Bazı sularda ilave alkalinite gerekliliği, 
	 Düşük KOİ konsantrasyonuna sahip atıksularda düşük verim ve metan üretim miktarı, 
	 Muhtemel koku problemi, 
	 Toksik etkilere karşı daha hassas olmasıdır. 

Anaerobik arıtma sistemlerinde işletmeye alma periyodu aerobik sistemlerle kıyaslanmayacak 
kadar uzundur. Öyle ki; aerobik arıtma sistemleri günler mertebesinde işletmeye alınabilirken, 
anaerobik arıtma sistemlerinde bu süre haftalar ve hatta aylar mertebesindedir. 

Özellikle yüksek KOİ konsantrasyonlarına sahip atıksuların arıtımında konvansiyonel anaerobik 
arıtma sistemleri çok yüksek KOİ giderme verimlerine ulaşırlar, ancak KOİ değerini belli bir 
değerin altına indiremezler. Bunun yanında azot ve fosfor giderimi yapmazlar. Bu iki sebeple 
konvansiyonel anaerobik arıtma sistemleri çıkışta istenen standartları sağlayamazlar. Bu sebeple 
anaerobik arıtma sistemlerinin ardından ikinci bir arıtma sistemi yerleştirilmesi gerekir. Bu da 
ilave bir yatırıma sebep olur. Ancak yapılan çalışmalar istenen standartları sağlamak için tek 
başına aerobik bir sistem yerine anaerobik ve aerobik sistemlerinin ardarda kullanılmasının 
daha verimli ve ekonomik olduğunu ortaya koymuştur. 

1.7.2 Anaerobik arıtmanın genel proses açıklaması 

Anaerobik arıtma, farklı mikroorganizma türleri tarafından gerçekleştirilen ve tam olarak 
izahı mümkün olmayan karmaşık bir prosestir. Bunun yanında prosesin genel olarak işleyişi 
izah edilebilir. Anaerobik arıtmanın genel işleyiş şeması Şekil 49’da verilmiştir (Speece, 
1995). 



282

 64 

 
Şekil 49 Anaerobik arıtmanın genel işleyiş mekanizması (Speece, 1996) 

Temel olarak anaerobik arıtma üç safhada gerçekleşir.  

1)	Yüksek yoğunluklu organik maddelerin hidroliz olarak küçük yoğunluğa sahip organik 
maddelere dönüşümü, 

2)	Düşük yoğunluklu organik maddelerin asit bakterilerince asetata dönüştürülmesi, 

3)	Asetat, CO2 ve H2’ den metan bakterileri tarafından metan üretimi. 

Bu safhalar aşağıda kısaca açıklanmıştır. 

1.7.2.1 Hidroliz 

Hidroliz safhası kimi zaman asitojen safhasıyla tek bir safha olarak düşünülüp hidroliz ve 
asitojen safhası adı altında toplanır. Bu safha asıl olarak hücrelerin dış enzimleri tarafından 
gerçekleştirilir. Hücre dışı enzimler büyük moleküllü organik maddelerin daha küçük 
moleküllü organik maddelere dönüşümünü sağlarlar. Hidroliz safhası hücre dışı enzimlerin 
gerçekleştirdiği bir proses olduğundan enzimlerin çalışma şartlarını etkileyen faktörler bu 
safhanın hızını da etkiler. Hidroliz safhasının hızını etkileyen faktörler ortam pH’ı, sıcaklığı 
ve en önemlisi hidrolik bekletme süresidir. Hidrolik bekletme süresi yeterli olmadığında 
organik maddeler tam olarak hidroliz olamaz. Dolayısıyla bir sonraki safhada asit 
bakterilerinin uçucu asitlere dönüştürmek üzere ihtiyaç duyduğu basit yapılı organik 
maddelerin miktarı yetersiz olmuş olur. Bu da zincirleme olarak daha az organik madde 
giderimine ve daha az metan üretimine sebebiyet verir. Genel olarak hidroliz safhası 
anaerobik arıtma için sınırlayıcı faktör değildir, ancak çok yavaş hidroliz olan organik 
maddelerin arıtıldığı anaerobik arıtma proseslerinde sınırlayıcı safha olabilir. Yağlar yavaş 
hidrolize olan organik maddelere örnek olarak gösterilebilir.  
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1.7.2.2 Asit üretim safhası 

Asit üretim safhası, organik asit üretim safhası ve asetik asit üretim safhası olarak iki gruba 
ayrılabilir. Bu safhada, hidroliz safhasında daha basit yapılı hale gelen organik maddeler, 
işletme şartları kararlı ise bir grup bakteri tarafından asetik asit gibi zayıf asitlere, diğer bir grup 
bakteri tarafından ise H2’ e dönüştürülürler.  Eğer metan bakterilerinin asetik asiti parçalamaları 
problemli ise organik maddeler propiyanat, bütirat gibi ara ürünlere dönüşürler. Bu ara ürünlerin 
asetik asit, CO2 ve metana dönüşebilmesi için pH değerinin 4’ün altına inmemesi gerekir. Asit 
bakterilerinin çoğalma sürelerinin çok kısa olması ve ortam şartlarına çok çabuk adapte olmaları 
nedeniyle asit üretim safhası, anaerobik arıtma için hız sınırlayıcı bir safha değildir. 

1.7.2.3 Metan üretim safhası 

Genel olarak metan üretim safhası anaerobik arıtma için hız sınırlayıcı safhadır. Bunun sebebi 
metan bakterilerinin asit üretim bakterilerine göre daha uzun çoğalma süresine sahip olması ve 
metan bakterilerinin ortam şartlardaki değişikliklere karşı daha hassas olmasıdır. Bu yüzden bu 
safhanın tam olarak kontrolü sistem verimi açısından oldukça önemlidir. Genel anlamda metan 
bakterilerinin metan üretiminde kullandığı iki tür besi maddesi vardır. Birincisi CO2 ve H2’den 
oluşurken, diğeri asetik asittir (Öztürk, 1999).  

Fermantasyon esnasında KOİ’ deki değişime göre KOİ dengesi yazılabilir. KOİ’ deki değişim 
metan üretimiyle hesaplanır. Metanın KOİ eşdeğeri stokiyometrik olarak metanın 
karbondioksit ve suya okside edildiği denklemden elde edilebilir.  

      CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O 

Denklemden görüleceği üzere beher mol metan başına KOİ değeri 2x32 = 64 g’ dır. Standart 
şartlar altında (0°C ve 1 atm) bir mol metanın hacmi 22,414 L’ dir(P.V=n.R.T eşitliğinden 
bulundu). Dolayısıyla anaerobik şartlarda çevrilen 1 g KOİ başına 0,35 L(22,414/64) metan 
üretilir. Genel olarak anaerobik arıtmada oluşan metanın %28’i CO2 ve H2’ den, %72’si ise 
asetik asitten üretilir (Speece, 1995). 

Anaerobik arıtmada metanojenler ve asitojenler arasında karşılıklı fayda esasına göre bir ilişki 
vardır. Bu ilişki yoluyla organik maddeler, asetat, karbondioksit, hidrojen, metan gibi nihai 
ürünlere dönüştürülürler. Asitojenler ve diğer anaerob bakteriler tarafından üretilen hidrojenin 
metanojenler tarafından kullanılmasına türler arasında hidrojen transferi adı verilir. Eğer 
proseste problem olur da metanojenler üretilen hidrojeni yeteri kadar hızlı bir şekilde 
tüketemezse, reaktörde uçucu asit birikimi ve pH düşmesi nedeniyle asetat ve bütirat 
fermantasyonu yavaşlar. 

1.7.3 Anaerobik arıtmada etkili olan faktörler 

Anaerobik arıtma prosesi oldukça karmaşık bir prosestir. Birçok unsur anaerobik arıtma 
mekanizmasına etki eder. Bunların belli başlıcaları; pH, alkalinite, sıcaklık, amonyak 
inhibisyonu, sülfür, toksik maddeler, nütrientler, uçucu asitler, gaz üretimi, metan muhtevası 
vb. olarak sayılabilir. 
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1.7.3.1 pH ve alkalinite 

Anaerobik arıtma sistemlerinde pH’ın değişimi birçok faktörün toksik etkilerini arttırıp 
azaltmasından ötürü önemlidir. Özellikle serbest amonyağın toksik etkisi yüksek pH’larda 
daha tehlikeli olmaktadır. Bunun yanında sülfatlı atıksuların arıtımı sonrası ortaya çıkan 
sülfürün büyük çoğunluğu düşük pH’larda H2S şeklinde olmaktadır. 

Anaerobik arıtmada pH değişimlerine en hassas grup metan bakterileridir. Metan bakterileri 
için optimum pH aralığı 6,5 – 8,5’dur. Genellikle sistem performansı pH düştüğünde düşer ve 
daha sonra durur. Eğer pH 8’in üzerine çıktığında aktivitede bir yavaşlama oluyorsa bunun 
nedeni serbest NH3 konsantrasyonudur. Anaerobik arıtmada metan bakterilerinin 
aktivitelerinin pH’ a bağlı olarak değişimi Şekil 50’de verilmiştir. 

Anaerobik arıtma sonunda üretilen biyogazdaki CO2 muhtevası fazla olduğunda pH’ı nötr 
seviyesinde tutmak için gereken alkalinite miktarı 2.000 – 4.000 mg/L civarındadır. 
Atıksularda nadiren yeterli miktarda alkalinite olur. Bu yüzden atıksuya ilave alkalinite 
vermek gerekir ki bu da ilave bir masraftır.  

 

 
Şekil 50 Metanojenlerin aktivitelerinin pH'a bağlı değişimi (Speece, 1996) 

1.7.3.2 Sıcaklık 

Havasız arıtma sıcaklık değerine göre iki kademe olarak ayrılabilir. İlki mezofilik kademedir 
ve 25-40 °C aralığındadır. İkincisi ise termofilik kademedir ve  50-60 °C aralığındadır. Metan 
üretimi sıcaklık arttıkça artarken sıcaklık 35 °C’e geldiğinde pik bir değer alır. Ardından 
sıcaklık arttırıldığında metan üretimi tekrar artar ve 55 °C’e geldiğinde ikinci bir pik değere 
ulaşır. Bu yüzden mezofilik reaktörler 35 °C’de, termofilik reaktörler ise 55 °C’de çalıştırılır 
(Öztürk, 1999). Yavaş olan sıcaklık değişimlerine mikroorganizmalar adapte olurlar, ancak 
ani sıcaklık değişimleri mikroorganizmalar üzerinde inhibisyon etkisi yapar. Bu yüzden 
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anaerobik proseslerin ±2 °C aralığında çalıştırılması gerekir. Anaerobik arıtmada metan 
üretiminin sıcaklıkla değişimi Şekil 51’de verilmiştir. 

 
Şekil 51 Biyogaz üretiminde sıcaklığın etkisi (Öztürk, 1999) 

1.7.3.3 Uçucu asitler 

Anaerobik arıtma sistemlerinde uçucu asit konsantrasyonunun artması önemli bir problemdir. 
Uçucu asit konsantrasyonlarının artmasının birkaç nedeni olabilir. Bunlar; 

	 İz element, N ve P yetersizliği, 

	 Organik yüklemenin metan bakterileri tarafından karşılanamaması, 

	 Giriş suyu pH’ı ve alkalinitesinin düşüklüğüdür. 
 
Daha önce de ifade edildiği gibi anaeobik arıtmada ilk safha, organik maddelerin basit 
organik madde ve asitlere dönüşmesidir. Ardından bu organik madde ve asitlerde asetik asit, 
CO2 ve H2’e dönüşür. Akabinde asetik asitin parçalanması sonucu CH4 ve CO2, CO2 ve 
H2’nin sentezi sonucunda CH4 üretilmiş olur. Sistem dengede iken basit organik maddelerin 
büyük çoğunluğu direkt olarak asetik asit, CO2 ve H2’ e dönüşür. Ancak özellikle metan 
bakterilerinin çalışmasında bir aksama olduğunda basit organik maddeler asetik asit yerine 
propiyanat ve bütirat gibi daha kompleks uçucu asitlere dönüşür. Oluşan propiyanat ve 
bütiratın metan bakterileri tarafından metana dönüşüm oranı düşüktür. Bu yüzden arıtma 
çıkışında suda metana dönüşemeyen asitler bulunur. Ayrıca, organik yükleme fazla olduğunda 
bakteriler asetik asiti de yeteri kadar parçalayamazlar. Dolayısıyla çıkış suyunda uçucu yağ 
asiti miktarı artar. Uçucu yağ asiti konsantrasyonunun artması pH’ın azalmasına sebep olur. 
Bu da metan bakterilerinin çalışmasını olumsuz yönde etkiler. Hatta pH düşüşü devam ederse 
metanojenik faaliyet tamamen durur. Bu yüzden anaerobik arıtma sistemlerinde uçucu yağ 
asiti konsantrasyonu, sürekli izlenmesi gereken çok önemli bir parametredir.  
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Uçucu yağ asiti konsantrasyonu arttığında pH’ın düşüşünü tamponlamak için alkalinitenin 
arttırılması ve yağ asiti konsantrasyonundaki bu artışın nedenlerinin araştırılması gereklidir. 
Bu da kafi gelmediğinde organik yük azaltılır hatta gerektiğinde durdurulur. Yapılan 
araştırmalar uçucu yağ asidi konsantasyonlarının 1000 - 1500 mg/L’i aştığında önemli 
problemlerin başladığını göstermektedir (Öztürk, 1999). Uçucu yağ asidi konsantrasyonları 
genelde düşük alkalinite değerlerinde daha tehlikelidir. Bu yüzden uçucu yağ asidi 
konsantrasyonları incelenirken, alkalinite değerleri de dikkate alınır ve uçucu yağ 
asidi/alkalinite oranına göre de yorum yapılır. Uçucu yağ asidi/alkalinite oranının anaerobik 
arıtmada 0,1’ in altında olması istenirken 0,3’ e kadar sistem verimli çalışabilmektedir. Bu 
oran 0,3’den daha yüksek olursa sebeplerinin araştırılması ve problemin çözülmesi gereklidir. 

1.7.3.4 Amonyak 

Amonyak, anaerobik arıtmada özellikle metan bakterileri üzerinde toksik etki yapar. 
Amonyak zayıf bir asittir ve sularda genelde amonyum iyonu (NH4

+) şeklinde bulunur. 
Serbest amonyak (NH3-N) ile amonyum azotu arasındaki oran pH’a bağlı olarak değişir. pH 
arttıkça serbest amonyağın (NH3-N) oranı artar. Metan bakterileri için asıl toksik etkiyi 
serbest amonyak (NH3-N) gerçekleştirir. Bu yüzden amonyağın inhibisyonu özellikle yüksek 
pH’larda daha tehlikelidir. Yaklaşık olarak 100 mg/L konsantrasyondaki serbest amonyak 
(NH3-N) konsantrasyonu toksik etki göstermekle birlikte, eğer bu değere sistem alıştırılarak 
ulaşılırsa toksik etki görülmeyebilir. Sularda amonyak ve amonyumun pH’a göre değişimi 
Şekil 52’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 52 pH değişimine bağlı olarak amonyak ve amonyumun dönüşümü 

1.7.3.5 Sülfür üretimi 

Sülfat ve sülfit gibi oksitleyiciler sanayi atıksularında bol miktarda bulunurken, daha az 
ölçüde evsel atıksularda da bulunurlar. Sülfat, sülfit ve tiyosülfatın atıksudaki varlığı 
anaerobik arıtma için oldukça önemlidir. Sülfat içeren bir atıksu anaerobik olarak arıtılırken 
sülfat gideren bakteriler besi maddesi olarak asetik asit ve H2’i kullanarak metan bakterileri 
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ile rekabet ederler. Sülfür üretimi metan üretimine göre nispeten daha kolay olduğundan 
sülfür üreten bakteriler metan üreten bakterilere göre daha hızlı çalışır ve reaktörde metan 
üretimi düşer. Ayrıca, üretilen H2S metan bakterileri için toksik bir maddedir. H2S 
konsantrasyonunun 200 mg/L’i aştığı durumlarda metan üretiminin tamamen durduğu 
bilinmektedir. Ayrıca oluşan H2S gaz formunda iken oldukça korozif bir maddedir ve reaktör 
ile borularda korozyona sebep olur. Bunlara ilaveten sülfat içeren atıksuların arıtımı sonrası 
ortaya çıkan H2S atmosferi kirleten gazlardan biridir. Sularda H2S ve HS-in değişimi pH’a 
bağlıdır ve bu değişim Şekil 53’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 53 H2S ve HS-'in pH'a göre değişimi 

 

1.7.3.6 Nütrientler 

Anaerobik arıtmada çamur üretimi daha az olduğundan nütrient ihtiyacı da daha az olacaktır. 
Buna karşın anaerobik arıtma için gerekli nütrientlerin atıksuda yeteri kadar olmadığı 
durumlarla sıkça karşılaşılır. Bu gibi durumlarda atıksuya N, P gibi nütrientlerin takviyesi 
gerekir. Anaerobik arıtma için en ideal KOİ/N/P oranı, işletmeye alma döneminde 300/5/1-
500/5/1 aralığında, sistem kararlı hale geldikten sonra ise 700/5/1’ e kadar 
yükseltilebilmektedir. Eğer bu değerler atıksuda mevcut değilse üre, H3PO4 veya amonyum 
dibazik fosfat ilavesiyle sağlanabilir (Öztürk, 1999).  

Anaerobik arıtmada iz elementlerin belli bir miktarda varlığı metan bakterilerinin çalışması 
açısından faydalıdır. Ancak, bu miktarlar yüksek olduğunda bakteriler için inhibe edici 
olabilirler. Bazı iz elementlerin anaerobik arıtmada istenen konsantrasyonları  Tablo 17’da 
verilmiştir (Öztürk, 1999). 
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Tablo 17 Anaerobik arıtmada bazı iz elementlerin istenen konsantrasyonları  

İz elementler Reaktördeki Konsantrasyonları (mg/L) 

S 4 

Ca 3 

Mg 3 

Fe 0,5 

Ni <0,01 

K 555 

Zn 0,05 

 
1.7.3.7 Gaz üretimi ve metan muhtevası 

Anaerobik arıtmada reaktör verimini kontrol etmenin en kolay yöntemlerinden biri oluşan 
biyogaz miktarı ve bu biyogaz içerisindeki metan muhtevasını takip etmektir. Bilindiği üzere 
anaerobik arıtmanın aerobik arıtmaya olan temel üstünlüklerinden biri proses sonucu ortaya 
çıkan metandır. Prosesin çalışması ne kadar iyi olursa o oranda biyogaz üretilmiş olur. Üretilen 
biyogazın miktarı sistemde giderilen organik yükle paraleldir. Sonuç olarak biyogaz miktarının 
düşmesi sistemin organik kirlilikleri giderme veriminin düştüğünün gösterir. Bunun temel 
sebeplerinden biri aşırı organik yüklemedir. Bunun dışındaki sebepler metan bakterilerinin 
çalışmasını olumsuz yönde etkileyen ve önceki bölümlerde anlatılan unsurlardır.  

Anaerobik arıtmada biyogazın yüksek miktarlarda olması istendiği gibi, biyogaz içerisindeki 
metan muhtevasının da fazla olması istenir. Eğer biyogaz içerisindeki metan yüzdesi düşerse 
bunun temel sebeplerinden biri metan bakterilerinin çalışmasına etki eden bir unsurdur. 
Biyogaz içerisindeki metan muhtevası genelde %70’in üzerindedir. Bu değerin altına 
inildiğinde bunun sebebinin araştırılması gerekir.  

1.7.4 Anaerobik reaktör tipleri 

1.7.4.1 Anaerobik çürütücüler 

Anaerobik çürütücüler, ön ve son çöktürme çamurlarındaki organik materyalleri metan (CH4) 
ve karbondioksit (CO2) gibi nihai ürünlere dönüştürmek maksadıyla kurulurlar. Çürütücüye 
kesikli ya da sürekli olarak giren çamur değişik zaman periyotlarında çürütücüde kalır. 
Organik muhtevası azaltılmış ve patojenleri önemli ölçüde giderilmiş olan stabilize çamur 
reaktörden kesikli ya da sürekli olarak çekilebilir.  

Sıklıkla kullanılan standart hızlı ve yüksek hızlı olmak üzere iki tip çürütücü vardır. Şekil 
54a’da görülen standart hızlı çürütücülerde genellikle ısıtma ve karıştırma kullanılmaz. 
Çamurların bekletme süresi 30 ile 60 gün arasındadır. Şekil 54b’de görülen yüksek hızlı 
çürütücülerde ise muhteva ısıtılır ve karıştırma uygulanır. Çamurların bekletme süresi tipik 
olarak 20 gün veya daha azdır. Şekil 54c’de görülen ve iki adımlı çürütücü prosesi olarak 
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bilinen proses ise standart hızlı ve yüksek hızlı çürütücülerin birleşmesinden oluşur. İkinci 
çürütücünün temel fonksiyonu çürümüş çamuru çürütücü üst suyundan (süpernatant) ayırmak 
ise de ilave bir çürütme ve gaz üretimi de gerçekleşir. Tam karışımlı çürütücülerde çamur yaşı 
çürütücüdeki suların hidrolik bekletme süresine eşittir. Reaktör sıcaklığının arttırılmasıyla 
minimum çamur yaşı düşürülür. Bu aynı zamanda aynı arıtma verimini elde etmek için 
gerekli olan hidrolik bekletme süresi ve çürütücü hacminin de azalmasına sebep olur (Crites 
ve Tchobanoglous, 1998). 

 

 
Şekil 54 Tipik çürütücü tipleri a) standart hızlı çürütücü, b) yüksek hızlı çürütücü ve c) 

iki kademeli çürütücü (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

 

1.7.4.2 Yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı reaktör  

Yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı reaktörler (UASB) anaerobik arıtma tipleri içinde en sık 
kullanım alanı olan sistemlerden biridir. 1970’li yılların sonunda Hollanda’da Lettinga ve 
yardımcıları tarafından geliştirilmiştir ( Lettinga ve Vinken, 1980; Lettinga vd., 1980). 
UASB’ nin şematik görünüşü Şekil 55’de gösterilmiştir. 
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UASB reaktörlerde atıksu girişi reaktörün alt kısmındandır ve atıksu akımı yukarı doğrudur. 
Üst kısımda çıkış suyuyla birlikte katıların çıkmasını önlemek için perdeler kullanılır. UASB 
reaktörlerde bazen çıkış suyu bir çökeltme havuzuna alınır ve çöken çamur reaktöre geri 
devretttirilir. Ayrıca, bazen reaktörün üst kısmına filtre malzemesi konularak hibrit sistem 
olarak kullanılmaktadır. Bu iki modifikasyonun da amacı sistemden katıların kaçışını 
önlemektir (Metcalf ve Eddy, 2003).  

 
Şekil 55 UASB reaktörünün şematik görünüşü 

UASB reaktörlerin en önemli özelliği diğer anaerobik arıtma proseslerine kıyasla çok yüksek 
hacimsel organik yüke cevap verebilmesidir. Bunun temel nedeni UASB reaktörlerin dip 
kısmındaki granüler çamurun 50-100 g/L, üst kısımdaki fazın ise 5-40 g/L olan katı madde 
konsantrasyonudur. Granüler çamur partiküllerin çapları 1 ile 3 mm arasında değişmektedir.  

Atıksudaki katı madde miktarı, KOİ konsantrasyonu vb. gibi bileşenler UASB reaktörlerin 
hem devreye alınmasında, hem de sonraki aşamalarında çok önemli parametrelerdir. Örneğin; 
protein ve yağ içeriği fazla olan atıksular, granülleşmeye engel olduğu gibi, köpüklenme 
problemine de neden olabilmektedir (Metcalf ve Eddy, 2003). 

Yukarı akış hızı UASB reaktörlerin dizaynında önemli parametrelerden biridir. Bu konuda 
Lettinga ve Hulshoff Pol, (1991)’in çalışmasından faydalanarak (Metcalf ve Eddy, 2003)’de 
yer alan akım hızları için tavsiyeler Tablo 18’de verilmiştir. 

Diğer anaerobik arıtma sistemlerinde olduğu gibi hacimsel organik yük UASB reaktörlerde de 
çok önemlidir. Ayrıca diğer reaktörlere nazaran UASB reaktörlerdeki hacimsel organik yük 
değerleri çok daha fazladır. UASB reaktörlerde değişik giriş KOİ konsantrasyonları için farklı 
granül tiplerinde uygulanabilecek hacimsel organik yükleme değerleri Tablo 19’de verilmiştir. 
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Tablo 18 UASB’ de yukarı akış hızı ve reaktör yüksekliği (Metcalf ve Eddy, 2003) 

 Yukarı akış hızı, m/saat Reaktör yüksekliği, m 

Atıksu Tipi Aralık Ortalama Aralık Ortalama 

% 100 çözünür KOİ 1,0-3,0 1,5 6-10 8 

Kısmen çözünür KOİ 1,0-1,25 1,0 3-7 6 

Evsel atıksu 0,8-1,0 0,7 3-5 5 
 

Tablo 19 % 85-95 KOİ giderimi sağlaması için UASB reaktörlerde önerilen hacimsel 
organik yükler (Metcalf ve Eddy, 2003) 

Giriş KOİ 
Değeri mg/L 

BOİ / KOİ Oranı 
Hacimsel Organik Yük, kg KOİ/m3-gün 

Floküler Yüksek KOİ Giderimli Düşük KOİ Giderimli 
Çamur Granüler Çamur Granüler Çamur 

1000-2000 0,10-0,30 2-4 2-4 8-12 
 0,30-0,60 2-4 2-4 8-14 

2000-6000 0,10-0,30 3-5 3-5 12-18 
 0,30-0,60 4-8 2-6 12-24 

6000-9000 0,10-0,30 4-6 4-6 15-20 
 0,30-0,60 5-7 3-7 15-24 
 0,60-1,00 6-8 3-8 - 

9000-18000 0,10-0,30 5-8 4-6 15-24 
 0,30-0,60 - 3-7 - 

 
UASB reaktörlerde reaktör hacminin ve çapının hesabında organik yükleme oranı, yukarı akış 
hızı ve etkili arıtma hacmi değerlerine bakılarak dizayn yapılır. Ayrıca gerektiğinde katı sıvı 
ayırımı için gerekli bölge ve gaz toplama kısmının hacmi de hesaba katılır. UASB reaktörler 
için etkili arıtma bölgesi hacmi Denklem (8.1) vasıtasıyla bulunur. 

     
org

n L
SQV 0.

       (54) 

Burada; 

Vn = etkili arıtma bölgesi hacmi, m3 

Q  = atıksu debisi, m3/sa 

S0  = giriş KOİ konsantrasyonu, kg/m3 

Lorg = organik yük oranı, kg/m3-gün’dür. 
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1.7.4.3 Anaerobik filtre 

Anaerobik filtreler (AF), substrat ile onu parçalayan bakteriler arasında daha fazla temas 
yüzeyi elde edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Reaktör içerisinde kullanılan dolgu malzemesi 
yüzey alanını yani substratla bakterilerin temas alanını oldukça arttırır. Şekil 56’de anaerobik 
filtrelerin şematik bir görünümü verilmiştir. 

 
Şekil 56 Anaerobik filtrelerin şematik görünümü 

Anaerobik filtrelerde dolgu malzemesi olarak pek çok madde kullanılır. Bu malzemelerin 
başlıcaları, taş, plastik halkalar ve PVC halkalardır. Dolgu malzemesinin asli görevi temas 
yüzeyini arttırmak olduğundan temas yüzeyini en etkin biçimde arttıran dolgu malzemeleri en 
kullanışlı dolgu malzemeleri olarak tanımlanır. Avrupa’da kurulmuş ve işletmede olan bazı 
anaerobik filtrelerin özellikleri Tablo 20’da görülmektedir (Öztürk, 1999). 

Tablo 20 Avrupa'da kurulu bazı anaerobik filtreler (Öztürk, 1999) 

Atık Tipi 
Hacim Dolgu Sıcaklık Org. 

Yükleme 
Bekletme 

Süresi Verim 

m3 Malzemesi C kg/m3.gün saat % 
Şeker Endüstrisi 3000 Taş 35-37 - 12-36 55 
Damıtık Atıklar 8600 Flocor R 35 15 72 90 
Patates İşleme 1750 Plastik Halka - 8 24 93 
Şilempe 650 Flocor R 35 6-8 72-96 - 
İlaç Endüstrisi 1840 PVC Halka - 7,1 - - 
Sülfit Üretimi 2900 Plastik Halka - 8 24 - 
Maya Üretimi 1280 Çok Halkalı - - 48-72 - 
Domuz Çiftliği 100 Flocor R - - 12-14 - 

 
Anaerobik filtrelerin KOİ giderme verimini etkileyen en önemli parametre hidrolik bekletme 
süresidir. Dolgu malzemesinin yüzey alanının verime etkisi ise oldukça düşüktür. Tablo 
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20’dan da görüleceği üzere anaerobik filtrelerin arıtma verimi % 55-93 arasında 
değişmektedir. 

Anaerobik filtrelerin başlıca dezavantajları sıralanacak olursa, bunlar; 

	 Özellikle yüksek miktarda askıda katı madde ihtiva eden atıksuların arıtımında 
karşılaşılan tıkanma problemi, 

	 Biyofilm teşekkülünün uzun süreler alması, 

	 Kanallanma ve kısa devre ihtimalidir. 

1.7.4.4 Anaerobik membran biyoreaktör  

Anaerobik membran biyoreaktörler (AMBR), esas olarak tam karışımlı reaktörlerden sadece 
çıkış yapıları dolayısıyla farklıdırlar. Anaerobik membran biyoreaktörlerde atıksu sisteme üst 
kısımdan bazen de alt kısımdan verilir. Reaktör, karışım sağlanması için bir karıştırıcı ile 
teçhiz edilir. Arıtma sonrası çamur ve atıksu karışımı çıkış yapısındaki membranla birbirinden 
ayrılır. Membranı geçen arıtılmış su, sistemden ayrılırken membranı geçemeyen çamurlar 
sisteme geri döner. Bu sayede bir geri devir sağlanmış olur. Dolayısıyla geri devirli anaerobik 
arıtma sistemlerinin aksine anaerobik membran biyoreaktör arıtma sistemlerinde çamuru 
çöktürüp sisteme geri devir ettirmek için ilave bir yapıya gerek yoktur. Bu geri devir 
sayesinde sistemde çok yüksek oranlarda katı madde muhtevası değerlerine ulaşılabilir. 
Anaerobik membran biyoreaktörlerin şematik görünüşü Şekil 57’de gösterilmiştir. 

Membran sistemleri pahalı yapılardır. Bu yüzden maliyet, anaerobik membran biyoreaktörler 
için kısıtlayıcı bir faktördür. Bu sebeple genellikle anaerobik membran biyoreaktörler KOİ 
konsantrasyonu çok yüksek fakat debisi düşük atıksularda uygulanırlar. Bu tip bir anaerobik 
arıtma tipini seçmeden önce detaylı bir fizibilite yapıp maliyetler ortaya konarak seçim 
yapılmalıdır. 

 
Şekil 57 Anaerobik membran biyoreaktörlerin şematik görünüşü 
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1.7.4.5 Anaerobik lagün  

Bu proseste bir çukur kazılır ve üst kısmı gazı geri çevirmek işlevini görmesi amacıyla bir 
geomembranla kapatılır. Geri çevrilen gaz enerji üretimi için kullanılır. Bir domuz çiftliği 
atıklarını arıtmak amacıyla kurulmuş olan anaerobik lagün Şekil 58’da görülebilir. Toplanan 
gaz elektrik üretimi amacıyla kullanılır. Çürütücü gazının metan yüzdesi genellikle %65, ısıl 
değeri ise yaklaşık 22.400 kJ/m3’dür (Crites ve Tchobanglous, 1998).  

 
Şekil 58 Anaerobik lagünün şematik gösterimi (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

1.8 Proses Dizayn Kriterleri 

Anaerobik arıtma tesisi dizaynı öncelikle proses tipine bağlıdır (bağlı büyüyen, tam karışımlı 
vb.). Klasik tam karışımlı proseslerin dizaynı geri devirsiz aktif çamur proseslerinde 
anlatıldığı gibidir. Evsel atıksu çamurlarının anaerobik çürütülmesi için tipik kinetik 
katsayılar Tablo 21’de, tam karışımlı anaerobik çürütücüler için önerilen çamur yaşı değerleri 
ise Tablo 22’de gösterilmiştir. 

Tablo 21 Evsel atıksu çamurlarının anaerobik çürütülmesinde kinetik katsayıların tipik 
değerleri (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

Katsayı Birim 

Değerler* 

Aralık Tipik 

k gün-1 0,5–2 1,0 

Ks mg KOİ/L 500–2500 1500 

Y mg VSS/mg KOİ 0,05–0,15 0,1 

kd gün-1 0,02–0,05 0,03 
  * Değerler 20°C içindir. 
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Tablo 22 Tam karışımlı anaerobik çürütücüler için minimum ve önerilen çamur yaşı 
değerleri (Crites ve Tchobanoglous, 1998) 

İşletme sıcaklığı, °C θC
M, gün θCdizayn, gün 

18 11 28 

24 8 20 

30 6 14 

35 4 10 

40 4 10 

 
Alternatif olarak anaerobik arıtma prosesleri, hacimsel organik yük (L0) veya uçucu katı 
yükleme oranı (LVSS) ile de boyutlandırılabilir. 

           
VSS0 LveyaL

CQV   

burada; V  = reaktör hacmi, m3, 

  C  = atıksudaki organik veya uçucu katı madde, kg KOİ/m3 veya kg VSS/m3, 

  Q  = atıksu debisi, m3/gün, 

  L0  = hacimsel organik yük, kg KOİ/m3-gün 

  LVSS = hacimsel uçucu askıda katı madde yükü, kg VSS/m3-gün 

Denklemden de anlaşılacağı üzere reaktör hacmini belirlemek için hacimsel organik yük (L0) 
veya uçucu katı yükleme oranı (LVSS) değerlerinden birinin seçilmesi gerekir. Bu 
parametrelerin tipik değerleri Tablo 23’de verilmiştir (Crites ve Tchobanoglous, 1998). 

Tablo 23 Anaerobik proseslerin tipik performans değerleri  

Proses 
Giriş 
KOİ, 
mg/L 

Hidrolik 
bekletme 

süresi, 
saat 

Organik 
yükleme 

oranı, 
kg KOİ/m3-

gün 

Uçucu katı 
yükleme 

oranı, 
kg VSS/m3-

gün 

KOİ 
Giderimi, 

% 

Anaerobik çürütücü 1.500–5.000 360–480 0,1–0,3 0,06–0,2 45–65 

Anaerobik temas reaktörü 

reaktörü 

1.500–5.000 2–10 0,1–1,0  75–90 

UASB 5.000–15.000 18–30 0,05–1,0  65–85 

Yukarı akışlı filtre 10.000–20.000 18–30 0,1–1,25  75–90 

AFBR 5.000–10.000 8–16 0,3–1,8  80–95 
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1.9.1 Genel Esaslar 

İleri ve/veya son arıtma genelde, klasik biyolojik arıtmadan çıkan atıksuyun kalitesini daha 
fazla iyileştirmek için uygulanan arıtma olup, burada, azot ve fosfor giderme, fıltrasyon, 
adsorpsiyon, dezenfeksiyon, iyon değiştirme, ultrafiltrasyon, ters ozmoz ve kimyasal 
çöktürme metodları verilmektedir. Bu proseslerden azot ve fosfor giderme prosesleri daha 
önce geniş bir şekilde anlatıldığı için burada değinilmeyecektir. Diğer prosesler aşağıda 
kısaca açıklanmıştır.  

1.9.2 Filtrasyon 

Biyolojik ve kimyasal arıtma işlemlerini takip eden çökeltim havuzlarında yeterince 
giderilemeyen askıda katı maddelerin ve kolloidlerin tutulması için uygulanan bir işlemdir. 
Granüle filtre yatağı içinde biriken askıda katı maddelerin giderilmesi için, filtre geri yıkama 
işlemine tabi tutulur. 

Atıksu arıtımında son işlem olarak kullanılan filtreler akış doğrultusuna göre aşağı akışlı ve 
yukarı akışlı olarak; kullanılan filtre malzemesine göre tabakalı veya tek tip malzemeden oluşan 
filtreler olarak; hidrolik şartlara göre serbest yüzeyli ve basınçlı filtreler olarak sınıflandırılırlar. 

Filtrelerde kum, çakıl, granit, antrasit ve benzeri türden dolgu malzemeleri kullanılır. Diğer 
bir filtrasyon metodu ise, arıtılacak atıksuyu sentetik veya metal elyaflı dokuma elek 
yüzeylerinden geçirmektir. Mikroelek olarak anılan bu tambur eleklerde tutulan katı maddeler 
sürekli olarak uzaklaştırılabilirler. 

1.9.3 Adsorpsiyon 

Adsorpsiyon işlemi, klasik arıtma ile arıtılması güç olan ve zehirlilik, renk, koku kirliliği 
yaratan kimyasal maddelerin adsorplayıcı bir katı madde (adsorban) yüzeyinde kimyasal ve 
fiziksel bağlarla tutunmasıdır. Bazı durumlarda istenen bir çıkış suyu kalitesinin 
sağlanabilmesi için; biyolojik ve/veya kimyasal arıtmadan çıkan su, bir aktif karbon 
ortamından geçirilerek suda kalan kirletici maddeler giderilebilir. Yerine göre adsorpsiyon bir 
ara kademe işlemi de olabilir. 

Aktif karbon toz veya taneli (granül) olarak kullanılır. Taneli aktif karbonla iyi bir temas 
sağlamak için, atıksu, ya sabit yataklı bir kolona yukarıdan aşağıya, ya da sabit veya akışkan 
bir yatağa aşağıdan yukarıya verilir. Aşağı akışlı kolonlarda biriken maddelerin neden olduğu 
aşırı yük kaybını önlemek amacıyla, geri yıkama işlemi yapılır, akışkan yatakta tıkanma 
sözkonusu olmadığı için geri yıkama gerekmemektedir. Ekonomik kullanım için adsorplama 
kapasitesi tükenen taneli aktif karbonun rejenere edilmesi gerekir. Çıkış suyu kalitesinde belli 
bir sınır değere ulaşıldığında kolon boşaltılarak, aktif karbon rejenerasyona alınır. 

Toz haldeki aktif karbon kullanımı ise bir temas havuzunda olur. Biyolojik veya fiziko-
kimyasal arıtmadan çıkan suya toz aktif karbon ilave edilir, yeterli temas süresi sonucunda 
karbonun havuzun dibine çökmesi sağlanır, arıtılmış su havuzdan uzaklaştırılır. Bazı özel 

1.9 İleri ve Son Arıtma Yöntemleri 
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uygulamalarda, toz aktif karbonun biyolojik üniteye ilave edilmesi de mümkündür. Toz aktif 
karbonun rejenerasyonu mümkün değildir. 

1.9.4 Dezenfeksiyon 

Hastalık yapan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir. İyi bir dezenfeksiyon için 
yeterli temas süresi sağlanmalıdır. 

Dezenfektan olarak kullanılan kimyasal maddeler: klor ve bileşikleri, brom, iyot, ozon, fenol 
ve fenolik bileşikler, alkoller, ağır metaller ve tuzları, boyalar, sabunlar ve sentetik maddeler, 
kuaterner amonyum bileşikleri, hidrojen peroksit, çeşitli asitler ve alkalilerdir. Bu maddelerin 
içinde gerek içme suyu arıtımında gerekse atıksu arıtımında en çok kullanılanı klor ve 
bileşikleridir. Ozon çok etkili fakat pahalı bir dezenfeksiyon maddesidir. PH  11 ve pH  3 
şartları bakterilere toksik etki yaptığından bazı asitler ve bazlar da patojenik bakterilerin yok 
edilmesinde etkilidir. Nötralizasyonla atıksu normal pH durumuna getirilmelidir. 

Fiziksel metotlarda ise su pastörizasyon noktasına kadar (67 °C) ısıtılarak spor teşkil etmeyen 
patojen bakterilerin büyük kısmı yok edilir. Morötesi ışınlar ve güneş ışığı da iyi bir 
dezenfeksiyon aracıdır. 

1.9.5 3.4.7. İyon Değiştirme Metodu 

Özel durumlarda endüstriyel atıksu arıtımında ve endüstriyel proses sularının hazırlanmasında 
kullanılan bir ileri arıtma metodudur. 

Sistemin prensibi, su veya atıksu bünyesindeki istenmeyen anyon veya katyonların uygun bir 
anyon veya katyon tipi iyon değiştirici kolonda tutulmasıdır. İyon değişimi sağlayan maddeler: 
alüminyum silikatlar, zeolit, sentetik reçineler ve sülfolanmış karbonlu maddelerdir. 

İyon değiştirici ortamının faydalı ömrü, değiştirilen iyon miktarına, geçen atıksu debisine ve 
bu ortamı rejenere etmek için gerekli çözeltinin konsantrasyonuna bağlıdır. Çoğunlukla anyon 
ve katyon değiştiriciler ayrı ayrı kullanılırlar. Suların bulanık olması ve kolloid içermesi, 
reçinenin aktif yüzeyini azalttığı için sakıncalıdır. 

1.9.6 Ters Ozmoz Metodu 

Özellikle tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde, deniz suyundan içmesuyu temininde, 
atıksuyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak ve/veya yüksek kalitede su elde etmek ve 
kirlenme kontrolü gibi amaçlarla çoğunlukla endüstriyel atıksuların arıtılmasında uygulanan 
bir ileri arıtma metodudur. 

Endüstriyel uygulamalarda değerli bileşikler içeren atıksu ters ozmoz işleminden sonra geri 
devir edilerek üretimde tekrar kullanılabilir. Elektronik endüstrisi gibi çok saf su gerektiren 
endüstrilerde, yüksek kalitede su gerektiren gıda ve meşrubat sanayi kullanma suları için veya 
kazan besleme sularının arıtılmasında ters ozmoz işlemi kullanılabilir. Kentsel atıksuların 
yeniden kullanımı düşünüldüğünde ikincil arıtma çıkış sularında ters ozmoz uygulanabilir. 
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Ters ozmozda; birinde tatlı su, diğerinde arıtılacak atıksu bulunan iki hazne yarı geçirgen 
sentetik bir membran ile birbirinden ayrılmıştır. Arıtılacak atıksudaki çözünmüş tuzların 
neden olduğu ozmotik basınçtan daha büyük bir basınç uygulamak suretiyle, suyun yarı 
geçirgen membrandan tatlı su haznesine geçişi sağlanır. Uygulamada ters ozmoz 
sistemlerinde, dengedeki ozmotik basıncın 4-20 misli bir basınç kullanılır; Bu değer atıksu 
için yaklaşık 4000 kPa’dır. 

1.9.7 Ultrafiltrasyon Metodu 

Ultrafiltrasyon işlemi yarı geçirgen membranların kullanıldığı ters ozmoz işlemine benzeyen 
basınçlı membran filtrasyon metodudur. Ters ozmoz işlemine göre daha düşük basınç 
uygulanır. 

Bileşiminde makromolekül ve kolloid özellikte madde bulunan atıksular ultrafiltrasyon 
yöntemi ile arıtılabilirler. Bu maddelerin geri devri veya geri kazanımı istenirse, konsantre 
hale getirilen katı maddeler yan ürün olarak değerlendirilebilir. Genellikle endüstriyel proses 
suları için kullanılması düşünülebilir. 

Paket tesisler olarak bilinen prefabrik arıtma tesisleri bireysel uygulamalar ve küçük 
topluluklar için atıksu arıtımında sık sık kullanılır. Paket tesisler 3800 m3/gün kapasiteye 
ulaşabilmesine rağmen, 3,8-760 m3/gün aralığındaki atıksu debisi için yaygın olarak 
kullanılır. Bireysel olarak evlerde kullanılması için küçük paket tesisler geliştirilmiştir. Uygun 
şekilde dizayn edilen ve işletilen bu tür tesisler küçük atıksu debileri için genellikle tatmin 
edici arıtım sağlarlar (Şekil 59).  

Biyolojik arıtımda paket tesisler ilk kullanılmaya başlandığında, oksidasyonun tamamen 
başarılmasıyla, fazla biyolojik çamur atılmayacağı düşünülürdü. Ancak sistemde çamur 
birikimi olmakta ve bu çamurun periyodik olarak sistemden deşarj edilmesi gerekmektedir. 
Aşağıda paket tesislerde karşılaşılan işletme problemleri, en çok kullanılan paket tipleri ve 
paket tesisler için önerilen dizayn yöntemleri izah edilmiştir.  

1.10.1 Paket tesis tipleri 

3,8-760 m3/gün aralığındaki debiler için biyolojik arıtma yapan paket tesislerin en yaygın 
kullanılanı uzun havalandırmalı aktif çamur prosesidir. Bunlara ilave olarak, hem aerobik hem 
de anaerobik prosesleri içeren hibrid sistemler de geliştirilmiştir.  

1.10.2 Paket tesislerin dizayn ve işletme problemleri 

Biyolojik arıtımda (genellikle aktif çamur prosesinin bazı tipleri) kullanılan paket tesislerin 
performansını etkileyen ve dizayn ile işletme sürecinde dikkat edilmesi gereken unsurlar (U.S. 
EPA, 1977): 

 1. Hidrolik şok yükler; küçük topluluklardan kaynaklanan debide büyük değişimler 

1.10 Paket Atıksu Arıtma Tesisleri 
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 2. Hem debi hem de BOİ yükünde çok büyük düzensiz değişimler. 

 3. Uzun havalandırma sistemleri için 3:1’lik çamur geri devir oranının bütün normal 
şartları sağlaması gerekmektedir.  

 4. Köpük ve gresin son çöktürmeden giderilebilmesi için uygun koşullar. 

 5. Çamur taşınımı sonucunda son çöktürmede denitrifikasyon. 

 6. Atık çamurun kontrol altında tutulması ve atılması için doğru yaklaşım. 

 7. Havalandırma tankındaki MLSS uygunluğunun kontrolü 

 8. Uygun köpük giderme tedbirleri. 

 9. Büyük ve hızlı sıcaklık değişimi. 

 10. Hava sağlama oranının kontrolü. 

 11. Yetersiz arıtma performansına ve koku problemine sebep olabilen organik ve katı 
yüklere uygun dizayn. 

Paket tesislerde yüksek performans; arıtma birimlerinin iyi bir şekilde boyutlandırılmasıyla 
(özellikle son çöktürmenin) ve pompalar için akım değerlerinin kesin olarak belirlenmesiyle 
sağlanabilir. Arazide işletmelerinin belirsizliği sebebiyle, saatlik pik debideki hidrolik yük 24-
33 m3/m2gün olarak sınırlandırılmıştır. Geri devir atık çamurun havalandırma ünitesine girişi 
sağlanmalıdır. Son çöktürme tankı ayrıca, çamur toplama ekipmanları ve biriken köpüğün 
giderimi için etkili bir sistemle teçhiz edilmelidir.  

 

 
Şekil 59 Küçük bölgeler için paket tesisin şematik görünüşü 
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IZGARALAR 
 

 Su içerisinde bulunan kaba maddelerin pompa, boru ve 

teçhizata zarar vermemesi; diğer arıtma kısımlarına gelen 

yükün hafifletilmesi veya yüzücü kaba maddelerin sudan 

ayrılması gibi amaçlarla ızgaralar kullanılır.  

 

FİZİKSEL ARITIM 

8 

FİZİKSEL ARITIM 

 Izgaralar 

 Elekler 

 Kum ve Yağ Tutucular 

 Dengeleme Havuzları 

 Çöktürme Havuzları 

 Yüzdürme (Flotasyon) 
 

7 

ATIKSU ARITIMI 

Atıksular temel olarak;  
 

 Fiziksel,  

 Kimyasal  

 Biyolojik  
 

yöntemlerden biri veya kombinasyonları ile 
arıtılabilir.  

6 

ATIKSULARIN BİLEŞENLERİ 

Atıksularda;  
 

 askıda,  

 koloidal  

 çözünmüş 
 

halde organik ve inorganik maddeler 
bulunmaktadır.  

5 

ATIKSULARIN BİLEŞENLERİ  

Fiziksel 
Özellikler 

Kimyasal Bileşenler Biyolojik 
Bileşenler Organikler İnorganikler Gazlar 

Renk  
Koku 
Katı maddeler 
Sıcaklık 

Karbonhidratlar 
Yağ ve gres 
Pestisidler 
Fenoller 
Proteinler 
Yüzey akt. mad. 

Alkalinite 
Klorür 
Ağır metaller 
Azot 
pH 
Fosforlar 
Sülfür 
Toksik bileşenler 

Metan 
Oksijen 
Hidrojen 
sülfür 

Canlı hücreler 
Bitkiler 
Tek hücreliler 
Virüsler 

4 

ATIKSU BİLEŞENLERİ 

  “Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar 

sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya 

tamamen değişmiş sular ile maden ocakları ve cevher 

hazırlama tesislerinden kaynaklanan sular ve 

yapılaşmış kaplamalı ve kaplamasız şehir 

bölgelerinden cadde, otopark ve benzeri alanlardan 

yağışların yüzey veya yüzeyaltı akışa dönüşmesi 

sonucunda gelen sular”  (SKKY) 

3 

İÇERİK 

  ATIKSU VE BİLEŞENLERİ 

  FİZİKSEL ARITIM 

  KİMYASAL ARITIM 

  BİYOLOJİK ARITMA 

  İLERİ ARITMA 

2 
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ATIKSU ARITIMI 
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KUM VE YAĞ TUTUCU GENEL 
GÖRÜNÜMÜ  

FİZİKSEL ARITIM 

16 

HAVALANDIRMALI KUM TUTUCU 

FİZİKSEL ARITIM 

15 

 Kum tutucularda toplanan kum ve çakıl, büyük tesislerde basınçlı 

hava ile çalışan pompalar veya bantlı, kovalı ve helezonlu 

mekanizmalar ile sürekli olarak, küçük tesislerde ise kürek ile zaman 

zaman temizlenirler. Yüzen maddeler ise yüzeyden sıyrılarak 

sistemden atılır. 

 Kum tutucu tabanında biriken maddeler az da olsa bir miktar organik 

madde ve patojen mikroorganizma ihtiva ettiğinden bunların 

gelişigüzel atılmaları sakıncalıdır. Bunlar da ızgara atıklarında olduğu 

gibi evsel katı atıklarla beraber bertaraf edilirler.  
 

KUM VE YAĞ TUTUCULAR 

FİZİKSEL ARITIM 

14 

KUM VE YAĞ TUTUCULAR 
 Kum, çakıl gibi inorganik maddeleri atık sudan ayırmak, arıtma 

tesislerindeki pompa ve benzeri teçhizatın aşınmasına ve çökeltim 
havuzlarında tıkanma tehlikesine engel olabilmek için kum 
tutucular kullanılır. 

 Kum tutucular, belli büyüklükteki katı maddeleri tutmak ve daha 
ilerideki ünitelerde arıtılması amaçlanan küçük taneli maddelerin 
çökmesini engellemek için gerekli yüzey alanına sahip olmalıdır.  

 Atıksuda bulunan ve yoğunluğu sudan küçük olan yağ, gres ve 
benzeri yüzen maddeleri sudan ayırmak için de bu üniteler 
kullanılır. 
 

FİZİKSEL ARITIM 

13 

TAMBUR ELEK GÖRÜNTÜSÜ 

FİZİKSEL ARITIM 

12 

ELEKLER 

 Elekler, atıksu tesislerinde özellikle elyaflı maddelerle, askıdaki 

tanecikleri tutmak için kullanılırlar. Bu üniteler tutulan 

maddelerin boyutlarına göre kaba ve ince elekler olarak 

sınıflandırılırlar.  

 

FİZİKSEL ARITIM 

11 

MEKANİK IZGARA 

FİZİKSEL ARITIM 

10 

MEKANİK IZGARA 

FİZİKSEL ARITIM 

9 
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ÇÖKTÜRME HAVUZLARININ YAKLAŞIM YAPISI 

Dairesel Çöktürme Havuzu  

FİZİKSEL ARITIM 

24 

ÇÖKTÜRME HAVUZLARI 

FİZİKSEL ARITIM 

23 

 Çöktürme havuzlarında sınıflandırma akış şekli esas alınarak 

yapılabilir. Bunlar; 

1. Yatay ve paralel akımlı  

2. Yatay ve radyal akımlı 

3. Düşey ve radyal akımlı çökeltme havuzlarıdır. 

ÇÖKTÜRME HAVUZLARI 

FİZİKSEL ARITIM 

22 

 Kendiliğinden çökelebilen askıda katı maddelerin giderilmesi 

ön çöktürme havuzunda, 

 Biyolojik arıtma sırasında oluşan biyolojik yumakların 

giderilmesi son çöktürme havuzunda gerçekleştirilir. 

 Kimyasal pıhtılaştırma ve yumaklaştırma kullanıldığında 

oluşan kimyasal yumakların çökeltilmesi ise kimyasal 

çöktürme havuzlarında sağlanır.  

ÇÖKTÜRME HAVUZLARI 

FİZİKSEL ARITIM 

21 

ÇÖKTÜRME HAVUZLARI 

 Çökelme işlemi, sudan daha yoğun olan askıda katı maddelerin 

veya kimyasal ve biyolojik işlemlerle çökebilir hale getirilen katı 

maddelerin yerçekimi etkisiyle çökeltilmesi suretiyle sudan 

ayrılmasıdır. 

 Böylece kirleticiler çökebilir katı maddeler halinde sudan 

uzaklaştırılarak diğer arıtma ünitelerine geçişleri engellenir. 

FİZİKSEL ARITIM 

20 

DENGELEME HAVUZU GÖRÜNÜŞÜ 

FİZİKSEL ARITIM 

19 

(a) Genel Akım Hattı Üzerinde 

(b) Genel Akım Hattına Göre Yan Tarafta 
 

DENGELEME HAVUZLARI 

FİZİKSEL ARITIM 

18 

DENGELEME HAVUZLARI 

 Dengeleme havuzları, atıksularda debi, bileşim ve kirlilik 

yükünün zaman içindeki değişimlerinin dengelenmesini ve 

arıtma tesisine giden atıksu debisinin düzenli olmasını 

sağlar. 

FİZİKSEL ARITIM 

17 
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DANELERİN ÇÖKELME HIZLARI (20 C İÇİN) 

Sınıfı Çapı, d Çökelme hızı, m/saat 

s=1002 kg/m3 s= 2000 kg/m3 s= 2600 kg/m3 

Süspansiyon 
danecik 

1000 m 
100 m 
l0 m 

4 
0.04 

4 x l0-4 

2000 
20 
0.2 

3200 
32 
0.3 

Kolloid danecik 1 m 4 x 10-6 2 x 10-3 3 x l0-3 

KİMYASAL ARITIM 

32 

 İyon halde bulunan Cu+2, Zn+2, As+3, Na+, Cl- ve O2 ile N2 
çözünmüş maddelere örnek olarak verilebilir.  

 Kolloidlerin çapları 0.001 m ile 1 m arasındadır.  

 Süspansiyon maddelerin çapları ise 1 m’den büyüktür.  

 Kolloidlere, kil, SiO2, Fe(OH)3 ve virüsler, süspansiyon maddelere 
(askıdaki) bakteriler (1-10 m) kil, kum, bitki ve hayvan artıkları 
örnek olarak verilebilir.  

 Dane çapı küçüldükçe çökelme hızı azalmaktadır.  

 Herhangi bir sıvı içerisinde bulunan daneciğin çökelme hızına, 
danenin yoğunluğu, dane çapı ve sıvının vizkozitesi etkilidir. 

KİMYASAL ARITIM 

31 

KİMYASAL ARITIM 

 Su ve kullanılmış su tasfiyesinde suyun taşıdığı çözünmüş ve 

askıda bulunan ve istenmeyen çok küçük maddelerin 

giderilmesi için suya kimyasal maddeler ilave edilir. Bu 

maddelere kimyasal pıhtılaştırıcı veya koagülant denir.  

 Koagülasyonda koagülantların suya ilave edilmesi ve etkili 

hale getirilmesi için kimyasal ve mekanik işlemler uygulanır. 

Bu işlemler pıhtılaştırma ve yumaklaştırma olarak iki 

kısımdan meydana gelmektedir. 

30 

ÇÖZÜNMÜŞ HAVA İLE YÜZDÜRME 

FİZİKSEL ARITIM 

29 

YÜZDÜRME (FLOTASYON) 

 Yüzdürme (Flotasyon), atıksularda bulunan gerek sıvı gerek katı 

maddelerin yüzdürülerek su yüzeyinde toplanması ve 

sıyrılmasını sağlayan bir işlemdir. Flotasyon işlemi sıvı ortama 

verilen gaz (genellikle hava) kabarcıklarının, yüzdürülecek 

tanelere tutunarak bunları yukarıya doğru birlikte hareket 

ettirmeleri şeklinde olur.  

 

FİZİKSEL ARITIM 

28 

ÇÖKTÜRME HAVUZU 
(Savaklanan Su) 

FİZİKSEL ARITIM 

27 

 
DİKDÖRTGEN PLANLI ÇÖKTÜRME HAVUZLARI 

FİZİKSEL ARITIM 

26 

Döner 
Köprülü 
Sıyırıcı 

FİZİKSEL ARITIM 

25 
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KİMYASAL ARITMA PROSESİNDE KOAGÜLASYON, 
FLOKÜLASYON VE ÇÖKTÜRME 

Yumaklaştırma işleminde genel olarak,  
 

 kimyasal madde hazırlama kısmı,  

 hızlı karıştırma odası,  

 yumaklaştırma havuzu, 

 çökeltim havuzu  
 

bulunur. 

40 

Kireç ile fosfatın çöktürülmesi aşağıdaki iki reaksiyona göre gerçekleşebilir.  

 

5Ca++ + 3H2PO4
- + 7OH-   Ca5(PO4)3OH    + 6H2O  

  

3Ca++ + 2H2PO4
- + 4OH-   Ca3(PO4)2    + 4H2O  

 

Hidroksilapatit (Ca10(PO4)6(OH)2) ve trikalsiyum fosfat (Ca3(PO4)2)’ı 

kimyasal olarak çöktürmek için, fazla kalsiyum iyonu gereklidir. 

KİMYASAL ARITIM 

Kimyasal Madde Reaksiyonları (Kireç-2) 

39 

Kireç, su veya atıksuya ilave edildiğinde, yüksek pH’da pozitif yüklü 
Mg(OH)2 ve CaCO3 çökeleklerinin oluşmasına sebep olur. Kireç tek başına 
çöktürücü olarak kullanıldığında aşağıdaki reaksiyonlar gerçekleşir.  

 Ca(OH)2 + H2CO3  CaCO3    + 2H2O    

 Ca(OH)2 + Ca(HCO3)2  2CaCO3    + 2H2O  

Yüksek sertlik ve alkalinite içeren atıksularda pH 9.5-10’da, orta sertlik ve 
alkalinite içeren atıksularda pH 10-11’de, düşük sertlik ve alkalinite içeren 
atıksularda pH 11-11.5’de oldukça iyi bir çıkış suyu elde edilebilir.  

KİMYASAL ARITIM 

Kimyasal Madde Reaksiyonları (Kireç-1) 

38 

Atıksu arıtma sistemlerinin birçoğunda küçük boyutlardaki askıda katıları 
floklaştırmak için alum kullanılmaktadır. Alüminyum tuzlarıyla koagülasyonda iyi 
bir renk ve bulanıklık gideriminin sağlandığı bilinmektedir. 

Alum, kalsiyum ve magnezyum bikarbonat alkalinitesi içeren bir suya ilave edildiği 

zaman aşağıdaki reaksiyon meydana gelir.  

 Al2(SO4)3.18H2O + 3Ca(HCO3)2 3CaSO4 + 2Al(OH)3  + 6CO2 +18H2O 

Alüminyum iyonları, sudaki fosfor iyonlarıyla reaksiyona girerek alüminyum fosfat 

oluşturur ve çökelir. 

Al2(SO4)318H2O + 2PO4
3-  2AlPO4    + 3SO4

2- + 18H2O  

KİMYASAL ARITIM 

Kimyasal Madde Reaksiyonları (Alum) 

37 

 Yumaklaştırma işlemini hızlandırmak ve daha büyük yumak elde 
etmek için yumaklaştırıcı yardımcı maddeleri (Coagulant aids) 
kullanılır. 

 Kil, kalsit, polielektrolitler ve aktif silika, gibi maddeler yardımcı 
yumaklaştırıcı olarak kullanılırlar. 

 Suyun pH’sı alkali ve asitler tarafından uygun şekle getirilerek 
yumaklaşma iyileştirilir. Bu maksatla alkaliler olarak sönmüş kireç 
(Ca(OH)2), sönmemiş kireç (CaO) ve Sodyum Hidroksit (NaOH) gibi 
maddeler, asit olarak da en çok sülfirik asit (H2SO4) kullanılır.  

KİMYASAL ARITIM 

36 

Yumaklaştırıcılar 

Kimyasal Madde Adı Formülü Rengi Sudaki 
eriyebilirliği* 

Sudaki Asitlik ve 
baziklik durumu 

Alimünyum Sülfat 
(Alum) 

Al2(S04)3 • xH2O 
(x=14,18) 

Beyaz 
(Katı formda) 36.3 Asit 

Sodyum Aluminat NaAlO2 • nH2O Beyaz --- Alkali 

Ferrik Klorat 
(Demir III Klorür) 

FeCl3 • 6H2O 
Kahverengi 

(Katı veya sıvı) 
91.1 Asit 

Ferrik Sülfat 
(Demir III sülfat) 

Fe(S04)3 • 9H20 
Sarımsı kahverengi 

(Katı formda) 
--- Asit 

Ferrous Sülfat (Demir II 
Sülfat) FeSO4 • 7H20 Yeşil (Katı) 26.6 Asit 

Demir Sülfat Alüminyum 
Sülfat 

Fe2(S04)3 • 9H2O 
A12(S04)3•18H2O 

--- --- Asit 

Sönmüş Kireç  
Sönmemiş Kireç 

Ca (OH)2 •CaO Beyaz --- Alkali 

*20 C’de 100 gr kuru maddenin suda gr olarak erime miktarı 

KİMYASAL ARITIM 

35 

 ÇEŞİTLİ KİRLETİCİLERİN 

GİDERİLMESİNDE 

YUMAKLAŞTIRMANIN 

ETKİNLİK DERECELERİ 

Kirletici parametreler Yumaklaştırmadan sonra yüzde 
(%) olarak giderme verimi 

 
İNORGANİKLER 

Bulanıklık 
Süspansiyon maddeler (askıdaki) 

Fosfat (P2O5) 
Florür (F) 

Demir (Fe) 
Alüminyum (Al) 

Bakır (Cu) 
Çinko (Zn) 

Vanadium (V) 
Arsenik (As) 

Kadmiyum (Cd) 
Krom (Cr) 

Kurşun (Pb) 
Selenyum (Se) 

Civa (Hg) 
ORGANİKLER 

Renk (mg/Pt) 
KOİ (mg O2/l) 

TOK (C) 
BOİ (mg O2/l) 

Kijeldahl Azotu (N) 
MİKROORGANİZMALAR 

Virüsler 
Bakteriler 

Algler 

 
 

>60 
>60 
>60 

20-60 
>60 
>60 
>60 

20-60 
>60 

As+5>60, As+3 (20-60) 
>60 

Cr+6 (0-20), Cr+3>60 
>60 
>60 

20-60 
 

>60 
>60 
>60 
>60 
>60 

 
>60 
>60 

20-60 

KİMYASAL ARITIM 

34 

 Çökeltim havuzlarında süspansiyon maddelerin çökeltilmesi 
mümkün olup ancak kolloid daneciklerin çökelmesi çok uzun 
bekleme süresi gerektireceğinden çökeltim havuzlarında 
çökelmezler. Kolloidlerin çökelmelerini sağlamak için 
yumaklaştırma işlemi yapılır.  

 Yumaklaştırma metodu ile, suya renk ve bulanıklık veren 
maddeler giderilebilir. Çeşitli inorganik maddeler, organik 
maddeler, virüsler, bakteriler ve alglerin giderilmesinde 
yumaklaştırma etkilidir. 

KİMYASAL ARITIM 

33 
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KOAGÜLASYON (Karıştırmanın Boruda Yapılması) 

KİMYASAL ARITIM 

48 

KOAGÜLASYON (Dalgıç ve Yatay Perdeli Karıştırma Tipleri) 

KİMYASAL ARITIM 

47 

KOAGÜLASYON (Dikey Bir Şaft Üzerinde Dönen Hızlı Karıştırıcı) 

KİMYASAL ARITIM 

46 

KOAGÜLASYON  
(ÇEŞİTLİ KARIŞTIRICI TİPLERİ) 

KİMYASAL ARITIM 

45 

 Karışımın iyi bir şekilde sağlanması için genellikle mekanik 

karıştırıcılar kullanılmaktadır.  

 Mekanik karıştırıcılar; türbin pervane, eksenel akışlı pervane, 

pedal, palet gibi muhtelif şekillerde kullanılabilirler. 

KOAGÜLASYON 

KİMYASAL ARITIM 

44 

 Koagülasyon, kimyasal arıtma prosesinin ilk adımıdır ve hızlı 
karıştırma olarak da adlandırılır.  

 İyi dizayn edilen bir hızlı karıştırma prosesi, gerekli olan kimyasal 
miktarının azalmasına ve flokülasyon ünitesinin veriminin artmasına 
sebep olacaktır.  

 Etkili bir koagulasyon yapabilmek için, su kütlesi boyunca üniform 
olarak koagülantın hızlı dağılımı gereklidir. Böylece koagülant sudaki 
bütün askıda katı maddelerle ilişki kurar.  

 Koagülasyon-flokülasyon prosesinde, partiküllerin bir diğerini 
yakalamak ve kontak kurmak için kabiliyeti, hız gradyanı ile tesbit 
edilebilir (300-1000 sn-1) . 
 

KOAGÜLASYON 

KİMYASAL ARITIM 

43 

KOAGÜLASYON-FLOKÜLASYON 

 Koagülasyon ve flokülasyon; flok oluşturan kimyasal bir reaktifi, 
çökelemeyen katılarla birleştirmek ve yavaş çökelen askıda katıları 
hızlı çökeltmek için su ve atıksuya ilavesini içeren bir prosestir.  

 Daha sonra flok, çöktürme ile su veya atıksudan uzaklaştırılır.  

 Koagülasyon, koagülantın ilavesi ve hızlı karıştırılması işlemidir. Bu 
işlemle kolloidal destabilizasyon, askıda katıların iyileşmesi ve 
önceden destabilize olmuş partiküllerin agregasyonu sağlanmış olur.  

 Flokülasyon, yavaş karıştırma işlemidir ve destabilize olmuş 
partikülleri birleştirmek ve hızlı çökelen floklar haline getirmek için 
kullanılır.  
 

KİMYASAL ARITIM 

42 

KİMYASAL ARITMA PROSESİ AKIM ŞEMASI 

41 
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 Aerobik proses: Oksijenin varlığında gerçekleşen biyolojik arıtma 
 
 Anaerobik proses: Oksijenin yokluğunda gerçekleşen biyolojik 

arıtma 
 
 Anoksik proses: Nitrat azotunun oksijen yokluğunda azot gazına 

çevrildiği proses (Denitrifikasyon) 
 
 Fakültatif proses: Organizmaların oksijenin varlığında ya da 

yokluğunda çalışabildikleri biyolojik proses 
 
 Hibrit proses: Aerobik, anoksik ve anaerobik proseslerin beraberce 

uygulandığı proses tipleri 

Biyolojik Arıtmada Kullanılan Bazı Terimler 

BİYOLOJİK ARITMA 

56 

Biyolojik Arıtmanın Temel Amacı; 
 
Atıksudaki ve septik çıkışlardaki organik maddeleri 
stabilize etmek, 
 
Çökemeyen kolloidal katı maddeleri yumaklaştırmak ve 
çökeltmek,  
 
Azot ve fosfor gibi nütrientleri gidermektir. 

 

BİYOLOJİK ARITMA 

55 

FLOKÜLASYON 

KİMYASAL ARITIM 

54 

FLOKÜLASYON (Düşey Şaftlı Pedal Tertipli Bir Yumaklaştırma Havuzu) 
 

KİMYASAL ARITIM 

53 

FLOKÜLASYON (Yatay Şaftlı Pedal Tertipli Bir Yumaklaştırma Havuzu) 

KİMYASAL ARITIM 

52 

FLOKÜLASYON(Çeşitli Yumaklaştırma Havuzları) 

KİMYASAL ARITIM 

51 

FLOKÜLASYON 

 Flokülasyon (yumaklaştırma) veya yavaş karıştırma havuzları, hızlı 
karıştırmayı müteakip teşkil edilir.  

 Yavaş karıştırmada destabilize olmuş kolloidlerin birleşerek 
yumaklar meydana getirmesi sağlanır.  

 Bu işlem için en çok mekanik yumaklaştırıcılar kullanılır.  

 Bunlar düşey milli pedallı karıştırıcılar veya yatay milli veya kanatlı 
karıştırıcılar olabilir.  

 Mekanik yumaklaştırıcılar haricinde dalgıç perdeli ve basınçlı hava 
ile de yumaklaştırma mümkündür.  

KİMYASAL ARITIM 

50 

KOAGÜLASYON (Karıştırmanın Hidrolik Sıçrama İle Yapılması) 

KİMYASAL ARITIM 

49 
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 Hücre sentezi için gerekli karbonun kaynağına göre 
mikroorganizmalar: 

 Hetetrofik: Gerekli karbon için organik karbon kullanılıyorsa 
hetetrofik organizma adı verilir. Enerji kaynağı olarak organik maddeleri 
kullanırlar.  

 Ototrofik: Gerekli karbon için CO2 veya karbonat kullanılıyorsa bu tür 
organizmalara denir. Enerji kaynağı olarak ışığı ya da inorganik 
oksidasyon-redüksiyon denklemlerini kullanırlar. Bir ototrofik organizma 
gerekli enerjiyi ışıktan sağlıyorsa fotosentetik organizma, inorganik 
oksidasyon-redüksiyon denklemlerinden sağlıyorsa kemosentetik 
organizma adı verilir.  

olarak iki gruba ayrılırlar.  

Enerji ve Karbon Kaynakları 

BİYOLOJİK ARITMA 

64 

Enzimler, tepkimenin serbest enerji değişimini ya da denge sabitini 
etkilememelerine karşın; substrata (reaktant) bağlanarak  
katalizledikleri tepkimenin aktivasyon enerjisini düşürür ve hızını 
artırırlar.   

Enzimlerin Rolü 

BİYOLOJİK ARITMA 

63 

 Enzimler protein yapıda, yüksek katalitik güce sahip, kolloidal, 
kompleks, geniş kullanım alanlı ve kimyasal katalistlere kıyasla çok 
daha hızlı tepkime veren biyokatalizörlerdir.  

 
 Her biyolojik dönüşüm bir enzim tarafından katalizlenir. 
 
 Enzimin etki ettiği maddeye “substrat” denir. Bazı enzimler birden 

fazla substrat bağlayabilirler (düzenleyicialosterik enzimler).  
 
 Enzime başka moleküllerin bağlanması aktif kısım özelliklerini 

değiştirip enzimatik tepkime hızını düşürebilir ya da durdurabilir.  
 
 Biyolojik arıtmada organik bileşikler organizmaların salgıladığı 

enzimler tarafından parçalanırlar. 

Enzimlerin Rolü 

BİYOLOJİK ARITMA 

62 

Bakteriyel 
Metabolizma 

BİYOLOJİK ARITMA 

61 

 Hücre içerisinde katabolik ve anabolik reaksiyonlar meydana 
gelmektedir.  

 
 Katabolik reaksiyonlarla büyük hücreli moleküller küçük 

moleküllere dönüştürülürken enerji açığa çıkmaktadır. 
 
 Anabolik reaksiyonlarla yeni hücreler meydana getirilmekte ve bu 

süreç için enerji gerekmektedir. 

Bakteri Metabolizması 

BİYOLOJİK ARITMA 

60 

 Biyolojik nütrient giderimi: Biyolojik arıtma proseslerinde azot ve fosfor 
giderimi. 

 

 Nitrifikasyon: Amonyağın önce nitrite ardından nitrata dönüştüğü iki 
adımlı biyolojik proses. 

 

 Denitrifikasyon: Nitratın azot ve diğer bazı nihai gaz ürünlerine çevrildiği 
biyolojik proses. 
 

 Substrat: Biyolojik arıtmada mikroorganizmalar tarafından kullanılan ve 
arıtmayla son ürünlere dönüştürülen organik madde ve nütrientler. 

 

 Hibrit proses: Askıda büyüyen ya da bağlı büyüyen proseslerin beraberce 
kullanıldığı proses. 

 

 Stabilizasyon: Ön çöktürme ve biyolojik arıtmada üretilen çamurdaki 
organik maddelerin stabil hale getirildiği biyolojik proseslerdir. Aerobik ve 
anaerobik olarak iki çeşittir. 

 
 

Biyolojik Arıtmada Kullanılan Bazı Terimler 

BİYOLOJİK ARITMA 

59 

 Askıda büyüyen prosesler: Atıksudaki organik maddelerin 
gazlara ve yeni hücrelere dönüşmesinde, atıksu içerisinde askıda 
halde bulunan mikroorganizmaların sorumlu olduğu biyolojik arıtma 
sistemleri 

 

Biyolojik Arıtmada Kullanılan Bazı Terimler 

BİYOLOJİK ARITMA 

58 

 Bağlı büyüyen prosesler: Atıksudaki organik maddelerin gazlara 
ve yeni hücrelere dönüşmesinde, taş, seramik, plastik vb. gibi 
maddelere bağlı olarak bulunan mikroorganizmaların görev aldığı 
biyolojik arıtma sistemleri 

Biyolojik Arıtmada Kullanılan Bazı Terimler 

BİYOLOJİK ARITMA 

57 



309

 Hücre Büyümesi: 
 
 rg'= bakteriyel büyüme hızı, kütle/hacim-zaman (içsel solunumun 

dikkate alınmamış hali) 

 μ = spesifik büyüme hızı, zaman-1 

 X = mikroorganizma konsantrasyonu (VSS olarak), kütle/birim 
hacim’dir. 

 Bakteri hücresi ağırlıklı olarak organik maddeden oluşup küçük bir 
miktarı inorganik maddelerdir. 

 Yukarıda X olarak verilen mikroorganizma konsantrasyonu, bakterinin 
toplam kütlesini değil sadece organik yani uçucu askıda katı (VSS) olarak 
ifade edilen kısmı kapsamaktadır.  

 Gerçek mikroorganizma konsantrasyonu belirlenen VSS 
konsantrasyonuna inorganik kısmın da ilave edilmesiyle bulunabilir. 

Biyolojik Arıtma Kinetikleri 

BİYOLOJİK ARITMA 

72 

Bakteri Kütlesi Bakımından Bakteriyel Büyüme 

BİYOLOJİK ARITMA 

71 

 Lag Fazı: Bu faz bakteri sayısına bağlı değişimden farklıdır. Bunun 
nedeni bölünme başlamadan bakteri kütlesinde bir artma olmasıdır. 

 Logaritmik Büyüme Fazı: Bu fazda bakterilerin kullanımı için bol 
miktarda substrat mevcuttur. Büyüme hızı mikroorganizmaların 
substratı kullanabilme yeteneğine bağlıdır. 

 Azalan Hızla Artış Fazı: Bu fazda besi maddesi azaldığından bakteri 
kütlesindeki artış hızı azalır. 

 İçsel Tükenme Fazı: Bu fazda artık besi maddesi minimum bir 
seviyede olduğundan mikroorganizmalar yenileme olmaksızın kendi 
protoplazmalarını tüketmeye başlarlar ve böylece bakteri kütlesinde 
hızlı bir azalma görülür. 

Bakteri Kütlesi Bakımından Bakteriyel Büyüme 

BİYOLOJİK ARITMA 

70 

 Çoğalma bakterilerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için temel 
faaliyetlerinden biridir. 
 

 Bakterilerde çoğalma bölünme, çiftleşme ve tomurcuklanma 
şekillerinden biriyle olur. Ancak genel olarak görülen çoğalma türü 
bölünmedir.  
 

 Çoğalmayı etkileyen parametreler: 
 Çevre şartları,  
 Ortam büyüklüğü,  
 Nütrient miktarı  

çoğalmanın sınırlarını belirler.  
 

 Bakteriyel büyüme iki şekilde ifade edilebilir: 
 Bakteri sayısı bakımından büyüme,  
 Bakteri kütlesi olarak büyümedir. 

Bakteriyel Büyüme 
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Evsel atıksulardaki 
karakteristik değerler 68 

 Azot ve fosfor gibi nütrientler bakterilerin hücre sentezi yapabilmesi 
ve büyümesi için gerekli maddelerdir.  

 
 Ancak her atıksuda nütrientler yeterli ölçüde bulunmayabilir.  
 
 Bu gibi durumlarda atıksuya dışarıdan nütrent ilavesi gereklidir.  
 
 Genel olarak evsel atıksular biyolojik büyüme için yeterli miktarda 

nütrient ihtiva etmektedir.  

Nütrient İhtiyacı 
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Karbon ve enerji akışı;  
(a)aerobik solunum, (b) anaerobik solunum,  
(c) kemolitotrofik metabolizma, (d)fototrofik metabolizma 
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 Asimilasyon: Canlı organizmaların hücre sentezi yaparak 
çoğalmaları olayıdır. 
 

 Disimilasyon: Asimilasyon ve hareket gibi işler için gerekli enerjiyi 
üretmeleri ve depo etmeleri işlemidir. 

  
 İçsel solunum: Atıksudaki organik madde sınırlı olduğunda 

organik madde yerine hücre materyali kullanılır ve hücre yapısında 
bir azalma olur. Hücre yapısındaki bu azalmaya içsel solunum denir.  
 

 Hetetrofik organizmalar yeni hücre sentezi için gerekli olandan daha 
fazla organik maddeyi parçalarlar. Bu fazlalık kısım enerji amacıyla 
kullanılan kısımdır. 
 
 

Enerji ve Karbon Kaynakları 
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Geri Devirli ve Tam Karışımlı Askıda Büyüyen Prosesler 

Geri devir hattından çamur atılması hali        Havalandırma tankından çamur atılması hali 

Deşarj

Geri Devir

Havalandırma
Ön

Çöktürme
Kum

TutucuIzgara
Son

Çöktürme
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Aktif çamur prosesinin şematik gösterimi  

80 

Geri Dönüşümsüz ve Tam Karışımlı Askıda Büyüyen Prosesler 
 

Bu tür prosesler havalandırmalı lagün ya da doldur boşalt reaktör olarak 
da bilinir.  
 

θ (hidrolik bekletme süresi) = V/Q şeklinde ifade edilmektedir.  

Geri devirsiz reaktörlerde katı bekletme süresi yani çamur yaşı (θc), 

hidrolik bekletme süresine (θ) eşittir. Dolayısıyla çamur yaşı 

aşağıdaki denklemle hesaplanabilir.  

         
      

Biyolojik Arıtma Kinetiklerinin Modellenmesi 
BİYOLOJİK ARITMA 
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Dolayısıyla içsel ayrışmanın denklemi şu şekilde olur: 
 
 

 

 rd = içsel ayrışma hızı, kütle/hacim-zaman 
 kd = içsel ayrışma katsayısı, zaman-1’dir. 
 

O halde içsel solunumda dikkate alındığında rg şu şekilde ifade edilir. 

İçsel Solunum Etkisi 
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Bir sistem içerisinde mikroorganizmaların kullanması için yeteri kadar 
substrat kalmadığında kendi protoplazmalarını tüketirler. Buna içsel 
solunum denir. 

İçsel solunumu temsil eden denklem aşağıdadır. 
 

    (bakteri hücresi) 

    C5H7NO2     +      5O2      →    5CO2    +   2H2O   +   NH3   + enerji       
        113                    160 
          1                      1,42 

Gerek bu faaliyeti, gerekse mikroorganizmaların ölmesi, ya da değişik 
türlerin birbirini yok etmesi gibi olayları da hücre büyümesinde dikkate 
almak gerekir. Tüm bu olayları temsil edecek şekilde endojen ayrışma 
adı verilen bir parametre tanımlanmıştır. İçsel ayrışma (endogenous 
decay) hızı mikroorganizma konsantrasyonuyla orantılıdır.  

İçsel Solunum Etkisi 
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denklemleri eşitlenirse aşağıdaki denklem elde edilir: 
 
 
 

Bu eşitlikte    olarak ifade edilir. O halde;  
 

 
 
k katsayısı; mikroorganizma kütlesi başına maksimum 

substrat kullanım hızını ifade eder. 
 

 

Hücre Büyümesi ve Substrat Kullanımı 
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 Hem kesikli hem de sürekli reaktörlerde substratın bir kısmı yeni 
hücreye çevrilirken bir kısmı da organik ve inorganik nihai ürünlere 
dönüşür.  

 Bakteriyel büyüme hızı ile substratın kullanım hızı arasındaki eşitlik 
aşağıda verilmiştir: 

 

 

 Y = maksimum ürün katsayısı, kütle/kütle (üretilen 
mikroorganizmanın kullanılan substrata oranı) 

 rsu = substrat kullanım hızı, kütle/birim hacim-zaman’dır. 

Hücre Büyümesi ve Substrat Kullanımı 
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Denklemler birleştirilecek olursa: 

 
 
 

denklemi elde edilir. 

Substrat Sınırlı Büyüme 
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 Sürekli tip reaktörlerde sınırlı substrat ve nütrient durumları için 
Monod tarafından geliştirilen eşitlik aşağıdadır: 
 
 
 
 
 μm = maksimum spesifik büyüme hızı, zaman–1 

 S = çözeltide büyümeyi sınırlandıran substrat konsantrasyonu, 
kütle/birim hacim 

 Ks = maksimum büyüme hızının yarısındaki substrat 
konsantrasyonu, kütle/birim hacim’dir. 

 

Substrat Sınırlı Büyüme 
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 Uluslararası Su Kirliliği Araştırma ve Kontrolü Birliği  

 Biyolojik atıksu arıtımı dizaynının matematiksel olarak modellenmesi 

  Modeller subsrat kullanımına karşı büyümeye bağlıdır.  

 Modellerde Monod spesifik büyüme hızları kullanılmaktadır. 

ASM1 modeli, aerobik ve anoksik şartlarda karbonlu organikleri kullanan 
hetetrofik bakterilerin ve amonyağı nitrata oksitleyen ototrofik 
nitrifikasyon bakterilerinin reaksiyonlarıyla tariflenir  

ASM2 modeli ise anaerobik, anoksik ve aerobik şartlar altında fosforu 
gideren bakterileri de içeren daha gelişmiş bir modeldir  

Modellerin temel amaçları; (1) sisteme etki eden parametrelerin tesir 
derecelerini belirlemek, (2) arıtma tesisini dizayn etmek ve (3) bilinen 
bir durum için arıtma derecesini hesaplamaktır.  

Aktif çamur modelleri (Activated Sludge Model, ASM) 
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Kinetik katsayılar atıksu tipine bağlı olarak değişir. Tablo 8 evsel 
atıksular için bazı kinetik katsayıların tipik değerlerini vermektedir. 

Kinetik katsayılar genel olarak BOİ’ ye bağlı olarak verilir. Ancak son 
yıllarda yapılan çalışmalarla KOİ’ ye bağlı olarak kinetik katsayıların 
tayini de yapılmaya başlanmıştır.  

 

Kinetik katsayılar 
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Katsayı Birimi Değerler* 

Orta 
Aralık Tipik 

k gün-1 2-10 4 

Ks mg KOİ/L 15-70 40 

mg BOİ5/L 25-100 60 

Y mg VSS/ mg KOİ 0,3-0,6 

0,4-0,8 

0,01- 

0,4 

mg VSS/ mg BOİ5 0,4-0,8 0,6 

kd gün-1 0,02-0,10 0,055 
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Akım rejimlerine göre 
reaktör tiplerinin 
şematik gösterimi ve 
örnek reaktör resimleri,  

(a) Piston akımlı,  

(b) Tam karışımlı 

 

Piston akım ve tam karışımlı hal 
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 F/M oranı toplam mikroorganizma miktarı başına düşen KOİ veya BOİ 
miktarı olarak tarif edilir.       
    

                                         denklem Q/V ifadesi yerine 1/θ ifadesi yazılırsa; 

 
                                          olur.  
 

Burada;   F/M = substratın biyokütleye oranı, g BOİ/g VSS-gün, 
                 X       = havalandırma havuzundaki biyokütle kons, g/m3 

 Hacimsel organik yük havalandırma havuzu hacmine 1 günde uygulanan 
BOİ veya KOİ miktarı olarak ifade edilebilir. O halde; 
 
 

 

Burada; Lorg = hacimsel organik yük, kg BOİ/m3-gün’ dür. 
 

F/M (Food/Microorganism) oranı ve Hacimsel organik yük (Lorg) 
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Aerobik sistemlerde kullanılan oksijen miktarı giderilen bKOİ 
miktarının atık çamurun bKOİ’sinden farkı olarak karşımıza çıkar. 
Oksijen kullanımı için kütle korunum denklemi yazılırsa; 
 

Oksijen kullanımı =  bKOİ giderilen – atık çamur bKOİ kons. 
        
   R0 = Q(S0-S) – 1,42 Px,bio  

        
Burada; R0, gerekli oksijen miktarı (kg/gün);  
  Px,bio, her gün atılan VSS olarak biyokütle (kg/gün)’dür. 

 

Oksijen gereksinimi 
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Geri Devirli ve Tam Karışımlı Askıda Büyüyen Prosesler 

BİYOLOJİK ARITMA 

Sistemin θc değeri arttıkça daha fazla biyokütle solunumla tüketilir 
ve hücre yığını oluşumu artar. Dolayısıyla MLVSS ile biyokütle 
arasındaki farklılık θc arttıkça fazlalaşır. 

Aktif çamur sisteminde bsCOD, MLVSS ve biyokütlenin çamur yaşıyla değişimi 

83 

Dolayısıyla günlük atılan çamur miktarı şu şekilde ifade edilebilir. 

        
   
         
      
burada;  PXT = atılan günlük çamur, g VSS/gün 

  XT = havalandırma havuzundaki toplam MLVSS    
                                 konsantrasyonu, gVSS/m3 

                V = havalandırma havuzu hacmi, m3 

 

Geri Devirli ve Tam Karışımlı Askıda Büyüyen Prosesler 
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Sistemde çamurun birim zamanda atılan çamur miktarına oranı, katı 
bekletme süresi (çamur yaşı) olarak ifade edilmektedir. 

 
 
 

Mikroorganizma konsantrasyonu ise; 
 

 
 
 
Eğer çamur geri devri yapılmazsa çamur yaşı θc, hidrolik 
bekletme süresi θ’ ya eşit olacaktı. 

 

Geri Devirli ve Tam Karışımlı Askıda Büyüyen Prosesler 
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Nitrat giderimi için; 

NO3
-+1,18CH3OH+0,27H2CO3→0,09C5H7NO2+0,454N2+1,82H2O+HCO3

- 

Nitrit giderimi için; 

NO2
-+0,68CH3OH+0,555H2CO3→0,047C5H7NO2+0,476N2+1,25H2O+HCO3

-  

Oksijen giderimi için; 

O2
-+0,95CH3OH+0,06NO3→0,06C5H7NO2+1,075H2O+0,585H2CO3

- 

                     +0,06HCO3
-  

Azot gazına çevrilen beher mg nitrat azotu başına, 2,70 mg metanol (CH3OH) 
kullanılır, 0,74 mg yeni hücre ve 3,57 mg alkalinite (CaCO3 olarak) üretilir. 

Denitrifikasyon için gerekli metanol miktarı şu şekilde hesaplanabilir: 

CH3OHgereken = 2,70(NO3-N) + 1,56(NO2-N) + 0,95 ÇO 

Denitrifikasyon Denklemleri 
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 Denitrifikasyon nitrat azotunun azot gazına döndüğü proseslere verilen 
isimdir. Serbest oksijen olması istenmediğinden bu proses anoksik 
tanklarda yapılır. 

 Denitrifikasyon bakterileri nitratı azot gazına çevirerek büyümeleri için 
gerekli enerjiyi elde ederler.  

 Ancak hücre sentezi için bir karbon kaynağı gerekir. Nitrifikasyona 
uğramış sularda genelde karbon düşük miktarlardadır. Bu yüzden 
dışarıdan karbon ilave etmek gerekebilir. 

 Karbon kaynağı olarak genellikle metanol ve diğer bazı organik bileşikler 
kullanılır.  

Denitrifikasyon 
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(c) düşük hızlı proses, (d) aktif çamuru takip eden 

Bağlı Büyüyen Nitrifikasyon Prosesleri 
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Askıda Büyüyen Nitrifikasyon Prosesleri 

 

(a) ayrı bölmede, (b) aynı bölmede nitrifikasyon 
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Nitrifikasyon Denklemleri 

Biyolojik nitrifikasyonda amonyak iki adımda nitrata okside olur.  

İlk adımda amonyak nitrite dönüşürken, ikinci adımda nitrit, nitrata dönüşür. 

Nitrosomonas tarafından amonyağın nitrite dönüşümü; 

NH4+ + 1,5O2 →NO2
- + 2H+ + H2O 

Nitrobakter tarafından nitritin nitrata dönüşümü; 

NO2
- + 0,5O2 → NO3

-  

İki adım birleştirilirse amonyağın nitrata dönüşümü;  

NH4+ + 2O2 → NO3
- + 2H+ + H2O 

şeklindedir. Amonyum yeni hücrelerin asimilasyonunda kullanıldığından;  

4CO2 + HCO3 + NH4+ +H2O → C5H7NO2 + 5O2 

Böylece genel reaksiyon: 

NH4
++1,73O2+1,96HCO3→0,038C5H7NO2+0,96NO3

-+1,077H2O +1,769H2CO3  

   

BİYOLOJİK ARITMA 
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Biyolojik Arıtmada Azot Giderim Yolları 
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 Fosfor atıksularda, inorganik, ortofosfat veya kompleks fosfatlar olarak 
organik formda bulunur. 

 Kompleks fosfatlar sentetik deterjanlardan kaynaklanır ve atıksudaki 
fosfatın yaklaşık yarısını oluşturur.  

 Kompleks fosfatlar biyolojik arıtmada ortofosfata hidrolize olurlar.  

 Evsel atıksularda ortalama fosfor konsantrasyonu 5-9 mg/L arasında 
değişir.  

 Ön çöktürme esnasında fosforun %10’ u çökelir, klasik biyolojik arıtma 
esnasında ise %10-20’ si yeni hücrelere dönüşür.  

 Kalan yaklaşık %70’ lik kısım ise alıcı ortama deşarj edilir. 

 

Nütrient Giderimi 
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 Azot atıksularda çeşitli şekillerde bulunabilir (organik, amonyak, nitrit 
ve nitrat).  

 Genel olarak evsel atıksularda azot, organik veya amonyak şeklinde 
bulunur.  

 Evsel atıksularda azot konsantrasyonu 25-35 mg/L aralığında değişir. 

 Atıksu arıtma tesislerinin ön çökeltme havuzlarında toplam azot 
konsantrasyonunun %20’ si çökelerek giderilir.  

 Biyolojik arıtmada organik azotun önemli bir kısmı amonyağa çevrilir. 

 Amonyağın da %20’lik bir kısmı yeni hücre oluşumunda kullanılır.  

 Klasik biyolojik arıtma tesislerinde geriye kalan %60’lık azot miktarı 
alıcı ortama deşarj edilir.  

 

Nütrient Giderimi 
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VIP (Virginia Inititative Plant) prosesi  

Biyolojik Azot-Fosfor Giderim Prosesleri  
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UCT (University of Cape Town) prosesi  

Biyolojik Azot-Fosfor Giderim Prosesleri  
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Beş adımlı Bardenpho prosesi   

Biyolojik Azot-Fosfor Giderim Prosesleri  
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A2/O prosesi  

Biyolojik Azot-Fosfor Giderim Prosesleri  
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A/O prosesi 

Biyolojik Fosfor Giderim Prosesleri  
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Çözünür BOİ ve Ortofosforun değişimi  

Biyolojik Fosfor Giderimi 
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Dört adımlı piston akımlı Bardenpho prosesi  

Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Prosesleri 
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Oksidasyon havuzu  

Nitrifikasyon-Denitrifikasyon Prosesleri 
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Aerobik  Sistemlerde Kullanılan Difüzör Tipi Havalandırıcılar 

BİYOLOJİK ARITMA 

  

112 

Aerobik  Sistemlerde Kullanılan Mekanik Havalandırıcılar 
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Aktif çamur prosesi SRT, gün Oksijen ihtiyacı 

Yüksek hızlı (nitrifikasyon yok) 0,75-2 0,6-0,8 kgO2/kgKOİ (uygulanan) 

Klasik (nitrifikasyon yok) 3-8 0,7-0,9 kgO2/kgKOİ (uygulanan) 

Düşük hızlı (nitrifikasyon) >15 0,8-1,1 kgO2/kgKOİ  (uygulanan)  
+ 
4,6-4,7 kgO2/kgNO3-N (üretilen) 

Kg O2/gün= Q(So-S) -1,42 Px + 4.6 * Q (NO3) – 2,86 * Q (NO3) 

Askıda Büyüyen Aerobik  Sistemlerde Oksijen İhtiyacı 
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Aktif Çamur Proseslerinde Çamur Üretimi 
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Q(X0) + Qr(Xr) = (Q+Qr)(X) 

 
 LmgXLmgX
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Aktif Çamur Proseslerinde Çamur Geri Devrinin Tespiti 
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F/M oranına dayalı hacim  

Ortalama çamur bekletme süresine 
dayalı hacim 

Hacimsel yüke dayalı hacim  

Aktif Çamur Proseslerinin Tasarımı 
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Aktif Çamur Proseslerinin Tasarımı 
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Proses tipi θc,gün 
F/M kgBOİ5/ 

kgMLVSS.gün 
Hacimsel yük 
kgBOİ/m3.gün 

MLSS, 
mg/L 

V/Q, 
saat 

Qr 

% 
Klasik  piston akımlı 3-15 0,2-0,4 0,3-0,7 1000-3000 4-8 25-75b 
Tam karışımlı              3-15 0,2-0,6 0,3-1,6 1500-4000 3,5 25-100b 
Tek kademeli 
nitrifikasyon              

8-20 0,10-0,20    
(0,02-0,15)c 

0,1-0,4 1500-3500 6-15 50-150 

Ayrı-kademede 
nitrifikasyon          

15-100 0,05-0,20    
(0,04-0,15)c 

0,06-0,18 1500-3500 3-6 50-200 

Uzun havalandırma 20-40              0,04-0,10                 0,1-0,3          2000-5000         20-30       50-150 
Oksidasyon havuzu 15-30              0,04-0,10                 0,1-0,3          3000-5000         15-30        75-150 
Ardışık kesikli 
reaktör 

10-30              0,04-0,10                 0,1-0,3          2000-5000        15-40          NA 
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 Proses Yükleme Kriterleri 
 F/M oranı 
 Çamur Bekletme Süresi (c, SRT) 
 Hacimsel Organik Yük (Lorg) 

 

 Çamur Üretimi 
 Oksijen ihtiyacı ve Temini 
 Reaktör Boyutu ve Konfigürasyonu 
 Karıştırma için Enerji İhtiyacı 
 Son Çöktürme  

Aktif Çamur Proseslerinin Tasarımı 
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Başlıca sebep: Çöktürmede azot gazı çıkışı 

Çamur yüzmesini önlemenin yolları şu şekildedir: 

1.Geri devir çamuru çekme hızını artırarak, çamurun çöktürme 
tankındaki bekleme süresini azaltmak,  

2.İlk yöntemin işe yaramadığı durumlarda, havalandırmadan gelen 
atıksuyun hızını azaltmak,  

3.Mümkün olduğu durumlarda çamur toplama mekanizmalarının 
hızını artırmak,  

4.SRT değerini nitrifikasyonun gerçekleşemeyeceği değerlere kadar 
düşürmek. 

Çamur yüzmesi 
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Çamur kabarmasını etkileyen faktörler 
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Faktör Tanım 

Atıksu karakteristikleri 

Debi değişimi 
Kompozisyon değişimi 
    pH 
    Sıcaklık 
    Septiklik derecesi 
    Nütrient içeriği 
Atık bileşenlerinin doğası 

Dizayn hataları 

Yetersiz hava sağlanması 
Yetersiz karıştırma 
Kısa devre (havalandırma tankları ve çöktürücüler) 
Çöktürücü dizaynı (çamur toplama ve geri devri) 
Geri devir çamur pompalama kapasitesinin yetersizliği 

İşletme koşulları 

Düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonu 
Nütrientlerin yetersizliği  
Düşük F/M oranı 
Yetersiz çözünmüş BOİ 
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Çamur kabarması ve köpük oluşumu 

BİYOLOJİK ARITMA 
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(a) filamentli olmayan iyi çöken flok,  
(b) filamentli mikroorganizmalarla köprü oluşturmuş flok partikülleri,  
(c,d) kötü çökelmeye neden olan filamentli mikroorganizmaların görünüşleri,  
(e) sülfür granüllü Thiothrix filamentleri ve  
(f) düşük Ç.O. konsantrasyonlarında gözlenen 1701 tipi filamentli 

mikroorganizma-Sphaerotilus 

İşletme Problemleri 

BİYOLOJİK 
ARITMA 

 Çamur kabarması,  
 

 Çamur yüzmesi  
 

 Nocardia’dan dolayı 
köpük oluşumu 

117 

Akış hızı, m3/m2.gün Yük, kg/m2.saat 

Arıtım tipi                               Ortalama Pik Ortalama Pik Derinlik, m 

Aerobik-aktif çamur          
(uzun hav. hariç) 16-28 40-64 4-6 8 3,5-6 

Uzun havalandırma                    8-16 24-32 1,0-5 7 3,5-6 

Fosfor giderimi için  
Çıkış suyu kons., mg/L 
         Toplam P=2 
         Toplam P=1 
         Toplam P=0,2-0,5 

 
 

24-32 
16-24 
12-20 

 
 

3,5-6 

Nitrifikasyon çıkış suyu            16-24 32-40 3-5 8 3,5-5 

Son Çöktürme Havuzları için Tipik Dizayn Kriterleri 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Son Çöktürme Havuzları 

BİYOLOJİK ARITMA 
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SVI < 100-150 iyi çökelme özelliğine sahip çamur 
 
SVI > 150 kötü çökelme özelliğine sahip çamur 

 
 LmgAKM

xLmLhacmiçamurçökenSVI
/

1000/


Son Çöktürme Havuzları 

BİYOLOJİK ARITMA 

  
SF

günsaatV
OR i

dizayn
/24



OR =  yüzey yükü, m3/m2.gün 
 Vi     =  bölgesel çökelme hızı, m/saat 
 SF   =  emniyet faktörü, tipik olarak 1,75-2,5 

114 

Tam karışım için gerekli güç = 19 ile 39 kW/103.m3 

  
Difüzörlü sistem (Rulo Tip)    = 20-30 m3/103.m3.dakika  
 
Grid tipi difüzör                 = 10-15 m3/103.m3.dakika 

Aerobik  Sistemlerde Karıştırma için Enerji İhtiyacı 

BİYOLOJİK ARITMA 

113 
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 Klasik bir damlatmalı filtre yatağı 50-100 mm boyutlarındaki kaya, 
cüruf veya çakıl malzemeleri içermektedir. 

 Yatak derinliği 2-3 m arasındadır. 
  Klasik filtreler; 

 düşük hızlı,  
 standart hızlı ve  
 yüksek hızlı olarak sınıflandırılırlar.  

 İyi işletilen damlatmalı filtrelerde çıkış suyu BOİ5 ve AKM 
konsantrasyonları tipik olarak 20 mg/L civarındadır.  

 Düşük yüklerde damlatmalı filtreler nitrifikasyon için verimli bir 
şekilde kullanılmaktadır. 

Damlatmalı filtreler 

BİYOLOJİK ARITMA 
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 Damlatmalı filtrede etkili olan mikroorganizmalar: 
 Aerobik, anaerobik ve fakültatif bakteri,  
 Mantar,  
 Alg,  
 Protozoalar, 
 Solucan, böcek larvaları ve salyangozlar gibi hayvanlar.  
 

 Biyolojik topluluktaki çeşitliliğin sebepleri:  
 Organik yük,  
 Hidrolik yük,  
 Giriş atıksu kompozisyonu,  
 pH,  
 Sıcaklık, 
 Havalandırmanın durumu,  
 Diğer çevresel faktörler. 

Damlatmalı filtrelerde biyolojik çeşitlilik 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Damlatmalı filtre 
çalışma prensibi 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Damlatmalı filtre çalışma prensibi 

BİYOLOJİK ARITMA 
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 Damlatmalı filtrelerde atıksu; 

 Filtrenin yüzeyine bir ya da daha fazla dönen distribütör 
vasıtasıyla uygulanır,  

 Yatak boyunca aşağıya doğru sızar ve  

 Aşağıda toplanarak bir çıkış kanalına aktarılır.  

 Filtre yatağı üzerinde jelatinimsi film tabakası meydana gelir.  

 Film tabakası kalınlaşır, zaman zaman sıyrılarak kopar ve çıkış suyu 
ile birlikte deşarj edilir.  

 Bu sebeple, damlatmalı filtreler çöktürmeye ihtiyaç duyar.  

Damlatmalı Filtreler 

BİYOLOJİK ARITMA 
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 Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde 
gelişirler.  
 

 Aerobik biyofilm prosesleri :  
 
 (1) batmamış biyofilm prosesler,  
 (2) hibrid (biyofilm ve askıda büyüyen) prosesler,  
 (3) batmış biyofilm prosesler 

 
şeklinde sınıflandırılır. 

Bağlı Büyüyen Prosesler (Biyofilm Prosesleri) 

BİYOLOJİK ARITMA 
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1. Köpüğün son çöktürmede tutulmasını engellemek 

2. Sıyrılan maddelerin geri devrinden kaçınmak  

3. Nocardia köpüğü üzerine klor spreyi uygulamak 

4. Havalandırma havuzundaki ÇO konsantrasyonunun ayarlanması 

5. Havalandırma havuzuna giriş akımının düzenlenmesi (F/M oranı) 

6. Azot ve fosfor ilavesi  

7. İz elementlerin ilavesi 

8. Magnezyum silikat gibi inorganik talc ilavesi 

9. Selektor kullanımı 

Köpük Kontrolü 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Havalandırma tankı üzerindeki köpük örneği ile Microthrix Parvicella 
ve Nocardia filamentlerinin mikroskobik görünüşü  

Nocardia köpüğü 

BİYOLOJİK ARITMA 

121 
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Oksijen ihtiyacının tankın tabanından da sağlanması durumu 

Hibrit Prosesler: Döner Biyodiskler 

BİYOLOJİK ARITMA 
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(a) mekanik döndürücülü ve isteğe bağlı hava girişi sağlayan klasik tip,  
(b) hava hücreleri bulunan ve ilave havalandırmaya sahip batmış tip. 

Hibrit Prosesler: Döner Biyodiskler 

BİYOLOJİK ARITMA 
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 Döner biyodisk proseslerde, çok sayıda dairesel plastik disk, merkezi 
bir şaft üzerine bağlıdır.  

 Diskler suya batıktır (%40-80 oranında) ve tank içinde dönerek 
atıksuyun arıtılmasını sağlarlar.  

 Disklere bağlı olan mikroorganizmalar arıtımdan sorumludurlar. 

 Oksijen, diskin atıksu dışında dönen kısmı vasıtasıyla atmosferden 
adsorbe edilerek sağlanır.  

 Bazı dizaynlarda disklerin döndürülmesi ve oksijen sağlanması için, 
diskler hava tutucu hücreler ile teçhiz edilir.  

 Bazı durumlarda hava, tankın tabanından da verilir.  

 RBC’ler kokunun biyolojik olarak arıtımında da etkilidir. 

Hibrit Prosesler: Döner Biyodiskler 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Damlatmalı filtrelerin değişik tipleri için tipik dizayn bilgileri 

BİYOLOJİK ARITMA 

  Düşük hız Orta hız Yüksek hız Yüksek hız Kaba 

Filtre ortamı             Taş Taş Taş Plastik Taş/Plastik 
Hidrolik yük, 
m3/m2.gün 

1-4 4-10 10-40 10-75 40-200  

Organik yük, 
kgBOİ5/m3.gün 

0,07-0,22 0,24-0,48 0,4-2,4 0,6-3,2 >1,5 

Geri devir oranı                        0 0-1 1-2 1-2 0-2 
Haşereler    Birçok Değişik çok az çok az çok az 
Sıyrılma Kesikli Kesikli Sürekli Sürekli Sürekli 
Derinlik, m                  1,8-2,4 1,8-2,4 1,8-2,4 3,0-12,2 0,9-6 
BOİ5 giderim 
verimi,%                              

80-90 50-80 50-90 60-90 40-70 

Çıkış suyu 
kalitesi 

iyi 
nitrifikasyon 

biraz 
nitrifikasyon 

nitrifikasyon 
yok 

nitrifikasyon 
yok 

nitrifikasyon 
yok 
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Değişik geri devir akımı kullanılan standart ve yüksek hızlı 
damlatmalı filtrelerin diyagramları 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Plastik dolgu malzemeli damlatmalı filtre 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Taş dolgu malzemeli damlatmalı filtre 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Damlatmalı filtre dolgu malzemeleri (plastik modül) 

BİYOLOJİK ARITMA 

Plastik ortamın spesifik yüzey alanı 80-200 m2/m3;  
kaya için 40-100 m2/m3 aralığındadır 

129 
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KOİ = 10.000 mg/L    Q = 100 m3/gün 

Anaerobik Arıtmanın Avantajları 

BİYOLOJİK ARITMA 

144 

 
 Daha düşük enerji ihtiyacı, 

 
 Metanın enerji olarak kullanılabilmesi imkanı, 

 
 Daha az çamur oluşumu, 

 
 Daha düşük miktarda nütrient ihtiyacı, 

 
 Daha küçük reaktör hacmi gereksinimi, 

 
 CO2’nin anaerobik reaktörlerde daha az üretilmesi, 

 
 Daha yüksek organik yüklere cevap verebilmesi 

Anaerobik Arıtmanın Avantajları 

BİYOLOJİK ARITMA 

143 

 
 Organik ve inorganik maddelerin oksijensiz ortamda ayrıştırılması 

 
 
 Atık çamurların stabilizasyonu 

 
 Yüksek organik içerikli endüstriyel atıksuların arıtımı 

 
 Düşük kuvvetlilikteki atıksuların hybrid sistemlerle arıtımı (yeni 

gelişen bir alan) 
 

Anaerobik Arıtma 

BİYOLOJİK ARITMA 
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a) Karbon oksidasyonu ve nitrifikasyon için,  
(b) Karbon oksidasyonu, nitrifikasyon ve denitrifikasyon için. 

Batmış Biyofilm Prosesleri: Yukarı Akışlı Biyofilm Reaktörleri 

BİYOLOJİK ARITMA 
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 Batmış biyofilm reaktörler;  
 Karbonlu maddelerin oksidasyonu ve nitrifikasyon için ve 
 Oksidasyon- nitrifikasyon- denitrifikasyon için geliştirilmiştir.  

 Bu proseslerde yatak sıvı içerisinde batmış şekilde bulunmaktadır. 
 

 Bu reaktörler özellikle;  
 (1) Karbonlu maddelerin oksidasyonu ve nitrifikasyon, 
 (2) Karbonlu maddelerin oksidasyonu, nitrifikasyon ve 

denitrifikasyon başarmak için geliştirilmiştir.  
 Yukarı akışlı biyofilm proseslerinin ikinci tipinde, reaktörün bir kısmı 

nitrifiye olan çıkış suyunun denitrifikasyonunu kolaylaştırmak için 
anoksiktir. 

 Yukarı akışlı reaktörlerin bir avantajı yüksek organik yüklerin verimli bir 
şekilde kullanılabilmesidir. 

 

Batmış Biyofilm Prosesleri: Yukarı Akışlı Biyofilm Reaktörleri 

BİYOLOJİK ARITMA 
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 Aktif çamur prosesinin takip ettiği damlatmalı filtre prosesi, mevcut 
aktif çamur sistemlerini modifiye etmek için sık sık kullanılır. 

 Bazı durumlarda var olan damlatmalı filtreden sonra aktif çamur 
prosesinin eklenmesi.  

 Bu sistemler, endüstriyel ve evsel atıksuların yükünü azaltarak daha 
sonraki aktif çamur prosesinde nitrifikasyon işleminin 
gerçekleştirilmesi için kullanılır. 

Hibrit Prosesler: Sıralı Damlatmalı Filtre/Aktif Çamur Prosesi 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Hibrit Prosesler: Döner Biyodiskler 

BİYOLOJİK ARITMA 

138 

Hibrit Prosesler: Döner Biyodiskler 

BİYOLOJİK ARITMA 

137 
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152 

Anaerobik Sistemlerde Sülfür 

BİYOLOJİK ARITMA 

151 

Anaerobik Sistemlerde Amonyak 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Anaerobik Sistemlerde Sıcaklığın Etkisi 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Anaerobik Sistemlerde pH’nın Etkisi 

BİYOLOJİK ARITMA 

 Oksijensiz bir ortam sağlanmalı 

 pH 6,6-7,6 arasında olmalı 

 Yeterli alkalinite sağlanmalı (1000-5000 mg/L CaCO3) 

 Sıcaklık mezofilik reaktörler için  30-38 oC  
                  termofilik reaktörler için 49-57 oC  

 VFA (Uçucu yağ asidi) 250 mg/L den az olmalı 

 Ağır metallerin ve sülfürün toksik konsantrasyonları aşılmamalı          

 

Ayrıca, azot ve fosfor gibi nütrientlerin de yeterli miktarda olması 
sağlanmalı 
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Anaerobik Sistemlerde Değişkenler 

BİYOLOJİK ARITMA 

 Asitojen Bakteriler (Asit üretenler) 

 Clostridium spp. 

 Peptococcus anaerobus 

 Bifidobacterium spp. 

 Actinomyces 

 Escherichia coli 

 Metanojenler (Metan üretenler) 

 Methanobacterium 

 Methanobacillus 

 Methanococcus 

 Methanosarcina 

147 

Anaerobik Arıtma Prosesinde Mikrobiyoloji 

BİYOLOJİK ARITMA 

Anaerobik Arıtma Prosesinin Prensibi 

BİYOLOJİK ARITMA 
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 Daha uzun ilk alışma periyodu, 

 Düşük deşarj kriterleri için ikinci bir arıtma sisteminin ilave edilme 

gereksinimi, 

 Yüksek azot ve fosfor çıkışı, 

 Bazı sularda ilave alkalinite gerekliliği, 

 Düşük KOİ konsantrasyonuna sahip atıksularda düşük verim ve metan 

üretim miktarı, 

 Muhtemel koku problemi, 

 Toksik etkilere karşı daha hassas olmasıdır.  

Anaerobik Arıtmanın Dezavantajları 

BİYOLOJİK ARITMA 

145 
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Evsel atıksu çamurlarının anaerobik çürütülmesinde kinetik katsayıların 
tipik değerleri  

160 

Anaerobik Reaktör Tipleri: Anaerobik Sistemlerde Kinetik Katsayılar 

BİYOLOJİK ARITMA 

159 

Anaerobik Reaktör Tipleri: Anaerobik Lagün 

BİYOLOJİK ARITMA 

158 

Anaerobik Reaktör Tipleri: Anaerobik Membran Biyoreaktör 

BİYOLOJİK ARITMA 

Anaerobik Biyofilm Prosesleri 

157 

Anaerobik Reaktör Tipleri: Anaerobik Filtreler 

BİYOLOJİK ARITMA 

Hybrid Anaerobik Sistemler 

156 

Anaerobik Reaktör Tipleri: Yukarı Akışlı Anaerobik Çamur Yataklı Reaktör 

BİYOLOJİK ARITMA 

155 

Anaerobik Reaktör Tipleri: Düşük ve Yüksek Hızlı Anaerobik Çürütücüler 

BİYOLOJİK ARITMA 

 Anaerobik arıtmanın aerobik arıtmaya olan temel üstünlüklerinden 
biri proses sonucu ortaya çıkan metandır.  

 Anaerobik arıtmada biyogazın yüksek miktarlarda olması istendiği 
gibi, biyogaz içerisindeki metan muhtevasının da fazla olması istenir.  

 Eğer biyogaz içerisindeki metan yüzdesi düşerse bunun temel 
sebeplerinden biri metan bakterilerinin çalışmasına etki eden bir 
unsurdur.  

 Biyogaz içerisindeki metan muhtevası genelde %70’in üzerindedir. Bu 
değerin altına inildiğinde bunun sebebinin araştırılması gerekir.  

Anaerobik Arıtma: Gaz üretimi ve metan muhtevası 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Anaerobik arıtmada bazı iz elementlerin istenen konsantrasyonları  

153 

Anaerobik Sistemlerde Nütrientlerin Önemi 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Hastalık yapan patojen mikroorganizmaların öldürülmesi işlemidir. İyi bir 
dezenfeksiyon için yeterli temas süresi sağlanmalıdır. 

Dezenfektan olarak kullanılan kimyasal maddeler: klor ve bileşikleri, brom, 
iyot, ozon, fenol ve fenolik bileşikler, alkoller, ağır metaller ve tuzları, 
boyalar, sabunlar ve sentetik maddeler, kuaterner amonyum bileşikleri, 
hidrojen peroksit, çeşitli asitler ve alkalilerdir.  

Bu maddelerin içinde gerek içme suyu arıtımında gerekse atıksu arıtımında 
en çok kullanılanı klor ve bileşikleridir. Ozon çok etkili fakat pahalı bir 
dezenfeksiyon maddesidir. pH  11 ve pH  3 şartları bakterilere toksik etki 
yaptığından bazı asitler ve bazlar da patojenik bakterilerin yok edilmesinde 
etkilidir. Nötralizasyonla atıksu normal pH durumuna getirilmelidir. 

 
168 

Dezenfeksiyon 

İLERİ ARITMA  

Aktif karbon toz veya taneli (granül) olarak kullanılır. Taneli aktif 

karbonla iyi bir temas sağlamak için, atıksu, ya sabit yataklı bir 

kolona yukarıdan aşağıya, ya da sabit veya akışkan bir yatağa 

aşağıdan yukarıya verilir. Aşağı akışlı kolonlarda biriken 

maddelerin sebep olduğu aşırı yük kaybını önlemek amacıyla, geri 

yıkama işlemi yapılır, akışkan yatakta tıkanma söz konusu olmadığı 

için geri yıkama gerekmemektedir.  

167 

Adsorpsiyon 

İLERİ ARITMA  

Adsorpsiyon işlemi, klasik arıtma ile arıtılması güç olan ve 

zehirlilik, renk, koku kirliliği yaratan kimyasal maddelerin 

adsorplayıcı bir katı madde (adsorbant) yüzeyinde kimyasal ve 

fiziksel bağlarla tutunmasıdır. Bazı durumlarda istenen bir çıkış 

suyu kalitesinin sağlanabilmesi için; biyolojik ve/veya kimyasal 

arıtmadan çıkan su, bir aktif karbon ortamından geçirilerek suda 

kalan kirletici maddeler giderilebilir. Yerine göre adsorpsiyon bir 

ara kademe işlemi de olabilir. 

166 

Adsorpsiyon 

İLERİ ARITMA  

 Atıksu arıtımında son işlem olarak kullanılan filtreler akış doğrultusuna 

göre aşağı akışlı ve yukarı akışlı olarak; kullanılan filtre malzemesine göre 

tabakalı veya tek tip malzemeden oluşan filtreler olarak; hidrolik şartlara 

göre serbest yüzeyli ve basınçlı filtreler olarak sınıflandırılırlar. 

 Filtrelerde kum, çakıl, granit, antrasit ve benzeri türden dolgu malzemeleri 

kullanılır.  

 Diğer bir filtrasyon metodu ise, arıtılacak atıksuyu sentetik veya metal 

elyaflı dokuma elek yüzeylerinden geçirmektir. Mikroelek olarak anılan bu 

tambur eleklerde tutulan katı maddeler sürekli olarak uzaklaştırılabilirler. 
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Filtrasyon  
İLERİ ARITMA  

Filtrasyon  

Biyolojik ve kimyasal arıtma 
işlemlerini takip eden 
çökeltim havuzlarında 
yeterince giderilemeyen 
askıda katı maddelerin ve 
kolloidlerin tutulması için 
uygulanan bir işlemdir. 
Granüle filtre yatağı içinde 
biriken askıda katı 
maddelerin giderilmesi için, 
filtre geri yıkama işlemine 
tabi tutulur. 
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İLERİ ARITMA  İLERİ ARITMA  

İleri ve/veya son arıtma genelde, klasik biyolojik arıtmadan çıkan 
atıksuyun kalitesini daha fazla iyileştirmek için uygulanan arıtma 
yöntemidir. Bunlar;  

 

 Azot Giderme 
 Fosfor Giderme  
 Filtrasyon  
 Adsorpsiyon  
 Dezenfeksiyon  
 İyon Değiştirme Metodu  
 Ultrafiltrasyon Metodu  
 Ters Ozmoz Metodu 
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VSS0 LveyaL
CQV 

  V  = reaktör hacmi, m3, 
  C  = atıksudaki organik veya uçucu katı madde, kg KOİ/m3  
    veya kg VSS/m3, 
  Q  = atıksu debisi, m3/gün, 
  L0  = hacimsel organik yük, kg KOİ/m3-gün 
  LVSS = hacimsel uçucu askıda katı madde yükü, kg VSS/m3-gün 
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Anaerobik Reaktör Tipleri: Anaerobik Sistemler Tasarım Kriterleri 

BİYOLOJİK ARITMA 

Tam karışımlı anaerobik çürütücüler için minimum 
ve önerilen çamur yaşı değerleri  

161 

Anaerobik Reaktör Tipleri: Anaerobik Sistemlerde Çamur Yaşı 

BİYOLOJİK ARITMA 
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Beni dinlediginiz için tesekkürler… 

176 

Paket Atıksu Arıtma Sistemleri 

175 

 Hidrolik şok yükler; küçük topluluklardan kaynaklanan debide büyük 
değişimler 

 Hem debi hem de BOİ yükünde çok büyük düzensiz değişimler. 
 Uzun havalandırma sistemleri için 3:1’lik çamur geri devir oranının 

bütün normal şartları sağlaması gerekmektedir.  
 Köpük ve gresin son çöktürmeden giderilebilmesi için uygun koşullar. 
 Çamur taşınımı sonucunda son çöktürmede denitrifikasyon. 
 Atık çamurun kontrol altında tutulması ve atılması için doğru yaklaşım. 
 Havalandırma tankındaki MLSS uygunluğunun kontrolü 
 Uygun köpük giderme tedbirleri. 
 Büyük ve hızlı sıcaklık değişimi. 
 Hava sağlama oranının kontrolü. 
 Yetersiz arıtma performansına ve koku problemine sebep olabilen 

organik ve katı yüklere uygun dizayn. 
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Paket tesislerin dizayn ve işletme problemleri 

PAKET ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 
Paket Atıksu Arıtma Sistemleri 

 

 Küçük yerleşim birimleri için 

 Q<3800 m3/gün için kullanılabilir 

 3,8-760 m3/gün debiler için yaygın kullanım 

 Yüzey yükü: 24-33 m3/m2.gün (pik debi için) 
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Ters Ozmos Prosesi 

İLERİ ARITMA  

Özellikle tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğu yerlerde, deniz suyundan 
içmesuyu temininde, atıksuyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak 
ve/veya yüksek kalitede su elde etmek ve kirlenme kontrolü gibi 
amaçlarla çoğunlukla endüstriyel atıksuların arıtılmasında uygulanan 
bir ileri arıtma metodudur. 

Endüstriyel uygulamalarda değerli bileşikler içeren atıksu ters ozmoz 
işleminden sonra geri devir edilerek üretimde tekrar kullanılabilir. 
Elektronik endüstrisi gibi çok saf su gerektiren endüstrilerde, yüksek 
kalitede su gerektiren gıda ve meşrubat sanayi kullanma suları için 
veya kazan besleme sularının arıtılmasında ters ozmoz işlemi 
kullanılabilir.  
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Ters Ozmos Metodu 

İLERİ ARITMA  

Ultrafiltrasyon işlemi yarı geçirgen membranların kullanıldığı ters 

ozmoz işlemine benzeyen basınçlı membran filtrasyon metodudur.  

Ters ozmos işlemine göre daha düşük basınç uygulanır. 

Bileşiminde makromolekül ve kolloid özellikte madde bulunan 

atıksular ultrafiltrasyon yöntemi ile arıtılabilirler.  
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Ultrafiltrasyon Metodu 

İLERİ ARITMA  

Sistemin prensibi, su veya atıksu bünyesindeki istenmeyen anyon 

veya katyonların uygun bir anyon veya katyon tipi iyon değiştirici 

kolonda tutulmasıdır.  

İyon değişimi sağlayan maddeler; alüminyum silikatlar, zeolit, 

sentetik reçineler ve sülfolanmış karbonlu maddelerdir. 
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İyon Değiştirme Metodu 

İLERİ ARITMA  
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Akustik Kirlilik Oluşturan Gürültüler'

'

Akustik kirlilik oluşturan gürültüler; kaynak ve 
alıcıların bir çevredeki konumuna ve yayılma 
yollarına bağlı olarak iki grupta incelenebilir: '
'
1. Açık alanda mevcut olan gürültü kaynaklarından 
oluşan gürültüler'
Yapıların dışında yer alan kaynaklardan üretilen ve 
gerek yapı içindeki hacimleri ve gerekse de yapı 
dışındaki açık alanları kullanan kişileri etkileyen 
gürültülerdir. '
'

2. Yapı içi gürültüler'
Yapıların içinde yer alan kaynaklardan doğan 
seslerdir.'

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ '

  '
Gürültünün insanlar üzerine etkisi aşağıdaki 

faktörlere bağlıdır:'

Ø Gürültünün şiddetine'
Ø Gürültünün frekans içeriğine'
Ø Gürültüye maruz kalınma süresine'
Ø Kişisel hassasiyete'

'

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ "

Ø Gürültünün fiziksel etkileri'
"

Ø Gürültünün fizyolojik etkileri'
"

Ø Gürültünün psikolojik etkileri'
"

Ø Gürültünün performans üzerine etkileri"
"

Hızla gelişen 
teknoloji ve sanayi 
ile her geçen gün 

artan '

	  '
'

Gürültü 
'

GÜRÜLTÜ'
Huzur bulacak 

mekan 
bırakmamaktadır 

v Havada Yayılır ama Diğer Kirleticiler gibi; 

v Görünmez 
v Kokmaz 

Diğer kirlilik türleri gibi;'
Ø Toprakta 
Ø Suda 
Ø Havada 
  İz bırakmaz 

'

"

Gürültü'

'
'
"

 
GÜRÜLTÜ NEDiR ?'

Hoşa gitmeyen '
***istenmeyen ***'
rahatsız edici ses 
olarak tanımlanır. '

Birimi: dB (A) dB (C)'

Gürültü öznel bir kavramdır.'
Ses ise nesnel bir kavramdır. '

Ses bir dalgadır."
SES'

f
cTc == .λ

 
ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı 
 

Çevresel Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürlüğü 
 

Nuray HÜSMEN              Esin TÜRKEL 
    Fizik Mühendisi         Ziraat Y. Mühendisi  

 
'GÜRÜLTÜ VE GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ'

"

T.C.  
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'
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Eşdeğer Yükseklik Eğrileri'SES SEVİYESİ 
'

Ø  Sesin iki temel karakteristiği frekans ve şiddettir. '
'

Ø  Frekans birim zamandaki titreşim sayısı olup, birimi "Hz" '
'

Ø  Bütün titreşimler kulak tarafından duyulmaz. '

Ø  İnsan kulağı 20 Hz ile 20.000 Hz’lik frekans aralığında 
sesleri duyar. '

Ø  Kulağın en duyarlı olduğu frekans aralığı 1.000 - 4.000 Hz 
arasıdır. '

'
'

Ø  dB bir ses değerlendirme birimidir. '
'

Ø  Ses seviyesinin birimi, kullanılan ağırlık eğrisine göre 
dBA, dBB ya da dBC dir. '

'

Ø  dBA insan kulağının en duyarlı olduğu orta ve yüksek 
frekansların özellikle vurgulandığı bir ses değerlendirme 
birimidir '

SESLER'

Alçak Frekanslı (kalın/bas) Sesler!
Ø Kulağın az duyarlı olduğu seslerdir. '
Ø Rahatsız etme seviyeleri yüksektir.'
Ø Bir engel varlığında kolayca doğrultu değiştirip 
yollarına devam ederler.'
Ø Uzak mesafelerde etkilidir.'
ÖRNEK !Yumuşak vuruşlar'

' 'Yavaş dönen motorlar'
' 'Diş sayısı az dişliler'
' 'Kanat sayısı az fanlar'
' 'Rijitliği az levhalar'

"

SESLER'

Yüksek Frekanslı (ince/tiz) Sesler!
Ø Kulağın duyarlı olduğu seslerdir. '
Ø Uzun mesafelerde atmosfer tarafından kolayca 
yutulur.'
Ø Kısa mesafelerde etkilidir.'
Ø Bir engel varlığında kolayca kırınıma uğrarlar.'
ÖRNEK !Sert vuruşlar'

' 'Hızlı dönen motorlar'
' 'Diş sayısı çok dişliler'
' 'Kanat sayısı çok fanlar'
' 'Rijitliği fazla levhalar'

"

Gürültü Seviyesindeki Değişimin Toplum 
Tarafından Algılanması'

 
'

Eşdeğer Sürekli Gürültü Seviyesi (Leq) "
"

Eşdeğer sürekli ses basınç seviyesi (LAeq,T) belirli bir T 
zamandaki ortalama ses basınç seviyesini tanımlamak için 
kullanılır. Ortalama zaman T‟ nin tanımlanması önemlidir. 
T, saniye, dakika ya da saat olabilir. Genellikle Leq, A 
ölçümlü filtreler kullanılarak ölçülmektedir. "
"
Ses basıncı seviyesi (Lp): Ortamda belli bir noktada 
ölçülen ses basıncının, 20x10-6 Pa veya 20 μPa referans 
ses basıncına oranının 10 tabanına göre logaritmasının 20 
ile çarpılmasıyla bulunan ve dB cinsinden ifade edilen 
değeri ifade eder."

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ TÜRLERİ'

Frekans 
spektrumu 
açısından 

gürültü türleri 

Sürekli geniş 
bant 

gürültüsü 

Sürekli dar 
bant 

gürültüsü 

Zamana bağlı 
olarak gürültü 

türleri 

Kararlı 
(sürekli) 
gürültü 

Kararsız 
gürültü  

(Dalgalı, Kesikli 
ve Darbe 

gürültüsü) 

 
Gürültü Kaynakları'

 Gürültüler; akustik yönden noktasal, çizgisel ve düzlemsel 
kaynaklardan yayılabilirler. '
'

1. Noktasal gürültü kaynakları '
Gürültü kaynağı ile gürültüden etkilenen hassas 
durumdaki alıcı arasındaki mesafenin kaynağın en 
büyük boyutunun 2 katından büyük olduğu 
durumda değerlendirilen kaynak noktasal kaynak 
olarak ele alınmaktadır. '
2. Çizgisel gürültü kaynakları'
Birden fazla noktasal kaynağın aynı doğrultu 
üzerinde yan yana bulunması durumu ile oluşan 
kaynak çizgisel kaynak olarak ele alınmaktadır. '
'

3. Alansal (düzlemsel) gürültü kaynakları'
Bir düzlem üzerinde yer alan gürültü kaynakları 
alansal kaynak olarak ele alınmaktadır. '
'
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Oktav Bantları ve Gürültünün Frekans Dağılımı '

Her oktav bandında çok sayıda frekans 
bulunmaktadır. Bu frekansları temsil etmek 
için merkez frekanslar bulunur. Merkez 
frekanslar bandın geometrik ortalamasını 
verirler. '
• f : Merkez veya orta frekans "
• f1: Oktav bandın alt sınır frekansı"
• f2 : Oktav bandın üst sınır frekansı"
'
          '

f2 = 2 f1'
'

Oktav Bantları ve Gürültünün Frekans Dağılımı '

İşittiğimiz sesler, aralığı olan 20 – 20 000 Hz 
arasında yaklaşık olarak 20 000 tane 
frekanstan oluşur. 20 000 tane frekans bazı 
aralıklara bölünmüştür. Ses analizlerinde 
incelenecek frekans aralıklarına oktav bandı 
denir ve bir oktav bandında, bandın üst limit 
frekansı alt limit frekansının iki katına eşittir. 
Her oktav bandında çok sayıda frekans 
vardır. Alçak frekansların oktav bantlarında 
frekans sayısı az, yüksek frekanslı oktav 
bandında frekans sayısı daha fazladır. '

 
Zaman Ağırlıklamaları  '

•  Hızlı (F) zaman ağırlıkları: 1 saniyede 8 ölçüm kaydının 
yapıldığı, hızlı ölçüm modu olarak anılan, çabuk değişim 
gösterebilen gürültünün değerlendirilmesinde kullanılan 
moddur. "

•  Yavaş (S) zaman ağırlıkları: Saniyede bir ölçüm 
kaydının yapıldığı, zamanla fazla değişmeyen gürültüler 
için veya ani ve istenmeyen gürültülerin (kapı çarpması 
gibi) ölçümü etkilememesi için değişim göstermeyen 
kararlı gürültünün değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm 
modudur. "

•  Darbeli (I) zaman ağırlıkları: 35 mikro saniyede bir 
ölçüm kaydının yapıldığı ve patlama, darbe gibi çok ani 
o l a r a k  d e ğ i ş i m  g ö s t e r e n  g ü r ü l t ü l e r i n 
değerlendirilmesinde kullanılan ölçüm modudur. '

 
Frekans Ağırlıklamaları  '

C-Ölçümlü Ses Basınç Seviyesi (C-Ağırlıklama) '
31.5-8000 Hz frekansları arasındaki tüm 
frekanslara eşit önem verilir. Yaklaşık olarak düz 
bir frekans tepkisi vardır. "
C ağırlıklı ölçümlerde yüksek ve düşük frekanslar 
diğer ağırlıklı ölçümlerde olduğu kadar filtrelenmez. "
Darbe gürültüsünün ölçüm ve değerlendirilmesinde 
genelde C eğrisi kullanılmaktadır. Bunun nedeni 
ise yüksek seslerde kulağın kendisini korumaya 
alarak tüm frekanslara benzer tepkiler vermesidir."
       '

 
Frekans Ağırlıklamaları  '

Freka
ns 
(Hz)'

63' 125' 250' 500' 1000' 2000' 4000' 8000'

dBA 
için 
düzelt
me'

- 25' - 15' - 8' - 3' 0' 1' 1' - 1'

Ses Basınç Düzeyi dB ile A –Ağırlıklı Ses Düzeyi dBA 
Arasındaki İlişki'

 
Frekans Ağırlıklamaları  '

A-Ölçümlü Ses Basınç Seviyesi (A-Ağırlıklama) "
Çevresel gürültü ölçüm ve değerlendirmelerinde 
A- ölçümlü ses basınç seviyesi sıklıkla 
kullanılmaktadır. İnsanın duyma biçimine en 
uygun değerlendirmenin yapılması için A 
ağırlıklı ses düzeyi kullanılmaktadır. A-ağırlık 
ses düzeyinde aslında bir çeşit filtreleme 
yapılmaktadır. A- ölçümlü ses basınç 
seviyesinin birimi dB(A) dır. '
'

 
'

İnsan kulağının frekansa bağlı olarak sese olan 
duyarlılığını en iyi A ağırlık eğrisi temsil eder'

 
 
Ağırlıklamalar  
 
Ağırlıklama: İnsan işitme sisteminin özelliğinin dikkate 
alınarak, ses basıncı seviyesinin frekanslara göre farklı 
şekilde değiştirilmesini ifade eder. '

Frekans Ağırlıklamaları 
•  A-Ölçümlü Ses Basınç 

Seviyesi (A-Ağırlıklama)  
•  C-Ölçümlü Ses Basınç 

Seviyesi (C-Ağırlıklama)  

Zaman 
Ağırlıklamaları 
•  Hızlı (F) zaman 

ağırlıkları 
•  Yavaş (S) zaman 

ağırlıkları 
•  Darbeli (I) zaman 

ağırlıkları 



326

Sonuç olarak bulunan saf kaynak 
gürültüsü (Leq değerine) TS ISO 1996-2 
standardında da belirtildiği üzere 6 dB 
ilavesi yapılarak sınır değerlerle gerekli 
kıyaslama yapılacaktır.'

SESLER'
•  Etkilenim Seviyesi(LAr,Tr  ) :Tonal Değişim, darbesellik 

etkilerinin de dahil edildiği A ağırlıklı eşdeğer sürekli 
gürültü seviyesi olarak tanımlanmaktadır."

•  Gerçek Rahatsızlık (etkilenim) Seviyesini gösterir."
"

 LAr,Tr = LAeq,T +         +        + KR + KS 'KI' KT'

Ani Değişim'Tonal Değişim'

Zaman Dilimine 
Bağlı düzeltme!

Kaynak Türüne 
Bağlı düzeltme!

Düşük Frekans içeriği: A ağırlıklı ile C 
ağırlıklı ölçüm sonuçları arasındaki fark 15 
dB den büyükse seste alçak frekans 
yoğunluğu hakimdir.'
      Bu durumda +5 dB lik bir düzeltme 
yapmak gerekmektedir.'

[Lkaynak=10Log[10Lkaynak+arkaplan/10 –10Larkaplan/10] '

Desibellerde  Çıkarma'

[Lkaynak=10Log[1060/10 –1053/10]=59 dB '

ÖRNEK:'
Lkaynak+arkaplan=60 dB'
Larkaplan=53 dB'

'

LK+A= 60 dB  LA= 53 dB'
ΔL=7 dB        L+=1 dB'
LKaynak=60- 1= 59 dB'
 '
'
'

Desibellerde Toplama '

Desibellerde Toplama 

Seviye 
Farkı 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Düzeltme 3.0 2.5 2.1 1.8 1.5 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 
Kısaca 3 2 1 0 

Toplama'

    [LLpt=10Log[Ʃ10Lpi/10]  '

L1= 55 dB'
L2= 51 dB'
ΔL=4 dB'
L+=1.4 dB'
Lpt=55+1.4= 56.4 dB'
 '
'
'

Oktav Bantları ve Gürültünün Frekans Dağılımı '
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6#

1-Etki Değerlendirme (zararlılık tanımı,   
    Doz-cevap/konsantrasyon/etki  
değerlendirmesi)   
2- Maruz Kalma Değerlendirmesi 
3- Risk Karakterizasyonu 
4- Risk Sınıflandırma 
5- Risk Azaltım Seçeneklerinin Tanımı ve  
    Risk-Fayda Analizi 
6- Risk Azaltımı 
7- İzleme ve Gözden Geçirme 

Ø Risk DEĞ.#

Kimyasalların Etkin Yönetimi= Risk Yönetimi#Kimyasalların Etkin Yönetimi= Risk Yönetimi$

¢ Risk azaltımı: Tanımlanan risklerden insan ve 
çevrenin korunması için alınan önlemler. $

¢ Güvenlik: Maddenin kullanımı ve miktarına bağlı 
öze l şar t la rda madden in ku l lan ımından 
kaynaklanan olumsuz etkilerinden büyük olasılıkla 
uzak olmak.$

5#

Kimyasalların Etkin Yönetimi= Risk Yönetimi$
 
¢ Risk: Zararlı maddeye veya karışıma  maruz 

kalınması halinde insan ve çevreye oluşturabileceği 
olumsuz etkilerin olasılığı.$

¢ Risk yönetimi: Risk ile ilgili bilgilere karşı 
politik,sosyal, ekonomik ve teknik (mühendislik) 
bilgilerin değerlendirilmesi, geliştirilmesi , analiz 
edilmesi, düzenleyici seçeneklerle karşılaştırılması 
ve potansiyel insan sağlığı veya çevresel 
tehlikelerine cevap verecek uygun düzenleyici 
çözümlerin seçilmesini gerektiren karar alma 
sürecidir.$

4#

Kimyasalların Etkin Yönetimi= Risk Yönetimi!
!
   Madde: Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu 

elde edilen, içindeki kararlılığını sağlamak üzere 
kullanılan katkı maddeleri ile üretim işleminden 
kaynaklanan safsızlıklar dahil, fakat yine içindeki 
kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen 
çözücüler hariç, kimyasal elementler ve bunların 
bileşikleri, $

  Karışım: En az iki veya daha çok maddeden oluşan 
karışım veya çözeltileri, $

   Zarar: Madde veya karışımın yapısal özelliğinden$
   kaynaklanan olumsuz etkileme potansiyeli.$

3#

              GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA KİMYASALLAR#

Ø Sanayi 
Ürünleri#

Ø İlaç Sanayi#

Ø Tarım İlaçları#

Ø Kozmetik#

Ø Tekstil#

Ø Temizlik 
Ürünleri#

Ø Oyuncak#

Ø Boya 
Sanayi#Ø Gıda#

Ø 2#

 ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ#

29 Ekim 2014#

Kimyasalların Etkin Yönetimi#
#

Haydar HAZER#
Uzman Kimyager#

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI#

'
'

Çevresel Gürültü ve Titreşim 
Yönetimi Şube Müdürlüğü'

'

Nuray HÜSMEN'
nuray.husmen@csb.gov.tr'

'

Esin TÜRKEL'
esin.turkel@csb.gov.tr'

'
Tel:    0 312 586 31 47-48'

Faks: 0 312 474 03 35'

Ani Değişim Ayarlaması: Aynı 
gürültü için aynı zaman 
diliminde Impulse modunda 
yapılan ölçüm sonucu Fast 
modunda yapılan ölçüm 
sonucu arasındaki fark 3 dB 
ve daha büyük ise darbesellik 
var demektir.'
Fmax; 86 dB, Imax; 94 dB "
• 94-86= 8 dB = X (fark) > 2dB"
• Farkın iki eksiği = X – 2= 8-2 = 6 dB > 5 
dB eklenmeli ancak farkın 2 eksiği 5 
dB’den daha küçük ise küçük olan 
eklenir.   '

 '
'

FAST' IMPULSE!
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1-Sucul  çevre için zararlı#
(Akut Kategori 1, Kronik Kategori 1, 2, 3, ve 4) #
#
*Ozon tabakası için zararlı#

Zararlılık Sınıfı-Çevre:#

14#

SINIFLANDIRMA#SINIFLANDIRMA 

1-Akut toksisite, (Kategori 1, 2, 3 ve 4) #
2- Cilt aşındırıcı/tahrişi, (Kategori 1A, 1B, 1C ve 2) #
3- Ciddi göz hasarı/göz tahrişi, (Kategori 1 ve 2) #
4-Solunum veya cilt hassaslaştırıcı (Kategori 1) #
5-Üreme hücresi mutajenisitesi, (Kategori 1A, 1B ve 2) #
6-Kansorojen (Kategori 1A, 1B ve 2) #
7-Üreme sistemine toksik (Kategori 1A, 1B ve 2)  ayrıca laktasyon 
üzerinde veya aracılığıyla etkileri için ek kategori#
8-Belirli hedef organ toksisitesi (BHOT) – Tek maruziyet ((Kategori 1, 2) 
ve sadece bayıltıcı etkiler ve solunum yolları tahrişi için Kategori 3)#
9-Belirli hedef organ toksisitesi (BHOT) – tekrarlanan maruziyet 
(Kategori 1 ve 2) #
10-Aspirasyon zararlı(Kategori 1)$

Zararlılık Sınıfı-İnsan Sağlığı:#

13#

SINIFLANDIRMA#

SINIFLANDIRMA$

1.  Patlayıcılar (Kararsız patlayıcılar, Bölüm 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, ve 1,6) #
2.  Alevlenebilir gazlar (Kategori 1 ve 2) #
3.  Alevlenebilir aerosoller (Kategori 1 ve 2) #
4.  Oksitleyici gazlar (Kategori 1) #
5.  Basınç altındaki gazlar (Sıkıştırılmış gaz, sıvılaştırılmış gaz, soğutulmuş sıvı gaz, 

çözünmüş gaz)#
6. Alevlenebilir sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3) #
7. Alevlenebilir katılar (Kategori 1 ve 2) #
8. Kolay tepken madde ve karışımlar (Tip A, B, C, D, E, F, ve G)  #
9. Piroforik sıvılar (Kategori 1) #
10. Piroforik katılar (Kategori 1) #
11. Kolay ısınabilir madde ve karışımlar (Kategori 1 ve 2)#
12. Suyla temasında alevlenir gazlar çıkaran madde ve karışımlar (Kategori 1, 2 ve 3) #
13. Oksitleyici sıvılar (Kategori 1, 2 ve 3)#
14. Oksitleyici katılar (Kategori 1, 2 ve 3)#
15.Organik peroksitler, (Tip A, B, C, D, E, F ve G)#
16. Metal aşındırıcılar (Kategori 1)#
$

Zararlılık Sınıfı-Fiziko kimyasal: 

12#

Ø
 11#

SEA#
¢ Zararlılık Sınıflandırması 
 – 27 zararlılık sınıfı 
 • 16 fiziksel, 10 sağlık, 1 çevre 
 – 84 zararlılık kategorisi örn.: 
 • Alevlenebilir sıvı, kategori 1, 2, 3 & 4 
 • Kansorojen, Kategori 1A, 1B & 2 
  
  

11#

Ø 10#

   Ekotoksikolojik Özellikler  $
Akut Toksisite Balık$

Akut Toksisite Su Piresi$

Akut Toksisite Alg$

Bakteriler için Toksisite$

Bozunabilirlik(biyotik/ abiyotik)$

Adsorbsiyon/Desorbsiyon$

Kronik Çalışmalar$

Biyolojik Birikim$

İlave çalışmalar$

SINIFLANDIRMA#

10#

Ø 9#

SINIFLANDIRMA#

   Toksikolojik 
Özellikler $ <1ton$ >1 ton$ 100 ton 

1000 
ton$

Akut Toksisite$ 1$ 2$ 2$ 2$

Deri Tahrişi$ 1$ 1$ 1$ 1$

Göz Tahrişi$ 1$ 1$ 1$ 1$

Hassaslaştırıcı$ 1$ 1$ 1$ 1$

Tekrarlı Doz 
Toksisitesi$ - $ 28 gün$

+/- 90 
gün$ chr/c$

Genetik Toksisite$ 1$ 2$ 3+$ 3+$

Üreme için Toksisite$  -$  -/1$ r/d$ r/d+$

Toksikokinetik$  -$ - $ temel$ test$

Organ Toksisitesi$ - $ - $  -$ 1$

9#

Ø 8#

SINIFLANDIRMA#

   Fiziko-Kimyasal Özellikler $
Durum$

Parlama Noktası$
Alevlenirlik$

Erime Noktası + Kaynama Noktası$
Su Çözünürlülüğü$

Log Pow$
Özağırlık, Buhar Basıncı, Yüzey 

Gerilimi. Alevlenme Sıcaklığı, 
Granulometre$

Patlayıcı Özellikler, Oksitleme 
Özellikleri$ 8#7#

1-ETKİ DEĞERLENDİRME-ZARARLILIK TANIMI 
(SINIFLANDIRMA)#

Veri Toplama#

Ø Fiziko-kimyasal 
Ø Ekotoksikolojik 
Ø Toksikolojik 
Ø Çevresel ortamlarda hareketi 
ve davranışı #

Ø SEA Yönetmeliği: Maddelerin ve Karışımların  Sınıflandırması, 
Etiketlenmesi  ve Ambalajlanması Hakkında  Yönetmelik 
(11/12/2013 Tarih ve 28848 Sayılı Resmi Gazete)#
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Ø 22#

¢  İnsan Sağlığı 
¢  Çevresel 

3-RİSK KARAKTERİZASYONU#

Ø  ZD# Ø  DCD# Ø  MKD# Ø  RK#Ø  +# Ø  =#

Ø  Etki 
Değerlendirmesi#

Ø  Zararlılık#
Değerlendirmesi#

Ø  Doz Cevap#
Değerlendirmesi#

Ø  Maruziyet #
Değerlendirmesi#

Ø  Risk #
Karakterizasyonu#

22#

ENVANTER KAPSAMINDA TOPLANAN VERİLER#

Ø  Maddenin adı, EC numarası ve CAS numarası, 
Ø  Üretilen veya ithal edilen maddenin miktarı, 
Ø  Tehlike sembolü, risk ibareleri ve güvenlik ibareleri de dahil  
      olmak üzere, sınıflandırılması, 
Ø  Öngörülen kullanım alanları, 
 
Ø  Fiziko-kimyasal özellikleri,  
Ø  Çevresel ortamlar arasındaki hareketi ve davranışı 
Ø  Ekotoksisitesi, 
Ø  Akut ve kronik toksisitesi hakkında veriler, 
Ø  Kanserojenik, mutajenik ve/veya üreme sistemine 

toksisitesi(CMR) 
Ø  Risk değerlendirmesinde kullanılacak diğer veriler 

21#

20#

2-MARUZ KALMA DEĞERLENDİRMESİ ##

Ø Veri Toplama#

Ø Madde 
Ø KEK Yönetmeliği 
Ø Yılda ≥1 t0n üretilen veya ithal edilen#

Ø Fiziko-kimyasal 
Ø Ekotoksikolojik 
Ø Toksikolojik 
Ø Kullanım alanları 
Ø Çevresel ortamlarda 
hareketi ve davranışı  

Ø KEK Yönetmeliği:Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Yönetmeliği 
26 Aralık 2008 Tarih ve 27092 Sayılı Resmi Gazete#

19#

2-Maruz Kalma Değerlendirmesi#

Ø Çevresel # Ø İnsan Sağlığı  

• Su 
• Sediment 
• Hava 
• Toprak 
• Atıksu arıtma tesisleri#

Ø Maruz kalınan çevresel 
konsantrasyonlar belirlenir 
(PEC)#

• İşçiler 
• Tüketiciler 
• Çevre yoluyla dolaylı 
maruz kalanlar#

18#

1- Etki Değerlendirme(Doz-Cevap/ Konsantrasyon-Etki 
Değerlendirmesi ) #

Ø Çevresel # Ø İnsan Sağlığı #

Ø (LC-50,LOEC,NOEC/AF)#
Ø PNEC#

Ø (LOEL,NOEL/AF)#
Ø DNEL#

 
 
ÖNLEM (P) İFADESİ#

Kodu  Amaç Örnek  İfadesi 

P 100 Genel  P 102 Çocukların 
ulaşabileceği yerden 
uzak tutunuz 

P 200 Tedbir P 201 Kullanmadan önce özel 
talimatları temin edin 

P 300 Cevap P 310 Zehir merkezini arayın 

P 400 Depolama P 410 İyi havalandırılmış  
yerde muhafaza edin 

P 500 Bertaraf P 501 Kabı ………… bertaraf 
edin 

SINIFLANDIRMA#

17#

  
 
 
ZARARLILIK (H) İFADESİ 

Zararlılık Kodu Örnek İfadesi 

Fiziksel H 200-299 H 241 Isıtma  yangına veya 
patlamaya neden 
olabilir 

İnsan Sağlığı H 300-399 H 311 Cilt ile temasında 
toksik 

Çevre H 400-499 H 412 Sucul ortamdaki 
yaşama zararlı ve 
uzun süreli etkilere 
neden olur 

SINIFLANDIRMA#

16#

 
ZARARLILIK İŞARETLERİ (PİKTOGRAMLARI) 

Zararlılık İşaretleri 
 
 
¢ Fiziksel: 

¢  İnsan Sağlığı: 

¢ Çevre: 

SINIFLANDIRMA#

15#



330

 
 
 

TEŞEKKÜRLER 

28#27#

7-İzleme ve Gözden Geçirme#

Ø Kontrol # Ø İzleme #
Sistemi#

Ø -Risk azaltım 
stratejilerinin 
etkinliğini 
doğrulamak#
Ø -Uygunluğu 
kontrol etmek#

Ø E ğ i l i m 
İlişkisi#

Ø Cihaz #
İşlevi#

Ø -İnsan 
sağlığı ve 
çevredeki 
olumsuz 
değişiklikleri 
tespit etmek#

Ø -Gelecekte 
olacak 
gelişmeleri 
belirlemek#

Ø -Belirlenen 
süreçleri 
tanımaya ve#
açıklamaya #
Ø yardım 
etmek#

26#

6- Risk Azaltım  Tedbirleri#

Ø Teknik#
önlemler#

Ø İdari #
önlemler #

Ø Talimat#
Ø Bilgi#
Ø Uyarı#
Ø Standart#

Ø P e r s o n e l 
k o r u m a 
önlemleri#

Ø Kısıtlama#
yasaklama#

Ø -Baca sistemleri#
Ø -Havalandırma#
Ø -Arıtma sistemleri#

Ø -Çalışma 
saatlerinde 
kısıtlama#
Ø - Eğitim#
Ø -Sağlık 
taraması#

Ø Sınıflandırma#
Ø Etiketleme#
Ø -GBF#
Ø -Hava,su,#
Ø toprak kalite 
standartı#
Ø -İşyeri ortam 
havasında 
kimysallar eşik 
değerleri#

Ø -Gas ve toz 
maskesi#
Ø -Gözlük#
Ø -Eldiven#
Ø - Koruyucu 
elbise#

Ø Maddenin 
müstahsar ve 
eşya içinde 
kons.limiti#
Ø -Kullanım#
alanına#
kısıtlama#
Ø -Üretimi ve 
kullanımına #
yasaklama#

Ø SEA Yönetmeliği#
Ø Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara 
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının 
Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında 
Yönetmelik#

Ø Bazı Tehlikeli Maddelerin, 
Müstahzarların ve Eşyaların 
Üretimine, Piyasaya Arzına ve 
Kullanımına İlişkin 
Kısıtlamalar Hak.Yön.#
#

25#

5- Risk Azaltım Seçeneklerinin 
Tanımı ve Risk-Fayda Analizi#

Ø Üretim 
süreçlerinde 
değişiklik#

• Teknik olarak uygulanabilirliği#
• Sosyal ve ekonomik faktörler#
• Kültürel değerler#
• Yasal/ politik faktörler#
• Bilimsel durum#

Ø K u l l a n ı m 
a l a n l a r ı n d a 
kısıtlama #

Ø Yasaklama#

Ø Risk 
azaltım#
seçeneği#

Ø Paydaşlarla #
risk iletişimi #

Ø Maliyet-fayda#
Ø Maliyet-etkinlik#
analizi #

24#

4- RİSK SINIFLANDIRMA#

Risk değer biçme#

Ø Kabul 
edilemez 
risk#

Ø Risk 
azaltım 
gerekli#

Ø Göz ardı 
edilebilir risk#

Ø Risk#
Ø Üst limit# Ø Alt limit#

Ø Risk 
yönetim 
tedbirleri 
yeterli#

Ø İlave risk 
yönetim 
tedbirleri 
gerekli#

23#

3-RİSK KARAKTERİZASYONU#

• Risk Karakterizasyonu = PEC/PNEC 
veya 

     PEC(D)/DNEL 
 
 
• RK> 1   RİSK VAR 
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 Dünya’da 100 milyon hektarın üzerinde kontamine saha 

bulunmaktadır. 
 Batı Avrupa’da 20 milyon hektarın üzerinde kontamine 

saha bulunmaktadır. 
 ABD’de 32 000 kontamine saha bulunmaktadır. 
 Avrupa’da 500 000 kontamine saha bulunmaktadır. Bu 

sahalar: 
 30 000 sahanın acil müdahaleye ihtiyacı bulunmaktadır. 
 Bu sahalarda yaklaşık 1 milyar metreküpün üzerindedir. 

Toprak 
Kontaminizasyonu 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
   
 Toprak özellikleri bakımından ise toprak bünyesi (tekstür), organik 

madde miktarı, kil çeşit ve miktarı, katyon değişim kapasitesi, porozite ve 
hidrolik iletkenlik önemli parametreler olarak sayılabilir.  

   
 Sözü edilen bu kirletici ve toprak özellikleri toprağa uygulanan 

kirleticilerin ne kadar süreyle, ne kadarlık bir toprak hacminde ve 
hangi konsantrasyonlarda bulanacağını, diğer bir deyişle toprağın 
kirletici depolama kapasitesini belirleyecektir.  

   
 Depolama kapasitesi yüksek bir toprak için bu özellikler, 

kirleticinin toprak içerisinde kısa bir süre (inorganikler için uzun 
bir süre), fazla dağılmadan küçük bir toprak hacmi içerisinde 
düşük konsantrasyonlarda kalmalarını sağlayacak şekilde 
olmalıdır.  
 
 

Toprak Kirliliği 
(Kontrolü ve Önlenmesi) 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
 Toprağın kirlilikten korunması, toprağa gelen atık yükünün 

kontrolü (kirliliğe yol açmayacak şekilde düzenlenmesi) veya 
atığın (sızıntı suyunun) toprakdan izolasyonu yoluyla 
mümkündür.  

   
  Eğer atık toprağa doğrudan uygulanıyorsa, uygulanacak 

kirletici yükünün toprağın özümleme veya kirlilik depolama 
(tampon/filtreleme) kapasitesini aşmayacak şekilde 
belirlenmesi gerekmektedir.  

   
 Bu kapasitenin belirlenmesi kirleticinin ve toprağın fiziksel, 

kimyasal ve biyolojik özelliklerinin bilinmesine büyük öçüde 
bağlıdır.  

 Kirleticinin organik veya inorganik olması toprak içerisindeki 
davranışını önemli ölçüde etkileyecektir.  

Toprak Kirliliği 
(Kontrolü ve Önlenmesi) 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
 ■ Toprak kirliliğine sebep olan diğer bir faktör de tarımsal 

mücadele ilaçları ve suni gübrelerdir. Tarımsal mücadele 
ilaçlarının bilinçsiz ve aşırı kullanımı sonucu, toksik 
maddelerin toprakta birikimi artmakta ve doğal ortamın 
kirlenmesine sebep olmaktadır. 

   
 Sodyum, fosfor, potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir, 

çinko, bakır, mangan, bor gibi besin maddelerini içeren suni 
gübrelerin aşırı ve bilinçsiz kullanımı sonucu, toprağın yapısı 
bozulmakta ve toprak kirliliği ortaya çıkmaktadır. 

   
 ■ Endüstri tesislerinden çıkan ve arıtılmaksızın havaya, suya ve 

toprağa verilen atıklar çevreyi kirletmektedir.  
 

Toprak Kirliliği 
(Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler ve Oluşumu) 

 
 ■ Yerleşim alanlarından çıkan atıklar, egzoz gazları, endüstri 

atıkları, tarımsal mücadele ilaçları ve kimyasal gübreler toprak 
kirliliğine sebep olan en önemli etkenlerdir. 

   
 ■ Yerleşim alanlarından çıkan çöplerin gelişigüzel boşaltıldığı 

alanlar ile kanalizasyon şebekelerinin arıtılmaksızın, doğrudan 
toprağa verildiği alanlarda toprak kirliliği meydana gelmektedir. 

   
 ■ Egzoz gazları, karbonmonoksit, kükürtdioksit, kurşun ve 

kadmiyum vs. gibi zehirli maddeler havaya yayılmakta ve 
solunum yolu ile büyük bir kısmı canlılar tarafından alınmaktadır.  

   
 Geriye kalanı ise, rüzgarlar ile uzak mesafelere taşınmakta ve 

yağışlarla yere inerek, toprak ve suları kirletmektedir. 
   

Toprak Kirliliği 
(Toprak Kirliliğine Sebep Olan Faktörler ve Oluşumu) 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
 Toprak: Yerküreyi ince bir 

tabaka halinde kaplayan, 
kayaçların fiziksel ve kimyasal 
prosesler sonucunda 
parçalanması, ayrışması ve 
zaman içerisinde sayısız 
mikroskobik  ve makroskobik 
organizma ve bitki kalıntılarının 
birikmesi sonucunda oluşan bir 
doğal kaynaktır; bileşimimde 
mineral parçacıklar, organik 
madde, su, hava ve canlı 
organizmalar içeren, çok fazlı, 
dağılgan ve gözenekli bir çevresel 
sistemdir 

Toprak Kirliliği 
(Toprak nedir?) 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
 Toprak Kirliliği 
 Toprak Kontaminizasyonu 
 İyileştirme Teknolojileri 
Ülkemizde Kayıt ve Teşhis 
Örnek Çalışmalar 

İçindekiler 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

Hazırlayan: Gökhan ÖKTEM 
 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 
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 Biyolojik 
 Fiziksel, Kimyasal, Fizyo-Kimyasal 
 Termal 
Kombinasyon 

İyileştirme Teknolojileri 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 

İyileştirme Teknolojileri 
(Teknolojilerin Sınıflandırılması) 

  
 

 Yerinde 
  kazı yapılmaksızın 
 
 Yerinde olmayan  
   mahalinde    mahali dışında 
  kazı   kazı + taşıma 
 
 

 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
 Çevresel yarar gözetilerek toprak iyileştirme tercih 

sıralaması 
 

 Recycling > destruction > removal > stabilization > 
immobilization > containment 
 

 Geri dönüşüm > İmha > Yerinden kaldırmak > 
Stabilizasyon > Hareketsizleştirme > Kontrol Altında 
Tutma 

Kontamine Saha Yönetimi 
(İyileştirme Sınıflandırılması) 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
 İmha:Termal yöntemler ile kirleticinin biyolojik 

ve/veya fiziko-kimyasal olarak bozunması. 
Yerinden kaldırmak: 
 a) Bazı süreçler; faz transferi / taşınım ve yeniden 

yakalama (filtre etmek) 
 b)Bazı süreçler; konsantrasyon ve geri kazanım / 

hasat etme (fiziksel ayrım) 
 c)Kombinasyon (via hyper-accumulator plants) 
Geri dönüşüm: En mükemmel çözüm  

 
 
 

Kontamine Saha Yönetimi 
(İyileştirme Sınıflandırılması) 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
 Stabilizasyon: Kirliliğin daha az zehirlilik ve yayılım 

özelliği göstermesi için; yerinde ve  kazı 
yapılmaksızın biyolojik, kimyasal ve fiziksel 
süreçlerin uygulanması çalışmalarıdır.  

Kontrol altında tutma: Kirlenmiş sahayı izole ederek 
kirleticinin maruziyet yollarının kapatılması 

Hareketsizleştirme: Kontamine olmuş sahalardaki 
kirleticilerin kimyasal yöntemlerle taşınabilirliğinin 
azaltılması. (Uzun süreli performans 
değerlendirmesine ihtiyaç duyulmakta olup 
kullanımı nadirdir.) 
 

Kontamine Saha Yönetimi 
(İyileştirme Sınıflandırılması) 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
Kaynağın Kaldırılması:  Kirlilik kaynağının 

giderilmesine yönelik teknolojiler içerir 
 

Maruziyet Yolunun Engellenmesi: Sızıntı Önleyici 
ve diğer kirleticilerin dağılımı azaltmaya yönelik 
teknolojileri içerir. 
 

Kontaminantın engellenmesi: Alıcı ile temasın 
kesilebilmesi için saha kullanımına yönelik 
düzenlemelerin getirilmesi 
 
 

Kontamine Saha Yönetimi 
(Zincir Kırılması) 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
Kontamine Saha Yönetimi 

(Aşamalar - Amaçlar) 

Kaynağın 
Kaldırılması 

Maruziyet 
Yolunun 
Kontrolü 

Koruma 

 Yok Etmek 

 Çıkartma 

 Stabilization 

 Hareketsiz Hale 
Getirmek 

 Arazi Kullanımı 
sınırlandırılması 

İyileştirme 

Kaynak Maruziyet Yolu Alıcı 

İyileştirme İyileştirme 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
Toprak Geri Kazanım Pazarı 
 
 

Toprak 
Kontaminizasyonu 

   Yıl 1990    Yıl 2000 
   (milyar US$)   (milyar US$) 

 
Avrupa Birliliği  3.5    6.0 - 9.0 
Japonya  1.5    3.0 - 4.0 
ABD  6    10.5 - 15.5 
 
Toplam  10    19.5 - 28.5 
  Giderek artan teknolojik talep 

  Hızlı teknolojik gelişim 

  Pazarın hızla gelişmesi 

Uygulanabilir iyileştirme 
yöntem seçenekleri 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 
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Sistem Yöneticileri 

Bakanlık Görevlileri 

İl Müdürlüğü Görevlileri 

Tesis Sorumluları 

Halk 

Yeterlilik Sahibi Firmalar 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

Ülkemizde Kayıt ve Teşhis 
(Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi - Kullanıcılar) 

 
 Şüpheli saha bildirimlerinin yapılması, 
Ön bilgi ve denetim formlarının kolay, eksiksiz ve en 

az hata ile doldurulması, 
Verilerin sistematik olarak saklanması, 
Yönetmeliğin gerektirdiği değerlendirmelerin 

otomatik, hızlı ve güvenilir olarak gerçekleştirilmesi, 
Kirli sahaların (potansiyel, şüpheli, kirlenmiş, vb.) 

coğrafi dağılımlarının elde edilmesi, 
Detaylı uydu görüntüleri ile saha çevrelerinin 

incelenebilmesi. 
 

Ülkemizde Kayıt ve Teşhis 
(Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi - İşlevleri) 
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Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi’nin amacı; 
 Bilgileri sistematik bir şekilde kayıt altına alması, 

(envanter oluşturma) 
Değerlendirme süreçlerine destek sağlaması, 
Raporlama ihtiyaçlarını karşılaması, 
 Türkiye’nin Toprak Kirliliği Haritasının 

oluşturulması, 
 Türkiye’de toprak yönetiminin oluşturulmasına 

destek sağlaması amaçlanmaktadır. 
 

Ülkemizde Kayıt ve Teşhis 
(Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi - Amaç) 

 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü - Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı - Toprak Kirliliği Kontrolü Şubesi 

 
Technology    Cost (US$/ton) 

 Clean-up time* 
 
 Landfill cap systems (in or ex)   N. A.   N. 

A.  
 Chemical Dehalogenation (ex)   200-500   < 6 

months 
 Electrokinetic (in)    65-195   6 to 

12 months 
 Soil vapour extraction (SVE) (in or ex)  20-130   6 to 12 months or > 
 Soil Flushing (in)    75-210   6 to 

12 months 
 Soil Washing (ex)    140-400   6 to 

12 months 
 Supercritical water oxidation (ex)  150-300   < 6 months 
 Solvent extraction (ex)   150-450   6 to 12 months  
 Solvated electron (ex)   300-500    < 6 months 
 Solar detoxification (ex)    N. A.   6 to 12 months  
 Solidification/stabilization (in or ex)  75-200   6 to 12 months or > 

 
(*) Time referred to a standard mass of about 20000 tons 

İyileştirme Teknolojileri 
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Technology Main Target Contaminants 
 
Landfill cap systems (in or ex) all kind of  contaminants 
Chemical Dehalogenation (ex) X-VOCs, X-SVOCs, PCBs, Diox/Fur. 
Electrokinetic (in) Heavy Metals  
 Soil vapour extraction (SVE) (in or ex) X- (VOCs, SVOCs)   
 Soil Flushing (in) X- (VOCs, SVOCs), PAHs, H.M. 
 Soil Washing (ex) X- (VOCs, SVOCs), PAHs, H.M., PCBs, 

Pest. 
 Supercritical water oxidation (ex) X- (VOCs, SVOCs), PCBs, Pest. 
 Solvent extraction (ex) X- (VOCs, SVOCs), PAHs, H.M., PCBs, 

Pest., Diox/Fur. 
 Solvated electron (ex) X-VOCs, X-SVOCs, PCBs, Diox/Fur., Pest.  
 Solar detoxification (ex)  X- (VOCs, SVOCs), PAHs, H.M., PCBs, 

Pest., Diox/Fur.  
 Solidification/stabilization (in or ex) Heavy metals, PAHs, PCBs, Inorg.  

 

İyileştirme Teknolojileri 
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 Landfill cap systems (in or ex) 
 Chemical dehalogenation (ex) 
 Electrokinetic (in) 
 Soil vapour extraction (SVE) (in or ex) 
 Soil flushing (in) 
 Soil washing (ex) 
 Supercritical water oxidation (ex) 
 Solvent extraction (ex) 
 Solvated electron (ex) 
 Solar detoxification (ex)  
 Solidification/stabilization (in or ex) 

 

İyileştirme Teknolojileri 
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 Kirliliğin oluştuğu alan, 
 Kirlilik miktarı, dağılımı, kontaminizasyon hacmi, 
 Yerleşim yerlerine olan uzaklığı, 
 Akarsuya olan uzaklığı, 
 Yeraltı suyuna olan uzaklığı, 
 Uygulanabilirliği (hedef kirleticiler) 
 Minimum ulaşılabilir konsantrasyon 
 Temizlik süresi  
 Güvenilirlik ve bakım 
 Arındırılmış toprak kalitesi 
 Üretilen Artıklar (yan ürünleri işleme tabi gönderebilir) 
 Gerekli saha verileri 
 Genel Maliyet 
 Kamusal kabul edilebilirlik 
 Güvenlik 
 Kalkınma Durumu 
 Çevresel Etkiler 
 Saha karakterine özgü performans kriterleri 

İyileştirme Teknolojileri 
(İyileştirme Teknolojileri Seçimindeki Öğeler) 
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Bilgi Toplanması 

Gözlem ve Ölçüm 
Bilgilerinin 

değerlendirilmesi 

Toplanan Bilgilere göre 
kriterlerin tanımlanması ve 

değerlendirilmesi 
Ortak parametrelerin 

karşılaştırılabilmesi için farklı 
teknolojilerin kıyaslanması 

Veri tabanı oluşturulması Her parametre için her teknoloji için bir 
sıralama vermek 

Her ortak parametre için 
sıralama kriterleri tanımlayın 

Farklı teknolojiler arasındaki 
ortak parametrelerin 

tanımlanması 

İyileştirme Teknolojileri 
(İyileştirme Teknolojileri Süreci) 
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Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi 
(Faaliyet Ön Bilgi Formu) 

 
 Endüstriyel tesis bilgilerinin çevre bilgi sisteminde 

güncellenmesi, 
 Faaliyet ön bilgi formlarının doldurulması ve 

güncellenmesi, 
Yeterliliği olan firmaların seçimi, 
 Laboratuvar analizlerinin girişinin yapılabilmesi 
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Ülkemizde Kayıt ve Teşhis 
(Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi – Faaliyet Sahipleri 

Sorumlulukları) 

 
 Tablo 2. Potansiyel Toprak Kirletici 

Faaliyetler ve Faaliyete Özel 
Kirlilik Gösterge Parametreleri 
Listesi 

 
 

 
 NACE (Nomenclature of Economic 

Activities) Kodu olarak 4 
basamaklı «Nace Rev2» sektörel 
kodları kullanılmaktadır. 

 Bakanlığımız internet sitesinden 
http://www.csb.gov.tr/gm/cygm 

ulaşılabilmektedir. 
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NACE Kodu Endüstriyel Faaliyet 
Faaliyete Özel 
Kirlilik Gösterge 
Parametreleri 
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Ülkemizde Kayıt ve Teşhis 
(Kirlenmiş Sahalar Bilgi Sistemi – Faaliyet Sahipleri) 
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Eksikler 
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Örnek Fotoğraflar 
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Gözlem Kuyusu Teşkili 
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Toprak Numunesi için Kullanılacak 
Malzemeler ve Numune Alımı 
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Örnek Fotoğraflar 
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TEŞEKKÜRLER. 

Gökhan ÖKTEM 
Çevre Mühendisi 
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Gökhan ÖKTEM 
Tel: 0312 586 31 99 
Elektronik Posta: gokhan.oktem@csb.gov.tr 

 

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 
Su ve Toprak Yönetimi Dairesi Başkanlığı 

TEŞEKKÜRLER. 
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Örnek Fotoğraflar 
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Örnek Fotoğraflar 
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T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Çevre Görevlisi Aday Eğitimi 

TEMEL TERİMLER 1-2-3 DERS NOTLARI

Hazırlayan

Doç. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN
(YTÜ Çevre Müh. Bölümü) 

2014 Antalya
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ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NEDİR?
Doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının oluşturulmasından sorumlu 
mühendislik dalıdır.
EKOLOJİ
Canlıların çevreleriyle ve birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.
TEMEL EKOLOJİK KAVRAMLAR
Birey (Organizma) Ekolojisi: Bir türe ait birey veya bireylerin ortamları ile olan ilişkilerini inceler.
Komünite: Belirli bir alanı paylaşan aynı türe ait bireyler topluluğudur.

ÇEVRE; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak 
etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır. 
 
İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. Bu denge insanlığın tarihi boyunca çeşitli etkileşim-
lerin sonucunda oluşmuştur. İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana getiren zincirin hal-
kalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin bozulmasına sebep olmakta 
ve çevre sorunlarını oluşturmaktadır.
İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler şöyle özetlenebilir: 
1-Hava, su ve toprakların her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının kullanılamaz 
hale gelmesi, 
2-Özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi, 
3-Ozon tabakasının delinmesi, 
4-Yerkürenin giderek ısınması, 
5-Kanser ve benzeri hastalıkların artması, 
6-Doğal kaynakların hızla tüketilmesi, 
 Hava, su ve toprak çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan ve diğer mikroorganizmalar ise biyolojik 
unsurlarını teşkil eder.

ÇEVRE KİRLENMESİ VE BİLEŞENLERİ (Su, Hava ve Toprak Kirlenmesi) 

ÇEVRE KİRLENMESİ NEDİR?

 Bir ekosistem içindeki canlı ve cansız tüm elemanların doğal ilişkileri esnasındaki reaksiyon hızlarının 
sistem lehine ve aleyhine değişmesidir veya kısaca “ekolojik dengenin bozulması” da denir. 
 Ekosistem içindeki kaynaklardan elde edilen faydalı kullanım şekillerine ve standartlarına negatif yönde 
oluşan tepkimelerdir. Her ortamın (su, hava, toprak) belirli bir kullanım amacı vardır. Bu amacı, esas 
olarak o alıcı ortamın kalitesi belirler. Kaliteyi ise o alıcı ortama karakterize edecek parametrelerin analizi 
sonucu bulunan değerler belirler.
KİRLENMENİN OLUŞTUĞU ORTAMLAR
Çevre kirlenmesi başlıca su, hava ve toprak kirlenmesi şeklinde 3 ana gruba ayrılarak incelenebilir. 
Buna göre, her bir ortamın kirlenmesine neden olan faaliyetler ile kirleticilerin bilinmesi gerekir. Bunla-
rın dışında ses ve radyoaktif kirlenme de mevcut olup, bu konular diğer 3 kirlenme türünden çok farklı 
özellikler taşımaktadır.
KİRLENMEYE NEDEN OLAN KAYNAKLAR

SU ORTAMLARI İÇİN KİRLİLİK KAYNAKLARI 
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Doğal çevrenin önemli bir kısmını oluşturan akarsu, göl, denizler ve içme su kaynaklarının çeşitli etken-
lerle bozularak canlı hayatın olumsuz yönde etkilenmesi su kirliliği olarak adlandırılır.

Yeryüzündeki Su Kaynakları ;
Su Kaynağı    Hacim ( km 3 )
Atmosfer   13.103 

Denizler    1350400.103 
Akarsular   1,7  x 103 
Göller           125 x 103 
Tuzlu iç denizler   105.103 
Toprak suyu    150.103

Canlıların su kapsamı  50.103 

Yer altı suyu   7000.103

Buzullar    29000.103 
Karalarda    33.341.103 
Susuz yaşam mümkün değildir. İnsan gıda almadan haftalarca yaşayabilir, fakat su içmeden ancak bir-
kaç gün yaşamını sürdürebilir. Bu yüzden içme ve kullanma suyu sürekli ve güvenilir bir şekilde temin 
edilebilmelidir. Yeryüzündeki suların çok büyük bir kısmı birbiriyle bağlantı halinde olduğundan herhangi 
bir bölgedeki değişim ve birikim sistemlerdeki etkileşim aracılığı ile başka bölgelerde etkisini gösterebilir. 
Bilindiği gibi insanların içme, kullanma, endüstri ve tarımsal sulama gibi gereksinmelerini karşıladıktan 
sonra nitelik değişimlerine yani kirlenmeye uğramaktadır. 
Doğal Suların Özellikleri
Günlük yaşantımızda karşılaştığımız sular değişik cins ve miktarlarda safsızlık içerir.
Suyun kaynağına göre içerdiği maddeler değişir. Suyun özellikleri ve davranışı saf sudan farklıdır. Doğal 
sulardan saf suya en yakın olanlar yağmur ve kar sularıdır. Ancak hava kirliliğinin yoğun olduğu bölge-
lerde bunu söylemek zordur.

Su ortamlarına, kimyasal maddelerin geldiği başlıca kirletici kaynaklar  

    Evsel faaliyetler 
    Sulama ve tarımsal faaliyetler 
    Endüstriyel faaliyetler 
    Madencilik faaliyetleri 
    Rekreasyon (eğlence, dinlenme) faaliyetleri sayılabilir. 
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Şekil 1.Teksas için (ABD) kirliliğe katkı veren faaliyetler %si.

Atıksuların kontrol edilebilirlikleri açısından da kirlilik kaynakları noktasal veya yayılı kaynaklar şeklinde 
de sınıflandırılabilir. Evsel ve endüstriyel faaliyetler sonucu ortaya çıkan atıksuların bir kanal vasıtasıyla 
toplanabilir olmalarından dolayı noktasal, tarımsal faaliyetler sonucu ortaya çıkan ve besi maddeleri (N, 
P) ve zirai ilaçlarla kirlenmiş sular ise yayılı kirletici kaynaklar sınıfında sayılmaktadır. 

Şekil 2. Su ortamlarını kirleten kaynaklar

Suyun Fiziksel Özellikleri
Su renksiz ve kokusuzdur. Suları renkli gösteren içerdikleri maddelerdir. Geçiş metallerinden özellikle 
Fe; Mn ve Cr bileşiklerinin suda bulunması suyun renkli görünmesine neden olur.
Suyun kokusu ve tadının kaynağı sularda çözünen inorganik, organik maddeler ile mikroorganizmalar-
dır. İçme sularında koku istenmez ancak lezzet istenir. Genellikle amonyak, sülfürler siyanürler, fenoller, 
serbest klor, petrol atıkları, bitki ve hayvani atıklar suya hoş olmayan kokular verir. 
İçme sularında bulanıklık istenmez, berrak olması istenir. Ayrıca yerüstü sularında bulanıklık 
güneş ışınlarının suların alt kısımlarına ulaşmasını engeller.   
Suların çözünen madde miktarının fazlalığı iletkenlikle doğru orantılıdır. Maden suları iletkenlikleri en 
fazla sulardandır. 
Suyun +4°C de ki yoğunluğu 1 g/ml dir. Su donunca yoğunluğu azalır. 0,9 g/ml olur. Bu da buzun neden 
suyun üzerinde yüzdüğünü açıklar.  
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Suyun Kimyasal Özellikleri 
Doğal suların pH değerleri içerdikleri maddelere göre değişir. Normal suların pH sı genellikle 6,5 – 
7,5 arasında değişir. Asit yağmurlarında pH nın 2,3 e düştüğü görülmüştür. Yer altı sularında CO3

-2, 
HCO3

-2, CO2 daha fazla çözündüğünden pH yı da bunlar belirler. Ayrıca sularda çözünmüş Fe+2, Mn+2,  
Cr+3 iyonları sulara asitlik sağlar. 
Sularda Mg+2 ve Ca+2 iyonları sertliğe neden olur.  Suların sertliği FS: 10 mg CaCO3 /L,  AS: 10 mg CaO 
/L  olarak birimlendirilir.
Sularda ana bileşen olarak Ca+2, Na+; Mg+2;  K+, Cl-, SO4

-2, HCO3
- iyonları bulunur. Ayrıca Fe, Cu+2, Mn, 

Ni, Zn, Co, Cd, Cr, Pb, Hg, Be; Al, As, Se, Rb, Li, I, PO4
-3, NO3

-, B, CN-, H2S, Pestisitler eser miktarda 
bulunabilir. 

Gazların Sıvılardaki Çözünürlükleri
Suyun içinde gazlar nasıl ve neden çözünür.
Gazlar temas ettikleri sıvılarda genelde yapısı bozulmadan moleküler halde çözünürler. Çözünme mik-
tarları sıcaklığa ve basınca bağlıdır. Gazların sıvılardaki çözünürlükleri Henry Yasası ile verilir. 

Sıcaklığın Etkisi      
Gazların sıvılarda yoğunlaşarak sıvılaşmaları ısıalan bir tepkime gerektirdiğinden sıvılaşmazlar. Gazla-
rın sıvılarda çözünmeleri ısıveren bir işlem olduğundan tercih edilen bir olaydır. Bu yüzden sıcaklık art-
tıkça çözünmeleri azalır. Isıtılan sudan hava, gaz kabarcıklarının çıkması sıcaklık artışıyla çözünmenin 
azalmasına örnektir. Soğuk sularda çözünmüş oksijen miktarı, ılık sulardakinden daha fazladır. 
Gazların sıvılardaki çözünürlüğü ile sıcaklık ilişkisi Klasiyus-Klapeyron denklemiyle verilir. 
Log C2/C1= (DH/2,303 R) (1/T1-1/T)

Sularda Organik Kirleticiler
Organik kirleticiler sularda çözünmüş olan oksijeni tüketerek kirlenmeye sebep olan maddelerdir. Böyle 
maddeler daha çok antropojenik faaliyetler (ev atıkları, hayvan atıkları, gıda fabrikaları atıkları, kâğıt 
fabrikaları atıkları, mezbaha atıkları, et paketleme atıkları, dericilik atıkları gibi) sonucu sulara karışırlar 
ve karıştıkları sular durgunsa, bunlar suyun dibinde toplanırlar. Buna sedimantasyon denir. Sedimantas-
yonla çöken organik maddeler içinde inorganik maddeler de bulunur. 
Akuatik bitki ve hayvanların yaşayabilmesi için sulardaki oksijen derişiminin belirli bir düzeyde olması 
gerekir. Oksijen derişimi düşüklüğünden en çok omurgalılar (balıklar), ondan sonra omurgasızlar, en az 
da bakteriler etkilenir. Sıcak sularda canlıların, özellikle de balıkların yaşayabilmeleri için suyun litre’sin-
de asgari 5 mg (5 ppm derişimde), soğuk sudakiler için ise litrede asgari 6 mg (ppm) çözünmüş oksijene 
ihtiyaç vardır.

Hastalık Yapıcı Mikroorganizmalar(patojenler)
Patojenler, içme ve kullanma sularına başlıca kanalizasyon sularının temasıyla karışır. Ayrıca ürünlerin 
kanalizasyon sularıyla sulanmasıyla da bulaşır.  Su patojenik (hastalık yapan) mikroorganizmalar için iyi 
bir taşıyıcıdır. Tifo, kolera, dizanteri, çocuk felci (polio), sarılık (hepatit) gibi salgın hastalıkların mikropları 
sularla taşınır ve yayılır. Bu nedenle kullanılan suların kalitesinin bakteriyolojik yönden sık sık kontrol 
edilmesi gerekir. Herhangi bir yerden şehir suyuna karışan lağım suları kısa zamanda dağılır ve salgın 
hastalıkların meydana gelmesine sebep olur.
Şehir sularının kontrolü çok zor bir iş değildir. Çünkü böyle kontrollerde yukarıda sayılan salgın 
hastalıklara neden olan her patojen ayrı ayrı aranmaz. Onların yerine, onların varlığını gösteren indi-
katör bir bakteri olan koli bakterisi (basili) aranır. Koli bakterisinin tespiti oldukça kolay ve kesindir. Öteki. 
bakterilerin aranması asgari 24 saat sürer ve bu süre içinde de bakteriler büyük ölçüde yayılmış olur. 
 Koli bakterileri insan sindirim sisteminde yaşar ve çoğalırlar. Bunların hastalık yapma özelikleri yoktur 
ve daima insan dışkılarında bulunurlar. Bir insandan her gün milyarlarca koli basili lağım sularına karışır. 
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Bir suda koli basilinin bulunması, o suyun lağım sularıyla kirlendiğini gösterir. Koli basillerinin doğal 
sularda yaşama ve çoğalma şansları hiç yoktur. Bunların sularda tespiti, lağım sularının, şehir 
sularına ne zaman karıştığı hakkında da kaba bir fikir verir.
Kanalizasyon sularındaki organik maddeleri parçalayan her bakteri sağlığa zararlı değildir. Bunlar insan 
ve hayvan sindirim sistemlerinde yaşayamazlar. Bir ülkede, su şebekelerinin ve kanalizasyon sistemle-
rinin artması, o ülkede salgın hastalıkların ve salgın hastalıklardan ölenlerin sayılarının azalması anla-
mına gelir.

Sentetik Organik Kirleticiler: 
Sentetik organik maddeler de suları büyük ölçüde kirletirler. .Bunların üretimi her yıl bir evvelkine göre 
biraz daha arttığından ve bunlar da çevrede kolay parçalanmadıklarından, sadece sularda değil, genel 
olarak çevrede ciddi birer sorun haline gelmişlerdir. Sentetik organik maddeler denince akla başlıca:
Petrol kökenli yakıtlar 
Plastikler
Plastikleştiriciler 
Elyaflar 
Elastomerler 
İlaçlar
Deterjanlar
Pestisitler 
Besin katkı maddeleri 
Çözücüler .
Yağlı boyalar

Doğal sularda bulunan su bakterileri tarafından biyolojik olarak parçalanamadıkları gibi atık madde iş-
leme proseslerinde de parçalanmazlar. Bundan dolayı sularda uzun süre kalırlar (plastikler, pestisitler 
gibi). Bazıları suya kötü renk, koku ve tat verirler. Bu durum o suda yetişen balık türleri) olumsuz yönde 
ve büyük ölçüde etkiler. Bunlardan bazıları (petrol atıkları, Pestisitler gibi) çok düşük derişimlerde bile 
akuatik hayat için son derecede zararlıdır.

Bitkilerin Anormal Büyümesine Neden Olan Kirleticiler: 
Su bitkileri de dâhil, bitkilerin gelişmeleri için çeşitli elementlere ihtiyaç vardır. Bu elementlerin sayısı 
15-20 kadardır. Bunlardan özellikle azot ve fosforca zengin sularda su bitkileri aşırı miktarda çoğalır. 
Buna ötröfikasyon denir. Ötröfikasyon, normal olarak kirlenmemiş doğal sularda da görülen bir olay-
dır. İnsan faaliyetleri sonucu sulara başlangıçta bol miktarda besin girmesine sebep olur. Bunun sonucu 
bitkiler (akuatik ekosistem) daha iyi gelişir. Ancak bu gelişme bir yerden sonra zararlı olmağa başlar. 
Çünkü sulardaki çözünmüş oksijen derişimi azalır. Bu da hayvanların ölmelerine sebep olur. Bununla da 
kalmaz, böyle sulardan etrafa pis kokular yayılır.

İnorganik Kirleticiler: 
İnorganik madde atıkları da sulan önemli ölçüde kirletir. Bu atıklar başlıca:
a) Tuzlar
b) Metaller
c) Mineral asiller 
d) Mineraller
dir. 
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Bunların sudaki etkileri başlıca üç gruba ayrılır:
1) Asitliğin artması 
2) Tuzluluğun artması 
3) Toksikliğin artması

SU KALİTESİNİN TAYİNİ 
Bir suyun kalitesini belirlemek için üzerinde çok çeşitli tayinler yapılabilir. Ancak yaygın olarak kullanılan 
tayinler üzerinde durulacaktır. 
1-Çözünmüş Oksijen Tayini

2-Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı

3-Kimyasal Oksijen İhtiyacı ( KOİ )

4-Toplam Organik madde tayini 

5-Katı madde tayini

6- Azot tayini

7- Fosfat tayini

8- Bulanıklık tayini

9- Renk tayini

10- Koku tayini

11- pH tayini

12- Bakteriyolojik tayin

13-İletkenlik Tayini

14- Sertlik Tayini

15- Ağır Metal tayini 
16- Toplam Alkalinite 

1-Çözünmüş Oksijen Tayini
Su kalitesi için en önemli Ölçütlerden birisi suda çözünmüş olan oksijen derişimidir. İçinde çözünmüş 
oksijen olmayan bir akarsu veya gölde canlı hayat mümkün değildir.
Oksijen suda normal şartlarda 9 mg/L kadar çözünür. Bu çözünürlük sıcaklık artışıyla azalır. Sudaki 
çözünmüş oksijen derişimi iki şekilde tayin edilir.
1) Winkler metoduyla
2) Oksijen probu metoduyla
Winkler metodu yaklaşık 80 yıldır kullanılan bir metottur. Bu maksatla geliştirilmiş olan diğer metotların 
doğruluğu, bu metotla kontrol edilir. 
Winkler metodunda geçen başlıca kimyasal reaksiyonlar
2Mn+2 + O2 + 2H2O à 2MnO2 + 4H+ 
MnO2 + 2I- + 4H+ à Mn+2 + I2 + 2H2O
I2 + 2S203

-2 à S406
-2 + 2I- 

Bunun için ortama MnSO4, NaOH ve KI ilave edilir. Çözünmüş oksijen Mangan hidroksit Mn(OH)2 çö-
keltisini daha büyük bir yükseltgenme basamağına (+4 değerli hale) MnO2 bileşiğine yükseltger.  
İyodür iyonları varlığında asitlendirme ile yükseltgenmiş Mn+4 tekrar iki değerlikli hale Mn+2 döner ve 



359

çözeltinin çözünmüş oksijenine eşdeğer miktarda iyot açığa çıkar. Açığa çıkan iyot, nişasta in-
dikatörlüğünde standart tiyosülfat ile titre edilerek su numunesinin çözünmüş oksijen konsantrasyonu 
belirlenir.  
Winkler metodunun  bazı dezavantajları.
1) Oldukça uzun zamana ihtiyaç gösterir
 2) Alınan su numunesinde bulunması muhtemel N02

-, N03
- gibi iyonlar da reaksiyona girer

Bu istenmeyen reaksiyonlar oksijen elektrodu kullanılarak önlenebilir. ilk kullanılan ve halen de kulla-
nılmakta olan bir oksijen elektrodu şematik olarak Şekil 10.1’de verilmiştir. Elektrodun aslı bir galvanik 
hücredir. Hücrenin  elektrotlarından biri kurşun (anot), öteki gümüştür (katot). Elektrotlarda
(Pb) Pb + 2OH - à PbO + H2O + 2é (Anot)
(Ag) 2é + 1/2 O2 + H2O à 2OH - (Katot)
reaksiyonları cereyan eder. Reaksiyonlar çözünmüş oksijen olmadığı zaman durur. Burada önemli olan 
husus, probun veya galvanik hücrenin ayarlanmasıdır. Ayarlama Winkler metoduyla yapılır. Probta hasıl 
olan akım direkt olarak. oksijen derişimiyle orantılıdır. Ticari problarda her elektrot iletken olmayan ve 
fakat oksijen için geçirgen olan bir membranla kaplanır. Plastikle elektrotlar arasına birkaç damla bir 
elektrolit çözeltisi konur. Membranlardan geçen oksijenin derişimi, suda çözünmüş oksijenin derişimiyle 
orantılıdır.

Streeter-Phelps Denklemi (Kaşık Eğrisi)
Bir nehre kirletici deşarj sonucunda Çözünmüş Oksijen (ÇO) konsantrasyonunun mansaptaki değişimi 
Streeter-Phelps denklemi ile (kaşık eğrisi) hesaplanabilir. Su ortamlarında istenen ÇO konsantrasyonu 
9 mg/L dir.

Şekil 3. Kaşık Eğrisi

ÇO Konsantrasyonun etki eden parametreler
Su sıcaklığı: Oksijenin çözünürlüğü diğer gazlarda olduğu gibi sıcaklıkla düşer
Organik madde yükü: Yüksek BOİ konsantrasyonları oksijen tüketimine neden olmaktadır (çözünmüş,  
kolloidal ve askıdaki organik   maddeler)
Akarsu akış hızı: Akış hızı ve oluşan türbulansa bağlı olarak suyun havalanma hızı (Ç.O. kazanma hızı) 
değişmektedir
Alg ve su bitkilerin fotosentez ve solunumu: Gündüz saatlerinde; Ç.O. kaynağı,  gece saatlerinde ; Ç.O. 
Batığı
Toplam AKM: ışık geçirgenliği; sıcaklığın soğrulması; organik kısmın bozunması 
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2-Biyokimyasal  Oksijen İhtiyacı ( BOİ ) 
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı sularda mikroorganizmalarca ayrıştırılabilen maddelerin miktarını belirle-
mekte kullanılan bir parametre olup, organik kirleticilerin  ayrıştırılması için gerekli oksijen miktarını 
belirtir.
Bu tayin için önemli 3 değişken vardır.
1) Sıcaklık  20°C 
2) Işık  Karanlıkta  
3) Zaman 5 günde 
Sıcaklık metabolik aktiviteyi önemli ölçüde artırır. Zaman ve ışık da aynı şekilde önemlidir. Zira algler 
genellikle ışık etkisinde canlı ve aktif kalırlar. Farklı ışık kaynağında yapılan denemeler farklı sonuçlar 
verir. Bundan dolayı BOİ değeri standart şartlarda tayin edilir. Buna göre deneyler yapılır. Bu şekilde 
elde edilen suyun biyokimyasal oksijen ihtiyacı değeri, BOİ5 5 günlük sürede 20 günlük sürenin %70 ‘ ine 
ulaşılmış. Organik maddelerin tam biyolojik oksidasyonu için 20 gün yeterli görülmüştür.
BOİ; aerobik şartlarda bakterilerin organik maddeyi parçalayarak stabilize etmeleri için gereken oksijen 
miktarıdır.
Bir su numunesinin biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) litrede mg (mg/L) olarak verilebildiği gibi ppm 
olarak da verilir. Ancak daha çok litrede mg olarak verilir. iyi bir içme suyunun BOİ değeri 1 mg/L’dır. Bir 
suyun litresinin oksijen ihtiyacı
3 mg (3 ppm) olursa, oldukça saf, 5 mg (5 ppm) olursa, temizliği şüphelidir. İşlem görmemiş atık suların 
BOİ değeri 100-400 mg/L arasında değişir. Gıda endüstrilerinden gelen atık sularınki ise 10000 mg/L’ye 
kadar yükselebilir.
Bir insanın günlük atıklarının BOİ değeri birim kabul edilirse, çeşitli hayvanların günlük atıklarının BOİ 
değeri yaklaşık 16 insanınkine bedeldir. BOİ testi, evsel ve endüstriyel atıkların kirlilik derecesini belirle-
mede yaygın olarak kullanılan bir testtir.
CnHaObNc + ( n + a/4 – b/2 – 3/4c ) O2  à n CO2 + ( a/2 – 3/2c ) H2O + c NH3 
C6H12O6 + 6O2 à 6CO2 + 6H2O

BOİ5 Ölçümü
3 farklı seyreltme oranı için 9 BOİ şişesi alınarak eşit miktarda atık su numunesi hazırlanır. Bütün şişeler 
hava geçirilerek oksijence doyurulur. Atık suyun ölçülen kısmı doğrudan şişeye aktarılır. Daha sonra 
hazırlanan seyrelme suyu şişeye konur. 3 numune hazırlanıp çözünmüş O2 tayini yapılır. Diğer 3 numu-
ne 20 ºC da 5 gün karıştırmaya bırakılır. Geri kalan 3 şişe aşılama yapılırsa aşının BOİ sini bulmak için 
kullanılır. 
mg BOİ/L=( Başlangıç çözünmüş mg/ L O2  ) – (5 gün sonunda çözünmüş mg/ L O2 ) 
                                               ( mL atık su / mL BOİ şişe hacmi )
Burada Çözünmüş O2 değerleri Atık su+ seyreltme suyuna aittir.
Endüstriyel atıkların BOİ analizi için ortama mikroorganizma ilave etmek gerekir. 
mg/ L BOİ = ( D1 – D2 ) – ( B1 – B2 ) f 
                                   P 
D1 ; aşılı atık sulardaki başlangıç çözünmüş O2 
D2 ; aşılı atık sulardaki 5 gün sonunda çözünmüş O2

B1 ; Seyrelmiş aşının başlangıçtaki O2 
B2 ; Seyrelmiş aşının 5 gün sonunda O2 
( B1 – B2 )f ; Aşının O2 ihtiyacı  
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P ; Kullanılan atık su seyrelme oranı
f = D1 deki aşının mL veya %                        P = Atık su hacmi  
     B1 deki aşının mL veya %                     Seyreltme suyu hacmi + atık su hacmi

Soru: Bir atık suyun (BOİ)5 : 40 mg / L bulunmuş . Seyreltme suyunun başlangıçtaki çözünmüş 
oksijen derişimi 9 mg / L , 5 gün sıcakta bekledikten sonra ölçülen karışımın  ( atık su + seyrelme 
suyu ) oksijen 2,74 mg/ L ve kullanılan numune hacmi 40 mL. BOİ şişesi hacmi 300 mL ise, atık 
suyun çözünmüş oksijen  derişimini bulun..
40 mg/L =  X - 2,74 mg/L           X= 8,07 mg/L    (X ; atık su+ seyreltme suyunun başlangıçtaki O2 miktarı) 
                     40/300
Ç.O atık su   = ( 8,07 x 300 – 9 x 260 ) = 2,05 mg / L 
                                40

3- Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini (KOİ)
KOİ , evsel ve endüstriyel atık suların kirlilik derecesini belirlemede kullanılan bir parametredir. Biyokim-
yasal Oksijen İhtiyacının organik maddelerin, mikroorganizmalarca parçalanması sırasında harcanan 
oksijen miktarının ölçümüne karşın, KOİ , organik maddelerin redoks reaksiyonlarıyla oksitlenmesi esa-
sına  dayanır. KOİ , birkaç istisna dışında tüm organik maddelerin, kuvvetli oksitleyici ( yükseltgenlerle ) 
asidik ortamda reaksiyona girecekleri  esasına dayanır.
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı tayin metodunun iyi olmayan bazı yönleri vardır. Bunlardan en göze çar-
panı da, deney zamanının çok uzun olması ve numune kirli olduğu halde, bazen bu kirliliğe tekabül 
edecek kadar BOI değeri göstermemesidir. 
Organik maddeler biyolojik olarak değil de, kimyasal olarak yükseltgenirse (KOİ), zaman çok kısaltılır. 
BOİ metodunda organik maddelerin bir kısmı yükseltgenirken KOİ metodunda bütünü yükseltgenir. Bu 
nedenle de KOİ değerleri genellikle BOİ değerlerinden daha büyük çıkar. 
Biyokimyasal yükseltgenmenin bazı organik maddelerde değişik hızlı cereyan etmesine karşın, kimya-
sal yükseltgenmede maddenin biyolojik olarak ayrışıp ayrışmadığına ve ayrışma hızına bağlı olmadan 
bütün organik maddeler yükseltgenir.
CnHaOb + c  Cr2O7

-2 + 8 c H+ à      n CO2 + ( a +8 c )/2 H2O + 2 c Cr+3    (c = (2/3 n) + (a / b) – (b /3))
K2Cr2O7 + 4 H2SO4   à          K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4 H2O + 3/2 O2 
1 mol K2Cr2O7 3/2 mol O2 üretir.
KOİ sonuçları mg O2 / L cinsinden ifade edilir.
Örneğin biyolojik olarak çok kolay ayrışan glikoz ve oldukça yavaş ayrışan lignin kimyasal olarak 
tamamen yükseltgenirler. Sonuç olarak KOİ değerleri BOİ değerlerinden daha yüksektir.

KOİ Ölçümü
KOİ ; atık su numunesinin kuvvetli asit ortamında kuvvetli bir yükseltgen olan  K2Cr2O7 ile 2 saat kaynatı-
larak, yükseltgenmesi sonunda fazla K2Cr2O7 in standart indirgen madde çözeltisi ile volumetrik tayinine 
dayanır.
Söz konusu numuneye gerekli miktarda asit ve miktarı belli fazlaca ayarlı potasyum bikromat çözeltisi 
konur, kaynatılır ve bikromatın fazlası ayarlı Fe(II) çözeltisi ile geri titre edilir. Bunlardan yararlanarak 
numunenin KOİ değeri hesaplanır.
KOİ tayininde iskelet reaksiyon
Organik Madde + K2Cr2O7 + H+ à CO2 + H2O + Cr+3
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K2Cr2O7 + 4 H2SO4   à          K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4 H2O + 3/2 O2 
1 mol K2Cr2O7 3/2 mol O2 üretir.
6Fe2+ + Cr2O7

= + 14 H+ à 6Fe3+ + 2Cr3++7H2O 

4-TOPLAM ORGANİK KARBON (TOC) TAYİNİ
Toplam organik karbon () tayin edilecek su numunesinden mikrolitre mertebesinde bir miktar mikro şırın-
gayla alınır ve kobalt oksitle karıştırılmış asbeste emdirilir ve bundan sonra yaklaşık 950 °C daki yakma 
tüpüne konur. Tüp  içinden devamlı olarak saf oksijen gazı geçirildiğinden numunedeki organik madde 
yanar ve karbondioksit verir. Bu şekilde meydana gelen karbondioksit oksijen akımıyla sürüklenerek 
yakma tüpüne bağlı bir infrared cihazıyla tayin edilir. Tayinler çok kısa zamanda gerçekleştirildiğinden, 
bu metot biyokimyasal oksijen ihtiyacı ile kimyasal oksijen ihtiyacı  metotlarına tercih edilir. Ancak yakma 
cihazı pahalı ve bakımı çok güç olduğundan, bu tayin şekli henüz yaygın hale gelmemiştir. 

5-Katı Madde Tayini
Atık sularda suyun dışındaki diğer maddelere katı maddeler denir. Katı maddeler genel olarak atık 
suların 103°C da buharlaştırılarak kalıntının (bakiyenin) sabit tartıma getirilmesiyle bulunur. Bu şekilde 
bulunan katı maddeye toplam katı madde denir. Katı maddeler başlıca iki gruba ayrılır. 
1) Atık sularda çözünmüş olan katı maddeler
2) Atık sularda süspansiyon halinde bulunan katı maddeler
Atık sular mutfak tuzundan şekerlere, şekerlerden ince kum tanelerine kadar çok çeşitli katı maddeler 
ihtiva eder. Bunlardan mutfak tuzu çözünmüş maddelere, ince kum taneleriyse, süspansiyon halindeki 
katı maddelere örnek verilebilir. Bunları ihtiva eden atık sular bir Gooch krozesinden süzülürse mutfak 
tuzu, şeker gibi maddeler süzgeçten geçtiği halde, ince kum taneleri geçmez ve süzgeçte top-
lanır. Süzgeçten süzülen atık suyun hacmi, Gooch krozesinin süzme . yapmadan önceki ve süzme 
yaptıktan sonraki kütleleri belliyse, atık suda süspansiyon halindeki katı madde bulunur. Bu şekilde 
bulunan katı madde litrede mg olarak verilir (mg/L).
Gooch krozesi esas olarak dibi ince delikli bir kroze olup bu delikler üzerine cam parçalarının veya cam 
liflerinin sinterleştirilmesiyle elde edilen bir disk yerleştirilmiştir.Katı maddeler suda çözünenler, çözün-
meyenler diye ikiye ayrıldığı gibi uçucu olanlar, olmayanlar diye de ikiye ayrılır. Yaklaşık 600 °C’da uçan 
katı maddelere uçucu, uçmayanlara da uçucu olmayan (sabit) katı maddeler denir. Uçucu olan 
katı maddeler genel olarak organik, uçucu olmayanlar da inorganik maddelerdir. Organik madde-
lerin büyük bir kısmı 600 °C’a varmadan önce buharlaşır, çok az kısmı da bu sıcaklıklarda yanar. Bu 
arada şunu da söylemekte yarar vardır. inorganik maddelerden pek az bir kısmı da söz konusu sıcaklık-
larda parçalanabilir. Ancak, bu kadar bir parçalanma önemli bir hata meydana getirmez.

6-Azot Tayini
Azot canlı tabiat için çok önemli bir elementtir. Çünkü, canlı yapısında bulunan bütün amino asitler 
ve aminler azotlu organik bileşiklerdir. Ayrıca biyolojik metabolizma esnasında da bir ara ürünü olarak 
amonyak açığa çıkar. Bundan dolayı bir suda organik azot ve amonyak bulunması, o suyun kısa bir 
zaman önce atık sularla kirlenmiş olduğu anlamına gelir. Organik azot olsun, amonyak olsun Kjeldahl 
metoduyla tayin edilir. Bu metotda numune bağlı azotu amonyuma dönüştürmek için, sıcak derişik sül-
fürik asitle parçalanır. Oluşan çözelti soğutulur, seyreltilir ve bazik yapılır. Açığa çıkan amonyak ayarlı 
bir asitle tayin edilir.  
Bir suda bulunan organik azot aerobik bakteriler vasıtasıyla önce nitrite (NO2

-) daha sonra da, nitrata 
(N03

-) yükseltgenir. Kirlenme uzunca bir zaman önce olmuşsa, organik azot bütünüyle nitrata yükselt-
genmiştir. Buna göre, bir su numunesinde yüksek oranda nitrat ve düşük oranda amonyak bulunması 
kirlenmenin çok önceden olduğuna bir işaret sayılır. Nitrat ve amonyak ayrı ayrı tayin edilebilir, Nitrat 
sülfürik asitli ortamda demir(II) sülfatla, amonyak da kalevi ortamda Nessler ayıracıyla [K2HgI4 potasyum 
tetraiyodo merkürat (II)] tayin edilir. Nessler ayıracıyla amonyak arasında düşük derişimlerde sarı renkli 
bir kompleks meydana gelir, Tayin, Nessler tüpleri kullanılarak kolorimetrik olarak yapılabildiği gibi, 
spektrofotometrik olarak da yapılır.
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7-Fosfat Tayini 
Canlı tabiat için’ azot gibi fosfor da çok önemlidir. Bir çok yüksek enerjili organik molekül içinde fosfor 
bulunur ve metabolizmada çok önemli rol oynar. Fosfor sularda sadece fosfat halinde bulunur. Sulardaki 
fosfat atık sulardan geldiği gibi, topraktan da gelebilir. Bu nedenle fosforu da organik ve inorganik diye 
ikiye ayırmak adet haline gelmiştir. İnorganik fosfor bitki tarafından yüksek . enerjili organik fosfor bile-
şikleri haline, organik fosfor bileşikleri de aerobik bakteriler tarafından inorganik fosfora dönüştürülür.
 Fosfatlar eskiden beri göllerin kirlenmesinden sorumlu tutulmuşlardır. Fosfatların yeterince bulunduğu 
yerlerde  ötröfikasyon görülür. Bundan dolayı toplam fosfat tayini önemlidir ve söz konusu su 
için önemli bir kriterdir. Toplam fosforu tayin etmek için, numune önce nitrik asitle kaynatılır. 
Soğutulan numune üzerine yeterince amonyum molibdat konur. Bu esnada sarı renkli amonyum fos-
fomolibdat bileşiği meydana gelir [(NH4)3PO412MoO3], Meydana gelen renk, fosfat derişimiyle orantılıdır. 
Rengin şiddeti amonyak tayininde olduğu gibi kolorimetrik. veya spektrofotometrik metotla ölçülebilir ve 
bundan da fosfat derişimi hesaplanır. 

8-Bulanıklık Tayini
İçme sularının bulanık olmaması istenir. Bulanık su her şeyden önce estetik değildir. ikinci olarak 
da patojenik olabilir (hastalık yapan bakteriler ihtiva edebilir). Patojenik bakteriler bulanıklığı meydana 
getiren  taneciklere tutunabilir..
Bulanıklık tayini türbidimetrik veya nefolometrik yöntemle yapılır. Türbidimetrik analizde geçen ışın, 
nefolometrik analizde ise 90 °  saçılan ışık kullanılır. Nefolometrik yöntem seyreltik süspansiyonlar 
için duyarlı iken, türbidimetrik yöntem, daha büyük tanecikler içeren derişik süspansiyonlar için 
kullanılır. Türbidimetride uzun dalga boylu kırmızı ışınlar, nefolometride ise kısa dalga boylu mavi ışın-
lar kullanılır. Bunun nedeni uzun dalga boylu ışınların çözeltiden kolayca geçmesine karşın kısa dalga 
boylu ışınların saçılmasıdır.
Böyle bir cihazla bulanıklılık. ölçmede bir standart kullanılır. Bu standart litresinde 1 mg SiO2 ihtiva eden 
bir süspansiyondur. Böyle bir sistemin bulanıklılığına bir birim denmiştir(NTB). 

9-Renk Tayini 
Renk, içme suyu için çok önemli bir özeliktir. Renk her şeyden önce suyun estetiği yönünden önemlidir. 
Renkli su halk sağlığı bakımından zararlı olmasa bile halk tarafından kullanılmaz veya çekin ilerek kul-
lanılır. Renk,’ genellikle organik maddelerden gelir. Bunlar başlıca algler ve humuslardır. 
Suyun rengi,  bir standarda karşı ölçülür. Standart olarak potasyum kloroplatinat ve kobalt klorür çözel-
tileri karışımı kullanılır. Bu karışımın rengi, bir çok doğal suların rengine benzer. Suda çok sayıda renkli 
atıklar varsa, böyle bir ölçmenin anlamı yoktur. 

10-Koku Tayini 
Koku, seyreltmeyle tayin edilir. Kokulu su, koku gelmeyinceye kadar saf suyla seyreltilir. Böyle bir tayin 
çok kaba olup deneyi yapan kişiye göre değişir.

11-pH Tayini 
Çeşitli asitler ve de Al3+ ve Fe2+ iyonları suya asitlik kazandırır. pH, suyun hidrojen iyonu (H+) 
derişiminin  bir ölçüsüdür. Hidrojen iyonunun çokluğu suyu asidik, azlığıysa bazik yapar. Bazik suda 
hidroksit iyonu (OH-), hidrojen iyonundan fazladır. Nötral suda [H+]=[OH-] dır. Böyle bir su ne asidik ne 
‘de bazik özellik gösterir. Bu iyonların derişimleri litrede mol olarak verilir ve çarpımları sabittir.
[H+][OH-] = Ksu = 10-14

Ksu ya suyun iyon derişimleri çarpımı denir.Bir suyun H+ iyonu derişimi 10-4 ise, OH- derişimi 10-10  dur.
Bir suyun hidrojen iyonu derişimi, su için son derece de önemlidir. Bunu ölçmek için çok iyi elektronik 
cihazlar geliştirilmiştir. çoğu zaman hidrojen iyonu derişimi litrede mol olarak değil de pH ölçeğine göne 
verilir. Örneğin nötral bir çözeltinin pH 7dir. Akuatik organizmalar su pH’ına karşı son derecede hassas-
tır. Suyun pH’, korozyon bakımından son derecede önemlidir. Maden drenajlarında genellikle sülfürik  
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asit bulunur. Sülfürik asit akuatik hayat . için çok şiddetli bir zehirdir.

12-Bakteriyolojik Tayin
İçinde zararlı bakteri aranan su numunesinden belirli bir kısmı, düz ve steril bir süzgeç kağıdın-
dan süzülür. Süzgeç kağıdı gene steril bir petri kabına düzgün bir şekilde yayılır. Üzerine yeterince 
agar ve besiyer  konur ve petri kabının ağzı kapatılır. Bundan sonra sistem 24-48 saat inkübasyona 
30°C de  bırakılır. Agar üzerinde hasıl olan siyah ve parlak lekeler sayılır. Bu siyah ve parlak lekeler 
koliformların sayısını verir. Süzülen suyun hacmi belli olduğundan, numunenin mililitresindeki koliform 
sayısı tespit edilir.
İkinci metotta üretme ortamı olarak laktoz çözeltisi kullanılır. Böyle bir ortamda koliformlar karbon-
dioksit açığa çıkarır. Açığa çıkan karbondioksitin hacmi ölçülür ve bundan yararlanarak söz konusu su 
numunesindeki koliform derişimi tayin edilir. Tayin şöyle yapılır: Belirli hacimdeki laktoz çözeltisine belirli 
hacimde su numunesi konur ve iyice karıştırılır. Hacmi belli küçük ve steril bir tüp bir çözeltiyle doldu-
rulur. Kalan çözelti genişce steril bir tüpe aktarılır. Şimdi küçük tüp içinde hava kalmayacak şekilde ters 
döndürülmüş halde büyük tüpün içine yerleştirilir. Belirli bir süre sonunda küçük tüpte toplanan karbon-
dioksit hacmi tespit edilir. Bu işlem on defa tekrarlanarak ortalama değer bulunur. Ortalama değerden 
de 100 ml sudaki  koliform sayısı hesaplanır. 

13- İletkenlik Tayini
Suların iletkenliği sulardaki iyon sayısı hakkında bilgi verir. İyonik yapıdaki çözeltiler elektriği iletirler. 
Elektriği ileten çözeltilere elektrolit çözelti denir.  Şeker gibi suda moleküler halde çözünen  maddele-
rin oluşturduğu çözeltiler elektriği iletmezler. (çeşme suyunda iletkenlik yaklaşık 150 mikro simens, saf 
suda ise 2,5 mikrosimens, ultra saf suda ise 0,055 mikrosimens civarındadır) Bir suda 100 mg/lt NaCl 
tuz çözündüğünde iletkenliği 212 mikrosiemens/cmdir.
Çözeltideki iyonların iletkenlikleri birbirinden farklıdır. Suda çözünen iyon ne kadar fazla ise ilet-
kenlik o kadar fazla olur. İletkenlik kondüktometre ile ölçülür. 

14- Sertlik Tayini
Sularda Mg+2 ve Ca+2 iyonları sertliğe neden olur. 
Geçici Sertlik; suyun içerdiği kalsiyum ve magnezyum bikarbonat tuzlarının miktarını belirler. Su ısıtıldığı 
zaman geçici sertlik veren maddeler karbondioksit vererek ayrışır. Kalsiyum karbonat ve magnezyum 
hidroksit çökerek ayrılır. (Bunların çözünürlükleri sıcaklıkla ters orantılıdır.) Bu şekilde ısıtılarak giderilen 
sertliğe geçici sertlik denir. 
Ca(HCO3)2+ısı--->CaCO3+H2O+CO2 (g)               Mg(HCO3)2+ısı--->Mg(OH)2+2CO2(g) 

Kalıcı Sertlik; Magnezyum ve kalsiyum sülfat, klorür ve nitrat tuzlarından oluşan sertliğe ise kalıcı sertlik 
denir. Kalıcı sertlik veren maddeler ısı ile ayrışmaz. Bu tuzlar nötr olup, alkanilite oluşturmaz ve ısı akta-
rım yüzeylerinde sert birikinti oluştururlar. Bu nedenle katma suyunda sertlik istenmez. 
Geçici sertlik ile kalıcı sertliğin toplamına, toplam sertlik (TH ) denir. Sertlik magnezyum ve kalsiyum tuz-
larından oluştuğundan bazen magnezyum ve kalsiyum sertliği diye de ikiye ayrılarak tanımlanabilirler. 
Suların sertliği FS: 10 mg CaCO3 /L,  AS: 10 mg CaO /L  olarak birimlendirilir.
Sulardaki sertlik toplam Ca ve Mg iyonları cinsinden verilir. pH=10 tamponlu ortamda , Erio Krom Siyahı 
indikatörlüğünde EDTA ile titrasyonla bulunur.

15- Ağır Metal Tayini
Bilhassa içme ve kullanma sularının metal derişimlerinin toksik sınırın altında olması beklenir. İçme 
sularının arıtma aşamalarında önemli miktarda azalan metal iyonları derişimi genellikle sularda 
eser miktardadır. Bundan dolayı sulardaki metal iyonları AAS, ICP-OES, UV-GB spektroskopisi, AES, 
Polarografi gibi tekniklerle analiz edilir. 



365

16- Toplam Alkalinite 
Alkalinite, asit nötralleştirebilen türlerin toplamıdır. Çoğunlukla suyun içerdiği hidroksit, karbonat 
ve bikarbonat suyun alkalinitesini (bazlığını) oluşturur. Alkalinite, P (fenol ftalein), M (metil oranj) al-
kaliniteleri ile belirlenir. P ve M değerlerinden çıkılarak suyun içerdiği hidroksit, karbonat, bikarbonat 
miktarları ayrı ayrı bulunur. 
P ( Fenol Alkalinite ) değeri = Hidroksit ( OH- ) + 1/2 Karbonat ( CO3

2- )  
M ( Metil Alkalinite ) değeri = Bikarbonat ( HCO3

- ) + Hidroksit ( OH- ) + Karbonat ( CO3
2- ) olarak belirtilir. 

Ayrıca, B(OH)4
-, H3SiO4

-, HPO4
2-, HS- ve bazı organik maddeler toplam alkaliniteye katkıda bulunurlar.

Toplam alkalinite ; mg/L CaCO3 birimiyle ifade edilir.

SULARIN ARITILMASI
Fiziksel arıtma, Arıtma işleminde öncelikle atık suların ızgaralardan geçirilerek iri tanecikler tutulur. Kirli-
liğin % 50 sine yakın kısmı ve BOİ değerinin % 25 lik kısmı bu safhada temizlenir. Geçirilen suda asılı 
partiküller de bulunur. Bunlar durulma havuzlarında bekletilerek  kendiliğinden çökmesi beklenir. 
Su kum filtreden geçirilerek asılı maddelerin tutulması sağlanır.
Suyun içinde kalan organik maddeler kimyasal veya biyolojik olarak yükseltgenir. 

Su Kaynakları
Yeraltı Suları 
•	 Daha az bakteri 
•	 Çözünmüş katılarca zengin olabilir 
Yüzey Suları 
•	 Yüksek bakteri yüklemesi 
•	 Daha fazla askıda katı madde, algler 

Arıtım 

Giriş 
Arıtma 
•	 Ön Arıtma 
•	 Durultma 
Koagülasyon, flokülasyon 
Sedimentasyon (Çöktürme) 
Filtrasyon

Ön Arıtma ve Durultma
Terfi 
Eleme (Izgaralar) 
Biriktirme (rezervuarlar)
•	 Doğal arıtma 
Ön Şartlandırma (sertlik) 
Ön Klorlama 
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Giderilen kirlilikler: 
•	 İnce tanecikli katılar (Bulanıklık Giderimi) 
•	 Mikroorganizmalar 
•	 Bazı çözünmüş inorganik ve organik maddeler 
•	 Koku ve tada neden olan bileşiklerin giderimi 
•	 Demir (Fe+2) ve Mangan (Mn+2) giderimi
•	 Bazı gazların giderimi (NH3)

Koagülasyon ve Flokülasyon
Askıdaki katıların (AKM) ve yüklü partiküllerin giderimi 
•	 Maddelerin birbirlerine yapışması sağlanır 
•	 Hızlı karıştırmada eklenir 
•	 Genellikle Alüm (Al2(SO4)3) kullanılır 
Demir Sülfat, Demir(3)
Klorür, Polimerler 
Flok havuzlarında gerçekleşir 
•	 Yavaş karışımlı tank 
Çarpışma sağlanır
Küçük partiküller birleşerek büyük partikülleri oluşturur
Hız gradyanı (G) önemlidir
Gt değeri 104-105 arasındadır. 

Sulardaki Kolloitler; 
*Organik, inorganik (kil) veya kirletici olabilirler. 
* Süzme, santrifüj veya jel elektroforezle sudan ayrılabilirler.
* Hidrofilik kolloitler genelde protein veya sentetik polimerler gibi makromoleküllerdir. Hidrofobik kolloitler 
gibi iyonik şiddetin artışından etkilenmezler. 
*Hidrofobik kolloitler yükleri dolayısıyla kararlıdırlar, yani çözeltide ayrı olarak bulunurlar. Yüzeyle-
ri yüklenmiş kolloit tanecikler ve karşıt iyonları elektriksel çift tabaka oluşturur.  Bu da taneciklerin birbi-
rine değmesini engeller. Hidrofobik kolloitler genelde tuz eklenmesiyle iyonik şiddet artar, elektriksel çift 
tabaka ortadan kalkar ve kolloitler topaklaşır. Bu hidrofobik kolloitlere kil tanecikleri, petrol damlacıkları 
ve altın tanecikleri örnek verilebilir. 

Kolloid tanecikler
1 nm ile 1 mm arasındaki çapındaki çok sayıdaki tanecik suda dağılmış olarak bulunur, ve beyaz ışığın 
gelen ışığa 90° mavi ışık olarak  saçılmasını sağlar. 
Mineraller, bazı organik kirleticiler, proteinler, bazı algler ve bakteriler, suda koloidal olarak  dağılırlar. 
Kolloidal tanecikler 1 nm ile 1 mm arasındaki çapındadır.
Bütün kolloitler pozitif veya negatif yüklüdür. Kolloitler hidrofilik ve hidrofobik birleşik kolloitler (her iki 
türü de içeren )olarak olarak sınıflandırılırlar. Kolloitler  Beyaz ışığı 90 ° mavi ışık olarak saçarlar. Bu 
saçılma etkisi taneciğin çapı ile ışığın dalgaboyunun aynı olmasından kaynaklanır. Buna Tindal etkisi 
denir. Kolloitler  çok büyük yüzey/kütle oranına sahiptir. Eğer 1 cm lik küp  10 nmlik parçalara kesilse, 
yüzey alanı 600 m2 olur.  Kolloitler , Van der Waals kuvvetleriyle bir arada tutulurlar ve Bu moleküller 
arası kuvvetler taneciklerin yönlenmesinden anlık değişiminden ve dağılma enerjilerinden sorumludur. 
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Şekil 4a, 4b. Kolloide etki eden kuvvetler
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Yumuşatma

Sertlik çok değerlikli katyonların toplamıdır. Pek çok su için sertlik kalsiyum ve magnezyum iyonlarından 
oluşur. Yumuşatma prosesi Ca ve Mg iyonlarının giderimini kapsar çünkü bu iyonlar sabunla birlikte 
çökelek oluşturur. Ayrıca su ısıtıcılarının içerisinde katman oluşmasına neden olurlar. 
Sertlik genellikle yeraltı sularında kireç taşının (CaCO3 and MgCO3 ) ayrışması ile oluşur 
Kireç taşı karbonik asit ile tepkimeye girerek Ca(HCO3)2 ve Mg(HCO3)2 maddelerini oluşturur. 

Sedimantasyon 
Çökelme tankında çökelen çamurun çökelme şeklini belirtir.

Kesikli çökelme 
Floklu çökelme 
Bölgesel çökelme 
Kısıtlı çökelme 

Filtrasyon
Kalan askıda partiküllerin ve flokların giderimini sağlayan ünitedir.
•	 Hızlı kum filtresi 
Geri yıkama gerektirir 
•	 Yavaş kum filtresi 
Büyük alan ihtiyacı 
•	 Ultrafiltrasyon (yüksek kalitede su) 

İçme ve kullanma sularının dezenfeksiyonu
Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle hastalık yapıcı bakterilerden  arındırma işlemlerine dezenfeksiyon 
denilmektedir. Filtrasyon ve diğer fiziksel arıtım işlemleri suyu ancak %95-99.5 oranında temizleyebil-
mektedir. Bu nedenle sular etkin bir dezenfektan ile dezenfeksiyona tabi tutulmalıdır. Bu yöntemle, suda 
bulunan ve hastalık yapan (patojen) tüm organizmalar ile parazitler ortadan kaldırılır. Dezenfektanlar 
suda bulunan patojen mikroorganizmalar üzerinde bakteri öldürücü , bakterilerin hareketini engelleyici 
bir etki gösterirler. Suyun dezenfeksiyonunda klor, kireç kaymağı, kloraminler, klordioksit, çamaşır suyu, 
iyot, potasyum permanganat, ozon ve ultraviyole ışınlar kullanılır.
1-Klor: Dezenfektan maddeler arasında, özellikle ucuzluğu ve uygulama kolaylığı ile sonuçlarının de-
netlenmesi yönünden en uygun olan bir dezenfektandır. Klor, gaz halinde doğrudan doğruya yada klor 
tableti şeklinde kullanılır. Klor gazı bir litre suda yaklaşık 1 mg bulunacak şekilde hesaplanmalıdır. Eğer 
su fazla kirli değilse, bu taktirde suyun litresinde 0,2 mg serbest klor kalır ki bu seviye de dezenfeksiyon 
için yeterlidir. Klorun, dezenfektan etki gösterebilmesi için su ile en az 30 dakika temas etmesi gerekir. 
Cl2 ile dezenfekte edilen suda HOCl ve OCl- de oluşur. Bütün bu türler yükseltgendir. Cl- yükseltgen 
değildir. 
HOCl’nin pKa=7,5 olduğundan HOCl pH=7,5 den aşağı pH larda OCl- ise 7,5 den yukarıdaki pH larda 
baskındır. HOCl , OCl- den yüz kat daha kuvvetli dezenfektandır.
Cl2(g) ↔ Cl2 (suda)  KH: 8,0.10-3 mol/L at. 
Cl2(suda) + H2O ↔ H+

(suda) + Cl-(suda) + HOCl        K= 4,5.10-4 mol2/L2

HOCl(suda) ↔ H+
(suda) +OCl-                             Ka= 3.10-8 M



369

2- Kireç kaymağı: Klor gazı kadar etkindir. Ayrıca, toz halinde olması nedeni ile kolayca depo edilebilir 
gibi bir üstünlüğü söz konusudur. Kireç kaymağında %25 oranında aktif klor bulunacağı kabul edilerek 
40 gram kireç kaymağı (yani 10 gram aktif klor) bir litre suyla karıştırılır ve artık maddelerin çökelmesi 
için 20 dakika beklenir. Çökeltinin üst kısmındaki sıvı ayrı bir kaba alınır. Hazırlanan bu sıvıdan (%1 lik 
ana solüsyon) bir litre suya üç damla damlatılır ve 30 dakika beklenirse, su dezenfekte edilmiş olarak 
içmeye ve kullanmaya hazır hale gelir. 
3-Kloraminler: Klora göre daha yavaş etki gösteren ama suda daha uzun süre kalabilen bu bileşikler, 
günümüzde özel örneğin, sıcak iklim bölgelerinde yada suyun uzak yerlerden getirilmesi durumlarında 
kullanılmaktadır. 
4-Klor dioksit (ClO2): Son yıllarda gelişmiş ülkelerde suyun dezenfeksiyonu amacıyla kullanımı giderek 
artan bu madde güçlü bir oksitleyicidir ve koku giderici etkisi fazladır. Dezenfeksiyonun yapılacağı yere 
konulan bir jeneratör aracılığıyla, sıvı sodyum klorür ve hidroklorik asidin birleştirilmesiyle açığa çıkan bu 
madde sadece sıvı halde kullanılır. Suyun pH’sı ne kadar yüksek olursa olsun, sudaki alglerin ve kirlen-
menin giderilmesinde çok etkilidir. Klor’dan farklı olarak suda ne trihalometan bileşiklerinin oluşmasına 
ne de amonyak türevleriyle reaksiyona girmediğinden kloraminlerin oluşmasına yol açmaz. Üstelik klor 
gazıyla birlikte kullanılırsa trihalometan bileşikleri daha düşük oranda oluşur. Bakterisit ve virüsit etkisi 
klor gazından fazladır. Suyun hoş olmayan rengini ve tadını giderdiği gibi, sudaki toprak, balık yada küf 
kokusunu da giderir. Suda çözünmüş halde bulunabilen mangan ve demirin çökelmesini sağlar. 
10 NaClO2 + 5H2SO4 à 8ClO2 + 5 Na2SO4 + 2HCl+ 4H2O
12 NaClO2 + Cl2 à 2ClO2 + 2NaCl ( pH < 3,5)
5-Hipoklorit: Diğer dezenfektanların bulunmadığı özel durumlarda seyrek olarak kullanılır. Dezenfek-
siyon amacı ile kullanılırken çok fazla miktarına ihtiyaç duyulacağından depolanması oldukça zordur. 
Üstelik zamanla aktif klor yoğunluğu azalır. Tek üstünlüğü, toksik gazların sızması sorunu olmayışıdır. 
6-İyot: Yine zorunlu durumlarda kullanılabilecek dezenfektanlardandır. Yüzde 2’lik tentürdiyodun 2 
damlası 1 litre suya karıştırılırsa 30 dakika içinde yeterli bir dezenfeksiyon sağlanır. Suda fazla miktarda 
organik madde varsa, litreye 3 hatta 4 damla katılabilir. 
7-Potasyum permanganat: Bu dezenfektan da çamaşır suyu ve iyot gibi ancak zorunlu durumlarda 
dezenfeksiyon amacıyla kullanılabilir. Kullanıldığı kapta leke oluşturur ve 500 miligramdan fazla kullanı-
lırsa suyun rengini de değiştirir. Oysa ki, suyun litresine 500 miligram potasyum permanganatın, kolera 
vibriyonu dışındaki patojen mikroorganizmalara etkisi kuşkuludur. 
8-Ozon:  Ozon klor gazından daha kuvvetli bir dezenfektandır. Ozon yüksek 15000 voltluk elektriğin 
kuru havaya uygulanması ile elde edilir. Buradan elde edilen ozon gazı sudan geçirilerek suda çözünür. 
KH=1,3.10-2 mol /L.at dır. Optimum şartlarda bu şekilde havanın oksijeninin % 6 sı ozona dönüş-
türülür. 
3O2(g)à  2O3 (g) 
Kuvvetli bir yükseltgen  ve bakteri yok edici  etkiye sahip olan bir maddedir . Bu  etkisinden yararlanılarak 
suların dezenfeksiyonunda güvenilir olarak kullanılır. Ancak, maliyeti klor ve klor bileşiklerine göre çok 
yüksektir. Bu nedenle çok gelişmiş ülkelerde yada özel durumlarda küçük çapta kullanılabilmektedir. 
Sadece suyu dezenfekte etmekle kalmaz, suyun tadını ve rengini de düzeltir. Suyun metre küpünde 400 
miligram yada litre de 0.4 miligram ozonla 4 dakikada etkin bir dezenfeksiyon sağlanır. Ozonun kalıntısı  
olmamasına rağmen üretiminin daha pahalıya mal olması nedeniyle yaygın olarak kullanılmaz. 
9-Ultraviyole (morötesi) ışınlar: 200-300 nanometre dalga boyundaki ultraviyole ışınların dezenfeksi-
yon etkisi yüksektir. Eğer dezenfekte edilecek suyun derinliği fazla değilse ve berraksa, yani bulanık de-
ğilse ve renk değişikliği yoksa, içinde demir de bulunmuyorsa ultraviyole ışınlarla suda bulunan aktif ve 
spor yapan tüm mikroorganizmalar ya ölürler yada bir daha çoğalamayacak duruma gelirler. Maliyetinin 
pahalı olması nedeni ile küçük çapta dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılır. Civa lambası uyarıldığında 
yayılan  UV-C ışığı (254 nm) uygulanarak akan su dezenfekte edilir. 
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Atıksuların Arıtılması

Bu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla yapılabilinmektedir (Tablo 1):

Kimyasal arıtım, atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu kimya-
salların atık suyun içindeki kirleticiler ile reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur. 
Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atıksuların oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik 
olarak parçalanması ile gerçekleşir.
Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya bakteri kullamadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak atıksuyun 
içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile uzaklaştırıl-
masıdır.

Tablo 1. Arıtma Yöntemleri ve Hedef kirleticiler

Ana atıksu arıtma prosesleri şunlardır; ızgara (ince veya kaba), ön çökeltim havuzu, kimyasal veya bi-
yolojik arıtma üniteleri, son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon ünitesi.
Atıksu arıtma proseslerinin veya proses kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere bağlıdır:
Atıksu karakteri: Bu, kirleticinin askıda, kolloidal veya çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi 
formda olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır.
Çıkış suyu kalitesi: Çıkış suyunun zehirlilik (bioassay) deney sonuçları gibi ileriye yönelik istenebile-
cek deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir.

Tam Karışımlı Aktif Çamur Sistemi
Tam karışımlı aktif çamur sistemi (TKAÇS), havuz içerisindeki kirletici madde konsantrasyonu ile mik-
roorganizma konsantrasyonunun havuzun her noktasında aynı olduğu şeklinde yapılabilir. Giren atıksu 
hızla tüm havuz içeriğine yayılır ve katılar, solunum hızı ve çözünmüş BOİ5 bazında ölçülen işletme 
özellikleri havuzun her kesiminde aynıdır. Havuzun her noktasındaki özellikler aynı olduğundan, çıkış 
suyu kalitesi de havuz içeriğine özdeştir. Çıkış suyu büyük miktarda mikroorganizma ve kısıtlı besin 
maddesi içerir. TKAÇS’nin bu özelliği sayesinde, organik yüklemelerdeki salınımlar, çıkış suyu kalite-
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sinde azalma yaratmadan sönümlenir. Genellikle 2 ila 4 saatlik hidrolik bekletme süresine ne sahiptir. 

Diğer Alternatifler;
Oksijenli sistemler: Damlatmalı Filtreler, Uzun havalandırmalı, Oksidasyon hendeği, Diğer modifikas-
yonlar 
Oksijensiz sistemler: UASB (YAHÇY),    Havasız Filtreler,    Akışkan Yataklı Reaktörler , Diğer modi-
fikasyonlar

KİRLETİCİLERİN MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 
Su ve Atıksu Ortamlarını Kirleten Maddelerin Sınıflandırılması 
Kirletici: Bulunduğu ortamın kullanım amacını değiştiren, bulunduğu ortama veya insanlara zararlı etki 
yapan yabancı maddelerdir.
Çevre kirlenmesi açısından önem taşıyan maddeler genellikle kirletici şeklinde tanımlanmakta olup, 
yapıları ve numunenin alındığı ortamın kullanım amacına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Kirleticileri 
ifade etmek için kullanılan büyüklükler “parametre” şeklinde ifade edilir.  Su ve atıksularda kirleticilerin 
kullanım sıklığına, en fazla bilinen olup olmamasına, ölçüm kolaylığına, v.s. göre sınıflandırılmasında, 
kirleticiler 4 grupta incelenmektedir: 
1. Konvansiyonel Parametreler Hakkında yeterli bilgi birikimi olan, standart yöntemlere bağlılığı 
ve değişimleri yeterince tanımlanmış, arıtılmaları konusunda yeterli bilgi birikiminin olduğu parametre-
lerdir (BOİ, Yağ-Gres, AKM, v.b. gibi). 
2. Konvansiyonel Olmayan Parametreler Genellikle konvansiyonel parametrelere paralel ola-
rak tanımlanmış, ölçüm yöntemleri arasından belirli standart yöntemler geliştirilmiş, ancak kullanımları 
ve arıtılmaları ile ilgili bilgi birikiminin yeterince bulunmadığı, bu sebeple kullanırken bazı belirsizliklerin 
ortaya çıkabildiği parametrelerdir (Örnek: KOİ). 
3. Mikrokirleticiler Sularda çok düşük konsantrasyonlarda organik ve inorganik yapıda gerek insan 
sağlığı için gerekse çevre açısından son derece zarar etkileri olan ve bu etkileri şimdiye kadar bilinen 
etki türlerinden farklı olan kirleticilerdir (etkileri: vücutta birikme, kanserojen, mutojen, teratojen şeklinde 
görülen maddeler) (ör: sakat doğumlar). 
4. Nütrientler 
Canlıların yapıtaşı olan maddelerdir. Bunlardan C, H ve O temel yapı taşı olup, organik kirleticiler içe-
risinde her zaman bulundukları için nütrient tanımına girmezler. Organizma yapısı için gerekli olmakla 
birlikte çok düşük miktarlarda ihtiyaç duyulan çinko, selenyum gibi maddeler eser besi maddesi olarak 
tanımlanır ve nütrient tanımına alınmazlar. Özellikle kapalı iç sularda kirletici etkisi çok fazla görülen N 
ve P nütrient tanımında incelenen en önemli iki parametredir. Bunlara, iç sular için daha az önemli olan 
ancak denizler için önemli olan Silisyum (Si) ve Kalsiyum (Ca) da dahil edilebilir.
Su ve atıksularda Kimyasal yapı esas alınarak yapılan sınıflandırmada ise maddeler Organik ve İnor-
ganik maddeler olmak üzere iki genel sınıfta toplanır. Diğer bir sınıflandırmada ise, kirletici parametre-
ler temsil edici özelliklerine göre üç sınıfta incelenir. 
a- Tekil Parametre: Tek bir madde veya bileşiği temsil eden parametredir. 
Örnek : Ag+2, NH4

+, SO4
-2 , v.b. 

b- Kollektif Parametre (Agrega parametre): Yapıları farklı olsa da herhangi bir biçimde bir ortak özellik 
veya etkiye sahip madde grubunu gösterir. Kollektif parametrenin tanımlanabilmesi için, ortak özellikle-
rini yansıtacak biçimde birbirlerinden ayrılmadan toplu olarak tayin edilebilmeleri gerekir. Örneğin; KOİ 
tayininde, kimyasal olarak oksitlenebilen tüm maddeler ölçülür. Ancak bu maddelerin her biri ayrı ayrı 
ölçülmeyip, ortak özellikleri olan yüksek sıcaklıkta ve asit ortamda oksitlenebilirliklerinden yararlanılarak 
kimyasal olarak oksijen eşdeğerleri bulunur. 
Örnek : BOİ, Yüzey aktif maddeler, TOK, TKN, T-P, T-Sertlik, Toplam Alkalinite 
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c- Grup parametre: Yapısal olarak ortak özelliklere sahip maddelerin toplu olarak ölçülmesidir. 
Örnek: uçucu asitler, fenoller, toplam sülfür, v.b. 

Su ve atıksular için en fazla kullanılan sınıflandırma şekli, kirleticilerin yapılarına göre olan sınıflandır-
madır. 

a- Fiziksel Parametreler 
Renk, bulanıklık, koku, tat, asidite, alkalinite, iletkenlik, sertlik, tuzluluk, sıcaklık, askıda katı maddeler 
(AKM), toplam katı madde (TKM), çözünmüş madde’dir. Bu parametreler doğrudan doğruya fiziksel 
özellikten dolayı fiziksel parametre değillerdir. Sonuçları fiziksel olarak ortaya çıktığı bu gruba dâhil 
edilmişlerdir. 

b- Kimyasal Parametreler 
1) Organik Parametreler 
Tekil parametre örnekleri : CH4 , Trihalometan, Benzen, Trikoroetilen Kollektif parametre örnekleri : BOİ5, 
TOK, KOI, Yağ ve Gres, Grup parametre örnekleri : Fenoller, Yüzey aktif maddeler, Uçucu Organik 
Maddeler 
2) İnorganik Parametreler 
2a) Metal örnekleri 

Al, Co, Mo, Sb, Cu, Ni, Ba, Pb, K, Cd, Mg, Se, Ca, Mn, Ag, Cr, Hg, Na, Sn, Zn, Fe 
2b) Ametal örnekleri 

B, Br-, CO2, CN-, Cl2, ClO2, F-, pH, I-, NH3, TKN, NO2, NO3, O3, Çözünmüş O2, Si, Fosfatlar, Sülfür, Sül-
fat, Sülfit, Asidite, Alkalinite 

c- Biyolojik Parametreler 
Örnek : Koliform, fekal streptococus, fekal koliform, balık biyodeneyi, zehirlilik, v.d. 
Sularda, özellikle izlenmesi gereken tehlikeli maddeler, ÇOB tarafından yayınlanmış “Tehlikeli Maddele-
rin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmelik”te Ek-1 ve Ek-2 listelerinde verilmiştir 
(Yönetmelik, 2005) 

HAVA ORTAMLARINI KİRLETEN MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 
HAVA ORTAMI İÇİN KİRLİLİK KAYNAKLARI 
Hava ortamına, insan sağlığı bakımından istenmeyen yabancı (kirletici) maddelerin geldiği başlıca kay-
naklar arasında ; 
  Her türlü yanma olayları ( ısınma, enerji temini, v.s. amaçlar için) 
   Ulaşım faaliyetleri (egzos emisyonları) 
   Endüstriyel faaliyetler 
   Enerji Santralleri 
   Yapay felaketler (orman yangınları, tanker yangınları, sanayi kaynakları, v.b.) 
   Doğal olaylar (Volkanik faaliyetler) 
sayılabilir. Bunlardan Volkanik faaliyetler Doğal kirlilik kaynakları, diğerleri ise Antropojenik kaynaklar 
(insan faaliyetleri neticesinde) şeklinde tanımlanabilir. 
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Şekil 5. Şehri soluyan çocuk

Hava kirleticiler de, farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır.
Genel sınıflandırma : 
Karbonmonoksit 
Kükürtlü maddeler 
Azotlu maddeler 
Partiküller (toz) 
Organik maddeler 
Halojenler ve 
Radyoaktif maddeler 

Hava kirletici kaynaklar:
Doğal Kaynaklardan Oluşan Hava Kirliliği
Deniz yosunlarının ortama verdiği gazlar, yanardağ veya orman yangınlarından atmosfere yayılan za-
rarlı bileşikler, doğadaki biyolojik değişimler sırasında açığa çıkan CO ve CO2, CH4, vb.
 İnsan Faaliyetlerinden Oluşan Hava Kirliliği
Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği
Şehirleşme Kaynaklı Hava Kirliliği
Yakıt kaynaklı 
Trafik kaynaklı

Kirleticilerin Çıkış Yerlerine Göre Sınıflandırma
Yayılı (Alansal) Kaynak: Bu grupta en önemli kaynak konutların ısıtılmasıdır. 
Çizgisel Kaynak: Bu tür hava kirliliği ulaştırma kaynaklıdır. 
Noktasal Kaynak: Bu gruptaki kaynaklar fabrikalar, sanayi ve enerji santralleridir. 

Kirletici etkilerine göre sınıflandırma: 
a- Birincil (primer) kirleticiler : Doğrudan doğruya kirletici kaynaktan atıldıkları şekilde hava içinde 
bulunan kirletici maddeler (SOx, NOx) 



374

b- İkincil (sekonder) kirleticiler : Birincil kirleticilerin atmosferde bulunan oksitleyici ozon maddesiyle 
ve fotokimyasal tepkimelerle daha ileri oksitlenme seviyelerine yükseltgenmeleriyle oluşan kirletici mad-
deler (O3) 
Böylece oluşan aramaddeler atmosferdeki su buharı ile birlikte sülfürik asit, nitrik asit, karbonik asit gibi 
doğaya zarar veren ürünleri ve asit yağmurlarını oluştururlar. 

Diğer bir sınıflandırma : 
a- Konvansiyonel kirleticiler: Genellikle katı, sıvı ve gaz yakıtların yanmasıyla ve taşıtların eksozla-
rından oluşan kirleticiler. 
Konvansiyonel kirleticiler, karbonmonoksit hariç birden fazla kirletici maddeleri içeren gruplar şeklinde 
anılmakta ve bu gruplar birer kollektif parametre olarak tanımlanmaktadırlar. Örneğin NO, NO2 ve diğer 
azot oksitleri, toplam azot oksitleri (NOx) şeklinde bir kirletici parametre olarak ifade edilmektedir. 
b- Spesifik Kirleticiler: Spesifik parametreler genelde tek bir madde veya bazı hallerde spesifik bir 
yapıya sahip madde grubu olarak ele alınırlar. 

Partiküler Madde (PM)
Partiküler madde 2x10-10 m den daha büyük çaplı tek yada bir arada birden fazla tanecik olarak tanım-
lanır. Yağmur, kar, sis, dolu, çiğ gibi bazı partiküler maddeler doğaldır; duman, is, gibi insan faaliyetleri 
sonucu atmosfere karışan türleri de vardır. Bazı doğal partiküller insan faaliyetlerinin sonucunda at-
mosfere karışırlar. Duman ve is fosil yakıtların tam yanma olmadan atmosfere salınan yanma ürünleri-
dir.   
PM terimi; Gaz ya da havada asılı durabilen ya da görünmeyen, katı yada sıvı, toz, kum, kül ve sis gibi 
parçacıkları ifade eder. Partikül şeklindeki kirleticiler tanecik büyüklüklerine, yoğunluklarına ve kimya-
sal yapılarına bağlı olarak aerosol, duman, is ve toz olarak adlandırılırlar.
Aerosol; Gaz ortamında koloidal büyüklükte ( 10-6 – 10-9 m çapında ) dağılmış katı ya da sıvı tanecikleri 
ifade eder.
Duman; Tam yanma olmadığında ortaya çıkan çapları 1 µm ‘ den küçük Karbon bileşikleri ve yanabilen 
maddeler içeren karışım.
İs; Havada dağılan 0,5 µm ‘ den küçük ve karbonlu bileşiklerin tam yanmaması ile oluşan gaz-katı 
karışımı.
Toz; Boyutları 1 – 10 µm arasında olan gaz ortamında (havada) geçici olarak asılı olarak bulunan ta-
neciklerdir.

İnorganik Partiküller 
Partiküler madde halinde 1 µg/ m3 den fazla olan başlıca eser elementler ; Alüminyum, Kalsiyum, Kar-
bon, Demir, Potasyum, Sodyum, Silisyum dur. Daha az miktarda bulunanlar ; Bakır, Kurşun, Titan, Çin-
ko, en az miktarda olanlar ise ; Antimon, Berilyum, Bizmut, Kadmiyum, Kobalt, Krom, Sezyum, Lityum, 
Mangan, Nikel, Selenyum, Stronsiyum, Vanadyumdur.
Al, Fe, Ca, Si; Toprak erozyonu, kayaların tozlaşması, kömürün yanması
C; Karbonlu yakıtların tam yanmaması
Na, Cl; Deniz suyu aeresolü, organo halojenür polimerlerinin yakılması
Sb, Se; Kömürün, petrolün yakılmasıyla
S; Petrol atıklarının yakılmasıyla
Zn; Yanma ile
Pb; Kurşun içeren yakıtların ve kurşunlu benzinin yakılması ile
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Asbest 
Asbest; lifli silikat minerallerinin bir grubuna verilen addır. Ortalama, yaklaşık formülü 
Mg3P(Si2O5)(OH)4

Asbestin yanmazlığı, kullanılışlığı, gerilme direnci dolayısıyla Asbest çoğu yapı malzemelerinde, fren 
balatalarında, boru yapımında kullanılmaktadır. İleri teknoloji kullanan ülkelerde havadaki partiküllerin 
kanserojen etkisi nedeniyle asbest kullanımı gitgide azaltılırken, daha geri teknolojilerin kullanıldığı ül-
kelerde artmaktadır.

Uçucu Kül 
Fosil yakıtlarının yanması ile çoğu mineral partikülü atmosferi oksitleri halinde kirletirler. Küçük parti-
küllerin bir kısmı yanma ortamında kalırken bir kısmı da atmosfere karışır. Kül yanma ürünlerine göre 
çeşitlilik arz ederken genelde Alüminyum, Kalsiyum, Demir ve Silisyum oksitlerinden meydana gelir. 
Ayrıca Cıva, yüksek buhar basıncı nedeniyle, hem metali hem de bileşikleri ile hava kirliliğine neden 
olur. 

Kirletici Gazlar 
Organik Kirletici Gazlar 
Hidrokarbonlar, Aldehitler, Ketonlar ve diğer organik gazlar (Benzen,Benzo-α-pyrene)
Organik hava kirleticilerin bir kısmı doğrudan kaynağından çıkarak atmosfere karışırken  bir kısmı da 
atmosferdeki bir takım tepkimelerle meydana gelirler. Bir kısım organik kirleticiler doğal kaynaklardan 
yayılırlar. İnsan eylemlerinden kaynaklanan hidrokarbonlar atmosferdeki toplam hidrokarbonların an-
cak 1/7 sidir. Organik maddelerin sudaki parçalanmaları sırasında anaerobik bakteriler tarafından at-
mosfere çok büyük miktarda metan salınır. Ayrıca toprak ve çökeltiler de atmosfere metan salınmasına 
katkıda bulunurlar. 
2 {CH2O} (bakteri) à CO2(g) + CH4(g) 
Troposferde 1,4 ppm metan bulunmaktadır. Troposferdeki metan CO ve O3 ün fotokimyasal üretimine 
katkıda bulunmaktadır. 
Bitki örtüsü atmosferik hidrokarbonların önemli kaynaklarındandır. Atmosferdeki 367 organik bileşik 
türü bitki örtüsü tarafından oluşturulur. Bunlardan etilen, terpenler, esterler başlıcalarıdır.
İnsan eylemlerinden kaynaklanan organik hava kirleticiler de hidrokarbonlar, aromatik hidrokarbonlar, 
aldehitler, ketonlar, alkoller, fenoller, oksitler, karboksilik asitler, organohalojenür bileşikleri, organosül-
für bileşikleri, organoazot bileşikleri olarak sıralanabilir.

İnorganik Kirletici Gazlar 
İnorganik kirletici gazların çoğu insan eylemlerinin bir sonucu olarak atmosfere karışır. 
Bunların başlıcaları CO, SO2, NO ve NO2 dir. 

CO 
Karbon monoksitin bazı bölgelerdeki yüksek derişimde bulunması önemli sağlık sorunlarına neden 
olur. Atmosferdeki toplam derişimi 0,1 ppm civarındadır. Atmosferde kalma süresi 36 ile 110 gün ara-
sındadır. Bunun çoğu metanın hidroksil radikaliyle yükseltgenmesinde ara halde bulunur.  
Klorofil sonbahar aylarında atmosfere CO bırakır, bu da yıllık miktarının % 20 sine karşılık gelir. 
İnsan kaynaklı olarak ta CO nun %  6 sı atmosfere salınır. Geri kalan CO in kaynağı tam olarak bilin-
memektedir. 
CO in yerleşim bölgelerindeki derişimi motorlu taşıtlardan ve ısınma amacıyla fosil yakıtların yanma-
sından kaynaklanmaktadır.  Günün hareketli saatlerinde CO derişimi 50- 100 ppm kadar yükselebil-
mektedir. Bu da oldukça önemli problemlere neden olabilmektedir. 
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CO soluma yoluyla akciğerlere ulaşır. Oradan kana karışır. Kandaki hemoglobinle tepkimeye girerek 
oksihemoglobini karboksihemoglobine çevirir. Karboksihemoglobin oksihemoglobinden daha kararlı 
olduğundan hemoglobinin oksijeni vücut dokularına taşıması engellenmiş olur.
O2Hb+ CO à  COHb + O2       

SO2 

SO2 renksiz, keskin kokulu reaktif bir gaz olup, kömür, fuel-oil gibi kükürt içeren yakıtların yanması 
sırasında, soda, sülfürik asit, selüloz üretimi sırasında, metal ergitme işlemleri sırasında, petrol rafine-
rilerinin üretiminde oluşarak atmosfere karışır. 
SO2 ve ince partiküler maddelere uzun süreli maruz kalma solunum hastalıklarına, akciğerin savunma 
mekanizmalarına zarar verdiği gibi, mevcut kalp hastalıklarının da kötüleşmesine sebep olur. 
Kömürün yakılması sırasında SO2 nin atmosfere karışmasını engellemek için ortama kireç eklemek 
     CaCO3    + ısı à           CaO + CO2 ( g )
(Kireç Taşı)   
    CaO + SO2       à         CaSO3 ( k )

NOx 
Renksiz, kokusuz NO ile keskin kokulu, kırmızı-kahve renkli NO2 önemli hava kirleticilerdendir.
Toplam olarak NOx olarak adlandırılan bu gazlar, atmosfere doğal kaynaklardan ve kirletici kaynaklar-
dan karışır. Bölgesel olarak NO2 artışı hava kalitesini kötüleştirir. İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan 
NOx fosil yakıtların yakılmasıyla atmosfere karışır. Motorlu taşıtlardaki yanma olayları esnasında yük-
sek sıcaklıkta 
N2 + O2 à 2NO tepkimesi meydana gelir. 
NO, NO2 den daha az toksik ve biyokimyasal olarak daha az aktiftir.  Karbon monoksitten daha az da 
olsa NO da hemoglobinin O2 taşıması olayını engeller. 

TOPRAK KİRLETİCİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI 
Toprak yer kabuğunun en üst kısmında yer alır. Aşağıya doğru kayalarla, yukarıya doğru ise bitki örtü-
sü ve atmosferle sınırlanmıştır. Toprak genel olarak ; %45 inorganik madde, %5 organik madde, %25 
su, %25 de hava içerir. 
Topraklar canlılara yaşama ortamı olarak hizmet etmekte, bitkilere köklerin tutunacağı bir ortam sağla-
makta ayrıca su, oksijen ve besin maddeleri sunmaktadır. Toprağın bu özellikleri; su ve rüzgar erozyo-
nuyla ve fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenlerle  azalabilmektedir. 

Toprağın oluşumu
Toprak başlıca iki süreç sonunda meydana gelir.
Kayaçların  ısınma ve soğumayla genleşerek parçalanmasıyla  mekanik olarak oluşur.
Yüzeye yakın kayaçlardaki suyun meydana getirdiği genelde asidik tuzların etkisiyle kimyasal olarak 
parçalanmasıyla oluşur.
Toprağın cinsi öncelikle; iklim, organik aktiflik, bulunduğu yer ve zamana bağlıdır. İklim ısınma-soğuma 
ve yağışla toprak oluşumunu hızlandırır. Organik aktiflik Köklerin ve toprak altındaki hayvan çukurları-
nın etkisiyle önemli rol oynar. Toprak tepelerden yağışla daha aşağı bölgelere doğru taşınır. Bu işlem-
lerin uzun süreli olması da toprak oluşumunu artırır. 
Bitki artıkları topraktaki organik madde miktarını artırır. Ancak tarımsal aktiviteler toprağın organik 
madde miktarını azaltır(50 yıl tarım yapılan toprakta organik maddeler yaklaşık %20-40 azalır)
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Toprak Kirliliği
Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin çeşitli kirletici unsurlarla bozulması olayına top-
rak kirliliği  adı verilir. Örneğin çeşitli şekillerde katı ve sıvı atıkların topraklara boşaltılması ve karıştı-
rılması bu toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kirlenmesine yol açar. 
Toprağın kimyasal olarak Kirletilmesi:
Tuzluluk; topraktaki suda çözünen iyon derişimi olarak tanımlanabilir. Elektriksel iletkenlikle belirlenir. 

Toprak Ortamları için Kirlilik Kaynakları 
Toprak kirlenmesine neden olan başlıca faaliyetler arasında ; 
Yer altı depolama tanklarından sızmalar, 
   Pestisit uygulamaları, 
   Kirlenmiş suların yer altı tabakalarına sızması, 
   Petrol ve yakıt dökülmeleri, 
    Düzenli depolama tesislerinin sızıntı suları, 
    Endüstriyel atıkların doğrudan toprağa atılması 
Sayılabilir.

Şekil 6. Hangisi ?

Toprak kirlenmesinde en sık karşılaşılan kimyasallar;    
• Petrol orijinli hidrokarbonlar, 
• Solventler, 
• Pestisitler, 
• Kurşun ve diğer ağır metaller, 
şeklinde sınıflandırılabilir. Bu da, toprak kirlenmesinin, bir ülkenin endüstrileşme derecesi ve kimyasal 
madde kullanımındaki yoğunluk ile doğrudan ilgili olduğunu göstermektedir. 

Toprak kirlenmesinin değerlendirilmesinde dikkate alınabilecek kirletici maddeler; 
- Metal ve metaloidler (yarı metaller) 
- Organik maddeler 
                    Aromatik maddeler  
    Alifatik halojenli maddeler 
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   Aromatik halojenli maddeler 
şeklinde de gruplandırılabilmektedir.

Suni Gübreler
Bitkilerin büyümesi için gerekli elementler
1. Birincil Besleyiciler   ; N, P, K
2. İkincil Besleyiciler    ; Ca, Mg, S
3.Üçüncül besleyiciler   ; B, Cl, Cu, I, Mn, Mo, Zn 
Birincil besleyiciler, bol miktarda kullanılır, toprakta ürün verimini artırır. Bitkiler tarafından topraktan 
tamamen alınır. 
İkincil besleyiciler; gerekli oranlarda kullanılır, bitkilerin büyümesi için belirli derişimlerde olmalıdır. 
Üçüncül besleyiciler; eser miktarda gereklidir. Topraktan uzaklaşması oldukça yavaştır.
1 ton patates topraktan 10 kg N alırken, 13 g B alabilir. 
Suni Gübrelerin Kimyasal Bileşimi
Azotlu gübreler     ; NaNO3, (NH4)2SO4, NH2CONH2(üre)
Fosforlu gübreler   ; Ca2H2(PO4)2CaSO4 (süper fosfat), CaH2(PO4)2CaHPO4(tripl süperfosfat)
Potasyumlu gübreler; KCl, K2SO4 
Kirletici Etki
NH4

+ içereren gübreler toprağın asitliğini artırdığından, bakterilerin azalmasına neden olurlar. Suni güb-
reler toprağa inorganik katkı sağlarlar, organik besleyici katkısı sağlamazlar. 

Tarım İlaçları Ve Kirlenme
Bitkilerin gelişimini sınırlandıran, termal üretimi azaltan zararlı böcek, yabani ot, mantar ve kemirici 
hayvanlarla mücadelede çok değişik tür ve bileşimde kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Tarımda mü-
cadele amacıyla kullanılan bütün kimyasallara Pestisitler  adı verilir.
       Bu kimyasal türler kullanıldıkları yerlere göre değişik isimler almaktadır. Bunlar ; 
insektisitler ( böcek öldürücüler ) , 
fungisitler ( mantar öldürücüler ), 
herbisitler ( yabani ot öldürücüler ) , 
rodontisitler ( kemirici hayvan öldürücüler )
      Böcek öldürücüler, mantar öldürücüler, yabani ot öldürücüler daha çok kullanılır. 
       Tarım ilaçları kimyasal bileşimine göre; suda çözünen tozlar, sulu çözeltiler, emülsiyon halinde de-
ğişik ilaçlar,  granüller, aerosollar, yemler şeklinde kullanılırlar.
       Bazı tarım ilaçları ise zararlı organizmanın biyolojik gelişim sürecine göre yumurtaları, larvaları ve 
erginleri yok etmek üzere kullanılırlar. Bazı tarım ilaçları ise zararlı organizmaların yetişme ortamlarına 
göre yani kültür bitkisi zararlıları, orman zararlıları, depo ürünleri zararlıları gibi ortamlara göre kullanı-
lırlar. 
Kimyasal formüllerine göre pestisitler ; 
Klorlanmış hidrokarbonlar(DDT(Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane)
, aldrin, lindan, heptaklor, dieldrin, klordan ve toksafen)
Klorlanmış fenoksi asitler (diklorofenoksiasetik asit, Dimetil amonyum 2-4- diklorofenoksi asetat, n-butil 
2-4- diklorofenoksi asetat, trikloro fenoksi asetik asit, tetraklorodiben-p-dioksin)
Organo fosfatlar ( Paratiyon, metil paratiyon, malatiyon, Tetraetilpirofosfat,Dimetil diklorovinil fosfat)
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Karbamatlar (Karbamik asit, İzoprppoksi fenil N- metil karbamat, Karbaril, Temik, 
Tarım ilaçları genellikle bitkilere, toprak yüzeyine ve toprak içine püskürtülür veya uygulanırlar. Uygula-
nan pestisitlerin çoğu toprağa geçer. Toprak içerisine giren bu kimyasal maddeler aşağıdaki durumlar-
dan biri veya birkaçı ile karşılaşabilirler ;
Topraktan buharlaşarak herhangi bir kimyasal değişikliğe uğramadan atmosfere karışabilirler.
Toprağın alt katlarına doğru yıkanabilirler ve difüze olabilirler.
Toprak içerisinde veya toprak yüzeyinde kimyasal değişikliklere uğrayabilirler. 
Topraktaki mikroorganizmalar tarafından parçalanabilirler.
Bitkilerin yapısına girerler veya adsorbe olabilirler. 

KİRLETİCİ MADDELERİN ÇEVREYE VE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI ETKİLERİ 
Kirleticilerin, insan sağlığını etkilemesi sindirim, solunum veya temas yoluyla olmaktadır. Dolayısıyla, 
kirleticinin bulunduğu ortama göre, vücuda alınması söz konusu olup, su ve toprak kaynaklı kirleticiler 
sindirim ve temas, hava kirleticiler ise solunum yoluyla alınmaktadır. Gıdalarla alınan besinlerde, belirli 
kirleticilerin hangi seviyeleri aşmaması gerektiği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmış 
tebliğde verilmiştir (Tebliğ, 2002). 
Kirleticilerin insan sağlığına etkileri: 
Ağır metaller : Vücutta birikerek akut veya kronik toksik etki yaparlar. 
Klorlu organikler : kanserojen etkileri vardır. 
Pestisitler : kanserojen etkileri vardır. 
Mikrokirleticiler : Teratojenik, mutojenik etki yaparlar. Sakat doğumlar, sonradan olma sakatlıklara, kan-
sere yol açarlar Teratojenik : Embriyonun veya fetusun büyümesi ve gelişmesinin zarar görmesi Mutoje-
nik : Organizmanın mutasyon sıklığının artması, DNA genetiğinin değişmesi 
SO2 : Solunum sistemini mukozayı tahriş eder, astım bronşit oluşumuna neden olur. Partiküler madde-
lerle birlikte solunum sisteminde daha uzun süre kalırlar. 
NO: Çevre havasında düşük konsantrasyonda sağlığa tehlikeli etkisi yok 
NO2: Solunum sistemini etkiler ve akciğerlerde iritasyona yol açar. O3 ve amonyum nitrat (NH4NO3) olu-
şumuyla dolaylı etkileri de vardır. 
O3 : Yüksek reaktifliği nedeniyle zararlıdır. Göğüs ağrısı, öksürük, boğaz iritasyonu, ileri seviyelerde 
bronşit ve astım ve akciğer fonksiyonlarında azalma (Özellikle akciğer rahatsızlığı olan insanlar, çocuk-
lar, yaşlılar için) 
Partiküler Maddeler (PM) : Solunum yollarına olumsuz etkisi vardır.
Çevreye etkileri: Genel olarak kirleticilerin insan sağlığı üzerine yaptığı etkilere benzer şekilde gerek 
bitki gerekse hayvanlar üzerinde de etkileri söz konusu olup, bu kirleticileri taşıyan bitki veya canlının 
insanlar tarafından tüketilmesi neticesinde de, sonuçta insan sağlığına tehdit söz konusudur. 
SO2 : Asit yağmurları (H2SO4), Amonyum sülfat ((NH4)2SO3) oluşumu 
O3 : Bitkilerin yapraklarına, büyüme ve ürün miktarlarına ve buna bağlantılı olarak ekosistemlerde tür 
çeşitliliğinin azalması gibi zararlı etkileri vardır.

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNDE BOYUTLAR VE BİRİMLER
Temel boyutlar: 
kuvvet (F)
kütle (M), 
uzunluk (L)
             zaman (T) 



380

Metre (m) – Kilogram, kuvvet (kg) – Saniye (s) : MKS Birim Sistemi 
    MKS birim sisteminde kuvvet birimi kg = 1000 gr, uzunluk birimi metre (m), zaman birimi ise saniye 
(s) olarak seçilmiştir. 
    Santimetre (cm) – Gram (gr) – Saniye (s) : CGS Birim Sistemi 
Bu birim sisteminde kuvvet birimi Dyn’dir
Kütle: Hacmi ve Ağırlığı olan belli bir yer kaplayan her şey
Enerji: İş yapabilme Kapasitesi (Isıtma, Soğutma)
Enerji Çeşitleri: Güneş, Elektrik, Hidrolik, Isı, Kimyasal, Biyolojik
Yenilenebilir (Rüzgar, Jeotermal)
Yenilenemez (Odun, Kömür, Petrol)
Enerji Birimi;
1 Joule= 1 W.sec = 0.239 calori 
1 Calori = 1 gr saf suyun sıcaklığını 1 °C arttırmak için gerekli enerji
Kütle kaybolmaz ama enerji form değiştirir
Konsantrasyon birimleri:
ppm : mg/L
ppb : mikrogram/L
ppt : nanogram/L

REAKTÖR TİPLERİ VE AKIM
Hidrolik özelliklere bağlı olarak sınıflandırma:
A-Tam karışımlı sürekli reaktörler (ideal)
B-Piston akımlı sürekli reaktörler (ideal)
C-Rastgele Akımlı reaktörler (gerçek)
Besleme yöntemine bağlı olarak sınıflandırma:
A- Sürekli beslemeli reaktörler
B- Kesikli beslemeli reaktörler
A- Tam Karışımlı Reaktörler
                 Reaktöre giren su taneciği tüm reaktör içeriğine hızla yayılır. Çıkış suyu konsantrasyonu             
reaktördekine    eşittir. 
B- Piston Akımlı Reaktörler
Reaktöre giren su tanecikleri reaktörü girdikleri sıra ile terk ederler. Reaktörde boyuna dispersiyon mey-
dana gelmez. Dispersiyon sayısı sıfırdır. 
C- Rastgele Akımlı Reaktörler
Piston akımlı reaktör ile tam karışımlı reaktör  arasında yer alır. Bu tür reaktörlerin belirli bir dispersiyon 
sayıları mevcuttur.
A- Sürekli Beslemeli Reaktörler
                 Reaktör sabit debi ile sürekli beslenmekte giriş debisi ile çıkış debisi birbirine eşittir. 
B- Kesikli Beslemeli Reaktörler
                  Reaktöre sürekli bir girdi veya çıktı yoktur. Tam karışım uygulanmaktadır.  Atıksu   beslemesi    
kesiklidir. İşletimi 5 fazdan ibarettir. 
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KÜTLE DENGESİ
1. Adım: Kontrol hacminin 
Sınırlar açık bir şekilde tanımlanmalı; sistemin giriş ve çıkışının ne olduğunun bilinmesi gerekir. 
Kural 2: Bütçe oluşturulmalı
2. Adım: Bütçesi yapılacak olan madde belirlenmeli 
( PO4, NH4, S or SO2?) 
3. Adım: Kütle dengesi yazılır
(1) Giren Madde = Çıkan Madde
(2) Biriken = Giren – Çıkan
(3) Biriken = Giren – Çıkan + Üretilen – Tüketilen (R) 

SU TÜKETİMİ
Birim su sarfiyatları genel olarak hayat standardının bir fonksiyonudur. Bu sebeple gelişmiş   ülkelerde 
daha fazla su tüketilir. (Örneğin ABD’de insan başına günde tüketilen su miktarı  628 litredir). Ülkemiz bu 
bakımdan Avrupa ülkelerine daha yakındır. Su sarfiyatlarında, saatlik, günlük ve mevsimsel değişimler 
meydana gelebilir. Maksimum sarfiyatın gerçekleştiği günler genellikle Temmuz ve Ağustos ayları içinde 
yer alır. Bu aylarda en büyük günlük sarfiyatlar gözlenir. İller Bankası max su tüketimini nüfusa bağlı 
olarak aşağıdaki gibi vermiştir.
Nüfus                      qmax (L/N.gün)
≤ 3000                               90
3001-5 000                   90-100
5001-10000                 100-120
10000-30000               120-150
30001-50000               150-180
50001-100000             180-250

DEBİ HESAPLARI
Debi: Birim zamanda belirli bir noktadan geçen su kütlesi/hacmi.
•	 hem gravimetrik (kütlesel) debi cinsinden (kg/s) 
•	 hem de hacimsel debi (m3/s) 
olarak ifade edilebilir
•	 Birim zamanda akış hattının bir noktasından geçen maddenin kütlesi (M), o maddenin hacmine 
bağlı olduğundan, kütlesel ve hacimsel debiler birbirinden bağımsız nicelikler değildir.
Kütle = Yoğunluk x Hacim
•	 Bu nedenle, hacimsel debi (QV), maddenin yoğunluğu ile çarpılarak kütlesel debiye (QM) dönüş-
türülebilir.
               QM = QV ρ

Atıksu miktarının hesabında etkili faktörler:
 Proje nüfusu
 Sızma debisi
 Yağış şiddeti
 Yeraltı suyu seviyesi
Sanayi debileri ve değişimleri
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1. Evsel nitelikli atıksu: Kullanılan su miktarının belirli bir oranı atıksuya dönüşür. Kişi başına atıksu 
oluşumları esas alınır.
2. Endüstriyel kaynaklı atıksu: Endüstriyel tesislerden gelen günlük atıksu miktarıdır.
3. Sızma: Kanalizasyon sistemine olan sızmalardan kaynaklanır.
4. Yağmursuyu bacaları: Bacalardan giren yağmur suları kanalizasyon sistemi ile taşınır (Evsel 
atıksu miktarının %5-10) 
Tesislere giren debiler aşağıdaki formüllerle hesaplanmaktadır.
Qh = maksQev/m + Qsanayi/m + Qsızma/24
Q24 = ( maks Qev + Qsanayi + Qsızma)/24
Qmin = ort Qev/m + Qsanayi/m +Qsızma/24
Qh : Hesap debisi , m3 /saat
Q24 : Ortalama debi, m3 /saat
Qmin : Minimum debi, m3 /saat
m : Sabitler
BEKLETME SÜRESİ
•	 Bekletme süresi; 
Arıtma proseslerinin en önemli parametrelerinden biri olup, tutulma veya alıkonma süresi olarak da 
adlandırılmaktadır. 
•	 Bekletme süresi,
Sıvı içindeki bir molekülün akış boyunca tankta geçirdiği süre olarak tanımlanmaktadır (arıtmaya veya 
reaksiyona maruz kalınan süre). 

GENEL BİYOKİMYASAL ÇEVRİMLER
Temel yapıtaşları Karbon, Azot, Fosfor, Kükürt, Isı ve Enerji canlıların yaşaması için gereken maddeler 
olup evrende bir çevrim içerisindedir. Bu çevrimler sırası ile aşağıda verilmiştir.

Şekil 7. Karbon döngüsü
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Şekil 8. CO2 ‘nin yıllara göre artışı

Şekil 9. Fosfor döngüsü
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Şekil 10. Azot döngüsü

Şekil 11. Kükürt döngüsü
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Şekil 12. Isı alışverişi

Şekil 13. Enerji dönüşümü
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ATMOSFERDEKİ KİMYASAL VE FOTOKİMYASAL TEPKİMELER
Atmosferdeki kimyasal ve fotokimyasal tepkimeleri çalışmak hayli zordur. Oldukça düşük derişimlerde 
çalışıldığından atmosferdeki tepkime ürünlerini almak ve analiz etmek oldukça problemlidir. Bu tepki-
meler genellikle laboratuvar şartlarına taşınarak çalışılır; bu sefer de bu şartlarda çalışmanın getirdiği 
girişimler, tepkime hızları, belli bir kapalı kapta tepkimeyi yapmanın getirdiği şartlar sonuçları etkilemek-
tedir. Doğadaki şartların tamamını laboratuvar şartlarında sağlamak kabaca mümkün olabilir. 
Fotokimyasal Tepkimeler: 
Işığın bazı kimyasal türler tarafından absorpsiyonuyla meydana gelen tepkimeler fotokimyasal tepkime-
ler olarak adlandırılır.
NO2 atmosferde fotokimyasal olarak aktif olan kirletici bir türdür. NO2 ışık enerjisini absorpladığında 
elektronik olarak uyarılmış moleküle dönüşür.
NO2 +hνà NO2*
Elektronik olarak uyarılmış moleküller atmosferik kimyasal işlemlerde kararsız ve tepkimeye girmeye 
eğilimli türlerden biridir. Diğer ikisi de ortaklanmamış elektrona sahip atom veya moleküller (serbest 
radikaller) ve iyonlaşmış atom veya moleküllerdir.
Bir molekül birkaç halde bulunabilir. Fakat UV ve GB ışığı molekülleri sadece birkaç düşük uyarılmış 
enerji seviyesine uyarabilir. Moleküller çoğunlukla çift elektron sayısına sahiptir. Absorplanan ışık orbi-
tallerdeki elektronlardan birisini daha yüksek enerjili boş orbitale uyarabilir. Uyarılan elektronun spini 
değişmezse buna uyarılmış singlet hal denir. Bazen de uyarılan elektron uyarılırken spini değişebilir, 
buna da uyarılmış triplet hal denir.
Eğer absorplanan ışık görünür bölge ışığı ise absorplayan tür de renkli olur. Renkli NO2 atmosferde 
yaygın olarak gözlenir. Fotokimyasal işlemin ilk adımı ışığın bir fotokimyasal enerji biriminin(kuantum) 
bir molekülü aktiflemesidir. Bir kuantumun enerjisi hν çarpımına eşittir. 
h: 6,62.10-27 erg. s (Plank sabiti)  ,ν; absorplanan ışığın frekansı olup 1/s birimindedir.

•	 Dünyanın ortalama sıcaklığı ve CO2 derişimi son 150 yıldır artma eğilimindedir.
•	 Aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi yeryüzünün ortalama sıcaklığı ve CO2 derişimi artma gös-
termektedir.

Şekil 14. Dünyada ısının ve CO2’ nin zamana bağlı yükselmesi
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Küresel ısınmanın başlıca 2 sebebi vardır.
1. Ozon tabakasının incelmesi
2. Sera gazlarının artışı

OZON TABAKASININ KİRLİLİKTEN ETKİLENMESİ
Atmosferin alt tabakalarında tehlikeli bir kirletici olan ozon Stratosferde önemli bir koruyucudur. Oksije-
nin fotokimyasal ayrışması ile oluşur. Atmosferde, stratosfer tabakası içerisinde, yerden yaklaşık 19 ile 
23. km’ler arasında bulunan ve maksimum olarak da 10 ppm ozon yoğunluğuna sahip olan katmana 
ozon tabakası denilmektedir. Buzdolaplarında, plastik köpük üretiminde şişirici olarak basınçlı teneke 
kutularda itici gaz olarak yaygın bir şekilde kullanılan CF2Cl2 ve CCl3F lar, O3 ile verdikleri tepkimeler 
dolayısıyla oldukça zararlı etki göstermişlerdir. 
Bu bileşikler çok kararlı olduklarından, atmosferde çok uzun süre kalabilirler ve stratosfere difüzlenirler. 
Stratosferdeki yoğun, yüksek enerjili UV ışığı yukarıdaki tepkimeler dolayısıyla O3 ‘ ü harcar. 

Ozon tabakasındaki azalmanın ortaya çıkışı
Kuzey kutbunda ölçümlerin kaydedilmeye başladığı tarihten beri lokal düşüşler görülmüştür, fakat bu 
düşüşler süre ve miktar bakımından Güney kutbundaki kadar büyük ve etkili olmamıştır. Düşüşlerin 
görüldüğü dönem kış - ilkbahar dönemi olarak belirlenmiştir. 
Güney yarımkürede ozon tabakasında görülen incelme, Eylül ayı başından itibaren ortaya çıkmakta 
ve Ekim ayının ilk haftasında toplam ozonun en düşük seviyeye ulaşmasıyla birlikte iyice belirginleş-
mektedir. Kasım ayından itibaren ise, orta enlemlerden gelen ozonca zengin havanın etkisiyle incelme 
durmakta, yoğunluk artmakta ve Aralık ayının sonuna doğru da normale dönerek eski kalınlığına ulaş-
maktadır. 
Antarktika kışın neredeyse hiç güneş ışığı alamaz, hatta baharda bile oldukça az güneş ışığı alır. Bu 
yüzden  kışın ozon üretilemez.  İlkbaharda Güneş ışıkları bir miktar alınınca da aşağıdaki tepkimeyle 
oluşan ozon da harcanır.
       NO2 + ClO + M → ClONO2 + M

SERA ETKİSİ
Sera etkisi genel olarak CO2 in  meydana getirdiği bir problemdir. Ayrıca CH4, kloroflorokarbonlar(CFC) 
, ozon ve N2O da katkıda bulunur.
Stratosfer ve daha üst katmanlarda soğurulmayan güneşin görünür ve UV ışınları yeryüzüne ulaşır, 
soğurulur ve ısıya çevrilir. Bu ısı kızılötesi (IR) ışın şeklinde atmosfere yayılır. CO2 ,  CH4, N2O gibi düşük 
titreşim enerjili moleküller, Kızılötesi ışınını soğurur ve tekrar yeryüzüne yayar. Yayılan enerji yeryüzün-
den uzaklaşamadığı için yeryüzü ve atmosferin alt tabakaları ısınır. Atmosferde bulunan gazların doğal 
sera etkisi meydana getirmesine ilaveten atmosferde kirletici olarak bulunan insan faaliyetlerinden mey-
dana gelen kloroflorokarbonlar sera etkisini artırıcı etki gösterirler.   Sera etkisinin yaklaşık % 80 inin CO2  
katkısıyla oluştuğu tahmin edilmektedir.  
1997 ‘ de Japonya ‘ da yapılan uluslar arası konferansta sera etkisine neden olan gazların azaltılması 
konusunda anlaşmaya varılmıştır. 
Sera etkisi sonucunda yeryüzünün ortalama sıcaklığı artar. Bu konuda bilgisayar modellemeleriyle yapı-
lan çalışmalarda 3–4 ºC lık bir sıcaklık artışının, yağış düzenini aniden değiştireceği kutuplardaki buzul-
ları eritmesi sonucunda okyanusların yükseleceği ve deniz kıyısındaki şehirlerin sular altında kalacağı 
tahmin edilmektedir.

KYOTO SÖZLEŞMESİ
Küresel ısınmaya karşı alınacak önlemleri içeren uluslararası Kyoto Sözleşmesi, 16 şubat 2005’te yü-
rürlüğe girmiştir. Japonya’nın eski imparatorluk başkenti Kyoto’da Nisan 1997’de imzalanan ve şimdiye 
kadar 140 ülke tarafından onaylanan Uluslararası Kyoto iklim sözleşmesi, taraf ülkelerin sera etkisine 
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yol açan gazların havaya karışmasını engelleyecek ya da azaltacak önlemler almasını gerektirmekte-
dir. Bu tür gazların en çok havaya karışmasına neden olan ülke ABD ise sözleşmeye imza koymuştur, 
ancak ekonomik gerekçelerle onaylamaya yanaşmamaktadır. Kyoto Sözleşmesi, sanayi ülkelerini başta 
karbondioksit (CO2) olmak üzere dünyanın ısınmasına yol açan gazların emisyonunu sınırlandırmak 
zorunda bırakmaktadır. 
      Fosil Yakıtların kullanımına kısıtlama 
      Sözleşme, başta petrol olmak üzere fosil yakıtların kullanımına kısıtlama getirilmesini gerektirmek-
tedir. Birleşmiş Milletler’e göre, atmosferdeki karbondioksitin yüzde 80›i, fosil enerji kaynaklarının ula-
şım, ısınma ve sanayi alanlarında kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Sözleşmede, Kuzey›in sanayi 
ülkelerinin gaz emisyonunun 2012 yılına kadar 1990 yılına göre yüzde 5,2 azaltılması öngörülmektedir. 
Bu amaçla her ülkeye kota konmaktadır. Ancak ABD bu sözleşmeye uymadığı  için, gaz emisyonundaki 
azalma yüzde 5,2 yerine ancak yüzde 2 olabilecektir.
      Sera etkisine yol açan gaz salınımının yüzde 36,1›inden tek başına sorumlu olan ABD ile yüzde 
2.1’inden sorumlu Avustralya protokolü imzaladılar, ancak onaylamamaktadırlar. 
      Rusya’nın da protokole dahil olmasıyla birlikte sera etkisine yol açan gaz salınımında yüzde 61 dü-
zeyindeki sorumlu ülke katılımına erişilmiştir. Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim sistemi 
üzerindeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde tutmayı amaçlayan protokole göre, sanayileşmiş 
ülkelerin 2008-2012 yılları arasında, iklim dengesi üzerinde tehdit oluşturan başta karbondioksit olmak 
üzere gaz salınımlarını 1990 seviyesinin yüzde 5.2 altına çekmeleri gerekmektedir.
       Kyoto Protokolü’ne, bugüne kadar 39’u sanayileşmiş 141 ülke onay vermiştir. 
       Türkiye ise  5 Şubat 2009 tarihinde protokolü imzalamıştır.

ASİT YAĞMURLARI
Doğal yağmur suyunun pH sı havadaki CO2 nin suyla tepkimesinden dolayı 5,5 civarındadır. Atmosferik 
kirliliklerin etkisiyle bu değer pH=2 ye kadar düşebilir. Bu tür yağmurlara asit yağmuru denir. CO2(suda) 
dan daha kuvvetli asidik maddelerin yağışla yeryüzüne ulaşması bunun başlıca sebebidir. En fazla gö-
rüleni SO2 ve NO2 dir. Asit yağmurları en fazla sanayileşmiş bölgelerde ve fosil yakıtların yakılmasıyla 
oluşur. 
Bunun birinci sebebi SO2 nin suda daha çok çözünmesidir. SO2 nin Henry kanunu sabiti 1,2mol/L.at 
olmasına karşın CO2 nin ki 3,38.10-2 mol/L.at dir. C=k.Pgaz 
İkinci olarak SO2 nin birinci asitlik sabiti CO2 ninkinden çok yüksektir.
SO2(suda) +H2O ↔ H++ HSO3

-    Ka1= 1,7.10-2 
CO2(suda) +H2O ↔ H++ HCO3   Ka1= 4,45.10-7 
Asit yağmurları asidik gazların havanın oksijeniyle yükseltgenmesinden de oluşur.
SO2+ 1/2O2 + H2O à[2H++SO4

=]suda   Bu tepkimeler birkaç adımda oluşur.
2NO2+ 1/2O2 + H2O à2[H++NO3

-]suda

Cl-, NH4
+, Ca+2 gibi iyonlar da asit yağmurları oluştururlar. Asit yağmurları içinde en fazla sülfürik asit 

ondan sonra nitrik asit , üçüncü olarak da hidroklorik asit gözlenmiştir.
Asit yağmurları 1964 -74 yıllarında Amerika’da pH 4-4,2 aralığında gözlenmiştir.

Asit yağmurlarının etkileri aşağıdaki gibi sıralanabilir
Aşırı derişimlerde Bitki örtüsünde doğrudan zehirleme etkisi  
         gösterir.
Topraktaki Al bileşiklerini çözerek Al+3 ün serbest hale geçmesini sağlamak suretiyle dolaylı zehirlenme-
ye neden olabilir.
Asitliğe duyarlı ormanları yok edebilir.
İnsan ve hayvanlarda nefes almayı zorlaştırır.
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Göllerde asidik ve toksik etki göstererek canlı hayata zarar verir.
Korozyona neden olur, 
Kireçtaşlarını çözerek atmosfere CO2 salınımına neden olur.
   CaCO3+2 H+ à Ca+2+ CO2(g)+ H2O

KATI ATIKLAR
Tüketen ve kullananlar için bir değer taşımayan gereksiz oldukları için atılan evsel, ticari ve endüstriyel 
aktiviteler sonucu oluşan maddeler katı atık olarak tanımlanmaktadır. Özellikle büyük yerleşim yerlerin-
de kentsel çöpler ve endüstriyel atıklar önemli çevre problemlerine yol açar.
Geri Kazanma: Katı atıklardan hiç değilse bazılarını kazanma, ilk bakışta cazip bir iştir. Ancak, halen 
dünyadaki geçerli şartlar buna büyük ölçüde imkan vermemektedir. Bununla beraber şartlar devamlı 
değiştiğinden gelecek ne gösterir şimdiden bilinmez.
Geri kazanma prosesinin başlıca zorlukları, atıkların toplanması, cinslerine göre ayrılması, temizlen-
mesi, nakledilmesi,. bir şirkete satılması, şirketin bunları işleyerek tekrar tüketiciye satmasıdır. Prosesin 
düğüm noktası, atıkların işlenip mamul olarak tekrar tüketiciye satılabilmesidir. Bu yapılmadığı sürece 
yapılan diğer işlerin hiçbir önemi yoktur.
Geri kazanılması düşünülen maddeler başlıca beş grupta toplanabilir.
1) Metaller  
2) Camlar 
3) Kağıtlar 
4) Organik maddeler  
5) Plastikler
Metaller: Metaller katı atıklardan kolaylıkla ayrılabilir, işlenebilir ve tüketiciye ikincil metal olarak satı-
labilir. Ancak, otomobil mezarlıklarında örneğin demirlerin hepsini geri kazanma imkan yoktur. Çünkü, 
bunlardan elde edilen çeliklerin kalitesi çok düşüktür. Onun için pek alıcı. bulamamaktadır. Fakat gene 
de bir kısmı iyi çeliklerle karıştırılarak ikinci kalite çelik olarak alıcı bulabilmektedir.
Alüminyum atıkları ise, oldukça iyi bir pazar bulabilmektedir. Bazı firmalar alüminyum kap ve levhaları 
toplatarak bunları işlemekte ve tüketiciye kolaylıkla intikal ettirebilmektedir. Bu yoldan elde edilen alü-
minyum daha ucuzdur. 
Camlar: Camlar, geri kazanılması en kolay olan maddelerdir. Ayrıca miktarları da çoktur. Ancak, burada 
da bir handikap vardır. O da yeni bir şişenin fiyatıyla geri kazanılmış camlardan yapılan bir şişenin fiyatı 
arasında önemli bir farkın olmamasıdır. Böyle olunca da geri kazanılmış camdan yapılan şişeler tercih 
edilmemektedir. Bu durumun gelecekte de büyük ölçüde bir değişme göstereceği zannedilmemektedir. 
Zira cam yapmada kullanılan doğal maddeler pek çoktur. Bitmesi ve azalması da pek düşünülemez.
Cam gelmiş geçmiş en iyi ambalaj maddesidir. Onun kadar güvenilir bir başka ambalaj maddesi henüz 
bulunamamıştır. 
Kağıtlar: Kağıtların geri kazanılması oldukça sınırlıdır. Zira doğrudan elde edilen kağıtlar oldukça ucuz-
dur. Bu nedenle halk, doğrudan elde edilen kağıdı tercih etmektedir. Ancak, çevre sorunları yönünden 
düşünülürse, konu son derecede önemlidir. Çünkü, geri kazanılmış bir ton kağıt demek, ortalama 17 
çam ağacının baltadan kurutulması demektir. Bu alanda yapılacak iş belki de suni bir fiyat farkı yarata-
rak direkt olarak imal edilen kağıtların fiyatını yüksek tutmaktır. Böyle bir fiyat politikası ise ancak halkın 
desteğiyle gerçekleşebilir. Geri kazanılmış kağıtlar halen daha çok yumurta ambalajı, çimento torbası, 
duvar kağıdı, yalıtım maddeleri ve malzemeleri yapımında kullanılmaktadır. 
Organik Maddeler: Organik maddeler daha yararlı maddelere dönüştürülebilir. Bu amaçla kompozit 
metodu denen bir metot kullanılır. Bu metodla katı atıklar aerobik olarak parçalanır. Bunun için atıklar 
önce organik ve inorganik diye ikiye ayrılır (bu ayırma daha önce evlerde veya fabrikalarda yapılır). 
Bu alanda geliştirilen bir metotla organik maddeler bir hücreye yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 2 metre 
yüksekliğinde yığınlar haline getirilir. Yığınlarda aerobik hayatın başlaması ve devam etmesi için hücre 
nemlendirilir ve yeterli oksijen akımında tutulur. Yığınlar, yeterli nem ve oksijenle temasa gelmeleri için 
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zaman zaman döndürülür. Bir hücreye bir pencere de denir. Bir hücre veya pencere içindeki sıcaklık 
gelişen aerobik hayatla 60oC’a kadar yükselebilir. Bu arada pH da önce bir düşme görülür, ondan sonra 
yaklaşık 7 olur ve bu değer sabit kalır. Gerektiği hallerde yığınlara ayrıca bir miktar besleyici azotlu ve 
fosforlu maddeler konur. Yığınlardaki nem ve besleyici maddeler aerobik hayat için çok önemlidir. Nemin 
%40-60 olması istenir. Şehir artıkları aerobik hayat için gerekli bütün bakterileri ihtiva eder ve aerobik 
hayat yaklaşık iki haftada tamamlanır. Bir komposting hücresindeki aerobik hayatın durması, hücredeki 
sıcaklık düşmesinden anlaşılır. Bu şekilde elde edilen kompost veya kalıntı, toprak kokusunda, koyu 
kahve renkli bir maddedir.
 Otomatik pencereli  hücrelerde mayalanmanın bitmesi veya aerobik hayatın sona ermesi bir kaç günde 
tamamlanır.  

RADYOAKTİF ATIKLAR VE ÇEVREYE ETKİLERİ
Nükleer yakıtların en önemli avantajı, fosil yakıtlar gibi çevreye kükürt ve azot oksitleri salmaması ve 
CO2 gibi küresel ısınmaya neden olan ürünler vermemesidir. Ancak, nükleer yakıtların da kendine özgü 
bir çevresel etkisi vardır. Radyoaktif atıklar giderilmesi en zor çevre sorununa neden olurlar .
Radyoaktif atıklar başlıca iki sınıfa ayrılabilirler: Düşük düzeyde etkili olan atıklar (radyoaktif maddelerle 
çalışırken kullanılan eldivenler, giyilen koruyucu elbiseler ve laboratuar ve tıpta kullanılan çözeltiler gibi). 
Bu sınıftaki radyoaktif elementlerin yan ömürleri nispeten kısadır (en fazla 30 yıl) ve etkinlikleri düşüktür. 
Bunlar beton bloklar içine konup toprağa gömülebilirler ve 300 yıl sonra radyoaktif özellikleri kaybolur. 
Asıl sorun, nükleer reaktörlerde kullanılan yakıt çubuklarının ve yüksek etkinlikteki diğer atıkların çev-
resel etkilerinden kurtulmaktadır. Yakıt çubukları, önemli miktarda uranyum ve plütonyumun parçalan-
masından meydana gelmiş çok sayıda radyoaktif element taşırlar. Yarı ömrü 24 000 yıl olan plütonyum 
çok zararlıdır ve herhangi bir nükleer kazada geniş bir alanın uzun süreli olarak kirlenmesine neden olur.

Nükleer Kazalar:
Nükleer güç istasyonlarında çok kötü iki kaza olmuştur. Bunlardan ilki 1979 da Pensilvanya yakınla-
rındaki Middleton “Three Mile Island” (TMl) nükleer güç istasyonunda meydana gelmiştir. TMI reaktörü 
suyun yavaşlatıcı ve soğutucu olarak kullanıldığı hafif su türü reaktördür. Bu kazada bazı soğutucular 
(aynı zamanda yavaşlatıcı) kaybolmuştur. Çok az yavaş nötron kaldığı için reaktördeki zincir tepkime-
leri durmuştur. Bununla birlikte fisyon parçacıkları yakıt çubuklarının aşırı ısınmasına neden olarak bo-
zunmaya devam etti. Kısmen erime oluştu ve bunun sonucu reaktörlerden birisi çatladı. Çatlama az 
miktarda radyoaktif buharın atmosfere yayılmasına sebep oldu. Reaktör kapatıldı, ancak robotlar yakıt 
çubuklarında önemli ölçüde hasar olduğunu tespit ettiler.
İkinci kaza 1986 yılında Ukrayna›da Çernobil›de oldu. Bu reaktörde yavaşlatıcı olarak grafit kullanılmak-
taydı. Soğutucu yanlışlıkla kapatılınca zincir tepkimeleri kontrolden çıktı. Sıcaklık muazzam şekilde arttı 
ve erimeye neden oldu. Erime boyunca çubuklan çevreleyen grafit yavaşlatıcılar yandı ve radyoaktif 
dumanlar reaktör dışına taştı. Radyoaktif maddeler Avrupa, Kanada ve Amerikanın birçok yerine dağıl-
dı. Çernobil kazasında sadece birkaç düzine insan ölmesine rağmen ileriki yıllarda radyasyonun neden 
olacağı kanser nedeniyle daha fazla kişi ölecektir. Çernobil’de meydana gelen kaza, soğutucunun ya-
vaşlatıcı olduğu hafif-su reaktörlerinde meydana gelmez.( Yan tarafta  Çernobil nükleer santral kazasına 
ait görüntüler vardır)
Diğer milletler kaza olmadan nükleer gücü halen kullanmaktadırlar. Fransa ve Japonya’ da elektrik ener-
jisinin üçte ikisi nükleer güç istasyonlarından elde edilmektedir. Nükleer reaktörlerin güvenliğinin kayıt-
lardan oldukça yüksek olduğu görülür ancak nükleer atıklar oldukça önemli bir sorun oluşturur.

Nükleer Reaktörlerin Çevreye Etkileri
Nükleer reaktörlerin çok olduğu ülkelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde çok miktarda radyoak-
tif atık su altında geçici olarak depolanmakta ve sonsuza kadar saklanacağı yere götürülmeyi beklemek-
tedir. Uygun depolama yerleri jeolojik bakımdan binlerce, onbinlerce yıl kararlı olmalıdır. Bu tür yerlerin 
seçimi için günümüzde büyük tartışmalar olmaktadır.
Nükleer enerjiyi yoğun olarak kullanan Fransa değişik bir yol seçerek, nükleer atıkların yeniden iş-
lenmesine yönelmiştir. Bunun için, yakıt çubuklarındaki uranyum ve plütonyum ayrılmakta ve yeniden 
yakıt çubukları haline getirilmektedir. Geriye kalan düşük etkinlikteki diğer atıklar yukarıda belirtildiği gibi 
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saklanmaktadır. Bunların yarı ömürleri 100 yıl kadardır. Bunlar borsilikat camlarından yapılmış kaplar 
içinde saklanmaktadır. Bor elementi nötronları tutar. Bu radyoaktif camlar kapalı kaplara yerleştirilir ve 
özel depolara konur. Bu depolar en az 1000 yıl saklanabilecekleri mağaralara, özellikle son buz çağın-
dan beri jeolojik bakımdan korunmuş mağaralara yerleştirilir.
Uranyum ve plütonyumun yeniden işlenmesi çok tehlikelidir ve çok dikkatli yapılmalıdır. Bu işlem ge-
nellikle uzaktan yönetilen cihazlarla yapılır. Yeniden işleme sürecinin önemli bir sorunu, geri kazanılan 
plütonyumun atom bombası yapılabilecek kalitede olmasıdır. Silah yapımının önlenebilmesi için çok sıkı 
önlemler alınmalıdır.
 Görüldüğü gibi, «temiz» nükleer enerji, asit yağmuru ve küresel ısınma gibi çevresel sorunlar taşıma-
masına karşın, kendine özgü sorunları da beraberinde getirmektedir. Yeni enerji kaynaklarının saptan-
ması sırasında bilim kadar sosyal ve politik etkenler de önemlidir . Yeni bir enerji politikası oluştururken 
hangi riskleri ne kadar göğüsleyebileceğimiz göz önüne almalıyız. Yani, alacağımız risk getireceği ya-
rara değer mi? Acaba nükleer enerji kullanarak girdiğimiz risk, fosil yakıt1arımn çevre kirlenmesi ve kü-
resel ısınma risklerinden daha kabul edilebilir durumda mıdır? Yoksa, nükleer enerji kullanımını yaygın-
laştırmak yerine, enerjinin daha verimli kullanılmasını mı sağlamalıyız? Bütün bu sorunlar önümüzdeki 
yıllarda daha ayrıntılı olarak tartışılacaktır . 

KİMYASAL TOKSİKOLOJİ  
Toksikoloji kimyası; kimyasal doğa ile toksik kimyasalların  etkileşimlerini maruz kalındığındaki meydana 
gelen değişimleri inceleyen bilim dalıdır. Toksik etkilenmelerle  organizmanın moleküler yapısındaki ve 
kimyasal özelliklerindeki değişmeler arasındaki ilişkileri kurar.
Toksiklik(Toksisite):
Organizmaların toksik maddelerden etkilenme yolları olarak tanımlanır, Bu yollar aşağıdakilerden biri 
veya bir kaçını içerebilir. 
1-Aynı Toksik maddenin farklı organizmaları etkilemesi
2-Farklı toksik maddelerin aynı organizmayı etkilemesi
3-Gözlemlenebilir toksik etki için enaz madde miktarı
4-Toksik maddelerdeki küçük artışlara duyarlılık
5- Çoğu organizmanın sonu ölüme ,ölümcül hastalıklara  ya da sakatlıklara neden olan etkilenmesi
6-Toksik etkinin tersinirliği (Organizmanın savunma mekanizması tarafından bu etki giderilebilir veya Bir 
antidozu var ve bu alındığında eski haline dönüyorsa tersinir, ancak meydana gelen etki eski haline kısa 
sürede döndürülemiyorsa bu da tersinmezdir)
7-Toksik etkinin geçici (akut) veya kalıcılığı (kronik)
           
           Kimyasal Etkileşim
İki veya daha fazla kimyasal madde varlığında zehirlilik için 4 şekilde etkileşim söz konusudur:
Toplam etkileşim : Birbirinden bağımsız olarak etki eden iki bileşikten her birinin etkisi tek başlarına 
etki etmeleri halinde ortaya çıkacak olan etkiye eşittir.  Eğer bir kişi her bir maddeden de 1 birim alırsa 
toplam etki 1+1=2 olacaktır. 
Sinerjik etkileşim: İki veya daha fazla toksik madde birlikte etkidiklerinde ayrı ayrı etkilerinin toplamın-
dan daha büyük bir etki yaratırlar (1+1=10).  Buna örnek olarak; sigara içimi ile asbest, halojenli solvent-
ler ile (karbontetraklorür gibi) alkol verilebilir. 
Potansiyel etkileşim : Biri toksik diğeri aktif olmayan madde toksik bileşenin etkisinden daha büyük bir 
etki yaratacak şekilde etkileşimde bulunurlar. (1+0=5) 
Antagonistik Ters etkileşim : Bir maddenin etkisinin diğer maddenin etkisini azaltması ile ortaya çıkar. 
(1+1=1/2)
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Doz Miktarı
Bir kimyasalın ani etkisi, toplam doz kadar maruz kalma oranına da bağlıdır.  
Doz oranının etkisi şu örnekle açıklanabilir; sağlıklı bir insan sabah 1.5 ons (42.5 gr) viski içerse ve 1 
ons (28.3 gr) da 1 ay boyunca her öğleden sonra alırsa toplam 90 ons (yaklaşık 2.5 kg) viski tüketmiş 
demektir.  Bu durumda, viskiyi alan kişi de günde iki defa hafif bir baş ağrısından başka bir etki görül-
meyebilir.  Ancak, aynı miktar (0.75 galon = 2.84 lt) bu kişi tarafından 1 saatlik periyotta alınmış olsaydı 
büyük bir olasılıkla ölüm gerçekleşebilirdi.  Bu örnek, doz oranı ile maruz kalma süresi arasındaki ilişkiyi 
ifade etmektedir. Etkideki bu fark, biyolojik tolerans denilen bir proses ile açıklanabilir.  
Bu proses toksik maddenin vücuttan giderilme, atılma oranıdır.  Eğer, doz oranı biyolojik tolerans ora-
nından küçük ise toksik maddenin etkisi vücutta en düşük boyutta gerçekleşir.  Ancak doz oranı biyolojik 
giderim oranından büyük olduğunda zehirlilik gerçekleşir ve etki ilave hasarlar ile ortaya çıkar. Aynı 
organ sistemi üzerine etkili olan kimyasal karışımlar için “İzin verilebilir maruz kalma sınırı” değeri genel-
likle  bileşen materyallerinin toplam değeri olarak kabul edilir.  Örneğin eğer bir alanda 80 ppm ksilen ve 
30 ppm toluen 8 saatlik bir ortalamada ve solunma seviyesinde var ise aşağıdaki şekilde hesap edilir.
İzin verilebilir maruz kalma sınırı = 100
İzin verilebilir maruz kalma sınırı = 100
Ksilen konsantrasyonu İzin verilebilir maruz kalma sınırı ’nın 80/100’üdür.
Toluen konsantrasyonu  İzin verilebilir maruz kalma sınırı ’nın 30/100’üdür.
Karışım = 0.8 + 0.3 = 1.1 dir 
Her ne kadar bu değer 1’den büyük olsa da İzin verilebilir maruz kalma sınırı değeri 1’den büyük olama-
yacağı için bir bileşen için İzin verilebilir maruz kalma sınırı değeri de 1’den büyük olamaz.

Toksik Maddeler 

Ozon: Ozonun birkaç toksik etkisi vardır. 1 ppm (hacimce) ozon içeren hava farklı bir kokuya sahiptir. Bu 
havayı solumak tahrişlere ve baş ağrısına neden olur. Ozon,  gözleri , üst solunum yollarlını ve akciğer-
leri tahriş eder.Ayrıca kromozomlarda hasara neden olduğu da gözlenmiştir. Ozon dokularda serbest ra-
dikal oluşturur. Bu reaktif türler de lipit peroksidasyonuna, -SH gruplarının yükseltgenmesine neden olur.  
Beyaz fosfor: Elementel beyaz fosfor vücuda solumayla, deri temasıyla veya ağız yoluyla girebilir ve 
diğer bölgelere taşınabilir. Anemi, mide hastalıkları , kemik zayıflığı ve gözlerde hasara neden olur. 
Halojenler: 
Flor(F2): Soluk sarı renkli yüksek reaktiflikte ve kuvvetli yükseltgendir, göze,  burun mukozasına tahriş 
edici olarak davranır.
Klor(Cl2): Havadaki 10-20 ppm çözeltisi tahriş edicidir, 1000 ppmlik çözeltisi ise öldürücüdür.
Brom(Br2): Koyu kırmızı uçucu sıvısı solunduğunda tahriş edicidir.
İyot(I2): Katıdır, buharının solunmasıyla tahriş edici etki gösterir. 

Toksik Ağır Metaller
1. Arsenik: Doğada çok az miktarda bulunan arsenik genellikle oksijen, klor ve kükürtle bileşik halde 
bulunur. Bitki ve hayvanlarda ise karbon ve hidrojenle bileşik yapar. Çoğu arsenik bileşiğinin özel bir tadı 
ve kokusu yoktur. Çevrede bulunan arsenik buharlaşmaz, çoğu arsenik bileşiği suda çözünür, arsenik 
bulaşmış maddelerin yanmasıyla havaya karışabilir, havadan yere inerek birikebilir, parçalanmaz, ancak 
bir türden diğerine dönüşebilir. Solunum ve sindirim yollarıyla vücuda alınabilir. 
2. Kadmiyum: Kadmiyum oksit, kadmiyum klorid, kadmiyum sülfat ve sülfit şekillerinde bulunabilen ve 
özel bir tat ve kokusu olmayan bir maddedir. 
Havaya karışan kadmiyum partikülleri yere ya da sulara düşmeden önce çok uzun mesafeler kat ede-
bilir. Zehirli atık depo alanlarından gerçekleşen sızıntı ve taşmalar sonucunda suya ve toprağa karışa-
bilir. Toprak partiküllerine güçlü bir şekilde bağlanır, bazı kadmiyum bileşikleri suda çözünebilir, ancak 
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doğada parçalanmaz. Vücutta çok uzun süre kalabilir ve düşük düzeyde maruz kalınsa bile yıllar içinde 
birikebilir. 
3. Krom: 3 ana şekilde(Krom 0, Krom III, Krom IV) bulunabilen krom bileşikleri tatsız ve kokusuzdur.  
Sadece Krom III bileşikleri vücut için diyetle eser miktarlarda alınması gerekli elementlerdir. Diğer form-
lardaki kroma vücudun ihtiyacı yoktur. 
Krom partikülleri havaya karıştığında 10 gün kadar kalabilir. Toprak partiküllerine sıkıca yapışır. Suda 
dibe çöker, topraktan küçük miktarlarda sulara karışabilir. 
Havadan solunarak, suyla ve besinlerle vücuda alınabilir. 
4. Kurşun: Özel bir tadı ve kokusu olmayan mavimsi gri renkli bir metaldir. 
Çevreye yayılmış bulunan kurşun kendiliğinden parçalanmaz, havada 10 gün asılı kalabilir, topraktaki 
kurşunun çoğu havadan kaynaklanır. Kurşun toprak partiküllerine yapışır ve topraktaki kurşun asidik ve 
yumuşak olmadıkça yeraltı ve içme sularına karışmaz. Toprak ve suda uzun süre kalabilir. 
5.Cıva: Parlak, gümüş beyazı renkte, kokusuz bir sıvıdır. Isıtıldığında kokusuz bir gaz halini alır. İnorga-
nik tuzları oluşturmak üzere klor, sülfür ve oksijenle bileşik oluşturabilir. 
Çevreye yayılan cıva hava, toprak ve suda bulunabilir. Solunum ve sindirim yoluyla vücuda alınabilir. 
Sinir sistemi cıvanın tüm formlarına karşı çok duyarlıdır. Yüksek miktarlarda maruziyet beyinde, böbrek-
lerde ve fetüs gelişiminde kalıcı zararlara neden olabilir 
6: Berilyum: Ağır metal olmamasına karşın hayli toksik elementtir. Uzun süreli maruz kalmayla zatürre-
ye varan hastalıklara neden olur. 
Toksik İnorganikler
Siyanür: Siyanür, hidrojen siyanür (HCN), sodyum siyanür (NaCN) ve potasyum siyanür (KCN) gibi bile-
şikler halinde ya da serbest olarak bulunur. HCN, renksiz bir gazdır, keskin ve bayıltıcı, bademe benzer 
bir kokusu vardır. Beyaz katı maddeler olan sodyum ve potasyum siyanür ise nemli havada aynı keskin 
kokuyu yayar. Havada daha çok gaz formunda hidrojen siyanür olarak bulunan siyanür küçük miktarda 
ince toz partikülleri olarak da bulunabilir. HCN havada 1-3 yılda yarılanır. Su yüzeyinde bulunan siyanür 
de HCN formuna dönüşür ve buharlaşır. 
Karbon monoksit(CO): CO soluma yoluyla akciğerlere ulaşır. Oradan kana karışır. Kandaki hemoglo-
binle tepkimeye girerek oksihemoglobini karboksihemoglobine çevirir. Karboksihemoglobin oksihemog-
lobinden daha kararlı olduğundan hemoglobinin oksijeni vücut dokularına taşıması engellenmiş olur.
       O2Hb+ CO à  COHb + O2           
Azot Oksitler: CO e benzer toksik etki gösterir. 
             Hidrojen halojenürler:        HF, HCl:
      İnorganik Silisyum Bileşikleri:        SiO2 ,       SiH4 
Asbest
İnorganik Fosfor Bileşikleri:       Fosfin, Fosfor pentaoksit
       
İnorganik Kükürt Bileşikleri:       H2S, SO2

        
Organometalik Bileşikler
       Tetraetil Kurşun: Motordaki vuruntuyu engellemek için benzine katılır. Temas ve solumayla vücuda 
girebilir. Vücuttaki inorganik bileşiklerle çeşitli tepkimelere neden olur. Merkezi sinir sistemini etkiler. 
Organik bileşikler:  Alkanlar, alkenler, benzen , toluen , Naftalin, poliaromatik hidrokarbonlar 
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HEDEF ORGAN TOKSİKLİĞİ

Şekil 15. Kirleticilerin vücut üzerinde hedef noktaları

GÜRÜLTÜ VE ÇEVREYE ETKiLERİ      
Ses dalgalar halinde yayılan bir enerji şeklidir. Yayılması havadaki moleküllerin titreşmeleri sayesinde 
olur. Ses dalgaları kulağa yaptıkları basınçla hissettirirler. 
      İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük 
kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen 
ölçülerin üzerindedir.
 
Gürültü Kirliliği
      Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve zamansız 
klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden çıkan gürültüler gel-
mektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek sesler, zamansız yapılan ba-
kım ve onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler insanların işitme sağlığını ve algılamasını 
olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır. 

Gürültü Şiddetinin Ölçülmesi 
Gürültünün şiddeti mikro bar(10-6 bar, 10-6at) olarak ölçülür.
      dB= 20 log (P/0,0002) olarak desibel cinsinden ifade edilir. (P mikro bar cinsinden ses dalgasının 
basıncı) , İşitilebilen sesin basıncı 0,0002 mikro bardır.
      Birden fazla ses kaynağından çıkan seslerin toplamı büyük olana yakındır. 90 dB ve 60 dB lik iki 
kaynaktan gelen seslerin toplamı 150 dB değil 90 dB den biraz fazladır. 
Gürültünün insan üzerindeki etkilerini 4’e ayırabiliriz:
1.Fiziksel Etkileri:
Geçici veya sürekli işitme bozuklukları.
2.Fizyolojik Etkileri:
Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, solunumda hızlanma, kalp atışlarında yavaşlama, ani refleks.  
3.Psikolojik Etkileri:
Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres.
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4.Performans Etkileri:
İş veriminin düşmesi, konsantrasyon bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması.
Gürültüye maruz kalma süresi ve gürültünün şiddeti, insana vereceği zararı etkiler. Endüstri alanında 
yapılan araştırmalar göstermiştir ki; işyeri gürültüsü azaltıldığında işin zorluğu da azalmakta, verim yük-
selmekte ve iş kazaları azalmaktadır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı verilerine göre; meslek hastalıklarının %10›u, gürültü sonucu 
meydana gelen işitme kaybı olarak tespit edilmiştir. Meslek hastalıklarının pek çoğu tedavi edilebildiği 
halde, işitme kaybının tedavisi yapılamamaktadır.

Gürültüyü Azaltmak İçin Alınabilecek Tedbirler: 
Esas olarak gürültünün etkisini gidermenin üç yolu vardır, Kaynaktan çıkan ses düşürülür, Sesin yolu 
kapatılır veya Sesten etkilenen korunur.
Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde kurulması, 
Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi, 
Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik aletlerinin 
çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi, 
İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde 
belirtilen sınırlara) indirilmesi, 
Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen yapılarda ses 
yalıtımı sağlanması, 
Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin yükseltilmemesi 
gerekmektedir. 
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1. Fiziksel Kirlenme 
Çevreyi meydana getiren toprak, su ve havanın fiziksel özelliklerinin tamamının, canlı sağlığını 
tehdit edecek, olumsuz yönde etkileyecek biçimde bozulması ve değişmesi olayıdır. Fiziksel 
kirlenme renk, tanecik boyutu gibi fiziksel özelliklerin değişimine yol açar. Renk, bulanıklık, 
koku, tat, asidite, alkalinite, iletkenlik, sertlik, tuzluluk, sıcaklık, askıda katı maddeler (AKM), 
toplam katı madde (TKM), çözünmüş madde’dir. Bu parametreler doğrudan doğruya fiziksel 
özellikten dolayı fiziksel parametre değillerdir. Sonuçları fiziksel olarak ortaya çıktığı bu gruba 
dâhil edilmişlerdir. Atmosfere salınan toz, duman gibi kirleticiler havada koyu renkli bir 
görünüm ortaya çıkarır. Fabrika atıklarının akarsu ve göllere boşaltılması ve erozyon 
nedeniyle hem akarsular daha bulanık görünür hem de dibi yabancı maddelerle dolar. Ayrıca 
arazilere atılan çöpler toprakta fiziksel kirlenmeler meydana getirir.   
 
2. Kimyasal Kirlenme 
Doğal çevreyi oluşturan toprak, su ve havanın kimyasal özelliklerinin, canlıların hayati 
faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde bozulmasıdır.  
Örneğin CO2 , SO2 , CO derişiminin artmasıyla havanın kimyasal özellikleri değişir. Bu türler bir 
takım tepkimelere de girmek suretiyle canlı hayatını tehdit eder. Akarsulara atılan ağır 
metaller suyun kimyasal bileşimini değiştirir. Tarım ilacı olarak kullanılan maddelerin toprağın 
organik yapısına olumsuz etkisi olabilir. 
  

 

 Diğer bir sınıflandırmada ise, kirletici parametreler temsil edici özelliklerine 
göre üç sınıfta incelenir.  
 

 a- Tekil Parametre: Tek bir madde veya bileşiği temsil eden parametredir.  
 Örnek : Ag+2, NH4

+, SO4
-2 , v.b.  

   
 b- Kollektif Parametre (Agrega parametre): Yapıları farklı olsa da herhangi 

bir biçimde bir ortak özellik veya etkiye sahip madde grubunu gösterir. 
Kollektif parametrenin tanımlanabilmesi için, ortak özelliklerini yansıtacak 
biçimde birbirlerinden ayrılmadan toplu olarak tayin edilebilmeleri gerekir. 
Örneğin; KOİ tayininde, kimyasal olarak oksitlenebilen tüm maddeler ölçülür. 
Ancak bu maddelerin her biri ayrı ayrı ölçülmeyip, ortak özellikleri olan 
yüksek sıcaklıkta ve asit ortamda oksitlenebilirliklerinden yararlanılarak 
kimyasal olarak oksijen eşdeğerleri bulunur.  

 Örnek : BOİ, Yüzey aktif maddeler, TOK, TKN, T-P, T-Sertlik, Toplam Alkalinite  
   
 c- Grup parametre: Yapısal olarak ortak özelliklere sahip maddelerin toplu 

olarak ölçülmesidir.  
 Örnek: uçucu asitler, fenoller, toplam sülfür, v.b.  

 

 Su ve Atıksu Ortamlarını Kirleten Maddelerin Sınıflandırılması :  
 

 1. Konvansiyonel Parametreler Hakkında yeterli bilgi birikimi olan, standart yöntemlere 
bağlılığı ve değişimleri yeterince tanımlanmış, arıtılmaları konusunda yeterli bilgi 
birikiminin olduğu parametrelerdir (BOİ, Yağ-Gres, AKM, v.b. gibi).  

 2. Konvansiyonel Olmayan Parametreler Genellikle konvansiyonel parametrelere paralel 
olarak tanımlanmış, ölçüm yöntemleri arasından belirli standart yöntemler geliştirilmiş, 
ancak kullanımları ve arıtılmaları ile ilgili bilgi birikiminin yeterince bulunmadığı, bu 
sebeple kullanırken bazı belirsizliklerin ortaya çıkabildiği parametrelerdir (Örnek: KOİ).  

 3. Mikrokirleticiler Sularda çok düşük konsantrasyonlarda organik ve inorganik yapıda 
gerek insan sağlığı için gerekse çevre açısından son derece zarar etkileri olan ve bu etkileri 
şimdiye kadar bilinen etki türlerinden farklı olan kirleticilerdir (etkileri: vücutta birikme, 
kanserojen, mutojen, teratojen şeklinde görülen maddeler) (ör: sakat doğumlar).  

 4. Nütrientler  
 Canlıların yapıtaşı olan maddelerdir. Bunlardan C, H ve O temel yapı taşı olup, organik 

kirleticiler içerisinde her zaman bulundukları için nütrient tanımına girmezler. Organizma 
yapısı için gerekli olmakla birlikte çok düşük miktarlarda ihtiyaç duyulan çinko, selenyum 
gibi maddeler eser besi maddesi olarak tanımlanır ve nütrient tanımına alınmazlar. 
Özellikle kapalı iç sularda kirletici etkisi çok fazla görülen N ve P nütrient tanımında 
incelenen en önemli iki parametredir. Bunlara, iç sular için daha az önemli olan ancak 
denizler için önemli olan Silisyum (Si) ve Kalsiyum (Ca) da dahil edilebilir. 
 
 
 

Doğanın temel fiziksel unsurları olan hava, su ve toprak üzerinde olumsuz 
etkilerin ortaya çıkması ve canlı öğelerin hayati fonksiyonlarını, aktivitelerini, 
eylemlerini olumsuz yönde etkileyen çevre sorunlarına Çevre Kirliliği adı 
verilir.  
Veya; Bir ekosistem içindeki canlı ve cansız tüm elemanların doğal ilişkileri   
esnasındaki reaksiyon hızlarının sistem lehine ve aleyhine değişmesidir veya     
kısaca “ekolojik dengenin bozulması” olarak da tanımlanabilir.  
Ekosistem içindeki kaynaklardan elde edilen faydalı kullanım şekillerine ve 
standartlarına negatif yönde oluşan tepkimelerdir. Her ortamın (su, hava, 
toprak) belirli bir kullanım amacı vardır. Bu amacı, esas olarak o alıcı ortamın 
kalitesi belirler. Kaliteyi ise o alıcı ortama karakterize edecek parametrelerin 
analizi sonucu bulunan değerler belirler.  
 
Kirletici: Bulunduğu ortamın kullanım amacını değiştiren, bulunduğu ortama 
veya insanlara zararlı etki yapan yabancı maddelerdir. 
     Çevre kirlenmesi açısından önem taşıyan maddeler genellikle kirletici 
şeklinde tanımlanmakta olup, yapıları ve numunenin alındığı ortamın kullanım 
amacına göre çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Kirleticileri ifade etmek için 
kullanılan büyüklükler “parametre” şeklinde ifade edilir.  Su ve atıksularda 
kirleticilerin kullanım sıklığına, en fazla bilinen olup olmamasına, ölçüm 
kolaylığına, v.s. göre sınıflandırılmasında, kirleticiler 4 grupta 
incelenmektedir:  
 
 
 

Ekoloji : Canlıların çevreleriyle ve 
birbirleri ile ilişkilerini inceleyen bilim 
dalıdır. 

Birey (Organizma) Ekolojisi: Bir türe ait 
birey veya bireylerin ortamları ile olan 
ilişkilerini inceler. 

Komünite: Belirli bir alanı paylaşan aynı 
türe ait bireyler topluluğudur. 
 

ÇEVRE; insanların ve diğer canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı 
olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, biyolojik, sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.  

 
İnsan yaşamı çeşitli dengeler üzerine kurulmuştur. Bu denge insanlığın tarihi boyunca çeşitli 
etkileşimlerin sonucunda oluşmuştur. İnsanın çevresiyle oluşturduğu doğal dengeyi meydana 
getiren zincirin halkalarında meydana gelen kopmalar, zincirin tümünü etkileyip, bu dengenin 
bozulmasına sebep olmakta ve çevre sorunlarını oluşturmaktadır. 
 
 
 

 
İnsanların çevre açısından karşı karşıya kaldığı başlıca problemler şöyle özetlenebilir:  
1-Hava, su ve toprakların her geçen gün artan oranlarda kirlenmesi ve önemli bir kısmının 
kullanılamaz hale gelmesi,  
2-Özellikle Büyükşehir ve sanayi bölgelerinin çevre kirliliği sebebiyle yaşanamaz hale gelmesi,  
3-Ozon tabakasının delinmesi,  
4-Yerkürenin giderek ısınması,  
5-Kanser ve benzeri hastalıkların artması,  
6-Doğal kaynakların hızla tüketilmesi,  
 Hava, su ve toprak çevrenin fiziksel unsurlarını, insan, hayvan ve diğer mikroorganizmalar ise 
biyolojik unsurlarını teşkil eder. 
 

 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 
 
 
 

   Doğal kaynakların kullanımı ve insan sağlığına  
 

   uygun çevre koşullarının oluşturulmasından  
 

   sorumlu mühendislik dalıdır. 
 
 

Doç. Dr. F. İlter TÜRKDOĞAN 
 

TEMEL TERİMLER 1-2-3  SUNUM 
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   Piston akımlı reaktör ile tam karışımlı 
reaktör  arasında yer alır. Bu tür 
reaktörlerin belirli bir dispersiyon sayıları 
mevcuttur.  

Reaktöre giren su tanecikleri reaktörü 
girdikleri sıra ile terk ederler. Reaktörde 
boyuna dispersiyon meydana gelmez. 
Dispersiyon sayısı sıfırdır. 

 
   Reaktöre giren su taneciği tüm reaktör 

içeriğine hızla yayılır. Çıkış suyu 
konsantrasyonu reaktördekine eşittir. 

Hidrolik özelliklere bağlı olarak sınıflandırma: 
A-Tam karışımlı sürekli reaktörler (ideal) 
B-Piston akımlı sürekli reaktörler (ideal) 
C-Rastgele Akımlı reaktörler (gerçek) 
 
Besleme yöntemine bağlı olarak sınıflandırma: 
A- Sürekli beslemeli reaktörler 
B- Kesikli beslemeli reaktörler 
 

 Kütle: Hacmi ve Ağırlığı olan belli bir yer kaplayan her şey 
 Enerji: İş yapabilme Kapasitesi (Isıtma, Soğutma) 
 Enerji Çeşitleri: Güneş, Elektrik, Hidrolik, Isı, Kimyasal, Biyolojik 
 Yenilenebilir (Rüzgar, Jeotermal) 
 Yenilenemez (Odun, Kömür, Petrol) 
 
Konsantrasyonlar: 
     ppm : miligram/L    ppb : mikrogram/L      ppt : nanogram/L 
 
Enerji Birimi; 
 
 1 Joule= 1 W.sec = 0.239 calori 
 1 Calori = 1 gr saf suyun sıcaklığını 1 °C arttırmak için gerekli enerji 
 Kütle kaybolmaz ama enerji form değiştirir 

 

Temel boyutlar:  
 Kuvvet (F) 
 Kütle (M),  
 Uzunluk (L) 
 Zaman (T)  
 Metre (m) – Kilogram, kuvvet (kg) – Saniye (s) : MKS 

Birim Sistemi  
    MKS birim sisteminde kuvvet birimi kg = 1000 gr, 

uzunluk birimi metre (m), zaman birimi ise saniye (s) 
olarak seçilmiştir.  

    Santimetre (cm) – Gram (gr) – Saniye (s) : CGS Birim 
Sistemi 

   Bu birim sisteminde kuvvet birimi Dyn’dir. 
 
 

3. Biyolojik Kirlenme  
Doğal çevreyi oluşturan toprak, hava ve suyun çeşitli 
zararlı mikroorganizmalarla kirlenmesi ve bu 
ortamlardaki canlı hayatı olumsuz yönde etkilemesidir. 
Örneğin; tarım alanlarının kanalizasyon sularıyla 
sulanması atık sulardaki bir takım zararlı 
mikroorganizmaların diğer canlılara geçmesine neden 
olur. Örnek : Koliform, fekal streptococus, fekal koliform, 
balık biyodeneyi, zehirlilik, v.d.  
Sularda, özellikle izlenmesi gereken tehlikeli maddeler, 
ÇOB tarafından yayınlanmış “Tehlikeli Maddelerin Su ve 
Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü 
Yönetmelik”te Ek-1 ve Ek-2 listelerinde verilmiştir 
(Yönetmelik, 2005)  
 

 

 1) Organik Parametreler  
 Tekil parametre örnekleri : CH4 , Trihalometan, Benzen, 

Trikoroetilen Kollektif parametre örnekleri : BOİ5, TOK, 
KOI, Yağ ve Gres, Grup parametre örnekleri : Fenoller, 
Yüzey aktif maddeler, Uçucu Organik Maddeler  

 2) İnorganik Parametreler  
 2a) Metal örnekleri  
 Al, Co, Mo, Sb, Cu, Ni, Ba, Pb, K, Cd, Mg, Se, Ca, Mn, Ag, 

Cr, Hg, Na, Sn, Zn, Fe  
 2b) Ametal örnekleri  
 B, Br-, CO2, CN-, Cl2, ClO2, F-, pH, I-, NH3, TKN, NO2, NO3, 

O3, Çözünmüş O2, Si, Fosfatlar, Sülfür, Sülfat, Sülfit, 
Asidite, Alkalinite  
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Atıksu miktarının hesabında etkili faktörler: 
 
  Proje nüfusu 
  Sızma debisi 
  Yağış şiddeti 
  Yeraltı suyu seviyesi 
  Sanayi debileri ve değişimleri 

 

Debi 
•hem gravimetrik (kütlesel) debi cinsinden (kg/s)  
•hem de hacimsel debi (m3/s)  
olarak ifade edilebilir 
 
•Birim zamanda akış hattının bir noktasından geçen maddenin kütlesi (M), o maddenin 
hacmine bağlı olduğundan, kütlesel ve hacimsel debiler birbirinden bağımsız nicelikler 
değildir. 

Kütle = Yoğunluk x Hacim 
 

•Bu nedenle, hacimsel debi (QV), maddenin yoğunluğu ile çarpılarak kütlesel debiye (QM) 
dönüştürülebilir. 

															QM = QV ρ	  

 Nüfus                      qmax (L/N.gün) 
≤ 3000                               90 
3001-5 000                   90-100 
5001-10000                 100-120 
10000-30000               120-150 
30001-50000               150-180 
50001-100000             180-250 

 Birim su sarfiyatları genel olarak hayat 
standardının bir fonksiyonudur. Bu sebeple 
gelişmiş   ülkelerde daha fazla su tüketilir. 
(Örneğin ABD’de insan başına günde tüketilen 
su miktarı  628 litredir). Ülkemiz bu bakımdan 
Avrupa ülkelerine daha yakındır. Su 
sarfiyatlarında, saatlik, günlük ve mevsimsel 
değişimler meydana gelebilir. Maksimum 
sarfiyatın gerçekleştiği günler genellikle 
Temmuz ve Ağustos ayları içinde yer alır. Bu 
aylarda en büyük günlük sarfiyatlar gözlenir. 

Q, So 

Xo=0 

Q+Qr 

Si, Xi 
Havalandırma havuzu 

Q+Qr 

 
 
 
Son çöktürme havuzu 

S, X S, Xe 

Q-Qw 

Qr+Qw S, Xr 
Qw 

S, Xr S, Xr 

Qr 

1. Adım: Kontrol hacminin 
 Sınırlar açık bir şekilde tanımlanmalı; sistemin giriş ve 

çıkışının ne olduğunun bilinmesi gerekir.  
 Kural 2: Bütçe oluşturulmalı 
 
2. Adım: Bütçesi yapılacak olan madde belirlenmeli 
 ( PO4, NH4, S or SO2?) 
 
 3. Adım: Kütle dengesi yazılır 

 
 (1) Giren Madde = Çıkan Madde 
 (2) Biriken = Giren – Çıkan 
 (3) Biriken = Giren – Çıkan + Üretilen – Tüketilen (R) 
 
 

 

  Reaktöre sürekli bir girdi veya çıktı yoktur.  
     Tam karışım uygulanmaktadır.  Atıksu  
    beslemesi kesiklidir. İşletimi 5 fazdan  
    ibarettir. 

    
Reaktör sabit debi ile sürekli beslenmekte  
 
giriş debisi ile çıkış debisi birbirine eşittir. 
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P	Çevrimi	

Biyosfer 

Karbon çevrimi	 Fosfor çevrimi Azot çevrimi	 Su çevrimi Oksijen çevrimi	

Çevredeki ısı 

Isı Isı Isı 

G
en

el B
iyo

kim
yasal 

Ç
evrim

ler 

• Bekletme süresi;  
• arıtma proseslerinin en önemli parametrelerinden biri olup, 

tutulma veya alıkonma süresi olarak da adlandırılmaktadır.  
 

• Bekletme süresi, 
• sıvı içindeki bir molekülün akış boyunca tankta geçirdiği süre 

olarak tanımlanmaktadır (arıtmaya veya reaksiyona maruz 
kalınan süre). 

 

Qh = maksQev/m + Qsanayi/m + Qsızma/24 
Q24 = ( maks Qev + Qsanayi + Qsızma)/24 
Qmin = ort Qev/m + Qsanayi/m +Qsızma/24 
Qh : Hesap debisi , m3 /saat 
Q24 : Ortalama debi, m3 /saat 
Qmin : Minimum debi, m3 /saat 
m : Sabitler 

1. Evsel nitelikli atıksu: Kullanılan su miktarının belirli 
bir oranı atıksuya dönüşür. Kişi başına atıksu 
oluşumları esas alınır. 

 
1. Endüstriyel kaynaklı atıksu: Endüstriyel tesislerden 

gelen günlük atıksu miktarıdır. 
 

2. Sızma: Kanalizasyon sistemine olan sızmalardan 
kaynaklanır. 
 

3. Yağmursuyu bacaları: Bacalardan giren yağmur suları 
kanalizasyon sistemi ile taşınır (Evsel atıksu 
miktarının %5-10) 
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 Atmosferin alt tabakalarında tehlikeli bir kirletici olan ozon Stratosferde önemli bir 
koruyucudur. Oksijenin fotokimyasal ayrışması ile oluşur. Atmosferde, stratosfer tabakası 
içerisinde, yerden yaklaşık 19 ile 23. km’ler arasında bulunan ve maksimum olarak da 10 ppm 
ozon yoğunluğuna sahip olan katmana ozon tabakası denilmektedir. 

Normal ozon oluşumu 
O2 + h        O + O*       
(  < 242 nm ) 
O* + O2 + M     O3 + M   
 (< 340 nm ışığı soğurarak)  
 
 

Ozonun filtre görevi 
O3 + h   O2 + O     
NOX varlığında   
O3 + NO  NO2+ O2  ve   
NO2+ O  NO +O2  
 
O + O3         2 O2    net tepkime 

Ozonun yok olması 
Kloro floro karbon varlığında 
CCl3F + h       ·Cl + ·CCl2F 
CCl2F2 + h       ·Cl + ·CClF2   
 ( ~ 200 nm ) 
·Cl + O3         ClO· + O2    
O3 + NO  NO2+ O2   
ClO· + NO2    ClONO2  
ClONO2 + h       NO3 +Cl 
NO3 + h       NO+ O2 

O3 + O3    3 O2 (net tepkime)     
 

Buzdolaplarında, plastik köpük üretiminde şişirici olarak basınçlı teneke kutularda itici gaz olarak yaygın bir 
şekilde kullanılan CF2Cl2 ve CCl3F lar, O3 ile verdikleri tepkimeler dolayısıyla oldukça zararlı etki göstermişlerdir.  
Bu bileşikler çok kararlı olduklarından, atmosferde çok uzun süre kalabilirler ve stratosfere difüzlenirler. 
Stratosferdeki yoğun, yüksek enerjili UV ışığı yukarıdaki tepkimeler dolayısıyla O3 ‘ ü harcar.  

• Dünyanın ortalama sıcaklığı ve CO2 derişimi 
son 150 yıldır artma eğilimindedir. 

• Yandaki şekilden de görüldüğü gibi 
yeryüzünün ortalama sıcaklığı ve CO2 
derişimi artma göstermektedir. 
 
 

• Küresel ısınmanın başlıca 2 sebebi vardır. 
• 1. Ozon tabakasının incelmesi 
• 2. Sera gazlarının artışı 

Atmosferdeki kimyasal ve fotokimyasal tepkimeleri çalışmak hayli zordur. Oldukça düşük derişimlerde 
çalışıldığından atmosferdeki tepkime ürünlerini almak ve analiz etmek oldukça problemlidir. Bu 
tepkimeler genellikle laboratuvar şartlarına taşınarak çalışılır; bu sefer de bu şartlarda çalışmanın 
getirdiği girişimler, tepkime hızları, belli bir kapalı kapta tepkimeyi yapmanın getirdiği şartlar sonuçları 
etkilemektedir. Doğadaki şartların tamamını laboratuvar şartlarında sağlamak kabaca mümkün olabilir. 
 
Fotokimyasal Tepkimeler: 
Işığın bazı kimyasal türler tarafından absorpsiyonuyla meydana gelen tepkimeler fotokimyasal tepkimeler 
olarak adlandırılır. 
NO2 atmosferde fotokimyasal olarak aktif olan kirletici bir türdür. NO2 ışık enerjisini absorpladığında 
elektronik olarak uyarılmış moleküle dönüşür. 
NO2 +hν NO2* 
Elektronik olarak uyarılmış moleküller atmosferik kimyasal işlemlerde kararsız ve tepkimeye girmeye 
eğilimli türlerden biridir. Diğer ikisi de ortaklanmamış elektrona sahip atom veya moleküller (serbest 
radikaller) ve iyonlaşmış atom veya moleküllerdir. 
Bir molekül birkaç halde bulunabilir. Fakat UV ve GB ışığı molekülleri sadece birkaç düşük uyarılmış 
enerji seviyesine uyarabilir. Moleküller çoğunlukla çift elektron sayısına sahiptir. Absorplanan ışık 
orbitallerdeki elektronlardan birisini daha yüksek enerjili boş orbitale uyarabilir. Uyarılan elektronun 
spini değişmezse buna uyarılmış singlet hal denir. Bazen de uyarılan elektron uyarılırken spini değişebilir, 
buna da uyarılmış triplet hal denir. 
Eğer absorplanan ışık görünür bölge ışığı ise absorplayan tür de renkli olur. Renkli NO2 atmosferde 
yaygın olarak gözlenir. Fotokimyasal işlemin ilk adımı ışığın bir fotokimyasal enerji biriminin(kuantum) 
bir molekülü aktiflemesidir. Bir kuantumun enerjisi hν çarpımına eşittir.  
h: 6,62.10-27 erg. s (Plank sabiti)  ,ν; absorplanan ışığın frekansı olup 1/s birimindedir. 

Toplam Gelen güneş Işını = 100 birim 

Yüzey tarafından absorplanan = 45 b güneş ışını(kısa dalga) + 88 b sera etkisi (IR) = 133 b 

Yüzey tarafından yayılan = 104 b IR + 29 b (buharlaşma ve termal)= 133 b 

Toplam Giden Işın= 30 b(yansıyan güneş ışını) + 70 b(IR) 

 

Isı Alışverişi 
Yansıyan ışık	(34%)		

	

Okyanusların 
absorpladığı ışık	(23%)	

	

Kara parçalarının 
absorpladığı ışık	(42%)		

	

Fotosentezde kullanılan 
ışık	(0.2%)		

	

Uzaya geri yansıtılan ışık	
(66%)	

    

Yerkürede kükürt çevrimi 

Atmosfer, biyosfer, hidrosfer, litosfer arasında oksijen çevrimi  
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      Küresel ısınmaya karşı alınacak önlemleri içeren uluslararası Kyoto Sözleşmesi, 16 şubat 2005'te 
yürürlüğe girmiştir. Japonya'nın eski imparatorluk başkenti Kyoto'da Nisan 1997'de imzalanan ve 
şimdiye kadar 140 ülke tarafından onaylanan Uluslararası Kyoto iklim sözleşmesi, taraf ülkelerin sera 
etkisine yol açan gazların havaya karışmasını engelleyecek ya da azaltacak önlemler almasını 
gerektirmektedir. Bu tür gazların en çok havaya karışmasına neden olan ülke ABD ise sözleşmeye imza 
koymuştur, ancak ekonomik gerekçelerle onaylamaya yanaşmamaktadır. Kyoto Sözleşmesi, sanayi 
ülkelerini başta karbondioksit (CO2) olmak üzere dünyanın ısınmasına yol açan gazların emisyonunu 
sınırlandırmak zorunda bırakmaktadır.  

      Fosil Yakıtların kullanımına kısıtlama  
      Sözleşme, başta petrol olmak üzere fosil yakıtların kullanımına kısıtlama getirilmesini gerektirmektedir. 

Birleşmiş Milletler'e göre, atmosferdeki karbondioksitin yüzde 80'i, fosil enerji kaynaklarının ulaşım, 
ısınma ve sanayi alanlarında kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Sözleşmede, Kuzey'in sanayi 
ülkelerinin gaz emisyonunun 2012 yılına kadar 1990 yılına göre yüzde 5,2 azaltılması öngörülmektedir. 
Bu amaçla her ülkeye kota konmaktadır. Ancak ABD bu sözleşmeye uymadığı  için, gaz emisyonundaki 
azalma yüzde 5,2 yerine ancak yüzde 2 olabilecektir. 

      Sera etkisine yol açan gaz salınımının yüzde 36,1'inden tek başına sorumlu olan ABD ile yüzde 2.1'inden 
sorumlu Avustralya protokolü imzaladılar, ancak onaylamamaktadırlar.  

      Rusya'nın da protokole dahil olmasıyla birlikte sera etkisine yol açan gaz salınımında yüzde 61 
düzeyindeki sorumlu ülke katılımına erişilmiştir. Atmosferdeki sera gazı birikimlerini, insanın iklim 
sistemi üzerindeki tehlikeli etkilerini önleyecek bir düzeyde tutmayı amaçlayan protokole göre, 
sanayileşmiş ülkelerin 2008-2012 yılları arasında, iklim dengesi üzerinde tehdit oluşturan başta 
karbondioksit olmak üzere gaz salınımlarını 1990 seviyesinin yüzde 5.2 altına çekmeleri 
gerekmektedir. 

       Kyoto Protokolü'ne, bugüne kadar 39'u sanayileşmiş 141 ülke onay vermiştir.  
       Türkiye ise  5 Şubat 2009 tarihinde protokolü imzalamıştır. 

Güneş ışınları 

CO2 
CFCs 

methane 
nitrous oxide 

Dış uzay 

atmosfer 

Orman yangınları 

Sera Etkisi 

SERA GAZLARI VE KAYNAKLARI 

 Sera etkisi genel olarak CO2 in  meydana getirdiği bir problemdir. Ayrıca CH4, 
kloroflorokarbonlar(CFC) , ozon ve N2O da katkıda bulunur. 
 

 Stratosfer ve daha üst katmanlarda soğurulmayan güneşin görünür ve UV ışınları yeryüzüne 
ulaşır, soğurulur ve ısıya çevrilir. Bu ısı kızılötesi (IR) ışın şeklinde atmosfere yayılır. CO2 ,  CH4, 
N2O gibi düşük titreşim enerjili moleküller, Kızılötesi ışınını soğurur ve tekrar yeryüzüne yayar. 
Yayılan enerji yeryüzünden uzaklaşamadığı için yeryüzü ve atmosferin alt tabakaları ısınır. 
Atmosferde bulunan gazların doğal sera etkisi meydana getirmesine ilaveten atmosferde 
kirletici olarak bulunan insan faaliyetlerinden meydana gelen kloroflorokarbonlar sera etkisini 
artırıcı etki gösterirler.   Sera etkisinin yaklaşık % 80 inin CO2  katkısıyla oluştuğu tahmin 
edilmektedir.   
 

 1997 ‘ de Japonya ‘ da yapılan uluslar arası konferansta sera etkisine neden olan gazların 
azaltılması konusunda anlaşmaya varılmıştır.  
 

 Sera etkisi sonucunda yeryüzünün ortalama sıcaklığı artar. Bu konuda bilgisayar 
modellemeleriyle yapılan çalışmalarda 3–4 ºC lık bir sıcaklık artışının, yağış düzenini aniden 
değiştireceği kutuplardaki buzulları eritmesi sonucunda okyanusların yükseleceği ve deniz 
kıyısındaki şehirlerin sular altında kalacağı tahmin edilmektedir. 
 

Kuzey kutbunda ölçümlerin kaydedilmeye başladığı tarihten beri lokal düşüşler görülmüştür, fakat 
bu düşüşler süre ve miktar bakımından Güney kutbundaki kadar büyük ve etkili olmamıştır. 
Düşüşlerin görüldüğü dönem kış - ilkbahar dönemi olarak belirlenmiştir.  
  
Güney yarımkürede ozon tabakasında görülen incelme, Eylül ayı başından itibaren ortaya çıkmakta 
ve Ekim ayının ilk haftasında toplam ozonun en düşük seviyeye ulaşmasıyla birlikte iyice 
belirginleşmektedir. Kasım ayından itibaren ise, orta enlemlerden gelen ozonca zengin havanın 
etkisiyle incelme durmakta, yoğunluk artmakta ve Aralık ayının sonuna doğru da normale dönerek 
eski kalınlığına ulaşmaktadır.  
 
Antarktika kışın neredeyse hiç güneş ışığı alamaz, hatta baharda bile oldukça az güneş ışığı alır. Bu 
yüzden  kışın ozon üretilemez.  İlkbaharda Güneş ışıkları bir miktar alınınca da aşağıdaki tepkimeyle 
oluşan ozon da harcanır. 
 
NO2 + ClO + M → ClONO2 + M 

 
 Ozon tabakasının kalınlığı ise, normal atmosfer basınç ve sıcaklığına indirilerek hesaplandığında 

0,3 cm = 3mm = 300 Dobson Birimi olarak bulunmuştur. Burada;  
 1 Dobson Birimi; ozon hacminin yaklaşık milyarda bir kısmının, ortalama atmosferik 

konsantrasyonunu ifade eder.  
 “Ozon tabakasında delik” şeklinde bir ifade yanlıştır. Burada bahsedilmek istenen ozon 

tabakasını oluşturan ozon derişiminde azalma veya ozon yoğunluğunda görülen  azalmadır.  

 Ozonun%90ı stratosferde bulunur. 
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 a- Konvansiyonel kirleticiler: Genellikle katı, sıvı ve 
gaz yakıtların yanmasıyla ve taşıtların eksozlarından 
oluşan kirleticiler.  

 Konvansiyonel kirleticiler, karbonmonoksit hariç birden 
fazla kirletici maddeleri içeren gruplar şeklinde 
anılmakta ve bu gruplar birer kollektif parametre 
olarak tanımlanmaktadırlar. Örneğin NO, NO2 ve diğer 
azot oksitleri, toplam azot oksitleri (NOx) şeklinde bir 
kirletici parametre olarak ifade edilmektedir.  

 b- Spesifik Kirleticiler: Spesifik parametreler genelde 
tek bir madde veya bazı hallerde spesifik bir yapıya 
sahip madde grubu olarak ele alınırlar.  

   
 a- Birincil (primer) kirleticiler : Doğrudan doğruya 

kirletici kaynaktan atıldıkları şekilde hava içinde 
bulunan kirletici maddeler (SOx, NOx)  

 b- İkincil (sekonder) kirleticiler : Birincil kirleticilerin 
atmosferde bulunan oksitleyici ozon maddesiyle ve 
fotokimyasal tepkimelerle daha ileri oksitlenme 
seviyelerine yükseltgenmeleriyle oluşan kirletici 
maddeler (O3)  

 Böylece oluşan aramaddeler atmosferdeki su buharı ile 
birlikte sülfürik asit, nitrik asit, karbonik asit gibi 
doğaya zarar veren ürünleri ve asit yağmurlarını 
oluştururlar.  
 

Yayılı (Alansal) Kaynak: Bu grupta en 
önemli kaynak konutların ısıtılmasıdır.  
 

Çizgisel Kaynak: Bu tür hava kirliliği 
ulaştırma kaynaklıdır.  
 

Noktasal Kaynak: Bu gruptaki kaynaklar 
fabrikalar, sanayi ve enerji santralleridir.  

 
 
Hava kirletici kaynaklar: 
 Doğal Kaynaklardan Oluşan Hava Kirliliği 
 Deniz yosunlarının ortama verdiği gazlar, yanardağ veya orman yangınlarından atmosfere 

yayılan zararlı bileşikler, doğadaki biyolojik değişimler sırasında açığa çıkan CO ve CO2, CH4, 
vb. 

  İnsan Faaliyetlerinden Oluşan Hava Kirliliği 
 Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği 
 Şehirleşme Kaynaklı Hava Kirliliği 
 Yakıt kaynaklı  
 Trafik kaynaklı 
 Hava kirleticiler de, farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır: 
 Karbonmonoksit  
 Kükürtlü maddeler  
 Azotlu maddeler  
 Partiküller (toz)  
 Organik maddeler  
 Halojenler ve  
 Radyoaktif maddeler  
 

 
 

Asit Yağmurlarının Ormanlara ve Göllere etkileri 

 Aşırı derişimlerde Bitki örtüsünde doğrudan zehirleme etkisi     
         gösterir. 
 Topraktaki Al bileşiklerini çözerek Al+3 ün serbest hale geçmesini    sağlamak suretiyle dolaylı 

zehirlenmeye neden olabilir. 
 Asitliğe duyarlı ormanları yok edebilir. 
 İnsan ve hayvanlarda nefes almayı zorlaştırır. 
 Göllerde asidik ve toksik etki göstererek canlı hayata zarar verir. 
 Korozyona neden olur,  
 Kireçtaşlarını çözerek atmosfere CO2 salınımına neden olur. 
    CaCO3+2 H+  Ca+2+ CO2(g)+ H2O 

Doğal yağmur suyunun pH sı havadaki CO2 nin suyla tepkimesinden dolayı 5,5 civarındadır. 
Atmosferik kirliliklerin etkisiyle bu değer pH=2 ye kadar düşebilir. Bu tür yağmurlara asit yağmuru 
denir. CO2(suda) dan daha kuvvetli asidik maddelerin yağışla yeryüzüne ulaşması bunun başlıca 
sebebidir. En fazla görüleni SO2 ve NO2 dir. Asit yağmurları en fazla sanayileşmiş bölgelerde ve fosil 
yakıtların yakılmasıyla oluşur.  
Bunun birinci sebebi SO2 nin suda daha çok çözünmesidir. SO2 nin Henry kanunu sabiti 1,2mol/L.at 
olmasına karşın CO2 nin ki 3,38.10-2 mol/L.at dir. C=k.Pgaz 
 
İkinci olarak SO2 nin birinci asitlik sabiti CO2 ninkinden çok yüksektir. 
SO2(suda) +H2O  H++ HSO3

-    Ka1= 1,7.10-2 
CO2(suda) +H2O  H++ HCO3   Ka1= 4,45.10-7  
 
Asit yağmurları asidik gazların havanın oksijeniyle yükseltgenmesinden de oluşur. 
SO2+ 1/2O2 + H2O [2H++SO4

=]suda   Bu tepkimeler birkaç adımda oluşur. 
2NO2+ 1/2O2 + H2O 2[H++NO3

-]suda 

Cl-, NH4
+, Ca+2 gibi iyonlar da asit yağmurları oluştururlar. Asit yağmurları içinde en fazla sülfürik asit 

ondan sonra nitrik asit , üçüncü olarak da hidroklorik asit gözlenmiştir. 
Asit yağmurları 1964 -74 yıllarında Amerika’da pH 4-4,2 aralığında gözlenmiştir. 
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İNORGANİK KİRLETİCİ GAZLAR  
İnorganik kirletici gazların çoğu insan eylemlerinin bir sonucu olarak atmosfere karışır.  
Bunların başlıcaları CO, SO2, NO ve NO2 dir.  
 
CO  
Karbon monoksitin bazı bölgelerdeki yüksek derişimde bulunması önemli sağlık sorunlarına neden 
olur. Atmosferdeki toplam derişimi 0,1 ppm civarındadır. Atmosferde kalma süresi 36 ile 110 gün 
arasındadır. Bunun çoğu metanın hidroksil radikaliyle yükseltgenmesinde ara halde bulunur.   
Klorofil sonbahar aylarında atmosfere CO bırakır, bu da yıllık miktarının % 20 sine karşılık gelir.  
İnsan kaynaklı olarak ta CO nun %  6 sı atmosfere salınır. Geri kalan CO in kaynağı tam olarak 
bilinmemektedir.  
CO in yerleşim bölgelerindeki derişimi motorlu taşıtlardan ve ısınma amacıyla fosil yakıtların 
yanmasından kaynaklanmaktadır.  Günün hareketli saatlerinde CO derişimi 50- 100 ppm kadar 
yükselebilmektedir. Bu da oldukça önemli problemlere neden olabilmektedir.  
 
CO soluma yoluyla akciğerlere ulaşır. Oradan kana karışır. Kandaki hemoglobinle tepkimeye girerek 
oksihemoglobini karboksihemoglobine çevirir. Karboksihemoglobin oksihemoglobinden daha kararlı 
olduğundan hemoglobinin oksijeni vücut dokularına taşıması engellenmiş olur. 
O2Hb+ CO   COHb + O2        

                                                                        
 

UÇUCU KÜL  
Fosil yakıtlarının yanması ile çoğu mineral partikülü atmosferi oksitleri halinde kirletirler. Küçük 
partiküllerin bir kısmı yanma ortamında kalırken bir kısmı da atmosfere karışır. Kül yanma 
ürünlerine göre çeşitlilik arz ederken genelde Alüminyum, Kalsiyum, Demir ve Silisyum 
oksitlerinden meydana gelir.  
Ayrıca Cıva, yüksek buhar basıncı nedeniyle, hem metali hem de bileşikleri ile hava kirliliğine 
neden olur. 
 

 
KİRLETİCİ GAZLAR 
ORGANİK KİRLETİCİ GAZLAR 
Hidrokarbonlar, Aldehitler, Ketonlar ve diğer organik gazlar (Benzen,Benzo-α-pyrene) 
Organik hava kirleticilerin bir kısmı doğrudan kaynağından çıkarak atmosfere karışırken  bir kısmı 
da atmosferdeki bir takım tepkimelerle meydana gelirler. Bir kısım organik kirleticiler doğal 
kaynaklardan yayılırlar. İnsan eylemlerinden kaynaklanan hidrokarbonlar atmosferdeki toplam 
hidrokarbonların ancak 1/7 sidir. Organik maddelerin sudaki parçalanmaları sırasında anaerobik 
bakteriler tarafından atmosfere çok büyük miktarda metan salınır. Ayrıca toprak ve çökeltiler de 
atmosfere metan salınmasına katkıda bulunurlar.  
2 CH2O (bakteri)  CO2(g) + CH4(g) 
Troposferde 1,4 ppm metan bulunmaktadır. Troposferdeki metan CO ve O3 ün fotokimyasal 
üretimine katkıda bulunmaktadır.  
Bitki örtüsü atmosferik hidrokarbonların önemli kaynaklarındandır. Atmosferdeki 367 organik 
bileşik türü bitki örtüsü tarafından oluşturulur. Bunlardan etilen, terpenler, esterler başlıcalarıdır. 
İnsan eylemlerinden kaynaklanan organik hava kirleticiler de hidrokarbonlar, aromatik 
hidrokarbonlar, aldehitler, ketonlar, alkoller, fenoller, oksitler, karboksilik asitler, organohalojenür 
bileşikleri, organosülfür bileşikleri, organoazot bileşikleri olarak sıralanabilir. 

İNORGANİK PARTİKÜLLER 
 
Partiküler madde halinde 1 µg/ m3 den fazla olan başlıca eser elementler ; Alüminyum, Kalsiyum, 
Karbon, Demir, Potasyum, Sodyum, Silisyum dur. Daha az miktarda bulunanlar ; Bakır, Kurşun, Titan, 
Çinko, en az miktarda olanlar ise ; Antimon, Berilyum, Bizmut, Kadmiyum, Kobalt, Krom, Sezyum, 
Lityum, Mangan, Nikel, Selenyum, Stronsiyum, Vanadyumdur. 
 
Al, Fe, Ca, Si; Toprak erozyonu, kayaların tozlaşması, kömürün yanması 
C; Karbonlu yakıtların tam yanmaması 
Na, Cl; Deniz suyu aeresolü, organo halojenür polimerlerinin yakılması 
Sb, Se; Kömürün, petrolün yakılmasıyla 
S; Petrol atıklarının yakılmasıyla 
Zn; Yanma ile 
Pb; Kurşun içeren yakıtların ve kurşunlu benzinin yakılması ile 

 
ASBEST  
Asbest; lifli silikat minerallerinin bir grubuna verilen addır. Ortalama, yaklaşık formülü 
Mg3P(Si2O5)(OH)4 

 
Asbestin yanmazlığı, kullanılışlığı, gerilme direnci dolayısıyla Asbest çoğu yapı malzemelerinde, 
fren balatalarında, boru yapımında kullanılmaktadır. İleri teknoloji kullanan ülkelerde havadaki 
partiküllerin kanserojen etkisi nedeniyle asbest kullanımı gitgide azaltılırken, daha geri 
teknolojilerin kullanıldığı ülkelerde artmaktadır.  

Bir Çimento Fabrikası’ ndan Çıkan Tozların Bileşimi : 
 Dört farklı zamanda alınan örnek ; 

 
       Bileşim 1 2 3 4  
 % Al2 O 3 8,5 8,2 5,2 7,7  
 % CaO 26,7 31,3 21,7 47,6  
 % Fe2 O 3 4,4 4,5 3,7 7,9  
 % SiO2 29,0 31,6 23,3 28,9  
 Cd ( ppm ) 80,9 83,1 100,4 64,8  
 Cr ( ppm ) 152,3 185,8 260,1 860,8  
 Co ( ppm ) 151,9 171,5 188,6 128,4  
 Pb ( ppm ) 2090,1 2410,2 1392,6 650,9  
 Mn ( ppm ) 755 690,3 643,9 594,6  
 Ni ( ppm ) 466 394 710 605  
 Ag ( ppm ) 27,8 44,8 18,1 43,8 

 Partiküler madde 2x10-10 m den daha büyük çaplı tek yada bir arada birden fazla tanecik olarak 
tanımlanır. Yağmur, kar, sis, dolu, çiğ gibi bazı partiküler maddeler doğaldır; duman, is, gibi insan 
faaliyetleri sonucu atmosfere karışan türleri de vardır. Bazı doğal partiküller insan faaliyetlerinin 
sonucunda atmosfere karışırlar. Duman ve is fosil yakıtların tam yanma olmadan atmosfere 
salınan yanma ürünleridir.    

 PM terimi; Gaz ya da havada asılı durabilen ya da görünmeyen, katı yada sıvı, toz, kum, kül ve sis 
gibi parçacıkları ifade eder. Partikül şeklindeki kirleticiler tanecik büyüklüklerine, 
yoğunluklarına ve kimyasal yapılarına bağlı olarak aerosol, duman, is ve toz olarak 
adlandırılırlar. 
 

 Aerosol; Gaz ortamında koloidal büyüklükte ( 10-6 – 10-9 m çapında ) dağılmış katı ya da sıvı 
tanecikleri ifade eder. 
 

 Duman; Tam yanma olmadığında ortaya çıkan çapları 1 µm ‘ den küçük Karbon bileşikleri ve 
yanabilen maddeler içeren karışım. 
 

 İs; Havada dağılan 0,5 µm ‘ den küçük ve karbonlu bileşiklerin tam yanmaması ile oluşan gaz-
katı karışımı. 
 

 Toz; Boyutları 1 – 10 µm arasında olan gaz ortamında (havada) geçici olarak asılı olarak bulunan 
taneciklerdir. 
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Suyun içinde gazlar nasıl ve neden çözünür. 
Gazlar temas ettikleri sıvılarda genelde yapısı bozulmadan moleküler halde çözünürler. Çözünme 
miktarları sıcaklığa ve basınca bağlıdır. Gazların sıvılardaki çözünürlükleri Henry Yasası ile verilir. 
Sıcaklığın Etkisi      
Gazların sıvılarda yoğunlaşarak sıvılaşmaları ısıalan bir tepkime gerektirdiğinden sıvılaşmazlar. Gazların 
sıvılarda çözünmeleri ısıveren bir işlem olduğundan tercih edilen bir olaydır. Bu yüzden sıcaklık arttıkça 
çözünmeleri azalır. Isıtılan sudan hava, gaz kabarcıklarının çıkması sıcaklık artışıyla çözünmenin 
azalmasına örnektir. Soğuk sularda çözünmüş oksijen miktarı, ılık sulardakinden daha fazladır.  
Gazların sıvılardaki çözünürlüğü ile sıcaklık ilişkisi Klasiyus-Klapeyron denklemiyle verilir.  
Log C2/C1= (H/2,303 R) (1/T1-1/T 
Oksijenin diğer sıcaklıklardaki çözünürlükleri aşağıda verilmiştir.  

Sıcaklık,oC 0 2 4 6 8 10 14 18 20 22 26 28 30 

Çözünürlük, 

mg/L 

14,6   13,8   13,1   12,5   11,9   11,3   10,4   9,5   8,7 8,2   8,2   8,0   7,6 

 
•Basıncın Etkisi 

Bir gazın sıvı içerisindeki çözünürlüğüne basıncın etkisi, sıcaklığınkinden çok daha fazladır. 

“ Bir gazın çözünürlüğü gaz basıncıyla doğru olarak artar “Bu Henry Yasası olarak bilinir ve  

C=k.Pgaz ve Pgaz = Xgaz . k şeklinde ifade edilir. 

Pgaz: doymuş çözeltinin üstündeki gazın kısmi basıncı, Xgaz; gazın mol kesri, k; Henry sabiti(sıcaklığa bağlı)  

Henry yasası yüksek basınçlarda ve gazın sıvıda iyonlaşması ya da tepkimeye girmesi durumlarında geçerli değildir. 

Suyun Fiziksel Özellikleri 
Su renksiz ve kokusuzdur. Suları renkli gösteren içerdikleri maddelerdir. Geçiş metallerinden 
özellikle Fe; Mn ve Cr bileşiklerinin suda bulunması suyun renkli görünmesine neden olur. 
Suyun kokusu ve tadının kaynağı sularda çözünen inorganik, organik maddeler ile 
mikroorganizmalardır. İçme sularında koku istenmez ancak lezzet istenir. Genellikle amonyak, 
sülfürler siyanürler, fenoller, serbest klor, petrol atıkları, bitki ve hayvani atıklar suya hoş olmayan 
kokular verir.  
İçme sularında bulanıklık istenmez, berrak olması istenir. Ayrıca yerüstü sularında bulanıklık güneş 
ışınlarının suların alt kısımlarına ulaşmasını engeller.    
Suların çözünen madde miktarının fazlalığı iletkenlikle doğru orantılıdır. Maden suları iletkenlikleri 
en fazla sulardandır.  
Suyun +4°C de ki yoğunluğu 1 g/ml dir. Su donunca yoğunluğu azalır. 0,9 g/ml olur. Bu da buzun 
neden suyun üzerinde yüzdüğünü açıklar.   
 
Suyun Kimyasal Özellikleri  
Doğal suların pH değerleri içerdikleri maddelere göre değişir. Normal suların pH sı genellikle 6,5 – 
7,5 arasında değişir. Asit yağmurlarında pH nın 2,3 e düştüğü görülmüştür. Yer altı sularında CO3

-2, 
HCO3

-2, CO2 daha fazla çözündüğünden pH yı da bunlar belirler. Ayrıca sularda çözünmüş Fe+2, 
Mn+2,  Cr+3 iyonları sulara asitlik sağlar.  
Sularda Mg+2 ve Ca+2 iyonları sertliğe neden olur.  Suların sertliği FS: 10 mg CaCO3 /L,  AS: 10 mg 
CaO /L  olarak birimlendirilir. 
Sularda ana bileşen olarak Ca+2, Na+; Mg+2;  K+, Cl-, SO4

-2, HCO3
- iyonları bulunur. Ayrıca Fe, Cu+2, 

Mn, Ni, Zn, Co, Cd, Cr, Pb, Hg, Be; Al, As, Se, Rb, Li, I, PO4
-3, NO3

-, B, CN-, H2S, Pestisitler eser miktarda 
bulunabilir.  

  Evsel faaliyetler  
     Sulama ve tarımsal 

faaliyetler  
     Endüstriyel 

faaliyetler  
     Madencilik 

faaliyetleri  
     Rekreasyon 

(eğlence, dinlenme) 
faaliyetleri 
sayılabilir. 

 Atıksuların kontrol 
edilebilirlikleri açısından da 
kirlilik kaynakları noktasal veya 
yayılı kaynaklar şeklinde de 
sınıflandırılabilir. Evsel ve 
endüstriyel faaliyetler sonucu 
ortaya çıkan atıksuların bir 
kanal vasıtasıyla toplanabilir 
olmalarından dolayı noktasal, 
tarımsal faaliyetler sonucu 
ortaya çıkan ve besi maddeleri 
(N, P) ve zirai ilaçlarla kirlenmiş 
sular ise yayılı kirletici 
kaynaklar sınıfında 
sayılmaktadır.  
 

Suyun hareketi 
• Yüzeyden havaya 
• Havadan yüzeye 
• Havadan havaya 
• Yüzeyde ve altında 

Doğal çevrenin önemli bir kısmını oluşturan akarsu, göl, denizler ve içme su kaynaklarının çeşitli 
etkenlerle bozularak canlı hayatın olumsuz yönde etkilenmesi su kirliliği olarak adlandırılır. 
Yeryüzündeki Su Kaynakları ; 
Su Kaynağı    Hacim ( km 3 ) 
Atmosfer   13.103 

Denizler    1350400.103 
Akarsular   1,7  x 103 
Göller           125 x 103 
Tuzlu iç denizler   105.103 
Toprak suyu    150.103 

Canlıların su kapsamı  50.103 

Yer altı suyu   7000.103 

Buzullar    29000.103 
Karalarda    33.341.103 
 
Susuz yaşam mümkün değildir. İnsan gıda almadan haftalarca yaşayabilir, fakat su içmeden ancak birkaç 
gün yaşamını sürdürebilir. Bu yüzden içme ve kullanma suyu sürekli ve güvenilir bir şekilde temin 
edilebilmelidir. Yeryüzündeki suların çok büyük bir kısmı birbiriyle bağlantı halinde olduğundan 
herhangi bir bölgedeki değişim ve birikim sistemlerdeki etkileşim aracılığı ile başka bölgelerde etkisini 
gösterebilir. Bilindiği gibi insanların içme, kullanma, endüstri ve tarımsal sulama gibi gereksinmelerini 
karşıladıktan sonra nitelik değişimlerine yani kirlenmeye uğramaktadır. 
Doğal Suların Özellikleri 
Günlük yaşantımızda karşılaştığımız sular değişik cins ve miktarlarda safsızlık içerir. 
Suyun kaynağına göre içerdiği maddeler değişir. Suyun özellikleri ve davranışı saf sudan farklıdır. Doğal 
sulardan saf suya en yakın olanlar yağmur ve kar sularıdır. Ancak hava kirliliğinin yoğun olduğu 
bölgelerde bunu söylemek zordur. 

Türkiye’de  Su Kaynaklarının kullanımı 

SO2  
SO2 renksiz, keskin kokulu reaktif bir gaz olup, kömür, fuel-oil gibi kükürt içeren yakıtların yanması 
sırasında, soda, sülfürik asit, selüloz üretimi sırasında, metal ergitme işlemleri sırasında, petrol 
rafinerilerinin üretiminde oluşarak atmosfere karışır.  
 
SO2 ve ince partiküler maddelere uzun süreli maruz kalma solunum hastalıklarına, akciğerin 
savunma mekanizmalarına zarar verdiği gibi, mevcut kalp hastalıklarının da kötüleşmesine sebep 
olur.  
Kömürün yakılması sırasında SO2 nin atmosfere karışmasını engellemek için ortama kireç eklemek  
     CaCO3    + ısı            CaO + CO2 ( g ) 
(Kireç Taşı)    
    CaO + SO2                CaSO3 ( k ) 
 
 
NOx  
Renksiz, kokusuz NO ile keskin kokulu, kırmızı-kahve renkli NO2 önemli hava kirleticilerdendir. 
Toplam olarak NOx olarak adlandırılan bu gazlar, atmosfere doğal kaynaklardan ve kirletici 
kaynaklardan karışır. Bölgesel olarak NO2 artışı hava kalitesini kötüleştirir. İnsan faaliyetlerinden 
kaynaklanan NOx fosil yakıtların yakılmasıyla atmosfere karışır. Motorlu taşıtlardaki yanma olayları 
esnasında yüksek sıcaklıkta  
N2 + O2  2NO tepkimesi meydana gelir.  
NO, NO2 den daha az toksik ve biyokimyasal olarak daha az aktiftir.  Karbon monoksitten daha az da 
olsa NO da hemoglobinin O2 taşıması olayını engeller.  
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 Bunun için ortama MnSO4, NaOH ve KI ilave edilir. Çözünmüş oksijen Mangan hidroksit Mn(OH)2 
çökeltisini daha büyük bir yükseltgenme basamağına (+4 değerli hale) MnO2 bileşiğine yükseltger.  
İyodür iyonları varlığında asitlendirme ile yükseltgenmiş Mn+4 tekrar iki değerlikli hale Mn+2 döner 
ve çözeltinin çözünmüş oksijenine eşdeğer miktarda iyot açığa çıkar. Açığa çıkan iyot, nişasta 
indikatörlüğünde standart tiyosülfat ile titre edilerek su numunesinin çözünmüş oksijen 
konsantrasyonu belirlenir.   
 

 Winkler metodunun  bazı dezavantajları. 
 

 1) Oldukça uzun zamana ihtiyaç gösterir 
  2) Alınan su numunesinde bulunması muhtemel N02

-, N03
- gibi iyonlar da reaksiyona girer 

 
 Bu istenmeyen reaksiyonlar oksijen elektrodu kullanılarak önlenebilir. ilk kullanılan ve halen de 

kullanılmakta olan bir oksijen elektrodu şematik olarak Şekil 10.1'de verilmiştir. Elektrodun aslı bir 
galvanik hücredir. Hücrenin  elektrotlarından biri kurşun (anot), öteki gümüştür (katot). Elektrotlarda 
 

 (Pb) Pb + 2OH -  PbO + H2O + 2é (Anot) 
 (Ag) 2é + 1/2 O2 + H2O  2OH - (Katot) 

 
 reaksiyonları cereyan eder. Reaksiyonlar çözünmüş oksijen olmadığı zaman durur. Burada önemli 

olan husus, probun veya galvanik hücrenin ayarlanmasıdır. Ayarlama Winkler metoduyla yapılır. 
Probta hasıl olan akım direkt olarak. oksijen derişimiyle orantılıdır. Ticari problarda her elektrot 
iletken olmayan ve fakat oksijen için geçirgen olan bir membranla kaplanır. Plastikle elektrotlar 
arasına birkaç damla bir elektrolit çözeltisi konur. Membranlardan geçen oksijenin derişimi, suda 
çözünmüş oksijenin derişimiyle orantılıdır. 

 1-Çözünmüş Oksijen Tayini 
 

 Su kalitesi için en önemli Ölçütlerden birisi suda çözünmüş olan oksijen derişimidir. İçinde 
çözünmüş oksijen olmayan bir akarsu veya gölde canlı hayat mümkün değildir. 
 

 Oksijen suda normal şartlarda 9 mg/L kadar çözünür. Bu çözünürlük sıcaklık artışıyla azalır. 
Sudaki çözünmüş oksijen derişimi iki şekilde tayin edilir. 
 

 1) Winkler metoduyla 
 2) Oksijen probu metoduyla 

 
 Winkler metodu yaklaşık 80 yıldır kullanılan bir metottur. Bu maksatla geliştirilmiş olan diğer 

metotların doğruluğu, bu metotla kontrol edilir.  
 Winkler metodunda geçen başlıca kimyasal reaksiyonlar 

 
 2Mn+2 + O2 + 2H2O  2MnO2 + 4H+ 
 MnO2 + 2I- + 4H+  Mn+2 + I2 + 2H2O 
 I2 + 2S203

-2  S406
-2 + 2I- 

 

 SU KALİTESİNİN TAYİNİ 
 

 Bir suyun kalitesini belirlemek için üzerinde çok çeşitli tayinler yapılabilir. Ancak 
yaygın olarak kullanılan tayinler üzerinde durulacaktır. 

 1-Çözünmüş Oksijen Tayini 
 2-Biyokimyasal Oksijen ihtiyacı 
 3-Kimyasal Oksijen İhtiyacı ( KOİ ) 
 4-Toplam Organik madde tayini  
 5-Katı madde tayini 
 6- Azot tayini 
 7- Fosfat tayini 
 8- Bulanıklık tayini 
 9- Renk tayini 
 10- Koku tayini 
 11- pH tayini 
 12- Bakteriyolojik tayin 
 13-İletkenlik Tayini 
 14- Sertlik Tayini 
 15- Ağır Metal tayini  
 16- Toplam Alkalinite 

 Bitkilerin Anormal Büyümesine Neden Olan Kirleticiler:  
 Su bitkileri de dâhil, bitkilerin gelişmeleri için çeşitli elementlere ihtiyaç vardır. Bu elementlerin 

sayısı 15-20 kadardır. Bunlardan özellikle azot ve fosforca zengin sularda su bitkileri aşırı 
miktarda çoğalır. Buna ötröfikasyon denir. Ötröfikasyon, normal olarak kirlenmemiş doğal 
sularda da görülen bir olaydır. İnsan faaliyetleri sonucu sulara başlangıçta bol miktarda besin 
girmesine sebep olur. Bunun sonucu bitkiler (akuatik ekosistem) daha iyi gelişir. Ancak bu 
gelişme bir yerden sonra zararlı olmağa başlar. Çünkü sulardaki çözünmüş oksijen derişimi 
azalır. Bu da hayvanların ölmelerine sebep olur. Bununla da kalmaz, böyle sulardan etrafa pis 
kokular yayılır. 
 

 İnorganik Kirleticiler:  
 İnorganik madde atıkları da sulan önemli ölçüde kirletir. Bu atıklar başlıca: 
 a) Tuzlar 
 b) Metaller 
 c) Mineral asiller  
 d) Mineraller 
 dir. Bunların sudaki etkileri başlıca üç gruba ayrılır: 
 1) Asitliğin artması  
 2) Tuzluluğun artması  
 3) Toksikliğin artması 

 Sentetik Organik Kirleticiler:  
 Sentetik organik maddeler de suları büyük ölçüde kirletirler. .Bunların üretimi her yıl bir 

evvelkine göre biraz daha arttığından ve bunlar da çevrede kolay parçalanmadıklarından, 
sadece sularda değil, genel olarak çevrede ciddi birer sorun haline gelmişlerdir. Sentetik 
organik maddeler denince akla başlıca: 

 Petrol kökenli yakıtlar  
 Plastikler 
 Plastikleştiriciler  
 Elyaflar  
 Elastomerler 
 İlaçlar 
 Deterjanlar 
 Pestisitler 
 Besin katkı maddeleri  
 Çözücüler . 
 Yağlı boyalar 

 
 Doğal sularda bulunan su bakterileri tarafından biyolojik olarak parçalanamadıkları gibi atık 

madde işleme proseslerinde de parçalanmazlar. Bundan dolayı sularda uzun süre kalırlar 
(plastikler, pestisitler gibi). 

 Bazıları suya kötü renk, koku ve tat verirler. Bu durum o suda yetişen balık türleri) olumsuz 
yönde ve büyük ölçüde etkiler. 

 Bunlardan bazıları (petrol atıkları, Pestisitler gibi) çok düşük derişimlerde bile akuatik hayat için 
son derecede zararlıdır. 

 Patojenler, içme ve kullanma sularına başlıca kanalizasyon sularının temasıyla karışır. Ayrıca 
ürünlerin kanalizasyon sularıyla sulanmasıyla da bulaşır.  Su patojenik (hastalık yapan) 
mikroorganizmalar için iyi bir taşıyıcıdır. Tifo, kolera, dizanteri, çocuk felci (polio), sarılık (hepatit) 
gibi salgın hastalıkların mikropları sularla taşınır ve yayılır. Bu nedenle kullanılan suların kalitesinin 
bakteriyolojik yönden sık sık kontrol edilmesi gerekir. Herhangi bir yerden şehir suyuna karışan 
lağım suları kısa zamanda dağılır ve salgın hastalıkların meydana gelmesine sebep olur. 

 Şehir sularının kontrolü çok zor bir iş değildir. Çünkü böyle kontrollerde yukarıda sayılan salgın 
hastalıklara neden olan her patojen ayrı ayrı aranmaz. Onların yerine, onların varlığını gösteren 
indikatör bir bakteri olan koli bakterisi (basili) aranır. Koli bakterisinin tespiti oldukça kolay ve 
kesindir. Öteki. bakterilerin aranması asgari 24 saat sürer ve bu süre içinde de bakteriler büyük 
ölçüde yayılmış olur.  

  Koli bakterileri insan sindirim sisteminde yaşar ve çoğalırlar. Bunların hastalık yapma özelikleri 
yoktur ve daima insan dışkılarında bulunurlar. Bir insandan her gün milyarlarca koli basili lağım 
sularına karışır. Bir suda koli basilinin bulunması, o suyun lağım sularıyla kirlendiğini gösterir. Koli 
basillerinin doğal sularda yaşama ve çoğalma şansları hiç yoktur. Bunların sularda tespiti, lağım 
sularının, şehir sularına ne zaman karıştığı hakkında da kaba bir fikir verir. 

 Lağım sularındaki organik maddeleri parçalayan her bakteri sağlığa zararlı değildir. Bunlar insan ve 
hayvan sindirim sistemlerinde yaşayamazlar. Bir ülkede, su şebekelerinin ve kanalizasyon 
sistemlerinin artması, o ülkede salgın hastalıkların ve salgın hastalıklardan ölenlerin sayılarının 
azalması anlamına gelir. 

 Sularda Organik kirleticiler: Organik kirleticiler sularda çözünmüş olan oksijeni 
tüketerek kirlenmeye sebep olan maddelerdir. Böyle maddeler daha çok antropojenik 
faaliyetler (ev atıkları, hayvan atıkları, gıda fabrikaları atıkları, kâğıt fabrikaları atıkları, 
mezbaha atıkları, et paketleme atıkları, dericilik atıkları gibi) sonucu sulara karışırlar ve 
karıştıkları sular durgunsa, bunlar suyun dibinde toplanırlar. Buna sedimantasyon denir. 
Sedimantasyonla çöken organik maddeler içinde inorganik maddeler de bulunur.  

 Akuatik bitki ve hayvanların yaşayabilmesi için sulardaki oksijen derişiminin belirli bir 
düzeyde olması gerekir. Oksijen derişimi düşüklüğünden en çok omurgalılar (balıklar), 
ondan sonra omurgasızlar, en az da bakteriler etkilenir. Sıcak sularda canlıların, özellikle 
de balıkların yaşayabilmeleri için suyun litre'sinde asgari 5 mg (5 ppm derişimde), soğuk 
sudakiler için ise litrede asgari 6 mg (ppm) çözünmüş oksijene ihtiyaç vardır. 

Düşük gaz 
basıncında 
çözünen gazlar 

Daha yüksek  
gaz basıncında 
çözünen gazlar 

O2(g) ↔O2(suda) + Q  

Bazı gazların 25°C de sudaki  Henry sabitleri 

Eşitlik C= k.P P=k.X 

Gaz Mol/L.atm mg/L.atm 

O2 1.3 × 10−3 4.259 × 104 

H2 7.8 × 10−4 7.099 × 104 

CO2 3.4 × 10−2 0.163 × 104 

N2 6.1 × 10−4 9.077 × 104 

He 3.7 × 10−4 14.97 × 104 

Ne 4.5 × 10−4 12.30 × 104 

Ar 1.4 × 10−3 3.955 × 104 

CO 9.5 × 10−4 5.828 × 104 



406

KOİ Ölçümü 
 KOİ ; atık su numunesinin kuvvetli asit ortamında kuvvetli bir yükseltgen olan  K2Cr2O7 ile 2 saat 
kaynatılarak, yükseltgenmesi sonunda fazla K2Cr2O7 in standart indirgen madde çözeltisi ile 
volumetrik tayinine dayanır. 
 
Söz konusu numuneye gerekli miktarda asit ve miktarı belli fazlaca ayarlı potasyum bikromat 
çözeltisi konur, kaynatılır ve bikromatın fazlası ayarlı Fe(II) çözeltisi ile geri titre edilir. Bunlardan 
yararlanarak numunenin KOİ değeri hesaplanır. 
KOİ tayininde iskelet reaksiyon 
 
Organik Madde + K2Cr2O7 + H+  CO2 + H2O + Cr+3 

 
K2Cr2O7 + 4 H2SO4             K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4 H2O + 3/2 O2 
 
1 mol K2Cr2O7 3/2 mol O2 üretir. 
6Fe2+ + Cr2O7

= + 14 H+  6Fe3+ + 2Cr3++7H2O 
 
4-TOPLAM ORGANİK KARBON (TOC) TAYİNİ 
Toplam organik karbon () tayin edilecek su numunesinden mikrolitre mertebesinde bir miktar 
mikro şırıngayla alınır ve kobalt oksitle karıştırılmış asbeste emdirilir ve bundan sonra yaklaşık 950 
°C daki yakma tüpüne konur. Tüp  içinden devamlı olarak saf oksijen gazı geçirildiğinden 
numunedeki organik madde yanar ve karbondioksit verir. Bu şekilde meydana gelen karbondioksit 
oksijen akımıyla sürüklenerek yakma tüpüne bağlı bir infrared cihazıyla tayin edilir. Tayinler çok 
kısa zamanda gerçekleştirildiğinden, bu metot biyokimyasal oksijen ihtiyacı ile kimyasal oksijen 
ihtiyacı  metotlarına tercih edilir. Ancak yakma cihazı pahalı ve bakımı çok güç olduğundan, bu tayin 
şekli henüz yaygın hale gelmemiştir. 

3- Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini (KOİ) 
KOİ , evsel ve endüstriyel atık suların kirlilik derecesini belirlemede kullanılan bir parametredir. 
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacının organik maddelerin, mikroorganizmalarca parçalanması sırasında 
harcanan oksijen miktarının ölçümüne karşın, KOİ , organik maddelerin redoks reaksiyonlarıyla 
oksitlenmesi esasına  dayanır. KOİ , birkaç istisna dışında tüm organik maddelerin, kuvvetli 
oksitleyici ( yükseltgenlerle ) asidik ortamda reaksiyona girecekleri  esasına dayanır. 
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı tayin metodunun iyi olmayan bazı yönleri vardır. Bunlardan en göze 
çarpanı da, deney zamanının çok uzun olması ve numune kirli olduğu halde, bazen bu kirliliğe 
tekabül edecek kadar BOI değeri göstermemesidir.  
Organik maddeler biyolojik olarak değil de, kimyasal olarak yükseltgenirse (KOİ), zaman çok 
kısaltılır. BOİ metodunda organik maddelerin bir kısmı yükseltgenirken KOİ metodunda bütünü 
yükseltgenir. Bu nedenle de KOİ değerleri genellikle BOİ değerlerinden daha büyük çıkar.  
Biyokimyasal yükseltgenmenin bazı organik maddelerde değişik hızlı cereyan etmesine karşın, 
kimyasal yükseltgenmede maddenin biyolojik olarak ayrışıp ayrışmadığına ve ayrışma hızına bağlı 
olmadan bütün organik maddeler yükseltgenir. 
 
CnHaOb + c  Cr2O7

-2 + 8 c H+       n CO2 + ( a +8 c )/2 H2O + 2 c Cr+3    (c = (2/3 n) + (a / b) – (b 
/3)) 
 
K2Cr2O7 + 4 H2SO4             K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 4 H2O + 3/2 O2 
1 mol K2Cr2O7 3/2 mol O2 üretir. 
KOİ sonuçları mg O2 / L cinsinden ifade edilir. 
 
Örneğin biyolojik olarak çok kolay ayrışan glikoz ve oldukça yavaş ayrışan lignin kimyasal olarak 
tamamen yükseltgenirler. Sonuç olarak KOİ değerleri BOİ değerlerinden daha yüksektir.  

 Bir atık suyun (BOİ)5 : 40 mg / L bulunmuş . Seyreltme suyunun başlangıçtaki çözünmüş 
oksijen derişimi 9 mg / L , 5 gün sıcakta bekledikten sonra ölçülen karışımın  ( atık su + 
seyrelme suyu ) oksijen 2,74 mg/ L ve kullanılan numune hacmi 40 mL. BOİ şişesi hacmi 
300 mL ise, atık suyun çözünmüş oksijen  derişimini bulun.. 
 

 40 mg/L =  X - 2,74 mg/L           X= 8,07 mg/L    (X ; atık su+ seyreltme suyunun başlangıçtaki O2 
miktarı) 

                      40/300 
 
 

 Ç.O atık su   = ( 8,07 x 300 – 9 x 260 ) = 2,05 mg / L  
                                 40 

 

 BOİ5 Ölçümü 
 
3 farklı seyreltme oranı için 9 BOİ şişesi alınarak eşit miktarda atık su numunesi hazırlanır. Bütün 
şişeler hava geçirilerek oksijence doyurulur. Atık suyun ölçülen kısmı doğrudan şişeye aktarılır. 
Daha sonra hazırlanan seyrelme suyu şişeye konur. 3 numune hazırlanıp çözünmüş O2 tayini yapılır. 
Diğer 3 numune 20 ºC da 5 gün karıştırmaya bırakılır. Geri kalan 3 şişe aşılama yapılırsa aşının BOİ 
sini bulmak için kullanılır.  
 
mg BOİ/L=( Başlangıç çözünmüş mg/ L O2  ) – (5 gün sonunda çözünmüş mg/ L O2 ) 
                                               ( mL atık su / mL BOİ şişe hacmi ) 
Burada Çözünmüş O2 değerleri Atık su+ seyreltme suyuna aittir. 
 
Endüstriyel atıkların BOİ analizi için ortama mikroorganizma ilave etmek gerekir.  
mg/ L BOİ = ( D1 – D2 ) – ( B1 – B2 ) f 
                                   P  
D1 ; aşılı atık sulardaki başlangıç çözünmüş O2 
D2 ; aşılı atık sulardaki 5 gün sonunda çözünmüş O2 
B1 ; Seyrelmiş aşının başlangıçtaki O2 
B2 ; Seyrelmiş aşının 5 gün sonunda O2 
( B1 – B2 )f ; Aşının O2 ihtiyacı   
P ; Kullanılan atık su seyrelme oranı 
 
f = D1 deki aşının mL veya %                        P = Atık su hacmi   
     B1 deki aşının mL veya %                     Seyreltme suyu hacmi + atık su hacmi 
 

2-Biyokimyasal  Oksijen İhtiyacı ( BOİ )  
Biyokimyasal oksijen ihtiyacı sularda mikroorganizmalarca ayrıştırılabilen maddelerin miktarını 
belirlemekte kullanılan bir parametre olup, organik kirleticilerin  ayrıştırılması için gerekli oksijen 
miktarını belirtir. 
Bu tayin için önemli 3 değişken vardır. 
1) Sıcaklık    20°C  
2) Işık Karanlıkta   
3) Zaman   5 günde  
Sıcaklık metabolik aktiviteyi önemli ölçüde artırır. Zaman ve ışık da aynı şekilde önemlidir. Zira 
algler genellikle ışık etkisinde canlı ve aktif kalırlar. Farklı ışık kaynağında yapılan denemeler farklı 
sonuçlar verir. Bundan dolayı BOİ değeri standart şartlarda tayin edilir. Buna göre deneyler yapılır. 
Bu şekilde elde edilen suyun biyokimyasal oksijen ihtiyacı değeri, BOİ5 5 günlük sürede 20 günlük 
sürenin %70 ‘ ine ulaşılmış. Organik maddelerin tam biyolojik oksidasyonu için 20 gün yeterli 
görülmüştür. 
BOİ; aerobik şartlarda bakterilerin organik maddeyi parçalayarak stabilize etmeleri için gereken 
oksijen miktarıdır. 
Bir su numunesinin biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ) litrede mg (mg/L) olarak verilebildiği gibi 
ppm olarak da verilir. Ancak daha çok litrede mg olarak verilir. iyi bir içme suyunun BOİ değeri 1 
mg/L'dır. Bir suyun litresinin oksijen ihtiyacı 
3 mg (3 ppm) olursa, oldukça saf, 5 mg (5 ppm) olursa, temizliği şüphelidir. İşlem görmemiş atık 
suların BOİ değeri 100-400 mg/L arasında değişir. Gıda endüstrilerinden gelen atık sularınki ise 
10000 mg/L'ye kadar yükselebilir. 
Bir insanın günlük atıklarının BOİ değeri birim kabul edilirse, çeşitli hayvanların günlük atıklarının 
BOİ değeri yaklaşık 16 insanınkine bedeldir. BOİ testi, evsel ve endüstriyel atıkların kirlilik 
derecesini belirlemede yaygın olarak kullanılan bir testtir. 
 
CnHaObNc + ( n + a/4 – b/2 – 3/4c ) O2   n CO2 + ( a/2 – 3/2c ) H2O + c NH3 
C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O 

 Su sıcaklığı: Oksijenin çözünürlüğü diğer gazlarda olduğu 
    gibi sıcaklıkla düşer 
 
  Organik madde yükü: Yüksek BOİ konsantrasyonları oksijen 
      tüketimine neden olmaktadır (çözünmüş,  kolloidal ve askıdaki organik   

maddeler) 
 
 Akarsu akış hızı: Akış hızı ve oluşan türbulansa bağlı olarak 
      suyun havalanma hızı (Ç.O. kazanma hızı) değişmektedir 
 
 Alg ve su bitkilerin fotosentez ve solunumu: Gündüz 
      saatlerinde;ı  Ç.O. kaynağı,  gece saatlerinde ;� Ç.O. Batığı 
 
 Toplam AKM: ışık geçirgenliği; sıcaklığın soğrulması; organik kısmın 

bozunması 

  Bir nehre kirletici deşarj sonucunda 
Çözünmüş Oksijen (ÇO) 
konsantrasyonunun mansaptaki değişimi 
Streeter-Phelps denklemi ile (kaşık eğrisi) 
hesaplanabilir. Su ortamlarında istenen ÇO 
konsantrasyonu 9 mg/L dir. 
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 Suların Arıtılması 
 

    Fiziksel arıtma, Arıtma işleminde öncelikle atık 
suların ızgaralardan geçirilerek iri tanecikler 
tutulur. Kirliliğin % 50 sine yakın kısmı ve BOİ 
değerinin % 25 lik kısmı bu safhada temizlenir. 
Geçirilen suda asılı partiküller de bulunur. Bunlar 
durulma havuzlarında bekletilerek  kendiliğinden 
çökmesi beklenir. Su kum filtreden geçirilerek asılı 
maddelerin tutulması sağlanır. 

    Suyun içinde kalan organik maddeler kimyasal veya 
biyolojik olarak yükseltgenir.  
 

15- Ağır Metal Tayini 
Bilhassa içme ve kullanma sularının metal derişimlerinin toksik sınırın altında olması 
beklenir. İçme sularının arıtma aşamalarında önemli miktarda azalan metal iyonları 
derişimi genellikle sularda eser miktardadır. Bundan dolayı sulardaki metal iyonları AAS, 
ICP-OES, UV-GB spektroskopisi, AES, Polarografi gibi tekniklerle analiz edilir.  
 
16- Toplam Alkalinite 
Alkalinite, asit nötralleştirebilen türlerin toplamıdır. Çoğunlukla suyun içerdiği hidroksit, 
karbonat ve bikarbonat suyun alkalinitesini (bazlığını) oluşturur. Alkalinite, P (fenol 
ftalein), M (metil oranj) alkaliniteleri ile belirlenir. P ve M değerlerinden çıkılarak suyun 
içerdiği hidroksit, karbonat, bikarbonat miktarları ayrı ayrı bulunur.  
P ( Fenol Alkalinite ) değeri = Hidroksit ( OH- ) + 1/2 Karbonat ( CO3

2- )  
M ( Metil Alkalinite ) değeri = Bikarbonat ( HCO3

- ) + Hidroksit ( OH- ) + Karbonat ( CO3
2- 

) olarak belirtilir.  
 
Ayrıca, B(OH)4

-, H3SiO4
-, HPO4

2-, HS- ve bazı organik maddeler toplam alkaliniteye katkıda 
bulunurlar. 
Toplam alkalinite ; mg/L CaCO3 birimiyle ifade edilir. 

13- İletkenlik Tayini 
 Suların iletkenliği sulardaki iyon sayısı hakkında bilgi verir. İyonik yapıdaki çözeltiler elektriği iletirler. 
Elektriği ileten çözeltilere elektrolit çözelti denir.  Şeker gibi suda moleküler halde çözünen  
maddelerin oluşturduğu çözeltiler elektriği iletmezler. (çeşme suyunda iletkenlik yaklaşık 150 mikro 
simens, saf suda ise 2,5 mikrosimens, ultra saf suda ise 0,055 mikrosimens civarındadır) Bir suda 100 
mg/lt NaCl tuz çözündüğünde iletkenliği 212 mikrosiemens/cmdir. 
 
Çözeltideki iyonların iletkenlikleri birbirinden farklıdır. Suda çözünen iyon ne kadar fazla ise iletkenlik 
o kadar fazla olur. İletkenlik kondüktometre ile ölçülür.  
 
14- Sertlik Tayini 
Sularda Mg+2 ve Ca+2 iyonları sertliğe neden olur.  
Geçici Sertlik; suyun içerdiği kalsiyum ve magnezyum bikarbonat tuzlarının miktarını belirler. Su 
ısıtıldığı zaman geçici sertlik veren maddeler karbondioksit vererek ayrışır. Kalsiyum karbonat ve 
magnezyum hidroksit çökerek ayrılır. (Bunların çözünürlükleri sıcaklıkla ters orantılıdır.) Bu şekilde 
ısıtılarak giderilen sertliğe geçici sertlik denir.  
Ca(HCO3)2+ısı--->CaCO3+H2O+CO2 (g)               Mg(HCO3)2+ısı--->Mg(OH)2+2CO2(g) 
Kalıcı Sertlik; Magnezyum ve kalsiyum sülfat, klorür ve nitrat tuzlarından oluşan sertliğe ise kalıcı 
sertlik denir. Kalıcı sertlik veren maddeler ısı ile ayrışmaz. Bu tuzlar nötr olup, alkanilite oluşturmaz ve 
ısı aktarım yüzeylerinde sert birikinti oluştururlar. Bu nedenle katma suyunda sertlik istenmez.  
Geçici sertlik ile kalıcı sertliğin toplamına, toplam sertlik (TH ) denir. Sertlik magnezyum ve kalsiyum 
tuzlarından oluştuğundan bazen magnezyum ve kalsiyum sertliği diye de ikiye ayrılarak 
tanımlanabilirler.  
Suların sertliği FS: 10 mg CaCO3 /L,  AS: 10 mg CaO /L  olarak birimlendirilir. 
Sulardaki sertlik toplam Ca ve Mg iyonları cinsinden verilir. pH=10 tamponlu ortamda , Erio Krom 
Siyahı indikatörlüğünde EDTA ile titrasyonla bulunur. 
 

 

11-pH Tayini 
Çeşitli asitler ve de Al3+ ve Fe2+ iyonları suya asitlik kazandırır. pH, suyun hidrojen iyonu (H+) 
derişiminin  bir ölçüsüdür. Hidrojen iyonunun çokluğu suyu asidik, azlığıysa bazik yapar. Bazik suda 
hidroksit iyonu (OH-), hidrojen iyonundan fazladır. Nötral suda [H+]=[OH-] dır. Böyle bir su ne 
asidik ne 'de bazik özellik gösterir. Bu iyonların derişimleri litrede mol olarak verilir ve çarpımları 
sabittir. 
 
[H+][OH-] = Ksu = 10-14 

Ksu ya suyun iyon derişimleri çarpımı denir.Bir suyun H+ iyonu derişimi 10-4 ise, OH- derişimi 10-10  
dur. 
Bir suyun hidrojen iyonu derişimi, su için son derece de önemlidir. Bunu ölçmek için çok iyi 
elektronik cihazlar geliştirilmiştir. çoğu zaman hidrojen iyonu derişimi litrede mol olarak değil de 
pH ölçeğine göne verilir. Örneğin nötral bir çözeltinin pH 7dir. Akuatik organizmalar su pH'ına karşı 
son derecede hassastır. Suyun pH', korozyon bakımından son derecede önemlidir. Maden 
drenajlarında genellikle sülfürik ,asit bulunur. Sülfürik asit akuatik hayat . için çok şiddetli bir 
zehirdir. 
 
12-Bakteriyolojik Tayin 
İçinde zararlı bakteri aranan su numunesinden belirli bir kısmı, düz ve steril bir süzgeç kağıdından 
süzülür. Süzgeç kağıdı gene steril bir petri kabına düzgün bir şekilde yayılır. Üzerine yeterince agar 
ve besiyer  konur ve petri kabının ağzı kapatılır. Bundan sonra sistem 24-48 saat inkübasyona 30°C 
de  bırakılır. Agar üzerinde hasıl olan siyah ve parlak lekeler sayılır. Bu siyah ve parlak lekeler 
koliformların sayısını verir. Süzülen suyun hacmi belli olduğundan, numunenin mililitresindeki 
koliform sayısı tespit edilir. 
İkinci metotta üretme ortamı olarak laktoz çözeltisi kullanılır. Böyle bir ortamda koliformlar 
karbondioksit açığa çıkarır. Açığa çıkan karbondioksitin hacmi ölçülür ve bundan yararlanarak söz 
konusu su numunesindeki koliform derişimi tayin edilir. Tayin şöyle yapılır: Belirli hacimdeki laktoz 
çözeltisine belirli hacimde su numunesi konur ve iyice karıştırılır. Hacmi belli küçük ve steril bir tüp 
bir çözeltiyle doldurulur. Kalan çözelti genişce steril bir tüpe aktarılır. Şimdi küçük tüp içinde hava 
kalmayacak şekilde ters döndürülmüş halde büyük tüpün içine yerleştirilir. Belirli bir süre sonunda 
küçük tüpte toplanan karbondioksit hacmi tespit edilir. Bu işlem on defa tekrarlanarak ortalama 
değer bulunur. Ortalama değerden de 100 ml sudaki  koliform sayısı hesaplanır. 

8-Bulanıklık Tayini 
İçme sularının bulanık olmaması istenir. Bulanık su her şeyden önce estetik değildir. ikinci olarak da 
patojenik olabilir (hastalık yapan bakteriler ihtiva edebilir). Patojenik bakteriler bulanıklığı 
meydana getiren  taneciklere tutunabilir.. 
 
Bulanıklık tayini türbidimetrik veya nefolometrik yöntemle yapılır. Türbidimetrik analizde geçen 
ışın, nefolometrik analizde ise 90 °  saçılan ışık kullanılır. Nefolometrik yöntem seyreltik 
süspansiyonlar için duyarlı iken, türbidimetrik yöntem, daha büyük tanecikler içeren derişik 
süspansiyonlar için kullanılır. Türbidimetride uzun dalga boylu kırmızı ışınlar, nefolometride ise 
kısa dalga boylu mavi ışınlar kullanılır. Bunun nedeni uzun dalga boylu ışınların çözeltiden kolayca 
geçmesine karşın kısa dalga boylu ışınların saçılmasıdır. 
Böyle bir cihazla bulanıklılık. ölçmede bir standart kullanılır. Bu standart litresinde 1 mg SiO2 ihtiva 
eden bir süspansiyondur. Böyle bir sistemin bulanıklılığına bir birim denmiştir(NTB).  
 
9-Renk Tayini 
Renk, içme suyu için çok önemli bir özeliktir. Renk her şeyden önce suyun estetiği yönünden 
önemlidir. Renkli su halk sağlığı bakımından zararlı olmasa bile halk tarafından kullanılmaz veya 
çekin ilerek kullanılır. Renk,' genellikle organik maddelerden gelir. Bunlar başlıca algler ve 
humuslardır.  
Suyun rengi,  bir standarda karşı ölçülür. Standart olarak potasyum kloroplatinat ve kobalt klorür 
çözeltileri karışımı kullanılır. Bu karışımın rengi, bir çok doğal suların rengine benzer. Suda çok 
sayıda renkli atıklar varsa, böyle bir ölçmenin anlamı yoktur.  
 
10-Koku Tayini 
Koku, seyreltmeyle tayin edilir. Kokulu su, koku gelmeyinceye kadar saf suyla seyreltilir. Böyle bir 
tayin çok kaba olup deneyi yapan kişiye göre değişir. 

6-Azot Tayini 
Azot canlı tabiat için çok önemli bir elementtir. Çünkü, canlı yapısında bulunan bütün amino asitler 
ve aminler azotlu organik bileşiklerdir. Ayrıca biyolojik metabolizma esnasında da bir ara ürünü 
olarak amonyak açığa çıkar. Bundan dolayı bir suda organik azot ve amonyak bulunması, o suyun 
kısa bir zaman önce atık sularla kirlenmiş olduğu anlamına gelir. Organik azot olsun, amonyak 
olsun Kjeldahl metoduyla tayin edilir. Bu metotda numune bağlı azotu amonyuma dönüştürmek için, 
sıcak derişik sülfürik asitle parçalanır. Oluşan çözelti soğutulur, seyreltilir ve bazik yapılır. Açığa 
çıkan amonyak ayarlı bir asitle tayin edilir.   
Bir suda bulunan organik azot aerobik bakteriler vasıtasıyla önce nitrite (NO2

-) daha sonra da, 
nitrata (N03

-) yükseltgenir. Kirlenme uzunca bir zaman önce olmuşsa, organik azot bütünüyle nitrata 
yükseltgenmiştir. Buna göre, bir su numunesinde yüksek oranda nitrat ve düşük oranda amonyak 
bulunması kirlenmenin çok önceden olduğuna bir işaret sayılır. Nitrat ve amonyak ayrı ayrı tayin 
edilebilir, Nitrat sülfürik asitli ortamda demir(II) sülfatla, amonyak da kalevi ortamda Nessler 
ayıracıyla [K2HgI4 potasyum tetraiyodo merkürat (II)] tayin edilir. Nessler ayıracıyla amonyak 
arasında düşük derişimlerde sarı renkli bir kompleks meydana gelir, Tayin, Nessler tüpleri 
kullanılarak kolorimetrik olarak yapılabildiği gibi, spektrofotometrik olarak da yapılır. 
 
7-Fosfat Tayini 
Canlı tabiat için' azot gibi fosfor da çok önemlidir. Bir çok yüksek enerjili organik molekül içinde 
fosfor bulunur ve metabolizmada çok önemli rol oynar. Fosfor sularda sadece fosfat halinde 
bulunur. Sulardaki fosfat atık sulardan geldiği gibi, topraktan da gelebilir. Bu nedenle fosforu da 
organik ve inorganik diye ikiye ayırmak adet haline gelmiştir. İnorganik fosfor bitki tarafından 
yüksek . enerjili organik fosfor bileşikleri haline, organik fosfor bileşikleri de aerobik bakteriler 
tarafından inorganik fosfora dönüştürülür. 
 
 Fosfatlar eskiden beri göllerin kirlenmesinden sorumlu tutulmuşlardır. Fosfatların yeterince 
bulunduğu yerlerde  ötröfikasyon görülür. Bundan dolayı toplam fosfat tayini önemlidir ve söz 
konusu su için önemli bir kriterdir. Toplam fosforu tayin etmek için, numune önce nitrik asitle 
kaynatılır. Soğutulan numune üzerine yeterince amonyum molibdat konur. Bu esnada sarı renkli 
amonyum fosfomolibdat bileşiği meydana gelir [(NH4)3PO412MoO3], Meydana gelen renk, fosfat 
derişimiyle orantılıdır. Rengin şiddeti amonyak tayininde olduğu gibi kolorimetrik. veya 
spektrofotometrik metotla ölçülebilir ve bundan da fosfat derişimi hesaplanır. 

 5-Katı Madde Tayini 
 

 Atık sularda suyun dışındaki diğer maddelere katı maddeler denir. Katı maddeler genel olarak 
atık suların 103°C da buharlaştırılarak kalıntının (bakiyenin) sabit tartıma getirilmesiyle bulunur. 
Bu şekilde bulunan katı maddeye toplam katı madde denir. Katı maddeler başlıca iki gruba 
ayrılır.  

 1) Atık sularda çözünmüş olan katı maddeler 
 2) Atık sularda süspansiyon halinde bulunan katı maddeler 

 
 Atık sular mutfak tuzundan şekerlere, şekerlerden ince kum tanelerine kadar çok çeşitli katı 

maddeler ihtiva eder. Bunlardan mutfak tuzu çözünmüş maddelere, ince kum taneleriyse, 
süspansiyon halindeki katı maddelere örnek verilebilir. Bunları ihtiva eden atık sular bir Gooch 
krozesinden süzülürse mutfak tuzu, şeker gibi maddeler süzgeçten geçtiği halde, ince kum 
taneleri geçmez ve süzgeçte toplanır. Süzgeçten süzülen atık suyun hacmi, Gooch krozesinin 
süzme . yapmadan önceki ve süzme yaptıktan sonraki kütleleri belliyse, atık suda süspansiyon 
halindeki katı madde bulunur. Bu şekilde bulunan katı madde litrede mg olarak verilir (mg/L). 

 Gooch krozesi esas olarak dibi ince delikli bir kroze olup bu delikler üzerine cam parçalarının 
veya cam liflerinin sinterleştirilmesiyle elde edilen bir disk yerleştirilmiştir.Katı maddeler suda 
çözünenler, çözünmeyenler diye ikiye ayrıldığı gibi uçucu olanlar, olmayanlar diye de ikiye 
ayrılır. Yaklaşık 600 °C'da uçan katı maddelere uçucu, uçmayanlara da uçucu olmayan (sabit) katı 
maddeler denir. Uçucu olan katı maddeler genel olarak organik, uçucu olmayanlar da inorganik 
maddelerdir. Organik maddelerin büyük bir kısmı 600 °C'a varmadan önce buharlaşır, çok az 
kısmı da bu sıcaklıklarda yanar. Bu arada şunu da söylemekte yarar vardır. inorganik 
maddelerden pek az bir kısmı da söz konusu sıcaklıklarda parçalanabilir. Ancak, bu kadar bir 
parçalanma önemli bir hata meydana getirmez. 
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 Sertlik çok değerlikli 
katyonların toplamıdır. 

 Pek çok su için sertlik 
kalsiyum ve magnezyum 
iyonlarından oluşur. 

 Yumuşatma prosesi Ca ve 
Mg iyonlarının giderimini 
kapsar çünkü bu iyonlar 
sabunla birlikte çökelek 
oluşturur. 

 Ayrıca su ısıtıcılarının 
içerisinde katman 
oluşmasına neden olurlar. 
 

 Sertlik genellikle yeraltı 
sularında kireç taşının 
(CaCO3 and MgCO3 ) 
ayrışması ile oluşur  

 Kireç taşı karbonik asit ile 
tepkimeye girerek 
Ca(HCO3)2 ve 
Mg(HCO3)2 maddelerini 
oluşturur. 
 

 1 nm ile 1 m arasındaki çapındaki çok sayıdaki tanecik suda dağılmış olarak bulunur, ve beyaz 
ışığın gelen ışığa 90 mavi ışık olarak  saçılmasını sağlar.  

 Mineraller, bazı organik kirleticiler, proteinler, bazı algler ve bakteriler, suda koloidal olarak  
dağılırlar.  

 Kolloidal tanecikler 1 nm ile 1 m arasındaki çapındadır. 
 Bütün kolloitler pozitif veya negatif yüklüdür.  
 Kolloitler hidrofilik ve hidrofobik birleşik kolloitler (her iki türü de içeren )olarak olarak 

sınıflandırılırlar.  
 Kolloitler  Beyaz ışığı 90  mavi ışık olarak saçarlar.  
 Bu saçılma etkisi taneciğin çapı ile ışığın dalgaboyunun aynı olmasından kaynaklanır. Buna 

Tindal etkisi denir. 
 Kolloitler  çok büyük yüzey/kütle oranına sahiptir. Eğer 1 cm lik küp  10 nmlik parçalara kesilse, 

yüzey alanı 600 m2 olur.   
 Kolloitler , Van der Waals kuvvetleriyle bir arada tutulurlar ve Bu moleküller arası kuvvetler 

taneciklerin yönlenmesinden anlık değişiminden ve dağılma enerjilerinden sorumludur.  

Kolloidal tanecikler 
 Sulardaki Kolloitler;  
 *Organik, inorganik (kil) veya kirletici olabilirler.  

 
 
 

 * Süzme, santrifüj veya jel elektroforezle sudan ayrılabilirler. 
 * Hidrofilik kolloitler genelde protein veya sentetik polimerler gibi makromoleküllerdir. 

Hidrofobik kolloitler gibi iyonik şiddetin artışından etkilenmezler.  
 *Hidrofobik kolloitler yükleri dolayısıyla kararlıdırlar, yani çözeltide ayrı olarak bulunurlar. 

Yüzeyleri yüklenmiş kolloit tanecikler ve karşıt iyonları elektriksel çift tabaka oluşturur.  Bu da 
taneciklerin birbirine değmesini engeller. Hidrofobik kolloitler genelde tuz eklenmesiyle iyonik 
şiddet artar, elektriksel çift tabaka ortadan kalkar ve kolloitler topaklaşır. Bu hidrofobik 
kolloitlere kil tanecikleri, petrol damlacıkları ve altın tanecikleri örnek verilebilir.  

 Askıdaki katıların 
(AKM) ve yüklü 
partiküllerin giderimi 
• Maddelerin birbirlerine 

yapışması sağlanır 
• Hızlı karıştırmada eklenir 
• Genellikle Alüm 

(Al2(SO4)3) kullanılır 
Demir Sülfat, Demir(3) 
Klorür, Polimerler 

Flok havuzlarında 
gerçekleşir 
• Yavaş karışımlı tank 

Çarpışma sağlanır 
Küçük partiküller 

birleşerek büyük 
partikülleri oluşturur 

Hız gradyanı (G) 
önemlidir 

Gt değeri 104-105 
arasındadır. 
 

Terfi 
Eleme (Izgaralar) 
Biriktirme 

(rezervuarlar) 
• Doğal arıtma 

Ön Şartlandırma 
(sertlik) 

Ön Klorlama 
 

 Giderim  
• İnce tanecikli katılar 

(Bulanıklık Giderimi) 
• Mikroorganizmalar 
• Bazı çözünmüş inorganik 

ve organik maddeler 
• Koku ve tada neden olan 

bileşiklerin giderimi 
• Demir (Fe+2) ve Mangan 

(Mn+2) giderimi 
• Bazı gazların giderimi 

(NH3) 
 

Yeraltı Suları 
• Daha az bakteri 
• Çözünmüş katılarca 

zengin olabilir 
Yüzey Suları 

• Yüksek bakteri 
yüklemesi 

• Daha fazla askıda katı 
madde, algler 

 

Giriş 
Arıtma  

• Ön Arıtma 
• Durultma 
 Koagülasyon, 

flokülasyon 
 Sedimentasyon 

(Çöktürme) 

• Filtrasyon 
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    Tam karışımlı aktif çamur sistemi (TKAÇS), havuz içerisindeki 
kirletici madde konsantrasyonu ile mikroorganizma 
konsantrasyonunun havuzun her noktasında aynı olduğu 
şeklinde yapılabilir. Giren atıksu hızla tüm havuz içeriğine 
yayılır ve katılar, solunum hızı ve çözünmüş BOİ5 bazında 
ölçülen işletme özellikleri havuzun her kesiminde aynıdır. 
Havuzun her noktasındaki özellikler aynı olduğundan, çıkış 
suyu kalitesi de havuz içeriğine özdeştir. Çıkış suyu büyük 
miktarda mikroorganizma ve kısıtlı besin maddesi içerir. 
TKAÇS'nin bu özelliği sayesinde, organik yüklemelerdeki 
salınımlar, çıkış suyu kalitesinde azalma yaratmadan 
sönümlenir. 

 Ana atıksu arıtma prosesleri şunlardır; ızgara (ince veya 
kaba), ön çökeltim havuzu, kimyasal veya biyolojik 
arıtma üniteleri, son çökeltim havuzu ve dezenfeksiyon 
ünitesi. 

 Atıksu arıtma proseslerinin veya proses 
kombinasyonlarının seçimi aşağıdaki kriterlere bağlıdır: 

 Atıksu karakteri: Bu, kirleticinin askıda, kolloidal veya 
çözünmüş, biyolojik parçalanabilen gibi hangi formda 
olduğunu ve toksisitesini kapsamalıdır. 

 Çıkış suyu kalitesi: Çıkış suyunun zehirlilik (bioassay) 
deney sonuçları gibi ileriye yönelik istenebilecek 
deşarj kısıtlamalarına da planlamada yer verilmelidir. 
 

 Bu arıtım işlemi fiziksel, kimyasal veya biyolojik yollarla 
yapılabilinmektedir: 

 Kimyasal arıtım, atık suyun hızlı ve yavaş karıştırma 
ünitelerinde çeşitli kimyasallar eklenip, bu 
kimyasalların atık suyun içindeki kirleticiler ile 
reaksiyona girerek çökelmesi ile oluşur. 

 Biyolojik arıtma, evsel veya endüstriyel atıksuların 
oksijenli veya oksijensiz bakteriler yardımı ile biyolojik 
olarak parçalanması ile gerçekleşir. 

 Fiziksel arıtma, hiçbir kimyasal veya bakteri 
kullamadan mekanik işlemlerle fiziksel olarak 
atıksuyun içindeki yağ ve kaba atıkların ızgara, yağ 
sıyırıcı paletler ve benzeri düzenekler ile 
uzaklaştırılmasıdır. 
 

 
6-İyot: Yine zorunlu durumlarda kullanılabilecek dezenfektanlardandır. Yüzde 2’lik tentürdiyodun 2 
damlası 1 litre suya karıştırılırsa 30 dakika içinde yeterli bir dezenfeksiyon sağlanır. Suda fazla miktarda 
organik madde varsa, litreye 3 hatta 4 damla katılabilir.  
 
7-Potasyum permanganat: Bu dezenfektan da çamaşır suyu ve iyot gibi ancak zorunlu durumlarda 
dezenfeksiyon amacıyla kullanılabilir. Kullanıldığı kapta leke oluşturur ve 500 miligramdan fazla 
kullanılırsa suyun rengini de değiştirir. Oysa ki, suyun litresine 500 miligram potasyum permanganatın, 
kolera vibriyonu dışındaki patojen mikroorganizmalara etkisi kuşkuludur.  
 
8-Ozon:  Ozon klor gazından daha kuvvetli bir dezenfektandır. Ozon yüksek 15000 voltluk elektriğin 
kuru havaya uygulanması ile elde edilir. Buradan elde edilen ozon gazı sudan geçirilerek suda çözünür. 
KH=1,3.10-2 mol /L.at dır. Optimum şartlarda bu şekilde havanın oksijeninin % 6 sı ozona dönüştürülür.  
3O2(g)  2O3 (g)  
Kuvvetli bir yükseltgen  ve bakteri yok edici  etkiye sahip olan bir maddedir . Bu  etkisinden 
yararlanılarak suların dezenfeksiyonunda güvenilir olarak kullanılır. Ancak, maliyeti klor ve klor 
bileşiklerine göre çok yüksektir. Bu nedenle çok gelişmiş ülkelerde yada özel durumlarda küçük çapta 
kullanılabilmektedir. Sadece suyu dezenfekte etmekle kalmaz, suyun tadını ve rengini de düzeltir. Suyun 
metre küpünde 400 miligram yada litre de 0.4 miligram ozonla 4 dakikada etkin bir dezenfeksiyon 
sağlanır. Ozonun kalıntısı  olmamasına rağmen üretiminin daha pahalıya mal olması nedeniyle yaygın 
olarak kullanılmaz.  
 
9-Ultraviyole (morötesi) ışınlar: 200-300 nanometre dalga boyundaki ultraviyole ışınların dezenfeksiyon 
etkisi yüksektir. Eğer dezenfekte edilecek suyun derinliği fazla değilse ve berraksa, yani bulanık değilse 
ve renk değişikliği yoksa, içinde demir de bulunmuyorsa ultraviyole ışınlarla suda bulunan aktif ve spor 
yapan tüm mikroorganizmalar ya ölürler yada bir daha çoğalamayacak duruma gelirler. Maliyetinin 
pahalı olması nedeni ile küçük çapta dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılır. Civa lambası uyarıldığında 
yayılan  UV-C ışığı (254 nm) uygulanarak akan su dezenfekte edilir.  

2- Kireç kaymağı: Klor gazı kadar etkindir. Ayrıca, toz halinde olması nedeni ile kolayca depo 
edilebilir gibi bir üstünlüğü söz konusudur. Kireç kaymağında %25 oranında aktif klor bulunacağı 
kabul edilerek 40 gram kireç kaymağı (yani 10 gram aktif klor) bir litre suyla karıştırılır ve artık 
maddelerin çökelmesi için 20 dakika beklenir. Çökeltinin üst kısmındaki sıvı ayrı bir kaba alınır. 
Hazırlanan bu sıvıdan (%1 lik ana solüsyon) bir litre suya üç damla damlatılır ve 30 dakika 
beklenirse, su dezenfekte edilmiş olarak içmeye ve kullanmaya hazır hale gelir.  
 
3-Kloraminler: Klora göre daha yavaş etki gösteren ama suda daha uzun süre kalabilen bu 
bileşikler, günümüzde özel örneğin, sıcak iklim bölgelerinde yada suyun uzak yerlerden getirilmesi 
durumlarında kullanılmaktadır.  
 
4-Klor dioksit (ClO2): Son yıllarda gelişmiş ülkelerde suyun dezenfeksiyonu amacıyla kullanımı 
giderek artan bu madde güçlü bir oksitleyicidir ve koku giderici etkisi fazladır. Dezenfeksiyonun 
yapılacağı yere konulan bir jeneratör aracılığıyla, sıvı sodyum klorür ve hidroklorik asidin 
birleştirilmesiyle açığa çıkan bu madde sadece sıvı halde kullanılır. Suyun pH’sı ne kadar yüksek 
olursa olsun, sudaki alglerin ve kirlenmenin giderilmesinde çok etkilidir. Klor’dan farklı olarak suda 
ne trihalometan bileşiklerinin oluşmasına ne de amonyak türevleriyle reaksiyona girmediğinden 
kloraminlerin oluşmasına yol açmaz. Üstelik klor gazıyla birlikte kullanılırsa trihalometan bileşikleri 
daha düşük oranda oluşur. Bakterisit ve virüsit etkisi klor gazından fazladır. Suyun hoş olmayan 
rengini ve tadını giderdiği gibi, sudaki toprak, balık yada küf kokusunu da giderir. Suda çözünmüş 
halde bulunabilen mangan ve demirin çökelmesini sağlar.  
 
10 NaClO2 + 5H2SO4  8ClO2 + 5 Na2SO4 + 2HCl+ 4H2O 
12 NaClO2 + Cl2  2ClO2 + 2NaCl ( pH < 3,5) 
 
5-Hipoklorit: Diğer dezenfektanların bulunmadığı özel durumlarda seyrek olarak kullanılır. 
Dezenfeksiyon amacı ile kullanılırken çok fazla miktarına ihtiyaç duyulacağından depolanması 
oldukça zordur. Üstelik zamanla aktif klor yoğunluğu azalır. Tek üstünlüğü, toksik gazların sızması 
sorunu olmayışıdır.  

 

Fiziksel ve kimyasal yöntemlerle hastalık yapıcı bakterilerden  arındırma işlemlerine dezenfeksiyon 
denilmektedir. Filtrasyon ve diğer fiziksel arıtım işlemleri suyu ancak %95-99.5 oranında 
temizleyebilmektedir. Bu nedenle sular etkin bir dezenfektan ile dezenfeksiyona tabi tutulmalıdır. Bu 
yöntemle, suda bulunan ve hastalık yapan (patojen) tüm organizmalar ile parazitler ortadan kaldırılır. 
Dezenfektanlar suda bulunan patojen mikroorganizmalar üzerinde bakteri öldürücü , bakterilerin 
hareketini engelleyici bir etki gösterirler. Suyun dezenfeksiyonunda klor, kireç kaymağı, kloraminler, 
klordioksit, çamaşır suyu, iyot, potasyum permanganat, ozon ve ultraviyole ışınlar kullanılır. 
 
1-Klor: Dezenfektan maddeler arasında, özellikle ucuzluğu ve uygulama kolaylığı ile sonuçlarının 
denetlenmesi yönünden en uygun olan bir dezenfektandır. Klor, gaz halinde doğrudan doğruya yada 
klor tableti şeklinde kullanılır. Klor gazı bir litre suda yaklaşık 1 mg bulunacak şekilde 
hesaplanmalıdır. Eğer su fazla kirli değilse, bu taktirde suyun litresinde 0,2 mg serbest klor kalır ki bu 
seviye de dezenfeksiyon için yeterlidir. Klorun, dezenfektan etki gösterebilmesi için su ile en az 30 
dakika temas etmesi gerekir.  
 
Cl2 ile dezenfekte edilen suda HOCl ve OCl- de oluşur. Bütün bu türler yükseltgendir. Cl- yükseltgen 
değildir.  
HOCl’nin pKa=7,5 olduğundan HOCl pH=7,5 den aşağı pH larda OCl- ise 7,5 den yukarıdaki pH larda 
baskındır. HOCl , OCl- den yüz kat daha kuvvetli dezenfektandır. 

 
Cl2(g)  Cl2 (suda)  KH: 8,0.10-3 mol/L at.  

 
Cl2(suda) + H2O  H+

(suda) + Cl-
(suda) + HOCl        K= 4,5.10-4 mol2/L2 

 
HOCl(suda)  H+

(suda) +OCl-                             Ka= 3.10-8 M 

Kesikli çökelme 
Floklu çökelme 
Bölgesel çökelme 
Kısıtlı çökelme 

 

Kalan askıda 
partiküllerin ve 
flokların giderimi 
• Hızlı kum filtresi 
 Geri yıkama gerektirir 

• Yavaş kum filtresi 
 Büyük alan ihtiyacı 

• Ultrafiltrasyon 
(yüksek kalitede su) 
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      Bitkilerin gelişimini sınırlandıran, termal üretimi azaltan zararlı böcek, yabani ot, mantar ve kemirici 
hayvanlarla mücadelede çok değişik tür ve bileşimde kimyasal maddeler kullanılmaktadır. Tarımda 
mücadele amacıyla kullanılan bütün kimyasallara Pestisitler  adı verilir. 
 

       Bu kimyasal türler kullanıldıkları yerlere göre değişik isimler almaktadır. Bunlar ;  
 insektisitler ( böcek öldürücüler ) ,  
 fungisitler ( mantar öldürücüler ),  
 herbisitler ( yabani ot öldürücüler ) ,  
 rodontisitler ( kemirici hayvan öldürücüler ) 

 
 

      Böcek öldürücüler, mantar öldürücüler, yabani ot öldürücüler daha çok kullanılır.  
 

       Tarım ilaçları kimyasal bileşimine göre; suda çözünen tozlar, sulu çözeltiler, emülsiyon halinde 
değişik ilaçlar,  granüller, aerosollar, yemler şeklinde kullanılırlar. 

       Bazı tarım ilaçları ise zararlı organizmanın biyolojik gelişim sürecine göre yumurtaları, larvaları ve 
erginleri yok etmek üzere kullanılırlar. Bazı tarım ilaçları ise zararlı organizmaların yetişme 
ortamlarına göre yani kültür bitkisi zararlıları, orman zararlıları, depo ürünleri zararlıları gibi 
ortamlara göre kullanılırlar.  

 

Suni Gübreler 
 

 Bitkilerin büyümesi için gerekli elementler 
 1. Birincil Besleyiciler   ; N, P, K 
 2. İkincil Besleyiciler    ; Ca, Mg, S 
 3.Üçüncül besleyiciler   ; B, Cl, Cu, I, Mn, Mo, Zn 

 
 Birincil besleyiciler, bol miktarda kullanılır, toprakta ürün verimini artırır. Bitkiler tarafından 

topraktan tamamen alınır.  
 İkincil besleyiciler; gerekli oranlarda kullanılır, bitkilerin büyümesi için belirli derişimlerde 

olmalıdır.  
 Üçüncül besleyiciler; eser miktarda gereklidir. Topraktan uzaklaşması oldukça yavaştır. 
 1 ton patates topraktan 10 kg N alırken, 13 g B alabilir.  
 Suni Gübrelerin Kimyasal Bileşimi 
 Azotlu gübreler     ; NaNO3, (NH4)2SO4, NH2CONH2(üre) 
 Fosforlu gübreler   ; Ca2H2(PO4)2CaSO4 (süper fosfat), CaH2(PO4)2CaHPO4(tripl süperfosfat) 
 Potasyumlu gübreler; KCl, K2SO4 

 
 Kirletici Etki 
 NH4

+ içereren gübreler toprağın asitliğini artırdığından, bakterilerin azalmasına neden olurlar. 
Suni gübreler toprağa inorganik katkı sağlarlar, organik besleyici katkısı sağlamazlar. 

 Toprak su ve havaya oranla dış etkenlere karşı tamponlama 
gücü daha yüksektir. Ancak sisteme ilave edilen kirleticiler 
tarafından bozunmalar meydana geldiğinde karşılaşılan 
sorunlar o ölçüde karmaşık, zor ve düzeltilmesi masraflıdır.  

 Toprak kirlenmesine sebep olan başlıca kirleticiler  
 ağır metaller,  
 suni gübreler,  
 tarımsal mücadele ilaçları,  
  atık sular,  
 atmosferik emisyonlar,  
 arıtma çamurları,  
 katı atıklar, çöpler  
 radyoaktif atıklardır.  

 
 Toprakta bulunan ağır metaller kirliliği Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, 

Co, Arsenik dolayısıyla meydana gelir. 
 

 Söz konusu metaller doğal çevrede birikme eğilimi gösteren 
daha çok toksik eğilimli elementlerdir. Bunların dışındaki 
eser elementler ise belirli derişimlerin üzerinde 
bulundukları takdirde insan,, hayvan ve bitki sağlığını 
olumsuz yönde etkilemektedir. 
 

 Toprak yer kabuğunun en üst kısmında yer alır. Aşağıya doğru kayalarla, yukarıya doğru ise bitki 
örtüsü ve atmosferle sınırlanmıştır. Toprak genel olarak ; %45 inorganik madde, %5 organik 
madde, %25 su, %25 de hava içerir.  

 Topraklar canlılara yaşama ortamı olarak hizmet etmekte, bitkilere köklerin tutunacağı bir ortam 
sağlamakta ayrıca su, oksijen ve besin maddeleri sunmaktadır. Toprağın bu özellikleri; su ve 
rüzgar erozyonuyla ve fiziksel, kimyasal, biyolojik etkenlerle  azalabilmektedir.  
 

 Toprağın oluşumu 
 Toprak başlıca iki süreç sonunda meydana gelir. 
 Kayaçların  ısınma ve soğumayla genleşerek parçalanmasıyla  mekanik olarak oluşur. 
 Yüzeye yakın kayaçlardaki suyun meydana getirdiği genelde asidik tuzların etkisiyle kimyasal 

olarak parçalanmasıyla oluşur. 
 Toprağın cinsi öncelikle; iklim, organik aktiflik, bulunduğu yer ve zamana bağlıdır. İklim ısınma-

soğuma ve yağışla toprak oluşumunu hızlandırır. Organik aktiflik Köklerin ve toprak altındaki 
hayvan çukurlarının etkisiyle önemli rol oynar. Toprak tepelerden yağışla daha aşağı bölgelere 
doğru taşınır. Bu işlemlerin uzun süreli olması da toprak oluşumunu artırır.  

 Bitki artıkları topraktaki organik madde miktarını artırır. Ancak tarımsal aktiviteler toprağın 
organik madde miktarını azaltır(50 yıl tarım yapılan toprakta organik maddeler yaklaşık %20-40 
azalır) 
 

 Toprak Kirliliği 
 Toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesinin çeşitli kirletici unsurlarla bozulması 

olayına toprak kirliliği  adı verilir. Örneğin çeşitli şekillerde katı ve sıvı atıkların topraklara 
boşaltılması ve karıştırılması bu toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak kirlenmesine 
yol açar.  

 Toprağın kimyasal olarak Kirletilmesi: 
 Tuzluluk; topraktaki suda çözünen iyon derişimi olarak tanımlanabilir. Elektriksel iletkenlikle 

belirlenir.  
 

Oksijenli Sistemler 
Damlatmalı Filtreler  
Uzun havalandırmalı 
Oksidasyon hendeği 
Diğer modifikasyonlar 

 

  Oksijensiz Sistemler 
   UASB (YAHÇY) 
   Havasız Filtreler 
   Akışkan Yataklı 
   Diğer 

modifikasyonlar  

Genellikle 2 ila 4 saatlik hidrolik bekletme süresine ne sahiptir. 
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 Nükleer Reaktörlerin Çevreye Etkileri 
 

 Nükleer reaktörlerin çok olduğu ülkelerde, özellikle Amerika Birleşik Devletlerinde çok 
miktarda radyoaktif atık su altında geçici olarak depolanmakta ve sonsuza kadar saklanacağı 
yere götürülmeyi beklemektedir. Uygun depolama yerleri jeolojik bakımdan binlerce, 
onbinlerce yıl kararlı olmalıdır. Bu tür yerlerin seçimi için günümüzde büyük tartışmalar 
olmaktadır. 

 Nükleer enerjiyi yoğun olarak kullanan Fransa değişik bir yol seçerek, nükleer atıkların yeniden 
işlenmesine yönelmiştir. Bunun için, yakıt çubuklarındaki uranyum ve plütonyum ayrılmakta ve 
yeniden yakıt çubukları haline getirilmektedir. Geriye kalan düşük etkinlikteki diğer atıklar 
yukarıda belirtildiği gibi saklanmaktadır. Bunların yarı ömürleri 100 yıl kadardır. Bunlar 
borsilikat camlarından yapılmış kaplar içinde saklanmaktadır. Bor elementi nötronları tutar. Bu 
radyoaktif camlar kapalı kaplara yerleştirilir ve özel depolara konur. Bu depolar en az 1000 yıl 
saklanabilecekleri mağaralara, özellikle son buz çağından beri jeolojik bakımdan korunmuş 
mağaralara yerleştirilir. 

 Uranyum ve plütonyumun yeniden işlenmesi çok tehlikelidir ve çok dikkatli yapılmalıdır. Bu 
işlem genellikle uzaktan yönetilen cihazlarla yapılır. Yeniden işleme sürecinin önemli bir sorunu, 
geri kazanılan plütonyumun atom bombası yapılabilecek kalitede olmasıdır. Silah yapımının 
önlenebilmesi için çok sıkı önlemler alınmalıdır. 
 

  Görüldüğü gibi, "temiz" nükleer enerji, asit yağmuru ve küresel ısınma gibi çevresel sorunlar 
taşımamasına karşın, kendine özgü sorunları da beraberinde getirmektedir. Yeni enerji 
kaynaklarının saptanması sırasında bilim kadar sosyal ve politik etkenler de önemlidir . Yeni bir 
enerji politikası oluştururken hangi riskleri ne kadar göğüsleyebileceğimiz göz önüne almalıyız. 
Yani, alacağımız risk getireceği yarara değer mi? Acaba nükleer enerji kullanarak girdiğimiz 
risk, fosil yakıt1arımn çevre kirlenmesi ve küresel ısınma risklerinden daha kabul edilebilir 
durumda mıdır? Yoksa, nükleer enerji kullanımını yaygınlaştırmak yerine, enerjinin daha verimli 
kullanılmasını mı sağlamalıyız? Bütün bu sorunlar önümüzdeki yıllarda daha ayrıntılı olarak 
tartışılacaktır . 

Nükleer güç istasyonlarında çok kötü iki kaza olmuştur. 
Bunlardan ilki 1979 da Pensilvanya yakınlarındaki Middleton 
"Three Mile Island" (TMl) nükleer güç istasyonunda meydana 
gelmiştir. TMI reaktörü suyun yavaşlatıcı ve soğutucu olarak 
kullanıldığı hafif su türü reaktördür. Bu kazada bazı soğutucular 
(aynı zamanda yavaşlatıcı) kaybolmuştur. Çok az yavaş nötron 
kaldığı için reaktördeki zincir tepkimeleri durmuştur. Bununla 
birlikte fisyon parçacıkları yakıt çubuklarının aşırı ısınmasına 
neden olarak bozunmaya devam etti. Kısmen erime oluştu ve 
bunun sonucu reaktörlerden birisi çatladı. Çatlama az miktarda 
radyoaktif buharın atmosfere yayılmasına sebep oldu. Reaktör 
kapatıldı, ancak robotlar yakıt çubuklarında önemli ölçüde hasar 
olduğunu tespit ettiler. 
İkinci kaza 1986 yılında Ukrayna'da Çernobil'de oldu. Bu 
reaktörde yavaşlatıcı olarak grafit kullanılmaktaydı. Soğutucu 
yanlışlıkla kapatılınca zincir tepkimeleri kontrolden çıktı. 
Sıcaklık muazzam şekilde arttı ve erimeye neden oldu. Erime 
boyunca çubuklan çevreleyen grafit yavaşlatıcılar yandı ve 
radyoaktif dumanlar reaktör dışına taştı. Radyoaktif maddeler 
Avrupa, Kanada ve Amerikanın birçok yerine dağıldı. Çernobil 
kazasında sadece birkaç düzine insan ölmesine rağmen ileriki 
yıllarda radyasyonun neden olacağı kanser nedeniyle daha fazla 
kişi ölecektir. Çernobil'de meydana gelen kaza, soğutucunun 
yavaşlatıcı olduğu hafif-su reaktörlerinde meydana gelmez.( Yan 
tarafta  Çernobil nükleer santral kazasına ait görüntüler vardır) 
Diğer milletler kaza olmadan nükleer gücü halen 
kullanmaktadırlar. Fransa ve Japonya' da elektrik enerjisinin üçte 
ikisi nükleer güç istasyonlarından elde edilmektedir. Nükleer 
reaktörlerin güvenliğinin kayıtlardan oldukça yüksek olduğu 
görülür ancak nükleer atıklar oldukça önemli bir sorun oluşturur. 

 
 Nükleer yakıtların en önemli avantajı, 

fosil yakıtlar gibi çevreye kükürt ve azot 
oksitleri salmaması ve CO2 gibi küresel 
ısınmaya neden olan ürünler 
vermemesidir. Ancak, nükleer yakıtların 
da kendine özgü bir çevresel etkisi 
vardır. Radyoaktif atıklar giderilmesi en 
zor çevre sorununa neden olurlar . 

 Radyoaktif atıklar başlıca iki sınıfa 
ayrılabilirler: Düşük düzeyde etkili olan 
atıklar (radyoaktif maddelerle çalışırken 
kullanılan eldivenler, giyilen koruyucu 
elbiseler ve laboratuar ve tıpta 
kullanılan çözeltiler gibi). Bu sınıftaki 
radyoaktif elementlerin yan ömürleri 
nispeten kısadır (en fazla 30 yıl) ve 
etkinlikleri düşüktür. Bunlar beton 
bloklar içine konup toprağa 
gömülebilirler ve 300 yıl sonra 
radyoaktif özellikleri kaybolur. 
 

Tablo   ; Bazı radyoaktif çekirdeklerin yarı ömürleri  

Asıl sorun, nükleer reaktörlerde kullanılan yakıt çubuklarının ve yüksek etkinlikteki diğer 
atıkların çevresel etkilerinden kurtulmaktadır. Yakıt çubukları, önemli miktarda uranyum ve 
plütonyumun parçalanmasından meydana gelmiş çok sayıda radyoaktif element taşırlar. Yarı 
ömrü 24 000 yıl olan plütonyum çok zararlıdır ve herhangi bir nükleer kazada geniş bir alanın 
uzun süreli olarak kirlenmesine neden olur. 

 Organik Maddeler: Organik maddeler daha yararlı maddelere dönüştürülebilir. Bu amaçla 
kompozit metodu denen bir metot kullanılır. Bu metodla katı atıklar aerobik olarak parçalanır. 
Bunun için atıklar önce organik ve inorganik diye ikiye ayrılır (bu ayırma daha önce evlerde 
veya fabrikalarda yapılır).  

 Bu alanda geliştirilen bir metotla organik maddeler bir hücreye yaklaşık 3 metre genişliğinde ve 
2 metre yüksekliğinde yığınlar haline getirilir. Yığınlarda aerobik hayatın başlaması ve devam 
etmesi için hücre nemlendirilir ve yeterli oksijen akımında tutulur. Yığınlar, yeterli nem ve 
oksijenle temasa gelmeleri için zaman zaman döndürülür. Bir hücreye bir pencere de denir. Bir 
hücre veya pencere içindeki sıcaklık gelişen aerobik hayatla 60oC'a kadar yükselebilir. Bu arada 
pH da önce bir düşme görülür, ondan sonra yaklaşık 7 olur ve bu değer sabit kalır. Gerektiği 
hallerde yığınlara ayrıca bir miktar besleyici azotlu ve fosforlu maddeler konur. Yığınlardaki 
nem ve besleyici maddeler aerobik hayat için çok önemlidir. Nemin %40-60 olması istenir. Şehir 
artıkları aerobik hayat için gerekli bütün bakterileri ihtiva eder ve aerobik hayat yaklaşık iki 
haftada tamamlanır. Bir komposting hücresindeki aerobik hayatın durması, hücredeki sıcaklık 
düşmesinden anlaşılır. Bu şekilde elde edilen kompost veya kalıntı, toprak kokusunda, koyu 
kahve renkli bir maddedir. 

  Otomatik pencereli  hücrelerde mayalanmanın bitmesi veya aerobik hayatın sona ermesi bir 
kaç günde tamamlanır.   

 Metaller: Metaller katı atıklardan kolaylıkla ayrılabilir, işlenebilir ve tüketiciye ikincil 
metal olarak satılabilir. Ancak, otomobil mezarlıklarında örneğin demirlerin hepsini 
geri kazanma imkan yoktur. Çünkü, bunlardan elde edilen çeliklerin kalitesi çok 
düşüktür. Onun için pek alıcı. bulamamaktadır. Fakat gene de bir kısmı iyi çeliklerle 
karıştırılarak ikinci kalite çelik olarak alıcı bulabilmektedir. 

 Alüminyum atıkları ise, oldukça iyi bir pazar bulabilmektedir. Bazı firmalar alüminyum 
kap ve levhaları toplatarak bunları işlemekte ve tüketiciye kolaylıkla intikal 
ettirebilmektedir. Bu yoldan elde edilen alüminyum daha ucuzdur. 
 

 Camlar: Camlar, geri kazanılması en kolay olan maddelerdir. Ayrıca miktarları da 
çoktur. Ancak, burada da bir handikap vardır. O da yeni bir şişenin fiyatıyla geri 
kazanılmış camlardan yapılan bir şişenin fiyatı arasında önemli bir farkın olmamasıdır. 
Böyle olunca da geri kazanılmış camdan yapılan şişeler tercih edilmemektedir. Bu 
durumun gelecekte de büyük ölçüde bir değişme göstereceği zannedilmemektedir. 
Zira cam yapmada kullanılan doğal maddeler pek çoktur. Bitmesi ve azalması da pek 
düşünülemez. 

 Cam gelmiş geçmiş en iyi ambalaj maddesidir. Onun kadar güvenilir bir başka ambalaj 
maddesi henüz bulunamamıştır.  
 

 Kağıtlar: Kağıtların geri kazanılması oldukça sınırlıdır. Zira doğrudan elde edilen 
kağıtlar oldukça ucuzdur. Bu nedenle halk, doğrudan elde edilen kağıdı tercih 
etmektedir. Ancak, çevre sorunları yönünden düşünülürse, konu son derecede 
önemlidir. Çünkü, geri kazanılmış bir ton kağıt demek, ortalama 17 çam ağacının 
baltadan kurutulması demektir. Bu alanda yapılacak iş belki de suni bir fiyat farkı 
yaratarak direkt olarak imal edilen kağıtların fiyatını yüksek tutmaktır. Böyle bir fiyat 
politikası ise ancak halkın desteğiyle gerçekleşebilir. Geri kazanılmış kağıtlar halen 
daha çok yumurta ambalajı, çimento torbası, duvar kağıdı, yalıtım maddeleri ve 
malzemeleri yapımında kullanılmaktadır. 
 

 Plastikler 

                                   Katı Atıklar  
 

 Tüketen ve kullananlar için bir değer taşımayan gereksiz oldukları için atılan evsel, ticari ve 
endüstriyel aktiviteler sonucu oluşan maddeler katı atık olarak tanımlanmaktadır. Özellikle 
büyük yerleşim yerlerinde kentsel çöpler ve endüstriyel atıklar önemli çevre problemlerine yol 
açar. 
 

 Geri Kazanma: Katı atıklardan hiç değilse bazılarını kazanma, ilk bakışta cazip bir iştir. Ancak, 
halen dünyadaki geçerli şartlar buna büyük ölçüde imkan vermemektedir. Bununla beraber 
şartlar devamlı değiştiğinden gelecek ne gösterir şimdiden bilinmez. 

 
 Geri kazanma prosesinin başlıca zorlukları, atıkların toplanması, cinslerine göre ayrılması, 

temizlenmesi, nakledilmesi,. bir şirkete satılması, şirketin bunları işleyerek tekrar tüketiciye 
satmasıdır. Prosesin düğüm noktası, atıkların işlenip mamul olarak tekrar tüketiciye 
satılabilmesidir. Bu yapılmadığı sürece yapılan diğer işlerin hiçbir önemi yoktur. 
 

 Geri kazanılması düşünülen maddeler başlıca beş grupta toplanabilir. 
 

 1) Metaller   
 2) Camlar  
 3) Kağıtlar  
 4) Organik maddeler   
 5) Plastikler 

 

          Kimyasal formüllerine göre pestisitler ;  
 

 Klorlanmış hidrokarbonlar(DDT(Dichloro-Diphenyl-Trichloroethane) 
 , aldrin, lindan, heptaklor, dieldrin, klordan ve toksafen) 
 Klorlanmış fenoksi asitler (diklorofenoksiasetik asit, Dimetil amonyum 2-4- diklorofenoksi asetat, n-

butil 2-4- diklorofenoksi asetat, trikloro fenoksi asetik asit, tetraklorodiben-p-dioksin) 
 Organo fosfatlar ( Paratiyon, metil paratiyon, malatiyon, Tetraetilpirofosfat,Dimetil diklorovinil fosfat) 
 Karbamatlar (Karbamik asit, İzoprppoksi fenil N- metil karbamat, Karbaril, Temik,  
 Tarım ilaçları genellikle bitkilere, toprak yüzeyine ve toprak içine püskürtülür veya uygulanırlar. 

Uygulanan pestisitlerin çoğu toprağa geçer. Toprak içerisine giren bu kimyasal maddeler aşağıdaki 
durumlardan biri veya birkaçı ile karşılaşabilirler ; 
 

 Topraktan buharlaşarak herhangi bir kimyasal değişikliğe uğramadan atmosfere karışabilirler. 
 Toprağın alt katlarına doğru yıkanabilirler ve difüze olabilirler. 
 Toprak içerisinde veya toprak yüzeyinde kimyasal değişikliklere uğrayabilirler.  
 Topraktaki mikroorganizmalar tarafından parçalanabilirler. 
 Bitkilerin yapısına girerler veya adsorbe olabilirler.  
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 Hidrojen halojenürler: 
       HF, HCl: 
 İnorganik Silisyum Bileşikleri 
       SiO2 
       SiH4 
 Asbest 
 İnorganik Fosfor Bileşikleri 
      Fosfin 
       Fosfor pentaoksit 
 İnorganik Kükürt Bileşikleri 
       H2S 
       SO2 
 Organometalik Bileşikler 
       Tetraetil Kurşun: Motordaki vuruntuyu engellemek için benzine katılır. Temas ve solumayla 

vücuda girebilir. Vücuttaki inorganik bileşiklerle çeşitli tepkimelere neden olur. Merkezi sinir 
sistemini etkiler.  

 Organik bileşikler:  
       Alkanlar, alkenler, benzen , toluen , Naftalin, poliaromatik hidrokarbonlar  

 

 
 Toksik İnorganik Maddeler 

 
 
 
 

 Siyanür: Siyanür, hidrojen siyanür (HCN), sodyum siyanür (NaCN) ve potasyum siyanür (KCN) 
gibi bileşikler halinde ya da serbest olarak bulunur. HCN, renksiz bir gazdır, keskin ve bayıltıcı, 
bademe benzer bir kokusu vardır. Beyaz katı maddeler olan sodyum ve potasyum siyanür ise 
nemli havada aynı keskin kokuyu yayar. Havada daha çok gaz formunda hidrojen siyanür olarak 
bulunan siyanür küçük miktarda ince toz partikülleri olarak da bulunabilir. HCN havada 1-3 
yılda yarılanır. Su yüzeyinde bulunan siyanür de HCN formuna dönüşür ve buharlaşır.  
 

 Karbon monoksit(CO) CO soluma yoluyla akciğerlere ulaşır. Oradan kana karışır. Kandaki 
hemoglobinle tepkimeye girerek oksihemoglobini karboksihemoglobine çevirir. 
Karboksihemoglobin oksihemoglobinden daha kararlı olduğundan hemoglobinin oksijeni vücut 
dokularına taşıması engellenmiş olur. 

       O2Hb+ CO   COHb + O2            
 

 Azot Oksitler: CO e benzer toksik etki gösterir.  
 

 2. Kadmiyum: Kadmiyum oksit, kadmiyum klorid, kadmiyum sülfat ve sülfit şekillerinde 
bulunabilen ve özel bir tat ve kokusu olmayan bir maddedir.  

 Havaya karışan kadmiyum partikülleri yere ya da sulara düşmeden önce çok uzun mesafeler kat 
edebilir. Zehirli atık depo alanlarından gerçekleşen sızıntı ve taşmalar sonucunda suya ve 
toprağa karışabilir. Toprak partiküllerine güçlü bir şekilde bağlanır, bazı kadmiyum bileşikleri 
suda çözünebilir, ancak doğada parçalanmaz. Vücutta çok uzun süre kalabilir ve düşük düzeyde 
maruz kalınsa bile yıllar içinde birikebilir.  

 3. Krom: 3 ana şekilde(Krom 0, Krom III, Krom IV) bulunabilen krom bileşikleri tatsız ve 
kokusuzdur.  Sadece Krom III bileşikleri vücut için diyetle eser miktarlarda alınması gerekli 
elementlerdir. Diğer formlardaki kroma vücudun ihtiyacı yoktur.  

 Krom partikülleri havaya karıştığında 10 gün kadar kalabilir. Toprak partiküllerine sıkıca yapışır. 
Suda dibe çöker, topraktan küçük miktarlarda sulara karışabilir.  

 Havadan solunarak, suyla ve besinlerle vücuda alınabilir.  
 4. Kurşun: Özel bir tadı ve kokusu olmayan mavimsi gri renkli bir metaldir.  
 Çevreye yayılmış bulunan kurşun kendiliğinden parçalanmaz, havada 10 gün asılı kalabilir, 

topraktaki kurşunun çoğu havadan kaynaklanır. Kurşun toprak partiküllerine yapışır ve 
topraktaki kurşun asidik ve yumuşak olmadıkça yeraltı ve içme sularına karışmaz. Toprak ve 
suda uzun süre kalabilir.  
 

 5.Cıva: Parlak, gümüş beyazı renkte, kokusuz bir sıvıdır. Isıtıldığında kokusuz bir gaz halini alır. 
İnorganik tuzları oluşturmak üzere klor, sülfür ve oksijenle bileşik oluşturabilir.  

 Çevreye yayılan cıva hava, toprak ve suda bulunabilir. Solunum ve sindirim yoluyla vücuda 
alınabilir.  

 Sinir sistemi cıvanın tüm formlarına karşı çok duyarlıdır. Yüksek miktarlarda maruziyet beyinde, 
böbreklerde ve fetüs gelişiminde kalıcı zararlara neden olabilir  

 6: Berilyum: Ağır metal olmamasına karşın hayli toksik elementtir. Uzun süreli maruz kalmayla 
zatürreye varan hastalıklara neden olur.  
 

Toksik elementler: 
 

 Ozon:Ozonun birkaç toksik etkisi vardır. 1 ppm (hacimce) ozon içeren hava farklı bir kokuya 
sahiptir. Bu havayı solumak tahrişlere ve baş ağrısına neden olur. Ozon,  gözleri , üst solunum 
yollarlını ve akciğerleri tahriş eder.Ayrıca kromozomlarda hasara neden olduğu da gözlenmiştir. 

 Ozon dokularda serbest radikal oluşturur. Bu reaktif türler de lipit peroksidasyonuna, -SH 
gruplarının yükseltgenmesine neden olur.   

 Beyaz fosfor 
 Elementel beyaz fosfor vücuda solumayla, deri temasıyla veya ağız yoluyla girebilir ve diğer 

bölgelere taşınabilir. Anemi, mide hastalıkları , kemik zayıflığı ve gözlerde hasara neden olur. 
 Halojenler 
 Flor(F2): Soluk sarı renkli yüksek reaktiflikte ve kuvvetli yükseltgendir, göze,  burun mukozasına 

tahriş edici olarak davranır. 
 Klor(Cl2): Havadaki 10-20 ppm çözeltisi tahriş edicidir, 1000 ppmlik çözeltisi ise öldürücüdür. 
 Brom(Br2): Koyu kırmızı uçucu sıvısı solunduğunda tahriş edicidir. 
 İyot(I2): katıdır, buharının solunmasıyla tahriş edici etki gösterir.  

 
 Toksik Ağır Metaller 
 1. Arsenik: Doğada çok az miktarda bulunan arsenik genellikle oksijen, klor ve kükürtle bileşik 

halde bulunur. Bitki ve hayvanlarda ise karbon ve hidrojenle bileşik yapar. Çoğu arsenik 
bileşiğinin özel bir tadı ve kokusu yoktur. Çevrede bulunan arsenik buharlaşmaz, çoğu arsenik 
bileşiği suda çözünür, arsenik bulaşmış maddelerin yanmasıyla havaya karışabilir, havadan yere 
inerek birikebilir, parçalanmaz, ancak bir türden diğerine dönüşebilir. Solunum ve sindirim 
yollarıyla vücuda alınabilir.  

 Doz miktarı: 
 
 

 Bir kimyasalın ani etkisi, toplam doz kadar maruz kalma oranına da bağlıdır.   
 Doz oranının etkisi şu örnekle açıklanabilir; sağlıklı bir insan sabah 1.5 ons (42.5 gr) viski içerse 

ve 1 ons (28.3 gr) da 1 ay boyunca her öğleden sonra alırsa toplam 90 ons (yaklaşık 2.5 kg) viski 
tüketmiş demektir.  Bu durumda, viskiyi alan kişi de günde iki defa hafif bir baş ağrısından başka 
bir etki görülmeyebilir.  Ancak, aynı miktar (0.75 galon = 2.84 lt) bu kişi tarafından 1 saatlik 
periyotta alınmış olsaydı büyük bir olasılıkla ölüm gerçekleşebilirdi.  Bu örnek, doz oranı ile 
maruz kalma süresi arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir.  

 Etkideki bu fark, biyolojik tolerans denilen bir proses ile açıklanabilir.   
 Bu proses toksik maddenin vücuttan giderilme, atılma oranıdır.  Eğer, doz oranı biyolojik 

tolerans oranından küçük ise toksik maddenin etkisi vücutta en düşük boyutta gerçekleşir.   
 Ancak doz oranı biyolojik giderim oranından büyük olduğunda zehirlilik gerçekleşir ve etki 

ilave hasarlar ile ortaya çıkar. Aynı organ sistemi üzerine etkili olan kimyasal karışımlar için “İzin 
verilebilir maruz kalma sınırı” değeri genellikle  bileşen materyallerinin toplam değeri olarak 
kabul edilir.  Örneğin eğer bir alanda 80 ppm ksilen ve 30 ppm toluen 8 saatlik bir ortalamada 
ve solunma seviyesinde var ise aşağıdaki şekilde hesap edilir. 

 İzin verilebilir maruz kalma sınırı = 100 
 İzin verilebilir maruz kalma sınırı = 100 
 Ksilen konsantrasyonu İzin verilebilir maruz kalma sınırı ’nın 80/100’üdür. 
 Toluen konsantrasyonu  İzin verilebilir maruz kalma sınırı ’nın 30/100’üdür. 
 Karışım = 0.8 + 0.3 = 1.1 dir 
 Her ne kadar bu değer 1’den büyük olsa da İzin verilebilir maruz kalma sınırı değeri 1’den 

büyük olamayacağı için bir bileşen için İzin verilebilir maruz kalma sınırı değeri de 1’den büyük 
olamaz. 

 
 
 

 İki veya daha fazla kimyasal madde varlığında zehirlilik için 4 şekilde etkileşim söz konusudur: 
 Toplam etkileşim : Birbirinden bağımsız olarak etki eden iki bileşikten her birinin etkisi tek 

başlarına etki etmeleri halinde ortaya çıkacak olan etkiye eşittir.  Eğer bir kişi her bir maddeden 
de 1 birim alırsa toplam etki 1+1=2 olacaktır. 
 

 Sinerjik etkileşim: İki veya daha fazla toksik madde birlikte etkidiklerinde ayrı ayrı etkilerinin 
toplamından daha büyük bir etki yaratırlar (1+1=10).  Buna örnek olarak; sigara içimi ile asbest, 
halojenli solventler ile (karbontetraklorür gibi) alkol verilebilir. 
 

 Potansiyel etkileşim : Biri toksik diğeri aktif olmayan madde toksik bileşenin etkisinden daha 
büyük bir etki yaratacak şekilde etkileşimde bulunurlar. (1+0=5) 
 

 Antagonistik Ters  etkileşim : Bir maddenin etkisinin diğer maddenin etkisini azaltması ile 
ortaya çıkar. (1+1=1/2) 

Kimyasal etkileşimler 

  Kimyasal Toksikoloji   
 Toksikoloji kimyası; kimyasal doğa ile toksik kimyasalların  etkileşimlerini maruz 

kalındığındaki meydana gelen değişimleri inceleyen bilim dalıdır. Toksik 
etkilenmelerle  organizmanın moleküler yapısındaki ve kimyasal özelliklerindeki 
değişmeler arasındaki ilişkileri kurar. 
 

 Toksiklik(Toksisite): 
 Organizmaların toksik maddelerden etkilenme yolları olarak tanımlanır, Bu yollar 

aşağıdakilerden biri veya bir kaçını içerebilir.  
 1-Aynı Toksik maddenin farklı organizmaları etkilemesi 
 2-Farklı toksik maddelerin aynı organizmayı etkilemesi 
 3-Gözlemlenebilir toksik etki için enaz madde miktarı 
 4-Toksik maddelerdeki küçük artışlara duyarlılık 
 5- Çoğu organizmanın sonu ölüme ,ölümcül hastalıklara  ya da sakatlıklara neden olan 

etkilenmesi 
 6-Toksik etkinin tersinirliği (Organizmanın savunma mekanizması tarafından bu etki 

giderilebilir veya Bir antidozu var ve bu alındığında eski haline dönüyorsa tersinir, 
ancak meydana gelen etki eski haline kısa sürede döndürülemiyorsa bu da 
tersinmezdir) 

 7-Toksik etkinin geçici (akut) veya kalıcılığı (kronik) 
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Gürültüyü Azaltmak İçin Alınabilecek Tedbirler: 
 

 Esas olarak gürültünün etkisini gidermenin üç yolu vardır, Kaynaktan çıkan ses düşürülür, Sesin 
yolu kapatılır veya Sesten etkilenen korunur. 

 Hava alanlarının, endüstri ve sanayi bölgelerinin yerleşim bölgelerinden uzak yerlerde 
kurulması,  

 Motorlu taşıtların gereksiz korna çalmalarının önlenmesi,  
 Kamuoyuna açık olan yerler ile yerleşim alanlarında elektronik olarak sesi yükseltilen müzik 

aletlerinin çevreyi rahatsız edecek seviyede olmasının önlenmesi,  
 İşyerlerinde çalışanların maruz kalacağı gürültü seviyesinin en aza (Gürültü Kontrol 

Yönetmeliğinde belirtilen sınırlara) indirilmesi,  
 Yerleşim yerlerinde ve binaların içinde gürültü rahatsızlığını önlemek için yeni inşa edilen 

yapılarda ses yalıtımı sağlanması,  
 Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin evlerde rahatsızlık verecek seviyede seslerinin 

yükseltilmemesi gerekmektedir. 

Çeşitli Kullanım Alanlarının Kabul Edilebilir Üst Gürültü Seviyeleri 

Kullanım Alanı Ses basıncı düzeyi(gündüz) 
dBA 

   Dinlenme Alanları  
   Tiyatro Salonları     25  
   Konferans Salonları     30  
   Otel Yatak Odaları     30  
   Otel Restoranları     35  
   Sağlık Yapıları  
   Hastaneler     35  
   Konutlar  
   Yatak Odaları     35  
   Oturma Odaları     60  
   Servis Bölümleri (mutfak, banyo)     70  
   Eğitim Yapıları  
   Derslikler, Laboratuvarlar     45  
   Spor Salonu, Yemekhaneler     60  
   Endüstri Yapıları  
   Fabrikalar (küçük)     70  
   Fabrikalar (büyük)     80  

 

Gürültünün insan üzerindeki etkilerini 4'e 
ayırabiliriz: 
 
1.Fiziksel Etkileri: 
Geçici veya sürekli işitme bozuklukları. 
 
2.Fizyolojik Etkileri: 
Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları, 
solunumda hızlanma, kalp atışlarında 
yavaşlama, ani refleks.  

 
3.Psikolojik Etkileri: 
Davranış bozuklukları, aşırı sinirlilik ve stres. 
 
4.Performans Etkileri: 
İş veriminin düşmesi, konsantrasyon 
bozukluğu, hareketlerin yavaşlaması. 
Gürültüye maruz kalma süresi ve gürültünün 
şiddeti, insana vereceği zararı etkiler. 
Endüstri alanında yapılan araştırmalar 
göstermiştir ki; işyeri gürültüsü azaltıldığında 
işin zorluğu da azalmakta, verim yükselmekte 
ve iş kazaları azalmaktadır. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
verilerine göre; meslek hastalıklarının %10'u, 
gürültü sonucu meydana gelen işitme kaybı 
olarak tespit edilmiştir. Meslek hastalıklarının 
pek çoğu tedavi edilebildiği halde, işitme 
kaybının tedavisi yapılamamaktadır.  

 
 

GürültüGürültünün 
insan üzerindeki 
etkilerini 4'e 
ayırabiliriz: 
 
1.Fiziksel Etkileri: 
Geçici veya sürekli 
işitme bozuklukları. 
 
2.Fizyolojik Etkileri: 
Kan basıncının 
artması, dolaşım 
bozuklukları, 
solunumda hızlanma, 
kalp atışlarında 
yavaşlama, ani refleks.  

 
3.Psikolojik Etkileri: 
Davranış bozuklukları, 
aşırı sinirlilik ve stres. 
 
4.Performans 
Etkileri: 
İş veriminin düşmesi, 
konsantrasyon 
bozukluğu, 
hareketlerin 
yavaşlaması. 
Gürültüye maruz 
kalma süresi ve 
gürültünün şiddeti, 
insana vereceği zararı 
etkiler. Endüstri 
alanında yapılan 
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gürültüsü 
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Db 
Derecesi Psikolojik Etkisi 

   Uzay Roketleri     170     Kulak ağrısı, sinir 
hücrelerinin bozulması  

  Canavar Düdükleri     150     Kulak ağrısı, sinir 
hücrelerinin bozulması  

   Kulak dayanma sınırı     140     Kulak ağrısı, sinir 
hücrelerinin bozulması  

   Makineli delici,  
500 m de uçan jet     120     Sinirsel ve psikolojik 

bozukluklar (III.Basamak)  

   Motosiklet     110     Sinirsel ve psikolojik 
bozukluklar (III.Basamak)  

   Kabare Müziği     100     Sinirsel ve psikolojik 
bozukluklar (III.Basamak)  

 Metro gürültüsü, 
kompresör    90     Psikolojik belirtiler 

(II.Basamak)  

  Kulağın rahatsız 
olamaya başlaması     85     Psikolojik belirtiler 

(II.Basamak)  

   Çalar Saat     80     Psikolojik belirtiler 
(II.Basamak)  

   Telefon zili     70     Psikolojik belirtiler 
(II.Basamak)  

   İnsan sesi     60     Psikolojik belirtiler 
(I.Basamak)  

   İş yeri     50 Psikolojik belirtiler 
(I.Basamak) 

   Uyku gürültüsü     30     Psikolojik belirtiler 
(I.Basamak)  

   İşitilebilen     0 

Gürültü 
 
 

      Ses dalgalar halinde yayılan bir enerji şeklidir. Yayılması havadaki moleküllerin titreşmeleri 
sayesinde olur. Ses dalgaları kulağa yaptıkları basınçla hissettirirler.  

      İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük 
kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü'nce 
belirlenen ölçülerin üzerindedir. 

 
Gürültü Kirliliği 

      Kent gürültüsünü artıran sebeplerin başında trafiğin yoğun olması, sürücülerin yersiz ve 
zamansız klakson çalmaları ve belediye hudutları içerisinde bulunan endüstri bölgelerinden 
çıkan gürültüler gelmektedir. Meskenlerde ise televizyon ve müzik aletlerinden çıkan yüksek 
sesler, zamansız yapılan bakım ve onarımlar ile bazı işyerlerinden kaynaklanan gürültüler 
insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkilemekte, fizyolojik ve psikolojik 
dengesini bozmakta, iş verimini azaltmaktadır.  
 

 

      Gürültü Şiddetinin Ölçülmesi 
Gürültünün şiddeti mikro bar(10-6 bar, 10-6at) olarak ölçülür. 

      dB= 20 log (P/0,0002) olarak desibel cinsinden ifade edilir. (P mikro bar cinsinden ses 
dalgasının basıncı) , İşitilebilen sesin basıncı 0,0002 mikro bardır. 

      Birden fazla ses kaynağından çıkan seslerin toplamı büyük olana yakındır. 90 dB ve 60 dB lik iki 
kaynaktan gelen seslerin toplamı 150 dB değil 90 dB den biraz fazladır.  
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ENDÜSTRİYEL KİRLENME KONTROLÜ 

1995’te nüfusu 2,8 milyar olan dünya şimdi 6 milyar nüfusa ulaşmıştır. 2025’te ise 8 milyara 
erişmesi beklenmektedir. 1955’te dünyanın %32’si ancak şehirlerde yaşarken, günümüzde bu 
oran %47 olmuştur. 2025 yılında ise %59 oranına erişmesi beklenmektedir. Bu değerler, 
dünyanın giderek endüstrileştiğinin bir göstergesidir. Her gün üretime dair yeni gelişmelerin 
olması beraberinde endüstriyel kirlenmenin de hem çeşitlenerek hem de güçlenerek 
büyümesine neden olmaktadır. 

STANDART ENDÜSTRİ SINIFLANDIRMALARI 

Yüzlerce endüstriyel işlemin bulunması, bunların birbirine yakın ve uzak özelliklere sahip 
olmaları ve bunlarla ilgili bilgilerin birbirine karıştırılmadan tasnif edilebilmesi için standart 
endüstri sınıflandırmaları gerekli olmuştur. Bu sınıflandırmalarda, ana ve alt endüstri kolları 
sınıflandırılarak ve kodlar verilerek tanımlanmaktadır. 

ENDÜSTRİYEL İŞLETMELERİN BÜYÜKLÜKLERİNE GÖRE 
SINIFLANDIRILMASI 

İşletmelerin büyüklüklerine göre sınıflandırılmalarında farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. 
Bunlar arasında aşağıdakiler önde gelenlerdendir; 

A) 18/01/2001 tarih ve 24291 nolu Resmi Gazetede yayımlanan 21/11/2000 tarih ve 
2000/1822 sayılı KOBİ Yatırımları Teşvikleri hakkındaki Bakanlar Kurulu kararına 
göre; 

Çalıştırdıkları işçi sayılarına göre işyerleri, 

● 1-9 işçi mikro ölçekli işletme 

● 10-49 işçi küçük ölçekli işletme 

● 50-250 işçi orta ölçekli işletme 

B) İstanbul Sanayi Odasının sınıflandırmasına göre; 

Çalıştırdıkları işçi sayılarına göre işyerleri, 

 ● 5-49 işçi küçük ölçekli işletme  

 ● 50-250 işçi orta ölçekli işletme 

Yukarıdakilerin dışında; KOSGEB, Hazine Müsteşarlığı, T.C. Halk Bankası ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığının sınıflandırmaları da mevcuttur.  

KOBİ’lerin birçok ülkede tüm işletmelerin %99’unu oluşturduğu (A.B.D.: %99,7, Almanya: 
%99, Japonya: %99,4, Fransa:%99, Hollanda: %98 ve Türkiye: %99,8) ve bu nedenle bir çok 
yönden ülkeler için önemli olduğu bilinmektedir.  
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ENDÜSTRİLERDE KULLANILAN TEMEL İŞLEM VE PROSESLER 

Endüstriyel üretim amacıyla ısı transferi, akışkanlar mekaniği, distilasyon, filtrasyon vb. gibi 
işlemler “Temel İşlemler (Unit Operations)” 1900’lerin başından itibaren üniversitelerde ayrı 
bir disiplin olarak çalışılmıştır. 1930’lardan itibaren ise nitrasyon, sülfünasyon, oksidasyon, 
klorinasyon gibi kimyasal dönüşümlere olan ihtiyaçların artması ile “Temel Prosesler (Unit 
Proses)” mühendislik esası olarak öğretilmeye başlanmıştır. Çizelge 1 ve Çizelge 2’de belli 
başlı temel işlem ve prosesler sıralanmıştır. Sözkonusu çizelgelerde verilen temel işlem ve 
prosesler günümüz sanayilerinde üretim için kullanılan yöntemlerdir. Giderek daha kompleks 
atık oluşturan sanayilerin uyguladıkları bu temel işlem ve prosesler, oluşan atığın 
karakterizasyonu üzerinde etkili olmaktadır.  

Çizelge 1. Temel İşlemler 
1 Akışkanların akımı 

2 Akışkanların taşınması 

3 Isı değiştirme ve iletimi 

4 Evaporasyon (Buharlaştırma) 

5 Distilasyon  

6 Kurutma 

7 Adsorpsiyon  

8 Gaz Absorpsiyonu 

9 Katıların taşınması 

10 Kırma ve öğütme 

11 Kristalizasyon 

12 Sızma ve süzme 

13 Ekstraksiyon  

14 Çok komponentli distilasyon 

15 Karıştırma 

16 Mekanik ayırma 

17 Nemlendirme  
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Çizelge 2. Temel Prosesler 
1 Yanma (kontrolsüz oksidasyon) 

2 Halojenasyon  

3 Sülfanosyan  

4 Oksidasyon  

5 Hidroliz  

6 Nötralizasyon  

7 Hidrojenasyon  

8 Silikat oluşumu 

9 Dehidrojenasyon 

10 Elektroliz 

11 Alkilasyon 

12 Kalsinasyon 

13 Kondensasyon 

14 Dehidratasyon 

15 Nitrolama 

16 Polimaerizasyon 

17 Ester oluşumu 

18 Fermentasyon 

19 Redüksiyon 

20 Kraking 

21 Aromatizasyon 

22 İzomerizasyon 

23 Alkolisiz 

24 İyon değişimi 

25 Piroliz ve kraking 

26 Karboksilosiz 
 

Sanayide kullanılarak ürüne dönüştürülen maddelere hammadde denir. Üretimin ilk 
basamağını, yeryüzünden çıkarılan doğal kaynaklar oluşturmaktadır. Çizelge 3’te hammadde 
olarak en çok kullanılan doğal kaynaklar ve kullanım sıklıkları rölatif olarak verilmiştir. Bu 
rölatif sıklık değerleri sıralaması, eski bir kaynağa dayanmakla birlikte, doğal maddelerin 
kullanım oranlarını göstermesi nedeniyle oldukça anlamlıdır. Günümüz malzemelerinin 
üretimindeki çeşitlilik nedeniyle, kullanılan doğal kaynakların sayısı giderek artmaktadır. 
Hedef ürün öncesi oluşan maddelere ara ürün denir. Üretim esnasında oluşan ve amaçlanan 
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üründen farklı özellikte olup, yine de bir takım faydalı amaçlar için kullanılabilen veya atılan 
maddelere yan ürün denilmektedir.  

Çizelge 3. Endüstrilerde en çok kullanılan doğal hammaddeler ve kullanılma sıklıkları 
# Hammadde  Rölatif sıklık 
1 Su  99 
2 Hava 96 
3 Kömür 91 
4 Kükürt 88 
5 Mineral tuz 75 
6 Kireç taşı 63 
7 Sülfür cevherleri 32 
8 Tuzlu sular 24 
9 Petrol  23 

10 Doğal gaz 16 
11 Güherçile  13 
12 Potasyum mineralleri 11 
13 Cips, alçı 10 
14 Kurşun cevherleri 9 
15 Kum 9 
16 Alüminyum mineralleri 8 
17 Krom cevherleri 7 
18 Demir cevherleri 6 
19 Fosfat kayası 6 
20 Deniz suyu 5 
21 Bakır cevherleri 4 
22 Flor mineralleri 4 
23 Arsenik mineralleri 3 
24 Magnezyum mineralleri 3 
25 Civa mineralleri 3 
26 Çinko cevherleri 3 
27 Antimon mineralleri 2 
28 Baryum mineralleri 2 
29 Bor mineralleri 2 
30 Manganez mineralleri 2 
31 Kalay cevherleri 2 
32 Bizmut mineralleri 1 
33 Gümüş cevherleri 1 
34 Titan cevherleri 1 

 

  



418

KÜTLE/ENERJİ DENGELERİ VE AKIM ŞEMALARI 

Maddenin gerek fiziksel ve gerekse kimyasal olarak şekil değiştirmesiyle kaybolmadığı 
kabulüyle endüstriyel işletmelerde bir girdi/çıktı kütle dengesi kurulur. Sistemde girdi/çıktı 
denk olmak durumundadır. Buna “kütle dengesi” veya “kütle bilançosu” denir. Kütle dengesi 
hazırlarken; sistem içindeki temel işlem ve proseslere giren aktif hammadde veya temel ürün 
belirli bir miktarda kabul edilerek yapılabilir. Yada tüm sistemdeki noktalardaki kütle akış 
hızları (25 kg/dk gibi) biçiminde ifade kullanılabilir. Temel işlemlerin ve proseslerinin tüm 
üretim sistemindeki sıralanışını ve madde akım yönlerini gösteren şematik gösterimlere “akım 
şeması” denir. İşletme akış şemaları üzerinde kütle bilançosu da oluşturulabilir. Sırasıyla 
kalitatif ve kantitatif akım şemaları olarak da ifade edilen bu akım şemalarına Şekil 1 ve Şekil 
2’de örnekler verilmiştir. Bazen de üretim akış şeması içinde oluşan atıksu, gaz ve katılar da 
gösterilir (bkz. Şekil 3).  

 

Şekil 1. Nitrik asit kalitatif üretim akış şeması 
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Şekil 2. Nitrik asit kantitatif üretim akış şeması 
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Şekil 3. Atık kaynaklarının gösterildiği reçine üretimi akım şeması 

Akım şemaları en basit biçimi ile dikdörtgen kutucukların birbirine bağlanması ile 
oluşturulmaktadır. Bu tarz akım şemalarına blok diyagram veya blok akım şeması 
denilmektedir. Bunların dışında kullanılan akım şeması isimlendirme ve biçimleri aşağıda 
ifade edilmiştir: 

● Proses akım şemaları: Proses akışı boyunca bulunan donatılar (reaktör, ısı değiştirici, 
pompa, taşıyıcı vb.) özel biçimleri ile yer alır. Akım şeması üzerinde kütle ve enerji bilançosu 
da oluşturulur. Ayrıca sıcaklık, basınç, entalpi, debi vb. de yer alır. 

● Mekanik (P&I) akım şemaları: Borulama ve enstrümanlar, donatıların bulunduğu akım 
şemasında gösterilir. Debi kütle miktarları vb. yer almaz. 

● Spesifik akım şemaları: Takip edilmesi önemli olan buhar, kondensat, soğutma suyu vb. 
gibi özel bileşenlerin durumları P&I diyagramı üzerinde yer alır.  
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Sanayide, çoğu kimyasal/fiziksel işlemler için enerji alış verişi de önemlidir. Bu maksatla, 
enerji denkliğini görünür biçimde ifade etmek için kütle denkliğini ifade eden akım şemaları 
da oluşturulur.  

ÜLKEMİZDE SANAYİLEŞME VE ÇEVRE  

Türkiye, dünyadaki toplam kara parçalarının %0.57’sine, dünya nüfusunun ise %1,1’ine 
sahiptir.  

Osmanlı Devleti’nde başlayan sanayileşme hareketleri, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurulmasından sonra devlet destekli olarak hızla geliştirilmeye çalışılmıştır. 17 Şubat 1923’te 
gerçeklşetirilen İzmir İktisat Kongresi, I. Beş Yıllık Sanayi Planı adıyla 1934 yılında 
gerçekleştirilen ilk planlama, Sümerbank ve Etibank’ın kurulması, 1963’te kurulan DPT 
teşkilatı, serbest piyasa, GüneyDoğu Anadolu Projesi (GAP), Avrupa Birliği ile tam üyelik ve 
gümrük birliği gibi bazı önemli adımlar ülke ekonomisi ve sanayileşmenin gelişmesinde etkili 
olmuş ve olmaya devam etmektedir. Cumhuriyetin ilk döneminde (1923-1950 arası) kendi 
ayakları üzerinde durmaya, ekonomi ve alt yapısını kurmaya çalışan Türkiye Cumhuriyeti, 
1950’den sonra tüketim malları ve tarımsal gelişme ağırlıklı bir ekonomi politikasına 
yönelmiştir. Bu arada Türkiye’nin ihraç ürünleri kompozisyonuda büyük ölçüde değişmiştir. 
1923’te tütün, kuru üzüm ve pamuk gibi tarım ürünleri en fazla ihraç edilen ürünler 
sıralamasında ilk sıralarda yer alırken, 1997 yılında bu sıralama giyim eşyası, demir çelik ve 
elektrikli makine ve cihazlar olarak değişmiştir.  

ENDÜSTRİYEL ATIK KAYNAK VE TÜRLERİ 

Endüstrilerden fiziksel biçimleri itibariyle sıvı, gaz, ve katı halde atıklar oluşabilmektedir. Bu 
atık formları endüstri faaliyetin yürütüldüğü çeşitli noktalardaki işlere göre kirletici olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Aşağıda atıksu, atık gaz, endüstriyel katı atıklar oluştukları kaynaklara 
göre ifade edilmiştir. Ayrıca gözle görünmeyen bir çok kirlenme türlerinden biri olan gürültü 
kirlenmesi de ele alınmıştır. 

Endüstriyel Atıksu Oluşma Kaynakları 

Endüstrilerde atıksu oluşum kaynakları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: 

•Endüstriyel üretim işlemleri 

• Teçhizat temizleme ve tesis içi zemin temizleme suları 

• Su ile soğutma işleri 

• Sıhhi su kullanımları 

• Hammadde ve ürün depolama (açık) sahası 

• Yağmur drenaj kanalı 

• Hava kirliliği arıtma çalışmaları (ıslak arıtma) 
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Bu kaynaklardan oluşan atıksular farklı karakterde ve konsantrasyonda kirleticileri 
içermektedir. Bu yüzden bunların arıtılmaları için ayrı düşünce ve yaklaşımlar söz konusu 
olacaktır.  

Daha önce belirtilen temel işlem ve proseslerin kullanıldığı endüstriyel üretim işlemleri 
sırasında, “endüstriyel atıksu” veya “üretim atıksuyu” olarak ifade edilen atıksular 
oluşmaktadır. Bunlar, su kirliliği mevzuatında hedef alınan atıksulardır.  

Teçhizat ve tesis içi zemin temizleme suları, hammadde ve ürünlerin kısmen bulaşık olduğu 
tank, reaktör ve zeminin su, sıcak su veya kostikli su ile yıkanması sonucunda oluşmaktadır. 
Bu atıksular, üretim atıksularına göre endüstri karakteristiğini yansıtan biçimde daha düşük 
konsantrasyonda kirleticileri içerir.  

Tesislerde ısıl işlem sonucunda ürünün veya ara ürünlerin soğutulması işleri için hava ve 
yağdan daha yaygın olarak su kullanılmaktadır. Endüstrilerde çoğunlukla suyun proses 
bileşenleri ile temas etmediği “dolaylı soğutma” yöntemi kullanıldığından; soğutma suları, 
genelde sadece sıcaklık dışında hiçbir kirletici etken içermez. Bu nedenle bu tür sular 
soğutulduktan sonra tekrar soğutma amacıyla kullanılırlar. Proses bileşenleri ile temasa 
geçerek soğutma işlevini gerçekleştiren “doğrudan soğutma” suları, proses atıksuyu olarak 
muamele görürler. 

Tesis içinde çalışanların kullandıkları lavabo, tuvalet ve duş gibi “sıhhi su kullanımları” gibi 
kaynaklardan evsel atıksu oluşmaktadır. Genellikle kırsal alanlarda olmak üzere, lojmanlardan 
kaynaklanan atıksularda bu türdendir. Bu atıksular kanalizasyonu olan yerlerde doğrudan 
kanala verilir veya endüstriyel atıksuların arıtılabilirliğini arttırmak için biyolojik arıtma 
tesisine beslenir.  

Hammadde ve ürün stoklamasının yapıldığı açık alanlarda oluşan atıksular, endüstri tipine 
bağlı olarak farklı karakterde atıksu oluşumuna neden olabilir. Genelde kirli olmayan suların 
oluşması beklenmeyen sahalarda; ince tozlu, yağlı veya değişik kimyasalları bulunduran 
madde yığınlarından dolayı kontrol gerektiren atıksular oluşabilir. 

Tesis alanından yağan yağmur sularının toplanarak drenajının gerçekleştirildiği kanalda deşarj 
kriterlerini zorlamayacak biçimde kirli sayılmayacak sular da oluşur. Bu suların proses suları 
ile birleştirilmesi arıtma maliyetini arttıracak, arıtma tesisi emniyetini zora sokacak ve ayrıca 
yürürlükteki mevzuatın öngördüğü “seyrelterek deşarj etme yasağı” ile çelişecektir. 

Tesiste oluşan atık toz ve gazların hava kirliliğine neden olmaması için deşarjdan önceki ıslak 
arıtıcılarda kullanılan sularda, tutulan kirleticiye bağlı olarak askıda katı maddeler ve 
kimyasal bileşikler bulunur. Bu atıksular da alıcı su ortamlarına ait deşarj kriterlerini 
sağlayacak şekilde arıtılmalıdır. 
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ENDÜSTRİYEL ATIK GAZ VE TOZ OLUŞMA KAYNAKLARI 

Normal havanın kirlenmesi için en önemli etkenlerin başında endüstriyel kirlenme gelir. 
Çizelge 4’te insanoğlunun normal solumasında kullandığı havanın hacimsel bileşimi 
gösterilmiştir. Endüstriyel tesislerde oluşan kirli hava tipleri; yanma ürünü gazları, partikülleri 
(toz) ve inorganik ve organik gazları içerebilmektedir.  

Çizelge 4. Normal (kuru) havanın bileşimi 

 

Atık gaz içindeki partiküller; toz, füme, smok, mist, fog ve aerosol şeklinde büyüklük ve 
fiziksel durumlarına göre ifade edilirler. Atık gaz içindeki inorganik gaz kirleticiler; sülfürlü 
gazlar, karbon oksitler, azotlu gazlar, halojenler ve halürler, fotokimyasal ürünler, siyanürler, 
amonyum bileşikleri ve kloroflorokarbonlar şeklinde sıralanmaktadır. Organik gaz kirleticiler 
ayrıldığı gruplar ise; hidrokarbonlar (parafinler, asetilen, olefinler ve aromatikler), alifatik 
oksijenli bileşikler (aldehitler, ketonlar, organik asitler, alkoller, organik halürler, organik 
sülfürler ve organik hidroperoksitler) şeklindedir. 

Tesislerde kirli havanın oluşmasına neden olan faaliyetler ana hatlarıyla aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 

• Üretim faaliyetleri 

• Açık alanlardaki yığınlar ve depolama tankları 

• Kazan dairesinde ve işletmedeki yakma işlemleri  
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Çizelge 5’te temiz hava ile tipik kirlenmeye sahip havadaki kirletici parametre derişimleri 
mukayese için verilmiştir. 

Çizelge 5. Temiz hava ve tipik kirlenmiş havadaki kirletici derişimleri 

 

Üretim faaliyetleri sonucunda oluşabilecek toz ve partiküller ile bunların boyutları Çizelge 
6’da verilmiştir. Çizelge 7’de ise gaz kirleticiler ile bunların kaynaklandığı endüstri örnekleri 
sıralanmıştır.  

Çizelge 6. Bazı endüstriyel toz ve partiküllerin boyut dağılımı  
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Çizelge 7. Gaz kirleticiler ve endüstriyel kaynakları 
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Isı ve enerji ihtiyaçlarının temini, endüstri işlemleri için önemli ihtiyaçlardan biridir. Bu 
maksatla fosil yakıtların çeşitli yakıcılarda yakılması söz konusudur. Bu durumda yanmaya 
yönelik olarak; CO, NOx, yanmamış ve/veya okside olup tam yanmamış hidrokarbonlar ve 
partiküller gibi hava kirleticiler oluşmaktadır. Endüstride doğal gaz tüketimi giderek 
yaygınlaşmaktadır. Katı yakıtların kullanımı imalat sanayinde terkedilmiş durumdadır. Enerji 
üretim sektöründe ise katı yakıt kullanımı ağırlıklı durumdadır.  

En çok kullanılmakta olan linyit türü katı yakıtların, ülkemiz genelinde; % 0,1-52 arasında 
rutubet, %10-26 arasında kül ve %0,6-7,6 arasında kükürt içerdiği bilinmektedir. Katı 
yakıtların en büyük problemleri yanmaları sonucu oluşan partikül ve kükürt oksitlerdir.  

Ülkemiz sanayisi için önemli bir yeri olan sıvı yakıtlar 5 ayrı gruba ayrılmakta ise de sanayide 
daha çok 4, 5 ve 6 nolu fuel oillerin kullanımları sınırlanmaktadır. Hafif sıvı yakıtlar olarak 
bilinen 1, 2 ve 4 nolu fuel oiller ev ve ticarethanelerde kullanılabilir.  
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Bunların maksimum kükürt içerikleri; % 0,1, 0,7 ve 1,5 şeklinde sıralanır. Ağır sıvı yakıt 
olarak bilinen 5 ve 6 nolu fuel oiller ise sırasıyla; maksimum %2 - 2,8 kükürt içerirler. Bunlar 
ayrıca maksimum % 0,05 - 0.08 oranında kül de içerirler ki bunlar partikül oluşumuna neden 
olur. 

Yakıtların verimli yanmaları da önemli bir husustur. Eğer yakıtı yakmaya yeter oksijen 
sağlanmamış ise yanma gazları içinde CO konsantrasyonu çok yükselecek ve ayrıca baca gazı 
içinde önemli ölçüde yanmamış yakıtta çiğ biçimde bulunacak ve bu nedenle yakıt kaybı 
olacaktır. Bunun aksine yakıtın yanması için yeterden fazla hava beslenmesi durumunda, 
sistemden fazla hava geçtiğinden ısıyı alan eşanjörlerden enerji kazanımı verimli 
yapılamayacağından atmosfere fazladan enerji atılmaktadır. Bunun önüne geçmek için hava 
fazlası katsayısı (lambda) denen değerden çok az oranda fazla tutulan hava miktarı (serbest 
oksijen) beslenmesi gerekmektedir. Hava fazlası katsayısı katı yakıtlar için 2’ye yaklaşırken 
fuel oiller için 1,05-1,15 arasındadır. Katı yakıtlardaki yanma veriminin düşüklüğü ve daha 
fazla enerjinin atmosfere atılması, daha az tercih edilmelerine neden olmuştur.  

Atık (evsel çöp) yakma tesislerindeki enerji kazanımının yapılması durumunda, hava kirliliği 
kontrol ekipmanının da çok büyük olmayacağı durum için %50-100 hava fazlası 
önerilmektedir.  

Günümüz dünyasında yakma teknolojileri ve atık gaz kontrol sistemlerindeki ilerlemeler ve 
giderek azalan yakıt rezervleri, ucuz olduğu bilinen katı ve sıvı yakıtlara tekrar yönelinmesine 
neden olmaktadır. Örneğin enerji üretim sektöründe atık ve diğer biyokütlenin yakılmasının 
yaygınlaştığı görülmektedir.  

Sanayi ve enerji sektöründe kullanılmakta olan yakıcı türleri bir çok şekilde sınıflandırılmakta 
ise de, bu alanda karşılaşılan belli başlı yakıcı türleri aşina olunması gayesiyle aşağıda 
sıralanmıştır: 

• Sıcak su (kalorifer) kazanı 

• Buhar kazanı 

• Kızgın yağ kazanı 

• Akışkan yatak kazanı 

Ülkemiz sanayisinde enerji tüketiminde tasarruf yapılması için, Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından yoğun eğitim ve bilgilendirme çalışmaları başlamıştır.  

Hava kirletici organik buhar ve gazların yanıcılıkları dışında, patlama riskleri de 
bulunmaktadır. Organik gaz ve buharların hava ile karışımlarında patlamanın başladığı 
minimum orana %LEL (Lower Explosive Limit) denilir. Bu seviyeye erişen organik gaz 
ortamda yeterli hava ve kıvılcım bulunması ile patlar. Patlama riski %LEL’den itibaren 
devam eder. Aralığın bittiği %UEL (Upper Explosive Limit) orandan sonra yanma meydana 
gelir. Patlamanın söz konusu olabileceği % oran aralığı her madde için değişir. Şekil 4’te bazı 
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organik gazlara ait patlama aralıkları verilmiştir. Çizelge 8’de geriye kalan bir kısım genel 
yanıcı solventlere ait patlama aralıkları sıralanmıştır. Bunların dışında benzin buharları için 
patlama aralığı % hacim olarak %1-6 arasında değişir. LPG için patlama aralığı; %LEL: 1,8 
ve %UEL: 9,5 şeklinde verilir. CO için de patlama aralığı mevcut olup, %12,5-74,2 
şeklindedir. %LEL oranlarının küçülmesi patlayıcılıktaki riskin büyüklüğünü gösterir. %LEL 
değerinin çok düşük oranda başlaması ve patlama aralığının geniş olması söz konusu 
hidrokarbonun patlama riski doğurma potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade etmektedir.  

 

Şekil 4. Bazı organik gazlara ait patlama aralıkları 

Bazı ince toz halindeki maddeler de hava ile karıştıklarında patlama ve yanmaya neden 
olabilmektedir. Bunlara örnek olarak magnezyum, alüminyum ve çinko gibi metallerin ince 
tozları verilebilir.  

Çizelge 8. Bazı genel yanıcı organik buharlara ait LEL ve UEL değerleri 
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ENDÜTRİYEL KATI ATIK OLUŞMA KAYNAKLARI 

Tesislerde oluşan katı atıklar fiziksel formlarına göre; katı atıklar ve çamur biçiminde 
ayrılırlar. Tehlikelilik durumuna göre de atıklar; tehlikeli atıklar ve tehlikeli olmayan katı 
atıklar biçiminde belirtilmektedir. Endüstrilerde katı atık oluşan kaynaklar aşağıda maddeler 
halinde sıralanmıştır: 

• Üretim faaliyetleri (organik, inorganik veya tehlikeli özellikte) 

• Atıksu ve atık gaz arıtma tesisleri (arıtma çamuru ve filtre tozları) 

• Evsel tipteki atıkların oluştuğu işletme, mutfak ve bürolar 

Endüstri gruplarında oluşması beklenen katı atık türleri Çizelge 9’da verilmiştir. Endüstrilerde 
oluşan katı atıklarla (bazı sıvı atıkları da ihtiva ediyor) ilgili veriler Çizelge 10 ila Çizelge 
12’de sıralanmıştır.  

Çizelge 9. Endüstrilerde oluşan atık türleri 
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Çizelge 10. Endüstrilerde oluşan katı atıklara ait madde grupları bileşimleri 

 



432

 
 
 
Çizelge 11. Bazı endüstriyel katı atıklara ait yoğunluk ve rutubet muhtevaları 
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Çizelge 12. Bazı endüstrilerde oluşan katı atık miktarları 

 

ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜLERİN OLUŞMA KAYNAKLARI 

Gürültünün yani istenmeyen sesin fiziksel büyüklüğü ses basıncı ile ifade edilir. Kaynaktan 
itibaren ölçülen ses basıncına Ses Basınç Seviyesi (SPL) ve kaynağın kendisine ait ses 
basıncına ise Ses Güç Seviyesi (SWL) denilmektedir. Ses basınçları yani gürültü dB birimiyle 
gösterilir.  

Endüstrilerdeki gürültü kaynakları, genel olarak açık alan ve kapalı alan gürültüleri diye ikiye 
ayrılabilir. Bazı tesisler de kapalı alan çok az olduğundan tesis içi gürültüsü ön plana 
çıkmayabilir. Bazı tesislerde ise açık alan yok gibidir. Bu durumda ise kapalı alan gürültüleri 
ön plandadır.  

İşletmelerdeki gürültü kaynakları sahip oldukları sürekliliklerine göre; sürekli gürültü, kesikli 
gürültü, ve darbe gürültüleri olarak yarılabilirler. Ölçümlerin değerlendirilebilir olması için 
temsil edici bir süre boyunca ölçülen gürültülerin ortalama değeri (Leq) araştırılır.  

Endüstrilerde gürültülere neden olan makine ve ekipman türleri aşağıda sıralanmıştır: 

• Kompresör ve pompalar 

• Dizel yakıtlı motorlar 

• Elektrikli makineler 

• Pnömatik sistemler 

• Gaz türbinleri 

• Taşıt ve yükleme/boşaltma araçları 

• Vanalar ve borular 

Tesislerdeki gürültülerin belirlenmesi yanında işletmede çalışanların gürültüye maruz kalma 
sürelerini de göz önünde bulundurarak değerlendirmelerin yapılması gerekir. 
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ENDÜSTRİYEL SIVI, GAZ VE KATI ATIKLARIN VE GÜRÜLTÜNÜN 
KONTROLÜ 

Endüstriyel Atıksuların Kontrolü 

Endüstri tiplerine bağlı olarak, endüstri atıksuyu bileşimi değiştiğinden uygulanacak arıtma 
yöntemi/yöntemleri değişmektedir. Çizelge 13’te endüstriyel atıksudan kirleticilerin giderilme 
yöntemleri verilmiştir. 

Çizelge 13. Endüstriyel kirleticilere tatbik edilen arıtma yöntemleri 
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Atıksulara uygulanan arıtma işlemleri kademeleri aşağıdaki gibi sıralanır: 

• Ön Arıtma 

• Birinci kademe arıtma 

• İkinci kademe arıtma 

• Üçüncü kademe (ileri) arıtma 

• Dezenfeksiyon 

• Nihai uzaklaştırma 

Bu kademelerde bulunan temel arıtma işlemleri Çizelge 3.14’te verilmiştir. 
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Çizelge 14. Atıksu arıtma kademelerinde temel arıtma işlemleri ve giderilen kirleticiler 
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Endüstriyel Atık Gaz ve Tozların Kontrolü 

Endüstrilerden çok değişik inorganik ve organik gazlar atılabilmektedir. Bunlar için sırasıyla; 

• Islak arıtıclar (absorpsiyon) 

• Kuru adsorpsiyon ortamları ve 

•Yakıcılar 

kullanılmaktadır. Toz ve partiküller için uygulanan ekipmanlar ise uygulandığı alanlar da 
belirtilerek Çizelge 15’te verilmiştir. Çizelge 16’da ise partikül tutucuların verimleri 
görülebilir.  

Çizelge 15. Partikül gidericilerin kullanıldığı endüstriler 
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Çizelge 16. Partikül ve toz kontrol ekipmanlarının giderme verimleri 

 

Endüstriyel Katı Atıkların Kontrolü 

Endüstriyel katı atıklar genelde geri kazanmaya uygun olan atıklardır. Geri kazanılamayan 
atıklar  eğer tehlikeli ise gerekli fizibiliteler yapıldıktan sonra; 

• Yakma ve piroliz 

• Kimyasal ve fiziksel fiksasyon (katılaştırma) 

• Depolama 

• Kompostlaştırma 

• Anaerobik çürütme 

•Hayvan yemi olarak kullanma 

gibi yöntemlerle bertaraf edilir. 
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ENDÜSTRİYEL GÜRÜLTÜLERİN KONTROLÜ 

Gürültü kontrolünde en etkin adım, gürültünün kaynakta kontrol altına alınmasıdır. Kaynağın 
gürültüsünün zararsız hale getirilmesi işi; kaynak gürültüsüne neden olan nokta veya 
noktaların tespiti, gürültüye neden olan sesin ve mekanik titreşimlerin analizi ile 
sesin/titreşimin azaltılması için gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra kaynağı oluşturan 
makinenin çevreden yalıtılması şeklinde yürütülür. Bu suretle, gürültü kontrolü açısından 
çevre için daha rahatlatıcı bir sonuç alınabilmektedir. Kaynakta gerekli önlem alınması, 
çevredeki alıcıların her birinde ayrı önlem alınmasından daha mantıklı ve daha ekonomik 
olmaktadır. Kaynaktaki önlemlere zemin vasıtası ile titreşimin yayılmasının önlenmesi de 
dahildir. Endüstri tesislerindeki makinelerin gerekli bakımlarının yapılması da gürültünün 
azaltılmasında önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Gürültü düzeyi yüksek makinelerin aynı 
kapalı birimde toplanması ile tesisin diğer birimlerinin rahatlatılması sağlanır. Kaynakta 
gürültülerin çok yüksek olması durumunda, gürültüyü makul düzeylere indirmek için çok 
fazla önlem gerekmekte ve bazen bu önlemler yetersiz kalmaktadır.  

Endüstrilerde kaynak ile alıcı arasında yapılan gürültü kontrol çalışmalarında en yaygın olarak 
kullanılan sistemler: 

• Birimler arasındaki sürekli insan trafiğinin olduğu kapılara ağır plastik şeritlerin konulması 
ile koruyucu bir levhanın oluşturulması 

• Gürültülü birimlere araç giriş/çıkışının aracı algılayınca otomatik açılan kapıların konulması 

•Gürültülü birimin duvar/tavan ve zeminin ses geçirimini azaltacak malzemelerle kaplanması  

•Gürültünün istenen düzeye düşmesi nedeniyle, alıcı ile kaynak arasına cam/plastik/metal vb. 
levhaların ve duvar inşası  

şeklindedir. 

Alıcıların bulunduğu noktada ise alıcıların türüne göre önlemler alınır. Alıcılar insanlar 
olabileceği gibi hassas cihazlarda olabilir. Alıcı bazen de gürültüden etkilenenlerin çok olması 
nedeniyle bir ortam da kabul edilebilir. Alıcılar gürültülü ortamın içinde veya dış gürültüden 
etkileniyor olabilirler. Alıcıların, insan/cihaz/ortam olmalarına göre bunları koruyacak 
önlemlere başvurulur. İnsanların işitme sağlığını korumak için kulak koruyucu malzeme ve 
ekipmanların kullanılması gerekir. Bu malzeme ve ekipmanlar gürültüyü 25 dB 
azaltabildiklerinden kaynak gürültüsünün azaltılamadığı iç gürültülü ortamlarda, önemli 
ölçüde faydalı olmaktadır. Alıcı konumdaki hassas cihaz veya ortamın korunması için ise 
yalıtım tekniklerine başvurulur.  
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Temel prosesler 
1 Yanma (kontrolsüz oksidasyon) 
2 Halojenasyon  
3 Sülfanosyan  
4 Oksidasyon  
5 Hidroliz  
6 Nötralizasyon  
7 Hidrojenasyon  
8 Silikat oluşumu 
9 Dehidrojenasyon 

10 Elektroliz 
11 Alkilasyon 
12 Kalsinasyon 
13 Kondensasyon 

14 Dehidratasyon 
15 Nitrolama 
16 Polimaerizasyon 
17 Ester oluşumu 
18 Fermentasyon 
19 Redüksiyon 
20 Kraking 
21 Aromatizasyon 
22 İzomerizasyon 
23 Alkolisiz 
24 İyon değişimi 
25 Piroliz ve kraking 
26 Karboksilosiz 

Endüstrilerde Kullanılan Temel Prosesler 
 

Endüstride gerçekleştirilen yanma, nötralizasyon, 
nitrolama ve ester oluşumu gibi kimyasal işlemlerdir. 

Temel İşlemler 
1 Akışkanların akımı 
2 Akışkanların taşınması 
3 Isı değiştirme ve iletimi 
4 Evaporasyon (Buharlaştırma) 
5 Distilasyon  
6 Kurutma 
7 Adsorpsiyon  
8 Gaz Absorpsiyonu 
9 Katıların taşınması 

10 Kırma ve öğütme 
11 Kristalizasyon 
12 Sızma ve süzme 
13 Ekstraksiyon  
14 Çok komponentli distilasyon 
15 Karıştırma 
16 Mekanik ayırma 
17 Nemlendirme  

Endüstrilerde Kullanılan Temel İşlem 

Birçok sürecin gerçekleştirilmesinde ortak olarak 
kullanılan ısıtma, soğutma, öğütme vb. fiziksel 
işlemler. 

Endüstriyel İşletmelerin Büyüklüklerine Göre 
Sınıflandırılması 

 18/01/2001 tarih ve 24291 nolu Resmi Gazetede 
yayımlanan 21/11/2000 tarih ve 2000/1822 sayılı 
KOBİ Yatırımları Teşvikleri hakkındaki Bakanlar 
Kurulu kararına göre; 
Çalıştırdıkları işçi sayılarına göre işyerleri, 
● 1-9 işçi mikro ölçekli işletme 
● 10-49 işçi küçük ölçekli işletme 
● 50-250 işçi orta ölçekli işletme 
İstanbul Sanayi Odasının sınıflandırmasına göre; 
Çalıştırdıkları işçi sayılarına göre işyerleri, 
● 5-49 işçi küçük ölçekli işletme  
● 50-250 işçi orta ölçekli işletme 
 

Giriş 

1995’te nüfusu 2,8 milyar olan dünya şimdi 6 milyar 
nüfusa ulaşmıştır. 2025’te ise 8 milyara erişmesi 
beklenmektedir. 1955’te dünyanın %32’si ancak 
şehirlerde yaşarken, günümüzde bu oran %47 
olmuştur. 2025 yılında ise %59 oranına erişmesi 
beklenmektedir. Bu değerler, dünyanın giderek 
endüstrileştiğinin bir göstergesidir. Her gün üretime 
dair yeni gelişmelerin olması beraberinde 
endüstriyel kirlenmenin de hem çeşitlenerek hem 
de güçlenerek büyümesine neden olmaktadır. 
 

İçerik 
• Giriş 
• Endüstriyel işletmelerin sınıflandırılması 
• Endüstrilerde kullanılan temel işlem ve prosesler 
• Kütle/enerji dengeleri ve akım şemaları 
• Endüstriyel atık kaynak ve türleri 
• Endüstriyel gürültülerin oluşma kaynakları 
• Endüstriyel sıvı, gaz ve katı atıkların kontrolü 
• Endüstriyel gürültünün kontrolü 
• Sorular  

ENDÜSTRİYEL KİRLENME 
KONTROLÜ 

 

Doç. Dr. Mahir İNCE 
Yıldız Teknik Üniversitesi 

Çevre Mühendisliği 
Ekim, 2014 
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Normal (kuru) havanın bileşimi Endüstriyel Atık Gaz ve Toz Oluşma Kaynakları 

• Normal havanın kirlenmesi için en önemli 
etkenlerin başında endüstriyel kirlenme gelir.  

• Endüstriyel tesislerde oluşan kirli hava tipleri; 
yanma ürünü gazları, partiküleri (toz) ve 
inorganik ve organik gazları içerebilmektedir.  
 

Endüstriyel Atıksu Oluşma Kaynakları 

•Endüstriyel üretim işlemleri 
• Teçhizat temizleme ve zemin temizleme suları 
• Su ile soğutma işleri 
• Sıhhi su kullanımları 
• Hammadde ve ürün depolama (açık) sahası 
• Yağmur drenaj kanalı 
• Hava kirliliği arıtma çalışmaları (ıslak arıtma) 

 

Endüstriyel Atıkların Kaynak ve Türleri 
 

Endüstrilerden fiziksel biçimleri itibariyle sıvı, 
gaz, ve katı halde atıklar oluşabilmektedir. Bu 
atık formları endüstri faaliyetin yürütüldüğü 
çeşitli noktalardaki işlere göre kirletici olarak 
karşımıza çıkmaktadır.  

Atık kaynaklarının gösterildiği reçine üretimi akım şeması Nitrik asit kalitatif üretim akış şeması 

Kütle/Enerji Dengeleri ve Akım Şemaları 
 

Maddenin gerek fiziksel ve gerekse kimyasal 
olarak şekil değiştirmesiyle kaybolmadığı 
kabulüyle endüstriyel işletmelerde bir girdi/çıktı 
kütle dengesi kurulur. Sistemde girdi/çıktı denk 
olmak durumundadır. Buna “kütle dengesi” veya 
“kütle bilançosu” denir. Kütle dengesi 
hazırlarken; sistem içindeki temel işlem ve 
proseslere giren aktif hammadde veya temel 
ürün belirli bir miktarda kabul edilerek 
yapılabilir.  

Endüstrilerde en çok kullanılan doğal hammaddeler  

# Hammadde  Rölatif sıklık 
1 Su  99 
2 Hava 96 
3 Kömür 91 
4 Kükürt 88 
5 Mineral tuz 75 
6 Kireç taşı 63 
7 Sülfür cevherleri 32 
8 Tuzlu sular 24 
9 Petrol  23 

10 Doğal gaz 16 
11 Güherçile  13 
12 Potasyum mineralleri 11 
13 Cips, alçı 10 
14 Kurşun cevherleri 9 
15 Kum 9 
16 Alüminyum mineralleri 8 
17 Krom cevherleri 7 

# Hammadde  Rölatif sıklık 
18 Demir cevherleri 6 
19 Fosfat kayası 6 
20 Deniz suyu 5 
21 Bakır cevherleri 4 
22 Flor mineralleri 4 
23 Arsenik mineralleri 3 
24 Magnezyum mineralleri 3 
25 Civa mineralleri 3 
26 Çinko cevherleri 3 
27 Antimon mineralleri 2 
28 Baryum mineralleri 2 
29 Bor mineralleri 2 
30 Manganez mineralleri 2 
31 Kalay cevherleri 2 
32 Bizmut mineralleri 1 
33 Gümüş cevherleri 1 
34 Titan cevherleri 1 
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Endütriyel Katı Atık Oluşma Kaynakları 
 Tesislerde oluşan katı atıklar fiziksel formlarına göre; katı 

atıklar ve çamur biçiminde ayrılırlar. Tehlikelilik durumuna 
göre de atıklar; tehlikeli atıklar ve tehlikeli olmayan katı 
atıklar biçiminde belirtilmektedir. Endüstrilerde katı atık 
oluşan kaynaklar aşağıda maddeler halinde sıralanmıştır: 
• Üretim faaliyetleri (organik, inorganik veya tehlikeli 
özellikte) 
• Atıksu ve atık gaz arıtma tesisleri (arıtma çamuru ve filtre 
tozları) 
• Evsel tipteki atıkların oluştuğu işletme, mutfak ve bürolar 
 

Bazı genel yanıcı organik buharlara ait LEL ve UEL değerleri 

Bazı organik gazlara ait patlama aralıkları 

Hava kirletici organik buhar ve gazların yanıcılıkları dışında, 
patlama riskleri de bulunmaktadır. Organik gaz ve buharların 
hava ile karışımlarında patlamanın başladığı minimum orana 
%LEL (Lower Explosive Limit) denilir.  

Gaz kirleticiler ve endüstriyel kaynakları 

Gaz kirleticiler ve endüstriyel kaynakları 
 Bazı endüstriyel toz ve partiküllerin boyut dağılımı  

 

Temiz hava ve tipik kirlenmiş havadaki kirletici derişimleri Tesislerde kirli havanın oluşma nedeni  

• Üretim faaliyetleri 
• Açık alanlardaki yığınlar ve depolama tankları 
• Kazan dairesinde ve işletmedeki yakma işlemleri  
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Gürültü kaynakları 

• Kompresör ve pompalar 
• Dizel yakıtlı motorlar 
• Elektrikli makineler 
• Pnömatik sistemler 
• Gaz türbinleri 
• Taşıt ve yükleme/boşaltma araçları 
• Vanalar ve borular 

 

Endüstriyel Gürültülerin Oluşma Kaynakları 

• Gürültünün yani istenmeyen sesin fiziksel büyüklüğü ses 
basıncı ile ifade edilir. Kaynaktan itibaren  ölçülen ses 
basıncına Ses Basınç Seviyesi (SPL) ve kaynağın kendisine 
ait ses basıncına ise Ses Güç Seviyesi (SWL) 
denilmektedir. Ses basınçları yani gürültü dB birimiyle 
gösterilir.  

• Endüstrilerdeki gürültü kaynakları, 
    genel olarak açık alan ve kapalı alan 
     gürültüleri diye ikiye ayrılabilir.  

Bazı endüstrilerde oluşan katı atık miktarları 
Bazı endüstriyel katı atıklara ait yoğunluk ve rutubet 

muhtevaları 
 

Endüstrilerde oluşan katı atıklara ait madde grupları bileşimleri Endüstrilerde oluşan katı atıklara ait madde grupları bileşimleri 

Endüstrilerde oluşan atık türleri 
Endüstrilerde oluşan atık türleri 
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Endüstriyel Gürültülerin Kontrolü 

Gürültü kontrolünde en etkin adım, gürültünün 
kaynakta kontrol altına alınmasıdır. Kaynağın 
gürültüsünün zararsız hale getirilmesi işi; kaynak 
gürültüsüne neden olan nokta veya noktaların 
tespiti, gürültüye neden olan sesin ve mekanik 
titreşimlerin analizi ile sesin/titreşimin azaltılması 
için gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra 
kaynağı oluşturan makinenin çevreden yalıtılması 
şeklinde yürütülür. 

Endüstriyel Katı Atıkların Kontrolü 
Endüstriyel katı atıklar genelde geri kazanmaya 
uygun olan atıklardır. Geri kazanılamayan atıklar  
eğer tehlikeli ise gerekli fizibiliteler yapıldıktan 
sonra; 
• Yakma ve piroliz 
• Kimyasal ve fiziksel fiksasyon (katılaştırma) 
• Depolama 
• Kompostlaştırma 
• Anaerobik çürütme 
•Hayvan yemi olarak kullanma 
 

Partikül ve toz kontrol ekipmanlarının 
giderme verimleri Partikül gidericilerin kullanıldığı endüstriler 

Endüstriyel Atık Gaz ve Toz Kontrolü 
 

Endüstrilerden çok değişik inorganik ve organik 
gazlar atılabilmektedir. Bunlar için 
• Islak arıtıclar (absorpsiyon) 
• Kuru adsorpsiyon ortamları  
•Yakıcılar 

 

Atıksu arıtma kademelerinde temel 
arıtma işlemleri ve giderilen 
kirleticiler 

Atıksulara uygulanan arıtma işlemleri kademeleri  

• Ön Arıtma 
• Birinci kademe arıtma 
• İkinci kademe arıtma 
• Üçüncü kademe (ileri) arıtma 
• Dezenfeksiyon 
• Nihai uzaklaştırma 

 

Endüstriyel Atıksuların Kontrolü 
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                        Dinlediğiniz için teşekkür ederim… 

Yararlanılan Kaynaklar 

• Besselievre, E.B., Schwartz, M., The Treatment 
Industrial Wastes, McGraw Hill-Kogakusha, 2nd 
Edition, 1976.  

• Gönüllü, T., Endüstriyel kirlenme Kontrolü, Birsen 
yayınevi Ltd. Şti., Cilt 1, ISBN: 975-511-384-3, 
İstanbul, 2004.   

• Schnelle, K.B.Jr., Brown, C.A., Air Pollution Control 
Technology Handbook, CRC Press, 2002. 

• Sound Research Laboratories Ltd., Noise Control 
in Industry, 3rd Edition, E.&f:N. Spon, 1991.  
 

Gürültü Kontrolü 
• Birimler arasındaki sürekli insan trafiğinin olduğu 
kapılara ağır plastik şeritlerin konulması ile 
koruyucu bir levhanın oluşturulması 
• Gürültülü birimlere araç giriş/çıkışının aracı 
algılayınca otomatik açılan kapıların konulması 
•Gürültülü birimin duvar/tavan ve zeminin ses 
geçirimini azaltacak malzemelerle kaplanması  
•Gürültünün istenen düzeye düşmesi nedeniyle, 
alıcı ile kaynak arasına cam/plastik/metal vb. 
levhaların ve duvar inşası  
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1. GİRİŞ 
 
İçme suyu arıtımındaki temel amaç, suyu yönetmeliklerde belirtilen içilebilir kaliteye 
getirmektir. İçme suyunda aranan bazı özellikler aşağıda belirtilmiştir; 
 

 Sular, renksiz, berrak ve içimi serinletici olmalıdır. Sularda fenoller, yağlar gibi 
suya kötü koku ve tat verecek maddeler olmamalıdır. 

 Suda en düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonu 5 mg/l olmalıdır. 
 Su hastalık yapıcı mikroorganizma içermemelidir. Suda Shigella dysenterial 

organizması Basili dizanteri hastalığına, Salmonella typhi Tifo hastalığına, 
entamoeba histolytica Amibli dizanteri hastalığına, hepatitis virüsü sarılığa yol 
açmaktadır. Bunlardan başka, çeşitli virüslerin su ortamında bulunması ile birçok 
hastalık bulaşabilir. Sudaki zararlı organizmaları yok etmek için, ülkemizde en 
yaygın kullanılan teknik klor dezenfeksiyonudur. Suyun bakiye klor miktarı 0.1-
0.2 mg/l olacak şekilde ve uygun temas süresi ile bağırsak patojen bakterilerini ve 
0.3-0.4 mg/l oranında klorla dezenfeksiyon halinde virüslerin yok edildiği 
bilinmektedir. 

 Suda sağlığa zararlı olacak miktarda ve çeşitlilikte kimyasal maddeler 
bulunmamalıdır. Bu kimyasallardan arsenik, toz halinde iken zehirsiz iken, su veya 
havadaki nem ile Arsenik trioksite dönüşerek oldukça zehirli bir forma dönüşür. 
Ayrıca, en fazla kanserojen olduğu düşünülen ağır metaldir. Ağır metaller vücutta 
birikim yaparak eşik konsantrasyonu aşınca zararlı olmaktadır. Civa da suda 
bulunduğu taktirde, baş ağrısı, yorgunluk, kol ve bacaklarda ağrı oluşturması yanı 
sıra diş etlerinde iltihaba neden olur, ruhi bozukluklar, duyu bozukluklarına neden 
olur. Kadmiyum, ilk etapta baş ağrısı, boğazda kuruluk, sinirlilik, boğazda kuvvetli 
tahriş öksürüğü gibi rahatsızlıklara neden olur. Krom, ülser, bronşit, akciğer ve 
böbrek hastalıklarına yol açar. Kurşun ilk etapta iştahsızlık, karın ağrısı, yorgunluk 
hissettirir, akabinde felç ve duyu organlarının bozulmalarına yol açar. Baryum kas 
ve kalp adalelerine, damar ve sinir sistemine direk zarar verir. Nitrat, özellikle 
bebeklerde ölümlere yol açar. Florür diş çürümelerine karşı etkili olsa da fazla 
bulunduğu taktirde zehirli olup kişide iştah azalmasına omurga ve bacak 
kemiklerinde sertleşmelere yol açar.  

 Su kullanma maksatlarına uygun olmalıdır. Özellikle kuyulardan çekilen sular 
demir (Fe2+) ve mangan (Mn2+) bakımından zengindirler. Demir (2+) oksijen ile 
buluştuğunda Fe(3+)’e yükseltgendiğinden su sarımtırak bir renk alır. Su dağıtım 
şebekelerinde demir bakterilerinin oluşmasına ve tıkanmalara da yol açar. Diğer 
taraftan mangan da benzer şekilde oksijen ile buluştuğunda suda siyah çökeleklere 
yol açar.  

 Sular agresif olmamalıdır. Suyun agresifliği serbest CO2 ile HCO3- iyonunun 
dengede olmamasından ileri gelir. Suların agresifliği, boruların korozyonuna yol 
açar. Boru materyalinin bileşenleri bu şeklide suya geçerek besin zincirine katılmış 
olur. 

 
İçme suyu arıtımının genel amaçları şunlardır: 

 Su sıcaklığının düşürülmesi/yükseltilmesi 
 Renk bulanıklık, koku giderilmesi 
 Mikroorganizma giderilmesi 
 Demir ve Mangan giderilmesi 
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 Amonyum giderilmesi 
 Oksijen konsantrasyonunun yükseltilmesi 
 Suya CO2 verilmesi/giderilmesi 
 Hidrojen sülfür/metan giderilmesi 
 Asitlerden temizleme 
 Su yumuşatma 
 Suyun korozif özelliğinin kaldırılması 
 Tuzluluğun giderilmesi 
 Zararlı kimyasalların giderilmesi 
 Nitrat giderilmesi 
 Klorlu halojenlerin giderilmesi 
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2. SU ARITIMINDA TEMEL ÜNİTELER 
 
Suların arıtılmasında amaç 17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 
“İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”te belirtilen standartların sağlanmasıdır. 
Bu yönetmelik değerlerinin sağlanması ve dolaysıyla arıtılan suların insan sağlığına olumsuz 
bir etki yapmaması için, hamsu kaynağına ve özelliklerine bağlı olarak farklı arıtma prosesleri 
kullanılmaktadır. Geçmişte su temini çok önemli iken ve günümüzde su temininin yanı sıra 
sağlıklı su üretimi de oldukça önem arz etmektedir. Şekil 2.1’de farklı su kaynakları ve 
özellikleri için farklı proseslerden oluşan arıtma kombinasyonları görülmektedir.  
 

 

 
a) Çökebilen madde miktarı yüksek ve mevsimlere göre kil muhtevası ve rengi değişen 

nehir suyu arıtma akım şeması 
 
 

 
b) Ötrofik göl ve su haznelerinin suları için arıtma akım şeması 

 
 
 

 
c) Su kalitesi iyi olan göller ve su hazneleri için arıtma akım şeması 
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d) Yeraltı sularından demir ve mangan giderilmesi arıtma akım şeması 

 
Şekil 2.1 Farklı su kaynakları ve özellikleri için arıtma akım şemaları 
 

Aşağıda arıtma proseslerinde kullanımı yaygın olan su arıtma prosesleri ile ilgili bilgiler 
derlenmiştir.  

 

2.1 Izgara ve Elekler 
Su içerisinde bulunan büyük parçaların pompa, boru ve teçhizata zarar vermemesi, diğer 
arıtma kısımlarına gelen yükün hafifletilmesi ve yüzücü maddelerin sudan ayrılması gibi 
amaçlarla ızgara ve elekler kullanılmaktadır. Izgaralar, genellikle terfi merkezi öncesinde 
su alma yapılarında inşaa edilmektedir. 
  

2.2 Biriktirme Yapısı 
Su kalitesini iyileştirmek, konsantrasyondaki salınımları dengelemek için 
kullanılmaktadır. Çökebilen madde miktarı yüksek ve mevsimlere göre kil içeriği ve rengi 
değişen nehir suları içme suyu maksatlı kullanılacaksa biriktirme yapıları gereklidir. 
Biriktirme müddeti 10-20 gün alınır. Bundan maksat iri tanelerin çökelmesi ve su 
kalitesinin düzeltilmesi ve debinin dengelenmesidir. Biriktirme haznesi veya suni göl 
yapılmadığı takdirde iri tanelerin çökelmesi için bir çökeltme havuzu (kum tutucu) 
yapılması mümkündür.   
 
Özellikle nehirlerden su temininde biriktirmenin büyük önemi vardır. Biriktirme müddeti 
genellikle 10 ila 20 gün arasında alınmaktadır. Burada hedef; iri danelerin çökelmesi, su 
kalitesinin düzeltilmesi ve debinin dengelenmesidir. Biriktirme hazneleri olarak suni 
göller veya biriktirme yapıları kastedilmektedir. Biriktirme haznesinin yapılmasının 
mümkün olmaması halinde en azından bir dinlendirme havuzu (kum tutucu) yapılması 
gerekli görülmektedir. Biriktirme yapılarının faydaları ve su kalitesinde meydana 
gelebilecek bozulmalar aşağıda özetlenmiştir.  
 
Biriktirme haznelerinin faydaları: 
 

 Suda bulunan iri taneler çökelir. 
 Suyun bulanıklığı azalır. 
 Sudaki çözünmüş oksijende artma olabilir. 
 Su sertliğinde azalma olabilir. Çünkü suda çözünmüş halde bulunan CO2, algler 

tarafından alındığı zaman aşağıdaki reaksiyon sola doğru kayar. Böylece Ca2+ 
konsantrasyonunda azalma olur. 

            CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca+2 + 2HCO3-  
 Koliform sayısında ve hastalık yapan mikroorganizma sayısında azalma görülür. 
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 Su kalitesinde dengelenme olur. 
 Nehirdeki kurak devre akımları esnasında biriktirme haznesinde kafi derecede su 

bulunur. 
 Nehirdeki kirletici konsantrasyonunun çok artması halinde su alma ağzı 

kapatılarak, bir müddet hazneden su alınabilir, böylece fazla kirletilmiş devrelerde 
tasfiye tesisinin aşırı yüklenmesinin ve çıkış suyu kalitesinin bozulmasının önüne 
geçilmiş olur. 

 
 
 

Su kalitesinde mümkün olabilecek bozulmalar: 
 

 Alg büyümesi en büyük problemdir. Alg büyümesi sebebiyle estetik görünüş 
bozulur, koku ve tat problemleri ortaya çıkar, mavi-yeşil algler gibi bazı 
yosunlar sebebiyle zehirli madde konsantrasyonu artar. Algler hızlı kum 
filtrelerinin kısa zamanda tıkanmasına veya geri yıkama periyodunun 
azalmasına sebep olurlar. 

 Bazı kirleticiler tekrar ortaya çıkabilir. Mesela tabana biriken organik 
maddelerin, anaerobik olarak ayrışması neticesi koku ve tat problemleri ortaya 
çıkar. 

 Sıcaklık tabakalaşması sebebiyle su kalitesi bozulabilir. 
 
 

2.3 Havalandırma 
Suya oksijen kazandırmak veya CO2, H2S, CH4, uçucu organikler gibi gazları su ortamından 
uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, tesise alınan ham suyun daha verimli bir 
şekilde arıtılabilmesi ve sudaki kokuların giderilmesi, mangan ve demirin oksitlenerek 
çökelmesini sağlaması amaçları içinde havalandırma ünitesi yapılmaktadır. Su arıtımında 
kullanılan havalandırıcıları dört sınıfta toplamak mümkündür. Bunlar; 

 Cazibe ile çalışanlar 
o Kademeli kaskat havalandırıcılar 
o Eğik düzlem şeklindeki havalandırıcılar 
o Düşümlü havalandırıcılar 

 Püskürtücüler: su püskürtücüden düşey eğimli şekilde yukarı doğru püskürtülür. 
Bu sırada su damlalarla ayrılır, temas yüzeyi artar ve havadan oksijeni alır. 

 Basınçlı hava ile (kabarcıklı) havalandırma: havuzun veya reaktörün tabanına veya 
belli bir yüksekliğine yerleştirilen delikli borular veya gözenekli tüp veya 
difüzörlerden basınçlı hava verilir. Hava blower ile verilir. Gerekli hava miktarı ve 
basıncı boru ve difüzörlerdeki yük kayıplarına bağlı olarak hesaplanır. Kış 
şartlarında don problemi yoktur.  

 Mekanik Havalandırıcılar: bir tahrik ve dişli tertibatına bağlı bir havalandırıcıdan 
ibaret olup, su ile temas eden aksam koni, plaka veya fırça şeklinde olur.  

 
İçme suyu arıtımında en çok kullanılan havalandırıcılar, cazibeyle çalışan kaskat 
(merdiven) tipi havalandırıcılardır. Bu ünitede demir, mangan ve organik madde 
oksidasyonundan dolayı zamanla kaskatlar yosunlanabilir veya demirin oksitlenmesiyle 
kızılımsı, manganezin oksitlenmesiyle de siyah renkli bir film tabakası ile kaplanabilir. 
Giriş vana odasında tesisin tümünü ya da varsa havalandırma ünitesini by-pass yapmak 
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mümkündür. Tesis genel bakımda iken ya da zaman zaman by-pass edilerek basamak 
yüzeyleri fırçalanarak temizlenmeli, ünite tabanında birikebilecek kum, çakıl vb. 
maddeler temizlenmelidir. 
 

2.4 Nötralizasyon 
pH bilindiği üzere sudaki serbest hidrojenin aktivitesinin bir ölçüsüdür ve 
pH=−log[H+]=−log[a+] şeklinde ifade edilmektedir.   pH skalası 0-14 arasında 
değişmektedir. 7’den küçük olanlar asit ve büyük olanlar baz olarak ifade edilir. Asit ve 
bazlar temasa geldiklerinde birbirini gidermektedir. Bu esnada tuzlar oluşur. 
Nötrleştirme işlemi bir nevi tuz oluşturma işlemidir.  
Asit ve bazlar, aynı miktarda H+ veya OH− ihtiva etseler dahi, suda aktif biçimde 
nötralizasyon için reaksiyona girmede farklılık gösterirler. Bu durum asit ve bazların 
dissosiye olma dereceleri ile açıklanır ve eğer dissosiye olma derecesi fazla ise aside 
kuvvetli asit ve düşükse zayıf asit denilir. 
 

2.4.1 Nötralizasyon gereksinimi 
• Su toplama ve dağıtma sistemleri 5’ten az pH değerlerinde korozyona 

uğramaktadır.  
• Biyolojik arıtma tesislerinde ise optimum mikroorganizma çoğalması 6,5-8 

arasında pH değerleri istemektedir.  
• Fiziksel (aktif karbon adsorpsiyonu) ve kimyasal (koagülasyon, oksidasyon, 

redüksiyon, amonyak uçurma vb.) arıtma sistemleri de pH değerinden etkilenirler. 
 

2.4.2 Nötralizasyon yöntemleri 
 

• Aşındırıcı etkilerini kaldıracak şekilde asidik ve alkali atıkları nötral pH’ya gelecek 
şekilde karıştırma 

• Asit atıklarını kireç yataklarından geçirme 
• Asit atıklarını kireç solüsyonları ile karıştırma 
• Asit atıklarına NaOH ve Na2CO3 bazik solüsyonlarını ilave etme 
• Alkali atıklardan yanma gazlarını geçirme 
• Alkali atıklardan CO2 geçirme 
• Alkali atıklara sülfürik ve hidroklorik asit vb. asitler ilave etme 
• Metal çöktürme gayesiyle nötralizasyon 
• Metal korozyonunu veya diğer malzemelere zarar verilmesini önlemek 
• Biyolojik arıtma öncesinde ön arıtma olarak 
• Alıcı sulara deşarjdan sonra tekrar su temin edebilmek ve alıcı ortam canlı 

hayatına zararı önlemek için nötral pH değerinde arıtılmış su sağlama 
• Yağ-emülsiyon kırma 
• Klorlama, oksidasyon vb. gibi reaksiyon hızı pH’a bağlı olan işlemlerin icrasından 

önce pH ayarlama 
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2.5 Hızlı Karıştırma (Koagülasyon veya Pıhtılaştırma) ve 
Yumaklaştırma (Yavaş Karıştırma) 

Hızlı karıştırıcılar, kimyasal maddelerin suya karıştırıldığı ve üniform dağılımın yapıldığı 
yapılardır. Mekanik veya hidrolik olarak karışımın sağlanması mümkündür. Suda bulunan 
askıdaki ve kolloidal partiküller genellikle negatif bir elektrik yükü taşırlar ve bu nedenle 
birbirlerini iterek yumaklaşmayı ve dolayısıyla çökelmeyi önlerler. Bunu engellemek için 
suya kimyasal maddeler (örneğin; alüminyum sülfat, demir üç klorür, PAC ve demir sülfat 
gibi) ilâve edilir. Yardımcı kimyasal madde olarak anyonik polielektrolit ilâve edilebilir. 
Bu maddeler, pozitif yüklü metal iyonları içerdiği için negatif yüklü askıdaki ve kolloidal 
partikülleri nötralize ederler. Bu nötralizasyon sonucu, partiküller birleşmeye 
başlamakta ve birleşmeden sonra çökelerek sudan giderilmektedir.  
 
Hızlı karıştırıcıların tasarımında temas (bekleme) süresi ile hız gradyanı önemlidir. Hızlı 
karıştırma odalarının hacimlerinin bulunması, bekleme (temas) süresinin seçilmesi 
suretiyle hesaplanabilir. Bu süre, hız gradyanına, kullanılan kimyevi maddenin cinsine ve 
karıştırma şekline göre değişir. Duruma ve şartlara göre temas süresi 0.5-5 dakika ve hız 
gradyanı ise G = 300 ilâ 1000 sn-1 arasında değişmektedir.  Mesela kireç ile yumuşatmada 
karıştırma odasında bekleme müddeti 5 dakika civarında alınmaktadır. 
 
Hızlı karıştırıcılarla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

 İçme suyu arıtma tesisinin verimliliği için suya katılacak kimyasal maddelerin 
suda homojen bir şekilde karışmalarını ve dağılımını temin edebilmek 
maksadıyla tesiste uygun özellikte hızlı karıştırıcılar kullanılmalıdır.  

 Karıştırıcılar mekanik olabileceği gibi hidrolik de olabilir. Burada esas olan 
kimyasal maddenin ham suya homojen bir şekilde karışmasını sağlamaktır. 

 Hızlı karıştırıcılar az enerji tüketecek ve en etkin karışmayı sağlayacak şekilde 
projelendirilmelidir.  

 Karıştırıcıların arıza sebebiyle devreden çıkışını kontrol odasına haber vermek 
için alarm sistemi bulunmalıdır.  

 Karıştırıcı yataklarından hiçbir şekilde suya yağ kaçmasına sebebiyet 
verilmemeli, bunu sağlamak maksadıyla gerekli önlemler alınmalıdır.  

 Hızlı karıştırma ünitelerinde kimyasal maddelerdeki safsızlıklardan dolayı su 
yüzeyinde zaman zaman köpüklenmeler olabilir. Bir tel süzgeç yardımı ile ölü 
noktalardan bunlar alınmalıdır.  

 Mekanik karıştırıcı redüktörü düzenli olarak yağlanmalı ve kanatların bakımı 
yapılmalıdır.  

 Hızlı karıştırma flok oluşumu dolayısı ile arıtmanın verimi için çok önemli 
olduğundan ünite aşırı yüklenmemeli ve tasarlanan minimum debiden düşük 
şartlarda işletilmemelidir.  

 Debinin azaltılması gerekiyorsa gözlerden birini devre dışı bırakmak tercih 
edilmelidir. 

 Tank dip temizliği, taşkın hatları kontrolu ve temizliği zaman zaman kontrol 
edilerek gerektikçe yapılmalıdır. Bu maksatla karıştırma odasının boşaltma 
veya temizlik maksatlı olarak tahliyesi sağlanmalıdır.  
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Yüzey suları 10-7 – 0.1 mm büyüklüğündeki danecikleri ihtiva eder. Bu danecikler, 
çözünmüş maddeler, kolloidler ve askıdaki maddeler olarak sınıflandırılırlar. Çözünmüş 
maddeler çapları 0.001 µm’den küçük olan maddelerdir. Kolloidlerin çapları ise 0.001-1 
µm arasındadır. Kil, SiO2, Fe(OH)3, virüsler (0.03-0.3 µm) kolloid sınıflandırmasına 
dahildir. Askıdaki maddelerin çapları 1 µm’den büyüktür. Suda bulunan maddeler 
hidrofobik suyu sevmeyen (kil) ve hidrofilik suyu seven (örnek; nişasta, protoinler ve 
organik polimerler) olarak ikiye ayrılmaktadır. Kolloid danecikler, bulundukları sıvı 
içinde daima bir elektrik yüküne sahiptir. Daneciğin yükü fazla ise etrafına çok miktarda 
zıt işaretli iyon çeker. Böylece danecik zıt işaretli iyonlarla kaplanmış olur. Bu ilk ve yoğun 
zıt iyonlar tabakasına sabit tabaka veya stern tabakası denilmektedir. Stern tabakasının 
dışında yine aynı işaretli iyonların teşkil ettiği bir tabaka daha bulunur. Bu tabakaya Gouy 
Chapman Tabakası veya “Dağınık Tabaka” denir. İşte bu iki tabakaya “çift tabaka” adı 
verilir. Çift tabakada esas itibariyle kolloidin yüküne zıt iyonlar bulunmakla birlikte, aynı 
işaretli iyonlar da bulunur. Ancak iyonların sayıları danecik yüzeyinden uzaklaştıkça 
azalır. Belli bir mesafede + ve –  yüklü iyonların sayıları eşit olup, bu noktaya izoelektrik 
nokta denilmektedir. Bu noktada potansiyel sıfırdır. Buradan danecik yüzeyine gidildikçe 
anyon ve katyonlar arasındaki konsantrasyon farkı arttığından elektrostatik potansiyel 
de artar. Şekil 2.2’de görüldüğü üzere kesme yüzeyi ile toplam potansiyel arasındaki fark 
zeta potansiyeli olarak tanımlanmaktadır. Optimum koagülasyon, zeta potansiyeli 0 
olduğunda ortaya çıkar. Etkin bir koagülasyon ±0.5 mV zeta potansiyeli aralığının üstünde 
oluşur. 
 
 

 
Şekil 2.2 Negatif yüklü bir koloidin etrafındaki tabakalar 

 
Yumaklaştırmadan  amaç,  kendiliğinden çökelemeyen  daneciklerin  yumaklar  haline  
getirilip  çöktürülmesidir. Birtakım kimyasal maddelerin ilave edilmesi suretiyle danecik 
etrafındaki çift tabakanın sıkıştırılması, danecik yüzeyindeki potansiyelin azaltılması ve 
kolloidlerin metal hidroksitler çökerken, onlarla birlikte sürüklenmesinin sağlanması 
gerekir. Bir daneciğin çökelme hızı danenin yoğunluğuna, dane çapına ve sıvı 
viskozitesine bağlıdır. Dane çapı küçüldükçe çökelme hızı azalır. Daha hızlı bir çökelme 
için bu danecikler yumak haline getirilmelidir. Yumaklar, yumaklaştırıcıdan sonra gelen 
çökeltim havuzlarında veya filtrasyon ünitesinde giderilir.  
 
Kolloidlerin  stabilizasyonu  aşağıda  belirtilen  şekillerde  olmaktadır.  Duruma  ve  
şartlara  göre bunlardan biri veya birkaçı daha tesirli olmaktadır. Bunlar: 
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 Çözeltiye ilave edilen zıt yüklü iyonlar, danecik etrafındaki çift tabakanın sıkışmasına 

sebeb olurlar. Böylece danecikler arasındaki itme etkisi azalır. 
 Çözeltiye ilave edilen metal iyonları veya organik polimerlerin danecik yüzeyinde 

adsorbe edilmesiyle danecik yüzeyindeki potansiyel azalmaktadır. 
 Yumaklaştırıcı maddelerin çözeltiye ilave edilmesiyle teşekkül eden metal 

hidroksitler çökerlerken kolloidleri de bir ağ şeklinde sararak onların da çökelmesini 
temin ederler. 

 Organik polimerlerin  kullanılması halinde uzun zincirli bu polimerler, kolloidlerin 
etrafını sararak bir köprü meydana getirir. Böylece kolloidlerin destabizasyonu 
sağlanır. 

 
Partiküllerin brownia hareketleri ile oluşan yumaklaşma çeşidine “Perikinetik 
Yumaklaşma” ve çözeltiye ilave edilen kimyasal maddeler ile oluşan yumaklaşmaya 
“Ortokinetik Yumaklaşma” denilmektedir. Perikinetik yumaklaşma ortokinetik 
yumaklaşmadan daha yavaştır. Yumaklaştırıcı kimyasal maddelerin hızlı karıştırma 
tankında suya karıştırılmasından sonra yumakların oluşması için yavaş karıştırma 
işleminin (flokülasyon) yapılması gereklidir. Yardımcı kimyasal madde olarak anyonik 
polielektrolit ilâve edilebilir. Bu işlem, partiküllerin birleştirilmesi veya büyüklüklerinin 
arttırılması demektir. Yavaş karıştırma işlemi mekanik veya hidrolik olarak yapılabilir. 
Ancak en fazla mekanik yumaklaştırıcılar kullanılmaktadır. 
 
Yumaklaştıma tasarımında bekleme süresi ve hız gradyanı önemlidir. Yumaklaştırma tankında 
bekleme süresi genellikle 15 ila 45 dakika arasında alınmaktadır. Bulanıklık giderilmesinde bu 
iki değerin arasındaki değer olan 30 dk’yı almak uygun olabilir. Sulardan sertlik gidene 
işleminde ise bu süre 45 ila 60 dk’ya kadar çıkmaktadır. Hız gradyanı ise esas itibariyle 10 
dan 100 sn-1  değerine kadar seçilebilirse de bu değerin 20 ila 74 sn-1 arasında kalması 
tavsiye edilmektedir. 
 
 
Yavaş karıştırıcılarla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

 Yavaş karıştırıcılar yumaklaşmayı sağlamak maksadı ile mekanik ve hidrolik olarak 
durultucu havuzların önünde tertip edilmelidir.  

 Yavaş karıştırıcılar, yumaklaşmayı kolaylaştıracak olan koagülantların sudaki 
yayılımını bozmayacak ve oluşmakta olan yumakları birbirine temas ettirerek daha 
sıkı ve daha büyük boyutta yumakların oluşmasını ve bunların durultucuda daha 
kolay ve çabuk çökelmesini sağlayacak şekilde seçilmelidir.  

 Karıştırıcılar suda türbülans oluşturmadan karıştırma işlemini en etkin ve az enerji 
harcamak suretiyle sağlamalıdır.  

 Yavaş karıştırıcıların genel bakımı hızlı karıştırma ünitesinde olduğu gibi yapılır. 
Hidrolik karıştırmalı ünitelerden farklı olarak mekanik karıştırmalı ünitelerde 
mekanik aksama özen gösterilmelidir.  

 Korozyona karşı boyama işlemlerine dikkat edilmeli, ahşap paletli karıştırıcılarda 
aşınan paletler yenilenmelidir. Yenileme mutlaka emprenye edilmiş ahşap 
(bünyesine farklı yöntemlerle çeşitli kimyasal maddeler emdirilmiş ahşap) 
kullanılarak yapılmalıdır.  

 Debi azalması durumunda bir veya birkaç karıştırıcı ünitesi devre dışına alınmalıdır. 
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 Devre dışına alınan karıştırıcı havuzları tamamen tahliye edilerek, tank tabanı ve 
karıştırıcı aksamı temizlenmelidir. Bu maksatla yavaş karıştırma odaları, boşaltma 
veya temizlik maksatlı olarak teçhiz edilmelidir. 

 

Yumaklaştırma işlemine etki eden unsurlar aşağıda maddeler halinde belirtilmiştir. 
 

 Ham suyun kalitesi, bulanıklılığı 
 Sudaki kolloidlerin ve asılı maddelerin miktar ve özellikleri 
 Suyun pH değeri 
 Yumaklaştırma  prosesinin  çeşidi,  hızlı  karıştırma  ve  yumaklaştırmada  bekleme 

süreleri 
 Suyun sıcaklığı 
 Suyun alkalinitesi 
 Sudaki iyonların miktar ve özellikleri 
 Yumaklaştırıcıların cins ve dozları. 

 

Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmada kullanılan kimyasallar; koagülantlar, koagülant 
yardımcıları ve alkali-asidik kimyasallar başlıkları altında toplanabilir (Tablo 2.1). Başlıca 
koagülantlar partiküllerin destabilize olup kümeleşmesini sağlarken koagülant 
yardımcıları, bunların yoğunluklarını arttırarak flokların çökelmesine yardımcı olma ya 
da flokları sertleştirerek prosesin devamında dağılmalarını engellemek gibi görevler 
üstlenirler. En çok kullanılanları alüminyum ve demir tuzlarıdır.  
 

En çok kullanılan koagülantlar alüminyum ve demir tuzlarıdır. Alüminyum sülfat (alüm), 
su arıtımında en yaygın kullanılan koagülanttır. Çözeltiye eklendiğinde tuzu katyonik 
olarak iyonlarına ayrışır. Suya yeterli oranda eklendiğinde, bu tuzlardaki iyonlar, OH-, 
karbonat ya da bikarbonat iyonları ile tepkimeye girerek çözünmeyen hidroksitleri 
([Al(OH)3]+) oluşturur. Demir sülfat ile birlikte en çok kullanılan iki koagülanttan biridir. 
Yüksek verimli bir arıtma kimyasalıdır. Alüminyum sülfatın çalışma aralığı su ve 
atıksuyun bulanıklık vb. değerlerine bağlı olarak 5.5 - 7.8 pH aralığı olarak kabul edilir. 
 
Demir klorür (ferrik klorür) şu şekillerde ambalajlanmaktadır: (a) %60 FeCl3 ihtiva eden 
kristalize şekli su sızmayan ağaç fıçılarda, (b) %98 FeCl3 ihtiva eden anhidrus şekli 
varillerde ve (c) %31-45 FeCl3 ihtiva eden sıvı şekli cam damacanalarda, kauçuk kaplı 
variller de ve kauçuk kaplı tankerlerde sevk edilmektedir. Sıvı ferrik klorür korrozif olup 
ancak kauçuk, cam ve seramik teçhizat ile kullanılabilmektedir. Kuru kristalleri veya 
anhidrus (susuz) şekli rutubet giremeyen paketlerde muhafaza edilebilir. Rutubet alan 
malzemenin korozifliği derhal yükselir ve kabını tahrip eder.  
 
Yardımcı koagülant olarak en yaygın polielektrolitler kullanılmaktadır. Polielektrolitler 
yüksek molekül ağırlıklı polimerlerdir. İçerdikleri adsorplanabilen gruplardan dolayı 
partiküller veya yüklü floklar arasında köprü oluştururlar. Alum veya demir klorür ile 
birlikte düşük dozlarda (1-5 mg/L) polielektrolit ilavesi ile büyük floklar (0.3-1mm) 
oluşur. Polielektrolitler pH’dan etkilenmeksizin koloidin etkin yükünü azaltarak 
koagülasyonu sağlarlar.  
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Tablo 2.1. Koagülasyon ve flokülasyonda kullanılan koagülantlar, koagülant yardımcıları 
ve diğer kimyasallar  

 
Özellik Kimyasal madde 

Başlıca koagülantlar 

Aluminyum sülfat [Al2(SO4)3.16H2O] 
Demir sülfat [Fe2(SO4)3·9H2O] 
Demir klorür (FeCl3·6H2O) 
Demir sülfat (FeSO4.7H2O) 
Magnezyum karbonat (MgCO3.3H2O) 
Sodyum aluminat (NaAlO2) 

Koagülant yardımcıları 
Aktif silika 
Anyonik polielektrolit 
Katyonik polielektrolit 
Non-iyonik polimer 

Oksitleyici maddeler 

Klor (Cl2) 
Klor dioksit (ClO2) 
Potasyum permanganat (KMnO4) 
Kalsiyum hipoklorit (CaOCl2.4 H2O) 
Sodyum hipoklorit (NaOCl) 

Alkaliler 

Kalsiyum karbonat (CaCO3) 
Dolomitik kireç (%5 CaO ve %40 MgO) 
Kalsiyum hidroksit (kireç) [Ca(OH)2] 
Magnezyum oksit (MgO) 
Sodyum karbonat (Na2CO) 
Sodyum hidroksit (NaOH) 

Diğer maddeler 
Bentonit 
Kaolin 
Diğer kil ve mineraller 
Aktif karbon (toz) 

 

 

2.6 Çöktürme 
Çöktürme içme suyu arıtımında iki şekilde uygulanmaktadır. Bunlardan birincisi basit 
çöktürme, ikincisi ise hızlı karıştırma ve yumaklaştırma veya yumuşatmayı takip eden 
çöktürmedir. Birincisinde, yüzey sularındaki çökebilen katı maddelerin sudan uzaklaştırılması 
söz konusu olduğundan çökeltme işlemi danelerin çökeltilmesi işlemidir. İkincisinde, 
yumaklaştırma olduğundan çökeltme özellikleri farklıdır. Bu cins çökeltme yumaklı çökeltme 
olarak isimlendirilmektedir. 
 
Basit çöktürme, suda bulunan çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak için kullanılır. 
Bulanıklılığın fazla olması hallerinde ise kendisinden sonraki tasfiye kademesinin yükünü 
azaltmak maksadıyla kullanılabilir. Özellikle yavaş kum filtrelerinden önce basit çökeltme 
havuzlarının kullanılmasının sebebi budur. 
 
Basit çöktürmede, bulanıklığı çok fazla olmayan sularda suyun içine herhangi bir kimyasal 
madde verilmeden suyun belli bir sürede, belli bir hızla ve belli bir alandan geçirilmesi 
sırasında, sudaki kirletici parametrelerin yerçekimi kuvveti ve kendi özgül ağırlıkları 
yardımıyla çökeltilmesi esasına göre gerçekleştirilir. Bu tip çökelmede, çökelme hızları  
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konsantrasyondan bağımsızdır ve yüzeysel hidrolik yüke eşit olup, partikül konsantrasyonu 
düşük değerdedir. 
 
Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmayı takip eden çöktürme, renk ve bulanıklılığı gidermek için 
yumaklaştırıcı kimyasal maddelerin ilavesi ve sertliği gidermek için kireç ve soda ilavesi ilavesi 
sonucu oluşan çok sayıdaki çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak maksadıyla kullanılır. Bu 
tip çökelmede, büyük bir partikül konsantrasyonu bulunmakla birlikte partiküller arasında 
çarpışmalar ve birleşmeler söz konusu olmaktadır. Yüzeysel hidrolik yük ve alıkonma süresi 
kritiktir ve tanecik büyümesi önemlidir. 
 
Çöktürme havuzları içme suyu arıtımında suda bulunan askıdaki çökebilen katı maddelerin 
miktarlarının azaltılmasında kullanılır. Çöktürme, içme suyu arıtımında dezenfeksiyondan 
sonra en çok kullanılan bir işlemdir. Çöktürme havuzlarının verimliliği, giderilecek olan asılı 
maddelerin özelliklerine ve çöktürme havuzunun hidrolik karakteristiklerine bağlıdır. 
Çöktürme havuzlarının hidrolik karakteristiklerini havuzun geometrisi ve suyun havuzdaki akış 
şekli belirler.  
 
Yumaklaştırma ve çökelme bölgelerinin birleştirildiği birleşik sistemlerdeki yukarı akışlı 
çökeltine havuzlarının haricinde, içme suyu tasfiyesinde en çok kullanılan havuzlar yatay akışlı 
havuzlardır. Yatay akışlı havuzlar dikdörtgen veya daire şeklinde olabilir. Daire planlı havuzlar 
merkezden veya çevreden beslenebilir. Fakat en çok kullanılan daire planlı havuzlar merkezden 
beslenen havuzlardır. Çöktürme havuz türüne bağlı olarak tasarım parametreleri farklılıklar 
göstermektedir. Örnek olarak dikdörtgen planlı havuzlar 1.5 ilâ 7.5 m genişlikte inşa edilirler. 
Bunların çamur sıyırıcıları paralel olarak yerleştirilirse bu genişlikler biraz daha arttırılabilir. 
Uzunlukları ise en fazla 75 m’ye kadar alınmaktadır. Çoğunlukla uzunluğun genişliğe oranı 3/1 
ilâ 5/1 arasında alınır. Yaklaşık 30 m uzunlukta olan havuzlar yaygın olarak kullanılır. 
Dikdörtgen havuzların derinliği en az 2.5 m, tavsiye edilen derinlikler ise 2.5 – 3.7 m 
arasındadır. Bazı çalışmalarda derinliğin 2.1 – 4.6 m arasında seçilebileceğini belirtmiştir. En 
çok kullanılan ortalama havuz derinliği 3 m’dir.  
 
Dairesel çöktürme  havuzların  çapları  75-90  m  çapa kadar  inşa edilirse de bunların  
çaplarının 38-45 m den büyük olmaması uygundur, hatta çapın 30 m den büyük 
seçilmemesi tercih edilmektedir. Merkezden beslenen havuzlar için en genel bir dağıtma bacası 
havuzun merkezinde bulunan silindirik bir perdeden ibarettir. Suyun üniform çıkışını sağlamak 
üzere çıkış boşlukları bulunur. Bu boşluklarda su hızı 0,3 m/sn yi geçmemelidir. Dairesel 
havuzların tabanları merkezdeki çamur toplama çukuruna doğru % 8 ~ (1:12) eğimli yapılır. 
Ancak havuzun kullanma maksadına bağlı olarak bu eğim 1:12 ila 1:6 arasında değişmektedir. 
Ancak en çok kullanılan eğim 1:8 ila 1:12 arasındadır. Çamur çukurlarının eğimleri ise 
dikdörtgen havuzlardakine benzer şekilde 1,2:1 ila 2:1 arasında seçilmektedir. 
 
 
 
Çöktürme prosesini etkileyen temel faktörler aşağıdaki gibidir. 
 
 Çöktürme havuzunun boyutları ve şekli,  
 Çökelecek partiküllerin ağırlıkları, 
 Vizkozite ve su sıcaklığı, 
 Yüzey yükü, 
 Yüzey alanı, 
 Akış hızı, 
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 Giriş ve çıkış yapısı tasarımı, 
 Bekletme süresi,  
 Havuzun efektif derinliği 
 
 
Çöktürme havuzları ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

 Çöktürme havuzları, yavaş karıştırma sonunda oluşacak olan flokların sudan 
ayrılarak alınmasını sağlayan havuzlar olup, şekilleri çamurun alınış biçimine ve 
arazinin topoğrafik yapısına bağlı olarak seçilmelidir.  

 Çamurun dipten alınmasının tercih edilmesi halinde dikdörtgen veya dairesel 
çöktürme havuzları seçilmelidir. 

 Sınırlı ve az eğimli arazilerde daha ziyade dairesel tipler tercih edilmelidir. 
 Çamurun yüzdürülerek, çamur battaniyesi oluşturmak suretiyle havuzun yüzeyine 

yakın bir seviyesinden alınan proseslerde kare tipi durultucular seçilmelidir.  
 Çöktürme havuzu girişlerinde suyun havuzlara eşit dağıtımını temin edecek kapak, 

penstok veya vana. bulunmalıdır. 
 Çöktürme havuzlarında biriken çamuru, çamur toplama havuzuna otomatik olarak 

atabilecek bir çamur uzaklaştırma sistemi bulunmalıdır.  
 Çöktürme havuzu sistemdeki vana arızalarını merkezi kumanda odasına haber 

verecek alarm sistemi kurulmalıdır.  
 Çamur sıyırma ve uzaklaştırma tertibatı yeterli güç ve emniyette ve her türlü şartlarda 

ve yük altında çalışabilecek özellikte yapılmalıdır.   
 Çöktürme havuzlarında oluşan çamur miktarı ham su kalitesine, dozlama miktarına 

ve durultucu verimine doğrudan bağıntılıdır. Çamur tahliyesinde; tabandan çamur 
tahliyesi taban eğimini kullanarak cazibeli şekilde veya tüm tabanı tarayan çamur 
sıyırıcılar veya vakum sistemi ile yapılır. Çamur tahliyesinin mekanik aksamla 
yapıldığı durultucularda aksamın bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.  

 Çamur sıyırıcıların yürüme hızları optimuma ayarlanmalıdır. Çok sık aralıklarla 
çamur çekimi su kaybına, çok uzun aralıklarla çamur çekimi tıkanıklıklara sebep 
olacağından otomatik zaman ayarlı vanalarla çamur tahliyesi yapılan tesislerde 
optimum çamur boşaltım süreleri tayin edilmelidir.  

 Çamur boşaltım aralıkları işletme kayıtlarına geçirilerek tahliye edilen çamur miktarı 
saptanmalıdır. İşletme sırasında durulmuş su kanalları gözlenerek filtrelere flok 
kaçıp kaçmadığı kontrol edilmelidir. Flok kaçışı varsa dozlama, hız ve debi 
kontrolleri yapılmalıdır. 

 Proses dizaynına göre köpük toplama yavaş karıştırıcı dağıtım kanalı veya durultucu 
giriş kanalından alınmalıdır. 

 Yosunlaşmayı, sinek ve koku oluşumunu engellemek için özellikle yaz aylarında ön 
dezenfeksiyona özen göstermelidir.  

 Çöktürme havuzları sırayla devre dışına alınarak havuzların genel bakımı ve 
temizliği yapılmalıdır. Plakalı (lamelli) tip durultucularda havuz içinde kalan metal 
aksamın korozyona uğramaması için devamlı bakım ve boyanması yapılmalı, 
plakalar zaman zaman kasetlerinden çıkarılıp temizlenmeli, aşınan veya kırılan 
plakalar yenilenmelidir. 

 Çöktürme havuzu çıkışlarında borularda çamur tıkanmaması için gerekli önlemler 
alınmalı ve gerekli temizliğin yapılabilmesine imkân sağlayacak dip savak  (tahliye) 
tertibatı yapılmalıdır. 
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2.7 Filtrasyon 
Filtrasyon, bilinen en eski su arıtımı yöntemidir. Çevrede gerçekleşen doğal arıtım 
mekanizmalarının başında zaten filtrasyon gelir. Su arıtımında filtrasyon, farklı kirleticilerin 
gideriminde yaygın olarak kullanılan bir sistemdir. Esas olarak sistem, suyun poroz bir yataktan 
geçirilerek askıda katıların giderilmesidir. Filtrasyon sistemleri genellikle dezenfeksiyon 
sistemlerinden önce kullanılır ve dezenfeksiyon sistemlerine gelen katı madde yükünün 
azaltılması hususunda önemli bir rol oynar. 
 
Filtrasyon prosesinde katı maddelerin gideriminde rol oynayan mekanizmalar tam olarak 
anlaşılmış olmasa da muhtelif teorilere göre süzme, çökelme, çarpma ve kesişme gibi birden 
fazla mekanizmanın ortak etkisiyle arıtım gerçekleşmektedir. Filtre yatağının daneleri 
arasındaki boşlukların boyutlarına bağlı olarak bazı katı maddeler bu boşluklara 
sığmadıklarından bu boşluklarda sıkışır ve tutulurlar, ki bu mekanizma süzme mekanizmasıdır.  
Bu mekanizma sayesinde özellikle yumaklaştırma yapılmış sulardaki büyük boyutlu katı 
maddeler giderilir. Buna karşın çöktürme tanklarının çıkışında suda kalan katı maddeler boyut 
olarak çok küçük olmakta ve süzme mekanizması bu partiküller için iyi performans 
sağlayamamaktadır. Bu tip küçük partiküller, özellikle düşük hızlı bölgelerde çökelme yoluyla 
sudan ayrılarak filtre malzemesine yapışır, ki bu mekanizma çökelme mekanizması olarak 
adlandırılır. Bazı diğer partiküller ise, su, poroz yapıda değişen hız ve yönlerde hareket ederken 
büyük kütleleri nedeniyle suyun bu akış çizgilerini takip edememektedir. Bu partiküller 
kütleleri nedeniyle (eylemsizlik) su akışından uzaklaşmakta ve filtrede tutulmaktadır. Bu 
partiküllerin çarpma yoluyla tutuldukları söylenebilir. Bazı diğer durumlarda ise suyun 
filtredeki akış çizgilerinin filtredeki kum danelerine çok yakın geçmesi sırasında partiküllerin 
kum danelerine değip bunlara tutunması mümkündür. Bu durum ise kesişme mekanizması 
olarak adlandırılır.   
 
Bütün bu filtrasyon mekanizmalarına ek olarak filtre yatağı ve kolloidal partiküllerin bazı 
fiziksel ve kimyasal özellikleri de filtrasyon prosesine yardımcı olmaktadır. Mesela, kolloidal 
partiküllerle filtre yatağı arasında gerçekleşebilecek kimyasal reaksiyonlar ya da yatak 
malzemesi ile partiküller arasındaki fiziksel çekim kuvvetleri filtrasyon performansını artırıcı 
yönde etki eder. 
 
Filtrasyon boyunca yatakta tutulan partiküller yatak içindeki boşlukları doldurur ve bunun 
sonucunda süzme mekanizması verimi yani filtrasyon verimi artar. Ayrıca, filtre yatağındaki 
kesit alanının daralması sonucu filtrasyon hızı ve yatak yük kaybı da artar. Sonuç olarak 
filtrasyon debisi, filtre performansı ve verim düşer. Bu noktada filtre yatağının tıkandığı 
düşünülür. Bu nedenle, filtre performansını iyileştirmek maksadıyla filtre yatağının en hızlı 
şekilde onarılması, temizlenmesi gerekmektedir.  
 
İçme suyu arıtımında kullanılan filtrasyon prosesleri arasında hızlı kum filtreleri ve çok tabakalı 
filtreler, yavaş kum filtreleri ve diatoma filtreler sayılabilir. Bunlara ek olarak muhtelif 
membran filtrasyon prosesleri de kullanılmaktadır. 
 
Bir içme suyu arıtma tesisinde filtrasyon ünitesinin amaçları şunlardır: 
 
 Hamsudaki ya da önceki ünitelerin (havalandırma, yumaklaştırma ya da çöktürme) çıkış 

sularındaki kolloidal maddeleri sudan ayırarak suyu berraklaştırmak ve düşük bulanıklıkta 
çıkış suyu üretmek. 

 Suyun içinde mevcut olabilecek fekal koliform ve diğer zararlı mikroorganizmaları sudan 
ayırmak. 
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 Filtre yatağı boyunca oluşabilecek biyolojik aktivite sayesinde suyun organik madde 
konsantrasyonunu azaltmak. 

 
Diatoma filtreler, sıklıkla ön kaplamalı filtreler olarak da bilinir. Bu proseste, filtrede kullanılan 
bir ızgara (septum), her bir filtre döngüsünde diatom ile kaplanır. Diatom, ön kaplama amacıyla 
en sıklıkla kullanılan malzeme olsa da perlit kullanımı da mümkündür. Diatoma filtrelerde filtre 
yatağı her döngü sonunda yıkanarak bertaraf edilir.  
 
Diatom, mikroalgal kültürlerin fosilleşmiş artıklarından oluşan tebeşirimsi maddedir. Diatom 
yataklarında medyan parçacık boyutu yaklaşık 22,3 µm olup, parçacıkların %80’i 5 ila 64 µm 
(d80 = 64 µm) aralığındadır. Diatom malzemenin poroz yapısındaki açıklıkların boyutu 0,1 µm 
civarında olup, septum üzerine ön kaplama yapıldığında yaklaşık 7 µm açıklığa sahiptir. Küçük 
açıklık boyutu ve yüksek porozitesi sayesinde diatoma filtreler yüksek filtrasyon hızlarında 
sulardan küçük parçacıkların ayrılmasında etkilidir. Bu yönüyle diatoma filtreler düşük 
bulanıklık ve düşük organik madde içeriğine sahip suların filtrasyonunda kullanılabilmektedir. 
Diatoma filtrelerle yüksek mertebede kist giderim verimleri elde edilebilmektedir. 
 
İçme suyu arıtımında sıklıkla kullanılan proseslerden biri de yavaş kum filtreleridir. Yavaş kum 
filtreleri, suyun poroz bir tabakadan çok düşük hızlarda geçirilerek arıtıldığı proseslerdir. İlk 
olarak 1800’lü yılların ortasından itibaren kullanılmaya başlayan bu proses, 1900’lerin başında 
hızlı kum filtrelerinin geliştirilmesiyle askıya alınmış olsa da, şimdilerde özellikle düşük 
işletme maliyetleri ve daha az operatör ihtiyacı nedeniyle özellikle küçük arıtma tesislerinde 
sıklıkla tercih edilmektedir.  
 
Yavaş kum filtrelerinde filtrasyon hızları, hızlı granüler filtrasyon proseslerinde uygulanan 
filtrasyon hızlarına nazaran çok daha düşük olup, filtre yatağında gerçekleşen yük kaybı da 
oldukça düşük olmakta; bu sayede filtrelerin hizmet süreleri hızlı filtrelere nazaran çok daha 
uzun olmaktadır. Yavaş kum filtrelerinde ortalama hizmet süresi 45 ila 60 gün civarında olup, 
yeni sistemlerde hamsu kalitesine bağlı olarak 1 yıldan daha uzun hizmet süreleri de rapor 
edilmektedir. 
 
Yavaş kum filtrelerinde arıtım, temel olarak fiziksel filtrasyon ve biyolojik aktivite ile 
gerçekleşir. Arıtım esasen, yatak yüzeyine yakın bir bölgede gerçekleşmektedir. Filtre 
yüzeyinde oluşan, biyolojik aktivitenin vuku bulduğu kısma Almanca “schmutzdecke” adı 
verilmekte olup, bu tabakanın karakteristiği hamsu kalitesine ve filtre temizleme yöntemlerine 
göre değişir.  
 
Suyun, filtre yatağından yüksek filtrasyon hızlarında geçirilmesine olanak sağlayan filtre 
tasarımları hızlı filtreler olarak nitelendirilmektedir. Hızlı granüler filtrelerde, yüksek filtrasyon 
hızından ötürü yük kayıpları da yüksek olmakta, bu nedenle filtre hizmet süreleri kısalmaktadır. 
Bu nedenle, hızlı filtrelerde yatak malzemesi olarak kullanılan kum ya da diğer malzemelerin 
daha büyük boyutlu seçilmesi gerekmekte; bu sayede hizmet süreleri nispeten 
uzatılabilmektedir.  
 
Hızlı filtrelerde askıda katı madde giderimi temel olarak iki kademede gerçekleşir. İlk 
kademede, sudaki askıda katıların, filtre malzemesi olarak kullanılan danelere ya da daha önce 
filtre yatağında tutulmuş olan floklara transferi gerçekleşmektedir. Transfer işlemi, suyun akış 
çizgileri danelere yaklaşırken hidrodinamik kuvvetlerle gerçekleştiği düşünülmektedir. Küçük 
parçacıklar için ise Brown hareketleri devreye girer. İkinci kademede, sudaki katı maddeler 
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yatak daneleri ya da daha önce tutulmuş floklar üzerine yapışır. Bu işlemde ise elektrokinetik 
ve moleküller arası çekim kuvvetleri etkin olmaktadır.  
 
Hızlı filtrelerin tasarımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar ön arıtma sistemleri, 
yatak malzemesi seçimi, filtrasyon hızları, filtre kontrol şekilleri, geri yıkama sistemleri, drenaj 
sistemi ve diğer önemli adımlar sayılabilmektedir. Bu noktalar ilerleyen paragraflarda ayrı ayrı 
tartışılmaktadır. 
 
Hızlı ve yavaş kum filtreleri arasındaki farklar Tablo 2.2’de verilmiştir.  
 
 
 

Tablo 2.2 Hızlı ve yavaş kum filtreleri arasındaki farklar  
 

Mukayese Kriteri Hızlı kum filtreleri Yavaş kum filtreleri 
Filtre hızı, m3/m2.st 5-15 0,1-0,5 
Kumun dane çapı, mm 0,5-2 0,15-0,35 
Malzeme üniformluk katsayısı, 
u = d60 / d10 

<1,5 2~3 

Yatak kalınlığı, m 0,5-2 0,6 -1,2 
Su yüksekliği, m 0,25-2 1,0 -1,5 
Temizleme şekli Geri yıkama Sıyırma 
Temizleme aralığı, gün 1 ~ 3 90-120 
Bir filtrenin en düşük yüzey alanı, m2 10-20 100-200 
Bir filtrenin en büyük yüzey alanı, m2 100-200 2000-5000 
Filtre sayısı, n 4 ~ 40 - 
Filtrenin tesirli kısmı Bütün hacim Üst yüzey 
İnşa maliyeti Düşük Yüksek 
İşletme masrafları Yüksek Düşük 
Tesisin ömrü Kısa Uzun 
Yetişmiş eleman ihtiyacı Fazla Az 

 
 
Filtrelerle ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

 Tesiste filtrasyon işlemi hızlı kum filtreleri ile olmalıdır.   
 Filtreler, literatürde müsaade edilen hızları aşmayacak ve çöktürülemeyen küçük 

flokları ve bakterileri tutabilecek ebatta ve adette tertiplenmelidir. 
 Filtreler, temizlik ve geri yıkama anında işletmeyi aksatmayacak şekilde yedekli ve 

maksimum debiye göre seçilmelidir.  
 Filtre girişinde gelen suyun filtrelere eşit miktarda dağıtılmasını sağlayacak 

düzenek konulmalıdır.  
 Filtre çıkışlarına ise akım kontrol vanası konarak filtrelerde su seviyesi sabit 

tutulmalıdır. 
 Geri yıkamalar sonunda filtrelerdeki su seviyesi, kum seviyesi altına düşmeyecek 

seviye sensörleri ile kontrol edilmelidir. 
 Filtre ebatlarının seçiminde en az su ile geri yıkama işlemini yapabilecek şekilde 

ebat seçimi yapılmalıdır.  
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 Geri yıkama suyu tahliye kanalları, fazla kum zayiatına sebep olmayacak şekilde 
tasarlanmalıdır. 

 Filtre geri yıkama sularının sisteme kazandırılması için özellikle yüksek kapasiteli 
tesislerde, filtre geri yıkama suyu tutma tankı yapılmalıdır. Geri yıkama suyu bu 
tankta bir süre bekletilerek durulmuş üst su çökeltme tankları öncesine basılmalı 
ve dipte biriken çamur ise çamur yoğunlaştırma havuzlarına gönderilmelidir.  

 Filtreler, hidrolik olarak birbirinden ayrılmış ve izole edilmiş olarak yapılmalıdır.  
 Her bir filtrede yük kaybı göstegesi konsol pano üzerinde bulunmalı ve yük kaybı 

üst seviyeye çıktığında ikaz sistemi devreye girmelidir.  
 Filtrelerin yerleşimi, bakım ve işletme için emniyetli ve kolay ulaşılabilir, kum 

değişim ve takviyelerinin kolay yapılabilir şekilde düzenlenmelidir.  
 Filtre kumu veya çakılının seçimi standartlara uygun olmalıdır. 
 Filtre tabanı, betonarme plakalar üzerine yerleştirilmiş (nozzles, nozul) yatay 

borulara yerleştirilmiş memelerden teşkil edilmelidir. 
 Nozullar filtre tabanına eşit aralıklarla düzenli bir şekilde ve tesisin inşaat işleri 

bittikten ve temizlik yapıldıktan sonra yerleştirilmelidir. İnşaat anında nozulun 
takılacağı delikler geçici tapalar ile kapatılmalıdır. 

 Filtre tabanında, yıkama sonunda tabanda sıkışıp kalan havanın dışarı 
atılabilmesine imkân sağlayacak bir deşarj borusu olmalıdır. 

 Filtrelerde kullanılacak vanalar elektrik/pnömatik kumandalı olmalı ve pnömatik 
vanalarda tesisin emniyetle çalışabilmesi için yeterli sayıda yedekleri ile birlikte 
kompressör bulunmalı ve ayrıca hava depolama tankı da kullanılmalıdır.  

 Filtre sisteminde kullanılacak vanaların arıza yapmaları halinde otomatik olarak 
çıkış suyu vanaları kapatılmalı ve arızayı, merkezi kumanda odasına alarm usulü 
ile haber verecek şekilde yapılmış olmalıdır. 

 Filtreler tesiste en çok mekanik ekipman ve enstrümantasyonun kullanıldığı 
hassas yapılardır. Filtredeki tüm vana, sürgülü kapak ve ekipmanlar sık sık gözden 
geçirilmeli, varsa su kaçakları giderilmeli, seviye ölçerlerin limit ayarları 
yapılmalıdır. 

 Geri yıkama suyu pompaları ve hava üfleyicilere ait işletme ve bakım talimatlarına 
titizlikle uyulmalıdır.  

 İşletme sırasında süzme hızının mümkün olduğu kadar sabit tutulması 
gerekmektedir. Bu hızın sabit tutulması maksadıyla filtrelenmiş su çıkış vanaları 
sürekli olarak ayarlanmalıdır.  

 Filtreler temiz iken süzülen su miktarı fazla olacağından çıkıştaki oransal kontrollü 
akım ayar vanası kısılmalı, filtre yatağı kirlenince kademeli bir şekilde açılmalıdır. 
Bu kontrol, filtre çıkış debisinin ölçümü ve filtre su seviyesinin ölçümü şeklinde 
yapılmalıdır. 

 Hava kompressörleri (körükleri) yeterli kapasitede ve yedekli olarak seçilecek ve 
titreşimi sönümleyici şekilde donatılmalıdır. 

 İyi bir işletmede geri yıkama suyu miktarı süzülen su miktarının % 3'ünü 
geçmemelidir. Ayrıca iyi bir işletmede yıkama sırasında kum kaçakları en aza 
indirgenmelidir. Kum kaçağının fazla olduğu durumlarda yıkama hızları gözden 
geçirilmelidir. Kum yatağındaki eksilmeler tamamlanmalıdır.  

 Kirlenen filtrelerin temizleme işlemi, filtre tabanından hava ve su verilerek 
yıkanması ile yapılır. Filtre yapılarında geri yıkama suyu pompaları ve hava 
üfleyicilerine ait yağlama işlerine, vana ve kapaklara ait yağlama ve boya işlerine, 
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hidrolik veya pnömatik kumandalı sistemler varsa bunlara ait bakım talimatlarına 
titizlikle uyulmalıdır. 

 Filtre hava boruları için 80 mm den küçük çapta olanlar paslanmaz çelikten, 80 
mm den büyük çaplı olanlar ise normal çelik borudan imal edilmelidir. 

 Filtre galerisindeki boruların ayırt edilebilmesi için temiz su boruları mavi, hava 
boruları sarı, geri yıkama suyu boruları yeşil, tahliye boruları ise kahverengi renk 
ile boyanmalıdır.  

 Geri yıkama işleminden sonra filtrelerdeki suyun tamamının dışarı atılmasını 
temin edecek şekilde tahliye sistemi bulunmalıdır. 

 Filtre geri yıkama suyu filtrelenmiş temiz su tankından alınmalıdır. Bu tankın 
hacmi en az iki filtre ünitesini yıkayacak hacimde olmalıdır.  

 Geri yıkama pompaları yedekli olarak seçilmeli ve geri yıkama suyu debisi filtre 
kumanda konsolunda gösterilmelidir.  

2.8 Membran Prosesler 
İçme suyu arıtımında membran prosesler yumuşatma, tuz, çözünmüş organik maddeler, renk, 
koloidal ve partiküller maddeler ile mikroorganizmaların giderimi ve diğer amaçlar için 
kullanılmaktadır. Membran teknolojisi 40 yıldan daha uzun bir süredir ticari olarak piyasada 
bulunmasına rağmen,  bu teknoloji günümüzde de gelişmeye devam etmektedir.  
 
Son yıllarda membran maliyetlerinin azalması ve teknolojik ilerlemelerle membran 
performansının artması, membran uygulamalarında artışa sebep olmuştur. Membranlar, 
Giardia, Cryptosporidium ve diğer partiküllerin yüzeysel sulardan giderilmesi, içme suyu 
arıtma tesislerindeki geri yıkama sularının arıtılması, acı su ve deniz suyunun arıtılması ve 
benzeri amaçları için kullanılmaktadır. Bu amaçlara ilaveten, atıksuların yeniden 
kullanılabilmesi için de membran filtrasyonu ve membran tuzsuzlaştırma prosesleri sıklıkla 
kullanılmaktadır.  
 
Membran, iki farklı fazı veya ortamı birbirinden ayıran ve belirli türlerin geçişine izin veren 
yarıgeçirgen bir yapıdır (Şekil 2.3). Karışım halindeki pek çok maddenin ayrılması amacıyla 
membranlar kullanılabilmektedir (gaz ayırımı, katı\sıvı ve sıvı\sıvı ayırımı gibi).  
 

 
 

 
Şekil 2.3 Membran proseslerle ayırma işleminin şematik gösterimi 
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I. faz besleme, II. faz ise, süzüntü (temiz su) fazı olarak adlandırılmaktadır. I. faz yada besleme 
çözeltisi içerisinde bulunan bazı türler membran tarafından alıkonulmaktadır. Alıkonulan türler 
konsantre hale gelmekte ve konsantre akımını oluşturmaktadır. 
 
Su arıtımında kullanılan başlıca ticari membran prosesler mikrofiltrasyon (MF), ultrafiltrasyon 
(UF), nanofiltrasyon (NF), ters osmoz (RO) ve elektrodiyaliz (ED)’dir. Membranlar spiral 
sargılı, içi boş elyaf (hollow fiber), tübular ve lehva ve çerçeve gibi konfigürasyonlarda 
kullanılabilmektedir.  RO ve NF membranları çoğunlukla spiral sargılı konfigürasyonda 
kullanılmaktadır. Bu konfigürasyonda membran tabakaları süzüntü taşıyıcı tabaka ile 
birbirinden ayrılmaktadır. Bu tabakada taşınan süzüntüler süzüntü toplayıcı kısma bağlıdır. 
Besleme–konsantre ayırıcı tabaka membran tabakaları arasına yerleştirilmektedir. Bu tabakalar 
süzüntü toplayıcı boru etrafına sarılmış vaziyete bulunur ve membran boyunca besleme-
konsantre çözeltileri taşımaktadır. Böylece süzüntüler membranların sarıldığı boruya dolarak 
toplanırken besleme-konsantre ise membran boyunca taşınım sonrası toplanmaktadır.  MF ve 
UF membranları ise spiral sargılı, tübular ve içi boş elyaf konfigürasyonlarında 
kullanılmaktadır. İçi boş elyaf membranlar dıştan içe vakum veya içten dışa basınç uygulanarak 
işletilebilmektedir. Spiral sargılı konfigürasyonda kullanım RO ve NF ile benzer şekildedir. 
Elektrodiyaliz düzeneklerinde tabaka membranlar kullanılmaktadır. 
 
Su arıtımında kullanılan membranların genellikle sentetik polimerlerden imal edilmektedir. 
Basınç sürücülü RO ve NF membranları selüloz asetat, selüloz asetat karışımları ve selüloz 
triasetat gibi selülozik maddeler ile poliamidler, sülfonatlar, polisülfon, sülfonatlanmış 
polifuran, polipiperazidler, polivinil alkol türevleri ve diğer selülozik olmayan ürünlerden imal 
edilebilmektedir.  MF ve UF membranları poliviniliden florür (PVDF), polipropilen, 
polietersülfon, polisülfon, selüloz asetat türevi, poliakrilonitril ve diğer malzemelerden imal 
edilebilmektedir. Ayrıca, MF ve UF membranları seramik gibi inorganik maddelerden 
üretilebilmektedir. 
 
Arıtma amaçlarına uygun en düşük maliyetli membran prosesler seçilmelidir. İlk aşamada 
projenin hedefleri ve amaçları ortaya konmalıdır. Farklı kirleticilerin giderim oranlarının 
belirlenmesi için ham su kalitesi ile membran süzüntü suyu kalite hedefleri karşılaştırılmalıdır.  
Membran proseslere ilaveten ön arıtma veya ileri arıtma prosesleri ile giderim düşünülmelidir. 
Geçmişte, şimdi ve gelecekte beklenen su kalite verileri ve üretim kriterleri 
değerlendirilmelidir. Membran proses seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır: 
 
 Kaynak suyunun özellikleri, değişkenliği ve mevcudiyeti 
 Membran prosesinin ön arıtma ve ileri arıtma gereksinimi 
 Özellikle ön artıma için kullanılmayan membran öncesi prosesler, örnek olarak oksidant, 

toz aktif karbon, koagülantlar ve polimerlerin kullanımı  
 Süzüntü suyu kalite ve miktar gereksinimi ile karıştırma seçeneği (paçallama)  
 Atık kalıntıların uzaklaştırılması 
 Kesikli veya pilot test ihtiyacı (Benzer uygulamalara ait temsil ve tatmin edici veriler var 

mı?) 
 İlk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri 
 
Arıtma amaçlarına uygun membran proseslerin belirlenmesinde Tablo 2.3 bir başlangıç noktası 
olarak değerlendirilebilir.  İstenilen giderim derecelerini sağlayacak prosesi belirlemede, kesikli 
ve pilot test uygulamalarıyla membran özelliklerinin belirlenmesi gerekli olabilir. 

MF, UF, NF ve RO membranlarının gözenek boyutları veya moleküler ağrılık ayrım noktaları 
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(MWCO) ile giderim mekanizmaları arasındaki ilişki aşağıda kısaca özetlenmiştir. 

Mikrofiltrasyon (MF): Nominal gözenek çapı 0.1 ila 0.5 µm aralığındadır. Giardia kistleri, 
Cryptosporidium oocysts ve benzer 3 µm ebatlı organizmaları 3 log giderebilmektedir.  

Ultrafiltrasyon (UF): Gözenek çapı 0.005 ila 0.1 μm veya  veya MWCO’su 10.000 ila 200.000 
Da aralığındaki membranlarla en az 1 log virüs giderebilmektedir.  

Nanofiltrasyon (NF): Çözünmüş organikler, renk, kalsiyum, magnezyum ve diğer iyonları 
sudan ayırabilmektedir. MWCO değeri 200 Da’da büyük ve 500 Da’dan küçüktür. Sodyum 
klorür giderimi 0 ila %95 aralığındadır. RO’ya göre sodyum klorür giderimi daha düşüktür. NF 
membranı genellikle tek değerli iyonları geçirirken çok değerli iyonları ise alıkoymaktadır.  

Ters osmoz (RO): çözünmüş organikler, renk, dezenfeksiyon yan ürünü öncüleri, sertlik ve 
diğer çözünmüş iyonlar veya çözünmüş katıları sudan ayırabilmektedir. RO membranları 
MWCO’su 200 Da’dan küçüktür. Sodyum klorürü %95’in üzerinde giderebilmektedir.  

Tablo 2.3 Membran proseslerin tipik uygulamaları 
Proses Uygulama 

Ters osmoz ve 
elektrodiyaliz 

 Toplam çözünmüş katı madde (TDS) giderimi 
o Deniz suyu tuzsuzlaştırma (RO tercih edilir) 
o Acı su tuzsuzlaştırma ( RO 1000-3000 mg/L’den daha yüksek 

TDS’lerde RO elektrodiyalize göre daha uygun maliyetli) 
 Yüksek silikalı sulardan acı su tuzsuzlaştırma (elektro diyaliz tercih 

edilir) 
 İnorganik iyon giderimi 

o Flor, kalsiyum ve magnezyum (sertlik) 
o Nütrientler (nitrat, nitrit, amonyum, fosfat) 
o Radyo aktif çekirdek (Yalnızca RO) 

 Çözünmüş organiklerin giderimi (Yalnızca RO) 
o Dezenfeksiyon yan ürün öncüleri ve yan ürünler 
o Pestisitler, sentetik organik kimyasallar 
o Ortaya çıkan bağlantılı çok sayıda bileşik (kozmetik ve kişisel 

bakım ürünlerinin bileşenleri) 
o Renk 

Nanofiltrasyon  Sertlik giderimi 
 Çözünmüş organiklerin giderimi 

o THM’ler ve diğer dezenfeksiyon yan ürünü öncüleri 
o Pestisitler, sentetik organik kimyasallar 
o Renk 

Ultrafiltrasyon 
ve 

mikrofiltrasyon 

 Partikül giderimi 
o Askıda katılar 
o Koloitler  
o Bulanıklık 
o Bakteriler 
o Virüsler (yalnızca UF; büyük partiküllere tutunmuşlarsa MF’de 

olabilir) 
o Protozoa kistleri 

 Organik giderimi ( Çözünmüş organikler, organiklerin moleküler 
ağırlıklarına, UF’in gözenek çapına bağlı olarak yalnızca UF ile 
giderilebilir. Koagülant, toz aktif karbon ve benzeri kullanılması 
halinde MF ve UF) 
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 İnorganik kimyasalların giderilmesi (kimyasal çöktürmeden veya pH 
ayarlamasından sonra) 
o Fosfor 
o Sertlik 
o Metaller (Örnek: demir, mangan, arsenik ve benzeri) 

 

 

2.9 İyon Değiştirme 
İyon değiştirme, bir iyonun diğer bir iyonla yer değiştirmesi esasına dayanan bir yöntem olup, 
katyon değiştirme (baz değiştirme) ve anyon değiştirme (asit değiştirme) şeklinde iki kısımda 
ele alınmaktadır. Katyon değiştirme, pozitif bir iyonun veya katyonun, diğer bir pozitif iyonla 
yer değiştirmesidir. Doğal sularda katyonlar; Ca2+, Mg2+, Na+, H+, Fe2+ ve Mn2+, vb. 
maddelerdir. Anyon değiştirme ise, negatif bir iyonunun veya anyonun, diğer bir negatif iyonla 
yer değiştirmesidir. Doğal sularda anyonlar genel olarak; Cl-, SO4

2-, NO3-, vb. gibi maddelerdir. 
 
İçme suyunda iyon değiştirme yöntemiyle ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir. 
 

 Reçineli katyon değiştiriciler, sülfonatlara çevrilmiş polistrenlerin sentetik organik 
polimerleri olup, bunlar daneli ve boncuğa benzer şekilde imâl edilirler. Bunların 
kimyasal formülleri Na2R (sodyum devresindeki işletmeye göre bir iyon değiştirici) 
ve H2R (hidrojen devresindeki işletmeye göre bir iyon değiştirici) ile gösterilir. 

 Sodyum devresindeki rejenerasyon (reçinenin yenilenmesi işlemi) NaCl ile hidrojen 
devresindeki rejenerasyon (yani H2R’nin yenilenmesi) ise H2SO4 ile yapılmaktadır. 

 Katyon değiştiricilerde yenilemede kullanılan maddenin veya iyon değiştiricinin 
tipine bağlı olarak sodyum ya da hidrojen iyonları ile sıvı içindeki katyonların (+), 
bir kısmı veya tamamı yer değiştirir. 

 Anyon değiştiricilerde karbonat ya da hidroksit iyonları ile sıvı içindeki anyonların 
(-), bir kısmı veya tamamı yer değiştirir. 

 Suyun yumuşatılması işleminde, sodyum formundaki katyonik iyon değiştiriciler 
kullanılmaktadır. Bunun için yatak kalınlığı 0,80-2,0 m olan reçine yatağı, kum 
filtrelere benzer şekilde teşkil edilmelidir. 

 Reçineden teşkil edilmiş filtre yatağı kalınlığı 0,75-2,0 m arasında seçilmelidir.  
 Filtreler, basınçlı veya serbest yüzeyli olarak inşa edilebilirler. Filtre hızı 6-15 m/saat 

arasında alınmalıdır…. Ortalama bir değer olarak 10 m/saat civarında alınması 
uygundur. 

 Bazı hallerde…., filtre hızı 20-40 m/saat arasında alınabilirse de, yüzey yükünün her 
koşulda 40 m/saat değerinden daha az olması gereklidir. 

 Tasarımda, rejenerasyon süresi 30 dakika ve reçinenin efektif çapı 0,5 mm olarak 
seçilebilir. 

 Ham sudaki sertliğin iyon değiştiriciler ile giderilmesi durumunda önce su analizinin 
doğruluğu yani katyon ve anyonların dengesi kontrol edilmelidir. Daha sonra, sudaki 
sertlik değeri hesaplanmalı ve uygun tasarım parametreleri seçilerek istenen çıkış 
kalitesi değerlerine göre iyon değiştirme sistemi projelendirilmelidir.  
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2.10 Dezenfeksiyon 
İçme sularında hastalık yapıcı (patojenik) mikroorganizmaların bulunması istenmemektedir. Bu 
mikroorganizmalar membran gibi ayırma prosesleri ile sudan uzaklaştırılabilir veya 
dezenfektanlar kullanılarak etkisiz hale getirilebilir. Suda bulunan patojen mikroorganizmaların 
etkisiz hale getirilerek, suyun güvenle içilebilmesini sağlayan proses dezenfeksiyon olarak 
tanımlanmaktadır. Bu proses temel su arıtma proseslerindendir. İçme suyu arıtımında ilk 
dezenfeksiyon işlemi 1897 yılında gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada dezenfektan olarak klor 
kullanılmıştır. Dezenfeksiyon ve sterilizasyon prosesleri işlevsellik bakımından birbirine 
benzemekle birlikte, sterilizasyon işleminde patojenler dahil tüm canlı organizmalar yok 
edilmektedir. 
 
Patojen mikroorganizmaların etkisiz hale getirilmesi dezenfektanın yapısına ve 
mikroorganizmaların türüne bağlıdır. Mikroorganizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale 
getirilmesi dört mekanizmayla açıklanmaktadır.  Bunlar; 

 
 Hücre duvarının zarar görmesi 
 Hücre geçirgenliğinin değiştirilmesi 
 Hücre protoplazmasının koloidal yapısının değiştirilmesi 
 Metabolik aktivitede etkili kritik enzimin etkisiz hale getirilmesidir.  

 
Hücre duvarının zarar görmesi hücre çözülmesine ve ölümüne yol açmaktadır. Hücre 
geçirgenliğinin değiştirilmesi stoplazmik membranın seçici geçirgenliğini imha etmekte ve 
hayati önem arz eden azot ve fosfor gibi nütrientlerin hücre dışına çıkmasına sebep olmaktadır. 
Asitler ve bazlar tarafından hücre proteinlerinin denatürasyonu hücrenin imhasına sebebiyet 
vermektedir. Kritik enzimin etkisiz hale getirilmesi genellikle oksitleyici kimyasallarla 
gerçekleşmektedir.  
 
Kimyasal dezenfeksiyon normalde iki adımda gerçekleşir. Bunlar; 

 
 Hücre duvarından dezenfektanın geçmesi 
 Hücre içerisinde enzimle reaksiyonudur. 

 
Kimyasal dezenfeksiyon verimi aşağıdaki faktörlerden etkilenmektedir: 

 
 Etkisiz hale getirilecek organizmanın türü, durumu, konsantrasyonu ve dağılımı  
 Dezenfektanın türü ve konsantrasyonu  
 Arıtılacak suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri 
 Dezenfeksiyon için gerekli temas süresi 
 Suyun sıcaklığı 

 
 
Dezenfektan kullanımının birincil amacı patojen mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek ve 
ikincil amacı ise dağıtım sisteminde muhtemel mikrobiyal faaliyetleri engelleyebilmektir. 
Aşağıda belirtilen diğer amaçları içinde dezenfektan kullanılmaktadır. 

 Asya istiridyesi ve zebra midyelerinin kontrolü 
 Demir ve manganın oksidayonu 
 Dağıtım sistemlerinde bakteriyolojik çoğalmaların engellenmesi 
 Kimyasal oksidasyonla koku ve tat giderilmesi 
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 Koagülasyon ve filtrasyon ünitelerinin verimlerini arttırmak 
 Çöktürme tankı ve filtrelerde alg büyümelerini engellemek 
 Renk giderimi sağlamaktır. 

 
Filtrasyon prosesi öncesindeki proseslerde veya filtrasyon prosesi girişinde yapılan 
dezenfeksiyon birincil (ön) dezenfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. Birincil dezenfeksiyon 
amacıyla kullanılacak dezenfektanların yan ürünü oluşmu dikkate alınmalıdır. Ozon gibi kalıntı 
bırakmayan  dezenfektanlar da birincil dezenfeksiyon için kullanılabilmektedir. Birincil 
dezenfeksiyon için uygun bir “konsantrasyon x zaman” (CT) değeri belirlenmelidir. CT değeri 
dezenfeksiyon verimliliğini belirlemek maksadıyla tanımlanmıştır.  Birincil dezenfektan 
seçiminde toplam organik karbon (TOK) konsantrasyonu, bromür iyonu konsantrasyonu ve 
filtreli veya filtresiz sistemler etkilidir.  
 
İkincil (son) dezenfeksiyon içme suyu şebekelerinde kalıntı bırakılması amacıyla 
kullanılmaktadır. İçme suyu şebekesinde olası mikrobiyal oluşumlar ikincil dezenfeksiyonla 
engellenmektedir. Klor, kloraminler ve klordioksit gibi kalıntı bırakabilen  dezenfektanlar 
ikincil dezenfeksiyon amacıyla kullanılabilmektedir. İkincil dezenfektan seçiminde toplam 
asimile edilebilir organik karbon (AOC) organik karbon konsantrasyonu, dezenfeksiyon yan 
ürünleri oluşturma potansiyeli (DYÜOP) ve dağıtım sisteminde bekleme zamanı etkilidir. 
 
Kullanımı en yaygın olan dezenfektan klordur. Klora ilaveten UV ışını, klor dioksit, ve ozonda 
dezenfektan olarak yaygın kullanıma sahiptir.  Bu dezenfektanlar içerisinde en güçlü olanı 
ozondur. Dezenfektanların kullanımına bağlı özellikleri Tablo 2.4’de görülmektedir.  
 

Tablo 2.4 Dezenfektanların kullanımlarına bağlı özellikleri  
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THM ve TOK oluşturur Evet Bazen Hayır Hayır Evet Bazen Hayır 
Oksitlenmiş organik oluşturur Bazen Evet Bazen Bazen Hayır Evet Bazen 
Halojenik organik oluşturur Evet Bazen Hayır Hayır Evet Bazen Hayır 
İnorganik yan ürün oluşturur Hayır Bazen Evet Hayır Hayır Bazen Hayır 
Biyolojik olarak ayrışabilir 
organik madde oluşturur Bazen Evet Bazen Hayır Hayır Evet Hayır 

Maksimum kalıntı 
dezenfektan seviyesi Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Hayır 

Kireçle yumuşatma etkileri Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet 
Bulanıklık etkileri Hayır Bazen Hayır Hayır Hayır Bazen Evet 
Giardia giderimi - <2.0 log  Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 
Giardia  giderimi - >2.0 log  Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 
Cryptosporidium giderimi - 
<2.0 log  Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır 

Cryptosporidium giderimi - 
>2.0 log  Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır 

Virus giderimi- <2.0 log Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Evet 
Virus giderimi- >2.0 log  Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Evet 
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İkincil dezenfektan olarak 
kullanılır Evet Hayır Bazen Hayır Evet Hayır Hayır 

Büyük tesisler için 
uygulanabilirliği Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır 

Küçük tesisler için 
uygulanabilirliği Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet 
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2.1 Izgara ve Elekler

Su içerisinde bulunan büyük parçaların pompa, boru ve teçhizata zarar vermemesi, diğer arıtma
kısımlarına gelen yükün hafifletilmesi ve yüzücü maddelerin sudan ayrılması gibi amaçlarla
ızgara ve elekler kullanılmaktadır. Izgaralar, genellikle terfi merkezi öncesinde su alma
yapılarında inşaa edilmektedir.

2. SU ARITIMINDA TEMEL ÜNİTELER

Su kalitesi iyi olan göller ve su hazneleri için arıtma akım şeması

Yeraltı sularından demir ve mangan giderilmesi

2. SU ARITIMINDA TEMEL ÜNİTELER

Çökebilen madde miktarı yüksek ve mevsimlere göre kil muhtevası ve rengi değişen nehir suyu arıtma akım şeması

Ötrofik göl ve su haznelerinin suları için arıtma akım şeması

2. SU ARITIMINDA TEMEL ÜNİTELER
Suların arıtılmasında amaç 17.02.2005 tarihli ve 25730
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı
Sular Hakkında Yönetmelik”te belirtilen standartların
sağlanmasıdır.

Bu yönetmelik değerlerinin sağlanması ve dolaysıyla
arıtılan suların insan sağlığına olumsuz bir etki
yapmaması için, hamsu kaynağına ve özelliklerine bağlı
olarak farklı arıtma prosesleri kullanılmaktadır.

Geçmişte su temini çok önemli iken ve günümüzde su
temininin yanı sıra sağlıklı su üretimi de oldukça önem
arz etmektedir.

1. GİRİŞ İçme suyu arıtımının genel amaçları şunlardır:

• Su sıcaklığının düşürülmesi/yükseltilmesi• Renk bulanıklık, koku giderilmesi• Mikroorganizma giderilmesi• Demir ve Mangan giderilmesi• Amonyum giderilmesi• Oksijen konsantrasyonunun yükseltilmesi• Suya CO2 verilmesi/giderilmesi• Hidrojen sülfür/metan giderilmesi• Asitlerden temizleme• Su yumuşatma• Suyun korozif özelliğinin kaldırılması• Tuzluluğun giderilmesi• Zararlı kimyasalların giderilmesi• Nitrat giderilmesi• Klorlu halojenlerin giderilmesi

1. GİRİŞ
• Su, kokusuz, renksiz, berrak ve içimi serinletici olmalıdır.

• Su hastalık yapan mikroorganizma ihtiva etmemelidir.

• Suda sağlığa zararlı kimyasal maddeler bulunmamalıdır.

• Su, kullanma maksatlarına uygun olmalıdır.

• Sular agresif olmamalıdır.

İÇİNDEKİLER
1. GİRİŞ
2. SU ARITIMINDA TEMEL ÜNİTELER
2.1 Izgara ve Elekler
2.2 Biriktirme Yapısı
2.3 Havalandırma
2.4 Nötralizasyon
2.5 Hızlı Karıştırma (Koagülasyon veya Pıhtılaştırma) ve Yumaklaştırma (Yavaş
Karıştırma)
2.6 Çöktürme
2.7 Filtrasyon
2.8 Membran Prosesler
2.9 İyon Değiştirme
2.10 Dezenfeksiyon

SULARIN ARITIMI
Doç.Dr. Mehmet ÇAKMAKCI

Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü
E-mail: cakmakci@yildiz.edu.tr
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2.5 Hızlı Karıştırma (Koagülasyon veya Pıhtılaştırma) ve      
Yumaklaştırma (Yavaş Karıştırma)

Yüzey suları 10-7 – 0.1 mm büyüklüğündeki danecikleri ihtiva eder.

Bu danecikler, çözünmüş maddeler, kolloidler ve askıdaki maddeler olarak sınıflandırılırlar.

Çözünmüş maddeler çapları 0.001 µm’den küçük olan maddelerdir.

Kolloidlerin çapları ise 0.001-1 µm arasındadır.

Kil, SiO2, Fe(OH)3, virüsler (0.03-0.3 µm) kolloid sınıflandırmasına dahildir.

Askıdaki maddelerin çapları 1 µm’den büyüktür.

Suda bulunan maddeler hidrofobik suyu sevmeyen (kil) ve hidrofilik suyu seven (örnek;
nişasta, protoinler ve organik polimerler) olarak ikiye ayrılmaktadır

2.5 Hızlı Karıştırma (Koagülasyon veya Pıhtılaştırma) ve      
Yumaklaştırma (Yavaş Karıştırma)

Hızlı karıştırıcılar, kimyasal maddelerin suya karıştırıldığı ve üniform dağılımın yapıldığı yapılardır.

Mekanik veya hidrolik olarak karışımın sağlanması mümkündür.

Suda bulunan askıdaki ve kolloidal partiküller genellikle negatif bir elektrik yükü taşırlar ve bu nedenle birbirlerini
iterek yumaklaşmayı ve dolayısıyla çökelmeyi önlerler.

Bunu engellemek için suya kimyasal maddeler (örneğin; alüminyum sülfat, demir üç klorür, PAC ve demir sülfat gibi)
ilâve edilir.

Yardımcı kimyasal madde olarak anyonik polielektrolit ilâve edilebilir.

Bu maddeler, pozitif yüklü metal iyonları içerdiği için negatif yüklü askıdaki ve kolloidal partikülleri nötralize ederler.
Bu nötralizasyon sonucu, partiküller birleşmeye başlamakta ve birleşmeden sonra çökelerek sudan giderilmektedir.

Duruma ve şartlara göre temas süresi 0.5-5 dakika ve hız gradyanı ise G = 300 ilâ 1000 sn-1 arasında değişmektedir.
Mesela kireç ile yumuşatmada karıştırma odasında bekleme müddeti 5 dakika civarındadır.

2.4.2 Nötralizasyon yöntemleri

•Aşındırıcı etkilerini kaldıracak şekilde asidik ve alkali atıkları nötral pH’ya gelecek şekilde
karıştırma
•Asit atıklarını kireç yataklarından geçirme
•Asit atıklarını kireç solüsyonları ile karıştırma
•Asit atıklarına NaOH ve Na2CO3 bazik solüsyonlarını ilave etme
•Alkali atıklardan yanma gazlarını geçirme
•Alkali atıklardan CO2 geçirme
•Alkali atıklara sülfürik ve hidroklorik asit vb. asitler ilave etme
•Metal çöktürme gayesiyle nötralizasyon
•Metal korozyonunu veya diğer malzemelere zarar verilmesini önlemek
•Biyolojik arıtma öncesinde ön arıtma olarak
•Alıcı sulara deşarjdan sonra tekrar su temin edebilmek ve alıcı ortam canlı hayatına zararı
önlemek için nötral pH değerinde arıtılmış su sağlama
•Yağ-emülsiyon kırma
•Klorlama, oksidasyon vb. gibi reaksiyon hızı pH’a bağlı olan işlemlerin icrasından önce pH
ayarlama

2.4.1 Nötralizasyon gereksinimi

•Su toplama ve dağıtma sistemleri 5’ten az pH değerlerinde korozyona
uğramaktadır.

•Biyolojik arıtma tesislerinde ise optimum mikroorganizma çoğalması 6,5-8
arasında pH değerleri istemektedir.

•Fiziksel (aktif karbon adsorpsiyonu) ve kimyasal (koagülasyon, oksidasyon,
redüksiyon, amonyak uçurma vb.) arıtma sistemleri de pH değerinden etkilenirler.

2.4 Nötralizasyon

pH bilindiği üzere sudaki serbest hidrojenin aktivitesinin bir ölçüsüdür ve
pH=−log[H+]=−log[a+] şeklinde ifade edilmektedir. pH skalası 0-14 arasında
değişmektedir. 7’den küçük olanlar asit ve büyük olanlar baz olarak ifade edilir. Asit
ve bazlar temasa geldiklerinde birbirini gidermektedir. Bu esnada tuzlar oluşur.
Nötrleştirme işlemi bir nevi tuz oluşturma işlemidir.

2.3 Havalandırma

Suya oksijen kazandırmak veya CO2, H2S, CH4, uçucu organikler gibi gazları su
ortamından uzaklaştırmak için kullanılmaktadır. Ayrıca, tesise alınan ham suyun
daha verimli bir şekilde arıtılabilmesi ve sudaki kokuların giderilmesi, mangan ve
demirin oksitlenerek çökelmesini sağlaması amaçları içinde havalandırma ünitesi
yapılmaktadır.

Havalandırıcı Türleri
 Cazibe ile çalışanlar

o Kademeli kaskat havalandırıcılar
o Eğik düzlem şeklindeki havalandırıcılar
o Düşümlü havalandırıcılar

 Püskürtücüler
 Basınçlı hava ile (kabarcıklı) havalandırma
 Mekanik Havalandırıcılar

2.2 Biriktirme Yapısı

Su kalitesinde mümkün olabilecek bozulmalar:
 Alg büyümesi en büyük problemdir. Alg büyümesi sebebiyle estetik görünüş

bozulur, koku ve tat problemleri ortaya çıkar, mavi-yeşil algler gibi bazı
yosunlar sebebiyle zehirli madde konsantrasyonu artar. Algler hızlı kum
filtrelerinin kısa zamanda tıkanmasına veya geri yıkama periyodunun
azalmasına sebep olurlar.

 Bazı kirleticiler tekrar ortaya çıkabilir. Mesela tabana biriken organik
maddelerin, anaerobik olarak ayrışması neticesi koku ve tat problemleri
ortaya çıkar.

 Sıcaklık tabakalaşması sebebiyle su kalitesi bozulabilir.

2.2 Biriktirme Yapısı
Su kalitesini iyileştirmek,
konsantrasyondaki salınımları
dengelemek için kullanılmaktadır.
Çökebilen madde miktarı yüksek ve
mevsimlere göre kil içeriği ve rengi
değişen nehir suları içme suyu maksatlı
kullanılacaksa biriktirme yapıları
gereklidir. Biriktirme müddeti 10-20 gün
alınır.

Faydaları:
 Suda bulunan iri taneler çökelir.
 Suyun bulanıklığı azalır.
 Sudaki çözünmüş oksijende artma olabilir.
 Su sertliğinde azalma olabilir. Çünkü suda çözünmüş halde

bulunan CO2, algler tarafından alındığı zaman aşağıdaki
reaksiyon sola doğru kayar. Böylece Ca2+ konsantrasyonunda
azalma olur.

CaCO3 + CO2 + H2O ↔ Ca+2 + 2HCO3-

 Koliform sayısında ve hastalık yapan mikroorganizma
sayısında azalma görülür.

 Su kalitesinde dengelenme olur.
 Nehirdeki kurak devre akımları esnasında biriktirme

haznesinde kafi derecede su bulunur.
 Nehirdeki kirletici konsantrasyonunun çok artması halinde su

alma ağzı kapatılarak, bir müddet hazneden su alınabilir,
böylece fazla kirletilmiş devrelerde tasfiye tesisinin aşırı
yüklenmesinin ve çıkış suyu kalitesinin bozulmasının önüne
geçilmiş olur.
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2.6 Çöktürme

Dikdörtgen planlı havuzlar 1.5 ilâ 7.5 m genişlikte inşa edilirler. 
Uzunlukları ise en fazla 75 m’ye kadar alınmaktadır. 
Çoğunlukla uzunluğun genişliğe oranı 3/1 ilâ 5/1 arasında alınır. 
Yaklaşık 30 m uzunlukta olan havuzlar yaygın olarak kullanılır. 
Dikdörtgen havuzların derinliği en az 2.5 m, tavsiye edilen derinlikler ise 2.5 – 3.7 m 
arasındadır.
Bazı çalışmalarda derinliğin 2.1 – 4.6 m arasında seçilebileceğini belirtmiştir. 
En çok kullanılan ortalama havuz derinliği 3 m’dir. 

2.6 Çöktürme

Çöktürme içme suyu arıtımında iki şekilde uygulanmaktadır. 

Bunlardan birincisi basit çöktürme, ikincisi ise hızlı karıştırma ve yumaklaştırma veya 
yumuşatmayı takip eden çöktürmedir. 

Birincisinde, yüzey sularındaki çökebilen katı maddelerin sudan uzaklaştırılması söz 
konusu olduğundan çökeltme işlemi danelerin çökeltilmesi işlemidir. 

İkincisinde, yumaklaştırma olduğundan çökeltme özellikleri farklıdır. Bu cins çökeltme 
yumaklı çökeltme olarak isimlendirilmektedir

2.5 Hızlı Karıştırma (Koagülasyon veya Pıhtılaştırma) ve      
Yumaklaştırma (Yavaş Karıştırma)

Özellik Kimyasal madde

Başlıca
koagülantlar

Aluminyum sülfat [Al2(SO4)3.16H2O]
Demir sülfat [Fe2(SO4)3·9H2O]
Demir klorür (FeCl3·6H2O)
Demir sülfat (FeSO4.7H2O)
Magnezyum karbonat (MgCO3.3H2O)
Sodyum aluminat (NaAlO2)

Koagülant
yardımcıları

Aktif silica

Anyonik polielektrolit
Katyonik polielektrolit
Non-iyonik polimer

Oksitleyici
maddeler

Klor (Cl2)
Klor dioksit (ClO2)

Potasyum permanganat (KMnO4)
Kalsiyum hipoklorit (CaOCl2.4 H2O)
Sodyum hipoklorit (NaOCl)

Özellik Kimyasal madde

Alkaliler

Kalsiyum karbonat (CaCO3)
Dolomitik kireç (%5 CaO ve %40 MgO)
Kalsiyum hidroksit (kireç) [Ca(OH)2]
Magnezyum oksit (MgO)
Sodyum karbonat (Na2CO)
Sodyum hidroksit (NaOH)

Diğer
maddeler

Bentonit
Kaolin
Diğer kil ve mineraller
Aktif karbon (toz)

2.5 Hızlı Karıştırma (Koagülasyon veya Pıhtılaştırma) ve      
Yumaklaştırma (Yavaş Karıştırma)

Özellik Kimyasal madde

Başlıca
koagülantlar

Aluminyum sülfat [Al2(SO4)3.16H2O]
Demir sülfat [Fe2(SO4)3·9H2O]
Demir klorür (FeCl3·6H2O)
Demir sülfat (FeSO4.7H2O)
Magnezyum karbonat (MgCO3.3H2O)
Sodyum aluminat (NaAlO2)

Koagülant
yardımcıları

Aktif silica

Anyonik polielektrolit
Katyonik polielektrolit
Non-iyonik polimer

Oksitleyici
maddeler

Klor (Cl2)
Klor dioksit (ClO2)

Potasyum permanganat (KMnO4)
Kalsiyum hipoklorit (CaOCl2.4 H2O)
Sodyum hipoklorit (NaOCl)

Özellik Kimyasal madde

Alkaliler

Kalsiyum karbonat (CaCO3)
Dolomitik kireç (%5 CaO ve %40 MgO)
Kalsiyum hidroksit (kireç) [Ca(OH)2]
Magnezyum oksit (MgO)
Sodyum karbonat (Na2CO)
Sodyum hidroksit (NaOH)

Diğer
maddeler

Bentonit
Kaolin
Diğer kil ve mineraller
Aktif karbon (toz)

2.5 Hızlı Karıştırma (Koagülasyon veya Pıhtılaştırma) ve      
Yumaklaştırma (Yavaş Karıştırma)

Yumaklaştıma tasarımında bekleme süresi ve hız gradyanı önemlidir. Yumaklaştırma tankında
bekleme süresi genellikle 15 ila 45 dakika arasında alınmaktadır. Bulanıklık giderilmesinde bu
iki değerin arasındaki değer olan 30 dk’yı almak uygun olabilir. Sulardan sertlik gidene
işleminde ise bu süre 45 ila 60 dk’ya kadar çıkmaktadır. Hız gradyanı ise esas itibariyle 10 dan
100 sn-1 değerine kadar seçilebilirse de bu değerin 20 ila 74 sn-1 arasında kalması tavsiye
edilmektedir.

Yumaklaştırma işlemine etki eden unsurlar aşağıda
maddeler halinde belirtilmiştir.

 Ham suyun kalitesi, bulanıklılığı
 Sudaki kolloidlerin ve asılı maddelerin miktar ve özellikleri
 Suyun pH değeri
 Yumaklaştırma prosesinin  çeşidi,  hızlı  karıştırma  ve  

yumaklaştırmada bekleme süreleri
 Suyun sıcaklığı
 Suyun alkalinitesi
 Sudaki iyonların miktar ve özellikleri
 Yumaklaştırıcıların cins ve dozları.

2.5 Hızlı Karıştırma (Koagülasyon veya Pıhtılaştırma) ve      
Yumaklaştırma (Yavaş Karıştırma)

Kolloidlerin stabilizasyonu aşağıda belirtilen şekillerde olmaktadır. Duruma ve şartlara göre
bunlardan biri veya birkaçı daha tesirli olmaktadır. Bunlar:

•Çözeltiye ilave edilen zıt yüklü iyonlar, danecik etrafındaki çift tabakanın sıkışmasına sebeb olurlar. Böylece
danecikler arasındaki itme etkisi azalır.

•Çözeltiye ilave edilen metal iyonları veya organik polimerlerin danecik yüzeyinde adsorbe edilmesiyle
danecik yüzeyindeki potansiyel azalmaktadır.

•Yumaklaştırıcı maddelerin çözeltiye ilave edilmesiyle teşekkül eden metal hidroksitler çökerlerken
kolloidleri de bir ağ şeklinde sararak onların da çökelmesini temin ederler.

•Organik polimerlerin kullanılması halinde uzun zincirli bu polimerler, kolloidlerin etrafını sararak bir
köprü meydana getirir. Böylece kolloidlerin destabizasyonu sağlanır.

2.5 Hızlı Karıştırma (Koagülasyon veya Pıhtılaştırma) ve      
Yumaklaştırma (Yavaş Karıştırma)

Yumaklaştırmadan amaç, kendiliğinden çökelemeyen daneciklerin yumaklar haline getirilip
çöktürülmesidir.

Birtakım kimyasal maddelerin ilave edilmesi suretiyle danecik etrafındaki çift tabakanın sıkıştırılması,
danecik yüzeyindeki potansiyelin azaltılması ve kolloidlerin metal hidroksitler çökerken, onlarla birlikte
sürüklenmesinin sağlanması gerekir.

Bir daneciğin çökelme hızı danenin yoğunluğuna, dane çapına ve sıvı viskozitesine bağlıdır. Dane çapı
küçüldükçe çökelme hızı azalır.

Daha hızlı bir çökelme için bu danecikler yumak haline getirilmelidir. Yumaklar, yumaklaştırıcıdan sonra
gelen çökeltim havuzlarında veya filtrasyon ünitesinde giderilir.

2.5 Hızlı Karıştırma (Koagülasyon veya Pıhtılaştırma) ve      
Yumaklaştırma (Yavaş Karıştırma)

Negatif yüklü bir koloidin etrafındaki tabakalar
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2.8 Membran Prosesler

Su arıtımında kullanılan başlıca ticari 
membran prosesler;
• Mikrofiltrasyon (MF), 
• Ultrafiltrasyon (UF), 
• Nanofiltrasyon (NF), 
• Ters osmoz (RO)
• Elektrodiyaliz (ED)’dir. 

Membranlar;
• Spiral sargılı, 
• İçi boş elyaf (hollow fiber), 
• Tübular,
• Lehva ve çerçeve 
gibi konfigürasyonlarda kullanılabilmektedir. 

2.8 Membran Prosesler

İçme suyu arıtımında membran prosesler yumuşatma, tuz, çözünmüş organik
maddeler, renk, koloidal ve partiküller maddeler ile mikroorganizmaların
giderimi ve diğer amaçlar için kullanılmaktadır.

Membran proseslerle ayırma işleminin şematik gösterimi

2.7 Filtrasyon

Mukayese Kriteri Hızlı kum filtreleri Yavaş kum filtreleri
Filtre hızı, m3/m2.st 5-15 0,1-0,5
Kumun dane çapı, mm 0,5-2 0,15-0,35

Malzeme üniformluk katsayısı,
u = d60 / d10 <1,5 2~3

Yatak kalınlığı, m 0,5-2 0,6 -1,2
Su yüksekliği, m 0,25-2 1,0 -1,5
Temizleme şekli Geri yıkama Sıyırma
Temizleme aralığı, gün 1 ~ 3 90-120
Bir filtrenin en düşük yüzey alanı, m2 10-20 100-200
Bir filtrenin en büyük yüzey alanı, m2 100-200 2000-5000
Filtre sayısı, n 4 ~ 40 -
Filtrenin tesirli kısmı Bütün hacim Üst yüzey
İnşa maliyeti Düşük Yüksek
İşletme masrafları Yüksek Düşük
Tesisin ömrü Kısa Uzun
Yetişmiş eleman ihtiyacı Fazla Az

Hızlı ve yavaş kum filtreleri arasındaki farklar 

2.7 Filtrasyon

Bir içme suyu arıtma tesisinde filtrasyon ünitesinin amaçları şunlardır:

•Hamsudaki ya da önceki ünitelerin (havalandırma, yumaklaştırma ya da çöktürme) çıkış
sularındaki kolloidal maddeleri sudan ayırarak suyu berraklaştırmak ve düşük bulanıklıkta çıkış
suyu üretmek.

•Suyun içinde mevcut olabilecek fekal koliform ve diğer zararlı mikroorganizmaları sudan
ayırmak.

•Filtre yatağı boyunca oluşabilecek biyolojik aktivite sayesinde suyun organik madde
konsantrasyonunu azaltmak.

2.7 Filtrasyon

Filtrasyon prosesinde katı maddelerin gideriminde rol oynayan mekanizmalar tam olarak
anlaşılmış olmasa da muhtelif teorilere göre süzme, çökelme, çarpma ve kesişme gibi birden
fazla mekanizmanın ortak etkisiyle arıtım gerçekleşmektedir.

Filtre yatağının daneleri arasındaki boşlukların boyutlarına bağlı olarak bazı katı maddeler bu
boşluklara sığmadıklarından bu boşluklarda sıkışır ve tutulurlar, ki bu mekanizma süzme
mekanizmasıdır.

Küçük partiküller, özellikle düşük hızlı bölgelerde çökelme yoluyla sudan ayrılarak filtre
malzemesine yapışır, ki bu mekanizma çökelme mekanizması olarak adlandırılır.

Bazı partiküller su ve poroz yapıda değişen hız ve yönlerde hareket ederken büyük kütleleri
nedeniyle suyun akış çizgilerini takip edememektedir. Bu partiküller kütleleri nedeniyle
(eylemsizlik) su akışından uzaklaşmakta ve filtrede tutulmaktadır. Bu partiküllerin çarpma
yoluyla tutuldukları söylenebilir.

Suyun filtredeki akış çizgilerinin filtredeki kum danelerine çok yakın geçmesi sırasında
partiküllerin kum danelerine değip bunlara tutunması mümkündür. Bu durum ise kesişme
mekanizması olarak adlandırılır.

2.7 Filtrasyon

Filtrasyon, suyun poroz bir yataktan geçirilerek askıda katıların giderilmesidir.

Filtrasyon sistemleri genellikle dezenfeksiyon sistemlerinden önce kullanılır ve
dezenfeksiyon sistemlerine gelen katı madde yükünün azaltılması hususunda önemli
bir rol oynar.

2.6 Çöktürme

Çöktürme prosesini etkileyen temel faktörler aşağıdaki gibidir.

• Çöktürme havuzunun boyutları ve şekli, 

• Çökelecek partiküllerin ağırlıkları,

• Vizkozite ve su sıcaklığı,

• Yüzey yükü,

• Yüzey alanı,

• Akış hızı,

• Giriş ve çıkış yapısı tasarımı,

• Bekletme süresi, 

• Havuzun efektif derinliği

2.6 Çöktürme
Dairesel çöktürme  havuzların  çapları  75-90  m  çapa kadar  inşa edilirse 
de bunların  çaplarının 38-45 m den büyük olmaması uygundur, hatta 
çapın 30 m den büyük seçilmemesi tercih edilmektedir. 

Suyun üniform çıkışını sağlamak üzere çıkış boşlukları su hızı 0,3 m/sn yi
geçmemelidir. 

Dairesel havuzların tabanları merkezdeki çamur toplama çukuruna doğru 
% 8 ~ (1:12) eğimli yapılır. 

Ancak havuzun kullanma maksadına bağlı olarak bu eğim 1:12 ila 1:6 
arasında değişmektedir. 

Ancak en çok kullanılan eğim 1:8 ila 1:12 arasındadır. 

Çamur çukurlarının eğimleri ise dikdörtgen havuzlardakine benzer 
şekilde 1,2:1 ila 2:1 arasında seçilmektedir.
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2.10 Dezenfeksiyon

Dezenfektan kullanımının birincil amacı patojen mikroorganizmaları etkisiz hale getirmek 
ve ikincil amacı ise dağıtım sisteminde muhtemel mikrobiyal faaliyetleri 
engelleyebilmektir. 

Aşağıda belirtilen diğer amaçları içinde dezenfektan kullanılmaktadır.

• Asya istiridyesi ve zebra midyelerinin kontrolü
• Demir ve manganın oksidayonu
• Dağıtım sistemlerinde bakteriyolojik çoğalmaların engellenmesi
• Kimyasal oksidasyonla koku ve tat giderilmesi
• Koagülasyon ve filtrasyon ünitelerinin verimlerini arttırmak
• Çöktürme tankı ve filtrelerde alg büyümelerini engellemek
• Renk giderimi sağlamaktır.

2.10 Dezenfeksiyon

Kimyasal dezenfeksiyon normalde iki adımda gerçekleşir. Bunlar;

• Hücre duvarından dezenfektanın geçmesi
• Hücre içerisinde enzimle reaksiyonudur.

Kimyasal dezenfeksiyon verimi aşağıdaki faktörlerden etkilenmektedir:

• Etkisiz hale getirilecek organizmanın türü, durumu, konsantrasyonu ve dağılımı 
• Dezenfektanın türü ve konsantrasyonu 
• Arıtılacak suyun kimyasal ve fiziksel özellikleri
• Dezenfeksiyon için gerekli temas süresi
• Suyun sıcaklığı

2.10 Dezenfeksiyon

İçme sularında hastalık yapıcı (patojenik) mikroorganizmaların bulunması
istenmemektedir.

Bu mikroorganizmalar membran gibi ayırma prosesleri ile sudan uzaklaştırılabilir veya
dezenfektanlar kullanılarak etkisiz hale getirilebilir.

Suda bulunan patojen mikroorganizmaların etkisiz hale getirilerek, suyun güvenle
içilebilmesini sağlayan proses dezenfeksiyon olarak tanımlanmaktadır.

Mikroorganizmaların yok edilmesi veya etkisiz hale getirilmesi dört mekanizmayla 
açıklanmaktadır.  Bunlar;

• Hücre duvarının zarar görmesi
• Hücre geçirgenliğinin değiştirilmesi
• Hücre protoplazmasının koloidal yapısının değiştirilmesi
• Metabolik aktivitede etkili kritik enzimin etkisiz hale getirilmesidir. 

2.9 İyon Değiştirme

İyon değiştirme, bir iyonun diğer bir iyonla yer değiştirmesi esasına dayanan
bir yöntem olup, katyon değiştirme (baz değiştirme) ve anyon değiştirme
(asit değiştirme) şeklinde iki kısımda ele alınmaktadır.

Katyon değiştirme, pozitif bir iyonun veya katyonun, diğer bir pozitif iyonla
yer değiştirmesidir. Doğal sularda katyonlar; Ca2+, Mg2+, Na+, H+, Fe2+ ve
Mn2+, vb. maddelerdir.

Anyon değiştirme ise, negatif bir iyonunun veya anyonun, diğer bir negatif
iyonla yer değiştirmesidir. Doğal sularda anyonlar genel olarak; Cl-, SO4

2-,
NO3-, vb. gibi maddelerdir.

2.8 Membran Prosesler

MWCO) ile giderim mekanizmaları arasındaki ilişki aşağıda kısaca
özetlenmiştir.
Mikrofiltrasyon (MF): Nominal gözenek çapı 0.1 ila 0.5 µm aralığındadır. Giardia kistleri,
Cryptosporidium oocysts ve benzer 3 µm ebatlı organizmaları 3 log giderebilmektedir.

Ultrafiltrasyon (UF): Gözenek çapı 0.005 ila 0.1 μm veya veya MWCO’su 10.000 ila
200.000 Da aralığındaki membranlarla en az 1 log virüs giderebilmektedir.

Nanofiltrasyon (NF): Çözünmüş organikler, renk, kalsiyum, magnezyum ve diğer iyonları
sudan ayırabilmektedir. MWCO değeri 200 Da’da büyük ve 500 Da’dan küçüktür. Sodyum
klorür giderimi 0 ila %95 aralığındadır. RO’ya göre sodyum klorür giderimi daha düşüktür.
NF membranı genellikle tek değerli iyonları geçirirken çok değerli iyonları ise
alıkoymaktadır.

Ters osmoz (RO): çözünmüş organikler, renk, dezenfeksiyon yan ürünü öncüleri, sertlik ve
diğer çözünmüş iyonlar veya çözünmüş katıları sudan ayırabilmektedir. RO membranları
MWCO’su 200 Da’dan küçüktür. Sodyum klorürü %95’in üzerinde giderebilmektedir.

2.8 Membran Prosesler
Proses Uygulama

Nanofiltrasyon  Sertlik giderimi
 Çözünmüş organiklerin giderimi

o THM’ler ve diğer dezenfeksiyon yan ürünü öncüleri
o Pestisitler, sentetik organik kimyasallar
o Renk

Ultrafiltrasyon ve 
mikrofiltrasyon

 Partikül giderimi
o Askıda katılar
o Koloitler
o Bulanıklık
o Bakteriler
o Virüsler (yalnızca UF; büyük partiküllere tutunmuşlarsa MF’de olabilir)
o Protozoa kistleri

 Organik giderimi ( Çözünmüş organikler, organiklerin moleküler ağırlıklarına,
UF’in gözenek çapına bağlı olarak yalnızca UF ile giderilebilir. Koagülant, toz aktif
karbon ve benzeri kullanılması halinde MF ve UF)

 İnorganik kimyasalların giderilmesi (kimyasal çöktürmeden veya pH
ayarlamasından sonra)
o Fosfor
o Sertlik
o Metaller (Örnek: demir, mangan, arsenik ve benzeri)

Membran proseslerin tipik uygulamaları

2.8 Membran Prosesler
Proses Uygulama

Ters osmoz ve 
elektrodiyaliz

 Toplam çözünmüş katı madde (TDS) giderimi
o Deniz suyu tuzsuzlaştırma (RO tercih edilir)
o Acı su tuzsuzlaştırma ( RO 1000-3000 mg/L’den daha 

yüksek TDS’lerde RO elektrodiyalize göre daha uygun 
maliyetli)

 Yüksek silikalı sulardan acı su tuzsuzlaştırma (elektro diyaliz 
tercih edilir)

 İnorganik iyon giderimi
o Flor, kalsiyum ve magnezyum (sertlik)
o Nütrientler (nitrat, nitrit, amonyum, fosfat)
o Radyo aktif çekirdek (Yalnızca RO)

 Çözünmüş organiklerin giderimi (Yalnızca RO)
o Dezenfeksiyon yan ürün öncüleri ve yan ürünler
o Pestisitler, sentetik organik kimyasallar
o Ortaya çıkan bağlantılı çok sayıda bileşik (kozmetik ve 

kişisel bakım ürünlerinin bileşenleri)
o Renk

Membran proseslerin tipik uygulamaları2.8 Membran Prosesler

Membran proses seçiminde aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır:

 Kaynak suyunun özellikleri, değişkenliği ve mevcudiyeti

 Membran prosesinin ön arıtma ve ileri arıtma gereksinimi

 Özellikle ön artıma için kullanılmayan membran öncesi prosesler, örnek olarak
oksidant, toz aktif karbon, koagülantlar ve polimerlerin kullanımı

 Süzüntü suyu kalite ve miktar gereksinimi ile karıştırma seçeneği (paçallama)

 Atık kalıntıların uzaklaştırılması

 Kesikli veya pilot test ihtiyacı (Benzer uygulamalara ait temsil ve tatmin edici veriler
var mı?)

 İlk yatırım, işletme ve bakım maliyetleri
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THM ve TOK oluşturur Evet Bazen Hayır Hayır Evet Bazen Hayır
Oksitlenmiş organik oluşturur Bazen Evet Bazen Bazen Hayır Evet Bazen
Halojenik organik oluşturur Evet Bazen Hayır Hayır Evet Bazen Hayır
İnorganik yan ürün oluşturur Hayır Bazen Evet Hayır Hayır Bazen Hayır
Biyolojik olarak ayrışabilir organik madde 
oluşturur Bazen Evet Bazen Hayır Hayır Evet Hayır

Maksimum kalıntı dezenfektan seviyesi Evet Hayır Evet Hayır Evet Hayır Hayır
Kireçle yumuşatma etkileri Evet Hayır Hayır Hayır Evet Hayır Evet
Bulanıklık etkileri Hayır Bazen Hayır Hayır Hayır Bazen Evet
Giardia giderimi - <2.0 log Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır
Giardia  giderimi - >2.0 log Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır
Cryptosporidium giderimi - <2.0 log Hayır Evet Evet Hayır Hayır Hayır Hayır
Cryptosporidium giderimi - >2.0 log Hayır Evet Hayır Hayır Hayır Hayır Hayır
Virus giderimi- <2.0 log Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Evet
Virus giderimi- >2.0 log Evet Evet Evet Hayır Hayır Hayır Evet
İkincil dezenfektan olarak kullanılır Evet Hayır Bazen Hayır Evet Hayır Hayır
Büyük tesisler için uygulanabilirliği Evet Evet Evet Evet Evet Evet Hayır
Küçük tesisler için uygulanabilirliği Evet Evet Evet Evet Evet Evet Evet

2.10 Dezenfeksiyon

İkincil (son) dezenfeksiyon içme suyu şebekelerinde kalıntı bırakılması amacıyla
kullanılmaktadır. İçme suyu şebekesinde olası mikrobiyal oluşumlar ikincil
dezenfeksiyonla engellenmektedir.

Klor, kloraminler ve klordioksit gibi kalıntı bırakabilen dezenfektanlar ikincil
dezenfeksiyon amacıyla kullanılabilmektedir. İkincil dezenfektan seçiminde toplam
asimile edilebilir organik karbon (AOC) organik karbon konsantrasyonu, dezenfeksiyon
yan ürünleri oluşturma potansiyeli (DYÜOP) ve dağıtım sisteminde bekleme zamanı
etkilidir.

2.10 Dezenfeksiyon

Filtrasyon prosesi öncesindeki proseslerde veya filtrasyon prosesi girişinde yapılan 
dezenfeksiyon birincil (ön) dezenfeksiyon olarak tanımlanmaktadır. 

Birincil dezenfeksiyon amacıyla kullanılacak dezenfektanların yan ürünü oluşmu dikkate
alınmalıdır. Ozon gibi kalıntı bırakmayan dezenfektanlar da birincil dezenfeksiyon için
kullanılabilmektedir. Birincil dezenfeksiyon için uygun bir “konsantrasyon x zaman” (CT)
değeri belirlenmelidir. CT değeri dezenfeksiyon verimliliğini belirlemek maksadıyla
tanımlanmıştır. Birincil dezenfektan seçiminde toplam organik karbon (TOK)
konsantrasyonu, bromür iyonu konsantrasyonu ve filtreli veya filtresiz sistemler etkilidir.
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1. GİRİŞ

Küreselleşen dünyaya ayak uydurma noktasında, hızla gelişmekte olan teknoloji ve nüfus artışı çeşitli 
çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir. Canlıların vazgeçilmez hayat kaynağı olan içme suları-
nın, insan ve endüstriyel kaynaklı atıksuların arıtılması sonucunda oluşan her türlü arıtma çamurunun 
biriktirilmesi, toplanması, taşınması ve bertarafı aslında büyük bir sorundur.

Arıtma işlemi sonunda çıkan çamur genellikle sıvı veya katı formda olup kullanılan prosese ve işletme-
ye bağlı olarak % 0,25-12 oranında katı içermektedir. Çıkan çamur hacimce büyük olup, işlenmesi ve 
bertarafı atıksu arıtma alanında oldukça karmaşık bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle 
biyolojik arıtma işleminden oluşan arıtma çamurlarının organik madde içeriği çok yüksek olduğu için bu 
tip çamurlar bozunma ve kokuşma eğilimindedir. Çamur probleminin karmaşık olmasının başlıca sebep-
leri; arıtılmış atıksu içindeki önemli miktarlarla koku veren maddelerin olması, biyolojik arıtmada oluşan 
ve uzaklaştırılması gereken çamurun, ham atıksu içerisindeki organik maddelerden farklı bir yapıda, 
bozunma ve kokuşma eğiliminde olması, çamurun sadece küçük bir kısmının katı madde, büyük bir kıs-
mının ise sudan oluşması, bu yüzden büyük hacimler işgal etmesi, akıcılığının yüksek olması sebebiyle 
sahada tutulamayıp diğer alanlara yayılması olarak özetlenebilir [1].

İçmesuyu ve atıksulara fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma işlemleri uygulanması sonucunda çökebilir 
veya yüzebilir hale getirilen katı maddeler çamur olarak tarif edilebilir. Su ve atıksuların arıtımında orta-
ya çıkan, taşıdıkları özelliklerden dolayı kendilerinin de ayrıca arıtılmaları gereken, arıtılmadan çevreye 
verildiklerinde çevrede hasar oluşturabilecek, katı ve sıvı karışımından oluşan maddelerdir. Yüksek mik-
tarlarda organik madde, besin maddeleri, patojen mikroorganizmalar ve çok miktarda su içerdiklerinden 
arıtılmaları gerekmektedir. 

Çamur bertaraf etme işlemleri arıtma tesisinin toplam yatırım masrafının %20-30’unu, işletme masrafı-
nın ise %50-70’ini oluşturmaktadır. Arıtılan suyun niteliğine ve uygulanan arıtma işlemlerine bağlı olarak 
arıtma çamurlarının özellikleri değişmektedir. Atıksu arıtma tesislerinde oluşan çamur, stabilizasyon iş-
lemlerinden önce %50-70 C, %6,5-7,3 H, %21-24 O, %15-18 N, %1-1,5 P ve %0-2,4 S içermektedir [1].

1.1  Arıtma Çamuru Kaynakları

Genel olarak çamur kaynakları 3 ana kategori altında incelenebilir [1]. Bunlar;

Ø	 İçme suyu arıtma tesislerinden gelen arıtma çamurları
Ø	 Atıksu Arıtma Tesislerinden gelen arıtma çamurları
Ø	 Endüstriyel Atıksu Arıtma tesislerinden kaynaklanan arıtma çamurlarıdır.
Arıtma tipine ve amacına göre arıtma çamurlarının cinsleri farklılık göstermektedir [1].
Bunlar;
Ø	 Çökebilen katı maddelerin oluşturduğu ön çökeltim çamurları,
Ø	 Kimyasal arıtma ve koagülasyon sonucu oluşan kimyasal çamurlar,
Ø	 Biyolojik arıtma işlemleri sonucu oluşan biyolojik çamur,
Ø	 İleri Arıtma Çamuru 
Yukarıda listelenen aşamalarda toplanan çamurlar sıvı formdadır. Sıvı formda toplanan çamur, susuz-
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laştırma ünitelerinde susuzlaştırılarak çamur keki olarak da adlandırılan ve %18 ile %40 kuru madde 

oranına sahip arıtma çamuruna dönüştürülür.

Atıksu arıtma tesislerinde farklı arıtma kademelerine örnekler ve çamur kaynakları  

Şekil 1’de verilmiştir. 

Şekil 1. Atıksu arıtma tesislerinde kullanılan işlemlere genel bakış [2]

Şekil 1’de şematik olarak açıklanan prosesler sonucunda oluşan çamur genellikle sıvı formda olup, 

uygulanan arıtım metoduna ve işletmeye bağlı olarak ortalama %1-2 oranında katı madde içermektedir. 

Çamur hacmi, arıtma sistemine eklenen yoğunlaştırıcılar sayesinde azaltılabilmektedir. Çamur yoğun-

laştırma tanklarında %5 katı konsantrasyonuna kadar yükseltilebilen çamur buradan susuzlaştırma üni-

telerine alınarak %20 ila %40 arasında katı madde oranına sahip çamur kekine dönüştürülmektedir [3].

Şekil 1. çerçevesinde çamurun oluşma süreci incelendiğinde, arıtma tesislerinde çamurun, ön çökeltme 

havuzlarından (birincil çamur), kimyasal çökeltme havuzlarından, son çökeltme havuzlarından (ikincil 

çamur) ve sisteme eklenmişse çamur çürütücülerden elde edildiği görülmektedir. Bu safhalarda topla-

nan çamurların temel karakteristikleri aşağıda verilmiştir.
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 Birincil Çamur

Ön çökeltim üniteleri, atık suyun bekletilerek yerçekimi yardımıyla içerisindeki katı maddelerin çökelme-
sini sağlamak için tasarlanan ünitelerdir. Ön çökeltim havuzunda çökelen çamur, kendiliğinden çökebile-
cek katı maddeleri içermektedir. Fiziksel bir proses olup, arıtma tesislerinde genelde askıda katı madde 
giderimi için kullanılmaktadır. Bu yöntem, basit ve ucuz olması nedeniyle askıda katı madde gideriminde 
en yaygın olarak uygulanan yöntemdir. Ön çökeltmede ortalama %50-70 oranında askıda katı madde, 
%25-40 oranında da biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOI5) giderimi sağlanmaktadır. Giderim sonucunda 
ön çökeltme havuzlarında oluşan arıtma çamuruna birincil çamur adı verilmektedir. 

Ön çökeltme çamuru karakteristik özellikleri aşağıda verilmiştir:

Ø	 Grimsi siyah renktedir,

Ø	 Yapışkan bir yapıya sahiptir,

Ø	 Rahatsız edici bir kokusu vardır,

Ø	 Yaklaşık %4 kuru madde (KM) içerir.

Birincil çamur içeriğindeki kuru maddenin %70-80’i organik ve uçucu katı maddedir. Organik madde ge-
nel olarak yağlar, bitkisel yağlar, yiyecek kalıntıları, dışkı, kağıt ve deterjanlardan oluşmaktadır. Birincil 
çamurdaki inorganik madde ise başlıca silisli kum içermektedir [3].

1.1.1  Kimyasal Çökeltme Çamuru

Kimyasal arıtım prosesleri de fiziksel arıtım gibi katı madde giderimi için kullanılmaktadır. Kimyasal 
arıtma işlemi genel olarak koagülasyon, flokülasyon ve kimyasal çökeltim havuzundan oluşmaktadır. 
Koagülasyon (pıhtılaştırma)-flokülasyon (yumaklaştırma), su ortamındaki çok küçük, askıda halde bulu-
nan ve yerçekimi ile çökmeyen parçacıklar olan kolloid parçacıkların, taşıdıkları elektriksel yükten dolayı 
oluşmuş, durağan hallerinin çeşitli yollarla bozularak birbirleriyle temas etmeleri sonucu, daha kolay çö-
kebilen büyük kümeler (yumaklar) haline getirilmeleri olayıdır [4]. Kimyasal çökeltim çamuru, bu işlemler 
sonucunda ortaya çıkan çamurdur. Kimyasal arıtma işlemleri sonucunda oluşan arıtma çamurlarının 
özellikleri atıksuyun özelliğine ve kullanılan kimyasal maddelere bağlı olarak değişmektedir. Örneğin; 
metal tuzlarının kimyasal çökelmesi sonucu oluşan çamurlar, genellikle koyu renklidir, hatta çok fazla 
miktarda demir içeriyorsa yüzeyi kırmızımtıraktır. Kireç çamurları gri-kahverengidir. Kimyasal çamurların 
kokusu olmakla birlikte ön çökeltim çamurları kadar kötü kokulu değildir [2, 5]

1.1.2  İkincil Çamur

Biyolojik arıtma çamurlarının özellikleri kullanılan biyolojik arıtma işlemine göre değişiklik göstermek-
tedir. Çözünebilir nitelikteki organik maddelerin oksidasyonu amacıyla en yaygın kullanılan biyolojik 
arıtma işlemi aktif çamur havuzudur. Aktif çamur sistemi esas olarak havalandırma havuzu (Şekil 2) ve 
çökeltim havuzundan (Şekil 3) oluşmaktadır. Klasik bir aktif çamur havuzunun yer aldığı evsel atıksu 
arıtma tesisinin akım şeması ve çamur kaynakları ise Şekil 4’de verilmektedir.
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Şekil 2. Bir havalandırma havuzundan görünüm [6]

Şekil 3. Bir son çökeltim havuzundan görünüm [6]

Şekil 4. Klasik aktif çamur havuzunun yer aldığı arıtma tesisi akım şeması ve çamur kaynakları [7]

Birincil arıtmadan sonra atıksuda kalan organik maddelerin parçalanması esnasında oluşan çamurdur. 
İkincil çamurun oluşma aşamasında mikroorganizmalar önemli rol oynamaktadır. İkincil arıtmada aktif 
çamur sistemi, lagün sistemi ve bio-filtreler kullanılmakta olup bu proseslerin sonucunda son çökeltme 
tanklarında çöktürme sağlanmaktadır. Yani ikincil çamur atık suyun biyolojik arıtmaya tabi tutulması so-
nucunda ortaya çıkan organik katı malzemedir. Son çökeltme tanklarında toplanan bu çamura biyolojik 
filtre çamuru veya fazla aktif çamur da denmektedir. Birincil çamura kıyasla yoğunlaştırma veya susuz-
laştırması daha zor olan bir çamur türüdür.
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İkincil çamurun temel özelikleri aşağıda verilmiştir [3]:

Ø	 Kahverengi renktedir ve flok ağırlıklıdır,

Ø	 Koyu renk gözleniyor ise septik şartlar oluşmuş demektir.

Ø	 Renk açık ise az havalandırma sonucu çökme özelliği kötü çamurdur.

Ø	 İyi şartlardaki çamur toprak kokusundadır,

Ø	 Yaklaşık %1 kuru madde (KM) içerir. Bu kuru maddenin %70-80’i organik madde ihtiva eder,

Ø	 Kolaylıkla septikleşmeye meyillidir. 

1.1.3  Çürütücü Çamurları

Atıksuyun arıtımı sonucu oluşan çamur, hacminin küçülmesi, stabilize olması ve patojenlerinin azaltıl-
ması için çeşitli işlemlere tabi tutulmaktadır. Bu işlemlerden yaygınlıkla uygulananlardan bir tanesi çü-
rütücüler vasıtasıyla çamurun oksijenli veya oksijensiz çürümeye tabi tutulmasıdır. Çürütücüden çıkan 
çamura çürütücü çamuru adı verilmektedir. Uygulanan çürütme işlemine göre çamurda gözlenen temel 
karakteristikler aşağıda listelenmiştir [3].

Oksijenli (Aerobik) çürütülmüş çamur:

Ø	 Kahve ve koyu kahve renklidir,

Ø	 Floküler özelliktedir,

Ø	 Kötü kokulu olmayıp, çoğunlukla küf kokuludur,

Ø	 İyi çürütülmüş çamur kuruma yataklarında kolaylıkla susuzlaştırılabilir.

Oksijensiz (Anaerobik) olarak çürütülmüş çamur ise:

Ø	 Koyu kahve-siyah renklidir,

Ø	 Çok miktarda gaz içerir,

Ø	 Tam çürütüldüğünde kötü kokmaz, kokusu hafif, sıcak katran, yanmış lastik veya mühür mumu 
gibidir,

Ø	 Zengin bahçe toprağı özelliğindedir.

Ø	

2. ARITMA ÇAMURLARININ ÖZELLİKLERİ

Atıksu arıtma tesislerinde uygulanan prosesler sonucunda oluşan arıtma çamurunun içeriği ve karakte-
ristik özellikleri arıtıma alınan suyun içeriği ile uygulanan arıtım prosesine bağlı olarak değişkenlik gös-
termektedir. Çamur özellikleri çamur işleme ve bertaraf etme ünitelerinin tasarımı, işletilmesi ve denetimi 
için kullanılmaktadır. Bu özellikler, çamurun organik madde içeriği, kimyasal özellikleri, çökelebilme, su 
verme gibi fiziksel özellikleri ve ısıl değeri hakkında bilgi vermektedir. 

Çamur bertaraf planlaması yapılırken bu parametrelerin detaylı analiz edilmesi ve gerçekleştirilecek 
fizibilite çalışmasının bu analizlerden elde edilen bulgulara dayandırılması gerekmektedir [3].

2.1.  Özgül Ağırlık
Birim hacimdeki çamur ağırlığının aynı hacimdeki suyun ağırlığına oranı şeklinde tanımlanan özgül 
ağırlık, birçok çamur numunesi için yaklaşık olarak 1,0’dir. Başka bir ifadeyle çamurun ağırlığı hemen 
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hemen suyunkine yakındır. 1 L çamur 1010 gram geliyorsa, özgül ağırlığı;
Sç = 1010/1000=1.01
olarak ifade edilir [2,5].

2.2.  Çamur Katı Madde İçeriği

Çamurun katı madde içeriği “mg/L” veya “% Katı Madde” olarak ifade edilmektedir. Çamurdaki toplam 
katı madde mg/L olarak, Standart Metotlarda verilen prosedüre göre belirlenir ve belli hacimdeki numu-
nenin 105 °C’de etüvde buharlaştırılması neticesinde meydana gelen ağırlık kaybına göre hesaplanır 
[8].

Konsantre atıklar için mg/L olarak bulunan değer % Katı Madde’ye çevrilemez. Bunun için darası alın-
mış buharlaştırma kapları içine belli miktarda numune alınır, yaş çamurla birlikte kabı tartılır ve etüvde 
buharlaştıktan sonra tekrar tartım yapılır. Aradaki fark giderilen nem miktarıdır ve katı madde % Katı 
Madde olarak hesaplanır. Ağırlık/ağırlık olarak ifade edilir [5]. Katı madde ve su muhtevası arasındaki 
ilişki aşağıdaki gibidir:

% Katı Madde = 100 - % Su Muhtevası

Çamurun katı madde içeriği oluştuğu arıtma kademesine göre değişim göstermektedir. Örneğin; ön çö-
keltim havuzunda oluşan çamur genellikle % 3 – 5, aktif çamur havuzunu takiben yer alan son çökeltim 
havuzunda oluşan çamur % 0,5 – 2, graviteli yoğunlaştırıcı çıkışı yoğun çamur % 5 – 10 katı madde 
içermektedir [2]. Tablo 1’de çeşitli arıtma kademelerinde oluşan arıtma çamurlarının tipik katı madde 
konsantrasyonları, Tablo 2’de ise çamurun çeşitli safhalardaki özgül ağırlık ve kuru madde miktarı gibi 
fiziksel özellikleri verilmektedir.

Tablo 1. Çeşitli arıtma kademelerinde oluşan arıtma çamurlarının tipik katı madde konsantrasyonları[2,7]

Çamur Tipi

Katı Madde Konsantrasyonu,

% KM

Aralık Tipik

Ön Çökeltim Çamuru 4.0 - 10.0 5.0
Aktif Çamur 0.8 – 2.5 1.3

Damlatmalı Filtre Humusu 1.0 – 3.0 1.5

Ön Çökeltim Çamuru + Aktif Çamur 0.5 – 1.5 0.8

Anaerobik Çürütülmüş Çamur 5.0 – 10.0 8.0
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Tablo 2. Arıtma çamurunun fiziksel özellikleri [7]

Çamur Tipi

Çamur Katısı 
Özgül Ağırlığı

(kg/1000 m3)

Çamur Özgül 
Ağırlığı

(kg/1000 m3)

Tipik Kuru 
Madde Ağırlığı

(kg/1000 m3)

Ön Çökeltme Çamuru 1,40 1,020 151

Aktif Çamur 1,25 1,005 84

Damlatmalı Filtre Çamuru 1,45 1,025 72

Uzun Havalandırmalı Sistem Çamuru 1,30 1,015 96

Havalandırmalı Lagün Çamuru 1,30 1,010 96

Yoğunlaştırma ve su verme işlemleri uygulandıktan sonra çamur katı madde içeriği uygulanan metotlara 
bağlı olarak %50’ye kadar çıkabilmektedir. Çeşitli susuzlaştırma kademelerinden geçmiş arıtma çamur-
larına ait görüntüler Şekil 5‘de verilmektedir.

Şekil 5. Çeşitli susuzlaştırma kademelerinden geçmiş arıtma çamurlarına ait görüntüler [2]

a. Kurutma yatağında çamur suyu süzüldükten sonra görünüm, b. Vakum kurutma sonrası görünüm, c. 
Çamur keki

Toplam Askıda Katı Madde

Çamurdaki toplam katı maddeler askıda ve çözünmüş katı maddelerin toplamına eşittir. Askıda katı 
madde (TSS), numunenin filtrelenmesi ve üzerinde askıda katı maddelerin kaldığı filtre kâğıdının 105 
°C’de etüvde kurutulması esasına bağlı olarak bulunur. Deney sırasında düşük sıcaklık uygulandığı için 
yanma reaksiyonu gerçekleşmez, sadece su buharlaşır. Çözünmüş katı madde ise, askıda katı madde 
deneyinde numunenin filtrelenmesi sonucu filtrenin altına geçen kısımda katı madde analizi yapılması 
suretiyle hesaplanır.

             

Uçucu Askıda Katı Madde

Uçucu askıda katı madde (VSS), askıda katı madde deneyi yapıldıktan sonra etüvden çıkıp tartılan 
filtre kâğıdının daha sonra 600 °C’de fırına konması ve yakılması esasına göre belirlenir. Fırın sonrası 
ağırlıkla etüv sonrası ağırlık arası fark uçucu askıda katı madde değerini vermektedir. Uçucu askıda 
katı madde değeri, suyun ve çamurun içerdiği katı maddenin organik kısmını ifade ettiği için önemli bir 
parametredir.

cba
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2.3.  Çamur Hacim İndeksi

Çamur hacim indeksi (SVI), çamurun çökelebilme özelliğinin belirlenmesinde kullanılan ve belirlenmesi 
basit bir parametredir. SVI, bir gram katı maddenin 30 dakika çökelme sonucunda işgal ettiği hacimdir 
ve mL/g olarak ifade edilmektedir. SVI 100’den büyük ise çökelmesi zor olan bir çamur olarak değerlen-
dirilmektedir. SVI parametresini belirlemek amacıyla Şekil 6’da verilen Imhoff Hunisi düzeneği kullanıl-
maktadır.

Şekil 6 Imhoff hunisi düzeneği [9]

2.4.  Çamurdaki Suyun Dağılımı

Çamurdaki suyun hangi formda olduğuna bağlı olarak su verme işlemlerinden hangisinin daha etkili 
olacağı değişmektedir. Çamurdaki suyu dört grup halinde incelemek mümkündür [2,5]:

Ø	 Serbest Su: Çamur partiküllerine bağlı olmayan ve graviteli çökelme ile kolaylıkla ayrılabilen sudur.
Ø	 Flok Suyu: Çamur flokları içinde hapsedilmiş su olup, yumakla birlikte hareket eder. Mekanik su 

alma işlemleri ile giderilebilir.
Ø	 Kapiler Su: Partiküllerin üzerinde bağlı halde bulunur ve bu partiküllerin sıkıştırılarak deformas-

yonları sonucu uzaklaştırılabilir.
Ø	 Kimyasal Bağlı Su: Partiküller içinde kimyasal olarak bağlanmış sudur. 

2.5. Çamurun Akışkanlık Özelliği

Çamurların akışkanlık özelliği “reoloji bilimi” ile tanımlanmaktadır. Reoloji; sıvı, kek ve katı formdaki 
materyallerin elastik ve viskoz özelliklerini ortaya koyan, materyal akışkanlığını ve deformasyonunu 
inceleyen bir bilimdir. Akışkanlık özelliğinin belirlenmesinde en yaygın parametre viskozitedir. Viskozite, 
akışkanın kayma gerilmesine karşı gösterdiği dirençtir. Bir akışkanın reolojisi, akışkanın viskoz karak-
teristikleri olarak bilinir ve viskozite, kayma hızı ve kayma gerilmeleri arasındaki ilişkileri incelemektedir. 
Genel olarak, gerilmelerin etkisi altındaki bir kütlenin deformasyonunu tanımlamaktadır.

Çamurun reolojik özellikleri, katı madde konsantrasyonu, katı madde partikül boyutu dağılımı ve sıvı 
yoğunluğu gibi pek çok faktöre bağlı olarak belirlenmektedir. Arıtma çamurlarının reolojik özellikleri, 
çamura uygulanan tüm çamur işleme süreçlerinin tasarımı, uygun ünite seçimi ve işletilmesi, çamur ile-
tim hatları ve pompaj sistemlerinde, çamurun yoğunlaştırılması, şartlandırılması, aerobik ve anaerobik 
olarak çürütülmesi, taşınması, deponilerde depolanması veya tarımsal amaçlı kullanımında hem tasa-
rım hem de kontrol parametreleri olarak yaygın olarak kullanılabilir. Arıtma çamurlarının depolanması, 
taşınması ve bertaraf edilmesi için viskozite, plastisite gibi mekanik özelliklerin kontrolü gerekmektedir. 
Böylece çamurun sıvı-plastik ve katı-plastik davranışı hakkında fikir edinilir. Ancak çamurun mekanik 
özelliklerinin belirlenmesi oldukça güçtür ve şu anda bir standardizasyon mevcut değildir.
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2.6.  Çamur Partikül Boyut Dağılımı

Çamurların şartlandırılması ve su verme özelliklerinin belirlenmesinden çamurların işlendiği pek çok 
proseste (filtrasyon, çökelme vd.) önemli olan çamurdaki partikül boyut dağılımının belirlenmesidir. 

2.7. Çamur Partiküllerinin Elektriksel Yükleri

Partiküller üzerindeki elektriksel yük “zeta potansiyeli” ile ölçülür. Zeta potansiyeli kolloidal halde bulu-
nan katı maddelerin tanımlanması ve kontrolü amacıyla kullanılan bir elektrokinetik parametredir ve mV 
olarak ölçülmektedir. 

Kentsel arıtma çamurlarının zeta potansiyeli -10 ila 20 mV arasında değişmektedir. Endüstriyel çamurlar 
ise -80 mV’u aşan zeta potansiyeline sahiptir [5].

Partikül üzerindeki yük büyükse bu durum flokülasyonu engeller ve bu tip çamurlar suyunu zor verir. 
Çamur su verme işlemleri öncesi kullanılan ve çamurun su verme özelliklerinin geliştirilmesi amacıyla 
kullanılan şartlandırma işleminde uygun şartlandırıcı dozunun belirlenmesinde elektriksel yük yardımcı 
bir parametre olarak kullanılmaktadır [2,5].

2.8. Çamurun Isıl Değeri

Çamurun ısıl değeri, çamurun tipine ve içeriğindeki uçucu katı madde muhtevasına bağlıdır. Arıtılmamış 
ön çökeltim çamurunun ısıl değeri, özellikle önemli miktarda yağ ve gres içeriyorsa çok yüksektir. Çürümüş 
çamur ham çamurdan daha düşük ısıl değere sahiptir. Çamurun ısıl değeri bazı düşük kaliteli kömürlerin 
ısıl değerine (7700 cal/g kuru madde) eşdeğerdir. Ortalama olarak ham ön çökeltim çamurunun ısıl değeri 
6100 cal/g, aktif çamurun 5000 cal/g ve anaerobik çürümüş çamurun 2750 cal/g kadardır [5]. Çamurun 
nihai bertaraf edilmesi için termal işlemler uygulanacaksa mümkün olduğunca çamurun suyu alınarak 
ısıl değeri arttırılmalıdır[2].

2.9. Gübre Değeri

1940’lardan önce, hayvan gübresi ve insan atıkları ürün verimini arttırmak amacıyla yaygın olarak kul-
lanılmaktaydı. Bu tarihten sonra sentetik gübreler yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Çoğu kim-
yasal gübre, suda kolay çözünebilen mineral tuzları halinde N, P ve K içermektedir. Bu maddeler, bitki 
yaşamının devamı için olması gereken ana besin maddeleridir. Suni gübre ile beslenen bitkiler çok hızlı 
büyürler. Bu doğal olmayan yetiştirilme şekli sulu hücrelere neden olmakta ve protein kalitesini (miktarı-
nı) düşürmektedir ve daha çok hastalık riski oluşmaktadır. 

Çamurun gübre olarak kullanılması yeni bir kavram değildir. Çamurun güb-
re değeri içerdiği N, P ve K miktarına bağlıdır. Genellikle arıtma çamurlarında kim-
yasal gübrelerde bulunan değerden daha az miktarda bu maddeler bulunmaktadır.  
Evsel nitelikli arıtma çamurları, bünyesindeki su azaltıldıktan ve aerobik veya anaerobik stabilizasyon 
işlemlerinden geçirildikten sonra tarımda kullanılabilir hale getirilebilir. Arıtma çamurlarının içindeki su, 
çözünebilir azot bileşiklerinden dolayı yeraltı suyunun kirlenmesine yol açabilecek nitelikte olabilir. Aynı 
zamanda içeriğindeki ağır metal konsantrasyonları tayin edilerek sınır değerleri aşıp aşmadığı sürekli 
izlenmelidir. Bu nedenle arazide bertaraf işleminden önce arıtma çamurlarına bazı ön işlemler uygulan-
malı ve yeraltısuyu kalite değişimi sürekli olarak izlenmelidir.

Evsel arıtma çamurlarında her tür patojen mikroorganizma bulunabileceğinden bunların doğrudan ara-
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ziye verilmesi sakıncalıdır. Taze çamurlar çürük çamurlara göre hijyenik açıdan daha sakıncalı olup, 
işlenmemiş haldeki arıtma çamurlarının sebze tarımında kullanılması istenmemektedir. Ayrıca patojen 
mikroorganizma içeriği hayvanları tehdit eden bir unsur sayıldığından otlaklarda kullanılmamalıdır [5]. 
Çamuru gübre olarak kullanmak için uygulanan işlemlerin maliyeti, ticari gübrelerin maliyetinden fazla 
olmamalıdır. 

Çamurun gübre olarak kullanılması durumunda mısır, yonca, arpa gibi ürünlerde çarpıcı verim artışları 
gözlenmiştir. Verim artışı, toprağın cinsine, çamurun kompozisyonuna, iklime, çamur uygulama oranla-
rına ve kullanılan işletme tekniğine bağlıdır. İsveç yönetmeliklerinde atıksu arıtma tesislerinde oluşan 
çamur gübre olarak adlandırılmaktadır. İsviçre’de, 1999 yılında 979 arıtma tesisinde 209.000 ton çamur 
oluşmuş ve oluşan bu çamurun 84.000 tonu tarımda kullanılarak geri kazanılmıştır [10]. Akhisar Atıksu 
Arıtma tesisinde stabilize olmuş çamur sürekli olarak kurutma yataklarına pompalanmakta ve kurumuş 
çamur gübre olarak kullanılmak üzere tarım sektörüne verilmektedir [2].

2.10. Çamurun Biyolojik Özellikleri

Arıtma çamurları çok farklı kaynaklardan oluştuğu için her kaynakta değişik organizmaların büyümesi 
için farklı besin maddeleri vardır. Ayrıca arıtma çamurlarında hastalık yapıcı mikroorganizmaların (pa-
tojenlerin) üremesi de mümkündür. Bir ortamda bulunan organizmaların sınıflandırılması “taxonomy” 
olarak adlandırılmaktadır ve bunların tür ve miktarlarını tespit etmek oldukça zordur. Arıtılan atıksuyun 
tipine bağlı olarak, özellikle, ham ön çökeltim çamuru çok sayıda ve değişik türde organizma içermek-
tedir. Aktif çamurda pek çok organizma vardır. Sabit besin maddesinin verilmesi durumunda dahi orga-
nizmaların sayısı ve çeşidi sürekli değişim göstermektedir. Özellikle arıtma çamurlarının tarımsal amaçlı 
kullanılması durumunda çamurun içerdiği patojen organizmalar ve organik madde içeriği çok önemlidir. 
Bunun için mutlaka stabilizasyon işlemleri uygulanarak organik madde ve patojen giderimi yapılmalıdır.

2.11. Çamurun Ağır Metal İçeriği

Kentsel atıksu arıtma tesislerinde ve bazı endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurları 
farklı konsantrasyonlarda ağır metal içermektedir. Özellikle arıtma çamurlarının araziye uygulanması 
ve tarımsal amaçlı kullanımında ağır metal içerikleri büyük önem taşımaktadır. Tablo 3’de 03.08.2010 
tarih ve 27661 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kul-
lanılmasına Dair Yönetmelik” Ek I-B’de toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurunda müsaade 
edilecek maksimum ağır metal muhtevaları verilmektedir.
Tablo 3. Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurunda müsaade edilecek maksimum ağır metal 
muhtevaları [11]

Ağır Metal

(Toplam)

Sınır Değerler

(mg*kg-1 kuru madde)
Kurşun 750
Kadmiyum 10
Krom 1000
Bakır 1000
Nikel 300
Çinko 2500
Civa 10
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Ağır metal içeriği Yönetmelikte belirtilen değerden fazla olan arıtma çamurlarından ağır metal giderimi 
için kullanılan çeşitli yöntemler vardır. Genel olarak bu yöntemler katı-sıvı ayırma (ekstraksiyon) işlem-
leri ve fiziksel ayırma işlemleri olarak ikiye ayırabılabilir. Katı-sıvı ayırımı işlemleri, ağır metallerin düşük 
pH koşullarında çözünür hale gelmesi ve çamurun katı fazdan ayrılıp sıvı faza geçmesi ve katı-sıvı ayı-
rımı ile çamurdan ağır metallerin uzaklaştırılması esasına dayanır. Bu amaçla kullanılacak ekstraksiyon 
maddeleri ya direkt olarak ilave edilir (inorganik asitler, organik asitler, EDTA, vb.) veya bazı biyolojik 
reaksiyonlar sonucu oluşturulur (bioleaching). Fiziksel ayırma işlemlerinde ise, ağır metallerin yoğun 
olarak bulunduğu katı kısım fiziksel işlemler kullanılarak ayrılır [2].

2.12. Çamurun Depolanabilirliği

Arıtma çamurları susuzlaştırılıp stabil hale getirildikten sonra uygulanabilecek nihai bertaraf yöntemle-
rinden birisi çamurun depolanmasıdır. Çamurun çevreye zarar vermeyecek şekilde depolanması için 
düzenli depolama kullanılmalıdır. Düzenli depolara verilecek çamurun doğal veya mekanik yöntemler 
kullanılarak susuzlaştırılması gerekmektedir. 26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayınla-
nan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte arıtma çamurunun depolanabilmesi için gerekli 
kriterler verilmektedir. Buna göre; çamurların deponilere kabul edilmesi için ağırlıkça en az %50 kuru 
madde ihtiva etmesi, ön işleme tabi tutularak kötü kokunun giderilmesi ve atığın kararlı hale getirilmesi 
kaydıyla II. Sınıf düzenli depolama alanına kabulünde 1/1/2015 tarihine kadar Çözünmüş Organik Kar-
bon (ÇOK) limit değerine uygunluk aranmayacağı belirtilmektedir [12].

Bazı endüstriyel atıksu arıtma tesislerinde oluşan arıtma çamurları, tehlikeli ve zararlı atık sınıfı-
na girmektedir. Bu tip çamurların monodeponilerde nihai bertaraf edilmesi daha uygundur. Ancak bu 
uygulamada yeraltı ve yüzeysel suların kirlenmemesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 
26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelikte belirtilen sınır değerler Tablo 4 ve Tablo 5’de verilmiştir. 

Tablo 4. Atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelik (Ek-2) [12]

Parametre

III. Sınıf Depolama 
Tesisleri: 

İnert Atık Olarak 
Muamele Görecek 

Atıklar(mg/lt)

II. Sınıf Depolama 
Tesisleri: 

Tehlikesiz Atık Olarak 
Muamele Görecek 

Atıklar(mg/lt)

I. Sınıf Depolama 
Tesisleri: 

Tehlikeli Atık Olarak 
Muamele Görecek 

Atıklar(mg/lt)
Eluat Kriterleri L/S = 10 lt/kg

As (Arsenik) 0,05 0,2 2,5
Ba (Baryum) 2 10 30
Cd (Kadmiyum) 0,004 0,1 0,5
Cr toplam (Toplam krom) 0,05 1 7
Cu (Bakır) 0,2 5 10
Hg (Civa) 0,001 0,02 0,2
Mo (Molibden) 0,05 1 3
Ni (Nikel) 0,04 1 4
Pb (Kurşun) 0,05 1 5
Sb (Antimon) 0,006 0,07 0,5
Se (Selenyum) 0,01 0,05 0,7
Zn (Çinko) 0,4 5 20
Klorür 80 1500 2500
Florür 1 15 50
Sülfat 100(1) 2000 5000
Fenol indeksi 0,1 - -
ÇOK (Çözünmüş organik karbon) (2) 50 80 100
TÇK (Toplam çözünen katı) (3) 400 6000 10000
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(1) Eğer atık; sülfat için bu kriteri sağlayamıyorsa;  600 mg/lt değerini aşmamak kaydı ile kabul kriterle-
rine uygun olduğu kabul edilir.
(2) Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) sınır değeri atığın kendi pH değerinde sağlanamıyorsa, pH 7,5 – 
8 değerinde test tekrarlanır ve sınır değerin aşılmadığı tespit edilir. Sınır değer aşılmıyorsa; Çözünmüş 
Organik Karbon (ÇOK) değerinin kabul kriterlerine uygun olduğu kabul edilir.
(3)Toplam çözünmüş katı madde değerleri (TÇK), sülfat ve klor değerlerine alternatif olarak kullanılabi-
lir.

Tablo 5. Atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelik (Ek-2) [12]

Parametre

III. Sınıf Depolama 
Tesisleri: 

İnert Atık Olarak 
Muamele Görecek 

Atıklar(mg/kg)

II. Sınıf Depolama 
Tesisleri: 

Tehlikesiz Atık Olarak 
Muamele Görecek 

Atıklar(mg/kg)

I. Sınıf Depolama 
Tesisleri: 

Tehlikeli Atık Olarak 
Muamele Görecek 

Atıklar(mg/kg)

TOK (Toplam Organik Karbon) 30000(1) 50000 (%5)(2)- pH ≥ 6 60000 ( %6) (3)

BTEX (benzen, toluen, etilbenzen 
ve ksilen) 6 - -

PCB’ler (7 türdeş) 1 - -
Mineral yağ (C10 – C40’a kadar) 500 - -
LOI (Yanma kaybı)(4) - - %10

(1) Toprak atıkları için;  ancak toprağın kendi pH değerinde veya pH 7,5 ile 8 arasında Çözünmüş Orga-
nik Karbon (ÇOK)  değerinin 50 mg/lt olması kaydı ile Bakanlık tarafından daha yüksek bir değer kabul 
edilir.
(2) Atığın kendi pH değerinde veya pH 7,5 ile 8 arasında Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) değerinin 
80 mg/lt olması kaydı ile Bakanlık tarafından daha yüksek bir değer kabul edilebilir.
(3) Atığın kendi pH değerinde veya pH 7,5 ile 8 arasında Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) değerinin 
100 mg/lt olması kaydı ile Bakanlık tarafından daha yüksek bir değer kabul edilebilir. 
(4) Ya LOI ya da TOK kullanılır.
 
2.13. Çamurun Pompalanabilirliği

Evsel atıksu arıtma çamurlarının pompajı ile ilgili zorlukların büyük bir kısmı, katı konsantrasyonu, par-
tikül boyutu ve organik madde içeriği tarafından etkilenen viskoziteden kaynaklanır. Pompanın yanlış 
uygulanması ile yetersiz yük ve kapasite yaratılırken arıtma işleminin verimi de olumsuz yönde etkilenir. 
Çamurlara uygulanacak işlemlerin özelliklerine bağlı olarak çok değişik pompa tipleri (santrifüj, hava 
yükseltmeli, helezonik, öğütücülü ve pozitif yer değiştirmeli) vardır. Santrifüj ve helezonik pompalar ge-
nelde, hassas debi kontrolünün gerekli olmadığı yerlerde düşük katı madde içeren yüksek çamur de-
bileri için uygundur. Pozitif yer değiştirmeli pompalar, debi kontrolünün gerekli olduğu yerlerde yüksek 
viskoziteye sahip çamurların pompajı için tercih edilir. En yaygın tipleri; rotary, diyafram ve emme-basma 
pompalarıdır [2].
2.14. Çamur Su Verme Özellikleri

Doğal ve mekanik su alma işlemleri, nihai bertaraf öncesinde çamur hacmini azaltmak ve çamurda yük-
sek katı madde içeriğine ulaşmak amacıyla kullanılmaktadır.



490

Çamur şartlandırma işlemi ise çamurun su verme özelliğini geliştirmek ve mekanik su alma işleminin 
verimini arttırmak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır. Kimyasal şartlandırma, elutrasyon, termal 
şartlandırma, dondurma-çözme gibi pek çok şartlandırma yöntemi olmakla birlikte kimyasal şartlandır-
ma bu yöntemler arasında en yaygın kullanılan yöntemdir. 

Arıtma çamurlarının su verme özelliklerinin ve uygulanacak olan şartlandırma işleminin etkisinin be-
lirlenmesi amacıyla kullanılan pek çok laboratuvar testi mevcuttur. Özgül Filtre Direnci, Kapiler Emme 
Süresi ve Santrifüjlenebilir Çökebilirlik İndeksi Testleri en yaygın olarak kullanılan testlerdir. Zeta potan-
siyeli parametresi de en uygun şartlandırıcı dozu aralığının belirlenmesi amacıyla çamur şartlandırma 
uygulamalarında kullanılmaya başlanmıştır [2].

2.15. pH

Çamurun pH dengesinin düzenlenmesi, çamurdaki patojen miktarı ve taşıyıcıların kontrol altında tutula-
bilmesi için önem taşımaktadır. Düşük pH çamurdaki ağır metallerin toprakta süzülebilirliğini arttırırken, 
nötr ve yüksek pH değerleri ağır metallerin toprak içerisinde süzülmesini kısıtlamaktadır. Yüksek pH 
değerleri birçok bakteriyi öldürmesi sebebiyle patojen eliminasyonu için kullanılan metotlardan bir tane-
sidir.

2.16. Organik bileşikler

Organik bileşikler, yapısında karbon ve hidrojen barındıran kimyasal bileşenlerdir. Cansız ortamda bu-
lunmayıp, ancak canlıların vücutlarında üretilirler. Protein, aminoaist, lipid, karbonhidrat, polimerler, alkol 
ve plastikler çok bilinen organik bileşenlerdir. Çamur içerisinde organik madde, çoğunlukla hidrokarbon, 
aminoasit, protein ve yağ olarak bulunur.

Ham çamur ve çeşitli işlemlerden geçmiş farklı arıtma çamurları için belirlenmiş ortalama organik madde 
miktarları Tablo 6’da verilmiştir.

Çamur içerisindeki organik madde konsantrasyonu çamurun stabilizasyon sonrası son kullanım veya 
bertaraf metodunun belirlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Zengin organik bileşik çamurun 
toprak toprağın fiziksel özelliklerini iyileştirmek üzere zenginleştirici olarak kullanılabilmesini sağlamak-
tadır. 

Tablo 6. Çeşitli çamurlara ait organik madde miktarları [3]

Çamur
Organik Madde Miktarı

(% KM)
Ham çamur 70
Aerobik ortamda çürütülmüş çamur 60-70
Anaerobik ortamda çürütülmüş çamur 40-50
Isıl Arıtım <40
Kireçle Stabilizasyon <40
Kompostlaştırma 50-85

Organik maddeler, toprağın fiziksel özelliklerini mineral ve suyun toprakta kalma sürelerini arttırarak 
iyileştirmektedir. Ayrıca, organik bileşenler bozunarak toprağın nitrojen, sülfür ve magnezyum yönünden 
zenginleşmesini sağlar ve çeşitli ürünlerin yetiştirilmesini kolaylaştırırlar. Organik bileşikler bir taraftan 
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da topraktaki mikroorganizmalar için enerji kaynağıdır. Çamur içerisindeki organik bileşik konsantrasyo-
nu, çamurun kalorifik değerini de etkilemesi sebebiyle çamurun yakıt olarak kullanılması opsiyonunda 
da değerlendirilmesi gereken bir parametre durumundadır.
2.17. Besleyici maddeler

Besleyici maddeler, organizmaların metabolizma faaliyetlerine, büyümelerine veya diğer yaşamsal fonk-
siyonlarına katkıda bulunan element veya bileşiklerdir. Enerji sağlayıcı ve metabolizma destekleyici 
olmak üzere iki ana başlık altında toplanmış toplam altı besleyici madde çeşidi vardır. Karbonhidrat, 
protein ve yağlar enerji sağlayıcı grupta yer alırken, mineraller, vitaminler ve su metabolizma destekle-
yici grupta yer almaktadır.

Çamur içerisinde bulunan azot (N), fosfor (P) ve potasyum (K) gibi besleyici elementler bitki gelişimi için 
gerekli maddeler olup çamura gübre özelliklerini kazandıran elementlerdir. İçeriğinde yüksek miktarda 
besleyici madde barındıran çamur, gübre olarak kullanıldığında yeraltı ve yerüstü sularının kirlenmesine 
yol açabilmektedir. Bu yüzden gelişmiş ülkelerde ve Türkiye’de yürürlükteki mevzuat uyarınca toprakta 
kullanıma çeşitli sınırlamalar getirilmiştir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde 15 farklı eyaletten toplanan toplam 1.252 çamur numunesinde yapılan 
ölçümlerde saptanan besleyici maddeler ve toplam kuru maddede yüzde oranları Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Besleyici maddeler ve ortalama yüzde değerleri [3]

Besleyici Madde Aralık (%) Ortalama (%)

Toplam Azot <0,1-17,6 3,90

Amonyum 0,0005-6,76 0,65

Amonyak 0,0002 - 0,49 0,05

Fosfor < 0,1 - 14,3 2,50

Potasyum 0,02 - 2,64 0,40

Sodyum 0,01 - 3,07 0,57

Kalsiyum 0,1 – 25 4,90

Demir < 0,1 - 15,3 1,30

Farklı çamurlar arasında besleyici madde oranları açısında büyük farklılıklarla karşılaşmak mümkün 
olmaktadır. Dolayısıyla toprakta kullanımı düşünülen arıtma çamurlarına besleyici madde analizlerinin 
mutlaka yapılması gerekmektedir. Ticari gübre ile arıtma çamurunun ortalama besleyici madde karşılaş-
tırması Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Çamurdaki besin maddelerinin kıyaslanması [7]

Açıklama Besin Maddesi (%)
Azot Fosfor Potasyum

Tarımsal Gübre 5,0 10,0 10,0
Stabilize Çamur 3,3 2,3 0,3

Tablo 9’da görüldüğü üzere, arıtma çamuru içerisinde özellikle potasyum olmak üzere besleyici madde 
miktarları piyasada satılan gübrelerin çok altındadır. Bu sebeple toprak uygulamasında genelde çamuru 
piyasadaki gübrelerle karıştırarak kullanmak gerekli olmaktadır. Çamur içerisinde bulunan önemli bes-
leyici maddelere aşağıda kısaca değinilmiştir.
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Azot (N)

Renksiz, kokusuz ve tatsız bir element olup atmosferin %78’ini teşkil etmektedir. Azot, çamur içerisinde 
organik formda veya Amonyum (NH4) veya Nitrat (NO3) gibi inorganik formlarda bulunabilir. Azotun for-
mu, çamur içerisinde bitkiler tarafından kullanılabilecek azot miktarı ile çamurun yeraltı/yüzeysel sularda 
azot kirliliği oluşturma riskinin değerlendirilebilmesi için anahtar faktördür. Genellikle Nitrat gibi suda 
çözünebilen inorganik formdaki azotlu bileşikler topraktaki hareket kabiliyetleri sebebiyle su kaynakları 
için kirlilik riskini arttırmaktadırlar. Amonyum formundaki inorganik azot toprak uygulamasında Amonyak 
(NH3) formunda gaza dönüşebilmektedir. Organik azotun bitkiler tarafından kullanılabilmesi için önce-
likle topraktaki mikroorganizmalar tarafından parçalanması veya inorganik amonyum veya nitrata mi-
neralize edilmesi gerekmektedir ki bu da organik azotun çamurdan en yavaş salınan form olmasına yol 
açmaktadır.

Çamur içerisindeki organik ve inorganik azot miktarları çamura uygulanan işlemlere bağlı olarak değiş-
mektedir. Çamur susuzlaştırma ve kurutma işlemleri çamurdaki organik azot miktarını arttırırken inor-
ganik azot formları bu işlemlerle büyük oranda azalmaktadır. Isı uygulaması veya kireç stabilizasyonu 
amonyum miktarını azaltırken nitrat miktarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

Oksijenli ortamlar çamur içerisindeki azotun Nitrat formuna dönüşmesine yardımcı olurken oksijensiz 
ortamlar, tam tersine Amonyumun Nitrata dönüşmesine engel olmaktadır. Çamurun içerisinde organik 
azot miktarı, kuru madde ağırlığı yüzdesi olarak ortalama %1 ila %10 arasında değişmektedir. Temel 
olarak çamurdaki organik azot aminoasitlerdir.

Fosfor (P), Potasyum (K) ve diğer besleyici maddeler

Arıtma çamuru, azot haricinde mikro ve makro boyutta çeşitli maddeler içermektedir. Bunlardan fosfor, 
kalsiyum, magnezyum ve demir gibi suda çözünmeyen maddeler diğerlerine göre daha yüksek miktar-
larda bulunurlar. Potasyum ve sodyum gibi suda çözünebilen maddeler ise özel işlemler uygulanma-
dığı sürece büyük oranda arıtılmış suyla birlikte deşarj edilirler. Bu maddelerin çamur içerisinde kalan 
miktarları da susuzlaştırma işlemi sonrasında iyice azalmaktadır. Uçucu olmadıkları için, uygulanacak 
kurutma işlemi bu maddelerin çamur içerisindeki yüzdelerini arttırmaktadır. Fosfor, bitkilerin büyümesi 
ve köklerinin gelişmesi açısından önemli bir besin kaynağıdır.

Arıtma çamurunda fosfor en yaygın olarak mineral formda bulunmaktadır. Mineral formdaki fosfor çamur 
içerisindeki toplam fosfor miktarının genelde %30-98‘ini oluşturmaktadır. Potasyum, sülfür, magnezyum, 
sodyum gibi maddeler de bitki büyümesi ve gelişimi açısından önemli maddelerdir. Ancak bu maddeler 
arıtma çamurunda değişik formlarda bulunmakta olup toprak uygulamalarında bitkiler tarafından kulla-
nılmaları zor olmaktadır.

2.18. Organik kimyasallar

Arıtma çamuru içerisinde endüstriyel atıklar veya evlerde kullanılan ürünlerden kaynaklanan sentetik or-
ganik maddeler de bulunabilmektedir. Arıtma tesislerinin çok büyük bir kısmından çıkan çamurlarda bu 
maddelerin konsantrasyonları çevre ve insan sağlığı için tehdit oluşturmayacak seviyelerdedir. Ancak, 
belli seviyelerin üzerine çıktıkları zaman bazı organik kimyasallar ciddi riskler oluşturabilmektedir.

Çevre ve insan sağlığına olumsuz etkileri bilinen başlıca organik kimyasallar aşağıda listelenmiştir [13]:

PAH: Polisiklik aromatik hidrokarbon veya poliaromatik hidrokarbonların toplamı
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PCB: 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 sayılı poliklorlu bifenil bileşiklerinin toplamı

PCDD/F: Poliklorlu dibenzodioksin/dibenzofuranlar

AOX: Adsorblanabilen organik halojenler

LAS: Lineer alkilbenzin sülfonat

2.19. Patojenler

Patojenler, hava, su, toprak, cilde direk temas veya böcek, kene, kuş gibi taşıyıcılar vasıtasıyla çeşitli 
hastalıklara yol açan mikroorganizmalardır. Patojen barındıran sebze, meyve veya et ürünlerini tüketmek, 
içerisinde patojen barındıran sular içmek de hastalık yapıcı bu mikroorganizmaların vücuda ulaşmasını 
sağlamaktadır. Patojen üremesini kolaylaştıran ve kontrolü zorlaştıran çeşitli etkenler bulunmakla birlikte 
toprak kirliliği patojenler için en önemli barınak olarak kabul edilmektedir. Toprakta biriken patojenler yuka-
rıda bahsedilen tüm temas ve taşınma risklerini yüksek oranda taşımaktadır.

Patojenler arıtma çamurunda da bulunan mikroorganizmalardır. Patojenler suda çözünemeyen madde-
lerin üzerinde üreyebildikleri için birincil arıtma çamuru atıksuyun kendisinden daha fazla miktarlarda pa-
tojen barındırmaktadır. Biyolojik arıtmada tercih edilen proseslerden damlatmalı filtreler, lagünler ve aktif 
çamur sistemleri patojen giderimi sağlamaktadır. Ancak, bu giderim sonucu toplanan patojenler arıtma 
çamuru içerisinde konsantre olarak bulunduğu için arıtma çamurları çevre ve insan sağlığı açısından teh-
dit oluşturmaktadır. İşlenmemiş arıtma çamuru ve oksijensiz çürütmeye maruz bırakılmış arıtma çamuru 
içerisindeki tipik patojen konsantrasyonları Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Arıtma çamurunda patojen seviyesi [14]

Patojen İşlenmemiş Çamur Oksijensiz Çürütme Sonunda
Virüs 2.500 - 70.000 100 - 1.000
Fecal Koliform Bakteri 1.000.000.000 30.000 - 6.000.000
Salmonella 8.000 3 - 62
Helminth 200 - 1.000 0-1.000

Bakteri, virüs, protozoa ve helmintler olmak üzere dört ana grup patojen bulunmaktadır. Patojenlerin 
yaşayabilmeleri pH, sıcaklık, güneş ışığı, besin ve nem miktarı gibi parametrelere bağlıdır. Bu mikroor-
ganizmalar tamamen yok edilmedikleri takdirde yaşam şartlarının uygun olduğu ortamlarda büyük bir 
hızla üreyebilmektedirler. Virüsler, protozoalar ve helmintler taşıyıcıların olmadığı ortamda bir daha üre-
mezler. Patojenik mikroorganizmalar uygun ortamda bir kez ürediği takdirde aylarca hatta yıllarca top-
rakta kalabilmektedirler [3]. Patojenlerin çeşitlerine göre toprakta kalma süreleri Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Patojenlerin toprakta kalma süreleri [14]

Patojen
Toprakta Kalış Süresi
Maksimum Ortalama

Bakteri 12 ay 2 ay
Virüs 6ay 3 ay
Protozoa 10 gün 2 gün
Helmint 7yıl 2yıl
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3. ARITMA ÇAMURUNUN YOĞUNLAŞTIRILMASI

Atıksu arıtma tesislerinde yoğunlaştırıcılar, çamur katı madde konsantrasyonunu artırmak için kullanı-
lırlar. Yoğunlaştırma çok ekonomik bir işlemdir, çünkü; çamur katı madde konsantrasyonundaki artış 
önemli derecede hacim azalmasına neden olur. %1 KM içeren çamur %100 hacim işgal ederken; %2 
KM’ye kadar yoğunlaştırılırsa hacmi %50 azalır. Aynı çamur % 5 KM’ye kadar yoğunlaştırıldığında ise, 
başlangıçtaki hacminin sadece % 20’sine sahip olacaktır. Böyle bir hacim azalması arıtma tesisi maliye-
tini önemli derecede azaltacaktır. 

Yoğunlaştırma ve çamur suyunu alma arasında bir ayırım yapmak gereklidir. Her iki işlem de katı madde 
konsantrasyonunda artış ve hacim azalması ile sonuçlanmasına rağmen, ulaşılan katı madde konsant-
rasyonları farklıdır. Yoğunlaştırma işleminde ulaşılan katı madde konsantrasyonu % 15’den azdır. Bu 
tür çamurlar hala pompalanabilir niteliktedir, birçok yönden akışkan özelliklerine sahiptir. Suyunu alma 
işleminde ise, ulaşılan katı madde konsantrasyonları % 15’den büyüktür ve çamur katı madde gibi 
davranır. Uygulamada graviteli yoğunlaştırıcı, flotasyon yoğunlaştırıcı ve santrifüj yoğunlaştırıcılar gibi 
klasik tipteki yoğunlaştırıcıların yanısıra; farklı üretici firmalar tarafından patent altında olan ve esas ola-
rak filtrasyon prensibine göre çalışan mekanik yoğunlaştırıcılar yaygın olarak kullanılmaktadır. Aşağıda 
klasik tipteki yoğunlaştırıcıların temel çalışma prensipleri detaylı olarak verilerek; mekanik yoğunlaştırı-
cılar için örneklemeler yapılmaktadır. 
1.1. Graviteli Yoğunlaştırıcılar

Graviteli yoğunlaştırıcının çalışma prensibi dairesel çökeltim havuzlarına benzer. Orta bölmeden giren 
katı maddeler yoğunlaştırıcı içinde radyal olarak dağılır ve çamur katı maddeleri tank tabanından alınır. 
Yoğunlaştırıcı üst suyu, yani katı maddelerden ayrılan su, savaklar yardımıyla tank yüzeyinden toplanır. 
Graviteli yoğunlaştırıcıda üç farklı bölge vardır:
1. Yoğunlaştırıcı üst suyunun toplandığı temiz bölge: Katı maddelerinden ayrılan su savaklar yar-

dımıyla alınır. Bu su içindeki katı madde konsantrasyonu çok düşüktür.
2. Besleme bölgesi: Üniform katı madde konsantrasyonuna sahiptir.
3. Sıkışma bölgesi: Çamur çıkışının olduğu bu bölgede, katı madde konsantrasyonu yüksektir. 

Besleme bölgesinin hemen üstü çamur tabakası olarak tanımlanır. Bu çamur tabakasının yük-
sekliği arıtma tesisi operatörü için işletmede ana kontrol parametresidir. Çamur çekimi arttıkça 
bu seviye azalacaktır ve bunun sonucunda düşük katı madde bekleme zamanlarında çalışılmış 
olacaktır ve çekilen çamurdaki katı madde konsantrasyonu düşük olacaktır.

1.2. Flotasyon Yoğunlaştırma

Özgül ağırlığı 1.0›den küçük olan arıtma çamurlarının graviteli yoğunlaştırıcılarda yoğunlaştırılmaları 
çok zordur. Bu tür çamurların yoğunlaştırılması için flotasyon yoğunlaştırıcılar kullanılır. Flotasyon yo-
ğunlaştırıcıların; çözünmüş hava flotasyonu,  vakum flotasyonu ve disperse hava flotasyonu gibi çeşitleri 
vardır. Çamur yoğunlaştırma için yaygın olarak çözünmüş hava flotasyonu kullanılmaktadır. Çözünmüş 
hava flotasyonunda, çözeltiye yüksek basınç altında hava verilir. Basınç kaldırıldığında çözünmüş hava 
ince kabarcıklar halinde açığa çıkarak çamur partiküllerini yüzeye taşır. Yüzeyde toplanarak biriken ça-
mur yüzeyden sıyrılarak uzaklaştırılır. 

1. ARITMA ÇAMURU STABİLİZASYONU

Atıksu arıtımı sırasında oluşan, çamur veya biyokatı olarak isimlendirilen katı maddelerin çevreye her-
hangi bir olumsuz etkisi olmaksızın bertaraf edilmeleri gerekir. Günümüzde sıvı hayvan gübresi gibi 
arıtma çamurlarının da değerli bir ürün olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla ekonomik nedenlerle olduğu 
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kadar ekolojik anlamda da arıtma çamurunun doğal çevrime geri döndürülmesi istenir. Ham arıtma ça-
muru; bakteri, virüs kurt yumurtaları gibi patojenik organizmalar içerdiği gibi, çamura kokulu özelliğini 
veren organik maddeler de içermektedir. Bu nedenle çamura nihai bertaraf işlemleri öncesinde biyolojik, 
termal veya kimyasal stabilizasyon uygulanması gerekmektedir. USA ve Avrupa Birliği yönetmelikleri, 
arıtma çamurlarının nihai bertarafında ve arazide kullanılmasında kirleticiler için verilen sınır değerle-
rin uygulanmasını öngörmektedir. Özellikle araziye serme uygulanmasında çamurun stabilizasyonunun 
sağlanması ve patojen içeriğinin azaltılması istenmektedir. Çamur stabilizasyonu, organik madde içeri-
ğinin azaltılmasını (aerobik veya anaerobik çürüme) veya organik madde bozunabilirliğinin engellenme-
sini (kireç stabilizasyonu) sağlayan arıtma kademeleri ile elde edilir. Patojen giderimi ise yüksek sıcaklık 
veya pH koşullarını sağlayan arıtma kademeleri ile gerçekleştirilir.

Stabilizasyon terimi yaygın olarak kullanılır ve anlaşılır bir terimdir, fakat tanımlanması oldukça güçtür. 
Stabilizasyon için birçok tanımlamalar olmasına rağmen kısaca, çevreye herhangi bir zarar vermeksizin, 
herhangi bir kötü koku yaratmaksızın bertaraf edilebilen çamur stabil çamur olarak tanımlanabilir.

Çamur stabilitesini ölçümlemek için dikkate alınması gerekli parametreler aşağıda açıklanmaktadır. Arıt-
ma çamurları; 

i)  patojenleri gidermek, 
ii)  istenmeyen kokuları gidermek, 
iii)   potansiyel bozunmayı azaltmak, inhibe etmek veya durdurmak 

amacıyla stabilize edilirler. Bunları sağlayabilme başarısı, çamurun uçucu veya organik kısmı üzerinde 
stabilizasyon işleminin etkisi ile ilişkilidir. Stabilizasyon işlemleri sırasında bu istenmeyen koşulları gi-
dermek; 

1) uçucu kısmın biyolojik indirgenmesi ile, 
2) uçucu maddenin kimyasal oksidasyonu ile, 
3) mikroorganizma gelişimini engellemek için çamura kimyasal madde ilavesi ile, 
4) çamuru dezenfekte etmek veya sterilize etmek için ısıl işlem uygulanması ile sağlanır.

Stabilizasyon işlemi tasarlandığında, arıtılacak olan çamur miktarı ve stabilizasyon prosesinin diğer arıt-
ma üniteleri ile uyumu önemlidir. Çamur stabilizasyonu için kullanılan yöntemler; 

·	 Kimyasal yöntemler : kireç stabilizasyonu
·	 Biyolojik yöntemler : aerobik çürüme, anaerobik çürüme, kompostlama
·	 Termal yöntemler : ısıl işlem

1.1. Anaerobik Çürütme

Anaerobik çürüme, çamur stabilizasyonu için kullanılan en eski proseslerden biridir. Moleküler oksijen 
yokluğunda organik ve inorganik maddelerin parçalanması işlemi olarak tanımlanabilir. Atıksu arıtımı 
sonucu oluşan arıtma çamurlarının biyolojik stabilizasyonunda ve bazı endüstriyel atıksuların arıtımında 
günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Seyreltik organik atıkların da bu yolla anaerobik olarak arıtı-
labilirliğini gösteren uygulamalar da bulunmaktadır.

Anaerobik çürüme işleminde, ön çökeltim çamurları ve biyolojik çamurlardaki organik maddeler, anaero-
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bik koşullar altında biyolojik olarak CH4 ve CO2’e dönüşür. Çürüme işlemi hava girişinin önlendiği kapalı 
bir reaktörde gerçekleştirilir. Sürekli olarak veya ara ürün olarak oluşan çamur, çeşitli süreler içinde reak-
törde alıkonulur. Stabilize olan çamur ise reaktörden sürekli olarak veya kesikli olarak çekilir. Anaerobik 
çürüme bir seri organizma grubu tarafından yürütülen bir biyolojik bozunma işlemidir. 

Çamurun anaerobik olarak çürütülmesi en eski stabilizasyon yöntemlerinden biridir. Örneğin septik 
tanklarda evsel arıtma çamurlarının kısmi stabilizasyonu, anaerobik bozunma reaksiyonlarına göre ger-
çekleşir. Eski Imhoff tankları da prensip olarak kısmi çamur stabilizasyonu yöntemi olarak anaerobik 
bozunma işlemine dayanır. 

Yaygın olarak kullanılan anaerobik çürütücüler:

- standart hızlı tek kademeli çürütücüler

- yüksek hızlı tek kademeli çürütücüler

- yüksek hızlı iki kademeli çürütücüler

1.2. Aerobik Çürütme

Çeşitli arıtma işlemlerinden gelen organik çamurların biyolojik stabilizasyonu için kullanılan bir prosestir. 
Atık aktif çamur veya damlatmalı filtre çamurları ve ön çökeltim çamuru karışımları, ön çökeltimi olma-
yan aktif çamur tesislerinden gelen atık çamurların stabilizasyonunda kullanılabilir.

Anaerobik çürüme ile karşılaştırıldığında aerobik çürümenin avantajları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

·	 Uçucu katı madde (VSS) indirgenmesi anaerobik çürüme ile elde edilene yakındır.
·	 Substrattaki BOİ konsantrasyonları oldukça düşüktür.
·	 Kolayca bertaraf edilebilecek kokusuz, humusa benzer, biyolojik olarak stabil bir son ürün elde edilir.
·	 Oluşan çamurun su alma karakteristikleri çok iyidir.
·	 Çamurun gübreleme değeri yüksektir.
·	 İşletme problemleri azdır.
·	 Yatırım maliyetleri düşüktür.

Aerobik çürümenin en önemli dezavantajı, sisteme gerekli oksijeni sağlamak için yüksek güç gereksini-
midir. Metan gibi yararlı bir son ürünün elde edilmemesi de diğer bir dezavantajdır.

1.3. Kompostlaştırma

Arıtma çamurlarının kompostlaştırılmasının katı atıkların kompostlaştırılmasına göre avantajları; 
Ø	Arıtma çamurlarının kompostlaştırılması katı atıklardaki gibi ayırma veya parçalama gerektir-

mez.
Ø	Arıtma çamurları genellikle daha üniform bir yapıdadır ve daha az işletme problemi vardır.
Ø	Nihai ürün plastik, cam, metal gibi maddeler içermediğinden pazarlama için daha uygundur.

Kompostlaştırmanın avantajları;

1. Çamur depolama için gerekli alan ihtiyacının fazla olması,

2. Ekonomik sebepler,



497

3. Yerel ve ulusal açıdan faydalı kullanımın daha cazip görülmesi,

4. Nihai ürünün depolama, taşıma ve kullanım kolaylığı,

5. Toprağın P, K, N, org. C içeriğini arttırması.

Kompostlaştırmanın dezavantajları;

1. Koku problemi,

2. Üründe bazı patojenlerin kalması,

3. Üründe metal konsantrasyonu, stabilite ve olgunluk açısından stabilitenin sağlanamaması.

1.4. Kireç Stabilizasyonu

Kireç, çamurun suyunu verme özelliklerini geliştirmek için kullanıldığı gibi çamur stabilizasyonu maksa-
dıyla da kullanılmaktadır. Bu yöntemde çamura, pH değerini 12 veya daha yukarıya çıkaracak miktarda 
kireç ilave edilir. Yüksek pH mikroorganizmalar için uygun olmayan bir ortam meydana getirir. Bunun 
sonucu olarak da çamur ayrışmaz, koku kaybolur ve sağlık problemleri meydana gelmez. 

Sönmemiş kireç ilavesi halinde aşağıdaki reaksiyona göre çamurun suyu da alınmış olur:

CaO + H2O → Ca(OH)2

Arıtılmamış ham çamura kireç ilavesi, suyunu alma işlemini kolaylaştırmak için bir şartlandırma işlemi 
olarak yıllardır uygulanmaktadır. Buna karşılık stabilizasyon yardımcı maddesi olarak kireç kullanımı 
ancak son senelerde tespit edilmiş ve yararlanma yoluna gidilmiştir.

Kireç stabilizasyonu işleminde, ham çamura pH = 12 veya daha yüksek olacak şekilde yeterli miktarda 
kireç ilave edilir. Yüksek pH’lar mikroorganizmaların gelişimi için uygun olmayan çevresel koşullar yara-
tır. Sonuç olarak, pH bu seviyede yeterince uzun süre tutulabilirse çamur bozunamaz, kötü koku yarata-
maz ve sağlık yönünden zararlı olamaz. Çamurun kireçle stabilizasyonu için iki yöntem kullanılmaktadır: 

·	 su alma işleminden önce çamura kireç ilavesi (kireçle ön işlem)

·	 su alma işleminden sonra çamura kireç ilavesi (kireçle son işlem)

Kireç stabilizasyonu için sönmüş kireç (Ca(OH)2), veya sönmemiş kireç (CaO) kullanılabilir. Bazı durum-
larda kireçle birlikte uçucu kül, çimento fırını tozları ve karpit kireci kullanılmaktadır.

2. ÇAMURUN SUSUZLAŞTIRILMASI

Su alma işlemi, çamurun su içeriğinin azaltılması için kullanılan fiziksel (mekanik) bir temel işlemdir. 
Aşağıda sayılan nedenlerin bir veya birkaçının yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştirilir:

Ø	Su alma ile çamur hacmi azaltıldığından, çamurun nihai bertaraf sahasına taşınması maliyeti 
önemli ölçüde azalacaktır.

Ø	Suyu alınmış çamur, yoğun veya sulu çamura göre daha kolay işlenir. Birçok durumda suyu 
alınmış çamur traktörlerle taşınabilir, bantlı konveyörlerle iletilebilir.

Ø	Yakma işleminden önce çamurun su içeriğini azaltmak suretiyle enerji muhtevasını artırmak 
mümkün olacaktır.

Ø	Kompostlama öncesi gözenek verecek malzeme gereksinimini azaltmak için çamurun suyunun 
alınması gerekir.
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Ø	Bazı durumlarda çamurun kokusunun önlenmesi için aşırı nemin giderilmesi gerekir.
Ø	Mono deponilerde, depolama sahasında sızıntı suyu oluşumunu azaltmak için depolama öncesi 

çamurun suyunu almak gereklidir.

Çamurdaki suyun giderilmesi için kullanılan düzeneklerin çalıştırılabilmesi için çeşitli teknikler kullanıl-
maktadır. Bazı durumlarda, katı maddeyi susuzlaştırmak için doğal buharlaşma ve sızma yöntemleri 
kullanılır. Mekanik su alma düzeneklerinde ise, çamurun suyunu almak üzere fiziksel yöntemler uy-
gulanır. Bu fiziksel işlemler; filtrasyon, donma, kapiler emme, vakum uygulama, santrifüjle ayırma ve 
sıkıştırmadır. 

Su alma düzeneğinin seçimi, suyu alınacak olan çamurun tipi, suyu alınmış ürünün özellikleri ve uy-
gun yer teminine bağlıdır. Küçük tesislerde uygun bir arazinin bulunması problem değildir. Bu amaçla 
genellikle kurutma yatakları ve çamur lagünleri kullanılır. Bunun tersine kısıtlı yer imkanı olan bölge-
lerde, mekanik su alma üniteleri tercih edilmektedir. Bazı çamurlar, özellikle anaerobik olarak çürümüş 
çamurlar mekanik olarak suyunun alınması güç olan çamurlardır. Bu tip çamur kurutma yataklarında 
susuzlaştırılabilir. Çamurun mekanik olarak suyu alınacağı zaman, çamur numuneleri ile pilot çalışmalar 
yapılmaksızın optimum su alma düzeneğinin seçimi imkansızdır.  

Çamur suyunu almak için kullanılan yöntemleri; 
I. Doğal su alma yöntemleri

1. Çamur kurutma yatakları
2. Çamur tarlaları
3. Çamur lagünleri

II. Mekanik su alma yöntemleri
1. Vakum filtreler
2. Plakalı pres filtreler
3. Bantlı pres filtreler
4. Santrifüjler

olmak üzere iki grupta toplamak mümkündür. 

3. NİHAİ BERTARAF YÖNTEMLERİ

Arıtma çamurlarının nihai bertarafında kullanılan yöntemler;

Ø	Çamur lagünlerinde depolama

Ø	Düzenli depolama

Ø	Arazi iyileştirme (reklemasyon)

Ø	Arazide bertaraf

Ø	Kimyasal sabitleme (stabilizasyon/soldifikasyon)

Ø	Kompostlaştırma

Ø	Termik yöntemler

Ø	Dağıtım ve pazarlama
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olarak sıralanabilir. Bu bertaraf yöntemlerinin uygulanabilirliği arıtma çamurlarının özelliklerine, bölgenin 
jeolojik ve hidrojeolojik yapısına ve iklim özellikleri gibi faktörlere bağlıdır.

Ülkemizde arıtma çamurlarının nihai bertarafında uygulanan yöntem Ülkemizde uygulanan yöntem; 
yoğunlaştırma veya kurutma işlemlerinden sonra veya hiç işlem görmeden sulu halde belediyelerce 
önerilen al

anlara depolanmakta yada boş arazilere kaçak olarak gelişigüzel dökülmektedir[5].

4. ARITMA ÇAMURU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER 

Ülkemizde yürürlükte bulunan mevcut yönetmelikler göz önünde bulundurulduğunda arıtma çamurları 
ile ilgili hükümlerin yer aldığı yönetmelikler ve konu ile ilgili kısıtlamalar aşağıda belirtilmiştir.

Kentsel Atıksuların Arıtılması Yönetmeliği

08/01/2006 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kentsel Atıksu Arıtımı 
Yönetmeliği 5 inci maddesi 

(f ) “Her türlü katı atık, arıtma çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları 
yasaktır.” ve

(g) “Uygun şartlarda kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamuru yeniden kullanılabilir. Arıt-
ma çamurlarının toprakta kullanımı ve/veya bertarafının, Toprak Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde be-
lirlenen standartlara ve yöntemlere uygun olarak yapılması esastır.” hükümleri bulunmaktadır[15].

Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik[11]

BİRİNCİ BÖLÜM: Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM: Ham Çamur ve Stabilize Arıtma Çamurunun Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Stabilize Arıtma Çamurunun Toprakta Kullanılması, İnceleme ve Değerlendirme Ko-
misyonunun Oluşumu, Stabilize Arıtma Çamuru Üreticilerinin ve Kullanıcılarının Yükümlülükleri

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim, Yaptırım, Raporlama ve Son Hükümler

Ek 1 A: Topraktaki ağır metal sınır değerleri

Ek 1 B: Toprakta kullanılabilecek stabilize arıtma çamurunda müsaade edilecek maksimum ağır metal 
muhtevaları

Ek 1 C: Toprakta kullanılacak stabilize arıtma çamurundaki organik bileşiklerin konsantrasyonlarının ve 
dioksinlerin sınır değerleri

Ek 1 D: Mikrobiyolojik Analiz

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik[12]

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği[16]
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GİRİŞ 

Arıtma Tesisi 

Kapasitesi (m3/sn) 

Arıtma Tesisi 

Sayısı 

Oluşan Çamur 

Miktarı (kuru 

ton/yıl) 

Toplam (%) 

< 0,10 14.168 1.189.810 17 

0,10 – 0,22 631 515.504 8 

0,22 – 0,44 352 588.445 9 

0,44 – 0,88 187 622.478 9 

0,88 – 2,20 125 924.896 13 

2,20 – 4,40 40 676.091 10 

> 4,40 41 2.324.274 34 

GİRİŞ 
Çamur bertaraf sistemlerinin yeterli verimde çalıştırılamamasının sebepleri; 

•Giderilen KOİ veya BOİ için oluşacak çamur miktarının düşük hesaplanması, 

•Tasarımda haftalık veya aylık ortalama BOİ ve AKM değerlerinin kullanılması, 

•Ön arıtma veriminin doğru tahmin edilmemesi veya hesaplanmaması, 

•BOİ veya AKM geri devir etkilerinin ihmal edilmesi veya doğru 

hesaplanmaması, 

•BOİ ve AKM değerlerinin mevsimsel değişiminin göz ardı edilmesi. 

Ön Çöktürme (Birincil) Çamurları : Çökelebilen katı maddeler 

Kimyasal Çamur   : Kimyasal arıtma ve koagülasyon 

Biyolojik (İkincil) Çamur  : Biyolojik arıtma 

GİRİŞ 

GİRİŞ 
Çamur miktarını etkileyen başlıca faktörler; 

•Atıksuyun kirlilik derecesi, 

•Proseste kullanılan kimyasallar, 

•Arıtma verimi. 

ARITMA ÇAMURU NEDEN ÖNEMLİDİR? 

•Atıksu içerisinde bulunan ve koku veren maddeleri içerir, 

•Atıksu içerisinde bulunan organik maddeleri başka bir yapıda bünyesinde 

bulundurur, 

•Sadece küçük bir kısmı katı madde olduğunda  büyük hacimler kaplar. 

ÇAMURUN TANIMI, KAYNAKLARI VE ÖZELLİKLERİ 
TANIM: 

Atıksu arıtımı sonucu oluşan sıvı yada yarı katı halde, kokulu, 

uygulanan arıtma yöntemine bağlı olarak % 0,25-12 arasında katı 

madde içeren atıklara “arıtma çamuru” denir. 

ARITMA ÇAMURU KONTROLÜ 
 
 

Doç. Dr. Mehmet Sinan BİLGİLİ 
 

Yıldız Teknik Üniversitesi 
Çevre Mühendisliği Bölümü 
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ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI 

ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI 
•Çamur miktarı 100-300 mg/L, 

•Çöktürmeye giren AKM ve çöktürme verimi, 

•Genel yaklaşım olarak 0,07-0,11 kg/kişi gün AKM değeri olarak alınabilir. 

•AKM giderim verimi % 50-65 arasında alınabilir, 

•Fosfor giderimi veya koagülasyon amacıyla kimyasal ilavesi çamur miktarını 
arttırır, 

•Organik madde giderimi esas değildir. 

ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI 

 

Ham  
Atıksu 

Izgara 
Kum tutucu 

Ön 
Çöktürme 

Anaerobik 
Çürütme 

Su Alma 
Ünitesi 

Çürütücü üst 
suyu 

Alıcı Ortam 

Nihai 
Bertaraf 

 Biyolojik ve kimyasal çamurlara göre daha kolay kontrol edilebilir, 

•Gravite ile rahatlıkla yoğunlaştırılabilir, 

•Daha kuru bir çamur keki oluşur. 
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BİYOLOJİK ÇAMURLAR 
ATIK AKTİF ÇAMUR OLUŞUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

•Çamur yaşı ve F/M oranı  

•Nitrifikasyonun etkisi  

•Atıksu özellikleri 

•Çözünmüş oksijen konsantrasyonu 

•Sıcaklık 

 

 

 

 

 

 

BİYOLOJİK ÇAMURLAR 
AKTİF ÇAMUR 

•Uzun havalandırmalı A.Ç. sistemleri, 

•Oksidasyon havuzları, 

•Saf oksijenle çalışan sistemler, 

•Mekanik havalandırmalı, 

•Kontakt stabilizasyon, 

•Tam karıştırmalı, 

•vs. 

 

 

 

 

BİYOLOJİK ÇAMURLAR 
•Aktif çamur, damlatmalı filtre, dönen biyodiskler, 

•Çamurun miktarı ve özellikleri içerisinde bulunan mikroorganizmaların 
matabolik ve büyüme hızlarına bağlıdır, 

•Genellikle biyolojik çamurların yoğunlaştırılması ve susuzlaştırılması, ön 
çöktürme çamurları ve kimyasal çamurlardan daha zordur. 

BİYOLOJİK ÇAMURLAR 

 

Ön 
Çökeltim 

Izgara 
Kum tutucu 

Çürütücü 
üst suyu 

Damlatmalı 
Filtre 

Son 
Çökeltim 

Anaerobik 
Çürütme 

Su Alma Nihai 
Bertaraf 

Filtre Humusu 

BİYOLOJİK ÇAMURLAR 

 

Ön 
Çökeltim 

Izgara 
Kum tutucu 

Çürütücü 
üst suyu 

Aktif 
Çamur 

Son 
Çökeltim 

Anaerobik 
Çürütme 

Su Alma Nihai 
Bertaraf 

Atık Aktif Çamur 

Kimyasal Madde Oluşan Çökelek Dönüşüm Katsayısı 

Al2(SO4)3*18H2O Al(OH)3 0,153 

AlCl3 Al(OH)3 1,89 

FeSO4*7H2O Fe(OH)3 0,287 

Fe2(SO4)3 Fe(OH)3 0,399 

FeCl3 Fe(OH)3 0,493 

FeCl3*6H2O Fe(OH)3 0,286 

CaO CaCO3 1,78 

CaO CaSO4 2,43 

Ca(OH)2 CaCO3 1,35 

Ca(OH)2 CaSO4 1,84 

Kimyasal Arıtmada Kullanılan Koagülantlar ve Çökelen Katı Madde 
Miktarları 

ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI 
Kimyasal Arıtma + Çökeltim  

 

Toplam Çamur Miktarı = Giderilen A.K.M. + Kimyasal Maddelerin 
Reaksiyonları Sonucu Oluşan Kimyasal Çamurlar. 

ÖN ÇÖKTÜRME ÇAMURLARI 
ÇAMUR MİKTARININ HESAPLANMASI 

 

 

 

Xç = X0 - Xe 

X0 = Atıksuyun askıda katı madde içeriği (mg/L) 

Xe = Çökelmeden sonraki A.K.M. içeriği (mg/L) 

Xç = 1 Litre atıksudan uzaklaştırılabilen çamur miktarı (mg) 

Bu değer debi ile çarpıldığında; 

Kg/gün olarak giderilen katı madde miktarı belirlenir. 

 
)/(1000**(%)

)/(
)/( 3

3

mkgMaddeKatı
gunkgmaddeKatı

günmV
çamur

ç 
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Çamurun Hacmi: 
 
Vçamur = Ws / (ρw * Sç * Ps)  
  
Ws = katı maddelerin ağırlığı 
Sç = çamurun özgül ağırlığı 
ρw = suyun yoğunluğu 
Ps = % katı maddeler 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 
Çamurlar için hacim-kütle ilişkisi: 
 
Çamurdaki katı maddeler sabit ve uçucu katı maddelerden oluşuyorsa, çamur 
içindeki katı maddelerin özgül ağırlıkları; 
 
(Ws / Ss * ρw ) = (Wf / Sf * ρw ) + (Wv / Sv * ρw )  
  
Ws = katı maddelerin ağırlığı 
Ss = katı maddenin özgül ağırlığı 
ρw = suyun yoğunluğu 
Wf = sabit (mineral) katı maddelerin ağırlığı 
Sf = sabit katı maddelerin özgül ağırlığı 
Wv = uçucu (organik) katı maddelerin ağırlığı 
Sv = uçucu katı maddelerin özgül ağırlığı 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 

1. Fiziksel Özellikler: 

Özgül Ağırlık: Birim hacimdeki çamur ağırlığının aynı hacimdeki suyun 
ağırlığına oranıdır. 1 litre çamur 1010 g geliyorsa özgül ağırlığı; 

Sç = 1010/1000 = 1.01 dir.  

 

Çamurlar değişik özgül ağırlıklardaki katı ve sıvılardan ibaret olduğundan 
çamur özgül ağırlığının hesaplanmasında; 

1/Sç = Σ Wi / Si ifadesi kullanılır. Burada; 

Sç = çamurun özgül ağırlığı 

Wi = i kısmın ağırlığı 

Si = i kısmın özgül ağırlığı 
 

S0 = Giriş BOİ, (kg/gün) 

X0 = Giriş A.K.M. (kg/gün) 

h = Ön Çök. Giderilemeyen BOİ (~0,7) 

i = Biy. Arıtmada. Giderilemeyen BOİ (A.Ç. i=0,1; D.F. i=0,2) 

Xf = Arıtma tesisi çıkışında A.K.M. (kg/gün) 

k = Ön Çök. Giderilen AKM 

j = Çürümede bozunamayan katı madde (j=0,8) 

∆X = Biyolojik faaliyet sırasında üretilen net katı madde (kg/gün) 

Y = Biyolojik verim katsayısı (∆X/∆S) 

∆S = hS0-ihS0 

Y = 0,5 (Aktif Çamur Tesisleri İçin 

Y = 0,2 (Damlatmalı Filtre Tesisleri İçin) 

BİYOLOJİK ÇAMURLAR 

 

Ön. 
Çök 

Son. 
Çök 

Biyolojik 
Arıtma 

Çürütücü 

Q 
S0  
X0 

hS0 
(1-k)X0 

ihS0 ihS0 
Xf 

∆S=(1-i)hS0 
kX0 
(1-h)S0 

(1-k)X0-Xf+∆X 

Y(1-i)hS0 = ∆X 

jkX0 J(X0-Xf+∆X) 

BİYOLOJİK ÇAMURLAR 
ÇAMUR MİKTARININ HESAPLANMASI 

BİYOLOJİK ÇAMURLAR 

BİYOLOJİK ÇAMURLAR 
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Atterberg limitleri: 

Zemin mekaniğinde çeşitli su muhtevalarında toprağın davranışlarını 
tanımlamak için kullanılır. 

Plastik limit: Plastik davranışı tanımlar 

Likit limit: Materyalin sıvı gibi davranışını tanımlar. 

Plastisite indeksi: Plastik limit ve likit limit arasındaki farkı ifade eder. 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 

Çamurun akışkanlık özelliği (Rheology): 

Akışkanlık özelliğinin belirlenmesinde kullanılan viskozite parametresi, 
akışkanın kayma gerilmelerine karşı gösterdiği direnç olarak tanımlanır. 

 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 
Çamurdaki suyun dağılımı: 

Serbest su: Çamur partiküllerine bağlı olmayıp graviteli çökelme ile 
kolayca ayrılır. 

Flok suyu: Floklar içinde hapsedilmiş su olup, yumakla birlikte hareket 
eder. Mekanik su alma işlemleri ile giderilebilir. 

Kapiler su: Partiküller üzerinde bağlı halde bulunur ve partiküllerin 
sıkıştırılarak deformasyonları sonucu uzaklaştırılabilir. 

Kimyasal bağlı su: Partikül içinde kimyasal olarak bağlanmış sudur. 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 

Partikül Boyutu: 

 

Çamur 

100 μm elek 

(15 dakika floklaşma) 

1 h çökelme 

1 μm membran 

0,001 μm membran 

çözünmüş katı maddeler ve su 

çok kolay çökebilir katılar 

kolay çökebilir katılar 

yarı kolliadal katılar (su 
almaya en dirençli grup) 

gerçek kolloidler 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 
Çökelme Özellikleri: 

Çökelme hızı çamurdaki katı madde konsantrasyonunun bir fonksiyonudur.  

Seyreltik çamurlar, konsantre çamurlara göre daha hızlı çökelirler. 

Aktif çamur tesislerinin işletilmesi sırasında çamurun çökelme özelliklerinin 
belirlenmesinde “Çamur Hacim İndeksi (SVI)” parametresi kullanılır.  

1 gr kuru maddenin mL cinsinden işgal ettiği hacim olarak ifade edilir. 

SVI < 100  iyi çökebilen çamur 

SVI > 100 problemli çamur 

maddekatıaskidaLmg
çamurmLSVI

/
1000*



ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 

Katı Madde İçeriği: 
 
Toplam katı maddeler = askıda+çözünmüş katı maddeler 
 
Çamurun sulu ve katı kısımları arasındaki ilişki “katı madde konsantrasyonu” 
olarak tanımlanır ve mg/L veya % katı madde olarak ifade edilir. Özgül ağırlığı 
1 olan bir çamur için 10000 mg/L katı madde konsantrasyonu %1 KM yi ifade 
eder. 
 
Katı madde tayini buharlaştırma yöntemi ile gerçekleştirilir. 
 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 
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ÇAMURUN YOĞUNLAŞTIRILMASI 
Bir arıtma tesisinde çamur hacminin azaltıldığı ilk 

basamaktır.  
 
 
 
Nasıl Çalışır? 
 

ÇAMURUN YOĞUNLAŞTIRILMASI 

Yoğunlaştırma, çamur karışımındaki sıvıyı gidererek katı 
içeriğinin arttırılması işlemidir.  

 
•Graviteli yoğunlaştırıcı, 
•Flotasyon yoğunlaştırıcı, 
•Santrifüj yoğunlaştırıcı, 
•Bantlı yoğunlaştırıcı, 
•Döner elekli yoğunlaştırıcı. 

3. Çamurun Biyolojik Özellikleri 

Bakteri Virüs                  Parazit 

Protozoa Helmint 

Salmonella spp Poliovirus Entamoeba Ascaris 

E.coli Echovirus Giardia Taenia 

Leptospira spp Adnovirus 

Shigella Reovirus 

Pseudomonas Rotavirus 

Yersinia Astrovirus 

Clostridium Calcivirus 

Listeria Parvovirus 

Mycobacterium 

Streptococcus 

Camphylobacter 

Stabilizasyon işlemine alınmamış ham çamurda insan ve hayvanlarda çeşitli 
hastalıklara yol açabilecek, bakteri, virüs, protozoa ve helmint gibi parazitler 
ve parazitlerin kist ve yumurtaları bulunabilir. 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 

Çamurun Besin Değeri: 

Kurutulmuş aktif çamur yüksek oranda protein içerdiğinden hayvan yemine 
ilave edilerek değerlendirilebilir. 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 

Çamurun Gübre Değeri: 

Gübre değeri çamurun ihtiva ettiği N, P, ve K miktarına bağlıdır. 

Bazı uygulamalarda bitkinin ihtiyacı olan nutrientlerin yeterli olmaması 
durumunda kimyasal gübre kullanımı gerekebilir. 

 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 

Çamurun Isıl Değeri: 

Çamurun tipine ve içeriğindeki uçucu katı madde muhtevasına bağlıdır. 

Çürümüş çamur, ham çamurdan daha düşük ısıl değere sahiptir. 

Çamurun yanabilmesi için genellikle yardımcı yakıtlar kullanılır (fuel-oil gibi). 

 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 

2. Çamurun Kimyasal Özellikleri 

Madde Ham Çamur Arıtılmış Çamur 

Değişim Ortalama Değişim Ortalama 

Toplam Kuru Madde 2.0-8.0 5.0 6.0-12.0 10.0 

Uçucu katılar % KM 60.0-80.0 65.0 30.0-60.0 40.0 

Gres, Yağ vb.%KM 6.0-30.0 - 5.0-20.0 - 

Protein % KM 20.0-30.0 25.0 15.0-20.0 18.0 

Azot N %KM 1.5-6.0 4.0 1.6-6.0 4.0 

Fosfor P2O5 %KM 08-3.0 2.0 1.5-4.0 2.5 

Potasyum K2O %KM 0.0-1.0 0.4 0.0-3.0 1.0 

Selüloz % KM 8.0-15.0 10.0 8.0-15.0 10.0 

Demir (sülfit hariç) 2.0-4.0 2.5 3.0-8.0 4.0 

PH değeri 5.0-8.0 6.0 6.5-7.5 7.0 

ARITMA ÇAMURUNUN ÖZELLİKLERİ 
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ÇAMUR STABİLİZASYONU 

DAF Yoğunlaştırıcıların Dezavantajları  

•İşletme maliyeti yüksek, 

•Yoğunlaştırılmış çamur konsantrasyonu santrifüjden düşük, 

•Santrifüjden daha fazla alan ihtiyacı, 

•Çamur depolama kapasitesi düşük. 

 

DAF Yoğunlaştırıcıların Avantajları  

•Graviteli yoğunlaştırıcılardan daha iyi bir sıvı katı ayırımı sağlar, 

•Çoğu çamur tipi için daha yüksek K.M. Konsantrasyonu sağlar, 

•Daha az alan ihtiyacı, 

•Daha az koku, 

•Kum ayırma, 

•Yağ ve gres ayırma 

 

FLOTASYON YOĞUNLAŞTIRMA 

Çözünmüş Hava Flotasyonu (DAF) Disperse Hava Flotasyonu 

Basınçlı Vakumlu 

Graviteli Yoğunlaştırıcı 

Çalışma prensibi çökelme tankının çalışma prensibiyle 
aynıdır. Çamur tanka merkezden verilir ve dairesel olarak 
tank içinde yayılır. Çökelen yoğunlaştırılmış çamur çamur 
çıkış hattından, su kısmı ise savaklardan alınır. 

Yoğunlaştırma ile; 
 
• Gerekli tank ve ekipman kapasitesi azalır, 
• Çamur şartlandırma için gereken kimyasal miktarı 

düşer,  
• Çürütücü için gereken ısı, ısıl kurutma ve yakma için 

gerekli yakıt miktarı azalır. 

ÇAMURUN YOĞUNLAŞTIRILMASI 
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Aerobik Çürütücülerin Avantajları 
•VSS indirgenmesi anaerobik çürüme ile elde edilene 
yakındır. 

•Substrattaki BOİ konsantrasyonu düşüktür. 

•Nihai ürün kokusuz, humusa benzer, biyolojik olarak 
stabildir. 

•Oluşan çamurun su alma karakteristikleri çok iyidir. 

•Çamurun gübreleme değeri yüksektir. 

•İşletme problemleri azdır. 

•Yatırım maliyeti düşüktür. 

AEROBİK ÇÜRÜME 

Hücre dokusu, havalı ortamda su, karbondioksit ve 
amonyağa oksitlenir. Gerçekte hücre dokusunun yalnızca 
% 75 - 80’i oksitlenir; kalan % 20 - 25’lik kısım ise inert 
maddeler ve biyolojik olarak indirgenemeyen organik 
maddelerden meydana gelmektedir. 

Havalı çürütücüler kesikli veya sürekli reaktörler olarak 
işletilebilir. Sürekli beslemeli havalı çürütücüye ait şematik 
kesit aşağıdaki şekilde verilmiştir. Sistemin iki uygulaması 
vardır ;  

( a ) Klasik havalı çürütme 

(b) Saf oksijenli havalı çürütme. 
 Yüksek hızlı tek kademeli çamur çürütücünün kesiti 

Standart hızlı tek kademeli çamur çürütücünün kesiti 

Çamur Stabilizasyonu 
Biyolojik Çamur Stabilizasyonu 

•Anaerobik, 

•Aerobik, 

•Kompostlama 

 

Kimyasal Stabilizasyon 

•Kireç ile Stabilizasyon 

Çamur Stabilizasyonu 
Stabilizasyon, çamurun arıtılmadan çevreye verildiği 
takdirde sebep olabileceği olumsuz etkileri ortadan 
kaldırmak amacıyla uygulanan biyolojik veya kimyasal 
işlemlerdir. Bu işlemlerle çamurun; 

•Kokusu, 

•Organik madde içeriği, 

• Toksisitesi, 

•Gaz üretme potansiyeli 

Gibi özelliklerinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 
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NİHAİ BERTARAF YÖNTEMLERİ 

 Çamur lagünlerinde depolama 
 Düzenli depolama 
 Arazi iyileştirme (reklemasyon) 
 Arazide bertaraf 
 Kimyasal sabitleme (stabilizasyon/soldifikasyon) 
 Kompostlaştırma 
 Termik yöntemler 
 Dağıtım ve pazarlama 
 

Doğal Su Alma Yöntemleri 

1. Çamur Kurutma Yatakları 

2. Çamur Lagünleri 

 

Mekanik Su Alma Yöntemleri 

1. Vakum filtreler, 

2. Plakalı Pres Filtreler, 

3. Bantlı Pres Filtreler, 

4. Santrifüjler. 

ÇAMUR SUYUNUN ALINMASI 

ÇAMUR SUYUNUN ALINMASI 

Çamurun su içeriğinin azaltılması için uygulanan fiziksel bir işlemdir. 

 

•Çamurun nihai bertaraf sahasına taşınma maliyeti önemli ölçüde azalır. 

•Suyu alınmış çamur daha kolay işlenir. 

•Yakma işleminden önce su alma işlemi çamurun enerji içeriğini arttırır. 

•Kompostlama öncesi gözenek malzemesi miktarını azaltmak için kullanılır. 

•Koku giderimi için aşırı nemin alınması gerekebilir. 

•Depolama sahasında sızıntı suyu oluşumunu azaltmak için uygulanabilir. 

 

 

ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA 

KİREÇ STABİLİZASYONU 

İki tür kireç kullanımı mümkündür 
 
1. Sönmemiş kireç (CaO), 
 
CaO + H2O           Ca(OH)2 

 
2.   Sönmüş kireç (Ca(OH)2), 

 
Sistemin Önemli Parametreleri 
 
1. pH:  En az 12 olacak şekilde çamura kireç ilave edilir. 

 
2. Bekletme Süresi: pH 12 veya üzerindeyken en az 2 saat 

 
3. Uygulanacak Kireç Dozu: Çamur türüne, çamurun kimyasal 

kompozisyonuna ve nem oranına bağlı olarak belirlenir. 
 
 

Kompostlaştırmanın dezavantajları;  
 
1. Koku problemi, 

 
2. Üründe bazı patojenlerin kalması, 

 
3. Üründe metal konsantrasyonu, stabilite ve olgunluk açısından stabilitenin 

sağlanamaması. 
 

 
 

ARITMA  ÇAMURLARININ KOMPOSTLAŞTIRILMASI 

Arıtma çamurlarının kompostlaştırılmasına olan ilgi her geçen gün artmaktadır. 
Bunun başlıca sebepleri; 
 
1.Çamur depolama için gerekli alan ihtiyacının fazla olması, 

 
2.Ekonomik sebepler, 

 
3.Yerel ve ulusal açıdan faydalı kullanımın daha cazip görülmesi, 

 
4.Nihai ürünün depolama, taşıma ve kullanım kolaylığı, 

 
5.Toprağın P, K, N, org. C içeriğini arttırması. 

 
 

ARITMA  ÇAMURLARININ KOMPOSTLAŞTIRILMASI ARITMA  ÇAMURLARININ KOMPOSTLAŞTIRILMASI 

Arıtma çamurlarının kompostlaştırılmasının katı atıkların kompostlaştırılmasına 
göre avantajları;  
 
•Arıtma çamurlarının kompostlaştırılması katı atıklardaki gibi ayırma veya 
parçalama gerektirmez. 
 

• Arıtma çamurları genellikle daha üniform bir yapıdadır ve daha az işletme 
problemi vardır. 
 

• Nihai ürün plastik, cam, metal gibi maddeler içermediğinden pazarlama için 
daha uygundur. 
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EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA  
KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA  
KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA  
KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA  
KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

 BİRİNCİ BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 
 İKİNCİ BÖLÜM: Ham Çamur ve Stabilize Arıtma Çamurunun 

Kullanma Sınırlamaları ve Yasakları 
 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Stabilize Arıtma Çamurunun Toprakta 

Kullanılması, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunun 
Oluşumu, Stabilize Arıtma Çamuru Üreticilerinin ve 
Kullanıcılarının Yükümlülükleri 

 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Denetim, Yaptırım, Raporlama ve Son 
Hükümler 
 
 
 

 08/01/2006 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren Kentsel Atıksu Arıtımı 
Yönetmeliği 5 inci maddesi  

(f ) “Her türlü katı atık, arıtma çamurları ve fosseptik 
çamurlarının alıcı su ortamlarına boşaltılmaları yasaktır.” ve 

(g) “Uygun şartlarda kentsel atıksu arıtma tesislerinden çıkan 
arıtma çamuru yeniden kullanılabilir. Arıtma çamurlarının 
toprakta kullanımı ve/veya bertarafının, Toprak Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen standartlara ve 
yöntemlere uygun olarak yapılması esastır.” hükümleri 
bulunmaktadır.  
 

KENTSEL ATIKSU ARITIMI YÖNETMELİĞİ ARITMA ÇAMURU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER 

Ülkemizde uygulanan yöntem; 
 Yoğunlaştırma veya kurutma işlemlerinden 

sonra  
 Veya hiç işlem görmeden sulu halde 

belediyelerce önerilen alanlara depolanmakta 
 Yada boş arazilere kaçak olarak gelişigüzel 

dökülmektedir. 
 

NİHAİ BERTARAF YÖNTEMLERİ 

Bertaraf yöntemlerinin uygulanabilirliği 
 Arıtma çamurlarının özelliklerine 
 Bölgenin jeolojik 
 Hidrojeolojik yapısı 
 İklim özellikleri 
gibi faktörlere bağlıdır. 
 

NİHAİ BERTARAF YÖNTEMLERİ 
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Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelik 26 Mart 2010 – 27533 R.G. 

 
 
Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 
14.03.1991 - 20814 

ARITMA ÇAMURU İLE İLGİLİ YÖNETMELİKLER 
EK-IV 
ÖRNEK ALMA VE ANALİZ METODLARI 

 
 

 Toprak Örneği Alma:  
 

 Stabilize Arıtma Çamuru Örneği Alma: 
 

 Analiz Metodları:  

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA  
KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

EK I-D  
MİKROBİYOLOJİK ANALİZ 

 
 Arıtma çamuruna uygulanan stabilizasyon 

yöntemi sonucunda E. Coli’nin en az 2 Log10 
(% 99) indirgenmesi sağlanmalıdır  
 

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA  
KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
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TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ

Doç. Dr. Mehmet Sinan BİLGİLİ

Yıldız Teknik Üniversitesi,  İnşaat Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

34220 Esenler – İstanbul

E-mail : mbilgili@yildiz.edu.tr

1. GİRİŞ

Atk yönetimi en genel haliyle atığın kaynağında azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici depo-
lanması, ara depolanması, geri kazanılması, taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü ve benzeri 
işlemleri içeren yönetim biçimidir.

Tehlikeli atılar bileşiminde insan sağlığı ve çevre için tehlikeli ve zararlılık potansiyeli taşıyan maddeleri içeren 
evsel ve endüstriyel kaynaklı olabilen atıklardır. İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen ve enfek-
siyon yapıcı gibi özelliklerle, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden 
birini veya birden fazlasını gösteren atıklar ‘Tehlikeli Atık’ olarak tanımlanmaktadır. Yönetimleri özel yöntemler 
gerektiren atık yağ, tıbbi atıklar, PCB/PCT içeren atıklar, atık akü-pil ve elektronik atıklar gibi tehlikeli atıklar Özel 
Atık olarak tanımlanmakta olup, ayrıca yönetmelikleri bulunmaktadır.

Teknolojik gelişmeler, üretim artışı ve üretim sürecindeki ilerlemeler, atık miktarında önemli bir artışa yol açmış-
tır. Endüstrideki gelişmelere ek olarak, kimyasal madde kullanımındaki artış ve kullanılan enerji kaynakları da 
çıkan tehlikeli atık miktarını etkilemektedir. Türkiye’de oluşan tehlikeli atıkların miktarını belirlemeye yönelik yakın 
geçmişte yapılan çalışmalarda; yıllık tehlikeli atık miktarının 1,25-2,6 milyon ton arasında olduğu belirlenmiştir. 
Türkiye’de tehlikeli atıkları en iyi şekilde yönetebilmek için; atık çeşitleri, kaynakları ve miktarlarının belirlenmesi 
büyük önem taşımaktadır.

Tehlikeli atık yönetimi; öncelikle atıkların oluşmadan önlenmesi, kaynağında azaltılması, atıkların önlenemediği 
durumlarda üretilen atıkların yeniden kullanılması, geri dönüşümü ve geri kazanımı ve son olarak da nihai berta-
rafı aşamalarından oluşmaktadır.

Atık yönetim hiyerarşisi üç temel adımdan oluşmaktadır:

Ø	 Atık minimizasyonu ve kaynakta önleme,
Ø	 Oluşan atıkların yeniden kullanımı, geri dönüşümü ve atıklardan enerji geri kazanımı 
Ø	 Atıkların güvenli bir şekilde nihai bertarafı (yakma ya da düzenli depolama). 

2. TEHLİKELİ ATIKLARIN SINIFLANDIRILMASI

Tehlikeli atıkların sınıflandırılmasında esas olarak iki farklı yaklaşım bulunmaktadır. Bu yaklaşımlar, tehlikeli atıkla-
rın içerik özelliklerine göre ve kaynağına göre sınıflandırılması olarak özetlenebilir. Atık Yönetimi Genel Esaslarına 
İlişkin Yönetmelik Ek-III A’da tehlikeli kabul edilen atıkların özellikleri belirtilmiştir. Bu özellikler H-1 den H-14’e 
kodlanmış; patlayıcı, oksitleyici, tutuşabilen, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif, enfeksiyon yapıcı, 
mutajenik ve ekotoksik olarak sınıflandırılmıştır.

H1 Patlayıcı

Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve sürtünmeye has-
sas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile belli bir sıcaklık ve basınçta 
hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar.

H2 Oksitleyici

Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda egzotermik reaksi-
yonlar gösteren maddeler ve preparatlar.

H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler

a) 21 oC’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen sıvılar dahil),

b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas ettiğinde ısı-
nabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar,

c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı uzaklaş-
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tırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar,

d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar, 

e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara dönüşen 
maddeler ve preparatlar.

H3-B Tutuşabilen

21 oC ye eşit veya daha yüksek, ya da 55 oC’ye eşit ya da daha düşük parlama noktasına sahip olan sıvı 
maddeler ve preparatlar.

H4 Tahriş edici

Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden temaslar halinde yanığa sebebiyet 
verebilen, korozif olmayan maddeler ve preparatlar.

H5 Zararlı

Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık riski içeren maddeler ve pre-
paratlar.

H6 Toksik

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, sağlık yönünden ciddi, akut veya kronik 
risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan madde ve preparatlar.

H7 Kanserojen

Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol açan veya etkisinin artmasına 
neden olan madde ve preparatlar.

H8 Korozif

Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar.

H9 Enfeksiyon yapıcı

İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla 
güvenli olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler. 

H10 Üreme yetisini azaltıcı

Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara 
yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar.

H11 Mutajenik

Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol 
açma riskini artıran madde ve preparatlar.

H12

Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan mad-
de veya preparatlar.

H13

Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan 
madde ve preparatlar.

H14 Ekotoksik

Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme 
riski taşıyan madde ve preparatlar.

14.03.2005 tarihli ve 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde tehlikeli atık: (EK 7)’de (A) işareti 
ile gösterilmiş atıkların herhangi biri tehlikeli atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girerken, 
aynı listede (M) işareti ile gösterilmiş atıklar (EK 6)’da verilen tehlikeli atıkların eşik konsantrasyonu üzerinde bir 
değere sahipse tehlikeli atıktır. Ayrıca doğal karakterleri ya da oluşmalarına neden olan aktiviteye bağlı olarak (EK 
3-A)’da bulunan veya (EK 3-B)’de bulunup (EK 4)’de verilen maddeleri içeren atıkların, (EK 5)’teki özelliklerden bir 
veya birkaçına sahip olmaları ve (EK 6)’da verilen tehlikeli özellikleri göstermeleri durumunda tehlikeli atık olarak 
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sınıflandırılan atıklardır.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde kullanılan Ek-7 esasen Avrupa Birliği üye ülkeleri tarafından kullanılan 
“Avrupa Atık Kataloğu - European Waste Catalogue” listesini yansıtmaktadır. Bu listede: (A) olarak işaretlenen 
atıkları eşik konsantrasyonlara bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girmekte (M) olarak işaretlenen atıkları eşik 
konsantrasyonlara bakılarak tehlikeli atık sınıfına girip girmediği tespit edilmekte Herhangi bir işareti olmayan (M) 
veya (A) atıklar ise tehlikesiz atık olarak tanımlanmıştır.

AYGEİY Ek-IV’te Atık Listesi verilmektedir. Bu listede atıkların sınıflandırılması yapılmıştır. Listede 839 adet atık 
için atık kodu girişi bulunmaktadır. Atık kodları 6 haneli kod sistemini kullanmaktadır. Bu kodlama sisteminin ilk 
iki basamağı atığın kaynaklandığı sektörü, ikinci ikili basamağı bu sektörün alt başlığını detaylandırmakta ve son 
iki basamağı atığın kodunu vermektedir. Atık kodları 6 haneli olarak kullanılmak zorundadır. Atık kodları toplam 
20 bölüm altında toplanmış ve her bir bölüm iki haneli kod ile tanımlanmıştır. Her bir bölümün altında iki haneli 
gruplar bulunmakta ve bu gruplar atığın türüne göre o sektörün alt başlıklarını belirtmektedir. Atık kodunun son 
iki hanesi ise atık grubu altındaki atığı tanımlayan kodları vermektedir. Atık kodlarının bulunduğu bölümler şu 
şekilde gruplandırılmışır:

Ø	 Bölüm 1-12, 17-19 Atığın kaynağına (endüstriyel işyeri branşına) göre, 

Ø	 Bölüm 6-7 İşleme dayalı atıklar, 

Ø	 Bölüm 13-15 Madde ve malzemeye dayalı atıklar, 

Ø	 Bölüm 20 Evsel nitelikli atıklar ve 

Ø	 Bölüm 16 Listede başka türlü tanımlanmayan atıklar 

Sonuç olarak mevzuatta tehlikeli atıkların tesbiti “listeleme” ve “atık karakteristiği” olmak üzere iki yolla yapılmak-
tadır.

Tablo 1 Atıkların sınıflandırılması

Atık Kategorisi Atık Sınıfı

1 Tarım, bahçıvanlık, deniz ürünleri üretimi, ormancılık, avcılık ve balıkçılık, gıda hazırlama ve işleme 
sonucu ortaya çıkan atıklar

2 Ahşap işleme, sunta ve mobilya üretimi, selüloz, kağıt ve karton üretiminden kaynaklanan atıklar

3 Ahşap işleme, sunta ve mobilya üretimi, selüloz, kağıt ve karton üretiminden kaynaklanan atıklar

4 Deri kürk ve tekstil endüstrisi atıkları

5 Petrol arıtma, doğal gaz saflaştırma ve kömürün pirolitik işlenmesinden kaynaklanan atıklar

6 İnorganik (organik olmayan) kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar

7 Organik kimyasal işlemlerden kaynaklanan atıklar

8 Astarların (boyalar, vernikler ve vitrifiye emayeler) yapışkanlar, yalıtıcılar ve baskı mürekkeplerinin 
üretim, formülasyon tedarik ve kullanımından (İFTK) kaynaklanan atıklar

9 Fotoğraf endüstrisinin atıkları

10 Isıl işlemlerin atıkları

11 Metal ve diğer materyallerin kimyasal yüzey işlemi ve kaplanması ve demir madeni dışındaki hidro-
metalürjinin yol açtığı atıklar

12 Metallerin ve plastiklerin biçimlenmesi ve fiziki ve mekanik yüzey işlenmesi atıkları,

13 Yağ ve sıvı yakıt atıkları (yenebilir yağlar, 05 ve 12 hariç),

14 Organik çözücüler, soğutucu ve itici gazların atıkları

15 Aksi belirtilmemiş ise ambalaj maddeleri, absorbanslar, silme bezleri, filtre malzemesi ve koruyucu giysi 
atıkları

16 Listede belirtilmeyen atıklar

17 İnşaat ve yıkım atıkları (kirlenmiş alanlardan çıkartılan hafriyat dahil

18 İnsan ve hayvan sağlığına ve/veya bu konulardaki araştırmalara ilişkin atıklar (doğrudan sağlığa ilişkin 
olmayan mutfak ve restoran atıkları hariç),

19 Atık bertaraf tesislerinin atıkları, saha dışı atık su arıtma tesislerinin ve insan tüketimi için ve endüstriyel 
kullanım için kullanılan su hazırlama tesislerinin atıkları

20 Belediye atıkları (evsel atıklar ve benzer ticari, endüstriyel ve kurumsal atıklar) ayrı toplanmış kısımlar 
dahil.
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3. TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

Kapsam 

Tehlikeli atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, ara depolanması, taşınması, geri kazanılması, 
bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri, yapılacak de-
netimleri, tabi olunacak hukuki ve teknik sorumlulukları kapsar.

Görev ve Sorumluluklar 

•Bakanlılığın Görev ve Yetkileri 

(Ulusal ve Bölgesel Yönetim Planları Hazırlamak) 

•Mülkü Amirlerce Alınacak Tedbirler 

•Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirler 

(Evlerden kaynaklanan tehlikeli atıklara ilişkin Yönetim Planı, inşaat ve işletme ruhsatı, tesislerin imar planla-
rına işlenmesi) 

•Atık Üreticisinin Yükümlülükleri 

(Atık Beyan Formu, Tesis İçi Atık Yönetim Planı, Taşıma Formu) 

•Bertaraf Edenin Yükümlülükleri 

(Atık Beyan Formu, Kütle-balans, Atık Yönetim Planı, Taşıma Formu)

Madde 9. Atık üreticisinin yükümlülükleri

a) Atık üretimini en az düzeye indirecek şekilde gerekli tedbirleri almakla,

b) Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza düşüre-
cek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden 
itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten onay almakla,

c) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak, atıklarını tesislerinde geçici olarak depolaması durumunda valilikten 
izin almakla,

d) Ürettiği atıklarla ilgili kayıt tutmakla, atığını göndereceği çevre lisansı almış olan  geri kazanım ya da bertaraf 
tesisinin istemiş olduğu uluslararası kabul görmüş standartlara uygun ambalajlama ve etiketleme yapmakla,

e) Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-IV’te (M) işareti ile bulunup EK-III B’de 
belirtilen özellikleri içermediği öne sürülen atıklar için bu atıkların tehlikeli olmadığını Bakanlıkça yetkilendirilmiş 
kurum/kuruluşlara ait laboratuvarlar ve/veya uluslararası kabul görmüş kuruluşlarca yapılan analizlerle Bakanlığa 
belgelemekle,

f) Atığın niteliğinin belirlenmesi için yapılan harcamaları karşılamakla,

g) Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek 
şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak  ve beş 
yıl boyunca bir nüshasını saklamakla,

h) Atık depolanması veya bertarafının tesis dışında yapılması durumunda; (Ek 9 A-B) deki bilgileri içeren taşıma 
formunu doldurmak ve öngörülen prosedüre uymakla,

ı) Atık taşımacılığında mevcut uluslararası standartlara uymakla,

j) Atığı bertaraf tesisinin kabul etmemesi durumunda taşıyıcıyı başka bir tesise göndermekle veya taşıyıcının atığı 
geri getirmesini ve bertarafını sağlamakla,

k) Bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak atıkların bertaraf edilmesi amacıyla belediyelerle ya da gerçek ve tüzel 
kişilerle ortak atık bertaraf tesisleri kurmak ve gerekli harcamalara katkıda bulunmakla,

l) Atıklarını bu Yönetmelikteki esaslara uygun olarak kendi imkanları ile veya çevre lisansı almış atık bertaraf tesi-
sinde gerekli harcamaları karşılayarak veya belediyelerle ya da gerçek ve tüzel kişilerle kurulacak ortak atık  berta-
raf tesislerinde bertaraf etmek veya ettirmekle,

m) Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, 
emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde geçici olarak muhafaza etmekle, 
konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve depolama tarihini 
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konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka 
bir konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona gir-
meyecek şekilde geçici depolamakla,

n) Ayda bin kilograma kadar atık üreten üretici biriktirilen atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek kaydı ile va-
lilikten izin almaksızın atıklarını arazisinde en fazla yüz seksen gün geçici depolayabilir. Bu durumda herhangi 
bir tehlike halinde arazide önlem alabilmek için en az bir kişiyi görevlendirmekle ve bu kişinin iletişim bilgilerini 
valiliğe bildirmekle,

o) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak geri kazanım ve bertaraf tesislerine gönderilmeden önce kendi atıkla-
rını gerekli önlemleri alarak fiziksel, kimyasal veya biyolojik işlemlerle zararsız hale getirmek, bakiye atık oluşuyor 
ise uygun şekilde çevre lisansı almış bertaraf ve geri kazanım tesisine götürmekle veya gönderilmesini sağlamakla,

p) Tesis içinde atıkların toplanması taşınması ve geçici depolanması gibi işlemlerden sorumlu olan çalışanların 
sağlığı ve emniyeti ile ilgili her türlü tedbiri almakla,

r) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar sunucu meydana gelen kirliliğin önlen-
mesi amacıyla, atığın türüne bağlı olarak olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç bir ay içinde olay yerinin eski 
haline getirilmesi ve tüm harcamaların karşılanmasıyla,

s) Kaza sonucu veya kasti olarak atıkların dökülmesi ve bunun gibi olaylar vuku bulduğunda valiliği bilgilendirmek 
ve kaza tarihi, kaza yeri, atığın tipi ve miktarı, kaza sebebi, atık bertaraf işlemi ve kaza yerinin rehabilitasyonuna 
ilişkin bilgileri içeren raporu valiliğe sunmakla, 

t) Faaliyetlerine yönelik inşaat ve işletme ruhsatı alınması aşamasında, tehlikeli atıklarının bu Yönetmelik hüküm-
leri doğrultusunda bertarafının sağlanacağını belgelemekle,

yükümlüdür.

Tehlikeli Atıkların Geçici Depolanması
Tehlikeli atıklar için kurulacak geçici depolama alanının;
•Üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak nitelikte olması,
•Atıkların hepsinin etiketli olması,
•Her bir atığın depoya giriş tarihinin, miktarının ve atık kodunun belirtilmiş olması,
•Geçici depolama alanından sorumlu personelin belirlenmiş olması,
•Zeminin geçirimsiz olması,
•Sızma veya dökülmelere karşın absorban maddelerin bulundurulması,
•Sızma ve dökülme durumunda atıkları toplayacak bir drenaj kanalının bulunması,
•Yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirlerinin alınmış olması,
•Dışarıdan içeri izinsiz olarak girişe izin vermeyecek yapıda olması
gerekmektedir.

Tehlikeli Atıkların Taşınması

Tehlikeli atıklar lisanslı araçlarla taşınmak zorundadır. Valiliklerce; atık taşıyacak araç ve firmalara lisans verilirken;

• Araç için TSE uygunluk belgesi,

• Şoförler için ADR eğitim sertifikası

• Ulaştırma Bakanlığından alınmış yetki belgesi

aranmaktadır. Başvurularda istenilen bilgi ve belgeler yönetmelik EK-18’de yer almaktadır.

4. TEHLİKELİ ATIKLARIN BERTARAFI ve KONTROLÜ

Tehlikeli atıkların bertarafı ve stabilizasyonu için farklı arıtma metodları mevcuttur. Bunlardan birkaçı aşağıda ve-
rilmiştir. Bunun yanında atık azaltma kapsamında tehlikeli atıkların miktarını kaynağında azaltma, tekrar kullanım, 
geri dönüşüm ve geri kazanım yöntemlerinden biri veya birkaçı ile azaltmak mümkündür. Kaynağında azaltma 
kapsamında, tehlikeli maddelerin tehlikesiz veya daha az tehlikeli olanlar ile değiştirilmesi, herhangi bir proses 
sırasında kullanılan sistemin küçültülerek daha az miktarların kullanılması ve ihtiyaçtan daha fazla madde sipariş 
verilmemesi gibi seçenekler göz önünde bulundurulabilir.
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Geri Kazanım / Geri Dönüşüm / Atık Azaltma

Tehlikeli atıkların çoğu yeni ürünlere dönüştürülebilmektedir. Bu kapsamda ağır metaller için geri kazanım sağ-
lanarak yeni bir ürünün üretiminde veya aynı ürünün üretiminde hammadde olarak kullanılabilmektedir. Tekrar 
destile edilebilecek ve geri dönüştürülebilecek atık üretiliyorsa, örneğin çözücü geri kazanım ekipmanı temin edi-
lerek geri dönüşüm sağlanabilir. Örneğin yakma tesislerinden oluşan uçucu küller ve taban külleri dolgu ve döşe-
me malzemesi olarak kullanılabilir.

Atık azaltım programı uygulayarak etkin kaynak kullanımının geliştirilmesi verimliliği ve kaliteyi artırırken düşük 
maliyetli üretimi sağlar. Atık minimizasyonu ile çıkan ürünün miktarının artması, proses zamanının azalması ve 
daha az atığın oluştuğu ve net bir kazancın sağlandığı görülecektir. Sistematik bir yaklaşım sağlayarak işin çevresel 
etkilerinin tanımlanması, yasalara karsı kontrolün sağlanması ve dava risklerinin oluşumunu engellenmesini sağ-
layabilir. Atık azaltımındaki faktörler insan, sistem ve teknoloji olarak Tablo 2’de 3 faktörde toplanmıştır.

Tablo 2 Atık azaltımına etki eden faktörler

Kaynak azaltımı ürün değişikliği ve kaynak kontrolü olarak uygulanabilmektedir. Giriş malzemesinde değişiklik, 
teknoloji değişikliği ve iyi iletişim uygulamaları kaynak kontrolü sağlanmasındaki alternatiflerdir. Geri kazanım ise 
tesis içinde ve dışında gerçekleştirilebilmekte ve tekrar kullanım ya da iyileştirme seçenekleri ile yapılabilmekte-
dir. Sekil 1’ de atık minimizasyonu teknikleri açıklanmıştır.

Şekil 1 Atık Minimizasyon Teknikleri 



518

Geri kazanım, tekrar kullanım ve geri dönüşüm kavramlarını da kapsayan; atıkların özelliklerinden yararlanılarak 
içindeki bileşenlerin fiziksel, kimyasal veya biyokimyasal yöntemlerle başka ürünlere veya enerjiye çevrilmesi ola-
rak tanımlanmaktadır.

Geri kazanım tehlikeli bir atığın, ticari ürün için etkili bir alternatif olarak veya bir bilesen ya da besleme stoku 
olarak yeniden kullanılmasıdır. Bu bir atık madde içindeki yararlı bileşenlerin iyileştirilmesini veya atığın tekrar 
kullanılması için kirletici maddelerin atıktan giderilmesini kapsar.

Geri kazanılan atıklar yeniden kullanımdaki gibi aynı formda fakat kaynakta kullanılmaktadır. Geri kazanımda atık 
aynı maddeye yada başka bir alan veya kaynakta kullanım için başka bir maddeye dönüştürülmektedir. Bu durum 
ise teknolojik olarak uygun olmayı ve ekonomik olarak yeterli sermayenin var olmasını gerektirmektedir. Atıkların 
geri kazanımı proses sonrası gerçeklesen seçenektir. Tesis içinde veya tesis dışında da gerçekleşebilen geri kaza-
nım kuruluş için ek maliyet olmakla beraber kaynakta azaltımdan sonra uygulanabilecek seçenektir. Fakat atık 
uzaklaştırmadan önce geri kazanım yapılabilecek olması da bertaraf maliyetlerinin azalmasını sağlayacaktır.

Katı atıkların bertarafı konut, işyeri gibi üretildikleri yerlerde geçici olarak biriktirilmesi, bu yerlerden toplanması, 
taşınması, geri kazanılması gibi işlemlerden sonra, çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hale getirilmesi ve eko-
nomiye katkı sağlanması amacıyla kompostlama, enerji kazanmak üzere yakma ve/veya düzenli depolama işlem-
lerinin tümünü kapsamaktadır. Atıklar azaltım, geri kazanım, yeniden kullanım ve geri dönüşüm yapılamıyorsa bu 
çözümlerden sonra düşünülecek kavram atık bertarafıdır. Atıkların yakılarak ya da arıtım işlemi yapılarak zararsız 
hale gelmesi sağlanabilir. 

Katılaştırma

Atıkların fiziksel ve/veya kimyasal sabitleştirme yöntemleri kullanılarak daha az toksin madde içeren bir forma ya 
da daha iyi işlenebilir bir forma dönüştürülmesi amacıyla kullanılan tekniklerdir. Bu amaçla çimento, uçucu kül, 
kireç ya da organik polimerler gibi bağlayıcı materyaller kullanılabilir. Stabilizasyon tekniklerinin kullanılmasının 
en önemli avantajı; atığın fiziksel karakteristiklerini değiştirerek ya da geliştirerek kirliliklerin çözünürlüğünün ve 
hareketliliklerinin sınırlandırılmasıdır.

Nötralizasyon

Korozif atıkların asit veya baz reaksiyonları ile nötralleştirilmesi işlemidir. pH tehlikeli atığın gözenekli ortamda 
süzülmesini etkileyen önemli bir faktördür.

Isıl işlemler

Direkt yakma ve piroliz gibi ısıl işlemler kullanılarak tehlikeli atıklar bertaraf edildiği gibi yakma esnasında enerji 
elde edilmesi de söz konusudur. İlave olarak son yıllarda çimento fırnlarında ek yakıt olarak kullanılabilmektedir-
ler. Çimento fırınlarında ek yakıt olarak kullanılabilecek atıklar arasında 

·	 Kullanılmış yağlar,

·	 Kullanılmış lastikler,

·	 Plastik maddeler,

·	 Boya artıkları

·	 Bazı atık solventler

yer almaktadır.

Düzenli Depolama

Bir diğer bertaraf metoduda düzenli depolamadır. Bu metoda yönetmelikte belirlenen teknik standartlara göre sa-
halar teşkil edilerek kontrollü bir şekilde depolama yapılmaktadır. Sistemin ana bileşeni geçirimsiz taban sistemi-
nin teknik standartlara uygun bir şekilde teşkil edilmesidir. Diğer yöntemlere nazaran daha ekonomiktir. Tehlikeli 
atık depo sahası için taban geçirimsizlik sistemi ve üst örtü teşkili Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir.
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1
1

 
 
 

Drenaj Tabakası (Çakıl, 16/32, k ≥ 10-4 m/s) 

Geçirimsizlik Tabakası (Kil, 3x30 cm, k<10-9 m/s) 

Tesviye edilmiş, sıkıştırılmış zemin 

Yataklama Kumu  

Geomembran (HDPE, 941 – 965 kg/m3, 0,25 cm) 

Geotekstil (PP, 1200 g/m2) 

           
 

 
 

Tarım Toprağı (100 cm) 

Geçirimsizlik Tabakası  
(Kil, 2 x 30 cm, k < 10-9) 

Geomembran (HDPE, 0,25 cm) 
Geotekstil 

Drenaj Tabakası  
(Çakıl, 16/32, 30 cm, k ≥ 10-4 ) 

Atık 

Tampon Tabaka (Kum, 50 cm) 

 
 
 

Drenaj Tabakası 
(Çakıl, 16/32, 30 cm, k ≥ 10-4 m/s) 

Geçirimsizlik Tabakası 
(Kil, 2 x 30 cm, k < 10-9 m/s) 

Şekil 2 Drenaj Tabakası         Şekil 3 Üst Örtü Sızdırmazlık Sistemi

Ülkemizde Atıkları Bertaraf Yöntemlerine Göre Sınıflama

Atık özelliklerine (su içeriği, yanma kaybı, deneyim) göre Türkiye’de her yıl üretilen tehlikeli atık 
miktarları için aşağıdaki bertaraf yöntemleri önerilmektedir (HAWAMAN Projesi):

·	 Kontrollü depolama: yaklaşık 251.000 t / yıl (18,5%) 

·	 Termal bertaraf: yaklaşık 476.000 t / yıl (35,0%) 

·	 FKA: yaklaşık 446.000 t / yıl (33,5%) 

·	 Geri Dönüşüm / Geri Kazanım: yaklaşık 178.000 t / yıl (% 13,1)
Mevcut Durum

Türkiye’de, mevcut durumda imalat sanayinde öncelik, üretim, ürün kalitesi ve maliyete verilmiş olduğundan, atık 
azaltma ve geri kazanma uygulamaları ikinci planda kalmıştır. Ancak, zamanla gelişen çevre koruma bilinci, yasal 
yaptırımlar, atık bertarafında karşılaşılan güçlükler ve en önemlisi uluslararası ticarette üretim sırasındaki çevre 
koruma önlemlerinin de önem kazanması, temiz teknolojilerin kullanılmasını ve atık azaltılmasını önemli konuma 
getirmiştir.

Tehlikeli atıkların tekrar kullanılması, geri kazanılması yönündeki çabalar, genellikle toplanması ve kullanılması 
basit teknolojiler gerektiren atıklar üzerinde yoğunlaşmaktadır. Buna en çarpıcı örnek olarak varil geri kazanımı 
ve gümüş geri kazanımı gösterilebilir. Bertaraf edilecek sanayi atıklarının miktarını azaltma ve atıkların tekrar 
kullanılabilmesi için, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından sanayi odaları bünyesinde atık borsaları 
kurulmuştur. Atık Geri Dönüşüm Borsası, işletmelerde üretim sonucu ortaya çıkan atıkların geri kazanılmasını ve 
daha fazla ikincil hammadde olarak değerlendirilmesini; nihai bertaraf edilecek atıkların miktarının azaltılmasını 
sağlayan bir aracılık sistemidir.

2008 yılı itibariyle Türkiye’de tehlikeli atıkların yakılarak bertaraf edildiği 3 tesis bulunmaktadır. Bu tesislerin ka-
pasiteleri, sanayinin ihtiyacını karşılamakta oldukça yetersizdir. Bunların dışında İstanbul Kemerburgaz’da 29.000 
ton/yıl kapasiteli gazlaştırma yoluyla tehlikeli atık geri kazanım lisansı almış pilot ölçekli bir tesis de faaliyete 
geçmiştir. Ayrıca bazı çimento fabrikaları tehlikeli atıkları, enerji geri kazanımı amacıyla alternatif yakıt olarak 
kabul etmektedir. Çimento fabrikalarındaki baca gazı arıtma sistemlerinin, tüm tehlikeli atık çeşitlerinin yakılması 
sonucu oluşan baca gazlarını bertaraf edebilecek teknolojik yeterlilikte olmayışından dolayı, bu fabrikalara sadece 
belirli tür atıklar kabul edilebilmektedir. Bu atıklar arasında kullanılmış lastikler, I ve II. kategori atık yağlar, boya 
çamurları, solventler, plastik atıkları v.b. bulunmaktadır. Bu konuda düzenleme, Atıkların Ek Yakıt Olarak Kullanıl-
masında Uyulacak Genel Kurallar Hakkında Tebliği ile yapılmıştır.

5. ATIKLARIN TEHLİKELİLİK ÖZELLİKLERİ VE ANALİZLER

Örnek Alma ve Hazırlama

Örnek alımında etiketleme mutlaka yapılmalıdır. Etikette örneğin adı (türü), alınış tarihi, alan kişinin adı-soyadı, 
hava sıcaklığı ve yağış durumu, ve örneğin alınışında karşılaşılan özel bir durum varsa (yığınlama, koku, tozuma, 
kristallenme vb.) mutlaka yazılmalıdır.
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Katı haldeki atıklar, homojen yada heterojen yapıda olabilmektedir. Genelde belirli bir üretim prosesine sahip 
endüstrilerin atıkları homojen; evsel/kentsel atıklar, inşaat- yıkım faaliyeti, atık ambalajlar gibi atıklar daha çok 
heterojen yapıda olabilmektedir. Katı atıklardan örnek alımı, biriktirme havuzlarından, atık yığınlarından ve kapalı 
haldeki tank, reaktör vb. yerlerden de yapılabilmektedir. Bazı durumlarda atıklar kasıtsız veya kasıtlı olarak su 
ilave edilerek yada açıkta bekletilerek olduğundan daha fazla nemli hale getirilmekte ve kirletici konsantrasyonu 
seyrelmiş hale gelmektedir. Bazen, değişik faaliyetlerden kaynaklanan benzer atıklar, sahibi tarafından aynı oldu-
ğu düşünülerek birleştirilmektedir. Atığın temsil edici olması her zaman esas faktör olduğundan, homojen fazlar 
ayrıştırılarak farklı numuneler haline getirilmeli ve atık sahibi bilgilendirilmelidir.

EK3 örneklerini alacak olan personel deneyimli ve konusunda eğitimli olmalıdır. Örneğin kaynaklandığı bir pro-
ses varsa mutlaka incelenmeli ve örnekle proses arasındaki sebep-sonuç ilişkisi gözden geçirilmelidir. Örneğin 
proseste su kullanılmayan bir atıkta yüksek oranda su olduğunu gözle görülmesi halinde, atık üreticisinden de 
görüş alınarak durum aydınlatılmalıdır. Durumun aydınlatılamadığı durumlarda örnek etiketine özel bilgi olarak 
not düşülmelidir. Örneğin alınması, taşınması, muhafazası ve analizi sırasında olası kazaların sonucunda oluşan 
tehlikeler ve kirleticilerden kaynaklanan sağlık problemlerine karşı gerekli iş güvenliği önlemleri alınmalıdır. Örne-
ğin kapalı bir tank, reaktör vb. bir ortamdan numune alınması gerektiğinde içeride olan atığın muhtemel bileşimi 
hakkında üreticiden bilgi alınmalı ve gerekli iş güvenliği tedbirleri (maske, eldiven, önlük, özel giysi, oksijen tüpü 
vb.) alınarak numune alınmalıdır. Ülkemizde her yıl, kimyasalların/atıkların bulunduğu kapalı ortamlarda personel 
ölümüne kadar uzanan binlerce iş kazası meydana gelmektedir. Numune alacak personel, kapalı ortamda bulunan 
atık hakkında yeterince bilgi alamadığı ortamda varsa işyerindeki sorumlu iş güvenliği yetkilisine veya en yakındaki 
başka yetkiliye ulaşmalı, bu bilgiler sağlanmadan asla kapalı ortamdan (veya koruyucu tedbirler almadan açıkta 
bekletilen kaynağı belirsiz örnekten) numune almamalıdır.

Atık örnekleri ne kadar homojen görünse de mümkünse öğütüldükten sonra homojenleştirilmelidir. Çinko drosu, 
taş, sert kaya, metal çamuru vb. Gibi homojenleştirilmesi pratikte mümkün olmayan örneklerin birkaç farklı böl-
gesi uygun ekipmanla kırılarak öğütülmeli ve mümkün olduğu kadar temsil edici örnekler hazırlanmalıdır. Örnek 
hazırlanması sırasında, örneğin solvent içermesi sebebiyle sürekli azalması veya nem alarak sürekli miktarının 
artması durumunda mevcut şartlar not edilerek analize kısa zamanda hazırlanmalıdır. Bu tür örnekler kuvvetle 
muhtemel tehlikeli atık özelliği göstereceğinden, analiz parametresi seçimi hızlı sonuç verecek parametrelerden 
başlatılmalıdır.

Örnekler, analize hazırlanmadan önce ve hazırlandıktan sonra yeniden analiz edilmek üzere +4 0C’de karanlık 
ortamda saklanmalıdır.

Fizikokimyasal Analizler

Atıkların tehlikelilik özelliğinin belirlenmesinde ilk olarak incelenmesi gereken fizikselkimyasal parametrelerdir. 
Ülkemizdeki üretim-tüketim alışkanlıkları ve kültürel özellikler sebebi ile gerek evsel atıksuların gerekse endüst-
riyel atıksuların içerisine çok farklı karakterde atık maddeler karışabildiği ve/veya standart olmayan prosesler 
ile üretim yapılabildiği için, AYGEİY’de tehlikesiz atık kodu ile kodlanan atık örneklerinde dahi tehlikeli özellikler 
görülebilmektedir.

pH, parlama noktası, TGA, yanabilirlik gibi bazı fizikokimyasal analizler ile atığın tehlikeli olup olmadığına ilişkin ön 
karar verilmesi mümkündür. Her ne kadar pH değeri 2 olan veya parlama noktası 55 0C’nin altında olan bir atığın 
tehlikeli olduğu açıksa da, diğer tamamlayıcı analizler ile mevcut durumun belgelenmesi, atığın geri kazanım/
yeniden kullanım veya bertaraf proseslerine ışık tutması açısından uygulanmaktadır.

Termal Analizler

Termal analiz; sıcaklık değişimlerinin etkileşimleriyle bağlantılı olarak numune özelliklerindeki değişimin analiz 
edilmesidir. Numune özellikleri olarak; termodinamik (ısı, sıcaklık, entalpi, kütle, hacim vb..), malzeme özellikleri 
(sertlik, hassasiyet), kimyasal bileşimi yada yapısı (polimerik özellikler vb.) ifade edilmektedir.

TGA ağırlığın yani numunenin kütlesinin, numunenin sıcaklığına ya da zamana göre ölçümüdür. Numune genel 
olarak sabit sıcaklık değerinde ısıtılır ya da sabit bir sıcaklıkta tutulur. TGA kontrollü örnekle doğrusal olmayan sı-
caklık programları da kullanılabilir. Sıcaklık programı seçimi numune hakkında istenen bilgiye dayalıdır. Ayrıca TGA 
deneylerinde atmosfer, reaktif, inert ya da oksit olabilmesinden dolayı çok önemli bir işleve sahiptir.

TGA analizi, özellikle yanabilen örneklerin ısısal bozunma davranışının açıklanması amacıyla çok faydalıdır. Aynı 
zamanda atığın homojen veya heterojen fazlar taşıyıp taşımadığının bir göstergesi olarak ta kullanılabilmektedir.

Organik Yapı Analizleri

Gaz kromatografisi – kütle spektroskopisi (GC-MS) iki mikro analitiksel tekniğin birleşimidir; GC bir ayırma-arama 
yöntemidir, MS bir tanımlama tekniğidir. GC, kompleks bir karışımdaki bileşenleri birbirinden ayırır. MS ise her 
bileşiğin nitel analizi için kütlelerin bulunmasında ve aynı bileşik içerisindeki kütlelerin miktarları üzerine bilgi 
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edinmemizi sağlar. GC-MS tekniği, aynı FTIR’da olduğu gibi organik bileşiklerin her birinin farklı parmak izi ve kütle 
kırılmasının olması sebebiyle geliştirilmiş ileri bir tanımlama tekniği olup, çok küçük numune miktarlarında dahi 
(< 1gr), yapının aydınlatılmasında sıkça kullanılan bir tekniktir.

FTIR Spektrum Cihazı organik bileşiklerin tanımlanmasında kullanılan enstrümental cihazlardan biridir. Optik izo-
merler dışında bütün organik bileşiklerin IR spektrumu birbirinden farklı olup, bu farklılığın ifade edilmesi üzerine 
geliştirilmiş bir tekniktir. IR spektrumu organik maddenin bağ yapısı hakkında doğrudan bilgi edinilmesini sağlar.

İnorganik Yapı Analizleri

X-Işını Kırınım yöntemi (XRD), her bir kristalin fazın kendine özgü atomik dizilimlerine bağlı olarak X-ışınları karak-
teristik bir düzen içerisinde kırması esasına dayanır. X-Işını Kırınım cihazıyla kayaçların, kristalin malzemelerin, ince 
filmlerin ve polimerlerin nitel ve nicel incelemeleri yapılabilir.

ICP-MS katı ve sıvı örneklerde çok sayıda elementin hızlı, hassas ve doğru biçimde ölçülmesine olanak sağlayan 
bir analiz tekniğidir. ICP-MS teknolojisi sayesinde katı veya sıvı örneklerde 76 element aynı anda ve çok düşük 
derişimlerde (nanogram-pikogram/l) hassas ve hızlı bir şekilde analiz edilebilmektedir. ICP-MS ile tek bir örnek 
içindeki 35 kadar elementin analizi üç dakika kadar az bir sürede ölçülebilir. 

AAS (Atomik Absorbsiyon Spektroskopi) tekniği, katı veya sıvı haldeki bir örnekteki metallerin nitel veya miktarsal 
tayinlerinde kullanılmaktadır. 

Toksikolojik Analizler

Denizel ortam bakterisi olan vibrio fischeri, optimum şartlarda ışık yayan bir bakteri türüdür ve toksik maddelerle 
aynı ortamda bulunduğunda ışık yayması azalmaktadır. Eko-toksisite testi, bu bakteriler üzerindeki akut toksisiteyi 
ölçmek üzere tasarlanmış olup, test sonucu atık örneği ile (sulu fazı ile) muamele edilen bakterilerdeki ışık yoğun-
luğunu 30 dk içindeki azalmasına göre rapor edilmektedir. Örnekler süzülmüş formda kullanılmakta, nötral pH 
değerine ayarlanmakta ve belirli seyreltmeler yapılarak kontrollü şartlarda gözlemler yapılmaktadır. Test sonunda 
her bir seyrelmeye karşılık bulunan % inhibisyon değeri ile numunelerin EC50 değerleri hesaplanmaktadır. EC50 
değerleri, örnekteki ekolojik toksisite hakkında bilgi vermektedir.

Atıkların, başta insanlar üzerinde olmak üzere memeli canlılar üzerindeki toksik etkilerinin anlaşılmasında kulla-
nılan testlerden biri de fareler üzerinde gerçekleştirilen OECD 423 akut toksisite testidir. Testlerde deney hayvanı 
olarak laboratuvar faresi/Balb/c (veya CD1) kullanılmaktadır. Deney protokolünde önerildiği üzere numuneler 8-12 
haftalık (ağırlıkları arasındaki fark ± 20%’den az) 3 adet erkek/dişi fare kullanılarak test edilmektedir. Deneyde kul-
lanılan fareler tesadüfen seçilmekte, tek tek işaretlenmekte ve uygulamadan 5 gün önce kafeslere ayrılmaktadır.

Deney hayvanları bireysel olarak gözlemlenmektedir. Doz uygulaması sonrası ilk 40 dakika içinde devamlı takip 
altında tutulan fareler, ilk 4 saat boyunca da kısa aralıklarla sıkı gözlem altında tutulmaktadırlar. Uygulama son-
rası takip eden 14 gün boyunca deney hayvanları günlük olarak gözlemlenerek değerlendirilmiş ve deney süreci 
tamamlanmıştır.

Gözlemler deride, kıllarda, gözde, mukoz membranda, solunum, dolaşım, otonom ve merkezi sinir sisteminde, 
somatomotor aktivite ve davranış paternindeki değişimleri içermektedir. Gözlemler sırasında özellikle titreme, 
konvülsiyon, salya salgılanması, diare, uyuklama, uyku ve koma gibi durumlara dikkat edilmiştir. Elde edilen bulgu 
ve gözlemler topluca değerlendirilerek, atık örneklerinin muhtemel akut toksik etkileri GHS değeri olarak açıklan-
maktadır
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H9 Enfeksiyon yapıcı 
İnsan veya diğer canlı organizmalarda hastalığa neden olduğu bilinen veya geçerli nedenler dolayısıyla 
güvenli olarak inanılan varlığının sürdürebilen mikroorganizmaları veya toksinleri içeren maddeler. 
H10 Üreme yetisini azaltıcı 
Solunduğunda, yenildiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, doğuştan gelen kalıtımsal olmayan sakatlıklara 
yol açan veya yol açma riskini artıran madde ve preparatlar. 
H11 Mutajenik 
Solunduğunda, yendiğinde veya deriye nüfuz ettiğinde, kalıtsal genetik bozukluklara yol açan veya yol 
açma riskini artıran madde ve preparatlar. 
H12 
Havayla, suyla veya bir asitle temas etmesi sonucu zehirli veya çok zehirli gazları serbest bırakan madde 
veya preparatlar. 
H13 
Yukarıda listelenen karakterlerden herhangi birine sahip olan atıkların bertarafı esnasında ortaya çıkan 
madde ve preparatlar. 
H14 Ekotoksik 
Çevrenin bir veya daha fazla kesimi üzerinde ani veya gecikmeli zararlı etkiler gösteren veya gösterme 
riski taşıyan madde ve preparatlar. 
 
Yukarıda verilen tüm ifade terimleri Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında 
değerlendirilmektedir. Bu yönetmeliğin temel ekler kısmı ise aşağıdaki konuları içermektedir:  
EK I ATIK SINIFLARI 
EK II-A BERTARAF YÖNTEMLERİ 
EK II-B GERİ KAZANIM İŞLEMLERİ 
EK III-A TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ 
EK III-B TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI 
EK IV ATIK LİSTESİ 
 
 

H4 Tahriş edici 
Deri ile ya da balgam membranı ile ani, uzun süreli ya da tekrar eden 
temaslar halinde yanığa sebebiyet verebilen, korozif olmayan maddeler ve 
preparatlar. 
H5 Zararlı 
Solunduğu veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde belirli bir sağlık 
riski içeren maddeler ve preparatlar. 
H6 Toksik 
Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, sağlık 
yönünden ciddi, akut veya kronik risk oluşturan ve hatta ölüme neden olan 
madde ve preparatlar. 
H7 Kanserojen 
Solunduğunda veya yenildiğinde ya da deriye nüfuz ettiğinde, kansere yol 
açan veya etkisinin artmasına neden olan madde ve preparatlar. 
H8 Korozif 
Temas halinde canlı dokuları tahrip eden madde ve preparatlar. 

TEHLİKELİ KABUL EDİLEN ATIKLARIN ÖZELLİKLERİ 

H1 Patlayıcı 
Alev etkisi altında patlayabilen ya da dinitrobenzenden daha fazla şekilde şoklara ve 
sürtünmeye hassas olan maddeler ve preparatlar, kendi başına kimyasal reaksiyon yolu ile 
belli bir sıcaklık ve basınçta hızla gaz oluşmasına neden olabilecek madde veya atıklar. 
H2 Oksitleyici 
Diğer maddelerle, özellikle de yanıcı maddelerle temas halinde iken yüksek oranda 
egzotermik reaksiyonlar gösteren maddeler ve preparatlar. 
H3-A Yüksek oranda Tutuşabilenler 
a) 21 oC’nin altında parlama noktasına sahip sıvı maddeler ve preparatlar (aşırı tutuşabilen 
sıvılar dahil), 
b) Herhangi bir enerji kaynağı uygulaması olmaksızın ortam sıcaklığındaki hava ile temas 
ettiğinde ısınabilen ve sonuç olarak tutuşabilen maddeler ve preparatlar, 
c) Bir ateşleme kaynağı ile kısa süre temas ettiğinde kolayca tutuşabilen ve ateşleme kaynağı 
uzaklaştırıldıktan sonra yanmaya ve tükenmeye devam eden katı maddeler ve preparatlar, 
d) Normal basınçta, havada tutuşabilen gazlı maddeler ve preparatlar,  
e) Su veya nemli hava ile temas ettiğinde, tehlikeli miktarda yüksek oranda yanıcı gazlara 
dönüşen maddeler ve preparatlar. 
H3-B Tutuşabilen 
21 oC ye eşit veya daha yüksek, ya da 55 oC’ye eşit ya da daha düşük parlama noktasına sahip 
olan sıvı maddeler ve preparatlar. 

YASAL DAYANAK 

Miktarı sürekli artan tehlikeli atıkların çevreye 
kontrolsüz şekilde bırakılmasından dolayı 
ekosistem zarar görmektedir. Tehlikeli atıkların 
toplanması, taşınması, geri kazanımı ve bertarafı 
özel altyapı tesisleriyle mümkün olmaktadır. 
 

Tehlikeli atıkların bertarafını gerçekleştirecek 
altyapının kurulabilmesi için öncelikle sağlıklı bir 
envanter bilgisine sahip olunması gerekmektedir. 

Tehlikeli Atık (TA) Genel tanımı:  
İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, 
tutuşabilen ve enfeksiyon yapıcı gibi özelliklerle, 
tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif gibi 
tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden 
fazlasını gösteren, insan sağlığı ve çevre 
bakımından risk teşkil eden atıklara tehlikeli atık 
denilmektedir.  Yönetimleri özel yöntemler 
gerektiren atık yağ, tıbbi atıklar, PCB/PCT içeren 
atıklar, atık akü-pil ve elektronik atıklar gibi tehlikeli 
atıklar, Özel Atık olarak tanımlanmakta olup, ayrıca 
yönetmelikleri bulunmaktadır. 

Atık Yönetimi: 
Atık yönetimi, genel anlamda; Atığın kaynağında 
azaltılması, özelliğine göre ayrılması, toplanması, geçici 
depolanması, ara depolanması, geri kazanılması, 
taşınması, bertarafı ve bertaraf işlemleri sonrası kontrolü 
ve benzeri işlemlere denilmektedir.  
 
 

Şekil 1 Konvansiyonel atık bertaraf hiyerarşisi ve 2020 yılı için hedeflenen hiyerarşi 

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ 

Doç. Dr. Mehmet Sinan BİLGİLİ 
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Üreticinin Sorumlulukları: 
• Atık üretimini en az düzeye indirecek tedbirleri almak, 
• Üretilen atık tür ve miktarına ilişkin atık beyan formunu 

her yıl doldurarak Bakanlığa göndermek, 
• Atıkların insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini, 

bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak en aza 
düşürecek şekilde atık yönetimini sağlamakla, üç yıllık 
atık yönetim planını bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş 
tarihinden itibaren altı ay içinde hazırlayarak valilikten 
onay almakla, 

• Atıklarını bu yönetmelikteki esaslara uygun olarak 
kendi imkanları ile veya kurulmuş lisanslı atık bertaraf 
tesislerinde gerekli harcamaları karşılayarak bertaraf 
etmek, ve bertaraf işleminin tamamlandığını yetkililere 
bildirmekle, 

 

Kapsam 
Tehlikeli atıkların toplanması, tesis içinde geçici depolanması, ara 
depolanması, taşınması, geri kazanılması, nihai bertarafı ile ithalat ve 
ihracatına ilişkin yasak sınırlama ve yükümlülükleri, alınacak önlemleri 
yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki teknik sorumluluklar 
Görev ve Sorumluluklar 
•Bakanlığın Görev ve Yetkileri (Ulusal ve Bölgesel Yönetim Planları 
Hazırlamak) 
•Mülkü Amirlerce Alınacak Tedbirler 
•Mahalli İdarelerce Alınacak Tedbirler (Evlerden kaynaklanan tehlikeli 
atıklara ilişkin Yönetim Planı, inşaat ve işletme ruhsatı, tesislerin imar 
planlarına işlenmesi) 
•Atık Üreticisinin Yükümlülükleri (Atık Beyan Formu, Tesis İçi Atık 
Yönetim Planı, Taşıma Formu) 
•Bertaraf Edenin Yükümlülükleri (Atık Beyan Formu, Kütle-balans, Atık 
Yönetim Planı, Taşıma Formu) 

01 (01) MADENLERİN ARANMASI, ÇIKARILMASI, İŞLETİLMESİ, FİZİKİ VE KİMYASAL İŞLEME TABİ TUTULMASI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN 
ATIKLAR 

  

01 01 Maden kazılarından kaynaklanan atıklar   
01 01 01 Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar   
01 01 02 Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar   
01 03 Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar   

01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları A 

01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları M 
01 03 06 01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları   
01 03 07* Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar M 

01 03 08 01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar   
01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur   
01 03 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar   
01 04 Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar   

01 04 07* Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar M 

01 04 08 01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları   
01 04 09 Atık kum ve killer   
01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar   
01 04 11 01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar   
01 04 12 01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar   

01 04 13 01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar   

01 04 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar   
01 05 Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları   
01 05 04 Temizsu sondaj çamurları ve atıkları   
01 05 05* Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları M 
01 05 06* Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları  M 
01 05 07 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları   
01 05 08 01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları   
01 05 99 Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar   

AYGEİY’e göre Atık Listesi 

AYGEİY’e göre Tehlikeli Atık Yaklaşımı  Atık listesi ve tehlikeli atıklar 

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik (AYGEİY) kapsamında,  
atık tanımlama stratejisi olarak aşağıdaki temel yaklaşıma dikkat 
edilmelidir. Bu yönetmeliğe göre: 
  
1- Atık Listesinde (*) ile işaretlenmiş atıklar tehlikeli atıktır. 
Tehlikeli atıklar, EK-III A’da listelenen özelliklerden bir veya daha 
fazlasına sahip atıklardır. 
2-  Atık Listesinde (A) işaretli atıklar, EK-III B’de yer alan tehlikeli 
atık konsantrasyonuna bakılmaksızın tehlikeli atık sınıfına girer. 
3-  (M) işaretli atıkların tehlikelilik özelliklerinin belirlenmesi 
amacıyla yapılacak çalışmalarda, EK-III A’da listelenen özelliklerden H3-
H8 ile H10 ve H11 ile ilgili değerlendirmeler, EK-III B’de yer alan 
konsantrasyon değerleri esas alınarak yapılır. Bu hüküm tehlikeli 
maddeler ile kontamine olmamış saf metal alaşımlar için geçerli 
değildir. 
 

Tüm atıklar, Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin 
Yönetmeliğin EK-4’ünde bulunan atık listesine göre 
altı haneli atık koduna sahiptir. Buna göre bu yönetmelikte; 

ZARARLI MADDE VE KARIŞIMLARIN SINIFLANDIRILMASI VE ETİKETLENMESİNE 
İLİŞKİN GEREKLİLİKLER     EK-I 

KISA GÖSTERİMLER 
• Patlayıcı:  E 
• Oksitleyici:  O 
• Çok kolay alevlenir:  F+ 
• Kolay alevlenir:  F 
• Alevlenir:  R10 
• Çok toksik:  T+ 
• Toksik:  T 
• Zararlı:  Xn 
• Aşındırıcı:  C 
• Tahriş edici:  Xi 
• Hassaslaştırıcı:  R42 ve/veya R43 
• Kanserojen:  Carc. Cat. (1, 2 veya 3) 
• Mutajen:  Muta. Cat. (1, 2 veya 3) 
• Üreme sistemine toksik:  Repr. Cat. (1, 2 veya 3) 
• Çevre için tehlikeli:  N or R52 ve/veya R53; 
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Tüm atıklarda olduğu gibi Tehlikeli Atıklar için de en 
etkili bertaraf, hiç şüphesiz az atık oluşturmaktır. 
Çoğu tehlikeli ve zararlı maddelerle ilgili problemler, 
erken dönemlerde atık indirgeme ve atık azaltımı ile 
önlenebilir. Daha az atık üretimi için aşağıdaki 
hususları dikkate almakta yarar vardır; 

– Evde ve endüstride akıllı atık yönetim sürecini 
uygulamak  

– Daha az tehlikeli maddelerin kullanılması  
– İşlem modifikasyonları  

 

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ VE BERTARAFI 
TEHLİKELİ ATIKLARIN TAŞINMASI 

 
Tehlikeli atıklar 
• Lisanslı araçlarla taşınmak zorundadır. 
• Valiliklerce; atık taşıyacak araç ve firmalara lisans 

verilirken; 
• Araç için TSE uygunluk belgesi, 
• Şoförler için ADR eğitim sertifikası 
• Ulaştırma Bakanlığından alınmış yetki belgesi 
• aranmaktadır. 
• Başvurularda istenilen bilgi ve belgeler yönetmelik EK-

18’de yer almaktadır. 

İyi Örnekler İyi Örnekler 

Kötü Örnekler Kötü Örnekler 

GEÇİCİ DEPOLAMA ALANI ÖZELLİKLERİ  
Kurulacak geçici depolama alanının 
•Üstü kapalı ve her türlü dış etkenden atıkları koruyacak nitelikte 
olması, 
•Atıkların hepsinin etiketli olması, 
•Her bir atığın depoya giriş tarihinin, miktarının ve atık kodunun 
belirtilmiş olması, 
•Geçici depolama alanından sorumlu personelin belirlenmiş olması, 
•Zeminin geçirimsiz olması, 
•Sızma veya dökülmelere karşın absorban maddelerin bulundurulması, 
•Sızma ve dökülme durumunda atıkları toplayacak bir drenaj kanalının 
bulunması, 
•Yangın gibi her türlü acil duruma karşı güvenlik tedbirlerinin alınmış 
olması, 
•Dışarıdan içeri izinsiz olarak girişe izin vermeyecek yapıda olması 
gerekmektedir. 

• Atıkların fabrika sınırları içinde tesis ve binalardan uzakta beton 
saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz, emniyetli ve 
uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde 
geçici olarak muhafaza etmekle, konteynırların üzerinde tehlikeli 
atık ibaresine yer vermekle, depolanan maddenin miktarını ve 
depolama tarihini konteynırlar üzerinde belirtmekle, konteynırların 
hasar görmesi durumunda atıkları, aynı özellikleri taşıyan başka bir 
konteynıra aktarmakla, konteynırların devamlı kapalı kalmasını 
sağlamakla, atıklarını kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici 
depolamakla sorumludur. 

 
• TAKY’ne göre atık üreticileri uygun koşulları sağlamak ve İl Çevre ve 

Orman Müdürlüklerinden izin almak suretiyle atıklarını 180 gün 
süreyle geçici olarak depolayabilmektedirler. Ayda bin kilograma 
kadar atık üreten üretici, atık miktarı altı bin kilogramı geçmemek 
kaydıyla valilikten izin almaksızın 180 gün atığını uygun şartları 
sağlamak koşuluyla sahasında depolayabilir. 
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ATIK ANALİZİ 
1- Bildirim (deklarasyon) Analizi: Atık üreticisi tarafından atık 
gönderilmeden önce yapılması ve sunulması gereken analizdir. 
Bildirim analizi iki türlüdür: 
Tehlikelilik analizi;  
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin EK-3’ne göre yapılan 
analiz 
Düzenli depolama uygun atıklar için;  
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik Ek-2 parametreleri                     
 
2- Doğrulama (verifikasyon) Analizi: İşletme tarafından, gelen 
atığa sahada yapılması gereken kontrol analizidir.  
 
Her iki bildirim analizi içinde yapılması gerekir. Seçilen hızlı ve kolay 
uygulanabilir parametreler üzerinden yapılır. 

ENTEGRE TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ 

• Geçici Depolama 
• Ambalaj ve Etiketleme 
• Atık Analizi 
• Nakliye 
• Ara Depolama ve Elleçleme (Handling) 
• EN UYGUN YÖNTEMLE BERTARAF 

Amaç: 
• Envanter çalışmaları sonucu belirlenmiş 
öncelikli sektörlerde faliyet gösteren seçilmiş 
tesislerde tehlikeli atık önleme ve azaltma 
çalışmaları (mevcut en iyi teknik uygulamaları) 
gerçekleştirmek. 
• TAKY’nde atık hiyerarşisinin en üst basamağı 
olan atık önleme ve azaltma ya da mevcut en 
teknik uygulamalarını yaygınlaştırmak. 

Tehlikeli Atık Önleme ve Azaltma 

• Atıkların coğrafi dağılımları ve nitelikleri 
• Yakma ve/veya düzenli depolama tesislerinin 
nerelerde kurulacağı 
• Atıkların diğer bölgelerden bu tesislere 
nakledileceği 
• Hesaplanmış olan tehlikeli atık miktarları için 
arıtım ve nihai bertaraf tesis kapasiteleri 
• Söz konusu maliyetler bazında sistem tasarımı 

TA Yönetim Sistemi için; 
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NİHAİ BERTARAF 

• Dökme atıkları kabul edecek ve atıkları karıştırma 
imkanı veren haznelerin bulunması 

• Atıkların hacimlerini azaltmak için uygun kırıcıların 
bulunması 

• Atıkları karıştırmak ve yüklemek için elleçleme 
makinesinin mevcut olması 

• Atıkların kontrolü için laboratuar bulunması  
• İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği için gerekli ekipmanların 

bulunması (Göz ve vücut duşları, kişisel koruyucu 
ekipmanlar vb.) 

• Etrafının çevrilerek giriş çıkışların kontrol altına 
alınması 

• Düşük miktarda, farklı tür atıkların tartılabilmesi için 
hassas kantar bulunması 

ARA DEPO ve ELLEÇLEME TESİSİ 

Tehlikeli atıkların yeterli miktara ulaşıncaya kadar güvenli bir şekilde 
depolanması, tasniflenmesi ve akabinde geri kazanım/nihai bertaraf 
tesislerinin besleme sistemlerine uygun şekilde gönderilmesinin 
sağlandığı tesislerdir. 
 
Teknik özellikler: 
- Sızdırmaz zemin (membranlı beton uygulaması) 
- Dökülmeye karşı ızgara ve fosseptik sistemi ile absorban 
malzemelerin mevcut olması 
- Atık türlerine göre bölmelerin oluşturulması (Mümkünse raf sistemi 
ile istifleme yapılması) 
- Yeterli havalandırma ve aydınlatmanın sağlanması 
- Otomatik yangın tespit ve söndürme sisteminin bulunması 

ATIK ANALİZİ 
Örnek Alma ve Hazırlama 
 
Fizikokimyasal Analizler 
pH, parlama noktası, TGA, yanabilirlik  
 
Termal Analizler 
TGA analizi 
 
Organik Yapı Analizleri 
Gaz kromatografisi – kütle spektroskopisi (GC-MS), FTIR Spektrum Cihazı  
 
İnorganik Yapı Analizleri 
X-Işını Kırınım yöntemi (XRD), ICP-MS (Inductively Coupled Plasma – Mass 
Spectrometer), AAS (Atomik Absorbsiyon Spektroskopi)  
 
Toksikolojik Analizler 
Eko-toksisite (Vibrio Fischeri), OECD 423 akut toksisite testi 

ATIK ANALİZİ 
EK-III B 
 

TEHLİKELİ ATIK EŞİK KONSANTRASYONLARI 
 

a) Parlama noktası ≤  55 0C, 
 

b) Yüksek seviyede zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması, 
 

c) Zehirli olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %3 olması, 
 

ç) Zararlı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %25 olması, 
 

d) R35’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması, 
 

e) R34’e göre aşındırıcı olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %5 olması, 
 

f) R41’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir ya da birden fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %10 olması, 
 

g) R36, R37 ve R38’e göre tahriş edici olarak sınıflandırılan bir veya daha fazla maddedeki toplam konsantrasyonun ≥  %20 olması, 
 

ğ) Kategori 1 ya da 2’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddelerdeki toplam konsantrasyonun ≥ %0,1 olması, 
 

h) Kategori 3’de kanserojen etkisinin olduğu bilinen bir maddedeki toplam konsantrasyonun ≥ %1 olması, 
 

ı) R60 ya da R61’e göre üreme yetisini azaltıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥%0,5 
olması, 
  
i) R62 ya da R63’e göre üreme yetisini azalttığı özelliği ile sınıflandırılan kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ %5 olması 

 

j) R46’ya göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 1 ya da 2 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 0,1 olması,  
 

k) R40’a göre kalıtımsal değişikliklere yol açıcı olarak sınıflandırılan Kategori 3 maddesindeki konsantrasyonun ≥ 1 de olması 

 
R kodları (Risk durumu) 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği (EK 7) de verilmektedir. 
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TABS ile KAZANIMLAR 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 42. Maddesi doğrultusunda; ‘’Ülkemizde atıkların 
bertarafı için gerekli teknik kapasiteye sahip tesislerin bulunmaması halinde ve söz konusu 
atıkları ithalatçı devletin yetkili otoritesinin kabul etmesi durumunda ihraç edilebilir. Bu 
durumda, atıkların sınırlar ötesi tasınımına izin verilmeden önce transit devletlerin ve atığı 
ithal edecek devletin yazılı onayları alınır.’’ İfadesine göre 2011 yılında ihracatı yapılmak 
üzere Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na başvuruda bulunan atıklara ilişkin istatistikler  
 

TEHLİKELİ ATIK İSTATİSTİKLERİ (2011) 

MEVCUT UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
 

TEHLİKELİ ATIK BEYAN SİSTEMİ (TABS) 
AMAÇLAR BEKLENTİLER 

TAKY Madde 9-(g) bendi: “Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı 
sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web 
tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak ve beş yıl boyunca 
bir nüshasını saklamakla” yükümlüdür 
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NOTLAR
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