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YÖNETİCİ ÖZETİ 

“Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi” T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 

Selçuk Üniversitesi arasında 08.06.2017 tarihinde imzalanan protokol ile gerçekleştirilmiştir. 

Protokolün toplam süresi 150 takvim günüdür. Proje 6 Kasım 2017 tarihinde tamamlanmış ve 30 

Nisan 2018 tarihinde kapanış toplantısı yapılmıştır.  

"Su yeniden kullanımı (water reuse)", kullanılmış suyun, atıksu arıtma tesisleri ile 

su çevrimine geri kazandırılması döngüsünü ifade eder. Bu nedenle, suyun yeniden kullanımı, 

ilave bir su kaynağı değil, amaçlanan kullanımlara göre hazırlanması gereken bir üründür. 

Dünya’da suyun yeniden kullanımını tanımlamak için kullanılan bir dizi terminoloji ve 

tanımlar vardır: suyun yeniden kullanımı (water reuse), su geri dönüşümü (water 

recycling), arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı (treated wastewater reuse) ve geri 

kazanılmış su (reclaimed water) alternatifli olarak kullanılmaktadır. 

Su yeniden kullanımı için ABD Çevre Koruma Ajansı (US EPA) tarafından kullanılan bir 

dizi tanım aşağıda özetlenmiştir. US EPA, geri kazanılmış suyu belirli su kalitesi kriterlerine 

göre arıtılmış olan kentsel atıksuların yararlı bir şekilde yeniden kullanılabilmesi olarak 

nitelendirmiştir. EPA aşağıdaki kategorileri birbirinden ayırmaktadır: 

Fiilen yeniden kullanım (De facto reuse): Arıtılmış atık suyun yeniden kullanılmasının 

gerçekte uygulandığı, ancak resmen tanınmadığı bir durum (Örneğin, bir atık su arıtma tesisi 

deşarj noktasının mansabında yer alan bir içme suyu temin noktası); 

Doğrudan içmesuyu olarak yeniden kullanım (Direct potable reuse, DPR): Geri 

kazanılmış suyun (mühendislik tasarımı yapılmış bir depolama olsun veya olmasın), doğrudan 

ileri atıksu arıtma tesisinin yanında veya uzağında bulunan içme suyu arıtma tesisine 

verilmesi; 

Dolaylı içmesuyu olarak yeniden kullanım (Indirect potable reuse, IPR): içme suyu 

arıtımından önce çevresel bir tamponu takiben; içme suyu kaynağına (yüzey veya yer altı 

suları) geri kazanılmış suyun eklenmesi,  

İçilebilir olmayan yeniden kullanım (Non potable reuse): İçme amaçlı yeniden 

kullanımı içermeyen tüm yeniden kullanım uygulamaları 

İçmesuyu olarak yeniden kullanım (Potable reuse): İçme suyu kaynaklarına geri 

kazanılmış suyun planlı olarak ilave edilmesi. 

Aşağıda su kalitesi çeşitli kaynaklara ve arıtma seviyelerine göre özetlenmiştir. Buna 

göre; yerüstü ve yeraltı sularının içe suyu olarak kullanılabilmesi için su kalitesinin 

iyileştirilmesi (arıtılması) veya daha iyi kalitede yerüstü veya yeraltı suyunun kullanılması 

gerekmektedir. İçme/kullanma suyu olarak tüketilen su atıksuya dönüştükten sonra ise 

ikinci, üçüncü veya ileri arıtma kademeleri ile farklı yeniden kullanım alternatifleri için 
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uygun su kalitesine getirilebilir. Evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde arıtılmış atıksuların 

içmesuyu kalitesine getirilmesi mümkündür ve içmesuyunu atıksudan elde eden ülkeler 

bulunmaktadır.  

 

Su kalitesinin farklı yeniden kullanım alternatifleri için değişimi 

Arıtılmış evsel/kentsel atıksular aşağıda verilen farklı amaçlar için yeniden 

kullanılabilmektedir. Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı planlanan evsel/kentsel atıksu 

arıtma tesislerinde; su kalitesi hedefleri ile birlikte arıtma hedeflerine ulaşılabilmesi için, 

nihai kullanımın hedeflenmesi gereklidir. 

 

Arıtılmış evsel/kentsel atıksuların yeniden kullanım alternatifleri (1) 
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Arıtılmış evsel/kentsel atıksuların yeniden kullanım alternatifleri (2) 

 

2011 yılında; Dünya’da 7 milyar m3/yıl arıtılmış atıksu yeniden kullanılmış ve bu 

değerin toplam su kullanımına oranı %0.59’dur. 2030 yılında; Dünya’da 26 milyar m3/yıl 

arıtılmış atıksu yeniden kullanılacağı öngörülmektedir ve toplam su kullanımına oranı 

%1.66’dır. Dünya’da geri kazanılmış atıksular %32 oranında tarımsal sulama amaçlı yeniden 

kullanılmaktadır. Tarımsal sulama amaçlı su kullanımını; peyzaj amaçlı sulama %20 ve 

endüstriyel kullanım %19 ile takip etmektedir. 

Dünya’da; Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İsrail, Kuveyt, Namibya, 

Singapur, Güney Afrika, İspanya ve Tunus arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden 

kullanımında önemli projeleri ve uygulamaları olan ülkelerdir. 

ABD’e atıksu geri kazanım oranı %7-8 olarak verilmektedir. Geri kazanılan suyun %95’i 

4 eyalette (Kaliforniya, Florida, Teksas ve Arizona) gerçekleşmektedir. 

ABD dışında, suyun yeniden kullanım potansiyelinin daha yüksek olduğu ve farklı su 

kaynaklarına ihtiyaç duyan ülkelerde bulunmaktadır. Avustralya ve Singapur da dahil olmak 

üzere bir çok ülke, arıtılmış atıksuların yeniden kullanımın yüzdesini arttırmak, ileri arıtma 

teknolojilerini geliştirmek, geri kazanılan suyun daha faydalı kullanımını arttırmak için 

hedefler belirlemiştir.  

Avustralya’da 2013 yılı verilerine göre arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranı 

%18’dir. 2015 yılı hedefi %30 olarak belirlenmiştir. Suudi Arabistan ise şu anda %16’lık bir 

yeniden kullanma yüzdesine sahip iken, 2016 yılına kadar bu oranı %65’e çıkarmayı 

planlamaktadır.  

Singapur arıtılmış atıksuların %30’unu yeniden kullanmakta ve hamsu kaynaklarını 

çeşitlendirmek ve su konusunda Malezya’ya bağımlılığını azaltmak için uzun vadeli 

planlamalar yapmaktadır. Namibya’da içmesuyu ihtiyacının %35’ini geri kazanılmış atıksudan 

sağlanmaktadır. Geri kazanım tesisi 1968 yılında inşa edilmiştir.  

İsrail ise atıksularının %70’ini yeniden kullanarak bu konuda ulusal alanda en yüksek 
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orana sahip ülkedir.  Çin’de 2013 yılı verilerine göre; arıtılmış atıksuların yeniden kullanım 

oranı %11.6’dır ve 2020 yılı hedefi %22’dir.  

2006 yılında; Avrupa Birliğinde 964 milyon m3/yıl arıtılmış atıksu yeniden 

kullanılmıştır ve bunun tüm atıksulara oranı %2.4’dür. Avrupa’da İspanya ve İtalya öncü 

ülkelerdir. Tüm Avrupa’da yeniden kullanımın %60’ı İspanya ve İtalya’da gerçekleşmektedir. 

Aşağıdaki grafikte ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre sektörel su kullanımlarının 

dağılımı ve Türkiye’de sektörel su kullanımının diğer ülkeler ile karşılaştırılması verilmiştir. 

Türkiye %73 oranında tarımsal sulamada 32 milyar m3/yıl su kullanmakta iken 2023 yılında 

bu oranı %64’e indirmeyi hedeflemekle birlikte tarımsal su ihtiyacı 72 milyar m3/yıl değerine 

çıkacaktır. Bunun yanında, 2012 yılında 5 milyar m3/yıl sanayi suyu kullanmakta iken 2023 

yılında 22 milyar m3/yıl suya sanayide ihtiyaç duyacağı öngörülmektedir.  

Mevcut su potansiyelimiz ve sektörel su kullanım oranlarımız ile ülkemiz arıtılmış 

atıksuların yeniden kullanımında önümüzdeki yıllarda önemli idari ve teknik düzenlemeleri 

gerçekleştirmelidir. 

 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre sektörel su kullanımlarının dağılımı ve Türkiye’de 
sektörel su kullanımı  

 

“Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesi” ile; kentsel ve endüstriyel arıtılmış 

atık suların yeniden kullanımı için ulusal ve uluslararası uygulamaların ve standartların 

araştırılarak ülkemize özgü arıtılmış atık suların her türlü yeniden kullanımı için gerekli olan 

yasal çerçeveyi oluşturmaya yönelik teknik ve idari kriterlerin önerilmesi hedeflenmiştir. 

Proje kapsamında; Ülkemizdeki mevcut kentsel atıksu arıtma tesislerinden arıtılmış 

atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımı uygulaması bulunan tüm tesisler ziyaret edilerek 
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mevcut geri kazanım prosesleri, prosesin verimi, ilk yatırım ve işletme maliyetleri, işletme 

sorunları ve yeniden kullanım kategorileri değerlendirilmiştir.  

Proje ile atık suların yeniden kullanımında çevre ve insan sağlığının korunabilmesi için 

Dünya’da son yıllarda uygulanan arıtma teknolojileri değerlendirilmiştir.  

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına ilişkin uluslararası mevzuat ve uygulamalar 

değerlendirilmiş, kentsel ve endüstriyel sektörlerdeki arıtılmış atıksuların yeniden 

kullanımına ilişkin ulusal ve ülkemize özgü yasal düzenlemelerin oluşturulabilmesine çerçeve 

oluşturabilecek şekilde farklı yeniden kullanım kategorilerinin her biri için (kentsel, tarımsal, 

çevresel, endüstriyel, akifer besleme, tuzlu su girişinin olduğu alanlarda perde uygulamaları 

vb.) uygulanabilecek alternatif arıtma teknolojileri, su kalite kriterleri ve izleme sıklıkları 

önerilmiştir. 

Projenin önemli bileşenlerinden biri de sanayi sektörlerinde atıksuların geri kazanımı 

ve yeniden kullanımıdır. Projede; Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) Ek’inde yer alan 

sanayi sektörlerinden 6 ana sektör olmak üzere toplam 9 sanayi sektöründe araştırma 

yapılmıştır. Proje kapsamında incelenen sanayi sektörleri tabloda verilmiştir.  

Tabloda verilen sanayi sektörlerinde faaliyet gösteren tesisler Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile birlikte değerlendirilerek ülke genelinde farklı bölgelerde bulunan 30 sanayi 

tesisi proje kapsamında incelenmek üzere seçilmiştir. İncelenecek sektörler ve o sektörde 

faaliyet gösteren tesisler seçilirken; sektörün Türkiye’deki yaygınlığı, sektörün su kullanım 

miktarları, sektörde atıksu geri kazanım ve yeniden kullanım potansiyeli, farklı coğrafi 

bölgelerde yer alması (su kısıtı, su birim fiyatı açısından) gibi faktörler göz önünde 

bulundurulmuştur. 

Proje kapsamında incelenen sanayi tesislerinin dağılımı Türkiye haritasında 

verilmektedir. 

Belirlenen tesisler proje ekibi tarafından ziyaret edilmiş ve hazırlanan bilgi alma 

formları ile tesise ilişkin bilgiler yerinde alınmıştır. Tesiste; su kaynağı, su hazırlama 

prosesleri, su kullanılan ve atıksu oluşan prosesler, atıksu arıtma tesisi değerlendirilerek 

farklı noktalardan su numuneleri 2017 yılının Haziran-Eylül ayları arasında 3 tekrar olmak 

üzere farklı tarihlerde alınmıştır. Her bir tesiste tabi olduğu SKKY sektör tablosunda yer alan 

su kalite parametreleri yanında sektörde muhtemel yeniden kullanım alternatifleri de 

(proses suyu, sulama suyu, soğutma kulesi/ kazan tamamlama suyu vb) göz önüne alınarak 

ilave su kalitesi parametreleri de analiz edilmiştir.  
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Proje kapsamında incelenen sanayi sektörleri  

Sanayi 
Sektörü 

Alt Sektör 
SKKY 
Tablo 

 
Tesis Adı 

Maden 
Sanayi 

• Cevher Hazırlama 
ve İşleme Tesisleri 

• 7.1 

• 7.3 

• Korat Tekstil Madencilik  
Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi 

• Özdoğu İnş. Tic. Ltd. Şti.  
Kuzeyege Bakir İşletmeleri 

• Etimaden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
Emet Eti Bor İşletme Müdürlüğü 

• Hazır Beton 
Santralleri 

• 7.5 

• Nuh Beton A.Ş. 

• Benlioğlu Hazir Beton  

• Mad. Pet. Ürün. San. Tic. A.Ş. 

• Bursa Beton A.Ş. 

 
 

 Gıda Sanayi 
 
 

• Sebze, Meyve 
Yıkama ve İşleme 
Tesisleri 

• 5.9 

• Penguen Gida San. A.Ş. 

• Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş. Seydibey Tarım 
Ürünleri İşleme Tesisleri 

• Şeker Fabrikaları • 5.11 

• Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş.  
Konya Şeker Fabrikası 

• Konya Şeker San. Ve Tic. A.Ş.  
Çumra Şeker Fabrikası 

• Keskinkılıç Gıda Sanayi ve Tic. A.Ş. 
Balküpü (Aksaray) Şeker Fabrikası 

İçki Sanayi 
• Alkolsüz İçecekler 

Meşrubat Üretimi ve 
Benzerleri 

• 6.1 

• Coca-Cola İçecek 

Selüloz, 
Kâğıt, 

Karton ve 
Benzeri 
Sanayi 

• Hurda Kâğıt, Saman 
ve Kâğıttan 
Ağartılmış Selüloz 
Üretimi 

• 13.2 

• Modern Karton San. ve Tic. A.Ş 

• Muratlı Karton Kağıt San. ve Tic. A.Ş 

• Nişasta Katkılı Kâğıt • 13.6 

• Kipaş Kağıt Sanayi İşletmeleri A.Ş. 

• Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş 
Kahramanmaraş Tesisi 

• Kahramanmaraş Kağıt San. ve Tic. A.Ş Kütahya 
Tesisi 

• Yüzey Kaplamalı, 
Dolgulu Kâğıt 

• 13.8 
• Kartonsan Karton San. ve Tic. A.Ş 

Kömür 
Hazırlama, 
İşleme ve 

Enerji 
Üretme 
Tesisleri 

• Termik Santraller 
• 9.3 
 

• Park Termik A.Ş.  
Çayırhan Termik Santrali 

• Çolakoğlu Metalurji A.Ş.  
Çolakoğlu Termik Santrali 

• Çelikler Orhaneli Tunçbilek  
Termik Santrali Elektrik Üretim A.Ş 

• Doğalgaz Çevrim 
Santralleri 

• 20.3 

• Unes Enerji A.Ş. Yeni elektrik Doğalgaz Çevrim 
Santrali 

• Entek Elektrik Üretim A.Ş. 

• Enkapower Adapazarı Elektrik Üretim Ltd. Şti. 

Karışık 
Endüstriler 

• Organize Sanayi 
Bölgeleri 

• 19 

• Bozüyük OSB 

• Çerkezköy OSB 

• Denizli OSB 

• Gaziantep OSB 

• Kayseri OSB 

• Konya OSB 

• Asım Kibar OSB 
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Proje kapsamında incelenen sanayi tesisleri  

Proje kapsamında; sanayi tesislerinden alınan numune sayısı: 88, numune alma 

noktası sayısı: 181, analiz edilen su kalitesi parametre sayısı: 37 ve toplam atıksu analizi 

sayısı: 1795’dir. 

Sanayi sektörlerinde atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımı için uygulama 

kılavuzları hazırlanmıştır. Sanayi sektörleri uygulama kılavuzları kitabı 310 sayfa’dan 

oluşmaktadır ve herbir sanayi sektörü aşağıdaki ana başlıklar çerçevesinde incelenmiştir. 

• Sektörün Dünya’daki ve Türkiye’deki durumu 

• Sektörün üretim prosesi 

• Sektörde su kullanımı ve atıksu oluşumu 

• Sektörde atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımı 

• Değerlendirme  

Ayrıca, sanayi tesislerinin atıksu geri kazanımı programı oluşturmada izleyecekleri yol 

haritasına destek olabilecek matrisler ve karar ağaçları oluşturulmuştur. 
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 Proje çıktısı olarak hazırlanan “Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı: Sanayi Sektörleri 

Uygulama Kılavuzları Kitabı 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen TÜRAAT proje verilerine göre; ülke 

genelinde 2015 yılında yaklaşık 10 milyon 500 bin m3/gün atıksu arıtılmıştır.  

“Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı Projesine” kapsamında, 2016 yılında 

evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde geri kazanılıp yeniden kullanılan su miktarı 29 milyon 

648 bin m3 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2016 yılında geri kazanılan ve yeniden kullanılan 

atıksu oranı %0.78 olarak gerçekleşmiştir.  Aşağıda ülkemizde atıksu arıtımı ve yeniden 

kullanımının dağılımı verilmektedir. 

 
 

Ülkemizde atıksu arıtımı ve yeniden kullanımı 
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2016 yılında atıksu arıtma tesislerinde geri kazanılıp yeniden kulllanılan su oranlarına 

göre Kocaeli ili %57,8 oran ile ülkemizde önemli bir pay sahibidir. Koceli’yi %19.2 oran ile 

İstanbul takip etmektedir. Atıksu geri kazanımı yapılan diğer iller ise; Bursa, Antalya, Konya 

ve Muğla’dır.  

Ülkemizde arıtılmış evsel atıksuların endüstriyel yeniden kullanımı %56.8 ile ilk sırada 

yer alırken, %16.3 çevresel/ekolojik yeniden kullanım, %6.4 ile tesis içi yeniden kullanım 

(yeşil alan sulaması, prosesler, yıkama vb) ve %2.6 ile yeşil alan sulaması takip etmektedir.  

 

Ülkemizde illere göre atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımı ile yeniden kullanım 

alanları 

Ülke genelinde arıtılmış evsel atıksuların yeniden kullanımında başarılı uygulamalara 

örnek olarak aşağıdakiler verilebilir. 

• Konya AAT’de projelendirlen Mor Şebeke uygulaması kentsel yeşil alan sulamada 

24 km’lik yeni bir dağıtım şebekesi ile 2013 yılından bu yana işletmededir. 

• Kocaeli Körfez AAT, Kullar AAT ve Kocaeli Plajyou AAT ise arıtılmış atıksuların 

sanayide kullanımına yönelik başarılı uygulamalardır.  

• İstanbul’da Paşaköy AAT tesis içi kullanım ve soğutma suyu olarak kullanımda 

başarılı uygulamalardandır. 

• Antalya’da Hurma AAT ise soğutma suyu olarak kullanımda başarılı bir 

uygulamadır. 

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20 Mart 2010 tarihinde 

yürürlüğe giren, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği (AATTUT) yedinci bölümünde 

arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımına ilişkin düzenlemeler yer 

almaktadır.  

AATTUT’ne göre, sulamada tekrar kullanılacak arıtılmış atıksularda aranan özellikler, 

sulama suyu için kimyasal kalite kriterleri, ve sulama sularında izin verilebilen maksimum 

ağır metal ve toksik elementlerin konsantrasyonları verilmiştir. 
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2010 yılında yayınlanan tebliğde yer alan kriterler, ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S. 

EPA) tarafından suyun yeniden kullanımına ilişkin kılavuz olan “Guidelines for Water Reuse, 

2004” den aynen alınmıştır. 

ABD’de suyun yeniden kullanımını ilişkin ulusal bir mevzuat düzenlemesi 

bulunmamaktadır. Yeniden kullanıma ilişkin yönetmelikler eyalet temelinde yapılmış olup 

yönetmelikler eyaletten eyalete farklılıklar göstermektedir. 

AB düzeyinde suyun yeniden kullanımına ilişkin bazı çerçeve düzenlemeler yer 

almasına rağmen genel bir düzenleme veya rehber bulunmamaktadır. Bununla birlikte; 

tarımsal sulama ve akifer besleme amaçlı yeniden kullanım için mevuzat çalışmaları devam 

etmektedir. Suyun yeniden kullanımı uygulamaları için bazı üye ülkeler kendi yasal 

düzenlemelerini veya rehberlerini belirlemişlerdir. 

Proje kapsamında; ülkemize özgü arıtılmış atık suların her türlü yeniden kullanımı 

için gerekli olan yasal çerçeveyi oluşturmaya yönelik teknik ve idari kriterlerin önerilmesi 

için ABD, AB, İtalya, İspanya, Fransa, Singapur, Avustralya, İsrail, Kanada ve Güney Afrika’nın 

mevzuatları incelenmiştir.  

Ülkemizde evsel atıksuların bir su kaynağı, bir hammadde kaynağı ve bir enerji 

kaynağı olduğu yaklaşımı ile planlamalarını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıksu arıtma 

tesislerinde arıtılan atıksuların geri kazanılarak; tarımsal sulamada, yeraltısuyunu 

beslemede, kentsel amaçla sulama, sulak alanların ve akarsuların beslenerek çevresel/ 

ekolojik amaçlı kullanımı yanında deniz kenarlarında tuzlu su girişimini önleme amaçlı da 

dahil olmak üzere yeniden kullanımı yolunda 2023 yılı hedefini %5 olarak belirlemiştir.  

Ülkemize özgü farklı yeniden kullanım alternatifleri için teknik kriterler Bölüm 

13.4’te önerilmiştir. Bu kriterler belirlenirken, ülkemizdeki atıksu arıtma tesisleri çıkış suyu 

karakterizasyonu, mevcut ileri arıtma tesisleri ile ulaşılabilen su kaliteleri, uygulanabilirliği 

yanında ülkemizde yeniden kullanımın oranının %5’e arttırılmasının desteklenmesi de göz 

önüne alınmıştır. Bunun yanında, yeniden kullanımın çevre ve halk sağlığına olası etkileri de 

göz önüne alınarak, çevre ve halk sağlığının üst düzeyde korunabileceği uluslararası 

tecrübeler ve mevzuatlar ile ortaya konulmuş olan kriterler belirlenmiştir. 

Dünyadaki ve ülkemizdeki su potansiyeli, su kullanımı, sektörel su kullanımı, arıtma 

teknolojileri ve analiz metodları ile geri kazanılan suda halen bulunabilecek olan 

kirleticilerin etkilerine ilişkin bulgular her geçen yıl değişebildiğinden bu kriterlerin ilerleyen 

yıllarda yeniden ele alınması ve gerekirse güncellenmesi gerekmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımındaki 

mevcut oranımız olan %0.78 değerini 2023 yılında %5 değerine yükseltme hedefimizin 

faydaları, bu hedefin gerçekleştirilmesinde yaşanabilecek engeller ve ülkemizde atıksu geri 

kazanımı ve yeniden kullanımına ilişkin öneriler aşağıda özetlenmiştir. 
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Faydalar 

Ülkemizde atıksuların güvenli, planlı ve sürdürülebilir yeniden kullanılması 

neticesinde elde edilebilecek bir dizi ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar vardır. Bunlar 

ana başlıklarıyla şunlardır; 

1. Son yıllarda ülkemizde artan çevre duyarlılığı nedeniyle baraj inşa projelerine ve stratejik 

kaynağımız olan yeraltı suyunun kullanılması projelerine karşı artan bir muhalefet 

oluştuğundan, bunlar yerine, yeni su kaynakları temin etme aracı olarak, atıksuların 

yeniden kullanımı bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. 

2. Atıksuların yeniden kullanımı, su, enerji ve besi maddeleri de dahil olmak üzere değerli 

kaynakları koruma imkanı sağlar. 

3. Planlı ve halk sağlığı hassasiyetleri gözetilen yeniden kullanım projeleri yerine, kontrol 

dışı atıksuyun doğrudan kullanımıyla ilişkili insan sağlığı üzerine olabilecek maliyetleri 

düşürmeye yardımcı olur. 

4. Atıksuların yeniden kullanıldığı arıtma tesislerinin daha verimli ve sağlıklı çalışması 

nedeniyle, alıcı su kaynaklarının korunması sağlanır.  

5. Atıksuyun yeniden kullanılması yoluyla, temiz su kaynakların kullanımı azalarak, bu 

kaynaklara erişim artacak ve su kıtlığı veya kaynak sınırlamaları nedeniyle su üzerindeki 

çatışmaların azaltılmasına yardımcı olabilir. 

Atıksuların yeniden kullanım alanları ve kullanım oranının genişletilmesi ile bu 

faydalar elde edilebilecek iken, ülkeye özgü nitelikler, bölgesel iklim değişimi, sosyal kabul 

ve ekonomik endişeler nedeniyle bu oranları arttırmada bazı engeller de bulunmaktadır.  

Engeller 

a. Teknik Engeller  

Dünyanın birçok bölgesinde atıksuyun yeniden kullanımının temel sürükleyicisi ve engeli, 

atıksu için etkin toplama ve arıtma sistemlerinin yetersizliğidir. Ülkemizde 2016 yılında 

yürütülen TÜRAAT projesi verilerine göre, atıksu arıtma oranı %82.9’dur. Bu oranlar oldukça 

yüksek olmasına rağmen atıksuların istenilen verim ve düzeyde arıtılamaması nedeniyle geri 

kullanım oranı %0.78 olup, oldukça düşüktür.  

b. Toplumsal Algı/Eğitim Engelleri 

Atıksuların yeniden kullanım alanlarından en önemlisi olan tarımsal sulama için yeniden 

kullanım alanında, tatlı temiz su kullanımına yönelik bir tercihi teşvik eden, geri kullanılan 

suyla sulanan yiyecek tüketmenin hem sosyo kültürel alışkanlıklar ve hem de tehlikelerinden 

korkan halkın algıları sayılabilir. 

c. Ekonomik Engeller 

Geri kazanılmış suyun, potansiyel kullanıcılara daha cazip gelmesi için, genellikle diğer tatlı 

ve temiz su kaynaklarından elde edilen suya kıyasla daha uygun olması gerekmektedir. 
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Yeniden kullanım projelerinin, kısa vadede pahalı ve uzun vadede ekonomik olarak 

uygulanabilirliği, atıksuyun yeniden kullanımı için önemli bir engel oluşturmaktadır. 

d. Kurumsal ve Örgütsel Engeller 

Su yönetimindeki farklı kurumların karşı sorumlulukları ve otoritenin parçalanması suyun 

yeniden kullanılması projelerinin ilerleyebilmesi için aşılması gereken bir diğer engeldir. 

Atıksuyun Yeniden Kullanım Oranlarının Arttırılması için Öneriler 

Ülkemizde kentsel atıksuların yeniden kullanım oranı 2017 yılı itibariyle %0.78 olup, bu 

oranın, yukarıda belirtilen faydalar ve engeller ışığında, 2023 yılında hedeflenen % 5 

seviyelerine çıkarılabilmesi için yapılması gerekenler; 

1. Stratejik kaynak olan yer altı suyunun endüstri tarafından kontrolsüz ve bedelsiz olarak 

kullanımı yasal olarak engellenmelidir. 

2. Atıksularını yeniden kullanarak üretim yapan sanayi için teşvik politikaları 

geliştirilmelidir. 

3. Arıtılmış evsel/kentsel atıksularının tarımsal sulama amaçlı kullanımını yaygınlaştırmak 

için, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üreticilere verilen, Tarımsal 

Destekleme programı içerisine, atıksuların yeniden kullanımı ile üretim yapan üreticilere 

ilave destek ve teşvikler verilmelidir. Bunun yanısıra, var olan olumsuz halk olgusunu 

ortadan kaldırmak için, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Araştırma Enstitülerinde pilot 

projeler yürütülerek, sonuçların yayımı konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 

4. Arıtılmış kentsel atıksuların yeniden kullanımı için gerekli olabilecek, filtrasyon, 

dezenfeksiyon ve membran proseslerin yerli üretimi teşvik edilerek, ilk yatırım 

maliyetlerinin azaltılması için politikalar geliştirilmelidir.  

5. Arıtılmış atıksuların içme suyu kaynaklarına ve yeraltı suyuna verilebilmesi ve atıksuların 

yeniden kullanımı için ulusal mevzuatımızda yer alan mevzuatın, günümüze uyarlanması 

ve yeniden kullanımın sağlıklı ve sürdürülebilir olması ve yaygınlaşması için sınır değerler 

ve izinlerin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda, bu projenin önemli 

çıktılarından biri olan yeni mevzuat tavsiyesi uygulamaya geçirilmelidir.  

6. Sanayide su kullanımı ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda artacaktır. Sanayide 

arıtılmış evsel/kentsel atıksuların yeniden kullanımı yanında sanayide üretim prosesi 

sonrası açığa çıkan atıksuların tesiste yeniden kullanımının arttırılması yönünde de 

çalışmalar ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bu projenin önemli çıktılarından biri olan 

“Sanayi Sektörleri Uygulama Kılavuzları” tüm sanayi sektörlerini kapsayacak şekilde 

geliştirilmeli ve sanayiciler ile eğitim/çalıştay faaliyetleri yapılmalıdır.    
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1. PROJENİN TANIMI 

Protokol konusu; kentsel ve endüstriyel arıtılmış atık suların yeniden kullanımı için 

ulusal ve uluslararası uygulamaların ve standartların araştırılarak ülkemize özgü arıtılmış atık 

suların her türlü yeniden kullanımı için gerekli olan yasal çerçeveyi oluşturmaya yönelik 

teknik ve idari kriterlerin önerilmesidir.  

1.1. PROJENİN SÜRESİ 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi arasında 08.06.2017 tarihinde 

imzalanan protokol ile “Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi” başlamıştır. 

Protokolün toplam süresi 9 Haziran 2017 tarihinden itibaren 150 takvim günüdür. Proje 

6 Kasım 2017 tarihinde tamamlanmıştır.  

1.2. PROJENİN HEDEFİ 

Projenin genel hedefi; ülkemizde evsel/kentsel atıksuların yeniden kullanım 

durumunun tespit edilmesi, sanayide atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımının sektörler 

bazında araştırılarak uygulama kılavuzlarının hazırlanması ve farklı yeniden kullanım 

alternatifleri için uluslararası uygulamaların araştırılarak ülkemizde yeniden kullanım 

oranlarının ve uygulamalarının arttırılmasına yönelik stratejilerin geliştirilerek ülkemize 

özgü arıtılmış atık suların her türlü yeniden kullanımı için gerekli olan yasal çerçeveyi 

oluşturmaya yönelik teknik ve idari kriterlerin önerilmesidir.  

1.3. PROJENİN İŞ PAKETLERİ 

Proje hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için projede 7 iş paketi (İP) oluşturulmuştur. 

Proje iş paketleri Tablo 1.1. de ve Şekil 1.1.’de verilmektedir.  

Tablo 1. 1. Proje iş paketleri 

İP 1 Ülkemizdeki mevcut kentsel atıksu arıtma tesislerinde arıtılmış atıksu geri 

kazanımı ve yeniden kullanımı uygulamalarının yerinde incelenmesi  

İP 2 SKKY'nde 6 farklı sektörde atıksu geri kazanım ve  

yeniden kullanımın araştırılması, tesis ziyaretleri, numune alma ve analizler, 

uygulama kılavuzlarının hazırlanması 

İP 3 Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına ilişkin uluslararası mevzuat ve 

uygulamaların değerlendirilerek ulusal mevzuat önerilerinin belirlenmesi 
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İP 4 Atıksuların yeniden kullanımında uygulanan arıtma teknolojilerinin  

değerlendirilmesi  

İP 5 Ülkemize özgü yasal düzenlemelerin oluşturulabilmesine çerçeve oluşturabilecek 

şekilde farklı yeniden kullanım kategorilerinin her biri için (kentsel, tarımsal, 

çevresel, endüstriyel, akifer besleme, tuzlu su girişinin olduğu alanlarda perde 

uygulamaları vb.) uygulanabilecek alternatif arıtma teknolojileri, su kalite 

kriterleri ve izleme sıklıklarının belirlenmesi 

İP 6 Arıtılmış atıksuların yeniden kullanım alanlarının her biri için kılavuz, el kitabı ve 

broşürlerin hazırlanması   

İP 7 Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımında fayda-maliyet analizi yapılması 

 

 

Şekil 1. 1. Proje iş paketleri 

 

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı projesi protokolü çerçevesinde belirlenen iş 

paketlerinin gerçekleştirilebilmesi için izlenen metodoloji aşağıda sıralanmıştır. 

• Atıksuların yeniden kullanımına ilişkin ulusal mevzuatın değerlendirilmesi, 

• Atıksuların yeniden kullanımına ilişkin uluslararası mevzuatın değerlendirilmesi, 

• Atıksuların yeniden kullanımına ilişkin ulusal uygulamaların değerlendirilmesi, 

• Ülke genelinde evsel atıksu arıtma tesislerinde, atıksu geri kazanımı 
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uygulamalarının proje ekibi tarafından yerinde ziyaretler ile incelenmesi, 

• Atıksuların yeniden kullanımına ilişkin uluslararası uygulamaların 

değerlendirilmesi, 

• Ülkemizde sanayide atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımına yönelik proje 

ekibi ve Bakanlık personeli ile birlikte sektör ve sanayi tesisleri belirleme 

çalışmaları, 

• Belirlenen sanayi tesislerinde, atıksu geri kazanımı uygulamalarının proje ekibi 

tarafından yerinde ziyaretler ile incelenmesi, 

• Belirlenen sanayi tesislerinde, atıksu geri kazanımına yönelik su/atıksu numune 

alma noktalarının ve izlenecek su kalitesi parametrelerinin proje ekibi tarafından 

belirlenmesi, 

• Su/Atıksu numune alma programının oluşturulması, Akredite Laboratuvar 

tarafından 3 tekrar olmak üzere numune alımı ve analizlerin gerçekleştirilmesi, 

• Sanayide atıksu geri kazanımına yönelik su/atıksu analiz sonuçlarının 

değerlendirilmesi, 

• Sanayi sektörleri uygulama kılavuzları kitabının hazırlanması, 

• Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına ilişkin ulusal mevzuat önerisinin 

hazırlanması, 

1.4. PROJE ÇIKTILARI  

Projenin 2 yayınlanmış çıktısı bulunmaktadır. Bunlardan ilki “Proje Nihai Raporu”dur. 

Proje nihai raporu 13 Bölümden oluşmaktadır. Bu raporda verilen 13 Bölümde proje iş 

paketlerinde tanımlanan işler detaylı olarak incelenmiştir.  

Projenin ikinci çıktısı ise “Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı: sanayi sektörleri 

uygulama kılavuzları” kitabıdır. Kitap; protokol gereği proje kapsamında belirlenen 6 sanayi 

sektöründe 30 tesisin değerlendirildiği ve bu sektörler için atıksu geri kazanımı ve yeniden 

kullanımında ülke uygulamaları yanında uluslararası uygulamaların da incelendiği sektöre 

kılavuz olacak nitelikte hazırlanmıştır. Kitabın yayın işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 

tarafından yapılmış ve proje kapanış toplantısında ilgili sanayi sektörleri temsilcilerine 

dağıtılmıştır. Kitabın digital hali de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı web sayfasında 

yayınlanmıştır.  

Projenin hedefi, ülke genelinde evsel/kentsel arıtılmış atıksuların ve sanayide 

yeniden kullanımında mevcut durumun tespiti yanında, geri kazanım oranının arttırılması 

için teknik ve idari hususların belirlenmesi ve ülkemize özgü mevzuatın önerilmesi 

olduğundan, özellikle ABD, AB ve yeniden kullanımda öncü ülkelerin mevzuatları detaylı 

olarak incelenmiştir. Uluslararası uygulamaların ve mevzuatların değerlendirilmesi ile ülke 
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şartlarımız da göz önüne alınarak proje raporunun 13. Bölümünde ülkemize özgü mevzuat 

önerilmiştir.   

Projenin önemli bir çıktısı olan ve ülkemiz için tavsiye edilen bu mevzuat önersi; farklı 

yeniden kullanım alanları için su kalite kriterleri, gerekli arıtma teknolijileri ve izleme 

sıklıklarını içermektedir.  

1.5. TERMİNOLOJİ 

"Su yeniden kullanımı (water reuse)", atıksu arıtma tesisleri yardımıyla kullanılmış 

suyun, su çevrimine geri kazandırılması döngüsünü ifade eder. Bu nedenle, suyun yeniden 

kullanımı, ilave bir su kaynağı değil, amaçlanan kullanımlara göre hazırlanması gereken bir 

üründür (EU, 2016).  

Dünya’da suyun yeniden kullanımını tanımlamak için kullanılan bir dizi terminoloji ve 

tanımlar vardır: suyun yeniden kullanımı (water reuse), su geri dönüşümü (water 

recycling), arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı (treated wastewater reuse) ve geri 

kazanılmış su (reclaimed water) alternatifli olarak kullanılmakta ve bu da ülkeler arasında 

karışıklığa yol açmaktadır (EPA, 2012).  Öngörülen kullanıma bağlı olarak su yeniden kullanım 

sistemleri, farklı arıtma yöntemleriyle ulaşılan farklı kalite standartlarına sahip olabilir. Su 

yeniden kullanımı için kullanılan bir dizi tanım aşağıdaki özetlenmiştir (EU, 2016). 

Kentsel Atıksu Arıtma Direktifi (Urban Waste Water Treatment Directive) 

Kentsel Atık Su Arıtma Direktifi (UWWTD), “suyun yeniden kullanımı” tanımını 

içermezken, 12. Madde 'arıtılmış atık su uygun olduğunda yeniden kullanılmalıdır' 

şeklindedir. 

Suyun Yeniden Kulllanımında Ortak Uygulama Stratejileri Klavuzu (CIS Guidelines on 

Water Reuse) 

Su yeniden kullanımı, atık sudan veya herhangi bir marjinal sudan üretilen ve 

amaçlanan kullanımı için uygun standarda getirilen arıtılmış suyun kullanılmasıdır. 

Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (International Standardization 

Organisation, ISO) 

ISO 6075-1: 2014 "Sulama projeleri için arıtılmış atık su kullanımına ilişkin esaslar" 

suyun yeniden kullanımını "yararlı kullanım için arıtılmış atık suyun kullanılması" olarak 

tanımlanmaktadır; Belediyeler tarafından toplanan atıksu evsel, kamusal, ticari, endüstriyel 

kaynaklardan oluşan atık veya kullanılmış su ile yağmur suyu içerebilir". 

Avustralya’da Su Geri Kazanımı (Recycled Water in Australia) 

Avustralya'da su geri kazanımı, suyun tekrar kullanılması için kullanılan genel 

terimdir. "Atıksu çıkış (deşarj) akımından alınan ve yararlı amaçlar için güvenli ve 

sürdürülebilir şekilde kullanılmak için uygun bir seviyeye getirilen su" olarak tanımlanır. Bu, 
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geri kazanılmış suyu içerebilen genel bir terimdir ". 

ABD Çevre Koruma Ajansı, (US Environment Protection Agency, US EPA) 

ABD EPA, geri kazanılmış suyu belirli su kalitesi kriterlerine göre arıtılmış olan kentsel 

atıksuların yararlı bir şekilde yeniden kullanılabilmesi olarak nitelendirmiştir. EPA aşağıdaki 

kategorileri birbirinden ayırmaktadır: 

Fiilen yeniden kullanım (De facto reuse): Arıtılmış atık suyun yeniden kullanılmasının 

gerçekte uygulandığı, ancak resmen tanınmadığı bir durum (Örneğin, bir atık su arıtma tesisi 

deşarj noktasının mansabında yer alan bir içme suyu temin noktası); 

Doğrudan içmesuyu olarak yeniden kullanım (Direct potable reuse, DPR): Geri 

kazanılmış suyun (mühendislik tasarımı yapılmış bir depolama olsun veya olmasın), doğrudan 

ileri atıksu arıtma tesisinin yanında veya uzağında bulunan içme suyu arıtma tesisine 

verilmesi; 

Dolaylı içmesuyu olarak yeniden kullanım (Indirect potable reuse, IPR): içme suyu 

arıtımından önce çevresel bir tamponu takiben; içme suyu kaynağına (yüzey veya yer altı 

suları) geri kazanılmış suyun eklenmesi,  

İçilebilir olmayan yeniden kullanım (Non potable reuse): İçme amaçlı yeniden 

kullanımı içermeyen tüm yeniden kullanım uygulamaları 

İçmesuyu olarak yeniden kullanım (Potable reuse): İçme suyu kaynaklarına geri 

kazanılmış suyun planlı olarak ilave edilmesi. 

Global Water Research Coalition (Küresel Su Araştırma Koalisyonu) 

'Su Yeniden Kullanımının Durumu ve Rolü' üzerine yapılan araştırmada, Küresel Su 

Araştırma Koalisyonu, suyun yeniden kullanımı ve geri kazanılmış su için aşağıdaki tanımları 

kullanmaktadır: 

Geri kazanılmış su (Reclaimed water): faydalı amaçlar için kullanılan arıtılmış 

kentsel ve diğer atıksular; 

Su yeniden kullanımı (Water reuse): herhangi bir amaç için geri kazanılmış suyun 

kullanılması; 

Dolaylı içmesuyu olarak yeniden kullanım (Indirect potable reuse): Geri kazanılmış 

suyun çevresel bir tamponun sonrasında ham su kaynağına ilave edilmesi. Karışım tipik olarak 

içme suyu olarak dağıtımdan önce ilave arıtıma tabi tutulur.  Dolaylı içmesuyu olarak yeniden 

kullanımın tanımı "planlı dolaylı içme suyu olarak yeniden kullanma" (su kaynaklarında artış 

sağlamak amacıyla içilebilir su kaynağına geri kazanılmış suyun deşarjı) veya "plansız dolaylı 

içme suyu olarak yeniden kullanma" (yani, arıtılmış atık suyun, içme suyu kaynağının 

arttırılması için amaçlanmış bir araç olarak değil, bir bertaraf yöntemi olarak bir içme suyu 

kaynağına deşarjı) olarak ayrılabilir. 

Doğrudan içme suyu olarak yeniden kullanım (Direct potable reuse): Arada bir 
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depolama olmaksızın geri kazanılmış suyun doğrudan bir su dağıtım sistemine girişi (borudan-

boruya) 

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği (20 Mart, 2010) 

Ülkemizde atıksuların yeniden kullanımının tanımı, hiç bir yönetmelikte yapılmamış 

olmakla birlikte Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nin Ek 7’sinde “Arıtılmış 

Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri” belirlenmiştir. Ülkemizde bu 

konudaki tek mevzuat düzenlemesi de bu tebliğdir. 
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2. TÜRKİYE’NİN SU POTANSİYELİ, SU STRESİ VE YENİDEN KULLANIM 

POTANSİYELİ  

Dünyada ülkelerin nüfusu, su potansiyelleri, gelişmişlik düzeylerine bağlı olarak kişi 

başına su tüketim miktarları değişmektedir. Şekil 2.1’de çeşitli ülkelerin kişi başına su 

tüketim miktarları incelendiğinde Avustralya, ABD ve Kanadanın en yüksek su tüketim 

değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Türkiye ise kentsel, sanayi ve tarımsal kullanım 

değerlerinin hepsini dikkate alarak, kişi başına yılda 530 m3 su tüketimi olduğu bilinmektedir. 

(Gleick ve dig., 2011).   

 

 

Şekil 2.1. Çeşitli ülkelerin kişi başına  yıllık su tüketim miktarları  

 

Türkiye’nin 1951-2000 dönemi hidrometeorolojik verileri ile ortalama yağış yüksekliği 

643 mm/yıl olup yılda ortalama 501x109 m3 suya tekabül etmektedir. Düşen yağışın ~%55’i 

(274x 109 m3) buharlaşma ve terleme yoluyla atmosfere geri dönmekte, 69x109 m3’lük kısmı 

(~%14’ü) yüzeyaltı ve yeraltı sularını beslemekte, 158x109 m3 (%31) ‘lik kısmı ise akışa 

geçerek akarsular vasıtası ile denizlere ve kapalı havzalardaki göllere boşalmaktadır (ÇOB, 

2008). Yüzeyaltı ve yeraltı sularını besleyen 69x109 m3’lük suyun 28x 109 m3’lük kısmı (~%41) 

pınarlar vasıtası ile tekrar yerüstü suyuna katılmaktadır. Böylece yıllık toplam akış 186x109 

m3 olmaktadır.  
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Ayrıca komşu ülkelerden gelen ~ 7x109 m3/ yıl su bulunmaktadır. Böylece ülkemizin 

brüt yerüstü suyu potansiyeli 193x109 m3’e ulaşmaktadır. Yeraltı suyunu besleyen 41x109 m3 

de dikkate alınmakla ülkenin toplam yenilenebilir su potansiyel, 243x109 m3/ yıl olarak 

hesaplanmaktadır.  

Teknik ve ekonomik şartlar çerçevesinde çeşitli maksatlar için tüketilebilecek yerüstü 

suyu potansiyeli, yurt içindeki akarsulardan 95x109 m3 ve komşu ülkelerden gelen 

akarsulardaki 3x109 m3 su ile birlikte yıllık ortalama olarak 98x109 m3’tür. Teknik ve ekonomik 

olarak çekilebilir yeraltı suyu potansiyeli de 14x109 m3 (toplamın ~%34’ü) olarak 

hesaplanmıştır (Su Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2014). 

Tablo 2.1’ de Türkiye’nin su potansiyeli verilmiştir. 

Tablo 2. 1. Türkiye’nin su potansiyeli  

Türkiye’nin Su Kaynakları Potansiyeli 

Yıllık ortalama yağış 643 mm/yıl 

Türkiye’nin yüzölçümü 783.577 km2 

Yıllık yağış miktarı 501 milyar m3 

Buharlaşma 274 milyar m3 

Yeraltına sızma 41 milyar m3 

Yüzeysel Su 

Yıllık yüzey akışı 186 milyar  m3 

Kullanılabilir yüzey suyu 98 milyar  m3 

Yeraltı suyu 

Yıllık çekilebilir su miktarı 14 milyar m3 

Toplam kullanılabilir su 112 milyar m3 

Kullanım yerleri 

Tarımda kullanılan 32 milyar m3 

İçme suyu için kullanılan 7 milyar m3 

Sanayide kullanılan 5 milyar m3 

Toplam Kullanılan Su 44 milyar m3 
Kaynak: (http://www.dsi.gov.tr/toprak-ve-su-kaynaklari, Erişim Tarihi: 28.10.2017) 

Ülkemizde mevcut 112 milyar m3 kullanılabilir su kaynağından mevcut yararlanma 

oranı yaklaşık %39 olup, 32 milyar m3’ü sulamada, 7 milyar m3’ü içme ve kullanmada, 5 milyar 

m3’ü sanayide kullanılmaktadır. Bu durumda ülkemiz su kaynaklarının yaklaşık % 73’ü sulama, 

% 11’i sanayi, % 16’i kentsel tüketim için kullanılmakta iken bu oranlar dünyada % 70, % 22, 

% 8, Avrupa’da ise % 33, % 51 ve % 16’dır.   

Ülkemizde yıllık yağış miktarı 643 mm olup bu yağış yılda ortalama 501 milyar m3 suya 

karşılık gelmektedir.  Günümüz şartlarında çeşitli amaçlara yönelik kullanımlarda teknik ve 

ekonomik anlamda tüketilebilecek yüzey ve yeraltısuyu miktarının toplam 112 milyar m3 

olduğu belirlenmiştir.  Bugüne kadar yapılan çalışmalarla da bu rezervin ancak 44 milyar 
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m3’ünden (%39) faydalanılabilmektedir. Ülkemizde teknik ve ekonomik olarak kullanılabilir 

tatlı su potansiyeli olan 112 milyar m3 suyun başta DSİ olmak üzere diğer kamu kurum ve 

kuruluşları ile özel sektör tarafından geliştirilecek projeler ile tamamlanarak 2030 yılında 

kullanıma sunulabileceği tahmin edilmektedir. Tablo 2.2’de dünyada ve ülkemizde suyun 

sektörel kullanımı verilmiştir. 

 Tablo 2.2. Dünyada ve ülkemizde suyun sektörel kullanım durumu (FAO 2012)  

Sektör Adı Dünya (%) 

2006 yılı 

Türkiye 2012 yılı 

başı (milyar m3/yıl) 

(milyar m3/yıl) 

Türkiye 

Oran % 

Türkiye 2023 

(milyar m3/yıl) 

Türkiye 

Oran % 

Sulama 69 32 73 72 64 

İçmesuyu 12 7 16 18 16 

Sanayi 19 5 11 22 20 

Toplam 100 44 100 112 100 

 

Tablo 2.2’ de ve Şekil 2.2’de görüldüğü gibi dünyada ve ülkemizde su en fazla tarım 

sektöründe sulamada kullanılmaktadır. Şekil 2.3. ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre sektörel 

su kullanımlarının dağılımı ve Türkiye’de sektörel su kullanımının diğer ülkeler ile 

karşılaştırılması verilmiştir.  

 

Şekil 2.2. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre sektörel su kullanımlarının dağılımı ve 
Türkiye’de sektörel su kullanımı  
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Şekil 2.3. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre sektörel su kullanımlarının dağılımı ve 
Türkiye’de sektörel su kullanımı 

 

Su kıtlığının bir göstergesi olan Su Kullanım İndeksine (Water Exploitation İndex) göre 

Türkiye %11-20 değeri ile su stresi çekmeyen ülkeler arasında yer almaktadır (Şekil 2.4). Su 

Kullanım İndeksi, tatlı su kaynaklarından yıllık ortalama çekilen suyun uzun vadeli ortalama 

tatlı su kaynaklarına olan oranıdır.  

Su stresinin ölçümünde en yaygın kullanılan göstergelerden biri de Falkenmark 

İndeksidir. Bu indeks göre ise Türkiye Su Stresi İndeksi (WSI) %10-20 arasındadır ve “orta” 

olarak sınıflandırılmıştır (Şekil 2.5)   
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Şekil 2.4. Avrupa ülkelerinde Su Kullanım İndeksi (EEA, 2012).  

 
AB tarafından desteklenen AQUAREC Projesi (2006) ile AB’de arıtılmış atıksuların 

yeniden kullanımını tahmin edecek bir model geliştirilmiştir. Buna göre; 2000 yılında mevcut 

yeniden kullanım miktarları ve 2025 yılında modele göre ülkelerin arıtılmış atıksuları yeniden 

kullanım potansiyelleri Şekil 2.6’ de verilmiştir (TYPSA, 2013). Buna göre 2000 yılı için, 

Türkiye mevcut durumda İspanya, İtalya ve Almanya hariç olmak üzere diğer tüm AB üye 

ülkeleri gibi çok düşük yeniden kullanım miktarına sahip iken, model sonuçlarına göre 2025 

yılında İspanya, İtalya ve Bulgaristan’ın ardından 287 milyon m3/yıl yeniden kullanım 

potansiyeli ile 4. sırada yer almaktadır. Bu potansiyel değerlendirildiğinde ülkemizde 

arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına ilişkin araştırmaların, mevzuat hazırlıklarının 

yapılması önem kazanmaktadır. Tablo 2.3’de AB Üye Devletlerinin ve ülkemizin sulanan alan 

yüzdeleri verilmiştir. 
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Şekil 2.5. Su stresi indeksi 

 

 

Şekil 2.6. AB ülkelerinde arıtılmış atıksuların yeniden kullanım potansiyeli, AQUAREC 
Projesi model çıktısı (TYPSA, 2013)  

 

<%10 az, %10-20 orta, %20-40 yüksek, >%40 şiddetli 
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Tablo 2.3. AB Üye Devletlerinde sulanabilir ve sulanan alanlara genel bakış (2013)  

Üye Devlet Toplam Sulanabilir  

Alan (ha) 

Yılda en az bir kez  

sulanan alan (ha) 

Sulanan alan  

yüzdesi 

Belçika 19,180 5,740 30% 

Bulgaristan 115,520 98,670 85% 

Çek Cumhuriyeti 34,070 17,840 52% 

Danimarka 438,980 241,980 55% 

Almanya 691,260 365,590 53% 

Estonya 430 310 72% 

İrlanda 0 0 0% 

Yunanistan 1,516,930 1,164,620 77% 

İspanya 6,751,710 2,898,970 43% 

Fransa 2,811,440 1,423,640 51% 

Hırvatistan 25,870 13,430 52% 

İtalya 4,004,450 2,866,330 72% 

Kıbrıs 38,060 24,670 65% 

Letonya 630 410 65% 

Litvanya 4,080 1,600 39% 

Lüksemburg No data No data - 

Macaristan 258,960 141,190 55% 

Malta 4,200 3,660 87% 

Hollanda 499,400 101,770 20% 

Avusturya 119,840 51,680 43% 

Polonya 75,810 45,550 60% 

Portekiz 551,760 477,160 86% 

Romanya 230,390 152,840 66% 

Slovenya 4,270 2,540 59% 

Slovakya 99,640 24,600 25% 

Finlandiya 102,130 9,510 9% 

İşveç 155,520 51,870 33% 

İngiltere 115,380 49,130 43% 

TÜRKİYE* 8,500,000 5,610,000 %66 

*DSİ, 2012  

Sektörel bazda yapılan su tüketim tahminlerinde, ülkemizin teknik ve ekonomik 

olarak sulanabilir toprak kaynağı olan brüt 8,5 milyon ha alanın tamamının 2023 yılında 

sulamaya açılması ve sulama suyu tüketiminin 72 milyar m3’e ulaşması öngörülmektedir. 

Böylece 2000 yılı başında toplam su tüketimindeki payı %75 olan sulamanın 2023 yılındaki 

payının %64 seviyesine düşürülmesi hedeflenmektedir. 
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3. ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMINDA RİSKLER VE 

FAYDALAR  

Suyun yeniden kullanımı çevresel, ekonomik ve sosyal faydalar sunarken aynı 

zamanda olası dezavantajları da beraberinde getirir. Sağlık ve çevre güvenliğini sağlamak 

için suyun yeniden kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan risklerde giderilmelidir. Su 

yönetiminde suyun tekrar kullanılmasına ilişkin ele alınması gereken önemli potansiyel 

faydalar ve riskler aşağıda özetlenmiştir (CIS, 2016). 

3.1. ÇEVRESEL FAYDALAR 

• Suyun yeniden kullanımıyla, akarsuların ve göletlerin doğal ve yapay debisi 

arttırılabilir, bu da yer üstü (yüzey) su miktarını arttırmaya yardımcı olur. Geri 

kazanılan suyla beslenen akarsu, sulak alan ve göletlerde sucul ekosistemin tekrar 

canlanmasına neden olmaktadır. 

• Akifer deşarjında, suyun kimyasal özelliklerinin olumsuz bir şekilde etkilenmemesi 

sağlanabilirse; geri kazanılan su akiferlere deşarj edilerek suyun miktarı istenen 

seviyelerde tutulabilir, yeraltı sularının durumunun bozulmasını önlemeye 

yardımcı olur. 

• Temiz su kaynağının sınırlı olduğu bölgelerde dahil olmak üzere, kıyı bölgelerde ki 

atıksu arıtma tesislerinde arıtılan sular denize deşarj edilir bu da tatlı su 

kaynaklarının boşa gitmesine neden olur. Suyun yeniden kullanımı, nüfus 

değişiklikleri ve iklim değişikliği sonucu suyun talebinde ki değişimi yönetebilmek 

adına da önemlidir. 

• Suyun yeniden kullanılmasıyla su sıkıntısı çeken alanlarda alternatif bir kaynak 

oluşturulur, böylece suyun kullanılabilirliği arttırılır ve mevcut su kaynağının 

miktarı da korunmuş olur. 

• Su sıkıntısı çeken ülkelerde suyun yeniden kullanılması, desalinasyon (tuz arıtımı) 

gibi alternatif su temini yöntemlerine göre daha düşük çevresel etkiye neden 

olabilir. 

• Suyun tekrar kullanımı ile sulama için besin maddeleri sağlanarak, suni gübre 

ihtiyacı azaltılabilir. 

• Planlanarak yapılan suyun yeniden kullanımı, atıksuyun doğrudan kullanımı gibi 

planlanmamış yeniden kullanımla yaratılabilecek çevre ve insan sağlığı üzerindeki 

riskleri azaltır (EU, 2016). 
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3.2. SAĞLIK VE ÇEVRE İÇİN RİSKLER 

• Arıtılmamış atıksular hem insan sağlığı hem de çevre için risk oluşturabilecek 

kirletici madde ve organizmalar içerir. Bu maddeler ve organizmalar ikincil 

(biyolojik) arıtma prosesleriyle giderilir ancak suyun tekrar kullanılması için ilave 

ileri arıtma proseslerinden faydalanılması gerekir.  

• Eğer su tekrar kullanılmadan önce uygun bir şekilde arıtılmaz ise, çevre ve insanlar 

sulama sırasında patojenlere ve kirleticilere maruz kalabilirler. Suyun pişmemiş- 

yıkanmamış mahsülle direkt teması halinde patojenler riskleri ortaya çıkarabilir. 

Zamanla, kirletici maddeler topraklarda ya da yer altı sularında birikebilir, bu da 

çevresel bozulmaya neden olur.  

• Suyun arıtılması ve uygun yönetimiyle tekrar güvenli bir şekilde kullanılması 

mümkün olabilir. Nüfus ve çevrenin güvenliğini sağlamak için bu riski anlamak ve 

değerlendirmek önemlidir. Suda bulunabilecek maddeler, toprağa sızarken 

heterojen olarak farklı tutunma, bozunma ve davranışa sahip yapıdadır. Bazı 

maddeler diğerlerinden daha kalıcıdır ve bazı maddeler için (mikro kirleticiler de 

dahil olmak üzere) sağlık ve çevre riskleri hakkında öngörülemeyen kalıntıları 

vardır. 

• Su yeniden kullanımından kaynaklanan riskleri kontrol altına almak için, arıtılmış 

atık su kalitesine ek olarak, alıcı ortamdaki suyun kalitesi, yeraltı su seviyesi, 

vadoz zonunun derinliği (akifer deşarjı için) ve toprak drenajı (sulama için) göz 

önüne alınmalıdır.  

• Suyun yeniden kullanımı, ikincil arıtımdan geçmiş atık suyun deşarjlarını önleme 

açısından çevreye faydalı olabilir. Bununla birlikte, deşarjların çevre üzerindeki 

beklenmedik olumsuz etkilerinden kaçınmak için su kütlesinin debisini korumak, 

sürekliliğini dikkate almak önemlidir. 

• Geri kazanılmış su klor ile dezenfekte edildiğinde, suyun tekrar kullanılmasının 

olumsuz bir etkisi de klorun dezenfeksiyon yan ürünlerinin sucul sistemlere 

verebileceği zarardır (EU, 2016). 

3.3. EKONOMİK FAYDALAR 

• Su bir kaynaktır. Bu kaynağın kaybından kaçınarak, ekonomik yararlar sağlanabilir. 

• Suyun yeniden kullanılması suyun daha uygun fiyatlandırılmasını teşvik edebilir ve 

bu da su talebini azaltmak için özendirici olabilir.  

• Geri kazanılan suyun, su sıkıntısı çeken bölgelerde bulunan arazilerde 

kullanılmasına izin verilmesi, suyun yeniden kullanılması ile arazi değeri üzerinde 
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olumlu bir etki yaratabilir. Geri kazanılan su, tarımsal sulamada kullanıldığında 

daha verimli tarımı teşvik edebilir. 

• Su geri kazanım sektörü, artan rekabet gücü ile yenilikçi ve dinamik bir su geri 

kazanım endüstrisini teşvik edebilir (EU, 2016). 

3.4. EKONOMİK RİSKLER 

• Suyun yeniden kullanımı, su kütlelerinden su temini ile karşılaştırıldığında daha 

pahalı bir seçenek olarak görülmektedir. Özellikle su sektöründe maliyet 

iyileştirme ve mali sürdürülebilirlik ihtiyacı göz önünde bulundurulur. Daha fazla 

dikkate alınması gereken ise suyun yeniden kullanımının arz ve talebini 

desteklemek için doğrudan veya dolaylı olarak devlet desteklerinden 

yararlanılabilir. Bununla birlikte, konvansiyonel su kaynaklarının maliyetinin 

genellikle devlet tarafından finanse edildiği veya masraflarının özellikle sulama 

için düşük tutulduğu unutulmamalıdır. 

• Arıtma sistemleri, su dağıtım sistemleri ve sulama sistemleri de dahil olmak üzere 

yeniden kullanım projesinin altyapı maliyetleri finansman desteğine ihtiyaç 

duyabilir ve bu yüzden projelerin ekonomik olarak uygulanabilirliği şartlara bağlı 

olacaktır (EU, 2016). 

3.5. SOSYAL FAYDALAR 

• Su kullanımıyla mümkün olan artan ekonomik faaliyetler, istihdam gibi sosyal 

faydalara yol açacaktır. Özellikle önemli turizm endüstrisine sahip ülkeler için 

suyun yeniden kullanımı, golf sahaları, parklar veya oteller gibi suyla ilgili 

faaliyetlerin geliştirilmesine izin vererek dolaylı olarak turizmin gelişmesini 

destekler. 

• Su yeniden kullanımı, tarımsal sulama için alternatif bir kaynak sağlayarak gıda 

güvenliğini artırabilir ve bu da kırsal yerleşimleri ve işletmeleri destekleyebilir. 

• Su yeniden kullanımı hem içme suyu hem de atık su dikkate alındığında, su 

yönetimine daha entegre bir yaklaşım getirebilir (EU, 2016). 

3.6. SOSYAL RİSKLER 

• Bazı ülkelerde, suyun yeniden kullanılması konusundaki kamuoyu algısı negatif 

olabilir ve suyun yeniden kullanılması uygulamalarına karşı bir güvensizlik olabilir 

(EU, 2016). 
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Yukarıda özetlendiği gibi, atık suyun yeniden kullanımı iki önemli temel fayda 

sağlayabilir. Öncelikle, mevcut su kaynaklarına ilaveten güvenilir bir su kaynağı olarak 

değerlendirlebilir. İkincisi, arıtılmış atık su deşarjını azaltarak veya ortadan kaldırarak 

çevresel etkilerin azaltılması ve bunun sonucunda alıcı su ortamlarında su kalitesinin 

korunmasının sağlamasıdır. 

Bu nedenle, havza ölçeğinde bütüncül su yönetimi çerçevesinde değerlendirildiğinde 

havzanın su kaynaklarının geliştirilmesi yanında alıcı ortamlara deşarj edilen atıksu miktarını 

azaltır. Bunun yanında, sulamada geri kazanılmış atıksu kullanımı içerdiği besin 

maddelerinden dolayı gübreye olan ihtiyacı azaltır. Besin elementleri (Azot ve Fosfor) 

giderimi yapmamak hassas alanlarda yapılacak atıksu arıtma tesislerinde ileri arıtma 

yapılması zorunluluğunu ortadan kaldırır.  

Besin elementleri açısından hassas su kütleleri ve bu kütleleri etkileyen kentsel 

alanlar ve nitrata hassas alanlar ile bu alanlarda su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik 

alınması gereken tedbirlerin yer aldığı “Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen 

Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik” 23.12.2016 

tarih ve 29927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmelik ile ülkemiz yüzölçümünün %50’den fazlası kentsel hassas alan olarak 

belirlenmiştir. Dolayısı ile mevcut atıksu arıtma tesislerinden besin elementi giderimi 

yapılmak üzere ileri arıtıma dönüştürülmesi gereken atıksu arıtma tesislerinde bunun yerine 

atıksu geri kazanımı uygulaması yapılarak fayda-maliyet açısından daha fizibıl bir çözüme 

gidilebilir.  
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4. ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIM ALANLARI  

2011 yılında; Dünya’da 7 milyar m3/yıl arıtılmış atıksu yeniden kullanılmış ve bu 

değerin toplam su kullanımına oranı %0.59’dur. 2030 yılında; Dünya’da 26 milyar m3/yıl 

arıtılmış atıksu yeniden kullanılacağı öngörülmektedir ve toplam su kullanımına oranı 

%1.66’dır (Global Water Intelligence, 2015). Dünya’da geri kazanılmış atıksular %32 oranında 

tarımsal sulama amaçlı yeniden kullanılmaktadır. Tarımsal sulama amaçlı su kullanımını; 

peyzaj amaçlı sulama %20 ve endüstriyel kullanım %19 ile takip etmektedir. Yeraltı suyunun 

arıtılmış su ile beslenmesi ise global ölçekte en az yapılan uygulamadır ve oranı %2’dir (GWI, 

2016). 

Dünya’da; Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, Kuveyt, Namibya, Singapur, 

Güney Afrika, İspanya ve Tunus arıtılmış atıksuların geri kazanımı ve yeniden kullanımında 

önemli projeleri ve uygulamaları olan ülkelerdir. 

ABD’e atıksu geri kazanım oranı %7-8 olarak verilmektedir (Miller, 2006 ve GWI, 2009). 

Geri kazanılan suyun %95’i 4 eyalette (Kaliforniya, Florida, Teksas ve Arizona) 

gerçekleşmektedir. 

ABD dışında, suyun yeniden kullanım potansiyelinin daha yüksek olduğu ve farklı su 

kaynaklarına ihtiyaç duyan ülkelerde bulunmaktadır. Avustralya ve Singapur da dahil olmak 

üzere bir çok ülke, arıtılmış atıksuların yeniden kullanımın yüzdesini arttırmak, ileri arıtma 

teknolojilerini geliştirmek, geri kazanılan suyun daha faydalı kullanımını arttırmak için 

hedefler belirlemiştir.  

Avustralya’da 2013 yılı verilerine göre arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranı 

%18’dir. 2015 yılı hedefi %30 olarak belirlenmiştir.  

Suudi Arabistan ise şu anda %16’lık bir yeniden kullanma yüzdesine sahip iken, 2016 

yılına kadar bu oranı %65’e çıkarmayı planlamaktadır.  

Singapur arıtılmış atıksuların %30’unu yeniden kullanmakta ve hamsu kaynaklarını 

çeşitlendirmek ve su konusunda Malezya’ya bağımlılığını azaltmak için uzun vadeli 

planlamalar yapmaktadır.  

İsrail ise atıksularının %70’ini yeniden kullanarak bu konuda ulusal alanda en yüksek 

orana sahip ülkedir.  (EPA, 2012). 

Çin’de 2013 yılı verilerine göre; arıtılmış atıksuların yeniden kullanım oranı %11.6’dır 

ve 2020 yılı hedefi %22’dir.  

Namibya’da içmesuyu ihtiyacının %35’ini geri kazanılmış atıksudan sağlanmaktadır. 

Geri kazanım tesisi 1968 yılında inşa edilmiştir.  

2006 yılında; Avrupa Birliğinde 964 milyon m3/yıl arıtılmış atıksu yeniden 

kullanılmıştır ve bunun tüm atıksulara oranı %2.4’dür (Hochstrat ve dig., 2006). Avrupa’da 
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son yıllar için yeni bir veri bulunmamaktadır. Avrupa’da İspanya ve İtalya öncü ülkelerdir. 

Tüm Avrupa’da yeniden kullanımın %60’ı İspanya ve İtalya’da gerçekleşmektedir.  

Avrupa’da şu anda; 1.1 milyar m3/yıl arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı söz konusu 

olsa da potansiyelin çok daha fazla olduğu öngörülmekte ve 2025 yılında 6 milyar m3/yıl 

potansiyel öngörülmekle birlikte, AB politikalarında yeniden kullanımı teşvik edici bir 

düzenleme olmaz ise 2025 yılında 1.7 milyar m3/yıl değerine ulaşılacağı beklenmektedir 

(BIO, 2015). 

Bu bölümde, kentsel, tarımsal, endüstriyel, çevresel, rekreasyonel, akifer besleme 

ve içmesuyu olarak yeniden kullanım dahil olmak üzere başlıca yeniden kullanım alanları 

değerlendirilmiştir.  

4.1. KENTSEL YENİDEN KULLANIM  

Rekreasyon alanı, golf sahası sulama, peyzaj sulama ve yangından koruma ve tuvalet 

yıkama kentsel yeniden kullanımda yaygın uygulamalardır. Kentsel yeniden kullanım 

genellikle halkın erişimine açık alanlar ve halkın erişimi kısıtlı alanlardaki uygulamalar olmak 

üzere ikiye ayrılır. Her iki kentsel yeniden kullanım için arıtma ve izleme gereksinimleri 

Guideline Water Reuse (EPA, 2012) de önerilen kılavuz değerleri ile ve ABD’nin farklı 

eyaletlerindeki uygulamalar için Bölüm 7.1’de verilmiştir.  

4.1.1. Golf Sahaları ve Rekreasyon Alanı Sulama 

Sınırlı su kaynakları olan yerlerde içilebilir suyun miktarını en üst seviyede tutabilmek 

için, geri kazanılmış suyu yeniden kullanarak, içilebilir olmayan suyun tüketimini en aza 

indirecek alternatifleri belirlemek için çalışmalar yapılmaktadır. Geri kazanılmış su ile konut 

alanları, golf sahaları, devlet okulları ve parkları sulamak için, atıksu ileri arıtma 

proseslerinden geçirilerek dezenfekte edilir. Geri kazanılmış suyun kalitesi, sulama ve diğer 

endüstriyel kullanım uygulamaları için de kullanıldığı için, yağmur sularından ve içme 

suyunun kalitesinden farklıdır. Geri kazanılmış sudaki tuzlar ve nütrientler/besinler 

önemlidir. Geri kazanılmış sudaki konsantrasyonlarına bağlı olarak farklı kullanım alanları 

için farklı arıtma prosesleri kullanılabilir. Örneğin, peyzaj sulaması yapılan alanlarda, 

sulanan bitkinin tuz hassasiyetleri göz önüne alınmalıdır.  

Guideline Water Reuse (EPA, 2004), golf sahalarının sulanmasını, kentsel geri 

kazanımın tipik uygulamalarından birisi olarak tanımlamaktadır. Golf sahalarının sulanması 

geri kazanılmış suyun tek bir kullanıcı tarafından büyük miktarlarda kullanıldığı yararlı 

uygulamalardan biri olsa da, planlamacıların daha işlevsel uygulamaları dikkate almaları 

gerektiğine dikkat çekilmiştir.  

AWWA (American Water Works Association), Eylül 2000 ile Aralık 2004 tarihleri 



20 
 

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

arasında, golf sahalarında geri kazanılmış su kullanımı uygulamaları üzerine bir anket yaptı 

(Grinnell ve Janga, 2004). Bu anketin sonuçları yedi eyaletten, Kanada ve Meksika'dan gelen 

180 yanıttan derlendi. Yanıtların üçte ikisi Florida, California ve Arizona'dandı. Golf Sahası 

Yöneticileri Birliği’nin (GCSAA) verileriyle birlikte, AWWA, 2004'te araştırılan 18.100 golf 

sahasının 2.900’ünde kullanılan suyun geri kazanılmış su olduğunu, ve kullanılan suyun 

miktarının 1994 verilerine göre % 600 artış gösterdiğini tahmin etmektedir. Gelen yorumların 

çoğunun pozitif olmasına rağmen, bazı katılımcılar göletlerdeki alg problemleri, değişen 

arıtma yöntemleri ve çim sahaların artan işletme maliyetleri konularında endişelerini dile 

getirdiler. 2006 yılında GCSAA ve Golf Çevre Enstitüsü (EIFG) tarafından yapılan daha yeni 

bir ankette ise 16.797 adet gol sahası yöneticisinden 2.548 adet yanıt alınmıştır (GSSAŞ ve 

EIFG, 2009).  Bu ankete göre; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki golf sahalarının yaklaşık % 

12'si geri kazanılmış su kullanmakta; güneybatıda ki golf sahalarının % 37’si ve güneydoğudaki 

golf sahalarının % 24’ü geri kazanılmış su kullanmaktadır.  

Golf sahası çim sulama çalışmaları 30 yılı aşkın süredir yapılmaktadır. USGA ve GCSAA 

tarafından golf sahası sulamasında geri kazanılmış su kullanımıyla ilgili çeşitli yayınlar 

bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneybatı bölgesinde ki kısıtlı su kaynakları 

nedeniyle golf sahaları çimlerinin geri kazanılmış suyla sulanması gerektiği için, geri 

kazanılmış sular "purple gold (mor altın)" olarak anılmaktadır (Harivandi, 2011).  

Tablo 4.1’de geri kazanılmış suyun hafif ve orta dereceli kullanımı için önerilen 

kriterler bulunmaktadır.  

Tablo 4.1. Geri kazanılmış su kalitesinin yorumlanması  (EPA, 2012) 

Parametreler Birim  Kullanımı Kısıtlama Derecesi  

Yok Hafiften - Ortaya Yüksek 

Tuzluluk     

Elektriksel İletkenlik dS/m < 0.7 0.7 - 3.0 > 3.0 

TDS  mg/L < 450 450 – 2000 > 2000 

İyon Toksisitesi SAR < 3 3-9 > 9 

Sodyum (Na) meq/L < 3 > 3  

Kök Absorpsiyon mg/L < 70 > 70  

Yaprak Absorpsiyon meq/L < 2 2 - 10 > 10 

Klor  mg/L < 70 70 - 355 > 355 

Kök Absorpsiyon meq/L < 3 > 3  

Yaprak Absorpsiyon mg/L < 100 > 100  

Bor mg/L < 1.0 1.0 - 2.0 > 2.0 

pH meq/L  6.5 - 8.4  

  
Türkiye’de alternatif turizm çeşitlerini geliştirme politikaları içinde golf turizminin 

önemi, özellikle son yıllarda yeni yapılan golf sahaları ve oluşan talep ile birlikte ortaya 

çıkmıştır. Türkiye Golf Federasyonu verilerine göre ülkemizde İstanbul, Antalya, Bodrum, 

Aydın, Ankara, Samsun illerinde ve KKTC’de golf sahaları bulunmaktadır (Tablo 4.2.) 

http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/absorpsiyon
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/absorpsiyon
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/absorpsiyon
http://tureng.com/tr/turkce-ingilizce/absorpsiyon
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Tablo 4.2. Ülkemizdeki mevcut golf sahaları  

Bölge Saha Tam Adı Saha 

Sayısı 

Istanbul   Kemer   Kemer Golf & Country   2 

Istanbul   Marmara Golf    Marmara Golf Kulübü   2 

Antalya   Carya   Carya Golf Club   1 

Antalya   Cornelia Courses   Cornelia Golf Club   3 

Antalya   Gloria Courses   Gloria Golf Resort   6 

Antalya   Kaya Palazzo   Kaya Palazzo Golf Club   1 

Antalya   Lykia Links   Lykia Links Golf Course   1 

Antalya   Montgomorie   Montgomorie/Maxx Royal Golf Club   1 

Antalya   National   National Golf Course   4 

Antalya   Nobilis   Robinson Nobilis   1 

Antalya   Sueno Courses   Sueno Golf Club   2 

Antalya   Titanic Golf Courses   Titanic Golf Courses   4 

Bodrum   Bodrum Golf Kulübü   Bodrum Golf Klübü   1 

KKTC   Korineum   Korineum Golf & Country Club   1 

Aydin   Kusadasi International Golf   Kusadasi International Golf   1 

Ankara   Ankara Golf   Ankara Golf Kulübü   1 

Samsun   Samsun Golf Kulübü   Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf 

Kulübü   

1 

Toplam 33 

Kaynak: Türkiye Golf Federasyonu, http://scoring-tr.datagolf.pt, Erişim Tarihi: 02.11.2017 

 

Ülkemizdeki golf sahalarının toplam su tüketimi, sulama suyu kaynakları ve su kalitesi 

hakkında bir veriye ulaşılamamakla birlikte arıtılmış atıksuyu kullanan bir golf sahasına ilişkin 

bir veriye de erişilememiştir. Golf sahası olan illerimizdeki mevcut atıksu arıtma 

tesislerinden hiç birinin çıkış suyu golf sahası sulaması olarak kullanılmamaktadır. Bununla 

birlikte oteller tarafından işletilen golf sahaları için otel atıksularının geri kazanımı ve 

yeniden kullanımı konusunda bir uygulamaya erişilememiştir. 

Kentsel yeniden kullanımın uygulamalarından olan golf sahalarının sulanmasının 

dışında, halka açık parkların, eğlence merkezlerinin, spor alanlarının ve okul bahçelerinin 

sulanması, kamu binalarının çevresindeki peyzaj alanlarının sulanması, suyun yeniden 

kullanımında önemli bir paya sahiptir.  

http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/All_courses.asp?order=zonecode&oldorder=zonecode%20ASC&zone=Y&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/All_courses.asp?order=shortname&oldorder=zonecode%20ASC&zone=Y&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/All_courses.asp?order=fullname&oldorder=zonecode%20ASC&zone=Y&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=016&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=016&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=008&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=008&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=019&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=019&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=010&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=010&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=001&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=001&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=027&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=027&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=013&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=013&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=014&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=014&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=009&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=009&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=028&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=028&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=006&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=006&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=020&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=020&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=030&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=030&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=018&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=018&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=029&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=029&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=035&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=035&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=038&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=038&ack=6V35FTY88F&club=ALL
http://scoring-tr.datagolf.pt/scripts/course.asp?ncourse=038&ack=6V35FTY88F&club=ALL
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4.2. TARIMSAL YENİDEN KULLANIM 

Suyun mevcudiyeti ve suya erişim, tarımsal işletmelerin ulusal ve uluslarası başarıları 

için ana gereksinim olup, insan sağlığı, gıda güvenliği, ekonomi, sosyoloji ve çevre bilimleri 

ile ilgili birçok disiplini ilgilendirir (O'Neill ve Dobrowolski, 2011). Dünyanın tatlı su 

kaynaklarının neredeyse yüzde 60'ı tarımsal sulama amaçlı kullanılmaktadır. Tarım 

sektörünün, dünyanın mevcut nüfusu için yiyecek sağlayabilmesi için yeterli sulama 

gerekmektedir (Kenny ve dig., 2009). 2009 seviyelerine kıyasla, 2050 yılına kadar, artan 

nüfus ve gelir seviyesinin yükselmesi, yüzde 70 daha fazla ürün talebini ortaya çıkaracaktır. 

Bu artan talep karşısında gereken üretim için, sulamanın önemli bir rol oynayacağı mevcut 

işlenen arazilerin, daha yoğun işletilmesinden kaynaklanacağı öngörülmektedir (FAO, 2011).  

Amerika Birleşik Devletinde, tarımsal sulama miktarı, tatlı su kullanımının yaklaşık 

yüzde 37'sine karşılık gelmektedir (Kenny ve dig., 2009). Tarımsal su temininindeki ana 

uyuşmazlık sorunu, iklim değişkenliliğindeki son artışlar batı ve güneydoğu Amerika 

bölgelerinde daha şiddetli kuraklıklara neden olmakta ve buda tarımsal su güvenilirliği 

konularında ulusal sorunlar oluşturmaktadır. Birleşik Devletlerin birçok bölgesinde, kent 

nüfusunun yaygınlaşması ve evsel ve sanayi sektörlerinden gelen artan su talepleri, 

geleneksel olarak tarımsal sulama için ayrılan su kaynakları için rekabet etmektedir. Diğer 

alanlarda, su kaynaklarının tarımsal amaçlı kullanımı ile, sulama suyu kaynakları 

tükenmektedir. Geleneksel su kaynaklarının kalite ve kullanım miktarındaki bu kaymalar, 

Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun vadeli gıda ve besin tedarikinde dramatik etkilere neden 

olabilir (Dobrowolski ve dig., 2004, 2008). 

Geri kazanılmış suyun Amerika Birleşik Devletinde tarımsal kullanımı uzun bir geçmişe 

sahiptir ve şu anda kullanılan geri kazanılmış suyun önemli bir yüzdesini temsil etmektedir. 

Bu nedenle, ABD Tarım ve Gıda Tarım Enstitüsü (USDA / NIFA), suyun temel önceliklerinden 

biri olan suyun yeniden kullanımı için fon sağlamakta olup, evsel ve tarımsal kaynaklardan 

geri kazanılan sular, aşağıdakileri de içeren birçok avantaj sağlar: 

• Geri kazanılmış su temini son derece güvenilirdir ve genellikle nüfus artışı ile 

birlikte artmaktadır. 

• Atık suyun ikincil (bazen daha da yüksek) arıtıma tabi tutulmasının maliyeti, 

alışılagelmiş olmayan su kaynaklarından gelen içilebilir suyun maliyetinden (örn., 

deniz suyundan tatlı su eldesi) daha düşüktür. 

• Geri kazanılan suyun sulamaya tahsis edilmesi seçeneği, genellikle belediyeler için 

tercih edilen ve en ucuz yönetim alternatifidir. 

• Geri kazanılmış su, tarımsal sulama için kullanılabilecek tatlı su kaynaklarını 

beslemek için bir alternatiftir. 
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• Birçok yerde, geri kazanılmış su, çiftçilere sunulan, ucuz bir gübre kaynağını da 

içeren, en iyi kalitede su olabilir. Ancak, bu avantaj, sulama amaçlı kullanılan bu 

zengin gübre içerikli suyun kullanıldığı miktar ve sulama zamanına bağlıdır. Bitki 

büyüme aşamasına bağlı olarak, geri kazanılmış suda bulunan fazla miktarda 

besinler, üretim verimini olumsuz etkileyebilir (Dobrowolski ve dig., 2008). 

Geri kazanım suyunun tarımda kullanımı, yasal politikalar ve idari yapılar tarafından 

yaygın bir şekilde desteklenmektedir. Örneğin, 2009'da California, Geri Dönüşümlü Su 

Politikası ve "Su Geri Kullanım Kriterleri" ni kabul etti. Her iki politika da, geri kazanılmış 

suyun tarımda kullanımını desteklemektedir (SWRCB, 2009 ve CDPH, 2009). Bay-Delta 

ekosisteminin çöküşü, iklim değişikliği, nüfus artışı ve Colorado Nehri üzerinde oluşan ciddi 

kuraklık nedeniyle ortaya çıkan benzeri görülmemiş bir su krizine tepki olarak, Kaliforniya 

Devlet Su Kaynakları Kontrol Kurulu (SWRCB) "devlete ve federal su kalitesi kanunlarına 

uygun olarak geri dönüştürülmüş su kullanımını teşvik etmek için, mümkün olan en geniş 

ölçüde, Yasama tarafından onlara verilen yetkiyi kullanmak" istemiştir. Sonuç olarak, 

Kaliforniya'da gelecekteki geri kazanılmış su kullanımının, 2020 yılına kadar, 2470 milyon 

m3/yıl, 2030 yılına kadar ise 3700 milyon m3/yıl olacağı tahmin edilmektedir (SWRCB, 2009). 

ABD’de geri kazanılmış suyun yeniden kullanım alanları Şekil 4.1’de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 4.1. Tarımsal sulamanın ülke çapında geri kazanılmış su kullanımınında yeri  

Kaynak: Bryk ve dig., 2011'den adapte edilmiştir. 
 

Florida'da, geri kazanılmış suyun kullanımı 1966'da başladı.  Halen, eyaletin 67 ilinden 

63'ünde, geri kazanılmış su sistemleri bulunmaktadır. En büyük ve en çok bilinen geri 

kazanılmış su projelerinden biri, 1986'den beri çiftçilerin turunçgil sulama için geri 

kazanılmış su kullandıkları Orange County'deki WATER CONSERV II olarak bilinen projedir. 
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Amerika Birleşik Devletleri'nde geri kazanılmış su kullanmanın bir diğer uzun süredir devam 

eden örneği, 1938 yılından beri Lubbock, Teksas’da pamuk, tahıl sorgumu ve buğdayın 

sulanmasında geri kazanılmış suyun kullanıldığı uygulamadır. Ek olarak, geri kazanılmış su, 

Arizona, Colorado ve Nevada'daki sürdürülebilir tarımsal sulama portföyünün önemli bir 

parçasıdır (Tablo 4.3), (EPA, 2012). 

 

Tablo 4.3. Amerika’da tarımsal sulamada geri kazanılmış su kullanımının eyalet 
bazında miktarları  

EYALET 
Tarımda Kullanılan Geri Kazanılmış 

Su Miktarı (m3/gün) 

Arizona 87055 

California 1021950 

Colorado 11241 

Florida 968960 

Idaho 1022 

North California 3785 

Nevada 50719 

Texas 73429 

Utah 3066 

Washington 76 

Wyoming 3369 

Kaynak: Bryk ve dig., 2011'den uyarlanmıştır. 

4.2.1. Tarımsal Yeniden Kullanım Standartları 

Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de küresel olarak farklı bölgeler ve devlet 

kurumları, bitki sulamada geri kazanılmış su kullanımına yönelik çeşitli standartlar 

benimsemiştir. Bu standartlar öncelikle halk sağlığını ve su kaynaklarını korumak için 

geliştirildi; farklı bitkiler için gereken su kalitesi son kullanıcılarla geliştirilmelidir. Amerika 

da farklı eyaletlerde kabul edilen standartlar, sıkılıklarındaki muazzam farklılıklara rağmen, 

halk sağlığı korumada etkin olmaktadırlar (EPA, 2012). 

Avrupa'da ve diğer bölgelerde yaygın olarak benimsenen, geri kazanılmış sularla 

tarımsal sulama için WHO yönergeleri (WHO, 2006), dünya çapında atıksuların sulamada 

yeniden kullanım uygulamalarına başarıyla uygulanmış olan bilimsel bir standarttır. Ayrıca, 

California Su Yeniden Kullanım Kriterleri (Eyalet Yönetmeliklerinin 22. Maddesi) mikrobiyal 

su kalitesi gereksinimlerinde (toplam koliform <2.2 cfu/100 mL) en katı su kalitesi 

standartlarını barındırır. California Su Yeniden Kullanım Kriterleri, eyalet yasalarının 

istediği, en az filtrasyon ve dezenfeksiyon içeren, her tür tarımsal sulama için sınır 

konulmayan bir su ortaya çıkaran arıtma sürecini ortaya çıkarmaktadır. 
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Bitkilerin (hem gıda hem de gıda dışı) arıtılmamış atıksu ile sulaması, gelişmekte olan 

dünyanın pek çok yerinde, halk sağlığını olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaygın olarak 

uygulanmaktadır.  Bununla birlikte, bu uygulamanın birçok tarım topluluğu için ve çoğunlukla 

yerel olarak yetiştirilen ürünlere bağımlı olan hızla artan nüfus için ekonomik bir 

gerekliliğinin sonucu olarak ortaya çıktığı bilinmelidir. Çeşitli sulama uygulamalarını 

iyileştirmek ve hastalık taşıyıcı maddelerin bulaşmasına karşı engel olmak için, çeşitli 

uluslararası yardım kuruluşları harekete geçti (Scott ve dig., 2004). İyi yönetilen ve WHO 

kuralları (veya benzeri standartlar) uyarınca düzenlenmiş tarımsal sulama, halk sağlığını ve 

tarım işçilerinin sağlığını korumaktadır. California ve İtalya'daki gibi daha kısıtlayıcı 

yönetmelikler, çok koruyucu olduğu hallerde, halk sağlığı açısından gerekli olumlu çıktıları 

vermeden, potansiyel olarak ekonomik bağlamda pahalı olabilmektedir.  

4.2.2. Tarımsal Yeniden Kullanım için Su Kalitesi 

Tarımsal yeniden kullanım, geri kazanılmış suyun küresel olarak en önemli 

kullanımlarından biri olduğundan, geri kazanılmış su ile sulamaya bağlı olarak bir tarım 

işletmesinin başarısını veya başarısızlığını belirleyen faktörleri anlamak önemlidir. Sulama 

suyu kaynaklarında (geri kazanılmış su istisna değildir) bakılan sulama suyu kalitesi için 

kimyasal parametrelerde bu bağlamda önemlidir. Bitki üretiminde, toprak-bitki-su 

etkileşimleri (sulama suyu kalitesi, bitki hassasiyeti ve toleransı, toprak özellikleri, sulama 

yönetimi uygulamaları ve drenaj) olmak üzere birçok faktör önemlidir. Örneğin, zayıf drenaj 

koşullarında, sulama için en kaliteli su kullanılsa bile, bu durum ürün hasarına neden olabilir. 

Diğer yandan, drenaj sistemi iyi olan topraklarda, ister geri dönüşüm suyu ister tuzlu yeraltı 

suyu kullanılsın, yüksek tuzluluk içeren sulama suları tolere edilebilir.  

Bu nedenle, tarımda geri kazanılmış su kullanımını düşünürken, tarımsal sulama için 

gerekli unsurların ortaya çıkarılması önemlidir. Bitki hassasiyeti genellikle bir bitkinin kök 

bölgesinde karşılaşılan ya da yapraklarda biriken bileşenlere toleransının bir fonksiyonudur 

ve geri kazanılmış su içerisinde bu bileşenlerin bir kısmı, yeraltı suları ya da yüzey suyu 

kaynaklarından daha yüksek konsantrasyona sahip olma eğilimindedir. Geri kazanılmış sudaki 

kirleticilerin türleri ve konsantrasyonları, kentsel içme su kaynağına, atıksu akımına (ör. 

Evsel ve endüstriyel), atık su toplama sistemindeki sızıntı miktar ve bileşimine, arıtma 

yöntemlerine ve depolama türüne bağlıdır. Belli bir arıtılmış su kaynağının tarımsal sulama 

için kullanılmasının uygunluğunun belirlenmesi, kısmen bölgeye özgü ve tarımsal bir yeniden 

kullanım programını uygulamadan önce agronomik araştırmalar önerilmektedir (EPA, 2012). 

Tuzluluk ile ilgili olarak geri kazanılan suyun kalitesini değerlendirmek için Gıda ve 

Tarım Örgütü (FAO) (1985), atıksu ile tarımsal sulama için tavsiyeler yayımlamıştır. Bu 

tavsiyeler, tarımsal sulamada geri kazanılmış suyun uygulanması için bir ilk değerlendirme 
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yapmak için bir rehber sunmaktadır. Bu önerilerin bir özeti Tablo 4.4'te verilmiştir. Bu 

kılavuzda, sulu tarım uygulamalarında karşılaşılabilecek çok çeşitli koşulları kapsamaya 

yönelik, birçok varsayım bulunmaktadır. Yeterli tecrübe, arazi denemeleri, araştırma veya 

gözlemlerin mevcut olduğu durumlarda, yönerge yerel koşullara daha yakından hitap 

edebilmek için değiştirilebilir. 

Verim Potansiyeli: Talimatların herhangi bir kullanım kısıtlaması bulunmadığı 

durumlarda, özel uygulamaların kullanılmadığı tüm mahsullerin tam üretim kapasitesi 

varsayılmaktadır. Bir "kullanım kısıtlaması", ürün seçiminin sınırlı olabileceğini veya tam 

üretim kapasitesini korumak için özel bir yönetimin gerekli olabileceğini belirtir; suyun 

kullanım için uygun olmadığını göstermez. 

Yer Koşulları: Toprak dokusu, kumlu-tınlıdan kil-tınlıya kadar, iyi bir drenaja 

sahiptir; iklim kurak ve yağış düşüktür. Yağış, bitki su talebi veya zemine sızma gereksinimini 

karşılamakta önemli bir rol oynamaz. Drenajın, yüzeyden 2m derinlikte, taban suyu 

bulunmadığı halde iyi olduğu varsayılmaktadır. 

Sulama Yöntemi: Normal salma veya yağmurlama sulama yöntemleri kullanılır; su 

bitki gereksinimleri doğrultusunda gerektiği gibi sık olmayacak şekilde uygulanır; ve ürün bir 

sonraki sulamadan önce mevcut depolanmış toprak suyunun önemli bir bölümünü (yüzde 50 

veya daha fazla) kullanır. 

Kullanım Kısıtlamaları: Tablo 4.4'te gösterilen "Kullanım Kısıtlamaları" üç farklı 

dereceye bölünmüştür: yok, hafif ila orta ve kuvvetli. Değişiklikler yavaş yavaş ortaya çıktığı 

için ve net değişim noktaları olmadığı için, kısıtlama bölümleri biraz keyfi denebilir. Verimi 

etkileyen diğer faktörlerle doğru bir perspektifte ele alındığında, bir kılavuz değerin yüzde 

10 ila yüzde 20'lik üstünde veya altında bir değişiklik önemli değildir. Saha çalışmaları, 

araştırma sonuçları ve gözlemler bu ayrımların yapılmasını gerekli kılmıştır. Ancak, su 

kullanıcısının yönetim becerisi belirli bir uygulama için bölünmelerin yorumlanma biçimini 

değiştirebilir. Gösterilen değerler, kurak ve yarı kurak bölgelerdeki sulanan alanların 

çoğunda geçerli olan normal saha koşulları altında geçerlidir. 
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Tablo 4.4. Sulama için gerekli su kalitesinin yorumlanması için esaslar 1

Sulamada Potansiyel Problemler Birim 
Sulamada Kullanım Kısıtlamaları 

Yok Hafif-Orta Kuvvetli 

Tuzluluk (Sulama suyunun bitkiye uygunluğunu etkiler)2 

Elektriksel İletkenlik (ECW) dS/m <0,7 0,7-3,0 >3,0 

Toplam Çözünmüş Madde mg/L <450 450-2000 >2000 

Geçirgenlik (Suyun toprağa geçirgenlik oranını etkiler; iletkenlik ve SAR birlikte kullanılarak 
değerlendirilir)3 

SAR 

0-3 

ve ECW 

>0,7 0,7-0,2 <0,2 

3-6 >1,2 1,2-0,3 <0,3 

6-12 >1,9 1,9-0,5 <0,5 

12-20 >2,9 2,9-1,3 <1,3 

20-40 >5,0 5,0-2,9 <2,9 

Özgül İyon Toksisitesi (Hassas tarım ürünlerini etkiler) 

Sodyum (Na)4 
Yüzey Sulama SAR <3 3-9 >9 

Yağmurlama Sulama meq/L <3 >3 

Klorür (Cl)4 
Yüzey Sulama meq/L <4 4-10 >10 

Yağmurlama Sulama meq/L <3 >3 

Bor (B) mg/L <0,7 0,7-3 >3 

İkincil Etmenler (Hassas tarım ürünlerini etkiler) 

Nitrat (NO3-N) mg/L <5 5-30 >30 

Bikarbonat (HCO3) meq/L <1,5 1,5-8,5 >8,5 

pH - Normal Aralık 6,5-8,4 
1
FAO (1985)’ den uyarlanmıştır. 

2
Elektriksel iletkenlik(ECw) suda tuzluluğun bir göstergesi olup, 25°C’de desiSiemens/metre (dS/m) veya 

millimhos/santimetre(mmhos/cm) olarak ifade edilir (dS/m = mmhos/cm). 
3SAR Sodyum adsorbsiyon oranıdır; Belirli bir SAR değerinde suyun tuzluluğu arttıkça geçirgenlik artar.
4
Yüzey sulama için çoğu meyve ve odunsu bitkiler sodyum ve klorüre hassastır; yıllık hasat edilen ürünler ise 

sodyum ve klorüre karşı dayanıklıdır. Üstten fıskiye ile sulamada ve düşük nemde (<%30) sodyum ve klorür 

hassas bitkilerin yaprakları tarafından absorbe edilebilir. 

4.2.2.1. Tuzluluk ve Klorür 

Tablo 4.4'te belirtildiği gibi, tuzluluk, sulamada kullanılacak suyun uygunluğunun 

belirlenmesinde önemli bir parametredir ve bitkilerdeki tuzluluk toleransının geniş 

aralıklarda değişkenliği, tuzluluk kriterlerini oluşturma meselesini zorlaştırmaktadır. 

Sulamada kullanılan tüm sular bir dereceye kadar tuz içerir. Bu nedenle, uygun drenaj 

olmayan yerlerde, tuzluluğa neden olan tuzlar (hem katyonlar hem de anyonlar) oluşacaktır. 

ASCE MOP 71 (American Society of Civil Engineers [ASCE], 2012) 'nin ikinci baskısı olan 

Tarımsal Tuzluluk Değerlendirmesi ve Yönetimi, sulu tarım ve su kaynaklarında dünya 

çapında tuzluluk ve eser element yönetimi hakkında ek bilgi sağlar. Bu güncellenmiş baskı, 

sulu tarımı sağlıklı bir şekilde sürdürmeye yardımcı olmak için, bir referans sağlamakta ve 

çağdaş kavramları ve yönetim uygulamalarını sunmaktadır. Tarımsal tuzluluk yönetiminin, 

çevresel, ekonomik ve yasal mevzuatı yanısıra teknik ve bilimsel yönlerini içerir. Bununla 

birlikte, tuzluluk yönetimi, tarımsal sulamada geri kazanılan suların yeniden kullanımda 

önemli bir husus olduğu için, burada kısa bir tartışma konusu olarak da sunulmuştur. 

Tuzluluk, sudaki elektrik iletkenliğini (EC) ve/veya TDS'yi ölçerek belirlenir. Bununla 

birlikte, çoğu tarımsal ölçümlerde TDS, EC olarak rapor edilmiştir. Sulama için yüksek TDS 
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içeren suların kullanılması, düzgün bir şekilde yönetilmediği takdirde, yer altı sularının 

tuzluluğunu arttıracaktır. Topraktaki tuz birikiminin derecesi, sulama suyundaki tuz 

konsantrasyonuna ve tuzların drenaj ile giderilme oranına bağlıdır. TDS'yi tuzluluk birimi 

olarak kullanırken, 500 mg/L'nin altında herhangi bir zararlı etki gözlenmemektedir. 500 ila 

1,000 mg/L arasındaki sulama suyu TDS, hassas bitkileri etkileyebilir; 1000'den 2000 mg/L'ye 

kadar konsantrasyonlarda, TDS seviyeleri birçok mahsulü etkileyebilir, bu yüzden dikkatli 

yönetim uygulamaları izlenmelidir. Birkaç vaka çalışması örneği, tarımsal sulama için geri 

kazanılmış su kullanımına yönelik TDS yönetiminin önemini ve uygulanmasını göstermektedir 

[US-TX-Landscape Study; ABD-CO-Denver Toprak; ABD-CA-Monterey; ve İsrail / Ürdün-AWT 

Bitki Sulaması].  

Bir dezenfeksiyon kalıntısı olarak mevcut olabilen klor kalıntılarına gelince, 1 

mg/L'den daha düşük konsantrasyonlarda serbest klor genellikle bitkiler için herhangi bir 

sorun teşkil etmez; 5 mg/L'nin üzerindeki konsantrasyonlarda klor çoğu bitkiye ciddi hasar 

verebilir. Bununla birlikte, bazı hassas ürünler 0,05 mg/L gibi düşük seviyelerde hasar 

görebilir. Örneğin, bazı odunsu bitkiler toksik seviyelere kadar dokuda klor birikebilir. Ayrıca 

aşırı klor kalıntıları, geri kazanılan su ile yapılan sulamada, su doğrudan yapraklara 

püskürtüldüğünde, sodyum ve klorürden kaynaklanan benzer bir yaprak yakma etkisine sahip 

olabilir. Alçak açılı püskürtme veya salma sulama seçenekleri yaprak yanma etkisini 

azaltabilir. 

4.2.2.2. İz Elementleri ve Nütrientler 

Bitki büyümesi için on üç mineral besin maddesi gereklidir ve bu besinlerin yetersiz 

konsantrasyonlarında topraklara gübreler eklenir. Mineral besinler iki gruba ayrılır: makro 

nütrientler (birincil ve ikincil) ve mikro nütrientler. Azot, fosfor ve potasyum içeren birincil 

makro nütrientler, genellikle toprakta azdır, çünkü bitkiler büyüme ve hayatta kalma için 

büyük miktarlarda bu nütrientlerden kullanırlar. İkincil makro nütrient maddeler kalsiyum, 

magnezyum ve sülfürden oluşur. Mikronütrientler bor, bakır, demir, klorür, manganez, 

molibden ve çinko dan oluşur, küçük miktarlarda bitki büyümesi için gerekli unsurlardır ve 

genellikle iz elementleri olarak adlandırılırlar. Bu iz elementler bitki büyümesi için 

gerekliyken, aşırı konsantrasyonlarda toksik olabilir.  

Geri kazanılan sulardaki "tüm topraklarda uzun süreli kullanım" için tavsiye edilen 

azami konsantrasyon miktarı, adsorpsiyon kapasitesine sahip kumlu topraklara uygulanarak, 

katı bir şekilde belirlenir. Bu değerler, en hassas bitkilerin iz elementlerin içerildiği besin 

solüsyonlarında veya bunları barındıran toprak kültürlerinde yetiştirildiğinde, toksik 

konsantrasyonların altında olan konsantrasyonlar olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle, 

önerilen sınır aşıldığında, fitotoksisite mutlaka meydana gelmeyecektir. Bununla birlikte, 
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elementlerin çoğu kolaylıkla toprakta tutulabilir veya toprağa bağlanır ve önerilen 

seviyelerin üzerinde tekrarlanan uygulamaların fitotoksisiteye neden olması için zamanla 

birikir. Farklı kirletici elementleri barındırabilecek yüksek kapasiteli hassas dokulu nötr ve 

alkali topraklar için, önerilen eser elementi ve nütrient kriterlerleri Tablo 4.5'te 

verilmektedir. Ayrıca, daha önce 2004 yılında sunulan bu kriterler, sulama için geri 

kazanılmış suyun sürdürülebilir uygulanmasına dayanılarak, FAO'nun Tarım için Su 

Kalitesindeki önerileri ile tutarlı olan kısa vadeli kullanım için artan konsantrasyonların 

kaldırılmasına yönelik tavsiyeleride içermektedir (FAO, 1985). Tablo 4.5'de gösterildiği gibi, 

esasen metal toksisitesi üzerindeki etkisi nedeniyle bitki büyümesinde pH'nın etkileri vardır.  

Sonuç olarak, sulama için kullanılan geri kazanılmış su için 6-8 arası bir pH aralığı tavsiye 

edilmektedir. 

Makro nütrientler arasında azot en çok kullanılan gübredir. Azot, hızlı büyüme, tohum 

ve meyve üretiminin artması ve yaprak ve yem bitkilerinin kalitesinin yükseltilmesi için 

bitkilere yardım etmek açısından önemlidir. Azot gibi, fosforda bitkilerin hızlı çoğalmasını 

etkiler ve çiçeklenme ve kök büyümesi için önemlidir. Potasyum, azot ve bazı durumlarda 

kalsiyum haricinde, diğer mineral elementlerden daha büyük miktarlarda bitkiler tarafından 

emilir. Potasyumun rolü, meyve kalitesinde ve hastalıkların azalmasında kilit önem taşır. Bu 

besinlerin tamamı, geri kazanılan suyun sulamada kullanılması uygulanmasından elde 

edilebilir; bu nedenle geri kazanılan suyun sulamada kullanılmasında katma değer vardır. 

Bununla birlikte, alıcı ortamlara yönelik kirlilik yüklerinin giderilmesi için giderek 

artan yasal düzenlemeler ışığında, azot ve/veya fosfor, evsel atıksu arıtma tesislerinde 

genellikle giderilmektedir.  

Nütrientlerin arıtma tesislerinde giderilmesinin bir sonucu olarak, geri kazanılan su 

az miktarda besin maddesi sağladığından, ilave gübre uygulamasına ihtiyaç duyulabilir. Bitki 

kullanımı için uygun olan yerlerde, sulama için geri kazanılmış suyun kullanımının artması, 

bitkilere gerekli besin maddelerini sağlayabilirken, aynı zamanda alıcı ortamlara gelebilecek 

kirlilik yükünü de düşürebilir (EPA, 2012). 

Azot ve fosfor gibi nütrientler, tarımsal sulama için faydalı bileşenler içerebilir. 

Kanada'daki bir vaka çalışmasında, yazarlar, bu besin maddelerinin, tarımsal sulama ile 

Simcoe Gölüne girmesinin engellenmesinin maliyet etkin avantajlarını ortaya koymuşlardır. 

[Canada-Nutrient Transfer]. 
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Tablo 4.5. Sulama için önerilen su kalitesi kriterleri  (EPA, 2012) 

Parametre 

Sulama İçin 
Maksimum 

Konsantrasyon 
(mg/L) 

Açıklamalar 

Alüminyum 5 
Asidik topraklarda verimsizliğe neden olabilir, ancak toprakta pH 
5,5-8,0 aralığında iyonlar çökecek ve toksisite engellenecektir. 

Arsenik 0,1 
Bitkiler için geniş aralıkta toksik etki gösterir, örneğin sudan otu 
için 12 mg/L iken pirinç için bu oran 0,05 mg/L’den daha 
düşüktür. 

Berilyum 0,1 
Bitkiler için geniş aralıkta toksik etki gösterir, örneğin lahana için 
5 mg/L iken fasulye için bu oran 0,5 mg/L’dir. 

Bor 0,75 

Uygun toprak eksikliğinde geri kazanılmış suda yeterli miktarlarda 
bulunması bitki büyümesi için gereklidir. Hassas bitkiler (örneğin 
narenciye) için 1 mg/L bor toksik etki gösterir. Çoğu buğdaygiller 
2-10 mg/L aralığını tolere edebilir. 

Kadmiyum 0,01 
Fasulye, pancar ve turp için 0,1 mg/L’ den düşük 
konsantrasyonlar için toksiktir; koruyucu limitler tavsiye 
edilmektedir. 

Krom 0,1 
Genellikle gerekli bir element olarak tanımlanmaz. Toksisite 
verileri eksikliğinden dolayı koruyucu limitler tavsiye 
edilmektedir. 

Kobalt 0,05 
Domates için 0,1 mg/L toksik etki yapar. Nötr ve alkali 
topraklarda aktif değillerdir. 

Bakır 0,2 Bazı bitkiler için 0,1-1,0 mg/L aralığında toksik etki gösterir. 

Florür 1 Nötr ve alkali topraklarda aktif değillerdir. 

Demir 5 
Havalandırılmış topraklarda toksik değildir ancak toprağın 
asitlenmesine ve toprakta fosfor ile molibden kaybına katkıda 
bulunur. 

Kurşun 5 Yüksek konsantrasyonlarda bitki hücresinin büyümesini engeller. 

Lityum 2,5 
Çoğu tarım ürünü 5 mg/L üzerine dayanıklıdır. Toprak içinde 
hareketlidir. Narenciye için düşük konsantrasyonlar toksiktir. 
Narenciye için 0,075 mg/L önerilmektedir. 

Mangan 0,2 Bazı bitkiler için asitli topraklarda toksik etki gösterir. 

Molibden 0,01 
Bitkiler için toksik özellik göstermez ancak otlak alanlarda yüksek 
konsantrasyonlarda bulunması durumunda hayvanlar için toksik 
etki gösterir. 

Nikel 0,2 
Bazı bitkiler için 0,5-1 mg/L aralığı toksik etki gösterir. Nötr ve 
alkali pH değerlerinde toksisitesi düşer. 

Selenyum 0,02 
Bitkiler için düşük konsantrasyonlarda toksik özellik gösterir ve 
otlak alanlarda düşük konsantrasyonlarda bulunması durumunda 
hayvanlar içinde toksik etki gösterir. 

Kalay 
Volfram 
Titanyum 

- Bitkilerin özgün tolerans seviyeleri bilinmemektedir. 

Vanadyum 0,1 
Nispeten düşük konsantrasyonlarda çoğu bitki için toksik etki 
gösterir. 

Çinko 2 
Çeşitli konsantrasyon aralığında çoğu bitki için toksik etki 
gösterir. Toksisite etkisini düşürmek için ince yapılı veya organik 
topraklarda pH 6’nın üzerine çıkarılmalıdır. 
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4.2.2.3. Tarımsal Yeniden Kullanım İçin İşletme Hakkında Hususlar 

Bir atıksu arıtma tesisi ve bir tarımsal işletme, su açısından bir ortak noktaya sahiptir, 

arıtma tesisleri suyu tedarik eder ve tarımsal işletme bunu kullanır. Bu iki işletmenin nasıl 

işlediğini anlamak, arıtılmış atıksuların başarılı bir yeniden kullanım sistemini geliştirmek 

için kritik önem taşır. İlk olarak, arıtma tesisi operatörleri, sulama suyuna olan talebin yağış 

ve normal sezon tarımsal faaliyetlerinin bir fonksiyonu olarak yıl boyunca değişeceğini 

anlamalıdır. Deneyimler, sulama suyunun bitki ihtiyacından bağımsız olarak, tarımsal 

uygulamalar için yıl boyunca sabit bir debide su sağlama girişimlerinin ilk yağışlı mevsimden 

sonra başarısız olduğunu göstermiştir. Tecrübeler, arıtma tesisi veya tarım biriminden 

görevlilerin, diğer tarafın görevlerini üstlenmesini talep etmesinin sorunlara neden 

olabileceğini göstermektedir. Örneğin, çiftçiler, geri kazanılmış su kullanım iznini elde 

etmek için gerekli yasal mevzuatı takip etmede genellikle uygun değildir. Aynı şekilde, 

arıtma tesisinden sorumlu bir belediye tarım piyasasındaki değişikliklere cevap vermek için 

yetersizdir. 

Arıtma tesisi ve tarım operatörleri arasında, su geri kazanım tesisi devreye girene 

kadar belirgin olmayacak pek çok farklılık vardır. Önerilen su geri kazanım tesisinin 

uygulanabilir olmasını sağlamak için, bir projenin ön tasarım aşamasında bu farklılıkların göz 

önüne alınması gerekir. Atıksuların tarımsal yeniden kullanım projeleri için düşünülmesi 

önerilen bir liste aşağıda sunulmuştur: 

• Tarımsal faaliyetlerin geri kazanılmış su ile uyumluluğu, temiz su kaynaklarından geri 

kazanılmış suya geçerken karşılaşılacak uyumluluk sorunlarını ortaya çıkarmak için, o 

bölgeye özel araştırmalar yapılmalıdır. Örneğin, ikincil standartlara göre arıtılmış 

atıksu, damlama sulama sistemlerinde kullanılmaya uygun olmayabilir, çünkü geri 

kazanılan sudaki askıda katı maddeler tıkanmayı artırabilir. 

• Tarımsal ve kentsel yönetim sistemlerinin, güvenilirlik gereksinimlerinde farklılıklar 

vardır. Örneğin, tarımsal sulama için kullanılan su dağıtım borusu basınç değerleri, 

işletme basıncına yakındır. İlave olarak, kentsel su dağıtım sistemlerinde 

karşılaşılabilecek bir arıza durumu için pompalarda kapasitesi fazlalığı ve yedek 

pompalar kurulur. Bu yaklaşım tarımsal işlemlerde yaygın bir uygulama değildir. 

• Geri kazanılmış su kalitesi doğrudan o su ile üretilen bitkilerle bağlantılı olduğundan, 

sulama uygulandığında ve sulanan mülkte kimlere izin verildiğini belirleyen ilave 

düzenleyici kontroller olabilir. Düzenleyici kontrol örnekleri arasında, Florida, Texas 

ve diğer eyaletlerdekine benzer olarak, direk tüketilen bitkilerle geri kazanılan suyun 

temasını engellemek için, sulama sistemlerinde yapılacak değişiklikler verilebilir. 

• Ayrıca, özellikle sulama alanının, yerleşim alanları sınırına bitişik olduğu durumlarda, 

sulama ekipmanlarının aerosollerle sonuçlandığında ikincil kalitede geri kazanılmış su 
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kullanılması istenmeyebilir.  

• Son kullanıcı olan çiftçiler ve geri kazanılmış su tedarikçisi arasında ortaya çıkacak 

sorunların çözümü için düzenli iletişim, başarılı bir program için kritik öneme sahiptir 

(EPA, 2012). 

4.2.3. Direk Tüketilebilir Bitkilerin Sulaması 

Direk tüketilen bitkilerinin geri kazanılmış suyla sulaması, hem Amerika'da hem de 

küresel olarak oldukça yaygındır. Bununla birlikte, arıtılmamış atık su ve bazen nehir suyuyla 

karıştırılmış yetersiz arıtılmış atıksuyla bitkilerin sulanması sonucu tüketiciler için yıkıcı 

gastrointestinal hastalık ortaya çıkarabilecek "su kaynakları açısından kısıtlı" bölgeler 

bulunmaktadır. Bunun bir sonucu olarak, bu risklerin dünyanın bir çok bölgesinde sınırlı 

kalması için WHO yönergeleri ortaya çıkarılmıştır (WHO, 2006). Geri kazanılmış su ile gıda 

ürünleri sulamasına ilişkin bu düzenlemeler, özellikle marul, salatalık ve çeşitli meyveler 

gibi çiğ tüketim için yetiştirilen bitkilerin mikrobiyal kontaminasyon riskini en aza indirecek 

şekilde tasarlanmıştır. WHO yönetmeliği, insanlar tarafından tüketilen bitkilerin 

sulanmasında kullanılan geri kazanılmış sudan kaynaklanan riskleri en aza indirgeyen atıksu 

arıtım prosesleri, su kalite standartları ve izleme rejimlerini belirlemektedir. Yiyecek amaçlı 

bitkilerinin geri kazanılmış su ile sulamasına yönelik yasal düzenleyici talimatlar ve 

gereklilikleri ile ilgili ek tartışmalar Bölüm 7.1'de verilmektedir. 

Çiğ tüketilen gıda bitkileri için büyük ölçekli geri kazanılan su ile sulamaya bir örnek, 

Calif. Monterey County'dedir. 5.000 ha'dan fazla marul, brokoli, karnabahar, rezene, kereviz, 

çilek ve enginar, on yıldan fazla bir süredir geri kazanım suyu ile sulanmaktadır (Şekil 4.2). 

Çiğ tüketilen gıda bitkilerinin, dezenfekte edilmiş filtrelenmiş geri kazanım suyu ile 

sulanmasında tüketici, çiftçi ve çevre için güvenli olup olmayacağını belirlemek için, büyük 

ölçekli, kullanımından önce 11 yıllık yoğun bir pilot çalışma gerçekleştirilmiştir (Sheikh ve 

dig., 1990). Bu projenin sonuçlarına göre, geri dönüşüm suyunun kullanılmasında, gıda 

ürünlerinin Giardia ve Cryptosporidium gibi patojen organizmalara karşı korunduğunu ortaya 

koymuştur (Sheikh ve dig., 1999).  

İlk başta "kanalizasyon suyu" ile sulanan ürünlerden korkan müşteri tarafından 

reddedilme endişesi olmasına rağmen, geri kazanılan su ile tarım yapan Kuzey Monterey 

İlçesindeki yerel çiftliklerin pazarlanması başarılı ve karlı olmuştur. Sonuç olarak, çiftçiler, 

ürünün geri kazanım suyu ile sulanmış olarak etiketlenmemeleri konusunda ısrar ettiler. 

Monterey Bölgesel Su Kirliliği Kontrol Ajansı, tarım topluluğu ile yakın bir işbirliği içinde 

çalışmaktadır ve geri dönüşüm suyu veya bu alanlarla ilişkili olabilecek bir salgın nedeniyle 

ortaya çıkan iddiaları giderecek bir acil durum planına sahiptir. Sulamanın 13 yılı boyunca 

(Aralık 2011'den itibariyle) böyle bir durumla karşılaşılmamıştır.  
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Şekil 4.2. Dezenfekte edilmiş üçüncül arıtmadan elde edilen geri dönüşüm suyuyla 

sulanan Monterey County bitki örtüleri  

Monterey County'deki örnek ve öncü projenin başarısı, hem teknik hem de kamusal 

kabul bakış açısından- Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın diğer bölgelerindeki benzer 

projeleri teşvik etti [US-CA-Temecula, US-WA-King County, Arjantin-Mendoza, İsrail / Filistin 

Toprakları / Ürdün-Zeytin Sulaması, Senegal-Dakar, Vietnam-Hanoi]. Doğu Sicilya'da (İtalya) 

Cirelli ve dig. (2012), yapay sulak alanlarda arıtılan çıkış suyunun, Akdeniz ülkelerinde ve su 

sıkıntısı çeken diğer kurak ve yarı kurak bölgelerdeki yenebilir gıda ürünlerinin sulamasında 

kullanılabileceğini gösterdi. Gıda ürünlerinin insan tüketimi için güvenli olduğunu 

göstermenin yanı sıra, bazı ürünlerde, geri kazanım suları ile yapılan sulamadan temiz su ile 

yapılan kontrol sulamalarına kıyasla, daha yüksek verim (yaklaşık %20) elde edildiği 

görülmüştür (EPA, 2012). 

4.2.4. İşlenmiş Yiyecek Bitkileri ve Yiyecek Dışı Ürünlerin Sulanması 

Direk tüketilmeyen mahsullerin (tohumluk bitkileri, sanayi mahsulleri, işlenmiş gıda 

bitkileri, yem bitkileri, meyve bahçesi bitkileri, vb.) sulama suyu ile sulanması, tarım 

topluluğu tarafından daha sorunsuz olup toplumca daha kolay kabul görür. Birçok ülke, 

toplum, tüketici ve tarım işçilerinin maruz kaldıkları riskin makul düzeyde olmasını sağlayan 

WHO kurallarını kullanmaktadır. Direk tüketilmeyen ürün sulaması için geri kazanım suyu 

kullanımı örneği, Şekil 4.3 [Ürdün-Sulama] 'da gösterildiği gibi, yonca bitkilerinde geri 

kazanım suyunun kullanıldığı Ürdün'dedir. 
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Şekil 4.3. Wadi Musa (Petra yakınlarındaki), Ürdün de ikincil arıtmadan çıkan su ile 

sulanmış yonca  

Amerika Birleşik Devletleri'nde, çeşitli eyaletlerde, gıda dışı mahsul sulamada, 

çoğunlukla gıda ürünlerine göre daha rahat olan geri kazanılmış su kullanımına ilişkin 

düzenlemeler kabul edilmiştir; bu da çoğu durumda dezenfekte edilmiş ikincil atık su 

arıtımının kullanılmasına izin vermektedir. Her halükarda, bunlar genellikle WHO kurallarına 

göre çok daha kısıtlayıcı niteliktedir. Örneğin, Kaliforniya Su Geri Kazanım Kriterleri (Başlık 

22), gıda dışı bitkilerin sulaması için total koliform bakterilerin 23 MPN / 100 mL'den daha 

düşük olması gerektiğini ifade eder. Bu standart, tarımsal işçilerin geri kazanım suyu ile 

yapılan sulamada suya maruz kalması ile ilgili endişelerle ilişkili olup, bu seviyede su kalitesi 

dezenfeksiyon ünitesi olan, iyi işletilen ikincil arıtma tesislerinde başarıyla elde edilebilir. 

Tablo 4.6'da gösterildiği gibi Kaliforniya ve WHO standartları arasında, dünya 

genelinde geniş bir arıtım standartları yelpazesi bulunmaktadır.  

Tablo 4.6. Gıda dışı bitki sulamasında küresel su kalitesi standartlarına örnekler  (EPA, 
2012) 

Eyalet, Bölge ve Ülkelere göre Mikrobiyal 
Standartlar veya Rehberler 

Toplam Koliform 
(100 mL) 

Fekal Koliform veya E.koli 
(100 mL) 

Puglia (Güney İtalya) ≤10  

California, İtalya ≤23  

Avustralya  ≤10 

Almanya ≤100 ≤10 

Washington ≤240  

Florida, Utah, Texas (EPA)  ≤200 

Arizona, New Mexico, Victoria  ≤1000 

Avusturya  ≤2000 

Sicilya ≤3000 ≤1000 

Kıbrıs  ≤3000 

Yunanistan, İspanya (WHO)  ≤10000 
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4.2.5. Hayvancılık Sulamasında Geri Kazanılmış Su 

Genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde dönüşüm suyu doğrudan hayvan tüketimi 

için kullanılmamaktadır; bununla birlikte, direk olmayan de facto yeniden kullanım sıklıkla 

gerçekleşir. Bunun için hazırlanan Tablo 4.7, hayvancılık tüketimi için kabul edilebilir su 

kalitesine rehber olmak için sunulmuştur.  

 
Tablo 4.7. Hayvanlar için içme suyundaki maddelerin konsantrasyonuna ilişkin esaslar 1  

Parametre Konsantrasyon (mg/L) 

Alüminyum (Al) 5,0 

Arsenik (As) 0,2 

Berilyum (Be)2 0,1 

Bor (B) 5,0 

Kadmiyum (Cd) 0,05 

Krom (Cr) 1,0 

Kobalt (Co) 1,0 

Bakır (Cu) 0,5 

Florür (F) 2,0 

Demir (Fe) Gerekli Değil 

Kurşun (Pb)3 0,1 

Mangan (Mn)4 0,05 

Civa (Hg) 0,01 

Molibden (Mo) 0,3 

Nitrat+Nitrit (NO3-N NO2-N) 100 

Nitrit (NO2-N)  10,0 

Selenyum (Se) 0,05 

Sodyum (Na) 10005 

Sülfat (SO4) 10006 

Vanadyum (V) 0,1 

Çinko (Zn) 24,0 
 

1Raisbeck ve dig. (2011) tarafından FAO (1985) Mo, Na ve SO4 için yapılan güncellemeler ile  
uyarlanmıştır. 
2Besi hayvancılığı için yeterli veri bulunmamaktadır, verilen değer sucul yaşam için kullanılmaktadır. 
3Kurşun birikebilir ve problemler 0,05 mg/L eşik değerinde başlayabilir. 
4Besi hayvancılığı için yeterli veri bulunmamaktadır, verilen içme suyu için kullanılmaktadır. 
5Hayvan yemindeki Na konsantrasyonu göz önünde bulundurulursa, kısa dönem (günler/haftalar) maruz kalma 
4000 mg/L seviyelerinde olabilir. 
6Hayvan yemindeki SO4 konsantrasyonu göz önünde bulundurulursa, kısa dönem (günler/haftalar) maruz kalma 
1,8 mg/L seviyelerinde olabilir. 

 

Tablo 4.7'deki bilgilerin, FAO 29 Tarımda Su Kalitesi ile geliştirildiğine ve Raisbeck ve 

diğerleri tarafından molibden, sodyum ve sülfat için güncellendiğine dikkat edilmelidir (FAO, 

1985). Bu değerler, yerüstü ve yeraltı sularında normalde bulunan bileşenlerin miktarlarına 

dayanır ve hayvan toleransının sınırları olmayabilir. Bu maddelerin hayvan vücudunda 

birikiminde sadece içtikleri su değil, ayrıca yemler yoluyla aldıkları ilave kaynaklar 

düşünülmelidir. Hayvanlar için bu maddelerin etkileri ile ilgili güvenlik endişeleri devam 

ederse, ek bilgi için yerel üniversitelerden istifade edilmelidir. 
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4.3. SU KAYNAKLARININ DESTEKLENMESİ AMACI İLE YENİDEN KULLANIM 

4.3.1. Çevresel Yeniden Kullanım 

Çevresel yeniden kullanım öncelikli olarak geri kazanılmış suları kullanarak sulak 

alanların beslenmesi ile dere ve akarsu debilerine desteği içerir. Akifer beslemesi de çevresel 

yeniden kullanım olarak değerlendirilebilir. Ancak bu uygulama birçok yeniden kullanım 

sisteminin yönetiminde ayrılmaz bir unsur sayıldığından bu konuyla ilgili geniş açıklamalar 

Bölüm 4.3.5’de verilmiştir (EPA, 2012). 

4.3.1.1. Sulak alanlar 

Amerika Birleşik Devletlerindeki önemli miktardaki sulak alan geçtiğimiz 200 yılda 

tarım, madencilik, ormancılık ve kentleşme gibi çeşitli kullanımlar için yok edildi. Sulak 

alanların; taşkın önleme, yaban hayatına ve su kuşlarına yaşama ortamı sağlama, besin zinciri 

desteği, akifer beslemesi ve su kalitesinin arttırılması gibi birçok önemli fonksiyonu vardır. 

Buna ilave olarak, bölgesel hidrolojik denge için peyzaj mozaiğindeki sulak alanların 

korunması önemlidir. Sulak alanlar; buharlaşma miktarını ayarlayarak ve bazı durumlarda 

akiferi besleyerek doğal bir su tasarrufu sağlarlar. Sulak alanlar ayrıca çok çeşitli kirlilik 

kaynaklarını arıtmak için kullanılabilen doğal sistemler olup gelişmiş ülkelerdeki kırsal 

alanlar için ve gelişmekte olan ülkelerde genel kullanım için caziptirler. 

Kalkınma ve yapılaşma; yağışların ve yüzey suyu akışlarının zamanlamasını ve 

miktarlarını değiştirmiş, yeraltı su seviyelerini düşürmüş ve bunlara bağlı çevre sistemlerini 

etkileyerek doğayı tahrip etmiştir. Bu etkilerin bir kısmını hafifletmek için geri kazanılmış su 

kullanılabilir. Geri kazanılmış su kullanarak hidrolojik olarak tahrip edilmiş sulak alanların 

eski haline getirilmesi ve iyileştirilmesi sağlanabilir. Geri kazanılmış suyun kullanımıyla yeni 

sulak alanlar oluşturulabilir. Böylelikle sulak alan yüzölçümü ve fonksiyonlarında net bir 

kazanç sağlanmış olur. Buna ek olarak, inşa edilmiş ve eski haline getirilmiş sulak alanlar 

peyzaj içinde habitat çeşitliliğini en üst düzeye çıkaracak şekilde tasarlanabilir ve 

yönetilebilir. 

Bu bölümün amacı sulak alanların kullanımını vurgulamak olsa da, Florida, Güney 

Dakota ve Washington da dahil olmak üzere bazı eyaletlerin, sulak alan sistemlerinde geri 

kazanılmış su kullanımını özel olarak düzenlemeye yönelik mevzuat oluşturduğunu belirtmek 

gerekir. Amerika Birleşik Devletlerin suları olarak kabul edilen doğal sulak alanlar, eyalet 

mevzuat şartlarına ek olarak EPA'nın NPDES İzin ve Su Kalitesi Standartları programları 

kapsamında korunmaktadır. Doğal sulak alanlara giren geri kazanılmış suyun kalitesi; federal, 

eyalet ve yerel makamlar tarafından belirlenir ve ikincil arıtma seviyesi veya daha yüksek 

seviyelere kadar arıtılmalıdır. Öte yandan, arıtım amacıyla inşa edilen ve işletilen yapay 
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sulak alanlar Amerika Birleşik Devletlerinin suları olarak kabul edilmez. Bu belgede sulak 

alanlar üzerine odaklanan bazı vaka incelemeleri vurgulanmış ve aşağıda kısaca 

özetlenmiştir: 

Phoenix / Arizona / ABD: 91.Cadde atık su arıtma tesisi, mevcut tesis üretiminin 

yaklaşık %60'ını (nükleer enerji tesisinin soğutma kulesi suyu, yeni yapay sulak alanlar ve bir 

sulama şirketinin tarımsal yeniden kullanımı için) yeniden kullanmaktadır. Geriye kalan 

arıtılmış atıksu ise kurumuş Salt River dere yatağına verilmektedir. 

Clayton / Georgia / ABD: Clayton Su İdaresi (CCWA), atıksu deşarj akış zararlarını en 

aza indirmek ve artan nüfus için su temini kaynaklarını artırma yolu olarak bir arazide arıtım 

yöntemini (Land Application System, LAS) seçerek suyun yeniden kullanımına 1970'lerde 

başladı. İlk başlarda kullanılan bu arazide arıtım yöntemi geçtiğimiz on yıl içinde seri bağlı 

sulak alanlara dönüştürüldü ve mevcut arıtma tesisi de ileri biyolojik arıtma tesisi haline 

getirildi. Bu sistem, bazı ek yapay sulak alanlar ile birlikte akifere biraz sızma sağlar. Fakat 

suyun büyük çoğunluğu Clayton Su İdaresi’nin su temini rezervuarları olan Shoal Creek ve 

Blalock barajlarına akar. Normal koşullar altında suyun yeniden kullanılmasından önce, suyun 

sulak alanları ve rezervuarları kat ederek ilerlemesi için genellikle 2 yıl geçer ve kuraklık 

koşullarında bu süre bir yıldan az sürer. Panhandle Road yapay sulak alanı ve E.L. Huie yapay 

sulak alanının arıtma kapasiteleri sırasıyla 193 L/s ve 762 L/s’dir. Arazide arıtımdan (LAS) 

sulak alanlara geçiş azalan pompaj ile enerji maliyetlerini düşürmüştür. Sulak alan sisteminin 

bakım ve işletimi daha ucuzdur. Böylelikle Clayton Su İdaresinin; bakım personeli, ekipman 

ve malzemelerini azaltmasına olanak sağlamıştır. Sulak alan arıtma sistemi ve dolaylı 

yeniden kullanım programı, Clayton Su İdaresi’nin ilave rezervuarda depolama ve su çekim 

gereksinimini azaltmıştır. 

Orlando Sulak Alanı / Florida / ABD: Orlando Easterly sulak alanı, yüksek oranlarda 

arıtılmış suyla çevreyi iyileştirmektedir.  Bu proje 1980'lerin ortasında şehrin izin verilen 

arıtma kapasitesinin artırılması ihtiyacı ile karşı karşıya kalıp hassas alan suyollarına 

boşaltılan nütrient miktarının artırılamamasının sonucu olarak başladı. Atıksuda endişe 

oluşturan kirleticiler öncelikle azot ve fosfor olup bunlar da bir su kütlesinde oksijeni tüketen 

ve balıkların ölmesine ve istenmeyen diğer koşullara neden olan alg patlamalarına sebep 

olur. Florida su kütleleri bu sorunlara, yaz aylarında meydana gelen düşük debili akışlar 

nedeniyle özellikle hassastır. Bu proje, yirmi yıllık performansı boyunca büyük başarı 

yakalamıştır. Orlando Sulak Alan Parkı 670 hektarlık alanı ile orman, bataklık ve göllerden 

oluşur ve kuş gözlemciliği, doğa fotoğrafçılığı, koşu ve bisiklet için mükemmel bir yerdir. 

Dikey Akışlı Sulak Alanlar / İsrail: İsrail'de evsel atıksuların desantralize arıtımı için 

kompakt dikey akışlı yapay sulak alanlar kullanılmaktadır. Geri devirli dikey akışlı yapay sulak 

alan çıkış suyu UV dezenfeksiyon ünitesinde arıtıldığında; 10 CFU/100 mL'den daha az olan 
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sıkı İsrail sulama için geri kazanılmış sudaki E. coli standartlarını sürekli bir şekilde 

karşılamıştır. Arıtılmış atıksu peyzaj ve muhtemelen yemlik ot sulaması için kullanılacaktır 

(EPA, 2012). 

4.3.1.1.1. Yaban Hayatı Habitatı ve Balıkçılık 

Çeşitli memeliler, bitkiler, böcekler, amfibiler, sürüngenler, kuşlar ve balık türleri, 

sulak alanlara gıda, yaşam alanları ve barınak için muhtaçtırlar. Sulak alanlar, dünyadaki 

biyolojik açıdan en verimli doğal ekosistemlerden biri olup sulak alanlarda bulunan türlerin 

sayısı ve çeşitliliği tropikal yağmur ormanları ve mercan resiflerinde bulunanlarla 

karşılaştırılabilir oranda çoktur. Göç eden su kuşları dinlenme, yemek ve yavrulamak için 

sulak alanlara ihtiyaç duymaktadır ve bu da popülasyonlarının artmasına sebep olur. Sulak 

alanlar ayrıca balık sağlığı için çok önemlidir, bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 

milyarlarca dolarlık balıkçılık endüstrisinde hayati öneme sahiptir. Sulak alanlar, Amerika 

Birleşik Devletleri'nde ticari olarak yetiştirilen balık ve kabuklu deniz hayvanlarının yüzde 

75'i ve hobi balık avcılığının yüzde 90'ı ile ilişkilidir. Sulak alanlar deniz ve tatlı su türleri için 

sürekli bir besin kaynağı, barınak ve büyüme alanları sağlar. Washington eyaletindeki Sequim 

şehri, kabuklu deniz hayvan barınaklarını ve tatlı su kaynaklarını korumak için su geri 

kazanım tesisi ve yeniden kullanma sistemi oluşturmuştur. Sequim şehrinin konumu 

nedeniyle toplum için su tasarrufu yapmak ve denizin korumasına öncelik vermek hayati 

öneme sahiptir. 

Arizona'da bulunan Sierra Vista Çevre Operasyonları Parkındaki başka bir vaka 

çalışması 260 hektar alan ve 30 açık doğal havuzu kapsar. Bu alanda yaklaşık 2.5 Mm3/yıl geri 

kazanılmış su ile akifer beslenmektedir. Bu bölgede 20 hektar yapay sulak alan, yaklaşık 81 

hektar otlak alanı ve 170 m2 yaban hayatı izleme tesisi bulunmaktadır. Yapay sulak alanlar; 

bitkilerin sudaki mevcut besin maddelerini kullanmasıyla suyu filtreleyip arıtmaları ve su 

kalitesinin arttırılması da dahil olmak üzere sayısız faydalı hizmet sunmaktadır. Çevre 

Operasyonları Parkındaki sulak alanlara ikincil olarak arıtılmış atıksu verilerek doğal olarak 

filtrelenmesi sağlanır. Çevre Operasyonları Parkının temel amacı, nehri olumsuz etkileyen 

sürekli yeraltısuyu çekimi etkilerini gidermek, yöreye özgü ve nesli tükenmekte olan türler 

için yaşam alanını korumaktır (EPA, 2012). 

4.3.1.1.2. Sel Önleme ve Hidrolojik Denge 

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sel hasarları her yıl ortalama 2 milyar dolarlık mal 

ve can kaybına neden olmaktadır (EPA, 2006a).  Sulak alanların en değerli yararlarından birisi 

sel sularını tutup depolayabilme kabiliyeti olup sulak alanlardaki bir havza alanının sadece 

%15'i taşkın pik değerlerini %60 gibi ciddi oranlarda azaltabilir. Büyük miktardaki sel sularını 
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tutmak ve depolamak için doğal tamponlar gibi davranarak sellerin sıklığını ve yoğunluğunu 

azaltmanın yanı sıra, kıyı sulak alanlar, kasırga veya tropikal fırtınalar kıyıya geldiğinde, 

denizin yükselerek su baskını oluşturma riskine karşı koruyucu görev yapar. Katrina Kasırgası 

sırasında Mississippi deltasında ve kıyı şeridinde daha fazla sulak alan olsaydı, Gulf Coast 

çevresinde meydana gelen hasarın ciddiyeti daha az olabilirdi. Sonuç olarak, Louisiana Çevre 

Kalitesi Kurumunun teşviki ve Delta Bölge Kurumunun 400000 USD’lik projesi ile New 

Orleans'ın Kanalizasyon ve Su İdaresi, AAT'den yüksek oranda arıtılmış su kullanılarak hasarlı 

bataklık arazilerini tekrar eski haline getirmek için bir çalışma başlattı. Çok disiplinli proje 

aynı zamanda yeni bir teknolojinin gösterimini; ferrat kullanarak atıksudan kirleticilerin 

giderilmesini ve sulak alanlarda arıtım için biyokatı kullanılarak yeni standartlar getirmesini 

amaçlamaktadır (AWWA, 2010). 

4.3.1.1.3. Rekreasyon ve Eğitimsel Faydalar 

Orlando Sulak Alanlar Parkı [ABD-FL-Orlando Islak Alanlar] gibi sulak alanlar; yürüyüş, 

hobi balıkçılığı, kuş gözlemciliği, fotoğrafçılık ve avcılık gibi popüler eğlence etkinlikleri için 

büyük öneme sahiptir. Sulak alanlar; çok çeşitli rekreasyonel faydalar sağlamasına ek olarak 

aynı zamanda sayısız daha soyut avantajlar da sunmaktadır. Sidwell Friends Okulu vaka 

çalışmasında gösterildiği gibi konut bölgelerine estetik bir değer katmak, nehir kıyısındaki 

erozyonun azaltılması ve ideal bir "açık hava sınıfı" olarak eğitim olanakları sağlamak da 

bunlardan bazılarıdır. Washington D.C.'deki okulun ortaokul binasının yenilenmesi 

çalışmalarına bir de yapay sulak alan dahil edildi. Bu su geri kazanım sistemi, 50 yıllık bir 

tesisin her öğrencide sosyal ve çevresel sorumluluk etiğini teşvik etmeyi amaçlayan dış ve iç 

mekânsal öğretim alanlarının genel bir dönüşümünün parçasıydı. Akıllı su yönetimine 

odaklanarak; yağmur bahçesi, gölet ve ekolojik ve eğitimsel amaçlar için yağmur suyu ve 

atıksuyu kullanan yapay sulak alanlar yapılarak merkezi bir avlu inşa edildi. Bu araziye, 

Chesapeake Körfezi yöresine özgü 50'den fazla bitki türü de eklendi. 

4.3.1.2. Nehir ve Dere Akımlarının Beslenmesi 

Su sektöründeki problemlerin çoğu, yüksek talep ve yetersiz su kaynağının bulunması 

dolayısıyladır. Su tasarrufu ve suların yeniden kullanımı ile nehir ve dere akımlarının 

beslenmesi de akiferlerin suya olan ihtiyacını azaltır. Nehir ve derelerin beslenmesi birçok 

yönden yüzey suyu deşarjından farklıdır. Besleme, estetik amaçlar veya sucul/nehir kenarı 

yaşam alanlarının geliştirilmesi gibi bir fayda sağlamayı amaçlarken deşarj öncelikle bertaraf 

etmeyi amaçlar. Nehir ve derelerin beslenmesi, su kalitesinin sağlanmasının yanı sıra diğer 

avantajlara sahip olmak için ekonomik bir yöntem ortaya koyabilir. Bir rezervuar alanının 

belirlenmesi sorununu en aza indirebilir. İlave su, alıcı su kütlesinin genel su kalitesini 
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artırabilir ve düşük akış sırasında yüksek su kalitesi sağlayarak kuraklık koşullarının etkisini 

azaltabilir. Nehir ve dere akımlarının artırımı ayrıca su kalitesinin bozulmasını azaltabilir 

veya ortadan kaldırabilir. Nehir akışlarını korumak, sucul ve yaban hayat yaşam alanlarını 

arttırmak ve suyollarının estetik değerini korumak için arzu edilebilir. İçme suyu ya da diğer 

kullanımlar için önemli miktarda su çekilen nehir veya dere mansabında suyun hacminin 

büyük ölçüde azaldığı yerlerde besleme gerekli olabilir. 

Barajlara yönelik olarak nehir veya dere beslemesi için su kalitesi gereksinimleri, 

suyolunun belirlenmiş kullanımı ve kabul edilebilir bir seviyeye kadar su kalitesini geliştirme 

amacına dayandırılacaktır. Buna ek olarak, yöreye özgü sucul hayatı geliştirecek sonucu 

yaratma üzerine bir vurgu yapılmalıdır. Alıcı su kütlesine deşarj edilen geri kazanılmış suyun 

kalitesi, akışa olan faydalarını değerlendirmek açısından kritik öneme sahiptir. Günümüzde, 

böyle su besleme planlarını değerlendirmek için sınırlı miktarda veri vardır ve 

detaylandırılmış, bölgeye özel değerlendirmelere ihtiyaç vardır (WRRF, 2011a).  Dere 

besleme uygulamaları için su geri kazanımı karmaşık bir fayda ve risk analizi gerektirir. 

Örneğin, atıksuyun mikrobiyolojik kirletici maddelerin yanı sıra bir kısmı kanserojen, toksin 

veya endokrin bozucu olabilen diğer iz organik kirleticileri de içerdiği bilinmektedir 

(Lazorchak and Smith, 2004).  Geri kazanılmış suda bulunan bu kirletici maddeler, kullanılan 

arıtım prosesine bağlı olarak farklı konsantrasyonlarda mevcut olabilirler (Barber ve dig., 

2012), ve bu tür bileşiklerin bir alıcı su kütlesi içinde bulunması ekotoksikolojik sonuçlar 

doğurabilir. 

Bazı eyaletlerde, geri kazanılan su kalitesi ve sulak alanların korunması için izleme 

gereksinimleri sağlayan yönetmelik veya düzenlemeler bulunurken, arıtma sisteminin bir 

parçası olarak görülebilir. Nehir ve dereleri beslemek için iyileştirilmiş su kalitesine ilişkin 

gereklilikler genellikle bir deşarj izni kapsamında bulunmaktadır. Bazı kirletici deşarj 

izinlerinde gerekli olan testler ve biyolojik izleme, geri kazanılan suyun ekolojik etkisinin bir 

göstergesi olabilmektedir. Bu yaklaşım, mevzuatta bir zorluk oluşturmaya devam 

edeceğinden dolayı tam olarak belirlenmemiştir. Bu nedenle, nehir veya dere beslemesi için 

değerlendirme ve tasarım, suyun alana özgü su kalitesi ve yaşam alanı ihtiyaçlarını ve geri 

kazanılmış suyun herhangi bir mansap akış kullanımını ele almalıdır. Uygun şekilde 

tasarlanmış bir nehir veya dere besleme projesinde alıcı ortamda nihai kullanımının koruyucu 

olmasını sağlamak için yapılan geri kazanılmış suyun arıtımı, bu suyun bir kaynak olarak 

kıymetine ve çevresel faydalar sağlama potansiyeline ilişkin halkın eğitimi fırsatlarını 

taşımaktadır. 

Bir vaka çalışması örneği, suyun yeniden kullanılmasının mansaptaki ekosistemlerde 

olumlu etki potansiyelini göstermektedir. Sequim şehrinde, belediye kullanımlarına ilaveten, 

tekrar havalandırılan geri kazanılmış su Bell Creek'e deşarj edilerek dere yatağında yaşayan 
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küçük türler için bentik tabakayı ıslak tutarak balıkçılık ve habitat restorasyonu için deredeki 

akımı iyileştirmektedir. 

4.3.1.3. Çevresel Yeniden Kullanımın Ekolojik Etkileri 

Çevresel yeniden kullanım uygulamalarında ekolojik risklerin mevcut atıksu deşarjı 

uygulamalarına göre nasıl değerlendirileceğini açıklayan raporlar bulunmaktadır (NRC, 

2012).  Ekolojik iyileştirme için yeniden kullanım projelerinde ekolojik risklerin; geri 

kazanılan suyun normal yüzey suyu deşarjı ile karşılaşılan risklerin üzerinde çıkması 

beklenmemektedir. Buna karşın, ilave seviyelerde arıtım uygulanırsa, yeniden kullanımda 

risklerin daha düşük olabileceği sonucuna varılmaktadır. Eser kimyasal bileşenlerinin ekolojik 

etkileri hakkında mevcut sınırlı bilgiden ötürü, doğal sucul sistemdeki popülasyon 

düzeyindeki etkilerin laboratuvar çalışmaları ile araştırılması gerekmektedir. Hassas sucul 

sistemlerin ekolojik olarak iyileştirilmesi hedeflenen yeniden kullanım uygulamalarında, 

sudaki organizmalar insanlardan daha farklı unsurlara karşı daha hassas olabildikleri için, bu 

bileşenlerin risklerinin dikkatle değerlendirilmesi gereklidir. 

Güney California'nın en büyük doğal gölü olan Lake Elsinore, yalnızca yağışlarla ve 

doğal akışla beslenmekte olup buradaki yıllık buharlaşma miktarı 1370 mm'dir. Gölün bu 

özelliklerinden dolayı onlarca yıldır düşük su seviyeleri ve yüksek konsantrasyonda nütrient 

maddeleri sebebiyle sorunlarla karşı karşıyadır. Elsinore Vadisi Belediye Su İşleri düşük su 

seviyelerine katkı sağlamak için göle günde 5 milyon galon geri kazanılmış suyu transfer 

etmek için bir projeyi hayata geçirmiştir. 

4.3.2. Operasyonel Depolama  

Geri kazanılmış su dağıtım sistemi, çeşitli kullanım amaçlarına göre farklı alıcılara 

yeniden kullanım olanağı sağlamaktadır. Kentsel yeniden kullanım alıcıları genelde golf 

sahaları ve parkları içerir ve aynı zamanda ticari ve endüstriyel müşteriler de bulunabilir. 

Kentsel yeniden kullanım için; Florida’daki Saint Petersburg şehri ve Kaliforniya’nın Irvine 

Ranch Su İdaresi örnek verilebilir. Bu yeniden kullanım programları daha önce 2004 yılı EPA 

kılavuzlarında tanımladığı gibi, soğutma, yıkama, tuvaletlerde ve sulama için su sağlar (EPA, 

2004).  Her su kullanımı farklı bir talep modeline sahiptir. Bu nedenle depolama ihtiyacını 

etkiler. Mevsimlik depolama yapılmadan çalışan sistemler olmasına rağmen, mevcut geri 

kazanılmış suyun yararlı yeniden kullanımını en üst düzeye çıkarmak için olanakları 

kısıtlamaktadır. Geri kazanılmış suyun artan değeri, operasyonel depolama tesislerinin daha 

iyi kullanılmasını sağlar. Mühendislik depolama sistemlerine ek olarak suyun akifer 

depolanması ve geri kazanımı, geri kazanılmış su kullanılabilirliğini ve talebini, özellikle uzun 

süreler için daha iyi ayarlamak için muazzam bir potansiyele sahiptir. Suyun akiferde 
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depolanması ve geri kazanımı için potansiyel depolama hacimleri ve arazi gereksinimleri, 

yerüstü depolama tankları ve yüzey rezervuarları gibi konvansiyonel mühendislik 

sistemlerine göre çok daha fazla olabilir. 

Planlamacılar mevsimlik saklama planlamasına ilişkin ek tartışmaları 2004 EPA 

yönergelerindeki metne atıf yaparak sağlamaktadır. Planlayıcılar ve mühendisler geri 

kazanılan su dağıtım sistemi depolamasının değerlendirmesini yaparken; kullanıcı türlerini, 

potansiyel günlük ve mevsimlik azami talepleri, eşzamanlı zirve noktaları için potansiyelleri, 

sulama için günün hangi saatlerinde kısıtlama uygulanacağını ve geri kazanılmış su sisteminin 

yangın söndürme gereksinimlerini karşılamak üzere dizayn edilip edilmeyeceğini hesaba 

katmalıdırlar. Ayrık ikili su dağıtım sistemleri, genellikle yangın söndürme sistemi içermez. 

Çünkü mevcut içme suyu sistemi; genellikle evsel su gereksinimlerini, sulama ihtiyaçlarını ve 

eş zamanlı yangın suyu gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmıştır. Sulama suyu 

ihtiyacını içme suyu sisteminden değil de geri kazanılmış su sisteminden karşılayarak, mevcut 

içilebilir su sisteminin kapasite ve kabiliyeti arttırılabilir. Böylelikle, geri kazanılmış su 

dağıtım sisteminin bileşenleri, sulama ve endüstriyel su taleplerine odaklanabilir. Sulama 

suyu taleplerine kıyasla endüstriyel kullanım suyu talebi farklı pik faktörleri ve günün belirli 

saatlerine dağılmış ihtiyaçlar oluşturduğu için, tasarımcılar uygun depolama hacimlerini 

belirlemede yardımcı olmak üzere zamansal simülasyon modelleri kullanabilir. Büyük 

miktarda suya ihtiyaç duyan kullanıcıların, kendi yerleşkelerinde depolama sağlamaları 

gerekebilir. Bu da birden fazla büyük kullanıcın 24 saat boyunca sabit bir akışın tedarik 

edilmesine olanak verir. Böylelikle, pompalama ve sistemin depolama gereksinimleri 

azaltılabilir. Florida'daki Loxahatchee Nehri İdaresi gibi bazı idareler büyük kullanıcılara geri 

kazanılmış su sevkiyatlarını; sözleşilen hacimlere ulaşıldığında veya aşırı yüksek talep 

dönemlerinde telemetri kontrollü valfler vasıtasıyla azaltma yeteneğine sahiptir. 

Operasyonel yönden; geri kazanılmış su sisteminde bakiye klorun bulunması, içme 

suyu sisteminde bakiye bulundurmak kadar önemlidir. Halk sağlığı kararları tasarım 

kriterlerini kontrol etmelidir. İnsanların temas etmesi muhtemel olan geri kazanılmış su 

sisteminde izleme ve kontrol önlemleri alınarak suyun bakteriyolojik kalitesi korunmalıdır. 

Yüksek su kalitesini korumak için depolama alanında ve basınç pompa istasyonlarında bakiye 

klor analizörleri ile artan miktarda dezenfektan eklenerek yeterli bakiye klor sağlanmalıdır. 

Geri kazanılmış suyun sistemde sürekli hareket etmesini sağlayan operasyonel uygulamalar 

ile suyun bayatlaması engellenerek dağıtılan geri kazanılmış suyun kalitesi arttırılabilir ve 

sistem bakım faaliyetleri azaltılabilir. Tankların daha düşük kotlarda işletilmesiyle veya geri 

kazanılmış su dağıtım sisteminin en uzak ucunda bir deşarj noktası ile yılın düşük akış veya 

düşük talep dönemlerinde su hareketinin sağlanması başarılabilir. İdeal bir tasarımda, 

ihtiyacı sürekli olan büyük kullanıcı sistemin sonunda konumlandırılırsa sürekli akış sağlanmış 
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olur. Dağıtım sisteminin sonlarına doğru bir dere veya diğer su kaynağına deşarj etme fırsatı 

varsa; bu çevresel su beslemesi bir taban akışı sağlar ve böylece dağıtım sisteminde geri 

kazanılmış su kalitesinin korunmasına yardımcı olur. Başka bir alternatif de, kanalizasyona 

kurulacak hava boşluğu tahliyesi ile düşük talep dönemlerinde bile geri beslenen su iletim 

hattında sürekli bir akış sağlanabilir. Tank malzemesinin seçimi, yerel su sistemine uygulanan 

malzeme seçim kriterlerine dayanmalıdır. Bu rehber, stabilize olmuş ve eyaletin belirlediği 

su kalitesi hedeflerine ulaşan geri kazanılmış suyun dağıtımına dayanmaktadır. Ters ozmos 

gibi ileri arıtma sistemleri için; dağıtım sistemine ve depolamaya pompalanmadan önce geri 

kazanılmış su stabilize edilmelidir. 

Geri kazanılmış su depolama tankları, içme suyu depolama tankları ile aynı şekilde 

kamu denetimine tabiidir. Mevcut bir sistemi yenilerken depoların konumlarının su idaresi 

tarafından kontrol edildiğinden ve bu depolarda geri kazanılmış su bulundurulabileceğinin 

değerlendirilmesi gerekir. Tank kotunu veya pompalama yüksekliği en aza indirgemek için 

içme suyu deposu yüksek bir arazide yer alıyorsa, geri kazanılmış su sistemi için de aynı 

avantaj geçerlidir. Tank rengi de dikkate alınması gereken önemli bir husustur. Birçok eyalet 

etiketleme zorunluluğuna sahip iken tank yapısı için renk seçenekleri belirtilmeyebilir. Bir 

tank kabı renginin belirlenmesi, müşterilerin sorularını azaltırken istikrarlı bir görüntü 

sunabilir ve aynı zamanda bakım maliyetini düşürebilir. İçme suyu depolama sistemlerinde 

olduğu gibi, depo alanları güvenli olmalıdır ve genellikle şebeke gözetim ve veri toplama 

(SCADA) sistemine bağlanmalıdır. Böylelikle su sistem operatörleri iki paralel sistemi izleyip 

kontrol edebilir (EPA, 2012). 

4.3.3. Yüzeysel Biriktirme – Su Rezervuarları 

Geri kazanılmış suların rezervuarlarda kullanımı ile oluşabilecek tehlikeler; golf 

sahalarındaki suya olası temas (balıkçılık ve kürek sporu vb.) ve tam vücut temasını içeren 

(suda yüzme, yürüme) faaliyetler ile gerçekleşebilir. Vücut temasını içeren rekreasyonel 

amaçlı yeniden kullanım için EPA, NPDES programı ile belirlenen arıtılmış atık suların 

yüzeysel sulara deşarjına ilişkin 1986 yılından beri rekreasyonel su kalitesi kriterlerine 

sahiptir. Bu kriterler, yüzücüleri hastalıklardan, rekreasyonel sularındaki patojenlere maruz 

kalmaktan korumak için geliştirilmşitir. EPA; moleküler biyoloji, viroloji ve analitik kimya 

alanlarındaki araştırma sonuçlarına dayanarak, 2011 yılında yeni rekreasyonel su kalitesi 

kriterleri önermiştir (EPA, 2011). 

4.3.3.1. Rekreasyon ve Peyzaj Amaçlı Rezervuarlar 

Padre Barajı Belediyesi Su İdaresi'ne ait olan ve işletilen bir rekreasyonel tesis olan 

Santee Gölü Rekreasyon Koruma Parkı; rekreasyonel rezervuarlarda arıtılmış su kullanımına 
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ilişkin bir örnektir. Bu park California eyaleti San Diego şehrinde stratejik bir konuma 

sahiptir. Yaklaşık 33 hektar su içeren yedi göl, Su İdaresinin su yeniden kullanım programının 

orijinal bir parçası olarak Sycamore Vadisi kuru akarsu yatağında kum ve çakıl madenciliği 

ile oluşturulmuştur. Bu idare 1960'lı yılların başında, suyun yeniden kullanım konseptinin 

gösterimi için gölleri rekreasyonel kullanıma dönüştürdü. Bu proje, geri kazanılmış suyun; 

rekreasyonel, tarımsal, sulama ve endüstriyel uygulamalar için kullanımının halk tarafından 

kabul görmesini sağlamak amacıyla yapılmıştır. 

Her tür yeniden kullanımda olduğu gibi, rezervuarları da içeren suyun yeniden 

kullanımı projelerinin geliştirilmesi, su talebi ve uygun maliyetli geri kazanılmış su ikilisinin 

bir fonksiyonudur. Geri kazanılmış su kullanılarak oluşturulan rezervuarların tipik 

düzenlemesi, bu kullanım için insanların suya olan temas etme potansiyeline göre 

yapılmaktadır. Örneğin Arizona'da, tekne ya da balıkçılık faaliyetleri amaçlanan rekreasyonel 

rezervuarlarında kullanılan geri kazanılmış su; A sınıfı su kriterlerinde olmalıdır. Bu kriterler; 

ikincil arıtım, filtrasyon ve dezenfeksiyonu içermekte olup son yedi günlük alınan geri 

kazanılan su numunesinin dördünde saptanabilir fekal koliform organizmaları bulunmamalı 

ve tek bir numunede koliform organizmaların maksimum konsantrasyonu 23/100 mL'yi 

geçmemelidir. NPDES, daha yüksek bakteri konsantrasyonlarına sahip arıtılmış atıksuyun bir 

su kütlesine deşarjına izin verebilmektedir. Ancak geri kazanılmış su kullanılan bu durumdaki 

rekreasyonel rezervuarlarda, yüzme ve tüm vücut teması olan diğer rekreasyon faaliyetleri 

yasaktır. Bu konu kamu sağlığını korumak için yapılan hedeflerle tutarlıdır. Özellikle 

gastrointestinal hastalık ile fekal indikatörü organizmaları arasında bir ilişki olduğunu ve 11 

yaşın altındaki çocukların buna maruz kalma riskinin daha fazla olduğunu ortaya koyan 

çalışmalar mevcuttur (Wade ve dig. 2008). 

Vücutla teması yasak olan rezervuarlar veya depolama, peyzaj ve yalnızca estetik 

amaçlar için oluşturulan insan yapımı rezervuarlarda daha esnek şartlar geçerli olabilir.  

4.3.4. Yüzey Suyu Depolama ve Beslemesi 

Yüzey suyunun içme suyu temininde kaynak olarak kullanıldığı bölgelerde suların 

arıtıldıktan sonra yüzey suyuna verilmesi durumunda içme suyu kaynağının artışına neden 

olmaktadır. Yüzey suyu depolanması ve beslemesinden farklı kullanımlar ile 

faydalanılabilmesinin yanında, bu bölümde yüzey sularına yapılan deşarjın plansız ve planlı 

olarak dolaylı içilebilir sulara olan etkisine odaklanılmıştır. Su idareleri; su temini için 

yeterli, en verimli ve uygun maliyetli seçenekleri aradıkları için onlarca yıldır plansız ve 

dolaylı içilebilir sularda yeniden kullanım başlamıştır. Çoğu durumda, arıtılmış atıksu içeren 

bir yüzeysel su kaynağını kullanma veya kullanmama kararı; kaynak suyunun kullanılabilirliği 

ve verimi, maliyet, toplumun kabul etmesi ve arıtılmış suyun kalitesine olan kamu güveni ile 
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alakalıdır. Bu faktörlerin dengesi, her su idaresi ve hizmet ettiği topluma göre farklılıklar 

gösterir.  

Çoğu durumda, yüzeysel su kaynaklarının akış aşağısındaki deşarjlar, kamu su temini 

için çekimler de dahil olmak üzere, boşaltımın akış aşağısında yararlı kullanımları koruyucu 

izin sınırlandırmaları ve buna karşılık gelen su kalite standartlarına uyacak şekilde tasarlanır. 

Bazı durumlarda, geri kazanılmış bir su arıtma prosesine çeşitli gelişmiş arıtma 

proseslerinin kademeli olarak eklenmesi geri kazanılmış suyun yüzey su kalite standartlarını 

karşılamasına ve böylece su kaynaklarının, örneğin SDWA'nın da olduğu gibi arttırılması için 

uygun bir seçenek olmasına izin verecektir. Yüzey suyunun arttırılması için teşvik edici ilave 

arıtımı sağlamak için su kaynaklarını korumak amacıyla yapılan düzenlemelerle sağlanabilir, 

ancak çoğu durumda doğrudan ya da dolaylı olarak bağımlı oldukları su kaynaklarının 

verimliliğini artırmak isteyen bir aşağı akım topluluğunun deşarj edilmesiyle elde edilen 

faydalar ile bağlantılıdır. 

Yukarıda belirtilen karar faktörlerini dolaylı içilebilir yeniden kullanımı tatmin etmek 

için gerekli olabilir, tipik olarak uygulamanın geçerliliğini kontrol eden iki ek faktör daha 

vardır. Birincisi, mevcut su kaynakları sınırlı kullanılabilirlik ve verimlilik olabileceği halde 

artan su temini ile su hakları, izin, depolama sözleşmeleri vb. Yoluyla ek verimi geri 

çekmenin faydalarını elde etmek için bir araç olmalıdır. Başka bir deyişle, bir kuruluş oranlı 

ödemelerine tanınan bir yarar olmadığı sürece, düzenleme veya kanunla öngörülenden fazla 

bir fon harcaması nadir bir şekilde beklenir. İkinci olarak, dolaylı içilebilir suların yeniden 

kullanımın halk tarafından kabul edilmesi büyük önem taşıyor ancak projenin ve yerel 

topluluğun özelliklerine dayanmalıdır. Aşağıdaki örnekler, bu anahtar bileşenlerin proje 

planlama ve uygulamada nasıl rol aldığını göstermektedir. 

Yüzey suyunun arttırılması ile ilgili sık sık değinilen bir örnek, Kuzey Amerika'daki 

Occoquan Rezervuarına Üst Occoquan Servisi Otoritesi (UOSA) tarafından deşarj olmasıdır 

[US-VA-Occoquan]. Bu özel durumda, ciddi su kalitesi sorunları, rezervuara çok sayıda küçük 

miktarda atık su deşarjından kaynaklanmıştır. Fairfax İdari Bölgesi Su Otoritesi, Kuzey 

Virginia'nın büyük bölümünün su ihtiyacını karşılamak için Occoquan Rezervuarından su 

çekiyor. UOSA su temini için rezervuara dayanan aynı yerel yönetim birimleri su kalitesi 

sorunları ile ilgilenmek için 1971'de kurulmuştur. Dolayısıyla, bu yerel yönetimler ve 

vekaleten ikamet eden vatandaşlar, suyun şu anda hem korunmalı hem de artıldığı ilk önemli 

bileşeni yerine getirecek ek atık su arıtımındaki yatırımlardan yararlandılar. İkinci anahtar 

bileşen ile ilgili olarak, iyileştirmeler rezervuarın su kalitesinde dramatik bir iyileşme sağladı 

ve bu durum genel halk tarafından kolayca görülebildi. Balıklar için düşük çözünmüş oksijen 

(ÇO), algların çiçeklenmesi, kötü koku ve diğer faktörler halkın geçmiş uygulamaları üzerinde 

su kalitesinin iyileşmesine neden olan somut bir örnek verdiği bölgeselleştirme ve ilave işlem 
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süreçleri bölge halk tarafından ele alındı. 

Başka bir örnek Georgia eyaletinin Gwinnett İdari Bölgesi Lanier Gölü'ne deşarj 

edilmesidir. Lanier Gölü, Atlanta'nın Chattahoochee Nehri üzerindeki Amerikan Mühendislik 

Birlik (USACE) tarafından işletilen Buford Barajı tarafından oluşturulmuştur. Gwinnett İdari 

Bölgesi göl etrafındaki birkaç toplulukta olduğu gibi tüm suyunu Lanier Gölü'nden çekiyor. 

Gölün sudan çekilmesi ile suların geri getirme istek arasındaki bağlantı göz önüne 

alındığında, ilk anahtar bileşen gözden geçirilmiş bir devlet suların çekim izninin verilmesi 

ve geri gönderilen su için kredi temin eden USACE depolama sözleşmesinin değiştirilmesi ile 

sağlandı. Bu durumda ana konular boşaltmaya ve gölde faydalananlar tarafından ortaya 

çıkarılan çok sayıda idari ve yasal zorluklara izin verilmesidir. Paydaşların odak noktası 

öncelikle göl kalitesi olduğu için deşarj sınırları antidegradasyon düzenlemelerini mantıksal 

olarak kullanarak daha sıkı düzenlemeler hale getirildi. Eylül 2011'deki bir federal mahkeme 

kararında Gürcistan’nın gölün su temini için kullanamadığına karar verildi. Gürcistan'ın 

komşuları Alabama ve Florida Kongrenin Gürcistan'a federal rezervuarı bir su kaynağı olarak 

kullanma izni vermediğini savundu (Henry, 2011). 

4.3.5. Akifer Beslemesi 

Nüfus artışı devam ettikçe buna bağlı olarak su talebi artmaktadır. Alternatif su 

kaynakları bu su talebini karşılamada çok iyi rol oynayabilir. Geri kazanılmış su; tuzlusu giriş 

bariyerlerinin oluşturulmasında, yeraltı suyunun aşırı çekilmesiyle oluşan çökmelerin 

olumsuz etkilerinin hafifletilmesinde ve yeraltı suyunun yenilenmesi için güvenilir bir kaynak 

sağlayabilir. Akifer besleme uzun bir geçmişe sahiptir ve başarılı bir şekilde yönetilen birçok 

örnek bulunmaktadır. Yönetimli akifer besleme (YAB) yaklaşık 50 yıldır Kaliforniya'da başarılı 

şekilde uygulanmaktadır. Montebello Forebay yeraltı suyu besleme projesinde geri 

kazanılmış su kullanılmaktadır ve Los Angeles metropolitan alanı için toplam su kaynağının 

%40'ını sağlamaktadır. 

Diğer YAB projelerinden Santa Ana nehir havzasında yapılan çalışmada gösterildiği 

gibi, su kaynağı akiferlerinde tuz dengesinin korunmasına yardımcı olmak için uygulanmıştır. 

Meksiko City'de geri kazanılmış su yerel akiferin beslenmesi için kullanılmaktadır. Burada 

yeraltısuyunun fazlaca çekilmesi bazı yerlerde toprağın 40 cm/yıl kadar bir hızla çökmesine 

neden olmaktadır (National Water Commission of Mexico, 2010). 

YAB sistemleri beş ana bileşen ile tanımlanabilir. Bunlar; geri kazanılmış su kaynağı, 

besleme metodu, yüzey altı depolaması, suyun geri kazanımı ve son olarak suyun nihai 

kullanımıdır. YAB’deki önemli noktalardan biri kullanımdan önce geri kazanılmış suyun 

yolculuk süresini yönetmektir. Sonuç olarak geri kazanılmış suyun yolculuk süresini ölçmek 

için çevresel olarak kabul edilebilir veya çevre dostu izleyicilerin belirlenmesi, seçilmesi ve 
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test edilmesi ile besleme sistemindeki bileşenler bazı araştırmaların konusu olmuştur.  

Geri kazanılmış su yüzey altı depolamasından sonra direk veya dolaylı olarak 

kullanılabilir. Bazı sistemler sulama için talep yüksek olduğu zamanlarda geri kazanılmış suyu 

doğrudan veya dolaylı olarak kullanır. Sulama talebi düşük olduğunda ise gelecekte dolaylı 

bir kullanım için bu su besleme yapılır.  

Yeraltı suyu beslemesinde iki ana uygulama, yüzeye yayma usulü ve doğrudan 

enjeksiyondur. Vadoz bölge enjeksiyon kuyularının kullanımı bu teknik bulunduğundan beri 

özellikle son yıllarda iyice artmaktadır. Doğrudan enjeksiyon kuyuları; hem suyun beslenmesi 

hem de depolanmış suyun geri kazanılması için çift amaçlı ASR (akifer depolama ve geri 

kazanım sistemi) kuyuları olarak da kullanılabilir. Besleme yöntemi; suyun depo bölgesine 

beslenmesi ve daha sonra suyun tekrar çekilip kullanılabilmesini etkileyen faktörlerden 

akifer türüne, akiferin derinliğine ve akifer özelliklerine bağlıdır. Besleme havzalarının ve 

Vadoz bölge enjeksiyon kuyularının kullanımı serbest akiferler ile sınırlı olmasına rağmen 

doğrudan enjeksiyon sistemi hem serbest hem de daha derindeki kapalı akifer sistemlerinde 

kullanılabilir. 

Belli bir uygulama için en uygun YAB sisteminin seçimini ve tasarımını etkileyen 

bölgeye özel değişkenler vardır. “YAB sisteminde kullanılması düşünülen akifer nedir?” 

sorusu ilk kritik sorudur. Eğer kapalı bir akifer düşünülüyorsa o zaman direk enjeksiyon tek 

uygun alternatiftir; direk enjeksiyon tek yönlü kullanımlı besleme enjeksiyon kuyularını veya 

ASR sisteminde kullanılan çift amaçlı kuyuları içerebilir. Yeraltı suyu besleme projesinin 

amacı kısa vadeli depolama sağlamak ve suyun hızlı bir şekilde çekilip geri kazanımını 

gerektiriyorsa ASR sistemi tek uygulanabilir alternatif olabilir. Mevcut bir dağıtım ve kuyu 

sistemi ASR sisteminin bir parçası olarak kullanılabilirse o zaman çift amaçlı doğrudan 

enjeksiyon kuyuları en iyi seçim olabilir. Eğer serbest bir akiferse besleme metodunun 

seçiminde hiçbir kısıtlama yoktur, herhangi bir besleme metodu kullanılabilir. 

Serbest akiferler için yeraltı suyu derinliği arttıkça doğrudan enjeksiyon kuyularının 

maliyeti artmaktadır. Bu nedenle derinliğin etkisi her bir farklı durum için 

değerlendirilmelidir. Arazi fiyatları, yeri ve müsaitliği, değerlendirilecek temel konulardır. 

Yeraltı suyu tepeleşmesi da dahil olmak üzere yükselen yeraltı suyu seviyelerinden 

kaynaklanan potansiyel negatif etkiler de dikkate alınmalıdır (EPA, 2012). 

4.3.5.1. Yüzeye Yayma Metodu 

Yüzeye yayma usulü yüksek yükleme oranlarından ve nispeten düşük bakım 

ihtiyacından dolayı yeraltı suyu beslemesi için en yaygın kullanılan yöntemdir. Havuz veya 

birkaç havuzdan oluşan yayma havzasında, geri kazanılmış su; kil tabakası, kum, çakıl, çamur 

ve kilden oluşan toprak katmanlarına sızar. Geri kazanılmış su toprağın içinde 
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süzüldüğünden, Toprak Akifer Arıtma Sistemi (TAAS) adı verilen bir süreçle bu toprak 

katmanlarında daha fazla fiziksel, biyolojik ve kimyasal arıtmaya tabi tutulmuş olur. Sonuç 

olarak bu arıtılmış su, yeraltı su kaynağının bir parçası haline gelir. TAAS sistemleri; serbest 

akiferler, sınırlayıcı katmanları olmayan vadoz bölgeler ve yeterli sızma oranlarına izin 

verecek kadar iri fakat yeterli filtrasyonu sağlayacak kadar ince topraklar gerektirir.  

TAAS; akifer depolama ve geri kazanım sistemi (ASR), vadoz zon enjeksiyonu ve direkt 

enjeksiyon sırasında da farklı oranlarda gerçekleşmektedir. Yönetim teknikleri bölgeye özgü 

olup değişiklikler göstermekle birlikte, en yaygın ortak prensipler birçok yayma sisteminde 

uygulanmaktadır. Suların yüzeye yayma usulünün performansını etkileyebilecek üç ana 

mühendislik faktörü; geri kazanılmış suların ön arıtımı, saha özellikleri ve işletme koşullarıdır 

(Fox, 2002). 

Geri Kazanılmış Suların Ön Arıtımı: Evsel atıksular tipik olarak asgari bir 

konvansiyonel ikincil arıtma işlemi görür. Ancak dezenfeksiyon (örn. klorlama) ardından 

yeraltı suyu beslemesinden önce filtrasyon işlemi de yapılabilir. Amerika’daki bazı su 

idareleri, içilebilir su akiferlerine geri kazanılmış suyu beslemeden önce mikrofiltrasyon, ters 

osmoz ve ultraviyole (UV) dezenfeksiyonla daha fazla arıtmaya başlamıştır. Yeraltı suyu 

havzalarında yayılan arıtılmış su için toprağın kendisi TAAS yoluyla suyun arıtılmasına katkı 

sağlamaktadır. Geri kazanılmış suyun ön arıtımı bir TAAS’ın performansını doğrudan 

etkilemektedir. Ters osmoz süreçleri yüksek geri kazanılmış su kalitesi sağlarken bu 

süreçlerden çıkan tuzlu (reject) su atıklarının bertarafı zor olabilir. 

Saha Özellikleri: Suların yüzeye yayma işlemi için saha özelliklerini bölgenin yerel 

jeolojisi ve hidrojeolojisi belirler. Yer seçimi; sızma için uygunluk, taşıma kanallarına 

yakınlık ve/veya arıtma tesislerinin durumu ve arazi kullanılabilirliği kriterleri de dahil olmak 

üzere bir dizi faktöre bağlıdır. Yayılma zeminleri için tasarım seçenekleri havza boyutu ve 

derinliği ile üretim kuyularının yerleri ile ilgilidir. Yeraltı akış süresi kuyunun konumuna 

bağlıdır. 

Sistemin İşletme Koşulları: Yüzey yayma usulünün etkili olabilmesi için sızıntıyı en 

üst düzeye çıkarmak üzere toprağın ıslak yüzeylerinin tıkanmış olmaması ve geri kazanılan 

su kalitesinin sızmayı engellememesi gereklidir. Yayılma havzaları tipik olarak girişi ve 

süzülmeyi optimize etmek için tasarlanmış bir ıslatma/kurutma döngüsü altında çalıştırılır. 

Yayılma havzaları daha küçük havzalardan oluşan organize bir sisteme bölünebilir. Sıra ile 

bazı havuzlar doldurulup kullanılmakta iken bazıları kurutulup bu havuzlarda bakım 

yapılmasına imkan sağlanabilir. 

Alglerin gelişimi ve böcek üreme gibi sıkıntılı koşulları önlemek için yayılma havzaları 

iyi işletilip yönetilmelidir. Bunun için genelde bazı havuzları doldurma, boşaltma ve kurutma 

döngüsü yoluyla bir yönetim gerçekleştirilir. Döngü süresi; zemin koşullarına, tabakalarda 
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tıkanıklık oluşmasına ve yeraltı su seviyesine olan mesafeye bağlıdır. Algler havuzların 

tabanını tıkayabilir ve sızma hızlarını düşürebilir. Alglerin büyümesini en aza indirmek için 

memba kısmında nütrientin uzaklaştırılması veya özellikle yaz mevsimindeki güneş yoğunluğu 

ve artan sıcaklık nedeniyle alg büyüme oranlarının arttığı dönemlerde geri kazanılan suyun 

havuzlarda bekleme süresinin azaltılması gerekebilir. 

Havuzlarda tıkanmayı önlemek için yapılacak periyodik bakım toprağın üst katını 

sıyırarak havuz tabanının temizlenmesini içerir. Yüzey tıkanıklığını gidermek için havuz 

tabanı genelde sürülmez çünkü toprağın sürülmesi işlemi daha ince kil parçacıklarını toprakta 

daha derine doğru itekler. Islatma döngüsünde tıkanma tabakası oluşursa, sızma hızları kabul 

edilemez seviyelere düşebilir. Kurutma döngüsü tıkanma tabakasının havalandırılması ve 

kurutulmasına ve bir sonraki ıslatma döngüsü boyunca sızma hızlarının iyileştirilmesine imkan 

sağlamaktadır. 

4.3.5.2. Enjeksiyon Kuyuları 

Yeraltı su beslemesi yönteminde kullanılan enjeksiyon kuyular ile, ya vadoz zona 

(doymamış bölge) ya da doğrudan akiferin içine enjekte edilmektedir. Her bir enjeksiyon 

metodu kendine ait özel bir uygulanabilirliğe ve gereksinimlere sahiptir ve bu özellikler su 

kaynağının yeri, miktarı ve kalitesi ile vadoz zonun ve hedeflenen akiferin hidrolojisine bağlı 

olarak değişmektedir. Doğrudan enjeksiyon kuyuları vadoz zon kuyulara göre daha pahalıdır, 

ancak suyun nereye enjekte edildiğinin kontrolü su kaybı ile ilişkili riskleri en aza 

indirmektedir. Doğrudan enjeksiyon kuyularının temizlemesi ve onarılması kolaydır, 

böylelikle tortu azaltılarak kuyuların ömrü uzamaktadır. Vadoz zon ve doğrudan enjeksiyon 

kuyularının yapım ve işletimine dair özeti Tablo 4.8’de açıklandığı gibi her bir metodun 

avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. Vadoz zon kuyuları en ucuz enjeksiyon 

metottur, ancak sınırlı bir ömrü oldukları için periyodik olarak değiştirilmeleri 

gerekmektedir. Doğrudan enjeksiyon kuyular daha pahalı olmakla birlikte uzun bir ömre 

sahiptirler ve suyu doğrudan hızlı bir şeklide akiferin içine deşarj etmeye imkan sağlarlar.  

Tablo 4.8. Vadoz zon ile doğrudan enjeksiyon kuyularının karşılaştırması  

Besleme 
metotu 

Avantaj Dezavantaj 

 
 
 
 

Vadoz zon 
kuyuları 

• Serbest akiferler için uygundur 

• Düşük geçirgenlikli katmanlardan 
geçer 

• Yüzey yayması usulüne göre 
akiferlere ulaşım süresinin düşüklüğü 

• Düşük maliyet 

• SAT'ın su kalitesine faydası 

• Çekim kuyularının daha yakın 
tampon bölge mesafesine izin 
verilmesi 

• Tıkanmış kuyuların rehabilite 
edilememesi 

• Taşınım yollarının belirginliğinin azalması 

• Hava girişini önlemek için gerekli olan 
çalışmalar 

• Derin kil tabakalarına nüfuz etmesi için 
daha derin kuyu gereksinimi 

• Periyodik olarak yeni kuyuların gerekli 
olması 

• Daha fazla su kaybı riski 
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Doğrudan 
enjeksiyon 
kuyuları 

• Belirli akiferin veya yerin 
seçilebilmesi  

• Yeraltı su seviyesinin anında artması 

• Kuyuların temizlenebilmesi ve 
onarılabilmesi 

• Uzun zaman hizmet verebilmesi  

• Kuyuların inşası ve bakım maliyetinin 
pahalı olması 

• Kapasiteyi korumak için düzenli ve 
periyodik olarak pompalama gereksinimi 

• Hava girmesini en aza indirmek için 
valflerin gerekli olması 

 

Vadoz zon enjeksiyonu: Arıtılmış suları kullanarak yeraltı su beslemesi için 1900’lü 

yıllarda vadoz zon enjeksiyon kuyuları metodu geliştirilmiştir. Bu metot derinliği daha fazla 

olan akiferlerde, doğrudan enjeksiyon kuyularının inşası zor ve pahalı olan bölgeler için 

uygulanmaya başlamıştır. Vadoz zon kuyusu, yeraltı su tablasının üstündeki doymamış zonda 

kurulan kuru bir kuyudur. Bu kuyular genellikle geniş çaplı bir sondaj deliğinden, bazen de 

bir filtre bölgesi ile kurulan bir kaplama veya sızdırma düzeneğinden oluşmaktadır. Vadoz 

zon enjeksiyon kuyuları besleme suyunun toprağın içine iletilmesini sağlarken filtre bölgesi 

ve screen veya perfore boru vasıtasıyla suyun vadoz zona girmesine ve yeraltı su tablasına 

süzülmesine imkan sağlamaktadır. Yüzeysel topraklarda, sığ yüzeyaltı kil katmanları olan 

bölgelerde veya sızmanın derinlere ulaşmasını engelleyen düşük geçirgenlikli topraklarda 

böyle kanalların inşa edilmesi avantajlı olabilir. Vadoz zon enjeksiyon kuyuları, besleme 

suyunun bu katmanlardan geçip ve yeraltı su tablasına daha hızlı bir şekilde ulaşmasını 

sağlamaktadır. 

Tipik bir vadoz zon enjeksiyon kuyusu, yaklaşık 0,5-2 m arasında çapa sahiptir ve 

derinliği 30-45 m arasında değişmektedir. Bir vadoz zon enjeksiyon kuyusu, poroz gözenekli 

ortam ile doldurulur ve havanın içeri girmesini önlemek için yükseltici bir boru kullanarak 

kuyunun tabanından suyun girmesi sağlanır. Bu kuyuların avantajlarından biri doğrudan 

enjeksiyon kuyularına göre maliyet açısından çok daha tasarruflu bir metottur.  

Vadoz zon kuyularının sızma oranları, doğrudan enjeksiyon kuyularına kıyasıyla 

genellikle benzer veya biraz daha iyi olmasına rağmen, geri yıkama yapılamaz ve ciddi 

şekilde tıkanmış olan kuyular bir daha kullanılmaz hale gelir. Bu nedenle, vadoz zon 

enjeksiyon kuyularının performansının devamlılığı için güvenilir bir ön arıtma gereklidir. 

Akifere enjekte edilecek sularda dezenfeksiyon bakiyesinin olması, ters ozmos gibi 

işlemlerden geçmediği zaman kritik bir önem taşımaktadır. Vadoz zon enjeksiyon kuyuları, 

doğrudan enjeksiyon kuyularla kıyasladığı zaman, tahmini 5 yıl bir ömre sahip oldukları için 

yine de ekonomik bir seçimdir. Bu kuyular, suyun vadoz zonundan süzülüp doymuş bölgeye 

akmasını sağladığı için, doğal bir arıtma gerçekleştirip (SAT) kalite açısından suyun iyileşmesi 

de beklenmektedir. 

Kurulacak vadoz zon enjeksiyon kuyuların sayısı, zemin matrisinin deşarj kapasitesine 

bağlıdır ve deşarj kapasitesi de sızma testleri veya kuyu testleri yapılarak tahmin 

edilmektedir. Suyun vadoz zonunda toprağın içinden süzülmesini etkileyen faktör zemin 
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yapısının litolojisi ve hidrolik iletkenliğidir. Suyun hareketini önceden tahmin etmek; kil 

katmanlarının durumu ve düşük geçirgenlik gibi yerel özelliklerle oldukça bağlantılı olduğu 

için zordur. Direk enjeksiyona göre vadoz zon projelerindeki su kaybı riski daha büyüktür. 

Yeraltı suyu modellemesi tahminlerine göre, vadoz zonuna beslenen suların akiferin en üst 

seviyesine uluşması yaklaşık 300 gün almaktadır.  

Beslenen suyun yeraltı akiferlerine hangi oranda ulaştığının belirlenebilmesi kil 

tabakaları ve zeminin düşük geçirgenliği nedeniyle minimum bir kontrole sahiptir. 

Hızlı Sızma Hendekleri: Hızlı sızma hendeği (Rapid Infiltration Trench - RIT) vadoz 

zon kuyuları değildir. Ancak besleme suyunun bir deliğe veya hendeğe boşaltılmasıyla 

gerçekleşir. Bununla birlikte, hızlı sızma hendekleri; dikey olarak inşa edilmiş vadoz zon 

kuyularının aksine toprakta yatay doğrultuda uzunca kazılmış ve kum gibi gözenekli filtre 

malzemesi ile dolu hendeklerdir. Yatay olarak teşkil edilmiş delikli perfore bir boru, suyu 

hendeklerde ileterek toprağa sızdırmasını sağlamaktadır. Hendekler, yeraltı suyunun derin 

olduğu vadoz zonlarda veya yeraltı su seviyelerinin yüzeye yakın olduğu akiferlerde 

kazılabilmektedir. Hızlı sızma hendekleri gerçek bir kuyu olmadığından, özel müteahhitlere 

ihtiyaç duyulmaz ve maliyetler hem vadoz zon enjeksiyonundan hem de doğrudan enjeksiyon 

kuyularından daha ucuzdur. 

Doğrudan Enjeksiyon Kuyuları: Doğrudan enjeksiyon sistemleri suyu serbest yada 

kapalı akiferlere pompa vasıtasıyla enjekte etmektedir. Doğrudan enjeksiyon sistemleri, 

alanın veya hidrojeolojik koşulların yüzey yayma usulüne elverişli olmadığı durumlarda 

kullanılır. Bunlar, düşük geçirgenliğe sahip uygun olmayan yüzey/yüzeye yakın topraklar, 

yapay sulak alanların inşası için olumsuz topografya, basınçlı akiferlere deşarj etme isteği 

veya arazinin kıtlığı gibi koşuları içerebilmektedir. Doğrudan enjeksiyon sistemler, kıyı 

sahillerde deniz suyu girişimine karşı bariyer oluşturması ve çift amaçlı kuyular kullanarak 

ASR (Akifer depolama ve geri kazanım) sistemlerin geliştirilmesinde etkili bir yöntemdir. 

Doğrudan bir enjeksiyon kuyusu tasarlarken, arıtılmış atıksuyun enjekte edileceği akifer ve 

suyun taşınmasını etkileyen akiferin çevresindeki sınırlayıcı hidrolik özelliklerinin iyi bir 

şekilde araştırılması büyük bir önem taşımaktadır. Buna ek olarak, doğrudan enjeksiyon 

sistemi oluşturulurken yeniden kullanım sistemindeki ve seçilmiş akiferdeki su kalitesi 

değerlendirilip son kullanıcının ihtiyaçları ile örtüştüğü görülmelidir.  

Doğrudan enjeksiyon bir kuyunun inşasında, seçilmiş akiferin içine doğru bir delik 

açılır ve akiferin belirli bir derinlik seviyesine kadar besleme suyu deşarj edilir. Doğrudan 

enjekisyon kuyuları su çekilen kuyulara (extraction wells) benzer şekilde; sondaj ve gövde, 

bazen perde, kuyunun çevresindeki granül ortam ve kuyunun içerisinde bir delikli veya screen 

borudan oluşmaktadır. Kuyunun çapı, gerekli debiye ve akiferin suyu taşıma kabiliyetine 

bağlıdır. Konsolide olmayan formasyonlarda screen borular gereklidir, oysa kaya 
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oluşumlarında genellikle açık uçlu boru yapısı kullanılır. Enjeksiyon kuyusu, spesifik akiferler 

veya enjeksiyon için en uygun akiferin spesifik bölümlerini hedefleyecek şekilde 

tasarlanabilir. Tipik bir enjeksiyon kuyusunun çapı 30-75 cm arasında değişir ve derinlikleri 

bazı uygulamalarda 30 m’nin altında olabilir veya 500 m’nin üstüne çıkabilir.  

İdeal olarak, bir enjeksiyon kuyusu; suyun pompa ile çekilebileceği aynı miktarda suyu 

yeniden beslemelidir, ancak koşullar nadiren idealdir. Enjeksiyon/çekim oranları, zamanla 

azalma eğilimindedir. Tıkanmalar yüzey yayma usulünde kazıma, kurutma ve diğer basit 

yöntemlerle kolay bir şekilde giderilmekte iken direk enjeksiyon sisteminde tıkanmaların 

giderilmesi zaman alıcı olup maliyetleri de yüksektir. Tıkanmanın en sık karşılaşılan 

nedenleri ise, organik ve inorganik katıların birikimi, biyolojik ve kimyasal çökeltiler ve 

türbülanslardan gelen çözünmüş hava ve gazlardır. Düşük konsantrasyonlarda askıda katı 

maddeler (1 mg/L) enjeksiyon kuyularında tıkanmaya sebep olabilirler. Aynı şekilde düşük 

konsantrasyonlarda organik kirleticiler bile enjeksiyon noktasına yakın bakteriyolojik 

büyüme nedeniyle tıkanmaya neden olabilir. Bu sorunların giderilmesi için mekanik çözümler 

olabileceği gibi asit ve dezenfektan gibi kimyasalların enjeksiyonu gibi işlemler uygulanır. 

Organik maddelerin yeraltı su sisteminde zaman içerisinde giderilmesi, özellikle 

aerobik veya anoksik koşullar altında gerçekleştirilebilmektedir (Gordon ve dig., 2002; Toze 

and Hanna, 2002).  Dolayısıyla, doğrudan enjeksiyon kuyularının çekim kuyularına göre 

konumu, akiferde akış yolu uzunluğu ve kalış süresinin belirlenmesi, aynı zamanda deşarj 

suyunun yerli yeraltı suları ile karıştırılmasında kritik bir öneme sahiptir. Ters ozmos gibi 

işlemlerden geçen besleme sularının akiferlere verilmesi durumunda yeniden su kalitesinin 

iyileşmesi beklenmemektedir.  

4.3.5.3. İçilebilir Olmayan Yeraltısuyu Beslemesi 

İçme suyu temininde kullanılmayan akifere arıtılmış suyun enjeksiyonu uzun yıllardır 

uygulanmaktadır. Fakat bu besleme genellikle arıtılmış atıksu çıkışının deşarj metodu olarak 

görülmektedir. Arıtılmış suyun deşarj metotlarına ek olarak, bu suyun yeraltına enjeksiyonu 

birçok farklı fayda sağlayabilir. Bunlar; 

• Daha sonra kullanım veya deşarj için arıtılmış suyun geri kazanımı,  

• Yakındaki yüzey akışın beslenmesi,  

• Arıtılmış suların kuru mevsimde tarımsal amaçlı kullanım için bu tip alanların altına 

mevsimlik olarak depolanması, 

Birçok durumda, geri kazanılan su kalitesini iyileştirmeye yönelik ek bir işlem adımı 

olarak bu su toprağa veya akifer sistemine verilerek yeraltı suları beslenebilir. Toprak akifer 

arıtma sistemi, TAAS; (Soil-Aquifer Treatment, SAT) özellikle kurak alanlardaki kuru 

bölgelerde etkilidir. Arizona, Kaliforniya ve İsrail’deki (Idelovich, 1981) çalışmalar arıtılmış 
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suyun geri kazanımının çoğu bitki türünün sulanması için uygun olabileceğini yani işlenmeden 

yenen bitkilerin bile bu şekilde sulanabileceğini göstermektedir.  

Oregon'daki Talking Water Gardens projesi kamu-özel işbirliğinin yeraltısuyu 

beslenmesi gibi ekolojik hizmetler sağlayan bir vaka çalışması örneğidir. Bu çalışma; Albany 

ve Millersburg şehirlerinin, Willamette Nehri için yeni belirlenen Günlük Maksimum Toplam 

Yük (GMTY) yaklaşımıyla sıcaklığın limit değerlere uymasına yardımcı olmuştur. GMTY'nin 

amacı, tehdit altındaki bir alabalık-somon türünü koruyarak o bölgedeki balık geçişini 

iyileştirmektir. Talking Water Gardens projesi, çıkış atıksuyunun sulak alanlarda doğal 

hidrolojik süreç olarak bir son arıtım basamağı gibi hizmet etmektedir.  

Proje, birçok geleneksel atıksu arıtma yöntemine göre çevreye daha yararlı bir 

alternatif olarak görülen 15 hektar yapay sulak alan içermektedir. Proje geliştiricileri; 

ekolojik hizmetler, habitata verilen zararlar, yeraltısuyu besleme ve habitat çeşitliliği gibi 

proje nitelikleri göz önüne alındığında, sulak alan arıtım alternatifinin geleneksel bir arıtım 

yöntemine kıyasla yaklaşık 2,5 kat daha fazla değer sağlayacağını tahmin etmektedir (EPA, 

n.d., 2011-2015). 

4.3.5.4. Örnek Uygulamalar 

Shafdan, İSRAİL 

Shafdan İsrail’deki en büyük arıtma tesisidir. Yaklaşık 370.000 m3/gün suyu 

arıtmaktadır. Atıksu birincil arıtım (elek, kum tutucu), klasik aktif çamur (ikincil arıtım) ve 

SAT (üçüncül arıtım) ile arıtılmaktadır. Shafdan atıksu arıtma tesisi yaklaşık 125 Mm3/yıl suyu 

SAT ile arıtmaktadır. SAT süresince ikincil arıtımdan çıkan su doymamış bölge (infiltrasyon 

havuzu olarak) aracılığıyla yerel akifere deşarj olur. SAT için 1Mm2 alanda 5 adet infiltrasyon 

havuzu vardır. Her biri sulak alanlara ayrılmıştır ve deşarj rejimi 3-5 günlük sulu-kuru 

dönüşümü ile çalışmaktadır (genellikle 1 gün sulu ve 2 gün kuru). Bu yönetim sistemi 

oksidasyonu artırmak ve aerobik şartları sürdürebilmek için uygulanmaktadır. Doymamış 

bölge kalınlığı infiltrasyon havuzunun altında 30-40 m dir. Suyun geri kazanımı 6-36 aylık 

periyotta akiferde tutma ile sağlanmaktadır. Şekil 4.4’de infiltrasyon havuzu verilmiştir. 
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Şekil 4.4. İnfiltrasyon havuzu Yavne, Dan bölgesi  

SAT azot bileşikleri, mikrokirleticiler ve mikroorganizmalar gibi kirliliklerin giderimini 

etkilediğinden dolayı organik madde giderimi önemli bir parametredir. Organik bileşiklerin 

oksidasyon prosesinin çoğu doymamış bölgede gerçekleşir. SAT sistemindeki 1 günlük 

infiltrasyon ve 2 günlük kuraklık döneminde doymamış bölgedeki oksijen tüketimi 42.5 ± 12 

mg/L’dir. Bu yüksek O2 tüketimi SAT’ın yüksek arıtım veriminden (%90 DOC ve sürekli 

amonyak giderimi) dolayıdır. İnfiltrasyon sırasında yüksek amonyak ve DOC varlığı sonucunda 

aerobik biyobozunma prosesi hızlı bir şekilde ÇO tüketir. ÇO tüketilirken mikroorganizmalar 

genellikle toprakta bulunan nitrat ve mangan/demiroksit olan elektron alıcılarını kullanırlar. 

Proses sırasında yüksek Mn konsantrasyonu 2-40 µmol/L (110-2200 µmol/L) gözlemlenmiştir. 

Dağıtım borularında magnezyumoksitin çökelmesiyle tarımsal sulama sistemleri borularında 

tıkanıklık oluşmuştur. SAT’da meydana gelen diğer bir problemse infiltrasyonun 

uygulanabileceği alanın sınırlı olmasından dolayı infiltrasyon için artan miktarda çıkış 

suyunun arıtımın sınırlı olmasıdır. 

 Bunlara ek olarak klasik atıksu arıtımında kalan farmasötik gibi TrOCs’lerin varlığı 

başka bir problemdir. Sorpsiyon veya biyobozunmayla TrCOs’lerin çoğu arıtılmasına rağmen 

polar ve biyobozunur olmayan bileşikler arıtılmış suda kalabilmektedir.  

Shafdan atıksu arıtma tesisinde SAT’dan önce 2 farklı ön arıtım denemesi yapılmıştır. 

Tablo 4.9 ve 4.10’da Model 1ve Model 2 olarak her birinin arıtım verimi gösterilmiştir. Model 

1’de yalnızca biyofiltrasyon uygulanmış ardından çıkan su infiltrasyon olması için deşarj 

edilmiştir. Bu modelde deşarj edilen su 22 günlük ve 113 günlük alıkonma süreleri ile arıtım 

verimi kıyaslanmıştır. Model 2’de biyofiltrasyon ve ozonlama birlikte uygulanmıştır 

(Demoware, 2014). 
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Tablo 4.9. Model 1 (Biyofiltrasyon uygulamasının ardından infiltrasyon)  

Model 1 İkicil arıtım 
çıkış suyu 

Biyofiltreden 
sonra 

22 günülük 
alıkonma süresi 
ile infiltrasyon 

113 günlük 
alıkonma süresi 
ile infiltrasyon 

Bulanıklık (NTU) 2.7±0.6 0.6±0.1 0.4±0.3 0.4±0.5 

Çözünüş oksijen (mg/L) 3.7±1 3.7±3.6 2.2±1.1 1.2±0.4 

BOİ (mg/L O2) 5.3±1.2 0.7±0.6 <1.0 3.55±0.8 

KOİ (mg/L O2) 41.3±5.5 25.7±4.2 3.9±0.1 3.55±0.8 

BOİ/KOİ 0.13±0.001 0.02±0.002   

BOİ/DOC 0.45±0.05 0.07±0.06   

PO4 (mg/L P) 0.7±0.2 0.6 <0.5 <0.5 

Alkalinite  CaCO3(mg/L) 226.5±3.5 207 233.0±14.1 230.0±5.7 

CI- (mg/L) 216 216 180 206 

Ca (mg/L) 64.3  79 89 

Mg (mg/L) 16.6    

Sertlik CaCO3 (mg/L) 228.9  265 348 

 
Tablo 4.10. Model 2 (Biyofiltrasyon ve Ozonlama)  

Model 2 İkincil arıtım çıkış suyu Biyofiltreden sonra Ozonlamadan sonra 

Bulanıklık (NTU) 2.4±0.8 0.6±0.2 0.6±0.2 

Çözünmüş O2 (mg/L) 3.7±0.7 1.8±1.0 19±2.1 

BOİ (mg/L O2) 4 1 2 

KOİ (mg/L O2) 39.0±21.9 26.5±5.5 21.5±8.4 

BOİ/KOİ 0.13 0.04 0.13 

BOİ/DOC 0.42 0.13 0.27 

PO4 (mg/L P) 0.62 0.36+-0.05 0.38+-0.02 

 
El Port de la Selva, İspanya 

El Port de la Selva’da bölgesel su dağıtım sistemi bulunmamaktadır. Evler su ihtiyacını 

tek su kaynağı olan bölgesel yeraltı suyundan karşılamaktadır. Bu şehirde bölgesel arıtma 

tesisinde çift filtrasyon, UV dezenfeksiyon ve klorlama kullanılmaktadır. Tesisin arıtım 

kapasitesi 25 m3/s’dir. Ortalama yıllık içme suyu kullanımı 400000 m3 olurken tesis yıllık 

220000 m3 su arıtmaktadır. Ancak bu durum yaz ve kış aylarında değişmektedir.  

Akifer deşarjıyla arıtılmış su mevsimsel tuzlulukta yüksek seviyelere çıkmaktadır ve 

genellikle yeraltı suyunu etkilemektedir. Proje planına göre yılda 200-240 gün boyunca 200 

m3/gün su infiltre edilecektir. Projenin amacı infiltrasyon yapısıyla suyun sürdürülebilir 

dönüşümünün sağlanması, arıtılmış suyun kalite ve yeniden kullanım için ön arıtımın 

optimizasyonudur. 

Bölge, 200 m2’lik üç infiltrasyon havuzuna bölünmüş ve her biri sulu-kuru dönüşümle 

yönetilmektedir (Şekil 4.5). Suyun özellikleri aşağıdaki gibidir; 

• Debi: 200 m3/gün 

• Bulanıklık: < 10 NTU 

• Minimal infiltrasyon oranı: 1m/g (sonrasında >2-5 tıkanma nedeniyle kullanım) 

• Tek bir havuz kullanılacaktır,   

Havuz derinliği 1.5 m ve havuzun dibindeki teknik kum kalınlığı 50 cm’dir. Teknik 
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kumun kullanılma sebebi suyun filtrasyonu sırasında homojen akışın sağlanmasıdır. Her bir 

infiltrasyon havuz yatağı minimum %80 SiO2 içeren quarz kumla kaplanmıştır. Havuzların 

alanları ise; 

• Havuz 1; 166 m2 

• Havuz 2; 142 m2 

• Havuz 3; 131 m2 

• Toplam; 439 m2 

 
Şekil 4.5. Havuz yerleşim planı  
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Şekil 4.6. Çalışma planı  

 

Üst sol; infiltrasyon havuzunun kazıları, üst sağ; kayalarla stabilizasyonun eğiminin 

sağlanması, orta sol; teknik kum katmanıyla havuz infiltrasyonu, orta sağ; borulama için kazı, 

alt sol; üç infiltrasyon havuzuna borularla dağıtım, alt sağ; kontrol odası (Demoware, 2014) 

Greater Agadir, Morocco 

Ham atıksudaki KOİ 1190 mg/L olup birincil arıtım anaerobik stabilizasyon havuzunda 

gerçekleşmektedir. İnfiltrasyonla pilot arıtımda yüksek konsantrasyonlu çıkış suyu her biri 

1500 m2 olan beş infiltrasyonda; 1000 m3/gün kapasite ile arıtılmıştır. Bu havuz yatakları 2 

m ince eolian kum ile kaplıdır. Anaerobik stabiliasyon havuzu (derinlik 3-4 m, alıkonma süresi 

2 gün ve 1500 m2 alana sahip) %40-50 AKM ve %50-60 organik madde giderimi sağlamıştır. Bu 

havuz 8:16 sulu:kuru periyotta çalışmıştır. Atıksuyun infiltrasyon hızı 1m/gün’dür. Neredeyse 

%100 AKM, %95 KOİ gidermiş ve azotun %85 ini oksitli forma dönüştürmüş %56’sını ise 

gidermiştir (Brissaud, 2003). 

Vall-Llobrega, Katalonya 

Suyun kısıtsız tarımsal kullanımı için infiltrasyonla arıtım kullanılarak mikrobiyolojik 

standartlar sağlanmıştır. Eğer arıtılmış su tarımsal sulamada, golf sahalarında, spor 

alanlarında kullanılacaksa klasik arıtımdan çıkan suyla insanın direk etkileşimi olacağından 

dolayı su dezenfekte edilmelidir. 

Bu tesiste kullanılan havuzlar 1.5 - 2 m derinliğinde, 0.82 m/gün hidrolik yüklemeyle 
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6 aydan daha fazla uygulama yapılmıştır. İnfiltrasyon atıksuyun oksidasyonuna ve 

dezenfeksiyonuna izin verdiği için İspanya ve Fransa klasik arıtımdan çıkan çıkış suyundaki 

patojenleri gidermek için bu yöntemi kullanmıştır. Düşük teknoloji gerektirmesi bir avantaj 

olmasına rağmen dezenfeksiyon performansı hidrolik yüklemeye göre değişmektedir 

(Brissaud, 2003).  

Borsodszirák, Hindistan 

Borsodszirák Hindistan’ın kuzeydoğusunda tarımsal alanın çok olduğu bir bölgedir. 

Toprak yapısı 3 m kalınlığında killi özellik gösterir. 40 adet sığ akiferin olduğu bölgede 25 

adet 4-5 m derinliğinde infiltrasyon havuzu kullanılmıştır (Tablo 4.7). Nehir yatağı 

sedimentasyonuyla çakıllı akifer arasında hidrolik etkileşim oldukça zayıftır. Bu yüzden suyun 

geri dönüşümü Bódva nehrinin yüzey suyuna yapay deşarj sistemi ile gerçekleştirilmiştir. 

Kullanımdan önce su at nalı şeklindeki sedimentten akmaktadır. Yapay filtrasyon ve 

temizlenmenin gerektiği durumunda su 2 adet 400 m3 lük tankta depolanmaktadır. Ön 

arıtılmış su çakıllı akiferden infiltre olarak yapay deşarj sistemine pompalanmaktadır. Kille 

kaplı alana yatay yükleme 8.5*10-4 m/gün’dür. Hızın çok yavaş olmasından dolayı infiltrasyon 

için 3km*5km’lik geniş bir alan kullanılmaktadır. 25 infitrasyon havuzu akifer ile direk 

hidrolik etkileşim içerisindedir (Kovács). 

          
Şekil 4.7. İnfiltrasyon Havuzu ve Havuz Lokasyonu  

Punjab, Pakistan  

Alıkonma süresi 7 gün olan 51, 71 ve 99 m3 arıtılmış atıksu akifere yerçekimi altında 

deşarj edilmiştir. 100 m3’lük diğer 3 deşarj ise 14, 28 ve 56 günlük alıkonma süresi ile 

çalışmıştır.  51, 71 ve 99 m3 lük olan deşarjlarda arıtım verimleri sırası ile %83, %91 ve %98 

dir. 100 m3’lük deşarj sisteminde bekleme süresi 14, 28 ve 56 gün olanların sırasıyla arıtım 

verimi %73, %62 ve %52’dir. Bu çalışmada arıtma veriminin enjekte edilen suyun hacmine ve 

alıkonma süresine bağlı olduğu görülmüştür (Farid et al., 2017). 

Texas, ABD 

Halen çalışan 3 adet ASR sistemi bulunmaktadır; San Antonio Su Sistemi (SAW), The 

City of Kerrville ve El Paso (Pirnie & Jackson, 2011). 
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El Paso, Texas, ABD 

El Paso ASR arıtılmış atıksuyu kuzeydoğusunda bulunan ince jeolojik yapısıyla 

enjeksiyon için uygun olan Hueco Bolson akiferine depolamaktadır. Bu tesiste 10 adet deşarj 

kuyusu ve bir adet pilot deşarj havuzu bulunmaktadır. Bu geri dönüşüm tesisi civardaki 

üretim kuyuları, birincil üretim kuyuları (aşağı eğimli deşarj kuyuları), içme suyu dağıtım 

sistemine sahiptir. Tesisin kapasitesi 38000 m3/gün’dür. İki ayrı arıtma sistemi tarafından su 

arıtılmış atıksu ve içme suyu olarak ayrılır. Üretilen içme suyu üç bölmeli kuyularda 

enjeksiyondan önce 8 saat depolanır. Depolamanın nedeni içme suyu kalitesinin analizleri 

yapılarak uygunluğunun belirlenmesidir. Deşarj sistemindeki ve tanklardaki biyolojik 

büyümeyi engellemek için depolama suyuna depolanmadan önce klor eklenir (0.25 mg/L). 

Tesisten çıkan arıtılmış suyun %30-50’si enjekte edilirken geri kalanı diğer amaçlar için 

kullanılmıştır (Sheng, 2005).  

4.4. ENDÜSTRİYEL YENİDEN KULLANIM 

Su; 

• Ucuz ve erişimi kolay bir hammadde olması, 

• İyi bir solvent (çözücü) olması, 

• İletken özelliklerinin güçlü olması, 

• Taşıma için kullanıldığında hammadde özelliklerini bozmaması, 

• Enerji kaynağı olması, 

gibi özelliklerinden dolayı endüstrilerde hammadde olarak ve/veya üretilen ürünün kalitesini 

arttırmak amacı ile yardımcı madde olarak endüstrilerde yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Yoğun su kullanımına ihtiyaç duyan endüstriler; 

• Petrol ve doğalgaz rafineleri 

• Termik Santraller ve Elektrik üretim tesisleri 

• Maden endüstrisi 

• Gıda ve içecek endüstrisi 

• Tekstil endüstrisi 

• Kağıt endüsrisi 

• Kimya endüstrisi 

• Demir çelik endüstrisi 

şeklinde sıralanabilir. Tablo 4.11’de Avrupa ülkelerinde kullanılan endüstriyel su oranları 

verilmektedir.  
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Tablo 4.11. Avrupa ülkelerinde kullanılan endüstriyel su oranları  

(http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Share_of_industrial_categories_in_the_total_water_use_in_industry_(%25).png) 

 
Gıda 

Endüstrisi 
(%) 

Tekstil 
Endüstrisi 

(%) 

Kağıt 
Endüstrisi 

(%) 

Petrol 
Rafineleri 
ve Kimya 
Endüstrisi 

(%) 

Metal 
Üretimi 

(%) 

Motorlu taşıt, 
römork ve 

diğer taşıyıcı 
ekipman 

Üretimi (%) 

Diğer 
Üretim 

Endüstrileri 
(%) 

Yapı/İnşaat 
Sektörü (%) 

Elektrik 
üretimi ve 
dağıtımı 

(Soğutma için 
su kullanımı) 

(%) 

Maden ve 
Taş 

ocakçılığı 
(%) 

Belçika (2009) 2,2 0,1 0,9 16,6 2,2 0 0,7 0 76,5 0,8 

Bulgaristan (2011) 0,7 0,1 0,6 1,9 0,5 0,1 0,8 0,1 94,6 0,6 

Çek Cumhuriyeti 1,5 0,5 4,5 10,5 3 0,1 1,3 0 75,4 3,3 

Almanya (2010) 1,6 0,1 1,9 10,7 2,6 0,2 1,2 0 78,3 3,4 

İspanya (2010) 3,2 0,4 2 5,9 2,5 0,2 0,9 0,4 84,4 0,1 

Kıbrıs (2010) 0,2 0 0 0 0 0 0,2 0 99,4 0,1 

Letonya (2007) 10,4 9,4 0,2 4,1 16,8 0,5 4,4 1,3 52,2 0,7 

Litvanya (2011) 2,9 0,5 0,6 7,7 0 0 0,9 0 87,3 0,2 

Malta (2009) 58,3 8,3 0 8,3 0 8,3 16,7 0 0 0 

Hollanda (2010) 2 0 0,7 21,5 2 0 0,5 0 73,3 0 

Polonya (2011) 1 0,1 1,2 5,1 0,5 0 0,8 0,1 90,6 0,7 

Slovenya (2011) 10,4 1,5 31,4 24,5 15,5 1,6 12,8 0 0,4 2 

İsveç (2010) 0,5 0 7 4,3 2,8 0,1 0,5 0 84,6 0,1 

Norveç (2009) 3,2 0,1 16,8 46 14,3 0,2 11,9 3,4 0 4 

Makedonya (2009) 90,4 0,3 3,4 4,5 0,9 0,3 0,2 0 0 0 

Sırbistan (2011) 0,6 0 0,1 0,4 1,1 0,1 0,3 0 97,1 0,3 

Türkiye (2010) 3,8 2,4 0,5 2,3 15,6 0,1 1,5 0,6 72,3 0,9 
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Tablo 4.11 incelendiğinde endüstriyel su kullanımının avrupa ülkelerinde elektrik 

üretimi ve dağıtımında soğutma amacı ile kullanıldığı daha sonra ise petrol rafineleri ve 

kimya endüstrisinde yine soğutma amacı ve proseste kullanıldığı görülmektedir. 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) ülkemizde her iki yılda bir derlediği su ve atıksu 

istatistikleri incelenmiş ve endüstrilerde su kullanımı, atıksu oluşumu, kullanılan su 

kaynakları ve suyun endüstrilerde kullanım alanları tablo ve grafik haline getirilmiştir. 

Tablo 4.12’de ülkemizde endüstrilerin kullandıkları su miktarları, deşarj ettikleri 

atıksu miktarları ve kullanılan endüstriyel suyun atıksuya dönüşüm oranlarının yıllara göre 

değişimi verilmektedir. 

 Tablo 4.12. Ülkemizde endüstrilerin su ve atıksu istatistikleri  

 

Tablo 4.14 incelendiğinde endüstrilerde kullanılan su miktarı ve dolayısı ile deşarj 

edilen atıksu miktarının yıllara göre arttığı (imalat sanayi hariç) görülmektedir. 2012 yılında 

endüstriler tarafından 8,3 milyar m3 su kullanımı gerçekleşmiştir bu miktar 2014 yılında 9,1 

milyar m3 olarak gerçekleşirken 2016 yılında ise 11,1 milyar m3 olarak gerçekleşmiştir. 

Endüstrilerde kullanılan su 2014 yılında % 9,5 artarken 2016 yılında ise % 22 artmıştır. 

Şekil 4.8’de 2014 yılında ülkemizde kullanılan 9,1 milyar m3 endüstriyel suyun 

çekildikleri kaynaklara göre dağılımı verilmektedir. 

 

 2012 2014 2016 

İmalat Sanayi     

Çekilen Su Miktarı (bin m3/yıl) 1792010 2355547 2300646 

Deşarj Edilen Atıksu Miktarı (bin m3/yıl) 1539818 1931282 1900356 

Atıksuya Dönüşüm Oranı (%) 86 82 83 

Maden Sanayi     

Çekilen Su Miktarı (bin m3/yıl) 115661 219678 240974 

Deşarj Edilen Atıksu Miktarı (bin m3/yıl) 100903 138607 145910 

Atıksuya Dönüşüm Oranı (%) 87 63 60 

Termik Santraller     

Çekilen Su Miktarı (bin m3/yıl) 6407505 6536015 8611221 

Deşarj Edilen Atıksu Miktarı (bin m3/yıl) 6305997 6400042 8476219 

Atıksuya Dönüşüm Oranı (%) 98 98 98 

Toplam    

Çekilen Su Miktarı (bin m3/yıl) 8315176 9111240 11152841 

Deşarj Edilen Atıksu Miktarı (bin m3/yıl) 7946718 8469931 10522485 

Atıksuya Dönüşüm Oranı (%) 96 93 94 
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Şekil 4.8. Ülkemizde endüstrilerde  kullanılan suyun çekildikleri kaynaklara göre 
dağılımı 

Şekil 4.8 incelendiğinde endüstrilerin en çok kullandığı su kaynağının deniz olduğu 

görülmektedir. Termik santraller için denizden su çekim miktarı 2014 yılı için yaklaşık 6.4 

milyar m3 olarak gerçekleşmiş ve bu miktar denizlerden su çekiminin % 79’unu 

oluşturmaktadır.  

Denizlerden çekilen su hesaba katılmadığında ise ülkemizde endüstriyel kullanım için 

2014 yılında çekilen suyun toplamının yaklaşık 974 milyon m3 olduğu görülmektedir. 

Şekil 4.9’ da yıllara göre endüstrilerde kullanılan toplam su miktarının sektörlere göre 

dağılımı verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4.9. Endüstrilerde kullanılan toplam su miktarının sektörlere göre dağılımının 
yıllara göre değişimi  
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Şekil 4.9 incelendiğinde ülkemizde endüstriyel su kullanımının en fazla termik 

santrallerde gerçekleştiği, termik santrallerden sonra ise imalat sanayinde gerçekleştiği 

görülmektedir. 

Endüstrilerde kullanılan su miktarı ve su kaynakları kadar endüstriyel suyun 

sektörlerde kullanım alanlarında önemlidir. Endüstriyel suyun en fazla kullanımının olduğu 

termik santraller ve imalat sanayinde suyun son kullanım alanlarının belirlenmiştir. 

Endüstriyel suyun son kullanım alanlarının belirlenmesinde TUİK 2016 verileri kullanılmıştır. 

Şekil 4.10’da termik santrallerde suyun son kullanım alanları verilmektedir. 

 

Şekil 4.10. Termik santrallerde kullanılan suyun son kullanım alanlarına göre 
dağılımı 

Şekil 4.10 incelendiğinde termik santrallerde kullanılan endüstriyel suyun neredeyse 

tamamının soğutma işlemi için kullanıldığı görülmektedir. 

Şekil 4.11’de imalat sanayinde suyun son kullanım alanları verilmektedir. 

 

Şekil 4.11. İmalat sanayinde kullanılan suyun son kullanım alan larına göre dağılımı  

 

Şekil 4.11 incelendiğinde imalat sanayinde endüstriyel su en çok %73,60 oranında 

soğutma suyu olarak kullanımaktadır, soğutma suyundan sonra % 18,60 ile proses suyu olarak 

kullanılmaktadır. 
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2016 yılında TUİK imalat sanayi endüstrisi verilerinde, imalat sanayi alt sektörlere 

ayrılmış ve her sektör için su kullanım miktarları verilmiştir. Şekil 4.12’de imalat 

endüstrisinde kullanılan suyun alt sektörlere göre dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 4.12. İmalat sanayinde kullanılann suyun alt sektörlere göre dağılımı  

Şekil 4.12 incelendiğinde imalat sanayinde su kullanımının en fazla gerçekleştiği 

sektörler sırası ile %59,40 ile ana metal sanayi (demir-çelik üretimi), %18,12 ile kimya 

endüstrisi, %8,80 ile tekstil endüstrisi ve % 6,40 ile gıda ürünlerinin imalatı olarak 

gerçekleşmiştir. 

TUİK 2008 istatistiklerinden yararlanılarak imalat sanayinde endüstriyel su tüketimi 

fazla olan alt sektörlerde endüstriyel suyun son kullanım alanları incelenmiştir. 

Şekil 4.13’de imalat sanayinde endüstriyel su tüketimi fazla olan alt sektörlerde 

endüstriyel suyun son kullanım alanları verilmektedir. 
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Şekil 4.13. İmalat sanayinde endüstriyel su tüketimi fazla olan alt sektörlerde endüstriyel suyun son kullanım alanları  
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Şekil 4.13 incelendiğinde gıda ürünleri imalatı sanayinde su en fazla, %59,20 ile en 

çok proses suyu olarak kullanılmakta sonra ise %20,27 ile takviye soğutma suyu olarak 

kullanılmaktadır. 

Ana metal sanayinde su en fazla, %90,12 ile en çok takviye soğutma suyu olarak 

kullanılmakta sonra ise %5,47 ile proses suyu olarak kullanılmaktadır. 

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı sanayinde su en fazla, %75,26 ile en 

çok proses suyu olarak kullanılmakta sonra ise %8,26 ile evsel su olarak ve %8,04 ile takviye 

soğutma suyu olarak kullanılmaktadır. 

İçeceklerin imalatı sanayinde su en fazla, %90,92 ile en çok proses suyu olarak 

kullanılmakta sonra ise %3,70 ile evsel su ve % 2,50 ile takviye soğutma suyu olarak 

kullanılmaktadır. 

Tekstil ürünleri imalatı sanayinde su en fazla, %67,48 ile en çok proses suyu olarak 

kullanılmakta sonra ise %10,47 ile takviye kazan suyu ve % 4,27 ile takviye soğutma suyu 

olarak kullanılmaktadır. 

Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı sanayinde su en fazla, %88,54 ile en çok proses suyu 

olarak kullanılmakta sonra ise %5,44 ile evsel su ve % 4,42 ile takviye kazan suyu olarak 

kullanılmaktadır. 

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı sanayinde su en fazla, %37,54 ile en çok 

proses suyu olarak kullanılmakta sonra ise %31,14 ile takviye soğutma suyu olarak 

kullanılmaktadır. 

Bazı önemli sanayi sektörlerinde suyun kullanım miktarları ve sektör içindeki kullanım 

amaçları yukarıda görüldüğü gibi çok değişkendir. Sanayide su kullanımında soğutma suyu 

olarak kullanım öne çıkmak ile birlikte bazı sanayi sektörlerinde de proseste kullanım 

fazladır.  

Sanayide suyun yeniden kullanımında; mevcut su kaynağı, su ihtiyacı, farklı kullanım 

alanları için ihtiyaç duyduğu su kalitesi ve ürettiği atıksuyun karakterizasyonu önemlidir. 

Tablo 4.13.’de farklı sanayi sektörleri için oluşturdukları atıksuların karakteristik 

özellikleri verilmiştir (IWA Publishing; UNEP (2010); ve Moussa (2008)). 
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Tablo 4.13. Farklı sanayi sektörlerinde oluşan atıksuların karakteristik özellikleri  

Endüstri Atıksu Karakteristiği 

Selüloz,Kağıt, Karton vb. 

Endüstrisi 

• Klorlu organic bileşikler (Klorlu fenolleri klorlu 

hidrokarbonlar vb.) 

• Absorbe edilebilir organik halojenler 

• Kirleticiler BOİ, KOİ, AKM, Toksisite ve Renk parametreleri 

ile karakterize edilirler. 

Demir Çelik Endüstrisi 

• Soğutma suları amonyak ve siyanür içerir 

• Gazlaştırma Ürünleri; benzene, naftalin, antrasen, siyanür, 

amanyok, fenol, kresoller ve poli aromatik hidrokarbonlar 

• Hidrolik yağlar, makina yağları ve partiküler maddeler 

• Asidik durulama suları ve atık asitler (hidroklorik ve sulfirik 

asit) 

Maden Endüstrisi 

• Şlam ve taş parçaları 

• Surfaktanlar 

• Hidrolik yağlar ve makine yağları 

• Arsenik gibi istenmeyen mineraller 

• Çok ince parçacıklara sahip maden atıkları 

Gıda Endüstrisi 

• Yüksek konsantrasyonlarda BOİ ve AKM 

• Sebze, meyve ve et sezonuna bağlı olarak değişken değişken 

BOİ ve pH 

• Et endüstrisinde; güçlü organikler, antibiyotikler, hormonlar, 

pestisitler ve insektisitler 

• Hazır gıda ve meyve sebze işleme endüstrisinde; organik bitki 

metaryalleri, tuz, katkı maddeleri, renklendiriciler, asitler, 

alkaliler ve yağlar 

Tekstil Endüstrisi 

• BOİ, KOİ, AKM, metaller, üre, tuz, sülfit, H202, NaOH 

• Dezenfektan, biyosit ve insektisit atıkları, deterjanlar, 

yağlar, solventler, surfaktanlar, boya 

• Yüksek asitlik veya alkalilik 

• Isı ve köpük 

• Toksik materyaller ve temizlik atıkları 

Enerji Üretim Tesisleri • Sıcak soğutma suları 

 

Endüstrilerde proses sonucu oluşan atıksular herhangi bir işleme tabi tutulmadan yine 

tesis içerisinde başka bir proseste “geri döngü” şeklinde (örneğin meyve sebze işleme 

tesislerinde pastörizasyon suları herhangi bir işleme tabi tutulmadan taşıma işlemi için 

yeniden kullanılabilmektedir) veya bir geri kazanım tesisinde (istenilen su kalitesine göre 

değişmekle birlikte genellikle multimedia filtreler, membran prosesler ve iyon değiştirici 

sistemleri içeren) arıtılarak “geri kazanım” şeklinde tesis içerisinde; 

• Kazan tamamlama suları 

• Soğutma kulesi tamamlama suları 
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• Proses suları 

• Yangın suyu 

• Su hazırlama ünitesi geri yıkama suları 

• Tesis içi toz kontrolü/Saha sulaması 

• Sanitasyon ve genel temizlik 

• Tesis içi yeşil alan sulama 

• Tesis içi pisuvar ve sifonlarda 

gibi amaçlar için yeniden kullanılabilir. 

Bilindiği üzere kâğıt, tekstil ve geri kazanılmış suları soğutma kulelerinde kullanan 

diğer endüstriler, geri kazanılmış suyun ana endüstriyel kullanıcıları olmuştur. 2004 yılında 

ABD’de “Guidelines for Water Reuse” yayımlandığından bu yana, geri kazanılmış suyun 

endüstriyel kullanımı, elektronikten, gıda işleme alanlarına kadar çeşitli sektörlerin yanı 

sıra, elektrik üretim endüstrisi tarafından daha geniş bir uygulama alanında artmıştır. Son 

yıllarda, bu endüstriler, proses suyu, kazan besleme suyu ve soğutma kulesi kullanımından 

tuvalet, lavabo yıkama ve saha sulamasına kadar değişen amaçlar için geri kazanılmış su 

kullanımını benimsemiştir. Buna ek olarak, LEED sertifikası isteyen sanayi ve ticaret 

kuruluşları, yeşil profillerini geliştirmek için geri kazanılmış suya yönlendirilmektedir. 

İlaveten, bu tesisler, geri kazanılmış suyun, daha pahalı içilebilir suyun yerini alabilen, 

istenen kullanımlar için performans düşüşü yapmayan bir kaynak olduğunu fark etmiştir.  

Geri kazanılmış su ilk kez endüstriyel amaçlarla kullanıldığında (ilk kullanım kâğıt 

hamuru ve kâğıt endüstrilerinde) genellikle tesis içinde yeniden kullanılmıştır. ABD’de kurak 

eyaletlerde (Arizona, Kaliforniya ve Teksas) su kaynakları giderek strese girmektedir ve 

yeraltı sularına ulaşım son derece kısıtlı hale gelmeye (Florida), belediye tesisleri sulama, 

sanayi ve enerji şirketi kullanıcıları için geri kazanılmış su üretmeye başlamıştır. Bu bölümde, 

bilinen endüstriyel tesislerde (soğutma kuleleri ve kazan suyu beslemesi) suyun yeniden 

kullanımını açıklanmıştır.   

Sanayide yeniden kullanıma örnek olarak; Coca-Cola, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki 

su arıtma sistemlerinin 12'sinde geri dönüşüm ve geri kazanım tesisleri kurmuş, bu sistemler 

ile 30'a kadar olan tesisin 2012 yılı sonuna kadar donatılması hedeflenmektedir. Bu tesislerde 

fabrikaların soğutma kulelerinde, kazanlarda veya temizlikte, arıtılmış suyun yeniden 

kullanılması sağlanmış ve böylece yılda ortalama 220 milyon litre su tasarrufu yapılmıştır 

(EPA, 2012). 

Sanayi sektörüne ve üretim proseslerine bağlı olarak proses suyu kalitesi çok değişken 

olabilmektedir. Her sanayi tesisi için bunun ayrıca değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak; 

sulama suyu, soğutma kulesi ve buhar kazanlarında kullanılacak suların sağlaması gereken 

kalite kriterleri literatürde belirlenmiştir. Sanayi tesisleri sektörel bazda değerlendirilirken 



69 
 

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

incelenen tesisin üretim prosesi özelinde değerlendirme yapılmış olmakla birlikte aynı sektör 

için literatür de değerlendirilmiştir. Sanayi tesisleri normalde kullandığı su kaynağı (kuyu, 

şebeke suyu) yerine proses çıkış suyunu yeniden kullanması tesisin kullandığı toplam su 

miktarının azalmasını sağlar. Bunun yanında proses suyunun yeniden kullanılması veya 

arıtılmış evsel atıksuyun yeniden kullanılması aynı zamanda daha ekonomik olabilir ve üretim 

maliyetlerini de azaltır.  

Sanayi tesisleri, tesiste suyun birden fazla kullanım fırsatlarını belirleyebilmek için 

aşağıda açıklanan yöntemleri uygulayabilir.   

• Tesis içi akışları belirlemek için tesisin su kütle dengesi oluşturulmalıdır 

• Tesis su kaynakları tanımlanmalı ve su kullanım miktarı belirlenmelidir 

• Yeniden kullanım fırsatları belirlenmelidir 

• Yeniden kullanım için arıtma ihtiyacı olup olmadığına karar verilmelidir 

• Yeniden kullanım uygulamasının faydaları, riskleri ve maliyetleri belirlenmelidir. 

4.4.1. Yeniden Kullanım Alternatiflerinin Belirlenmesi  

Yeniden kullanım programını uygulamak için, potansiyel yeniden kullanım kaynakları ve olası 

yeniden kullanım fırsatlarını değerlendirmek için bu kaynakların fiziksel ve kimyasal 

özellikleri belirlenmelidir. Yeniden kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesindeki ilk 

adım, tesiste yeniden kullanım için hangi potansiyel su kaynaklarının mevcut olduğunu 

belirlemektir. İkinci adım, içilebilir su veya arıtılmış su kullanmaktan ziyade, su yeniden 

kullanımının kabul edilebilir olduğu potansiyel proses uygulamalarını tanımlamaktır. Bu iki 

adımı geliştirirken, atıksu akışlarının kalite özellikleri ve prosesler için su kalitesi 

gereksinimleri hakkında bilgi sahibi olmak yararlı olacaktır. 

Bu iki adım ile birlikte, yeniden kullanım fırsatları ortaya çıkacak ve yeniden kullanım 

uygulaması için gerekli potansiyel arıtma seviyesi belirlenecektir. 

Yeniden kullanım senaryoları, belirli uygulamalar için hedef su kalitesi değerlerini 

karşılamak için bir miktar arıtma gerektirebilir. Arıtma gereksinimleri, su kaynağı 

özelliklerine ve yeniden kullanımda istenilen su kalitesi kriterlerine bağlı olacaktır. Arıtma 

ihtiyacı, arıtmadan kullanım (doğrudan kullanım), kısmi arıtma ve tam arıtmayı 

gerektirebilir. 

• Doğrudan yeniden kullanım, herhangi bir arıtma gerektirmez, en uygun maliyetli olan 

bu yeniden kullanım stratejisini uygulamak kolaydır. 

• Yeniden kullanım kaynağını daha yüksek kalitede bir suyla (şebeke veya su hazırlama 

ünitesi çıkış suları ile) karıştırmak, bir sonraki uygun maliyetli yeniden kullanım 

stratejisi olabilir ve bu, yeniden kullanılan su kaynağının yeniden kullanım uygulaması 

için hedef su kalitesi kriterlerini sağlamadığı zaman gerekli olabilir. 
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• Kısmi arıtma, ilk iki seçenekten daha yüksek bir maliyetle olsa da, daha yüksek 

kalitede su sağlar. Kısmi arıtma, pH kontrolü, dezenfeksiyon, çökeltme ve 

filtrasyondan veya kombinasyonlarından oluşabilir. 

• Tam arıtma en yüksek su kalitesini sağlar ancak biyolojik arıtma, çökeltme, 

dezenfeksiyon, multimedya filtrasyon, membran filtrasyonu ve pH kontrolünden 

oluşabilecek arıtma proseslerinin bir kısmını veya tamamını içeren en yüksek 

maliyetli su yeniden kullanım yöntemidir. Arıtma işlemlerinin verimli bir şekilde 

gerçekleştiğinden ve istenilen su kalitesinin sağlandığından emin olmak için su kalitesi 

izleme gerekli olacaktır. 

Tablo 4.14'de sanayi tesisleri için tesis içinde yeniden kullanıma uygun olabilecek su 

kaynakları ve yeniden kullanım uygulama alanları matrisi verilmiştir. Tesisler kendi sektörleri 

için su kaynakları-yeniden kullanım alanları matrisi oluşturmalıdır. Bu matriste, her bir 

kaynaktan elde edilecek suyun miktarı ve kalitesi değerlendirilerek, o kalitedeki suyun 

matriste yer alan farklı yeniden kullanım alternatifleri için uygunluğunu değerlendirmeli, 

uygun olmayan su kalitesi durumunda yapılması gereken arıtma maliyetlerinin fizibilitesini 

yaparak suyun yeniden kullanımındaki arıtma maliyeti oranını matriste değerlendirmelidir. 

Böylece tesis için hangi kaynaktan alınan suyun, hangi amaçla yeniden kullanımındaki su 

maliyetleri de değerlendirilebileceğinden en uygun yeniden kullanım senaryolarının 

oluşturulmasında etkin bir yöntem oluşturulabilir.  

Tablo 4.14. Sanayi tesisleri için yeniden kullanım kaynakları ve uygulama alanları 
matrisi 
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CIP Suları                

Sanitasyon 
Suları 

               

Pompa 
Salmastra Suları 

               

Diğer                
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Tablo 4.15'de sanayi tesisleri için yeniden kullanım alanlarına uygun su kalitesi 

belirleme matrisi verilmiştir. Tesisler, Tablo 4.15 ile belirledikleri yeniden kullanım 

alanlarının her biri için gerekli minimum su kalitesini belirleyerek, yeniden kullanımına 

uygunluğu veya gerekli ise arıtma proseslerine karar vermelidir. Burada verilen su kalitesi 

parametreleri yeniden kullanım alanına göre değişeceğinden uygun başka su kalitesi 

parametreleri eklenebilir. 

Tablo 4.15. Sanayi tesisleri için yeniden kullanım alanlarına uygun su kalitesi 
belirleme matris örneği  

Yeniden 
Kullanım  

Alanları 

Su yeniden kullanım alternatifleri için su kalite parametreleri 

BOİ5 KOİ Koliform Bulanıklık Alkalinite 
Toplam 
Sertlik 

Ca 
Sertliği 

İletkenlik Klorür 

Proses          

Kimyasal  

Besleme  

Sistemleri 

         

Sanitasyon          

Soğutma Kulesi 
Tamamlama 
Suyu 

         

Kazan 
Tamamlama 
Suyu 

         

Kapalı Devre 

Tamamlama 
Suyu 

         

Pompa  

Salmastra Suyu 

         

CIP Durulama 
Suyu 

         

Proses Yıkama 
ve Durulama 
Suyu 

         

Tesis Temizliği          

Atıksu Arıtma 
Tesis Servis 
Suyu 

         

Araç Yıkama 
Suyu 

         

Tesis içi Yeşil 
Alan Sulama 

         

Yangın  

Hidratları 

         

Ekipmanların 

Bakımı 
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Şekil 4.14, 4.15, 4.16 ve 4.17'de sanayi tesislerinin su kaynağından başlanılarak su 

kullanımı, atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımı değerlendirebilmesine imkan 

sağlayabilecek bir karar ağacı verilmiştir. Bu karar ağacı, sanayinin şebeke, yeraltı, yerüstü 

veya arıtılmış evsel atıksuyu su kaynağı olarak kullanması durumunda; kullandığı su birim 

fiyatı, su kalitesi ve su miktarını sorgulayan ve su minimizasyonu ve yeniden kullanıma 

yönlendiren bir algoritmadır. 

 
 

Şekil 4. 14. Farklı su kaynaklarından su temin eden sanayi tesisleri için atıksu geri kazanımı karar 
ağacı (Şebeke suyu) 
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Şekil 4. 15. Farklı su kaynaklarından su temin eden sanayi tesisleri için atıksu geri kazanımı karar 
ağacı (Yerüstü suyu) 
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Şekil 4. 16. Farklı su kaynaklarından su temin eden sanayi tesisleri için atıksu geri kazanımı karar 
ağacı (Yeraltı suyu) 
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Şekil 4.17. Farklı su kaynaklarından su temin eden sanayi tesisleri için atıksu geri 

kazanımı karar ağacı (Arıtılmış evsel/kentsel atıksu)  

Şekil 4.18’de ise tesisin su ihtiyacının karşılanmasında alternatif su kaynaklarından ve su 

minimizasyonu çalışmaları ile istenilen miktar, kalite ve/veya maliyette suya ulaşılamıyor 

ise (alternatif su kaynaklarından suya ulaşılsa dahi yeniden kullanım her zaman 
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düşünülmelidir) tesiste yeniden kullanım alternatiflerinin değerlendirmesinde 

kullanılabilecek bir karar ağacı verilmiştir. 

 

Şekil 4.18. Sanayi tesisinde yeniden kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesinde 
kullanılabilecek karar ağacı  



77 
 

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

Şekil 4.19'da ise sanayi tesislerinde su yeniden programı oluşturmada izlenebilecek 

adımlar verilmiştir. Buna göre, sanayi tesisi mevcut proses profilini değerlendirerek birim 

üretim başına su kullanım miktarını ulusal ve uluslar arası aynı faaliyeti gösteren tesisler ile 

kıyaslamalı ve su kullanım miktarlarını azaltabileceği/azaltması gerektiği bir noktada ise su 

kütle dengesini oluşturarak yeniden kullanım programına başlamalıdır.  

Tesiste öncelikle doğrudan kullanım, ardından uygun arıtma sonrası yeniden kullanım 

alanları, bu uygulamanın risklerini, faydalarını ve maliyetlerini analiz etmelidir. Risk, fayda, 

maliyet analizleri sonrası seçilen yeniden kullanım projesi uygulamaya konulmalı ve sonuçları 

izlenmelidir. Başarı ile sürdürülen yeniden kullanım programları da belli aralıklar ile (örneğin 

3 yıl) gözden geçirilmelidir. 

 

Şekil 4.19. Sanayi tesislerinde su yeniden kullanım programı oluşturmada 
izlenilebilecek adımlar  

4.4.2. Geri Kazanılmış Atıksuların Soğutma Kulesi Tamamlama Suyu Olarak 

Kullanımı 

Soğutma kuleleri, proses ısısını düşürmek ve bu ısıyı buharlaşma ile transfer eden 

devir daimli buharlaşmalı soğutma sistemleridir. Soğutma suyu devridaim yaparken, 

buharlaşmayla kaybolan suyun yerini almak için make-up suyu (tamamlama suyu) gereklidir. 

Soğutma suyunda çözünmüş katıların birikmesini önlemek için su periyodik olarak soğutma 

suyu sisteminden çıkarılmalıdır. Soğutma kuleleri ve sprey (püskürtme) havuzları olmak 
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üzere yaygın olarak kullanılan iki tip buharlaştırmalı soğutma suyu sistemleri vardır. 

Püskürtme havuzları yaygın olarak kullanılmaz ve genel olarak geri kazanılmış su 

kullanmazlar. Soğutma kuleleri çok verimli hale geldi ve sistem akışını make-up suyu ile 

tamamlama ihtiyacını azalttı. 

Devirdaim suyunun sadece %1.5-1.75'i, proses suyu sıcaklığındaki her 6 °C düşüş için 

buharlaşır. Su buharlaştırıldığından, çözünmüş katılar ve mineraller devridaim suyunda kalır 

ve bu katıların ekipmanda birikmesini önlemek için ya sistemden giderilmelidir veya 

arıtılmalıdır. Bu katıların uzaklaştırılması, soğutma suyunun blöf suyu olarak adlandırılan bir 

bölümünün boşaltılması ve yerel bir atık su arıtımında atılmadan önce genellikle bir kimyasal 

proses ve / veya bir filtreleme / yumuşatma / çökeltme işlemi ile başarılır. Soğutma kulesi 

tasarımları çok çeşitlidir. Büyük hiperbolik beton yapılar, 76 ila 122 m boyunda ve 46 ila 61 

m çap aralığında olabilir. 

Çeşitli sanayi kollarında kullanılabilen daha küçük soğutma kuleleri, ahşap, beton, 

plastik ve / veya her bir hücre için dairesel fan muhafazalı fiberglas takviyeli plastikten 

yapılmış dikdörtgen kutu olabilir. Her hücre, yaklaşık 190 ila 315 L/s arasında su dolaşımı 

(soğutma) sağlar. Ticari klima soğutma kulesi sistemleri, 6 L/s kadar az miktarda ve 2500 L/s 

kadar çok miktarda su sirküle edebilir. 

Proses sızıntısı, atmosferik çökelme veya arıtma kimyasalları yoluyla soğutma 

suyunda bulunabilecek herhangi bir kirlilik su kalitesini etkiler. Geri kazanılmış su, genellikle 

yüksek düzeyde arıtma nedeniyle mikroorganizmaların çok düşük konsantrasyonlarına 

sahipken, soğutma kulelerinde geri kazanılmış su kullanımı ile ilgili en önemli konulardan 

biri, nutrient mevcut olduğunda biyolojik büyümenin oluşumu ile ilgilidir. Biyolojik büyüme, 

ısı transferini etkileyebilen ve asit veya aşındırıcı yan ürünlerden kaynaklanan mikrobiyolojik 

korozyona neden olan ve metal yüzeylerin su arıtma korozyon inhibitörlerinden 

koruyabileceği ve mikroorganizma birikiminin altında korozyon oluşturabileceği, istenmeyen 

biyofilm tabakaları üretebilir. Biyolojik filmler hızla büyüyebilir ve ısı değiştiricilerini 

tıkayabilir, soğutma kulesi ortamında film oluşturabilir veya soğutma kulesi su dağıtım 

püskürtücülerinden/spreylerinden tıkayabilir. 

Soğutma kulelerinde scale (kazantaşı) de bir sorun olabilir. Geri kazanılmış suda scale 

potansiyeline neden olan başlıca bileşenler kalsiyum, magnezyum, sülfat, alkalinite, fosfat, 

silika ve florürdür. Konsantre soğutma suyunda scale oluşturan mineraller arasında genellikle 

kalsiyum fosfat (en yaygın), silika (oldukça yaygın) ve kalsiyum sülfat (oldukça yaygın) 

bulunur; Daha az bulunan diğer mineraller kalsiyum karbonat, kalsiyum florür ve magnezyum 

silikatı içerir. Scale oluşturma potansiyeline sahip bileşenler, kimyasal arıtma ve/veya 

konsantrasyon döngüleri ayarlanarak değerlendirilmeli ve kontrol edilmelidir (EPA, 2012). 
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Soğutma kulelerinde kullanılacak su özellikleri Tablo 4.16’da verilmektedir (Metcalf 

ve Eddy, 2007). 

Tablo 4.16. Soğutma kulelerinde kullanılacak su özellikleri  

Parametre Birim 

Soğutma Kulesi 

Tek Geçişli Sistem Resülkilasyonlu Sistem 

Tatlısu Tuzlusu Tatlısu Tuzlusu 

Silika (SiO2) mg/L 50 25 50 25 

Alimünyum (Al) mg/L   0,1  

Demir (Fe) mg/L   0,5  

Mangan (Mn) mg/L   0,5  

Kalsiyum (Ca) mg/L 200 520 50 420 

Bikarbonat (HCO3) mg/L 600  25  

Sülfat (SO4) mg/L 680 2700 200 2700 

Klorür (Cl) mg/L 600  500  

Florür (F) mg/L 600 19 500 19 

Çözünmüş Madde mg/L 1000 35 500 35 

Askıda Katı Madde (AKM) mg/L 5000 2500 100 100 

Sertlik mg/L CaCO3 850 6250 130 6250 

Alkalinite mg/L CaCO3 500 115 20 115 

pH - 5-8,3    

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) mg/L 75 75 75 75 

Sıcaklık OC 38 49 38 49 

Bulanıklık NTU 5000 100   

 

4.4.3. Geri Kazanılmış Atıksuların Kazan Tamamlama Suyu Olarak Kullanımı 

Kazan make-up suyu için geri kazanılmış su kullanımı konvansiyonel içilebilir su 

kullanımından çok farklıdır, her ikisi de kapsamlı ön arıtmaya tabi tutulmalıdır. Kazan make-

up suyu için su kalitesi gereksinimleri, kazanın çalıştırıldığı basınca bağlıdır; Genel olarak 

yüksek basınçlar daha kaliteli su gerektirir. Birincil kaygı scale büyümesi ve ekipman 

korozyonudur. Kazan make-up suyu olarak kullanmak için içme suyu veya geri kazanılmış 

suda sertlik kontrolü yapılmalı ve sertliğin kaldırılması gereklidir; Ek olarak, çözünmeyen 

kalsiyum ve magnezyum scale kontrolü ve silika ve alüminanın kontrolü de gereklidir. 

Bikarbonat, karbonat ve hidroksil içeriği ile belirlendiği üzere yeniden kazanılmış suyun 

alkalinitesi de endişe verici olduğundan, kazan besleme suyundaki aşırı alkalinite 
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konsantrasyonları, kazan içi köpük oluşumu ve kazan buhar hattında taşınımlara katkıda 

bulunabilir, bu da aşırı ısıtıcı, yeniden ısıtıcı ve türbinlerde birikintilere neden olur. Buharı 

kullanan ekipmanların ve kondens dönüş sistemlerinde bölgesel korozyonun ana kaynağı 

besleme suyundaki bikarbonat alkalinitesidir. Alkalinite, ana kaynağı olan karbondioksiti 

serbest bırakmak için kazan sıcaklığının etkisi altında parçalanır. Karbon adsorpsiyonu veya 

iyon değişimi ile kontrol edilebilen geri kazanılmış sudaki organik maddeler ayrıca kazanlarda 

köpürmeye neden olabilir.  

Tablo 4.17’de Kazan işletmecileri için Amerikan Kazan Üreticileri Birliği (ABMA) su 

içerisindeki parametreler için maksimum konsantrasyon limitleri verilmektedir. 

Tablo 4.17. Tavsiye edilen kazan suyu limitleri  

Kazan İşletme Basıncı (psig) 0-300 301-450 451-600 
601-
750 

751-900 
901- 
1000 

1001- 
1500 

1501- 
2000 

OTSG 

Buhar 

TDS mak. (ppm) 0.2-1.0 0.2-1.0 0.2-1.0 0.1-0.5 0.1-0.5 0.1-0.5 0.1 0.1 0.05 

Kazan Suyu 

TDS mak. (ppm) 700-3500 
600- 
3000 

500- 
2500 

200- 
1000 150-750 125-625 100 50 0.05 

Alkalinite mak. (ppm) 350 300 250 200 150 100 n/a n/a n/a 

TSS Mak. (ppm) 15 10 8 3 2 1 1 n/a n/a 

İletkenlik mak. (µmho/cm) 
1100- 
5400 

900- 
4600 

800- 
3800 

300- 
1500 

200- 
1200 

200- 
1000 150 80 

0.15- 
0.25 

Silika mak. (ppm SiO2) 150 90 40 30 20 8 2 1 0.02 

Besleme Suyu (Degazör Sonrası, Kondens ve Tamamlama Suyu) 

Çözünmüş Oksijen (ppm O2) 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 n/a 

Toplam Demir (ppm Fe) 0.1 0.05 0.03 0.025 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 

Toplam Bakır (ppm Cu) 0.05 0.025 0.02 0.02 0.015 0.01 0.01 0.01 0.002 

Toplam Sertlik (ppm CaCO3) 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1 0.05 ND ND ND 

pH @ 25 ºC 8.3-10.0 8.3-10.0 8.3-10.0 8.3-10.0 8.3-10.0 8.8-9.6 8.8-9.6 8.8-9.6 n/a 

TOK (ppm C) 1 1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 ND 

Yağ-Gress (ppm) 1 1 0.5 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 ND 

 
ABD’de kazan makeup suyu olarak geri kazanılmış su kullanımı uygulamalarına örnek 

olarak; 2000 yılından bu yana, Los Angeles, Kaliforniya'daki birkaç rafineride, birincil make-

up suyu kaynağı olarak geri dönüştürülmüş su kullanılmaktadır. Çökeltme, filtrasyon ve RO 

kullanarak, su temini, kimyasal ve enerji tasarrufu sağlayan yüksek kaliteli kazan makeup 

suyu üretilmektedir. El Segundo, Kaliforniya'daki Chevron rafinerisinde alçak basınçlı kazan 

için beslenen su için yaklaşık 254.1 L/s, tek kademeli RO arıtması kullanılırken, ilave 105 L/s 

ikinci kademe yüksek basınç kazanı beslemesi için RO arıtması kullanılmaktadır. Ürün suyu 

Chevron rafinerisi yakınında ki bir depolama tankına pompalanır.  
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4.4.4. Geri Kazanılmış Atıksuların Proses Suyu Olarak Kullanımı 

Sanayi sektörlerinin her birinde farklı üretim ve prosesler mevcut olduğundan ihtiyaç 

duydukalrı su kaliteleri de çok değişkendir. Her bir sanayi sektörü için su kullanacağı prosese 

göre farklı su kalitesi parametreleri öne çıkabilmektedir. Örnek olarak; korozyon ve 

kireçlenme için önemli parametreler; pH, alkalinite, organik maddeler, nütrientler, toplam 

çözünmüş madde ve sertlikdir.  

Tablo 4.18’de yoğun su tüketiminin olduğu tekstil, kağıt, petrol ve kömür Ürünleri, 

madencilik ve kimya endüstrilerinde kullanılacak olan proses suyunda olması gereken su 

kaliteleri verilmektedir (Metcalf ve Eddy, 2007). 

Tablo 4.18. Yoğun su tüketimi olan endüstrilerde proseste kullanılacak olan su 
özellikleri 

Parametre Birim 

Endüstriler 

Tekstil Kağıt 
Petrol ve 
Kömür 

Ürünleri 
Madencilik Kimya 

Silika (SiO2) mg/L 25 50 60   

Alimünyum (Al) mg/L 8     

Demir (Fe) mg/L 0,1-0,3 0,3 1  0,1 

Mangan (Mn) mg/L 0,01-0,05 0,1   0,1 

Bakır (Cu) mg/L 0,01-5     

Kalsiyum (Ca) mg/L  20 75  70 

Magnezyum (Mg) mg/L  12 30  20 

Sodyum (Na) mg/L   230   

Amonyak (NH3) mg/L   40   

Bikarbonat (HCO3) mg/L   480  130 

Sülfat (SO4) mg/L 100  600  100 

Klorür (Cl) mg/L  200 300 500 500 

Florür (F) mg/L   1,2  5 

Nitrat (NO3) mg/L   10   

Çözünmüş Madde mg/L 100-200 100 1000 1500 1000 

Askıda Katı Madde (AKM) mg/L 0-5 10 10 3000 5 

Sertlik mg/L CaCO3 0-50 475 350 1000 250 

Alkalinite mg/L CaCO3   500 200 125 

Asidite mg/L CaCO3    75  

pH - 6-8 4,6-9,4 6-9 5-9 5,5-9 

Renk  0-5 10 25  20 

Sıcaklık OC  38  38  

Bulanıklık NTU 0,3-5     
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Tablo 4.18’de görüldüğü gibi; her sanayi sektörü proseslerinde farklı su kalitesine 

ihtiyaç duyduklarından atıksuların yeniden kullanımında da o sektör için yeniden kullanıma 

uygun prosesin ve en uygun arıtma teknolojilerinin seçilmiş olması gerekmektedir. Örneğin, 

AKM parametresi için bazı sektörlerde prosesde izin verilen konsantrasyon 0-5 mg/L iken 

(Tekstil Endüstrisi) Maden endüstrisinde 3000 mg/L değerine kadar kullanılabilmektedir. Aynı 

şekilde suyun sertliği farklı sekörlerin proseslerinde 0-50 mg/L CaCO3 değerinden 1000 mg/L 

CaCO3 e kadar değişken olabilmektedir.  

Sonuç olarak, proseste kullanılan suların yeniden kullanımı veya arıtıldıktan sonra 

yeniden kullanımı için her bir sanayi sektörü için tesisinin kendi özelinde değerlendirme 

yapılması gerekmektedir. 

4.4.5. Geri Kazanılmış Atıksuların Sanitasyon ve Genel Temizlik İşlerinde 

Kullanımı 

Sanitasyon özellikle gıda ve içecek endüstrisi için güvenli ve güvenilir üretimin 

temelini oluşturmaktadır. Sanitasyon genel olarak; ürün temizliği, tesis temizliği, personel 

temizliği ve üretimde kullanılan ekipman temizliğini kapsamaktadır. Tesis ve ekipman 

temizliğinde yoğun su kullanımı gerçekleşmektedir. Genel olarak tesis ve ekipman temizliği 

yıkama, kimyasal ile yıkama ve durulama şeklinde kademeli olarak yapılmaktadır. Sanitasyon 

işlemi için kullanılacak su için birincil kaygı mikroorganizma varlığıdır, buna ilave olarak 

sanitasyon işleminde kullanılacak suların “yumuşak su” olması istenir. Özellikle, gıda 

endüstrisinde geri kazanılmış atıksuların sanitasyon ve genel temizlik işlemlerinde yeniden 

kullanılması durumunda geri kazanılmış atıksuyun yüksek kalitede olması gerekmektedir. 

Gıda hariç olmak üzere bazı farklı sektörler için temizlik amaçlı kullanılan suyun geri 

kazanılmış su olması durumunda yüksek kalitede suya ihtiyaç duyulmayabilir.  

4.4.6. Geri Kazanılmış Atıksuların Yeniden Kullanımında Diğer Uygulamalar 

Geri kazanılmış atıksuların endüstrilerde önceki bölümlerde anlatılan amaçlardan 

farklı olarak yeniden kullanım uygulamaları olabilmektedir. 

Geri kazanılmış atıksuların yangın suyu olarak yeniden kullanımında birincil kaygı 

insan teması olasılığı nedeni ile mikroorganizma varlığıdır. Ayrıca yangın suyu hatlarında ve 

özellikle kapalı mekanlarda yangın suyunun püskürtme şeklinde verildiği nozullarda tıkanma 

yaşanmaması için yangın suyunda askıda katı madde, yüksek bulanıklık ve/veya nozulları 

tıkayacak herhangi bir malzeme istenmez. 

Geri kazanılmış atıksuların su hazırlama ünitesinde bulunan multimedya filtreler ile 

membran proseslerin geri yıkamasında ve membran proseslerin kimyasal yıkamasında 

yeniden kullanımında dikkat edilmesi gereken önemli parametreler ise; İletkenlik, askıda 



83 
 

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

katı madde, mikroorganizma varlığı, sertlik, alkalinite ve asiditedir. Multimedya filtrelerin 

geri yıkanmasında askıda katı madde ve mikroorganizmaların giderilmesi yeterli olurken 

membran proseslerde, membranlarda birikim yapabilecek ve/veya membranlara zarar 

verebilecek mikroorganizma, yağ-gres, askıda katı madde, sertlik, alkalinite ve asiditenin 

giderilmesi gerekir. 

Geri kazanılmış atıksuların genellikle maden ve hazır beton endüstrisinde toz 

kontrolü/saha sulama suyu olarak yeniden kullanımında birincil kaygı insan teması olasılığı 

nedeni ile mikroorganizma varlığıdır. Ayrıca saha sulamanın püskürtme şeklinde yapıldığı 

nozullarda tıkanma yaşanmaması için saha sulama suyunda askıda katı madde ve/veya 

nozulları tıkayacak herhangi bir malzeme istenmez. 

Geri kazanılmış atıksuların tesis içinde bulunan pisuvar ve sifon suyu olarak yeniden 

kullanımında mikroorganizma ve askıda katı maddelerin giderilmesi yeterlidir. 
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Şekil 4.20.    Endüstriyel geri kazanılmış atıksuların yeniden kullanım uygulamaları
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5. ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMINDA ÇEVRE VE HALK 

SAĞLIĞININ ÖNEMİ 

Arıtılmış atıksuların farklı yeninden kullanım alternatiflerinde çevre ve halk sağlığına 

olası etkileri EPA, 2012’ Bölüm 6’dan çevrilmiştir. Bu bölümde özellikle ABD ve diğer 

ülkelerdeki araştırma ve uygulama sonuçlarını detaylı bir şekilde ele alınmıştır.  

Yeniden kullanım için arıtım tartışırken, ana hedef; amaçlanan kullanım için uygun 

kalitede geri kazanılmış su elde edilmesi ile birlikte insan sağlığı ve çevrenin korunmasıdır. 

Geri kazanılmış su arıtımı için ikincil hedefler doğrudan son kullanıma bağlı olup, estetik 

amaçlar (örneğin; renk veya koku azaltıcı ilave arıtım) ya da spesifik kullanıcı 

gereksinimlerini (örneğin; sulama için tuzun azaltılması veya endüstriyel yeniden kullanım) 

kapsamaktadır. Arıtma hedeflerinin uygun maliyetli olmakla birlikte, halk sağlığı ve çevrenin 

korunması için uygun bir şekilde ayarlanabilmesi amacıyla, geri kazanılmış su için arıtma 

belirli bir amaca yönelik uyarlanmalıdır. Buna ek olarak, yeniden kullanım için uygun arıtım, 

devletin özel gereksinimlerine bağlı olarak değişir. Bazı ülkeler/eyaletler özel arıtma 

proseslerine ihtiyaç duyarken, diğerleri geri kazanılan suyun kalitesi için kriterler getirirler. 

Bazıları ise her ikisine de ihtiyaç duyar. Birçok ülke/eyalet arıtımın güvenilirliği ve 

proseslerde meydana gelen aksaklıklar için prosesin esneklik durumları, elektrik kesintileri 

veya ekipman arızaları gibi gereksinimleri de içerir.  

Çeşitli nihai kullanım amaçları için Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan yüzlerce 

yeniden kullanım projesi mevcuttur. Bu projeler kümülatif olarak, uygun şekilde geri 

kazanılan suların çapraz kontrollerinin karşılanmasında ve alan gereksinimleri için kullanımı 

dahilinde insan sağlığı ve çevrenin korunduğunu göstermiştir. Özellikle olumsuz olanı 

ispatlamak zor olsa da, başka bir deyişle; geri kazanılan suyun kullanımı ile ilişkili insan 

sağlığı veya çevresel etkiler bulunmadığını ve en az bir raporun notlarında da “Temastan 

kaynaklı, yeme ya da geri kazanılan su kriterlerine tabi tutulan herhangi bir peyzaj sulama 

sahasında patojen mikroorganizmaların inhalasyonu gibi ABD'de belgelendirilen herhangi bir 

teyit edilmiş bulaşıcı hastalık olgusu henüz olmamıştır” (WRRF, 2005). Ayrıca, kimyasal 

tehlikeler ve riskler konusunda, Ulusal Araştırma Kurumu (National Research Council, NRC) 

“Bugüne kadar geri kazanılan suyun kullanımı ile ilişkili olabilecek olumsuz sağlık etkilerinin 

epidemiyolojik analizleri kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki suyun yeniden 

kullanımı projelerinden herhangi birinde bir olumsuzluk tespit etmemiştir” (NRC, 2012). 

İçilebilir olan ve içilebilir olmayan yeniden kullanım için muhtemel süreçler vardır. İçilebilir 

olmayan geri kazanılmış suyun dağıtılması, yeniden kullanılmadan önce çevresel bir 

tamponda uzun süreli depolama, içme suyu kaynaklarının doğrudan doldurulması (ilave içme 

suyu arıtımından önce) bu konuda yapılabilecek olan uygulamalardan bazılarıdır. Örnek 
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olarak, şekil 5.1’de dolaylı veya doğrudan içilebilir son kullanım uygulamaları için 

geliştirilmiş çeşitli arıtım senaryolarını göstermektedir. Şekil 5.1’de yansıtılmayan doğal 

arıtma sistemlerini (içme suyu kaynaklarının güçlendirilmesinden önce sulak alanlar veya 

toprak akiferlerin arıtılması) takip eden ikincil klasik arıtımlar gibi diğer arıtma teknolojileri 

de vardır. 

Şimdilerde önemli olan konu; nihai kullanım ve istenen geri kazanılmış su kalitesinden 

bağımsız olarak, hedeflenen nihai kullanım için gerekli olan seviyerde suların arıtımını 

yapabilecek teknolojilerin var olmasıdır. Geri kazanılmış su üretmek için günümüzün ileri 

düzey arıtma teknolojilerinin başarıyla uygulanmasına ek olarak, bu süreçlerin optimize 

edilmesi ile beraber hem patojenlere hem de kimyasal bileşenlere yönelik arıtım 

hedeflerinin karşılanması için gelişmekte olan teknolojilerin araştırılması konularında devam 

eden çalışmalar bulunmaktadır (WRRF, 2007a; 2012a).   

 

 
Şekil 5. 1 İçilebilir yeniden kullanım arıtma senaryoları (Chalmers ve dig., 2011)  

5.1. HALK SAĞLIĞININ ÖNEMİ 

Herhangi bir yeniden kullanım programında en kritik hedef; halk sağlığını korumak ve 

arıtım seçeneklerinin bulunduğu mevcut portföy ile geri kazanılmış sudaki mikrop ve 

kimyasal kirleticileri azaltmak ile beraber spesifik su kalitesi amaçlarının karşılanabilmesidir 

(NRC, 2012). Diğer hedefler; çevresel bozulmayı önleme, kamu rahatsızlığından kaçınma ve 

kullanıcı gereksinimlerinin karşılanarak memnun edilmesi olsa da, başlangıç noktası, uygun 

arıtılmış geri kazanılmış suyun güvenli bir şekilde dağıtılması ve kullanılmasının 

sürdürülmesidir. Halk sağlığının korunması ve çevrenin geri kazanılan sular açısından 

değerlendirilmesi ile ilgili endişelerin dile getirilmesi amacıyla birçok sorunun düşünülmesi 

önemlidir. 

5.1.1. Geri Kazanılmış Suyun Amaçlanan Kullanımı 

Halk sağlığının korunması; 1) Geri kazanılmış sularda bulunan patojenik bakterilerin, 

parazitlerin ve enterik virüslerin konsantrasyonlarının azaltılması ya da elimine edilmesi 2) 
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Geri kazanılmış sulardaki kimyasal bileşenlerin kontrol edilmesi ve 3) Halkın geri kazanılmış 

sulara olan maruziyetinin (temas, soluma veya yeme) sınırlandırılması ile başarılır. Geri 

kazanılan su projeleri, insanların maruz kalma seviyelerinden kaynaklı potansiyel sağlık 

riskleri ile ilgili olarak çok ciddi şekilde değişebilir. İnsan maruziyetinin muhtemel olduğu 

yerlerde geri kazanılmış su, kullanımından önce yüksek derecelerde arıtımdan geçirilmelidir 

(Tablo 5-1). Sınırlandırılmış tarım alanlarındaki tarım dışı mahsullerin sulanması amacıyla 

kullanılan geri kazanılmış suların kalitesi, halka açık bir parkta veya okulda peyzaj sulaması 

için kullanılan geri kazanılmış suların kalitesinden, peyzaj sulaması için kullanılan sular ise, 

içme suyu arzını artırmak amacıyla kullanılan geri kazanılmış suların kalitesinde daha düşük 

olabilir. Yeniden kullanımın uygun maliyetli olması için, arıtım seviyesi amaca uygun 

olmalıdır. AAT’lerindeki ikincil çıkış suları, filtrasyon ve ileri dezenfeksiyon ilave edilerek 

içme amaçlı olmayan geri kazanılmış sulara dönüştürülebilir. Daha ileri kullanımlar (örneğin; 

içilebilir yeniden kullanım) membranlar, ileri oksidasyon veya kimyasal ve biyolojik 

bileşenlerin temizlenmesi için toprak akifer arıtımı gibi ilave prosesleri içerebilir (EPA, 

2012). 

Tablo 5.1. Artan arıtım seviyeler i için uygun yeniden kullanım örnekleri  

Arıtım Seviyesi Artan Arıtım Düzeyleri 

Birincil İkincil Filtrasyon ve 
Dezenfeksiyon 

İleri 

 
 

Prosesler 

 
 

Çökeltme 

Biyolojik oksidasyon 
ve dezenfeksiyon 

Kimyasal 
koagülasyon, 
biyolojik veya 

kimyasal nütrient 
giderimi, filtrasyon 
ve dezenfeksiyon 

Aktif karbon, 
ters osmoz, ileri 

oksidasyon 
prosesleri, 

toprak akifer 
arıtımı vb. 

 
 
 
 
 

Nihai kullanım 

 
 
 
 
 

Önerilen 
kullanım yok 

Bağ bahçenin 
yüzeysel sulanması 

Peyzaj ve golf sahası 
sulaması 

 
 

İçilebilir su 
akiferinin yeraltı 

suyu 
enjeksiyonu ile 

yüzey suyu 
rezervuar 
artırımı ve 

içilebilir yeniden 
kullanım dahil 

dolaylı içilebilir 
yeniden 
kullanım 

Gıda dışı mahsul 
sulaması 

Tuvalet sifonu 

Erişimi kısıtlı peyzaj 
alanları 

Yüzeysel biriktirme 

Araç yıkama 

İçilebilir olmayan 
akiferlerin yer altı 
suyu enjeksiyonu 

Gıda ürünleri 
sulaması 

Sulak alanlar, vahşi 
yaşam alanı, akış 

artırma 

Erişime açık 
rekreasyonel 

yüzeysel biriktirme  

Endüstriyel soğutma 
prosesleri 

Endüstriyel sistemler 

İnsan maruziyeti Kabul edilebilir insan maruziyeti seviyelerinin artışı 

Maliyet Artan maliyet seviyeleri 
 

 

Geri kazanılmış su kullanımından bağımsız olarak, ister sulama, planlanmış/planlı 

dolaylı içilebilir yeniden kullanım (IPR), içilebilir yeniden kullanım ya da araba yıkama olsun 

en kritik arıtım hedefi patojenlerin etkisizleştirilmesidir. Geri kazanılmış sular, tüm vücudun 
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teması ya da yeme yoluyla meydana gelebilecek insanlarla temas durumunda bulaşıcı 

ajanlardan kaynaklı makul olmayan bir risk oluşturmamalıdır. EPA, hem içme suyu hem de 

bütün vücudun teması yoluyla mikrobiyal riskler için standartların ve kriterlerin 

geliştirilmesinde kullanılan risk değerlendirme yöntemlerini ve kriterlerini belirlemektedir. 

Bu risk değerlendirme yöntemleri ve kabul edilebilir risk seviyeleri “ABD İçme Suyu 

Standartlarının Belirlenmesinde Mikrobiyolojik Risk Değerlendirmesinin Kullanımı ve 

Rekreasyonel Su Kalitesi Kriterleri (EPA, 1992; 2011) taslağında anlatılmıştır. Geri kazanılan 

suyun insan sağlığı üzerindeki potansiyel etkileri devam eden araştırmanın konusu olup 

(örneğin; WRRF projesi 10-07, Geri kazanılmış suyun insan sağlığına potansiyel etkilerini 

değerlendirmek için biyo-analitik teknikler, hazırlık aşamasında) suyun yeniden kullanımı ve 

geri kazanılmış suya maruz kalma konuları özelinde risk değerlendirme yöntemleri ve 

araçlarına özgü ilave tartışmalar diğer yakın tarihli araştırma raporlarında verilmektedir 

(WRRF, 2007b; 2010a). 

5.1.2.  Atıksu Kaynağında Bulunan Kirleticiler, Uygulanacak Arıtım Düzeyi ve 

İstenen Geri Kazanılmış Su Kalitesi Seviyeleri  

Atıksularda bulunabilecek bileşenler Bölüm 5.2’de anlatılmıştır. Çok sayıda çalışma 

ve tam ölçekli proje çeşitli arıtma proseslerinin arka arkaya birleştirilmesinin, günümüzde 

kabul görmüş analitik tespit seviyeleri için hemen hemen bütün kirleticilerin giderilmesi 

amacıyla çoklu bariyer oluşturulmasının sağlandığını ve potansiyel kaygı oluşturabilecek 

seviyelerde mikrobiyal ve kimyasal bileşenlerin alıcı ortama ulaşmasına izin vermediğini 

ortaya koymuştur. Buna ek olarak, ön arıtım gereksinimlerinin etkili kullanımı; dayanıklı ya 

da arıtılması zor bileşenlerin ilk olarak gelen atıksulara girişini engelleyebilir. Bölüm 8’de 

yeniden kullanım projeleri için mikrobiyal ve kimyasal bileşenlerin kapsamli bir şekilde 

kontrolünün sağlanması için arıtma teknolojilerinin durumlarını tartışmaktadır. NRC'nin yakın 

zamandaki araştırma raporunda yeniden kullanımın epidemiyolojik çalışmaları kapsamında 

geri kazanılmış suyun kullanımı ile ilişkili muhtemel olumsuz sağlık etkileri kapsamında 

ABD'de suyun yeniden kullanımı projelerinde herhangi bir bağlantının belirlenemediği 

sonucuna varılması önemli bir husustur. 

ABD’de ve dünya genelinde suyun yeniden kullanımı tesislerinin başarılı sicilleri, 

yüksek mühendislik gerektiren arıtma proseslerinin bir sonucu olup insan sağlığı ve mevcut 

standartlara dayalı çevre güvenliğini sağlamaktadır. Bununla beraber, son yirmi yıllık yeniden 

kullanım tecrübesi, sayısız çalışma, teknolojik gelişmeler ve başarılı projelerin izlenilmesine 

dayanarak; mevcut teknolojilerin etkinliği ve güvenilirliği göz önüne alındığında her zaman 

bu kadar ihtiyaç fazlası yüksek arıtım seviyeleri sağlamak gerekli olmayabilir. Örneğin; ileri 

oksidasyon prosesleri içme suyu arıtma tesislerine ilave arıtım uygulanacağı zaman genellikle 
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gerekli olmayabilir. Eğer ihtiyaç duyulursa tek başına UV, dezenfeksiyon yan ürünü 

NDMA'ların giderimini sağlayabilir. Yüzey suyu depolama rezervuarına deşarj etmeden önce 

ayrıca UV/İOP’nin uygulanması gereksiz olabilir. Geri kazanılmış suyun depolama 

rezervuarlarına deşarjı için için azot ve fosfor nütrientlerinin mükemmel bir şekilde giderimi 

gerekli olabilir. Fakat, bu nütrientler sulama uygulamaları için avantaj teşkil etmekte ve 

giderimlerine gerek olmayabilir.  

Geri kazanılmış sulardaki mikrobiyal ve kimyasal bileşenlerin izin verilen 

konsantrasyonları, spesifik yeniden kullanım uygulamasının ya da yeniden kullanım 

kategorisinin bir fonksiyonudur. Bu gereksinimler eyaletten eyalete biraz değişebilirken, 

mevcut düşüncelerin bazılarının göz önüne alınmasıyla beraber insan sağlığı için koruyucu 

olacak şekilde planlanmıştır. Geri kazanılmış su kalitesi standartları ve uygulamaları, bilimsel 

çalışmalara ve pratik uygulamalara bağlı olarak değişmektedir. 

Özellikle, içilebilir yeniden kullanım için yapılan iyileştirmelerin içme suyu 

standartlarını karşılayacak olması nedeniyle, geri kazanılmış suyun arzın bir parçası olup 

olmadığına bakılmaksızın; dolaylı veya doğrudan içilebilir yeniden kullanım projeleri (içme 

suyu MCL'lerine benzer şekilde) için belirli kimyasal bileşenler özelinde konsantrasyon 

limitlerinin ulusal bir listesinin oluşturulması gerekli değildir. Potansiyel ilgi kaynağı yeni 

ortaya çıkan kimyasallar (farmasötikler, pestisitler ve diğerleri -“Yeni ortaya çıkan endişe 

verici kimyasallar”) için arıtım kılavuzu ve içme suyu sağlığı önerileri – farklı türler için 

referans noktaları, halkın sağlık risklerinden korunmaya devam edilebilmesi için çoklu 

bariyerlerin tasarlarması sürecinde mühendislere yardımcı olması anlamında faydalıdır (EPA, 

2012). 

5.1.3. Su Kalitesi Hedeflerinin Karşılandığından Emin Olmak İçin Gerekli 

Numune Alma / İzleme Protokolleri  

Suyun yeniden kullanımı tesislerinin başarılı kayıtları ayrıca arıtımın güvenilirliğinin 

sağlanması, çapraz kontrollerinin kurulması, taşıma ve dağıtım sistemi kontrollerinin 

yönetilmesi, kullanıcı alanı denetimlerinin görüntülenmesi ve güvenliğin sağlanması için su 

kalitesinin izlenilmesi programlarının da bir sonucudur. Uygun, güvenilir ve gereğinden fazla 

çoklu bariyer arıtımların uygulanması ve sürekli performans sağlamak için surrogatelerin 

mümkün olduğunca gerçek zamanlı izlenilmesi ile yararlanılmasının uygulanabilmesi 

amacıyla, uygun bir HACCP tipi yönetim sistemine sahip olmak da önemlidir. Şu anda 

kullanılan bir dizi online performans izleme yöntemleri olmasına rağmen (örneğin; bulanıklık 

ve bakiye klor), WRRF; 2015 yılında yayınlanması beklenen ve WRF-11-01 proje numarası 

altında içilebilir yeniden kullanım projeleri için güvenilirlik ve proses kontrolü için izleme ile 

ilgili ek araştırmalar finanse etmiştir (EPA, 2012). 
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5.2. ATIKSU BİLEŞENLERİ VE RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Belirli bir dizi arıtım proseslerinden önce, yeniden kullanım projesinde uygulanmak 

için tasarım seçilebilir. Endişe konusu olan bileşiklerin ne olduğu ve hangi konsantrasyonlarda 

endişe yarattığının anlaşılması önemlidir. Arıtılmamış atıksular; çözünmemiş metallerden ve 

iz organik maddelerden, katı maddeler, yüzer cisimler, kum, yağ ve gres gibi büyük katılara 

kadar çeşitli bileşenler içerirler. Tüm yeniden kullanım sistemleri minimum düzeyde, büyük 

nesneler ve partiküllere, çözünmüş çoğu organik maddeye, bazı nütrientlere ve diğer 

inorganiklere hitap eden ikincil arıtım gerektirir. Bununla beraber, bu atıksularda 

mikroorganizmaları ve ikincil arıtımdan geçmiş ve sabit kalmış çözünmüş organik ve inorganik 

bileşenleri içeren bazı partiküller de mevcuttur. Bu kirleticiler için yeniden kullanımdan önce 

ileri arıtım gerektirir. Bu bölüm; geri kazanılmış su arıtımı sistemlerinde ele alınan önemli 

atıksu bileşenleri için genel bir bakış sunmaktadır (EPA, 2012). 

5.2.1. Atıksudaki Mikroorganizmalar 

Mikroorganizmalar doğada her yerde bulunurlar ve çoğu insanlar için patojenik 

değildir. Mikroplar olarak da adlandırılan mikroorganizmalar çok çeşitli olup ekosistemlerde 

besin geri dönüşümü için kritik önem taşırlar. Etkili biçimde tasarlanmış ekosistemler olan 

atıksu arıtımı sistemlerinde, mikroorganizmalar nütrientlerin ve organik maddenin yararlı 

ayrıştırıcıları gibi davranırlar. Mikroorganizmaların konsantrasyonları genellikle logaritmik 

ölçekte anlatılır (örneğin; 1 milyon = 106 mikroorganizma). Çünkü çok yüksek 

konsantrasyonlarda bulunabilirler. Aynı şekilde, ciddi oranlara kadar giderilebilirler ve 

logaritmik ölçekler bu büyük konsantrasyon aralıklarının ifade edilmesinde yardımcı olur. 

Mikroorganizma giderimi genellikle; 1-log %90 giderim, 2-log %99 giderim, 3-log %99.9 

giderim, 4-log %99.99 giderim vb. şekilde ifade edilen logaritmik yardımıyla rapor edilir.  

Yararlı mikroorganizmaların yanında, ham evsel atıksular; özellikle enfekte olan 

insanların dışkılarından kaynaklanan çok çeşitli patojenik mikroorganizmalar içerir ve temel 

olarak “fekal-oral” yollarla iletilirler. Patojen, konakçısında hastalık yaratan bir 

mikroorganizmadır. Arıtılmamış atıksularda bulunan çoğu patojen “enterik” 

mikroorganizmalar olarak bilinmekle beraber, bağırsak yollarında yaşayarak ishal gibi 

hastalıklara neden olabilirler. Atıksulardaki insan patojenlerinin kaynağı, hastalık 

semptomları gösteren enfekte olmuş bireylerin dışkılarının yanı sıra belirgin olmayan 

enfeksiyonlara sahip taşıyıcı kimselerdir. Patojenler; şistozomiyaz, tifo ateşi, sıtma ve cinsel 

yolla bulaşan bazı enfeksiyonlara neden olan patojenler dahil olmak üzere idrarda da 

bulunabilir. Bununla beraber, ilk üç hastalık ABD’de çok düşük hastalık oranlarını temsil 

ederken, sonuncusu ise atıksu koşullarında uzun süre hayatta kalamaz. Bundan dolayı, idrar 
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kaynaklı patojenler, suyun tekrar kullanılmasında halk sağlığı açısından düşük risk teşkil 

eder. 

Tablo 5.2, ham evsel atıksularda potansiyel olarak bulunan çoğu bulaşıcı etkenleri 

listelemektedir. Bunlar 3 geniş grupta sınıflandırılır; bakteriler, parazitler (parazitik 

protozoa helmintler) ve virüsler. Tablo 5.2, ayrıca her patojenle ilişkili bazı hastalıkları da 

listelemektedir. Patojenlerin atıksulardaki konsantrasyonları, genel anlamda populasyonun 

sağlığına ve mevsime bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Genel bir karşılaştırma yapmak için, 

araştırmalarda gözlemlenen bazı organizmaların konsantrasyonları Tablo 5.2'de rapor 

edilmiştir. Fakat, bu tür testler için kaynak yetersizliği nedeniyle mevcut veriler oldukça 

yetersizdir. 

Nehirler, göller, akarsular, barajlar tarafından tutulan sular, yağmursuyu kanalları 

olarak tasarlanan yerler, yer altı suları ve yüzme havuzları gibi su kütleleri arıtılmamış ya da 

yetersiz arıtılmış evsel atıksulara maruz kalmaktan ve tarımsal akıştan kaynaklı kirlenebilir. 

Sucul çevrelerde patojenlerin varlığını sürdürmesi; seyahat mesafesi, taşınma oranları, 

sıcaklık, toprak nem içeriği, nemlilik, güneş ışığına maruz kalma, su kimyası (pH, tuzluluk 

vb.) ve diğer organizmalar tarafından yenme gibi faktörlere bağlı olmakla beraber, 

patojenden patojene büyük ölçüde değişir. 

Suyun geri kazanımı bağlamında suyla taşınan hastalık yayılmalarının başlıca 

potansiyel güzergahları; hastalık taşıyıcıların elden ağza kadar teması yoluyla kontamine 

olmuş su veya gıdaların yenilmesi veya tüketimi ya da solunarak veya askıda patojenleri 

içeren aerosol suyun bulunduğu havadan nefes alınmasını kapsamaktadır. Arıtılmış kentsel 

atıksuların tekrar kullanımı ile ilgili en yaygın endişe, patojenik ajanların neden olduğu 

bulaşıcı hastalıkların potansiyel iletimidir (EPA, 2012). 
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Tablo 5.2. Arıtılmamış (ham) atıksularda potansiyel olarak bulunan bulaşıcı ajanlar  

Patojen Hastalık 

Ham 
Atıksulardaki 
Sayıları                    
(Litre başına) 

Bakteri 
Shigella (şigella) Şigelloz (basilli dizanteri) 104’e kadar 
Salmonella Salmonellozis, mide ve bağırsak iltihabı (ishal, 

kusma, ateş), reaktif artrit, tifo ateşi 
105’e kadar 

Vibrio kolera Kolera 105’e kadar 
Enteropatojenik Escherichia 
coli (Diğer birçok E.coli türü 
zararlı değildir) 

Mide ve bağırsak iltihabı, kan zehirlenmesi, 
hemolitik üremik sendrom (HUS) 

 

Yersinia Yersiniosis, mide ve bağırsak iltihabı, reaktif 
artrit, kan zehirlenmesi,  

 

Leptospira Sıtma,   
Kampilobakter Mide ve bağırsak iltihabı, reaktif artrit, Guillain-

Barre sendromu 
104’e kadar 

Atipik mikobakteriler Solunum yolu hastalığı (ekstrensek allerjik 
alveolit) 

 

Legionella Solunum yolu hastalığı (zatürre, Pontisit ateşi)  
Stafilokok Deri, göz, kulak enfeksiyonları, kan zehirlenmesi  
Psödomonas Deri, göz, kulak enfeksiyonları  
Helikobakter Kronik gastrit, ülser, mide kanseri  

Protozoa 
Entemoba Amibiyaz (amibik dizanteri)  102’e kadar 
Giyardiya Giyardiyaz (mide ve bağırsak iltihabı) 105’e kadar 
Kriptosporidyum Kriptosporidyoz, ishal, ateş 104’e kadar 
Mikrosporidya İshal  
Toksoplazma Toksoplazmoz  

Helmintler 
Askaris Askariasis (Yuvarlak kurt enfeksiyonu) 103’e kadar 
Ankilostom Ankilostomiyaz (Kancalı kurdu enfeksiyonu) 103’e kadar 
Nekator Nekatoryaz (Yuvarlak kurt enfeksiyonu)  
Ankilostom Kutanöz larva migrams (Kancalı kurdu 

enfeksiyonu) 
 

Strongiloides Strongiloidiyaz(Kıl kurdu enfeksiyonu)  
Trikuris Trişüriyaz (Kamçı kurdu enfeksiyonu) 102’e kadar 
Tenya Tenyazis (bağırsak kurdu enfeksiyonu, 

nörosistiserkoz ) 
 

Enterobiyus Enterobiyazis (kıl kurdu enfeksiyonu)  
Ekinokok Hidatidoz (bağırsak kurdu enfeksiyonu)  

Virüsler 
Enterovirüsler (Çocuk felci, 
yankı, coxsackie, yeni 
enterovirüsler, serotip 68-71 
arası) 

mide ve bağırsak iltihabı, kalp anomalileri, 
menenjit, solunum yolu rahatsızlığı, sinirsel 
bozukluklar ve diğerleri 

106’a kadar 

Hepatit A ve E virüsü Bulaşıcı hepatit  
Adenovirüs Solunum yolu hastalıkları, göz enfeksiyonları, 

mide ve bağırsak iltihabı (Serotip 40 ve 41) 
106’a kadar 

Rotavirüs Mide ve bağırsak iltihabı 105’e kadar 
Parvovirüs Mide ve bağırsak iltihabı  
Astrovirus Mide ve bağırsak iltihabı  
Kalisivirusler (Nörovirüs ve 
sapovirus dahil) 

Mide ve bağırsak iltihabı 109’a kadar 

Koronavirüsü Mide ve bağırsak iltihabı  

(Kaynaklar: NRC, 1996; Sagik ve dig., 1978; Hurst ve dig., 1989; WHO, 2006; Feachem ve dig., 1983, Mara ve Silva, 1986; 
Oragui ve dig., 1987, Yates ve Gerba, 1998, da Silva ve dig., 2007, Haramoto ve dig., 2007, Geldreich, 1990; Bitton, 1999; 
Blanch ve Jofre, 2004; ve EPHC, 2008)  
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Neyse ki, arıtma teknolojileri patojenlerin sulardan giderimini saptama sınırlarının 

altında olacak şekilde sağlayabilmektedir. Bununla beraber, hangi patojenik 

mikroorganizmaların potansiyel olarak atıksularda bulunabileceğin anlaşılması ve buna uygun 

arıtımın uygulanması oldukça faydalı bir bakış açısıdır. Aşağıdaki bölümlerde atıksularda 

bulunan başlıca mikroorganizma sınıfları hakkında bilgi verilmektedir (EPA, 2012). 

5.2.1.1. Protozoa ve Helmintler 

Parazitler; kuruma, sıcaklık, donma ve güneş ışığı gibi çevresel streslere karşı 

dayanıklı ve sağlam spor, kist, oosit veya yumurta formunda dışkılardan atılırlar. Çoğu 

parazit sporları, kistler, oositler ve yumurtalar 1 μm’den 60 μm (bakteriden daha büyük) ve 

üzerindeki boyut aralığında bulunurlar. Helmintler; yetişkin organizmalarda, larvalarda, 

yumurtalarda ya da yumurtacıklarda bulunabilir. 10 μm ile 100 μm ve üzerindeki boyutlarda 

bulunabilen yumurta ve larvalar çevresel streslere karşı dayanıklıdır. Bu organizmaların geri 

kazanılmış sularda bulunması, son araştırmanın (WRRF, 2012b), konusu olup atıksulardan 

protozoaların ve helmintlerin “giderim” ya da “inaktivasyon” prosesleri (WRRF, 2012b) 

yoluyla elimine edilmesini teyit etmektedir. Geri kazanılmış sularda protozoalar ve 

helmintler nispeten büyük boyutlarından dolayı fiziksel olarak çökeltme ya da filtrasyon ile 

giderilebilir. Protozoa ve helmintler klorlama ya da diğer kimyasal dezenfektanlar tarafından 

uygulanan dezenfeksiyonlara karşı dirençli olabilir. Fakat, UV dezenfeksiyonu ile DNA’larında 

mutasyona neden olarak etkisiz hale getirilebilirler. Geri kazanılmış sulardaki bulaşıcı kistler 

ve enfeksiyona neden olmayan kistler arasındaki hızlı ayırımı konu alan moleküler 

denemelerin geliştirilmesi ile ilgili son zamanlarda yapılan araştırmalar, bu dezenfeksiyon 

tarzını onaylamaktadır. 

5.2.1.2. Bakteriler 

Bakteriler yaklaşık 0.2 ile 10 μm boy aralığında değişen mikroskopik organizmalardır. 

Birçok zararsız bakteri türü insanların bağırsak sisteminde kolonileşir ve düzenli olarak 

dışkılara dökülür. Patojenik bakteriler de enfekte olan kişilerin dışkılarında bulunurlar. Bu 

yüzden; insanlar için patojenik özellikteki bakteriler dahil olmak üzere, kentsel atıksular çok 

geniş çeşitlilikte ve konsantrasyonlarda bakterileri içerebilir. Bu ajanların sayısı ve türleri, 

atıksuların oluştuğu hayvan ve insan topluluklarındaki yaygınlıklarının bir fonksiyonudur. 

Atıksulardaki bakteriyel seviyeler, tipik olarak bakterilerin atıksulardan çökelme 

ve/veya filtrasyon yoluyla fiziksel olarak ayrılmasını içeren giderim ve inaktivasyon prosesleri 

vasıtasıyla ciddi şekilde azaltılabilir. Yoğunluk göz önüne alındığında bakteriler, tek tek 

hücreler ya da koloniler şeklinde çökelmezler. Bakteriler partiküler madde veya flok 

parçacıklarına adsorbe olabilir ve bu parçacıklar çökeltme, ikincil durultucu ya da 
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koagülasyon/flokülasyon/çökeltme gibi ileri arıtma prosesleri sırasında çökelirler. Bakteriler 

kum fitreleri, diskli (kumaş) filtreler ya da membran prosesleri içeren filtrasyon prosesleri 

ile de giderilebilir. Bakteriler ayrıca dezenfeksiyon ile etkisizleştirilebilir. Hem filtrasyon 

hem de dezenfeksiyon Bölüm 8’de daha ayrıntılı olarak tartışılmıştır (EPA, 2012). 

5.2.1.3. Virüsler 

Virüsler, çeşitli şekillerde oluşur ve bakteri boyutunun bir fraksiyonu olarak 0.01 ila 

0.3 μm aralığındaki boyutlarda bulunurlar. Bakteriyofajlar, bakterileri enfekte eden 

virüslerden olup insan enfeksiyonlarına karışmamışlardır ve genellikle gösterge olarak 

kullanılırlar. Kolifajlar, koliform bakterileri enfekte eden konağa özgü virüslerdir. Enterik 

virüsler bağırsak yolunda çoğalırlar ve enfekte olan kişilerin dışkılarına bırakılırlar. Enterik 

virüslerin bütün türlerinin sudan geçen hastalıklara sebep olduğu belirlenememiştir fakat 

100'den fazla farklı enterik virüs enfeksiyon veya hastalığa neden olmaktadır. 

Genellikle, virüsler çevresel streslere bakterilerden çok daha dayanıklıdır ve bazı 

virüsler atıksularda sadece kısa süreli kalıcıdır. Bakterilere ve protozoan parazitlere benzer 

şekilde, virüsler fiziksel olarak giderilebilir ya da etkisizleştirilebilir (Myrmel ve dig., 2006). 

Bununla beraber, nispeten küçük boyutlu tipik virüslerden dolayı çökeltme ve filtrasyon 

prosesleri giderimde daha az etkilidir. Ultrafiltrasyon membranları ile muhtemelen 3-4 log 

aralığında ciddi virüs giderimlerine ulaşılabilir. Fakat, virüsler için etkisizleştirme genellikle 

çok daha önemli başlıca iki giderim yöntemi olarak düşünülür ve genellikle UV 

dezenfeksiyonu ile başarıyla gerçekleştirilir. İlginç şekilde, virüslerin dezenfeksiyonu; 

bakterilerin ve protozoaların etkisizleştirilmesi ile kıyaslandığında nispeten daha yüksek UV 

dozlarını gerektirir. 

Atıksu numunelerindeki spesifik virüs patojenlerini izlemek, su yoluyla taşınan viral 

enfeksiyonların risk değerlendirmeleri için daha güvenilir bilgi sağlayacak olsa da, son 

zamanlardaki gerçek zamanlı kantitatif polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) analizleri 

alanındaki gelişmelerine rağmen birçok viral patojenin suda doğrudan izlenmesi zorlu ve 

pratik değildir (LeCann ve dig. 2004; Van den Berg ve dig. 2005). Aktif bulaşıcı virüslerin 

saptanmasıyla ilgili daha fazla veri elde edilinceye kadar, atıksu arıtma proseslerinin 

etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışmalar sonucunda elde edilen veriler, bulaşıcı 

virüsleri gideren arıtım tasarımlarının sağlanması için dikkatle değerlendirilmelidir. 

5.2.1.4. Aerosoller 

Aerosoller, havada asılı olan çapı 50 μm'den daha küçük parçacıklardır. Virüsler, çoğu 

patojenik bakteriler ve patojenik protozoalar solunabilir boyut aralığındadır. Bu yüzden; 

aerosollerin teneffüsü, insan enfeksiyonunun doğrudan muhtemel bir yoludur. Aerosoller, 
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uygun olmayan şekilde arıtılmış geri kazanılmış suyun yağmurlama sulaması yöntemi ile 

kentsel veya tarım alanlarına uygulandığı zaman ya da soğutma suyu takviyesi için 

kullanıldığında çoğunlukla bir endişe kaynağıdır. Enfeksiyon ya da hastalık direkt olarak 

teneffüs yoluyla ya da dolaylı olarak yiyecekler, bitkiler ve giysiler gibi yüzeylerde biriken 

aerosollerden kaynaklanabilir. Bazı patojenlerin etkin olmayan dozu; sindirim sistemi yoluyla 

oluşan enfeksiyonlara kıyasla solunum yolu enfeksiyonlarında daha düşüktür. Bu yüzden; bazı 

patojenler için solunum, hastalığın bulaşması/yayılması için temas veya yutmadan daha olası 

bir yol olabilir 

Bu yüzden, dezenfekte edilmiş geri kazanılmış suyun aralıklı olarak püskürtülmesi için 

ara sıra yanlışlıkla temas olması durumu; teneffüs yoluyla oluşabilecek sağlık tehlikesinden 

daha az sağlık tehdidi oluşturmalıdır. Eğer su uygun şekilde dezenfekte edilmezse, soğutma 

kuleleri aerosolleri sürekli olarak vererek daha büyük bir endişe kaynağı olabilir. Her iki 

durumda da, aerosol maruziyeti; 2004 yönergelerinde (EPA, 2004) ayrıntılı olarak tartışılmış 

olan tasarım veya operasyonel kontrollerle sınırlıdır. 

5.2.1.5. İndikatör/Gösterge Organizmalar(ı) 

Dışkı kontaminasyonundan kaynaklanan patojenik organizmalara değinmek amacıyla 

belirli bir arıtma sisteminin arıtma performansını ölçmek için kullanılan gerçek patojenler 

ile gösterge mikroorganizmalarını ayırt etmek önemlidir. İndikatörlerin kendisi insan sağlığı 

için tehlikeli olmamakla birlikte bir sağlık riskinin ortaya çıkma ihtimalini belirtmek için 

kullanılır. Çevresel sularda patojen mikroorganizmaların çeşitliliği ve çoğunlukla daha düşük 

konsantrasyonlarda bulunmaları ve patojen tespiti için özel analitik metodolojilerle birlikte 

konsantrasyon tespitinin gerekmesi, tipik atıksu laboratuarlarının bu tür testleri 

uygulamasını zorlaştırmaktadır. Düzenleyici kurumlar, tarihsel olarak, dışkı 

kontaminasyonlarının bulunmasının bir göstergesi olarak daha bol miktarda bulunan ve daha 

kolay saptanan fekal bakterilerin rutin olarak izlenmesine ihtiyaç duymuştur. Bazı 

eyaletlerde toplam koliform bakterileri indikatör olarak kullanılmaktadır. Fakat, çoğu 

eyaletin kendi spesifik düzenlemeri vardır. Geri kazanılmış suyun mikrobiyolojik güvenliği, 

tek bir 100 ml anlık örneğine dayanan dezenfekte edilmiş atıksudaki fekal koliform 

bakterilerin günlük olarak izlenmesiyle değerlendirilir. 

Bazı eyaletler belirli patojenlerin izlenilmesini gerekli kılmıştır. Örneğin; Florida, 

Arizona ve California'daki Giyardiya ve Kriptosporidyum gereksinimleri gibi. Kuzey 

Carolina'daki besin ürünlerinin sulamasında kullanılan geri kazanılmış su için virüslerin 

izlenmesi de gereklidir. Bu eyaletler için spesifik izleme gereksinimleri Bölüm 7.1.'de 

verilmektedir. Bununla beraber, patojen analizleri bazen özel çalışmaların bir parçası olarak 

ya da geri kazanılmış suların üretilmesi için kullanılan prosesin arıtım güvenilirliğini teyit 
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etmek amacıyla kullanılan proaktif yardımcı programlar vasıtasıyla yürütülür. Çoğunlukla, 

indikatörler toplam koliformları, toplam koliformların bir alt kümesi olan fekal koliformları; 

koli basili (E.koli), enterokok ve kolifajı içerir ve arıtım performansını ve nihai geri kazanılmış 

su kalitesini doğrulamak için kullanılır. Mikrobiyal indikatörlerin kullanılmasının başlıca 

sakıncası; patojenlerin varlığını önceden tahmin etme yetenekleri konusunda biraz sınırlı 

olmalarıdır. Ayrıca, halihazırda kullanılan bütün mikrobiyal göstergeler en az 24 saat süreyle 

sonuçları geciktiren kültür/ekim yöntemleri kullanmaktadır. Örneğin, toprakta bulunanlar 

gibi patojenik olmayan koliformlar belirli koşullar atında sularda çoğalabilirler ve atıksu 

etkisine işaret etmeyen olumlu sonuçlara yol açabilirler. Buna ek olarak, koliform 

bakterilerinin kimyasal dezenfeksiyona karşı nispeten yüksek duyarlılıkları ve 

kriptosporidyum ve enterik virüsler gibi protozoon parazitlerle ilişkilendirilmelerindeki 

başarısızlık nedeniyle dezenfekte edilmiş geri kazanılmış sudaki patojenlerin oluşumunu 

yeterince yansıtmamaktadır (Bonadonna, ve dig., 2002; Havelaar ve dig., 1993). 

Atıksuların, içme sularının ve çevresel suların değerlendirilmesi için enterokok, 

klostridyum ve kolifajları da içeren alternatif mikrobiyolojik göstergeler önerilmiştir. Ancak, 

indikatör organizma seviyelerinin bu viral, bakteriyel ya da protozoan patojenler ile 

arıtmanın her aşamasında direkt olarak kıyaslanmasını içeren geri kazanılmış sular hakkında 

sadece birkaç çalışma vardır (Harwood ve dig., 2005). Gerçek patojen izlemesi için analitik 

yöntemler gelişmeye devam etmekte ve son çalışmalar sadece geleneksel standart kültür 

yöntemlerine dayanmamaktadır (Fox and Drewes, 2001; Sloss ve dig., 1996; Sloss ve dig., 

1999; Yanko 1999). PCR (Polymerase chain reaction) artık yaygın olarak, ortamdaki DNA veya 

RNA'yı tespit ederek patojenler ve göstergeler üzerinde çalışmak için kullanılmaktadır. 

Yöntemler hassas olduğu için PCR kullanışlıdır. Bununla beraber, PCR, geleneksel patojen 

yöntemlerden çok daha ucuz ve zaman alıcı olabilir ve bazı patojenler için kültür yöntemleri 

şu anda mevcut değildir. Son zamanlarda yapılan araştırmalar; ikincil ve ileri evsel atıksu 

çıkışlarında, bazı geri kazanılan sularda, yer altı sularında ve atıksu deşarjlarından etkilenen 

okyanus sularında patojen DNA ve RNA'larını rapor etmiştir (Aw ve Gin, 2010; De Roda ve 

dig., 2009; Hunt ve dig., 2010; Jjemba ve dig., 2010; Symonds ve dig., 2009, da Silva ve dig., 

2008; da Silva ve dig., 2007; Haramoto ve dig., 2007). Bununla birlikte, PCR'ın patojen 

canlılığını veya infektivitesini belirlemediğini vurgulamak önemlidir. PCR sadece 

mikroorganizmalardan türetilen DNA veya RNA'nın varlığını gösterir. Bu bilgilerin potansiyel 

risk değerlendirmesi için nasıl kullanılabileceğine dair PCR tabanlı algılama yöntemlerini 

kullanan devam eden araştırmalar vardır. Niceliksel PCR'ın, özellikle niceliksel mikrobik risk 

değerlendirmesi (QMRA) için veri temin etme potansiyeli olmakla birlikte göstergelerin 

yalnızca "potansiyel" riski değerlendirdiği unutulmamalıdır. Bu göstergeler rekreasyonel 

ortamlarda E. koli ve enterokoklar dışındaki herhangi bir epidemiyolojik riskle ilişkili 
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değildir. Buna ek olarak; moleküler canlılık yöntemlerinin ortaya çıkmasına rağmen, bazı 

dezenfeksiyon proseslerinin değerlendirilmesi, özellikle moleküler araç ve göstergeler 

kapsamında sınırlıdır.  

5.2.1.6. Mikroorganizmaların Giderimi 

İndikatörlerin ve patojenlerin giderimi hem (besin) yükleme testi hem de operasyonel 

izleme ile gösterilebilir. Yükleme testi, çıkış sularında saptamaya imkan verebilmek için; 

normal mikroorganizma konsantrasyonlarından daha yüksek olacak şekilde giriş 

konsantrasyonlarının spayklama yapılarak büyük log giderimlerinin görülmesini sağlar. 

Çünkü; gerçek patojenlerin tespit edilen konsantrasyonları, mevcut analitik yöntemler ile 

tespit edilebilen en düşük konsantrasyonlara yaklaşma ya da düşme eğilimindedir. Bu alanda 

yapılacak daha fazla araştırma, operasyonel izleme hassasiyetine daha fazla güven 

sağlayabilir. Tablo 5.3, Bölüm 8’de daha ayrıntılı olarak ele alınan farklı arıtma prosesleri 

için litaratürde rapor edilen mikrobiyal log giderimlerinin gösterge aralıklarını ortaya 

koymaktadır. Bu aralıklar nisbi giderimleri ortaya koyma maksadında olup, arıtım şemalarının 

tasarımı için temel olarak kullanılmamalıdır. 

Tablo 5.3. Atıksu arıtımının çeşitli aşamaları esnasındaki indiktör 
mikroorganizmaların ve enterik patojenlerin gösterge log giderimleri  
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Bakteri X X  X     

Protozoa ve 
helmintler 

     X X X 

Virüsler   X  X    

Atıksu Arıtımının Çeşitli Aşamalarındaki Gösterge Log Giderimleri1 

İkincil Arıtım 1 - 3 0.5 - 1 0.5 - 2.5 1 - 3 0.5 - 2 0.5 - 1.5 0.5 - 1 0 - 2 

Çift Medya 
Filtrasyonu2 

0 - 1 0 - 1 1 - 4 0 - 1 0.5 - 3 1 - 3 1.5 - 2.5 2 - 3 

Membran 
Filtrasyonu (UF, 
NF ve RO)3 

4 - >6 >6 2 - >6 >6 2 - >6 >6 4 - >6 >6 

Rezervuar 
Deposu 

1 - 5 N/A 1 - 4 1 - 5 1 - 4 3 - 4 1 - 3.5 1.5 - >3 

Ozonlama 2 - 6 0 - 0.5 2 - 6 2 - 6 3 - 6 2 - 4 1 - 2 N/A 

UV 
Dezenfeksiyonu 

2 - >6 N/A 3 - >6 2 - >6 1 ->6 3 - >6 3 - >6 N/A 

İleri Oksidasyon >6 N/A >6 >6 >6 >6 >6 N/A 

Klorlama 2 - >6 1 - 2 0 - 2.5 2 - >6 1 - 3 0.5 - 1.5 0 - 0.5 0 – 1 

(Kaynaklar: Bitton, 1999; EPHC, 2008; Mara ve Horan, 2003; NRC, 1998; NRC, 2012; Rose ve dig., 
1996; Rose, ve dig., 2001; EPA, 1999, 2003, 2004; WHO, 1989)  
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1 Giderim oranları bekleme süreleri, temas süreleri ve kullanılan kimyasalların konsantrasyonları, 
gözenek boyutu, filtre derinliği, ön arıtım ve diğer faktörler gibi spesifik işletme koşullarına bağlıdır. 
Verilen aralıklar tasarım ya da düzenleyici esaslar olarak kullanılmamalıdır. Bunlar sadece göreceli 
karşılaştırmaları göstermek içindir. 
2 Koagülasyonu içerir. 
3 Giderim oranları; kurulum ve membranların bakımına bağlı olarak önemli ölçede değişir. 
N/A = Mevcut değil 

5.2.1.7. Mikrobiyal Kirleticilerin Risk Değerlendirmesi 

Çoğu mikrop zararsız ya da faydalı olsa da, bazıları son derece tehlikelidir. Bunlar 

bazen endişe verici biyolojik ajanlar (BAC) olarak ifade edilir. Bütün BAC’ler, ciddi hatta 

ölümcül hastalıklara neden olabilmekle beraber; fiziksel özelliklerinde, çevredeki 

hareketlerinde ve enfeksiyon süreçlerinde değişiklik gösterirler. QMRA, mikropların 

nerelerde tehlikeli olabileceğini belirlemek için mikropların davranışlarını ölçer ve insan 

sağlığı için risk teşkil eden durumları değerlendirir (riskteki belirsizlikler dahil olmak üzere). 

QMRA dört aşamadan oluşur ve Kantitatif Risk Analizi için Ulusal Bilimler Akademisi 

çerçevesine dayanmaktadır. Ancak, BAC gibi canlı organizmaların özelliklerinin hesaba 

katılması ile modifiye edilmiştir (NAS, 1983): 

Tehlike Tanımlama: Bu proses mikroorganizmayı ve sebep olduğu hastalığı şiddet ve 

mikroptan kaynaklanan ölüm oranları dahil olmak üzere tanımlamaktadır. Özellikle 

enfeksiyona yatkın olan hassas popülasyonları tanımlar. 

Doz-Davranış İlişkisi: Doz ve sonucunda ortaya çıkan sağlık etkileri arasındaki ilişkinin 

kurulması, prosesdeki kritik bir adımdır. İnsan ve hayvan çalışmalarından elde edilen veri 

setleri, doz sonucundaki etkileri tahmin etmek için matematiksel modellerin oluşturulmasına 

izin verir. 

Maruziyet değerlendirmesi: Bu adım, bir mikrobun bireylere ulaşmasına ve 

enfeksiyona (hava ile, içme suyu vasıtasıyla vb.) neden olmasına izin veren yolları tanımlar. 

Her yol vasıtasıyla maruz kalmanın boyut ve süresinin belirlenmesinin yanında ayrıca 

maruziyete uğramış kişilerin sayılarının ve etkilenen insan gruplarının tahmin edilmesi 

gereklidir. 

Risk Karakterizasyonu: Prosesin son adımı; önceki adımlardan elde edilen bilgileri, 

riski (enfeksiyon, hastalık veya ölüm gibi bir sonuç olasılığı) hesaplamak için tek bir 

matematiksel modele entegre eder. İlk üç adım tek bir değer sağlamaz, bunun yerine maruz 

kalma, doz ve tehlike için bir değer aralığı sunar fakat bu aralıktaki tüm değerler için risk 

hesaplanmalıdır. Bu, Monte Carlo analizi kullanılarak gerçekleştirilir ve sonuç, ortalama ve 

en kötü durum senaryoları dahil olmak üzere olası risklerin tümüdür. Bunlar, karar vericilerin 

düzenleyici politikaları tanımlarken ve bilim insanlarının daha iyi bilgi elde etmek için ek 

araştırmanın nerede yapılması gerektiğini belirlemek için gözden geçirdiği riskleri 
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değerlendirir. 

QMRA hakkında ek bilgi, Avrupa Komisyonuna olan QMRA başlıklı 2006 raporunda 

mevcuttur: Risk Yönetimi için Değeri (Medema ve Ashbolt, 2006). 

5.2.2. Atıksulardaki Kimyasallar 

Bütün sular en nihayetinde doğal döngü içerisinde tekrar kullanılır ve saptanabilir 

seviyelerde çeşitli kimyasallar içerir. Yağmur suları; kimyasalları atmosferik temaslardan 

toplar, yer altı suları; jeolojiden gelen inorganikleri içerir, yüzey suları; doğal ürünler ve 

muhtemel pestisitler ile beraber endüstriler ve diğer tesisler kaynaklı akışlardan ve 

deşarjlardan gelen diğer kimyasalları biriktirir. Atıksular kimyasallar içerir ve tespit edilen 

bileşenlerin sayısı ve konsantrasyonları kentsel kaynak, toplama sisteminin durumu ve 

uygulanan arıtma prosesi gibi birçok faktöre bağlıdır (EPA, 2012). 

5.2.2.1. İnorganik Kimyasallar 

Atıksulardaki inorganik bileşenler metalleri, tuzları, oksihalitleri, nütrentleri ve 

potansiyel olarak tasarımlanmış nanomateryalleri içerir. Geri kazanılmış sulardaki inorganik 

bileşenlerin konsantrasyonları temel olarak, atıksu kaynağına suya uygulanan arıtım 

derecesine bağlıdır. İnorganik bileşenlerin bulunması, farklı yeniden kullanım uygulamaları 

için geri kazanılmış suyun kabul edilebilirliğini etkileyebilir. Mevcut teknolojiyi kullanan 

atıksu arıtımı, genellikle birçok iz elementi sulama ve içme suyu için tavsiye edilen 

maksimum seviyelerin altına düşürebilir. Genel olarak, doğrudan ya da gıda yoluyla inorganik 

bileşenlerin yenmesi ile ilişkili sağlık tehlikeleri iyi belirlenmiştir. SDWA uyarınca, EPA içme 

suyundaki kirleticiler için MCL'leri belirlemektedir. 

Her ikisi de bazı organik bileşenler içerse de, çoğu inorganik bileşenin sudaki toplam 

ölçümleri TDS ve iletkenliktir. İlave edilen miktar yaklaşık 150 mg/L’den 500 mg/L’den fazla 

olacak aralık arasında değişmesine rağmen; suyun tipik olarak konutlarda kullanılması, 

yaklaşık 300 mg/L çözünmüş inorganik katı madde ekler (Metcalf ve Eddy, 2003).  

Metaller ve Tuzlar: Özellikle toksik metalleri hedef alan arıtılmış atıksu deşarjı için 

düzenleyici tüzük ve endüstriyel önişlem yönetmelikleri, CWA aracılığıyla yayımlanmıştır. 

Sonuç olarak, çoğu kentsel atıksu çıkış suları, halk sağlığı yönergeleri ve standartlarının 

altında toksik metal konsantrasyonlarına sahiptir. Deterjanlarda bulunan ve bir metaloid olan 

Bor(on), evsel atıksularda bulunabilmekle beraber konsantrasyon değerleri genellikle EPA 

sağlık danışmanlığı ve WHO yönergelerinin altında olmaktadır. Bor, geri kazanılmış sularda 

bulunan seviyelere yaklaşan konsantrasyonlarda bazı bitkiler için toksik olabilir. Dolayısıyla, 

bu durum geri kazanılmış sular ile sulanabilecek bitki türleri için sınırlayıcı olmaktadır. 

Benzer şekilde, geri kazanılmış sularda bulunan tuzlar (TDS olarak ölçülmüştür) genellikle 
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insan sağlığına ilişkin endişe yaratan eşikleri aşmaz, ancak ekinleri/mahsulleri etkileyebilir 

[Israel/Jordan-Brackish Irrigation]. Tuzluluk yaprak yanmasına neden olabilir, kil içeren 

toprakların geçirgenliğini azaltır ve toprak yapısını etkiler. Tuzluluk ayrıca estetik kaygılara 

(örneğin; içilebilir yeniden kullanımın tadı veya araba yıkama işlemlerindeki kalıntılar, 

kireçlenme ve korozyona da neden olabilir. Tuzluluk arıtım ile giderilebilir, fakat seçenekler 

maliyetli olma eğilimindedir ve sıvı atık (tuzlu su) bertarafı ayrı bir konudur. Sulama için 

yeniden kullanım uygulamalarında tuzluluk yönetimi daha ayrıntılı olarak Bölüm 4'te 

anlatılmıştır. 

Oksihalitler: Suyun tekrar kullanılması konusunda kaygı verici olan oksihalitler; 

bromat, klorat ve perkloratı içerir. Bromat, bromür içeren atıksuların ozonlanması ile 

oluşabilir. Bu yüzden; arıtım olanakları, arıtım sırasında oksihalit oluşumunu en aza indirmek 

için uygun şekilde tasarlanmalı ve işletilmelidir. Bromat, klorat ve perklorat çamaşır 

suyundan kaynaklanabilir. İtici gazın/gücün bir parçası olan perklorat, bazı bitkilerde 

biyolojik olarak birikebilir ve sulamada yönetilmelidir. 

Besinler/Nütrientler: İnsan atıklarından çıkan azot ve fosfor, çevresel ve sağlıkla 

ilgili kaygılara neden olabilir fakat bazı sulama uygulamalarında da faydalı olabilir. Bu 

sebeple, yeniden kullanım amacıyla arıtım esnasında nütrientlerin giderimine olan ihtiyaç, 

üretilmiş suyun amaçlanan kullanımına bağlıdır. 

Tasarımlanmış Nanomateryaller: Nanomateryaller, nanoölçek üzerinde morfolojik 

özellikleri (1 nm = 10-9 m) olan, genellikle boyutlarından kaynaklanan özel özelliklere sahip 

malzemelerdir. Nanomalzemeler 1 ila 100 nm arasında değişen bir veya daha fazla boyuta 

sahiptir; nanofilmler (bir boyut), nanotüpler (iki boyut) ve nanoparçacıklar (üç boyut). 

Zeolitler (1000 ila 10,000 nm veya 1 ila 10 μm) gibi daha büyük parçacıklar da, gözenekleri 

nanometre boyut aralığına (0.4 ila 1 nm) düştüğünden dolayı nanomalzemeler olarak 

düşünülebilir. Nanomateryaller organik, inorganik ya da organik ve inorganik bileşenlerin bir 

kombinasyonu olabilir. 

Nanoteknoloji, su arıtımı ve su kalitesi izlemesi konularında heyecan verici yeni 

olanaklar vaat etmektedir. Nanosorbentler, nanokatalizörler, biyoaktif nanopartiküller, 

nanoyapılı katalitik membranlar ve nanopartikül ile güçlendirilmiş filtrasyonlar yeni 

nanoteknolojilerin kategorileri olup su arıtımını ve su kalitesi izlemesini değiştirebilirler 

(Savage ve Diallo, 2005). Gerçekten de, nanotüp gözenekleri çevresinde su ve atıksu arıtımı 

(tuzunu giderme dahil) için yeni membranlar geliştirmek için devam eden araştırmalar 

vardır. Birçok tüketici ürünü şimdilerde, benzersiz yüzey kimyası, katalitik özellikleri, 

mukavemeti, ağırlığı ve büyük ölçekli muadillerine göre iletkenlik özellikleri nedeniyle 

tasarlanmış nanomalzemeler içermektedir (National Science and Technology Council, 2011; 

WEF, 2008). Tüketici ürünlerindeki nanomateryaller piyasası oldukça hareketli şekilde devam 
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etmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı, 2014 yılına kadar nanomateryal içeren ürün 

pazarının 2 trilyon doları aşabileceğini öngörmektedir (UNEP, 2007). 

Bu aralıkta doğal olarak oluşan parçacıkların virüsler ve doğal organik maddeleri 

içermesi, tasarımlanmış nanomateryallerin tüketici ürünlerinden çevreye girişlerinin oldukça 

yeni olması; bu materyallerin akıbetleri ile birlikte bu materyallerin potansiyel çevresel ve 

sağlık etkileri hakkında yeni soruları gündeme getirmektedir. Nanomalzemelere maruz 

kalmanın neden olduğu sağlık etkilerini belirlemek için yapılan ön çalışmalar ve 

nanomalzemelerin risk değerlendirmesi, toksisitesi ve arıtılabilirliği tutarsız sonuçlar 

göstermekte ve devam etmekte olan araştırmayı garanti etmektedir (WEF, 2008). Şimdiye 

kadar, atıksulardaki mühendislik nanoparçacıklarının iz seviyeleri ile insan sağlığı üzerindeki 

olumsuz etkileri arasında bir bağlantı kurulmamıştır (O’Brien ve Cummins, 2010). Evsel 

atıksularda bulunan çoğu tasarımlanmış nanomateryal, evlerden ve kişisel bakım 

ürünlerinden kaynaklandığı için; evlerde bunlara direkt maruz kalma, suyun tekrar 

kullanılmasına bağlı muhtemel maruziyetten çok daha fazladır. Bununla birlikte, 

nanoparçacıkların yüzey sularına salınması ile ortaya çıkabilecek potansiyel ekotoksikolojik 

risk, nanomateryal içeren ticari ürünlerin kullanımı ve bertarafı için rehberlik ve kısıtlama 

ihtiyacını vurgulamaktadır (O’Brien ve Cummins, 2010). Nanomalzemelerin suyun yeniden 

kullanımı ile uygunluğu üzerine yapılan bir araştırmanın derlemesi yapılmıştır (WRRF, 

2012d). Atıksu arıtımındaki akıbetleri üzerine sınırlı sayıda araştırma yapılmıştır fakat ilk 

bulgular; boyutlarına ve yüzey kimyası ile birlikte uygulanan arıtma prosesinin türüne bağlı 

olarak tasarımlanmış nanopartiküllerin, biyokatılar ile ilişkilendirilmesi durumunu ya da çıkış 

sularında aynen kalacağını ortaya koymaktadır. 

5.2.2.2. Organikler 

Ham atıksulardaki organik bileşenler; doğal olarak oluşan hümik maddeleri, dışkıları, 

mutfak atıklarını, sıvı deterjanları, yağları, gresleri, tüketici ürünlerini, endüstriyel atıkları 

ve bir şekilde kanalizasyon akışının bir parçası haline gelen diğer maddeleri kapsamaktadır. 

Geri kazanılmış sudaki bu bileşenlerin arıtım düzeyi, geri kazanılmış suyun nihai kullanımı ile 

ilgilidir. Organik maddelerle alakalı olumsuz etkilerin bazıları şunlardır: 

Estetik etkiler: Organikler kötü kokulu olabilir ve suya renk verebilir. 

Tıkanma: Partikül maddeler yağmurlama başlıklarını tıkayabilir ya da topraklarda 

birikerek geçirgenliği etkiler. 

Mikroorganizmaların çoğalması: Organikler, mikroorganizmalar için yiyecek 

sağlarlar. 

Oksijen tüketimi: Ayrışma ile organik maddeler akarsu ve göllerdeki Ç.O içeriğini 

tüketir. Bu durum, hayatta kalmak için oksijen arzına bağlı olan su yaşamını olumsuz etkiler. 
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Kullanım sınırlaması: Çoğu endüstriyel uygulamalar organik içeriği yüksek olan suyu 

tolere edemez. 

Dezenfeksiyon etkileri: Organik madde klor, ozon ve UV dezenfeksiyonunu 

engelleyebilir ve böylece onları dezenfeksiyon amaçlı olarak daha az kullanılabilir hale 

getirir. Ayrıca, klorlama potansiyel olarak zararlı klorlu dezenfeksiyon yan ürünlerin (DBP) 

oluşması ile sonuçlanabilir. 

Sağlık etkileri: Bazı organik bileşikleri içeren suyun tüketilmesi, akut veya kronik 

sağlık etkileri ile sonuçlanabilir. 

Kentsel atıksu çıkışlarında çeşitli organik kimyasalların tespiti; geri kazanılmış sularda 

atıksu kaynaklı kimyasal kirleticilerin potansiyel varlığı ve sağlık etkileri konusundaki 

endişeleri artırmaktadır. Ve, bazı yeniden kullanım uygulamaları için düzenleyici kurum ve 

kuruluşlar bazıları son derece düşük konsantrasyonlarda olan atıksu kaynaklı bu bileşikler 

konusunda mücadele etmektedir. Bu bileşiklerin birçoğunun şu anda düzenlenmesi 

yapılmadığı için, mevcut araştırmalar; bir sağlık endişesi olabilecek kalıntı kimyasalları 

tanımlamak için yüksek oranda arıtılımış atıksuların bileşimi, risk değerlendirmesinde hangi 

çalışmalara ihtiyaç duyulacağının belirlenmesi ve potansiyel insan sağlığı sorunlarının 

değerlendirilmesi için daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulan bileşik listelerin geliştirilmesi 

konuları üzerine odaklanmıştır (WRRF, 2012e). Buna ek olarak, WRRF geri kazanılmış su 

arıtma sistemlerinde atıksu kaynaklı kirleticilerin uzaklaştırılmasını öngörmek için, atıksu 

kaynaklı kirleticiler için surrogate parametrelerinin ve analitik yöntemlerin tanımlanması ve 

doğrulanması üzerine finanse edilmiştir (WRRF, 2008). 

Tarihsel olarak bu amaçla kullanılan ve organik maddenin toplam ölçümleri olarak 

işlev görebilen parametreler; Toplam organik karbon (TOK), çözünmüş organik karbon (ÇOK) 

(TOK'un 0.45 um gözenek boyutlu filtreden geçen kısmı), partikül halinde organik karbon 

(POK) (TOK'un filtre üzerinde kalan kısmı), BOİ ve kimyasal oksijen ihtiyacını (KOİ) içerir. 

Bütün bu ölçümler arıtma veriminin ve içilebilir özellikte olmayan geri kazanılmış suların 

kullanımı için göstergelerdir. 

Atıksuların içindeki organik bileşikler, klorun dezenfeksiyon amaçlı kullanıldığı 

DBP'lere dönüşebilir. DBP'leri metabolize eden anahtar enzimlerin kodlarını içeren üç 

geninde (GSTT1, GSTZ1 ve CYP2E1) kalıtsal varyantlar taşıyan bireyler arasında DBP 

maruziyeti ve mesane kanseri arasında güçlü ilişkiler vardır (Freeman, 2010; Cantor ve dig., 

2010). Geçmişte, dikkatlerin çoğu tipik olarak klor veya brom ile ikame edilmiş metan 

formları olarak ortaya çıkan ve organik bileşikler ailesinden olan trihalometan (THM) 

bileşiklerine odaklanmıştı. Sıkça bulunan bir THM bileşiği olan kloroform, karaciğer ve böbrek 

kanseri gelişiminde rol oynamaktadır. Benzer sağlık etkileri olan Haloasetik asitler (HAA), 

klorlamanın istenmeyen bir diğer yan ürünüdür. Sudaki son derece düşük seviyedeki kimyasal 
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bileşenleri tespit etmek için geliştirilmiş analitik kabiliyetler, sağlık açısından önemli birkaç 

kimyasalın ve DBP'nin son yıllarda tanımlanması ile sonuçlanmıştır. Örneğin; kanalizasyonda 

bulunan kanserojen özellikteki NDMA, geri kazanılmış suların klor veya kloraminlerle 

dezenfekte edilmesi ile üretilir (Mitch ve dig., 2003). Bununla beraber, atıksuyun klorlanması 

hala atıksu dezenfeksiyonunun en yaygın kullanılan yöntemi olmasından dolayı; DBP'nin fiilen 

yeniden kullanılması konusundaki mücadelesine daha fazla değinmek amacıyla yapılan 

araştırmalar kritik bir ihtiyaçtır. Bazı planlı yeniden kullanım uygulamalarında; geri kazanılan 

sulardaki NDMA konsantrasyonu, ters ozmos arıtımında sonra bile içme sularında insan 

sağlığının korunması için belirlenen eylem seviyelerini aşar. Geri kazanım sularında DBP'ler 

ve diğer iz organiklerle ilgili endişeleri gidermek için, Kaliforniya'daki çeşitli kuruluşlar, 

NDMA konusunda ters osmoz süzüntülerinin arıtımı için UV-İOP'yi kurdu [US-CA-Vander Lans; 

US-CA-Orange County; US-CA-San Diego]. 

5.2.2.3. İz Kimyasal Bileşenler 

Gelişmiş analitik enstrümantasyon, sudaki tekil inorganik ve organik bileşenlerin aşırı 

derecede düşük seviyelerini tanımlamayı ve miktarını belirlemeyi mümkün kılar. Örnekler; 

gaz kromatografisi / tandem kütle spektrometresi (GC / MS / MS) ve yüksek performanslı sıvı 

kromatografisi / kütle spektrometresi (HPLC / MS) içerir. Bu analizler maliyetlidir ve 

özellikle uçucu olmayan organikler için kapsamlı ve zor numune hazırlığı gerektirebilir. Bu 

ve diğer analitik kimya tekniklerindeki gelişmeler, sudaki kimyasalların trilyonda birine (ppt) 

ve hatta katrilyonda bir seviyelerine kadar inerek miktarlarının belirlenmesine olanak 

sağlamıştır. Analitik ilerlemelerle birlikte; çevresel sularda, atıksularda, geri kazanılmış 

sularda ve içme sularında neredeyse tüm kimyasallar saptanabilmekle birlikte, oldukça düşük 

konsantrasyonların saptanmasının insan ve çevre sağlığı ile alakasının değerlendirilmesi daha 

büyük bir zorluk olarak kalmaktadır. 

Analitik teknikler geliştikçe, içme sularında, atıksu çıkış sularında ya da çevresel 

sularda genellikle çok düşük konsantrasyonlarda olmak üzere düzenlemesi yaygın olarak 

yapılmayan bir takım antropojenik kimyasal bileşikler tespit edilmektedir. Bu bileşiklerin 

saptanması, son zamanlarda çevreye bırakıldığı anlamına gelmez. Birçoğu muhtemelen 

onlarca yıldır çevrede bulunmaktadır. İz konsantrasyonlarda bulunan tekil kimyasallar ve 

bileşik sınıflarının bu geniş grubu, bazen; yeni ortaya çıkan kaygı veren kirleticiler (CECs), 

TrOCs ya da mikrobileşenler olarak adlandırılmaktadır. CEC’lerin bu geniş grubu; son 

kullanıma göre kategorize edilen bileşik gruplarını (örneğin; farmasötikler, reçetesiz ilaçlar, 

kişisel bakım ürünleri, ev kimyasalları, gıda katkı maddeleri, alev geciktiriciler, 

plastikleştiriciler ve biyosidler), eğer varsa çevresel ve insan sağlığı etkisine göre olan 

grupları (örneğin; hormonal olarak aktif maddeler, endokrin bozucular [EDs] ya da endokrin 
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bozucu bileşikler [EDCs]) veya bileşik türüne göre olan grupları (örneğin; kimyasal, 

mikrobiyal, fenolik, polisiklik aromatik hidrokarbonlar) içerebilir. Ulusal içme suyu 

standartlarına göre düzenlenmeyen bu alt gruplamalardaki kirleticiler, hayvan endokrin 

sistemlerini bozduğu gösterilen kimyasalları içeren bilinen bazı EDC'lerin yanısıra insan sağlığı 

için olumsuz etkileşimleri olanlar da dahil olmak üzere İçme Suyu Aday Kirletici Listesinde 

(CCL) bulunabilir. Tablo 5-4, geri kazanılmış sularda saptanabilen bileşik kategorilerini 

göstermektedir. 

İz kimyasal bileşenler, çevrede arka plan seviyelerinin üzerindeki konsantrasyonlarda 

bulunursa "kirletici" olmakla birlikte, mutlaka “kirletici madde” olmak durumunda değildirler 

(Yani, ekolojik ve/veya insan sağlığına etkileri tetiklemek için çevrede yeterince yüksek 

seviyelerde bulunması). Uzmanlar, bileşenlerin çeşitliliğini kapsayabilecek bir terim 

üzerinde anlaşmaya çabalamaktadır. Çünkü, kamu - Bölüm 8’deanlatıldığı gibi - genellikle 

CEC gibi kafa karıştırıcı ve endişe verici terimler bulmaktadır. Bununla birlikte, çeşitli 

kimyasalların alt gruplar ya da tekil kimyasallar olarak tanımlanması, genel halk tarafından 

iyi anlaşılamamasından dolayı benzer şekilde karışıklık yaratabilir. Su topluluğunda, 

terminoloji ve göreceli risk de dahil olmak üzere iz kimyasal bileşiklerin nasıl ele alınacağıyla 

ilgili müzakere ve tartışmalar devam etmektedir (EPA, 2012). 

Tablo 5 4. Geri kazanılmış sularda potansiyel olarak saptanabilir iz kimyasal 
bileşenlerin (doğal ve sentetik) kategorileri ve ö rnek niteliğindeki kimyasallar (NRC, 
2012) 

Son Kullanım Kategorisi Örnekler 

Endüstriyel kimyasallar 1,4-dioksan, perflorooktanoik asit, metil tersiyer bütil 
eter, tetrakloretan 

Pestisitler, biyosidler ve herbisitler Atrazin, lindan, diüron, fipronil 

Doğal kimyasallar Hormonlar (17β-östradiol), fitoöstrojenler, geosmin, 2-
metilizoborneol 

Farmasötikler ve metabolitler Antibakteriyeller (sülfametoksazol), analjezikler 
(asetaminofen, ibuprofen, beta-blokerler (atenolol), 
antiepileptikler (fenitoin, karbamazepin), veterinerlik ve 
insan antibiyotikleri (azitromisin), oral kontraseptifler 
(etinil östradiol) 

Kişisel bakım ürünleri Triklozan, güneş kremi bileşenleri, kokular, pigmentler 

Ev kimyasalları ve gıda katkı 
maddeleri 

Sukraloz, bisfenol A (BPA), dibütil ftalat, alkilfenol 
polietoksilatlar, alev geciktiriciler (perflorooktanoik asit, 
perflorooktan sülfonat) 

Dönüşüm ürünleri NDMA, HAA’lar ve trihalometanlar 

 
İz Kimyasal Bileşenlerin Giderimi 

Geri kazanılmış su, endüstriyel proses suyu veya içilebilir su da dahil olmak üzere 

giderek daha fazla kullanım için bir kaynak olarak düşünüldüğünden arıtım odağı, ikincil 

arıtım ve dezenfeksiyonun ötesinde; metaller, çözünmüş katılar ve iz kimyasal bileşenler gibi 

diğer kirleticilerin de arıtımını kapsayacak şekilde genişlemiştir. 

Kimyasal bileşenler, bileşiklerin fizikokimyasal özelliklerine ve belli arıtma 
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proseslerinin giderim mekanizmalarına bağlı olarak arıtımdan etkilenirler. EPA, CEC'ler için 

çeşitli arıtım teknolojilerinin etkinliği hakkında yayınlanmış çalışmaların kapsamlı literatür 

taraması sonuçlarına ilişkin bir rapor yayınlanmıştır (EPA, 2010). Bu literatür taramasının 

sonuçları, aranabilir bir veri tabanı olan "Yükselen Endişeye Neden Olan Kirleticilerin Arıtımı-

Bir Literatür İnceleme Veritabanı" nda da bulunmaktadır (EPA, 2010). EPA bu bilgiyi, güncel 

CEC arıtım teknolojileri hakkında erişilebilir ve kapsamlı bir tarihsel bilgi yığını sağlamak için 

geliştirmiştir. 

İz kimyasal bileşenler tarafından temsil edilen geniş özellik yelpazesi göz önüne 

alındığında, tüm kimyasallara karşı mutlak bir bariyer sağlayan tek başına bir arıtım prosesi 

yoktur. İz kimyasal bileşenlerin arıtılmış sulardaki varlığının minimize edilmesi için, geniş 

fizikokimyasal özelliklerin üstesinden gelebilen çeşitli arıtım prosesleri dizisine ihtiyaç 

duyulmaktadır (Drewes ve Khan, 2010). Tam ölçekli ve pilot çalışmalar, bunun farklı 

proseslerin kombinasyonlarıyla gerçekleştirilebileceğini gösterdi: kimyasal oksidasyon ya da 

aktif karbon adsorpsiyonu ile birlikte biyolojik prosesler, fiziksel ayırımı (RO) takip eden 

kimyasal oksidasyon ya da kimyasal oksidasyon veya karbon adsorpsiyonu ile birlikte doğal 

prosesler. Soru, bu teknolojilerin tümünün sağlığın korunması için gerekli olup olmadığı ya 

da özellikle suyun rezervuar veya akifer yoluyla çevreye geri döndüğü durumlarda belirli bir 

dizinin fazla arıtıma neden olup olmadığıdır. Dolayısıyla su, daha ileri içme suyu arıtımı için 

geri çekilmeden önce bir dereceye kadar muhtemelen bozulmuş olacaktır.  

AAT'lerindeki farmasötiklerin ve kişisel bakım ürünlerinin (PPCP'ler) akıbetleri ile ilgili 

yeni bir araştırma; birçok EDC'nin mg/L konsantrasyonlarında mevcut olduğunu ve klasik 

atıksu arıtma tesislerinde ciddi olarak giderilmediğini ortaya koymuştur (Miège ve dig., 

2008). İçme suyu dezenfeksiyonu sırasında biraz giderim veya kimyasal dönüşüm beklenebilir 

(örneğin; sülfametaksazol, trimetoprim östron, 17β-östradiol, 17α-etinil östradiol, 

asetaminofen, triklosan, bisfenol A ve nonilfenol). Klor, klor dioksit ve ozon dezenfeksiyonu 

oksidasyon prosesleri olup (Alum ve dig., 2004; Huber ve dig., 2005); bu üç oksitleyici 

arasında birçok iz organik kimyasal ile en aktif olan ozondur. 

Aktif karbon adsorpsiyonu, iyotlu kontrast maddeler ve antibiyotik sülfametoksazol 

gibi bazı polar suda çözünür bileşikler haricinde birçok organik bileşiği sulardan kolayca 

giderebilir (Adams ve dig., 2002; Westerhoff ve dig., 2005). Çok etkili olmalarına rağmen, 

İOP arıtım prosesleri iz kimyasal bileşenlerin oksitlenmesi için verimsizdir. Çünkü, bu 

prosesler; enerji tüketen ve sadece çok küçük miktarlarda bulunan hedef kimyasallara ek 

olarak TOK'un çoğuyla rastgele gerçekleşen reaksiyonları içerir. Tek başına ozon arıtımı ile 

kıyaslandığında, İOP’leri giderim veriminde yalnızca küçük bir artış sağlar (Dickenson ve dig., 

2009). 
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MF ve UF gibi düşük basınçlı membranlarda bulunan gözenek büyüklükleri, iz kimyasal 

bileşenlerin tutulması için yetersizdir. Bununla beraber, bazı hidrofobik bileşikler yine de 

hidrofobik bileşiklerin ve TOK'nin kısa süreli azalmasını sağlayan MF ve UF membran 

yüzeylerine adsorbe olabilir. Bununla birlikte, ters osmoz (RO) ve NF gibi yüksek basınçlı 

membranlar; çeşitli farmasötiklerin ve diğer organik ve inorganik maddelerin sulardan 

fiziksel ayrımında çok etkilidir (Bellona ve dig., 2008). Düşük molekül ağırlıklı organik 

maddeler yüksek basınçlı membranlar için problem yaratmakla beraber yüksek seviyelerdeki 

iz kimyasal bileşenler ile beraber konsantrenin (tuzlu su) bertarafı ayrı bir sorun olmaktadır. 

Nehir seti/kıyısı filtrasyonu (RBF) ve toprak-akifer arıtımı (SAT) gibi doğal prosesler; atıksu 

arıtımı için ek bir arıtım basamağı olarak ya da içme suyu arıtımından önce ön arıtım olarak 

uygulanabilir (Amy ve Drewes, 2007; Hoppe-Jones ve dig. 2010). RBF ve SAT, yer altı 

yüzeyindeki geniş kimyasal yelpazesini sorpsiyon ve biyotransformasyon prosesleri ile 

azaltmada çok etkilidir fakat antiepileptik ilaçlar veya klorlu alev geciktiriciler gibi dirençli 

bileşiklerin azaltılmasında sınırlı bir etkiye sahiptir (Drewes ve dig., 2003). 

İOP’nin organik bileşiklerin giderimi konusundaki kabiliyetleri araştırılmaktadır. 

Örneğin; UV fotolizi genellikle organik bileşiklerin giderimi için etkili bir arıtma seçeneği 

değilken, UV fotolizinin H2O2 ile kombinasyonu bisfenol A, etinil östradiol ve estradiolün de 

aralarında bulunduğu çeşitli potansiyel EDC’lerde yüksek giderim verimleri sağlamaktadır 

(Rosenfeldt ve Linden, 2004). 

Tablo 5-5, organik kimyasal konsantrasyonların geniş giderim özetlerini sunmaktadır. 

Sunulan veriler, göreceli giderimleri sunmayı amaçlamakta fakat bir tasarım veya düzenleyici 

temel olarak kullanılmamalıdır. Şema destekçileri, spesifik uygulama ve çalışma koşulları 

için arıtım teknolojisini doğrulamalıdır. 
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Tablo 5.5. Atıksu arıtımının çeşitli aşamaları sırasındaki organik kimyasalların giderim yüzdeleri  

 
 
Arıtım 

Yüzde Giderim 

 
B(a)p 

 
Antibiyotikler 

Farmasötikler Hormonlar  
Kokular 

 
NDMA DZP CBZ DCF IBP PCT Steroidler2 Anabolik3 

İkincil (aktif 
çamur) 

nd 10-50 nd - 10-50 >90 nd >90 nd 50-90 - 

Toprak akifer 
arıtımı 

nd nd nd 25-50 >90 >90 >90 >90 nd >90 >90 

Akifer depolama nd 50-90 10-50 - 50-90 50-90 nd >90 nd - - 

Mikrofiltrasyon nd <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 nd <20  

Ultrafiltrasyon/
PAC 

nd >90 >90 >90 >90 >90 nd >90 nd >90 >90 

Nanofiltrasyon >80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80 50-80  

Ters osmoz >80 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 >95 25-50 

PAC >80 20->80 50-80 50-80 20-50 <20 50-80 50-80 50-80 50-80  

Granül aktif 
karbon 

 >90 >90 >90 >90 >90  >90  >90 >90 

Ozonlama >80 >95 50-80 50-80 >95 50-80 >95 >95 >80 50-90 50-90 

İleri oksidasyon  50-80 50-80 >80 >80 >80 >80 >80 >80 50-80 >90 

Üst düzey 
ultraviyole 

 20->80 <20 20-50 >80 20-50 >80 >80 20-50 nd >90 

Klorlama >80 >80 20-50 -<20 >80 <20 >80 >80 <20 20->80 - 

Kloraminasyon 50-80 <20 <20 <20 50-80 <20 >80 >80 <20 <20  
(Kaynaklar: Ternes ve Joss, 2006; Snyder ve dig., 2010)  
B(a)p = benzo(a)piren 
CBZ = karbamazepin 
DBP = dezenfeksiyon yan ürünleri 
DCF = diklofenak 
DZP = diyazepam 
IBF = ibuprofen 
NDMA = N-nitrosodimetlamin 
nd = veri yok 
PAC = toz aktif karbon 
PCT = parasetamol 
1 eritromisin, sülfametoksazol, triklosan, trimetoprim 
2 etinilestradiol, estron, estradiol ve estriol 
3 progesteron, testesteron 
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İz Kimyasal Bileşenlerinin Risk Değerlendirmesi 

Geleneksel arıtma proseslerini kullanan AAT’leri iz organik kimyasalları tamamen 

gideremedikleri için, atıksu deşarjı bu bileşenlerin bazılarının alıcı ortamlara girmesine 

neden olabilir. Bu yüzden, fiili yeniden kullanımla beraber kimyasal bileşenler içme suyu 

kaynaklarına dahil olabilir (Benotti ve dig., 2009). İz kimyasal bileşenlerin içme suyu 

sistemlerinde ve çevresel sularda tespiti, kamu ve ekolojik sağlık konuları için potansiyel 

sonuçlar/öneriler konusunda anlaşılabilir endişeleri artırmaktadır. EPA da dahil olmak üzere 

dünyadaki araştırma organizasyonları, bu etkileri araştırmakta ve akut, kronik hastalıklar ve 

sekellere ilişkin riskleri değerlendirmektedir. Geri kazanılmış sulardaki bilinmeyen ve 

tanımlanamayan iz düzeydeki kimyasallarının potansiyel insan sağlığı riskleri konusundaki 

endişeleri gidermek için bir dizi kapsamlı araştırma yapılmış olsa da (Nellor ve dig., 1984; 

Sloss ve dig., 1996; Anderson ve dig., 2010), içme suyu kaynaklarını arttırmak için geri 

kazanılmış su kullanımına ilişkin iz kimyasal maddeler ile ilgili şu anda kesin bir risk belgesi 

bulunmamaktadır. Mevcut bilgilere dayanarak, yüksek oranda arıtılmış geri kazanılmış suyun 

içilebilir amaçlarla kullanılmasıyla ortaya çıkan sağlık risklerinin mevcut su kaynaklarının 

kullanımından daha yüksek olduğuna dair bir gösterge bulunmamaktadır (NRC, 2012). 

Küresel Su Araştırmaları Koalisyonu (GWRC) tarafından yakın zamanda yayınlanan bir 

rapor; içme suyu sisteminde farmasötiklerin bulunma ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel 

etkileri ele alan ve son zamanlarda yayınlanan dokuz yeni raporun sonuçlarını sentezlemiştir. 

(GWRC, 2009). Rapor, içme sularında farmasötiklere maruz kalınmasından dolayı insan sağlığı 

üzerine bilinen bir etkinin bulunmadığı sonucuna varmaktadır. Bunun yanında, eğer bir kişi 

rapor edilen ilaç seviyeleri ile içme suyunu tüketirse, o kişi bütün ömrü boyunca tek bir 

farmasötik maddenin günlük terapötik dozunun (yani tek bir hap) yalnızca yüzde 5'ini (veya 

daha azını) tüketir. Dahası, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) uzman heyetince yapılan yeni bir 

rapor, insan sağlığı için olumsuz etkilerin, içme sularında farmasötiklerin eser seviyelerine 

maruz kalmasından kaynaklanma riskinin düşük bir ihtimal olduğu sonucuna varılmıştır (WHO, 

2011). Bu rapor, farmasötik olmayan iz kimyasalların değerlendirmesini yapmamıştır. 

Sulama yapmak amacıyla suların yeniden kullanımı ya da içme suyu amaçlı olmayan 

diğer türdeki yeniden kullanımlarda halkın iz kimyasal bileşiklere olan maruziyeti göz ardı 

edilebilir. Planlı içilebilir yeniden kullanımda, Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan 

arıtım teknolojileri, eser kimyasalların konsantrasyonlarının genellikle analitik tespit 

limitlerinin altında, son derece düşük seviyelerde olmasını garanti etmektedir. Aslında, 

Ulusal Bilimler Akademisi’nin 2012’de suyun yeniden kullanılmasıyla ilgili olan raporu; 

içilebilir yeniden kullanım projeleri ile fiili yeniden kullanım senaryoları arasında bir risk 

karşılaştırması ortaya koymakla birlikte içilebilir yeniden kullanım senaryolarının, mevcut su 

kaynaklarına kıyasla patojen maruziyeti riskini azalttığı ve kimyasal kirleticilere olan  
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maruziyetin ise daha düşük veya eşdeğer risk taşıdığı kanaatine varmıştır (NRC, 2012). 

İçme suyundaki eser miktardaki kimyasal bileşenlerle ilişkili risk gerçekten çok düşük 

olmakla birlikte, su sektörü konuyu araştırmaya ve önlem niteliğinde arıtma teknolojilerine 

yatırım yapmaya devam etmektedir. Çünkü, sıfır insan sağlığı riski, herhangi bir seviyenin 

maruz kalınmasıyla erişilebilir bir koşul değildir. Bununla beraber, planlanan içilebilir 

yeniden kullanım tesislerinin tasarlanması ve işletilmesi için temel oluşturabilecek üst 

sınırdaki önemsiz risk hedefleri üzerinde fikir birliğine varmak gereklidir. 

İz kimyasal bileşenlerin belki de en önemli ekolojik etkileri; atık su deşarjlarında 

kimyasalların bulunması ve yağmur sularının yüzeysel sulara olan akışlarıdır. Deşarj edilen 

kimyasal bileşenlerin ekolojik etkileri konusundaki son zamanlardaki bu endişe; ilk olarak 

1990’larda yapılan çalışmalardaki arıtılmış atıksuların verildiği yüzeysel sularda, deşarj 

yakınındaki feral/vahşi balıkların üreme stratejilerini değiştirmeleri ve bu balıklarda 

hermafroditizm/çift cinsiyet oranlarının yüksek olduğunun tespit edilmesi ile başlamıştır 

(Sumpter ve Johnson, 2008). Ters osmoz içeren gelişmiş atıksu arıtımı kullanıldığında 

neredeyse tüm mikro-bileşenler etkili bir şekilde giderilebilir ve ters osmoz çıkış suları doku 

kültürleri ve canlı balıklar için hormonal tehdit oluşturmaz (WRRF, 2010b). Bu yüzden, devam 

eden birçok çevresel izleme programları olsa da, tespit edilen iz konsantrasyonlardaki çok 

düşük varsayımsal risklerden, kronik araştırmaların yürütülmesindeki güçlüklerden ve yüksek 

maruz kalış marjlarından dolayı; çevresel açıdan ilgili konsantrasyonlarda yapılan 

toksikolojik çalışmaların pek bilgi vermesi beklenmemektedir 

İçilebilir yeniden kullanım uygulamalarındaki potansiyel risklerle ilişkili olabilecek 

belirsizliklere yanıt olarak; insanların atıksulardan türetilmiş iz kimyasal bileşenlere maruz 

kalmasını en aza indirgemek için uygun arıtım teknolojilerinin benimsenmesi uygulanmıştır. 

İleri arıtımdan geçebilecek birkaç kalıntı kimyasal maddenin saptanması için birçok analitik 

çalışma yapılmıştır. Tasarlanmış içilebilir yeniden kullanıma hazır suda iz kimyasal bileşenler 

için bir surrogate olarak düşünülebilen kalıntı TOK seviyeleri genellikle litre başına bir 

miligramın bir fraksiyonudur. 

SWRCB tarafından sağlanan; suyun yeniden kullanımından kaynaklı potansiyel CEC 

tehditlerini değerlendiren izleme programlarının geliştirilmesine yönelik rehberlikle ilgili ek 

bilgiler, takip eden düzenleyici bölüm Bölüm 5.3'de verilmektedir (SWRCB, 2011; Anderson 

ve dig., 2010). 

Geri kazanılan suyun tekrar kullanılmasına ilişkin görece insan sağlığı risklerini 

değerlendiren ve açıklayan ilave araştırmalar finanse edilmeye devam etmekle beraber 

2012'de WRRF, Montebello Forebay'da gerçekleştirilen ve nicel bağıl risk 

değerlendirmelerinin yapıldığı bir dizi rapor yayınlanmıştır [US-CA-Los Angeles County]. 

Montebello Forebay projesi, kimyasal bileşenler için içme suyu standartlarını 
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karşılayan içilebilir yeniden kullanım projesidir. Bu araştırmanın ikinci kısmı; yayınlanmış 

toksisite bilgilerine dayanılarak geri kazanılmış su topluluğuna yönelik geniş bir yelpazede 

kimyasal madde aralığının güvenli maruz kalma konsantrasyonlarının belirlenmesine 

uzanmıştır. Bu çalışmanın nihai görevi, 5-20 yıl içinde endişe verici olabilecek kirleticilerin 

tanımlanmasını içermektedir (WRRF, 2010c, 2011a, ve 2012f). Bu rapordaki sonuçlar, 

farmasötik endüstrisinde, daha fazla biyolojik olarak parçalanabilir farmasötiklerin 

araştırılması, geliştirilmesi ve üretilmesi konularına odaklanılmasının artırılması için 

potansiyel bir kaymaya işaret etmektedir. 

Geri kazanılmış suların üretilmesi için kullanılan arıtma teknolojileri; iz kimyasal 

bileşenlerin çok düşük konsantrasyonlara kadar giderilmesi ile beraber insan sağlığına olan 

risklerin çok düşük seviyelerde tutulması ile sonuçlanması için detaylı olarak hazırlanmıştır. 

Bununla birlikte, geri kazanılan sulardaki CEC'lerin rapor edilen sürekli akışları; bu 

kirleticilerin bulunmaları ve etkileri dolayısı ile planlanan içilebilir yeniden kullanım 

konusunda, halkı endişeye sevk etmektedir. 8. Bölümde anlatıldığı gibi; mevcut arıtım 

teknolojilerinin etkinliği ve yüksek oranda arıtılmış geri kazanılmış suların emniyeti ile ilgili 

daha iyi halk eğitimi, bilim adamları ve düzenleyiciler için yüksek önceliğe sahip olmalıdır. 

Kalıntı İz Kimyasal Bileşenlerinin Potansiyel Etkisi 

Birçok AAT ve çoğu su geri kazanım tesisi iz organik bileşenlerin (TrOCs) giderimi için 

tasarlanmamıştır. Sonuç olarak, kalıntı antibiyotikler ve metabolitler farkında olunmadan 

çevreye salınmaktadır. Bu durum, patojenik veya patojenik olmayan çevresel 

mikroorganizmalarda antibiyotik direncinin (AR) çoğalmasına neden olabilir (Pauwels and 

Verstraete, 2006). Bununla birlikte, antibiyotik direncin çoğalması çevreyle sınırlı değildir 

ve aslında bağırsak florasının yüksek konsantrasyonda antibiyotiklere maruz kaldığı 

terapötik/tedavi edici kullanım sırasında ya da özellikle de ikincil biyolojik prosesler olmak 

üzere atıksu arıtımında görülebilir (Clara ve dig., 2004; Dhanapal ve Morse, 2009). 

2000 tarihli bir Dünya Sağlık Örgütü (WHO) raporu, antibiyotik direncini önümüzdeki 

yüzyıl için kritik bir insan sağlığı sorunu olarak tanımladı ve "direniş içeren global bir strateji" 

gereğini duyurdu (WHO, 2000). Rapora göre; her yıl iki milyondan fazla Amerikalı antibiyotik 

dirençli patojenler ile enfekte olmakta ve sonuç olarak 14.000 kişi ölmektedir. Antibiyotik 

direncin çoğalmasının potansiyel kaynağı; insan sağlığı ve hayvancılık için olan kullanım ve 

sonrasında antibiyotiklerin ve metabolitlerin çevreye salınmasıdır. Antibiyotiklerin yüzde 

75'inin/75’ine kadar değişmeden veya metabolit olarak vücuttan atıldığı tahmin edilmektedir 

(Bockelmann ve dig., 2009). Yine de, AR bakterilerin seleksiyonuna katkıda bulunan süreçleri 

belirlemeye yönelik az sayıda çalışma yapılmıştır. Bu tür bilgiler, çevredeki AR’in çoğalma 

potansiyelini azaltmak için arıtma stratejilerinin geliştirilmesinde kritik öneme sahip 

olacaktır. 
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Tipik bir AAT içerisinde antibiyotik direncinin çoğalabileceği veya gelişebileceği kritik 

konumlar vardır. AAT’ne giren ham atıksularda antibiyotik direnç genleri halihazırda mevcut 

olabilir fakat, böyle bir değişikliğe neden olmak için bir AAT içinde önemli derecede evrimsel 

baskı söz konusudur. Spesifik olarak, klasik aktif çamur (KAÇ) ve MBR prosesleri, ideal 

büyüme koşullarındaki bakterilerin nispeten yüksek konsantrasyonlarda antibiyotiklere 

sürekli maruz kalması nedeniyle önemli bir antibiyotik direnç kaynağı olabilir. Çamur yaşı 

(SRT) ile antibiyotik konsantrasyonlardaki azalma arasındaki direkt korelasyona rağmen, 

yüksek SRT; bakteriyel popülasyonların, birincil çıkışta nispeten yüksek konsantrasyonlardaki 

antibiyotiklere uzun süre maruz kalmasını sağlar (Clara ve dig., 2005; Gerrity ve dig., 2012; 

Salveson ve dig., 2012). Bazı MBR'ler 50 gün çamur yaşı ile çalışırken, klasik aktif çamur 

prosesleri ise; yüksek büyüme oranları göz önüne alındığında bakteriyel adaptasyona izin 

vermek için fazlasıyla yeterli olan 1 ila 20 gün arasında çalıştırılabilir. Hem MBR hem de 

klasik aktif çamur konfigürasyonlarında, antibiyotik direnç bakterileri biyokatılarda 

birikebilir ve aynı zamanda arıtılmış atıksular veya geri kazanılmış sular ile çevreye deşarj 

edilebilir. 

Antibiyotik direnç çoğalma potansiyelini azaltmak için, gelecekteki araştırmalar; 

antibiyotik direncin ana kaynaklarının (örneğin; ham atıksu, biyokatılar ya da arıtılmış çıkış 

suları) belirlenmesini hedeflemeli, antibiyotik direnci teşvik eden arıtım koşullarını 

belirlemeli ve çevredeki antibiyotik direncin kalıcılığını karakterize etmelidir. Sonuç olarak 

bu bilgi, azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ile beraber çevresel ve halk sağlığına ilişkin 

endişelerin hafifletilmesine yardımcı olacaktır. 
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6. ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMINA İLİŞKİN ULUSAL MEVZUATIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

6.1. SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ  

Ülkenin yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin korunması ve en iyi bir biçimde 

kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini sürdürülebilir kalkınma 

hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan hukuki ve teknik esaslarını 

belirlemek maksadıyla Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘Su Kirliliği 

Kontrolü Yönetmeliği’ 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir.  

Arıtılmış atıksuların sulamada kullanımına ilişkin Madde 28’de ‘Sulama suyunun kıt 

olduğu ve ekonomik değer taşıdığı yörelerde, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller 

Tebliği’nde verilen sulama suyu kalite kriterlerini sağlayacak derecede arıtılmış atıksuların, 

sulama suyu olarak kullanılması teşvik edilir. Bu amaçla uygulanacak ön işlemler ve yapılması 

gereken incelemeler Teknik Usuller Tebliğine göre yapılır. Bir atıksu kütlesinin bu tür 

kullanımlara uygunluğu, Valilikçe İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, İl Tarım Müdürlüğü ve Devlet 

Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nden oluşturulacak komisyonca belirlenir.’ hükmü yer almaktadır. 

7 Ocak 1991 tarihi 20748 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği’ 20 Mart 2010 tarihinde yayımlanan ‘Atıksu Arıtma 

Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’ ile yürürlükten kaldırılmıştır. 

6.2. ATIKSU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ  

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20 Mart 2010 tarihinde 

27527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik 

Usuller Tebliği (AATTUT) yerleşim birimlerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması ile ilgili 

atıksu arıtma tesislerinin teknoloji seçimi, tasarım kriterleri, arıtılmış atıksuların 

dezenfeksiyonu, yeniden kullanımı ve derin deniz deşarjı ile arıtma faaliyetleri esnasında 

ortaya çıkan çamurun bertarafı için kullanılacak temel teknik usul ve uygulamaları 

düzenlemek amacı ile hazırlanmış olup tebliğin yedinci bölümünde ise arıtılmış atıksuların 

geri kazanımı ve yeniden kullanımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.  

AATTUT’ne göre, sulamada tekrar kullanılacak arıtılmış atıksularda aranan özellikler 

Tablo 6.1’de sulama suyu için kimyasal kalite kriterleri ise Tablo 6.2’de verilmiştir. Evsel 

nitelikli atıksular hariç sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların da bu kimyasal 

kriterleri sağlaması gerekmektedir. 
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Tablo 6.1. Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılması  (AATTUT, 
2010) 

Geri kazanım türü Arıtma tipi Geri kazanılmış suyun 
kalitesia 

İzleme 
periyodu 

Uygulama 
mesafesib 

Sınıf A 

a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenmeyen gıda ürünleril 

b-Kentsel alanların sulanması 

a)Yüzeysel ve 
yağmurlama sulama 
ile sulanan ve ham 
olarak direkt olarak 
yenilebilen her tür 
gıda ürünü 
b) Her türlü yeşil alan 
sulaması (Parklar, golf 
sahaları vb.)  

-İkincil arıtmac  
-Filtrasyond  
-Dezenfeksiyone 

-pH=6-9 
-BOİ5 < 20 mg/L 
-Bulanıklık < 2 NTUf 
-Fekal koliform: 0/100 
mLg,h 
-Bazı durumlarda, 
spesifik virüs, 
protozoa ve helmint 
analizi istenebilir. 
-Bakiye klor > 1 mg/Li 

-pH: Haftalık 
-BOİ5: Haftalık 
-Bulanıklık: 
Sürekli 
-Koliform: 
günlük 
-Bakiye klor: 
sürekli 

İçme suyu temin 
edilen kuyulara 
en az 50 m 
mesafede 

Açıklamalar: 
-Tarımsal sulamada tavsiye edilen ağır metal analizlerine dikkat edilmelidir. 
-Standarları sağlamak üzere filtrasyon öncesinde koagülant ilavesi yapılabilir. 
-Geri kullanılacak arıtılmış atıksu renksiz ve kokusuz olmalıdır. 
-Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir. 
-Arıtılmış atıksu dağıtım sisteminde (en son uygulama noktasında) bakiye klor değeri 0.5 mg/L’nin üzerinde 
olmalıdır. 
-Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir. 
-Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir. 

Sınıf B 

a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenen gıda ürünlerim 
b-Girişi kısıtlı sulama alanları 
c- Tarımsal sulama: Gıda ürünü olmayan bitkiler 

a)Meyve bahçeleri ve 
üzüm bağları gibi 
ürünlerin salma 
sulama ile sulanması 
b)Çim üretimi ve 
kültür tarımı gibi 
halkın girişinin kısıtlı 
olduğu yerler 
c)Otlak hayvanları için 
mera sulaması 

-İkincil arıtmac  
-Dezenfeksiyone 

-pH=6-9 
-BOİ5 < 30 mg/L 
-AKM < 30 mg/L 
-Fekal koliform < 200 
ad/100 mLg,j,k 
-Bazı durumlarda, 
spesifik virüs, 
protozoa ve helmint 
analizi istenebilir. 
-Bakiye klor > 1 mg/Li 

-pH: Haftalık 
-BOİ5: Haftalık 
-AKM: günlük 
-Koliform: 
günlük 
-Bakiye klor: 
sürekli 

-İçme suyu 
temin edilen 
kuyulara en az 
90 m mesafede. 
-Yağmurlama 
sulama yapılıyor 
ise halkın 
bulunduğu 
ortama en az 30 
m mesafede 

Açıklamalar: 
-Tarımsal sulama için tavsiye edilen limitlerde gözönünde bulundurulmalıdır. 
-Püstkürtmeli sulama yapılıyor ise AKM < 30 mg/L olmalıdır. 
-Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir. 
-Süt hayvanlarının meralara girişi sulama yapıldıktan 15 gün sonra olmalıdır. Bu süre kısa olması gerektiği 
durumlarda, fekal koliform değeri en fazla 14 ad/100 mL olabilir. 

aAksi belirtilmedikçe, arıtılmış atıksu kalitesini belirtmektedir.  
bSu kaynalarını ve dolayısıyla insanları arıtılmış atıksuyun etkisinden korumak için konuluş bir sınırlamadır. 
cİkincil arıtma, aktif çamur sistemleri, biyodisk, damlatmalı filtreler, stabilizasyon havuzları, havalandırmalı 
lagünleri vb içerebilir.  
dKum filtreleri veya mikrofiltrasyon ile ultrafiltrasyon gibi membran filtreler olabilir. 
eDezenfektant olarak klor kullanılması, diğer dezenfeksiyon yöntemlerinin de kullanımını kısıtlamaz. 
fTavsiye edilen bulanıklık değeri dezenfeksiyon öncesinde sağlanmalıdır. Hiç bir zaman 5 NTU’yu geçmemelidir. 
Bulanıklık yerine AKM’nin kullanıldığı durumlarda, AKM değeri 5 mg/L’nin altında olmalıdır. 
g7günlük ortalama değerleri karakterize eder.  
hFekal koliform değeri hiç bir zaman 14 ad/100 mL’yi geçmemelidir.      

iBakiye klor değeri 30 dk temas süresi sonrasındaki değeri kazakterize etmektedir.  
jFekal koliform değeri hiç bir zaman 800 ad/100 mL’yi geçmemelidir.      

kStabilizasyon havuzları fekal koliform değerini dezenfeksiyon olmadan da sağlayabilir. 
lİleri arıtma uygulanmalıdır. 
mTicari olarak işlenen gıda ürünleri halka satılmadan önce patojen mikroorganzmaların öldürülmesi için fiziksel 
veya kimysal bir işlemden geçirilen ürünlerdir.  
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Tablo 6.2. Sulama suyunun kimyasal kalitesinin değerlendirilmesi için geliştirilmiş 
tablo (AATTUT, 2010) 

  Kullanımında zarar derecesi 

Parametreler Birimler Yok 
(I. sınıf su) 

Az – orta 
(II. sınıf su) 

Tehlikeli 
(III. sınıf su) 

Tuzluluk 

İletkenlik  µS/cm < 700 700-3000 >3000 
Toplam çözünmüş Madde  mg/L < 500 500-2000 >2000 

Geçirgenlik 

        SARTad 0-3 
3-6 
6-12 
12-20 
20-40
  

 EC     0.7 

 1.2 

 1.9 

 2.9 

 5.0 

0.7-0.2 
1.2-0.3 
1.9-0.5 
2.9-1.3 
5.0-2.9 

< 0.2 
< 0.3 
< 0.5 
< 1.3 
< 2.9 

Özgül iyon toksisitesi 

Sodyum (Na)     
        Yüzey sulaması 
        Damlatmalı sulama 

mg/L 
mg/L 

< 3 
< 70 

3-9 
> 70 

> 9 

Klorür (Cl)     
        Yüzey sulaması 
        Damlatmalı sulama 

mg/L 
mg/L 

< 140 
< 100 

140 –350 
> 100 

> 350 
 

        Bor (B) mg/L < 0.7 0.7-3.0 > 3.0 

 

Tablo 6.3’de sulama sularında izin verilebilen maksimum ağır metal ve toksik 

elementlerin konsantrasyonları verilmiştir. 

Tablo 6.3. Sulama sularında izin verilebilen maksimum ağır metal ve toksik 
elementlerin konsantrasyonları  (AATTUT, 2010) 

 Elementler 

Birim alana 
verilebilecek 
maksimum toplam 
miktarlar, kg/ha 

İzin verilen maksimum konsantrasyonlar 

Her türlü zeminde 
sürekli sulama 
yapılması durumun da 
sınır değerler mg/l 

pH değeri 6,0-8,5 arasında olan 
killi zeminlerde 24 yıldan daha 
az sulama yapıldığında, mg/1 

Alüminyum (Al) 4600 5.0 20.0 

Arsenik (As) 90 0.1 2.0 

Berilyum(Be) 90 0.1 0.5 

Bor (B) 680 -3 2.0 

Kadmiyum (Cd) 9 0.01 0.05 

Krom (Cr) 90 0.1 1.0 

Kobalt (Co) 45 0.05 5.0 

Bakır (Cu) 190 0.2 5.0 

Florür (F) 920 1.0 15.0 

Demir (Fe) 4600 5.0 20.0 

Kurşun (Pb) 4600 5.0 10.0 

Lityum (Li)1 - 2.5 2.5 

Manganez (Mn) 920 0.2 10.0 

Molibden (Mo) 9 0.01 0.052 

Nikel (Ni) 920 0.2 2.0 

Selenyum (Se) 16 0.02 0.02 

Vanadyum (V) - 0.1 1.0 

Çinko (Zn) 1840 2.0 10.0 
1Sulanan narenciye için 0.075 mg/1’dir. 
2Yalnız demir içeriği fazla olan asitli killi topraklarda izin verilen konsantrasyondur. 
3Tablo E7.6’da verilmiştir. 
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7. ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMINA İLİŞKİN ULUSLARARASI 

MEVZUATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

7.1. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NDE (ABD) ARITILMIŞ ATIKSULARIN 

YENİDEN KULLANIMINA İLİŞKİN MEVCUT DURUM VE MEVZUAT 

DÜZENLEMELERİ 

7.1.1. ABD’de Yeniden Kullanımda Mevcut Durum 

ABD’e atıksu geri kazanım oranı %7-8 olarak verilmektedir (Miller, 2006 ve GWI, 2009). 

Geri kazanılan suyun %95’i 4 eyalette (Kaliforniya, Florida, Teksas ve Arizona) 

gerçekleşmektedir. 

NRC Water Science & Technology Board tarafından hazırlanan "Yeniden Kullanım: 

Kentsel Atıksularının Yeniden Kullanımı İle Ulusal Su Temininin Geliştirilmesinini Potansiyeli" 

raporunda, Birleşik Devletlerde oluşan 121,1 milyon m3/gün suyun 45,4 milyon m3/gün'lük 

kısmı tekrar geri kazanılabileceği ve yeniden kullanılabileceği tahmin edilmektedir (NRC, 

2012). Bu değer, %37.5 lik bir geri kazanım oranına eşdeğerdir. 

ABD, Koliforniya eyaletinde geri kazanılan su miktarı 2009 yılında 825 milyon m3’dür. 

Bu geri kazanılan atıksu miktarı Türkiye’de kazanılmış olsa idi, Türkiye’nin geri kazanım oranı 

%21.6 olarak gerçekleşmiş olurdu.  

ABD’de geri kazanılmış suyun yeniden kullanım alanları Şekil 7.1’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 7.1. ABD’de geri kazanılmış suyun yeniden kullanım alanları (Bryk ve dig., 

2011'den adapte edilmiş)  
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ABD’de arıtılmış atıksuların yeniden kullanımında %29 ile tarımsal sulamada kullanım 

ilk sırada yer almaktadır. Bunu, %18 ile çim ve golf sahası sulaması ve deniz suyu (tuzlu su) 

girişimini engellemek üzere bariyer olarak olarak kullanım takip etmektedir. Akifer besleme 

ise %5 oranındadır. 

ABD’de arıtılmış atıksuların içmesuyu olarak yeniden kullanımı hızlı bir şekilde 

yaygınlaşmakla birlikte eyaletler bazında farklı yeniden kullanım alanları için çok sayıda 

araştırma, mevzuat hazırlıkları öncesi çalıştaylar, uzman panelleri, ekonomik ve teknik 

fizibilite çalışmaları, boşluk analizi, uygun arıtma teknolojilerinin araştırılması, pilot tesis 

kurulumu, izleme, kontrol ve halkın katılımı çalışmaları yürütülmektedir.  

7.1.2. ABD’de Yeniden Kullanımda Yönetmelikler ve Kılavuzlar 

ABD’de suyun yeniden kullanımını ilişkin ulusal bir mevzuat düzenlemesi 

bulunmamaktadır. Yeniden kullanıma ilişkin yönetmelikler eyalet temelinde yapılmış olup 

yönetmelikler eyaletten eyalete farklılıklar göstermektedir. 

Şekil 7.2.’de ABD’de eyaletler bazında atıksuyun yeniden kullanımına ilişkin mevzuat 

düzenlemeleri verilmiştir. Buna göre; ulusal bir mevzuat düzenlemesi bulunmayan ABD’de 

sadece 3 eyalette de (Lousiamna, Kentucky, Maine) yeniden kullanıma ilişkin mevzuat 

bulunmamaktadır. ABD’de genel olarak kuzey eyaletlerde içilebilir olmayan yeniden kullanım 

(Non potable reuse) uygulamaları bulunurken, güney eyaletlerden Texas ve North 

Carolina’da doğrudan içmesuyu olarak yeniden kullanıma (Direct potable reuse, DPR) ilişkin 

mevzuat bulunmaktadır. Bunun yanında yine güneydeki California, New Mexico, Oklahoma, 

Georgia, Florida eyaletlerinde ise doğrudan içmesuyu olarak yeniden kullanıma ilişkin 

mevzuat veya proje hazırlıkları devam etmektedir. 

Dolaylı içmesuyu olarak yeniden kullanımı (Indirect potable reuse, IPR) düzenleyen 

mevzuatlar ise Arizona, Utah, Washington, Virginia, Pennsylvania ve Massachusetts 

eyaletlerinde bulunmaktadır. 

ABD’de arıtılmış atıksuların yeniden kullanım uygulamalarına ilişkin ulusal yönetmelik 

bulunmadığından ABD Çevre Koruma Ajansı (U.S. EPA) tarafından suyun yeniden kullanımına 

ilişkin kılavuz olan “Guidelines for Water Reuse” 2004 yılında yayımlanmış ve kılavuz 

“Guidelines for Water Reuse, 2012” olarak güncellenmiştir.  

Bu kılavuzun amacı; ABD’de suyun yeniden kullanımı uygulamaları konusunda referans 

olarak hizmet vererek yeniden kullanımın daha da geliştirilmesini kolaylaştırmaktır. Ayrıca 

bu doküman, arıtılmış atıksuyu yeniden kullanım alanlarını, yeniden kullanım konusunda 

ABD’de eyaletler bazında düzenlemeleri, kullanılan arıtma teknolojilerini, suyun yeniden 

kullanımında küresel tecrübeleri de içermektedir.  
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Şekil 7.2 ABD’de arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımına ilişkin mevzuat 
düzenlemelerinin eyaletler bazında değişimi 

 

ABD’de eyaletlerce düzenlenen suyun yeniden kullanımı, Tablo 7.1’de kategorilerine 

ayrılmıştır.  

U.S. EPA tarafından önerilen minimum düzenleyici kılavuz Tablo 7.2’de 

sunulmaktadır. Tablo 7.2’de çeşitli kategorilerdeki suyun yeniden kullanılması için önerilen 

arıtma yöntemlerini, geri kazanılan su kalitesini ve izleme sıklığını göstermektedir. Bu 

kılavuzlar, sınırlı bir endüstriyel atıksu girişi olan atıksu arıtma tesisleri ile yerleşim 

yerlerinden gelen evsel atıksu arıtma tesisleri için geçerlidir. Önerilen yönetmelik kılavuzları 

temel olarak ABD’de su geri kazanımı ve yeniden kullanımı bilgilerine dayanmakta olup 

ABD’deki geri kazanım ve yeniden kullanım tesislerinde kullanılması amaçlanmıştır. 

Tablo 7.2’de verilen kılavuzun başka ülkelerdeki uygulanabilirliğini yerel sosyal, 

ekonomik, yasal, teknolojik ve diğer şartlar sınırlayabilir (EPA, 2012). 

Bu yüzden, ülkelerin doğrudan Tablo 7.2’de verilen kılavuzu uygulaması kendi yerel 

şartlarına uygun olamayabilceğinden ülkelerin kendilerine özgü kılavuzları ve yasal 

düzenlemeleri yapmaları daha uygun olacaktır. 
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Tablo 7.1. Suyun yeniden kullanım kategorileri ve bu yeniden kullanım kategorilerini 
ele alan yönetmelikler veya kılavuzları içeren eyalet sayısı  (EPA, 2012)  

Yeniden Kullanım 

Katogorileri Açıklama 

Yeniden kullanım 
kategorilerini ele 

alan 
yönetmelikler 

veya kılavuzları 
içeren eyalet 

sayısı 

Kentsel 
Yeniden 
Kullanım 

Halkın Erişimine 
Açık Alanlar  

Kamu erişiminin sınırlandırılmadığı belediye 
mücavir alanlarında içilebilir olmayan 
uygulamalar için geri kazanılmış su 
kullanılması 

32 

Halkın Erişimi 
Kısıtlı Alanlar 

Etrafı çitlerle çevrili, uyarı işaretlerinin olduğu 
veya geçici erişim kısıtlaması gibi fiziksel veya 
kurumsal engellerle kamu erişiminin kontrol 
edildiği veya kısıtlandığı belediye mücavir 
alanları içerisinde içilebilir olmayan 
uygulamalar için geri kazanılmış su kullanılması 

 
40 

Tarımsal 
Yeniden 
Kullanım 

Gıda Ürünleri İnsan tüketimi için ekilen besin ürünlerinin 

sulanmasında geri kazanılmış su kullanılması 
27 

İşlenmiş Gıda 
Ürünleri ve Gıda 
dışı Ürünler 

İnsan tüketiminden önce İşlenmiş veya insan 
tüketimi olmayacak gıda ürünlerinin 
sulanmasında geri kazanılmış su kullanılması 

 
43 

Yüzeysel 
Biriktirme 

Erişimi Serbest 
Alanlar  

Vücut ile temas eden su rekreasyon 
faaliyetlerine herhangi bir sınırlama 
getirilmemiş bir yüzeysel biriktirmede geri 
kazanılan suyun kullanılması, 

13 

Erişimi Kısıtlı 
Alanlar  

Vücut temasının kısıtlandığı bir yüzeysel 

biriktirmede geri kazanılmış su kullanılması 
(bazı eyaletlerde bu kategoride balıkçılık ve 
kayıkçılık bulunur) 

17 

Çevresel Yeniden Kullanım 

Sulak alanlar, su habitatları veya akarsu akışları 
da dahil olmak üzere su kütleleri yaratmak, 
geliştirmek, sürdürmek veya arttırmak için geri 
kazanılmış su kullanılması 

17 

Endüstriyel Yeniden Kullanım 
Geri kazanılmış atıksuyun endüstriyel 
uygulamalarda, tesislerde ve enerji üretimi 
amacıyla kullanımı  

31 

Yerlatısuyu Besleme – İçilebilir 
Olmayan Yeniden Kullanım 

Endüstriyel uygulamalarda ve tesislerde geri 
kazanılmış su kullanımı, enerji üretimi ve fosil 
yakıtların çıkarılması 

 
16 

İçilebilir 
Yeniden 
Kullanım 

Dolaylı İçmesuyu 
Olarak Yeniden 
Kullanım (IPR) 

İçme suyu kaynağının (yüzey veya yeraltı suları) 
geri kazanım suyu ile takviye edilmesi, ardından 
normal bir içme suyu arıtımından önce çevreyle 
ilgili bir tamponda kullanılması 

9 

Doğrudan 
içmesuyu olarak 

yeniden 
kullanım (DPR)) 

Geri kazanılmış suyun (mühendislikli depolama 
tamponunda tutulması olsun veya olmasın), 
atıksu arıtma tesisinin yakında veya uzağında 
olan su arıtma tesisine doğrudan verilmesi. 

0 
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Tablo 7.2. ABD’de U.S. EPA tarafından yeniden kullanım için tavsiye edilen kılavuz (EPA, 2012) 

Yeniden Kullanım 
Kategorisi ve Tanımı 

Arıtma tipi 
Geri Kazanılmış Su  

Kalitesi 
2

 
Kalite İzleme Periyodu 

Tampon Bölge 
Mesafesi 3 

Açıklama 

Kentsel Yeniden Kullanım 

Halkın Erişimine Açık 
Alanlar  
Kamu erişiminin 
sınırlandırılmadığı belediye 
mücavir alanlarında 
içilebilir olmayan 
uygulamalar için geri 
kazanılmış su kullanılması 
(Park ve Bahçe Sulaması 
gibi) 

▪ İkincil Arıtım(4) 

▪ Filtrasyon(5) 

▪ Dezenfeksiyon(6) 

▪ pH = 6.0-9.0 

▪ ≤ 10 mg/L BOİ (7) 

▪ ≤ 2 NTU (8) 
▪ Tespit edilemeyen fekal 

koliform /100 mL (9,10) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 

▪ pH – haftalık 
▪ BOİ - haftalık 
▪ Bulanıklık - sürekli 
▪ Fekal koliform - günlük 
▪ Bakiye Klor – sürekli 

▪ İçme suyu temin 
edilen su kuyularına 
15 m, poroz 
ortamdaysa 30 m 
(18) 

▪ Tasarım ve işletme önlemlerinin, geri 
kazanılmış suyla halk temasının potansiyelini 
önemli ölçüde azalttığı kontrollü sulama 
bölgelerinde, <14 fekal koli / 100 ml'ye 
ulaşmak için ikincil arıtma ve dezenfeksiyon 
gibi daha düşük seviyede arıtma uygun olabilir. 
▪ Önerilen su kalitesi için filtrasyondan önce 

kimyasal (koagülant ve/veya polimer) ilavesi 
gerekebilir. 
▪ Geri kazanılmış su ölçülebilir seviyede patojen 

içermemelidir (12) 
▪ Geri kazanılmış su berrak ve kokusuz olmalı. 
▪ Virüslerin ve parazitlerin inaktive 

edilmesini veya yok edilmesini 
sağlamak için daha yüksek bakiye klor 
ve/veya daha uzun temas süresi 
gerekebilir. 
▪ Koku, şlaym ve bakteri çoğalmasını azaltmak 

için dağıtım sisteminde > 0,5 mg/L klor dozajı 
önerilmektedir. 
▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri için 

EPA 2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 3.4.3'e 
bakın. 

Halkın Erişimi Kısıtlı 
Alanlar 
Etrafı çitlerle çevrili, uyarı 
işaretlerinin olduğu veya 
geçici erişim kısıtlaması gibi 
fiziksel veya kurumsal 
engellerle kamu erişiminin 
kontrol edildiği veya 
kısıtlandığı belediye 
mücavir alanları içerisinde 
içilebilir olmayan 
uygulamalar için geri 
kazanılmış su kullanılması 

▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ Dezenfeksiyon(6) 

▪ pH = 6.0-9.0 

▪ ≤ 30 mg/L BOİ (7) 
▪ ≤ 30 mg/L AKM 
▪ ≤ 200 fekal koliform /100 

mL (9, 13, 14) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 

▪ pH – haftalık 
▪ BOİ – haftalık 
▪ AKM – günlük 
▪ Fekal koliform - günlük 
▪ Bakiye Klor – sürekli  

▪ İçme suyu temin 
edilen su kuyularına 
90 m 
▪ Halka açık alanlara 

30 m (yağmurlama 
sulama yapılıyorsa) 

▪ Yağmurlama sulama yapılıyorsa, yağmurlama 
sisteminin tıkanmasını önlemek için 30 
mg/L'den daha düşük AKM gerekebilir. 
▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri için 

EPA 2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 3.4.3'e 
bakın. 
▪ Zemin sıkılaştırması, toz kontrolü, agrega 

yıkaması, beton yapımı gibi işçi teması olan 
inşaat faaliyetlerinde geri kazanılmış suyu 
kullanmak için daha yüksek bir dezenfeksiyon 
seviyesi (örn. <14 fekal koli / 100 mL) 
sağlanmalıdır. 
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Tarımsal Yeniden Kullanım 

Gıda Ürünleri 15 
İnsanların çiğ olarak 
tükettiği veya insan 
tüketimine yönelik 
hazırlanan gıda 
ürünlerinin yüzey ya da 
yağmurlama sulaması için 
geri kazanılmış su 
kullanımı 

▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ Filtrasyon(5) 

▪ Dezenfeksiyon(6) 

▪ pH = 6.0-9.0 

▪ ≤ 10 mg/L BOİ (7) 

▪ ≤ 2 NTU (8) 
▪ Tespit edilemeyen fekal 

koliform /100 mL (9,10) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 

▪ pH – haftalık 
▪ BOİ - haftalık 
▪ Bulanıklık - sürekli 
▪ Fekal koliform - günlük 
▪ Bakiye Klor – sürekli 

▪ İçme suyu temin 
edilen su kuyularına 
15 m, poroz 
ortamdaysa 30 m 
(18) 

▪ Sulama için tavsiye edilen diğer kimyasal 
bileşenler için Tablo 4.5'e bakınız. 
▪ Önerilen su kalitesi için filtrasyondan önce 

kimyasal (koagülant ve/veya polimer) ilavesi 
gerekebilir. 
▪ Geri kazanılmış su ölçülebilir seviyede patojen 

içermemelidir (12) 
▪ Virüslerin ve parazitlerin inaktive edilmesini 

veya yok edilmesini sağlamak için daha yüksek 
bakiye klor ve / veya daha uzun temas süresi 
gerekebilir. 
▪ Yüksek nütrient konsantrasyonları, bazı 

bitkileri büyüme aşamaları boyunca olumsuz 
şekilde etkileyebilir. 
▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri 

için EPA 2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 
3.4.3'e bakın. 

İşlenmiş Gıda Ürünleri 15 
Geri kazanılmış suyun, insan 
tüketimine yönelik ticari 
olarak işlenmiş her türlü 
gıda ürünlerinin yüzey 
sulamasında kullanılması. 
 
Gıda Dışı Ürünler 
Yem, lif ve tohumluk 
bitkiler de dahil olmak 
üzere insanlar tarafından 
tüketilmeyen bitkilerin 
sulamasında; ya da mera 
alanlarının, fidanlık ve 
saman çiftliklerinin 
sulanmasında geri 
kazanılmış su 
kullanılması. 

▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ Dezenfeksiyon(6) 

▪ pH = 6.0-9.0 

▪ ≤ 30 mg/L BOİ (7) 
▪ ≤ 30 mg/L AKM 
▪ ≤ 200 fekal koli/100 mL 

(9,13, 14) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 

▪ pH – haftalık 
▪ BOİ - haftalık 
▪ AKM - günlük 
▪ Fekal koliform - günlük 

▪ Bakiye Klor – sürekli 

▪ İçme suyu sağlanan 
su kuyularına 90 m  
▪ Halka açık 

alanlara 30 m 
(yağmurlama 
sulama 
yapılıyorsa) 

▪ Sulama için önerilen diğer 
kimyasal bileşenler için Tablo 
4.5'e bakınız. 
▪ Yağmurlama ile sulama yapılıyorsa, 

yağmurlama sisteminin tıkanmasını önlemek 
için 30 mg/L'den daha düşük AKM gerekebilir. 
▪ Yüksek nütrient konsantrasyonları, bazı 

bitkileri büyüme aşamaları boyunca olumsuz 
şekilde etkileyebilir. 
▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri 

için EPA 2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 
3.4.3'e bakın. 
▪ Süt veren hayvanlarının meralara girişi 

sulamadan 15 gün sonra olmalıdır. Bu 
bekleme süresine uyulmaması halinde, 
örneğin, daha yüksek bir dezenfeksiyon 
seviyesi ile 14 fekal koli / 100 mL'ye 
ulaşmak gerekir. 
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Yüzeysel Biriktirme Amaçlı Kullanım 

Erişimi Serbest Alanlar  
İnsanların suya temasında 
hiçbir kısıtlamanın 
olmadığı bir su kütlesinde 
(baraj, göl, gölet, hazne 
vb.) geri kazanılmış su 
kullanımı. 

▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ Filtrasyon(5) 

▪ Dezenfeksiyon(6) 

▪ pH = 6.0-9.0 

▪ ≤ 10 mg/L BOİ (7) 

▪ ≤ 2 NTU (8) 
▪ Tespit edilemeyen fekal 

koliform /100 mL (9,10) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 

▪ pH – haftalık 
▪ BOİ – haftalık 
▪ Bulanıklık – sürekli 
▪ Fekal koliform - günlük 

▪ Bakiye Klor – sürekli 

▪ İçme suyu temin 
edilen su 
kuyularına 
minimum 150 m 
(Tabanı sızdırmaz 
değilse) 

▪ Suda yaşayan flora ve fauna türlerini korumak 
için klor giderimi gerekli olabilir. 
▪ Geri kazanılmış su gözleri ve deriyi tahriş edici 

özellikte olmamalıdır. 
▪ Geri kazanılmış su berrak ve kokusuz olmalıdır. 
▪ Su kütlelerinde ötrofikasyonu önlemek için 

nütrient giderimi gerekli olabilir. 
▪ Önerilen su kalitesi için filtrasyondan önce 

kimyasal (koagülant ve/veya polimer) ilavesi 
gerekebilir. 
▪ Geri kazanılmış su ölçülebilir seviyede patojen 

içermemelidir (12) 
▪ Virüslerin ve parazitlerin inaktive edilmesini 

veya yok edilmesini sağlamak için daha yüksek 
bakiye klor ve / veya daha uzun temas süresi 
gerekebilir. 
▪ Barajlarda yakalanan balıklar tüketilebilir. 
▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri için 

EPA 2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 3.4.3'e 
bakın. 

Erişimi Kısıtlı Alanlar  
İnsanların suya temasında 
kısıtlamanın olduğu bir su 
kütlesinde (baraj, göl, 
gölet, hazne vb.) geri 
kazanılmış su kullanımı. 

▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ Dezenfeksiyon(6) 

▪ ≤ 30 mg/L BOİ (7) 
▪ ≤ 30 mg/L AKM 
▪ ≤ 200 fekal koliform/100 

mL (9,13, 14) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 

▪ pH – haftalık 
▪ AKM – günlük 
▪ Fecal koliform - günlük 

▪ Bakiye Klor – sürekli 

▪ İçme suyu temin 
edilen su 
kuyularına 
minimum 150 m 
(Tabanı sızdırmaz 
değilse) 

▪ Su kütlelerinde ötrofikasyonu önlemek için 
nütrient giderimi gerekli olabilir. 
▪ Suda yaşayan flora ve fauna türlerini korumak 

için klor giderimi gerekli olabilir. 
▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri için 

EPA 2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 3.4.3'e 
bakın. 

Çevresel Yeniden Kullanım 

Çevresel Yeniden 
Kullanım  
Sulak alanlar oluşturmak, 
doğal sulak alanları 
geliştirmek veya akarsu 
akışlarını desteklemek 
için geri kazanılmış su 
kullanılması. 

▪ Çeşitli tipte 

▪ İkincil Arıtım (4) 

ve Dezenfeksiyon 
(6) (min) 

Değişken ancak şu 
limitlerde: 

▪ ≤30 mg/L BOİ (7) 
▪ ≤ 30 mg/L AKM 
▪ ≤ 200 fekal koliform/100 

mL (9,13, 14) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 

▪ BOİ – haftalık 
▪ AKM – günlük 
▪ Fekal koliform - günlük 

▪ Bakiye Klor – sürekli 

 

▪ Suda yaşayan flora ve fauna türlerini korumak 
için klor giderimi gerekli olabilir. 
▪ Yeraltı suyuna muhtemel etkileri 

değerlendirilmelidir. 
▪ Alıcı ortam su kalitesi gereksinimleri ilave 

arıtma yöntemlerini gerektirebilir. 
▪ Geri kazanılmış su sıcaklığı ekosistem üzerinde 

kötü etki yapmamalıdır. 
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Endüstriyel Yeniden Kullanım 

Açık Devre Soğutma  ▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ pH = 6.0-9.0 

▪ ≤ 30 mg/l BOİ (7) 
▪ ≤ 30 mg/L TSS 
▪ ≤ 200 fekal koliform/100 

ml (9,13, 14) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) ▪ pH – haftalık 
▪ BOİ – haftalık 
▪ AKM – haftalık 
▪ Fekal koliform - günlük 

▪ Bakiye Klor – sürekli 

▪ Halkın 
erişiminin 
olduğu 
alanlara 90 m 

▪ Spreylerden çıkan su rüzgarla işçilerin veya 
insanların olduğu alanlara ulaşmamalıdır. 

Geri Devirli Soğutma 
Kuleleri 

▪ İkincil Arıtım (4) 
▪ Dezenfeksiyon 

(6) (kimyasal 
koagülant ve 

filtrasyon (5) 

gerekli olabilir) 

Geri devir oranına göre 
değişken: 
▪ pH = 6.0-9.0 

▪ ≤ 30 mg/L BOİ (7) 
▪ ≤ 30 mg/L AKM 
▪ ≤ 200 fekal koliform/100 

mL (9,13, 14) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 

▪ Halkın 
erişiminin 
olduğu 
alanlara 90 m. 
Yüksek seviye 
dezenfeksiyon 
sağlanırsa 
mesafe 
kısalabilir. 

▪ Spreylerden çıkan su rüzgarla işçilerin 
veya insanların olduğu alanlara 
ulaşmamalıdır. 
▪ Kireç, korozyon, biyolojik büyüme, kirlenme ve 

köpük oluşumunu önlemek için kullanıcı 
tarafından genellikle ilave arıtma 
yapılmaktadır. 
▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri için 

2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 3.4.3'e bakın. 

Diğer Endüstriyel yeniden kullanımlar – e.g. kazan tamamlama suyu, ekipman yıkanması, proseste, enerji üretimi, petrol ve doğalgaz üretimi yapan tesisler, son kullanım için özel 
su kalitesine ihtiyaç duyarlar.  (EPA Rehberi Bölüm 4.4’e bakınız) 

Yerlatısuyu Besleme – İçilebilir Olmayan Yeniden Kullanım 

İçilebilir bir içme suyu 
kaynağı olmayan akiferler 
için yeniden su kullanımı. 

▪ Alana özgü ve 
kullanıma 
bağlı 
▪ Yayma usulü 

besleme için 
minimum 
birincil arıtma 
▪ Enejeksiyon için 

minimum ikincil 
arıtma 

▪ Alana özgü ve 
kullanıma bağlı 

▪ Arıtmaya ve kullanıma 
bağlı 

▪ Alana özgü 

▪ İçme suyu kaynağı olarak kullanılan akifere geri 
kazanılmış suyun ulaşmasını engellemek için bir 
tesis tasarlanmalıdır. 
▪ Daha fazla bilgi için EPA 2004 kılavuzunun 3. 

Bölümü ve yönergelerinin 2.5. Bölümüne 
bakınız. 
▪ Enjeksiyon projelerinde tıkanmaları önlemek 

için filtrasyon ve dezenfeksiyon gerekli olabilir. 
▪ Yayma usulü besleme projelerinde tıkanmaları 

önlemek için ikincil arıtma gerekli olabilir. 
▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri için 

EPA 2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 3.4.3'e 
bakın. 
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Dolaylı İçmesuyu Olarak Yeniden Kullanım 

Yayma usulü ile 
içilebilir su kaynağı 
akifer beslemesi 

▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ Filtrasyon (5) 

▪ Dezenfeksiyon (6) 
▪ Toprak Akifer  

Arıtma Sistemi 
(SAT) 

Aşağıdakileri içerir, ancak 
bunlarla sınırlı değildir. 
▪ Tespit edilemeyen fekal 

koliform /100 mL (9,10) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 
▪ pH = 6.5 – 8.5 

▪ ≤ 2 NTU (8) 
▪ ≤ 2 mg/L TOK (atıksu 

kaynaklı) 
▪ Vadoz bölgeden 

süzüldükten sonra 
içme suyu 
standartlarını 
karşılamalı 

Aşağıdakileri içerir, 
ancak bunlarla sınırlı 
değildir. 
▪ pH – günlük 
▪ Toplam koliform – 

günlük 

▪ Bakiye Klor – sürekli 
▪ İçme suyu standartları – 

üç ayda bir 

▪ Diğer (17) – bileşenlere 
bağlı olarak değişir 
▪ TOK – haftalık 
▪ Bulanıklık – sürekli 
▪ Virüsler ve parazitler 

için izleme gerekli 
değildir: giderme 
oranları arıtma 
gereksinimleri ile 
gösterilmiştir. 

▪ Yeraltında en az 2 
aylık bekleme 
süresi sağlayan 
içme suyu kuyusu 
mesafesi 

▪ Yeraltısuyunun yüzeye olan mesafesi (örn., 
Vadoz bölge kalınlığı), en yüksek yeraltısuyu 
tepe noktasında en az 2 m olmalıdır. 
▪ Geri kazanılan su geri çekilmeden önce en 

az 2 ay yeraltında kalmalıdır. 
▪ Önerilen arıtma bölgeye özeldir ve toprak 

türüne, süzülme hızına, vadoz bölgenin 
kalınlığına, yeraltısuyunun ilk kalitesine ve 
seyrelmeye bağlıdır. 
▪ İzleme kuyuları, besleme işleminin yeraltısuyu 

üzerindeki etkisini tespit etmek için gereklidir. 
▪ Geri kazanılmış suda vadoz bölgeden 

süzüldükten sonra ölçülebilir seviyede patojen 

bulunmamalıdır.(12) 
▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri için 

EPA 2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 3.4.3'e 
bakın. 
▪ Giardia, Cryptosporidium ve virüslerin 

tavsiye edilen log-azalma değerleri, her bir 
arıtma prosesi için izin verilen uyarım 
testlerine veya log-giderim değerlerinin 
toplamına dayandırılabilir. Bu patojenlerin 
izlenmesi gerekli değildir.  
▪ Önerilen TOK limitine ulaşmak için geri 

kazanılan suyun atık su kaynaklı olmayan 
sularla seyreltilmesi yoluna gidilebilir. 
 
 

Enjeksiyon ile içilebilir 
su kaynağı akifer 
beslemesi 

▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ Filtrasyon (5) 

▪ Dezenfeksiyon (6) 
▪ İleri atıksu 

arıtımı (16) 

Aşağıdakileri içerir, ancak 
bunlarla sınırlı değildir. 
▪ Tespit edilemeyen fekal 

koliform /100 mL (9,10) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 
▪ pH = 6.5 – 8.5 

▪ ≤ 2 NTU (8) 
▪ ≤ 2 mg/L TOK (atıksu 

kaynaklı) 
▪ İçme suyu standartlarını 

karşılamalı 

Aşağıdakileri içerir, 
ancak bunlarla sınırlı 
değildir. 
▪ pH – günlük 
▪ Bulanıklık – sürekli 
▪ Toplam koliform-günlük 

▪ Bakiye Klor-sürekli 
▪ TOK – haftalık 
▪ İçme suyu standartları – 

üç ayda bir 

▪ Diğer (17) – bileşenlere 
bağlı olarak değişir 

▪ Yeraltında en az 2 
aylık bekleme 
süresi sağlayan 
içme suyu kuyusu 
mesafesi 

▪ Geri kazanılan su geri çekilmeden önce en 
az 2 ay yeraltında kalmalıdır. 
▪ İzleme kuyuları, besleme işleminin yeraltısuyu 

üzerindeki etkisini tespit etmek için gereklidir. 
▪ Enjeksiyon noktasında önerilen kalite limitleri 

karşılanmalıdır. 
▪ Enjeksiyon noktasında geri kazanılmış su 

ölçülebilir seviyede patojen içermemelidir  
▪ Virüs inaktivasyonunu sağlamak için daha 

yüksek bakiye klor ve / veya daha uzun temas 
süresi gerekebilir. 
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▪ Virüsler ve parazitler 
için izleme gerekli 
değildir: giderme 
oranları arıtma 
gereksinimleri ile 
gösterilmiştir. 

▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri için 
EPA 2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 3.4.3'e 
bakın. 
▪ Giardia, Cryptosporidium ve virüslerin 

tavsiye edilen log-azalma değerleri, her bir 
arıtma prosesi için izin verilen uyarım 
testlerine veya log-giderim değerlerinin 
toplamına dayandırılabilir. Bu patojenlerin 
izlenmesi gerekli değildir.  
▪ Önerilen TOK limitine ulaşmak için geri 

kazanılan suyun atık su kaynaklı olmayan 
sularla seyreltilmesi yoluna gidilebilir. 

Yüzey Suları Temin 
Rezervuarlarının 
Beslenmesi 
 

▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ Filtrasyon (5) 

▪ Dezenfeksiyon (6) 
▪ İleri atıksu 

arıtımı (16) 

Aşağıdakileri içerir, ancak 
bunlarla sınırlı değildir. 
▪ Tespit edilemeyen fekal 

koliform /100 mL (9,10) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 
▪ pH = 6.5 – 8.5 

▪ ≤ 2 NTU (8) 
▪ ≤ 2 mg/L TOK atıksu 

kaynağında 
▪ İçme suyu standartlarını 

karşılamalı 

▪ Bölgeye özgü - 
geri kazanılmış 
suyun bir ham su 
kaynağı 
rezervuarına girişi 
ile içme suyu 
arıtma tesisine 
alınması arasında 
2 ay süreyle 
bekleme süresine 
dayalı. 

▪ Geri kazanılmış su ölçülebilir seviyede patojen 

içermemelidir (12) 
▪ Önerilen arıtma seviyesi bölgeye özgüdür ve 

alıcı ortam su kalitesi, geri çekim noktasına 
olan zamansal ve mekansal uzaklık, seyrelme 
ve içilebilir kullanım için dağıtım öncesi arıtma 
gibi faktörlere bağlıdır. 
▪ Virüs inaktivasyonunu sağlamak için daha 

yüksek bakiye klor ve / veya daha uzun temas 
süresi gerekebilir. 
▪ Önerilen arıtma güvenilirliği gereksinimleri için 

EPA 2004 kılavuz ilkelerindeki bölüm 3.4.3'e 
bakın. 
▪ Giardia, Cryptosporidium ve virüslerin 

tavsiye edilen log-azalma değerleri, her bir 
arıtma prosesi için izin verilen uyarım 
testlerine veya log-giderim değerlerinin 
toplamına dayandırılabilir. Bu patojenlerin 
izlenmesi gerekli değildir.  
▪ Önerilen TOK limitine ulaşmak için geri 

kazanılan suyun atık su kaynaklı olmayan 
sularla seyreltilmesi yoluna gidilebilir. 
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1- Bu kılavuz, ABD'deki su geri kazanım ve yeniden kullanım uygulamalarına dayanmaktadır ve özellikle kendi yönetmeliklerini veya kılavuzlarını oluşturmamış 
eyaletlere yöneliktir. Kılavuz, ABD dışında birçok bölgede de faydalı olabilir. Ancak bazı ülkelerdeki yerel koşullar, bu kılavuzun uygulanabilirliğini sınırlayabilir (bkz. 
Bölüm 9). Bu önerilen kılavuz ilkelerinin doğrudan uygulanmasının Amerikan yardım kuruluşu USAID tarafından finansman için katı ölçüt olarak kullanılmayacağı açıkça 
belirtilmiştir. 
2- Aksi belirtilmedikçe, önerilen su kalite sınırları arıtma tesisi deşarj noktasındaki arıtılmış suya ilişkin değerlerdir. 
3- İçilebilir su kaynaklarını kontaminasyondan korumak ve geri kazanılmış suya maruz kalma sebebiyle insanları makul olmayan sağlık risklerinden korumak için tampon 
bölge mesafeleri önerilmektedir. 
4- İkincil arıtım; aktif çamur prosesi, damlatma filtreleri, biyodiskleri kapsar ve stabilizasyon havuzu sistemleri de uygun olabilir. İkincil arıtmanın, hem BOİ hem de 
AKM'nin 30 mg/L'yi geçmeyen atıksu üretmesi gerekir. 
5- Filtrasyon işlemi; atık suyun, doğal zeminden veya kum/antrasit gibi filtre malzemelerinden veya mikrofiltre veyahut diğer membran proseslerinden geçirilmesidir. 
6- Dezenfeksiyon işlemi; patojen mikroorganizmaların kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yok edilmesi, inaktivasyonu veya uzaklaştırılması anlamına gelir. 
Dezenfeksiyon; klorlama, ozonlama, UV, membran prosesleri, diğer kimyasal dezenfektanlar ile veya diğer işlemlerle gerçekleştirilebilir. 
7- 5 günlük BOİ testinin işaret ettiği değerdir. 
8- Tavsiye edilen bulanıklık değerine, dezenfeksiyon öncesinde ulaşılmalıdır. Ortalama bulanıklık 24 saatlik bir süreye dayanmalıdır. Bulanıklık herhangi bir zamanda 
5 NTU'yu aşmamalıdır. Bulanıklık yerine AKM kullanılırsa, ortalama AKM 5 mg/L'yi geçmemelidir. Filtrasyon işlemi olarak membranlar kullanılıyorsa, bulanıklık 0.2 
NTU'yu ve ortalama AKM'nin 0.5 mg/L'yi aşmaması gerekir. 
9- Aksi belirtilmedikçe önerilen koliform sınırları, son 7 günde tamamlanan bakteriyolojik analiz sonuçlarına göre belirlenen medyan değeridir. Membran veya 
fermantasyon tüpü tekniği kullanılabilir. 
10- Toplam veya fekal koliform organizmaların sayısı (tabloda izleme için hangisi önerilirse) herhangi bir numunede 14/100 mL'yi geçmemelidir. 
11- Bu öneri sadece birincil dezenfektan olarak klor kullanıldığında geçerlidir. Bu kılavuzda önerilen değerlere eşdeğer indikatör organizma ve patojen giderimi için 
daha düşük bir temas zamanı yeterli olmadığı sürece, toplam bakiye klor değeri en az 90 dakika asgari temas süresinden sonra sağlanabilir. Hiçbir durumda temas 
süresi 30 dakikadan az olmamalıdır. 
12- Yeniden kullanım programının uygulanmasından önce geri kazanılmış suyun mikrobiyolojik kalitesinin tam olarak karakterize edilmesi önerilir. 
13- Fekal koliform organizmaları, herhangi bir numunede 800/100 mL'yi geçmemelidir. 
14- Bazı stabilizasyon havuzu sistemleri dezenfeksiyon olmadan koliform sınırını sağlayabilir. 
15- Ticari olarak işlenmiş gıda ürünleri, halka veya başkalarına satılmadan önce patojeni yok etmek için yeterli kimyasal veya fiziksel işleme tabi tutulmalıdır. 
16- İleri atıksu arıtma prosesleri; kimyasal arıtım, karbon adsorpsiyonu, ters osmoz ve diğer membran prosesleri, ileri oksidasyon, hava sıyırma, ultrafiltrasyon ve iyon 
değişimini içerir. 
17-İzleme işlemi; zehirli, kanserojen, teratojenik veya mutajenik olduğu bilinen veya şüphe edilen, içme suyu standartlarında bulunmayan inorganik ve organik 
bileşikleri veya bileşik sınıflarını içermelidir. 
18- Gözenekli ortamdaki içilebilir su tedarik kuyularına 30 m tampon bölge mesafesi uygulanamaz olduğunda alınabilecek ilave tedbirler için Bölüm 4.4.3.7'ye bakın. 
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7.1.3. ABD’de Eyaletler Bazında Yeniden Kullanım Yönetmelikleri ve 

Kılavuzları 

ABD’de Eyaletlerin atıksuların yeniden kullanımındaki yönetmelikleri ve kılavuzları 

Tablo 7.3’de verilmektedir. Tablo 7.4-7.13’de farklı yeniden kullanım kategorileri için 

eyaletler tarafından uygulanan yaklaşımlar, yönetmelikler ve kılavuzlar verilmiştir. 

 
• Eyaletin yönetmelikleri veya kılavuzlarının amacı suyun yeniden kullanımının 
denetlenmesidir. 

 Eyaletteki yönetmeliklerin veya kılavuzların amacı deşarjların denetlenmesidir ve suyun 
yeniden kullanımı tali olarak değerlendirilir. 

--  Eyalet suyun yeniden kullanımı yönetmelik veya kılavuzlarına sahip değildir, ancak duruma 

bağlı olarak yeniden kullanıma izin verebilir. 

 

Tablo 7.3. ABD’de Eyaletlerin atıksuların yeniden kullanımındaki yönetmelikler ve 
kılavuzlar (EPA, 2012) 
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Alabama              

Alaska              

Arizona ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Arkansas              

California ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 

Colorado ⚫   ⚫ ⚫      ⚫   

Commonwealth of the 
Northern Mariana 
Islands (CNMI) 

 
 
 

    
 
 

  
 
 

      

Connecticut   --           

Delaware ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫   

District of Columbia    

--           
Florida ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Georgia  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       

Guam              

Hawaii  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ 
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Idaho ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫ ⚫  

Illinois ⚫   ⚫ ⚫  ⚫       

Indiana              

Iowa ⚫    ⚫  ⚫       

Kansas              

Kentucky   --           

Louisiana   --       ⚫    

Maine   --           

Maryland  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫   ⚫ ⚫ ⚫  

Massachusetts ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

Michigan              

Minnesota  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   

Mississippi              

Missouri ⚫    ⚫  ⚫       

Montana ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

Nebraska        ⚫ ⚫   ⚫  

Nevada ⚫   ⚫ ⚫  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   

New Hampshire   --           

New Jersey ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   

New Mexico  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫   

New York   --           

North Carolina ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   ⚫ ⚫   

North Dakota  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  

Ohio  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫       

Oklahoma ⚫   ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   

Oregon ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫  

Pennsylvania  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

Rhode Island  ⚫  ⚫ ⚫  ⚫    ⚫   

South Carolina ⚫   ⚫ ⚫  ⚫       

South Dakota              

Tennessee              

Texas ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫   

Utah ⚫    ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

Vermont ⚫    ⚫         

Virginia ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫  ⚫ 

Washington  ⚫  ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 

West Virginia              

Wisconsin              

Wyoming ⚫   ⚫ ⚫ ⚫ ⚫    ⚫   

(1) Yeniden kullanıma ilişkin özel yönetmelikler veya kılavuzlar bulunmamaktadır. Bununla birlikte, yeniden kullanım, 
vaka bazında onaylanabilir 
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Tablo 7.4. Kentsel yeniden kullanım - Halkın Erişimine Açık Alanlar  (EPA, 2012)  

                                                 Arizona  
                                                 Sınıf A 

California 
Dezenfekte Üçüncül 

Florida 
Hawaii 

R1 Water 
Nevada  

Kategori A 
New Jersey  
Tip I RWBR 

North Carolina Tip 1 
Texas 
Tip 1 

Virginia 
Seviye 1 

Washington  
Sınıf A 

A
rı

tm
a
( 

S
is

te
m

 T
a
sa

rı
m

ı)
 

G
e
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k
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n
im
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ri

 

Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 
Filtrasyon, 
Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
koagülasyon, 
filtrasyon, 
Dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, Filtrasyon, 
ileri Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, filtrasyon, 
dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, 
Dezenfeksiyon 

Filtrasyon, İleri 
dezenfeksiyon 

Filtrasyon (veya eşdeğer) Belirtilmemiş 
İkincil Arıtma, Filtrasyon, 
İleri Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, koagülasyon, 
filtrasyon, dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 
NWRI UV kılavuzu uygulanır, 
Farklılıklar olabilir 

NWRI UV Kılavuzu Belirtilmemiş 
100 mJ/cm2 

maks günlük 
debide 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla 
dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş 

CrT > 450 mg·dk/L; 

P ik kuru hava 

debisinde 90 dk 
modal temas süresi 

TRC > 1 mg/L; 

Pik saat debisinde 15 

dk temas süresi1 

Min bakiye > 5 
mg/L; 90 dk kalıcı 
temas süresi 

Belirtilmemiş 

Min bakiye > 1 
mg/L; Pik saat 
debisinde 15 dk 

temas süresi 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 
20 dk temas süresi 

Bakiye Klor > 1 mg/L; 30 

dk temas süresi (CrT > 30 

gerekli olabilir) 
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BOİ5 

(veya KBOİ5) 
Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

KBOİ5: 

-20 mg/L (yıllık ort) 
-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (haftalık ort) 

-60 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük ort) Belirtilmemiş 
-10 mg/L (aylık ort) 
-15 mg/L (günlük maks) 

5 mg/L 

10 mg/L (aylık ort) 

veya KBOİ5: 
8 mg/L (aylık ort) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş 5 mg/l (maks) 
30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük ort) 5 mg/l 
-5 mg/l (aylık ort) 
-10 mg/l (günlük maks) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
30 mg/L; bu limit 
bulanıklık ile 
değiştirilmiştir. 

Bulanıklık 
-2 NTU (24-sa ort) 
-5 NTU (maks) 

-2 NTU (ort) kum 
filtre için 

-10 NTU (maks) 
kum filtre için 
-0.2 NTU (ort) 
membran filtre için 
-0.5 NTU (maks)  
membran filtre için 

Duruma göre (genellikle 2-

2.5 NTU) Florida AKM’nin 
göstergesi olarak sürekli 
online bulanıklık izlemesi 
istemektedir 

-2 NTU (95-yüzdelik) 
-0.5 NTU (maks) 

Belirtilmemiş 
2 NTU (maks) UV 
için 

10 NTU (maks) 3 NTU 
-2 NTU (günlük ort), CAT 
> 5 NTU 

-2 NTU (ort) 
-5 NTU (maks) 

Bakteriyel 
göstergeler 

Fekal koliform: 
 
- Son 7 numunenin 
4’ünde tespit 
edilmedi. 
 
-23/100mL (maks) 

Toplam Koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (30 gün 
içinde birden fazla 
örnek bu değeri 
aşamaz) 
-240/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-Numunelerin 75% inde ölçüm 
limitinin altında 
-25/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (30 gün içinde 
birden fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 
-200/100mL (maks) 

Toplam Koliform: 
-2.2/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-23/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-2.2/100mL 
(haftalık medyan) 
-14/100mL (maks) 

Fekal koliform or E. coli: 
-14/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (maks) 

Fekal koliform veya E. 
coli: 
-20/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-75/100mL (maks) 
Enterococci: 
-4/100mL (30- gün 
geometrik ort) 
-9/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-14/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 49/100mL 
E. coli: 
-11/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 35/100mL 
Enterococci: 
-11/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 24/100mL 

Toplam Koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (maks) 

Patojenler Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Giardia ve Cryptosporidium 
bitkiler ≥1 mgd için numune 
alma her 2 yılda 1 

periyodunda; bitkiler ≤ 1 
mgd için her 5 yılda 1 
periyodunda 

İzleme Gerekli Değil - 
AG 

İzleme Gerekli Değil - 
AG 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını 
korumak için özel 
şartlar getirilebilir 

- - - - 
(NH3-N + NO3-N) 
< 10 mg/L (maks) 

Amonyak azotu NH3-N: 
-4 mg/L (aylık ort) 
-6 mg/L (günlük maks) 

- - 

Resmi güvenilirlik 
değerlendirmesine dayalı 
belirli güvenilirlik veya 
aşım limitleri 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; İzleme Gerekli Değil - AG = İzleme gerekli değil fakat virüs giderim değerleri arıtım limitlerinde verilmiştir 

 

1 Florida’da klorla dezenfeksiyon kullanıldığında, toplam bakiye klor ve temas süresinin çarpımı (CrT) dezenfeksiyon öncesinde pik saat debisi için fekal koliformun üç seviyede ölçümü belirlenmiştir. (CrT hakkındaki detaylı bilgiler için Bölüm 6.4.3.1’e 

bakınız). Eğer dezenfeksiyondan önceki fekal koliform konsantrasyonu:  

≤ 1,000 cfu/100 mL ise CrT 25 mg·dk/L; 1,000-10,000 cfu/100 mL ise CrT 40 mg·dk/L olmalı ve ≥ 10,000 cfu/100 mL ise CrT 120 mg·dk/L olmalıdır. 
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Tablo 7.5. Kentsel yeniden kullanım - Halkın Erişimi Kısıtlı Alanlar  (EPA, 2012)  

Arizona  
Sınıf B 

California 
Dezenfekte İkincil -
23 

Florida
1
 

Hawaii  
R2 Su 

Nevada  
Kategori B 

New Jersey Tip 
II RWBR 

North Carolina 
Tip 1 

Texas 
Tip II 

Virginia 
Seviye 2 

Washington 
Sınıf C 

A
rı

tm
a
 (

S
is

te
m

 

T
a
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rı
m

ı)
 G

e
re
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 Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 
Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

Belirtilmemiş 
Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, 
Dezenfeksiyon Duruma Göre 

Filtrasyon  
(veya eşdeğeri) Belirtilmemiş 

İkincil Arıtma, 
Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
Dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
75 mJ/cm2 

Günlük maks 
debide 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
NWRI UV 
Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Bakiye Klor > 5 
mg/L, 10 dk fiili 
modal temas 
süresi 

Belirtilmemiş 

Bakiye Klor > 1 
mg/L; Pik saat 
debisinde 15 dk 
temas süresi 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 20 
dk temas süresi 

Bakiye Klor > 1 
mg/L; 30 dk 
temas süresi 
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BOİ5 
(KBOİ for Florida) Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Belirtilmemiş 
-10 mg/L(aylık ort) 
-15 mg/L (günlük maks) 

Yapay göl olmadan: 20 
mg/L (veya KBOİ 15 
mg/L) 
Yapay göl ile: 30 mg/L 

-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (maks haftalık) 
veya KBOİ5 
-25 mg/L (aylık ort) 
-40 mg/L (maks haftalık) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 

ort) 
30 mg/L 

-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük maks) Belirtilmemiş 

-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (maks haftalık) 30 mg/L 

Bulanıklık Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 10 NTU (maks) Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Bakteriyel 
göstergeler 

Fekal koliform: 
- Son 7 numunenin 4’ünde 
200/100mL’ den daha az 
- 800/100mL (maks) 
 

Toplam Koliform: 
-23/100mL (7-gün 
medyan) 
-240/100mL (30 
gün içinde birden 
fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 

Belirtilmemiş 

Fekal koliform: 
-23/100mL (7-gün 
medyan) 
-200/100mL (30 
gün içinde birden 
fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 

Fekal koliform: 
-2.2/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-23/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-200/100mL (aylık 
geometrik ort) 
-400/100mL (haftalık 
geometrik ort) 

 
Fekal koliform veya E. coli: 
-14/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (günlük maks) 

Fekal koliform or E. 
coli: 
-200/100mL (30-günlük 
geometrk ort) 
-800/100mL (maks) 
Enterococci: 
-35/100mL (30-günlük 
geometrik ort) 
-89/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-200/100mL (aylık 
geometrik ort), CAT > 

800/100mL 
E. coli: 
-126/100mL (aylık 
geometrik ort), CAT > 
235/100mL 
Enterococci: 
-35/100mL (aylık 
geometrik ort), CAT > 
104/100mL 

Toplam 
Koliform: 
-23/100mL (7-
gün medyan) 
-240/100mL 
(maks) 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını korumak 
için özel şartlar 
getirilebilir 

- - - - 
(NH3-N + NO3-N): 
< 10 mg/L (maks) 

Amonyak azotu NH3-N: 
-4 mg/L (aylık ort) 
-6 mg/L (günlük maks) 

- - - 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş 

 
1
Florida F.A.C. 62-610-400 kanunu altında halkın erişiminin kısıtlı olduğu kentsel yeniden kullanım için yönetmeliklerinde dahil edilmemiştir; halkın erişiminin kısıtlı olduğu yeniden kullanım gereksinimleri için gıda dışı tarımsal yeniden kullanım Tablo 4-9’da verilmiştir. 

2
North Carolina yönetmeliklerinde açık ve kısıtlı kentsel yeniden kullanım arasında açıkça belirtilmiş bir farklılık tanımı bulunmamaktadır. 
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Tablo 7.6. Tarımsal yeniden kullanım - gıda ürünleri (EPA, 2012) 

 
Arizona 

Sınıf A 

California 

Üçüncül 
Dezenfelsiyon 

Florida1 
Hawaii 

R1 Water 
Nevada 

New Jersey 

Tip III RWBR 

North Carolina 
Texas1 

Tip I Geri kazanılmış Su 

Virginia3 

Seviye 1 

Washington 

Sınıf A İşlenmiş 

Tip 1 

İşlenmemiş 

Tip 2 

A
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a
 (
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Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 
Filtrasyon, 
Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
koagülasyon, 
filtrasyon, 
dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, Filtrasyon, İleri 
dezenfeksiyon 

Oksidasyon, filtrasyon, 
dezenfeksiyon İV 

Filtrasyon, İleri 
Dezenfeksiyon 

Filtrasyon 
(veya eşedeğeri) 

Filtrasyon, ikili 
UV/klorlama 
( veya eşdeğeri) 

Belirtilmemiş 
İkincil Arıtma, Filtrasyon, 
İleri Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
Koagülasyon, 
filtrasyon, 
dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu NWRI UV kılavuzu uygulanır, 

Farklılıklar olabilir 

NWRI UV Kılavuzu İV 100 mJ/cm2 Günlük 
maks debide 

Belirtilmemiş 
ikili UV/klorlama 
(veya eşdeğeri) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
NWRI UV 
Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş 

CrT > 450 mg·dk/L; 

P ik kuru hava 

debisinde 90 dk 
modal temas süresi 

TRC > 1 mg/L; 
Pik saatlik debide 15 dk temas 

süresi2 

Bakiye Klor > 5 mg/L, 
90 dk fiili modal temas 
süresi 

İV 
Bakiye Klor > 1 mg/L; 
P ik saatlik debide 15 dk 
temas süresi 

Belirtilmemiş 
ikili UV/klorlama 

(veya eşdeğeri) 
Belirtilmemiş 

TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 20 
dk temas süresi 

Bakiye Klor > 1; 
30 dk temas 
süresi 
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BOİ5 
(veya KBOİ5) Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

KBOİ5: 
-20 mg/L (yıllık ort) 
-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (haftalık ort) 
-60 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

İV Belirtilmemiş 

-10 mg/L (aylık ort) 
-15 mg/L (günlük 

maks) 

-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük 

maks) 
5 mg/L 

10 mg/L (aylık ort) 
veya KBOİ5 
8 mg/L (aylık ort) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L (maks) 
30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

İV 5 mg/L 
-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük 
maks) 

-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük 
maks) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 30 mg/L 

Bulanıklık 
-2 NTU (24-saat ort) 
-5 NTU (maks) 

-2 NTU (ort) kum 
filtre için 
-10 NTU (maks) kum 
filtre için 
-0.2 NTU (ort) 
membran filtre için 
-0.5 NTU (maks) 
membran filtre için 

Duruma göre (genellikle 2-2.5 
NTU) Florida AKM’nin 
göstergesi olarak sürekli online 
bulanıklık izlemesi istemektedir 

-2 NTU (95-yüzdelik) 
-0.5 NTU (maks) İV 2 NTU (maks) UV için 10 NTU (maks) 5 NTU (maks) 3 NTU 

2 NTU (günlük ort) CAT > 5 
NTU 

-2 NTU (ort) 
-5 NTU (maks) 

Bakteriyel Göstergeler 

Fekal koliform: 
- Son 7 numunenin 
4’ünde tespit 
edilmedi 

-23/100mL (maks) 

Toplam Koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 

medyan) 
-23/100mL (30 gün 
içinde birden fazla 
örnek bu değeri 
aşamaz) 
-240/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-Numunelerin 75% inde ölçüm 
limitinin altında 

-25/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 

medyan) 
-23/100mL (30 gün 
içinde birden fazla 
numune bu değeri 
aşamaz) 
-200/100mL (maks) 

İV 

Fekal koliform: 
-2.2/100mL (haftalık 

medyan) 
-14/100mL (maks) 

Fekal koliform veya E. 
coli: 
-14/100mL (aylık ort) 

-25/100mL (günlük 
maks) 

Fekal koliform or E. 
coli: 
-3/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (aylık 

ort) 

Fekal koliform or E. coli: 
-20/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-75/100mL (maks) 

Enterococci: 
-4/100mL (30-gün geometrik 
ort) 
-9/100mL (maks) 

Fekal koliform: 

-14/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 49/100mL 
E. coli:-11/100mL (aylık 
geometrik ort), CAT 
> 35/100mL 
Enterococci: 
-11/100mL (aylık geometrik 

ort), CAT > 24/100mL 

Toplam Koliform: 
-2.2/100mL ( 7-

gün medyan) 
-23/100mL 
(maks) 

Virüs Göstergeleri Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
İzleme Gerekli Değil - 
AG 

İV Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Coliphage: 

- 5/100mL (aylık ort) 

- 25/100mL (günlük 
maks) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Patojenler Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Giardia ve Cryptosporidium 
bitkiler ≥1 mgd için numune 
alma her 2 yılda 1 periyodunda; 
bitkiler ≤ 1 mgd için her 5 yılda 
1 periyodunda 

- İV Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Clostridium: 

- 5/100mL (aylık ort) 

- 25/100mL (günlük 

maks) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını 
korumak için özel 
şartlar getirilebilir 

- - 
Oksidasyon, filtrasyon, 
dezenfeksiyon - 

(NH3-N + NO3-N): 
< 10mg/L (maks) 
Özel bilgiler, mahsül 
testleri gerekli olabilir 

Amonyak azotu NH3-N: 

-4 mg/L (aylık ort) 
-6 mg/L (günlük maks) 

Amonyak azotu NH3-N: 

-1 mg/L (aylık ort) 
-2 mg/L (günlük 
maks) 

- - 

Resmi güvenilirlik 
değerlendirmesin
e dayalı belirli 
güvenilirlik veya 
aşım limitleri 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; İzleme Gerekli Değil - AG = İzleme gerekli değil fakat virüs giderim değerleri arıtım limitlerinde verilmiştir; İV = Eyalette izin verilmiyor 
1
Texas ve Florida'da, sprinkler ile sulama (doğrudan temas ettiğinden) çiğ tüketilebilen gıdalar (Florida’da narenciye ve tütün için istisna oluşturan durumlar hariç) için yasaktır. Yalnızca gıda ürünlerinin yenilebilir kısımlarıyla kazanılmış su temasının olmadığı sulama türleri 

(damla sulama gibi) kabul edilebilir 

2 Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 6.4.3.1'e 
bakınız.) Dezenfeksiyondan önce fekal koliform konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L olmalıdır. 
3 Virginia için sunulan gereksinimler çiğ yenilen gıda bitkileri icin geçerlidir. 
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Tablo 7.7. Tarımsal Yeniden Kullanım - Gıda Dışı Ekinler Ve İşlenmiş Gıda Bitkileri (İzin Verildiği Ölçüde)  (EPA, 2012)  

 

 

Arizona California 
Dezenfeksiyonsuz 

İkincil 

Florida 
Hawaii 
R2 Su 

Nevada
2 

Kategori E 

New Jersey 
Tip II RWBR 

North Carolina 
Tip 1 

Texas 
Tip II 

Virginia 
Seviye 2 

Washington 
Sınıf C 

Sınıf B Sınıf C 
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 (
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Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 
Dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, 
dezenfeksiyonlu 

veya 
dezenfeksiyonsuz 

Oksidasyon 
İkincil Arıtma, temel 
dezenfeksiyon 

İkincil-23: Oksidasyon, 
dezenfeksiyon İkincil Arıtma 1 Duruma Göre 

Filtrasyon (veya eşdeğeri) 
Belirtilmemiş 

İkincil Arıtma, dezenfeksiyon Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
75 mJ/cm2 

Günlük maks 
debide 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla 
dezenfeksiyon 

gereksinimleri 
(eğer kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş  Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

TRC > 0.5 mg/L; 15 

Saatlik pik debide 15 dk 

temas süresi 1 

Bakiye Klor > 5 mg/L; 10 
dk fiili modal temas süresi 

Belirtilmemiş 

Bakiye Klor > 1 
mg/L; Pik saat 
debisinde 15 
dk temas 

süresi 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 

Debide 30 dk, pik debide 20 dk 
temas süresi 

Bakiye Klor > 1 

mg/L; 30 dak 
temas süresi 
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BOİ5 
(veya KBOİ5) Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

KBOİ5: 

-20 mg/L (yıllık ort) 
-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (haftalık ort) 
-60 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Belirtilmemiş 

-10 mg/L (aylık ort) 
-15 mg/L (günlük maks) 

Yapay göl olmadan: 20 
mg/L (veya KBOİ 15 
mg/L) 
Yapay göl ile: 30 mg/L  

-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (maks haftalık) 
veya KBOİ5 
-25 mg/L (aylık ort) 
-40 mg/L (maks haftalık) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

-20 mg/L (yıllık ort) 

-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (haftalık ort) 

-60 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

30 mg/L 
-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük maks) 

Belirtilmemiş 
-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (maks haftalık) 

30 mg/L 

Bulanıklık Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 10 NTU (maks) Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Bakteriyel 
Göstergeler 

Fekal koliform: 
-200/100mL 
son 7 
numunenin 
4’ünde 
-800/100mL 

(maks) 

Fekal koliform: 
-1000/100mL son 
7 numunenin 
4’ünde  
-4000/100mL 

(maks) 

Belirtilmemiş 
Fekal koliform: 
-200/100mL (ort) 
-800/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-23/100mL (7-gün 
medyan) 
-200/100mL (30 gün içinde 
birden fazla örnek bu 

değeri aşamaz) 

Belirtilmemiş 

Fekal koliform: 
-200/100mL 
(aylık geometrik 
ort) 
-400/100mL 

(haftalık geom) 

Fekal koliform veya E. coli: 
-14/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (günlük maks) 

Fekal koliform veya E. 
coli: 
-200/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-800/100mL (maks) 
Enterococci: 
-35/100mL (30-gün 

geometrik ort) 
-89/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-200/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 800/100mL 
E. coli: 
-126/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 235/100mL 
Enterococci: 

-35/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 104/100mL 

Toplam 
Koliform: 
-23/100mL (7-
gün medyan) 
-240/100mL 

(maks) 

Diğer 

Azot > 10 mg/L 
ise, yeraltı 
sularını korumak 
için özel şartlar 
getirilebilir 

Azot > 10 mg/L 
ise, yeraltı 
sularını korumak 
için özel şartlar 
getirilebilir 

- - - - 

(NH3-N + NO3-

N): 
< 10 mg/L 
(maks) 

Amonyak azotu NH3-N: 
-4 mg/L (aylık ort) 
-6 mg/L (günlük maks) 

- - - 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş 

 
1 Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi için 
Bölüm 6.4.3.1'e bakınız.) Dezenfeksiyondan önce fekal koliform konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L olmalıdır. 
2
 Nevada, halkın erişimini yasaklamış olup gıda dışı ürünlerin sprinkler ile püskürtme sulaması için yaklaşık 250 m'lik bir minimum tampon bölgesi şart koşmaktadır. 
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Tablo 7.8. Yüzeysel Biriktirme Amaçlı Kullanım- Erişimi Serbest Alanlar  (EPA, 2012)  

 

 Arizona
1 

Sınıf A 

California 
Dezenfekte Üçüncül 

Florida Hawaii Nevada New Jersey 
North 

Carolina 
Texas 
Tip I 

Virginia 
Seviye 1 

Washington 
Sınıf A 
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Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 

Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, Koagülasyon, 

filtrasyon, Dezenfeksiyon2 Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
İkincil Arıtma, Filtrasyon, 
İleri Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, Koagülasyon, 

filtrasyon, Dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş 

CrT > 450 mg·dk/L; P ik kuru 
hava debisinde 90 dk modal 
temas süresi 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 20 
dk temas süresi 

Bakiye Klor > 1 mg/L; 
30 dak temas süresi 
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BOİ5 Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L 

10 mg/L (aylık ort) 

 
veya KBOİ5: 
8 mg/L (aylık ort) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 30 mg/L 

Bulanıklık Belirtilmemiş 

-2 NTU (ort) kum filtre için 
-10 NTU (maks) kum filtre 
için 
-0.2 NTU (ort) membran filtre 
için 
-0.5 NTU (maks) membran 
filtre için 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 3 NTU 
2 NTU (günlük ort), CAT > 5 

NTU 

-2 NTU (ort) 

-5 NTU (maks) 

Bakteriyel 
Göstergeler 

Fekal koliform: 
 
- Son 7 numunenin 
4’ünde tespit edilmedi 
-23/100mL (maks) 

Toplam Koliform: 
 
-2.2/100mL (7-gün medyan) 
-23/100mL (30 gün içinde 
birden fazla örnek bu değeri 
aşamaz) 
-240/100mL (maks) 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Fekal koliform or E.coli: 

-20/100mL (ort) 
-75/100mL (maks) 

 
Enterococci: 

-4/100mL (ort) 

-9/100mL (maks) 

Fekal koliform: 

-14/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 49/100mL 
E. coli: 

-11/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 35/100mL 
Enterococci: 
-11/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 24/100mL 

Toplam Koliform: 
 
-2.2/100mL (7-gün medyan) 
-23/100mL (maks) 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını korumak 
için özel şartlar 
getirilebilir 

İlave patojen izleme 
- - İV Düzenlenmemiş - - - 

Resmi güvenilirlik 
değerlendirmesine dayalı 
belirli güvenilirlik veya aşım 
limitleri 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş; İV = Eyalatte izin verilmiyor 

 
1

 Arizona, yüzme veya su içinde yapılan ve suyu yutma potansiyeli olan aktiviteler için suların yeniden kullanımına izin vermez. Ayrıca, Arizona'da bu tanımda yer alan kar yapımı için "Sınıf A" ve "A+" suların kullanılmasına izin verilmektedir. 

2

 Konvansiyonel arıtılmamış ancak dezenfekte edilmiş üçüncül arıtıma tabi tutulmuş geri dönüşümlü su; Giardia, enterik virüsler ve Cryptosporidium için, ilk 12 aylık işletme ve kullanım sırasında aylık olarak numune alınmalı ve analiz edilmelidir. İlk 12 ayın ardından 

örnekler üçer ayda toplanacak ve devam eden izleme, ilk iki yıldan sonra onay alınarak durdurulabilecektir.
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Tablo 7.9. Yüzeysel Biriktirme Amaçlı Kullanım- Erişimi Kısıtlı Alanlar  (EPA, 2012)  

 

 
Arizona 

Sınıf B 

California 
Dezenfeksiyon 

İkincil-2.2 

Florida 
Hawaii  

R-2 Su 

Nevada  

Kategori A 
New Jersey 

North 

Carolina 

Texas  

Tip II 

Virginia  

Seviye 2 

Washington  

Class B 
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Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 
dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

Düzenlenmemiş 
Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, 
dezenfeksiyon 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
İkincil Arıtma, 
dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş 

Bakiye Klor > 5 
mg/L; 10 dk fiili 

modal temas süresi 
Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

TRC CAT > 1 mg/L; 
Ort. Debide 30 dk, pik 
debide 20 dk temas 
süresi 

Bakiye Klor > 1 
mg/L; 30 dak 

temas süresi 
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BOİ5 Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Yapay göl olmadan: 20 
mg/L (veya KBOİ 15 
mg/L) 
Yapay göl ile: 30 mg/L 

30 mg/L (aylık ort) 
45 mg/L (maks 
haftalık) 
veya KBOİ5: 
25 mg/L (aylık ort) 
40 mg/L (maks wk) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

30 mg/L (aylık ort) 
45 mg/L (maks 
haftalık) 

30 mg/L 

Bulanıklık Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Bakteriyel 
Göstergeler 

Fekal koliform: 

 
-200/100mL son 7 
numunenin 4’ünde 
 
-800/100mL (maks) 

Toplam Kolfiorm: 
 

-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100 (30 gün 
içinde birden fazla 
örnek bu değeri 
aşamaz) 

Düzenlenmemiş 

Fekal koliform: 
 

-23/100mL (7-gün 
medyan) 
-200/100mL (30 
gün içinde birden 
fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 

Toplam Kolfiorm: 
 
-2.2/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-23/100mL (maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Fekal koliform or E. coli: 
-200/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-800/100mL (maks) 

 
Enterococci: 
-35/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-89/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-200/100mL (aylık 
geometrik ort), 

CAT > 800/100mL 

E. coli: 
-126/100mL (aylık 
geometrik ort), 
CAT > 235/100mL 

Enterococci: 

-35/100mL (aylık 
geometrik ort), CAT 
> 104/100mL 

Toplam Kolfiorm: 
 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (maks) 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını 
korumak için özel 
şartlar getirilebilir 

- - - - Düzenlenmemiş - - - 

Resmi güvenilirlik 
değerlendirmesine dayalı 
belirli güvenilirlik veya 
aşım limitleri 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş; İzleme Gerekli Değil - AG = İzleme gerekli değil fakat virüs giderim değerleri arıtım limitlerinde verilmiştir 
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Tablo 7.10. Çevresel Yeniden Kullanım  (EPA, 2012)  

 Arizona1 California Florida
2
 Hawaii Nevada  

Kategori C 
New Jersey North Carolina 

Tip 1 
Texas Virginia

4
 

Washington  

Class A 
A
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Temel İşlemler Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 
Ikincil artıma, 
nitrifikasyon, basit 
dezenfeksiyon 

Düzenlenmemiş 
Ikincil artıma, 
dezenfeksiyon Düzenlenmemiş 

Filtrasyon (veya eşdeğeri) 
Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Oksidasyon, Koagülasyon, 
filtrasyon, dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa)eğer gerekiyorsa 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

TRC > 0.5 mg/L; Saatlik 
pik debide 15 dk temas 

süresi 3 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Bakiye Klor > 1 mg/L; 
30 dak temas süresi 
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BOİ5 
(veya KBOİ5) 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

KBOİ5: 

-5 mg/L (yıllık ort) 

-6.25 mg/L (aylık ort) 

-7.5 mg/L (haftalık ort) 

-10 mg/L (maks) 

Düzenlenmemiş 
30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Düzenlenmemiş 
-10 mg/L (aylık ort) 
-15 mg/L (günlük maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 20 mg/L 

AKM Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

-5 mg/L (yıllık ort) 
-6.25 mg/L (aylık ort) 
-7.5 mg/L (haftalık ort) 
-10 mg/L (maks) 

Düzenlenmemiş 
30 mg/L (30 günlük 

ort) 
Düzenlenmemiş 

-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük maks) Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 20 mg/L 

Bakteriyel Göstergeler Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 
Fekal koliform: 
-200/100mL (ort) 
-800/100mL (maks) 

Düzenlenmemiş 

Fekal koliform: 
-23/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-240/100mL (maks) 

Düzenlenmemiş 
Fekal koliform or E. coli: 
-14/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (günlük maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Toplam koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (maks) 

Toplam Amonyak Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

-2 mg/L (yıllık ort) 

-2 mg/L (aylık ort) 

-3 mg/L (haftalık ort) 

-4 mg/L (maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş 
Amonyak azotu NH3-N: 
-4 mg/L (aylık ort) 
-6 mg/L (günlük maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 
Tatlı su için kronik 
standartları aşmamak 

Nütrient Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

Fosfor: 

-1 mg/L (yıllık ort) 
-1.25 mg/L (aylık ort) 
-1.5 mg/L (haftalık ort) 
-2 mg/L (maks) 
Azot: 
-3 mg/L (yıllık ort) 
-3.75 mg/L (aylık ort) 

-4.5 mg/L (haftalık ort) 

-6 mg/L (maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş 

Fosfor: 1 mg/L (maks)5 

 

Azot: 4 mg/L (maks)5 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 
Fosfor: 

1 mg/L (yıllık ort)6 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş 

 
1
Arizona'nın yeniden kullanım düzenlemeleri, özellikle çevresel yeniden kullanımı kapsamamakla birlikte, Arizona'nın geri kazanılan su sınıflarına yönelik arıtılmış atıksu çıkış suyu kalitesi hedefleri tutturulduğunda deşarj edilen sular çevresel faydalar 

yaratmaktadır. Arizona’nın NPDES Yüzey Suyu Kalite Standartları, bu tür sular için “Arıtma Tesisi Çıkış Suyuna Bağlı Sular” adı verilen bir kategori içermektedir. 

2
Florida gereksinimleri, Sulak Alanlar Uygulaması için 62-611 numaralı bir yönerge altında düzenlenen doğal bir sulak alan içindir

 
3
Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi için 

Bölüm 6.4.3.1'e bakınız.) Dezenfeksiyondan önce fekal koliform konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L olmalıdır. 

4
Virginia'daki doğal veya yapay tüm sulak alanlar eyaletin yüzey suları olarak kabul edilmekte olup; arıtılmış atıksuyun bir sulak alan içine deşarjı, bir noktasal kaynak deşarjı olarak görülüp yönetilir ve eyaletin geçerli olan yüzey su kalitesi standartlarına tabidir. 

5
Bu sınırların aşılması net çevresel bir fayda sağlamadıkça, bu sınırlar aşılmamalıdır.

 
6
Fosfor limiti; sulak alan beslemesi, restorasyonu için bir yıllık ortalama iken, akarsularda akım besleme, artırımı için NPDES yüzey suyu deşarj limitleri için gerekli olanla aynıdır, diğer bir deyişle değişkendir. 
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Tablo 7.11. Endüstriyel Yeniden Kullanım 1  (EPA, 2012) 

 Arizona
2
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Dezenfeksiyon 
Tertiary 

Florida
3
 

Hawaii
1 

R-2 Water 
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New Jersey 
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North Carolina  
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Temel İşlemler 

Bireysel geri 
kazanılmış su izni 

duruma göre2 

Oksidasyon, Koagülasyon, 
filtrasyon, dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, filtrasyon, 
ileri dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, 
dezenfeksiyon 

Duruma göre 

Filtrasyon (veya eşdeğeri), 
Halkın erişimi veya çalışanın 
maruziyeti olmadığı 
durumlarda 

Belirtilmemiş 
İkincil Arıtma, dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
Koagülasyon, 
filtrasyon ve 
dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 
NWRI UV Kılavuzu 
uygulanır, 
Farklılıklar olabilir 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
NWRI UV 
Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş 

CrT > 450 mg·dk/L; P ik kuru 
hava debisinde 90 dk modal 
temas süresi 

TRC > 1 mg/L; 

Pik saat debisinde 15 dk 

temas süresi 4 

Bakiye Klor > 5 
mg/L, 10 dk fiili 
modal temas 
süresi 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 20 
dk temas süresi 

Bakiye Klor > 1 
mg/L; 30 dak 
temas süresi 
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 BOİ5 
(veya KBOİ5) Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

KBOİ5: 

-20 mg/L (ann ort) 

-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (haftalık ort) 

-60 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Belirtilmemiş 
-10 mg/L (aylık ort) 

-15 mg/L (günlük maks) 

Yapay göl olmadan: 20 
mg/L (veya KBOİ 15 
mg/L) 
Yapay göl ile: 30 mg/L 

-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (maks haftalık) 

veya KBOİ5 

-25 mg/L (aylık ort) 
-40 mg/L (maks haftalık) 

30 mg/L 

AKM 
Belirtilmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Duruma göre 
-5 mg/ (aylık ort) 

-10 mg/L (günlük maks) 
Belirtilmemiş 

-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (maks haftalık) 
30 mg/L 

Bulanıklık 
Belirtilmemiş 

-2 NTU (ort) kum filtre için 
-10 NTU (maks) kum filtre için 
-0.2 NTU (ort) membran filtre 
için 
-0.5 NTU (maks) membran filtre 
için 

Duruma göre (genellikle 
2-2.5 NTU) Florida 
AKM’nin göstergesi olarak 
sürekli online bulanıklık 
izlemesi istemektedir 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 10 NTU (maks) Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

-2 NTU (ort) 

-5 NTU (maks) 

Bakteriyel 
Göstergeler Belirtilmemiş 

Toplam koliform: 

-2.2/100mL (7-gün medyan) 

-23/100mL (30 gün içinde 
birden fazla örnek bu değeri 
aşamaz) 

-240/100mL (maks) 

Fekal koliform: 

-Numunelerin 75% inde 

ölçüm limitinin altında 

-25/100mL (maks) 

Fekal koliform: 

-23/100mL (7-gün 

medyan) 

-200/100mL (30 
gün içinde birden 
fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 

Fekal koliform: 

-2.2/100mL (30-gün 

geometrik ort) 

-23/100mL (maks) 

Belirtilmemiş 

Fekal koliform or E. coli: 

-14/100mL (aylık ort) 

-25/100mL (günlük maks) 

Fekal koliform or E. coli: 

-200/100mL (30-gün 

geometrik ort) 

-800/100mL (maks) 

Enterococci: 

-35/100mL (30-gün 

geometrik ort) 

-89/100mL (maks) 

Fekal koliform: 

-200/100mL (aylık goem), CAT > 
800/100mL 

E. coli: 

126/100mL (aylık geometrik ort), 
CAT > 235/100mL 

Enterococci: 

-35/100mL (aylık geometrik ort) 

-CAT > 104/100mL 

Toplam koliform: 

-2.2/100mL (7-

gün medyan) 

-23/100mL 

(maks) 

Patojenler 
Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Giardia, Cryptosporidium 

Eğer ileri dezenfeksiyon 
gerekiyorsa her 2 yıllık 
periyotta bir kez numune 
alma gereklidir 

Belirtilmemiş 
İzleme Gerekli Değil 
- AG 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş; İzleme Gerekli Değil - AG = İzleme gerekli değil fakat virüs giderim değerleri arıtım limitlerinde verilmiştir 
1
Texas ve Hawaii hariç tüm eyaletlerdeki soğutma suyu gereksinimleri, buhar oluşturan veya işçilerin maruz kalabileceği esasına göredir. Teksas gereksinimleri, soğutma kulesinin make-up suyu içindir. Hawaii; buhar üretmeyen endüstriyel süreçleri içerir, geri dönüştürülmüş 

suyla yüz temasını içermez. İnsanlar için yiyecek-içecek üretimini veya yiyecek-içecekle temas edecek herhangi bir şeyle temas etmeyi içermez. 
2
Arizona; duruma özgü raporlama, izleme, kayıt tutma ve su kalitesi gereksinimlerini belirleyen “Bireysel Geri Kazanılan Su İzin Belgesi”nin (Arizona İdari Yönetmelik [A.A.C.] R18-9-705 ve 706) çıkarılması yoluyla endüstriyel yeniden kullanımı düzenler. 

3
Florida'da endüstriyel kullanımlar için; tek kerelik soğutma, az aerosol çıkışlı açık soğutma kuleleri ve mülkiyet sınırına en az 90 metrelik tampon olması durumu, atıksu arıtma tesislerindeki yıkama suyunda kullanım veya endüstriyel tesislerde geri kazanılmış suyun insanlar 

için yiyecek veya içecek içerisine girmemesi veya insanlar için gıda veya içecek ile temas edecek herhangi bir ürüne temas etmemesi, buhar oluşturmaması veya işçi maruziyeti potansiyeli olmaması gibi durumlarda, basit dezenfeksiyon gibi daha gevşek gereksinimler, ikincil 
arıtım standartları (örn. AKM <20 mg/L yıllık ortalama, vb.), sürekli olarak on-line izleme gerekliliği olmaması, patojenler için örnekleme gerekliliği olmaması gibi uygulamalar yapılabilir. 
4
Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 6.4.3.1'e bakınız.) 

Dezenfeksiyondan önce fekal koliform konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L olmalıdır. 
5
Buhar oluşturmayan veya çalışanların maruz kalma potansiyeli olmayan endüstriyel kullanımlar için daha gevşek gereklilikler uygulanabilir. 

6
Virginia’da, geri kazanılan suyun endüstriyel yeniden kullanımları için en düşük geri kazanılmış su standartları bunlardır. Yönetmelikte belirtildiği üzere daha sıkı standartlar uygulanabilir. Yönetmelikte yer almayan endüstriyel kullanımlar için, geri kazanılmış su standartları; 

önerilen endüstriyel yeniden kullanıma bağlı olarak duruma göre farklı şekillerde standartlar belirlenebilir. 
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Tablo 7.12. Yerlatısuyu Besleme – İçilebilir Olmayan Yeniden Kullanım 1 (EPA, 2012)  
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Temel İşlemler 

Akifer koruma izni ile 
düzenlenir 

Duruma göre İkincil Arıtma, basic dezenfeksiyon 
Duruma göre Belirlenmemiş Düzenlenmemiş 

G.S. 143-214.2.’ye uygun 
olarak Akifer besleme ve 
geri kazanım 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Oksidasyon, Koagülasyon, 
filtrasyon, Azot giderimi, 
dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
TRC > 0.5 mg/L; 

Pik saat debisinde 15 dk temas süresi 4 
Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Bakiye Klor > 1 mg/L Saatlik 
pik debide 30 dk temas 
süresi 
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BOİ5 
(veya KBOİ5) 

Belirtilmemiş 
Belirtilmemiş 

KBOİ5: 
-20 mg/L (yıllık ort) 
-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (haftalık ort) 
-60 mg/L (maks) 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

-20 mg/L (yıllık ort) 

-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (haftalık ort) 
-60 mg/L (maks) 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L 

Bulanıklık Belirtilmemiş 
Belirtilmemiş 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş -2 NTU (ort) 
-5 NTU (maks) 

Bakteriyel Göstergeler Belirtilmemiş 
Belirtilmemiş 

Fekal koliform: 
-200/100mL (ort) 

-800/100mL (maks) 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 
Toplam koliform: 
-2.2/100mL (7-gün medyan) 

-23/100mL (maks day) 

Toplam Azot 
Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş (nitrat < 12 mg/L) Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Duruma göre 

TOK Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Duruma göre 

Birincil ve İkincil 
İçmesuyu Standartları 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Duruma göre 

Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş; Belirlenmemiş = Bu tip kullanım için yönetmelik belirlenmemiştir; Belirtilmemiş = not specified by the state’s reuse regulation 

 
1 Tüm eyaletlerdeki gereksinimler, içme suyu olarak kullanılmayan akiferlerin beslenmesi durumu içindir.  
2 Arizona'da geri kazanılan suyla yeraltı suyunun beslenmesi yaygındır ancak suların geri kazanılması programının bir parçası olarak kabul edilmemektedir. Arizona Eyaleti Çevresel Kalite Birimi (ADEQ), Akifer Koruma İzni Programı (yeraltı suyunu etkileyebilecek 
tüm deşarjları yöneten) kapsamında kaliteyi düzenler. Arizona Su Kaynakları Dairesi (ADWR), yeraltı sularının tükenmesini önlemek için yeraltı sularının çekilmesini sınırlandıran bir program uygular. Belediyeler ve diğer kuruluşların limitleri arasında, “Besleme 
Programı” kapsamında ayrıntılı izinlerle pompaj sınırlamalarında esneklik ve dengeleme sağlanabilir. 

3 Filtrasyon, ileri dezenfeksiyon, 10 mg/L'nin altındaki toplam nitrojen ve içilebilir su kaynağı olarak kullanılan bir akifer ile veya yeraltı suyu beslemesi gibi diğer koşullar ile bağlantılı olarak birincil ve ikincil içme suyu standartlarının karşılanması gibi daha 
yüksek arıtma standartları gerekebilir. 
4 Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi 
için Bölüm 6.4.3.1'e bakınız.) Dezenfeksiyondan önce fekal koliform konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L olmalıdır.

 

5 İçilebilir olmayan yeniden kullanım için yeraltı sularına yapılan tüm deşarjlar bir yönetmelik (N.J.A.C. 7:14A-1 et seq) uyarınca ve New Jersey Zararlı Madde Deşarjı Giderme Sistemi İzni ile düzenlenir ve geçerli Yeraltı Suyu Kalite Standartlarına (N.J.A.C. 7: 9C) 
uygun olmalıdır. 
6
Virginia'da, içilebilir olmayan akifer yeraltı suyunun beslenmesi, Suların Geri Kazanılması ve Yeniden Kullanımı Yönetmeliği’nden (9VAC25-740) bağımsız düzenlemelere göre düzenlenebilir.
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Tablo 7.13. Dolaylı İçilebilir Yeniden Kullanım  (EPA, 2012)   
 

   

 

 Arizona1 California2 Florida4 Hawaii Nevada New Jersey7 
North 

Carolina 
Texas Virginia 

Washington 

Yüzeyden Sızma 
Sınıf A 

Doğrudan Yeraltısuyu             
Besleme8 Sınıf A 

Akarsu besleme 
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Temel İşlemler Düzenlenmemiş 

Oksidasyon, Koagülasyon, 
filtrasyon, dezenfeksiyon, 
patojen ve organiklerin 
gideriminde birden fazla 
arıtma tipi 

İkincil Arıtma, filtrasyon, 
ileri dezenfeksiyon, 
patojen ve organiklerin 
gideriminde birden fazla 
arıtma tipi 

Duruma göre Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Duruma göre Duruma göre 

Azot giderimi ile 
oksidasyon, 
filtrasyon, 
dezenfeksiyon 
  

Oksidasyon, 
Koagülasyon, filtrasyon, 
Ters Ozmoz-arıtma, 
dezenfeksiyon 
 

Oksidasyon, 
çökeltme, 
dezenfeksiyon 
 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Düzenlenmemiş NWRI UV Kılavuzu 
NWRI UV Kılavuzu 
uygulanır, 
Farklılıklar olabilir 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NWRI Kılavuzu NWRI Kılavuzu NWRI Kılavuzu 

Klorla 
dezenfeksiyon 

gereksinimleri 
(eğer kullanılmışsa) 

Düzenlenmemiş 

CrT > 450 mg·dk/L; P ik 
kuru hava debisinde 90 dk 

modal temas süresi 3 

TRC > 1 mg/L; Pik saat 
debisinde 15 dk temas 

süresi 5 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Bakiye Klor 

> 1 mg/L; Pik saat 
debisinde 30 dk 
temas süresi 

Bakiye Klor 

> 1 mg/L; Pik saat 

debisinde 30 dk temas 

süresi 

NPDES iznine uymak 

üzere bakiye klor 
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BOİ5 

(veya KBOİ5) 
Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

KBOİ5: 
-20 mg/L (ann ort) 
-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (haftalık ort) 
-60 mg/L (maks) 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 5 mg/L Belirtilmemiş 30 mg/L 5 mg/L 30 mg/L 

AKM Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L (maks) Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 30 mg/L 5 mg/L 30 mg/L 

Bulanıklık Düzenlenmemiş 

-2 NTU (ort) kum filtre için 
-10 NTU (maks) kum filtre 
için 
-0.2 NTU (ort) membran 
filtre için 
-0.5 NTU (maks) membran 
filtre için 

Duruma göre (genellikle 
2-2.5 NTU) Florida 
AKM’nin göstergesi olarak 
sürekli online bulanıklık 
izlemesi istemektedir 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 3 NTU Belirtilmemiş 
-2 NTU (ort) 
-5 NTU (maks) 

-0.1 NTU (ort) 
-0.5 NTU (maks) 

Belirtilmemiş 

Bakteriyel 
Göstergeler 

Düzenlenmemiş 

Toplam koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (30 gün 
içinde birden fazla 

örnek bu değeri aşmaz) 

-240/100mL (maks) 

Toplam koliform: 
-4/100mL (maks) 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

Fekal koliform or E. coli 
-20/100mL 
(30-gün geometrik ort) 
-75/100mL (maks) 
Enterococci 
-4/100mL (30-d geom) 
-9/100mL (maks) 

Belirtilmemiş 

Toplam koliform: 
-2.2/100 (7-gün 
medyan) 
-23/100 (maks) 

Toplam koliform: 
-1/100mL (ort) 
-5/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-200/100mL (ort) 
-400/100mL (maks 
haftalık) 

Toplam Azot Düzenlenmemiş 
10 mg/l (4 ardışık 
numunenin ortalaması) 

10 mg/L (yıllık ort) Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NA 10 mg/L 
Alıcı akarsu için 
NPDES 
gereksinimleri 

TOK Düzenlenmemiş 0.5 mg/L 

-3 mg/L (aylık ort) 
-5 mg/L (maks); 

TOX6: 

< 0.2 (aylık ort) or 0.3 
mg/L (maks); izin verilen 
diğer limitler 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NA 1 mg/L Belirtilmemiş 

Birincil ve 
İkincil 
İçmesuyu 

Standartları 

Düzenlenmemiş 
Birincil ve ikincil ile 
birlikte uygunluk 

Birincil ve ikincil ile 
birlikte uygunluk 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
SDWA MCLs ile 
birlikte 
uygunluk 

Birincil ve ikincil ile 
birlikte uygunluk 

Alıcı akarsu için 
NPDES 
gereksinimleri 

Patojenler Düzenlenmemiş 
İzleme Gerekli Değil - 
AG 

Giardia, Cryptosporidium 
3 ayda bir numune alma 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş; Belirlenmemiş = Bu tip kullanım için yönetmelik belirlenmemiştir; İzleme Gerekli Değil - AG = İzleme gerekli değil fakat virüs giderim 
değerleri arıtım limitlerinde verilmiştir.
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1Arizona şu anda IPR (Dolaylı İçilebilir Yeniden Kullanım) düzenlemelerine sahip değildir; bununla birlikte, Arizona Eyaleti Çevresel Kalite Birimi (ADEQ), Akifer 

Koruma İzin programı ile karışım halindeki (yeraltı suyu-arıtılmış su) suyun bir içme suyu kuyusu ile geri kazanılabildiği besleme tesislerini düzenlemektedir.  
2Bu gereklilikler taslak olup “CDPH Geri Kazanılmış Su ile Yeraltı Suyu Beslemesi İçin Taslak Düzenlemesi”nden alınmıştır (CDPH, 2011). 
3Yeraltı suyunun beslenmesinde 12 log enterik virüs giderimi, 10 log Giardia kist giderimi ve 10 log Cryptosporidium oocysts giderimi elde etmek için diğer arıtım 
süreçlerin yaralanılarak ek patojen giderimi gereklidir. 
4Florida gereksinimleri, F-I, G-I veya G-II sınıfı yeraltı sularının (ABD içme suyu kaynakları) arıtılmış atıksularla planllı beslemesi durumu için ve 3,000 mg/L veya daha 

düşük bir mevcut TÇK yeraltı suyu durumu için geçerlidir. 3,000 mg/L'den daha yüksek TÇK içeren G-II sınıfı yeraltı suları için TOK ve TOX limitleri geçerli değildir.   
5Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal 
koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 6.4.3.1'e bakınız.) Dezenfeksiyondan önce fekal koliform 
konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L 
olmalıdır. 
6Toplam organik halojenürler (TOX) Florida'da düzenlenip yönetilmektedir. 
7Yeraltı sularının beslenmesi için yeniden kullanım; durum bazında, Eyalet Yeraltı Suyu Kalite Standartlarında bahsedilen gereksinimler karşılanarak yapılmalıdır. 
8Washington’da, doğrudan besleme noktası ile su çekim noktası arasındaki minimum yatay ayırma mesafesinin 610 metre olması ve besleme yapılan geri kazanılmış 
suya yeraltında en az 12 ay boyunca bekleme süresi sağlanacak şekilde tutulması gerekmektedir. 
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7.2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE (AB) VE ÜYE ÜLKELERDE ARITILMIŞ ATIKSULARIN 

YENİDEN KULLANIMINA İLİŞKİN MEVCUT DURUM VE MEVZUAT 

DÜZENLEMELERİ 

7.2.1. AB’de ve Üye Ülkelerde Yeniden Kullanımda Mevcut Durum 

2006 yılında AB'de yeniden kullanılan arıtılmış atıksuyun toplam hacmi 964 milyon 

m³/yıl, arıtılan kentsel atık suyun % 2.4'ü (yaklaşık 1 milyar m3) veya yıllık AB tatlı su 

kullanımının (çekilmesinin) % 0.5'inden daha azını oluşturmaktadır (BIO, 2015). AB'de yeniden 

kullanılan arıtılmış atık suyun güncel hacmi hakkında veri mevcut değildir. AB çapında 

toplanmış bir güncel bir veri olmamasına karşın, bazı üye devlet düzeyindeki veriler Tablo 

7.14’de sunulmuştur. 

Tablo 7.14. AB’de arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı (2006) (TYPSA, 2013)  

Ülke Hacim (milyon m3/yıl) 

Avrupa Birliği 964 

İspanya 347 

İtalya 233 

Almanya 42 

Yunanistan 23 

 

2006'da İspanya ve İtalya birlikte AB’de arıtılmış atıksu yeniden kullanma hacminin 

yaklaşık % 60'ını gerçekleştirmiştir. Diğer ülkeler çok daha az miktarda yeniden kullanım 

gerçekleştirmiş ve oranlar kuzeye gittikçe gerilemektedir. Göreceli olarak (yani Üye 

Devletlerin her birinde üretilen arıtılmış atık su hacmine kıyasla), yeniden kullanım, Kıbrıs 

ve Malta'da önemli miktarda gerçekleşmekte, arıtılan atıksuların Kıbrıs’da % 89'u ve Malta’da 

yaklaşık % 60'ı yeniden kullanılmaktadır. Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi diğer ülkelerde, 

atık su arıtma tesislerinden çıkan toplam atık suların % 5 ila % 12'si yeniden kullanılmaktadır. 

Bazı ülkeler sulamada ağırlıklı olarak arıtılmış atık su kullanmaktadır. Örneğin 

Kıbrıs'ta 2004 ile 2013 yılları arasında arıtılmış atık suyun % 89'u tekrar kullanılmış ve bunun 

önemli bir kısmı (2013'te % 75.5) tarımsal sulama için kullanılmıştır. Bu nedenle, tarımsal 

sulamayı desteklemek için atıksu arıtma tesislerinden çıkan arıtılmış atık suyun yeniden 

kullanılması, tatlı su kaynakları üzerindeki baskıyı azaltmak için önemli bir potansiyele 

sahiptir. 

Bazı Üye Devletlerde su geri kazanımını içeren tarımsal sulama projelerinin örnekleri 

aşağıdadır: 

• İtalya'da, Milano Nosedo Atıksu Arıtma Tesisinde, yeniden kullanım tesisi 2000'de kuruldu 
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(Mazzini, R., 2015). AAT, bölgenin en büyük tesisidir ve yaklaşık 150 milyon m3/yıl atıksu 

arıtmaktadır. AAT, mısır, pirinç, çimen ve tahıl yetiştiren büyük bir tarım bölgesinde yer 

almaktadır. 2014 yılında 157.4 milyon m3 su arıtılarak sulama amacıyla kullanılabilir hale 

getirilmiştir. Arıtılmış su Vettabbia nehrine verilmektedir. Bölgedeki çiftçilerin, Vettabia 

nehrinden su çekmesine izin verilmesi için 1827 € tutarında bir ücreti ödemeleri gerekiyor. 

Ödenecek para çekilen suyun hacmine göre değişmez. Ayrıca, AAT çıkış suyundaki fosfor 

geri kazanımını yapılarak çiftçilere ek besin sağlanmakta ve gübre ihtiyaçlarını 

azaltmaktadır. AAT'de arıtılmış atıksuların yeniden kullanımını teşvik etmek için halka ve 

çiftçilere yönelik AAT’de gezi günleri organize edilmektedir. 

• Güney İtalya'nın Ferrandina kentinde, belediye atık suları azotu gidermeden 

arıtılmaktadır. Bu, standart arıtma işlemlerinin bir sonucu olarak biyolojik çamurun 

bertarafından kaynaklanan arıtma maliyetinin azalmasını sağlamıştır. Arıtılan su, özel bir 

boru hattı kullanılarak bir zeytin bahçesine taşınmış ve damla sulama ile tarımsal 

sulamada kullanılmıştır (Dichio ve dig. 2014). 

• 2014 yılından bu yana, Hollanda'daki bir özel şirket, on sera şirketinden atık suları 

toplayan AquaReUse su arıtma tesisini işletti ve çiftçilerinin ilgili kalite gereksinimlerini 

karşılayan sulama suyu olarak yeniden kullanılması amacıyla değerlendirdi. Tesis, arıtılmış 

suyu sulama ve akifer depolama-besleme için kullanmadan önce yapay bir sulak alan, 

filtreler ve ters osmoz kullanıldığı bir sistemden geçirmektedir. Tesis, seralarda 123.000 

m3 su sağlamaktadır. Sulamadan artan fazla su ise rezerv olarak kullanılmak üzere zemine 

enjekte edilmektedir (Cuijpers, T., 2015). 

• Fransa'da yerel bir yeniden kullanım projesi Clermont Ferrand'ın yakınında kuruldu. 

Tesisin amacı, bir şeker rafinerisi fabrikasındaki arıtılmış atıksuları, yakın çevrede çiftçilik 

yapan 1.400 ha'lık tarımsal alanı sulamak için yeniden kullanmaktır. Yerel kanaldan daha 

fazla su çekmenin imkânsızlığı, tarımsal üretimi sınırlıyordu ve 1.400 hektarın dışında 

yalnızca 200 ha sulandı. Kış boyunca, şeker rafinerisinden atıklar besin maddesi ve organik 

içerik sağlamak için tarım arazisine serilir ve yaz aylarında atık sular bitkileri sulamak için 

kullanılır. Bu iki mevsim arasında, su bir lagünün içinde saklanır. Bu çözümün fayda 

maliyet analizi, genel olarak sadece sanayi ve çiftçiler için değil, aynı zamanda yerel 

makamlar için de faydalı olduğunu ortaya koymuştur. (ONEMA, 2015). 

Yeniden kullanılmış atıksu ayrıca, yeraltı suyunu tuzluluk girişiminden korumak için 

akifer beslemesi olarak veya kış aylarında geri kazanılmış suyu ara stoklayarak yaz aylarında 

talebin daha iyi karşılanabilmesi gibi çevresel faydalar için de kullanılabilir. Akifer 

beslemenin birçok avantajı vardır (ihmal edilebilir buharlaşma, hayvan kaynaklı düşük 

kirlilik, alg büyümemesi, bazı durumlarda boru hattı inşaatına ihtiyaç olmaması), ve akifer 

besleme geleneksel yüzey suyu depolamasına ilginç bir alternatiftir (BIO, 2015). 
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Bununla birlikte, bunun çevresel riskleride göz önünde bulundurulmalıdır. Su 

kütlesinde bozulmayı engelleyecek uygun sıkılıkta arıtma uygulanmalıdır.  

Üye Devletlerde kurulan yapay akifer besleme projelerine örnekler: 

• Arıtılmış suyun Asprokremmos barajının suyuyla karıştığı Kıbrıs'taki Ezousas akiferinin 

yeniden beslenmesi planı özel olarak inşa edilmiş sığ göletler yoluyla akifere yeniden 

beslenmeden önce bekletilmektedir. Bu su, doğal saflaştırmadan sonra akiferden sulama 

için pompalanır. Pompalama planlı olarak gerçekleştirilir, böylece akiferdeki alıkonma 

süresi en üst düzeye çıkarılır. 

• Belçika'da akifer beslemesi için suyun yeniden kullanımı ile ilgili herhangi bir mevzuat 

bulunmamakla birlikte, Torreele su tesisi, yeraltı suyu beslemesi için arıtılmış kentsel 

atıksuyu akifer beslemesi için infiltrasyon suyu olarak üretmektedir. Akifer, içilebilir 

suyun çekilmesi için kullanılır, bu nedenle ultrafiltrasyon ve ters ozmoz gibi teknolojik 

gereklilikler de dahil olmak üzere spesifik standartlar belirlenmiştir. 

7.2.2. AB’de ve Üye Ülkelerde Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımındaki 

Engeller 

AB Komisyonunun etki değerlendirmesini destekleyen bir önceki çalışma, AB 

düzeyinde daha güçlü düzenlemeler ve mali teşvikler ile elde edilebilecek yeniden kullanım 

potansiyelinin 2025 yılına kadar 6 milyar m³/yıl olduğu tahmininde bulundu. Bu tahmin 

AQUAREC modeli üzerine inşa edilmiştir ve en yüksek yeniden kullanma potansiyeline sahip 

Üye Devletlerden beşinin (İtalya, Almanya, Fransa, Portekiz ve Yunanistan) 2025 yılına kadar 

İspanya ile aynı su yeniden kullanma oranına ulaşabileceğini varsayarak yıllık su çekiminin 

toplam yüzdesi olarak ifade edilir yani 2025 yılı tahmini toplam yıllık su çekiminin %4'ü 

olacaktır. Arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı, İspanya, İtalya, Kıbrıs, Fransa, Yunanistan, 

Malta ve Portekiz de dâhil olmak üzere su kıtlığı sorunları yaşayan birçok AB Üyesi Devlette 

kabul edilmiş bir uygulama olmasına rağmen, arıtılmış atık suyun yalnızca küçük bir kısmı 

AB'de yeniden kullanılmaktadır. Yapılan yeniden kullanımların çoğu sulama amaçlıdır (EU, 

2016). 

(EU, 2016) raporuna göre AB’de arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı ile ilgili 

belirlenen engeller ve zorluklar aşağıdaki gibi kategorilere ayrılabilir: 

• Su yeniden kullanımı klasik kaynaklardan daha karmaşıktır, 

• Su yeniden kullanımı klasik kaynaklardan daha pahalıdır, 

• Su yeniden kullanımı faydalı olmaktan ziyade riskli olarak algılanmaktadır, 

• Geri kazanım suyu ile yetiştirilen gıda ürünleri için olası ticari engeller. 

 
Su yeniden kullanımı altyapı uygulamasında teknik zorluklar olsa da suyun yeniden 
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kullanımı konvansiyonel su temini yöntemlerinden daha karmaşık olabilir, ancak halkdan 

gelen görüşler, teknik zorlukların en az vurgulanan engellerden biri olduğunu göstermektedir 

(BIO, 2015). 

Bir yeniden kullanım projesinin planlanması ve tasarlanmasının en zorlu yönlerinden 

biri, arıtma seviyesini ve uygun bir şekilde arıtma teknolojisinin belirlenmesi olarak 

tanımlandı. “Uygun” su kalitesi standartlarını karşılayan (“uygun” henüz tanımlanmamıştır) 

su üretmek için gereken arıtma seviyelerinin belirlenmesinde ve düşük enerji ve karbon ayak 

izine sabep olan arıtma proseslerinin seçilmesinde belirsizlikler bulunmaktadır. Arıtma 

prosesi tasarımı yapılırken, ham atıksuyunun karakterizasyonu ve arıtılmış atıksuyun kullanım 

amacı dikkate alınmalıdır. İstenilen çıkış suyu kalitesini sağlayamayacak olan bir arıtma 

sisteminin tasarlanması ve uygulanması suyun yeniden kullanımında güvenli değildir.  

Buna ek olarak, arıtılımış atıksuların nihai kullanıcıları atıksu arıtma tesisine yakın 

olaamayabileceği için artılmış atıksuyun depolanması ve iletilmesi de sorun teşkil 

etmektedir. Bununla beraber, arıtılmış atıksuyun sürekli üretimi ile yeniden kullanım için 

arıtılmış suya olan ihtiyaç arasında zamansal bir uyumsuzlukda olabilir.  

Bu durumda iki seçenek vardır. Birinci seçenek, arıtılmış atık suyun, yeniden 

kullanılması için alıcı ortamlara deşarj edilmesidir (teşkil edilen dolaylı yeniden kullanım 

planında bu tip akış etkisinin hidrolojik etkilerinin göz önüne alınması gerekir). Bu aynı 

zamanda, suyun kesinlikle yeniden kullanılacağına dair garanti veremeyeceğinden dolayı risk 

oluşturmaktadır. Üye Devletlerin bireysel lisanslama sistemlerinin bu gibi durumlara cevap 

verecek şekilde ayarlanması gerekebilir. İkinci seçenek ise, arıtılmış atıksuyun doğrudan 

ihtiyaç duyulduğu zamana kadar depolanmasıdır. Depolama koşullarının sağlık ve çevre 

güvenliğini garanti etmesi ve depolama süresince kalitenin bozulmaması gibi riskleri vardır. 

Üye Ülkelerdeki suyun yeniden kullanımının genellikle doğal su kaynaklarına göre 

daha pahalı olduğu gözlemlenebilir. Bu farkın, arıtılmış suyun arıtma maliyetleri ve altyapı 

ihtiyaçlarını yansıttığı düşünülmektedir; ancak, aynı zamanda iki başka hususu da 

yansıtmaktadır: 

• Su Çerçeve Direktifinde belirlenen su fiyatlandırma hükümlerinin 

uygulanmasındaki genel başarısızlık, tüm arıtma maliyetlerinin karşılanmasına 

engel olur.  

• Özellikle tarım için, sulama suyunun düşük bir fiyata temin ediliyor olması ve 

bazı durumlarda yasa dışı olarak (veya bir izni olmaksızın) temin edilmesi. 

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanılması için yapılan arıtma tesislerinin ilk yatırım, 

bakım onarım ve iletim maliyetleri; suyun yeraltından temini için gereken maliyetlerlerden 

çok daha yüksektir. Arıtılmış atıksular tatlı su şebekeleriyle dağıtlamayacağından, suyun 

nihai kullanıcılara ulaştırılabilmesi için yeni bir su dağıtım şebekesi gerekmektedir, bu da 
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oldukça maliyetlidir. Bütün bunlar göz önüne alındığında, arıtılmış atıksuların yeniden 

kullanılması, maliyeti yüksek olan desalinasyon (tuzdan arındırma) ve su taşımacılığı 

faaliyetleri ile karşılaştırılmaldır. 

2014 yılında kamuoyu görüşünün alınması için yapılan toplantılarda katılımcıların 

%40’ı arıtılmış atıksuların yeniden kullanımında yüksek maliyetin önemli bir engel olduğu 

belirtilmiştir. Sadece KOBİ’ler göz önüne alındığında bu oran % 50’ye yükselmektedir. Su 

hizmeti veren kamu kuruluşları ve sulama birliklerine göre en büyük engelin artan birim 

atıksu arıtma maliyeti olduğu akademik literatürde de belirtilmiştir. Bazı yerlerde, arıtılmış 

atıksuyun yeniden kullanımı, piyasa fiyatına göre ayarlanır fakat piyasa fiyatları da suyun 

istenilen standartlara getirilebilmesi için gerekli olan özel arıtma sistemlerinin ve suyun 

iletimi için gereken yüksek maliyetlerden etkilenir. (Custodio, 2015). 

Su yeniden kullanım projelerinin ekonomik uygulanabilirliği, yerel koşullara bağlı 

olarak değişir. 2010 yılında FAO yapmış olduğu bir çalışmada; suyun yeniden kullanım 

planlarının ekonomisi ve tanımlarını değerlendirerek, şu kilit unusurları belirledi: 

Gerekçe gösterilmesi, maliyet etkinliği ve fizibilite. İlk aşama olan gerekçe gösterilmesinde 

projenin tüm su döngüsünü dikkate alarak, su ihtiyacının karşılanabilmesi ve su kullanımı 

optimize edebilmek için "yapılmaya değer" olduğu belirtilmelidir. Sulama veya akifer 

besleme gerekçesi olarak, arıtılmış atık suyun çiftçiler tarafından (sulama için) veya doğal 

çevreye bırakılması (akifer besleme için) gösterilebilir. Maliyet etkinliğinin 

değerlendirilmesinde ise, hedefleri en az maliyetle gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığı 

incelenir. Bu inceleme birbirinden farklı su yeniden kullanım şemalarının karşılaştırılması ile 

yapılır. Bu değerlendirmenin sonuçları yerel değerlendirmelere bağlı olacaktır. FAO, suyun 

yeniden kullanılmasında projelerin fizibilitesini değerlendirirken farklı arıtma şemalarıyla 

fayda-maliyet analizlerinin yapılmasını önermektedir.  

FAO, suyun yeniden kullanımı ile ortaya çıkan halk sağlığı ve çevresel risklerin (gerçek 

ve algınan) yeniden kullanım uygulamalarının dünya çapında artmasına önemli bir engel 

teşkil ettiğini belirtti (FAO, 2010). 

Arıtılmış atıksuyun tekrar kullanılmasıyla birlikte insan ve hayvan sağlığı üzerinde 

oluşturduğu riskleklerle ilgili önemli endişeler vardır. (örneğin; içilmesi, deri ile temas 

etmesi, sudaki kirleticilerin teneffüs edilmesi, bakterilerin yenmesi, gıda ürünlerinin içindeki 

diğer tehlikelerin veya yemle beslenen hayvanlar arasında).  Patojenlere (örneğin; 

Salmonella, Escherichia Coli, Listeria, Shigella), virüslere (Hepatit A, norovirüsler), 

parazitlere (Cryptosporiduim, Cyclospora), potansiyel toksik kirleticilere ve kalıcı organik 

kirleticilerlere (PCB’ler, PAH’lar)  maruz kalan su ile sulanan gıda ürünlerinin doğrudan insan 

sağlığı üzerinde oluşturduğu riskler en yaygın endişelerden biridir. 

Suyun nihai kullacılarına, çalışanlara ve bölge halkına yönelik sağlık risklerini en aza 
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indirebilmek için sağlık koruma tedbirlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu tedbirler; sulamada 

kullanılacak atıksuyun arıtımının yapılması, arıtılmış atıksuyun kalitesine göre sulanabilecek 

bitkilerin belirlenmesi, kirliliği en az seviyelere indiren sulama tekniklerinin kullanılması 

(örneğin, damla sulama), uygulamalarda patojenlerin ölmesi için gerekli temas süresinin 

sağlanması, gıda ürünlerinin toplanması ve işlenmesi sırasındaki gerekli hijyenik 

uygulamaların yapılması (yıkama, dezenfeksiyon ve pişirme dahil). Su yeniden kullanım 

projelerinin yönetimi ve planlanması yapılırken alınması gereken tedbirlerle ilgili mevcut 

belgeler aşağıda verilmektedir; 

• GTÖ (Gıda ve Tarım Örgütü) ve DSÖ’nün (Dünya Sağlık Örgütü) “Taze Meyve 

ve Sebzeler için Hijyenik Uygulamalar” Yönetmeliği, 

• EPA’nın “Suyun Yeniden Kullanımı Kılavuzu” 

• WHO’nün atıksuyun güvenli kullanımına ilişkin kılavuz 

• Sulama için arıtılmış atıksu kullanımı için ISO (Uluslararası Standartlar 

Teşkilatı) klavuzu Bölüm 1,2 ve 3 

Sağlıkla ilgili endişelere ek olarak, çevresel riskler de göz önüne alınmalıdır. Örneğin, 

inorganik tuzlar, besinler, ağır metaller ve deterjanlardan gelen kimyasal kirleticiler çevreyi 

olumsuz etkileyebilir. Ağır metaller ise zamanla toprakta birikmeye neden olabilir. Suyun 

tuzluluğu da çevre ve bitkiler risk oluşturmaktadır (sulama durumunda). 

Nütrient içeriği yüksek olan arıtılmış atıksuyun sulama amaçlı kullanılması 

durumunda, bitki tarafından besin maddesi olarak tutulacağından ötrifikasyon riskini 

azaltarak, çevresel bir yarar oluşturulabilir. Ancak, bitkilerin besin olarak kullanabilmesi için 

bitkinin büyüme evresinde olması gerektiğinden, pratikte uygulanması zordur. Bu da 

nütrientlerin akışa geçmesine sebep olarak, ötrofikasyon riskini arttırabilir. Kanalizasyonda, 

genellikle iz seviyelerinde bulunan ve çoğunlukla izlenmeyen çeşitli kirleticiler (örneğin 

farmasötik maddeler, CEC’ler) ile ilgili artan kaygılar da bulunmaktadır. Arıtma proseslerinin 

bu kirletici maddeleri ne kadar giderdiğine dair sınırlı sayıda kaynak bulunmaktadır. 

Sağlık ve çevre risklerini kabul etmek önem taşırken, bu risklerin çoğuna, uygun 

bariyerler uygulayarak bu risklerin üzerine gidilebilir, en önemli bariyer ise atık suların 

arıtılmasıdır. Farklı su kalitesi seviyesine ulaşılmasına izin veren çeşitli teknikler mevcuttur. 

Mikro filtrasyon ve ters osmozu bir araya getiren çift membranlı üçüncül arıtma işlemi, 

arıtılmış suyun en yüksek kalitesine ulaşılmasını sağlar. Bununla birlikte, aynı zamanda 

maliyetlidir, bu nedenle, arıtma seviyelerini amaçlanan kullanıma uyarlamada fayda 

sağlayabilir. Bu yaklaşım Üye Devletlerin kullanım kategorilerine göre su kalitesi seviyesini 

tanımlayan ulusal mevzuatında kabul edilmiştir. Amaca uygun suyun yeniden kullanılmasını 

sağlamak için gelişmiş arıtma teknolojilerinin kullanılması maliyetli olabilir ancak aynı 

zamanda bir ekonomik pazarı temsil eder. Global Water Intelligence, 2016'daki küresel 
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yeniden kullanım pazarının, 2010'un neredeyse iki katı olan 7,200 milyon avroyu (8,000 

milyon ABD doları) aştığını hesaplamıştır (GWI, 2016). 

Riskler (veya algılanan riskler) ile bu risklerin kabulü arasında sıkı bir bağ vardır. 

Paydaşları, arıtılmış atıksu kullanılarak yetiştirilen tarımsal ürünlerin sağlık için bir tehdit 

oluşturmadığına ikna edebilmek için, virüslerin, protozoonların ve bakterilerin gideriminin 

izlendiğini ve kontrol edildiğini gösteren standartlara ihtiyaç duyulacaktır (BIO, 2015). 

7.2.3. AB’de ve Üye Ülkelerde Mevzuat Düzenlemeleri 

AB düzeyinde suyun yeniden kullanımına ilişkin bazı çerçeve düzenlemeler yer 

almasına rağmen genel bir düzenleme veya rehber bulunmamaktadır. Bununla birlikte; 

tarımsal sulama ve akifer besleme amaçlı yeniden kullanım için mevuzat çalışmaları devam 

etmektedir. Suyun yeniden kullanımı uygulamaları için bazı üye ülkeler kendi yasal 

düzenlemelerini veya rehberlerini belirlemişlerdir. 

Avrupa Birliği mevzuatı içerisinde, atıksuların yeniden kullanımına ilişkin iki ana 

direktif bulunmaktadır. 

• Kentsel Atıksuların Arıtımı Yönetmeliği, The Urban Wastewater Treatment 

Directive (91/271/EEC) 

• Su Çerçeve Direktifi, Water Framework Directive (WFD) (2000/60/EC) 

Kentsel Atıksuların Arıtımı Yönetmeliği’ nde, atıksuların deşarjından 

kaynaklanabilecek olumsuz durumlardan çevreyi korumak için, yönetmeliğin birinci 

maddesinde arıtılmış atıksuların mümkün olan her yerde tekrar kullanılması anlamına gelen 

“wastewater shall be reused whenever appropriate” ifadesi kullanılmaktadır.  

Su Çerçeve Direktifinin Ek VI kısmında, sulamada su tasarrufu için, verimlilik ve geri 

kullanıma dikkat çeken “efficiency and reuse measures, interalia, promotion of water 

efficient technologies in industry and water saving techniques for irrigation” ifadesi 

kullanılmaktadır.  

Avrupa’nın özellikle su stresi altında olan ve tarımla uğraşan ülkelerinin ulusal 

mevzuatlarında, su geri kazanımı ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Tablo 7.15’de 

özetlendiği gibi, AB üye ülkelerinden, Kıbrıs, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya ve 

Yunanistan’da, atıksuların yeniden kullanımına ilişkin mevzuat bulunmaktadır (Sanz ve 

Gawlik, 2014).  

Üye Devlet düzeyinde geliştirilen standartların birçoğu WHO Kuralları, ISO 

standartları ve diğer ülkelerin yaklaşımları (ör. Avustralya, İsrail ve ABD) yanında, aynı 

zamanda ulusal spesifik hususlarıda dikkate almıştır. Sonuç olarak, AB üyesi ülkelerdeki 

standartlar arasında homojenlik bulunmamaktadır (EU, 2016). 

AB’de suyun yeniden kullanımı uygulamaları için kendi yasal düzenlemelerini veya 
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rehberleri bulununan 6 üye ülkede yeniden kullanımda izlenen fiziko-kimyasal ve 

mikrobiyolojik parametrelerde ülkeden ülkeye değişmektedir (Tablo 7.16).  

Tablo 7.17’de AB üye ülkelerinde arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımında izlenen 

analitik parametreler verilmiştir.  

Tablo 7.15. AB Üye Ülkelerinde Atıksuların Yeniden Kullanımı Standartları (Sanz ve 
Gawlik, 2014) 

Ülke Standartların referansları  Sorumlu Birimler 

Kıbrıs Kanun 106 (I) 2002, Su ve Toprak Kirlilik 
Kontrolü ve İlgili Düzenlemeler 
KDP 772/2003, KDP 269/2005 

Tarım, Doğal Kaynaklar ve 
Çevre Bakanlığı 
 
Su Kalkınma İdaresi 
(Atıksu ve Geri Kullanım  
Bölümü) 

Fransa JORF num. 0153, 4 Temmuz 2014 
Yeşil alanlar ve bitki sulaması için arıtılmış 
kentsel atıksuların kullanımı 

Sağlık Bakanlığı 
Tarım, Gıda ve Balıkçılık 
Bakanlığı 
Ekoloji, Enerji ve 
Sürdürülebilirlik Bakanlığı 

Yunanistan CMD N0 145116 
Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı için 
önlemler, limitler ve prosedürler 

Çevre Bakanlığı 
Enerji ve İklim Değişikliği 

İtalya DM 185.2003 
Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı için 
teknik önlemler 

Çevre Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Sağlık Bakanlığı 

Portekiz NP 4434 2005 
Geri kazanılmış kentsel suların sulamada 
yeniden kullanımı 

 
Portekiz Kalite Enstitüsü 

İspanya RD 1620/2007 
Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı için yasal 
çerçeve 

Çevre Bakanlığı 
 
Tarim, Gıda ve Balıkçılık 
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı 
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Tablo 7.16. Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı için değerlendirilen standartlarda 
analitik parametreler (Sanz ve Gawlik, 2014)  

Analitik Parametreler Kıbrıs Fransa Yunanistan İtalya Portekiz İspanya 

Mikrobiyolojik Parametreler 

Esherichia Koli  √  √  √  √    √ 

Fekal Koliform          √   

Toplam Koliform      √       

Fekal Enterekok    √         

Legionella sp.            √* 

Salmonella sp.        √    √* 

Sülfat İndirgeyici Bakteriler    √         

Helminth yumurtası (Bağırsak 
nematodları)  √        √  √ 

F-Spesifik Bakteriyofajlar    √         

Fiziko-Kimyasal Parametreler  

Toplam Askıda Katı Madde 
(TSS)  √  √  √  √  √**  √ 

Bulanıklık            √ 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı  √    √  √    √** 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı  √  √    √    √** 

pH  √    √  √  √**   

Ağır metaller ve metaloidler  √    √  √  √**  √* 

Elektriksel İletkenlik (EC)  √    √  √  √**  √* 

Toplam Çözünmüş Madde 
(TDS)      √    √**   

Sodyum Adsorpsiyon Oranı      √  √  √**  √* 

Klor (Cl, Klorürler)  √    √  √  √**  √* 

Nitrojen Formları (Toplam, N-
NO3, N-NH4  √    √  √  √**  √* 

Toplam Fosfor  √    √  √  √**  √* 

Bikarbonat (HCO3)      √    √**  

Öncelikli Maddeleri de İçeren 
Toksik Maddeler      √**  √  √** √** 

*Sadece belli kullanım veya sulama metotları için 
**Halihazırda uygulamadaki ilgili mevzuata göre 
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Tablo 7.17. Amaçlanan Kullanıma Göre Suyun Yeniden Kullanım Standartlarında 
Maksimum Limit değerler (Sanz ve Gawlik, 2014) 

Analitik Parametreler Kıbrıs Fransa Yunanistan İtalya Portekiz İspanya 

Mikrobiyolojik Parametreler 

Esherichia Koli (cfu/100 ml) 5-103 250-105 5-200 10   0-104 

Fekal Koliform (cfu/100 ml)       100-104     

Toplam Koliform (cfu/100 ml)     2       

Fekal Enterekok (log indirgeme)   2-4         

Legionella sp. (cfu/l)           0-103 

Salmonella sp.         Bulunmamalı Bulunmamalı 

Sülfat İndirgeyici Bakteriler   2-4         

Helminth yumurtası (Bağırsak 
nematodları) (yumurta sayısı/l) 0       1 0,1 

F-Spesifik Bakteriyofajlar  (log 
indirgeme)   2-4         

Fiziko-Kimyasal Parametreler  

Toplam Askıda Katı Madde (TSS) 10-30 15 2-35 10 60 5-35 

Bulanıklık (NTU)     2-limit yok      1-15 

Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOD5) 
(mg/l) 10-70   10-25 20     

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (COD) 
(mg/l) 70 60   100     

pH 6.5-8.5   6.5-8.5 6.5-8.5 6.5-8.5   

Elektriksel İletkenlik (EC) (dS/m) 1.7-2.9   3.0 3.0 1.0 3.0 

Toplam Çözünmüş Madde (TDS) 
(mg/l)     2000   640   

Sodyum Adsorpsiyon Oranı (SAR)     12* 10 8 6 

Klorürler (mg/l) 300   350 250 70   

Toplam Azot (mg/l) 15   30 15   100** 

Toplam Fosfor (mg/l) 2-10  1-2 2   2** 

Bikarbonat (HCO3)             

*elektriksel iletkenlik değerine bağlı 
**sadece akifer besleme ve rekreasyonel kullanımlar  

 

Avrupa Birliği ülkeleri arasında çeşitli su yeniden kullanım gerçekleri vardır. Güney 

Avrupa'da atık suyun yeniden kullanımı hala sınırlıdır ancak sulama suyu kaynağı olarak 

yeniden kullanım büyümekle birlikte, Kuzey Avrupa'da yeni yeni uygulanmaktadır ancak 

artan sıkı çevre düzenlemelerine karşılık halk sağlığı veya çevre koruma amaçları için 

geliştirilebilir görülmektedir. 

Aşağıda; mevcut veriler, uygulanan yönetmelikler ve varsa finansman teşvikleri göz 

önüne alınarak AB ülkelerde suyun yeniden kullanımı hakkında bazı detaylı bilgiler 

sunulmaktadır (TYPSA, 2013). 
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7.2.3.1. Avusturya 

İçme suyu için su tüketimi, yağışın yaklaşık % 0,06'sına karşılık gelirken, tarım ve 

endüstriyel amaçlar için bu oran yaklaşık % 1,5'dir. Bu olumlu durum nedeniyle, Avusturya'da 

su kıtlığı bazı doğu ve güney bölgelerle sınırlı yerel bir sorundur. İçme suyunun yaklaşık % 98'i 

yer altı suyundan sağlanmaktadır ve arıtma ihtiyacı ya çok azdır ya da hiç arıtmaya ihtiyacı 

yoktur. Avusturya'da, atıksuyun yeniden kullanımı yalnızca kirliliğin ve/veya maliyetlerin 

azaltılmasına katkıda bulunduğu yerlerde geçerlidir. 

Avusturya'da hiçbir Yönetmelik veya Rehber bulunmamaktadır. Su, yenilenebilir bir 

kaynak olduğu için, Avusturya'da suyun korunmasının temel amacı rasyonel su kullanımını 

sağlamak ve alıcı ortamlara kirletici madde akışını en aza indirgemektir. Yeniden kullanım, 

genel ekonomik ve ekolojik avantajlarla sonuçlanırsa önerilmektedir. Bu nedenle, bazı sanayi 

sektörleri için spesifik su tüketimi kanunlar ile sınırlandırılmıştır ve bu ancak suyun geri 

kazanımı ile mümkündür (ör. Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi, şeker sanayii). 

Avusturya su yasası nedeniyle, bu ülkenin yeraltı ve yerüstü suyunun korunması için 

çok güçlü ilkeler bulunmaktadır. Su kirliliğinde kaynak kontrolü yüksek önceliğe sahiptir 

(TYPSA, 2013). 

7.2.3.2. Belçika 

Belçika’da on yıl önce, tüm kanalizasyonun sadece % 38'i arıtılıyordu. Günümüzde ise 

bu rakam % 70 seviyelerinde olup bu oran artmaya devam etmektedir. Bu hızlı atıksu arıtma 

tesisi büyümesi, muhtemel yeniden kullanım için umutları artırmıştır. Bununla birlikte, bu 

durum, geleneksel su kaynaklarının ve arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımının maliyetlerine 

bağlı olacaktır. Belçika, Su Stres İndeksi yüksek olan üye ülkelerden biridir. Hassas alanlara 

yapılacak atık su deşarjının azaltılması, Belçika'da yeniden kullanım için ilave bir gerekçedir. 

Belçika Hükümeti yeraltı suyu çekimini azaltmak ve suyun yeniden kullanımını artırmak 

istemektedir. 

Belçikada şu anda neredeyse tüm kentsel atıksular arıtılmaktadır. Yeniden kullanılan 

atık su yüzdesinin çok sınırlı kalmasına rağmen geri kazanım ve yeniden kullanımla, 

endüstriyel su temini (enerji santrallerinde soğutma suyu, gıda işleme tesislerinde, tekstil 

endüstrisinde), tarımda ve akifer besleme konusunda giderek artan bir ilgi vardır.  

2003 yılında Flaman Bölge Su Kurumu, Avustralya EPA Yönergelerine dayanarak 

hazırlanan bir rehberi hükümete su yeniden kullanım kriterleri olarak önerdi; ancak 

günümüze kadar herhangi bir sonuç kaydedilmedi. Şimdiye kadar, atık suyu yeniden kullanma 

teşvikleri Belçika'da yetersiz kalmıştır. Bununla birlikte, bazı durumlarda, arıtılmış atık suyun 

yeniden kullanımı, yeraltı su seviyesinin düşük olduğu alanlarda veya turizm sezonunda kıyı 

bölgelerinde olduğu gibi yüksek su taleplerinde cazip hale gelebilir. Hassas alanlardaki atıksu 
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deşarjlarının ortadan kaldırılması da atıksuyun yeniden kullanım projelerinin geliştirilmesinin 

bir nedenidir (TYPSA, 2013). 

7.2.3.3. Bulgaristan 

Avrupa Birliği'nde en fazla su stresine sahip ikinci ülke Bulgaristan olmasına rağmen, 

arıtılmış atık suyun tekrar kullanımı ile ilgili herhangi bir veri bulunmamaktadır. Olası nihai 

atıksu yeniden kullanma sistemleri, endüstriyel atık suyun miktarı, içeriği ve arıtım 

teknolojisi ile ilgili belirli durumlarda genellikle düşünülmüştür. Bu gibi durumlar, Termik 

Santrallar (soğutma suyu), soğutma tesisleri (soğutma suyu), gıda endüstrisi, kâğıt endüstrisi 

ve metal dışı mineral kaynakların işlenmesi (örneğin kaolin) endüstrilerini içerecektir. 

Su stres endeksi nedeniyle, Bulgaristan şu anda suyun yeniden kullanımı ile ilgili 

esasları içeren rehber tasarlamaktadır. Sözü edilen Rehberlerin hâlâ çok fazla hassasiyet ve 

doğruluğa sahip olmadığı söylenmelidir. 

Spesifik olarak Bulgaristan Su Yasası, 1.Bölüm 2. Maddesi (Değişik: SG No. 65/2006), 

bu su yasasının amacını, "topluluğun yararına entegre su yönetimini sağlamak ve halk sağlığını 

koruma’’ nın yanı sıra, Su kaynaklarının çok amaçlı ve verimli kullanımı ve yeniden kullanımı 

"ile su kirliliğini önlemek için koşullar yaratmaktır şeklinde tanımlamaktadır. 

Buna ek olarak, Bulgaristan'ın Su Yasası Bölüm V "Su Koruma ve Restorasyon Önlemleri 

Programları" nda, 

Madde 156m’de (Yeni, SG No. 65/2006), 'her program, temel ve gerektiğinde ek 

önlemleri içermelidir’ bildirilmektedir. Bu ilave önlemler, aynı Su Yasası'nın III. Bölümü 

altındaki hedeflere ulaşmak amacıyla temel önlemlere ek olarak tasarlanacak ve 

uygulanacaktır: Bu ilave önlemler sanayide su verimliliği ve yeniden kullanım önlemleri 

olabilir (Değişik, SG No. 61/2010) (TYPSA, 2013). 

7.2.3.4. Güney Kıbrıs 

Güney Kıbrıs, turizmin çok önemli bir ekonomik faaliyet olduğu bir adadır.  Plajlardaki 

su kıtlığı ve banyo suyundaki bozulma turizmin gelişmesine engel teşkil etmektedir. Arıtılmış 

atıksuyun yeniden kullanılması, her iki sorunun da çözümüne önemli katkı sağlamaktadır. 

Arıtılmış atıksuyun sulamada (tarım, peyzaj, oteldeki yeşil alanlar, golf sahaları) kullanılması 

Kıbrıs'ın başlıca uygulamasıdır. 

Güney Kıbrıs’da yaklaşık 25 milyon m3/yıl olan büyük şehirler tarafından üretilen atık 

suyun toplanması ve üçüncül arıtma sonrası sulama için kullanılması planlanmaktadır. İletim 

maliyetinin yüksek olması nedeniyle, arıtılmış atık suyun yaklaşık % 55-60'ı otel bahçeleri, 

parklar, golf sahaları vb. gibi temel amaçlar için kullanılacağı öngörülmektedir.  Tarımsal 

sulama için yaklaşık milyon m3 lük bir kaynağın var olduğu tahmin edilmektedir. 
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Geri kazanılmış su bu ülke için vazgeçilmez bir kaynaktır ve gelecekte de bunun 

devam edeceği beklenmektedir. 

1990'dan beri arıtılmış atık suyun sulamaya ilişkin kalite kriterleriyle yeniden 

kullanımı için geçici standartlar bulunmaktadır. Bu standartlar WHO Kuralları'na göre daha 

katıdır ve Kıbrıs'ın özel koşullarını dikkate alır. 2005 yılından beri bu geçici standartlar nihai 

standartlar olarak (296 / 03.06.05 sayılı Kararname) yürürlüğe girmiştir. Suyun sulamaya 

mümkün olan en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak için bu kriterlerden sonra bir uygulama 

kodu izlenmektedir (TYPSA, 2013). 

7.2.3.5. Çek Cumhuriyeti  

Çek Cumhuriyeti üç denizin havzasında bulunmaktadır ve Çek su kaynaklarının çoğu 

komşu ülkelere akmaktadır. Tatlısu için öncelikli konular su kalitesi ve kirliliktir. Yüzeysel su 

kalitesi 1990'lardan bu yana belirgin bir şekilde iyileşmiş olsa da atıksu deşarjı ve atık su 

arıtımı üzerinde yoğunlaşmaya ihtiyaç vardır. Su kalitesi, iklim değişikliği ile bağlantılı olan 

artan sel ve kuraklıklardan da etkilenmektedir. Kuraklıkların gittikçe sıklaştığı göz önüne 

alındığında, kamu sektöründe ve sanayide su kullanımında süregelen azalma takdir 

edilmektedir. Bununla birlikte, suyun yeniden kullanımı uygulamaları ile ilgili belirli bir veri 

bulunamamıştır.  

Çek Cumhuriyeti'nde suyun yeniden kullanımına ilişkin herhangi bir kılavuz veya 

yönetmelik bulunmamaktadır (TYPSA, 2013). 

7.2.3.6. Danimarka  

Su kaynağı neredeyse tamamen yeraltı suyu kaynaklarına dayanmaktadır. Bu nedenle, 

yeraltı suyu kalitesini ve miktarını yönetmek, sürdürülebilir bir su temini ve kullanımı için 

büyük önem taşımaktadır. Diğer İskandinav ülkelerinde olduğu gibi, atık su yeniden kullanımı 

konusu bugüne kadar hiç ciddi bir şekilde ele alınmamıştır. 1990'lı yıllarda, Çevre Bakanlığı 

tarafından evsel kullanımlar için kendi bünyesinde gri su geri dönüşümünün finanse edilmesi 

için desteklenen çeşitli girişimler vardı. Fakat politik yaklaşımın tutarsızlığı ve birkaç işletme 

tecrübesi geri dönüşü nedeniyle uygulama neredeyse terk edilmiştir. 

Danimarka su kıtlığı endeksi, % 15-20 arasında derecelendirilmiştir ve suyun yeniden 

kullanım modelleri uygulaması hakkında herhangi bir kılavuz veya yönetmelik 

bulunmamaktadır. Yüksek su fiyatları, sanayileri proses ve soğutma suyunun geri 

dönüşümüne teşvik etmektedir. Bilinen en iyi örneklerden biri, Kalundborg'da birçok şirketin 

karşılıklı olarak atık suyu sağladığı ve geri kazandırdığı endüstriyel ortak yaşam uygulamasıdır 

(TYPSA, 2013). 
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7.2.3.7. Estonya  

Estonya’da atıksu arıtımına çok fazla önem verilmektedir. Son yıllarda birçok şehirde 

modern teknoloji ile donatılmış yeni atık su arıtma tesisleri devreye girmiştir. 2003 yılında, 

arıtılan atıksu miktarı 119 milyon m3 /yıl olup, arıtılmamış atıksu oranının % 1'den az olduğu 

görülmektedir. Estonya kuraklık indeksi % 10 civarında olduğu için arıtılmış atık suyun 

yeniden kullanımı uygulanmamıştır. 

Estonya'da, sınırlı sayıdaki endüstriyel işletmelerde atıksuyun geri kazanımı 

uygulanmaktadır (TYPSA, 2013). 

7.2.3.8. Finlandiya  

Kişi başına düşen 20.000 m3/yıl değerindeki su potansiyeli değeri ile Finlandiya, 

arıtılmış atık suyun sulama için yeniden kullanılmasına ihtiyaç duymamaktadır. İçme suyu 

tüketimi 423 milyon m3/yıl olup, bunun yarısından fazlası yeraltı suları tarafından 

sağlanmaktadır. Suyun endüstriyel kullanımı 1000 milyon m3/yıl ve soğutma suyu kullanımı 

5700 milyon m3/yıl'dır. Tarımda sulama ihtiyacı oldukça düşüktür. Sulamada su kullanımı, 

akışa geçen suyun % 1'inden azdır ve çoğu yüksek kaliteli yerüstü sularıdır. 

Yeniden kullanımla ilgili bir kılavuz veya yönetmelik yapılmamıştır (TYPSA, 2013). 

7.2.3.9. Fransa  

Fransa, 1990'ların başında, çok büyük miktarlarda gübre ve su kullanan, yoğun sulanan 

tarımın gelişmesi nedeniyle atık su yeniden kullanımı konusuna odaklanmıştır. Tarım için su 

tüketimi, özellikle Güney-Batı Fransa'da ve Paris bölgesinde güçlü bir şekilde artarken, sanayi 

için tüketim düşüş eğilimi göstermektedir, yüksek oranlara ulaşan evsel tüketim ise şimdi 

yavaş yavaş azalmaktadır. 

Tarımsal amaçlı artan su talebine ek olarak, bazı sulanan bitkiler (mısır gibi) daha 

yaygın hale geldi ve periyodik kuraklıklar meydana geldi. Son 20 yılda ve özellikle Batı ve 

Kuzey-Batı Fransa'da geleneksel olarak en ıslak olduğu düşünülen bölgeleri paradoksal bir 

şekilde etkileyen uzun bir kuraklık dönemi yaşandı. Ülkenin üçte birinden daha fazlasında 

sonbahar ve kış yağmurları bahar ve yaz aylarında hazırlanan miktarları telafi etmediğinden 

yeraltı su seviyesi düşmektedir. Bu durumla yüz yüze gelen yetkililer, Fransa'da alışılmadık 

bir uygulama olmasına rağmen zaman zaman su kullanımında kısıtlamalar getirdi. On beş 

civarında Fransız bölgesinin Kuzey İspanya ve İtalya'ya benzer bir Akdeniz iklimine sahip bir 

bölgede yer aldığını ve bunun pazar bahçeciliği, meyve yetiştiriciliği ve kitle turizmine çok 

uygun olduğunu hatırlatmak gerekir. Bunların hepsi, su kaynaklarının periyodik olarak 

yetersiz olduğu zamanlarda su ihtiyacını artırma eğilimindedir. Bununla birlikte, bu bölgeler, 

Durance ve Rhone nehirlerinden su getiren kanallarla donatılmış oldukları için ciddi su 
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sıkıntısı çekmemektedirler (TYPSA, 2013). 

İyi su altyapısı ve ülke genelinde yeterli miktardaki yağış nedeniyle Fransa, atık suyun 

yeniden kullanılması ile kaynakları artırmaya gerek duymuyor. Şu ana kadar, büyük Paris 

projesinden başka, atık suyun yeniden kullanımı uygulamaları, üçüncül arıtma maliyetleri 

nedeniyle küçük topluluklar ve adalar ile sınırlı kalmıştır. Yine de, projeler 3000 ha’dan daha 

fazla bir alanda ve bostan bitkileri, meyve bahçeleri, tahıl, ağaç plantasyonları ve ormanlar, 

otlaklar, bahçe ve golf sahaları gibi oldukça geniş bir yelpazede uyguladı. Askıda katı madde 

içermeyen, dezenfekte edilmiş yüksek kalitede arıtılmış su elde etmek için yeni arıtma 

proseslerindeki son gelişmeler problemlere bakış açısını değiştirebilir ve evsel kullanım 

amaçları (temizleme, tuvalet temizleme gibi) için geri dönüşüm suyunun kullanılmasında 

öncülük edebilir. Endüstriyel atık suyun saflaştırmadan sonra soğutma suyu, yıkama suyu 

veya hatta proses suyu olarak kullanılması Fransa'da yaygın bir şekilde gelişmiştir. 

Atık suyun yeniden kullanımına artan ilgi nedeniyle, Sağlık Kuruluşları 1991'de "Arıtma 

sonrasında bitki ve yeşil alan sulaması için atık suyun yeniden kullanımı için sağlık kılavuzu" 

yayınladı (CSHPF, 1991). Bu kılavuz, atık suyun yeniden kullanılmasında sağlık yetkililerinden 

izin almak için bir belgenin hazırlanması gerektiğini belirtmektedir. Bu belge, planlanan 

tesisin çevre ve sağlık etkisini sağlık yetkililerinin tahmin etmesini sağlamak için çok sayıda 

bilgiyi içermelidir. Resmi sağlık kuruluşları WHO kurallarını esasen uyguluyorlar ancak sulama 

teknikleri için sınırlamalar getiriyorlar ve sulama alanları ile yerleşim alanları ve yollar 

arasında tampon bölge mesafesi getiriyorlar. Sonuç olarak, sprey sulama kentsel alanlarda 

sıkı bir şekilde sınırlandırılımıştır. Fransız kılavuzları, geri kazanılmış suların mikrobiyolojik 

ve kimyasal kalitesini sıkı bir şekilde izlemektedir. Birkaç diğer AB ülkesi de aynı kılavuzları 

uygulama eğilimindedir. 

Sanayide çevresel faydalar gösteren yeniden kullanım projeleri için maddi teşvikler 

"Havza Ajansı" (Resmi Havza Kurumu) tarafından sağlanmıştır. En güncel düzenlemeler, 

tarımsal amaçlar için suyun tekrar kullanılması ve WHO standartlarına uymasıdır. Bunlar: 

Kanun. 24 Tüzük 94/469 3 1994: Atık sular ileri arıtma sonrasıda tarımsal amaçlı 

olarak kullanılabilir, su kompozisyonun halk sağlığının ve çevrenin korunması gereklilikleriyle 

uyumluluğu kontrol altında tutulmalıdır 

İzleme programlarının yanı sıra arıtma prosesleri ve sulama usulleri Fransa Halk 

Sağlığı Yüksek Kurumu ve Fransa Su Yüksek kurumunun onaylanmasından sonra, sağlıktan 

sorumlu devlet bakanı, Çevreden sorumlu devlet bakanı ve tarımdan sorumlu devlet 

bakanının kararnamesi ile uygulanır ve tanımlanır. 

Bitki ve yeşil alanları sulamaya yönelik arıtılmış kentsel atık suyun kullanımı ile ilgili 

öneriler Yönergesi (DGS/SD1.D./91/n°51) (TYPSA, 2013). 
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7.2.3.10. Almanya  

Almanya'da, kullanılabilir su miktarı 182 milyar m3 / yıl seviyesine ulaşmaktadır. 

Bunun sadece % 25,8'i kullanılmaktadır ve % 15,8'i santrallerde, % 6'sı sanayide, % 3,1'i halk 

için su temininde ve % 0,9'u tarımda kullanılmaktadır. Bu nedenle, atık suyun geri kazanımı 

için çok az teşvik vardır.  

Almanya’da atıksu arıtımı, amaçlanan kullanımın gereksinimlerine uygun olarak 

gerçekleştirilir: yaz aylarında bitkilerin büyüme periyodunda düşük nutrient giderimi 

yapılırken, kış aylarında denitrifikasyon ve fosfor giderimi de yapılarak yeraltısuyunun 

beslenmesi kullanılır. 

Bazı bölgelerde (örneğin, Ruhr Vadisi ve Ren Vadisi) yapay akifer beslemesi 

uygulanmaktadır. Bu durumlarda, içme suyu üretimi için ham su olarak yerüstü suyu veya 

nehir kıyıları kullanılır. Ayrıca 120 yıldır Berlin şehri, uygun arıtılmış atık suyu yüzey suları 

ile karıştırarak geri kazanılmasını sağlamıştır.  

Almanya’da sadece ekonomik ve ekolojik avantajlar elde edildiğinde bazı eyaletlerde 

(Landers), toplanan yağmur suyunun sızdırılmasıyla ilgili yeni düzenlemeler çıkarıldı. 

Almanya Su Yasası, Almanya'ya suyu yüksek seviyede korur, atık suyun yeniden kullanımı için 

en iyi fırsat çevre koruma planlarıdır. 

Atıksuyun geri dönüşümü için çok az teşvik olmasına rağmen gri su geri dönüşümü ve 

yağmur suyu hasadı sektöründe devam eden çabalar vardır. Almanya'da dört bölge yağmur 

suyu yeniden kullanımı için yardım sağlamaktadır ve yapı yönetmelikleri yağmur suyu 

toplama sistemi içermektedir kanalizasyona yağmursuyu boşaltımı ücret karşılığı 

yapılmaktadır (TYPSA, 2013). 

7.2.3.11. Yunanistan 

Yunanistan'da son 50 yılda su talebi muazzam bir artış gösterdi. Yeterli yağışa rağmen, 

yağışın zamansal ve bölgesel farklılıkları, yaz aylarında artan su talebi ve dağlık araziden 

dolayı su transferi zorluğu nedeniyle su dengesizliği sıklıkla yaşanmaktadır. Buna ek olarak, 

birçok güney doğu ve ada bölgesinde su talebi için ciddi bir baskı söz konusudur. Bu nedenle, 

arıtılmış atık suyun su kaynakları yönetimi ana planlarına entegrasyonu çok önemli bir 

konudur. 

Bugün, Yunan nüfusunun % 65'inden fazlası toplam kapasitesi 1.45 milyon m3/d 

üzerinde olan 350'den fazla merkezi atıksu arıtma tesisine bağlıdır. Arıtma tesislerinin 

alanlarının su dengesine ilişkin verilerin analizi, arıtılmış atıksuyun % 83'ünden fazlasının su 

dengesinin yetersiz olduğu bölgelerde üretildiğini ortaya koymuştur. Bu nedenle, bu 

alanlardaki arıtılmış atık suyun yeniden kullanılması mevcut bir su talebini karşılayacaktır. 

Ayrıca, atık su arıtma tesislerinden çıkan atıksuyun % 88'inden fazlası mevcut tarım 
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arazilerinden 5 km'den daha az bir mesafede boşaltılıyor. Bu nedenle, geri kazanılmış atıksu 

ile sulama için ilave maliyet düşük olacaktır (TYPSA, 2013). 

JMD 145116/11 (GG B '354/2011)' ye göre, atık su yeniden kullanımı, JMD 

5673/400/1997 (GG B '192/1997)' de tanımlanan kentsel atıksu ve endüstriyel atık sular 

üzerine uygulanacaktır. Yeniden kullanım, genellikle ileri arıtma teknolojileri ile arıtılan 

atıksular ile temiz yeraltı suyunun karıştırılması ile içme suyu üretimine ve tarımsal kullanım 

için izin verilen sulama suyu üretimine yol açabilir. Ayrıca, Ortak Bakanlar Kurulu Kararı, 

arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı için önlemler, usuller ve süreçleri belirlemektedir. 

7.2.3.12.  Macaristan 

Macaristan yüzey sularının % 96'sı komşu ülkelerden gelmektedir. Bu nedenle, 

Macaristan su kütlelerinin kalitesi ve miktarı, bu ülkelerin müdahalelerine büyük ölçüde 

bağlıdır. Bununla birlikte, Macaristanda endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan 

kirlilik de su kirlenmesine katkıda bulunmakta ve su kaynaklarındaki kirlilik yükünde 

arıtılmamış ve/veya iyi arıtılmamış atıksular büyük bir rol oynamaktadır. İçme suyunun % 

90'dan fazlası yeraltı suyundan temin edildiği, yeraltı sularının koruması Macaristan'da 

stratejik bir konudur. 

Macaristan'da 2000'den daha az nüfusa sahip yerleşimlerin oranı (% 75.3) yüksek 

olmakla birlikte, nüfusun sadece %16.9'u buralarda yaşamaktadır. Bu nedenle, bu yerleşim 

yerlerinden gelen atıksu Macaristan'ın tüm atıksu miktarının sadece % 4.7'sidir.  

Macaristanda, yerinde atıksu arıtma sistemleri hakkında sayısız yönetmelik ve suyun 

tekrar kullanılmasına ilişkin mevzuat boşluğu suyun tekrar kullanılması için çevresel olarak 

uygulanabilir çözümlerin yayılmasını engellemektedir.  

Günümüzde, suyun yeniden kullanımı ile ilgili herhangi bir mevzuat 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, Parlamento'nun 96/2009 (XII. 9) sayılı kararı ile Çevre 

Programı ve Nehir Havzası Yönetim Planı, su kalitesini ve miktarını korumak ve muhafaza 

etmek için politika hedefleri aracılığıyla sürdürülebilir su kullanımını ve su geri dönüşümünü 

teşvik etmektedir. Bu programlar, toprakların su kıtlığına maruz kaldığı yerlerde sulama için 

arıtılmış atık suyun kullanılması yoluyla suyun yerel olarak yeniden kullanılmasını 

savunmaktadır (TYPSA, 2013). 

7.2.3.13. İrlanda  

İrlanda içme suyunun yaklaşık % 75'i yerüstü suyu, kalan kısmını ise kuyu ve sondaj 

kuyularından çıkarmaktadır. Yaklaşık 1000 kamu su temini projesi günde 1.2 milyon m3 den 

fazla su sağlamaktadır. Ilık ve ıslak İrlanda iklimi nedeniyle, tarımda sulama ihtiyacı 

neredeyse yoktur. Soğutma suyu doğrudan nehir veya göllerden alınmaktadır. İrlanda'da atık 
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suyun herhangi bir şekilde gönüllü olarak yeniden kullanılmasına dair bir kanıt 

bulunmamaktadır. 

Yeniden kullamıma ilişkin kılavuz veya yönetmelik bulunmamaktadır (TYPSA, 2013). 

7.2.3.14. İtalya  

İtalyan arıtma tesislerine yapılan bir araştırma toplam arıtılmış atıksu miktarını 2400 

milyon m3/yıl olarak tahmin etmektedir. Bu, yeniden kullanım için ulaşılabilir kaynağın 

potansiyeli için bir tahmindir. Yüksek düzeydeki bir arıtmayı gerçekleştirmek için düzenleyici 

zorunluluk göz önüne alındığında, kentsel atık su miktarının yaklaşık % 60'ını oluşturan orta-

büyük ölçekli tesisler (>100.000 kişi), iyi bir fayda/maliyet oranı için yeniden kullanılabilecek 

atık su sağlayabilir. 

Günümüzde arıtılmış atık su 4.000 hektarı aşan tarımsal sulama için kullanılmaktadır. 

Bununla birlikte, kentsel atık suyunun kontrollü olarak tarımda yeniden kullanımı, İtalyanın 

pek çok bölgesinde henüz gelişmedi ve düşük su kalitesinden dolayı azaldı. Sanayi için suyun 

yeniden kullanımı, Turin bölgesinde uygulanmaktadır. Kentsel atıksu arıtma tesisi 

işletmecileri, Torino bölgesinde sanayide atık suyun yeniden kullanılması için ayrı bir boru 

hattı (Azienda Po Sangone ve CIDIU) kurmayı planlamışlardır. 

1977’den 2003’ e kadar italya'da sulama için atık su kullanımı 1976 Su Koruma Kanunu 

(Ek 5, CITAI, 1977) çerçevesinde düzenlenmiştir. Yaklaşım bazı açılardan oldukça katıydı, 

zehirli veya biyolojik olarak biriken maddeler için herhangi bir standart belirlenmedi toprağa 

ve bitkilere bağlı olarak yıllık uygulanabilen atıksuyun hacminin spesifik bir değerlendirmesi 

gerekiyordu. Önceki İtalyan mevzuatında öngörülen diğer Kılavuzlarda, sulanan alanın 

etrafında olası hijyenik tehlikelere ilişkin uyarılar gerekiyordu (erişim kontrol altında 

tutulmalıdır) ve atıksuyun ve sulama sisteminin kalitesine bakılmaksızın en az 80 m'lik bir 

tampon şerit ile (bina veya yollar olmaksızın) çevrelenmek zorundaydı. 1976 Su Koruma 

Yasası tarafından verilen yetkileri kullanarak bazı diğer Bölgesel Hükümetler (ör. Puglia ve 

Sicilia), bölgesel standartlar hazırladı ve yayınladı. 

152 nolu Kanun hükmünde kararnameyi takiben, tarım, içilebilir olmayan kentsel ve 

endüstriyel alanlar için geçerli olan ve 12 Haziran 2003'te (Bakanlık Kararnamesi, D.M., 

185/03 no'lu tüzük) yürürlüğe giren yeni bir kılavuz yayımlandı. Su kalitesi parametreleri 

konusunda oldukça farklı ve daha kapsamlı bir yaklaşım kullanıldı ve Bölgesel Resmi 

Kurumların bazı parametreleri değiştirme ve daha sıkı normları uygulama imkânı verildi. 

Önerilen standartlar, özellikle bazı kimyasal bileşikler için oldukça kısıtlayıcı bir yaklaşımı 

takip ediyordu: Çoğu durumda geri kazanılmış atık su için kalite standartları içme suyu ile 

aynıydı. Geri kazanım ekonomisi ile ilgili tüm sonuçlarla birlikte ileri arıtma istendiğinde bazı 

sıkı standartlara uyulması atık suyun yeniden kullanılmasının desteklenmesinde bazı 
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zorluklara yol açtı. Bir diğer olumsuz yön, parametreler ve bunların izleme protokolleri ile 

ilgili idi. İzlenecek parametrelerin sayısı 50 maddeyi aşmakta ve bölgesel koşullara bağlı 

olarak örnekleme sıklığı çok yüksek olabilmekte idi. 

Bu koşullar altında, geri kazanılmış suyun iletim maliyetlerine ek olarak yeniden 

kullanım sisteminin izlenme maliyeti yanında gerekli toplam maliyeti (inşaat, işletme ve 

bakım) karşılamak zor olacak ve bu maliyet ancak muhtemelen sadece büyük atıksu arıtma 

tesisleri için karşılanabilir olacaktır. Bu yüzden küçük atıksu arıtma tesisleri için atıksuların 

yeniden kullanımında gelişme engellenecektir.  Son olarak atıksuyun yeniden kullanımını 

düzenlemek için Mayıs 2016 da 152 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile geri kazanılmış atıksu 

ile ilgili İtalyan Ulusal Standartları yayınlanmıştır (TYPSA, 2013). 

7.2.3.15. Letonya  

Letonya'nın çevre politikasındaki temel öncelikler arasında, tatlı su kalitesinin 

ötrofikasyona karşı iyileştirmesi ve korunması yer almaktadır. Rasyonel kullanımı ve uzun 

vadeli korumayı sağlamak için su önemli bir ulusal varlık olarak tanımlanmıştır. Bununla 

birlikte, suyun yeniden kullanımı Letonya için yüksek bir öncelik değildir. 

2000 yılından bu yana, su ekosisteminin ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararlarının AB su 

mevzuatını içeren sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için bir dizi temel kanun kabul 

edilmiştir. Su yönetim sistemi yeniden yapılandırılmış ve nehir havzaları için çevre koruma 

önlemleri alınmıştır. Nehir havzası yönetim planları da geliştirilmiş ve önlemler alınmıştır. 

Suyun yeniden kullanımı konusunda hiçbir kılavuz veya yönetmelik bulunmamaktadır 

(TYPSA, 2013). 

7.2.3.16. Litvanya 

Litvanya Su Temini Kurumu, 2004 yılı sonuna kadar, Litvanya'daki toplam içilebilir su 

miktarının %90'ından fazlasını temin eden ve sonrasında arıtılmasından sorumlu 47 su hizmeti 

veren kamu kuruluşunu bir araya getirdi. Atık suyun %98'i merkezi sistemlerde bertaraf 

edilmekte olup bunlardan % 90'ı biyolojik olarak arıtılmaktadır. Litvanya sakinlerinin yaklaşık 

2/3'ü merkezi su temini ve atık su arıtımı hizmetlerinden faydalanmaktadır.  

Arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı henüz geliştirilmemiştir. Arıtılmış atıksuların 

büyük kısmı yerüstü sularına deşarj edilmektedir. Endüstrilerde arıtılmış atık suyun bugüne 

kadar tekrar kullanımına ilişkin örnekler kamuoyuna duyurulmamıştır. 

Suyun yeniden kullanımı konusunda hiçbir kılavuz veya yönetmelik bulunmamaktadır 

(TYPSA, 2013). 
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7.2.3.17. Lüksemburg 

Ülkede içme suyu tüketimi ortalama olarak 300 L/kişi.gün’dür. Bu tüketimin, % 25’i 

Sanayi, % 30 ‘u tarımda ve % 45’i hane halkı için kullanılmaktadır. Günümüzde yerüstü suları, 

ortalama su tüketiminin yaklaşık 1/3'ünü ve yaz dönemlerinde ise   2/3'ünü karşılamaktadır. 

Lüksemburg'un içme suyu sağlama konusunda gerçek bir problemi olmaması 

nedeniyle, atık suyun yeniden kullanımı ülkenin gündeminde yer almamaktadır. Bununla 

birlikte, su kaynaklarını korumak için, özellikle yaz mevsiminde seviyelerin düşük olduğu 

durumlarda bazı hükümler uygulanmıştır ve soğutma sularında geri dönüşüm prosesleri 

kullanımı endüstrilerde teşvik edilmektedir.  

Suyun yeniden kullanımı konusunda hiçbir kılavuz veya yönetmelik bulunmamaktadır 

(TYPSA, 2013). 

7.2.3.18. Malta 

Malta'da şiddetli bir su açığı bulunmaktadır.  Tarım ana gelir kaynağı olduğu için, 

1884'ün başında içme/kullanma suyu kaynağı olarak tatlı su kaynaklarını korumak için 

tarımsal sulamada atık suyun yeniden kullanımı düşünülmüştür. Yağmurlama sulama sistemi 

ile 600 ha’lık alan geri dkazanılmış su ile sulanmıştır. Su kalitesi halkın erişimine açık 

alanlarda sulama için uygundur ve patates, domates, kuru ve taze fasulye, yeşilbiber, 

lahana, karnabahar, marul, çilek, yonca vb. üretmek için kullanılır. Yüksek tuzluluğa rağmen 

mahsullerle ilgili herhangi bir sorun yoktur. Bu muhtemelen kalkerli toprağın yüksek 

permeabilitesi ile ilişkilidir.  

1986'da endüstriyel atık suyun yeniden kullanılması olasılığı düşünüldü. Malta'da iki 

büyük endüstriyel su kullanıcısı vardır. Bunlar, bir termik santral olan Enemalta ve bir tersane 

olan Malta Drydocks. Bu nedenle, Sant Antnin arıtma tesisinin genişletilmesinden sonra 

endüstride yeniden kullanım için yeterli kalitede su üretilebilir. Geri kazanılmış suyun 

endüstriyel amaçlarla kullanılması öncelikle ekonomik koşullara, yani geri kazanılmış suyun 

toplam maliyetinin tuzdan arındırılmış deniz suyu gibi diğer su kaynakları ile 

karşılaştırılmasına bağlıdır. Şu anda geri kazanılmış su, sadece endüstriyel çamaşırhanelerde 

kullanılmaktadır. 

Suyun yeniden kullanımı konusunda hiçbir kılavuz veya yönetmelik bulunmamaktadır 

(TYPSA, 2013). 

7.2.3.19. Hollanda 

Hollanda'daki bazı bölgeler (ülkenin güneybatı, doğu ve kuzeydoğu bölgeleri) yağışsız 

dönemlerde su sıkıntısı çekebilir. Sulamada suyun yeniden kullanımı ancak suyun kalitesi 

yeterli olduğunda mümkündür. Bitki sulaması için klor ve demir şu an için sınırlayıcı 
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maddelerdir. Atık suyun tekrar kullanımı, soğutma sistemleri, temizleme suyu gibi bazı 

endüstriyel uygulamalar için iyi bir seçenek olabilir.   

Şu ana kadar, Hollanda'daki atık su geri kazanımı ve yeniden kullanımının toplam 

miktarı azdır. Az sayıdaki uygulama geri kazanılmış su, akifer su seviyesinin korunmasında, 

yangınla mücadelede ve diğer kentsel kullanımları içermektedir. Yakın gelecekte, yeniden 

kullanım büyük olasılıkla artacaktır. Uzun vadede yeniden kullanımın yangın söndürme suyu 

ve endüstriyel su olarak kullanılması öngörülmektedir. Yeniden kullanım için infiltrasyon ve 

sulamada kullanımı ek seçeneklerdir.   

Tarımda, atık su depolanacak ve bu amaç için gerekli standartları karşılayacak şekilde 

arıtılacaktır. Su Kurulları atıksuyun ormanlık veya diğer doğal alanlarda yeraltı sularına 

beslenmesi durumunda üçüncül arıtmaya ilaveten bir arıtma daha düşünmektedir. 

Endüstriler için, eğer maliyet etkinse, atık suyun yeniden kullanımı bir seçenek olacaktır. 

Hollanda Hükümetinin yeraltı suyu seviyesini korumak için akiferden su çekilmesine 

vergi ve limit getirmesiyle, endüstriyel atıksu yeniden kullanımı giderek daha ilgi çekici hale 

gelmektedir. Atık suyun yeniden kullanılmasına bağlı olarak çevresel faydaları 

gerçekleştirmede bir seçenek olan yapay sulak alanların inşaası Hollanda'da birçok yerde 

gerçekleştirilmiştir (TYPSA, 2013). 

7.2.3.20. Polonya 

Polonya'da su temini ve kanalizasyon yönetimi çevreye deşarj edilmeden önce atıksu 

arıtımının yanında hem su kaynaklarının tüketimini azaltmayı hem de kanalizasyon ve 

kirletici yükün azaltılması yoluyla atıksuyun çevresel etkisini azaltmayı, çevre kirliliğine 

neden olan maddeleri kanalizasyondan uzaklaştırmayı, kapalı devrelerin uygulanmasını ve 

suyun yeniden kullanılmasını hedefliyor. Çevre Bakanlığı raporuna göre, KPOSK'nın (Belediye 

Atıksu Arıtımı Ulusal Programı) uygulanmasını 2005 yılı sonundan önce 323 yatırım 

gerçekleştirmiş ve 63 tanesi önümüzdeki yıllarda ertelenmiştir. 

Polonyada yerleşim yerleri, Yerel Yönetim Yasası (8 Mart 1990) ile, kentsel atık suyun 

yönetimini ve arıtılmasını sağlamakla yükümlüdür. Buna ek olarak 16.12.2003 tarihinden 

itibaren Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen Su Yasası, Çevre Bakanını Kentsel Atıksu 

Arıtımı Ulusal Programı (KPOSK) 'nu hazırlayıp Bakanlar Kuruluna sunmakla yükümlü hale 

getirmektedir. Plan, 2015 yılının sonuna kadar ve 2005, 2010, 2013 ara dönemleri için 

yapılacak kanalizasyon sistemleri ve atıksu arıtma tesisleri eylemlerini belirtmektedir 

(TYPSA, 2013). 

7.2.3.21. Portekiz 

Portekiz'in Akdeniz tarafından çevrili olmamasına rağmen, Portekiz ikliminde 
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özellikle Tagus Nehri'nin güneyindeki ülkenin yarısında Akdeniz ikliminin bazı özellikleri 

görülmektedir. Doğal bir rejime sahip olan ülke anakarasının %57,5'inin su açığı vardır. 

Tekrarlayan kuraklıklar güney Portekiz'i ciddi şekilde etkilemektedir. 

Portekiz'de, arıtılmış atık su, yol yapımında sulama ve araba yıkamada değerli bir 

potansiyel kaynaktır. Bugün Portekiz'de mevcut olan arıtılmış atık su miktarı 480 milyon 

m3/yıl'ı aşmaktadır. Depolamasanız bile bu miktar, yağışsız geçen bir yılda sulamanın ihtiyaç 

duyduğu su miktarının yaklaşık % 10'unu karşılayacak kadardır. Arıtılmış atık suyun sulama 

için kullanılması, en kurak Portekiz eyaletlerinde (Algarve, Beja, Evora, Setubal, Lisboa ve 

Santarem) tarımsal gelişimde belirgin bir katkıda bulunabilir. Depolama kapasitesine bağlı 

olarak 35.000 ila 100.000 ha arasında alan arıtılmış atık su ile sulanabilir. 

1998'de Ulusal mevzuat (DL 236/87) Ek XVI ve XVII, tarımsal sulama için su kalite 

standartlarını tanımladı. Daha sonra, 2005 yılında sulama için geri kazanılan kentsel atık 

suyun yeniden kullanımında Ulusal Yeniden Kullanım Standardı (NP 4434) ile, su kalitesi 

standartlarını ve ilgili arıtma proseslerini, en uygun sulama proseslerini seçme kriterlerini, 

ekipman ve uygulamaları ve ilgili izleme programlarını belirledi. Arıtılmış kentsel atıksuyun 

kullanımı sadece tarımsal ürünlerin, ormanların, süs bitkilerinin ve fidanlıkların, çim 

alanlarının ve diğer yeşil alanların sulamasında geçerlidir. Endüstriyel atıksular kapsam 

dışında tutulmuştur.  

Su temini, atık su ve atık hizmetleri için Ulusal Mevzuat'ın teknik bir rehberini içeren 

ERSAR Teknik Kılavuz No 14: Atık suyun yeniden kullanımı, 2010 yılında onaylandı. Kılavuz, 

arıtılmış kentsel ve endüstriyel atık suyun genel kullanımlarını içerir; tarım ve diğer sulama 

kullanımları, sanayi, akifer besleme, rekreasyonal ve çevresel olarak kullanım ve içme suyu 

olmayan kentsel kullanımlar (TYPSA, 2013). 

7.2.3.22. Romanya 

Romanya'nın uzun vadeli yıllık ortalama kullanılabilir tatlısu kaynağı 125 milyar 

m3dür. Bunun 40 milyar m3’ü ülke nehirlerinden ve 85 milyar m3 Tuna Nehri'nin yıllık ortalama 

akışının Romanya payı ayrıca yılda 9,6 milyar m3 olarak tahmin edilen yeraltı suyu kaynağıdır. 

Sonuç olarak, Tuna da dâhil olmak üzere kullanılabilir su kaynakları yılda kişi başına 2660 m3 

olup Avrupa ortalamasının 4000 m3/kişi.yıl olduğu düşünüldüğünde Romanya'yı nispeten 

sınırlı su kaynakları olan ülkeler arasındadır. 

Verimli kanalizasyon sistemlerinin olmaması ve ikincil arıtma tesislerinin 

bulunmaması nedeniyle arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı şimdiye kadar 

uygulanmamıştır. 

Suyun yeniden kullanımı konusunda hiçbir kılavuz veya yönetmelik bulunmamaktadır 

(TYPSA, 2013). 
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7.2.3.23. Slovakya  

Verimli kanalizasyon sistemlerinin olmaması ve ikincil arıtma tesislerinin bulunmaması 

nedeniyle arıtılmış atıksuyun yeniden kullanımı şimdiye kadar uygulanmamıştır. 

Suyun yeniden kullanımı konusunda hiçbir kılavuz veya yönetmelik bulunmamaktadır (TYPSA, 

2013). 

7.2.3.24. Slovenya  

Slovenya'da, inşa edilen yapay sulak alanlar tarafından çeşitli atıksuların arıtım 

teknolojisinin geliştirilmesi yakın bir tarihte başlamıştır. Yapılan yapay sulak alan 

teknolojisinin önceliklerinden biri su geri dönüşümü ve yeniden kullanılmasıdır. Maalesef şu 

ana kadar inşa edilen yapay sulak alanlar sadece küçük topluluklar için kullanılmaktadır ve 

bu nedenle geri dönüştürülecek oldukça sınırlı miktarda su üretilmektedir. Çok yakın bir 

gelecekte, suyun geri dönüşümü ve yeniden kullanımı da dahil olmak üzere bu teknolojinin, 

çoğunlukla turistik bölgelerde kullanılması bekleniyor. 

Suyun yeniden kullanımı konusunda hiçbir kılavuz veya yönetmelik bulunmamaktadır 

(TYPSA, 2013). 

7.2.3.25. İspanya  

Arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı, dört ana uygulama için golf sahası sulama, 

tarımsal sulama, yeraltısuyu beslemesi (özellikle kıyı akiferlerinde tuzlu su girişini 

durdurmak için) ve nehir akışı artırımı olmak üzere birçok İspanyol bölgesinde 

gerçekleşmektedir. Konu ile ilgili ticari ilgiler mevcuttur ve bazı özel su şirketleri Arge 

faaliyetlerini üniversitelerle birlikte yürütmektedir. Su kıtlığı olan bölgelerde sulama için 

tuzlu atık suyun arıtılması ve sulama için deniz suyunun tuzdan arındırılması için çok sayıda 

proje uygulanmıştır. Tablo 7.18’de İspanya’da arıtılmış atıksuların kullanım alanları ve 

kullanım miktarları verilmektedir. 

Tablo 7.18. 2004 yılında Ispanya’da arıtılmış atıksuların kullanımı  

Kullanım Hacim (hm3/yıl) % 

Sulama 323 79.2 
Kentsel Kullanım 33 8.1 
Golf Sahaları ve Rekreasyon 
Alanları 

25 6.0 

Endüstriyel Kullanım 3 0.7 
Ekolojik Kullanım 24 6.0 
Toplam 408 100 

 
Geçmişte ve bugüne kadar bazı yerlerde, arıtılmamış atıksu tarımsal sulama için 

kullanıldı. Neyse ki, Avrupa Atıksu Direktifinin aşamalı olarak uygulanması, ham atık suyun 

kullanılabilirliğini azaltmakta ve arıtılan atık su miktarını artırmaktadır. 
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Her yıl birkaç ay yağmurun olmaması nedeniyle, Akdeniz sahil şeridindeki nehir akışı 

esasen arıtılmış veya arıtılmamış atıksudan oluşmaktadır. Atıksu geri kazanımı ve yeniden 

kullanımı nehirleri kurutacağı için, "çevreci" hareketlerden tepki alacaktır. Bununla birlikte, 

genel görüş kıyı şeridindeki atık suyun yeniden kullanılmasının iyi bir çözüm ve ihtiyaç 

olduğudur. Bu duruma rağmen, İspanya'da atık suyun yeniden kullanılması gelecek adına 

umut vericidir. Ne yazık ki, atıksuyun yeniden kullanımının gelişimi kuraklık dönemleriyle 

güçlü şekilde ilişkilidir ve İspanya'da genellikle her 5 ila 15 yılda görülüp kamuoyunu harekete 

geçirir. 

İspanya'da, arıtılmış atık suyun yeniden kullanılmasına ilişkin yasal düzenleme 7 Aralık 

2007 tarihli ve 1620/2007 Kraliyet Kararnamesi ile düzenlenmektedir. Arıtılmış atık suyun 

tekrar kullanılabilmesi için Havza Kurumu tarafından verilen yeniden kullanma iznine sahip 

olması gerekir. Suyun yeniden kullanılmasını ve su kaynaklarının verimli kullanılması için 

bölgesel veya yerel eyalet hükümetleri, atık suyun yeniden kullanımı için planlar ve 

programlar uygularlar. 

Öte yandan, turistik Akdeniz sahil şeridinde, atık suyun yeniden kullanımı, golf sahası 

sulamasında özellikle umut vericidir. Şu an için ulusal düzeyde ilerleme kaydedilmemesine 

rağmen, bölgesel düzeyde çeşitli girişimler yapılmıştır. Endülüs, Katalonya ve Balear Adaları, 

esas olarak WHO kurallarını izleyen kapsamlı atıksu yeniden kullanma Kılavuzlarını 

yayımlamış ve uygulamayı teşvik etmektedir (TYPSA, 2013). 

7.2.3.26. İsveç 

Su kaynaklarının yüksek seviyede bulunmasına ve yenilenebilir su kaynaklarının 

kullanılma oranının düşük olmasına rağmen (sadece % 2), İsveç'in güneydoğu bölgesindeki 

üçüncül arıtmaya tabi tutulan atıksuların sulama için yeniden kullanılmasına ilgi 

duyulmaktadır. Bu yeniden kullanım uygulamalarının nedeni, kıyı alıcı ortamların ve yeraltı 

suyunun korunması için katkıda bulunmaktır. Sulamaya başlamadan önce büyük 

rezervuarlarda 9 aya kadar atıksu depolama alanlarını da içeren 40'ın üzerinde yeniden 

kullanım projesi bulunmaktadır. Bazı durumlarda arıtılmış atıksu ile yüzeysel sular 

karıştırılarak paçallanmaktadır. 

Bu planlar, atıksu arıtımının ucuz ama çok verimli bir şekilde ele alındığını gösterir. 

Atıksudaki nutrientler sulamaya geri döndürülmekte ve çiftçilere ucuz sulama suyu 

verilmektedir. Çiftçiler hasatlarını artırdıkları ve korumaya aldıkları için ve aynı zamanda 

atıksu maliyetinin kendi sulama sistemlerine sahip olduklarında elde ettikleri su 

maliyetinden daha ucuz olduğu için pahalı kanalizasyon arıtma tesisleri inşa etmek ve 

işletmek yerine suyu çiftçilere satmak daha karlıdır. Bu ayrıca, az ya da çok arıtılmış 

atıksuyun alıcı ortamlara deşarjını önleyen ekolojik bir çözümdür. Bu, aynı zamanda, batı 
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dünyasında normalden daha sürdürülebilir atıksu arıtımına daha doğrudan bir yol 

sağlayabilir. 

Suyun yeniden kullanımı konusunda hiçbir kılavuz veya yönetmelik bulunmamaktadır 

(TYPSA, 2013). 

7.2.3.27. İngiltere 

İngiltere, nehir akışlarını (ve ekosistemleri) korumak için arıtılmış atıksularını 

kullanmış ve içme suyu ve diğer kullanımlara katkıda bulunmak için nehirden su elde 

edilmesini devam ettirmiştir. Bu uygulama, özellikle Güney ve Doğu'daki kanalizasyon 

deşarjından önce menbadan su çekiminin fizibıl olmadığı büyük nehirler için geliştirilmiştir.   

Özellikle sulama amacıyla, golf sahaları, parklar, yol çizgileri, araba yıkama, 

soğutma, balık yetiştiriciliği vb. doğrudan arıtılmış atıksu yeniden kullanımına ilişkin bazı 

örnekler bulunmaktadır. Evsel atık suyun yeniden kullanılmasının üçte birini oluşturan 

tuvaletlerin yıkanması için, atık suları çamaşır makinelerinden, banyolardan ve duşlardan 

vb. geri dönüştürmek için pilot program uygulanmaktadır. Bunların bazılarında, söz konusu 

evin çatısından toplanan yağmur suyu atıksu ile birleştirilmektedir. 

Loughborough Üniversitesi'nde evsel atık suyun yeniden kullanılmasının üçte birini 

oluşturan tuvaletlerin yıkanması için gri su geri dönüşümü (çamaşır makinesi duş ve 

lavabolardan kaynaklanan atık su) için çeşitli programlar denenmektedir. Bunların 

bazılarında, söz konusu evin çatısından toplanan yağmur suyu arıtılmış atık su ile 

birleştirilmiştir. 

Genel olarak bakıldığında, İngiltere’de arıtılmış atıksu yeniden kullanımı için tutarlı 

veya kapsamlı bir model bulunmamaktadır. Normal olarak, talebi karşılamak için yeterli su 

bulunmaktadır, bu yüzden nispeten az sayıda yeniden kullanım planları geliştirilmiştir. Son 

birkaç yıldır yaşanan kuraklıktan sonra, İngiltere'de kalite ve maliyetlerle ilgili uygun güvence 

olmak kaydıyla suyun akıllıca kullanılmasına yönelik önemli kamu, siyasi ve iklimsel baskılar 

ile yeniden kullanımın önemli ölçüde artması beklenmektedir. 

Hükümet 2006’da, daha önce enerji verimliliği planları için vergi indirimleri 

uygulayarak endüstriyel atık suyun yeniden kullanımı için mali teşvikler sağlayan Gelişmiş 

Sermaye Ödenekleri (ECA) programına membran prosesler ile suyun yeniden kullanılmasını 

ilave etmiştir. Bu ECA planı, su tasarrufu düzenlemeleri ve yağmur suyu toplama alanları için 

zaten çalışmaktadır. Karar verme sürecine yardımcı olmak ve bir suyun yeniden kullanımı 

projesinin planlanması ve uygulanması sırasında dikkate alınması gereken faktörleri 

belirlemek için Water UK araştırma grubu UKWIR, AWWA ve Water Reuse Foundation ile 

birlikte 2005 yılında "İçme suyu teminini referans alarak suyun yeniden kullanım kriterlerini 

geliştirilmesi için çerçeve" yayınladı (TYPSA, 2013). 
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8. ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMINDA ARITMA 

TEKNOLOJİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Herhangi bir proje için gerekli olan atık su arıtma seviyesi, son kullanıma veya deşarj 

yerine bağlıdır. İkincil arıtım; parçalanabilir organik maddeler ve askıdaki katıların giderimini 

sağlamak için tasarlanmıştır. Filtrasyon ve dezenfeksiyon; patojenlerin ve nütrientlerin ilave 

giderimini sağlarken, İleri Oksidasyon Prosesi (İOP) ise iz kimyasal bileşenlerin giderimini 

hedeflemektedir.  

Geri kazanılmış suların birçok uygulamasındaki uygun su kalitesi; klasik, yaygın olarak 

kullanılan ikincil, filtrasyon ve dezenfeksiyon prosesleri ile elde edilir. Fakat, potansiyel 

insan teması arttıkça, ikincil arıtımın ötesinde ileri arıtım gerekebilir. Arıtma seviyesi ve 

yeniden kullanım projesi için uygulanan arıtma proseslerinde; su kalitesi hedefleri ile birlikte 

arıtma hedeflerine ulaşılabilmesi için, nihai kullanımın düşünülmesi gereklidir. Tüm 

bileşenler, bütün kullanımlar için olumsuz etkilere sahip değildir. Örneğin, ek olarak 

uygulanan gübre ihtiyacının ortadan kaldırılması kapsamında; tarımsal sulama amaçlı suyun 

yeniden kullanımında nütrientler yararlı olabilir. Bu durumlarda, arıtımda nütrient giderimi 

faydalı olmayabilir. Diğer taraftan, çevresel akışlar için suların yeniden kullanımında, besin 

giderimi; sucul ekosistemlerin bu maddeler ile aşırı yüklenmesinin önüne geçilmesinde kritik 

bir durum olabilir. Benzer şekilde, geri kazanılmış suların; yer altı suları gibi gelecekteki 

içme suyu kaynaklarını etkileyeceği durumlarda, aşırı nütrientlerin insan sağlığına zararlı 

olabilmesinden kaynaklı nütrient giderimi hedeflenebilir.  

ABD’de 10 eyalette, geri kazanılmış suların nihai kullanımı için gerekli olan arıtım 

seviyelerinin özeti Bölüm 7.1.3'de verilmiştir. Üç proses, filtrasyon, dezenfeksiyon ve ileri 

oksidasyon, EPA, 2004 kılavuzunun yayınlanmasından bu yana önemli teknolojik ilerlemeler 

kaydetti.  

Bu bölümün amacı; geri kazanılan suların daha iyi duruma getirilmesi ya da daha fazla 

arıtılması için, sulak alanlar ve toprak-akifer arıtımı (SAT) sistemleri gibi doğal arıtma 

sistemlerinin giderek artan önemini vurgulamakla beraber bahsedilen prosesleri ve son 

teknolojik gelişmelerin bazılarının anlatılmasıdır (EPA, 2012). 

8.1. KAYNAK KONTROLÜ 

Herhangi bir suyun yeniden kullanımı programının kritik bir bileşeni, istenmeyen 

kimyasalların ya da kimyasal konsantrasyonların sisteme girmesini önleyen ve ilk bariyer 

görevi gören etkili bir endüstriyel kaynak kontrol programı geliştirmek ve uygulamaktır. 

Endüstriyel atıksulardaki kirleticiler; kentsel arıtma proseslerini tehlikeye atabilir ya da 

arıtılmış suları geçiş yolları vasıtasıyla kirletebilir. Kentsel atıksu arıtma tesisleri ve çevreyi 
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korumak için, Temiz Su Yasası (CWA); deşarjdaki zararlı kirleticilerin atık su sistemine girişini 

azaltacak ya da ortadan kaldıracak, arıtım ve yönetim uygulamalarını kullanarak yapılan 

endüstriyel deşarjları gerektiren Ulusal Ön arıtım Programını kurmuştur.  “Ön arıtım” terimi; 

evsel olmayan kaynakların kamuya ait arıtmalara deşarjlarının kontrol edilmesi gerekliliği 

anlamına gelmektedir. 2010 Planı, hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında kullanılmayan 

farmasötik bertarafına yönelik ve farmasötiklerin kentsel kanalizasyon sistemlerine deşarjı 

konularındaki politikalarda bulunan tutarsızlıkların ortadan kaldırılması amacıyla en iyi 

yönetim uygulamalarının (BMPs) geliştirilmesi için bir strateji içermektedir. 

Atıksu yönetimi kurumları; arıtma proseslerini engelleyen veya bozan kanalizasyon 

sistemlerine yapılan deşarjların önlenmesi için veya arıtılmış atık suyun kullanımı/bertarafı 

kapsamında endüstriler için bölgesel limitler koymakla yükümlüdürler. Genellikle, kirlilik 

engelleme programları belirli şartların sağlanması ile etkili olmaktadır: 

• Kirletici, girişte ve toplama sisteminde ölçülebilir seviyelerde bulunabilir. 

• Giriş yükünün çoğunu oluşturan tek bir kaynak veya benzer kaynaklar grubu 

tanımlanabilir. 

• Kaynaklar, kontrol etmek için kurumun yetki alanı dahilindedir (ya da önemli 

dış destek mevcuttur). 

Endüstriyel kaynaklar oldukça kolay kontrol edilir, çünkü endüstriler izlenir ve 

kanalizasyon kullanım izin şartlarını karşılaması zorunludur. Eğer kirletici civa 

termometreleri ya da lindan saç biti ilaçları gibi ticari bir ürün ise; ürünün yasaklanması veya 

kısıtlanması yerel idarenin yetkisi dahilinde olmayabilir. Bu gibi durumlarda, etkili olmak 

için; Avrupa Birliği'nde nonilfenol (endokrin bozucu özelliklere sahip bir yüzey aktif madde 

bileşeni) kullanımının yasaklanması gibi, ürün kullanımı kısıtlamaları bölgesel, eyalet 

çapında veya ulusal bazda zorunlu kılınmalıdır. 

Dolaylı içilebilir yeniden kullanım projesi yürüten kuruluşlar için kaynak kontrol 

programları, minimum federal gerekliliklerin ötesine geçebilir. Birçok kuruluş yöresel ya da 

eyalet çapında “kanalizasyon programlarında farmasötikler yok”  ve/veya farmasötik geri 

alma programları geliştirmiştir. Örneğin Teksas’da, San Antonio Su Sistemi (SAWS); 

kullanılmayan ilaçlar için bir toplama programı geliştirdi. Oregon, kirleticilere yönelik 

tetikleyici seviyeleri belirleyen kurallar getirmiştir ve kirletici maddelerden herhangi birinin 

çıkış sularında belirlenen tetikleyici seviyelerin üzerinde bulunması halinde, listelenmiş 

öncelikli kalıcı kirleticiler için toksisite azaltılması planlarının geliştirmesi için kentsel atıksu 

tesislerine ihtiyaç duyulmaktadır (Oregon DEQ, n.d.). Kural, içme suyu için uygulanan 

maksimum kirletici seviyelerini (MCLs) kabul etmeksizin, 118 öncelikli kalıcı kirletici için 

sayısal çıkış suyu konsantrasyon değerlerini içermektedir. Fakat, Oregon Çevre Kalitesi 

Komisyonu, izin verilen tesisin toksik kirletici azaltma planının bu duruma dahil edilmesi 
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gerektiğini belirlemiştir. Liste, çevrede devamlılık gösteren kirleticiler ile birlikte 

hayvanlarda biriken kirleticileri kapsamaktadır. Listedeki kirleticilerin hepsi insan sağlığına 

veya sucul yaşama zarar verme potansiyeline sahiptir. Bazılarının kanserojen olduğu 

bilinmekle birlikte, diğerlerinin endokrin fonksiyonlarını bozduğu düşünülmektedir. Liste, 

insanların uzun yıllar azaltmak için çalıştıkları iyi incelenmiş kirleticileri ve haklarında az 

bilgi bulunan diğer kirleticileri içermektedir. Çıkış atıksuların izlenmesi ile elde edilen 

sonuçlar; tetikleyici seviyeler ile kıyaslanacaktır. Çıkış konsantrasyonlarının, tetikleyici 

seviyeleri geçtiği durumlarda; tesisin, kendi deşarjlarında bu kirleticinin seviyelerini 

düşürmeyi amaçlayan bir toksisite azaltma planı geliştirmesi gerekecektir.  

8.2. FİLTRASYON 

Filtrasyon, filtre türüne bağlı olarak partikülleri, askıda katı maddeleri ve bazı 

çözünmüş bileşenleri giderir. Ayrıca, ikincil arıtımdan sonra kalan partiküllerin gideriminde; 

filtrasyon daha etkili bir dezenfeksiyon prosesi ile sonuçlanabilir. Kimyasal veya biyofiziksel 

dezenfeksiyon işlemleri birçok mikroorganizma sınıfını etkisiz hale getirmesine ya da yok 

etmesine rağmen; filtrasyon ile giderilen patojenler, fiziksel adsorpsiyon ya da yakalama ile 

ile giderilir. Filtrasyonun patojenleri azaltabilme yeteneği; kullanılan medyanın gözenek 

büyüklüğü, patojenin boyutu ve eğer kullanılırsa eklenen kimyasalların bir fonksiyonudur. 

Çoğu filtrasyon türleri, protozoon kistler gibi en büyük patojenlerden bazılarını giderebilir. 

Bakterilerin ve virüslerin de dahil olduğu daha küçük patojenler; ya çok küçük gözenek 

boyutlarına sahip filtreler tarafından boyut eleme/dışlama yoluyla veya daha küçük 

patojenlerin adsorbe edildiği daha büyük partikülleri filtreleme yoluyla filtrasyon prosesi ile 

giderilir. Dezenfeksiyondan önce arıtılmış atık sulardaki patojenlerin büyük bir kısmı 

parçacıklarla ilişkili olma eğilimindedir. Yeniden kullanım düzenlemelerine sahip birçok 

eyalet ayrıca partiküllerin giderilmesi için gereksinimleri de içermektedir. Bu 

gereksinimlerin gerekçesi; etkili filtrasyon ve dolayısıyla partikül giderimi ile birlikte çok 

bariyerli bir arıtım sürecinin bir parçası olmasıdır. İkinci faydası daha az tanecikle 

dezenfeksiyon veriminin artması, düşük bulanıklık ve yüksek geçirgenliktir. 

Düzenleyici faktörler, ihtiyaç duyulduğu durumlarda, suyun yeniden kullanımı 

faaliyetlerinde filtrasyon tasarımını etkileyebilir. Örneğin; Kaliforniya ve Florida’daki (suyun 

yeniden kullanımının en fazla gerçekleştiği iki eyalet) suyun yeniden kullanımı konusunda 

uygulanan filtrasyon konusundaki düzünleyici gereksinimler karşılaştırmaya değer 

durumdadır. Florida, TSS için su kalitesi gereksinimleri karşılandığı sürece onaylanmış filtre 

tipini veya yükleme hızını filtreye şart koşmamaktadır. Diğer taraftan Kaliforniya’da, geri 

dönüştürülmüş suyun arıtımı için yapılacak başvurudan önce uygulanmak istenen filtrasyon 

teknolojisinin, performans sırasında sıkı bulanıklılık limitlerini karşılamasının yanında CDPH 
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tarafından şartlı olarak kabul edilmesi gerekir. Kum filtrasyonu, yüzey filtrasyonu ve 

membran filtrasyonunun da içerisinde bulunduğu çoğu filtrasyon türü; şartlı kabul edilen 

filtrenin çalıştırabileceği yükleme oranının da açıkça belirtilmesi ile birlikte CDPH’den onay 

almaktadır. Her iki eyalette de önce partikülleri pıhtılaştırarak filtrasyon verimini 

geliştirmek amacıyla kimyasal besleme tesislerine ihtiyaç duymaktadır. Fakat, TSS veya 

bulanıklık şartlarının yerine getirildiği durumlarda kimyasal ilavesine gerek kalmayabilir.   

Kaliforniya’da bir takım konvansiyonel filtreleme teknolojileri; klor gazı ya da sodyum 

hipoklorit ile dezenfeksiyon şartları altında 4,89 m/h (gezer köprü filtreleri) ve 12,2 m/h 

(tekli – çiftli veya karışık medya/ortam filtreleri) işletme şartlarında çalıştırılmak için onay 

almıştır. Diğer bütün filtreleme ve dezenfeksiyon teknolojileri, üçüncü taraf testlerine tabii 

olmak ve kullanımdan önce CDPH tarafından “şarta bağlı kabul” almak durumundadır. 

Filtrasyon testi için, bulanıklık kriterlerini karşılama ve diğer hedefler için uzun vadeli 

performans kanıtlanmasını gerekmektedir. 

Son yıllarda, yeniden kullanım için arıtımların geliştirilmesi konusundaki önemin 

artması ile birlikte; filtrasyon konusunda birçok yenilik ortaya konulmuştur. Bu gelişmeler 

ile birlikte, günümüzde ticari olarak mevcut çok sayıda fitrasyon teknolojileri bulunmaktadır. 

Bu yüzden, filtrasyon teknolojisi ve geri kazanılmış suların arıtımı ile bağlantılı konularda 

kaydedilen son ilerlemeler hakkında tartışmaların yapılması doğru olacaktır. Filtrelerin 

konfigürasyonlarında ve özelliklerinde ciddi değişikliklere bakılmaksızın, ticari olarak mevcut 

filtrasyon teknolojilerinin üç türü vardır: kum filtrasyonu, yüzey filtrasyonu ve membran 

filtrasyonu (EPA, 2012). 

8.2.1. Kum Filtrasyonu 

Kum filtreleri, AAT'leri için en uzun kullanım geçmişine sahiptir. Kum filtreleri, 

sıkıştırılabilir ya da sıkıştırılamaz medya yatağından oluşur. Kum, antrasit ya da lal 

taşı/granat gibi sıkıştırılamaz medya en çok kullanılanlardır. Filtre tipine (örneğin; tekli, 

çiftli ya da karışık medya) bağlı olarak, sıkıştırılamaz ortamlardaki medyanın efektif 

boyutları, ortalama çap için; 0.4 ile 2.0 mm dir. Sıkıştırılamaz ortam filtreleri 30-60 cm’lik 

ortamla dolu kolonlar içerir ve filtre konfigürasyonuna bağlı olarak; sürekli, yarı sürekli ya 

da kesikli geri yıkama prosesininden faydalanır. Mevcut kum filtre tesislerine sahip kamu 

hizmetleri, filtrelerinin daha yüksek hidrolik yükleme oranlarında çalışabilme yeteneğini 

belgelemek için filtrasyon çalışmaları yaparak, mevcut filtreleme kapasitelerini de 

artırmaktadır. Yükleme oranlarındaki bu gelişmeler, filtrasyon maliyetlerinde önemli 

düşüşler sağlamaktadır. 

2000 yılında, sentetik sıkıştırılabilir medyaya sahip kum filtreleri piyasaya sürüldü. Bu 

sıkıştırılabilir medya filtreleri yaklaşık 32 mm çapında bir sentetik ortam kullanmaktadır. 
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Normal filtrasyon sırasında, sıkıştırılabilir ortam filtrelerindeki medyalar % 15 ile 40 arasında 

sıkıştırılır ve filtrasyon gerçekleşir. Medyanın sıkıştırılamadığı ve hava ile hidrolik yıkama 

işlemleri ile temizlenme süreçlerinden sonra, kesikli proseslerde geri yıkama yapılır. 

Sıkıştırılabilir medyanın yüksek porozitesi (yaklaşık % 88), diğer kum filtresinden daha yüksek 

hidrolik yükleme hızlarına izin verir. Geri yıkama işlemi, ortam yüzeyini bir başka tür 

filtreleme için hazırlamak için sürekli olarak yeniden doldurduğu için filtrasyon verimi 

tehlikeye atılmamış olur. Bu teknolojinin suyun tekrar kullanımı uygulamaları için şartlı 

kabulü, 2003'te CDPH tarafından; konvansiyonel derinlik filtrelerinin onaylı filtrasyon hızının 

altı katından fazla olan 1200 L/dk /m2 'ye kadar olan hidrolik yükleme oranları için verilmiştir 

(EPA, 2012). 

8.2.2. Yüzey Filtrasyonu 

Yüzey ve kum filtreleri arasındaki temel fark, dolgulu ortamın derinliği ve ortam 

malzemesidir. Kum filtrasyonu tipik olarak 30-60 cm’e kadar dolgu ortamı içerirken, yüzey 

filtreleri genellikle milimetre kesirinden birkaç milimetre kalınlığa kadar dolgu ortamı 

kullanır. Yüzey filtreleri tipik olarak naylon, polyester, akrilik ve paslanmaz çelik liflerden 

üretilen elekler veya kumaşlardan oluşur. Çoğu yüzey filtreleri; doğal akışlı beslemeli, geri 

yıkamalı ve yarı sürekli olmakla birlikte; kısa süreler için geri yıkama işlemini sürekli şekilde 

gerçekleştirmek gerekebilir. 

Yüzey filtresinin bir türü olan ve bir dizi disk üzerine filtrasyon ekranı monte edilen, 

disk filtreleri üreticileri; performans ve verim konularında iyileştirmeler yapmışlardır. Filtre 

teknolojilerinin onaylanması gereken Kaliforniya'da, disk filtresi konfigürasyonlarının 

sayısının artması, yasal onay almaktadır. 2001 yılında CDPH, suyun tekrar kullanımı 

uygulamaları için; 230 L/dak/m2 'ye kadar olan hidrolik yükleme hızlarını için ilk disk 

filtrasyonu teknolojisini onayladı. Ayrıca, diğer disk filtrasyonu konfigürasyonları ise benzer 

yükleme hızları için yakın zamanda şartlı kabul almışlardır. 2009’da, Kaliforniya Eyaleti’nde 

620 L/dak/m2 'ye kadar olan yüklemeler için, yüksek hızlı disk filtresi koşullu kabul edilmiştir 

(EPA, 2012). 

8.2.3. Membran Filtrasyonu 

Membran, iki fazı ayıran ve maddenin taşınmasına karşı seçici bir bariyer gibi 

davranan ince bir film olarak tanımlanabilir; membran filtreleme işlemlerine ilişkin ayrıntılı 

tartışmalar EPA Membran Filtrasyon Rehberlik Kılavuzu'nda (EPA, 2005) verilmektedir. Suyun 

membran boyunca akması için bazı türlerde itici güçlere ihtiyaç vardır. Yeniden kullanım 

uygulamalarında, membran prosesleri tipik olarak basınç ile işletilen proseslerdir. Tuzlu 

suların arıtımı için uygulama alanı bulan bazı yeni desalinasyon/tuzunu giderme yaklaşımları; 
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itici olarak osmotik gradyanları kullanmaktadır. Önemli, piyasada mevcut filtrasyon 

prosesleri için, itici gücün ve nominal gözenek boyutunun özeti Tablo 8.1’de verilmiştir.   

Mevcut çeşitli filtre türlerinin gözenek boyutlarında önemli farklılıklar vardır. 

Membran grubu filtrelerinin kullanılması, yüzey filtreleri ya da kum filtreleri kullanılarak 

elde edilenlere göre, daha yüksek kaliteli filtre çıkış suyu elde edecektir. MF veya UF 

membranlar kullanılarak elde edilen bu yüksek çıkış suyu kalitesi; enerji ve ekipman 

maliyetleri dolayısı ile kum ya da yüzey filtresi sistemlerine kıyasla 1.5 ile 2 kat daha yüksek 

bir maliyet ortaya çıkarmaktadır. Yüksek enerji maliyetleri ve özel ekipman gerektirmeleri 

nedeniyle NF ve RO maliyetleri önemli ölçüde daha yüksektir. 

Bir filtreleme sisteminin kapasitesi, genellikle filtrasyon hızı ve filtrasyon 

sistemindeki mevcut yüzey alanına bağlı olarak değerlendirilir. Üreticiler, hidrolik yükleme 

hızlarını ya da su kalitelerini arttırmak suretiyle; filtre performansını arttırmak için sürekli 

olarak yeni filtreleme teknolojileri geliştirmekte ya da var olan teknolojilerini 

değiştirmektedirler ve bu sayede filtrelerini daha ekonomik ya da daha iyi sonuçlar alabilen 

duruma getirmektedirler. 

San Ramon, California'da, DSRSD (Dublin San Ramon Hizmet Bölgesi), filtreleme 

veriminin karşılaştırılması için; 0.2 nominal gözenek boyutlu MF sistemi ile paralel sürekli 

ters yıkama kum filtrasyonu sistemi kullanarak ikincil çıkış suyunun filtrelenmesini 

sağlamaktadır [US-CA-San Ramon]. Bu yeniden kullanım sistemi üzerinde yapılan 

araştırmalar, yüksek seviyedeki parçacık tutulumunun, (MF ile gerçekletirilen durum) daha 

büyük mikroorganizma giderimi (Kriptosporidyum, giyardiya ve toplam koliform) ile 

ilişkilendirildiğini göstermektedir (EPA, 2012). 

    Tablo 8.1. Filtre tipi özelliklerinin özeti 1 

Filtre Tipi Filtrasyon İtici 
Gücü 

Nominal 
Gözenek 

Boyutu (µm) 

Giderimi Hedeflenen Kirleticiler 

Kum 

Sıkıştırılamaz Medya 
Yerçekimi veya 

basınç farkı 
60 – 300  

TSS, bulanıklık, bazı protozoan 
oositler ve kistler 

Sıkıştırılabir Medya    

Yüzey Filtrasyonu 

Yüzey Filtrasyonu Yerçekimi 5 – 20  
TSS, bulanıklık, bazı protozoan 

oositler ve kistler 

Membran2 

Mikrofiltrasyon Basınç farkı 0.05 
TSS, bulanıklık, bazı protozoan 

oositler ve kistler, bazı bakteri ve 
virüsler 

Ultrafiltrasyon Basınç farkı 0.002 – 0.050  
Makromoleküller, kolloidler, çoğu 
bakteri, bazı virüsler, proteinler 

Nanofiltrasyon Basınç farkı <0.002 Küçük moleküller, biraz sertlik, virüsler 

Ters Osmoz Basınç farkı <0.002 
Çok küçük moleküller, renk, sertlik, 

sülfatlar, nitrat, sodyum ve diğer iyonlar 
1Bilgiler CDPH (2012) ve Metcalf ve Eddy (2003)’den alınmıştır. 
2 Bilgiler Water Treatment Membrane Processes (AWWA, 1996)’den alınmıştır. 
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8.2.4.  Biyofiltrasyon 

Biyolojik filtrasyon ya da biyofiltrasyon; granül bir medya filtresinin TOK gibi biyolojik 

olarak parçalanabilir bileşenleri gidermek için, biyolojik olarak aktif olmasının sağlandığı bir 

arıtım tekniğidir. Filtrelenen sularda dezenfektan kalıntısı olmadığı varsayılırsa, herhangi bir 

granül medya filtresinin çoğu, mikrobiyal büyümeyi destekleme özelliğindedir. Sonuç olarak, 

biyolojik aktivitenin arıtım performansına olan katkı seviyeleri değişiklik gösterse de; 

biyolojik aktivite; pestisitler, endokrin bozucu bileşikler ve farmasötiklerin de dahil olduğu 

çözünmüş organik kirleticiler kapsamında olmak üzere, geniş bir yelpazede su kalitesinin 

iyileştirilmesi için, partikül gideriminin ötesinde arıtım performansını artırabilir (Bonne ve 

dig., 2006; Wunder ve dig., 2008; Van der Aa ve dig., 2003). Yavaş kum filtresi, yüksek hızlı 

ve granül aktif karbonun (GAK) da içerisinde bulunduğu çok farklı türde biyofiltrasyon 

kullanılabilir (Evans, 2010). 

Filtre medyasının gözenek boyutuna bağlı olarak, iz kimyasal bileşikler için ciddi 

giderimler elde edilebilir. Fiziksel giderim mekanizması; kimyasal ile sorblanan partiküllerin 

giderimi, medya gözeneklerine emilim (sorpsiyon) yoluyla geçen kimyasalların giderimi ya 

da elektrostatik itiş proseslerini içerir (WRRF, 2012a; Kimura ve dig., 2003). İçilebilir yeniden 

kullanım planlarında yaygın olarak kullanılan biyofiltrasyon, biyolojik parçalanma ile 

kirleticileri gidermek için yaygın fiziksel ve kimyasal yöntemlerin kullanımını arttırır. Daha 

yüksek kaliteli geri kazanılmış su elde etme konusundaki artan ilgi ile beraber, çoklu arıtma 

prosesinin bir parçası olan biyofiltrasyon; belirli uygulamalarda RO gibi yüksek enerjili 

proseslerinin yerini alabilir  

Yavaş Kum Filtrasyonu:  Bölüm 8.5’de tartışılan, nehir seti/kıyısı filtrasyonu (RBF) 

ve toprak-akifer arıtımı (SAT) gibi doğal filtrasyon prosesleri ile birlikte yavaş kum filtrasyonu 

aslında halen günümüzde kullanılmakta olan en eski içme suyu arıtma proseslerinden biridir. 

Yavaş kum filtrasyonu, kimyasal koagülasyon olmaksızın yüzey yüklenme oranlarının düşük 

olduğu küçük çaplı kum kullanır. Yavaş kum biyofiltrasyonunda; kumun üst yüzeyi, sistemin 

hidrolik kapasitesini yenilemek için periyodik olarak kazınarak çıkarılan veya tırmıklanan 

“schmutzdecke” adı verilen biyolojik olarak aktif bir tabaka ile kaplanır. Yavaş kum 

filtrasyonu, kirleticileri gidermek için esasen hem fiziksel hem de biyolojik mekanizmaları 

kullanmasına rağmen, biyolojik mekanizma baskındır (EPA, 2012). 

Yüksek Hızlı Filtrasyon: Yüksek hızlı filtrasyon; yavaş kum filtrasyonundan yaklaşık 

100 kat yüksek yüzey yükleme oranlarına sahip olacak şekilde, kum ve antrasit gibi daha 

büyük çaplı ortamlar kullanır. Bulanıklığı ve organik maddeyi gidermek için, demir klorür 

veya alum gibi bir koagülant prosese dozlanır. Filtrelere periyodik olarak klorlu veya klorlu 

olmayan su ile geri yıkama uygulanmalıdır. Yüksek hızlı filtrasyon ile kolay bir şekilde 

giderilebilmeleri için kompleks organik maddelerin oksitlenerek; daha küçük ve biyolojik 
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olarak daha kolay parçalanabilen organik bileşikler haline getirilmesi ile beraber biyolojik 

etkinliğin arttırılmasına yönelik olarak; bazı zamanlarda ozon, klor, klor dioksit veya 

permanganat kullanan ön oksidasyon işlemleri uygulanır (EPA, 2012). 

Granül Aktif Karbon (GAK) Filtrasyonu: 

Kum ya da antrasit ortam ile kıyaslandığında, GAK ilave adsorpsiyon özelliklerine 

sahip olmakla birlikte aktif karbon ortamında daha büyük mikrobiyal biyokütle (veya 

biyofilm) biriktirebilir. Biyokütle, kirleticilerin biyolojik olarak parçalanmasında ve GAK 

filtrasyonunun tamamlanmasında önemli bir rol oynamaktadır. GAK kullanım ömrü (medya 

değişimleri arasındaki süre), biyolojik prosesler ile uzatılabilir. Bu yüzden; GAK filtrasyonu, 

kirletici giderimi için fiziksel ve biyolojik prosesleri kullanmaktadır. Hedef kirleticileri 

gidermek için temas süresi gereksinimlerine bağlı olarak, GAK filtrasyonu; GAK yüksek hızlı 

filtre, tekli medya derin yatak kontaktörü ya da kum veya antrasit filtre yatağının üzerinde 

filtre katmanı olarak tasarlanabilir. Konvansiyonel yüksek hızlı filtrelerde olduğu gibi, 

kirletici gideriminin geliştirilmesi için yukarı akış koagülantlar ve oksitleyiciler sıklıkla 

kullanılır. Bunlara ek olarak, GAK’ın adsorptif (emici) özellikleri, adsorpsiyon yoluyla istenen 

filtrelenmiş su kalitesinin üretilmesine yardımcı olmaktadır. Bu yüzden, özellikle 

adsorpsiyonun; kirletici gideriminin biyolojik mekanizmasından daha baskın arıtma rolü 

olduğu durumlarda GAK periyodik olarak yenilenmelidir (EPA, 2012). 

8.3. DEZENFEKSİYON 

Amaçlanan kullanım için uygun geri kazanılmış suların sağlanabilmesi amacı ile bu 

teknolojilerden bir veya daha fazlasının kullanılması, herhangi bir yeniden kullanım planının 

önemli bir parçasıdır. Dezenfeksiyon; virüslerin, bakterilerin, protozoan oositlerin ve 

kistlerin de içerisinde bulunduğu mikroorganizmaların etki(n)sizleştirilmesi için tasarlanır. 

Bu patojenik organizmalar ve bağlantılı sağlık riskleri Bölüm 5.2.1’de tartışılmıştır. Geri 

kazanılmış sular için bugüne kadar en yaygın kullanılan dezenfeksiyon yöntemi klorlamadır. 

UV dezenfeksiyonu, kesin olarak kanıtlanmış ve klorun alternatifi olarak yaygın şekilde 

kullanılmaktadır. Diğer dezenfeksiyon alternatifleri; perasetik asit (PAA), ozon, 

pastörizasyon ve ferrat (demir tozu)’dır (WERF, 2008). ABD’de şimdiye kadar evsel yeniden 

kullanım uygulamalarında kullanılmadığı için PAA daha fazla tartışılmamaktadır.  

Florida, yeniden kullanım uygulamalarına izin vermek için rehber olarak NWRI (Ulusal 

Su Araştırma Enstitüsü) UV Yönergelerini kendi düzenleyici kodunda referans olarak 

göstermesine rağmen, bugüne kadar dezenfeksiyon için teknoloji temelli düzenlemelere 

sahip tek eyalet Kaliforniya’dır (NWRI, 2003). Bu nedenle, yeniden kullanım uygulamaları 

için umut vaat eden birçok dezenfeksiyon teknolojisi olmasına rağmen, bu bölüm sıkı/titiz 

araştırmalar yoluyla patojen giderimi yapıldığını gösteren ve geri kazanılmış suyun arıtımı 
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için CDPH'den "şartlı kabul" alan teknolojileri (ferrat şartlı kabul almamıştır) kapsamaktadır. 

CDPH tarafından kabul edilen dört teknoloji vardır; klorlama, UV dezenfeksiyonu, ozon ve 

pastörizasyon. Kaliforniya Başlık 22'ye göre bu dezenfeksiyon teknolojileri için doz 

gereksinimleri, FAC 62-610 uyarınca Florida'da yeniden kullanım için karşılaştırmalı doz 

gereksinimleri ile birlikte Tablo 8.2'de verilmektedir.  

8.3.1. Klorlama 

Klor dezenfeksiyonu, serbest klor veya kloraminler kullanılarak gerçekleştirilebilir. 

Klorlama şeklinden bağımsız olarak, klorlama dezenfeksiyonunun verimi; su sıcaklığı, pH, 

karıştırma derecesi, temas süresi, engelleyici maddelerin varlığı, klorlama türlerinin formları 

ve konsantrasyonları ile birlikte yok edilecek organizmaların türü ve konsantrasyonuna 

bağlıdır. Genel olarak, bakteriler; virüslere oranla klora karşı daha az dirençli iken, virüsler 

de parazit yumurta(cık)lara ve kistlere kıyasla klora daha az dirençlidir. 

Dezenfeksiyon gereksinimleri, genellikle, belirli bir temas süresinden sonra arıtılmış 

suda kalan toplam klorun (serbest klor, kloraminler ve diğer klor/organik maddeleri kapsar) 

izlenmesini içerir. Atıksularda amonyak mevcut olduğunda, dezenfektan olarak serbest klora 

göre daha az etkili ve dezenfektan dozu olarak serbest klora kıyasla daha fazla gerektiren 

kloraminleri (tipik olarak monokloramin) oluşturmak üzere serbest klor ile birleşecektir 

(WEF, 2010). Buna ek olarak, klor; arıtılmış atıksularda kalan diğer organik bileşenler ile 

ölçülebilir birleşik klor kalıntısına neden olan ancak potansiyel olarak düşük dezenfeksiyon 

yeteneğine sahip bileşikler oluşturmak üzere reaksiyona girer. Bu doğal hadisenin oluşumu 

ve etkileri iyi bir şekilde kanıtlanmıştır (Black ve Veatch, 2010; Szerwinski, ve dig., 2012). 

Klor dezenfeksiyonu etkinliği tipik olarak; toplam klor bakiyesi ile temas süresinin 

çarpımı olacak şekilde CrT olarak ölçülür. CrT’nin hesaplanma yöntemleri değişebilmektedir. 

Örneğin, CDPH; CrT konusunu açıkça belirtmiş ve Cr’nin toplam bileşik bakiye ve T’nin ise 

ölçüm noktasındaki temas süresi olduğunu ortaya koymuştur. Ölçülen temas süresi T 

üzerindeki dezenfektan konsantrasyonunun CrT bakiye konsantrasyonunun integrasyonu 

olarak da CrT tanımlanabilir. Su kalitesi ve kimyasına bağlı olarak; gerekli olan veya tavsiye 

edilen temas sürelerinde; uygulanan ve bakiye konsantrasyonda bir fark oluşturan ciddi bir 

klor gereksinimi olabilir. Atık sudaki komplikasyonlardan dolayı, çeşitli inaktivasyon oranları 

için gerekli olan klor CrT değerleri deneysel olarak belirlenmelidir. Çoğu çalışma; serbest 

klor için bir CrT'nin, kloraminler için olan aynı CrT’den daha iyi olduğunu göstermiştir. 

Bununla birlikte, serbest klor kullanarak dezenfeksiyon için daha düşük bir dozun 

gerekebileceği varsayımı yanıltıcıdır. Çünkü, atıksu çıkış sularında serbest klor bakiyesinin 

elde edilmesi yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı zorlaşabilir.  
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Tablo 8.2. Üçüncü derecede geri kazanılmış su ve yüksek seviye dezenfeksiyon için 
Kaliforniya ve Florida dezenfeksiyon arıtımı temelli standartlar  

Dezenfeksiyon 
Prosesi 

Kaliforniya Florida2 

Klorlama 450 mg-dk/L CrT1  

25 mg-dk/L < 1000 MPN/100 ml (Fekal 
koliform için) 
40 mg-dk/L 1000 ile <10000 MPN/100 ml 
(Fekal koliform için) 
120 mg-dk/L >1000 MPN/100 ml (Fekal 
koliform için) 

UV 

Kum veya kumaş filtrasyonunu takiben  
100 mJ/cm2  
MF veya UF’yi takiben 80 mJ/cm2  
Ters osmozu takiben 50 mJ/cm2 
 

Tek tip standart yok 

Ozon 
1 mg-dk/L CT1  
 

Standart yok 

Pastörizasyon 179 derece F'de 10 saniye temas süresi Standart yok 
1CT; ölçülen model temas süresi ile temas süresinin sonundaki kalan bakiye oksitleyicinin çarpımı. CrT; 

toplam klor bakiyesi ile temas süresinin çarpılması 
2Florida’nın değişken dezenfeksiyon standartları; fekal koliform konsantrasyonu ile patojen seviyesi 

arasına direkt bir bağıntı olduğunu varsayar. 
MNP=Olması en muhtemel sayı 

 

Serbest ve bağlı klorun dezenfeksiyon kabiliyetinde ölçülebilir farklılıklar vardır. 

Serbest klor, atıksuda hızlı ve etkili bir viral dezenfektandır. Fakat, orta derecede bir 

amonyak konsantrasyonu, çocuk felci virüsü ve MS2 kolifaj (MS2) için azaltılmış 

dezenfeksiyon potansiyeline sahip birleşik bir kalıntı ile sonuçlanır (Cooper, 2000). Örneğin, 

Kaliforniya'da, doğrudan halka açık temas potansiyeline sahip, içilebilir olmayan suyun 

yeniden kullanımı uygulamaları için 450 mg-dk/L'nin CrT gereklidir. Bu dozda CDPH, 

dezenfeksiyonun klor veya kloraminler için 4 log virüs giderimi sağlayacağını kabul 

etmektedir. Bununla birlikte, son araştırmalar; yüksek kalitede azotlanmış çıkış suyunun, 50 

mg-dk/L ya da daha düşük bir CrT değerinin Kaliforniya'da yeniden kullanım için yüksek 

"üçüncül geri dönüşümlü su" dezenfeksiyon kalitesini karşılayabileceğini göstermiştir (Maguin 

ve dig., 2009). 

Giyardiya lamblia, kriptosporidyum parvum ve hominis gibi patojenik protozoan 

parazitleri; kendilerini çevresel hasarlardan ve klor gibi oksitleyicilerin etkisizleştirmesinden 

koruyan oositler ya da kistler olarak çevrede bulunmaktadır (EPA, 2004). Yakın tarihli 

protozoan arıtımı hedefleri, araştırmaları ve yayınları ışığında; geri kazanılmış su 

dezenfeksiyonu için klor kullanımı ile ilgili endişeler gündeme gelmiştir (Gennaccaro ve dig., 

2003; Garcia ve dig., 2002). Gennaccaro ve arkadaşları (2003), filtrasyon ve klorlamayı 

kullanan çeşitli geri dönüşüm tesisleri üzerinde yapılan araştırmada, son dezenfekte edilmiş 

çıkış atıksu numunelerinin yüzde 40'ında bulaşıcı Kriptosporidyum oositleri tespit etmişlerdir. 

Bu yüzden, çoğunluğunda klorlama kullanılan geri kazanılmış çıkış sularında, Giyardiya ve 

Kriptosporidyum’un canlı olabileceği literatürde belgelenmiştir. Geri kazanılmış sulara 
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bulunan bazı canlı protozoan patojenlerinin klor ile dezenfekte olması beklenilmektedir.  

Giyardiya ve Kriptosporidyum etkinsizleştirilmesinde yaşanan zorluklardan dolayı, 

klor dezenfeksiyonunu UV ile birleştirme; son zamanlarda artan şekilde ilgi çekmektedir. 

Çünkü; bu durum; daha geniş bir yelpazede patojenlerin dezenfeksiyonu, bakiye yoluyla 

gelişmiş güvenilirlik, azalan dezenfeksiyon yan ürünleri (DBPs) ve potansiyel maliyet düşüşü 

gibi birçok faydayı da beraberinde getirmektedir. Yakın tarihli bir rapor, kloraminlerin UV 

ile birleştirildiği durumlarda; 2 cfu/100 mL'nin altında ortalama toplam koliform 

seviyelerinin ve 5 log çocuk felci virüsü etkinsizleştirilmesinin sağlanabildiğini; bununla 

beraber klorun, kloraminlere oranla hala daha etkili bir dezenfektan olduğunu ortaya 

koymuştur (WRRF, 2010d). 

EPA, içme sularının arıtımında, mühendislerinin yalnızca serbest klor (Sıcaklık ve 

pH'ya bağlı olarak 50 mg-dk/L'lik bir CrT'de; 3-log etkisizleştirme) ile anlamlı/önemli 

Giyardiya etkinsizleştirilmesini tahmin etmelerini önermektedir. Çünkü kombine klor, 

eşdeğer bir arıtım seviyesi için 1,000 mg-dk/L'lik bir CrT'ye ihtiyaç duymaktadır. Bu eyaletler 

için belirlenen gerekli klor CrT; mevzuata uygunluğu açısından mikrobiyolojik hedeflerin 

sürdürülmesi ile bağlantılı olarak CrT'nin sürekli izlenmesi ve kontrolünü kapsar. Kaliforniya 

gibi bazı eyaletler, yeni klorlama tesislerinin tamamlanmasının ardından asgari temas 

sürelerinin gösterilmesini talep etmektedir. Ve, geri kazanılmış bir su dağıtım sistemine giren 

geri kazanılmış su için, ulaşım süresine ve bakiye talebine bağlı olarak klor bakiyesini 

artırmak yaygın bir durumdur. Akarsulardaki akışın arttırılması amacı ile geri kazanılmış 

suların bu akarsulara verildiği durumlarda klorsuzlaştırma gerekli ise; klorsuzlaştırma, boru 

çıkışı arıtım şeklinde sağlanabilir.  

8.3.2. Ultraviyole Dezenfeksiyon 

Giderek artan enerji verimliliği ve düşük maliyetli UV teknolojileri nedeniyle geri 

kazanılmış suyun UV dezenfeksiyonu uygulamaya girmektedir. Büyük sistemler halihazırda 

Roseville, Calif (1972 L/sn) ve Mesa / Gilbert, Ariz (1402 L/sn) gibi şehirlerde başarıyla 

çalışmaktadır [US-AZ-Gilbert]. 2012 itibariyle, UV; kanıtlanmış ve sağlam bir dezenfeksiyon 

yöntemidir. Bununla birlikte, UV ile arıtılmış atıksuların dezenfeksiyonu çeşitli faktörler 

nedeni ile karmaşık hale gelebilir. Bu faktörlerin çoğu, UV dezenfeksiyon reaktöründen önce 

uygulanan arıtım seviyesinin yararlılığına göre yönetilir. 

UV dezenfeksiyon performansını ve verimliliğini etkileyebilecek iki önemli su kalitesi 

konusu; partikül ilişkili mikroorganizmaların bulunması ve atıksuyun UV geçirgenlik (UVT) 

durumudur. Partiküller hedef mikropları saklayabilir, onları UV ışığından korur ve bakteriler 

çoğunlukla partikül halindeki maddeye gömüldükleri için, partikül tarafından kısmen ya da 

tamamen UV ışığından korunurlar (Paraskeva ve dig., 2002; Emerick ve dig., 1999). Partikül 
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boyut dağılımı, UV dezenfeksiyon verimliliği için bir potansiyele işaret eder. Küçük 

partiküllerin, koruyucu etkisi azaldığından dolayı UV verimine olan etkileri daha büyük 

partiküllere nazaran daha az olacaktır (Jolis ve dig., 2001). 10 mikrondan büyük partiküller, 

mikroorganizmaların UV ışığı ile dezenfekte edilmesini önleyebilir. Suyun dezenfeksiyondan 

önce filtreden geçirilmesi; hem partiküllerin azaltılması (Gömülmüş ve korunmuş 

mikroorganizmalara sahip büyük partiküllerin sayısının azalması) hem de UVT'nin artmasıyla 

(Daha küçük parçacıkların azaltılması; organizmaları korumayan fakat UVT'nin azalmasına ve 

böylelikle UV verimliliğini düşürmesi) nedenleri ile UV dezenfeksiyon verimini iyileştirir. 

Chevrefils ve arkadaşları (2006), UV ile bakteri, virüs ve protozoa dezenfeksiyonu 

konuları ile ilgili literatürün ayrıntılı bir incelemesini yapmıştır. Yaptıkları bu çalışma ile; 

UV’nin çocuk felci virüsü, kalisivirus, reovirus, koksakivirus, rotavirüs ve hepatit gibi 

virüslerin de içerisinde olduğu çoğu mikroorganizma için çok güçlü bir dezenfektan olduğunu 

açıkça ortaya koymuşlardır. Tipik olarak, UV sistemleri; bakteriyel indikatör organizmalar 

için, düzenlemeleri karşılayabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Örneğin, California'da 

düzenlenen "üçüncül geri kazanılmış su" için toplam koliform düzeyi; oldukça düşük UV 

dozları ile elde edilebilecek 100 mL su için 2,2 cfu’dur (cfu/100 mL). Bununla beraber, 5 log 

virüs gereksinimini (100 mJ/cm2) karşılamak için daha yüksek dozlar gereklidir. UV dozu, cm2 

başına saniye olarak milijul (mJ/cm2) olarak ölçülür ve mW/cm2 olarak ölçülen UV 

yoğunluğunu ve saniye cinsinden maruz kalma süresinin çarpımı ile hesaplanır. 

UV dezenfeksiyonuyla ilgili bir sorun, bazı organizmaların UV'ye maruz kaldıktan sonra 

fotoreaktivasyona uğraması olasılığıdır. Bu durum, mikroorganizmaların UV yüzünden zarar 

gören DNA’larını onarmaları sırasında meydana gelir. Dezenfekte olmuş organizmaların 

fotoreaktivasyonu, UV yüzünden hasar görmüş hücreler, hasar gören DNA'larının hücre 

tarafından başlatılan onarımını tetikleyen görünür dalga boyu spektrumundaki (310’dan 480 

nm’ye kadar) ışığa maruz kalmaları ile meydana gelebilir (Harris ve dig., 1987; Ni ve dig., 

2002). Fotoreaktivasyon; UV dozunun, organizmaların konsantrasyonunun, UV geçirgenliğinin 

ve askıdaki katı maddelerin konsantrasyonunun bir fonksiyonu olabilir. Fakat, Lindenauer ve 

Darby (1994) UV ile dezenfekte edilen atıksulardaki toplam koliform fotoreaktivasyonunun 

artan UV dozu ile azaldığını bulmuşlardır. Bundan dolayı, arıtılmış suların açık havzalarda 

depolandığı durumlarda; “üçüncül geri kazanılmış su” (Filtrasyon teknolojisine bağlı olarak 

100, 80 veya 50 mJ/cm2) için Kaliforniya’nın gerektirdiği gibi orta seviye ve üstü UV doz 

değerleri uygulanabilir.   

UV endüstrisi makul enerji verimi olan ama düzenli olarak değiştirilmesi gereken çok 

sayıdaki lambadan dolayı bakım zorlukları bulunan, büyük miktarlarda alçak basınç (LP), 

düşük yoğunluklu lambalardan oluşan orijinal sistemlerin uygulanmasından bu yana önemli 

ilerlemeler kaydetmiştir. Orta basınç (MP) UV sistemleri lamba problemini çözmekle 
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beraber, LP sistemlerinin enerji kullanımının üç ila dört katı enerji kullanımı artışı ile 

sonuçlanmıştır. UV endüstrisi, bu durum sonrası; yeniden LP kapsamında tekil lambalar için 

160 watt'tan 1.000 watt'a kadar enerji ile watt/lamba arasında değişen yüksek çıkış/güç 

(LPHO) sistemlerini geliştirerek reaksiyon vermiştir. Daha büyük pazara ulaşmak için daha 

yenilikçi UV teknolojilerinden biri de elektrot lambalarından gelen konvansiyonel voltaj 

diferansiyelinin yerine UV ışığı üretmek için mikrodalgaları kullanan mikrodalga UV 

sistemleridir. LPHO ve mikrodalga teknolojilerindeki bu yenilikler, makul enerji kullanımı 

değerlerinde en düşük UV kurulumunu sağlamaktadır. Sodyum hipoklorit maliyetlerine 

kıyasla UV sistemleri için daha az inşaat ve işletme maliyeti olması olağandışı değildir. 

UV dozunun düzenlendiği bu eyaletlerde (Örneğin; Kaliforniya, Washington, Hawaii) 

UV sistemleri, ya yapımdan önce onaylanmalı ya da yapımdan sonra yerinde onaylanmalıdır. 

Doğrulama süreci, potansiyel çalışma koşulları aralığında UV reaktörlerinin detaylı üçüncü 

taraf araştırmalarından oluşur. Kaliforniya'daki yeniden kullanım uygulamaları için 

kullanılacak UV ekipmanı için, CDPH'den şartlı onay almak için, Başlık 22'deki gereklilikler 

yerine getirilmelidir. CDPH, Ulusal Su Araştırmaları Enstitüsü’nün (NWRI) İçme Suyu ve Su 

Geri Kullanımı için Ultraviyole Dezenfeksiyon Rehberi (NWRI UV Rehberi) uyarınca detaylı 

test ve çalıştırmayı gerektirir. NWRI UV Kılavuzları; dezenfeksiyondan sonra, dezenfekte 

edilen filtre edilmiş geri kazanılmış sularının esas olarak patojen içermediği, 5 log çocuk felci 

virüsü etkisizleştirilmesini ve 7 günlük ortalama toplam koliformun 2.2 MPN/100 mL olması 

gerekliliklerini karşılayacak şekilde rehberlik eder. 

Buna ek olarak, NWRI UV yönergeleri yakın zamanda revize edilmiş ve Ağustos 2012'de 

ilan edilmiştir. 2012 versiyonuna dahil edilen, geri kazanılmış sulara ilişkin önemli 

değişiklikler şunları içerir (NWRI, 2012): 

• Tüm geri kazanım sistemleri, dezenfeksiyon performansının tasarım amacına 

uygun olduğunu gösteren şletmeye alma testlerine tabi tutulmak zorundadır. 

• Hız profilleri, pilot verileri tam ölçekli tesis tasarımına aktarmak için bir seçenek 

olarak ortadan kaldırılmıştır. 

• Hem validasyon hem de devreye alma testleri için, Yerinde MS-2 tabanlı virüse 

ilişkin testler kullanılır.  

• Redüksüyon eşdeğer dozunun elde edilmesi için standart bir MS-2 doz-tepki eğrisi 

kullanılır. 

• Tasarım eşitliği, geri kazanım sistemleri için %75 ve altı tahmin aralığına 

dayanmaktadır. 

• Devreye alma testleri; operasyonel tasarım denkliğini aşan ve yerinde yapılan sekiz 

ölçümden yedisini gerektirir. 
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8.3.3. Ozon 

Geri kazanılmış suda farmasötik açıdan aktif ve endokrin bozucu bileşiklerin (EDC'ler) 

saptanması, ozon dezenfeksiyonunun uygulanmasına olan ilginin artması ile sonuçlanmıştır. 

Ozon, renk giderimi kadar CEC'lerin giderimi konusunda da ikincil faydaları olan oturmuş bir 

dezenfeksiyon teknolojisidir. Dezenfeksiyon ile ilgili olarak, mikrobiyal etki(n)sizleştirme 

mekanizması; hücre zarlarını ve nükleik asitleri bozması ve zar boyunca transferi/taşınmayı 

değiştirmesi yönüyle klora benzeyen kimyasal bir prosestir. Bu durum, hücre parçalanmasına 

neden olarak mikroorganizma DNA'sında geri dönüşü olmayan hasara neden olur. Ozonun 

yüksek oksidasyon potansiyeli, dolaylı içilebilir uygulamalarda tat ve koku sorunlarına neden 

olabilecek CEC'ler ve diğer bileşiklerin oksitlenmeleri için uygun ortam sağlamaktadır. 

Ayrıca, klorlanmış DBP'lerin öncüsü olarak hareket edebilen daha büyük organik bileşikleri 

parçalamakta ve UVT'de bir artış sağlamaktadır. Böylece ozonlamanın sonrasında daha fazla 

enerji tasarruflu UV dezenfeksiyonu sağlanmaktadır (Kleiser ve Frimmel, 2000). 

Ozonlama, önemli faydalara sahip olmasına rağmen, 2010 yılı itibarıyla Amerika 

Birleşik Devletleri'ndeki bir düzineden daha az sayıda arıtma tesisinde kullanılmıştır ve 

bunlardan sadece ikisi özellikle yeniden kullanım uygulamaları ile ilgilidir. Ozon, içme suyu 

endüstrisinde yaygın olmakla birlikte; Ishida ve arkadaşlarının (2008), geri kazanılmış suların 

dezenfeksiyonu için ozon uygulanmasına yönelik yeni yaklaşımlarının vurgulandığı 

belgelenmiş çalışma gibi yeniden kullanım alanındaki giderek artan ozon dezenfeksiyonu 

çalışmalarının farkında olmak önemlidir. Atıksu geri kazanımı için ozon dezenfeksiyonu 

sistemlerinin tasarlanması ve işletilmesi işi, içme suyu endüstrisinde faydalanılandan daha 

alternatif bir yöntem ile ele alınabilir. İçme suyu ozon dezenfeksiyonu, geleneksel içme suyu 

Ct konseptine dayanıyor; temas süresi ve doz belirlenmesi (mg-dk/L'de) için ozon kalıntısı. 

Geleneksel içme suyu Ct konseptinin uygulanması; ozonun hızlı bir şekilde parçalanmasından 

dolayı, ozon kalıntısı ortaya çıkmadan önce ciddi bir bakteriyel giderime ulaşılabileceğinden 

ötürü atıksu dezenfeksiyonu için uygun olmayabilir (Absi ve dig., 1993; Janex ve dig., 2000; 

Lazarova ve dig., 1998).  

Atıksu dezenfeksiyonunda ozon ile bakterilerin etki(n)sizleştirilmesi, büyük ölçüde 

çıkış suyu kalitesine bağlıdır. İçme sularındaki uygulamalar ile karşılaştırıldığında, proses; 

atıksuya ilk olarak ozon verildiğinde, ozon konsantrasyonuna kıyasla temas süresine daha az 

bağlıdır (Tyrrell ve dig., 1995; Janex ve dig., 2000; Ishida ve dig., 2008). Bu gözlem, hedef 

mikroorganizma için spesifik olabilse de, kolayca oksitlenebilir materyallerin bulunup 

bulunmaması; temas süresinin öneminin belirlenmesinde etkili gibi görünmektedir (Sommer 

ve dig., 2004). Filtrelenmiş atıksular ile ilgili ayrıntılı araştırma, geri kazanılmış suların 

dezenfeksiyonu için CDPH tarafından koşullu olarak ozonun kabul edilmesi ile sonuçlanmıştır. 

Tüm deney koşulları için, bu araştırma, 1 mg-dak/L'nin altındaki bir Ct'nin, saptanamayan 



178 
 

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

toplam koliform sayımı ve CDPH tarafından istenen 5 log virüs bariyerinin karşılandığını ve 

böylelikle CDPH’nin 1 mg-dk/L'lik minimum ozon Ct gereksinimini belirlemiştir (Ishida ve 

dig., 2008).  1.0 mg-dk/L'nin üzerindeki Ct değerlerinin, çeşitli geri kazanılmış sular için 

belirlenen koliform standartlarını karşıladığı bildirilmiştir (WRRF, 2012a). 

Atıksulardaki ozona hidrojen peroksitin ilave edilmesi ile birlikte bromat oluşumunun 

azaldığı fakat bu durumun da bromür varlığından dolayı endişelere sebep olduğu 

görülmüştür. Konunun su kimyası ile ilgili olduğu bilinmesine rağmen; araştırma raporlarının 

çelişkili sonuçları ve bu farklılıkların sebepleri tam olarak anlaşılamamıştır. Dahası, ozon 

temas süresinin 30 saniyeden 120 saniyeye çıkarılması ile birlikte dezenfeksiyon 

performansının önemli ölçüde arttığı görülmemiştir (WRRF, 2012a).  

Süreç ekonomisini iyileştirmekle birlikte, CEC'ler konusundaki ilgiyi artıran; son 

yıllardaki ozon üretimi ve çözündürme teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde, atıksuların 

dezenfeksiyonu konusunda birkaç yeni ozon sistemi tasarım aşamasında, yapım aşamasında 

olanlar ile birlikte ve son zamanlarda işletmeye alınmışlardır. Clark İlçesi Su Geri Kazanım 

Bölgesi, kendi arıtımını kum filtrasyonu ve UV’den membran filtrasyonu ve ozona 

yükseltmiştir.  

8.3.4. Pastörizasyon 

Pastörizasyon, patojenik veya (gıdalarda) bozulma yapan mikroorganizmaları 

etkisizleştirmek için bir maddeye ısı uygulanması prosesidir. Proses, Louis Pasteur tarafından 

1864'te keşfedildi ve o zamandan beri gıda endüstrisinde standart bir uygulama halini aldı. 

Pastörizasyon, A sınıfı biyokatılar standartlarına ulaşmak için patojenleri etkisizleştirmek 

amacıyla (atıksu) arıtma çamuru proseslerinde kabul gören bir uygulama haline gelmiştir. 

Mikroorganizmaların termal inaktivasyonu, bir dizi faktöre bağlı olabilir; 

organizmanın özellikleri, organizma için stres koşulları (örneğin; besin kısıtlaması), büyüme 

aşaması, ortamın özellikleri (örneğin; ısı penetrasyonu/girişi, pH, yağlar ve katılar gibi 

koruyucu maddelerin varlığı vb.), sıcaklık ve maruz kalma süresi kombinasyonları. 

Pastörizasyon sistemlerinin tasarımında, sıcaklık ve maruz kalma süresi kombinasyonları 

baskın parametelerdir (Moce´-Llivina ve dig., 2003; Salveson ve dig., 2011). Pastörizasyon, 

Santa Rosa'nın Laguna Atıksu Geri Kazanım Tesisi'nde uygulanmakla beraber yeni teknolojileri 

gözden geçirmek ve koşullu onay (genellikle "Başlık 22" onayı olarak anılır) almak için CDPH 

programının bir parçası olarak doğrulama testi yapıldı (Salveson ve dig., 2007). Bu ve diğer 

çalışmalardan yola çıkarak; CDPH, spesifik minimum temas süreleri ve sıcaklıkları için sıkı 

"üçüncül geri kazanılmış su kriterleri" ni karşılamak için pastörizasyonu onayladı. 

Pastörizasyonun ekonomik değeri, atık ısının alınabilir ve dezenfeksiyon için transfer 

edilebilir olduğu durumlarda en uygundur. Isı eşanjörleri, dezenfekte edilmemiş suları 
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önceden ısıtmak için; dezenfekte edilmiş sıcak sulardan ısının yeniden alınmasında 

kullanılabilir. Ayrıca; dezenfekte edilen çıkış sularının, dezenfekte edilmemiş giriş 

sularından sadece birkaç derece soğutulmasında da kullanılabilir. Atık ısı örnek kaynakları; 

doğalgaz, çürütücü gaz ya da sıcak su ile çalışan türbinlerden çıkan egzoz ısısını içerir. 

Pastörizasyon için uygun ekonomi, 25 L/s gösteri(m) sisteminin (Şekil 8.1) inşa edildiği ve 

sürekli işletmede olan Ventura, Kaliforniya'da gösterilmiştir. Bu hizmetteki yüksek güç 

maliyeti nedeniyle, pastörizasyon; UV dezenfeksiyonuna kıyasla yaşam çevrimi masraflarında 

birkaç milyon dolar tasarruf sağlamayı öngörmektedir (US-CA-Pasteurization). Şekil 8.1’de 

Kaliforniya’daki pastörizasyon ünitesi verilirken, Şekil 8.2’de ise İleri oksidasyon prosesi 

(İOP) akım şeması verilmektedir. 

 
Şekil 8.1. Ventura, Kaliforniya'daki pastörizasyon gösteri/demonstrasyon sistemi  

 
Şekil 8.2. UV/H2O2 İOP içeren örnek WRF arıtım sırası/dizisi  

8.3.5. Ferrat 

Ferrat ,1970'lerde klorun yerini alacak kimyasal olarak keşfedildi. Fakat, önceki 

sentez yöntemleri, ferratın kullanım maliyetini yüksek bir seviyeye çıkarmıştır. Son 

zamanlardaki ferratın yerinde üretim yöntemleri konusundaki yeni gelişmelerle birlikte, 

yaygın olarak uygulanan diğer oksidasyon ve dezenfeksiyon proseslerine alternatif olarak 

uygulanma potansiyeli vardır. Araştırma, ferratın; yan ürün oluşumunu en aza indirmek 

suretiyle çok önemli bir fayda sağlamasının yanında, dezenfeksiyon prosesleri için son derece 
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rekabetçi bir yükseltgen madde (oksitleyici) olabileceğini göstermiştir. Ferrat kimyası, 

yükseltgenme basamağı +6 olan demir (Fe+6) oluşumu ile sonuçlanır ve çözeltinin pH’sına 

bağlı olarak çok güçlü bir oksitleyicidir. pH, çözeltideki ferratın kararlılığını ve reaktifliğinin 

(tepkiselliğini) belirleyeceğinden, ferrat dezenfeksiyonunun uygulanabilir olduğu koşulların 

belirlenmesi için denemelerin yapılması gerekmektedir. Atıksuların dezenfeksiyonunda 

ferrat kullanımı hakkında pek çok rapor bulunmakla beraber, konu ile en çok alakalı 

literatürün bir özeti Skaggs ve arkadaşları (2009 and 2008) tarafından yapılmıştır.    

Yerinde ferrat üretimi; büyük hacimlerde kostik, dökme ferrik klorür ve hacimli sıvı 

sodyum hipoklorit çözeltileri gerektirir. Yerinde üretim sistemi eklenmesi dışında, bir ferrat 

dezenfeksiyon sisteminin bileşenleri, sıvı hipoklorinasyon sistemine benzer. Ferrat 

dezenfeksiyonunda ilave katılar üretildiğinden, oluşan bu katıların taşınması; ferrat 

dezenfeksiyon sistemi için ek bir özellik olabilir. Gerekli dezenfeksiyon dozunu belirlemek 

için bölgeye özgü testler yapılmalıdır. 

8.4. İLERİ OKSİDASYON 

İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP);  UV/H2O2, ozon/ H2O2, ozon/UV, UV/TiO2 (titantum 

dioksit) ve Şekil 8.2’de gösterildiği gibi arıtma akım şemasının sonuna eklenebilen çeşitli 

Fenton reaksiyonlarını (Fe/H2O2, Fe/ozon, Fe/H2O2/UV) (Asano ve dig., 2007; Stasinakis, 

2008; Munter, 2001) içeren su arıtımı teknolojilerinin bir sınıfıdır. Bu teknolojilerin, 

endüstriyel atıkların ve atıksularının CEC’lerinin ve toksisitelerinin azaltılmasından yüksek 

teknolojiler için arıtılmış sulara kadar olan geniş bir yelpazede uygulama alanı vardır 

(Munter, 2001; WRRF, 2012f). Klasik atıksu arıtma proseslerinde önemli seviyelerde 

arıtılamayan farmasötikler ve kişisel bakım ürünleri (PPCPs) ve endokrin bozucu bileşikleri 

(EDCs) hedef alabilme kabiliyeti nedeniyle bu proses, içilebilir uygulamalar için geri 

kazanılmış su arıtımında özellikle değerlidir (Miège ve dig., 2008). 

Çeşitli temel arıtma teknolojileri İOP’lerini kullanabilmelerine rağmen, her bir İOP; 

oldukça reaktif ve nonspesifik ara türler (hidroksil radikaller ve süperoksit radikalleri gibi) 

oluşturmak için tasarlanması nedeni ile birbirlerine benzemektedir (Glaze ve dig., 1987). 

Yeniden kullanım uygulamaları için umut vaat eden ileri oksidasyon için mevcut birçok 

teknoloji vardır. İOP'leri, Tablo 8.3'de gösterildiği gibi paralel dezenfeksiyon ve oksidasyon 

proseslerini birleştiren ve radikal türlerin yüksek elektrokimyasal oksidasyon potansiyelinden 

yararlanmak için tasarlanmıştır. 

Bir İOP'de oluşan hidroksil radikaller, organik bileşikleri parçalayarak birincil 

dezenfektana paralel çalışmakla birlikte toksik organik bileşiklerin daha az toksik bileşiklere 

dönüşümünü sağlarlar (Stasinakis, 2008). Hidroksil radikali oluşumu ve mevcudiyeti pH’dan 

etkilenir fakat sadece ekstrem pH değerlerinden (Arakaki, 1999); tipik pH değerlerinde, 
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hidroksil radikali oluşum oranları önemli ölçüde değişmeyecektir (Watts ve dig., 1994). 

Serbest radikaller, sudaki elektron alıcıları ile hızlı reaksiyona girer ve bunun sonucunda 

atıksu yüksek oranda arıtılır (Rosario-Ortiz ve dig., 2010). Bu nedenle, arıtılmış atıksularda 

bulunan organik türler, hidroksil radikalleriyle rekabete girebilir ve tercih edilen 

reaksiyonun, iz organik bileşiklerin (TrOC’ler) oksidasyonu, gerçekleşmesi olasılığı daha 

düşüktür. 

Tablo 8.3. Çeşitli dezenfektanlar için elektrokimyasal oksidasyon potansiyeli (EOP) 
[Tchobanoglous ve arkadaşları, (2003)'den uyarlanmıştır]  

Oksitleyici  EOV (V) Klora Göre EOP 

Hidroksil Radikali 2.80 2.05 

Ozon 2.08 1.52 

Perasetik asit1 1.81 1.33 

Hidrojen peroksit 1.78 1.3 

Hipoklorit 1.49 1.1 

Klor 1.36 1 

Klor dioksit 1.27 0.93 

1 Enviro-Tech Kimya Hizmetleri A.Ş.'nin verdiği perasetik asit verileri 

İleri oksidasyon prosesleri; PPCP’ler ve geniş çeşitlilikte potansiyel EDC’ler gibi zor 

ayrışabilir organik maddeleri kapsayan arıtım hedeflerine hitap etmek için içilebilir yeniden 

kullanım uygulamalarında sıklıkla kullanılır. Aktif karbon gibi diğer arıtma alternatifleri ile 

karşılaştırıldığında, İOP’leri ayrıca geniş çeşitlilikteki mikrobiyal hedefleri dezenfekte 

edebilir ve adsorpsiyon ya da fiziksel ayırım yolları ile yapılan bileşiklerin basit şekilde 

ayrılmasının aksine, patojenlerin ve CEC’lerin kapsamlı olarak giderilmesi ile sonuçlanır 

(WRRF, 2012g). Nitrozaminleri, özellikle de kanserojen DBP NDMA'yı (dezenfeksiyon yan 

ürünü, N-nitrozodimetilamin) potansiyel yeniden kullanım uygulamalarında yok etmek için 

UV tabanlı İOP'leri sıklıkla kullanılır [US-CA-San Diego]. Bu durum, bu bileşiğin 

düzenlenmesinde EPA’nın önünde olan Kaliforniya'daki NDMA düzenlemelerine yanıt olarak; 

EPA, NDMA'yı (ve diğer beş nitrozamin) 2006 yılında kendisinin ikincil Düzenlenmemiş 

Kirletici İzleme Listesine (UCMR2) koymuştur. 

İleri oksidasyon sistemlerinin işletme maliyeti, içilebilir yeniden kullanım 

uygulamaları için toplam işletme masrafları ile kıyaslandığında; bu maliyetler marjinaldir. 

Avustralya'da yapılan yeni bir araştırmada, UV sistemini çalıştırmadan kaynaklı elektrik 

masrafı; toplam enerji maliyetinin sadece % 3.5’u, H2O2 maliyetleri ise yerinde kullanılan 

kimyasalların toplam maliyetinin yalnızca %4'ünü oluşturduğunu ortaya koymuştur (Poussade 

ve dig., 2009). Suların Yeniden Kullanımı Araştırma Kurumu (WRRF, 2012a); medya 

filtrasyonu, MF filtrasyonu ve UF filtrasyonunu takiben en düşük maliyetli İOP’nin ozon 

olduğunu ispatlamıştır. Ortam medyası, MF ve UF filtrasyonunu takiben daha pahalı 
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teknolojiler arasında UV/H2O2, ozon/H2O2, TiO2/UV, UV ile birlikte perasetik asit ve diğer 

birkaç teknoloji yer almaktadır. Ters osmoz (RO) arıtımını takiben optimum İOP sistemi hedef 

bileşiğe bağlıdır. Eğer NDMA’nın yok edilmesi ana hedef ise, UV/H2O2; eğer organik madde 

giderimi öncelikli hedef ise muhtemelen ozon/H2O2 veya ozon en düşük maliyetli arıtım 

teknolojisi olacaktır. 

Bazı yeniden kullanım durumlarında, mevcut içilebilir su kaynaklarının 

güçlendirilmesi gerekmektedir. Planlanmış dolaylı içilebilir yeniden kullanım (IPR) 

uygulaması, kabul ve uygulama açısından büyümeye devam etmektedir. Bu kabulün ana itici 

unsurlarından biri su arıtımına ilişkin artan kamuoyu bilgisi olup, özellikle de atıksuların, 

içilebilir tüketim için güvenli olarak değerlendirilmesinden önce geçirdiği geniş çaplı 

arıtımdır. IPR'deki ayrıntılı arıtım dizisinin çok önemli bir parçası UV ışığı ve H2O2'nin 

birleştirilmiş kullanımıdır. IPR uygulamalarında UV/ H2O2 sadece dezenfeksiyon sağlamakla 

kalmaz aynı zamanda CEC’leri de yok eder (Drewes ve dig., 2002). Örnekler, IPR projeleri 

yeraltı sularının yenilemesini sağlayan OCWD (Orange İlçe Su Bölgesi) ve WBMWD (West 

Havzası Belediye Su Bölgesi) ile birlikte yerel su yüzeyinin zenginleştirilmesi için atıksuları, 

içme suyundan daha iyi kalitede arıtacak bir projeye başlanılan Big Spring, Teksas bölge 

halkını kapsıyor. Bu durumlarda, entegre bir membran sisteminin (IMS) varlığı, UV/H2O2 

İOP'ne ciddi bir ön arıtım sağlamaktadır. 

8.5. DOĞAL SİSTEMLER 

Doğal filtrasyon işlemleri; nehir kıyılarının, akiferlerin ve medya-toprak ve bitkilerden 

oluşan sulak alanların temel özelliklerinden faydalanarak; suları süzer ve bazı durumlarda 

biyolojik olarak oksitleyebilen ve kirleticileri azaltan biyofilm büyümesi için yüzey sağlar. İki 

doğal arıtma yaklaşımı sulak alanlar ve toprak akifer filtrasyonunu (Bu tartışma amaçları 

doğrultusunda nehir filtrasyonunu da kapsamaktadır) içerir (EPA, 2012). 

8.5.1. Doğal Sistemlerde Arıtma Mekanizmaları 

Doğal sistemler; patojenlerin, organik karbonun, endişe yaratan kirleticilerin ve 

nütrientlerin yüzey altı taşınımı sırasında giderimleri ya da azaltılmaları için potansiyele 

sahiptir. Geri kazanılmış sular yüzey altı boyunca filtre olduğu için, yayılma havuzlarının 

kullanıldığı SAT (toprak-akifer arıtımı) sırasında su kalitesinde; fiziksel, biyolojik ve kimyasal 

iyileşmeler meydana gelir. Akifer depolanması ve geri kazanımı (ASR), vadoz zon (toprakta 

suya doygun olmayan kısım) enjeksiyonu ya da direkt enjeksiyon sırasında bu mekanizmalar 

da değişen ölçüde ortaya çıkabilir. Bu durum, özellikle yüzey altı kalma süresinin oldukça 

değişken olabileceği ASR sistemleri için geçerlidir. 

Patojenler: Tüm geri kazanım su sistemleri için patojenler önemli bir sorun olmakla 
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birlikte patojenlerle ilgili en yüksek risk vücuda ağız yoluyla alınmalarıdır. Filtrasyon ve 

dezenfeksiyon yolları ile SAT sistemleri için patojen giderim etkinliği; SAT içerisinde 

Filtrasyon ve Dezenfeksiyon Uygunluğunun Gösterimi’nde ayrıntıları ile açıklanmıştır (WRRF, 

2012g).  SAT esnasında patojen giderimi; doygunluğa ulaşmamış akışlar için en verimli 

durumdur.  Fakat, doygunluğa ulaşmamış bölge, ASR sırasında akiferin içine doğrudan 

enjekte edilerek atlanır. ASR için, arıtım verimliliğinin belirlenmesi bölgeye özgü bir 

durumdur. Ayrıca, ASR sırasında geçirimsiz ortamın bulunması; patojen giderimi için verimin 

düşük olduğu bir durumdur. Örneğin; granül akifer (kum) yerine ana kaya (örn; bazalt) 

zenginleştirmesi. Patojenler konusundaki endişeler, IPR sistemlerinde çevresel tamponlar 

için ulaşım süresi gerekliliklerinin uygulanmasına neden olmuştur. Ulaşım süreleri ortalama 

değerlerdir ve bazı yeraltı suları daha hızlı bir şekilde yol aldıkları için ortalama değerlerden 

daha erken ulaşır. Ulaşım süreleri sadece geçirgen ortam akiferleri için en doğru şekilde 

hesaplanır. Geçirimsiz ortam akiferlerinde ulaşım sürelerinin en iyi şekilde belirlenmesi, 

bölgeye özgü saha izleyici testler kullanılarak yapılır. Özellikle geçirimsiz ortamlar için 

geçerli olmak üzere her iki durumda da ulaşım süreleri belirsizdir. Kaliforniya'da, ulaşım 

süresi gereksinimleri, IPR sisteminde geri kazanılmış su yüzdesine bağlı olarak; 6 ila 12 ay 

arasında değişiklik gösterir. 2009'da Massachusetts, IPR sistemlerinde çevresel tamponlar için 

6 aylık ulaşım süresi gerekliliğini kabul etmiştir. Çevresel tamponlar için gereken tut(ul)ma 

süreleri 50 günden 12 aya kadar değişiklik gösterir ve bu durum, tasarım ve uygulama 

üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. 

"Akifer Depolama ve Geri Kazanımı Sırasındaki Su Kalitesi İyileştirmeleri" başlıklı 

AWWARF (Amerikan Su İşleri Birliği Araştırma Vakfı/Kurumu) çalışması (2005), patojenik 

olmayan bir indikatör olan E.coli bakterilerinin hayatta kalmaları üzerine kapsamlı 

laboratuar ve saha çalışmaları hakkında rapor hazırlamıştır. E. coli bozunma oranları üzerine 

yapılan çalışmaların bir özeti olan ve yüzey altı ortamlarda E.coli’nin bozunmasının çalışıldığı 

bu çalışmalarda, araştırmacıların çoğunluğun 0.1/gün veya daha fazla çürüme oranları 

buldukları ortaya koyulmuştur (Roslev ve dig., 2004). Bu çalışmaların çoğu kontrollü koşullar 

altında yer altı sularında süzme ve sorpsiyon (filtrasyon) etkisi olmaksızın yürütülmüştür. Bu 

yüzden; tek başına çürüme, alt yüzey taşınması sırasında 20 günden daha kısa bir sürede E. 

coli'nin 5 log'luk giderimi ile sonuçlanabilir. Bununla birlikte, E. coli bozunma oranları 

patojenik insan virali veya parazitik protozoan yıkım oranları hakkında bilgi vermez. 

Virüsler konusundaki endişeler, çevresel tamponlardaki virüs taşınımı ve hayatta 

kalma konusundaki araştırmaların devam etmesine neden olmuştur. Toprak doygunluğu ve 

akifer akış tipi (gözenekli veya gözeneksiz ortam), ortam kompozisyonu, yeraltı suyu pH'sı ve 

virüs tipi faktörlerinin tümü etkileşim içinde olurlar ve topraklardaki ve akiferlerdeki 

sorpsiyon kapasitesini ve ölüm oranını etkilerler. Viral yüzey altı etkisizleştirmeleri tahmin 
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olduğu için, güvenilir bir ikinci bariyer ve etkin bir dezenfeksiyon tavsiye edilmektedir. 

Bunun dışında, sorpsiyon ile virüs gideriminin aktif bir araştırma alanı olmakla beraber saha 

çalışmalarında öngörmeyi zorlaştırmaktadır. Yer altı sularında (Bridgman ve dig. 1995; 

Hancock ve dig 1998) ve geri kazanılmış sularda (Gennancaro ve dig., 2003; Huffman ve dig., 

2006) Kriptosporidyum oositleri ve Giyardiya kistleri ile birlikte bulaşıcı Gidardiya’nın 

bulunması sebebi ile, protozoalar konusunda da benzer endişeler yükselmiştir. Bazıları 

şiddetli yağışlar ile ilişkilendirilen (Bridgman ve dig. 1995; Willocks ve dig. 1998; Rose ve dig. 

2000; Curriero ve dig. 2001) Kriptosporidyum ve Giyardiya salgınları meydana gelmiştir. 

Bununla beraber, özellikle tercihli gözenekli ortam akış yollarının mevcut olduğu durumlarda 

(Darnault ve dig. 2003 and Park ve dig., 2012) Kriptosporidyum oositleri ve Giyardiya 

kistlerinin normal koşullar altında toprakta yüzey altından taşınabildiğini ortaya koyan 

çalışmalar vardır. Protozoan patojenlerinin taşınması ile ilgili ek araştırmalara ihtiyaç vardır. 

Organik Karbon: IPR sistemlerde kalıntı organik karbon; bu bileşiklerin çok geniş bir 

yelpazede potansiyel sağlık sorunları ile ilişkilendirilmesinden dolayı, kaygıya neden 

olmaktadır (Asano, 1998). Kalıntı organik kimyasalların üç grubu dikkat gerektirir (Drewes ve 

Jekel, 1998): 1) çoğu su kaynağında bulunan doğal organik maddeler (NOM), 2) Tüketiciler 

tarafından eklenen ve su ile atıksuların dezenfeksiyonu sırasında DBP olarak üretilen CEC’ler, 

3) Atıksu arıtma proseleri sırasında oluşan ve organik bileşiklerin parçalanmasından 

kaynaklanan çözünür mikrobiyal ürünler (SMP’ler). NOM ve SMP’ler bileşiklerin karışımları 

olup, tekil olarak etkili bir şeklide ölçülemezler. NOM ve SMP’ler grup olarak ölçüldüklerinde, 

organik karbon konsantrasyonları tipik olarak mg/L aralığında; CEC’ler ise tipik olarak μg/L 

ile ng/L aralığında bulunur. Çoğu sular NOM içermekle birlikte geri kazanılmış sular NOM ve 

SMP’lerin karışımını içerir (Drewes ve Fox, 2000).  

Yönetilen akiferler zenginleştirme sistemlerinde kullanılan geri kazanılmış suların 

çoğunda, mevcut organik karbon bileşiklerinin büyük kısmını oluşturan NOM ve/veya 

SMP'lerin sınırlı karakterizasyonu elde edilmektedir. Genellikle bu bileşiklerin miktarsal 

tayinleri; çözünmüş organik karbon (ÇOK) ve ultraviyole absorbans (UVA) ölçümleri ile yapılır 

(Fox ve Drewes, 2001). Organik bileşikler yüzey altı taşınımı sırasında; filtrasyon, sorpsiyon, 

oksidasyon/redüksiyon ve biyolojik parçalanmanın kombinasyonu ile giderilir. Biyolojik 

parçalanma, organik maddelerin yüzey altı taşınımı sırasındaki sürdürülebilir kilit giderim 

mekanizmasıdır (Fox ve dig., 2005; AWWARF, 2001). Yüksek molekül ağırlıklı bileşikler, düşük 

molekül ağırlıklı bileşiklere hidroliz edildiklerinden dolayı, yüzey altı taşınımı sırasında NOM 

ve SMP’lerin konsantrasyonları azaltılır ve düşük molekül ağırlıklı bileşikler, 

mikroorganizmalar için substrat görevi görür (Drewes ve dig., 2006). NOM ve SMP’ler büyüme 

için temel bileşikler olarak işlev görecekleri için; mikrobiyal büyümeyi doğrudan desteklemek 

için çok düşük konsantrasyonlarda olan sentetik organik bileşikler birlikte metabolize 
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edilebilir (Rausch-Williams ve dig., 2010, Nalinakumari ve dig., 2010). 

Yüzey altı taşınımı sırasında, organik maddelerin dönüşümü; nispeten hızlı 

reaksiyonların gerçekleştiği ve kısa süreli dönüşüm olarak adlandırılan ve zor ayrışabilir 

bileşiklerin zamanla daha yavaş oranlarda dönüşüme devam ettiği ve uzun süreli dönüşüm 

olarak tanımlanan birkaç farklı sisteme bölünebilir (Fox ve Drewes, 2001). Kolayca biyolojik 

olarak parçalanabilen karbon, gün zaman biriminde dönüştürülür. IPR sisteminin çevresel 

tamponu tipik olarak, çözünmüş organik karbonun (ÇOK) dönüştürülmeye devam edebileceği 

çok daha uzun zaman ölçeğini içerir. 

Kaygı Verici Bileşenler: CEC’lerin giderimi genel olarak ÇOK'nun giderimine paralel 

bir eğilimdedir. Kafein ve 17β-östradiol gibi kolaylıkla biyolojik olarak parçalanabilen kaygı 

verici bileşikler, günler mertebesinde bozunum eğilimi gösterirken; NDMA ve sülfametaksazol 

gibi daha dayanıklı bileşikler, haftalardan aylara kadar değişen zaman diliminde parçalanma 

eğilimindedir (Dickerson ve dig., 2008). Karbamazepin ve primidon (primodone) gibi kalıcı 

bileşikler, çevresel bir tampon içerisinde aylarca ya da yıllarca kalıcılığını sürdürebilir (Clara 

ve dig., 2004, Heberer, 2002). Endişe kaynağı organik bileşenlerin dönüşümü, biyolojik olarak 

parçalanabilir çözünmüş organik karbon (BDOC) varlığına bağlı olabilir. Çünkü; endişe 

oluşturan bileşenlerin konsantrasyonları çok düşüktür ve büyümeyi desteklemeyebilir 

(Rausch-Williams ve dig., 2010; Nalinakumari ve dig., 2010). 

Nitrojen/Azot: Nitrifiye ya da denitrifiye olmamış geri kazanılmış sular; 100 

mg/L’den fazla azotlu oksijen ihtiyacı olabilecek, 20 mg/L’den fazla amonyak azotu 

içerebilir. Azotun akıbeti ile alakalı yapılan çalışmaların çoğunluğu vadoz zon içerisinde 

gerçekleştirilmiştir. Çünkü; Yaş (ıslak)/kuru döngüler, alternatif/değişen aerobik/anoksik 

koşullarla sonuçlanabilir (Miller ve dig., 2006). Alternatif aerobik/anoksik koşullar azot 

döngüsünü kolaylaştırabilir ve Tucson Sweetwater Yeraltı Depolama ve Geri Kazanım 

Tesisi’nde vadoz zonda yüzde 70'den fazla azot giderimi gözlemlenmiştir. Diğer tesislerde 

de, alternatif aerobik/anoksik koşullar devam ettirildiğinde vadoz bölgede azot giderimini 

sürdürmüştür (Kopchynski ve dig., 1996). Bu giderim mekanizması, tampon bölgedeki 

alıkonma süresine bağlı olmamakla birlikte zenginleştirme havzası sürecinin bir 

fonksiyonudur. Geri dönüşümlü sularda, sızıntı suyundaki oksijeni tüketmeye yetecek 

seviyelerde amonyak mevcut olduğunda; vadoz zonunun altındaki akifer, anoksik hale gelir 

(AWWARF, 2001). Organik bileşiklerin dönüşümlerinde, azot; elektron alıcısı olarak 

kullanıldığından dolayı nitratın indirgenmesi, anoksik koşullar altında alıkonma süresinin bir 

fonksiyonu olarak ortaya çıkacaktır. Eğer nitrat tükenirse; organik bileşiklerin indirgenmiş 

dönüşüme ve çözünür demir ve manganın serbest bırakılmasına yol açacak şekilde daha çok 

indirgenmiş koşullar gelişebilir. Üretilen suların ayrıca arıtımı gerekeceğinden dolayı, bu 

koşullar altında dolaylı içilebilir yeniden kullanım sistemleri işletilemez. Bu koşullar, 
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Avrupa'daki kıyı (nehir/göl vb’ne ait) filtrasyon sistemlerinde ortaya çıkar ve demir ve 

mangan için arıtım sonrası yaygın olarak kullanılmaktadır.  

8.5.2. Sulak Alanlar 

Sulak alanların arıtımı teknolojisi, ABD’de 40 yılı aşkın bir süredir başarı ile değişen 

gelişim halindedir. İstikrarlı ve güvenilir su kalitesi gelişimini sağlayabilmek için; hem doğal 

hem de yapay sulak alanların yeterliliğinin belgelenmesi amacı ile çok sayıda araştırma 

yapılmıştır. Tasarım ve inşa unsurlarının düzgün bir şekilde uygulanması ile, yapay sulak 

alanlar; kirleticileri asimile etmek için benzer bitki örtüsü ve mikropları desteklemesi yönü 

ile doğal sulak alanlara benzer özellikler sergilerler. Bununla beraber, yapay sulak alanlar 

doğal sulak alanlara benzer şekilde; vahşi tabiat yaşam ortamı ve çevresel faydalar 

sağlamaktadır. Yapay sulak alanlar; BOİ, AKM, azot, fosfor, patojenler, metaller, sülfatlar, 

organikler ve diğer toksik maddelerin gideriminde etkilidirler. Bugün ABD’de, işletilen 

yüzlerce atıksu arıtımı yapan sulak alan vardır (EPA832-R-93-005). 

Su kalitesinin arttırılması, sulak alan içerisindeki spesifik bileşenlerin dönüşümü 

ve/veya depolanması ile sağlanmaktadır. Sulak alan içerisinde, geri kazanılmış suların 

maksimum teması, maksimum arıtma asimilasyonu ve depolanmasını sağlayacaktır. Bu 

durum, bu işlemlerin doğasından kaynaklanmaktadır. Eğer en uygun şartlar sürdürülürse; 

bunlar, öncelikli olarak mikrobiyal işlemler ile kontrol edilip ve gaz halindeki nihai ürünler 

olarak üretildikleri için sulak alanlarda azot ve BOİ asimilasyonu süresiz olarak 

gerçekleşmeye devam edecektir. Bunun aksine, sulak alanlarda fosfor asimilasyonu sınırlıdır 

ve toprağın adsorpsiyon ve sistem içerisindeki uzun süreli depolama ile ilgilidir. Sulak alan, 

geri kazanılmış suyun, su kalitesine ilave iyileştirme (polishing) sağlayabilir. Carey ve 

Migliaccio tarafından atıksu geri dönüşümü ve yeniden kullanım alternatiflerinin gözden 

geçirilmesi çalışması (2009); doğal veya yapay sulak alanların bazı durumlarda, toplam 

azotun %79'una ve toplam fosfor konsantrasyonlarının %88'ine kadar giderilmesi ile diğer ileri 

atıksu arıtma proseslerinin yerine geçebileceğini belirtmiştir.  

Sulak alanların arıtımı projelerinin uzun süreli bir dizi başarılı örnekleri Atıksu Arıtımı 

ve Vahşi Yaşam Habitatı için Yapay Sulak Alanlar : 17 Vaka Analizi içinde anlatılmıştır (EPA, 

1993). Son zamanlarda inşa edilen sulak alanlar; 1990’da belediye başkanlarının yeni şehir 

su kalitesi standartlarını karşılayabilmek için AAT’nin iyileştirme ihtiyacı ile karşı karşıya 

kaldığı şehir olan Arizona, Phoenix'de işletmeye alınmıştır. Tesisin yenilenmesinin 635 milyon 

dolar kadar maliyetli olabileceğini belirledikten sonra, yöneticiler; Salt Nehri'ne deşarj için 

nihai arıtımı sağlamak için daha uygun maliyetli bir çözüm arayışına girmişlerdir. Bir ön 

çalışma, inşa edilen bir sulak alan sisteminin; nesli tükenmekte olan türler de dahil olmak 

üzere kuşlar için yüksek kaliteli sulak alan yaşam alanlarını desteklemesi ve akım yönündeki 
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bölge sakinlerini selden korumasının yanında, deşarj suyu kalitesi gereksinimlerini de 

karşılayabileceğini ortaya koymuştur. Bu faydalar, mevcut arıtma tesisinin yenilenmesinden 

iyileştirilmesinden daha düşük bir maliyetle elde edilebilir. Sonuç olarak, 48563 m2 Tres Rios 

Gösteri Projesi, USACE (ABD Kara Kuvvetleri Mühendisleri Birliği), BOR ve EPA'nın Çevre 

Teknolojisi Girişimi'nin desteğiyle 1993'te başlamıştır. Tres Rios'un sulak alanları halihazırda 

Arizona'daki en büyük sulak alanlardır. Tres Rios sulak alanlarından alınan arıtılmış sular; 

Buckeye Su Koruma Bölgesi için sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmek şartıyla 

suları taşıyarak, Salt Nehri'nin kuzey kıyısı boyunca yaklaşık 554439 m2’lik sulak alanı ve nehir 

kıyısı doğal ekosistemini desteklemek üzere tekrar kullanılmaktadır. Binlerce kuş ve diğer 

vahşi yaşam alanı olarak hizmet veren bu bölge, halka açık olmakla birlikte çevresel eğitim 

ve pasif rekreasyon için bir platform görevi üstlenecektir [US-AZ-Phoenix]. 

Bu yüzden, çoğu geri kazanılmış su amaçlı sulak alan projelerinde başlıca amaç, sulak 

alandan deşarjdan önce çıkış sularına ek arıtım sağlamaktır. Bununla beraber; yaban hayatı 

yaşam alanlarını en üst düzeye çıkaracak ve dolayısıyla önemli yardımcı faydalar sağlayacak 

tasarım hususlarını da dikkate almak önemlidir. Yapılan sulak alanlarla ilgili olarak;  açık su 

alanları ve gelişmekte olan bitki örtüsüne sahip serbest su yüzeyli sulak alanlar ve suyun 

ortam yüzeyinin üstünde akmadığı yüzy altı akışlı (SSF) yapılan sulak alanların da dahil olduğu 

iyi bilinen bazı arıtma sistemi türleri vardır.  

8.5.3. Toprak Akifer Arıtma Sistemleri 

Esasen, SAT (toprak-akifer arıtımı) düşük teknoloji ürünü olup ileri atıksu arıtma 

sistemidir. Bu süreç en yaygın olarak; geri kazanılmış suların miltaşı (kum ve çürümüş bitkisel 

maddelerden oluşan toprak), kum, çakıl, silt ve kil tabakalarından oluşan topraklardan 

süzülerek geçtiği yayılma havzalarında uygulanır. Geri kazanılmış sular toprağın içinden 

süzüldükçe, bu tabakalar; SAT boyunca geri kazanılmış suların fiziksel, biyolojik ve kimyasal 

olarak daha ileri arıtımdan geçmesine olanak sağlar (WRRF, 2012g). SAT sistemleri; serbest 

akifer, kısıtlayıcı katmanları olmayan vadoz zonları ile birlikte yeterli sızma oranlarına izin 

verecek kadar kaba olan ancak aynı zamanda yeterli filtreleme sağlayacak kadar ince olan 

topraklara ihtiyaç duyar. Doymamış veya vadoz zonun doğal bir filtre gibi işlev gördüğü bu 

filtrasyon prosesi; esasen tüm askıda katı maddeleri, biyolojik olarak parçalanabilir 

maddeleri, bakterileri, virüsleri ve diğer mikroorganizmaları giderebilmesi yönü ile azot, 

fosfor ve ağır metal konsantrasyonlarında ciddi giderimler sağlayabilir. SAT sistemlerinin 

pilotaj ve tasarımı ile ilgili ek bilgiler, Toprak Akifer Arıtım Sistemlerini Tasarlamak ve 

Modellemek için Toprağın Arıtılabilirliği Pilot Çalışmaları’nda sunulmuştur (AWWARF, 1998). 

Toprak ve akifer doğal arıtma sistemleri olduğundan, SAT sistemleri halkın kabulü üzerinde 

pozitif bir etkiye sahiptir. 
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8.6. ARITIM PERFORMANSININ İZLENMESİ 

Yakın tarihli birkaç referansda (NRC, 2012; WRRF, 2011c; Colford ve dig., 2009), 

proses hatalarını saptamak ve yeniden kullanım planlaması içerisinde su kalitesinin 

değerlendirilmesi için güvenilir izleme tavsiye edilmektedir ve özet olarak şunları 

içermelidir: 

1. Kirletici konsantrasyonlarını belgeleyen bir kaynak kontrol programı; 

2. Patojenik kirletici maddeleri azaltan çoklu bariyerlerin bireysel olarak 

değerlendirilmesi; 

3. Kirtetici akıbetinin belirlenmesi için güçlü çalışma tasarımları, örneğin; biyolojik 

parçalanma, sorpsiyon, fotoliz veya sindirim sistemi ile ilgili hastalık gibi sağlık etkileri. 

4. Kısa devreler olmadan belgelenmiş ulaşım süreleri 

5. Sertifikalı operatörler ve 

6. Düzeltici eylemler için iletişim protokolleri. 

Uygun izleme parametreleri, özellikle de içilebilir yeniden kullanım uygulamaları için 

sürmekte olan bir araştırmayı temsil etse de, hangi biyolojik ve kimyasal bileşenlerin 

izleneceğinin seçimi; 7. bölümde anlatıldığı üzere, daha büyük bir QA/QC programının bir 

parçası olarak yapılmalıdır. Bununla beraber, bu bölümde anlatılan arıtım uygulamalarının, 

arıtılmış geri kazanılan suların belirtilen son kullanımları için hedeflerin karşılanması 

anlamında etkili olduğunun gösterildiğini anlatan bazı vaka çalışması örneklerinin performans 

değerlendirmesi ve izlenmesini durumlarını vurgulamak yararlıdır. 

King İlçesi, Washington’da [US-WA-King County]; bütün geri kazanılmış sular “A Sınıfı” 

standartlarını karşılamakta ve gıda ürünlerinin sulanmasında güvenilirdir. Bununla beraber, 

hem müşteri güvenini kazanmak hem de yerel toprak ve geri kazanılmış su özelliklerinin bir 

dizi ürün için uygun olduğunu göstermek için; King İlçesi, geri kazanılmış sulardan bahçe 

sebzelerine potansiyel patojen geçişi ve metal alı(nı)mı potansiyelinin test edilmesi için bir 

sera çalışması ve saha araştırması yapmak üzere Washington Üniversitesi ile işbirliği 

yapmıştır. Topraklar, su numuneleri ve bitki dokusunun yıkanmış ve yıkanmamış yenilebilir 

kısımları, bakteriyel indikatörler (toplam koliform, fekal koliform ve E.coli) ve ağır metaller 

için analiz edilmiştir. Geri kazanılmış sulardaki metal konsantrasyonları, içme suları için olan 

EPA düzenlemelerinden en az 2 kat daha az olarak bulunmuşken; bakteri testleri ise negatif 

ya da 100 ml’de 2 cfu olan eyalet düzenleyici sınırının altında saptanmıştır.   

İspanya'nın Costa Brava kentinde yer alan Tossa de Mar'da; kamusal alanlarda peyzaj 

sulaması, 5 yangın musluğu ve köpek barınağı için temizleme suyu için geri kazanılmış suları 

dağıtan bir yeniden kullanım sisteminin uygulanması; insan sağlığı enfeksiyonu riskinin 

kapsamlı bir şekilde değerlendirildiği ve sürmekte olan bir izleme programını içermektedir. 

Yüksek kalitedeki geri kazanılmış sular, sistematik takip çalışmaları ve uygulanan eğitim 
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programları faktörlerinin hepsi; çok olumlu bir kamuoyu algısının sağlanmasına katkıda 

bulunmuştur [Spain-Costa Brava]. 

8.7. GERİ KAZANILMIŞ SULARIN ARITIMINDA ENERJİ HUSUSLARI 

Klasik atıksu arıtımı enerji tüketen bir prosestir ve içilebilir olmayan yeniden kullanım 

için su geri kazanımı amacıyla AAT’lerinin geliştirilmesi için tipik bir uygulama olan filtrasyon 

ve dezenfeksiyon sistemlerinin eklenmesi sadece enerji tüketimini arttırır. Genel olarak, bu 

senaryodaki enerji kullanımı; pompalama, havalandırma ve dezenfeksiyonun hakimiyeti 

altındadır. Dezenfekte edilecek suyun kalitesinin bu prosesin enerji gereksinimlerini 

belirleyeceğini dikkate almak önemlidir. Örneğin; UV dezenfeksiyonu için; % 70 UVT’ye sahip 

(UVT oranı % 70 olan) nitrifiye edilmiş ve filtrelenmiş bir ikincil çıkış suyunun dezenfeksiyonu 

için harcanacak enerji; % 55 UVT’ye sahip filtrelenmiş ama nitrifiye edilmemiş ikincil çıkış 

suyunun dezenfeksiyonu için harcanacak enerjinin yaklaşık yarısıdır (WRRF, 2012h). 

Enerji gereksinimlerini düşüren arıtım alternatifleri, geri kazanılmış su arıtımının 

geleceğini temsil etmektedir. WRRF tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma etkin 

enerji tasarrufu sağlayabilecek prosesleri incelemiştir. Genel olarak, yeni yaklaşımlar; 

arıtma proseslerini daha yüksek mekanik verimlilik, azalan oksijen kullanımı ve daha etkin 

biyokimyaya yöneltmektedir. Bu kazanımların karşılığı artan zorluk ve teknolojiye olan 

bağımlılık olabilir. Bu teknolojilerin maliyet ve faydalarının tam olarak değerlendirilmesi, 

yerel güç oranlarına dayalı belirli bir bölge için yapılmalıdır.  

Dezenfeksiyon prosesleri; pompalama için harcanan enerji haricinde, atıksu arıtma 

tesislerinde kullanılan toplam enerjinin yaklaşık üçte birini oluşturabilir (WEF, 2009; EPRI, 

2002). Pastörizasyon, ışık yayan (elektro ışıklı) diodları kullanarak UV dezenfeksiyonu ve 

birleşik (birleştirilmiş) koagülasyon/filtrasyon/dezenfeksiyon için elektrokimyasal 

reaktörleri içeren yeni yaklaşımlar; bu enerji ihtiyacını düşürmek için potansiyele sahiptir. 

Bölüm 8.3.4’de tartışıldığı üzere; pastörizasyon titiz testlerden geçmekte ve atık ısıyı 

kullanarak sıfıra yakın enerji girdisini sağlamakla birlikte şimdilerde büyük ölçekli pilot 

tesislerde uygulanmaktadır. UV LED'leri, daha iyi bir UV doz dağılımı kullanarak enerji 

tasarrufu sağlamaktadır. 

Havalandırma, AAT’lerinin enerji tüketiminin önemli bir kısmını oluşturduğu için; 

önemli çalışmalar, bu gereksinimi en aza indirmek için prosesleri optimize etmeye 

başlamışlardır. Farklı gelişmişlik seviyelerindeki enerji tasarrufu sağlayan geniş çeşitlilikteki 

teknolojiler; havalandırma veya azaltılmış havalandırma gereksinimleri, nütrient giderimi 

prosesleri için optimize edilmiş mikroorganizmalar ve yeni geliştirilen anaerobik prosesler ile 

beraber ile yapılan iyileştirmeler sayesinde % 50’ye varan enerji tasarrufları sağlamaktadır 

(WRRF, 2012h). 
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İçilebilir amaçlarla kullanılmayan yeniden kullanım uygulamalarında genel olarak, 

AAT’nin toplam enerji kullanımının yaklaşık % 3’ünü filtrasyon oluşturur (WEF, 2009; EPRI, 

2002). Toplam enerji bütçesinin küçük bir yüzdesini temsil etmesine rağmen; filtrasyon ters 

yıkama yöntemlerini veya filtre ortam türünü optimize eden geliştirilmiş filtrasyon 

teknolojileri, klasik kum filtrasyonuna kıyasla azaltılmış enerji kullanımı ortaya koymuştur 

(Parkson, 2011). 

Geri kazanılmış suların sulak alanlarda ya da yönetilen akifer zenginleştirme 

sistemleri aracılığıyla doğal olarak arıtımı; suların yeniden kullanımı için en önemli arıtma 

seçenekleridir. Bu sistemler, geliştirilmiş akarsu akışları, vahşi yaşam alanı ya da yer altı 

sularına tuzlu su girişimine bariyer olmaları gibi ikincil çevresel faydalarının yanında; arıtma 

uygulamasına bağlı olarak, tüm arıtma sisteminin enerji ayak izini de azaltabilir. Yönetilen 

akifer zenginleştirme konusu için ilave tartışmalar ve sulak alanlar ile toprak-akifer arıtımı 

(SAT) vasıtası ile gerçekleşen arıtım mekanizmalarının açıklamaları Bölüm 8.5’de 

sunulmuştur.   
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9. ÜLKE GENELİNDE EVSEL/KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE 

ATIKSU GERİ KAZANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

9.1. TÜRKİYE’DE ATIKSU ARITIMINDA MEVCUT DURUM 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Selçuk Üniversitesine yaptırılan “Ülke 

Genelindeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin Mevcut Durumunun Tespiti ve Revizyon 

İhtiyacının Belirlenmesi” TÜRAAT projesi kapsamında; ülke genelinde işletmede, atıl 

durumda ve inşa aşamasında olmak üzere toplam 1127 adet evsel/kentsel atıksu arıtma tesisi 

belirlenmiş ve bu tesisler incelenmiştir (TÜRAAT, 2016). İllere göre AAT sayılarının dağılımı 

Şekil 9.1’de verilmektedir. Tespiti yapılan 1127 AAT’nin arıtma proseslerine göre Türkiye 

haritasında dağılımı ise Şekil 9.2’de sunulmuştur. Şekil 9.3’de 2015 yılında ülke genelinde 

evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atıksu miktarları verilmiştir. 

Şekil 9.4’de verilen arıtma proseslerine göre değişim incelendiğinde; 409 adet 

biyolojik atıksu arıtma tesisi, 164 adet ileri biyolojik arıtma tesisi, 30 adet biyoljik arıtma 

tesisi sonrasında derin deniz deşarjı ve 24 adet’de ileri biyoljik arıtma tesisi sonrasında derin 

deniz deşarjı uygulaması yapıldığı görülmektedir. Şekil 9.5’de verilen biyolojik arıtma 

tesislerinin tiplerine göre dağılımı incelendiğinde ise, 237 adet klasik aktif çamur prosesi, 130 

uzun havalandırmalı aktif çamur prosesi ve 107 adet ardışık kesikli reaktör uygulamasının 

ülkemizde öne çıktığı görülmektedir. Bunun yanında atıksu geri kazanımı için uygun 

proseslerden olan membran biyoreaktör uygulamasının ise sadece 4 tesiste bulunduğu 

görülmektedir.  

Şekil 9.6’da atıksu arıtma tesislerinde dezenfeksyion metodları incelendiğinde 206 

tesiste klor ile dezenfeksiyon yapılırken, 54 tesiste UV dezenfeksiyon uygulanmaktadır. Ülke 

genelinde evsel/kentsel atıksu arıtma tesisleri deşarj sularının alıcı ortamlara göre dağılımına 

göre 641 tesisin deşarjı derelere yapılırken, 62 tesisin deşarjı göllere yapılmaktadır. 107 

tesisin arıtılımış atıksuları ise derin deniz deşarjı ile uzaklaştırılmaktadır (Şekil 9.7).  

TÜRAAT Proje kapsamında ve bu proje kapsamında yapılan saha çalışmaları 

sonucunda, ülkemizde atıksu geri kazanımı yapılarak farklı amaçlar için yeniden kullanımı 

hedeflenen 26 adet atıksu arıtma tesisi belirlenmiştir.   

Şekil 9.8’de atıksu geri kazanımı hedeflenen 26 atıksu arıtma tesisinin dağılım haritası 

verilmiştir. Şekil 9.9’da ise atıksu geri kazanımı hedeflenen mevcut tesislerin proseslere göre 

dağılımı verilmiştir. 
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Şekil 9.1. İllere göre AAT sayılarının dağılımı  (TÜRAAT, 2016).  
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ESKİŞEHİR

GÜMÜŞHANE

KAHRAMANMARAŞ

KARABÜK

OSMANİYE

SİNOP

BİNGÖL

BOLU

DÜZCE

ELAZIĞ

ERZURUM

UŞAK

DİYARBAKIR

KIRIKKALE

KIRŞEHİR

MALATYA

ARDAHAN

ARTVİN

BATMAN

BAYBURT

KARS

KİLİS

SİİRT

ŞIRNAK

TUNCELİ

AĞRI

HAKKARİ

IĞDIR

MUŞ

DİĞER AAT PROSESLERİ DOĞAL ARITMA PAKET BİYOLOJİK ARITMA
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Şekil 9.2. Ülke genelinde evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinin proseslerine göre 
dağılımı (TÜRAAT, 2016).  

 

 

 

Şekil 9.3. Ülke genelinde evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde arıtılan atıksu 
miktarları (2015 yılı) (TÜRAAT, 2016).  
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Şekil 9.4. Ülke genelinde evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinin prosesleri  
(TÜRAAT, 2016).  

 
Şekil 9.5. Ülke genelinde evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde biyolojik arıtma 

prosesleri (TÜRAAT, 2016).  

 

 
Şekil 9.6. Ülke genelinde evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde mevcut 

dezenfeksiyon metodlar ı (TÜRAAT, 2016).  



195 
 

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

 

 

Şekil 9.7. Ülke genelinde evsel/kentsel atıksu arıtma tesisleri deşarj sularının alıcı 
ortamlara göre dağılımı  (TÜRAAT, 2016).  

 

9.2. TÜRKİYE’DE EVSEL/KENTSEL ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE ATIKSU 

GERİ KAZANIMINDA MEVCUT DURUM 

Proje kapsamında 26 atıksu arıtma tesisi yerinde inceleme yapmak üzere proje ekibi 

tarafından ziyaret edilmiştir. Atıksu arıtma tesisine ilişkin bilgiler yanında (proses, kapasite 

vb) atıksu geri kazanımı amacı ile projelendirilen üniteler (filtrasyon, dezenfeksiyon, 

membrane prosesler vb) detaylı olarak incelenmiştir.  

Atıksu geri kazanım tesisinin prosesi, kapasitesi, işletmeye alınma yılı, işletme 

sorunları, verimine ilişkin bilgiler alınarak değerlendirme yapılmıştır. Bunun yanında, geri 

kazanım sonrası yeniden kullanım uygulamaları değerlendirilmiştir.  

TÜRAAT proje verilerine göre; ülke genelinde 2015 yılında 10.453.315 m3/gün atıksu 

arıtılmıştır. Mevcut evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerindeki atıksu geri kazanım tesislerinin 

kapasitesi ise 126.400 m3/gün’dür. Bu durumda 2015 yılı için ülkemizdeki atıksu geri kazanım 

kapasitesi %1.2 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 9.1’de atıksu geri kazanımı hedeflenen mevcut tesislerin illere göre dağılımı 

verilmektedir. Atıksu geri kazanımı hedeflenen 26 adet tesisinin 15’i aktif olarak 

işletilmektedir. 

26 atıksu arıtma tesisinde geri kazanım amacıyla 3. kademe arıtma prosesi bulunan 

atıksu arıtma tesislerinde için oluşturulan özet bilgiler illere göre aşağıda sunulmuştur.  
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Şekil 9.8. Ülke genelinde atıksu geri kazanımı hedeflenen evsel/kentsel atıksu arıtma 
tesislerinin dağılımı  

 

 
 
Şekil 9.9. Atıksu geri kazanımı hedeflenen atıl ve işletmede olan evsel/kentsel atıksu 

arıtma tesisi sayılarının illere göre dağılımı  

 

 

 

AFYON; 2

ANKARA; 5

ANTALYA; 4

BURSA; 1
İSTANBUL; 3

KOCAELİ; 6

KONYA; 1

MUĞLA; 1

NEVŞEHİR; 1

TEKİRDAĞ; 2

AFYON

ANKARA

ANTALYA

BURSA

İSTANBUL

KOCAELİ

KONYA

MUĞLA

NEVŞEHİR

TEKİRDAĞ
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Tablo 9.1. Ülke genelinde atıksu geri kazanımı hedeflenen mevcut atıksu arıtma 
tesisleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İL AAT SAYISI 

AFYONKARAHİSAR  2 

           Sandıklı AAT   

           Şuhut AAT  

ANKARA 5 

Turkuaz AAT  

Lalahan AAT  

Hasanoğlan AAT  

Yapracık Kuzeydoğu AAT  

Yapracık Güneybatı AAT  

ANTALYA 4 

Gazipaşa AAT  

Hurma AAT  

Tekirova AAT  

Lara AAT  

BURSA 1 

İznik AAT  

İSTANBUL 3 

Paşaköy AAT  

Ataköy AAT  

Ambarlı AAT  

KOCAELİ 6 

Kullar AAT  

Körfez AAT  

Plajyolu AAT  

            Kandıra AAT  

Cebeci AAT  

Gebze AAT  

KONYA 1 

Konya AAT  

NEVŞEHİR 1 

Nevşehir AAT  

MUĞLA 1 

Konacık AAT  

TEKİRDAĞ 2 

Sultanköy AAT  

Malkara AAT  
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Sandıklı AAT 

Afyonkarahisar 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAT Kapasitesi 7.000 m3/gün 

Mevcut Debi Yaz : 3.000 m3/gün 

Kış : 7.000 m3/gün 

Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 7.000 m3/gün 

Aktif Çamur Sistemi Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 

Geri Kazanım Prosesi Disk Filtre + UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis devreye alınmamıştır 
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Şuhut AAT 

Afyonkarahisar 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

AAT Kapasitesi 4.000 m3/gün 

Mevcut Debi 3.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 4.000 m3/gün 

Aktif Çamur Sistemi Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 

Geri Kazanım Prosesi Basınçlı Kum Filtresi +  

UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Geri kazanım tesisi 3 ay çalıştırılmış ve geri 

kazanılmış su yeniden kullanım için terfi ile 

gölete verilmiştir. Elektrik maliyeti nedeniyle 

çalıştırılması durdurulmuştur.  

UV dezenfeksiyon lambaları kırık durumdadır. 
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Turkuaz AAT 

Ankara 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AAT Kapasitesi 5.000 m3/gün 

Mevcut Debi 3.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 5.000 m3/gün 

Aktif Çamur Sistemi Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 

Geri Kazanım Prosesi Basınçlı Kum Filtresi + Aktif Karbon +  

UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis çalışmamaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Sulama suyu olarak kullanılmak üzere  

projelendirilmiştir. 
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Yapracık Kuzey Doğu AAT 

Ankara 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AAT Kapasitesi 5.000 m3/gün 

Mevcut Debi 2.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 5.000 m3/gün 

Aktif Çamur Sistemi Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 

Geri Kazanım Prosesi Mekanik Filtre + Klorlama 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis çalışmamaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Sulama suyu olarak kullanılmak üzere  

projelendirilmiştir. 
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Yapracık Güney Batı AAT 

Ankara 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AAT Kapasitesi 5.000 m3/gün 

Mevcut Debi 2.500 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 5.000 m3/gün 

Aktif Çamur Sistemi Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 

Geri Kazanım Prosesi Mekanik Filtre + Klorlama 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis çalışmamaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Sulama suyu olarak kullanılmak üzere 

projelendirilmiştir. 
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Hasanoğlan AAT 

Ankara 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAT Kapasitesi 3.000 m3/gün 

Mevcut Debi 3.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 3.000 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Disk Filtre + UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis çalışmamaktadır. 
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Lalahan AAT 

Ankara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AAT Kapasitesi 1.500 m3/gün 

Mevcut Debi 1.500 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 1.500 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Disk Filtre 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis çalışmamaktadır. 
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Gazipaşa AAT 

Antalya 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AAT Kapasitesi 4.400 m3/gün 

Mevcut Debi 3.300 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 4.400 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi MBR 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Hacımusa Deresine verilerek, Akdenize 

ulaşıyor.  

Yaz döneminde tesis içi yeşil alan 

sulamada kullanılıyor (10 m3/gün). 
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Hurma AAT 

Antalya 

 

 

 

 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AAT Kapasitesi 210.000 m3/gün 

Mevcut Debi 172.500 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 3.120 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi → UV Dezenfeksiyon + Kartuş Filtre 

→ Kaba Filtre + Mekanik Filtre  

Geri Kazanım Tesisi 

Durumu/Sorunu 

1) UV lambaları kırılmış, KF çıkış suyu kalitesi sprey 

sulama nozullarında tıkanmaya sebep oluyor. 

2) Tesis aktif olarak çalışıyor. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

1) Tesis içi yeşil alan sulanmasında kullanılmaktadır. 

(60.000 m2) 

2) Çamur kurutma ünitesinden çıkan sıcak havanın 

soğutulması, biyofiltre ünitesinde nemlendirme 

işlemleri için,  

soğutma kulelerinde su buharı soğutmada 

kullanılmaktadır. 



207 
 

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

Lara AAT 

Antalya 

 

 

 

 
 
 

 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AAT Kapasitesi 62.500 m3/gün 

Mevcut Debi 62.500 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 2.000 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi → Klor + Mekanik Filtre 

Geri Kazanım Tesisi 

Durumu/Sorunu 

Tesis aktif olarak çalışıyor. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Tesis içi yeşil alan sulanmasında kullanılmaktadır. 

(100 dönüm) 
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Tekirova AAT 

Antalya 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

AAT Kapasitesi 9.590 m3/gün 

Mevcut Debi 3.500 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 12.000 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Basınçlı Kum Filtresi + Klor 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis atıl durumdadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Tesis faaliyette olduğu dönemde; geri 

kazanılmış atıksu tesisi çevresinde ki 

bahçelerde sulama suyu olarak kullanılmıştır. 
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İznik AAT 

Bursa 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

AAT Kapasitesi 8.800 m3/gün 

Mevcut Debi 5.300 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 8.800 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi MBR 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Tesis içi yeşil alan sulamada ve tambur 

elek yıkamasında kullanılmaktadır. 
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Paşaköy AAT 

İstanbul 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

AAT Kapasitesi 154.000 m3/gün 

Mevcut Debi 134.500 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 100.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Mevcut Debi 30.000  m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Hızlı Kum Filtresi + UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Tesis içinde proses, soğutma suyu olarak 

kullanılıyor. (16.000 m3/gün) 

 

Tuzla AAT’ye gönderilerek proses ve soğutma 

suyu olarak kullanılıyor. (14.000 m3/gün) 
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Ataköy AAT 

İstanbul 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

AAT Kapasitesi 390.000 m3/gün 

Mevcut Debi 390.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 7.200 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Mevcut Debi 1.200  m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi → Basınçlı Kum Filt. + Klordioksit 

→ Basınçlı Kum Filt. + UF + Klor  

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis çalıştırılmamaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

1) Askeri yeşil alan sulama suyu olarak 

kullanıyordu. Askeriye kapatıldıktan 

sonra iptal edildi. (6.000 m3/gün) 

 

2) Tesis içi zemin sulama, yeşil alan 

sulama, proses ve soğutma suyu olarak 

kullanılmaktadır. (1.200 m3/gün)  
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Ambarlı AAT 

İstanbul 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

AAT Kapasitesi 400.000 m3/gün 

Mevcut Debi 250.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 1.200 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Mevcut Debi Yaz: 500  m3/gün 

Kış : 180  m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Mekanik Filtre + Ultra Filtrasyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışıyor. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Tesis içi yeşil alan sulanmasında, Scrubber 

ünitesinde ve  yangın hidratı besleme suyu ve 

servis suyu olarak kullanılmaktadır.  
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Kullar AAT 

Kocaeli 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAT Kapasitesi 92.616 m3/gün 

Mevcut Debi 46.141 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 10.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Mevcut Debi 1.500  m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Kum Filtresi + UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Tesis içi zemin sulaması, yeşil alan sulaması ve 

servis suyu olarak kullanılmaktadır. 

Endüstriyel kullanım; Entek Elektrik ve 

Goodyear (1.500 m3/gün) 
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Körfez AAT 

Kocaeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAT Kapasitesi 61.200 m3/gün 

Mevcut Debi 60.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 64.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Mevcut Debi 44.000 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Basınçlı Kum Filtresi 

Hızlı Kum Filtresi 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Endüstriyel kullanım;  

TÜPRAŞ (44.000 m3/gün) 

 

Tesis içi zemin sulama, yeşil 

alan sulama ve proses suyu olarak 

kullanılmaktadır.  (35 m3/gün)  
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Plajyolu AAT 

Kocaeli 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

AAT Kapasitesi 72.000 m3/gün 

Mevcut Debi 60.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 10.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Mevcut Debi 10.000 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Kum Filtresi + UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Tesis içi zemin sulaması, dekantör servis suyu 

olarak kullanılmaktadır. (250 m3/gün) 

Endüstriyel kullanım; 

Petrol Ofisi - Soğutma Kulesi (100 m3/gün) 

Shell Turcas - Saha Yıkama (200 m3/gün)  

Federal Mogul (350 m3/gün) 
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Kandıra AAT 

Kocaeli 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

AAT Kapasitesi 5.160 m3/gün 

Mevcut Debi 5.160 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 3.288 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Tesise 2 km mesafe yer alan Kent 

Ormanında sulama amaçlı kullanılıyor.   

(10.000 ağaç) 
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Gebze AAT 

Kocaeli 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

AAT Kapasitesi 120.000 m3/gün 

Mevcut Debi 70.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 1.200 + 1.200 = 2.400 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Mevcut Debi 1) 300-400 m3/gün 

2) 300 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi → Ön Klorlama + Basınçlı Kum Filtresi + 

UV + Ozon + Son Klorlama 

→ Ön Klorlama + Basınçlı Kum Filtresi + 

Son Klorlama 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

1)Belediyelere tanker ile satış 

yapılmaktadır. 

2)Tesis içi zemin sulaması, yeşil alan 

sulaması, dekantör servis suyu olarak 

kullanılmaktadır. 
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Cebeci AAT 

Kocaeli 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAT Kapasitesi 7.400 m3/gün 

Mevcut Debi 3.500 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 7.400 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Tesis içi yeşil alan sulaması (15 m3/gün) 

Cebeci sahilde park, yeşil alan 

sulamasında kullanılıyor. (35 m3/gün)  
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Konya AAT 

Konya 

 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AAT Kapasitesi 200.000 m3/gün 

Mevcut Debi 180.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 3.600 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Ön Klorlama + Multimedya Kum Filtresi + UV 

Dezenfeksyion + Son Klorlama 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Şehir içinde 24 km’lik bir hat boyunca yeşil 

alan sulama suyu olarak kullanılmaktadır.  (3.2 

milyon m2 ) 
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Nevşehir AAT 

Nevşehir 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

AAT Kapasitesi 16.000 m3/gün 

Mevcut Debi 16.500 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 300 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Kum Filtresi + Klorlama 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis çalıştırılmamaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Tesis içi yeşil alan sulamada kullanılıyor 
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Konacık AAT 

Muğla 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Malkara AAT 

AAT Kapasitesi 3.000 m3/gün 

Mevcut Debi 2.500 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 3.000 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi MBR + UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis aktif olarak çalışmaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun Kullanım Amacı Bodrum Belediye ile yapılan protokol 

ile kentsel yeşil alan sulamada 

kullanılmak üzere satışı yapılıyor. 

Ayrıca 120 aboneye sulama suyu olarak 

satılıyor. Tesis içi yeşil alan sulamada 

kullanılıyor. 1500 m3/gün (7 ay süre 

ile) 
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Tekirdağ 

 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

AAT Kapasitesi 6.000 m3/gün 

Mevcut Debi 5.000 – 6.000 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 9.072 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Hızlı Kum Filtresi + UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis çalıştırılmamaktadır. 

Geri Kazanılmış Atıksuyun  

Kullanım Amacı 

Alıcı ortam dere olduğu için ve geri 

kazanım tesisinin işletme maliyetinin 

yüksekliğinden dolayı tesis 

çalıştırılmamaktadır. 
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Sultanköy AAT 

Tekirdağ 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAT Kapasitesi 720 m3/gün 

Mevcut Debi 720 m3/gün 

  Geri Kazanım Tesisi Kapasitesi 720 m3/gün 

Geri Kazanım Prosesi Kum Filtresi + Aktif Karbon  

+ UV Dezenfeksiyon 

Geri Kazanım Tesisi Durumu/Sorunu Tesis ilk işletmeye alma aşamasında 

çalıştırılmış ardından devre dışı 

bırakılmıştır.   
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Şekil 9.10. Ülke genelinde illere göre atıksu geri kazanım kapasitesinin dağılımı  

 
Ülkemizdeki evsel/kentsel atıksu arıtma tesisleri atıl ve işletmede olan atıksu geri 

kazanım proseslerinin kapasiteleri değerlendirildiğinde; %38.8 ile İstanbul ve %34.6 kapasite 

ile Kocaeli illeri öne çıkmaktadır. Sadece İstanbul ve Kocaeli illerinde mevcut olan geri 

kazanım kapasitesi ülkemizzdeki kapasitenin %73.4’ünü oluşturmaktadır.  

Afyon, Nevşehir, Ankara ve Tekirdağ’daki atıl durumda olan geri kazanım prosesleri 

göz önüne alınmayıp, sadece işletmede olan geri kazanım prosesleri değerlendirildiğinde ise, 

2016 yılında geri kazanılıp yeniden kulllanılan sulara göre Kocaeli ili %57.8 oran ile ülkemizde 

önemli bir pay sahibidir. Kocaeli’yi %19.2 oran ile İstanbul takip etmektedir. (Şekil 9.11). 

 2016 yılında evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde geri kazanılıp yeniden kullanılan 

su miktarı 29 milyon 648 bin m3 olarak belirlenmiştir. Geri kazanılan bu suyun yeniden 

kullanım alanları ise Şekil 9.12’de verilmiştir. Buna göre; ülkemizde %56.8 ile endüstriyel 

yeniden kullanım ilk sırada yer alırken, %18 ile tesis içi yeniden kullanım (yeşil alan sulaması, 

prosesler, yıkama vb) ve %2.62 ile yeşil alan sulaması takip etmektedir. %18 ise diğer kullanım 

alanları (Şekil 9.12) görülmektedir.  

 

AFYON
3.9% ANKARA

5.9%

ANTALYA
7.7%

BURSA
3.1%

İSTANBUL
38.8%

KOCAELİ
34.6%

KONYA
1.3%

MUĞLA
1.1%

NEVŞEHİR
0.1%

TEKİRDAĞ
3.5%

AFYON

ANKARA

ANTALYA

BURSA

İSTANBUL

KOCAELİ

KONYA

MUĞLA

NEVŞEHİR

TEKİRDAĞ



225 
 

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

 

Şekil 9.11. Ülke genelinde evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde geri kazanılan 
suyun illere göre dağılımı (2016 yılı)  

 

Şekil 9.12. Ülke genelinde evsel/kentsel atıksu arıtma tesislerinde geri kazanılan 
suyun yeniden kullanım alanları (2016 yılı)  
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Şekil 9.13. Ülke genelinde atıksu geri kazanımı hedeflenen AAT’lerinin 3.  kademe 
arıtma proseslerinin dağılımı  

Ülke genelindeki geri kazanım prosesleri incelendiğinde; 15 adet UV dezenfeksiyon, 

8 adet basınçlı kum filtresi, 7 adet klorlama, 5 adet hızlı kum filtresi, 5 adet mekanik filtre, 

3 adet disk filtre, 3 adet MBR, 2 adet aktif karbon, 2 adet ultrafiltrasyon, 1 adet ozon, 1 

adet kaba filtre, 1 adet multimedia kum filtresi, 1 adet kartuş filtre bulunmaktadır. 

Ülkemizde atıksu geri kazanımı amacı hedeflenen tesislerde yeniden kullanım 

amacına yönelik olarak projelendirilen ilave arıtma alternatifleri değerlendirildiğinde 

aşağıdaki uygulamalar görülmektedir.  

• Basınçlı Multimedya kum filtresi+ UV dezenfeksiyon 

• Basınçlı Multimedya kum filtresi+ Klor ile dezenfeksiyon 

• Ön klorlama + Basınçlı Multimedya kum filtresi+ UV dezenfeksiyon + Klor ile 

dezenfeksiyon 

• Basınçlı Multimedya kum filtresi + Aktif Karbon + UV dezenfeksiyon 

• Basınçlı Multimedya kum filtresi + Ultrafiltrasyon + Klor ile dezenfeksiyon 

• Hızlı Kum Filtresi+ UV dezenfeksiyon 

• Hızlı Kum Filtresi+ Klor ile dezenfeksiyon 

• Mekanik Filtre + UV dezenfeksiyon 

• Mekanik Filtre + Ultrafiltrasyon 

• Disk Filtre + UV dezenfeksiyon 

• Ön Klorlama + Basınçlı Multimedya kum filtresi + UV dezenfeksiyon + Ozonlama + 

Son Klorlama 

• MBR + UV Dezenfeksiyon 

15

8

7

5

5

3

3

2

2

1

1

1

1

0 5 10 15 20

UV DEZENFEKSİYON

BASINÇLI KUM FİLTRESİ

KLOR

HIZLI KUM FİLTRESİ

MEKANİK FİLTRE

DİSK FİLTRE

MBR

AKTİF KARBON

ULTRAFİLTRASYON

OZON

KABA FİLTRE

MM KUM FİLTRESİ

KARTUŞ FİLTRE

ADET



227 
 

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

Ülkemizde atıksu geri kazanımı hedeflenen mevcut 26 atıksu arıtma tesisinden 15’I 

halen atıksu geri kazanımı yapmaktadır.  

Bu 15 tesisten ise hiç biri Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliğine uygun olarak 

izin almamıştır. Tebliğde öngörülen kalite parametrelerinin izlemesi de düzenli olarak 

yapılmamaktadır.  

Ülke genelinde başarılı uygulamalara örnek olarak:  

• Konya AAT’de projelendirlen Mor Şebeke uygulaması kentsel yeşil alan sulamada 

24 km’lik yeni bir dağıtım şebekesi ile 2013 yılından bu yana işletmededir. 

• Kocaeli Körfez AAT, Kullar AAT ve Kocaeli Plajyou AAT ise arıtılmış atıksuların 

sanayide kullanımına yönelik başarılı uygulamalardır.  

• İstanbul’da Paşaköy AAT tesis içi kullanım ve soğutma suyu olarak kullanımda 

başarılı uygulamalardandır. 

• Antalya’da Hurma AAT ise soğutma suyu olarak kullanımda başarılı bir 

uygulamadır. 

• Muğla’da Konacık AAT ise Bodrum Belediyesi ile yapılan protokol ile kentsel yeşil 

alan sulamada kullanılmak üzere satışını yapmaktadır. Ayrıca 120 aboneye sulama 

suyu olarak satılmaktadır. 

Ülkemizde, atıksu geri kazanımında tesislerin mevcut durumun incelendiğinde bazı 

hatalar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

• Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği EK 7’sinde verilen yasal 

düzenlemelerin anlaşılamaması 

• Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği EK 7’sinde verilen yasal 

düzenlemelerin genellikle (EPA, 2004)’de verilen kılavuz değerlerin birebir 

kopyalanması ile oluşturulması 

• “Amaca uygun” arıtma yaklaşımının benimsenmesi 

• Tesislerin öncelikle atıksu arıtıma odaklanması ve geri kazanım ve yeniden 

kullanımın önceliklenmesi  

• İhtiyaç, müşteri analizi yapılmadan geri kazanım ünitelerinin projelendirilmesi 

• Her bir tesis için geri kazanıma yönelik fayda-maliyet analizinin yapılmamış olması 

• Mevcut teknolojiler ile ulaşılabilecek su kalitesinin öngörülemesi 

• Atıksu arıtma tesislerinde zaman zaman yaşanan işletme sorunlarından da 

kaynaklı UV dezenfeksiyon sistemlerinin düzenli çalışmaması, sık arızalanması 

• Özellikle basınçlı multimedya kum filtrelerinin iyi projelendirilmemesi (filtre 

kesit hızının doğru seçilmemesi vb), ekipmanların doğru seçilmemesi 

• Nitelikli personel eksikliği 
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10. ÜLKE GENELİNDE BELİRLENEN SANAYİ SEKTÖRLERİNDE ATIKSU 

GERİ KAZANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

2011 yılında; Dünya’da 7 milyar m3/yıl arıtılmış atıksu yeniden kullanılmıştır ve 

toplam su kullanımına oranı %0.59’dur. 2030 yılında; Dünya’da 26 milyar m3/yıl arıtılmış 

atıksuyun yeniden kullanılacağı ve toplam su kullanımına oranı %1.66 olacağı tahmin 

edilmektedir. (GWI, 2015). 

Dünya’da geri kazanılmış atıksular %32.01 oranında tarımsal sulama amaçlı yeniden 

kullanılmaktadır. Tarımsal sulama amaçlı sulamayı; %20.01 ile peyzaj amaçlı yeşil alan 

sulaması ve %19.32 ile sanayide yeniden kullanım takip etmektedir.  

Arıtılmış atıksuların sanayide yeniden kullanımı önemli bir paya sahiptir. “Arıtılmış 

Atıksuların Yeniden Kullanımı” projesi kapsamında, atıksu geri kazanımı yapan evsel/kentsel 

atıksu arıtma tesislerinin yanı sıra Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine (SKKY) tabi 6 farklı 

sanayi sektöründe toplam 31 sanayi tesisi incelenmiştir.  

Sanayi sektörleri belirlenirken; sektörün ülkemizde ki yaygınlığı, proseslerde 

kullanılan su miktarı, atıksu oluşumu, geri kazanılan atıksuyun sanayide yeniden kullanım 

potansiyeli gibi hususlar göz önüne alınmıştır. İdare ile yapılan toplantılar sonucunda önce 

SSKY sektörleri belirlenmiştir. Ardından her bir sektörde inceleme yapılacak alt sektörler ve 

sanayi tesisleri belirlenmiştir. Sanayi tesisleri belirleme sürecinde ise; tesisin kapasitesi, 

atıksu debisi, atıksu arıtma tesisi proses özellikleri, atıksu geri kazanımı uygulamasının olup 

olmadığı, soğutma kulesi veya buhar kazanı gibi yeniden kullanım alternatifi olabilecek 

yardımcı tesislerinin mevcudiyeti, ülke genelindeki bölgesel dağılım vb. özellikler göz önüne 

alınmıştır. 

Proje kapsamında incelenenen sanayi sektörleri ve alt sektörleri ile SKKY tablo’ları 

Tablo 10.1’de verilmektedir. 

Proje ile Tablo 10.1’de verilen sanayi sektörlerine bağlı belirlenen sanayi tesisleri 

proje ekibi tarafından ziyaret edilmiştir. Atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımı 

uygulaması yapan tesislerde mevcut geri kazanım prosesleri, prosesin verimi, ilk yatırım ve 

işletme maliyetleri, işletme sorunları ve yeniden kullanım kategorileri gibi hususlar 

değerlendirilmiş; her bir tesis için belirlenen noktalardan giriş ve çıkış ayrı olmak üzere 3’er 

adet atıksu analizi yapılmıştır. Endüstriyel yeniden kullanım; proses, yardımcı işletmeler 

(soğutma kulesi, buhar kazanları vb.) ve sulama suyu amaçlı olmak üzere araştırılmıştır.  

İncelenen sanayi tesislerinin isimleri, sanayi tesislerine ait veriler, proses 

bilgileri, su ve atıksu oluşumu, proses profilleri ve atıksu analiz sonuçları hakkında 

bilgiler gizlilik protokolü nedeni ile nihai raporun bu nüshasında verilmemiştir. 

İncelenen sanayi tesislerine ait bilgiler ve değerlendirmeler nihai raporun, Çevre ve 
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Şehircilik Bakanlığına sunulan nüshasında sunulmuştur.  

Projenin önemli çıktılarından biri olan “Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı: 

Sanayi Sektörleri Uygulama Kılavuzları” kitabı hazırlanmış ve Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı web sayfasında yayınlanmıştır. Sanayide atıksu geri kazanımı ve yeniden 

kullanımı ve incelenen sektörlere ilişkin değerlendirmelere bu kitaptan erişilebilir. 

Sanayi tesislerinden alınan numunelerin analiz sonuçları da Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığına sunulan rapor ekinde verilmiş olup, bu nüshada yer almamıştır. Bunun 

yanında her bir tesiste 3 tekrar yapılan analiz sonuçlarının ortalama değerlerini içeren 

veriler de “Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı: Sanayi Sektörleri Uygulama 

Kılavuzları” kitabında yer almaktadır.  

Tesis isimleri verilmeyen bu nüshada her bir tesis için bağlı bulunduğu sektöre göre 

kodlamalar yapılmıştır. Yapılan kodlamaların açıklanması simgeler ve kısaltmalar bölümünde 

açıklanmıştır.  

  Tablo 10.1. Proje kapsamında incelenenen sanayi sektörleri  

Sanayi 
Sektörü 

             Alt Sektör 
SKKY 
Tablo 

Maden 
Sanayi 

• Cevher Hazırlama ve İşleme Tesisleri • 7.1 ve 7.3 

• Hazır Beton Santralleri • 7.5 

 
 

 Gıda Sanayi 
 
 

• Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme Tesisleri • 5.9 

• Şeker Fabrikaları • 5.11 

İçki Sanayi 
• Alkolsüz İçecekler Meşrubat Üretimi ve 

Benzerleri 
• 6.1 

Selüloz, Kâğıt, 
Karton ve Benzeri 

Sanayi 

• Hurda Kâğıt, Saman ve Kâğıttan Ağartılmış 
Selüloz Üretimi 

• 13.2 

• Nişasta Katkılı Kâğıt • 13.6 

• Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kâğıt • 13.8 

Kömür Hazırlama, 
İşleme ve Enerji 
Üretme Tesisleri 

• Termik Santraller 
• 9.3 

 

• Doğalgaz Çevrim Santralleri • 20.3 

Karışık 
Endüstriler 

• Organize Sanayi Bölgeleri • 19 
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10.1. MADEN SANAYİ 

Maden sanayi sektöründe, SKKY Tablo 7.5’de yer alan “Hazır Beton Santralleri” ve 

SKKY Tablo 7.1 ve 7.3’de yer alan “Cevher Hazırlama ve İşleme Tesisleri” olmak üzere iki alt 

sektör belirlenmiştir. 

Hazır beton santrali kapsamında ziyaret edilen sanayi tesisleri Şekil 10.1’de 

verilmektedir. 

 
Şekil 10.1. Proje kapsamında incelenen Hazır Beton Santralleri  

Cevher Hazırlama ve İşleme Tesisleri alt sektöründe ise bakır, krom ve bor 

cevherlerinin hazırlanıp işlendiği tesisler belirlenmiştir. 

Şekil 10.2’de seçilen Cevher Hazırlama ve İşleme tesislerinin Türkiye haritasında ki 

gösterimi ile incelenenen tesisler verilmektedir. 

 

Şekil 10.2. Proje kapsamında incelenen Cevher Hazırlama ve İşleme Tesisleri  
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10.2. GIDA SANAYI 

Gıda sanayi sektöründe, SKKY Tablo 5.9’da yer alan “Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme 

Tesisleri” ve SKKY Tablo 5.11’de yer alan “Şeker Fabrikaları” olmak üzere iki alt sektör 

belirlenmiştir. Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme Tesisleri kapsamında ziyaret edilen sanayi 

tesisleri Şekil 10.3’de ve Şeker Fabrikaları kapsamında ziyaret edilen sanayi tesisleri Şekil 

10.4’de verilmektedir. 

 

Şekil 10.3. Proje kapsamında incelenen Sebze, Meyve Yıkama ve İşleme Tesisleri  

    

 

Şekil 10.4. Proje kapsamında incelenen Şeker Fabrikaları  
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10.3. İÇKİ SANAYİ 

İçki sanayi sektöründe, SKKY Tablo 6.1 ‘de yer alan İçki Sanayi “Alkolsüz İçecekler 

Meşrubat Üretimi ve Benzerleri” olmak üzere bir alt sektör belirlenmiştir. Alkolsüz İçecekler 

Meşrubat Üretimi ve Benzerleri kapsamında ziyaret edilen sanayi tesisi Şekil 10.5’da 

verilmektedir 

 
 

Şekil 10.5. Proje kapsamında incelenen Alkolsüz İçecekler Meşrubat Üretimi ve 
Benzerleri Tesisler 

10.4. SELÜLOZ, KÂĞIT, KARTON VE BENZERİ SANAYİ 

Selüloz, Kâğıt, Karton Ve Benzeri Tesisler sektöründe, Hurda Kâğıt, Saman ve Kâğıttan 

Ağartılmış Selüloz üretimi, Nişasta Katkılı Kâğıt ve Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kâğıt olmak 

üzere üç alt sektör belirlenmiştir.  

SKKY Tablo 13.2’de yer alan Hurda Kâğıt, Saman ve Kâğıttan Ağartılmış Selüloz 

üretimi Tesisleri kapsamında ziyaret edilen sanayi tesisleri Şekil 10.6’de verilmektedir. 
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Sekil 10.6. Proje kapsamında incelenen Selüloz, Kâğıt, Karton Ve Benzeri (Hurda 

Kâğıt Saman ve kâğıttan Selüloz Üretimi) Tesisler  

 

SKKY Tablo 13.6 ve 13.8’de yer alan Nişasta Katkılı Kâğıt ve Yüzey Kaplamalı, Dolgulu 

Kâğıt Tesisleri kapsamında ziyaret edilen sanayi tesisleri Şekil 10.7’de verilmektedir. 

 

Şekil 10.7. Proje kapsamında incelenen Selüloz, Kâğıt, Karton Ve Benzeri (Nişasta 
Katkılı Kâğıt ve Yüzey Kaplamalı, Dolgulu Kâğıt ) Tesisler 
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       10.5. KÖMÜR HAZIRLAMA, İŞLEME VE ENERJİ ÜRETME TESİSLERİ 

Kömür Hazırlama, İşleme Ve Enerji Üretme Tesisleri sektöründe, Termik Santraller ve 

Doğalgaz Çevrim Santralleri olmak üzere iki alt sektör belirlenmiştir. 

SKKY Tablo 9.3’de yer alan Termik Santraller kapsamında ziyaret edilen sanayi 

tesisleri Şekil 10.8’da verilmektedir. 

 
Şekil 10. 8. Proje kapsamında incelenen Termik Santraller 

SKKY Tablo 20.3’de yer alan Doğalgaz Çevrim Santralleri kapsamında ziyaret edilen 

sanayi tesisleri Şekil 10.9’da verilmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 10.9. Proje kapsamında incelenen Doğalgaz Çevrim Santralleri  
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10.6.KARIŞIK ENDÜSTRİLER 

Karışık Endüstriler sektöründe, SKKY Tablo 19’da yer alan Organize Sanayi Bölgeleri 

alt sektör belirlenmiştir. Organize Sanayi Bölgeleri kapsamında ziyaret edilen sanayi 

bölgeleri Şekil 10.10’de verilmektedir. 

 
Şekil 10.10. Proje kapsamında incelenen Organize Sanayi Bölgeler 
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11. ARITILMIŞ ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMINDA FAYDA 

MALİYET ANALİZİ  

Finansman, belki de arıtılmış atık suyun daha geniş kullanımında temel engeldir. 

Avrupa Birliği’nde atıksu geri kazanım tesisilerinin ön-maliyetlerin finansmanı başlangıçta 

(yerel) Devlet teşvikleri tarafından sağlanırken son eğilimler, ön maliyetin sadece bir 

kısmının hibelerle (genellikle onaylanan maliyetin % 50'sine kadar) ödenmesi ve suyun 

yeniden kullanımı projesinde denge sağlaması gerektiği yönündedir. 

Avrupa Birliği’nde su yeniden kullanım projeleri, daha az bir oranda olmasına rağmen, 

çeşitli özel mali teşviklerden yararlanmıştır. AB'nin suyun yeniden kullanılmasını teşvik 

etmek için özel sübvansiyonları bulunmamakla birlikte, AB mali kurumları suyun yeniden 

kullanım planlarının geliştirilmesinde kilit rol oynamaktadır. 

Bütüncül su kaynakları yönetiminde alternatiflerin basitçe proje öncesi ve sonrası 

maliyeti dikkate alınması yerine, toplam maliyeti karşılaştıran maliyet-fayda 

karşılaştırmaları yapılmalıdır. Dahası, bir projenin maliyetleri ve faydaları farklı gruplar 

arasında paylaşıldığından, projelerin etkilerinin dağılımı için daha net kurumsal 

düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Atıksuların yeniden kullanılması ile ilgili doğrudan/dolaylı fayda ve maliyetler Tablo 
11.1’de verilmiştir. 

Su geri kazanım ve yeniden kullanım projeleri, havza koruma, yerel ekonomik 

kalkınma ve halk sağlığının iyileştirilmesi gibi projelerle kıyaslandığında yararlarını doğru bir 

şekilde ölçmede başarısız olması nedeniyle genellikle değer kaybetmektedir. Proje 

alternatiflerini değerlendiren mühendisler, genellikle yalnızca çeşitli alternatiflerin finansal 

maliyetlerini karşılaştırır ve sosyal maliyetleri veya sosyal faydalarını değerlendirmezler. 

Sonuç olarak, birçok suyun yeniden kullanımı projesinin gerçek faydaları ve 

maliyetleri asla doğru bir şekilde değerlendirilmemiştir. Para kazanılmayan faydalar 

gerçekten hesaba katılırsa, suyun yeniden kullanımı projelerinin faydaları maliyeti aşacak ve 

fayda/maliyet oranını bir değerlendirme aracı olarak kullanmak ekonomik açıdan 

uygulanabilir hale gelecektir. 

Geri kazanılmış su temininin maliyeti genellikle içme suyu kaynaklarından su temin 

maliyetinden daha pahalıdır. Bununla birlikte, birçok geri kazanım tesisi yönetimi kullanımı 

teşvik etmek için geri kazanılmış suyu maliyetinin altına fiyatlandırmaktadır. Bazı bölgelerde 

nüfus artışının su kaynakları üzerindeki baskısı ve suyun yeniden kullanımını teşvik için bu 

gelir kaybı sübvanse edilmelidir. Tablo 11.2’de ABD’ içme suyu ve geri kazanılmış su birim 

fiyatları verilmektedir. 
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Tablo 11. 1. Atıksu yeniden kullanımı ile ilgili fayda ve maliyetler 

Doğrudan 
Maliyetler 

Dolaylı Maliyetler Doğrudan Faydalar Dolaylı Faydalar 

Geri kazanılan 
suların dağıtımı 

Su döngüsünün 
karbon ayak izi 

üzerine  
etkileri 

Ek su kaynağı 
Çevresel değişiklikler 

(peyzaj değişikliği 
dâhil) 

İlave arıtma 
 prosesleri 

Halk sağlığı etkileri 
Kullanılabilirliğin 

iklime bağlı olmaması 

Rekreasyon (mevcut 
su kalitesinin  
iyileştirmesi) 

Depolama sistemleri 
ve pompa bakımları 

Kamu algısı (atık 
su kalitesine güven  

eksikliği) 

Yerel (mahalli) 
kontrol 

Nütrient değeri  
(sulama için) 

Kalite izleme ve 
değerlendirme  

(emniyet) 

Yerüstü su 
kaynakları üzerine 

etkileri 

Diğer proje 
maliyetlerini önleme 

Esneklik (kurak 
bölgeler için su temin  

garantisi) 

Ek yönetim 
masrafları 

Su kalitesi etkileri 
(algı) 

Atıksu kalitesinin su 
yönetimi gelişimine 

ve kullanımına 
adaptasyonu 

Sera gazı azaltımı /  
enerji tasarrufu 

Atıksu yeniden 
kullanımının sosyal 

kabulünü ve bilincini 
arttırmaya yönelik 

eğitim ve 
bilgilendirme 

Toprak, bitki ve 
yaban hayat 

üzerine  
etkileri 

Mevzuat 
belirsizliğinin 

olmaması 

Entegre kaynak  
yönetimi 

Proje hazırlama 
Tarım üzerine 

etkileri 

Yerel idare (atıksu 
sahibi) ile yeniden 

kullanıcılar arasındaki 
kazan-kazan 

yaklaşımı 

 

 

Gelecekte yeniden kullanım projeleri hayata geçtiğinde, belediyeler su ve atıksu 

altyapısı üzerindeki harcamalarını azaltabilir ve nerede ise proje maliyetleri kadar tasarruf 

sağlayabilirler. Bazı durumlarda, yeniden kullanım teknolojisi ile üretilen suyun maliyeti, 

diğer yeni su kaynaklarınınkinden su temininden daha az olacaktır ve havzalar arası su 

transferi ile temin edilen suyun enerji maliyetinin yaklaşık yarısı olabilecektir (TYPSA, 2013). 
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Tablo 11. 2.  ABD’de içme suyu ve geri kazanılmış su birim fiyatları (EPA, 2012). 

Topluluk 

İçme/Kullanma Suyu Fiyatı Geri Kazanılmış Su Fiyatı 

Geri 
kazanılmış su 

fiyatının 
içmesuyu 

fiyatına oranı 

$/m3 Su Kullanım 
Miktarı/Amacı $/m3 Kullanım  

Tucson, AZ 

$0,58 2,83 – 42,47 m3 

$0,64 
Her kullanım için 

değişken 

112% 

$2,06 
            45,30 – 84,95 
m3 

31% 

Dublin San 
Ramon Services 
District, CA 

$0,86 
Hacim seviyesi, ilk 84,67 

m3 
$0,84 Tek fiyat 

97% 

$0,92 Hacim seviyesi, ilk 84,67 
m3 üzeri 

92% 

Eastern 
Municipal Water 
District, CA 

$0,54 Mesken $0,21 
Tarımsal olmayan, 

İkincil arıtım sonrası 
dezenfekte edilmiş su 

21% mesken 

$1,00 Mesken dışı kullanım 
$0,23 

 

Tarımsal olmayan, 
üçüncül arıtım sonrası 
dezenfekte ve filtre 

edilmiş su 

 

23% mesken 
dışı 

Glendale Water 
and Power, CA $0,84 Ticari fiyat $0,63 

İçilebilir olmayan 
amaçlar 

75% 

Irvine Ranch 
Water District, 

CA1 

$1.62 
Mesken Kademe 1: 14,15 

– 25,48 m3 
$0,38 

Peyzaj Sulama 
Index 41-100% ET 

89% 
 

$0,42 
Mesken Kademe 2: 28,31 

– 39,64 m3 
$0,79 Peyzaj sulama 

Index 101-110% ET 

111% 

 

$1,53 
Mesken Kademe 3: 42,47 

– 53,80 m3 $1,37 
Peyzaj sulama 

Index 111-120% ET 

111% 

 

Los Angeles 
Department 
of Water and 
Power, CA 

 
$1,26 

Ticari, Endüstriyel, 
Kamu 

Temmuz-Eylül 

$0,37 Vadi ve Metro 30% 

$0,46 Batı Yakası ve Liman 37% 

Boca Raton, FL 
  

$0,19 
0 – 94,5 m3 $0,11 3,78 m3 Fiyatı 61% 

Orange County, 
FL 

$0,27 0 – 11,34 m3 
$0,19 

Değişken on > 15,12 m3 
/ay 

71% 

$0,36 15,12 – 37,8 m3 53% 

 
St. Petersburg, 
FL 

 
$0,91 

0 – 21,16 m3 

$4,66 Sayaçsız- 4 dekara kadar 

14% 
$2,67 

Sayaçsız- 4 dekardan 
büyük 

$0,13 Sayaçlı 

City of Tampa, 
FL 

$0,64 0 – 14,15 m3 

$0,42 
Her kullanım için 

değişken 

66% 

$0,74 16,99 – 36,81 m3 57% 

Cary, NC 
$0,95 0 – 18,90 m3 

$0,95 
Her kullanım için 

değişken 

100% 

$1,53 0 – 56,70 m3 62% 

El Paso, TX 
  

$0,51 
11,32 m3’den fazla $0,32 

Her kullanım için 
değişken 

64% 
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Topluluk 

İçme/Kullanma Suyu Fiyatı Geri Kazanılmış Su Fiyatı 

Geri 
kazanılmış su 

fiyatının 
içmesuyu 

fiyatına oranı 

$/m3 Su Kullanım 
Miktarı/Amacı $/m3 Kullanım  

 

Hampton Roads 
Sanitation 
District, VA 

 $1,05 
Tüm kullanımlar için 

ortalama fiyat 
$0,39 

Her kullanım için 
değişken 

38% 

Loudoun Water, 
Loudoun County, 
VA 

 $0,48 
Değişkendir, ekonomik 

tarife için fiyat 
$0,33 

Değişkendir, ekonomik 
tarife için fiyat 

70 % 

San Antonio 
Water System, 
San Antonio, TX 

$0,18 
Yıllık ortalama kullanımın 

%90’ı için taban fiyat $0,24 
Taban fiyat, 2827,44 

m3’e kadar 84 % 

  
$0,43 

Yıllık ortalama kullanımın 
% 125 – 150 için fiyat 

$0,26 
Sezon fiyatı, 2827,44 

m3’e kadar 
61  

11.1. ULUSLARASI ATIKSU ARITMA BİRİM MALİYETLERİ VE FAYDA MALİYET 

ANALİZLERİ 

Atıksu arıtma maliyetlerine ilişkin mevcut literatür oldukça büyüktür. Ancak, çeşitli 

metodolojik yaklaşımları ve ele alınan maliyet türlerini yansıttığından, sonuçların 

karşılaştırılabilirliği sınırlıdır. Bazı çalışmalar, kalite parametrelerini dikkate alırken (hamsu 

ve atıksuyun kalitesi veya kirleticilerin giderimi), örneğin, diğerleri yalnızca arıtılan atık 

suyun hacmine odaklanmaktadır. Bazı çalışmalar ayrıca tüm işletme ve bakım maliyetlerini 

tahmin ederken, diğerleri sadece enerji maliyetlerini tahmin ederek onlara yaklaşmaktadır. 

Önemli olan ölçekler arası karşılaştırmalara izin veren ortak göstergelerin belirlenmesidir 

(Murray ve ark. 2011). Bir mühendislik yaklaşımına dayalı olarak atıksu arıtma maliyetlerini 

tahmin eden bazı çalışmalar aşağıda açıklanmıştır. 

Rodríguez-Garcia ve diğ. (2011), atıksu arıtma maliyetleri ile arıtılan atık su hacmi 

veya ötrofikasyonun azaltılması arasındaki ilişkinin anlaşılması için bir mühendislik yaklaşımı 

kullanmıştır. Yazarlar, İspanya'daki 6 farklı prosese sahip toplam 24 atıksu arıtma tesisinde 

birincil, ikincil ve üçüncül arıtma proseslerinin işletme maliyetlerini değerlendirdi. Atıksu 

arıtma tesislerini alıcı ortam deşarj standartlarına göre veya geri kazanılan atık suların 

yeniden kullanım amacına göre sınıflandırılmışlardır: 

T1: Organik madde giderimi yapan ve deşarj noktası hassas alan olmayan atıksu arıtma 

tesisleri 

T2: Organik madde ve nütrient giderimi yapan ve deşarj noktası hassas alan olmayan atıksu 

arıtma tesisleri 

T3: Organik madde ve nütrient giderimi yapan ve deşarj noktası hassas alan olan atıksu 

arıtma tesisleri 

T4: Arıtılmış atıksuları tarım ve sulama için yeniden kullanılan atıksu arıtma tesisleri 
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T5: Arıtılmış atıksuları endüstriler tarafından yeniden kullanılan atıksu arıtma tesisleri 

T6: Arıtılmış atıksuları akifer beslemesi için yeniden kullanılan atıksu arıtma tesisleri 

Atıksu arıtma tesislerini alıcı ortam deşarj standartlarına göre veya geri kazanılan atık suların 

yeniden kullanım amacına belirlenen durumlar için tesisin enerji, personel ve diğer işletme 

maliyetleri Şekil 11.1’de verilmiştir. 

 
Şekil 11. 1. Farklı atıksu arıtma tesisi işletme maliyetleri 

Molinos-Senante ve diğ. (2010), İspanya’da 22 Atıksu Arıtma Tesisinin toplam işletme 

ve bakım maliyetleri hakkındaki örnek verilere dayanarak beş kategoride bilgi sağlamıştır:  

1) enerji; 2) personel; 3) reaktifler; 4) atık yönetimi; ve 5) bakım. 

Toplam maliyetlerin üçte birini temsil eden en önemli maliyeti personel maliyeti 

olarak belirlediler. Bir sonraki önemli maliyet olan Bakım ve enerji maliyetlerinin, toplam 

maliyetin sırasıyla yüzde 21 ve yüzde 18'ini oluşturduğunu belirlediler. Nütrient giderimi 

yapan tesislerin ortalama işletme maliyetinin 0.21 €/m3, nütrient giderimi yapmayan 

tesislerin ortalama işletme maliyetinin 0,18 €/m3 olduğunu bildirmişlerdir. 

Iglesias ve diğ. (2010) İspanya'da su yeniden kullanımı için uygun atık su arıtma 

maliyetlerini analiz etmiştir. Bu çalışmada ele alınan arıtma yöntemleri hem ikincil hem de 

üçüncül arıtmayı içermektedir. İspanyol mevzuatının gerekliliklerine göre (RD 1620/2007), 

altı atık su arıtım yöntemleri aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: 

Tip 1: Lamelle, multimedya kum filtre, ultrafiltrasyon ve dezenfeksiyon ile birlikte fiziksel-

kimyasal arıtma 

Tip 2: Lamelle, multimedya kum filtre ve dezenfeksiyon ile birlikte fiziksel-kimyasal arıtma 

Tip 3: Filtrasyon ve dezenfeksiyon 

Tip 4: Multimedya kum filtre 

Tip 5a: Lamelle, multimedya kum filtre, ultrafiltrasyon, ters osmos ve bakiye klor giderimi 
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birlikte fiziksel-kimyasal arıtma 

Tip 5b: Lamelle, iki multimedya kum filtre, elektrodiyaliz ve dezenfeksiyon ile birlikte 

fiziksel-kimyasal arıtma Tablo 11.3'de, su kaynakları ve İspanya su geri kazanım tesisleri 

işletmecileri departmanlarından alınan bilgilere dayanarak hesaplanan her tür arıtma 

yöntemi için yatırım ve işletme maliyetleri gösterilmektedir. Aralıklar, geri kazanım tesisleri 

kapasitesine, iklim ve coğrafi koşullara ve tesise giren su özelliklerine bağlıdır. 

Tablo 11. 3. Çeşitli atıksu arıtma yöntemleri için ilk yatırım ve işletme maliyetleri 

Arıtma Tipi İlk Yatırım Maliyeti (€/m3.gün) İşletme Maliyeti (€/m3.gün) 

Tip 1 185-398 0.14-0.20 

Tip 2 28-48 0.06-0.09 

Tip 3 9-22 0.04-0.07 

Tip 4 5-11 0.04-0.07 

Tip 5a 416-736 0.35-0.45 

Tip 5b 310-506 0.35-0.45 

 
Diğer bazı analizler atık su arıtımının maliyet fonksiyonlarını geliştirmek için 

parametrik yaklaşımı kullanmıştır. Bunlar, atık su arıtma maliyetleri (bağımlı değişken) ve 

maliyet faktörleri (açıklayıcı değişkenler) arasında fonksiyonel bir ilişki kurulmasına 

dayanmaktadır. Maliyet faktörleri, çalışmalar arasında farklılık göstermektedir. Örneğin, 

Hernandez-Sancho ve diğ. (2011) atık su arıtımının maliyet fonksiyonlarını tahmin etmek için 

kapsamlı bir yaklaşım sunmaktadır. İspanyol verilerine dayanarak, arıtılan atık su hacminin 

(m3/yıl cinsinden V değişkeni), tesis yaşının (yıl cinsinden A değişkeni) ve tesisin kirlilik 

giderim verimlerinin (variables SS, COD, BOD, N and P) fonksiyonu olarak arıtma teknolojileri 

maliyetlerini tahmin ettiler. Yedi farklı arıtma teknolojisi için tahmin edilen maliyet 

fonksiyonları Tablo 11.4’de verilmektedir. 

Tablo 11. 4. Arıtma teknolojilerine göre maliyet fonksiyonları 

Arıtma Teknolojisi Maliyet Fonksiyonları R2 

Nütrient Giderimi olmayan Uzun 
Havalandırmalı Aktif Çamur Prosesi 

C = 169.4844V0.4540 e (0.0009A+0.6086SS) 0.61 

Nütrient Giderimi olmayan Aktif 
Çamur Prosesi 

C = 2.1165V0.7128 e (0.0174A+0.15122SS +0.0372BOD) 0.68 

Nütrient Giderimi olan Aktif Çamur 
Prosesi 

C = 2.518V0.7153 e 
(0.007A+1.455COD+0.15BN+0.243P) 

0.73 

Üçüncül Arıtma C = 3.7732V0.7223 e (0.6721COD+0.0195BN +0.7603P) 0.90 
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Suyun yeniden kullanım projelerinin ekonomisi: Bazı ampirik (deneysel) uygulamalar 

Avrupa'da Verlicchi ve diğ. (2012) ve Heinz ve diğ. (2014) İtalyan ve İspanyol sularının 

yeniden kullanımıyla ilgili maliyet ve faydaları tahmin etti. Verlicchi ve diğ. (2012), İtalya'nın 

kuzeyindeki Po Nehri havzasındaki Ferrara belediyesinde arıtılmış atık suyun yeniden 

kullanılmasının fizibilitesini inceledi. Projenin ekonomik değerlendirmesi: inşaat, işletme ve 

bakım maliyetleri, çevresel ve sosyal faydalar gibi unsurlara odaklanmıştır. Yaklaşık 170 l/s 

atık su yeniden kullanılacak ve arıtma prosesi hızlı kum filtrasyonu, yatay yüzeyaltı akışlı 

yapay sulak alan ve lagün ’den oluşacaktır. Projenin dört ana faydası vardı: (i) geri kazanılan 

atık suyun yeniden kullanımından elde edilen tarımsal fayda; (ii) Po di Volkan kanalı su 

kalitesinin artmasından elde edilen çevresel fayda; (iii) su yönetimi kuruluşu için azaltılmış 

enerji tüketiminden elde edilen mali fayda; ve (iv) park kullanıcıları için atık suların 

yenilenmesi için havuzların oluşturulmasından elde edilen rekreasyon faydaları. Tablo 11.5, 

atık su yeniden kullanımı için inşaat, işletme, bakım maliyetlerinin yanı sıra bu faydaların 

değerlerini göstermektedir. 

Tablo 11. 5.  Ferrara AAT atıksu yeniden kullanım maliyeti ve faydası 

İnşaat maliyetleri 15.310.000 € 

İşletme ve bakım maliyetleri 361.000  €/yıl 

Tarımsal fayda 1.106.100 €/yıl 

Çevresel fayda 5.332.000 € 

Mali fayda 200.000 €/yıl 

Rekreasyonel fayda 3.485.000 € 

 

Yüzde 5'lik iskonto oranı ve tüm arıtma proseslerinin 20 yıllık kullanım ömrü göz 

önünde bulundurulursa, tahmin edilen güncel değer 40.000 € ve fayda-maliyet oranı 

1.007’dir. Projenin fizibilitesi, Net güncel değerin (NGD) değeri nispeten küçük olduğundan 

ve dolayısıyla varsayımlardaki değişikliklere çok duyarlı olduğundan proje fizibilitesi garanti 

edilmemiştir. Heinz ve diğ. (2014) Katalonya'daki Llobregat Deltası'nda yeniden kullanım 

projesini değerlendirdi. Proje El Prat (120 Mm3/yıl) ve Sant Feliu (26 Mm3/yıl)  atıksu arıtma 

tesislerini içeriyordu. Tablo 11.6’da belirlenen temel verileri (maliyetler ve faydalar) 

göstermektedir. 
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Tablo 11. 6. Llobregat Deltası su yeniden kullanım projesi fayda ve maliyetleri 

NİTELİK EL PRAT SANTFELIU 

Sulanan Arazi (ha) 801 275 
Sulu tarım için uygun atıksu miktarı (Mm3/yıl) 13 7.3 

YILLIK MALİYETLER  M€/YIL M€/YIL 

Yeni arıtma prosesi maliyetleri 1.09 0.08 

Tesis işletme ve bakım maliyetleri 2.6 0.51 

Arıtılmış atıksu iletim maliyetleri 0.12 0.20 

Kentsel kullanım için ayrılan suyun iletim maliyetleri 1.43 0.81 

Su yeniden kullanımı ve değişiminin toplam maliyeti (A) 5.24 1.60 

YILLIK FAYDALAR M€/YIL M€/YIL 

Tarıma toplam katma değer 0.35 0.46 

Kentsel kullanım için değiştirilen suyun değeri 14.43 8.12 

Su yeniden kullanımı ve değişiminin toplam ekonomik faydası (B) 14.78 8.58 

Su yeniden kullanımı ve değişiminin toplam katma değeri (B-A) 9.54 6.98 

BİRİM MALİYETLER VE FAYDALAR €/m3 €/m3 

Su yeniden kullanımı ve değişiminin birim maliyeti 0.40 0.22 

Tarım ve kentsel kullanım için birim ekonomik fayda  1.14 1.17 

Birim maliyet/fayda oranı 2.85 5.3 
Kaynak: Heinz ve diğ. (2014). 

 

Bu tablodan geri kazanılan suyun ekonomik getirisini ve Sant Feliu de Llobregat 

bölgesinde su satış gelirlerinin baskın olduğu öğreniyoruz. Bunun başlıca nedeni, yağmurla 

beslenen çiftçiliğin yerine geri kazanılmış su kullanma seçeneğidir. Tarımsal istatistiklere 

göre, geri kazanılmış su kullanan sulu bahçecilik ürünleri ve ağaç mahsulleri, yağmurla 

beslenen tarım faaliyetlerinden önemli ölçüde daha fazla verim sağlamaktadır. 

Geleneksel suların pompalanmasında maliyet tasarrufu ile iki bölgede de sulamanın 

maliyet etkinliği üzerindeki güçlü etkiler beklenebilir. Geri kazanılan suyun kullanılması 

yeraltı suyu kullanımının yüzde 50'den fazla azalmasına neden olacaktır. Nehir suyunun 

çekilmesinin terk edilmesi özellikle Sant Feliu de Llobregat bölgesinde uygun maliyetli bir 

seçenek olacaktır. 

Bir başka İspanyol örnek çalışması ise Platja D´Aro bölgesi su yeniden kullanımı 

projesiydi (Heinz ve diğerleri, 2014). Katalonya Su Kurumu üçüncül arıtma kapasitesini 3.2 

m3/yıl artırmayı planladı. Bu artırma, tarım sektörüne yüzde 39, belediyelere yüzde 10, golf 

sahalarına yüzde 20 ve ekolojik su olarak yüzde 31 olarak tahsis edilecektir. Tablo 11.7, 

tarım, şehir ve diğer kullanıcılar için potansiyel ekonomik faydaları göstermektedir. 
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Tablo 11. 7. Tarım, şehir ve diğer kullanıcılar için potansiyel ekonomik faydaları 

YILLIK MALİYETLER M€/YIL 

Yeni su arıtma üniteleri, pompa istasyonları, boru hatları ve 
rezervuarların yıllık yatırım maliyeti 

0.60 

Arıtma, iletme ve pompajın artan işletme ve bakım maliyetleri 0.48 

Su yeniden kullanımı ve değişiminin toplam maliyeti (A) 1.08 

YILLIK FAYDALAR M€/YIL 

Tarım arazilerinin genişlemesi nedeniyle artan çiftlik satış geliri 0.87 

Çiftçilerin Yeraltısuyu için harcadıkları pompaj ve gübre tasarrufları 0.14 

Tarıma toplam katma değer 1.01 

Belediye ve diğer kullanıcılar için tahsis edilen yeraltı suyu değeri 1.03 

Su yeniden kullanımı ve değişiminin toplam ekonomik faydası (B) 2.04 

Su yeniden kullanımı ve değişiminin toplam katma değeri (B-A) 0.96 

BİRİM MALİYETLER VE FAYDALAR €/m3 

Su yeniden kullanımı ve değişiminin birim maliyeti 0.33 

Su yeniden kullanımı ve değişiminin birim faydası 0.92 

Birim maliyet/fayda oranı 3.1 
Kaynak: Heinz ve diğ. (2014). 

 
Bu alanda, çiftçiler giderek, daha fazla suyla daha ucuz ve daha verimli bir sulama 

kaynağı olarak geri kazanılmış atıksuları yer altı suyu yerine tercih ediyorlar. Bunun başlıca 

nedeni verim kayıplarının önlenmesi ve artan su mevcudiyeti nedeniyle tarım arazilerinin 

genişlemesi olabilir. Ürün verimi ve satış gelirlerindeki artış, gübre kullanımının 

azaltılmasından çok daha büyük bir ekonomik öneme sahiptir. 

11.2. ÜLKEMİZDE SU KULLANIMI VE BİRİM FİYATLARI  

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımında, su kaynaklarından elde edilerek 

Belediyeler tarafından faturalandırılan suyun birim fiyatları önemlidir.  Suyun ulaşılabilirliği 

ve fiyatı geri kazanım ve yeniden kullanımda öncelikli tetikleyicilerden biridir. 

Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) 2014 yılı “Belediye su istatistikleri” verileri 

kullanılarak hazırlanan Tablo 11.8.’de illerde 2014 yılında su faturalarından elde edilen 

toplam gelirin 2014 yılında dağıtılan toplam su miktarına bölünerek birim su maliyetleri 

belirlenmiştir. Bunun yanında, 2017 yılı için güncel su birim fiyatlarına ulaşmak için 

belediyelerin su ve kanalizasyon birimleri ile tek tek görüşülerek su birim fiyatları ve atıksu 

uzaklaştırma bedelleri öğrenilmiş ve değerler Tablo 11.9’de sunulmuştur. Tablo 11.9’de 

verilen su fiyatları baz fiyatlar olup bir çok şehirde kademeli fiyatlar uygulanmaktadır. 

Uygulanan kademeler ise kullanılan su miktarına, sayaç tipine, şehir merkezine olan 

mesafeye, metrekareye ve abonelerin özel durumlarına (şehit ailesi, engelli vb.) göre 

değişmektedir. Tablodaki fiyatları Katma Değer Vergisi (KDV), Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) 

ve Katı Atık Uzaklaştırma bedelleri dâhil değildir.  
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Tablo 11. 8. İllere göre farklı abone tipleri için dağıtılan su miktarı, su gelirleri ve su birim fiyatları (TÜİK, 2014) 

 
Abone Tipleri Yıl Adana Adıyaman Afyonkarahisar Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Ağrı Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl 

S
u
 G

e
li
rl

e
ri

 (
T

L
/Y

ıl
) 

(K
d
v
 H

a
ri

ç
) Din Ve Hayır 

Kurumları 
2014  650 129641 521 258525  184432  7056  570   14643    

Diğer 2014 60373  127132  23787 120581 479627 23517 198109 19693560   6238   2348105  

Meskenler 2014 185272917 14616038 36051184 18185343 16004446 691791101 188897220 1051211 5406726 49968648 3984322 77277005 7550243 9093845 2591565 7722237 6931278 

Okullar 2014 3665175 1533707 555806 511568 788062   438884 851067  485921 3739642 351619 1483246 129060 346272 869406 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 933052  42257 461 66709 43443296 171841  1102   139159 5233 725  37548 26028 

Resmi Kuruluşlar 2014 7137854 789263 2503717 479801 1868567 188570612 14459704 2079334 672331 25613280 753704 9716456 972582 1773494 285012 517818 1832181 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 2182294 135088 681101 7313 372525   200 68451  1531 273125 365802 474638  3281523 1548 

Sağlık Kurumları 2014 4060524 833294 121069 388004 108626   32988 375873  135396  46387 1489259 72473 240217 272867 

Ticarethaneler 2014 34320826 1235186 5577709 1945945 2027663 223619976 95217177 267335 589620 65600820 337217 18127329 1297201 1279954 607031 1073776 1333790 

İnşaatlar 2014 4222720 323278 1156737 436847 1302356 12336518 10946370 178811 114072 6424920 8097 2449790 349112 149783 47692 238077 447915 

 

D
a
ğ
ıt

ıl
a
n
  
S
u
 M

ik
ta

rı
 (

M
3
/Y

ıl
) 

Din Ve Hayır 
Kurumları 

2014 607517 77100 729720 86490 504175 2500000 107228 27529 90436  308736 3295643  29401 96960 348038 1160878 

Diğer 2014 37990  58389 47000 461040 1394660 268672 14988 73467 9090360 609009  924  21800 1514594  

Meskenler 2014 69383456 17446525 19946485 9985333 8394872 183414465 81158261 3399366 3022836 47734020 16195271 32131811 3007200 14468412 2477408 4917897 6215188 

Okullar 2014 1363987 1083160 563474 325437 345605   117177 272033  600699 898951 230837 434529 42601 166322 348536 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 1578201 31700 300990 65591 314034 11383980 28230 20771 214964  321452 47986 15697 2099976 35550 489381 900341 

Resmi Kuruluşlar 2014 2241061 528706 1107564 194905 594897 24446034 5066309 404640 212809 1940400 720718 3249651 311484 524181 62114 218027 541241 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 4252821 40374 129470 5293 111112   200 11233  1022 45673 85069 143543  1062157 945 

Sağlık Kurumları 2014 714888 555829 193430 150903 34311   14176 139484  151323  35763 464297 10839 138775 77640 

Ticarethaneler 2014 8542358 880598 3071972 741935 1008154 27551714 11294296 146061 210395 13333500 221587 4426698 306009 586911 182896 574555 409159 

İnşaatlar 2014 828543 130230 402373 101583 708133 1740634 2071115 46679 34147 1427760 14543 489958 50033 46065 8342 111361 131226 

 

S
u
 B

ir
im

 F
iy

a
t 

(T
L
/m

3
) 

Din Ve Hayır 
Kurumları 

2014 ₺0.00 ₺0.01 ₺0.18 ₺0.01 ₺0.51 ₺0.00 ₺1.72 ₺0.00 ₺0.08  ₺0.00 ₺0.00  ₺0.50 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 

Diğer 2014 ₺1.59  ₺2.18 ₺0.00 ₺0.05 ₺0.09 ₺1.79 ₺1.57 ₺2.70 ₺2.17 ₺0.00  ₺6.75  ₺0.00 ₺1.55  

Meskenler 2014 ₺2.67 ₺0.84 ₺1.81 ₺1.82 ₺1.91 ₺3.77 ₺2.33 ₺0.31 ₺1.79 ₺1.05 ₺0.25 ₺2.40 ₺2.51 ₺0.63 ₺1.05 ₺1.57 ₺1.12 

Okullar 2014 ₺2.69 ₺1.42 ₺0.99 ₺1.57 ₺2.28   ₺3.75 ₺3.13  ₺0.81 ₺4.16 ₺1.52 ₺3.41 ₺3.03 ₺2.08 ₺2.49 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 ₺0.59 ₺0.00 ₺0.14 ₺0.01 ₺0.21 ₺3.82 ₺6.09 ₺0.00 ₺0.01  ₺0.00 ₺2.90 ₺0.33 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.08 ₺0.03 

Resmi Kuruluşlar 2014 ₺3.19 ₺1.49 ₺2.26 ₺2.46 ₺3.14 ₺7.71 ₺2.85 ₺5.14 ₺3.16 ₺13.20 ₺1.05 ₺2.99 ₺3.12 ₺3.38 ₺4.59 ₺2.38 ₺3.39 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 ₺0.51 ₺3.35 ₺5.26 ₺1.38 ₺3.35   ₺1.00 ₺6.09  ₺1.50 ₺5.98 ₺4.30 ₺3.31  ₺3.09 ₺1.64 

Sağlık Kurumları 2014 ₺5.68 ₺1.50 ₺0.63 ₺2.57 ₺3.17   ₺2.33 ₺2.69  ₺0.89  ₺1.30 ₺3.21 ₺6.69 ₺1.73 ₺3.51 

Ticarethaneler 2014 ₺4.02 ₺1.40 ₺1.82 ₺2.62 ₺2.01 ₺8.12 ₺8.43 ₺1.83 ₺2.80 ₺4.92 ₺1.52 ₺4.10 ₺4.24 ₺2.18 ₺3.32 ₺1.87 ₺3.26 

İnşaatlar 2014 ₺5.10 ₺2.48 ₺2.87 ₺4.30 ₺1.84 ₺7.09 ₺5.29 ₺3.83 ₺3.34 ₺4.50 ₺0.56 ₺5.00 ₺6.98 ₺3.25 ₺5.72 ₺2.14 ₺3.41 
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 Abone Tipleri Yıl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun 

S
u
 G

e
li
rl

e
ri

 (
T

L
/Y

ıl
) 

(K
d
v
 H

a
ri

ç
) Din Ve Hayır 

Kurumları 
2014  35828   200 1000 865571  586845 28911  10776     39828 

Diğer 2014 83953 352915   862391 63242 344669 2712595  28261 103072 27331 143969  416307 869777 38448 

Meskenler 2014 4265521 16851559 9072805 290162655 34960681 9146129 28041157 87748966 48166712 15553186 28477849 37933764 12047405 28651827 55447604 155955780 15522264 

Okullar 2014 3032564 1053429 433616 4725548 1283229 1829205 1125017 1220954 1336381 53480 1004480 1995299 819598 2442797 902783 3835556 1142426 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014  987 57734 462431 23961 4188 70928  7948824 2735 22802 6320 299693 2522167 37360 7263365 9065 

Resmi Kuruluşlar 2014 2960641 1757173 353226 11657995 2976784 1762072 2358429 1740305 8050713 2023710 4537287 1089091 2984479 3831677 2873693 15502474 1562741 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014  17895 301325  293713 264018 2551338 5445701  940626 143197 41231 3602 886086  11506192 68973 

Sağlık Kurumları 2014 1343172 466766 281412 4729332 948214 708852 1110248  2540767 3309 1087116 1005981 348987 9923207  1917777 1062021 

Ticarethaneler 2014 2820982 3212739 1316976 63115940 5588231 1325632 4517884 17268034 12296981 2477473 5976199 5902497 2481683 3678118 8850340 23865447 2513773 

İnşaatlar 2014 125999 1008819 303720 13959007 1755179 473327 994093  713397 662360 2904275 694052 501148 1383046 5530544 6784743 449854 
 

D
a
ğ
ıt

ıl
a
n
  
S
u
 M

ik
ta

rı
 (

M
3
/Y

ıl
) 

Din Ve Hayır 
Kurumları 

2014 1691943 365273 5299 445999 15025 554650 985280  1846489 622834 1510 2347477 680172 816865 445357 1828630 253950 

Diğer 2014 526930 479259   398916 1310258 125927 1455426 2890000 104599 84804 65234 499668 8704892 846830 815534 121455 

Meskenler 2014 16386399 5129113 5923394 76544040 11357780 3804675 14119139 43451484 28610052 7640222 9687320 18544231 8247146 26187246 22381398 39354001 7928757 

Okullar 2014 849026 224591 782634 1377672 364172 340763 324592 990488 890558 21808 281800 425360 304065 1867170 372249 519209 445417 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 461880 391305 32164 1130274 59981 857179 478878  9235568 152552 1388663 2929307 809595 2633906 3746582 2664844 500602 

Resmi Kuruluşlar 2014 515179 722585 248170 2012436 1391415 361698 592546 592588 2493006 474303 801198 516388 510263 2400037 438878 2274867 513041 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 5000 3043 159943  127497 79911 613072 884082  175562 30440 33317 4212 379872  8335782 27393 

Sağlık Kurumları 2014 352787 83358 115331 1121192 225587 94241 259847  980320 1509 154500 182862 95785 4946910  259605 224747 

Ticarethaneler 2014 1248708 553679 649134 8289525 1321278 350429 1196335 4139881 2759397 625149 1081013 1392060 672109 2089955 1601336 3354507 827086 

İnşaatlar 2014 196700 209919 219642 1503164 295656 106900 469943  354359 215624 528428 301277 367585 1228689 1098034 1189540 138271 
 

S
u
 B

ir
im

 F
iy

a
t 

(T
L
/m

3
) 

Din Ve Hayır 
Kurumları 

2014 ₺0.00 ₺0.10 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.01 ₺0.00 ₺0.88  ₺0.32 ₺0.05 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.16 

Diğer 2014 ₺0.16 ₺0.74   ₺2.16 ₺0.05 ₺2.74 ₺1.86 ₺0.00 ₺0.27 ₺1.22 ₺0.42 ₺0.29 ₺0.00 ₺0.49 ₺1.07 ₺0.32 

Meskenler 2014 ₺0.26 ₺3.29 ₺1.53 ₺3.79 ₺3.08 ₺2.40 ₺1.99 ₺2.02 ₺1.68 ₺2.04 ₺2.94 ₺2.05 ₺1.46 ₺1.09 ₺2.48 ₺3.96 ₺1.96 

Okullar 2014 ₺3.57 ₺4.69 ₺0.55 ₺3.43 ₺3.52 ₺5.37 ₺3.47 ₺1.23 ₺1.50 ₺2.45 ₺3.56 ₺4.69 ₺2.70 ₺1.31 ₺2.43 ₺7.39 ₺2.56 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 ₺0.00 ₺0.00 ₺1.79 ₺0.41 ₺0.40 ₺0.00 ₺0.15  ₺0.86 ₺0.02 ₺0.02 ₺0.00 ₺0.37 ₺0.96 ₺0.01 ₺2.73 ₺0.02 

Resmi Kuruluşlar 2014 ₺5.75 ₺2.43 ₺1.42 ₺5.79 ₺2.14 ₺4.87 ₺3.98 ₺2.94 ₺3.23 ₺4.27 ₺5.66 ₺2.11 ₺5.85 ₺1.60 ₺6.55 ₺6.81 ₺3.05 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 ₺0.00 ₺5.88 ₺1.88  ₺2.30 ₺3.30 ₺4.16 ₺6.16  ₺5.36 ₺4.70 ₺1.24 ₺0.86 ₺2.33  ₺1.38 ₺2.52 

Sağlık Kurumları 2014 ₺3.81 ₺5.60 ₺2.44 ₺4.22 ₺4.20 ₺7.52 ₺4.27  ₺2.59 ₺2.19 ₺7.04 ₺5.50 ₺3.64 ₺2.01  ₺7.39 ₺4.73 

Ticarethaneler 2014 ₺2.26 ₺5.80 ₺2.03 ₺7.61 ₺4.23 ₺3.78 ₺3.78 ₺4.17 ₺4.46 ₺3.96 ₺5.53 ₺4.24 ₺3.69 ₺1.76 ₺5.53 ₺7.11 ₺3.04 

İnşaatlar 2014 ₺0.64 ₺4.81 ₺1.38 ₺9.29 ₺5.94 ₺4.43 ₺2.12  ₺2.01 ₺3.07 ₺5.50 ₺2.30 ₺1.36 ₺1.13 ₺5.04 ₺5.70 ₺3.25 
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  Abone Tipleri Yıl Gümüşhane Hakkari Hatay Isparta Iğdır İstanbul İzmir Kahramanmaraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kilis Kocaeli Konya Kütahya 

S
u
 G

e
li
rl

e
ri

 (
T

L
/Y

ıl
) 

(K
d
v
 H

a
ri

ç
) Din Ve Hayır 

Kurumları 
2014 83974   1030 3600    8280 65620  10756    2314197 2297 

Diğer 2014 1833567  4983000 44840  76889453  7549938 8218 253984  1418911 43779    254786 

Meskenler 2014 3061733 1931956 133471700 18628924 1724326 2183026582 462671793 45524274 11787244 13694092 4309831 18042646 106805394 6452671 239141350 132041899 28079564 

Okullar 2014 1049146 460322 1571400 565683 165366 55465859 32334283 785887 1264479 886956 2698153 1052899  668435   538804 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 6366  471000 32636  60008560 32740088 30458 89545 280  2237 1106236   5063082 20686 

Resmi Kuruluşlar 2014 1111008 1633329 356400 3140777 242504 65791013 29651483 1043035 1425480 1400187 2663088 1615572 9315822 164623 25535820 11074216 3217843 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 25000  2025000 1921784 18306 93735004 12340442 1549231 46592 171  243809 46531 25000 55372600  163481 

Sağlık Kurumları 2014 528632 185699 132840 343471 24650 36273207 3212820 215846 324014 84551 1022591 653805  270314   414631 

Ticarethaneler 2014 469975 239763 2543400 3021660 254334 630215223 102857172 4482496 2131130 1871838 336700 3564464 16600827 175669 26465106 31351069 18138579 

İnşaatlar 2014 148962 1100 1040850 543746 73405 111141269 5745511 1325475 312590 807956 207088 659597 4519371 13771 11696639 11384051 1372510 
 

D
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ıl
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Din Ve Hayır 
Kurumları 

2014 235380 343912 552000 20910 29100 8993853 1327068 3680000 169292 58786 775376 113855 11424608 2700 1447342 1007055 801418 

Diğer 2014 236945  13728000 75125  22196772  5511022 5358 307270 503000 708875 31717    9019118 

Meskenler 2014 2270747 3566614 92400000 13743798 3327517 225855477 133784738 32516956 5856998 5701476 6100889 5977111 43181972 3506439 74073971 72723680 12777593 

Okullar 2014 243182 184909 1164000 147337 215386 5326005 4133219 855303 357247 246775 591984 314879 567362 141040   279046 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 212007 21000 471000 137538 5900 368047047 6947475 17148 554588 3058 908121 1459722 1151369   8142608 162766 

Resmi Kuruluşlar 2014 208498 496703 264000 941755 313974 11479099 3637733 1169450 356688 366143 502709 475385 3782173 39320 8222843 2920844 1366802 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 40000  1500000 500244 2886 3473453 3864816 684694 31506 100  360722 20520 14000 12200509  42204 

Sağlık Kurumları 2014 103405 61418 98400 79418 30380 4438112 495140 715943 140694 38069 206954 191411 454180 55025   146002 

Ticarethaneler 2014 329450 153285 1884000 1109306 150069 45679474 12170801 2382225 565856 483600 142972 975079 4013115 55422 6658653 6853918 2116830 

İnşaatlar 2014 93186 1100 771000 233457 46974 27648464 629749 756925 137878 183459 46084 131326 992809 2963 1488343 2933875 632273 
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Din Ve Hayır 
Kurumları 

2014 ₺0.36 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.05 ₺0.12 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.05 ₺1.12 ₺0.00 ₺0.09 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺2.30 ₺0.00 

Diğer 2014 ₺7.74  ₺0.36 ₺0.60  ₺3.46  ₺1.37 ₺1.53 ₺0.83 ₺0.00 ₺2.00 ₺1.38    ₺0.03 

Meskenler 2014 ₺1.35 ₺0.54 ₺1.44 ₺1.36 ₺0.52 ₺9.67 ₺3.46 ₺1.40 ₺2.01 ₺2.40 ₺0.71 ₺3.02 ₺2.47 ₺1.84 ₺3.23 ₺1.82 ₺2.20 

Okullar 2014 ₺4.31 ₺2.49 ₺1.35 ₺3.84 ₺0.77 ₺10.41 ₺7.82 ₺0.92 ₺3.54 ₺3.59 ₺4.56 ₺3.34 ₺0.00 ₺4.74   ₺1.93 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 ₺0.03 ₺0.00 ₺1.00 ₺0.24 ₺0.00 ₺0.16 ₺4.71 ₺1.78 ₺0.16 ₺0.09 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.96   ₺0.62 ₺0.13 

Resmi Kuruluşlar 2014 ₺5.33 ₺3.29 ₺1.35 ₺3.34 ₺0.77 ₺5.73 ₺8.15 ₺0.89 ₺4.00 ₺3.82 ₺5.30 ₺3.40 ₺2.46 ₺4.19 ₺3.11 ₺3.79 ₺2.35 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 ₺0.63  ₺1.35 ₺3.84 ₺6.34 ₺26.99 ₺3.19 ₺2.26 ₺1.48 ₺1.71  ₺0.68 ₺2.27 ₺1.79 ₺4.54  ₺3.87 

Sağlık Kurumları 2014 ₺5.11 ₺3.02 ₺1.35 ₺4.32 ₺0.81 ₺8.17 ₺6.49 ₺0.30 ₺2.30 ₺2.22 ₺4.94 ₺3.42 ₺0.00 ₺4.91   ₺2.84 

Ticarethaneler 2014 ₺1.43 ₺1.56 ₺1.35 ₺2.72 ₺1.69 ₺13.80 ₺8.45 ₺1.88 ₺3.77 ₺3.87 ₺2.36 ₺3.66 ₺4.14 ₺3.17 ₺3.97 ₺4.57 ₺8.57 

İnşaatlar 2014 ₺1.60 ₺1.00 ₺1.35 ₺2.33 ₺1.56 ₺4.02 ₺9.12 ₺1.75 ₺2.27 ₺4.40 ₺4.49 ₺5.02 ₺4.55 ₺4.65 ₺7.86 ₺3.88 ₺2.17 
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  Abone Tipleri Yıl Kırklareli Kırıkkale Kırşehir Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya 

S
u
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e
ri
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ç
) Din Ve Hayır 

Kurumları 
2014 1219 7830 5750 75894   457735   66228 3019 98588  449715  

Diğer 2014 11653  7440    5214820 419367  36852 820526 101092 7476 87844  

Meskenler 2014 29150148 22681013 15068519 54578596 90507050 15439773 136479733 43126965 3877050 17081666 15086352 27986322 26459015 13337710 71594147 

Okullar 2014 395060 1417582 1018282 68527 1085212    665429 298919 785513 1164518 605213 695624 2001589 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 20470   26786  793   165000 3931 30307 101521  2143 8033626 

Resmi Kuruluşlar 2014 2320907 965307 3392697 163620 300551 2677206 21966544 4850459 885088 962734 1487453 1118024 1691977 1888691 6088190 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 179272 260830 9210 12071      30092 760138 101669 9177 756117 6222668 

Sağlık Kurumları 2014 59254 372289 203891 22545     488785 408472 285333 929061 221950 1179964  

Ticarethaneler 2014 3193842 1585673 1256823 2946508 8523034 1495422 24724049 31169244 889843 3332098 1965679 7086308 2369252 2850318 13462504 

İnşaatlar 2014 810133 409321 195617 462066 865655 340764  5137270 876775 336411 228837 2632126 912163 339475 5118929  
                  

D
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Din Ve Hayır 
Kurumları 

2014 7361 909368 312790 31492   541421 23184032 560687 405565 635633 41778 40121 84713 153899 

Diğer 2014 9348  346776    1376702 15445776 40400 39295 284305 66523 389 114594  

Meskenler 2014 9696906 7912822 7090590 21118039 54079822 10245122 52672292 22743124 14207746 10265097 8976848 15366971 15984868 6785482 28900707 

Okullar 2014 195245 394953 309890 28435 550039    577226 241525 285001 400600 444236 299657 506465 

Park, Bahçe Ve 

Wc Ler 
2014 88269 724532 1013165 11114  3022832  12483709 209800 2082694 532188 142222 24201 23114 6353189 

Resmi Kuruluşlar 2014 705064 343036 649205 67893 202922 439276 3302316 1367753 520173 473737 378985 300450 669533 595623 1463153 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 35204 85060 6690 4909      23215 311363 18453 6413 80579 1126563 

Sağlık Kurumları 2014 17031 111676 52275 9355     374380 169402 88805 250375 124567 291092  

Ticarethaneler 2014 713200 381321 434980 1222634 3741816 360188 7861139 10719021 682454 1515059 560715 2406227 1691461 671546 3213475 

İnşaatlar 2014 200980 98938 49735 191916 334649 106220  1115358 271453 102785 75048 717004 446574 67219 1373375  
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Din Ve Hayır 
Kurumları 

2014 ₺0.17 ₺0.01 ₺0.02 ₺2.41   ₺0.85 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.16 ₺0.00 ₺2.36 ₺0.00 ₺5.31 ₺0.00 

Diğer 2014 ₺1.25  ₺0.02    ₺3.79 ₺0.03 ₺0.00 ₺0.94 ₺2.89 ₺1.52 ₺19.22 ₺0.77  

Meskenler 2014 ₺3.01 ₺2.87 ₺2.13 ₺2.58 ₺1.67 ₺1.51 ₺2.59 ₺1.90 ₺0.27 ₺1.66 ₺1.68 ₺1.82 ₺1.66 ₺1.97 ₺2.48 

Okullar 2014 ₺2.02 ₺3.59 ₺3.29 ₺2.41 ₺1.97    ₺1.15 ₺1.24 ₺2.76 ₺2.91 ₺1.36 ₺2.32 ₺3.95 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 ₺0.23 ₺0.00 ₺0.00 ₺2.41  ₺0.00  ₺0.00 ₺0.79 ₺0.00 ₺0.06 ₺0.71 ₺0.00 ₺0.09 ₺1.26 

Resmi Kuruluşlar 2014 ₺3.29 ₺2.81 ₺5.23 ₺2.41 ₺1.48 ₺6.09 ₺6.65 ₺3.55 ₺1.70 ₺2.03 ₺3.92 ₺3.72 ₺2.53 ₺3.17 ₺4.16 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 ₺5.09 ₺3.07 ₺1.38 ₺2.46      ₺1.30 ₺2.44 ₺5.51 ₺1.43 ₺9.38 ₺5.52 

Sağlık Kurumları 2014 ₺3.48 ₺3.33 ₺3.90 ₺2.41     ₺1.31 ₺2.41 ₺3.21 ₺3.71 ₺1.78 ₺4.05  

Ticarethaneler 2014 ₺4.48 ₺4.16 ₺2.89 ₺2.41 ₺2.28 ₺4.15 ₺3.15 ₺2.91 ₺1.30 ₺2.20 ₺3.51 ₺2.94 ₺1.40 ₺4.24 ₺4.19 

İnşaatlar 2014 ₺4.03 ₺4.14 ₺3.93 ₺2.41 ₺2.59 ₺3.21  ₺4.61 ₺3.23 ₺3.27 ₺3.05 ₺3.67 ₺2.04 ₺5.05 ₺3.73 
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  Abone Tipleri Yıl Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak 
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Kurumları 
2014  4200 6150 360 2584   135160 174334  1390   19428  

Diğer 2014 3318305  158255 47500   893 586914 211039 572412   1690353  320587 

Meskenler 2014 83806914 5056617 9894075 20275207 67210060 2392205 65757517 25964660 39653704 4555734 28042143 8214892 23562171 17307916 43376374 

Okullar 2014 4266421 929613 437697 3154903 1298567 362597 973736 1134607 1519668 704063 336271 2461018 49186 684037 1263622 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 78529 19283 21738  698415 1627 17151 2736 122719 13568 340 41802 22456 420820 60891 

Resmi Kuruluşlar 2014 7469959 2288375 858615 3481919 6132844 850601 1182253 2927998 5807700 2180703 390231 8629304 1452284 2909403 2506830 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 1525510 43077 66707 399220 1326487 4405 379656 127124   1950 363207 1108009 66015 575345 

Sağlık Kurumları 2014 3386624 211936 485806 607640 612415 304369 335728 604879 2473826 747542 180968 916014 369799 288250 2712094 

Ticarethaneler 2014 14484766 932608 1947270 3542464 3420182 143916 5589275 3267974 8754326 1406964 1671886 3183306 3951406 1037786 7057649 

İnşaatlar 2014 6120894 298505 316657 815841 2838767 12019 1041824 701391 2029908 202385 195471  1440054 306674 825159 
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Kurumları 

2014 288574 87160 234111 1024580 50205 26342 38035 417449 93491 22684 346615 555400 40680 757300 29605 

Diğer 2014 1241983 175675 794268 1080585   432 383113 82791 437513 2080 75000 677798 496200 27918 

Meskenler 2014 34282664 4954350 3862370 19789701 48847142 6763148 33982088 14581056 18714698 3371158 7633956 42565008 9582487 12908952 15246288 

Okullar 2014 1087006 223958 190018 1821577 449560 611401 533847 559824 556850 199806 203561 1081309 31327 426654 254472 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 34424 437291 233858 1903351 478119 3981447 9403 333012 348127 11388 138261 286734 1685746 952996 96405 

Resmi Kuruluşlar 2014 2622189 497619 395161 1484200 2652316 534573 648165 869246 1593481 391929 147023 2950000 640035 899486 480928 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 1244002 94145 21267 357631 438063 5923 208145 91376   3000 350000 201967 26791 134890 

Sağlık Kurumları 2014 656983 135059 118986 323475 238278 313327 184062 281870 408774 73098 109179 410000 740396 177404 447290 

Ticarethaneler 2014 3962159 263715 427683 1524482 12821746 99572 2844769 1202680 2065437 260040 941493 3589372 1250318 617658 907288 

İnşaatlar 2014 1293239 48189 64539 311276 1247032 5237 571313 243869 302335 34641 113653  520565 157045 81893 
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Din Ve Hayır 
Kurumları 

2014 ₺0.00 ₺0.05 ₺0.03 ₺0.00 ₺0.05 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.32 ₺1.86 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.00 ₺0.03 ₺0.00 

Diğer 2014 ₺2.67 ₺0.00 ₺0.20 ₺0.04   ₺2.07 ₺1.53 ₺2.55 ₺1.31 ₺0.00 ₺0.00 ₺2.49 ₺0.00 ₺11.48 

Meskenler 2014 ₺2.44 ₺1.02 ₺2.56 ₺1.02 ₺1.38 ₺0.35 ₺1.94 ₺1.78 ₺2.12 ₺1.35 ₺3.67 ₺0.19 ₺2.46 ₺1.34 ₺2.85 

Okullar 2014 ₺3.92 ₺4.15 ₺2.30 ₺1.73 ₺2.89 ₺0.59 ₺1.82 ₺2.03 ₺2.73 ₺3.52 ₺1.65 ₺2.28 ₺1.57 ₺1.60 ₺4.97 

Park, Bahçe Ve 
Wc Ler 

2014 ₺2.28 ₺0.04 ₺0.09 ₺0.00 ₺1.46 ₺0.00 ₺1.82 ₺0.01 ₺0.35 ₺1.19 ₺0.00 ₺0.15 ₺0.01 ₺0.44 ₺0.63 

Resmi Kuruluşlar 2014 ₺2.85 ₺4.60 ₺2.17 ₺2.35 ₺2.31 ₺1.59 ₺1.82 ₺3.37 ₺3.64 ₺5.56 ₺2.65 ₺2.93 ₺2.27 ₺3.23 ₺5.21 

Sanayi 
İşletmeleri 

2014 ₺1.23 ₺0.46 ₺3.14 ₺1.12 ₺3.03 ₺0.74 ₺1.82 ₺1.39   ₺0.65 ₺1.04 ₺5.49 ₺2.46 ₺4.27 

Sağlık Kurumları 2014 ₺5.15 ₺1.57 ₺4.08 ₺1.88 ₺2.57 ₺0.97 ₺1.82 ₺2.15 ₺6.05 ₺10.23 ₺1.66 ₺2.23 ₺0.50 ₺1.62 ₺6.06 

Ticarethaneler 2014 ₺3.66 ₺3.54 ₺4.55 ₺2.32 ₺0.27 ₺1.45 ₺1.96 ₺2.72 ₺4.24 ₺5.41 ₺1.78 ₺0.89 ₺3.16 ₺1.68 ₺7.78 

İnşaatlar 2014 ₺4.73 ₺6.19 ₺4.91 ₺2.62 ₺2.28 ₺2.30 ₺1.82 ₺2.88 ₺6.71 ₺5.84 ₺1.72 #SAYI/0! ₺2.77 ₺1.95 ₺10.08 
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Tablo 11. 9. Ülkemizde illere göre su birim fiyatları 

İL SU BİRİM FİYATLARI (TL/m3) 
ATIKSU BEDELLERİ 

(TL/m3) 
TOPLAM SU 

BEDELİ (TL/m3) 

ADANA 

Mesken 2,81 0,70 3,52 

Sulama 6,33 - 6,33 

Ticarethane/Sanayi 6,33 1,78 8,12 

ADIYAMAN 

Mesken 2,14 0,63 2,77 

Sulama 2,14 - 2,14 

Ticarethane/Sanayi 3,24 1,00 4,24 

AFYONKARAHİSAR 

Mesken 2,90 0,45 3,35 

Sulama 0,30 - 0,30 

Ticarethane/Sanayi 5,59 0,45 6,04 

AĞRI 

Mesken 1,21 - 1,21 

Sulama 1,21 - 1,21 

Ticarethane/Sanayi 3,21 - 3,21 

 Mesken 3,34 - 3,34 

AKSARAY Sulama 6,48 - 6,48 

 Ticarethane/Sanayi 4,32 - 4,32 

AMASYA 

Mesken 3,11 0,30 3,41 

Sulama 3,41 - 3,41 

Ticarethane/Sanayi 4,74 0,30 5,04 

ANKARA 

Mesken 4,05 2,03 6,08 

Sulama 7,58 - 7,58 

Ticarethane/Sanayi 10,31 5,16 15,47 

ANTALYA 

Mesken 2,68 - 2,68 

Sulama 2,68 - 6,68 

Ticarethane/Sanayi 4,24 - 4,24 

ARDAHAN 

Mesken 1,50 0,50 2,00 

Sulama 2,50 - 2,50 

Ticarethane/Sanayi 3,00 0,50 3,00 

ARTVİN 

Mesken 1,95 0,30 2,25 

Sulama 3,03 - 3,03 

Ticarethane/Sanayi 4,93 0,30 5,23 

AYDIN 

Mesken 3,20 0,96 4,16 

Sulama 3,20 - 3,20 

Ticarethane/Sanayi 5,15 1,80 6,95 

BALIKESİR 

Mesken 2,50 1,25 3,75 

Sulama 1,00 - 1,00 

Ticarethane/Sanayi 3,50 1,75 5,25 

BARTIN 

Mesken 3,26 - 3,26 

Sulama 3,26 - 3,26 

Ticarethane/Sanayi 6,57 - 6,57 

BATMAN Mesken 1,47 - 1,47 
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İL SU BİRİM FİYATLARI (TL/m3) 
ATIKSU BEDELLERİ 

(TL/m3) 
TOPLAM SU 

BEDELİ (TL/m3) 

Sulama 1,47 - 1,47 

Ticarethane/Sanayi 4,05 - 4,05 

BAYBURT 

Mesken 2,30 - 2,30 

Sulama 2,30 - 2,30 

Ticarethane/Sanayi 6,00 - 6,00 

BİLECİK 

Mesken 2,15 4 TL (AY)  

Sulama 2,15 -  

Ticarethane/Sanayi 4,25 8 TL (AY)  

BİNGÖL 

Mesken 1,10 0,24 1,35 

Sulama 1,10 - 1,35 

Ticarethane/Sanayi 3,85 0,84 4,69 

BİTLİS 

Mesken 1,02 - 1,02 

Sulama 1,02 - 1,02 

Ticarethane/Sanayi 2,70 - 2,70 

BOLU 

Mesken 4,85 - 4,85 

Sulama 4,85 - 4,85 

Ticarethane/Sanayi 8,40 - 8,40 

BURDUR  

Mesken 1,70 0,32 2,02 

Sulama 2,02 - 2,02 

Ticarethane/Sanayi 4,73 0,32 5,05 

BURSA 

Mesken 3,08 0,46 3,54 

Sulama 6,73 - 6,73 

Ticarethane/Sanayi 8,93 3,57 12,5 

ÇANAKKALE 

Mesken 2,95 0,60 3,55 

Sulama 3,55 - 3,55 

Ticarethane/Sanayi 5,50 1,25 6,75 

ÇANKIRI 

Mesken 3,00 - 3,00 

Sulama 3,00 - 3,00 

Ticarethane/Sanayi 5,50 - 5,50 

ÇORUM 

Mesken 4,07 0,65 4,07 

Sulama 4,07  4,07 

Ticarethane/Sanayi 7,45 1,15 7,45 

DENİZLİ 

Mesken 4,90 0,50 5,40 

Sulama 3,50 - 3,50 

Ticarethane/Sanayi 8,00 0,50 8,50 

DİYARBAKIR 

Mesken 2,64 1,32 3,96 

Sulama 2,64 - 2,64 

Ticarethane/Sanayi 6,45 3,22 9,67 

DÜZCE 

Mesken 2,57 0,37 2,94 

Sulama 2,94 - 2,94 

Ticarethane/Sanayi 6,40 0,37 6,77 
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İL SU BİRİM FİYATLARI (TL/m3) 
ATIKSU BEDELLERİ 

(TL/m3) 
TOPLAM SU 

BEDELİ (TL/m3) 

EDİRNE 

Mesken 3,00 - 3,00 

Sulama 3,00 - 3,00 

Ticarethane/Sanayi 6,50 - 6,50 

ELAZIĞ 

Mesken 2,10 0,50 2,60 

Sulama 2,60 - 2,60 

Ticarethane/Sanayi 4,90 1,10 6,00 

ERZİNCAN 

Mesken 2,80 0,30 3,10 

Sulama 1,72 - 1,72 

Ticarethane/Sanayi 7,02 1,00 8,02 

ERZURUM 

Mesken 1,40 0,70 2,10 

Sulama 2,10 - 2,10 

Ticarethane/Sanayi 3,57 1,77 5,34 

ESKİŞEHİR 

Mesken 1,93 0,97 2,90 

Sulama 2,90 - 2,90 

Ticarethane/Sanayi 3,77 2,83 6,60 

GAZİANTEP 

Mesken 3,69 0,51 4,20 

Sulama 3,66 - 3,66 

Ticarethane/Sanayi 8,04 2,20 10,24 

GİRESUN 

Mesken 5,50 1,13 5,50 

Sulama 5,50 - 5,50 

Ticarethane/Sanayi 7,75 - 7,80 

GÜMÜŞHANE 

Mesken 2,77 0,40 3,17 

Sulama 3,17 - 3,17 

Ticarethane/Sanayi 3,40 - 3,40 

HAKKÂRİ 

Mesken 1,06 0,35 1,41 

Sulama 1,41 - 1,41 

Ticarethane/Sanayi 7,15 0,35 7,50 

HATAY 

Mesken 2,30 0,45 2,75 

Sulama 4,25 - 4,25 

Ticarethane/Sanayi 4,25 0,45 4,70 

IĞDIR 

Mesken 3,00 0,90 3,90 

Sulama 3,90 - 3,90 

Ticarethane/Sanayi 5,00 1,50 6,50 

ISPARTA 

Mesken 1,72 0,30 2,02 

Sulama 2,02 - 2,02 

Ticarethane/Sanayi 4,63 0,50 5,13 

İSTANBUL 

Mesken 6,59 3,30 9,89 

Sulama 9,89 - 9,89 

Ticarethane/Sanayi 10,84 5,42 16,26 

İZMİR Mesken 2,29 1,87 4,16 
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İL SU BİRİM FİYATLARI (TL/m3) 
ATIKSU BEDELLERİ 

(TL/m3) 
TOPLAM SU 

BEDELİ (TL/m3) 

Sulama 4,43 - 4,43 

Ticarethane/Sanayi 5,27 4,30 9,57 

KAHRAMANMARAŞ 

Mesken 1,56 0,44 2,00 

Sulama 2,00 - 2,00 

Ticarethane/Sanayi 3,52 0,44 3,96 

KARABÜK 

Mesken 2,55 4,67 TL (AY)  

Sulama 5,75 -  

Ticarethane/Sanayi 5,55 10,50 TL (AY)  

KARAMAN 

Mesken 3,15 0,51 3,66 

Sulama 3,56 - 3,56 

Ticarethane/Sanayi 5,22 0,51 5,73 

KARS 

Mesken 2,25 - 2,25 

Sulama 2,25 - 2,25 

Ticarethane/Sanayi 7,00 - 7,00 

KASTAMONU 

Mesken 2,15 1,25 3,40 

Sulama 3,40 - 3,40 

Ticarethane/Sanayi 7,20 3,25 10,55 

KAYSERİ 

Mesken 2,12 1,04 3,16 

Sulama 3,16 - 3,16 

Ticarethane/Sanayi 4,24 2,09 6,33 

KİLİS 

Mesken 2,25 0,40 2,65 

Sulama 2,65 - 2,65 

Ticarethane/Sanayi 4,00 0,40 4,40 

KIRIKKALE 

Mesken 2,40 0,48 2,88 

Sulama 2,88 - 2,88 

Ticarethane/Sanayi 3,70 0,74 4,44 

KIRKLARELİ 

Mesken 2,60 7,39 TL (AY)  

Sulama 2,60 -  

Ticarethane/Sanayi 5,20 134,20 TL (YIL)  

KIRŞEHİR 

Mesken 3,00 0,40 3,40 

Sulama 6,00 - 6,00 

Ticarethane/Sanayi 4,50 0,40 4,95 

KOCAELİ 

Mesken 3,76 1,88 5,64 

Sulama 3,76 - 3,76 

Ticarethane/Sanayi 7,01 3,50 10,51 

KONYA 

Mesken 2,53 0,84 3,38 

Sulama 3,39 - 3,39 

Ticarethane/Sanayi 5,76 1,92 7,68 

KÜTAHYA 

Mesken 2,25 0,40 2,65 

Sulama 2,65 - 2,65 

Ticarethane/Sanayi 3,25 0,40 3,65  

MALATYA Mesken 0,80 0,30 1,10 
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İL SU BİRİM FİYATLARI (TL/m3) 
ATIKSU BEDELLERİ 

(TL/m3) 
TOPLAM SU 

BEDELİ (TL/m3) 

Sulama 1,20 - 1,20 

Ticarethane/Sanayi 4,80 1,80 6,60 

MANİSA 

Mesken 2,90 0,87 3,78 

Sulama 3,78 - 3,78 

Ticarethane/Sanayi 6,00 1,80 7,80 

MARDİN 

Mesken 1,60 0,80 2,40 

Sulama 1,60 - 1,60 

Ticarethane/Sanayi 8,00 4,00 12,00 

MERSİN 

Mesken 4,09 - 4,09 

Sulama 2,56 - 2,56 

Ticarethane/Sanayi 8,29 - 8,29 

MUĞLA 

Mesken 2,64 1,40 4,04 

Sulama 1,50 - 1,50 

Ticarethane/Sanayi 4,80 2,40 7,20 

MUŞ 

Mesken 1,20 0,60 1,80 

Sulama 1,20 - 1,20 

Ticarethane/Sanayi 3,50 1,75 5,25 

NEVŞEHİR 

Mesken 2,86 0,40 3,26 

Sulama 3,26 - 3,26 

Ticarethane/Sanayi 3,77 0,40 4,17 

NİĞDE 

Mesken 1,97 0,49 2,46 

Sulama 2,46 - 2,46 

Ticarethane/Sanayi 4,13 1,03 5,16 

ORDU 

Mesken 2,24 1,12 3,36 

Sulama 4,31 - 4,31 

Ticarethane/Sanayi 5,45 2,73 8,18 

OSMANİYE 

Mesken 1,00 - 1,00 

Sulama 1,00 - 1,00 

Ticarethane/Sanayi 2,25 - 2,25 

RİZE 

Mesken 2,50 0,30 2,80 

Sulama 2,80 - 2,80 

Ticarethane/Sanayi 5,25 0,50 5,75 

SAKARYA 

Mesken 3,15 0,55 3,70 

Sulama 6,30 - 6,30 

Ticarethane/Sanayi 6,30 0,55 6,85 

SAMSUN 

Mesken 2,93 0,73 3,66 

Sulama 3,66 - 3,66 

Ticarethane/Sanayi 5,50 1,37 6,87 

ŞANLIURFA 

Mesken 1,14 0,62 1,76 

Sulama 1,14 - 1,14 

Ticarethane/Sanayi 3,28 1,30 4,58 

SİİRT Mesken 1,44 0,43 1,87 
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İL SU BİRİM FİYATLARI (TL/m3) 
ATIKSU BEDELLERİ 

(TL/m3) 
TOPLAM SU 

BEDELİ (TL/m3) 

Sulama 1,87 - 1,87 

Ticarethane/Sanayi 4,55 1,36 5,91 

SİNOP 

Mesken 3,50 - 3,50 

Sulama 3,50 - 3,50 

Ticarethane/Sanayi 5,50 - 5,50 

ŞIRNAK 

Mesken 1,10 - 1,10 

Sulama 1,10 - 1,10 

Ticarethane/Sanayi 3,00 - 3,00 

SİVAS 

Mesken 1,96 0,50 2,46 

Sulama 2,46 - 2,46 

Ticarethane/Sanayi 3,55 0,50 4,05 

TEKİRDAĞ 

Mesken 2,00 1,00 3,00 

Sulama 3,00 - 3,00 

Ticarethane/Sanayi 3,20 1,60 4,80 

TOKAT 

Mesken 2,48 - 2,48 

Sulama 2,48 - 2,48 

Ticarethane/Sanayi 3,02 - 3,02 

TRABZON 

Mesken 2,86 0,35 3,21 

Sulama 2,86 - 2,86 

Ticarethane/Sanayi 6,84 0,35 7,19 

TUNCELİ 

Mesken 2,76 1,10 3,86 

Sulama 3,86 - 3,86 

Ticarethane/Sanayi 7,60 3,04 10,64 

UŞAK 

Mesken 3,30 - 3,30 

Sulama 3,30 - 3,30 

Ticarethane/Sanayi 4,13 - 4,13 

VAN 

Mesken 1,47 0,73 2,20 

Sulama 2,20 - 2,20 

Ticarethane/Sanayi 4,40 2,20 6,60 

YALOVA 

Mesken 1,85 0,33 2,18 

Sulama 2,18 - 2,18 

Ticarethane/Sanayi 3,25 0,58 3,83 

YOZGAT 

Mesken 2,00 0,60 2,60 

Sulama 2,60 - 2,60 

Ticarethane/Sanayi 3,80 0,60 4,40 

ZONGULDAK 

Mesken 4,47 1,25 5,72 

Sulama 5,72 - 5,72 

Ticarethane/Sanayi 8,91 1,25 10,16 

 
 
 
 

Tablo 11. 10. Türkiye’de iller bazında ortalama su birim fiyatları (2017 yılı, 81 il ortalaması) 
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TÜRKİYE ORTALAMASI 

SU BİRİM FİYATLARI (TL/m3) 

Mesken 3,16 

Sulama 3,20 

Ticarethane/Sanayi 6,52 

11.2.1. Sanayi Su Kullanımları 

Türkiye’deki faaliyet gösteren sanayi tesislerinin belediyeden ve OSB’den temin ettikleri su 

miktarı ve bazı illere göre arıtılan atıksu ve sanayilerde kullanılan su tüketim miktarları Tablo 

11.11’de verilmiştir. 

Tablo 11. 11. Atıksu ve sanayi su tüketim miktarları 

İl 
Atıksu Miktarı, 

m3/gün 

Sanayi Kullanım Miktarı  
(Belediyeden Temin Edilen), 

m3/gün 

OSB Su Tüketimi, 
m3/gün 

Sanayi Toplam  
Su Tüketim 

Tekirdağ 210,630 1,354 85299.00 86653.00 

Kocaeli 499,078 73,256 10108.00 83364.00 

Denizli 131,441 10,957 46272.00 57229.00 

Adana 405,317 2,959 53497.00 56456.00 

Bursa 293,617 14,594 38568.00 53162.00 

Gaziantep 212,896 19,480 20686.00 40166.00 

Manisa 194,322 673 32250.00 32923.00 

İstanbul 5,261,826 13,893 12885.00 26778.00 

Uşak 20,500 71 23075.00 23146.00 

İzmir 965,424 11,277 10580.00 21857.00 

Malatya 135,409 113 19150.00 19163.00 

Eskişehir 47,138 13 18429.00 18442.00 

Antalya 603,588 1,074 17209.00 18283.00 

Kayseri 129,785 74 16537.00 16611.00 

Osmaniye 75,134 28 14393.00 14421.00 

Şanlıurfa 35,869 7,127 3973.00 11100.00 

Bilecik 10,006 1,575 7107.00 8682.00 

Konya 315,564 1,150 7010.00 8160.00 

Kahramanmaraş 125,989 1,801 5317.00 7118.00 

Ankara 875,055 46 7070.00 7116.00 

Sakarya 43,869 4,458 1954.00 6412.00 

Aydın 227,775 136 5480.00 5616.00 

Diyarbakır 174,993 2,252 3156.00 5408.00 

Isparta 24,963 760 4178.00 4938.00 

Mardin 89,326 118 4801.00 4919.00 

Kütahya 173,173 531 3815.00 4346.00 

Mersin 438,481 76 3948.00 4024.00 

Sanayi su tüketimi fazla olan bazı illerimizdeki sanayilerin belediye ve OSB’den temin 
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ettikleri toplam su tüketimleri Şekil.11.2’de verilmiştir. Bazı il belediyelerinden ve 

OSB’lerden sanayi tesislerine dağıtılan suyun birim fiyatları Şekil.11.3’de gösterilmiştir. 

 
Şekil 11. 2. Sanayi toplam su tüketim 

 
Şekil 11. 3. Belediye ve OSB sanayi su satiş fiyatlari 

İllere göre arıtılan atıksu ve o ilde bulunan sanayilerin su tüketim miktarları belirlenmiştir. 

Bu doğrultuda arıtılan atıksuyun sanayilerde yeniden kullanımının sağlayacağı fayda-maliyet 

durumu değerlendirilmiştir. Arıtılmış atıksuların o ildeki sanayilerin toplam su tüketimin 

tamamını veya büyük çoğunluğunu karşılayacağı iller belirlenmiş ve Şekil.11.4’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 11. 4. İllere göre atıksu ve sanayi su tüketim miktarları 

72%

28%

ESKİŞEHİR

ATIKSU MİKTARI,m3/gün

SANAYİ TOPLAM SU TÜKETİM

47%

53%

UŞAK

ATIKSU MİKTARI,m3/gün

SANAYİ TOPLAM SU TÜKETİM

54%

46%

BİLECİK

ATIKSU MİKTARI,m3/gün

SANAYİ TOPLAM SU TÜKETİM

71%

29%

TEKİRDAĞ

ATIKSU MİKTARI,m3/gün

SANAYİ TOPLAM SU TÜKETİM

70%

30%

DENİZLİ

ATIKSU MİKTARI,m3/gün

SANAYİ TOPLAM SU TÜKETİM

85%

15%

BURSA

ATIKSU MİKTARI,m3/gün

SANAYİ TOPLAM SU TÜKETİM

89%

11%

KAYSERİ

ATIKSU MİKTARI,m3/gün

SANAYİ TOPLAM SU TÜKETİM

88%

12%

ADANA

ATIKSU MİKTARI,m3/gün

SANAYİ TOPLAM SU TÜKETİM

84%

16%

GAZİANTEP

ATIKSU MİKTARI,m3/gün

SANAYİ TOPLAM SU TÜKETİM



259 
 

Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

Türkiye’de yıllık arıtılan toplam atıksu miktarı ile sanayilerdeki toplam su tüketimleri Şekil 
11.5’de gösterilmiştir. 
 

Şekil 11. 5. Türkiye’de atıksu ve sanayi su tüketim miktarları 

11.3. ÜLKEMİZDE ATIKSU ARITMA TESİSİ YATIRIM VE İŞLETME MALİYETLERİ  

Çevre ve Şehircilk Bakanlığı ve Selçuk Üniversitesi arasında yapılan protokol ile 

yürütülen ve 2016 yılında tamamlanan “Ülkemizdeki Evsel/Kentsel Atıksu Arıtma Tesislerinin 

Mevcut Durumu ve Revizyon İhtiyaçlarının Belirlenmesi Projesi (TÜRAAT)”de ülke genelindeki 

atıksu arıtma tesislerinin işletme maliyetleri de araştırılmıştır. 2016 yılında işletmede olan 

276 tesisinin birim atıksu arıtma maliyetleri incelenmiştir. 

Buna göre; doğal arıtma tesisleri (yapay sulak alanlar, stabilizasyon havuzları) hariç 

olmak üzere ülke genelindeki 276 arıtma tesisinin Su Kirliliği ve Kontolü (SKKY) 

yönetmeliğindeki tabi oldukları tablo’ya göre sınıflandırıldıklarında birim atıksu arıtma 

maliyeleri Şekil 11.6’de verilmektedir.  

Ülkemizde incelenen atıksu arıtma tesislerinde birim arıtma maliyetinin tesislerin 

%60.5’inde 0.4 TL/m3 den az olduğu görülmektedir. Tüm nüfus büyüklüklerinde tesislerin 

%88.4’ünde arıtma maliyeti 1 TL/m3 den düşüktür. Arıtma maliyeti 276 tesisten sadece 

11’inde 1.5 TL/m3 den fazla olarak bildirilmiştir (TÜRAAT, 2016). 

Belediyeler tarafından temin edilen su birim fiyatları ile atıksu arıtma birim fiyatları 

ve geri kazanım proseslerinin ilave birim arıtma maliyetleri karşılaştırıldığında toplam arıtma 

maliyetlerinin su satış birim fiyatlarının çok altında olduğu görülmektedir.   
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Şekil 11. 6. Ülkemizde işletmede olan 276 adet AAT’nin birim arıtma maliyetleri 

 
Türkiye’de yapılan atıksu arıtma tesislerinin ilk yatırım maliyetleri TÜRAAT projesi 

kapsamında araştırılmıştır. Elde edilen verilerle farklı biyolojik arıtma prosesleri için (klasik 

aktif çamur, uzun havalandırmalı aktif çamur, Bio-P+Eş zamanlı nitrifikasyon denitrifikasyon, 

5’li Bardenpho, A2O) arıtma kapasitesine karşılık ilk yatırım maliyeti grafikleri 

oluşturulmuştur. Örnek olarak Bio-P+Eş zamanlı nitrifikasyon denitrifikasyon prosesi için ilk 

yatırım maliyet grafiği Şekil 11.7’de verilmiştir. 
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Şekil 11. 7. İleri Biyolojik Arıtma (BİO-P+Eş zamanlı nitrifikasyon denitrifikasyon) 

11.4. ATIKSU GERİ KAZANIM TESİSLERİNİN MALİYETLERİ 

Arıtılmış atıkların yeniden kullanımı sağlamak için gerekli olan arıtma prosesleri başlıca kum 

filtresi, ters osmoz ve UV dezenfeksiyon üniteleridir. Türkiye arıtılmış atıksuların yeniden 

kullanımı için yapılan tesislerin ve üretici firmaların maliyetleri incelenerek yapılan 

çalışmada kum filtresi, ters osmoz ve UV dezenfeksiyon üniteleri için Kapasite-İlk Yatırım 

Maliyeti grafikleri oluşturulmuştur. Belirtilen prosesler için yatırım maliyeti grafikleri Şekil 

11.8-11.10’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 11. 8. Kum Filtresi 
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Şekil 11. 9. Ters Osmoz 

 

 
Şekil 11. 10. UV dezenfeksiyon 

Belirlenen geri kazanım proseslerinin ilk yatırım maliyetinin farklı biyolojik atıksu arıtma 

tesisi ilk yatırım maliyetine oranı Tablo 11.12’de verilmiştir. Burada biyolojik arıtma 

proseslerinin Klasik aktif çamur, Uzun havalandırmalı aktif çamur, A2O, Eş zamanlı N/D ve 

5’li Bardenpho prosesleri olması durumunda tesis ilk yatırım maliyetleri değişeceğinden 

aşağıda tabloda verilen aralık değerler farklı biyolojik arıtma prosesleri içindir. 
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Tablo 11. 12. Geri kazanım prosesleri ilk yatırım maliyetlerinin toplam arıtma tesisi maliyetine 
oranı 

Kapasite, m3/gün Filtrasyon Ters Osmoz UV Dezenfeksiyon 

5.000 % 6.0-7.5  % 9.6-12.1 % 1.5-1.9 

10.000 % 12.0-14.2 % 13.6-16.2 % 2.8-3.3 

50.000 % 19.2-54.7 % 17.5-50.0 % 4.2-12.1 

100.000 % 20.2-96.7 % 18.0-86.1 % 4.4-21.3 

 
Atıksu arıtma tesisi çıkış sularının farklı yeniden kullanım alanlarında kullanılabilmesi 

için ilave arıtma proseslerinden geçirilmesi gerekmektedir. Kullanım amacına uygun arıtma 

yapılması durumunda atıksu aritma tesisinin maliyetlerinin üzerine ilave bir işletme maliyeti 

daha eklenecektir. Bu ilave maliyet her kullanım için farklıdır.  

Ülkemizde atıksu geri kazanımı yapan 14 tesis bulunmakla birlikte, bu tesislerden 

sadece dördünde geri kazanım proseslerinin ilave işletme maliyeti hesaplanmaktadır.  Tablo 

11.13’de atıksu geri kazanımı yapılan tesisler ve prosesleri ile birlikte birim arıtma 

maliyetleri verilmiştir.  

Tablo 11. 13. Ülke genelinde işletmede olan geri kazanım tesislerinin birim arıtma maliyetleri 

İl Tesis 

Geri 
kazanım 
debisi 

(m3/gün) 

Proses 

Birim 
Arıtma 

Maliyeti* 
(TL/m3) 

Birim 
Satış 
Fiyatı 

(TL/m3) 

Yeniden Kullanım  
Alanı 

Antalya 
Gazipaşa 
AAT  

4.400 MBR 0,92 - 
• Çevresel (Hacımusa deresi, nehir 
akışı) 

Antalya 
Hurma 
AAT 

3120 

UV+Kartuş Filtre 
 

Kaba Filtre 
+Mekanik Filtre 

- 
 
 

0.12 

- 
 
 
- 

• Tesis içi yeşil alan sulaması (Nozıl 
tıkanmasından dolayı aktif değil) 

• Tesis içi termal kurutma 
ünitesinde soğutma suyu  

Kocaeli 
Körfez 
AAT 

44.000 
Hızlı Kum Filtresi 

+ Basınçlı Kum 
Filtresi 

0,053 0,418 • Sanayi’de yeniden kullanım 

Kocaeli 
Plajyolu 
AAT 

10.000 
Hızlı Kum Filtresi 

+ UV 
0,06 3,5 • Sanayi’de yeniden kullanım 

İstanbul Paşaköy  75.000 
Hızlı Kum Filtresi 

+ UV 
0,04 - 

• Tesis içi yeniden kullanım 

• Tuzla AAT’ye iletim ile tesis için 
yeniden kullanım 

• Çevresel (Riva deresi, Nehir akışı) 

*Birim arıtma maliyetine; elektrik ve kimyasal gideri dahil, bakım onarım ve personel gideri hariçtir.  
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12. ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMINDA KÜRESEL 

DENEYİMLER 

12.1. GİRİŞ 

Bu bölüm, suyun yeniden kullanımı konusundaki küresel deneyimlere genel bir bakış 

sunmaktadır. Bu bölümün başlıca hedefleri 1) ABD dışında diğer ülkelerde suyun tekrar 

kullanımı ve atıksu kullanımı için etkiler, engeller, avantajlar ve teşvikleri gözden geçirmek; 

2) suyun yeniden kullanımı ve atıksu kullanımının durumunu ve coğrafi farklılıkları 

özetlemek; 3) farklı bağlamlarda güvenli ve sürdürülebilir olarak suyun yeniden kullanımı ve 

atıksu kullanımının ölçeğini genişletme yollarını gözden geçirmektir. Suyun güvenli ve 

sürdürülebilir olarak tekrar kullanılmasına yönelik bir dizi yaklaşım sağlayan, 40'ın üzerinde 

küresel vaka çalışmasının deneyimlerinden yararlanılarak, belirtilen hedefleri ortaya çıkaran 

tartışmalar yapılacaktır.  

Suyun yeniden kullanılmasının planlanması, teknik, kurumsal ve sosyo-ekonomik 

gereksinimler, belirli coğrafi ve ekonomik koşullarına bağlı olarak hem ülkeler arasında hem 

de ülkeler içinde farklılık göstermektedir. Sonuç olarak, bu uygulamaların durumunu 

tanımlamak ve bununla beraber bunların vaka çalışma örneklerini vermek önemlidir (EPA, 

2012). 

12.1.1. Kaynak Durumunun Tanımlanması 

Bu bölüm suyun yeniden kullanımını bir dizi kaynak bağlamında incelerken, kaynak 

yeterli ve kaynağı kısıtlı ülkeler arasında da bir ayrım yapmak gereklidir. Bu bölümün 

amaçları açısından, "kaynak yeterli" ülkeler veya ortam terimi, yüksek gelirli veya "gelişmiş" 

ülkeleri ifade ederken, "kaynak kısıtlı" ülkeler veya ortamlar terimi düşük gelirli veya 

"gelişmekte olan" ülkeleri ifade edecektir. Orta gelirli ülkelerdeki veya yerleşim 

ortamlarındaki yerler, duruma bağlı olarak her iki kategoriye girebilir. 

Çoğu kaynak yeterli ülkeler, yüksek teknoloji / yüksek maliyetli yaklaşımları içeren 

insan sağlığı riski yönergelerini veya standartlarını oluşturmuşlardır. Bu, insan sağlığını 

korumaktan öteye geçen uygulamaları, çevre koruma ve iyileştirme içinde olanak 

sağlamaktadır. Birçok kaynak sıkıntısı çeken ülke, atıksu ve gri suyun güvenli kullanımı için 

genellikle sağlık risklerini azaltmaya yönelik amaca uygun bir aşamalı süreci gerektiren WHO 

İlkeleri'ndeki tavsiyeleri temel alınarak, insan sağlığını korumaya yönelik bir yaklaşım 

benimsemeyi düşünmüşlerdir (WHO, 2006). 
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12.1.2. Planlı Suyun Yeniden Kullanımı ve Atıksuyun Doğrudan Kullanımı 

Bu bölüm için, özellikle suyun tekrar kullanımı ve atıksuyun doğrudan kullanımı 

arasında bir ayrım yapmak gereklidir.  Bölüm 1'de tanımlandığı gibi, suyun tekrar kullanımı, 

arıtılmış evsel/kentsel atık suların kullanımıdır. Küresel olarak, hem su kaynaklarının 

yetersiz olduğu ortamlarda, düşük maliyetli yöntemleri kullanarak ([Auja- Filistin Toprakları] 

ve [Filipinler Piyasası] örneklerinde olduğu gibi) suyun yeniden kullanımı, hem de su 

kaynaklarının yeterli bulunduğu ortamlarda ([Çin-MBR], [Hindistan-Bangalore], [Japonya- 

MBR], [Güney Afrika-eMalahleni Maden] ve [İspanya- Kosta Brava] örneklerinde gösterildiği 

gibi)  daha yüksek teknoloji uygulamaları yapıldığı görülmektedir. 

Atıksuyun doğrudan kullanımı, arıtılmamış, kısmen arıtılmış veya karıştırılmış 

atıksuların, elde edilen suyun amaçlanan kullanım için güvenliğini sağlamak üzere 

tasarlanmış yasal bir düzenleme olmaksızın kasıtlı veya kasıtsız kullanımıdır. Atıksuların 

kullanımı, genellikle resmen yasaklanmış, ancak gayri resmi olarak tolere edilmiş olup, esas 

olarak tarımsal sulama için yapılır, çünkü birçok insan geçimlerini arıtılmamış veya kısmen 

arıtılmış atık sulardan sağlamaktadır. Atıksuyun direk kullanımı, örneğin, atık suyun hiçbir 

maliyet harcamadan kolayca erişilebildiği çıkış borularından veya drenaj kanallarından 

bilinçli olarak alındığı ya da suyun sulama için kullanıldığı zaman yüksek besin içeriğinden 

dolayı diğer kaynaklara göre daha fazla fayda sağlayabileceği durumlardan dolayı oluşabilir. 

Atık su kullanımı, temiz suyla karıştırılmış büyük miktarda arıtılmamış atık su içeren nehir 

kanallarından alındığı durumlarda da oluşabilir. Bu tanımların, su kalitesi ve ilgili sağlık 

riskleri hakkında herhangi bir değerlendirme içermediğine dikkat edilmelidir. Örneğin, su 

kaynakları yetersiz olan ülkelerde, "arıtılmış" atık suyun planlı bir yeniden kullanım 

projesinde kalitesi, akarsularda atıksularla karışmış akan su kalitesinden daha kötü olabilir.  

Atıksuyun doğrudan kullanımı, verimi arttırmasından dolayı geliri arttırıcı faydası olsa 

bile, Bölüm 5’de açıklandığı üzere, atıksuyun içinde bulunabilecek bir dizi patojenden insan 

sağlığına ciddi riskler getirir. Buna ek olarak, kent ya da tarım alanlarından kaynaklanan 

akışlar veya endüstriyel atıkların atık suyu etkilediği yerlerde, kimyasal kirleticiler de 

mevcut olabilir. Arıtılmamış atık suya maruz kalma, dünya çapında ishal hastalığının 

artmasına katkıda bulunmaktadır (WHO, 2004). Epidemiyolojik araştırmalar, sulamada atık 

su kullanımına maruz kalmanın, aşağıdaki gruplar için önemli enfeksiyon riskine neden 

olabileceğini düşündürmektedir:  

Çiftçiler ve aileleri: epidemiyolojik araştırmalar çiftçilerde ve ailelerinde doğrudan 

atıksu ile temasta olan aşırı parazitik, diyare ve deri enfeksiyonu riskleri bulmuştur. 

Özellikle, sıcak iklimlerde bu enfeksiyonlara (kancalı kurt ve yuvarlak kurt) neden olan 

organizmalardan koruyucu ekipman kullanmayan kişiler arasında, kanca hastalıkları ve 

ascariasis enfeksiyonlarının yaygınlığı yüksektir (WHO, 2006). 
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Atık su sulama alanlarında yaşayan, ancak uygulamayla doğrudan bağlantılı 

olmayan nüfus: Bu topluluklarda, özellikle de çocuklar, atıksuyu ile sulama yapılan alanların 

içinde veya yakınında yaşayanlar, yağmurlama sulama için kullanılan sprinklerin ortaya 

çıkardığı arıtılmamış atık su aerosollerine ve dolayısıyla bakteri ve viral enfeksiyon riskine 

maruz kalabilir. 

Atıksularla sulanan çiğ üreticilerin tüketicileri: Aşırı ishal hastalıkları ve kolera, tifo 

ve shigellosis salgınları, atık su ile sulanan ve pişmemiş olarak yenilen sebzelerin tüketimi 

ile ilişkilendirilmiştir (WHO, 2006).  

Atıksu arıtmanın suyu kullanmadan önce mümkün olmadığı durumlarda, insan sağlığını 

korumaya yönelik alternatif stratejilerin değerlendirilmesi ve uygulanması gerekir (Scott ve 

dig., 2010; Amoah ve dig., 2011).  Bu gibi durumlarda, suyun yeniden kullanımı 

uygulamalarının geliştirilmesi, yapımı ve uygulanması için rehberler, atıksuyun doğrudan 

kullanımından, planlı yeniden kullanım sistemlerine geçişi kolaylaştırabilir. 

12.1.3. Uluslararası Vaka Çalışmaları 

Bu bölümde, geniş bir yelpazede küresel su yeniden kullanım uygulamaları, örnek 

vakalarla birlikte tartışılmaktadır. Her bir vaka çalışmasına ilişkin coğrafi konum ve yeniden 

kullanım uygulamaları Şekil 12.1 ve Tablo 12.1’de gösterilmektedir Grup olarak, vaka 

incelemeleri çeşitli bağlamlarda suyun yeniden kullanım deneyimlerini göstermektedir ve 

farklı yerlerde ve farklı su kaynağı zenginliğine göre güvenli ve sürdürülebilir olarak suyun 

yeniden kullanım uygulama imkânlarını göstermektedir.  
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Şekil 12.1. Vaka çalışmasına ilişkin coğrafi konum ve yeniden kullanım uygulamaları  

Tablo 12.1. Vaka analizleri ve konumları  

 
Harita 
kodu 

 
Metin kodu 

 
Vaka Analizi Adı 

AR-1 Arjantin-Mendoza Mendoza, Arjantin'de Özel Sınırlı Bitki Tarlası 

AU-1 Avustralya-Sidney  Ticari Yükselişte Olan  Kanalizasyon Hattının Kara su ile 
Desteklenmesi  

AU-2 Avustralya-Graywater Emeklilik Topluluğunun Gri su Yeniden Kullanımı 

AU-3 Avustralya-Victoria Üçüncü Taraf Altyapı Sahibi Üzerinden Geri Dönüşüm Suyana 
Son Kullanıcı Erişimi 

AU-4 Avustralya-Değişimi 
Akışları 

St Marys İleri Su Geri Dönüşüm Tesisi, Sydney 

BB-1 Barbados-Ekonomik Analiz Sürdürülebilir Su Kaynak Planlamasında Su Yeniden 
Kullanma Seçeneklerinin Ekonomik Analizi 

BE-1 Belçika Doldur Flaman Dunes'da Akifer Reşarjı İçin Su Geri Kazanımı 

BR-1 Brezilya-Oto Yıkama Araba Yıkama için Suyun Yeniden Kullanımı - Bir Brezilyalı 
Deneyim 

CA-1 Kanada-Besleyici Transfer Simcoe Gölü,, Ontario, Kanada'da Fosfor Azaltımı içinSu 
Geri Kullanımının Kavram Analizi 

CN-1 Çin-MBR Çin'de suyun yeniden kullanımı 

CO-1 Kolombiya-Bogota Bogota'daki Yeniden Kullanım Senaryosu 

CY-1 Kıbrıs-Sulama Kıbrıs'ta Su Kullanımı 

GH-1 Gana-Tarım Su Kaynakları Zayıf Ortamlarda Tarımda Güvenli Su Geri 
Kullanımı için Geleneksel Olmayan Seçeneklerin 
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Harita 
kodu 

 
Metin kodu 

 
Vaka Analizi Adı 

Uygulanması 

IN-1 Hindistan-Delhi Hindistan Başkent Delhi'de Arıtılmış Atıksu ve Dışkı 
Çamurunun  Yeniden Kullanım Uygulamaları  

IN-2 Hindistan-Bangalore V Vadisi Entegre Su Kaynakları Yönetimi: Dolaylı İçilebilir 
Yeniden Kullanımında Bangalore Deneyimi 

IN-3 Hindistan-Nagpur Nagpur Şehri ve MSPGCL Yeniden Kullanım Projesi 

IL-1 İsrail / Ürdün-Kaba 
Sulama Sulaması 

Kurak Bölgelerdeki  Yüksek Konsantrasyonda Tuzlu Sularla 
Sulamanın Yönetimi 

IL-2 İsrail / Filistin Toprakları 
/ Ürdün - Zeytin Sulaması 

Zeytinlerin Geri Dönüşüm Suyla Sulaması 

IL-3 İsrail / Ürdün-AWT Bitki 
Sulama 

Bitki Sulamasında İleri Atıksu Arıtma Teknolojisi ve Yeniden 
Kullanım 

IL-4 İsrail / Peru-Dikey Sulak 
Alanlar 

Evsel Atıksuların Dikey Akış Yapay Sulakalanda Arıtılması ve 
Sulamada Yeniden Kullanımı 

JP-1 Japonya-Yapı MBR Japonya'daki Özel bir BinadaYerinde Atıksu Arıtımı ve 
Atıksuların Tekrar Kullanımında Membran Biyolojik Reaktör 
(MBR) Kullanımı 

JO-1 Ürdün-Sulama Ürdün'de  Atıksu Yönetimi ve Su Geri Kullanımı  

JO-2 Ürdün-Kültürel Faktörler Su Geri Kullanımını  Etkileyen Kültürel ve Dini Faktörler  

MX-1 Meksika-Tijuana Tijuana, Meksika için Su, Atıksu ve Geri Dönüşüm Su Entegre 
Planı 

MX-2 Mexico-Mexico City Mexico City Atıksularının Planlı ve Plansız Geri Kullanımı 

MX-3 Meksika-Ensenada Maneadero Akifer, Ensenada, Baja California, Meksika 

MX-4 Meksika-San Luis Potosi Tenorio Projesi: Sürdürülebilir Kalkınmanın Başarılı Bir 
Hikayesi 

PK-1 Pakistan-Faisalabad Faisalabad, Pakistan: Riskleri ve Faydaları Dengelemek 

PS-1 Filistin Toprakları - Auja Dünyanın Dostları Ortadoğu Topluluğu Önderliğindeki Su 
Geri Dönüşüm Projeleri 

PE-1 Peru-Huasta Peru Huasta Geri dönen Suların Sulamada Kullanımının 
Değerlendirilmesi 

PH-1 Filipinler-Pazar Kamu Piyasalarına Yönelik Atık Su Arıtımı ve Yeniden 
Kullanma: Filipinler'de Sürdürülebilir, Uygun Teknolojide Bir 
Vaka Çalışması 

SN-1 Senegal-Dakar Senegal'deki Büyük Dakar'daki Kentsel Tarımda Atıksuların 
Kullanımı: "2006 WHO Yönergelerinin Uyarlaması" 

SG-1 Singapore-NEWater Dolaylı ve Doğrudan İçilebilir Kullanım İçin Çok Bariyerli 
Güvenlik Yaklaşımı ve NEWATER  

ZA-1 Güney Afrika eMalahleni 
Madeni 

Asit Madeni Drenaj Suyu'nun İçme Sularına Dönüştürülmesi: 
eMalahleni Su Geri Dönüşüm Projesi 

ZA-2 Güney Afrika-Durban Durban Su Geri Dönüşüm Projesi 

ES-1 İspanya-Costa Brava Geri Kazanılmış Suda Legionella sp. Için Risk 
Değerlendirmesi. Tossa de Mar, Costa Brava, İspanya'da  

TH-1 Tayland-Domuz Çiftliği Sam Pran Domuz Çiftliği Şirketi: Atıkların Kentsel Ortamda 
İyileştirilmesinde Çoklu Arıtma Teknolojilerinin Kullanımı 

TT-1 Trinidad ve Tobago-
Beetham 

Trinidad, Batı Hint Adalarında Geri kazanılan  Suların 
Yeniden Kullanım Seçeneklerini Değerlendirmek 

UK-1 Birleşik Krallık-Langford Langford Geri Dönüşüm Programı 

AE-1 Birleşik Arap Emirlikleri-
Abu Dhabi 

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Bütüncül Su Yönetiminin Bir 
Parçası Olarak Su Yeniden Kullanımı 

VN-1 Vietnam-Hanoi Thanh Tri Bölgesi, Hanoi Banliyösü, Vietnam'daki Atıksu 
Yeniden Kullanımı 
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Şekil 12.2. Küresel Boyutta İleri (üçüncül) arıtımdan sonra suyun yeniden kullanımı: 

Uygulamaya göre pazar payı (GWI, 2010) 

 

12.2. KÜRESEL SU YENİDEN KULLANIMINA GENEL BİR BAKIŞ 

Bu bölüm, suyun yeniden kullanım durumuna küresel boyutta genel bir bakış sunmakta 

ve örnek vakalar dünya çapındaki atıksuların yeniden kullanımı uygulamalarını 

göstermektedir. 

12.2.1. Su Kullanım Türleri  

Su; tarımsal sulama, su ürünleri yetiştiriciliği, sanayi, içme suyu, evlerde içmesuyu 

haricinde kullanım, peyzaj sulama, rekreasyon ve yeraltı sularının beslenmesi için dünya 

çapında yeniden kullanılmaktadır. Dünya çapında atıksuların ileri (üçüncül) arıtımdan sonra 

yeniden kullanım türlerinden fiili olarak uygulanan yeniden kullanımın türleri Şekil 12.2’de 

gösterilmektedir. 

12.2.1.1. Tarımsal Kullanım Uygulamaları 

Tarım sektöründe temiz tatlısu kullanımının yüksek oranda olması ile uyumlu olarak, 

küresel olarak geri kazanılmış suyun kullanımı çoğu ürün üretimine hizmet etmektedir. Vaka 

incelemelerinin çoğunda, geri kazanılan su ile veya atık sular ile doğrudan sulama veya diğer 

tarımsal uygulamalar için uygulanması (örneğin, dünya çapında aşağıdaki vaka 

incelemelerinde vurgulanan projeler) verilmektedir. Victoria'da, geleneksel peyzaj 

sulamasına ilaveten üzüm bağlarının, domateslerin, patateslerin ve diğer bitkilerin sulanması 

için geri kazanılmış su kullanılmaktadır [Avustralya-Victoria]. Narenciye ve zeytin ağaçları 
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ve yem bitkileri, Kıbrıs'ta mevcut geri kazanılmış suyun yaklaşık yüzde 90'ını kullanmaktadır 

[Kıbrıs-Sulama]. Dikey akışlı yapay sulak alanlar, merkezi olmayan arıtma sistemlerinde 

meyve ağaçlarının ve bahçelerin sulaması için test edilmekte ve uygulanmaktadır [İsrail / 

Peru Dikey Akışlı Yapay Sulak Alanlar]. Mexico City'de, yaklaşık 174156 m3/gün geri 

kazanılmış su yeşil alanların sulamasında, göllerde rekreasyonel amaçla ve tarımsal sulamada 

yeniden kullanılmaktadır [Mexico-Mexico City]. Ürdün'de yem bitkilerinin sulaması, hurma 

ve zeytinlerin sulaması için geri kullanım  hakim durumdadır [Ürdün-sulama].  

12.2.1.2. Kentsel ve Endüstriyel Uygulamalar 

Gelişmiş yeniden kullanımı teşvik eden teknoloji odaklı yaklaşımlar, Singapur'da 

NEWater projesini [Singapur-NEWater], hassas üretim operasyonları [Güney Afrika-Durban], 

Sydney'deki yüksek katlı ofislerde arıtım ve geri kullanım [Avustralya-Sydney], yaşlılar 

merkezi tuvalet yıkama ve peyzaj sulama [Avustralya-Graywater] ve Japonya'daki yüksek 

katlı binalar [Japan-Building MBR], araç yıkamayı içeren ([Brezilya-Oto Yıkama] ve [Meksika-

Meksika Şehri] dahil olmak üzere) diğer endüstriyel yeniden kullanma, ([Ürdün-Sulama], 

[Trinidad ve Tobago-Beetham], [Meksika-Meksika Şehri], [Hindistan-Delhi] ve [Hindistan-

Nagpur] gibi imalat faaliyetleri veya enerji üretimi tesislerinde soğutma suyu amaçlı 

kullanımı kapsamaktadır. Filipinler'de,  bir uydu kentteki tesisinde, geri kazanılmış su, 

tuvalet yıkama, sokak yıkama ve bitki sulama için kullanılmaktadır [Filipinler-Market]. 

İspanya'da geri kazanılmış sular, geleneksel içilemez sulama, sokak yıkama, yangın 

muslukları ve köpek barınağı yıkama için kullanılır [İspanya-Costa Brava]. Ticari 

çamaşırhaneler de dahil olmak üzere, tekstil imalatı, galvaniz ve yarı iletken sanayileri, ısı 

kazanları, gaz yıkama bacaları, et işleme sanayileri, bira fabrikaları ve içecek endüstrileri 

ve enerji santralleri, otomobil yıkama tesisleri, kağıt hamuru ve kağıt endüstrileri, gibi çok 

çeşitli endüstriler işlemlerinde geri kazanılmış su kullanma potansiyeline sahiptir (Jimenez 

ve Asano, 2008). Yiyecek ve içecek endüstrisinde, geri kazanılan sular soğutma ve saha 

sulaması için kullanılır. Dahili proses suları da, uygun bir arıtım ile yeniden kulanıma 

sokulabilir veya tekrar kullanılabilir. Geri kazanılmış atıksular, akarsu restorasyonu ve diğer 

kentsel gereksinimler için kullanılabilir, dolayısıyla sürdürülebilir şehirler için "geleceğin 

şehirleri" vizyonlarını temsil eder (Jimenez ve Asano, 2008).  

12.2.1.3. Akiferlerin Beslenmesi 

Hem planlı hem de fiilen yeraltı suları veya akifer besleme, benzer şekilde tüm 

dünyada uygulanmaktadır (Jimenez ve Asano, 2008). Kayıtlı akifer besleme örnekleri, İsrail, 

Güney Afrika, Almanya, Belçika [Belçika-Reşarj], Avustralya, Namibya, Hindistan, İtalya, 

Meksika, Çin, Barbados [Barbados-Ekonomik Analiz] ve Kıbrıs [Kıbrıs-Sulama] olarak 
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raporlanmıştır. İleri arıtımı takiben dolaylı içilebilir geri besleme Tijuana'da incelenmiş, 

ancak henüz uygulanmamıştır [Meksika-Tijuana]. Geri kazanılmış su ile planlanan besleme, 

yüzey altı depolama sağlar ve ek arıtımı mümkün kılabilir. İçme suyu amaçlı olmayan yeniden 

kullanım için depolamaya ek olarak (örn., tarımsal veya peyzaj sulama, endüstriyel kullanım, 

vb.) veya dolaylı içmesuyu olarak yeniden kullanım, doğal geri besleme oranından daha 

yüksek oranlarda çekilme yaşayan akiferlerin yenilenmesi için geri dönüşüm suları ile akifer 

beslenmesi, yer altı suları ekosistem düzenini korumakta ve kıyı bölgelerinde yeraltı 

sularında aşırı çekimden dolayı tuzlu su girişini önleyebilmektedir. Küresel ölçekte, atık 

sudan etkilenen akifer tekrar beslenmesi oldukça yaygındır. Genellikle çok kirlenmiş ve 

kısmen arıtılmış (eğer hiç değilse) atık su, içme suyu için kullanılabilecek akiferleri besleyen 

nehirlere veya drenaj kanallarına akmaktadır.  

Su kalitesi, yeniden kullanım türü ne olursa olsun, bakılması gereken önemli bir 

parametredir. İdeal olarak, atık su kaynağı ve arıtımın türü "Amaca Uygun" olarak da bilinen 

nihai yeniden kullanma amacına uymalıdır. Geri kazanılmış su tedarikçileri, tüketicilere su 

tedarik etmeden önce su kalitesine ilişkin şartnamelere uygunluklarını belgelendirilmeli ve 

onaylanması gereken ve standartları karşılamayan suyun depolanması ve tekrar arıtılması 

için sistemler kurmalı, geri kazanılmış su ve içme suyu için yapılan dağıtım şebekeleri 

arasında birbirlerini etkileyecek çapraz bağlantı önlenmelidir.   

12.2.2. Küresel Atıksu Su Yeniden Kullanım Büyüklüğü 

Tablo 12.2'de gösterildiği gibi Dünyada her gün üretilen evsel atıksuyun toplam hacmi 

680 ve 960 milyon m³ arasındadır (GWI, 2010; FAO, 2010). Bu atık suyun ileri seviyelere 

(üçüncül arıtma gibi) arıtılması için mevcut küresel kapasite, günde yaklaşık 32 milyon 

m³/gün’dür. Yani üretilen toplam atık su hacminin yalnızca %4’ü ileri seviyede arıtılmaktadır 

(GWI, 2010). Yeniden kullanım için ikincil arıtımdan daha ileri arıtılan atık su hacmi, 2000 

yılından bu yana her yıl ortalama 2 milyon m³/gün artmış ve suyun daha büyük bir bölümünün 

güvenle geri kullanılmasına imkan verilmektedir (GWI, 2010).  

Tablo 12.2. Küresel üretilen ve arıtılmış evsel atık su  

 Hacim 
(milyon m3 / gün) 

2009 yılı itibariyle üretilen evsel atıksu toplam hacmi 680-960 

2009 yılı itibarıyla atık suyu ileri seviyelerde arıtmak 
için mevcut küresel kapasite 

32 

2009 yılından itibaren ileri seviyelerde arıtılmamış evsel 
atıksu toplam hacmi 

648-928 

Atık suyu ileri seviyelerde arıtmak için küresel 
kapasitenin büyümesi (2000'den beri yılda bir kez) 

2 

Kaynaklar: GWI, 2010; FAO, 2010 
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Atık su üretimi nüfus artışı ile birlikte artacaktır; artan kanalizasyon şebekeleri ile 

küresel suyun yeniden kullanımının büyüklüğünü, özellikle üst düzey kullanımlar için 

genişletmek için büyük bir potansiyel vardır.  

Tarım sektöründe suyun yeniden kullanımı ve atık su kullanımı miktarlarını belgeleyen 

sınırlı güvenilir veri vardır.  Mevcut sınırlı ve coğrafi olarak kapsamlı olmayan verilere göre, 

arıtılmamış atık su ile sulanan alanın, geri kazanılmış suyla sulanan alanın 10 katından fazla 

olduğunu görülmektedir (Scott ve dig., 2010). Kaba tahminlere göre, küresel olarak yaklaşık 

20 milyon ha tarım arazisi genel olarak arıtılmamış atık su ile sulanmaktadır (Şekil 12.3), ve 

bu sularla sulamadan üretilen bitkiler, küresel tarımsal üretimin yüzde 10'unu 

oluşturmaktadır (Scheierling ve dig., 2010; Drechsel ve dig., 2010). Bu nedenle, tarımda 

kullanılan atık suyun doğrudan kullanım oranı, belgelenen vakaları özetleyen Şekil 9-3'te 

gösterilenden çok daha büyük olabilir.  

 

 

Şekil 12.3. Arıtılmış ve arıtılmamış atık su kullanarak sulanan en fazla alanı olan 
ülkeler (Scott ve dig., 2010'dan uyarlanmıştır).  

Küresel suyun yeniden kullanımı sektöründe büyümenin, tarımsal yeniden kullanımın 

egemenliğinden, çoğunlukla insani tüketim, endüstriyel ve peyzaj sulama gibi atıksuların 

yeniden kullanıldığı, daha değerli uygulamalar olan kentsel uygulamalara doğru yön 

değiştirmesi bekleniyor. Çin, Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, Meksika, Hindistan, 

Avustralya, İsrail, Kuveyt, Japonya ve Singapur bugüne kadar toplamda kurulu ileri düzey 

atık suyun yeniden kullanımı için yapılan yatırımların kapasitesine öncülük ediyor (GWI, 

2010). İleri düzeyde suyun yeniden kullanım uygulamaları için küresel sermaye 

harcamalarının, 2009-2016 yılları arasında yılda %19.5 büyümesinin beklendiği 

Arıtılmamış &Seyreltilmiş 

Arıtılmış  
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öngörülmektedir (GWI, 2010). İleri düzeyde en fazla su geri kullanımının olabileceği tahmin 

edilen ülkeler Tablo 12.3'de gösterilmektedir. Bu ülkelerin birçoğu yakın zamanda tuzlu 

sudan su eldesine yönelik büyük yatırımları tamamlamış ve şu anda artan kentsel nüfusta 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere suyun yeniden kullanımı sektöründe büyümeye yönelmiştir. 

Tablo 12.3. Seçilmiş ülkelerde öngörülen su yeniden kullanım kapasitesi  

 
Ülke 

İlave İleri Su Yeniden Kullanım 
Kapasitesi (2009-2016) 

Milyon m3 / gün 

USA 10.7 

Çin 5.9 

Suudi Arabistan 3.5 

Avustralya 2.5 

İspanya 2.1 

Meksika 2.1 

Birleşik Arap Emirlikleri 1.9 

Umman 1.6 

Hindistan 1.2 

Cezayir 1.1 
Kaynak: Küresel Su İstihbaratının yayın organlarından Belediye Su Rehabilitasyon Piyasaları 2010'dan 
alınan veriler) 

Doğrudan içmesuyu olarak yeniden kullanım ve planlanmış dolaylı içmesuyu olarak 

yeniden kullanım dünya çapında suyun yeniden kullanımının halen küçük bir oranını 

oluşturmakta (% 2.3), ancak artan oranlarla büyümektedir. Tüm ileri düzey atıksu geri 

kullanımın, yaklaşık %2.3 içme amaçlı insani tüketim için yeniden kullanımdır (GWI, 2010). 

İçmesuyu olarak yeniden kullanım uygulamalarında büyüme, ABD, Namibya, Güney Afrika ve 

Singapur'da göze çarpan işletmelerin gösterdiği başarılı performans kayıtları nedeniyle artan 

toplumsal kabulün yanı sıra su temini üzerindeki baskılardan kaynaklanmaktadır (GWI, 2010, 

NRC, 2012). Örnek çalışmalar kısmında verilen örnekten görüleceği üzere, Singapur atıksuyun 

yeniden kullanımının ulusal öncelikler arasında yer almasını sağladı [Singapur NEWater]. 

Bangalore, Hindistan'daki karar vericiler, su temini ve giderek artan bir nüfusun talepleri 

arasındaki farkı azaltmak için, dolaylı içmesuyu olarak yeniden kullanımı içeren planlar 

geliştirmektedirler [Hindistan-Bangalore]. Güney Afrika'da, bir madencilik şirketi ile bir 

yerleşim yeri arasındaki yeni bir birliktelikle, asitli maden drenaj suları, içme suyuna 

dönüştürülmektedir [Güney Afrika-eMalahleni Madeni]. Geri kazanılmış suların, hızlı 

infiltrasyon havuzları veya enjeksiyon kuyuları kullanarak planlı olarak bir yeraltı suyu 

akiferine veya bir içme suyu rezervuarını, arıtılmış suların yeniden deşarj edilmesi için 

planlanan sayısız dolaylı içmesuyu olarak yeniden kullanım uygulamalarının mevcut olduğu 

unutulmamalıdır. Geri kazanılmış suyun, içme suyu kaynağı olarak kullanılmadan önce 

akifere geri beslenmesinin temsili bir örneği Belçika, Wulpen'dedir [Belçika-Reşarj].  
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12.3. KÜRESEL ATIKSU YENİDEN KULLANIM ÖLÇEĞİNİ GENİŞLETME 

OLANAKLARI VE ZORLUKLARI 

Yeniden kullanımın genişletilmesi için fırsatlar oldukça önemli olmakla birlikte, 

ülkeye özgü nitelikler, bölgesel iklim değişimi, sosyal kabul ve mali kaynaklarla ilgili bazı 

zorluklar bulunmaktadır. Bu faktörlerden bazıları atıksuyun yeniden kullanımın önünde 

engeller oluşturmakla birlikte, suyun yeniden kullanımının yaygınlaştırılmasının faydaları 

muhtemelen zorluklardan daha ağır basacak, en sonunda küresel su kaynağı / su temini 

çözümünün giderek büyüyen bir parçası haline gelmesi nedeniyle, atıksuların yeniden 

kullanım yolu açılacaktır. 

 

12.3.1. Küresel Etkiler 

Suların küresel boyutta yeniden kullanımı öncelikli olarak iki ana faktör tarafından 

yönlendirilir. Birincisi, tatlı su kullanılabilirliğindeki sınırlamalar ve suya olan talebin 

artmasına kullanılmış suların yeniden kullanımına bir cevaptır. İkincisi, suyun yeniden 

kullanımı, atık suyun ekonomik faydalarını yakalamak ve kullanmak için ortaya çıkabilir. 

Diğer taraftan atıksuyun doğrudan kullanımı, atık su toplama ve/veya arıtma tesislerinin 

bulunmaması nedeniyle genellikle arıtılmamış atık suyun alıcı ortamlara deşarj edildiği, 

özellikle şehir merkezleri ve kentsel alanlarda su kaynaklarının sınırlı olduğu ortamlarda, 

daha güvenli su kaynakları bulmanın zor olduğu ortamlarda gerçekleşir (Jimenez ve dig., 

2010; Scott ve dig., 2010). Suyun tekrar kullanılmasına yönelik yukarıda belirtilen ilk grup, 

genellikle Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi, Avustralya, Singapur ve Güney Afrika'nın bazı 

kısımları gibi fiziksel su kıtlığı yaşayan alanlarda, suların yeniden kullanılabilirliği su kıtlığı 

nedeniyle gerçekleşir. Böylece, zayıf su kaynakları yönetimi ve iklim değişikliği, bazı 

ülkelerde kıtlık koşullarını daha da kötüleştirebilir ve diğer ülkelerde kıtlık koşulları 

yaratabilir. Su kaynaklarının bol olduğu ortamlarda, tatlısu kaynaklarını koruma isteği, insan 

kullanımı için mevcut olan su miktarını sınırlayan yasal çevresel düzenlemelerin 

oluşturulmasını ve bu kullanımdan oluşan atıksu kalitesinin deşarj standartlarını oluşturmayı 

teşvik etmiştir. Bu yasal düzenlemelerin uygulanması, yeni su kaynaklarının geliştirilmesi 

yerine mevcut suyun daha fazla yeniden kullanılmasını sağlamıştır. 

Atık su arıtımı için gerekli yatırım yerine, geri kazanılmış suyun bir emtia olarak 

pazarlanması olasılığı atıksuların yeniden kullanımının getirisini ortaya çıkardığından, 

ekonomik hususlarda suyun tekrar kullanılmasına neden olmaktadır (Jimenez ve dig., 2010). 

Su kaynaklarının zengin olduğu toplumlardaki eğilimler ise, arıtılmış suyun endüstriyel ve 

kentsel kullanımlar gibi daha yüksek getirisi olan kullanımlar için daha yüksek su kalitesi 

standartların oluşturulmasına doğrudur. Suyun yeniden kullanımı projeleri ile ortaya çıkacak 
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uzun vadeli ekonomik faydalar, kısa vadeli fayda sağlayan uzaktaki kaynaklardan su taşınımı, 

yeraltından su temini ve rezervuar yapımına kıyasla daha fizibıl olabilecektir (GWI, 2010).  

Atıksu kullanımı, genellikle kaynak kısıtlamaları ve yüksek yağış değişkenliği 

tarafından yönlendirilir. Atıksu, kuru sezon boyunca su kütlelerinde bulunan suyun büyük bir 

oranını veya hatta tümünü oluşturabilir. Atıksu ile su kaynaklarının kirlenmesine bağlı olarak 

herhangi bir iklim koşulunda su kıtlığı, atıksu kullanımına neden olur. Aslında, su 

kaynaklarının kısıtlı olduğu ortamlarda, arıtılmamış atık su, fakir kentsel ve çevresindeki 

kesimlerdeki çiftçiler için ekonomik değeri olan bir kaynak olabilir. Çoğu durumda, uygun bir 

şekilde arıtılmayan atıksuyun kullanımı, ürünlerinin üreticileri ve tüketicilerinin sağlığı için 

sıklıkla tehdit oluşturma riski bulunmasına rağmen, bu çiftçilerin geçim ihtiyaçları için 

atıksuyun kullanılmasından başka uygun bir alternatif yoktur. Atık su kullanımında ilginç bir 

durum Pakistan'dan uygulanmakta olup; kapsamlı yasal davalar takiben yerel çiftçiler, yerel 

su ve sağlık otoritesinin izniyle, sulama ağlarına arıtılmamış atık suyun katılması için kalıcı 

bir sistem oluşturmuşlardır. Mevcut atık su arıtma tesisleri (atık stabilizasyon havuzları) olsa 

da, arıtma tesisinin çıkışındaki sularda besin maddelerin düşük olması ve arıtılmamış atık 

suya oranla çok daha yüksek tuzluluk derecesinde olduğu (atık stabilizasyon havuzunda 

oluşan yoğun buharlaşmanın sonucu olarak) için, çiftçiler arıtılmış atıksu kullanmaya karşı 

durmuşlardır [Pakistan Faisalabad]. 

12.3.2. Su Kullanımında Bölgesel Değişiklik 

Suyun yeniden kullanımının bölgesel dinamiklerini etkileyen faktörler, ekonomik 

kalkınma öncelikleri, su yönetimi seçenekleri, çevresel ve iklimsel faktörler, sosyal kabul ve 

mali kaynakların kullanılabilirliği konularını içerir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesinde 

suyun yeniden kullanımı tipik olarak su kıtlığına bağlıdır. Bölgedeki bazı yüksek gelirli 

ülkeler, içme suyu tedarik ihtiyaçlarını karşılamak için deniz suyundan tuz giderimi yöntemini 

kullanıyor ve tarımsal ve peyzaj sulama için California Başlık 22'ye dayanan standartlar 

altında geri kazanılmış su kullanıyor. Bölgedeki orta ve düşük gelirli ülkeler ise, kısmen 

arıtılmış veya arıtılmamış atık suyu belirli tarımsal sulama türleri için kullanıyor ve önceki 

WHO (1989) yönergelerini, insan sağlığını iyileştirmeye yönelik yaklaşımları ve suyun yeniden 

kullanımı uygulamalarını güvence altına almak için kullanıyor (Jimenez ve Asano, 2008).  

Sahra altı Afrika'daki yeniden kullanım modellerinin analizi, güvenilir veri eksikliği 

nedeniyle engellenmektedir. Sınırlı sayıda data gösteriyor ki; suyun yeniden kullanılması su 

kıtlığına dayanıyor (Jimenez ve dig., 2010). Bu bölgede, atıksu bir çok kullanım amacı için 

güvenilir bir su kaynağı ve tarımsal sulama için yüksek besin içeren bir kaynak olarak hizmet 

etmektedir. Bu bölgedeki atık su kullanımının büyük bölümü gayri resmi ve tarım sektöründe 

gerçekleşmekle birlikte, yüksek düzeyde arıtılmış geri kazanılmış suyun insani tüketim 
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amaçlı kullanıldığı öncü örnek Namibya'daki 40 yıllık bir projedir.  

Kuzey Avrupa'da, suyun yeniden kullanımı, öncelikle çevresel ve endüstriyel 

uygulamalar için uygulanırken, Güney Avrupa'da suyun yeniden kullanıldığı alanlar; çevresel 

ve tarımsal uygulamalardır. Uygulamalar genellikle WHO (1989) yönergesini veya Kaliforniya 

Başlık 22 standartlarına benzeyen düzenlemeleri takip eder. 

Orta ve Güney Amerika'da suyun yeniden kullanımı, su kıtlığı ve zayıf topraklar için 

atıksularda bulunan besi maddelerinin kullanılması isteği nedeniyle gerçekleştirilmektedir. 

Ancak halk sağlığı alanındaki eksiklikler, Meksika ve Şili'de olduğu gibi, atık su kullanımının 

en büyük alanlarının buralar olmasına yol açmaktadır.  Karayip adaları, Meksika ve Peru gibi 

daha kurak alanlarda, su kıtlığı atıksuların yeniden kullanımı için ana itici güçtür. Orta ve 

Güney Amerika'da, tarımsal sulama birincil uygulamadır. Planlanmış projesi yapılmış birçok 

yeniden kullanım projeleri olmasına rağmen atıksuyun doğrudan kullanımı bu bölgede 

hakimdir. WHO (1989) yönergeleri yeniden kullanım uygulamalarının güvenliğini artırmak için 

kullanılır, ancak uygulama dünyanın her yerinde aynı hassasiyette olmamaktadır. 

Asya'daki durum, alt bölgelerinde farklılık göstermektedir. Çin ve Hindistan, yüksek 

kalite yeniden kullanımda belirgin ilerleme göstermesine rağmen (GWI, 2010), her iki ülke 

de çoğunlukla kontamine akarsulardan alınan sularla planlanmamış yeniden kullanım 

konusunda küresel liderler arasında yer almaktadır. Kötü halk sağlığı koşulları, Orta Asya'da 

atık su kullanımını ve hatta tarımın yanı sıra, atık su ile beslenen su ürünleri yetiştiriciliğinin 

yaygın olduğu Güneydoğu Asya'da da atıksu kullanımını yaygınlaştırmaktadır. Avustralya'da 

atıksuların yeniden kullanımını, hem su kıtlığı hem de yüksek çevresel standartlar 

gerektirmektedir. Endüstriyel madencilik, tarımsal sulama ve rekreasyon anahtar 

uygulamalar arasındadır. Ulusal eşgüdümlü su politikaları, suyun yeniden kullanımı 

uygulamalarının yaygınlaştırılmasına teşvik eder ve yasal düzenlemeler doğal arıtım ve 

gelişmiş teknoloji yaklaşımlarının bir kombinasyonunu gerektirir. 

12.3.3. Planlanan Yeniden Kullanımın Genişletilmesine Küresel Engeller 

Teknik açıdan, suyun yeniden kullanımı, genel su tedarik ve su kaynakları yönetim 

çözümünün gerekli bir parçasıdır. Bununla birlikte, teknik olarak fizibil ancak uygulanmayan 

projeler sıklıkla vardır. Bu durumlarda, yeniden kullanımın önündeki engeller genellikle 

kurumsal, ekonomik, organizasyonel veya halk algısı/eğitimi ile ilgilidir. Bu nedenle, 

planlanan atıksuların yeniden kullanımın genişletilmesine yönelik teknik olmayan engellerin 

tartışılması bu bölümde yapılacaktır (EPA, 2012). 
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12.3.3.1. Kurumsal Engeller  

Dünyanın bir çok bölgesinde atıksu kullanımının temel sürükleyicisi ve engeli atık ve 

atıksu için etkin toplama ve arıtma sistemlerinin yetersizliğidir (Tablo 12.4). Kaynakça zengin 

olan kentsel alanlarda, kapsamlı kanalizasyon sistemleri, atıksuların arıtılması veya yeniden 

kullanılması için arıtma tesislerine yönlendirilmesi için bir kanal görevi görür. Bununla 

birlikte, kaynakça kısıtlı yerlerde, bu altyapı ya mevcut değildir yada arıtma tesisleri ile 

sonlanmamaktadır. Kapsamlı bir kanalizasyon şebekesinin geliştirilmesi, suyun yeniden 

kullanılmasının arttırılması için genellikle önerilen bir adım olmakla birlikte, yerinde arıtma 

sistemleri ve ilgili toplama hizmetlerinde yapılan iyileştirmelerin, atık su yönetimi ile ilişkili 

çevre yükü ve sağlık risklerini önemli ölçüde azaltabileceği bilinmelidir. 

Çin'in geçtiğimiz on yılda kentsel atıksu arıtımına büyük önem verdiğini belirtmek 

gerekir. Resmi verilere göre, 2010 yılı itibarıyla, Çin şehirlerinden kaynaklanan atıksuların 

yüzde 75'i artık atıksu arıtma tesislerine bağlıdır (Xinhua, 2011).  

Uygun altyapı eksikliği bazı alanlarda atıksu toplama, arıtma ve güvenli yeniden 

kullanıma ilişkin bir kısıt oluştursa da, planlanan suyun yeniden kullanılması için en az iki 

engel daha bulunmaktadır. Bunlar, 1) yasalaşmayı sağlayan ve daha sonra suyun yeniden 

kullanımı faaliyetlerinin yeterli bir şekilde uygulanmasını ve izlenmesini sağlayacak ve 2) 

sağlık ve çevresel risk değerlendirme ve azaltımında gereken uzmanlığın eksikliği giderecek 

olan kurumsal kapasitenin sınırlı olmasıdır. Bir sınırlayıcı unsur, planlı yeniden kullanımın 

desteklenmesi için uygulanması gereken kurumsal ve uygulama engelleri nedeniyle, mevcut 

durumda, arıtılmamış veya kısmen arıtılmış atık su kullanımını resmileştirme konusunda 

siyasi irade eksikliğidir. Hükümetler, gerekli reformları yeterince gerçekleştirmek için 

kapasite ve bütçeden yoksun olduklarını düşünebilir ve bu nedenle çiftçiler mevcut sulama 

suyuna erişimlerini kaybetme riski taşırlar.  

Bu engellerin altında yatan temel neden, her zaman amaç için uygun olmayan gerekli 

geleneksel altyapı yatırımlarına yönelik bir fon önyargısıdır (Nhapi ve Gijzen, 2004; Murray 

ve Drechsel, 2011). Kritik bir konu, yönetmelikleri ve kurumsal kapasiteleri yerel şartlara 

uyarlarken ulaşılabilire uyarlamaktan ziyade sürdürülebilir olmayan aşırı önleyici politikaları 

benimsemektir. Avustralya, su sağlayıcılara ve su kullanıcılarına, yeniden kullanımın yasal 

ve teknik yönlerini ele alan ve bu nedenle sağlayıcıların maliyetlerini daha iyi kontrol 

etmesini sağlayan anlaşmalar tasarlayan teknik rehberleri oluşturmuştur (Wintgens ve 

Hochstrat, 2006).  
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Tablo 12.4. 2003-2006 Yıllarında Kanalizasyon Sistemlerine Bağlı Kentsel Nüfusların 
Yüzdesi (Bölgesel Ortalamalar)  

Bölge Mevcut verilere 
sahip ülke sayısı 

Bağlı kent nüfusu 
(%) 

Amerika Birleşik Devletleri ve 
Kanada  

2 94 

Avrupa Birliği* 18 90 

Avustralya 1 87 

Orta Asya 5 83 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika 7 83 

Namibya, Güney Afrika, 
Zambiya, Zimbabwe 

4 68 

Latin Amerika ve Karayipler 21 64 

Çin 1 56 

Güney Asya 6 31 

Sahra-altı Afrika ** 24 9 

Güneydoğu Asya 5 3 
Kaynak (Amerika Birleşik Devletleri hariç tüm ülkeler): Evans ve dig. 2012; Ortak İzleme Programı, 2012; Birleşmiş 
Milletler Ekonomik ve Sosyal Bakanlık İşler, 2011; Birleşmiş Milletler İstatistik Bölümü, 2011; ve Eurostat, 2006. 
ABD verileri: GWI, 2010 (2004'te hizmet edilen nüfus) ve JMP, 2012 (2004'te nüfus). 
* Kırsal ve kentsel nüfus 
** Namibya, Güney Afrika, Zambiya, Zimbabwe hariç 
Not: Kanalizasyon bağlantısı atıksu arıtımı anlamına gelmez. 

12.3.3.2. Toplumsal Algı/Eğitim Engelleri 

Yeniden kullanımda engeller arasında, tatlı temiz su kullanımına yönelik bir tercihi 

teşvik eden, geri kullanılan suyla sulanan yiyecek tüketmenin tehlikelerinden korkan halkın 

algıları sayılabilir. İçme suyu kullanımında, geleneksel arıtma teknolojilerinin farmasötik 

maddeler ve endokrin bozucular gibi TrOC'leri giderememesi konusundaki endişeler de 

suların geri kullanılmasının bir engelidir (GWI, 2010). Bununla birlikte, başarılı içilebilir 

yeniden kullanım projeleri ve gelişmiş UF, RO ve UV dezenfeksiyonu gibi arıtım 

teknolojilerindeki iyileşmeler, insani tüketimde suların tekrar kullanımı ile ilgili halk 

rahatsızlığının azalabileceği sinyallerini vermektedir (GWI, 2010). Bölüm 8'de açıklandığı 

gibi, farkındalık yaratmak ve toplumun farklı kesimlerini suların yeniden kullanma 

planlamalarına dahil etmek için oluşturulan halka bilgiyi yayan faaliyetler, bu konudaki 

direnci değiştirebilir. Singapur, suyun yeniden kullanılmasına ulusal bir farkındalık 

oluşturmak için etkileyici bir halk bilgilendirme programı yürüttü [Singapur NEWater]. San 

Diego, Californiya kentinde, suyun yeniden kullanılmasına karşı geçmişte varolan şiddetli 

toplumsal muhalefet, yerel su kıtlığının ekonomik etkilerine ilaveten, büyük oranda kamuoyu 

ve paydaşların katılımının sağlanmasıyla uzun yıllar içerisinde değişti [US-CASan Diego].  

Su kaynaklarının kısıtlı olduğu alanlarda, arıtılmamış atıksuların kullanılmasına ilişkin 

risklere halkın ilgisini çekme, su kaynaklarının bol olduğu ortamlarda olduğu kadar ki 

seviyeye ulaşamadı. Bununla birlikte, kamuoyundaki tutumlar, özellikle gerçekte varolan ya 

da algılanan başarısızlıklar, veya kontaminasyon olayları ve bununla ilişkili medyanın 

dikkatine bağlı olarak değişebilir (Wintgens ve Hochstrat, 2006).  Suyun tekrar kullanımı 
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uygulamaları ve standartlar ya da kılavuzlar için bir düzenleyici yasal çerçeve oluşturmak 

için ideal olan uluslararası kabul görmüş yönergeleri referans almak ilk adım olmalıdır 

(Jimenez ve Asano, 2008). Su geri kullanımındaki açık faydaların algılanmadığı durumlarda, 

risk farkındalığının ve davranış değişikliğinin teşvik edilmesi için eğitim kampanyaları ve 

sosyal pazarlama teknikleri gereklidir (Karg ve Drechsel, 2011).  

Su uzmanları suyun yeniden kullanımı fikirlerini halka ilettiklerinde, geri 

dönüştürülmüş suyu damgalamayan dili doğru kullanmak da oldukça önemlidir. Kullanılan 

kelimeler arasında halka sıcak gelmeyen ve negatif etki yapabilecek  "atık suyun yeniden 

kullanımı", " su geri kullanımı" kelimeleri yerine "su geri dönüşümü", "yeni su", "saflaştırılmış 

su" ve belki de "geri kazanılmış su" kelimelerini kullanmak daha cazip olacak ve halkın 

kabulünü teşvik etme ihtimali yükselecektir (Macpherson, 2012). Geri kazanılan suyun 

inançlara uygunluğunu açıklığa kavuşturmak için, bazı Müslüman akademisyenler, teknik 

uzmanlar bu tür kullanımlar için saflığını ve güvenliğini kanıtladığı sürece geri kazanılmış 

suyun abdest ve diğer amaçlar için yeterince temiz olduğunu bildiren fetva yayınladılar. Bu 

fetvaların örnekleri Ürdün'ün bir vaka çalışmasında açıklanmış olup orijinalleri Arapça ve 

İngilizce olarak görülebilir [Ürdün-Kültürel Faktörler]. (Taif Şehrindeki Kıdemli 

Akademisyenler Kurulu, 1978; Abu Dabi İslam Mahkemesi, 1999). 

12.3.3.3. Ekonomik Engeller 

Yeniden kullanım projelerinin uzun vadede ekonomik olarak uygulanabilirliği, suyun 

yeniden kullanımı için önemli bir engel oluşturmaktadır. Geri kazanılmış su, potansiyel 

kullanıcılara daha cazip gelmesi için, genellikle içme suyunun tüketici maliyetinin biraz 

altına fiyatlandırılır, ancak bu yaklaşım maliyetleri kurtarma açısından sorunlu olabilir 

(Jimenez ve Asano, 2008). Fiyatlandırmayı etkileyebilecek çevresel, sosyal, ekonomik ve su 

kıtlığını içeren dışsallıkların hesaplanması da zordur (Wintgens ve Hochstrat, 2006; Sheikh ve 

dig., 1998). Tarımsal suyun yeniden pazarlanmasında (Fas, Tunus, Ürdün) işletme ve bakım 

maliyetlerinin karşılanmasına yönelik iyileşmeler olmasına rağmen, devlet tarafından 

işletilen birçok su geri kullanım uygulamalarında bunun hala bir istisna olduğu bilinmektedir. 

Bununla birlikte, farklı sınıflar veya kullanıcı türleri için farklı tarife düzeyleri belirleyerek, 

dolayısıyla yoksullar için kaynağı sübvanse etme ve ödeme yapabilen gruplardan maliyetleri 

kurtarma fırsatları olabilir. Sonuç olarak, başlangıç maliyetlerinin finansmanı su geri 

kullanım programlarının başlatılmasında önemli bir engel oluşturmakta olup, bu yatırımlar 

için hibe veya sübvansiyon şeklinde hükümet müdahalesi gerekir.  
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12.3.3.4. Örgütsel Engeller 

Su yönetimindeki farklı kurumların karşı sorumlulukları ve otoritenin parçalanması 

suyun yeniden kullanılması projelerinin ilerleyebilmesi için aşılması gereken bir diğer 

engeldir. Birçok bölgede su tedarik sektöründeki otorite ile atıksu yönetimini yapan otorite 

arasında tamamen farklı bir organizasyon bulunmaktadır. Bu güç ayrımı, elde edilen suyun 

yeniden kullanımı projelerinin ihtiyaç duyulandan çok daha pahalı ve karmaşık hale 

getirirken, kurumlararası uzun süren eylemsizlik, çıkmaza girme, anlaşmazlık, müzakere ve 

yanlış anlaşılmalar gibi sorunlara neden olur. Aynı otoritenin su, atık su, yağmur suyu ve 

havzayı yönettiği bölgeler, suyun yeniden kullanım projelerinin hızlı, verimli ve çok daha 

düşük maliyetle uygulandığı bölgelerdir (Sheikh, 2004). 

12.3.4. Su Yeniden Kullanım Ölçeğinin Genişletilmesinin Faydaları 

Atıksu yeniden kullanılmasının mevcut seviyelerini etkileyen faktörlere benzer 

şekilde, önümüzdeki yıllar için planlanan suyun yeniden kullanımı için bir dizi teşvik 

artmaktadır. Aslında, suyun güvenli ve sürdürülebilir yeniden kullanımını genişleterek elde 

edilebilecek bir dizi ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar vardır.  

Birincisi, var olmayan veya olması durumunda zararlı etkiler ortaya çıkarabilecek yeni 

su kaynakların kullanılması işlemi yapmadan, suya erişim ve güvenilirliğini artıracak bir fırsat 

vardır. Örneğin, çevresel gerekçelerle baraj inşa projelerine, tuzlu sulardan su temini 

tesisleri ve yeraltı suyunun kullanılması projelerine karşı artan bir muhalefet oluştuğundan, 

bunlar yerine yeni su kaynakları temin etme aracı olarak, atıksuların yeniden kullanımı, 

yaşanabilir ve daha çevre dostu bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır  (GWI, 2010). Suyun 

tekrar kullanımı atıksuların arıtılmasından kaynaklanan çevre kirliliğini de önler. Geri 

kazanılan su kurak dönemlerde bile sürekli olarak mevcut olup, insanların yaşadığı yerlerde 

üretilir. Ek olarak, arıtılmış suyun kullanılması yüzey sularındaki doğal dengenin korunmasını 

sağlar (ekosistem sağlığı ve biyoçeşitlilik üzerine kademeli olumlu etkiler yapar), yeraltı su 

seviyelerinin arttırılmasında ve Meksika'nın bazı bölgelerinde uygulandığı gibi, geri kazanılan 

su sulama suyu veya peyzaj sulamasında kullanılır (IWMI ve Global Water Partnership, 2006). 

İkinci olarak, yeniden kullanım, su, enerji ve besi maddeleri de dahil olmak üzere 

değerli kaynakları koruma olanağı sağlar. Üçüncü olarak, güvenli ve sürdürülebilir suyun 

yeniden kullanılması, kontrol dışı atıksuyun doğrudan kullanımıyla ilişkili insan sağlığı üzerine 

olabilecek maliyetleri düşürmeye yardımcı olur. Son olarak, atıksuyun yeniden kullanılması 

yoluyla, temiz su kaynaklarına erişim artarak, su kıtlığı veya kaynak sınırlamaları nedeniyle 

su üzerindeki çatışmaların azaltılmasına yardımcı olabilir.  

Bazı faydalar, su kaynaklarının bolluğu veya kısıtlılığına özel olabilir veya o bölgelerde 
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daha sık ortaya çıkabilir. Örneğin, su kaynaklarının bol olduğu bölgelerde, şehrin ihtiyacı ve 

akarsu restorasyon projelerinde su yeniden kullanıldığında, rekreasyonel (temaslı veya 

temassız) veya estetik faydalar ortaya çıkabilir. Kaynakların bol olduğu bölgelerde yer alan 

uygulamalar bağlamında ortaya çıkma olasılığı daha yüksek olan diğer yararlar, arıtım 

masraflarının azalması; endüstriyel yeniden kullanım senaryolarında üretim maliyetlerinde 

tasarruf ve nihai yeniden kullanım uygulamaları ile eşleştirildiğinde maliyet tasarrufu sağlar. 

Su kaynaklarının kısıtlı olduğu ortamlarda, muhtemel yararlar artan beslenme, gıda güvenliği 

ve gelir artışı gibi olası yararlar dahildir (Keraita ve dig., 2008) (IWMI ve GWP, 2006). 

12.4. ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMINDAN ALINAN KÜRESEL DERSLER  

Ortak bir soruna sahibiz. Dünyanın su kaynakları üzerindeki baskılar çarpıcı bir 

şekilde büyüyor ve iklim değişikliği, kuraklık ve sel sıklıklarını arttırıyor. Su kıtlığı, dünyadaki 

toplulukları etkiliyor ve işbirliği için inanılmaz bir fırsat sunuyor. Atıksuların tarımsal 

sulamada yeniden kullanımda tuzluluk yönetimi ve damla sulama yöntemindeki gelişmeler, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Ortadoğu'daki ve diğer kurak bölgelerdeki ülkeler arasındaki 

bilimsel işbirliğinin ana konusu olmaktadır. Singapur'un "Four National Dock" olarak 

adlandırılan uzun vadeli su tedarik stratejisi altında entegre yönetim ve bütüncül 

planlamadaki liderliğindeki ileri düzey yeniden kullanım teknolojisinden dünya çok şey 

öğrendi. Birleşik Devletler'deki yasal mevzuat düzenleyiciler, diğer ülkelerin, özellikle 

Avustralya, ulusal rehber ve yönetmeliklerin hazırlanmasından tecrübe kazanmışlardır. 

Yeniden kullanımda mevcut zorluklar olan kısmi veya tam arıtımlı geri kazanıma yönelik 

ekonomik modeller ve besin maddesi geri kazanımında ve enerji verimliliğindeki teknik 

zorluklar da dahil olmak üzere bu konular uluslararası işbirliği fırsatlarıdır. 

Çok amaçlı tekrar kullanma.  Uluslararası vaka analizlerinde anlatılan yeniden 

kullanım projelerinden bazıları, bir sistemdeki geri kazanılan suyun, bir dizi farklı son 

kullanım amaçları için su kalitesi standartlarına tabi tutulduğu çok amaçlı programlardır. 

Buna karşın, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu suyun yeniden kullanım uygulamaları, 

suyun tekil amaçlarla yeniden kullanılması için tasarlanmıştır. Çok amaçlı sistemler tek 

kullanımlık uygulamalardan daha sağlam ve uyarlanabilirdir.   

Arıtımın hassasiyeti. "Amaca uygun" kavramı, uluslararası yeniden kullanım vaka 

çalışmalarının çoğunda çarpıcı bir biçimde gösterilmiştir [[Avustralya-Değiştirme Akışları], 

[Brezilya-Oto Yıkama], [Kolombiya-Bogota], [Hindistan Nagpur], [Güney Afrika-E-Malahiyem 

Maden] ve [Güney Afrika-Durban]). Bu atıksuların yeniden kullanıldığı işletmelerde, üretilen 

suyun, amaçlanan kullanım için uygun su kalitesine sahip olmasını sağlamak için dikkatli bir 

çalışma yapılmıştır. Atıksuların yeniden kullanım pazarının büyümesi ve ekonomik verimliliği 

sağlamak için belirli bir amaca uygun yeniden kullanımın tasarlanması yaklaşımının 
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benimsenmesi gerekmektedir. Hem ileri hem de düşük teknolojili çözümler, yaklaşımlarımızı 

ayarlamakla yakından alakalıdır ve yukarıda belirtildiği gibi çok amaçlı sistemler için birden 

fazla son kullanım imkanı uygun olabilir. Küresel deneyimler, planlayıcıların aşağıdaki 

soruları yanıtlamasına yardımcı olabilir: En iyi çözümü mü, en kolay çözümü mü 

benimsiyoruz? Seçenekler ne kadar dikkatli bir şekilde ele alınıyor?  

Dünyanın her köşesindeki suyun yeniden kullanılmasıyla ilgili diyalogun 

arttırılması. Kamuoyunun ve karar mercilerinin sahip olduğu geri kazanılmış suyun 

güvenilirliğinin emniyeti, bilim adamları, mühendisler, kamu ve toplum arasında su ve atıksu 

arıtma teknolojilerine olan güveni giderek artarak büyütmüştür. Pazar büyüdükçe, atıksuyun 

yeniden kullanımına yatırım yapmak ve kabullenmenin daha iyi hale getirildiğini 

gösterildikçe, halkın farkındalığı artacaktır. Atık su toplama ve arıtma sistemleri olan 

ülkeler, sorunları ve fırsatlarını dikkate alırsa, bu diyalogdan fayda sağlayacaklardır. 

Dünyadaki örneklere bakılırsa, su kaynakları kısıtlı ülkelerdeki artan sağlık ve atık su 

yönetimi çabalarının, halk sağlığını korumak için modern seçeneklerden yararlanarak, 

kontrolsüz atıksu kullanımından kontrollü su geri kullanım çalışmalarına başladıkları cesaret 

verici geniş ölçekli uygulamalar görülmektedir. Artan nüfusun, daha fazla mevcut su 

kaynakları üzerine olan baskısı artan bu günlerde, atıksudan su kaynağının iyileştirilmesi 

birçok ülkenin toplam su ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olabilir. 
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13. ÜLKEMİZDE ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIMINA İLİŞKİN 

ÖNERİLER 

13.1. YENİDEN KULLANIMA ÇERÇEVE YAKLAŞIM 

Ülkemizde arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına çerçeve oluşturacak bir yasal 

düzenlemenin yapılabilmesi için öncelikle 2010 yılında yürürlüğe giren Atıksu Arıtma Tesisleri 

Teknik Usuller Tebliği’nin mevcut yasal düzenlemelerinin uygulamadaki etkilerinin iyi 

değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nde Ek 7’sinde verilen “Tablo E7.1 

Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılması” U.S.EPA tarafından 

hazırlanan “Guidelines for Water Reuse, 2004” den birebir çevirilerek mevzuata 

aktarılmıştır. 

“Guidelines for Water Reuse, 2004” 2012 yılında güncellenmiştir. ABD de atıksuların 

yeniden kullanımına ilişkin bir ulusal mevzuat olmadığından “Guidelines for Water Reuse, 

2012” farklı yeniden kullanım alanlarında kılavuz değerler içermektedir. İçerdiği kılavuz 

değerler ve yaklaşımlar eyaletlere öneri niteliğindedir ve eyaletler kendi yasal 

düzenlemelerinde bu sınır değerleri daha sıkı veya daha esnek değerler ile 

uygulayabilir. Bunun yanında, U.S.EPA tarafından izlenmesi önerilen bir parametreyi 

eyaletler kapsam dışında tutup izlemeyebilir.   

“Guidelines for Water Reuse, 2012” bu önemli hususu açıkça belirtmiş ve kendi yasal 

düzenlemesi ve rehberi olmayan ABD eyaletlerine kılavuzluk etmesi için hazırlandığını, 

bunun yanında diğer ülkeler içinde rehber olabileceğini ancak, doğrudan kullanılmasının sıkı 

standartlar nedeni ile ülkeler için uygun olamayabileceğini, her ülkenin kendi şartlarına özgü 

olarak değerlendirme yapmasının uygun olduğunu belirtmektedir.   

Ülkemizde “Guidelines for Water Reuse, 2004” den birebir çevirilerek hazırlanan 

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği’nin Ek 7’si mevcut hali ile arıtılmış atıksuların 

yeniden kullanılmasında başarıya ulaşmada eksik kalmaktadır. Ülkemizin bu konudaki 

potansiyelinin gerçekleştirilebilmesi için ilave düzenlemelere ihtiyaç duyulmaktadır. Tablo 

13.1’ de suyun yeniden kullanımında kilit unsurlar verilirken Tablo 13.2’de ise Ülkemiz için 

suyun yeniden kullanımında yasal çerçevenin oluşturulmasında göz önüne alınması gereken 

temel bileşenler verilmektedir.  
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Tablo 13.1. Suyun yeniden kullanımı programının kilit unsurları (WaterReuse 
Association, 2009’dan adapte edilmiştir)  

 Faktör Açıklama 

1 Hedefleri belirleyin Yeniden kullanımı teşvik ve destek olan olan hedefler, açık ve anlaşılır 
olmalıdır. 

2 Uzun vadede kararlı 
olun 

Suyun yeniden kullanımı kalıcı ve yüksek öncelikli bir program olarak 
düşünülmelidir. 

3 Öncü kurum ve 
kuruluşları belirleyin 

Öncü kurum ve kuruluşlar geri kazanılmış suyun üretimi, dağıtımı ve 
kullanımı için izin verme yetkisine sahip olmalıdır. Geri kazanılan su, 
uygun ve güvenilir arıtma proseslerinden geçtikten sonra halk teması 
ve/veya tüketimi için kullanılabileceği için, öncü kurum ve kuruluşlar 
belirlenirken öncelik halk sağlığı kurum ve kuruluşlarına verilebilir.  

4 Suyun yeniden kullanımı 
için yönetici/lider 
kuruluşu belirleyin 

Tüm su programları ve diğer kurum ve kuruluşlarla ilişkileri geliştiren ve 
sürdürebilen, suyun yeniden kullanımı konusunda yetkin, bilgili bir 
lider/yönetici kurum belirlenir.   

5 İhtiyaç duyulan 
mevzuatın oluşturun 

Konu ile ilgili mevcut yasalar gözden geçirilip değerlendirilerek, suyun 
yeniden kullanımında hangi kısıtlamaların / limit değerlerin 
uygulanabilceği ve hangi yasal iyileştirmelere ihtiyaç duyulabileceği 
belirlenir. 

6 Su yeniden kullanımını 
düzenleyen kuralları 
veya rehber kılavuzların 
belirleyin ve uygulayın 

Paydaş katılımı ile, çevre kalitesini ve halk sağlığını tamamen koruyan 
kapsamlı ve ayrıntılı yeniden kullanım rehber kılavuzları ya da 
mevzuatları geliştirilmeli ve kabul edilmelidir. Resmi yönetmelikler bir 
zorunluluk değildir – aşırı derece de sert yaptırımları ve yönetmelikleri 
geliştirmek ve değiştirmek zor ve maliyetli olabilir bu yüzden sanayi 
değişikliklerine uyum yeteneğine sahip olan çerçeve yaklaşımlar daha 
etkilidir. 

7 Proaktif olun Su yeniden kullanım programında lider/yönetici kurum, su yeniden 
kullanım sektörüne varlığını hissettirmeli, önde gelen kurum ve 
kuruluşların su yeniden kullanımında kaliteli projelerini değerlendirmede 
ve bunlara izin vermede olumlu bir tavır içinde olması gerekir. 

8 İşbirliklerini geliştirin 
ve ilerletin 

Su geri kazanım tesislerine (genellikle lider kurum) izin verme 
sorumluluğunu üstlenen kurum ile su kaynaklarına izin verme 
sorumluluğunu üstlenen kurum(lar) ve halk sağlığının korunmasından 
sorumlu kurum arasındaki işbirliği kritik öneme sahiptir.  

9 Güvenli bir şekilde 
suyun yeniden 
kullanılmasını sağlayın 

Halk sağlığının ve güvenliğinin korunması, yüksek kaliteli geri kazanılmış 
su üretiminin güvenli bir şekilde yapılmasını gerektirir. Halkın erişimi ve 
temas tipi yeniden kullanım için geri kazanılmış suyun güvenliğinin 
sağlanmasında kritik bir bileşendir ki yüksek düzeyde dezenfeksiyon 
başarısının kontrol edilebilmesi için gerekli izleme programları 
tanımlanmalıdır.  

10 Kalite, bütünlük ve 
hizmete odaklanın 

Geri kazanım tesislerinin etkin bir şekilde çalışıp, yüksek verimli 
sistemlerinin sadece uygulamasını yapmakla kalmayıp aynı zamanda 
lider/yönetici kurum yeniden kullanımla ilgili izinlerin verilmesine, 
düzenlenmesine, kamuya ve kamu personeline kaliteli ve hızlı hizmet 
verilmesi için çalışmalıdır.  

11 Su yeniden kullanım 
sektörünü teşvik edin 

Lider/Yönetici kurum, ülkenin yeniden kullanım sektörünü geliştirme ve 
korumada aktif olmalıdır. Geri kazanım tesisleri, danışmanlık şirketleri, 
devlet kurumları, su yöneticileri, sağlık kurumları, üniversiteler, 
araştırmacılar ve geri kazanılmış su kullanıcılarını bilgilendirerek, olası 
engeller, konular ve gelecekteki ihtiyaçlarla ilgili geribildirim alarak 
sektörü takip etmelidir. Yeniden kullanımla ile ilgili ulusal ve yerel 
organizasyonlara aktif katılım göstermek faydalıdır.  

12 Yeniden kullanım 
verilerini güncel tutun 

Bir ülkenin su yeniden kullanım programının başarısını takip edebilmek 
için periyodik (örneğin yıllık) olarak yeniden kullanım verilerinin 
güncelliğinin sağlanması gereklidir.  

13 Kurumlar arası ve 
kurum içi koordinasyon 
sağlayın 

Kurumlar arası ve kurum içinde (içme suyu programı, atık su programı, 
suyun yeniden kullanımı programı vb.) çapraz kontroller ile koordinasyon 
sağlanmalıdır. 
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Tablo 13.2. Ülkemiz için suyun yeniden kullanımında yasal çerçevenin 
oluşturulmasında göz önüne alınması gereken temel bileşenler (EPA, 2012’den adapte 
edilmiştir) 

Kategori Yorum 

Amaç ve/veya hedef bildirimi Kılavuzların veya yasaların geliştirilmesi için devletin 
amaçlarının çerçevesini ve su yeniden kullanım programının 
nihai hedef ve vizyonunu tanımlayın. Yönetmeliklerin 
uygulanma süreçleri, yönetmeliklerin geliştirilmesi veya 
değiştirilmesi zaman alıcı ve oldukça masraflıdır. Kabul edilen 
yönetmeliklerin değiştirilmesi zordur ayrıca yeni teknolojileri 
ve bilgileri barındırma kabiliyetini sınırlar. 

Tanımlar  Kılavuz veya yönetmelikte yeniden kullanım türünü ve yeniden 
kullanımla ilişkili diğer terimleri tanımlayın.  

Kapsam ve uygulanabilirlik Tesislerin, sistemlerin ve faaliyetlerin yönetmelik 
gerekliliklerini uygulayabilirliğini belirleyin. 
 
Mevcut tesisler için önceden kazanılmış hakları ve geçiş 
önlemlerini kılavuzlar veya yönetmeliklere dail edin.   
 

Hariç tutma ve yasaklama Tesis, sistem ve faaliyetlerden kılavuz veya yönetmelik 
gereklerine tabi olmayanları ve kılavuz veya yönetmelik ile 
özellikle yasaklananları belirleyin.  

Sapmalar / Değişkenler Projenin faydalarının yanında önemli olan zorluklarına ilişkin 
yönetmeliğin tasarım, inşaat, işletme ve/veya bakım 
gereksinimlerinde ki sapmalar için prosedürleri belirleyin. Bu 
sapmalar insan sağlığını, diğer yararlı kullanımları veya çevreyi 
olumsuz bir şekilde etkilemeyecek şekilde düzenleyin. Bu 
sapmalar, yönetmeliklere olumsuz etki gösteremeyecek , 
projelere esneklik kazandıracak şekilde belirlenmelidir. Bu 
sapmaların değişime açık, doğru sebeplere dayandırılması 
gerekir çünkü mevcut yönetmeliklerin ve ileride hazırlanacak 
olan yönetmeliklerin alt yapısını oluşturabilecek şekilde 
düzenlenmesi gerekir. 

İzin Şartları  Suyun yeniden kullanılmasında izin sürecinin çerçevesini 
açıklayın.  
Yeniden kullanım projelerinde suyun yeniden kullanımıyla ilgili 
kılavuz veya yönetmeliğin izin mekanizması olarak hizmet edip 
etmeyeceğini belirtin. Başka bir yönetmelik yeniden kullanım 
projelerine izin verecek ise onu tanımlayın. 
Geri kazanılmış suyun nihai kullanıcılarına izin verilip 
verilmeyeceğini veya nasıl izin verileceğini açıklayın ve nihai 
kullanıcıların suya ihtiyaçları olmadığı zamandaki geri 
kazanılmış suyu red etme haklarını açıklayın.  
İzin başvuru koşullarını ve prosedürlerini açıklayın. Su yeniden 
kullanım projelerini uygun bir şekilde değerlendirmek ve buna 
izin vermek için başvuranın vermesi gereken tüm bilgileri 
belirtin.   

Geri kazanılmış suyun erişimini 
ve kontrolünü, tanımlayın veya 
düzenleyin 

Sonraki kullanıcılar için su kullanım hakkı, kanalizasyon 
sistemini işletenler, geri kazanım tesisini işletenler, su akış 
yönündeki kullanıcılar arasındaki ilişki için geri kazanılmış 
suyun erişim ve kontrol haklarını ve limitlerini belirleyin 

Diğer kılavuzlar veya 
yönetmelikler ile ilişkiler 

Arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı ile kılavuz veya 
yönetmeliğin ülkemizde diğer yönetmelikler (Su kirliliği ve 
kontrolü yönetmeliği, kentsel atıksu arıtımı yönetmeliği, yeraltı 
suyu ile ilişkili yönetmelikler, havza koruma eylem planları vb.)  
ile arasındaki ilişkiyi tanımlayın. 

Paydaşlar ile ilişkiler Yeniden kullanımda rolü veya görevi olan çeşitli sektörlerden 
(su, atıksu, sulama, ekoloji, halk sağlığı vb) sivil toplum 
kurululuşlarını tanımlayın. 
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Kategori Yorum 

Diğer konvansiyonel olmayan su 
kaynaklarının kullanımı için 
yönetmelik veya kılavuzlarla 
olan ilişkiler 

Gri su geri dönüşümü ve yağmur suyu hasadı gibi konvansiyonel 
olmayan su kaynaklarının kullanımına ilişkin bir yasal 
düzenleme var ise açıklayın. 
 

Geri kazanılmış su standartları Ülkemiz için öncelikli yeniden kullanım alanlarını belirleyerek o 
alanlar için yeniden kullanım standartlarını belirleyin. 
 
Standartları sağlamayan geri kazanılmış su tespit edildiğinde 
yapılacakları ve düzeltici faaliyetleri belirtin.  

Arıtma teknolojisi 
gereksinimleri 

Geri kazanılan su standartlarına ek olarak, belirli yeniden 
kullanım uygulamaları için gerekli arıtma teknolojileri 
belirtilebilir. 

İzleme Kılavuz veya yönetmeliklerde belirtilen tüm standartların 
izlenmesi için kullanılacak metodları ve izleme sıklığını 
belirtin. 

Tasarım, tesis konumu ve inşaat 
için kriterler standartlar 

Suyun yeniden kullanımı için yapılması gereken arıtma 
proseslerini, geri kazanım, su dağıtım, su depolama tesisleri de 
dahil olmak üzere su geri kazanım tesisleri ve sistemleri için 
mühendislik tasarımı, yer belirleme ve inşa kriterlerini veya 
standartlarını açıklayın. 
Geri kazanılmış suyun iletim gerekliliklerini, hedeflenen 
kullanıcı tarafından talep edilmemesi (örneğin; yağışlı 
mevsimlerde) veya kalitesinin uygun olmaması durumunda 
alternatif uzaklaştırma metodunu belirtin.  

İnşaat şartları  Teknik rapor, pilot çalışmalar, yapım ve işletim için gerekli 
sertifikaların şartlarını açıklayın 

İşletme ve bakım İşletme ve bakım el kitabının içinde bulunması gerekenleri 
belirleyin.  
İşletme ve bakım el kitabının kapsamı ve içeriği, tesisin 
prosesine göre belirlenir. 

Sanayi tesislerinden 
kaynakalanan kirleticilerin 
yönetimi   

Atıksu geri kazanım tesislerine sanayi tesislerinden kaynaklanan 
atıksuların etkisini ve sanayi tesisleri için gerekli ön arıtma 
gerekliliklerini tanımlayın. 
Sanayi tarafından deşarj edilen atıksuların geri kazanım 
tesisinin verimini etkilemesi durumunda alınması gereken 
önlemleri belirleyin. 
Sanayide ön arıtma tesisleri ile atıksu arıtma tesisleri ve 
kanalizasyon sistemlerinin korunması sağlanırken, mevcut su 
kaynağını korumak için de deşarj limitleri geliştirilmelidir.  

Erişim kontrolü ve uyarı 
levhaları 

Geri kazanılmış suyun üretildiği, depolandığı ve kullanıldığı 
bölgelere erişimi kontrol etmek için gereksinimleri açıklayın. 
Uyarı levhası yerleşimi, metni ve boyutu için gereklilikleri 
açıklayın. 

Eğitim  Geri kazanım tesisi işletmecilerine ve nihai kullanıcılara yönelik 
eğitim programları düzenleyin 

Acil eylem planı Sistem arızaları ve izinsiz deşarjların nasıl önleneceğini 
açıklayan bir acil durum planı hazırlayın. 

Kayıt altına alma  Hangi işletme kayıtlarının tutulması gerektiği, nerede 
bulundukları ve ne kadar süre boyunca tutulacağı hakkında bilgi 
verin. 

Raporlama Hangi konuların raporlanması gerektiğini, hangi sıklıkta rapor 
edildiğini ve kimin raporlayacağını açıklayın. 

Paydaşların katılımı Halkın bilgilendirilmesi, katılımı ve karar verilmesi süreçleri 
için gereklilikleri belirleyin. Bu, kılavuzlarda veya 
yönetmeliklerde suyun yeniden kullanımı projelerine izin 
vermek için ihtiyaç duyulan durumlarda geçerlidir.  

Finansal destek Devlet veya yerel düzeydeki finansman kaynaklarını açıklayın. 
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13.2. MEVCUT ATIKSU ARITMA TESİSLERİ VE EYLEM PLANLARI AÇISINDAN 

YENİDEN KULLANIMA YAKLAŞIM 

Atık suyun yeniden kullanımında iki önemli faydadan birincisi mevcut su kaynaklarına 

ilaveten güvenilir bir su kaynağı olarak değerlendirilmesidir.  

İkincisi, alıcı ortamlara arıtılmışda olsa atık su deşarjını azaltarak veya ortadan 

kaldırarak çevresel etkilerin azaltılması ve su kalitesinin korunmasıdır. 

Ülkemizde Orman ve Su Işleri Bakanlığı tarafından su yönetiminde havza bazlı yönetim 

çalışmaları kapsamında sektörel su tahsis planlarının hazırlanması projeleri yürütülmektedir. 

Bu kapsamda havzalarda su bütçelerinde ve su tahsis planlarında arıtılmış atıksular da bir 

alternatif su kaynağı olarak değerledirilmelidir.  

Bunun yanında; Orman ve Su Işleri Bakanlığı tarafından besin elementleri açısından 

hassas su kütleleri ve bu kütleleri etkileyen kentsel alanlar ve nitrata hassas alanlar ile bu 

alanlarda su kalitesinin iyileştirilmesine yönelik alınması gereken tedbirlerin yer 

aldığı “Hassas Su Kütleleri ile Bu Kütleleri Etkileyen Alanların Belirlenmesi ve Su 

Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik” 23.12.2016 tarih ve 29927 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Bu yönetmelik ile ülkemiz yüzölçümünün %50’den fazlası kentsel hassas alan olarak 

belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre; bu alanlara 10.000 E.N. üstündeki yerleşimlerden 

yapılacak atıksu deşarjlarında azot ve fosfor giderimi yapılması gerekmektedir.  

Şekil 13.1’de illere göre hassas alanlarda yer alan ve biyolojik nütrient giderimi (BNR) 

yapılacak şekilde revize edilmesi gereken atıksu arıtma tesislerinin dağılımı verilmektedir.  
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Şekil 13.1. Hassas alanlarda yer alan ve biyolojik nütrient giderimi (BNR) dönüşümü 
yapılması gereken atıksu arıtma tesisleri (TÜRAAT, 2016). 

Buna göre; Ülke genelindeki AAT’lerinden N>10.000 kişi olan yerleşim yerlerinden 

BNR prosesi olmayan AAT’ler taranmış 109 AAT’nin hassas alanlarda yer aldığı ve BNR 

dönüşümü gerektiği belirlenmiştir. 

22 havzada 109 AAT de yapılması gereken BNR dönüşümünün ilk yatırım maliyeti 3,34 

milyar TL olarak hesaplanmıştır (TÜRAAT, 2016).   

Mevcut atıksu arıtma tesislerinden besin elementi giderimi yapılmak üzere ileri 

arıtıma dönüştürülmesi gereken atıksu arıtma tesislerinde bunun yerine atıksu geri kazanımı 

uygulaması yapılarak fayda-maliyet açısından daha fizibıl bir çözüme gidilebilir. 

Tarımsal sulamada ve kent içi yeşil alan sulamada geri kazanılmış atıksu kullanımı 

içerdiği besin maddelerinden dolayı gübreye olan ihtiyacı azaltır. Besin elementleri (Azot ve 

Fosfor) giderimi yapmamak hassas alanlarda yapılacak atıksu arıtma tesisilerinde ileri arıtma 

yapılması zorunluluğunu da ortadan kaldırır. Bu nedenlerde dolayı özellikle hassas 

allanlardaki mevcut atıksu arıtma tesislerinde BNR dönüşümü (Şekil 13.1) zorunluluğu yerine 

alternatif yeniden kullanım uygulamaları araştırılmalı ve gerekli olabilecek proses 

değişlikleri buna göre yapılmalıdır. Yeniden kullanıma gerek duyulmayan tesislerde BNR 

dönüşümü yapılmalıdır. Şekil 13.2’de BNR dönüşümü yapılması gereken yerleşim yerlerinin 

nüfusları verilmektedir. 
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Şekil 13.2. Hassas alanlarda yer alan ve biyolojik nütrient giderimi (BNR) dönüşümü 
yapılması gereken yerleşim yerlerinin nüfusları (TÜRAAT, 2016)  

Bunun yanında; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Atıksu Arıtımı Eylem Planı 

(2015-2023)” yapılmıştır. Bu Eylem Planına göre; 2015-2023 yılları arasında toplam 1501 adet 

AAT (1418 yeni AAT ve 83 adet yenilenecek AAT) yapılması öngörülmektedir.  

Atıksuların yeniden kullanımı için; yeni yapılacak atıksu arıtma tesisleri farklı yeniden 

kullanım alternatiflerinden hangisi o havzada, ilde veya AAT çevresinde uygun (stratejik, 

çevresel, ekonomik, mühendislik) ise buna göre proses seçimi yapılmalıdır. 
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13.3. ATIKSULARIN YENİDEN KULLANIM MİKTARININ ARTTIRILMASINA 

YÖNELİK ÖNERİLER 

Ülkemizde evsel atıksuların bir su kaynağı, bir hammadde kaynağı ve bir enerji 

kaynağı olduğu yaklaşımı ile planlamalarını yapan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı atıksu arıtma 

tesislerinde arıtılan atıksuların geri kazanılarak; tarımsal sulamada, yeraltısuyunu 

beslemede, kentsel amaçla (yeşil alan sulama vb), sulak alanların ve akarsuların beslenerek 

çevresel/ekolojik amaçlı kullanımı yanında deniz kenarlarında tuzlu su girişimini önleme 

amaçlı da dahil olmak üzere yeniden kullanımı yolunda 2023 yılı hedefini %5 olarak 

belirlemiştir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak atıksu geri kazanımı ve yeniden kullanımındaki 

mevcut oranımız olan %0.78 değerini 2023 yılında %5 değerine yükseltme hedefimizin 

faydaları, bu hedefin gerçekleştirilmesinde yaşanabilecek engeller ve ülkemizde atıksu geri 

kazanımı ve yeniden kullanımına ilişkin öneriler aşağıda özetlenmiştir. 

Faydalar 

Ülkemizde atıksuların güvenli, planlı ve sürdürülebilir yeniden kullanılması 

neticesinde elde edilebilecek bir dizi ekonomik, çevresel ve sosyal faydalar vardır. Bunlar 

ana başlıklarıyla şunlardır; 

6. Son yıllarda ülkemizde artan çevre duyarlılığı nedeniyle baraj inşa projelerine ve stratejik 

kaynağımız olan yeraltı suyunun kullanılması projelerine karşı artan bir muhalefet 

oluştuğundan, bunlar yerine, yeni su kaynakları temin etme aracı olarak, atıksuların 

yeniden kullanımı bir alternatif olarak ortaya çıkmaktadır. 

7. Atıksuların yeniden kullanımı, su, enerji ve besi maddeleri de dahil olmak üzere değerli 

kaynakları koruma imkanı sağlar. 

8. Planlı ve halk sağlığı hassasiyetleri gözetilen yeniden kullanım projeleri yerine, kontrol 

dışı atıksuyun doğrudan kullanımıyla ilişkili insan sağlığı üzerine olabilecek maliyetleri 

düşürmeye yardımcı olur. 

9. Atıksuların yeniden kullanıldığı arıtma tesislerinin daha verimli ve sağlıklı çalışması 

nedeniyle, alıcı su kaynaklarının korunması sağlanır.  

10. Atıksuyun yeniden kullanılması yoluyla, temiz su kaynakların kullanımı azalarak, bu 

kaynaklara erişim artacak ve su kıtlığı veya kaynak sınırlamaları nedeniyle su üzerindeki 

çatışmaların azaltılmasına yardımcı olabilir. 

Atıksuların yeniden kullanım alanları ve kullanım oranının genişletilmesi ile bu 

faydalar elde edilebilecek iken, ülkeye özgü nitelikler, bölgesel iklim değişimi, sosyal kabul 

ve ekonomik endişeler nedeniyle bu oranları arttırmada bazı engeller de bulunmaktadır.  
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Engeller 

e. Teknik Engeller  

Dünyanın birçok bölgesinde atıksuyun yeniden kullanımının temel sürükleyicisi ve 

engeli, atıksu için etkin toplama ve arıtma sistemlerinin yetersizliğidir. Ülkemizde 2016 

yılında yürütülen TÜRAAT projesi verilerine göre, atıksu arıtma oranı %82.9’dur. Bu oranlar 

oldukça yüksek olmasına rağmen atıksuların istenilen verim ve düzeyde arıtılamaması 

nedeniyle geri kullanım oranı %0.78 olup, oldukça düşüktür.  

f. Toplumsal Algı/Eğitim Engelleri 

Atıksuların yeniden kullanım alanlarından en önemlisi olan tarımsal sulama için 

yeniden kullanım alanında, tatlı temiz su kullanımına yönelik bir tercihi teşvik eden, geri 

kullanılan suyla sulanan yiyecek tüketmenin hem sosyo kültürel alışkanlıklar ve hem de 

tehlikelerinden korkan halkın algıları sayılabilir. 

g. Ekonomik Engeller 

Geri kazanılmış suyun, potansiyel kullanıcılara daha cazip gelmesi için, genellikle 

diğer tatlı ve temiz su kaynaklarından elde edilen suya kıyasla daha uygun olması 

gerekmektedir. Yeniden kullanım projelerinin, kısa vadede pahalı ve uzun vadede ekonomik 

olarak uygulanabilirliği, atıksuyun yeniden kullanımı için önemli bir engel oluşturmaktadır. 

h. Kurumsal ve Örgütsel Engeller 

Su yönetimindeki farklı kurumların karşı sorumlulukları ve otoritenin parçalanması 

suyun yeniden kullanılması projelerinin ilerleyebilmesi için aşılması gereken bir diğer 

engeldir. 

Atıksuyun Yeniden Kullanım Oranlarının Arttırılması için Öneriler 

Ülkemizde kentsel atıksuların yeniden kullanım oranı 2017 yılı itibariyle %0.78 olup, bu 

oranın, yukarıda belirtilen faydalar ve engeller ışığında, 2023 yılında hedeflenen % 5 

seviyelerine çıkarılabilmesi için yapılması gerekenler; 

1) Stratejik kaynak olan yer altı suyunun endüstri tarafından kontrolsüz ve bedelsiz 

olarak kullanımı yasal olarak engellenmelidir. 

2) Atıksularını yeniden kullanarak üretim yapan sanayi için teşvik politikaları 

geliştirilmelidir. 

3) Arıtılmış evsel/kentsel atıksularının tarımsal sulama amaçlı kullanımını 

yaygınlaştırmak için, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından üreticilere 

verilen, Tarımsal Destekleme programı içerisine, atıksuların yeniden kullanımı ile 

üretim yapan üreticilere ilave destek ve teşvikler verilmelidir. Bunun yanısıra, var 

olan olumsuz halk olgusunu ortadan kaldırmak için, Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Araştırma Enstitülerinde pilot projeler yürütülerek, sonuçların yayımı 

konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 
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4) Arıtılmış kentsel atıksuların yeniden kullanımı için gerekli olabilecek, filtrasyon, 

dezenfeksiyon ve membran proseslerin yerli üretimi teşvik edilerek, ilk yatırım 

maliyetlerinin azaltılması için politikalar geliştirilmelidir.  

5) Arıtılmış atıksuların içme suyu kaynaklarına ve yeraltı suyuna verilebilmesi ve 

atıksuların yeniden kullanımı için ulusal mevzuatımızda yer alan mevzuatın, 

günümüze uyarlanması ve yeniden kullanımın sağlıklı ve sürdürülebilir olması ve 

yaygınlaşması için sınır değerler ve izinlerin kolaylaştırılması gerekmektedir. Bu 

kapsamda, bu projenin önemli çıktılarından biri olan yeni mevzuat tavsiyesi 

uygulamaya geçirilmelidir.  

6) Sanayide su kullanımı ülkemizin 2023 yılı hedefleri doğrultusunda artacaktır. 

Sanayide arıtılmış evsel/kentsel atıksuların yeniden kullanımı yanında sanayide 

üretim prosesi sonrası açığa çıkan atıksuların tesiste yeniden kullanımının arttırılması 

yönünde de çalışmalar ve düzenlemeler yapılmalıdır. Bu projenin önemli çıktılarından 

biri olan “Sanayi Sektörleri Uygulama Kılavuzları” tüm sanayi sektörlerini 

kapsayacak şekilde geliştirilmeli ve sanayiciler ile eğitim/çalıştay faaliyetleri 

yapılmalıdır.    

13.4. ÜLKEMİZE ÖZGÜ MEVZUAT ÖNERİLERİ 

Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 20 Mart 2010 tarihinde 

27527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, “Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik 

Usuller Tebliği” yedinci bölümünde “Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım 

Kriterleri” ne ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. AATTUT’nde “Arıtılmış Atıksuların Sulama 

Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri” ne ilişkin düzenlemede yer alan Tablolar Tablo 13.3’de 

verilmiştir.  AATTUT sulama suyu olarak kullanıma yönelik olduğundan Tablo E7.1 de verilen 

arıtılmış atıksuyun kalite kriterlerinin verildiği sınır değerler yanında özellikle bitki 

hassasiyetleri ve uygulanabilecek arıtma sistemlerine ilişkin bilgiler de içermektedir.  

Proje kapsamında özellikle arıtılmış atıksuyun farklı yeniden kullanım alternatifleri 

için sağlaması gereken kalite kriterleri, gerekli asgari arıtma teknolojileri ve izleme 

sıklıklarına yoğunlaşılmış ve AATTUT’nde Tablo E7.1 olarak verilen ve sadece sulama suyu 

kritelerinin verildiği tablo  

• Kentsel yeniden kullanım  

• Tarımsal yeniden kullanım 

• Çevresel yeniden kullanım 

• Endüstriyel yeniden kullanım 

• Yeraltısuyu Besleme – içilebilir olmayan yeniden kullanım için yeniden 

düzenlenmiştir. 
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AATTUT’de aşağıda verdildiği gibi 18 farklı tabloda çeşitli ilave bilgiler de verilmiştir. 

Bu bilgiler doğrudan evsel/kentsel arıtılmış atıksuların yeniden kullanımında izlenmesi 

gereken veya mevzuat gereği uyulması gereken hususlar değildir.  

AATTUT’nde verilen düzenlemenin yerine ülkemize özgü arıtılmış atıksuların yeniden 

kullanımına ilişkin mevzuat önerisi hazılanması aşamasında aşağıda izlenen metodoloji 

uygulanmıştır (Şekil 13.3). 

1. Ulusal mevzuatın (AATTUT) incelenmesi 

2. Ülkemizde AAT’de mevcut arıtma teknolojileri, arıtma verimleri ve geri kazanım 

tesisleri tecrübelerinin değerlendirilmesi 

3. Uluslararası tecrübelerin değerlendirilmesi  

4. Arıtma teknolojilerindeki gelişmelerin değerlendirilmesi 

5. Atıksuda bulunabilecek kirleticilerin çevre ve halk sağlığına etkilerinin 

değerlendirilmesi 

6. Dünyadaki mevzuat uygulamalarının değerlendirilmesi (ABD, AB, Singapur, 

Avustralya, İspanya, İtalya, Fransa, İsrail vb) 

7. “Guidelines for Water Reuse, 2012” dan ABD’de tüm eyaletlerin mevzuat 

düzenlemelerinin detaylı değerlendirilmesi 

8. Ülkemize özgü mevzuata ilişkin teknik kriterlerin belirlenmesi 

 

 

Şekil 13. 3. Ülkemize özgü arıtılmış atıksuların yeniden kullanımına ilişkin mevzuat önerisi 
hazırlanması aşamaları
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Tablo 13.3. AATTUT EK 7 de verilen “Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri” nde yer alan tablolar 

AATTUT Açıklama Proje ile yapılan düzenleme önerisi 

Tablo E7.1 Sulamada geri kullanılacak 
arıtılmış atıksuların sınıflandırılması 

“Guidelines for Water Reuse, 2004” den doğrudan 
çeviridir.  
Arıtılmış evsel atıksuların sulama suyu kalite kriterleri 
verilmiştir. Sadece “Tarımsal sulama” ve “kentsel 
alanların sulanması” nı kapsamaktadır.  

“Guidelines for Water Reuse, 2012”, AB ve diğer 
ülkelerin mevzuatlarının değerlendirilmesi ile 
ülkemize özgü kriterler;  

• Kentsel yeniden kullanım  

• Tarımsal yeniden kullanım 

• Çevresel yeniden kullanım 

• Endüstriyel yeniden kullanım 

• Yeraltısuyu Besleme – içilebilir olmayan yeniden 
kullanım  

alternatiflerini kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlenmiştir. 

Tablo E7.2 Sulama suyunun kimyasal 
kalitesinin değerlendirilmesi için 
geliştirilmiş tablo 

FAO (1985)’ den uyarlanarak “Guidelines for Water 

Reuse, 2004” de yer alan “Sulama için gerekli su 

kalitesinin yorumlanması için esaslar” tablo halinde 

AATTUTtebliğinde eksik ve birim hatalı olarak yer 

almıştır. 

 

FAO (1985)’ den uyarlanarak “Guidelines for Water 
Reuse, 2012” yer alan hali ile düzeltilerek yeniden 
düzenlenmiştir. 

Tablo E7.3 Bitkilerin tuzluluğa olan 
hassaslıkları 

Bitkilerin çeşitli su kalitesi parmetrelerine 
hassasiyetlerine ilişkin bilgilerdir. 

 

Tablo E7.4 Değişik bitkilerin sulama 
suyunda bulunan sodyuma toleransı 

Bitkilerin çeşitli su kalitesi parmetrelerine 
hassasiyetlerine ilişkin bilgilerdir. 

 

Tablo E7.5 Bitkilerin yapraklarına zarar 
veren klorür konsantrasyonları   

Bitkilerin çeşitli su kalitesi parmetrelerine 
hassasiyetlerine ilişkin bilgilerdir. 

 

Tablo E7.6 Bitkilerin bora karşı 
dayanıklılık dereceleri 

Bitkilerin çeşitli su kalitesi parmetrelerine 
hassasiyetlerine ilişkin bilgilerdir. 

 

Tablo E7.7 Sulama sularında izin 
verilebilen maksimum ağır metal ve 
toksik elementlerin konsantrasyonları  

Sulama sularında izin verilebilen maksimum ağır metal 
ve toksik elementlerin konsantrasyonları 

“Guidelines for Water Reuse, 2012” den  
Tablo 4.19. Sulama için önerilen su kalitesi kriterleri 
olarak sulama sularında izin verilebilen maksimum ağır 
metal konsantrasyonları verilmiştir. 

Tablo E7.8 Geri kazanılmış evsel 
atıksulardaki tahmini eser madde 
konsantrasyonları  

Atıksu arıtma teknlojileri hakkında bilgiler olup 
mevzuatta yer alan kriterler değildirler 

 

Tablo E7.9 Geri kazanılmış atıksuda 
olabilecek nütrient seviyeleri 

Atıksu arıtma teknlojileri hakkında bilgiler olup 
mevzuatta yer alan kriterler değildirler 
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Tablo E7.10 Atıksu geri kazanımı için 
uygulanan arıtma teknolojileri ve 
giderdikleri kirleticiler 

Atıksu arıtma teknlojileri hakkında bilgiler olup 
mevzuatta yer alan kriterler değildirler 

 

Tablo E7.11 Değişik arıtma sistemlerinin 
miroorganizma logaritmik giderme 
verimleri 

Atıksu arıtma teknlojileri hakkında bilgiler olup 
mevzuatta yer alan kriterler değildirler 

 

Tablo E7.12 Atıksu geri kazanım maksadı 
ve uygulabilecek arıtma sistemleri 

Atıksu arıtma teknlojileri hakkında bilgiler olup 
mevzuatta yer alan kriterler değildirler 

Farklı yeniden kullanım alternatifleri için 
uygulanabilecek arıtma sistemleri projede tavsiye 
edilmiştir. 

Tablo E7.13 Arıtılmış atıksu ile 
sulanabilecek bitkiler 

Çeşitli bitkilerin sulanabilmesi için gerekli arıtma 
sistemleri verilmiştir. 

Farklı yeniden kullanım alternatifleri için 
uygulanabilecek arıtma sistemleri projede tavsiye 
edilmiştir. 

Tablo E7.14 Arıtılmış evsel atıksuların 
dezenfekte edilmeden sulamada 
kullanılıp kullanılamayacağını gösteren 
tablo  

 
Farklı yeniden kullanım alternatifleri için 
uygulanabilecek arıtma sistemleri projede tavsiye 
edilmiştir. 

Tablo E7.15 Sulama metodları ve temel 
özellikleri 

Arıtılmış atıksu ile sulamada, sulama seçiminde dikkat 
edilmesi gereken en önemli hususlar, halk sağlığı, 
sulama verimi ve tıkanma problemidir. Buna ilişkin 
bilgiler yer almaktadır. 

 

Tablo E7.16 Sulama yöntemlerinin 
arıtılmış atıksu için değerlendirilmesi  

Arıtılmış atıksu ile sulamada, sulama seçiminde dikkat 
edilmesi gereken en önemli hususlar, halk sağlığı, 
sulama verimi ve tıkanma problemidir. Buna ilişkin 
bilgiler yer almaktadır. 

 

Tablo E7.17 Damlatmalı sulamada 
tıkanmayı etkileyen su kaliteleri 

Arıtılmış atıksu ile sulamada, sulama seçiminde dikkat 
edilmesi gereken en önemli hususlar, halk sağlığı, 
sulama verimi ve tıkanma problemidir. Buna ilişkin 
bilgiler yer almaktadır. 

 

Tablo E7.18 Sulama türü ve sınıfının 
seçimi 

Arıtılmış atıksu ile sulamada, sulama seçiminde dikkat 
edilmesi gereken en önemli hususlar, halk sağlığı, 
sulama verimi ve tıkanma problemidir. Buna ilişkin 
bilgiler yer almaktadır. 
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Tablo 13.4’de “Guidelines for Water Reuse, 2012” de ABD’nde farklı eyaletlerde 

uygulanan su kalitesi kriterleri verilmiştir.  

“Guidelines for Water Reuse, 2012” Tablo 4.4.’ de “Yeniden kullanımı için tavisye 

edilen kılavız” olarak verilen farklı yeniden kullanım alternatifleri için arıtma teknolojisi, su 

kalitesi, izleme sıklığı ve diğer açıklamalar da “Bu kılavuz, ABD'deki su geri kazanım ve 

yeniden kullanım uygulamalarına dayanmaktadır ve özellikle kendi yönetmeliklerini 

veya kılavuzlarını oluşturmamış eyaletlere yöneliktir. Kılavuz, ABD dışında birçok 

bölgede de faydalı olabilir. Ancak bazı ülkelerdeki yerel koşullar, bu kılavuzun 

uygulanabilirliğini sınırlayabilir” denilmektedir. 

Dolayısı ile AATTUT’nde “Guidelines for Water Reuse, 2004” de verilen kendi 

yönetmelikleri olmayan ABD eyaletleri için tavsiye edilen teknik kriterler ülkemizin yerel 

koşulları düşünülmeden doğrudan kullanılmıştır. 

Bu proje ile önerilen teknik kriterlerin belirlenmesi; 

1) Guidelines for Water Reuse, 2012’de verilen Tablo 13.4’de özetlenen ABD’nde 

kendi yönetmelikleri olan tüm eyaletlerin kriterlerinin ülkemizdeki mevcut 

mevzuat olan AATTUT kriterleri ile karşılaştırılması 

2) AB genel yaklaşımı, İtalya, İspanya, Fransa, İsrail, Singapur, Avusturya vb nu 

konuda öncü olan ülkelerin mevzuatlarının ve uygulama tecrübelerinin 

karşılaştırılması ile oluşturulmuştur 

 

Tablo 13.4’de görüldüğü gibi ABD’de yeniden kullanımda kendi yönetmelikleri olan 

eyaletlerin tüm yeniden kullanım alternatifleri için kriterleri karşılaştırılmıştır. Bu 

karşılaştırmada;  

• Sarı renk: Ülkemizde uygulanan mevzuatta AATTUT’nde verilen kriterler ile aynı 

değerleri  

• Yeşil renk: AATTUT’nden daha esnek (yüksek) kriterler  

• Kırmızı renk: AATTUT’nden daha sert (düşük) kriterleri göstermektedir. 

Buna göre; ABD’nin farklı eyaletlerinde uygulanan kriterler ülkemizdeki mevcut mevzuat ile 

karşılaştırıldığında eyaletten eyalete çok farklı kriterlerin uygulandığı ve bazı eyaletlerde 

kriterler diğerlerine göre daha sıkı iken bazılarında farklı kriterlerin daha esnek olabildiği 

görümektedir. Bu durum, her eyaletin su potansiyeli, iklim koşulları, sosyo ekonomik durumu 

gibi kriterlere bağlı olarak kendi teknik kriterlerini belirledğini göstermektedir. Dolayısı ile 

ABD’nin genelinde kendi mevzuatı olamyan eyaletler için EPA’nın tavsiye niteliğindeki 

kriterlerinin ülkemizden bire bir uygulanması gerekmemektedir ve doğru bir yaklaşımda 

değildir. Bunun yanında özellikle İspanya gibi bazı ülkelerde ise kriterlerin EPA’ya kıyasla çok 

daha esnek olduğu görülmektedir. 
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Bu değerlendirmeler çerçevesinde; ülkemize özgü yeniden kullanım kriterleri “Guidelines for 

Water Reuse, 2012”de verilen tablolardan hareketle, 

• Kentsel yeniden kullanım  

• Tarımsal yeniden kullanım 

• Çevresel yeniden kullanım 

• Endüstriyel yeniden kullanım 

• Yeraltısuyu Besleme – içilebilir olmayan yeniden kullanım için yeniden 

düzenlenmiştir. 

 
AATTUT Tablo E7.1 yerine kullanılmak üzere önerilen kriterler Tablo 13.14’de verilmiştir. 

Tablo 13.15’de ise (AATTUT Tablo E7.2 yerine kullanılmak üzere) sulama için gerekli su 

kalitesinin yorumlanması için esaslar verilmiştir. 

Bu kriterler belirlenirken, ülkemizdeki atıksu arıtma tesisleri çıkış suyu 

karakterizasyonu, mevcut ileri arıtma tesisleri ile ulaşılabilen su kaliteleri, uygulanabilirliği 

yanında ülkemizde yeniden kullanımın oranının 2023 yılı hedefleri doğrultusunda %5’e 

arttırılmasının desteklenmesi de göz önüne alınmıştır. Bunun yanında, yeniden kullanımın 

çevre ve halk sağlığına olası etkileri de göz önüne alınarak, çevre ve halk sağlığının üst 

düzeyde korunabileceği uluslararası tecrübeler ve mevzuatlar ile ortaya konulmuş olan 

kriterler belirlenmiştir. 

Dünyadaki ve ülkemizdeki su potansiyeli, su kullanımı, sektörel su kullanımı, arıtma 

teknolojileri ve analiz metodları ile geri kazanılan suda halen bulunabilecek olan 

kirleticilerin etkilerine ilişkin bulgular her geçen yıl değişebildiğinden bu kriterlerin ilerleyen 

yıllarda yeniden ele alınması ve gerekirse güncellenmesi gerekmektedir. 
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Tablo 13.4. Kentsel yeniden kullanım - Halkın Erişimine Açık Alanlar  (EPA, 2012)  

                                                 Arizona  
                                                 Sınıf A 

California 
Dezenfekte Üçüncül 

Florida 
Hawaii 

R1 Water 
Nevada  

Kategori A 
New Jersey  
Tip I RWBR 

North Carolina Tip 1 
Texas 
Tip 1 

Virginia 
Seviye 1 

Washington  
Sınıf A 

A
rı

tm
a
( 

S
is

te
m

 T
a
sa

rı
m

ı)
 

G
e
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k
si

n
im

le
ri

 

Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 
Filtrasyon, 
Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
koagülasyon, 
filtrasyon, 
Dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, Filtrasyon, 
ileri Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, filtrasyon, 
dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, 
Dezenfeksiyon 

Filtrasyon, İleri 
dezenfeksiyon 

Filtrasyon (veya eşdeğer) Belirtilmemiş 
İkincil Arıtma, Filtrasyon, 
İleri Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, koagülasyon, 
filtrasyon, dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 
NWRI UV kılavuzu uygulanır, 
Farklılıklar olabilir 

NWRI UV Kılavuzu Belirtilmemiş 
100 mJ/cm2 

maks günlük 
debide 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla 
dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş 

CrT > 450 mg·dk/L; 

P ik kuru hava 

debisinde 90 dk 
modal temas süresi 

TRC > 1 mg/L; 

Pik saat debisinde 15 

dk temas süresi1 

Min bakiye > 5 
mg/L; 90 dk kalıcı 
temas süresi 

Belirtilmemiş 

Min bakiye > 1 
mg/L; Pik saat 
debisinde 15 dk 

temas süresi 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 
20 dk temas süresi 

Bakiye Klor > 1 mg/L; 30 

dk temas süresi (CrT > 30 

gerekli olabilir) 
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BOİ5 

(veya KBOİ5) 
Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

KBOİ5: 

-20 mg/L (yıllık ort) 
-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (haftalık ort) 

-60 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük ort) Belirtilmemiş 
-10 mg/L (aylık ort) 
-15 mg/L (günlük maks) 

5 mg/L 

10 mg/L (aylık ort) 

veya KBOİ5: 
8 mg/L (aylık ort) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş 5 mg/l (maks) 
30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük ort) 5 mg/l 
-5 mg/l (aylık ort) 
-10 mg/l (günlük maks) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
30 mg/L; bu limit 
bulanıklık ile 
değiştirilmiştir. 

Bulanıklık 
-2 NTU (24-sa ort) 
-5 NTU (maks) 

-2 NTU (ort) kum 
filtre için 

-10 NTU (maks) 
kum filtre için 
-0.2 NTU (ort) 
membran filtre için 
-0.5 NTU (maks)  
membran filtre için 

Duruma göre (genellikle 2-

2.5 NTU) Florida AKM’nin 
göstergesi olarak sürekli 
online bulanıklık izlemesi 
istemektedir 

-2 NTU (95-yüzdelik) 
-0.5 NTU (maks) 

Belirtilmemiş 
2 NTU (maks)  
UV için 

10 NTU (maks) 3 NTU 
-2 NTU (günlük ort), CAT 
> 5 NTU 

-2 NTU (ort) 
-5 NTU (maks) 

Bakteriyel 
göstergeler 

Fekal koliform: 
 
- Son 7 numunenin 
4’ünde tespit 
edilmedi. 
 
-23/100mL (maks) 

Toplam Koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (30 gün 
içinde birden fazla 
örnek bu değeri 
aşamaz) 
-240/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-Numunelerin 75% inde ölçüm 
limitinin altında 
-25/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (30 gün içinde 
birden fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 
-200/100mL (maks) 

Toplam Koliform: 
-2.2/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-23/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-2.2/100mL 
(haftalık medyan) 
-14/100mL (maks) 

Fekal koliform or E. coli: 
-14/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (maks) 

Fekal koliform veya E. 
coli: 
-20/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-75/100mL (maks) 
Enterococci: 
-4/100mL (30- gün 
geometrik ort) 
-9/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-14/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 49/100mL 
E. coli: 
-11/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 35/100mL 
Enterococci: 
-11/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 24/100mL 

Toplam Koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (maks) 

Patojenler Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Giardia ve Cryptosporidium 
bitkiler ≥1 mgd için numune 
alma her 2 yılda 1 

periyodunda; bitkiler ≤ 1 
mgd için her 5 yılda 1 
periyodunda 

İzleme Gerekli Değil - 
AG 

İzleme Gerekli Değil - 
AG 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını 
korumak için özel 
şartlar getirilebilir 

- - - - 
(NH3-N + NO3-N) 
< 10 mg/L (maks) 

Amonyak azotu NH3-N: 
-4 mg/L (aylık ort) 
-6 mg/L (günlük maks) 

- - 

Resmi güvenilirlik 
değerlendirmesine dayalı 
belirli güvenilirlik veya 
aşım limitleri 

 
Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; İzleme Gerekli Değil - AG = İzleme gerekli değil fakat virüs giderim değerleri arıtım limitlerinde verilmiştir 

 
1 

Florida’da klorla dezenfeksiyon kullanıldığında, toplam bakiye klor ve temas süresinin çarpımı (CrT) dezenfeksiyon öncesinde pik saat debisi için fekal koliformun üç seviyede ölçümü belirlenmiştir. (CrT hakkındaki detaylı bilgiler için Bölüm 6.4.3.1’e 

bakınız). Eğer dezenfeksiyondan önceki fekal koliform konsantrasyonu: ≤ 1,000 cfu/100 mL ise CrT 25 mg·dk/L; 1,000-10,000 cfu/100 mL ise CrT 40 mg·dk/L olmalı ve ≥ 10,000 cfu/100 mL ise CrT 120 mg·dk/L olmalıdır. 
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Tablo 13. 5. Kentsel yeniden kullanım - Halkın Erişimi Kısıtlı Alanlar (EPA, 2012) 

Arizona  
Sınıf B 

California 
Dezenfekte İkincil -
23 

Florida
1
 

Hawaii  
R2 Su 

Nevada  
Kategori B 

New Jersey Tip 
II RWBR 

North Carolina 
Tip 1 

Texas 
Tip II 

Virginia 
Seviye 2 

Washington 
Sınıf C 

A
rı

tm
a
 (

S
is

te
m
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ı)
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ri

 Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 
Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

Belirtilmemiş 
Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, 
Dezenfeksiyon Duruma Göre 

Filtrasyon  
(veya eşdeğeri) Belirtilmemiş 

İkincil Arıtma, 
Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
Dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
75 mJ/cm2 

Günlük maks 
debide 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
NWRI UV 
Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Bakiye Klor > 5 
mg/L, 10 dk fiili 
modal temas 
süresi 

Belirtilmemiş 

Bakiye Klor > 1 
mg/L; Pik saat 
debisinde 15 dk 
temas süresi 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 20 
dk temas süresi 

Bakiye Klor > 1 
mg/L; 30 dk 
temas süresi 
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BOİ5 
(KBOİ for Florida) Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Belirtilmemiş 
-10 mg/L(aylık ort) 
-15 mg/L (günlük maks) 

Yapay göl olmadan: 20 

mg/L (veya KBOİ 15 
mg/L) 
Yapay göl ile: 30 mg/L 

-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (maks haftalık) 
veya KBOİ5 
-25 mg/L (aylık ort) 
-40 mg/L (maks haftalık) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

30 mg/L 
-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük maks) Belirtilmemiş 

-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (maks haftalık) 30 mg/L 

Bulanıklık Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 10 NTU (maks) Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Bakteriyel 
göstergeler 

Fekal koliform: 
- Son 7 numunenin 4’ünde 
200/100mL’ den daha az 
- 800/100mL (maks) 

 

Toplam Koliform: 
-23/100mL (7-gün 
medyan) 
-240/100mL (30 
gün içinde birden 

fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 

Belirtilmemiş 

Fekal koliform: 
-23/100mL (7-gün 
medyan) 
-200/100mL (30 
gün içinde birden 

fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 

Fekal koliform: 
-2.2/100mL (30-gün 
geometrik ort) 

-23/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-200/100mL (aylık 
geometrik ort) 
-400/100mL (haftalık 

geometrik ort) 

 
Fekal koliform veya E. coli: 
-14/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (günlük maks) 

Fekal koliform or E. 
coli: 
-200/100mL (30-günlük 
geometrk ort) 
-800/100mL (maks) 
Enterococci: 

-35/100mL (30-günlük 
geometrik ort) 
-89/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-200/100mL (aylık 
geometrik ort), CAT > 
800/100mL 
E. coli: 
-126/100mL (aylık 
geometrik ort), CAT > 
235/100mL 
Enterococci: 

-35/100mL (aylık 
geometrik ort), CAT > 
104/100mL 

Toplam 
Koliform: 
-23/100mL (7-
gün medyan) 

-240/100mL 
(maks) 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını korumak 
için özel şartlar 
getirilebilir 

- - - - 
(NH3-N + NO3-N): 
< 10 mg/L (maks) 

Amonyak azotu NH3-N: 
-4 mg/L (aylık ort) 
-6 mg/L (günlük maks) 

- - - 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş 

 
1
Florida F.A.C. 62-610-400 kanunu altında halkın erişiminin kısıtlı olduğu kentsel yeniden kullanım için yönetmeliklerinde dahil edilmemiştir; halkın erişiminin kısıtlı olduğu yeniden kullanım gereksinimleri için gıda dışı tarımsal yeniden kullanım Tablo 4-9’da verilmiştir. 

2
North Carolina yönetmeliklerinde açık ve kısıtlı kentsel yeniden kullanım arasında açıkça belirtilmiş bir farklılık tanımı bulunmamaktadır. 
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Tablo 13.6. Tarımsal yeniden kullanım - gıda ürünleri (EPA, 2012)  

 
Arizona 

Sınıf A 

California 

Üçüncül 
Dezenfelsiyon 

Florida1 
Hawaii 

R1 Water 
Nevada 

New Jersey 

Tip III RWBR 

North Carolina 
Texas1 

Tip I Geri kazanılmış Su 

Virginia3 

Seviye 1 

Washington 

Sınıf A 
İşlenmiş 

Tip 1 

İşlenmemiş 

Tip 2 

A
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a
 (
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m
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Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 
Filtrasyon, 
Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
koagülasyon, 
filtrasyon, 
dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, Filtrasyon, İleri 
dezenfeksiyon 

Oksidasyon, filtrasyon, 

dezenfeksiyon İV 
Filtrasyon, İleri 

Dezenfeksiyon 

Filtrasyon 

(veya eşedeğeri) 

Filtrasyon, ikili 

UV/klorlama 
( veya eşdeğeri) 

Belirtilmemiş 
İkincil Arıtma, Filtrasyon, 
İleri Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
Koagülasyon, 
filtrasyon, 
dezenfeksiyon 

UV dozu  

(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu NWRI UV kılavuzu uygulanır, 

Farklılıklar olabilir 

NWRI UV Kılavuzu İV 100 mJ/cm2 Günlük 
maks debide 

Belirtilmemiş 
ikili UV/klorlama 
(veya eşdeğeri) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
NWRI UV 
Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri  
(eğer kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş 

CrT > 450 mg·dk/L; 

P ik kuru hava 
debisinde 90 dk 
modal temas süresi 

TRC > 1 mg/L; 
Pik saatlik debide 15 dk temas 

süresi2 

Bakiye Klor > 5 mg/L, 
90 dk fiili modal temas 
süresi 

İV 
Bakiye Klor > 1 mg/L; 
P ik saatlik debide 15 dk 
temas süresi 

Belirtilmemiş 
ikili UV/klorlama 
(veya eşdeğeri) 

Belirtilmemiş 
TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 20 
dk temas süresi 

Bakiye Klor > 1; 
30 dk temas 
süresi 
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BOİ5 
(veya KBOİ5) Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

KBOİ5: 
-20 mg/L (yıllık ort) 
-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (haftalık ort) 
-60 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

İV Belirtilmemiş 
-10 mg/L (aylık ort) 
-15 mg/L (günlük maks) 

-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük 
maks) 

5 mg/L 

10 mg/L (aylık ort) 
veya KBOİ5 
8 mg/L (aylık ort) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L (maks) 
30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 

olarak 

İV 5 mg/L -5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük maks) 

-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük 

maks) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 30 mg/L 

Bulanıklık 
-2 NTU (24-saat ort) 
-5 NTU (maks) 

-2 NTU (ort) kum 
filtre için 
-10 NTU (maks) kum 
filtre için 
-0.2 NTU (ort) 
membran filtre için 

-0.5 NTU (maks) 
membran filtre için 

Duruma göre (genellikle 2-2.5 
NTU) Florida AKM’nin 
göstergesi olarak sürekli online 
bulanıklık izlemesi istemektedir 

-2 NTU (95-yüzdelik) 
-0.5 NTU (maks) İV 2 NTU (maks) UV için 10 NTU (maks) 5 NTU (maks) 3 NTU 

2 NTU (günlük ort) CAT > 5 
NTU 

-2 NTU (ort) 
-5 NTU (maks) 

Bakteriyel  
Göstergeler 

Fekal koliform: 
- Son 7 numunenin 
4’ünde tespit 
edilmedi 
-23/100mL (maks) 

Toplam Koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (30 gün 
içinde birden fazla 
örnek bu değeri 
aşamaz) 
-240/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-Numunelerin 75% inde ölçüm 
limitinin altında 
-25/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (30 gün 
içinde birden fazla 
numune bu değeri 
aşamaz) 
-200/100mL (maks) 

İV 

Fekal koliform: 
-2.2/100mL (haftalık 
medyan) 
-14/100mL (maks) 

Fekal koliform veya E. 
coli: 
-14/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (günlük maks) 

Fekal koliform or E. 
coli: 
-3/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (aylık 
ort) 

Fekal koliform or E. coli: 
-20/100mL (30-gün 

geometrik ort) 
-75/100mL (maks) 
Enterococci: 
-4/100mL (30-gün geometrik 

ort) 
-9/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-14/100mL (aylık geometrik 

ort), CAT > 49/100mL 
E. coli:-11/100mL (aylık 
geometrik ort), CAT 
> 35/100mL 
Enterococci: 
-11/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 24/100mL 

Toplam Koliform: 
-2.2/100mL ( 7-
gün medyan) 
-23/100mL 
(maks) 

Virüs Göstergeleri Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
İzleme Gerekli Değil - 
AG 

İV Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Coliphage: 
-5/100mL (aylık ort) 

-25/100mL (günlük 
maks) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Patojenler Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Giardia ve Cryptosporidium 
bitkiler ≥1 mgd için numune 
alma her 2 yılda 1 periyodunda; 
bitkiler ≤ 1 mgd için her 5 yılda 
1 periyodunda 

- İV Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Clostridium: 

- 5/100mL (aylık ort) 

- 25/100mL (günlük 
maks) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını 
korumak için özel 
şartlar getirilebilir 

- - 
Oksidasyon, filtrasyon, 
dezenfeksiyon - 

(NH3-N + NO3-N): 
< 10mg/L (maks) 
Özel bilgiler, mahsül 
testleri gerekli olabilir 

Amonyak azotu NH3-N: 

-4 mg/L (aylık ort) 
-6 mg/L (günlük maks) 

Amonyak azotu NH3-N: 
-1 mg/L (aylık ort) 
-2 mg/L (günlük maks) 

- - 

Resmi güvenilirlik 
değerlendirmesine 
dayalı belirli 
güvenilirlik veya 
aşım limitleri 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; İzleme Gerekli Değil - AG = İzleme gerekli değil fakat virüs giderim değerleri arıtım limitlerinde verilmiştir; İV = Eyalette izin verilmiyor 
1
Texas ve Florida'da, sprinkler ile sulama (doğrudan temas ettiğinden) çiğ tüketilebilen gıdalar (Florida’da narenciye ve tütün için istisna oluşturan durumlar hariç) için yasaktır. Yalnızca gıda ürünlerinin yenilebilir kısımlarıyla kazanılmış su temasının olmadığı sulama türleri 

(damla sulama gibi) kabul edilebilir 
2 Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 6.4.3.1'e 
bakınız.) Dezenfeksiyondan önce fekal koliform konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L olmalıdır. 
3 Virginia için sunulan gereksinimler çiğ yenilen gıda bitkileri icin geçerlidir. 
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Tablo 13.7. Tarımsal Yeniden Kullanım - Gıda Dışı Ekinler Ve İşlenmiş Gıda Bitkileri (İzin Verildiği Ölçüde)  (EPA, 2012)  

 

Arizona California 
Dezenfeksiyonsuz 

İkincil 

Florida 
Hawaii 
R2 Su 

Nevada
2 

Kategori E 

New Jersey 
Tip II RWBR 

North Carolina 
Tip 1 

Texas 
Tip II 

Virginia 
Seviye 2 

Washington 
Sınıf C 

Sınıf B Sınıf C 
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a
 (

S
is

te
m

 T
a
sa

rı
m

ı)
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Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 
Dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, 
dezenfeksiyonlu 

veya 
dezenfeksiyonsuz 

Oksidasyon 
İkincil Arıtma, temel 
dezenfeksiyon 

İkincil-23: Oksidasyon, 
dezenfeksiyon İkincil Arıtma 1 Duruma Göre 

Filtrasyon (veya eşdeğeri) 
Belirtilmemiş 

İkincil Arıtma, dezenfeksiyon Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
75 mJ/cm2 

Günlük maks 
debide 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla 
dezenfeksiyon 
gereksinimleri 
(eğer kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş  Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

TRC > 0.5 mg/L; 15 

Saatlik pik debide 15 dk 

temas süresi 1 

Bakiye Klor > 5 mg/L; 10 
dk fiili modal temas süresi 

Belirtilmemiş 

Bakiye Klor > 1 
mg/L; Pik saat 
debisinde 15 
dk temas 
süresi 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 20 dk 
temas süresi 

Bakiye Klor > 1 
mg/L; 30 dak 
temas süresi 
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BOİ5 
(veya KBOİ5) Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

KBOİ5: 

-20 mg/L (yıllık ort) 
-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (haftalık ort) 
-60 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Belirtilmemiş 
-10 mg/L (aylık ort) 
-15 mg/L (günlük maks) 

Yapay göl olmadan: 20 
mg/L (veya KBOİ 15 
mg/L) 
Yapay göl ile: 30 mg/L  

-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (maks haftalık) 
veya KBOİ5 
-25 mg/L (aylık ort) 
-40 mg/L (maks haftalık) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

-20 mg/L (yıllık ort) 

-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (haftalık ort) 

-60 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 mg/L 
tasarım debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

30 mg/L 
-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük maks) 

Belirtilmemiş 
-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (maks haftalık) 

30 mg/L 

Bulanıklık Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 10 NTU (maks) Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Bakteriyel 
Göstergeler 

Fekal koliform: 
-200/100mL 
son 7 
numunenin 
4’ünde 
-800/100mL 
(maks) 

Fekal koliform: 
-1000/100mL son 
7 numunenin 
4’ünde  
-4000/100mL 
(maks) 

Belirtilmemiş 
Fekal koliform: 
-200/100mL (ort) 
-800/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-23/100mL (7-gün 
medyan) 
-200/100mL (30 gün içinde 
birden fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 

Belirtilmemiş 

Fekal koliform: 
-200/100mL 
(aylık geometrik 
ort) 
-400/100mL 
(haftalık geom) 

Fekal koliform veya E. coli: 
-14/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (günlük maks) 

Fekal koliform veya E. 
coli: 
-200/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-800/100mL (maks) 
Enterococci: 
-35/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-89/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-200/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 800/100mL 
E. coli: 
-126/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 235/100mL 
Enterococci: 

-35/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 104/100mL 

Toplam 
Koliform: 
-23/100mL (7-
gün medyan) 
-240/100mL 
(maks) 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını 
korumak için özel 
şartlar getirilebilir 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını 
korumak için özel 
şartlar getirilebilir 

- - - - 
(NH3-N + NO3-N): 
< 10 mg/L (maks) 

Amonyak azotu NH3-N: 
-4 mg/L (aylık ort) 
-6 mg/L (günlük maks) 

- - - 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş 

 
1 Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi için 
Bölüm 6.4.3.1'e bakınız.) Dezenfeksiyondan önce fekal koliform konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L olmalıdır. 
2
 Nevada, halkın erişimini yasaklamış olup gıda dışı ürünlerin sprinkler ile püskürtme sulaması için yaklaşık 250 m'lik bir minimum tampon bölgesi şart koşmaktadır. 
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Tablo 13.8. Yüzeysel Biriktirme Amaçlı Kullanım - Erişimi Serbest Alanlar (EPA, 2012)  

 Arizona
1 

Sınıf A 

California 
Dezenfekte Üçüncül 

Florida Hawaii Nevada New Jersey 
North 

Carolina 
Texas 
Tip I 

Virginia 
Seviye 1 

Washington 
Sınıf A 

A
rı
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a
 (

S
is

te
m
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Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 

Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, Koagülasyon, 

filtrasyon, Dezenfeksiyon2 Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
İkincil Arıtma, Filtrasyon, 
İleri Dezenfeksiyon 

Oksidasyon, Koagülasyon, 

filtrasyon, Dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 

dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş 

CrT > 450 mg·dk/L; P ik kuru 
hava debisinde 90 dk modal 
temas süresi 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 20 
dk temas süresi 

Bakiye Klor > 1 mg/L; 
30 dak temas süresi 
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BOİ5 Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L 

10 mg/L (aylık ort) 

 
veya KBOİ5: 
8 mg/L (aylık ort) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 30 mg/L 

Bulanıklık Belirtilmemiş 

-2 NTU (ort) kum filtre için 
-10 NTU (maks) kum filtre 
için 
-0.2 NTU (ort) membran filtre 
için 
-0.5 NTU (maks) membran 
filtre için 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 3 NTU 
2 NTU (günlük ort), CAT > 5 
NTU 

-2 NTU (ort) 
-5 NTU (maks) 

Bakteriyel 
Göstergeler 

Fekal koliform: 
 
- Son 7 numunenin 
4’ünde tespit edilmedi 
-23/100mL (maks) 

Toplam Koliform: 
 
-2.2/100mL (7-gün medyan) 
-23/100mL (30 gün içinde 
birden fazla örnek bu değeri 
aşamaz) 
-240/100mL (maks) 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş İV Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Fekal koliform or E.coli: 
-20/100mL (ort) 
-75/100mL (maks) 

 
Enterococci: 

-4/100mL (ort) 

-9/100mL (maks) 

Fekal koliform: 

-14/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 49/100mL 
E. coli: 
-11/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 35/100mL 

Enterococci: 
-11/100mL (aylık geometrik 
ort), CAT > 24/100mL 

Toplam Koliform: 
 
-2.2/100mL (7-gün medyan) 
-23/100mL (maks) 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını korumak 
için özel şartlar 
getirilebilir 

İlave patojen izleme 
- - İV Düzenlenmemiş - - - 

Resmi güvenilirlik 
değerlendirmesine dayalı 
belirli güvenilirlik veya aşım 
limitleri 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş; İV = Eyalatte izin verilmiyor 

 
1

 Arizona, yüzme veya su içinde yapılan ve suyu yutma potansiyeli olan aktiviteler için suların yeniden kullanımına izin vermez. Ayrıca, Arizona'da bu tanımda yer alan kar yapımı için "Sınıf A" ve "A+" suların kullanılmasına izin verilmektedir. 

2

 Konvansiyonel arıtılmamış ancak dezenfekte edilmiş üçüncül arıtıma tabi tutulmuş geri dönüşümlü su; Giardia, enterik virüsler ve Cryptosporidium için, ilk 12 aylık işletme ve kullanım sırasında aylık olarak numune alınmalı ve analiz edilmelidir. İlk 12 ayın ardından 

örnekler üçer ayda toplanacak ve devam eden izleme, ilk iki yıldan sonra onay alınarak durdurulabilecektir.
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Tablo 13.9. Yüzeysel Biriktirme Amaçlı Kullanım - Erişimi Kısıtlı Alanlar  (EPA, 2012)  

 
Arizona 

Sınıf B 

California 
Dezenfeksiyon 

İkincil-2.2 

Florida 
Hawaii  

R-2 Su 

Nevada  

Kategori A 
New Jersey 

North 

Carolina 

Texas  

Tip II 

Virginia  

Seviye 2 

Washington  

Class B 

A
rı
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a
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Temel İşlemler 
İkincil Arıtma, 
dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

Düzenlenmemiş 
Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, 
dezenfeksiyon 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
İkincil Arıtma, 
dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş 

Bakiye Klor > 5 

mg/L; 10 dk fiili 
modal temas süresi 

Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

TRC CAT > 1 mg/L; 
Ort. Debide 30 dk, pik 
debide 20 dk temas 
süresi 

Bakiye Klor > 1 

mg/L; 30 dak 
temas süresi 
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BOİ5 Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Yapay göl olmadan: 20 
mg/L (veya KBOİ 15 
mg/L) 
Yapay göl ile: 30 mg/L 

30 mg/L (aylık ort) 
45 mg/L (maks 
haftalık) 
veya KBOİ5: 
25 mg/L (aylık ort) 
40 mg/L (maks wk) 

30 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı 
olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

30 mg/L (aylık ort) 
45 mg/L (maks 
haftalık) 

30 mg/L 

Bulanıklık Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Bakteriyel 
Göstergeler 

Fekal koliform: 

 
-200/100mL son 7 
numunenin 4’ünde 
 
-800/100mL (maks) 

Toplam Kolfiorm: 
 

-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100 (30 gün 
içinde birden fazla 
örnek bu değeri 
aşamaz) 

Düzenlenmemiş 

Fekal koliform: 
 

-23/100mL (7-gün 
medyan) 
-200/100mL (30 
gün içinde birden 
fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 

Toplam Kolfiorm: 
 
-2.2/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-23/100mL (maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Fekal koliform or E. coli: 
-200/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-800/100mL (maks) 

 
Enterococci: 
-35/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-89/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-200/100mL (aylık 
geometrik ort), 

CAT > 800/100mL 

E. coli: 
-126/100mL (aylık 
geometrik ort), 
CAT > 235/100mL 

Enterococci: 

-35/100mL (aylık 
geometrik ort), CAT 
> 104/100mL 

Toplam Kolfiorm: 
 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (maks) 

Diğer 

Azot > 10 mg/L ise, 
yeraltı sularını 
korumak için özel 
şartlar getirilebilir 

- - - - Düzenlenmemiş - - - 

Resmi güvenilirlik 
değerlendirmesine dayalı 
belirli güvenilirlik veya 
aşım limitleri 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş; İzleme Gerekli Değil - AG = İzleme gerekli değil fakat virüs giderim değerleri arıtım limitlerinde verilmiştir 
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Tablo 13.10. Çevresel Yeniden Kullanım (EPA, 2012)  

 Arizona1 California Florida
2
 Hawaii Nevada  

Kategori C 
New Jersey North Carolina 

Tip 1 
Texas Virginia

4
 

Washington  
Class A 
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Temel İşlemler Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 
Ikincil arıtma, 
nitrifikasyon, basit 
dezenfeksiyon 

Düzenlenmemiş 
Ikincil artıma, 
dezenfeksiyon Düzenlenmemiş 

Filtrasyon (veya eşdeğeri) 
Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Oksidasyon, Koagülasyon, 
filtrasyon, dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa)eğer gerekiyorsa 

Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

TRC > 0.5 mg/L; Saatlik 
pik debide 15 dk temas 

süresi 3 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Bakiye Klor > 1 mg/L; 
30 dak temas süresi 
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BOİ5 

(veya KBOİ5) 
Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

KBOİ5: 

-5 mg/L (yıllık ort) 

-6.25 mg/L (aylık ort) 

-7.5 mg/L (haftalık ort) 

-10 mg/L (maks) 

Düzenlenmemiş 
30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Düzenlenmemiş 
-10 mg/L (aylık ort) 
-15 mg/L (günlük maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 20 mg/L 

AKM Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

-5 mg/L (yıllık ort) 

-6.25 mg/L (aylık ort) 
-7.5 mg/L (haftalık ort) 
-10 mg/L (maks) 

Düzenlenmemiş 
30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Düzenlenmemiş 
-5 mg/L (aylık ort) 
-10 mg/L (günlük maks) Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 20 mg/L 

Bakteriyel Göstergeler Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 
Fekal koliform: 

-200/100mL (ort) 
-800/100mL (maks) 

Düzenlenmemiş 

Fekal koliform: 
-23/100mL (30-gün 
geometrik ort) 
-240/100mL (maks) 

Düzenlenmemiş 
Fekal koliform or E. coli: 

-14/100mL (aylık ort) 
-25/100mL (günlük maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Toplam koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (maks) 

Toplam Amonyak Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

-2 mg/L (yıllık ort) 

-2 mg/L (aylık ort) 

-3 mg/L (haftalık ort) 

-4 mg/L (maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş 
Amonyak azotu NH3-N: 
-4 mg/L (aylık ort) 
-6 mg/L (günlük maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 
Tatlı su için kronik 
standartları aşmamak 

Nütrient Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

Fosfor: 

-1 mg/L (yıllık ort) 
-1.25 mg/L (aylık ort) 
-1.5 mg/L (haftalık ort) 
-2 mg/L (maks) 
Azot: 

-3 mg/L (yıllık ort) 
-3.75 mg/L (aylık ort) 

-4.5 mg/L (haftalık ort) 

-6 mg/L (maks) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Düzenlenmemiş 

Fosfor: 1 mg/L (maks)5 

 

Azot: 4 mg/L (maks)5 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 
Fosfor: 

1 mg/L (yıllık ort)6 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş 
1
Arizona'nın yeniden kullanım düzenlemeleri, özellikle çevresel yeniden kullanımı kapsamamakla birlikte, Arizona'nın geri kazanılan su sınıflarına yönelik arıtılmış atıksu çıkış suyu kalitesi hedefleri tutturulduğunda deşarj edilen sular çevresel faydalar 

yaratmaktadır. Arizona’nın NPDES Yüzey Suyu Kalite Standartları, bu tür sular için “Arıtma Tesisi Çıkış Suyuna Bağlı Sular” adı verilen bir kategori içermektedir. 

2
Florida gereksinimleri, Sulak Alanlar Uygulaması için 62-611 numaralı bir yönerge altında düzenlenen doğal bir sulak alan içindir

 
3
Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi için 

Bölüm 6.4.3.1'e bakınız.) Dezenfeksiyondan önce fekal koliform konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L olmalıdır. 

4
Virginia'daki doğal veya yapay tüm sulak alanlar eyaletin yüzey suları olarak kabul edilmekte olup; arıtılmış atıksuyun bir sulak alan içine deşarjı, bir noktasal kaynak deşarjı olarak görülüp yönetilir ve eyaletin geçerli olan yüzey su kalitesi standartlarına tabidir. 

5
Bu sınırların aşılması net çevresel bir fayda sağlamadıkça, bu sınırlar aşılmamalıdır.

 
6
Fosfor limiti; sulak alan beslemesi, restorasyonu için bir yıllık ortalama iken, akarsularda akım besleme, artırımı için NPDES yüzey suyu deşarj limitleri için gerekli olanla aynıdır, diğer bir deyişle değişkendir.
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Tablo 13.11. Endüstriyel Yeniden Kullanım1  (EPA, 2012)  

 Arizona
2
 

California
3  

Dezenfeksiyon Tertiary 
Florida

3
 

Hawaii
1 

R-2 Water 

Nevada 
Kategori E 

New Jersey 
Tip IV RWBR 

North Carolina  
Tip 1 

Texas
1,5 

Tip II 
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6 
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Temel İşlemler 

Bireysel geri 
kazanılmış su izni 

duruma göre2 

Oksidasyon, Koagülasyon, 
filtrasyon, dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, filtrasyon, 
ileri dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
dezenfeksiyon 

İkincil Arıtma, 
dezenfeksiyon 

Duruma göre 

Filtrasyon (veya eşdeğeri), 
Halkın erişimi veya çalışanın 
maruziyeti olmadığı 
durumlarda 

Belirtilmemiş 
İkincil Arıtma, dezenfeksiyon 

Oksidasyon, 
Koagülasyon, 
filtrasyon ve 
dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 
NWRI UV Kılavuzu 
uygulanır, 
Farklılıklar olabilir 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
NWRI UV 
Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş 

CrT > 450 mg·dk/L; P ik kuru 
hava debisinde 90 dk modal 
temas süresi 

TRC > 1 mg/L; 
Pik saat debisinde 15 dk 

temas süresi 4 

Bakiye Klor > 5 
mg/L, 10 dk fiili 
modal temas 
süresi 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
TRC CAT > 1 mg/L; Ort. 
Debide 30 dk, pik debide 20 
dk temas süresi 

Bakiye Klor > 1 
mg/L; 30 dak 
temas süresi 
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 BOİ5 
(veya KBOİ5) Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

KBOİ5: 

-20 mg/L (ann ort) 

-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (haftalık ort) 

-60 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Belirtilmemiş 
-10 mg/L (aylık ort) 

-15 mg/L (günlük maks) 

Yapay göl olmadan: 20 

mg/L (veya KBOİ 15 
mg/L) 
Yapay göl ile: 30 mg/L 

-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (maks haftalık) 

veya KBOİ5 

-25 mg/L (aylık ort) 
-40 mg/L (maks haftalık) 

30 mg/L 

AKM 
Belirtilmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L (maks) 

30 mg/L veya 60 
mg/L tasarım 
debisine bağlı olarak 

30 mg/L (30 günlük 
ort) 

Duruma göre 
-5 mg/ (aylık ort) 

-10 mg/L (günlük maks) 
Belirtilmemiş 

-30 mg/L (aylık ort) 

-45 mg/L (maks haftalık) 
30 mg/L 

Bulanıklık 
Belirtilmemiş 

-2 NTU (ort) kum filtre için 
-10 NTU (maks) kum filtre için 
-0.2 NTU (ort) membran filtre 
için 
-0.5 NTU (maks) membran filtre 
için 

Duruma göre (genellikle 
2-2.5 NTU) Florida 
AKM’nin göstergesi olarak 
sürekli online bulanıklık 

izlemesi istemektedir 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 10 NTU (maks) Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

-2 NTU (ort) 

-5 NTU (maks) 

Bakteriyel 

Göstergeler Belirtilmemiş 

Toplam koliform: 

-2.2/100mL (7-gün medyan) 

-23/100mL (30 gün içinde 
birden fazla örnek bu değeri 
aşamaz) 

-240/100mL (maks) 

Fekal koliform: 

-Numunelerin 75% inde 
ölçüm limitinin altında 

-25/100mL (maks) 

Fekal koliform: 

-23/100mL (7-gün 

medyan) 

-200/100mL (30 
gün içinde birden 
fazla örnek bu 
değeri aşamaz) 

Fekal koliform: 

-2.2/100mL (30-gün 

geometrik ort) 

-23/100mL (maks) 

Belirtilmemiş 

Fekal koliform or E. coli: 

-14/100mL (aylık ort) 

-25/100mL (günlük maks) 

Fekal koliform or E. coli: 

-200/100mL (30-gün 

geometrik ort) 

-800/100mL (maks) 

Enterococci: 

-35/100mL (30-gün 

geometrik ort) 

-89/100mL (maks) 

Fekal koliform: 

-200/100mL (aylık goem), CAT > 
800/100mL 

E. coli: 

126/100mL (aylık geometrik ort), 
CAT > 235/100mL 

Enterococci: 

-35/100mL (aylık geometrik ort) 

-CAT > 104/100mL 

Toplam koliform: 

-2.2/100mL (7-

gün medyan) 

-23/100mL 

(maks) 

Patojenler 
Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Giardia, Cryptosporidium 

Eğer ileri dezenfeksiyon 
gerekiyorsa her 2 yıllık 
periyotta bir kez numune 
alma gereklidir 

Belirtilmemiş 
İzleme Gerekli Değil - 
AG 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş; İzleme Gerekli Değil - AG = İzleme gerekli değil fakat virüs giderim değerleri arıtım limitlerinde verilmiştir 
1
Texas ve Hawaii hariç tüm eyaletlerdeki soğutma suyu gereksinimleri, buhar oluşturan veya işçilerin maruz kalabileceği esasına göredir. Teksas gereksinimleri, soğutma kulesinin make-up suyu içindir. Hawaii; buhar üretmeyen endüstriyel süreçleri içerir, geri dönüştürülmüş 

suyla yüz temasını içermez. İnsanlar için yiyecek-içecek üretimini veya yiyecek-içecekle temas edecek herhangi bir şeyle temas etmeyi içermez. 
2
Arizona; duruma özgü raporlama, izleme, kayıt tutma ve su kalitesi gereksinimlerini belirleyen “Bireysel Geri Kazanılan Su İzin Belgesi”nin (Arizona İdari Yönetmelik [A.A.C.] R18-9-705 ve 706) çıkarılması yoluyla endüstriyel yeniden kullanımı düzenler. 

3
Florida'da endüstriyel kullanımlar için; tek kerelik soğutma, az aerosol çıkışlı açık soğutma kuleleri ve mülkiyet sınırına en az 90 metrelik tampon olması durumu, atıksu arıtma tesislerindeki yıkama suyunda kullanım veya endüstriyel tesislerde geri kazanılmış suyun insanlar 

için yiyecek veya içecek içerisine girmemesi veya insanlar için gıda veya içecek ile temas edecek herhangi bir ürüne temas etmemesi, buhar oluşturmaması veya işçi maruziyeti potansiyeli olmaması gibi durumlarda, basit dezenfeksiyon gibi daha gevşek gereksinimler, ikincil 
arıtım standartları (örn. AKM <20 mg/L yıllık ortalama, vb.), sürekli olarak on-line izleme gerekliliği olmaması, patojenler için örnekleme gerekliliği olmaması gibi uygulamalar yapılabilir. 
4
Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 6.4.3.1'e bakınız.) 

Dezenfeksiyondan önce fekal koliform konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L olmalıdır. 
5
Buhar oluşturmayan veya çalışanların maruz kalma potansiyeli olmayan endüstriyel kullanımlar için daha gevşek gereklilikler uygulanabilir. 

6
Virginia’da, geri kazanılan suyun endüstriyel yeniden kullanımları için en düşük geri kazanılmış su standartları bunlardır. Yönetmelikte belirtildiği üzere daha sıkı standartlar uygulanabilir. Yönetmelikte yer almayan endüstriyel kullanımlar için, geri kazanılmış su standartları; 

önerilen endüstriyel yeniden kullanıma bağlı olarak duruma göre farklı şekillerde standartlar belirlenebilir. 
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Tablo 13.12. Yeraltısuyu Besleme – İçilebilir Olmayan Yeniden Kullanım 1 (EPA, 2012)  

 Arizona2 California Florida3 Hawaii Nevada New Jersey5 North Carolina Texas Virginia6 
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Temel İşlemler 

Akifer koruma izni ile 
düzenlenir 

Duruma göre İkincil Arıtma, basic dezenfeksiyon 
Duruma göre Belirlenmemiş Düzenlenmemiş 

G.S. 143-214.2.’ye uygun 
olarak Akifer besleme ve 
geri kazanım 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Oksidasyon, Koagülasyon, 
filtrasyon, Azot giderimi, 
dezenfeksiyon 

UV dozu  
(Eğer UV dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş NWRI UV Kılavuzu 

Klorla dezenfeksiyon 
gereksinimleri (eğer 
kullanılmışsa) 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
TRC > 0.5 mg/L; 

Pik saat debisinde 15 dk temas süresi 4 
Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

Bakiye Klor > 1 mg/L Saatlik 
pik debide 30 dk temas 
süresi 
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BOİ5 
(veya KBOİ5) 

Belirtilmemiş 
Belirtilmemiş 

KBOİ5: 
-20 mg/L (yıllık ort) 
-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (haftalık ort) 
-60 mg/L (maks) 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L 

AKM Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

-20 mg/L (yıllık ort) 

-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (haftalık ort) 
-60 mg/L (maks) 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L 

Bulanıklık Belirtilmemiş 
Belirtilmemiş 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş -2 NTU (ort) 
-5 NTU (maks) 

Bakteriyel Göstergeler Belirtilmemiş 
Belirtilmemiş 

Fekal koliform: 
-200/100mL (ort) 

-800/100mL (maks) 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 
Toplam koliform: 
-2.2/100mL (7-gün medyan) 

-23/100mL (maks day) 

Toplam Azot 
Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş (nitrat < 12 mg/L) Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Duruma göre 

TOK Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Duruma göre 

Birincil ve İkincil 
İçmesuyu Standartları 

Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Duruma göre 

Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş; Belirlenmemiş = Bu tip kullanım için yönetmelik belirlenmemiştir; Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş 
1 Tüm eyaletlerdeki gereksinimler, içme suyu olarak kullanılmayan akiferlerin beslenmesi durumu içindir.  
2 Arizona'da geri kazanılan suyla yeraltı suyunun beslenmesi yaygındır ancak suların geri kazanılması programının bir parçası olarak kabul edilmemektedir. Arizona Eyaleti Çevresel Kalite Birimi (ADEQ), Akifer Koruma İzni Programı (yeraltı suyunu etkileyebilecek 
tüm deşarjları yöneten) kapsamında kaliteyi düzenler. Arizona Su Kaynakları Dairesi (ADWR), yeraltı sularının tükenmesini önlemek için yeraltı sularının çekilmesini sınırlandıran bir program uygular. Belediyeler ve diğer kuruluşların limitleri arasında, “Besleme 
Programı” kapsamında ayrıntılı izinlerle pompaj sınırlamalarında esneklik ve dengeleme sağlanabilir. 

3 Filtrasyon, ileri dezenfeksiyon, 10 mg/L'nin altındaki toplam nitrojen ve içilebilir su kaynağı olarak kullanılan bir akifer ile veya yeraltı suyu beslemesi gibi diğer koşullar ile bağlantılı olarak birincil ve ikincil içme suyu standartlarının karşılanması gibi daha 
yüksek arıtma standartları gerekebilir. 
4 Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi 

için Bölüm 6.4.3.1'e bakınız.) Dezenfeksiyondan önce fekal koliform konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 mg.dak/L olmalıdır.
 

5 İçilebilir olmayan yeniden kullanım için yeraltı sularına yapılan tüm deşarjlar bir yönetmelik (N.J.A.C. 7:14A-1 et seq) uyarınca ve New Jersey Zararlı Madde Deşarjı Giderme Sistemi İzni ile düzenlenir ve geçerli Yeraltı Suyu Kalite Standartlarına (N.J.A.C. 7: 9C) 
uygun olmalıdır. 
6
Virginia'da, içilebilir olmayan akifer yeraltı suyunun beslenmesi, Suların Geri Kazanılması ve Yeniden Kullanımı Yönetmeliği’nden (9VAC25-740) bağımsız düzenlemelere göre düzenlenebilir.
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Tablo 13.13. Dolaylı İçilebilir Yeniden Kullanım  (EPA, 2012)   
 

   

 Arizona1 California2 Florida4 Hawaii Nevada New Jersey7 
North 

Carolina 
Texas Virginia 

Washington 

Yüzeyden Sızma 

Sınıf A 

Doğrudan Yeraltısuyu             

Besleme8 Sınıf A 

Akarsu besleme 
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Temel İşlemler Düzenlenmemiş 

Oksidasyon, Koagülasyon, 
filtrasyon, dezenfeksiyon, 
patojen ve organiklerin 
gideriminde birden fazla 
arıtma tipi 

İkincil Arıtma, filtrasyon, 
ileri dezenfeksiyon, 
patojen ve organiklerin 
gideriminde birden fazla 
arıtma tipi 

Duruma göre Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Duruma göre Duruma göre 

Azot giderimi ile 
oksidasyon, 
filtrasyon, 
dezenfeksiyon 
  

Oksidasyon, 
Koagülasyon, filtrasyon, 
Ters Ozmoz-arıtma, 
dezenfeksiyon 
 

Oksidasyon, 
çökeltme, 
dezenfeksiyon 
 

UV dozu  
(Eğer UV 
dezenfeksiyon 
kullanılıyorsa) 

Düzenlenmemiş NWRI UV Kılavuzu 
NWRI UV Kılavuzu 
uygulanır, 
Farklılıklar olabilir 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NWRI Kılavuzu NWRI Kılavuzu NWRI Kılavuzu 

Klorla 
dezenfeksiyon 
gereksinimleri 
(eğer kullanılmışsa) 

Düzenlenmemiş 

CrT > 450 mg·dk/L; P ik 
kuru hava debisinde 90 dk 

modal temas süresi 3 

TRC > 1 mg/L; Pik saat 
debisinde 15 dk temas 

süresi 5 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Bakiye Klor 

> 1 mg/L; Pik saat 
debisinde 30 dk 
temas süresi 

Bakiye Klor 

> 1 mg/L; Pik saat 

debisinde 30 dk temas 

süresi 

NPDES iznine uymak 
üzere bakiye klor 
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BOİ5 
(veya KBOİ5) 

Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 

KBOİ5: 
-20 mg/L (ann ort) 

-30 mg/L (aylık ort) 
-45 mg/L (haftalık ort) 
-60 mg/L (maks) 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 5 mg/L Belirtilmemiş 30 mg/L 5 mg/L 30 mg/L 

AKM Düzenlenmemiş Belirtilmemiş 5 mg/L (maks) Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 30 mg/L 5 mg/L 30 mg/L 

Bulanıklık Düzenlenmemiş 

-2 NTU (ort) kum filtre için 
-10 NTU (maks) kum filtre 
için 
-0.2 NTU (ort) membran 
filtre için 
-0.5 NTU (maks) membran 
filtre için 

Duruma göre (genellikle 
2-2.5 NTU) Florida 
AKM’nin göstergesi olarak 
sürekli online bulanıklık 
izlemesi istemektedir 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 3 NTU Belirtilmemiş 
-2 NTU (ort) 
-5 NTU (maks) 

-0.1 NTU (ort) 
-0.5 NTU (maks) 

Belirtilmemiş 

Bakteriyel 
Göstergeler 

Düzenlenmemiş 

Toplam koliform: 
-2.2/100mL (7-gün 
medyan) 
-23/100mL (30 gün 
içinde birden fazla 

örnek bu değeri aşmaz) 

-240/100mL (maks) 

Toplam koliform: 
-4/100mL (maks) 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş 

Fekal koliform or E. coli 
-20/100mL 
(30-gün geometrik ort) 
-75/100mL (maks) 
Enterococci 
-4/100mL (30-d geom) 
-9/100mL (maks) 

Belirtilmemiş 

Toplam koliform: 
-2.2/100 (7-gün 
medyan) 
-23/100 (maks) 

Toplam koliform: 
-1/100mL (ort) 
-5/100mL (maks) 

Fekal koliform: 
-200/100mL (ort) 
-400/100mL (maks 
haftalık) 

Toplam Azot Düzenlenmemiş 
10 mg/l (4 ardışık 
numunenin ortalaması) 

10 mg/L (yıllık ort) Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NA 10 mg/L 
Alıcı akarsu için 
NPDES 
gereksinimleri 

TOK Düzenlenmemiş 0.5 mg/L 

-3 mg/L (aylık ort) 
-5 mg/L (maks); 

TOX6: 

< 0.2 (aylık ort) or 0.3 
mg/L (maks); izin verilen 
diğer limitler 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş NA 1 mg/L Belirtilmemiş 

Birincil ve 
İkincil 
İçmesuyu 
Standartları 

Düzenlenmemiş 
Birincil ve ikincil ile 
birlikte uygunluk 

Birincil ve ikincil ile 
birlikte uygunluk 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 
SDWA MCLs ile 
birlikte 
uygunluk 

Birincil ve ikincil ile 
birlikte uygunluk 

Alıcı akarsu için 
NPDES 
gereksinimleri 

Patojenler Düzenlenmemiş 
İzleme Gerekli Değil - 
AG 

Giardia, Cryptosporidium 
3 ayda bir numune alma 

Belirtilmemiş Belirlenmemiş Düzenlenmemiş Düzenlenmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş Belirtilmemiş 

Belirtilmemiş = Eyaletin yeniden kullanım yönetmeliğinde belirtilmemiş; Düzenlenmemiş = Eyaletin yeniden kullanım programında düzenlenmemiş; Belirlenmemiş = Bu tip kullanım için yönetmelik belirlenmemiştir; İzleme Gerekli Değil - AG = İzleme 

gerekli değil fakat virüs giderim değerleri arıtım limitlerinde verilmiştir 
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1
Arizona şu anda IPR (Dolaylı İçilebilir Yeniden Kullanım) düzenlemelerine sahip değildir; bununla birlikte, Arizona Eyaleti Çevresel Kalite Birimi (ADEQ), Akifer 

Koruma İzin programı ile karışım halindeki (yeraltı suyu-arıtılmış su) suyun bir içme suyu kuyusu ile geri kazanılabildiği besleme tesislerini düzenlemektedir.  

2
Bu gereklilikler taslak olup “CDPH Geri Kazanılmış Su ile Yeraltı Suyu Beslemesi İçin Taslak Düzenlemesi”nden alınmıştır (CDPH, 2011). 

3
Yeraltı suyunun beslenmesinde 12 log enterik virüs giderimi, 10 log Giardia kist giderimi ve 10 log Cryptosporidium oocysts giderimi elde etmek için diğer arıtım 

süreçlerin yaralanılarak ek patojen giderimi gereklidir. 

4
Florida gereksinimleri, F-I, G-I veya G-II sınıfı yeraltı sularının (ABD içme suyu kaynakları) arıtılmış atıksularla planllı beslemesi durumu için ve 3,000 mg/L veya 

daha düşük bir mevcut TÇK yeraltı suyu durumu için geçerlidir. 3,000 mg/L'den daha yüksek TÇK içeren G-II sınıfı yeraltı suları için TOK ve TOX limitleri geçerli 
değildir.   

5
Florida'da klor dezenfeksiyonu kullanıldığında, toplam bakiye klor ve pik saatteki temas süresi (CrT) belirlemesi, dezenfeksiyon işleminden önce ölçülen fekal 

koliform seviyesine bağlı olarak üç farklı şekilde yapılır. (CrT hakkında daha fazla bilgi için Bölüm 6.4.3.1'e bakınız.) Dezenfeksiyondan önce fekal koliform 
konsantrasyonu: 100 mL'de ≤ 1,000 cfu ise, CrT 25 mg.dak/L; 100 mL'de 1000 ila 10,000 cfu ise, CrT 40 mg.dak/L ve 100 mL’de ≥ 10,000 cfu için ise CrT 120 
mg.dak/L olmalıdır. 

6
Toplam organik halojenürler (TOX) Florida'da düzenlenip yönetilmektedir. 

7
Yeraltı sularının beslenmesi için yeniden kullanım; durum bazında, Eyalet Yeraltı Suyu Kalite Standartlarında bahsedilen gereksinimler karşılanarak yapılmalıdır. 

8
Washington’da, doğrudan besleme noktası ile su çekim noktası arasındaki minimum yatay ayırma mesafesinin 610 metre olması ve besleme yapılan geri kazanılmış 

suya yeraltında en az 12 ay boyunca bekleme süresi sağlanacak şekilde tutulması gerekmektedir. 
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Tablo 13. 14. Türkiye’de arıtılmış atıksuların yeniden kullanımı için tavsiye edilen kılavuz (AATTUT Tablo E7.1yerine) 

Yeniden Kullanım 
Kategorisi ve Tanımı 

Arıtma tipi 
Geri Kazanılmış Su 

Kalitesi 
2 Kalite İzleme Periyodu 

Tampon Bölge 
Mesafesi 3 

Açıklama 

Kentsel Yeniden Kullanım 

Halkın Erişimine Açık 
Alanlar 
Kamu erişiminin 
sınırlandırılmadığı belediye 
mücavir alanlarında 
içilebilir olmayan 
uygulamalar için geri 
kazanılmış su kullanılması 
(Park ve Bahçe Sulaması 
gibi) 

▪ İkincil Arıtım(4)

▪ Filtrasyon(5)

▪ Dezenfeksiyon(6)

▪ pH = 6.0-9.0

▪ ≤ 20 mg/L BOİ (7)

▪ ort 2 NTU ve max 10

NTU(8)

▪ 2.2 fekal koliform /100
mL (30 gün geometrik
ort)

23 fekal koliform /100 mL 

(maks)(9,10)

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor(11)

▪ pH – haftalık
▪ BOİ - haftalık
▪ Bulanıklık - sürekli
▪ Fekal koliform –haftalık
▪ Bakiye Klor – sürekli

▪ İçme suyu temin
edilen su kuyularına
15 m, poroz
ortamdaysa 30 m
(18)

▪ Önerilen su kalitesi için filtrasyondan önce
kimyasal (koagülant ve/veya polimer) ilavesi
gerekebilir.
▪ Geri kazanılmış suyun mikrobiyolojik

kalitesinin tam olarak karakterize edilmesi

önerilir (12)

▪ Geri kazanılmış su berrak ve kokusuz olmalı.
▪ Virüslerin ve parazitlerin inaktive

edilmesini veya yok edilmesini
sağlamak için daha yüksek bakiye klor
ve/veya daha uzun temas süresi
gerekebilir.
▪ Koku, şlaym ve bakteri çoğalmasını azaltmak

için dağıtım sisteminde > 0,5 mg/L klor dozajı
önerilmektedir.

Halkın Erişimi Kısıtlı 
Alanlar 
Etrafı çitlerle çevrili, uyarı 
işaretlerinin olduğu veya 
geçici erişim kısıtlaması gibi 
fiziksel veya kurumsal 
engellerle kamu erişiminin 
kontrol edildiği veya 
kısıtlandığı belediye 
mücavir alanları içerisinde 
içilebilir olmayan 
uygulamalar için geri 
kazanılmış su kullanılması 

▪ İkincil Arıtım (4)

▪ Dezenfeksiyon(6)

▪ pH = 6.0-9.0

▪ ≤ 30 mg/L BOİ (7)

▪ ≤ 30 mg/L AKM
▪ ≤ 200 fekal koliform /100

mL (9, 13, 14)

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11)

▪ pH – haftalık
▪ BOİ – haftalık

AKM –haftalık
▪ Fekal koliform – haftalık
▪ Bakiye Klor – sürekli

▪ İçme suyu temin
edilen su kuyularına
90 m
▪ Halka açık alanlara

30 m (yağmurlama
sulama yapılıyorsa)

▪ Yağmurlama sulama yapılıyorsa, yağmurlama
sisteminin tıkanmasını önlemek için 30
mg/L'den daha düşük AKM gerekebilir.
▪ Zemin sıkılaştırması, toz kontrolü, agrega

yıkaması, beton yapımı gibi işçi teması olan
inşaat faaliyetlerinde geri kazanılmış suyu
kullanmak için daha yüksek bir dezenfeksiyon
seviyesi (örn. <23 fekal koli / 100 mL)
sağlanmalıdır.
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Tarımsal Yeniden Kullanım 

Gıda Ürünleri 15 
İnsanların çiğ olarak 
tükettiği veya insan 
tüketimine yönelik 
hazırlanan gıda 
ürünlerinin yüzey ya da 
yağmurlama sulaması için 
geri kazanılmış su 
kullanımı 

▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ Filtrasyon(5) 

▪ Dezenfeksiyon(6) 

▪ pH = 6.0-9.0 

▪ ≤ 20 mg/L BOİ (7) 
▪ ort 2 NTU ve max 10 

NTU(8) 
▪ 2.2 fekal koliform /100 

mL (30 gün geometrik 
ort) 

23 fekal koliform /100 mL 

(maks)(9,10) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor(11) 

▪ pH – haftalık 
▪ BOİ - haftalık 
▪ Bulanıklık - sürekli 
▪ Fekal koliform - haftalık 
▪ Bakiye Klor – sürekli 

▪ İçme suyu temin 
edilen su kuyularına 
15 m, poroz 
ortamdaysa 30 m 
(18) 

▪ Sulama için tavsiye edilen diğer kimyasal 
bileşenler için Tablo 2'ye bakınız. 
▪ Önerilen su kalitesi için filtrasyondan önce 

kimyasal (koagülant ve/veya polimer) ilavesi 
gerekebilir. 
▪ Geri kazanılmış suyun mikrobiyolojik 

kalitesinin tam olarak karakterize edilmesi 

önerilir (12) 
▪ Virüslerin ve parazitlerin inaktive edilmesini 

veya yok edilmesini sağlamak için daha yüksek 
bakiye klor ve / veya daha uzun temas süresi 
gerekebilir. 
▪ Yüksek nütrient konsantrasyonları, bazı 

bitkileri büyüme aşamaları boyunca olumsuz 
şekilde etkileyebilir. 
▪  

 
 
 

İşlenmiş Gıda Ürünleri 15 
Geri kazanılmış suyun, insan 
tüketimine yönelik ticari 
olarak işlenmiş her türlü 
gıda ürünlerinin yüzey 
sulamasında kullanılması. 
 
Gıda Dışı Ürünler 
Yem, lif ve tohumluk 
bitkiler de dahil olmak 
üzere insanlar tarafından 
tüketilmeyen bitkilerin 
sulamasında; ya da mera 
alanlarının, fidanlık ve 
saman çiftliklerinin 
sulanmasında geri 
kazanılmış su 
kullanılması. 
 
 
 

▪ İkincil Arıtım (4) 

▪ Dezenfeksiyon(6) 

▪ pH = 6.0-9.0 

▪ ≤ 30 mg/L BOİ (7) 
▪ ≤ 30 mg/L AKM 
▪ ≤ 200 fekal koliform /100 

mL (9, 13, 14) 

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11) 

▪ pH – haftalık 
▪ BOİ - haftalık 
▪ AKM –haftalık 
▪ Fekal koliform –haftalık 

▪ Bakiye Klor – sürekli 

▪ İçme suyu sağlanan 
su kuyularına 90 m  
▪ Halka açık 

alanlara 30 m 
(yağmurlama 
sulama 
yapılıyorsa) 

▪ Sulama için önerilen diğer 
kimyasal bileşenler için Tablo 2'ye 
bakınız. 
▪ Yağmurlama ile sulama yapılıyorsa, 

yağmurlama sisteminin tıkanmasını önlemek 
için 30 mg/L'den daha düşük AKM gerekebilir. 
▪ Yüksek nütrient konsantrasyonları, bazı 

bitkileri büyüme aşamaları boyunca olumsuz 
şekilde etkileyebilir. 
▪ Süt veren hayvanlarının meralara girişi 

sulamadan 15 gün sonra olmalıdır. Bu 
bekleme süresine uyulmaması halinde, 
örneğin, daha yüksek bir dezenfeksiyon 
seviyesi ile 23 fekal koli / 100 mL'ye 
ulaşmak gerekir. 
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Çevresel Yeniden Kullanım 

Çevresel Yeniden 
Kullanım  
Sulak alanlar oluşturmak, 
doğal sulak alanları 
geliştirmek veya akarsu 
akışlarını desteklemek 
için geri kazanılmış su 
kullanılması. 

▪ Çeşitli tipte

▪ İkincil Arıtım (4)

ve Dezenfeksiyon
(6) (min)

Değişken ancak şu 
limitlerde: 
▪ pH = 6.0-9.0

▪ ≤ 30 mg/L BOİ (7)

▪ ≤ 30 mg/L AKM
▪ ≤ 200 fekal koliform /100

mL (9, 13, 14)

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11)

▪ BOİ – haftalık
▪ AKM – günlük
▪ Fekal koliform –haftalık

▪ Bakiye Klor – sürekli

▪ Suda yaşayan flora ve fauna türlerini korumak
için klor giderimi gerekli olabilir.
▪ Yeraltı suyuna muhtemel etkileri

değerlendirilmelidir.
▪ Alıcı ortam su kalitesi gereksinimleri ilave

arıtma yöntemlerini gerektirebilir.
▪ Geri kazanılmış su sıcaklığı ekosistem üzerinde

kötü etki yapmamalıdır.

Endüstriyel Yeniden Kullanım 

Açık Devre Soğutma ▪ İkincil Arıtım (4)

▪ pH = 6.0-9.0

▪ ≤ 30 mg/l BOİ (7) (aylık

ortalama)

▪ ≤ 30 mg/L AKM (aylık

ortalama)

▪ ≤ 200 fekal koliform/100

ml (9,13, 14)

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11)
 

▪ pH – haftalık
▪ BOİ – haftalık
▪ AKM – haftalık
▪ Fekal koliform - haftalık

▪ Bakiye Klor – sürekli

▪ Halkın erişiminin
olduğu alanlara 90 m

▪ Spreylerden çıkan su rüzgarla işçilerin veya
insanların olduğu alanlara ulaşmamalıdır.

Geri Devirli Soğutma 
Kuleleri 

▪ İkincil Arıtım (4)

▪ Dezenfeksiyon
(6) (kimyasal
koagülant ve

filtrasyon (5)

gerekli olabilir)

Geri devir oranına göre 
değişken: 
▪ pH = 6.0-9.0

▪ ≤ 30 mg/L BOİ (7)

▪ ≤ 30 mg/L AKM
▪ ≤ 200 fekal koliform/100

mL (9,13, 14)

▪ ≥ 1 mg/L bakiye klor (11)

▪ Halkın erişiminin
olduğu alanlara 90
m. Yüksek seviye
dezenfeksiyon 
sağlanırsa mesafe 
kısalabilir. 

▪ Spreylerden çıkan su rüzgarla işçilerin
veya insanların olduğu alanlara
ulaşmamalıdır.
▪ Kireç, korozyon, biyolojik büyüme, kirlenme ve 

köpük oluşumunu önlemek için kullanıcı
tarafından genellikle ilave arıtma
yapılmaktadır.

Diğer Endüstriyel yeniden kullanımlar: kazan tamamlama suyu, ekipman yıkanması, proseste, enerji üretimi, petrol ve doğalgaz üretimi yapan tesisler, 
son kullanım için özel su kalitesine ihtiyaç duyarlar.   
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Yeraltısuyu Besleme – İçilebilir Olmayan Yeniden Kullanım 

İçilebilir bir içme suyu 
kaynağı olmayan akiferler 
için yeniden su kullanımı. 

▪ Alana özgü ve
kullanıma bağlı
▪ Yayma usulü

besleme için
minimum
birincil arıtma
▪ Enjeksiyon için

minimum ikincil
arıtma

▪ Alana özgü ve
kullanıma bağlı

▪ Arıtmaya ve kullanıma
bağlı

▪ Alana özgü

▪ İçme suyu kaynağı olarak kullanılan akifere geri 
kazanılmış suyun ulaşmasını engellemek için bir 
tesis tasarlanmalıdır.
▪ Enjeksiyon projelerinde tıkanmaları önlemek

için filtrasyon ve dezenfeksiyon gerekli olabilir.
▪ Yayma usulü besleme projelerinde tıkanmaları

önlemek için ikincil arıtma gerekli olabilir.

2- Aksi belirtilmedikçe, önerilen su kalite sınırları arıtma tesisi deşarj noktasındaki arıtılmış suya ilişkin değerlerdir. 
3- İçilebilir su kaynaklarını kontaminasyondan korumak ve geri kazanılmış suya maruz kalma sebebiyle insanları makul olmayan sağlık risklerinden korumak için tampon bölge mesafeleri 
önerilmektedir. 
4- İkincil arıtım; aktif çamur prosesi, damlatma filtreleri, biyodiskleri kapsar ve stabilizasyon havuzu sistemleri de uygun olabilir. İkincil arıtmanın, hem BOİ hem de AKM'nin 30 mg/L'yi geçmeyen 
atıksu üretmesi gerekir. 
5- Filtrasyon işlemi; atık suyun, doğal zeminden veya kum/antrasit gibi filtre malzemelerinden veya mikrofiltre veyahut diğer membran proseslerinden geçirilmesidir. 
6- Dezenfeksiyon işlemi; patojen mikroorganizmaların kimyasal, fiziksel veya biyolojik yollarla yok edilmesi, inaktivasyonu veya uzaklaştırılması anlamına gelir. Dezenfeksiyon; klorlama, 
ozonlama, UV, membran prosesleri, diğer kimyasal dezenfektanlar ile veya diğer işlemlerle gerçekleştirilebilir. 
7- 5 günlük BOİ testinin işaret ettiği değerdir. 
8- Tavsiye edilen bulanıklık değerine, dezenfeksiyon öncesinde ulaşılmalıdır. Ortalama bulanıklık 24 saatlik bir süreye dayanmalıdır. Bulanıklık herhangi bir zamanda 10 NTU'yu aşmamalıdır. 
Bulanıklık yerine AKM kullanılırsa, ortalama AKM 5 mg/L'yi geçmemelidir.  
9- Aksi belirtilmedikçe önerilen koliform sınırları, son 7 günde tamamlanan bakteriyolojik analiz sonuçlarına göre belirlenen medyan değeridir. Membran veya fermantasyon tüpü tekniği 
kullanılabilir. 
11- Bu öneri sadece birincil dezenfektan olarak klor kullanıldığında geçerlidir. Bu kılavuzda önerilen değerlere eşdeğer indikatör organizma ve patojen giderimi için daha düşük bir temas zamanı 
yeterli olmadığı sürece, toplam bakiye klor değeri en az 90 dakika asgari temas süresinden sonra sağlanabilir. Hiçbir durumda temas süresi 30 dakikadan az olmamalıdır. 
12- Yeniden kullanım programının uygulanmasından önce geri kazanılmış suyun mikrobiyolojik kalitesinin tam olarak karakterize edilmesi önerilir. 
13- Fekal koliform organizmaları, herhangi bir numunede 800/100 mL'yi geçmemelidir. 
14- Bazı stabilizasyon havuzu sistemleri dezenfeksiyon olmadan koliform sınırını sağlayabilir. 
15- Ticari olarak işlenmiş gıda ürünleri, halka veya başkalarına satılmadan önce patojeni yok etmek için yeterli kimyasal veya fiziksel işleme tabi tutulmalıdır. 
18- Gözenekli ortamdaki içilebilir su tedarik kuyularına 30 m tampon bölge mesafesi uygulanamaz olduğunda alınabilecek ilave tedbirler için US EPA “Guidelines for Water Reuse, 2004” Bölüm 
4.4.3.7'ye bakın. 



313 Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Projesi Nihai Raporu 

Tablo 13. 15. Sulama için gerekli su kalitesinin yorumlanması için esaslar  (AATTUT 
Tablo E7.2yerine)

Sulamada Potansiyel Problemler Birim 
Sulamada Kullanım Kısıtlamaları 

Yok Hafif-Orta Kuvvetli 

Tuzluluk (Sulama suyunun bitkiye uygunluğunu etkiler)2 

Elektriksel İletkenlik (ECW) dS/m <0,7 0,7-3,0 >3,0 

Toplam Çözünmüş Madde mg/L <450 450-2000 >2000 

Geçirgenlik (Suyun toprağa geçirgenlik oranını etkiler; iletkenlik ve SAR birlikte kullanılarak 
değerlendirilir)3 

SAR 

0-3 

ve ECW 

>0,7 0,7-0,2 <0,2 

3-6 >1,2 1,2-0,3 <0,3 

6-12 >1,9 1,9-0,5 <0,5 

12-20 >2,9 2,9-1,3 <1,3 

20-40 >5,0 5,0-2,9 <2,9 

Özgül İyon Toksisitesi (Hassas tarım ürünlerini etkiler) 

Sodyum (Na)4 
Yüzey Sulama SAR <3 3-9 >9 

Yağmurlama Sulama meq/L <3 >3 

Klorür (Cl)4 
Yüzey Sulama meq/L <4 4-10 >10 

Yağmurlama Sulama meq/L <3 >3 

Bor (B) mg/L <0,7 0,7-3 >3 

İkincil Etmenler (Hassas tarım ürünlerini etkiler) 

Nitrat (NO3-N) mg/L <5 5-30 >30 

Bikarbonat (HCO3) meq/L <1,5 1,5-8,5 >8,5 

pH - Normal Aralık 6,5-8,4 

1
FAO (1985)’ den uyarlanmıştır. 

2
Elektriksel iletkenlik(ECw) suda tuzluluğun bir göstergesi olup, 25°C’de desiSiemens/metre (dS/m) veya 

millimhos/santimetre(mmhos/cm) olarak ifade edilir (dS/m = mmhos/cm). 
3SAR Sodyum adsorbsiyon oranıdır; Belirli bir SAR değerinde suyun tuzluluğu arttıkça geçirgenlik artar.
4
Yüzey sulama için çoğu meyve ve odunsu bitkiler sodyum ve klorüre hassastır; yıllık hasat edilen ürünler ise 

sodyum ve klorüre karşı dayanıklıdır. Üstten fıskiye ile sulamada ve düşük nemde (<%30) sodyum ve klorür 

hassas bitkilerin yaprakları tarafından absorbe edilebilir. 
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