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TEBLİĞ

Tarım ve Orman Bakanlığından:
İÇME SUYU ARITMA TESİSLERİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, yerüstü ve yeraltı su kaynaklarından tem�n ed�len suların arıtılması �ç�n

�nşa ed�lecek olan �çme suyu arıtma tes�sler�n�n tasarım esaslarını ve normlarını düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebl�ğ �çme suyu arıtma tes�sler�n�n projelend�rmes� ve �şlet�lmes� sırasında uygulanması

gereken tekn�k usuller� kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebl�ğ, 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı

Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 421 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e)
bend� �le 6/7/2019 tar�hl� ve 30823 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İçme Suyu Tem�n Ed�len Suların Kal�tes� ve
Arıtılması Hakkında Yönetmel�ğ�n 6 ncı maddes�n�n dördüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,
b) Bak�ye Dezenfektan: Dezenfektanın su �le temas süres� sonucunda suda kalan konsantrasyonunu,
c) Bel�rl� K�rlet�c�: Su kütles�ne, kal�tes�n� olumsuz yönde etk�leyeb�lecek m�ktarda deşarj ed�len ve yerüstü su

kütles�n�n �y� ekoloj�k duruma ulaşması �ç�n çevresel kal�te standardı 30/11/2012 tar�hl� ve 28483 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yerüstü Su Kal�tes� Yönetmel�ğ�nde bel�rlenm�ş olan madde veya madde gruplarını,

ç) B�yobozunab�l�r Çözünmüş Organ�k Karbon (BÇOK): Çözünmüş organ�k karbonun bakter�ler tarafından
m�neral�ze ed�leb�len kısmını,

d) Cam Elyaf Takv�yel� Pol�mer (CTP): Cam elyafı ve taşıyıcı b�r matr�ks reç�nen�n b�rleşt�r�lmes� �le elde
ed�len kompoz�t pol�mer malzemey�,

e) Çözünmüş Hava Flotasyonu: Yağ ve yağlı maddeler �le su �çer�s�nde bulunan çözünmüş uçucu organ�k
karbonların m�kro kabarcık �le yüzdürülerek sudan ayrılmasını,

f) Dezenfeks�yon: Hastalık yapıcı (patojen) m�kroorgan�zmaların yok ed�lmes� veya etk�s�z hale get�r�lmes�
�şlem�n�,

g) Dezenfeks�yon Yan Ürünü (DYÜ): Dezenfeks�yon �şlem�nde kullanılan k�myasalların bazı organ�k veya
�norgan�k maddeler �le reaks�yona g�rmes� sonucunda oluşan toks�k maddeler�/b�leş�kler�,

ğ) Dezenfektan: 31/12/2009 tar�hl� ve 27449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan B�yos�dal Ürünler
Yönetmel�ğ� kapsamında Sağlık Bakanlığından �z�n alınan ve �çme suyu dezenfeks�yon �şlem� �ç�n kullanılan k�myasal
maddeler�,

h) Doğal Organ�k Madde (DOM): Suda bulunan makro moleküler hüm�k yapılar, küçük molekül ağırlıklı
h�drof�l�k as�tler, prote�nler, yağlar, karboks�l�k as�tler, am�no as�tler, karbonh�dratlar ve h�drokarbonlar g�b� organ�k
maddeler� �çeren heterojen karışımını,

ı) Granüler Akt�f Karbon (GAK): Karbon atomlarından oluşan çok gözenekl� ve düzens�z şek�ll�, karbon
tanec�kler�n�n boyutu 0,2-5 mm arasında değ�şen, sıvı veya gaz fazı uygulamalarında ve sab�t veya hareketl�
s�stemlerde kullanılab�len f�ltre malzemes�n�,

�) H2R: H�drojen bazlı �yon değ�şt�r�c�y�,
j) İçme Suyu: İnsanların günlük faal�yetler�nde �çme, yıkanma ve tem�zl�k g�b� �ht�yaçları �ç�n kullandıkları,

özell�kler� 17/2/2005 tar�hl� ve 25730 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkında
Yönetmel�k �le bel�rlenm�ş olan, toplu b�r su tem�n� s�stem� aracılığıyla çok sayıda tüket�c�n�n ortak kullanımına
sunulan suları,

k) İdare: Aşağıda sıralanan kurum ve kuruluşları,
1) 15/7/2018 tar�hl� ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlg�l�, İl�şk�l�

Kurum ve Kuruluşlar �le D�ğer Kurum ve Kuruluşların Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnames� ve
3/7/1968 tar�hl� ve 1053 sayılı Beled�ye Teşk�lâtı Olan Yerleş�m Yerler�ne İçme, Kullanma ve Endüstr� Suyu Tem�n�
Hakkında Kanun gereğ�nce Devlet Su İşler� Genel Müdürlüğünü,

2) 10/7/2004 tar�hl� ve 5216 sayılı Büyükşeh�r Beled�yes� Kanununun 7 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (r)
bend� ve geç�c� 2 nc� maddes� gereğ�nce büyükşeh�r beled�yeler�n� ve 20/11/1981 tar�hl� ve 2560 sayılı İstanbul Su ve
Kanal�zasyon İdares� Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevler� Hakkında Kanunun 2 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(a) bend� ve ek 5 �nc� maddes� gereğ�nce büyükşeh�r beled�yeler�ne bağlı olan su ve kanal�zasyon �dares� genel
müdürlükler�n�,

3) 3/7/2005 tar�hl� ve 5393 sayılı Beled�ye Kanununun 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�
gereğ�nce beled�yeler�,

4) 22/2/2005 tar�hl� ve 5302 sayılı İl Özel İdares� Kanununun 6 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (b) bend�
gereğ�nce �l özel �dareler�n�,

5) 26/1/2011 tar�hl� ve 6107 sayılı İller Bankası Anon�m Ş�rket� Hakkında Kanununun 3 üncü maddes�n�n
b�r�nc� fıkrası gereğ�nce İller Bankası Anon�m Ş�rket�n�,

l) İler� Oks�dasyon Prosesler� (İOP): Yüksek oks�tleme kapas�tes�ne sah�p rad�kaller�n kullanılarak organ�k ve
bazı �norgan�k maddeler�n g�der�lmes� �şlem�n�,

m) Maks�mum İz�n Ver�leb�l�r Çevresel Kal�te Standardı (MAK-ÇKS): Bell� b�r k�rlet�c�n�n ya da k�rlet�c�
gruplarının suda, d�p çökelt�s�nde veya b�yotada �nsan sağlığı ve çevrey� korumak �ç�n aşmaması gereken maks�mum
�z�n ver�leb�l�r konsantrasyonları,

n) M�krof�ltrasyon (MF): Suyu f�ltre etmek �ç�n 0,1-0,5 μm gözenek büyüklüğünde düşük basınçlı b�r
membran �le hassas su f�ltreleme yöntem�n�,

o) Na2R: Sodyum bazlı �yon değ�şt�r�c�y�,
ö) Nanof�ltrasyon (NF): 0,001-0,01 µm gözenek çapına sah�p basınca duyarlı b�r f�ltre kullanımı �le su

f�ltreleme yöntem�n�,
p) Nefelometr�k Türb�d�te B�r�m� (NTU): Suyun bulanıklığını tay�n eden büyüklüğü,
r) Öncel�kl� Madde: Madden�n kend�ne özgü tehl�kes�ne �l�şk�n kanıtlar, sucul ekotoks�s�tes� ve �nsan

toks�s�tes� �le suya deşarj ed�lme, üret�m ve kullanım çeş�tler�, su k�rl�l�ğ�n�n �zlenmes�nden elde ed�len kanıtlar göz
önünde bulundurularak öncel�klend�r�lm�ş Yerüstü Su Kal�tes� Yönetmel�ğ�nde ver�len maddeler�,



s) Spes�f�k Ultrav�yole Absorbansı (SUVA): 254 nm dalga boyundak� ultrav�yole absorbans değer�n�n
çözünmüş organ�k karbon konsantrasyonuna bölünmes� �le elde ed�len çözünmüş organ�k karbonun aromat�k
�çer�ğ�n�n değer�n�,

ş) Ters Osmoz (TO): 0,0001-0,001 µm gözenek çapına sah�p basınca duyarlı b�r f�ltre kullanımı �le su
f�ltreleme yöntem�n�,

t) Toplam Çözünmüş Katılar (TÇK): Su �ç�nde çözünmüş halde bulunan organ�k maddeler�, m�neraller�,
katyonları, anyonları ve ağır metal �yonlarını,

u) Toplam Organ�k Karbon (TOK): Sudak� organ�k karbon m�ktarını,
ü) Toz Akt�f Karbon (TAK): Part�kül büyüklüğü 0,2 mm’den küçük, dozu �şlem koşulları değ�şt�kçe kolayca

artırılab�l�r veya azaltılab�l�r sıvı faz adsorps�yonu �ç�n kullanılan karbon atomlarından oluşan malzemey�,
v) Uçucu Organ�k B�leş�k (UOB): Oda sıcaklığında gaz hal�nde bulunan veya yüksek uçucu karakter�st�k

gösteren organ�k b�leş�kler�,
y) Ultraf�ltrasyon (UF): 0,01-0,1 µm gözenek çapına sah�p basınca duyarlı b�r f�ltre kullanımı �le su f�ltreleme

yöntem�n�,
z) Yıllık Ortalama Çevresel Kal�te Standardı (YO-ÇKS): Bell� b�r k�rlet�c�n�n ya da k�rlet�c� gruplarının suda,

d�p çökelt�s�nde veya b�yotada �nsan sağlığı ve çevrey� korumak �ç�n aşmaması gereken yıllık ortalama
konsantrasyonlarını,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

İçme Suyu Arıtma Tes�sler�n�n Tasarımına İl�şk�n Esaslar
Genel hükümler
MADDE 5 – (1) İçme suyu arıtma tes�sler�n�n tüm yardımcı ün�teler�yle b�rl�kte kurulması esnasında gereken

tasarım, �şletme ve ek�pmanlar �le �lg�l� genel hükümler aşağıda bel�rt�lm�şt�r:
a) İlg�l� mevzuat kapsamında tüm çalışanların �ş sağlığı ve güvenl�ğ� sağlanır.
b) Bütün yapılarda sızdırmazlık sağlanır, �şletme ve bakım �ç�n gerekl� önlemler alınır.
c) İnşa ed�lecek olan bütün yapılar; �şletme, bakım ve onarım sırasında su basınçları ve d�nam�k kuvvetler�n

sebep olduğu yükler� taşıyab�l�r şek�lde tasarlanır.
ç) Tes�stek� tüm yapılar; sudan, çamurdan, hava ve gaz b�leşenler�nden, sıcaklık değ�ş�mler�nden kaynaklanan

k�myasal, b�yoloj�k ve d�ğer zararlı etk�lere karşı d�rençl� olacak şek�lde tasarlanır.
d) İçme suyu arıtma tes�sler� dere yataklarının taşkın sahasına yapılmaz. Taşkınlara karşı tes�s çevres�nde,

çevre drenajı, kafa hendekler� g�b� gerekl� önlemler alınır.
e) Tes�s�n gelecektek� kapas�tes� d�kkate alınarak gen�şlet�lmes� �ç�n gerekl� önlemler alınır ve uygun alanlar

tahs�s ed�l�r.
f) İşletme esnasında enerj� tüket�m� sürekl� �zlen�r ve kayıt altına alınır.
g) Tes�ste oluşan atıkların �lg�l� mevzuat çerçeves�nde uzaklaştırılması sağlanır.
ğ) Arıza yapab�lecek tüm mekan�k ek�pmanlar yedekl� olarak teçh�z ed�l�r.
h) Yedek donanımın kurulumunun mümkün olmadığı durumlarda, stokta tutulan b�r yedeğ� �le hızlıca

değ�şt�r�leb�lmes� �ç�n gerekl� tedb�rler alınır.
ı) Bakım onarım sırasında, devreye g�reb�lecek paralel b�r�mler kurulur veya kanal/boru hattı �le yedeklen�r.

İçme suyu arıtma tes�sler�nde en az �k� akım kolu sağlanacak şek�lde projelend�rme yapılır. Tüm ün�teler�n kend�
�çer�s�nde baypas hattı ve drenajları bulunur ve tes�s�n tamamen baypas �mkanını sağlayacak şek�lde hat teçh�z ed�l�r.

�) Arıtma tes�s� g�r�şler�ndek� deb�y� ölçmek �ç�n uygun mekan�k ve h�drol�k tert�bat bulundurulur.
j) Her b�r arıtma ün�tes�nden numune alab�lecek gerekl� tert�bat kurulur.
k) Mekan�k donanımın düzgün çalışab�lmes� �ç�n gereken yapıların boyutlarıyla �lg�l� toleranslar standartlara

uygun tasarlanır.
l) Tes�stek� bütün donanımın her türlü bakım, onarım ve yer değ�şt�rme �şler�ne �mkan verecek şek�lde gerekl�

olduğu durumlarda uygun kaldırma araçları tedar�k ed�l�r veya gerekl� düzenlemeler yapılır.
m) Ek�pmanın kend�s�nde veya yapılarla olan bağlantılarında yeter�nce esnek bağlantı elemanları kullanılır ve

bağlantıların türüne göre uygun elektr�k yalıtımı sağlanır.
n) Arıtma tes�s�nde �zleme ve denet�m, �şletme, h�zmet, tem�zl�k ve bakım onarıma �mkan sağlamak �ç�n

yollar, geç�tler, köprüler ve basamaklar �le güvenl� er�ş�m sağlanır.
o) Tes�stek� bakım ve onarım noktalarının yer�, olumsuz hava şartlarında b�le ac�l müdahalelere �mkan verecek

şek�lde seç�l�r.
ö) Tüm b�nalar ve g�r�şler, bütün ek�pmanların kolay b�r şek�lde kurulmasına, sökülmes�ne, bakımına,

onarımına ve bunların yer değ�şt�rmes�ne uygun tasarlanır ve yapılır.
p) Tüm b�nalarda yeterl� havalandırma sağlanır ve gerekl� yapılarda ısınma ve yalıtım tert�batı kurulur.
r) Tes�s alanına, yetk�s�z k�ş�ler�n g�r�ş�n� engellemek ve tes�s güvenl�ğ�n� sağlamak �ç�n tes�s çevres� uygun tel

ç�tlerle çevr�l�r, kamera s�stem� �le donatılır ve tes�ste özel güvenl�k elemanları bulundurulur. Tes�s güvenl�k duvarı
dışına bölgen�n rüzgar, yağış, �kl�m, fauna ve florasına uygun koku, toz ve ses k�rlet�c�ler�n� m�n�m�ze edecek
yüksekl�k ve vasıfta peyzaj projes� yapılarak ağaçlandırılır, bu alan koruma alanı olarak bel�rlen�r.

s) Projen�n yapımında ulusal ve uluslararası standartlara uyulur. Arıtma tes�s� �çer�s�nde kullanılan tüm
malzemeler �çme suyu arıtımına uygun olacak şek�lde seç�l�r.

ş) Suyla temas eden metal yapı ve ek�pmanlar �ç�n paslanmaz malzeme kullanılır.
t) Arıtma tes�s� �çer�s�nde gömülü olmayan ve açık havayla temas hal�nde bulunan çel�k borular, pol�et�len

veya 19/2/2020 tar�hl� ve 31044 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�ne uygun
özell�kte malzemelerle kaplı şek�lde kullanılır. Bu borular prosese uygun renkte epoks� boya �le boyanır. Ayrıca
borunun �çer�s� de Türk Gıda Kodeks� Yönetmel�ğ�ne uygun solvents�z epoks� boya �le boyanır.

Yer seç�m�
MADDE 6 – (1) İçme suyu arıtma tes�s� sahasına �l�şk�n yer seç�m� konusunda aşağıdak� hususlara d�kkat

ed�l�r:
a) İçme suyu arıtma tes�s� sahası; araz�n�n jeoloj�k ve topograf�k yapısı göz önünde bulundurularak, en düşük

sev�yede enerj� kullanımı gerekt�recek, en ekonom�k net�cey� verecek ve en rahat kullanımı sağlayacak şek�lde seç�l�r,
tes�s�n genel yerleş�m� de bu esaslara göre yapılır.

b) Tes�s�n yerleş�m� araz�n�n topografyasına uygun olarak caz�bel� olacak şek�lde tert�plen�r. Mümkün
olduğunca ham suyun arıtma tes�s�ne caz�bel� olarak gelmes�ne ve arıtma tes�s�nden şeh�r depolarına y�ne caz�bel�
olarak �let�m�ne �mkan verecek alanlar seç�l�r.

c) Yeterl� m�ktarda ve kamulaştırma �ht�yacı asgar� düzeyde makul f�yatlarla satın alınab�lecek b�r yerleş�m
sahası bulunur ve �st�mlak yönünden herhang� b�r sosyal sorun get�rmemes�ne d�kkat ed�l�r.

ç) Yerleş�m sahası, f�z�k� özell�kler� (topografya, drenaj, yeraltı suyu, temel zem�n şartları, heyelan, fay hattı)
bakımından uygun b�r araz�de ve doğal drenaj hatları (akarsu, dere yatağı) dışında seç�l�r.

d) İnşa ed�lecek su yapılarının dolgu alanında olmamasına özen göster�l�r.



e) Enerj� �kmal �mkanları bulundurulur.
f) Arıtma tes�s� atıklarının çevre sorunu oluşturmayacak şek�lde bertaraf �mkanı ve kolaylıkları bulunur.
g) İşletme ve bakım elemanlarının tem�n� açısından yerleş�m yerler�ne yakın olur.
ğ) Mümkün olduğunca �sale hattı uzunluğunu arttırmayacak şek�lde yer seç�m� yapılır.
h) Gelecekte �ht�yaç olması hal�nde saha gen�şlemeye açık olur.
Kapas�te tay�n� ve kademelend�rme
MADDE 7 – (1) İçme suyu arıtma tes�sler�n�n kapas�tes� tay�n ed�l�rken ve kademelend�r�l�rken aşağıdak�

hususlara d�kkat ed�l�r:
a) İçme suyu kaynağının m�ktar bakımından yeterl� olması durumunda, �çme suyu arıtma tes�s� 30 yıllık

�ht�yaca göre projelend�r�l�r. Su kaynağının m�ktar bakımından yeterl� olmadığı durumlarda �se 30 yıllık �ht�yaç şartı
aranmaz.

b) Gerekl� kademelend�rme; tes�s�n büyüklüğü, kapas�tes�, ekonom�k �mkanlar ve nüfus değ�ş�mler� d�kkate
alınarak yapılır.

c) Tes�s�n yerleş�m planında �k�nc� ve üçüncü kademelerde yapılacak tes�sler �ç�n de yer bırakılır.
ç) Tes�ste bulunan ün�teler�n kapas�te ve adet tay�nler�nde her durumda en az b�r aded�n�n bakım ve tem�zl�k

�ç�n yedeğe alınma durumu göz önünde bulundurularak d�ğerler�n�n �şletmey� kısıtlamayacak ve engellemeyecek
kapas�tede ve adette olması sağlanır. Ayrıca, arıtma tes�s�n�n yapımı esnasında ün�teler�n tem�zl�ğ� ve bakımı
maksadıyla devre dışına alınab�lmes� �ç�n g�r�şe ve çıkışa kapak koyulmasına �mkân veren yuva bırakılır ve/veya
kapak yapılır.

Proje planlama
MADDE 8 – (1) Proje planlanırken aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r:
a) Su kaynaklarının ve �çme suyu tes�sler�n�n gel�şt�r�lmes�ne �l�şk�n projelend�rme çalışmaları 3 aşamada

yapılır. Bunlar ön �nceleme, planlama (avan proje) ve kes�n proje (uygulama projes�) aşamalarıdır.
b) Su kaynağının tahs�s�ne a�t (kuyu, dere, baraj, göl ve benzer�) yasal belge tem�n ed�l�r.
c) Har�ta ve �mar planlarında değ�ş�kl�k var �se bu değ�ş�kl�kler paftalara �şlen�r.
ç) Araz�de ön etüt yapılarak bu çalışmalar sonunda ön �nceleme raporu hazırlanır.
d) Projes� hazırlanacak olan yerleş�m yer�n�n nüfus, �çme, kullanma, endüstr� suyu ve özel �ht�yaçlarını tesp�t

ederek gerekl� hesaplamaları yapılır.
e) İçme ve kullanma suyu �ht�yacı b�r kaynaktan karşılanıyor �se bu kaynağın �lk deb� ölçümü yapılır ve �lg�l�

kaynaktan numuneler alınarak suyun kal�tes� bel�rlen�r.
f) Yapılan etütler esnasında mevcut �ş �le �lg�l� boru hattının d�ğer yapılar  (karayolu, dem�ryolu, baraj, menfez,

kanal�zasyon, telefon, elektr�k, doğalgaz ve petrol boru hatları) �le kes�şmes� durumunda geç�ş şek�ller� bel�rlenerek
�lg�l� �daren�n onayına sunulur.

g) Proje kapsamında alternat�fl� b�r çalışma yapılarak emn�yetl� ve ekonom�k çözüm tekl�fler� değerlend�r�l�r.
ğ) Yapılacak tes�s� taşkından korumak �ç�n gerekl� önlemler alınır.
h) Proje sahası �le �lg�l� olarak gelecekte meydana geleb�lecek jeoloj�k veya jeotekn�k esaslı muhtemel

problemler� tesp�t ve bunlara a�t çözüm önlemler�n� �çeren b�r değerlend�rme raporu hazırlanır. Bu raporda  temel
zem�n ve malzeme karakter�st�kler�n�n bel�rlenmes�nden sonra, gerekl� �se zem�n �y�leşt�rme-güçlend�rme şartlarını da
�çeren mal�yetler bulunur.

ı) Ön �nceleme  kapsamında; ön �nceleme raporuna, tes�se a�t yer bulduru har�tası, genel vaz�yet planı (1/25000
ölçekl�), genel durum planı (1/10000 veya 1/5000 ölçekl�), kuyu logları ve değerlend�rme raporları, su anal�z raporları,
mevcut tes�sler�n planları eklen�r.

�) Ön �nceleme aşamasından sonra planlama ve kes�n proje raporları hazırlanır.
Su kal�tes� hedefler�
MADDE 9 – (1) Proje raporunda su kaynağındak� ham suyun anal�z sonuçları, arıtma projes�nde ve �şletme

şartlarında değerlend�rmek üzere bulunur. Su kaynaklarının kal�tes�, İçme Suyu Tem�n Ed�len Suların Kal�tes� ve
Arıtılması Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne göre tesp�t ed�l�r ve buna göre arıtma tes�s�n�n tasarımına esas teşk�l
edecek arıtma sınıfı bel�rlen�r. Arıtma tes�s�nden çıkan �ç�leb�l�r n�tel�kte olan suyun kal�tes�n�n İnsan� Tüket�m Amaçlı
Sular Hakkında Yönetmel�k �le bel�rlenm�ş olan �çme suyu standartlarını sağlaması esastır. İnsan� Tüket�m Amaçlı
Sular Hakkında Yönetmel�kte yer almayan parametreler �ç�n �se çıkış suyu kal�tes�n�n İçme Suyu Tem�n Ed�len
Suların Kal�tes� ve Arıtılması Hakkında Yönetmel�k Ek 1’�nde bel�rlenen A1 sınıfına get�r�lmes� esastır.

Arıtma proses� seç�m�
MADDE 10 – (1) İçme suyu arıtma tes�sler� �ç�n proses seç�m�nde aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r:
a) Sade ve kolay şek�lde �şlet�leb�l�r b�r proses seç�l�r.
b) Elektromekan�k ek�pmanlar yeterl� kapas�te ve sayıda bel�rlen�r.
c) Tes�s�n yatırım mal�yet� ve �şletme masrafları opt�mum sev�yede olacak şek�lde seç�m yapılır.
ç) Seç�len proses, çıkış suyu kal�tes�nde �stenen standartları sağlayacak şek�lde tasarlanır.
d) Seç�len proses, zaman �ç�nde ham su kal�tes�ndek� değ�ş�kl�klere ve salınımlara cevap verecek esnekl�ğe

sah�p olur.
(2) Su kal�tes� parametreler�n�n arıtımında uygulanab�lecek prosesler ve uygulama yerler� Ek 1’de ver�lm�şt�r.
(3) Konvans�yonel b�r �çme suyu arıtma tes�s� projelend�r�l�rken uyulması gereken tasarım adımları Ek 2’de

ver�lm�şt�r.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İçme Suyu Arıtma Tes�s� Ün�teler�ne İl�şk�n Esaslar
G�r�ş yapısı
MADDE 11 – (1) İçme suyu arıtma tes�sler�n�n g�r�ş yapısında aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r:
a) Kaynaktan �çme suyu arıtma tes�s�ne get�r�len suyun tes�se g�rmeden önce kontrolü, ölçülmes� ve

dağıtılması, ham suyun fazla basıncının kırılması, suyun akışının düzenlenmes� ve tes�s�n devre dışı bırakılmasının söz
konusu olduğu hallerde suyun kes�lmes� maksadıyla b�r g�r�ş yapısı yapılır.

b) Basınçla gelen su zaman zaman kum, k�l, çakıl ve balık g�b� maddeler� beraber�nde sürükleyeb�l�r. Zamanla
yapının d�b�nde b�r�ken bu maddeler tem�zlenerek dışarı alınır. Bu sırada ün�te baypas yapılarak tes�se su g�r�ş�n�n
kes�lmemes� sağlanır.

c) Tes�ste dozlanacak k�myasalların hesabı, tes�s �ç� su kayıplarının hesabı ve tes�ste üret�len su m�ktarının
bel�rlenmes� �ç�n g�r�ş ve çıkış deb�ler�n�n ölçümü yapılır.

ç) Arıtma tes�s�ndek� deb� ölçümler� tes�s ek�pmanlarına uygun deb�metreler �le yapılır ve deb�metreler�n
�şletme ve bakım tal�matlarına uyulur.

d) G�r�ş yapısı, üzer�ndek� armatürler�n rahatlıkla sökülüp takılab�leceğ� b�r gen�şl�kte ve uzunlukta tasarlanır.
e) Neh�r g�b� �çme suyu kaynaklarından  geleb�lecek kum, çakıl g�b� maddeler�n tes�se g�r�ş�n�n engellenmes�

maksadıyla; tes�s g�r�ş�ne veya su alma yapısının olduğu alana kaba/�nce ızgara, kum tutucu ve/veya dengeleme
havuzu ün�teler� yapılır.

f) Boru hatlarındak� yabancı maddeler� f�ltre etmek �ç�n vana odasına k�rl�l�k tutucu teçh�z ed�l�r.



g) Baraj, göl ve gölet g�b� durgun su kütleler�nden su tem�n ed�ld�ğ� durumda kademel� ve sev�yes�
ayarlanab�l�r su alma yapısı �le su kal�tes�n�n �y� olduğu tabakadan suyun alınması sağlanır. Sev�ye ayarlı ve çok
kapaklı su alma yapıları �le ham sulardak� mevs�msel su kal�tes� değ�ş�mler�ne göre �sten�len der�nl�klerden su tem�n
ed�l�r.

ğ) Su alma yapılarından �t�baren suyu tes�se �leten  borularda ve tes�s �ç�nde tıkanmaya sebep olan zebra m�dye
oluşumunu engelleyecek tedb�rler alınır.

Baypas hatları
MADDE 12 – (1) Arıtma tes�s�nde g�r�ş yapısından hemen sonra, suyun tes�se g�rmeden bak�ye dezenfektan

kalacak m�ktarda dezenfektan �lave ed�lerek şebekeye ver�leb�lmes�n� sağlayacak şek�lde b�r baypas hattı teşk�l ed�l�r.
Ayrıca d�ğer arıtma ün�teler�ndek� suyu baypas edeb�lecek uygun hatlar düzenlen�r.

(2) Bak�ye dezenfektan m�ktarının doğru b�r şek�lde hesaplanab�lmes� ve g�ren deb�n�n ölçüleb�lmes� �ç�n
tes�s�n genel baypası deb�metreden sonra yapılır.

Havalandırma yapısı
MADDE 13 – (1) Tes�se alınan ham suyun oks�jenlend�r�lmes�, suda kokuya sebep olan maddeler �le uçucu

maddeler�n g�der�lmes�, mangan ve dem�r�n oks�tlenerek çökelmes�n� sağlayacak b�r havalandırma ün�tes� yapılır.
İçme suyu arıtımında yaygın kullanılan havalandırıcıları caz�beyle çalışanlar, püskürtücüler ve basınçlı hava �le
havalandırma olmak üzere üç sınıfta toplamak mümkündür. İçme suyu arıtımında en çok kullanılan havalandırıcılar,
caz�beyle çalışan kaskat (merd�ven) t�p� havalandırıcılardır. Bu ün�ten�n açık alanda olması hal�nde özell�kle güneş
ışınlarına maruz kalınması durumunda zamanla kaskatlar yosunlanab�l�r, dem�r�n oks�tlenmes�yle kızılımsı, manganın
oks�tlenmes�yle de s�yah renkl� f�lm tabakası �le kaplanab�l�r. G�r�ş vana odasında tes�s�n tümünü ya da varsa
havalandırma ün�tes�n� baypas yapmak mümkündür. Tes�s genel bakımda �ken ya da zaman zaman baypas ed�lerek
basamak yüzeyler� fırçalanarak tem�zlen�r, ün�te tabanında b�r�keb�lecek kum ve çakıl g�b� maddeler tem�zlen�r.

Ön dezenfeks�yon
MADDE 14 – (1) Suların dezenfeks�yonu, klor, kloram�n, ozon ve klord�oks�t g�b� k�myasal madde �laves�yle

veya ultrav�yole ışınları �le yapılır. İçme suyu dezenfeks�yonu maksadıyla kullanılan en yaygın yöntemler klorlama ve
ozonlamadır. Tes�ste, dem�r ve manganın oks�dasyonu, tat ve koku g�der�m�, ham suda bulunan patojenler�n
öldürülmes�n� ve tes�ste algler�n oluşmasını engellemek amacıyla klorlama veya ozonlama ün�tes� genell�kle
havalandırma ün�tes� sonrasında yapılır.

(2) Klorlama b�nası �le �lg�l� olarak aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.
a) Klorlama b�nası �ç�nde klorlama odası, klor tankları depolama odası, klor kumanda kontrol odası, yedek

malzeme odası, tuvalet ve duş odası bulunur.
b) Klorlama ün�tes�n�n odaları ve depoları dış etkenlere karşı �y� tecr�t ed�l�r ve yeterl� derecede ışıklandırılır.
c) Bölümler�n her b�r�nde dışarıya açılan ayrı çıkış kapıları bulunur.
ç) Klor gazı koroz�f ve tahr�p ed�c� b�r gaz olduğundan herhang� b�r kaçak olayında kullanılması gereken

emn�yet çukuru, göz yıkama sprey� ve ac�l duşlar per�yod�k olarak kontrol ed�l�r.
d) Klorlama ün�tes�nde yaşanab�lecek gaz kaçaklarına karşı klor nötral�zasyon ün�tes� bulundurulur.
e) Sudak� bak�ye klor m�ktarını gösteren bak�ye klor anal�zörünün kal�brasyonu sık sık kontrol ed�l�r ve

c�hazın ölçüm yapab�lmes� �ç�n gereken çözelt�ler�n da�ma hazır olması sağlanır.
f) K�mya b�nası çözelt� hazırlama bölümü ve klor b�nası ısıtılarak, klor b�nası sıcaklığının 10 °C'n�n altına

düşmes�ne �z�n ver�lmez. Aks� takd�rde klor gazı sıvılaşarak öneml� dozlama problemler� meydana get�reb�l�r.
g) Gerekl� hallerde klorlama ün�tes�ne �lave olarak ham suda bulunan patojenler�n öldürülmes�, alg

oluşumunun engellenmes�, dem�r ve manganın oks�dasyonu, koku ve tat kontrolü ve renk g�der�lmes� maksadı �le
ozonlama ün�tes� yapılır.

ğ) Ham suda s�yanobakter� varlığı tesp�t ed�ld�ğ� durumlarda ön klorlama yapılmaz.
(3) Ozonlama �le �lg�l� olarak aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.
a) Ozon jenaratörüne ver�len hava veya oks�jen m�ktarı �le bu ver�len m�ktarın ozona dönüşümü uygun

c�hazlarla ölçülür. Artık ozon m�ktarı uygun ölçüm c�hazı �le ölçülür.
b) Ön dezenfeks�yon maksadıyla ozonun kullanılması sonucunda organ�k maddeler�n kısm� son ürünlere

dönüşümü ve/veya tam m�neral�zasyonu ve büyük moleküler ağırlıklı organ�k maddeler�n parçalanması sağlanır.
Ancak bu durumda b�yoloj�k olarak parçalanab�l�r yan ürünler oluşur. Bu yan ürünler�n �çme suyu şebekes�ne ulaşıp
m�krob�yal yen�den büyümeye sebep vermemes� �ç�n tes�s� �ç�nde özell�kle kum f�ltreler�nde g�der�lmes� gerek�r.

c) Ozonlama �le m�kro k�rlet�c�ler, pest�s�tler, organ�k ve �norgan�k maddeler oks�tlen�r, tat ve koku g�der�m�
sağlanmış olunur. Bakter� ve v�rüsler; türler�ne, ozon dozaj ve temas süres�ne bağlı olarak g�der�l�r.

Dozaj pompaları
MADDE 15 – (1) İçme suyu arıtma tes�s�nde kullanılan dozaj pompaları �le �lg�l� olarak aşağıdak� hususlara

d�kkat ed�l�r.
a) İçme suyu arıtma proses� �ç�nde kullanılacak bütün k�myasal maddeler, tes�s�n projede bel�rt�len

noktalarında ham suya dozaj pompaları vasıtası �le �lave ed�l�r. Dozaj pompaları ve hatları k�myasal maddeler�n
c�ns�ne göre seç�l�r.

b) Dozaj pompalarının deb�ler� tes�s�n g�r�ş su deb�s� veya ün�te deb�ler�ne göre ayarlanab�l�r, ölçüleb�l�r ve
ham suyun özell�kler�n�n değ�ş�m�ne uyum sağlayab�l�r n�tel�kte otomasyona bağlı deb� ayarlı dozaj s�stemler� olarak
kurulur.

c) Ham suyun karakter�st�k özell�kler�nde zaman �ç�nde meydana gelmes� muhtemel değ�ş�kl�kler göz önünde
bulundurularak gelecekte �ht�yaç duyulab�lecek dozaj pompalarına tes�ste yer bırakılır. Ayrıca, dozaj pompaları tes�s�n
�lk yıllarında düşük dozlamalara �mkan verecek kapas�te ve sayıda seç�l�r.

ç) Dozaj pompaları ve tes�sat, muhtemel dozlama k�myasallarına uyumlu malzemeden yapılır.
Karıştırıcılar
MADDE 16 – (1) Hızlı karıştırıcılar, k�myasal maddeler�n suya karıştırıldığı ve ün�form dağılımın yapıldığı

yapılardır. Mekan�k veya h�drol�k olarak karışımın sağlanması mümkündür. Suda bulunan askıdak� ve kollo�dal
part�küller genell�kle negat�f elektr�k yükü taşırlar. Bu sebeple b�rb�rler�n� �terek yumaklaşmayı ve dolayısıyla
çökelmey� önlerler. Bunu engellemek �ç�n suya k�myasal maddeler (alüm�nyum sülfat, dem�r üç klorür,
pol�alüm�nyum klorür ve dem�r sülfat g�b� pıhtılaştırıcılar veya koagülantlar) �lave ed�l�r. Yardımcı k�myasal madde
olarak pol�elektrol�t �lave ed�leb�l�r. Pıhtılaştırıcılar, poz�t�f yüklü metal �yonları �çerd�ğ� �ç�n negat�f yüklü askıdak� ve
kollo�dal part�küller� nötral�ze ederler. Bu nötral�zasyon sonucu, part�küller b�rleşmeye başlamakta ve b�rleşmeden
sonra çökelerek sudan g�der�lmekted�r. Hızlı karıştırıcılarla �lg�l� olarak aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.

a) İçme suyu arıtma tes�s�n�n ver�ml�l�ğ� �ç�n suya katılacak k�myasal maddeler�n suda homojen b�r şek�lde
karışmalarını ve dağılımını tem�n edeb�lmek maksadıyla tes�ste mekan�k veya h�drol�k hızlı karıştırıcılar kullanılır.

b) Karıştırıcılarda homojen b�r karışımın sağlanması �ç�n tanklarda türbülans akım teşekkül ed�l�r.
c) Hızlı karıştırıcılar az enerj� tüketecek ve en etk�n şek�lde karışmayı sağlayacak şek�lde projelend�r�l�r.
ç) Karıştırıcı yataklarından suya yağ kaçmaması �ç�n gerekl� tedb�rler alınır. Hızlı karıştırma ün�teler�nde

k�myasal maddelerdek� safsızlıklardan dolayı su yüzey�nde zaman zaman oluşacak köpüklenmeler b�r tel süzgeç



yardımı �le ölü noktalardan alınır.
d) Mekan�k karıştırıcı redüktörü düzenl� olarak yağlanır ve kanatların bakımı yapılır.
e) Hızlı karıştırmada kollo�dal maddeler �le �lave ed�len pıhtılaştırıcıların teması sağlanır. Bu ün�te arıtmanın

ver�m� �ç�n çok öneml� olduğundan ün�teye aşırı yüklen�lmez ve tasarlanan m�n�mum deb�den düşük şartlarda
�şlet�lmez.

f) Deb�n�n azaltılması gerek�yorsa gözlerden veya hızlı karıştırma ün�teler�nden b�r� veya b�rkaçını devre dışı
bırakmak terc�h ed�l�r.

g) Tank d�p tem�zl�ğ�, taşkın hatları kontrolü ve tem�zl�ğ� per�yod�k olarak kontrol ed�l�r ve gerekt�ğ�nde
yapılır. Bu maksatla karıştırma odası, boşaltma veya tem�zl�k maksatlı olarak d�p tahl�yeler� �le teçh�z ed�l�r.

ğ) Tes�stek� ün�telerde karıştırıcı olarak mekan�k karıştırıcı t�p� seç�lm�ş �se paslanmaz çel�kten �mal ed�l�r.
h) K�myasal maddeler�n karıştırıcılara dozlandığı noktada, k�myasalın ham suya eş�t nüfuz etmes�n�

kolaylaştırıcı mekan�k tert�bat bulundurulur.
ı) Karıştırma havuzlarında, genel bakım, tem�zl�k ve arıza �şler� �ç�n havuzların boşaltılması gereken

durumlarda, suyun tamamen tahl�yes� ve d�pte su kalmaması �ç�n tahl�ye kanalları, suyun tamamını tahl�ye edecek
şek�lde projelend�r�l�r. İht�yaç duyulması hal�nde havuzun tabanına b�rden fazla tahl�ye noktası yapılıp bu tahl�ye
noktaları aynı hatta b�rleşt�r�l�r.

�) Tasarımda opt�mum �şletme şartlarını sağlayacak boyutlandırma yapılır.
j) Hızlı karıştırıcılarda oluşan köpük �ç�n köpük toplama kon�s� teçh�z ed�l�r.
(2) Yavaş karıştırıcılar, pıhtılaştırıcı k�myasal maddeler�n hızlı karıştırma ün�tes�nde suya �laves� sonrasında

yumakların oluşması �ç�n gerekl�d�r. Bu �şlem, part�küller�n b�rleşt�r�lmes� veya büyüklükler�n�n arttırılması demekt�r.
Yavaş karıştırma �şlem� mekan�k veya h�drol�k olarak yapılab�lmekted�r. Yaygın olarak  mekan�k yavaş karıştırıcılar
kullanılmaktadır. Yavaş karıştırıcılarla �lg�l� olarak aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.

a) Yavaş karıştırıcılar, yumaklaşmayı kolaylaştıracak olan koagülantların sudak� yayılımını bozmayacak ve
oluşmakta olan yumakları b�rb�r�ne temas ett�rerek daha sıkı ve daha büyük boyutta yumakların oluşmasını ve
bunların durultucuda daha kolay ve çabuk çökelmes�n� sağlayacak şek�lde seç�l�r. Yavaş karıştırıcılarda daha �y� b�r
yumaklaşma olması �ç�n yapılar en az �k� bölmel� olur.

b) Karıştırıcılar suda türbülans oluşturmadan karıştırma �şlem�n� en etk�n ve az enerj� harcamak suret�yle
sağlanır.

c) Yavaş karıştırıcıların genel bakımı hızlı karıştırıcılarda olduğu g�b� yapılır.
ç) Korozyona karşı boyama �şlemler�ne d�kkat ed�l�r, ahşap paletl� karıştırıcılarda aşınan paletler yen�len�r.

Yen�leme emprenye ed�lm�ş ahşap kullanılarak yapılır.
d) Deb� azalması durumunda b�r veya b�rkaç yavaş karıştırıcı ün�tes� devre dışına alınır.
e) Devre dışına alınan yavaş karıştırma ün�tes� tamamen tahl�ye ed�lerek, tank tabanı ve karıştırıcı aksamı

tem�zlen�r. Bu maksatla yavaş karıştırma ün�teler�, boşaltma veya tem�zl�k maksatlı olarak d�p savaklarla teçh�z ed�l�r.
f) Yavaş karıştırıcı ün�teler�, h�drol�k olarak ölü noktalar olarak adlandırılan harekets�z bölgeler�n oluşumunu

engelleyecek şek�lde d�zayn ed�l�r.
Durultucular
MADDE 17 – (1) Çöktürme veya durultma �şlem� �çme suyu tasf�yes�nde �k� şek�lde uygulanmaktadır.

Bunlardan b�r�nc�s� bas�t çökeltme, �k�nc�s� �se hızlı karıştırma ve yavaş karıştırma veya yavaş karıştırma ün�tes�n�
tak�p eden çöktürmed�r. Bas�t çökeltme, suda bulunan çökeb�len maddeler� sudan uzaklaştırab�lmek �ç�n kullanılır. Bu
tanklar genell�kle bulanıklığı çok fazla olmayan sularda, suyun �ç�ne herhang� b�r k�myasal madde ver�lmeden sudak�
part�küler maddeler�n, yer çek�m� kuvvet� ve özgül ağırlıkları yardımıyla çökelt�lmes� esasına göre çalışır. Özell�kle
yavaş kum f�ltreler�nden önce ve yavaş kum f�ltreler�n�n yükünü azaltmak maksadıyla kullanılır. Hızlı karıştırma ve
yavaş karıştırmayı tak�p eden çöktürme �se, pıhtılaştırıcı k�myasal maddeler� �lave ederek renk ve bulanıklığı g�dermek
maksadı �le kullanılır. Ayrıca, suda sertl�k olması durumunda k�reç ve soda �lave ed�lerek sertl�ğ�n g�der�lmes� maksadı
�le kullanılır. Durultucularla �lg�l� olarak aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.

a) Durultucular, yavaş karıştırma sonunda oluşacak olan flokların sudan ayrılarak alınmasını sağlayan
havuzlar olup şek�ller� çamurun alınış b�ç�m�ne ve araz�n�n topograf�k yapısına bağlı olarak seç�l�r.

b) Çamurun d�pten alınmasının terc�h ed�lmes� hal�nde d�kdörtgen veya da�resel durultucular seç�l�r.
c) Çamur yataklı durultucular kare veya d�kdörtgen t�p�nde seç�leb�l�r.
ç) Durultucu g�r�şler�nde suyun havuzlara eş�t dağıtımını tem�n edecek kapak, penstok (kanal kapağı) veya

vana kullanılır.
d) Durultucular; b�r�ken çamuru, çamur toplama havuzuna otomat�k olarak aktarab�lecek çamur uzaklaştırma

s�stem� �le donatılır.
e) Çamur sıyırma ve uzaklaştırma tert�batı yeterl� güçte, emn�yette ve  yük altında çalışab�lecek özell�kte

yapılır.
f) Durultucularda oluşan çamur m�ktarı ham su kal�tes�, dozlama m�ktarına ve durultucu ver�m�ne doğrudan

bağıntılıdır. Çamur tahl�yes�; tabandan çamur tahl�yes� taban eğ�m�n� kullanarak caz�bel� şek�lde veya tüm tabanı
tarayan çamur sıyırıcılar veya vakum s�stem� �le yapılır. Çamur tahl�yes�n�n mekan�k aksamla yapıldığı durultucularda
aksamın bakımı düzenl� olarak yapılır.

g) Çamur sıyırıcıların yürüme hızları opt�muma ayarlanır. Çok sık aralıklarla çamur çek�m� su kaybına; çok
uzun aralıklarla çamur çek�m� tıkanıklıklara sebep olacağından otomat�k zaman ayarlı vanalarla çamur tahl�yes�
yapılan tes�slerde opt�mum çamur boşaltım süreler� tay�n ed�l�r.

ğ) Çamur boşaltım aralıkları �şletme kayıtlarına geç�r�lerek tahl�ye ed�len çamur m�ktarı saptanır. İşletme
sırasında durulmuş su kanalları gözlenerek f�ltrelere flok kaçıp kaçmadığı kontrol ed�l�r. Flok kaçışı varsa dozlama,
hız ve deb� kontroller� yapılır.

h) Durultucularda ölü noktalarda oluşan köpükler zaman zaman manuel olarak veya köpükler�n oluşumunu
engelleyecek bas�t fısk�yeler mar�fet�yle yüzeyden alınır.   Yosunlaşmayı, s�nek ve koku oluşumunu engellemek �ç�n
özell�kle yaz aylarında ön dezenfeks�yona özen göster�l�r.

ı) Durultucular sırayla devre dışına alınarak havuzların genel bakımı ve tem�zl�ğ� yapılır, plakalı (lamell�) t�p
durultucularda havuz �ç�nde kalan metal aksamın korozyona uğramaması �ç�n per�yod�k  bakımı ve boyaması yapılır.
Plakalar zaman zaman kasetler�nden çıkarılıp tem�zlen�r, aşınan veya kırılan plakalar yen�len�r.

�) Durultucularda d�p çamurunun sıyrılarak toplanmasını sağlayan çamur sıyırma ve uzaklaştırma tert�batı olan
tabanı tarayan sıyırıcı last�kler yılda en az b�r kez değ�şt�r�l�r.

F�ltrasyon
MADDE 18 – (1) F�ltrasyon, suyun gözenekl� b�r ortamdan geç�r�lmes� �şlem�d�r. Bu �şlem esnasında, sudak�

asılı ve kollo�dal maddeler�n tutulması, bakter� ve d�ğer m�kroorgan�zma sayılarının azalması, organ�k maddeler�n
oks�de olması sağlanır. F�ltreler, f�ltrasyon hızlarına göre yavaş f�ltreler ve hızlı f�ltreler; akım şartlarına göre caz�bel�
ve basınçlı f�ltreler; f�ltre malzemes�ne göre tek ortamlı ve çok ortamlı f�ltreler olarak sınıflandırılab�l�r. F�ltrelerle
�lg�l� olarak aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.

a) Tes�ste f�ltrasyon �şlem� hızlı ya da yavaş kum f�ltreler� �le yapılab�l�r.



b) F�ltreler, l�teratürde müsaade ed�len hızları aşmayacak ve çöktürülemeyen küçük flokları ve bakter�ler�
tutab�lecek ebatta ve adette tert�plen�r.

c) F�ltreler, tem�zl�k ve ger� yıkama anında �şletmey� aksatmayacak şek�lde maks�mum deb�ye göre seç�l�r.
Opt�mum �şletme şartlarını sağlamak �ç�n b�r f�ltre bakımda b�r� yıkamada olacak şek�lde f�ltre sayısı bel�rlen�r.

ç) F�ltre g�r�ş�nde gelen suyun f�ltrelere eş�t m�ktarda dağıtılmasını sağlayacak düzenek konulur.
d) Sab�t deb�l� f�ltrelerde, f�ltre çıkışlarına konulacak akım kontrol vanası �le f�ltrelerde su sev�yes� ve süzme

hızı sürekl� olarak ayarlanır.
e) Ger� yıkamalar sonunda veya f�ltreler�n �şletmede olduğu durumda f�ltre malzemes� üzer�ndek� m�n�mum su

sev�yes� 25 cm’de tutulur ve f�ltre malzemes� üzer�ndek� su sev�yes�  sev�ye sensörler� �le kontrol ed�l�r.
f) Ger� yıkama suyu tahl�ye kanalları, fazla kum kaybına sebep olmayacak şek�lde tasarlanır.
g) F�ltre ger� yıkama sularının s�steme kazandırılması �ç�n f�ltre ger� yıkama suyu tutma tankı yapılır. Ger�

yıkama sularının f�ltrasyon önces� ün�telere ver�lmes� öner�lmez ancak su kısıtının yaşandığı durumlarda ger� yıkama
suyu tutma tankında b�r süre beklet�lerek durulmuş üst su çöktürme veya çöktürme önces� ün�teler�n g�r�ş�ne
ver�leb�l�r. Ger� yıkama suyu tutma tankı tabanında b�r�ken çamur �se çamur yoğunlaştırma havuzlarına gönder�l�r.

ğ) F�ltreler, h�drol�k olarak b�rb�r�nden ayrılmış ve �zole ed�lm�ş olarak yapılır.
h) Her b�r f�ltredek� yük kaybını gösteren gösterge, kontrol panosu üzer�nde bulunur. Yük kaybı üst sev�yeye

çıktığında �kaz s�stem� devreye g�rer ve f�ltreler ger� yıkamaya alınır. Yük kaybı, çıkış suyu bulanıklığı, part�kül ebatı
�le sayısı ve maks�mum çalışma süres� d�kkate alınarak f�ltreler�n ger� yıkanmasına karar ver�l�r.

ı) F�ltreler�n yerleş�m�, bakım ve �şletme �ç�n emn�yetl� ve kolay ulaşılab�l�r, kum değ�ş�m ve takv�yeler�n�n
kolay yapılab�l�r şek�lde düzenlen�r.

�) F�ltre kumu veya çakılının seç�m� standartlara uygun yapılır.
j) F�ltre tabanı, gözenekl� plaka veya nozulların yerleşt�r�ld�ğ� betonarme taban �le teşk�l ed�l�r.
k) Nozullar f�ltre tabanına eş�t aralıklarla düzenl� b�r şek�lde ve tes�s�n �nşaat �şler� b�tt�kten ve tem�zl�k

yapıldıktan sonra yerleşt�r�l�r. İnşaat anında nozulun takılacağı del�kler geç�c� tapalar �le kapatılır.
l) F�ltre tabanında, yıkama sonunda tabanda sıkışıp kalan havanın dışarı atılab�lmes�ne �mkan sağlayacak b�r

deşarj borusu bulunur.
m) F�ltrelerde kullanılacak vanalar elektr�k/pnömat�k kumandalı seç�l�r. Pnömat�k vanalarda tes�s�n emn�yetle

çalışab�lmes� �ç�n yeterl� sayıda yedekler� �le b�rl�kte kompresör bulunur ayrıca hava depolama tankı da kullanılab�l�r.
F�ltre yapılarındak� vanalar elektr�k/mekan�k kumandalı ve elektr�ks�z manuel çalışab�l�r.

n) F�ltre s�stem�nde kullanılacak vanaların arıza yapmaları hal�nde otomat�k olarak çıkış suyu vanaları kapatılır
ve arıza merkez� kumanda odasına b�ld�r�l�r.

o) F�ltreler tes�ste en çok mekan�k ek�pmanın kullanıldığı hassas yapılardır. F�ltredek� tüm vana, sürgülü kapak
ve ek�pmanlar sık sık gözden geç�r�l�r, varsa su kaçakları g�der�l�r, sev�ye ölçerler�n l�m�t ayarları yapılır.

ö) Ger� yıkama suyu pompaları ve hava üfley�c�lere a�t �şletme ve bakım tal�matlarına t�t�zl�kle uyulur.
p) F�ltreler tem�z �ken süzülen su m�ktarı fazla olacağından çıkıştak� oransal kontrollü akım ayar vanası

otomat�k olarak kısılır, f�ltre yatağı k�rlen�nce f�tre malzemes� üzer�ndek� su sev�yes� sab�t kalacak şek�lde kademel� ve
otomat�k olarak açılır. Bu kontrol, f�ltre çıkış deb�s�n�n ölçümü şekl�nde yapılır.

r) Hava körükler� (kompresör) veya üfley�c�ler� (blower) yeterl� kapas�tede ve yedekl� olarak seç�l�r ve
t�treş�m� sönümley�c� şek�lde donatılır.

s) Ger� yıkama suyu m�ktarı süzülen su m�ktarının %3'ünü geçmez. Yıkama sırasında kum kaçakları en aza
�nd�rgen�r. Kum kaçağının fazla olduğu durumlarda yıkama hızları gözden geç�r�l�r. Kum yatağındak� eks�lmeler
tamamlanır.

ş) K�rlenen f�ltreler�n tem�zleme �şlem�, f�ltre tabanından hava ve su ver�lerek yıkanması �le yapılır. F�ltre
yapılarında ger� yıkama suyu pompaları ve hava üfley�c�ler�ne a�t yağlama �şler�ne, vana ve kapaklara a�t yağlama ve
boya �şler�ne, h�drol�k veya pnömat�k kumandalı s�stemler varsa bunlara a�t bakım tal�matlarına t�t�zl�kle uyulur.

t) F�ltre hava boruları �ç�n 80 mm’den küçük çapta olanlar paslanmaz çel�kten, 80 mm’den büyük çaplı olanlar
�se normal çel�k borudan �mal ed�l�r. Korozyona karşı her �k� çel�k boruda da gerekl� tedb�rler alınır.

u) F�ltre galer�s�ndek� boruların ayırt ed�leb�lmes� �ç�n tem�z su boruları mav�, hava boruları sarı ya da kırmızı
ger� yıkama suyu boruları yeş�l, tahl�ye boruları �se kahvereng� renk �le boyanır. Borular üzer�nde su akış yönler� oklar
�le göster�l�r.

ü) Ger� yıkama �şlem�nden sonra f�ltrelerdek� suyun tamamının dışarı atılmasını tem�n edecek şek�lde tahl�ye
s�stem� bulunur.

v) F�ltre ger� yıkama suyu f�ltrelenm�ş tem�z suyun bulunduğu  f�ltre ger� yıkama suyu tankından alınır. Bu
tankın hacm� en az �k� f�ltre ün�tes�n� yıkayacak hac�mde olur.

y) Ger� yıkama pompaları yedekl� olarak seç�l�r ve ger� yıkama suyu deb�s� f�ltre kontrol panosunda göster�l�r.
Son dezenfeks�yon
MADDE 19 – (1) Son dezenfeks�yon UV/klorlama veya  klorlama veya klord�oks�t veya kloram�nasyon

(monokloram�n, d�kloroam�n) �le yapılab�lmekted�r. Klor en yaygın kullanılan dezenfektandır.  Klorlama konusunda
aşağıdak� hususlara d�kkat ed�lmel�d�r.

a) Tes�ste arıtılmış  suyun tüket�me ver�lmeden önce son klorlama ün�tes� tert�p ed�l�r.
b) Son klorlama ün�tes�, klorun suya homojen şek�lde dağılmasını sağlayacak şek�lde tasarlanır ve projelerdek�

proses şartnameler�ne ve suyun özell�ğ�ne göre yeterl� temas süres� sağlanır.
c) Arıtılmış suda 0,2-0,5 mg/L bak�ye serbest klor kalacak şek�lde arıtma tes�s�nde son klorlama yapılır.
ç) Arıtma çıkışında klor sev�yes�n� ölçen otomat�k klor ölçüm c�hazları bulunur. Bu c�hazlar otomasyona bağlı

olarak çalışan, su �çer�s�ndek� serbest klor sev�yes�ne göre otomat�k olarak ayarlanır.
d) Ham suda sürekl� olarak SUVA 254 nm değer�n�n 4 mg/L.cm’den ve TOK değer�n�n 3 mg/L’den büyük

olduğu durumlarda tes�ste ozonlama mevcutsa ozonlama sonrası BÇOK g�der�m� �ç�n b�yoloj�k olarak akt�f kum
f�ltres� veya b�yoloj�k akt�f karbon ün�tes� kullanılır.

e) Ham suda dönemsel veya anlık olarak SUVA 254 nm değer�n�n 4 mg/L.cm’den ve TOK değer�n�n 3
mg/L’den büyük olduğu durumlar �le SUVA 254 nm değer�n�n 2 mg/L.cm’den ve TOK değer�n�n 4 mg/L’den büyük
olduğu durumlarda toz akt�f karbon kullanılab�l�r.

Sertl�k g�derme

MADDE 20 – (1) Sertl�k esasen sudak� kals�yum [Ca2+] ve magnezyum [Mg2+] �yonlarından �ler�
gelmekted�r. Dem�r, mangan, ç�nko, kurşun g�b� �k� değerl�kl� metal �yonları da suya sertl�k vermeler�ne rağmen
sularda öneml� m�ktarlarda bulunmazlar. İçme suyu �ç�n tavs�ye ed�len sertl�k değer� 75 – 100 mg CaCO3/L’d�r. İçme

sularından sertl�k g�der�lmes�nde; tek kademel� veya �k� kademel� k�reç-soda metodu, sodyum h�droks�t �le muamele,
sodyum fosfat �le yumuşatma ve �yon değ�şt�rme g�b� farklı tekn�kler uygulanab�l�r. Bu yöntemler�n �lk üçünde temel

prens�p, [Ca2+] ve [Mg2+] �yonlarının suda çözünmeyen b�leş�kler hal�ne get�r�lerek çöktürülmes�d�r. İyon değ�şt�rme
�se, suya sertl�k veren �yonların başka b�r �yonla değ�şt�r�lmes� esasına dayanmaktadır. İçme suyundan sertl�k
g�der�m�nde yukarıda bahsed�len yöntemlerle �lg�l� aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.



a) K�reç-soda �şlem�nde, k�reç (Ca(OH)2) ve soda (Na2CO3) suya katılmak suret�yle sertl�k g�der�lmekted�r.

b) Karbonat sertl�ğ� (geç�c� sertl�k), k�reç �laves� �le CaCO3 veya Mg(OH)2’�n çöktürülmes� suret�yle

g�der�leb�l�r.
c) Kals�yumdan �ler� gelen karbonat olmayan sertl�k (kalıcı sertl�k), soda �laves� net�ces�nde ortaya çıkan

CaCO3’ın çöktürülmes� suret�yle g�der�leb�l�r.

ç) Magnezyumdan �ler� gelen kalıcı sertl�k, k�reç �laves� �le meydana gelen Mg(OH)2’�n çöktürülmes� �le

uzaklaştırılır.
d) Geç�c� ve kalıcı sertl�k, suya sadece sodyum h�droks�t (NaOH, kost�k soda) �laves� �le de g�der�leb�l�r.

Ancak bu yöntemde, CaSO4’ın Na2CO3 �le reaks�yona g�receğ� ve oluşan CaCO3’ın çöktürülmek suret�yle

g�der�leb�leceğ� göz önüne alınır.
e) Tek kademel� k�reç-soda metodu, sadece kals�yumdan �ler� gelen sertl�ğ�n g�der�lmes� �ç�n uygundur. Bu

şartlarda, magnezyumun kabul ed�leb�lecek konsantrasyonlarda olması gerekl�d�r. Eğer, karbonat olmayan sertl�ğ�n de
g�der�lmes� �sten�rse, suya soda �laves� yapılır.

f) Tek kademel� yumuşatma �şlem�nde; hızlı karıştırma, yumaklaştırma, çöktürme ve karbonlama kısımları
bulunur. Karbonlama kısmından sonra su f�ltrelerde süzülür.

g) K�reç-soda �le sertl�k g�derme yöntem�nde fazla m�ktarda çamur meydana gelmekte olup çamurun sürekl�
olarak alındığı mekan�k çamur sıyırıcıların kullanılması söz konusudur. Bu çamurlar, çabuk b�r şek�lde kurumadıkları
�ç�n gen�ş alanlara �ht�yaç duyulur. Bu sebeple, tes�ste oluşan k�reç çamurlarının kurutulup tekrar yakılmak suret�yle
sönmem�ş k�reç hal�ne get�r�lerek yen�den kullanılması daha uygundur.

ğ) İk� kademel� k�reç-soda metodu, kals�yum ve magnezyum sertl�kler�n�n b�rl�kte g�der�lmes� �ç�n uygun b�r
arıtma s�stem�d�r. Bu s�stem�n yatırım mal�yet� fazla olsa da, �şletme mal�yet� d�ğer yöntemlerden daha azdır. Bu
yöntem �le kalıcı sertl�ğ�n g�der�lmes� �sten�yorsa, soda �laves�n�n b�r�nc� kademe karbonlama �le �k�nc� kademe
karbonlama arasında yapılması uygundur.

h) Suyun çok fazla yumuşatılmasına �ht�yaç duyulmadığı durumlarda, suyun b�r kısmı yumuşatma �şlem�ne
ver�lmeyerek bölünür ve k�reç �laves� hattı baypas ed�lerek suyun b�r kısmı karbonlamaya ver�l�r.

ı) K�reç �le yumuşatma �şlem�nde; kuyu sularındak� 2 değerl�kl� dem�r g�der�leb�lmekte, çökelen yumaklarla
b�rl�kte bazı organ�k maddeler de sudan uzaklaştırılab�lmekte ve bazı eser elementler�n (Hg, Pb, Zn)
konsantrasyonlarında azalmalar sağlanab�lmekted�r.

�) Sodyum h�droks�t (kost�k soda) �le yumuşatma �şlem�nde, kost�k sodanın suya tatb�k ed�lmes� kolay olup bu
yöntemde sodyum h�droks�t �le karbonat ve karbonat olmayan sertl�kler�n her �k�s� de g�der�leb�l�r. Ayrıca, NaOH
kullanılması hal�nde meydana gelen çamur m�ktarı, k�reç kullanmasına göre daha azdır. Su sıcaklığının 1-22 °C
arasındak� değerler� �ç�n NaOH �le olan reaks�yonlara sıcaklığın b�r etk�s� yoktur. Ancak, su sıcaklığının 6 °C’den
düşük olduğu şartlarda k�reç kullanılması hal�nde reaks�yon hızları öneml� ölçüde azalmaktadır.

Karbonlama
MADDE 21 – (1) Yumuşatılmış sular, CaCO3 �le doymuş durumda olduğundan yüksek pH değerler�ne

sah�pt�r. Bu nedenle, yumuşatılmış suların f�ltrasyon �şlem�nden önce stab�l�ze ed�lmeler� gerekmekted�r. Bunun �ç�n
suya CO2 ver�l�r veya as�t �laves� yapılır. İşletme mal�yet�n�n düşük olması açısından bu �şlem �ç�n çoğunlukla CO2

kullanılır. Bu nedenle, bu �şleme “karbonlama” adı ver�lmekted�r. K�reçle yumuşatılmış olan sular, CaCO3 �le aşırı

doymuş halde olduğundan, bu sular kals�yum karbonat �le dengel� halde değ�ld�r. Bu nedenle kals�yum karbonat;
f�ltreler, boru hatları, su saatler� g�b� ün�telerde ve ek�pmanlarda çökelerek tıkanmalara sebeb�yet vermekted�r. Bunu
engellemek maksadıyla, çöktürme havuzlarında çökelmeyen fazla kals�yum karbonatın, kals�yum b�karbonat
(Ca(HCO3)2) hal�ne get�r�lmes� gerekmekted�r. Kals�yum b�karbonat, kals�yum karbonata kıyasla suda çok �y� er�r ve

arıtma b�r�mler�nde çökelmez. Karbonatların b�karbonat hal�ne dönüşmes� �ç�n suyun pH değer�n�n yaklaşık 8,3’e
düşürülmes� gerekmekted�r. Bu nedenle, suyun pH değer� �stenen değer�n altına düşmemes� �ç�n  suya �ht�yaç
duyulandan fazla CO2 ver�lmemel�d�r. Çünkü pH değer� �sten�len değer�n altına düştüğü durumda bütün kals�yum

karbonatlar, kals�yum b�karbonat formuna dönüşemed�ğ�nden su karbonat ve b�karbonat �yonları yönünden dengede
tutulamaz. İçme suyu arıtma tes�s�nde karbonlama havuzuna �ht�yaç duyulması hal�nde aşağıdak� hususlara d�kkat
ed�l�r.

a) Karbond�oks�t, karbonlama tankındak� suya havuz tabanından, gözenekl� veya del�kl� borular vasıtasıyla
ver�l�r.

b) İş sağlığı ve �ş emn�yet� bakımından karbonlama havuzları atmosfere açıktır. Aks� takd�rde havalandırma
s�stem� kurulur.

c) Karbonlama havuzlarının der�nl�ğ� 3-5 m arasında, bekleme süres� her b�r bölmede 7-15 dak�ka arasında
seç�l�r.

ç) İlk ve son karbonlama bölümler� arasındak� reaks�yon ve çökelme kısmında �se bekletme süres� 45 dak�ka
c�varında alınab�l�r.

d) Karbonlama havuzunun yüzey yükü �se 4 m3/m2/sa c�varında seç�leb�l�r.
İyon değ�şt�rme
MADDE 22 – (1) İyon değ�şt�rme, b�r �yonun d�ğer b�r �yonla yer değ�şt�rmes� esasına dayanan b�r yöntem

olup katyon değ�şt�rme (baz değ�şt�rme) ve anyon değ�şt�rme (as�t değ�şt�rme) şekl�nde �k� kısımda ele alınmaktadır.
Katyon değ�şt�rme, poz�t�f b�r �yonun veya katyonun, d�ğer b�r poz�t�f �yonla yer değ�şt�rmes�d�r. Doğal sularda

katyonlar; Ca2+, Mg2+, Na+, H+, Fe2+ ve Mn2+ g�b� maddelerd�r. Anyon değ�şt�rme, negat�f b�r �yonun veya anyonun,

d�ğer b�r negat�f �yonla yer değ�şt�rmes�d�r. Doğal sularda anyonlar genel olarak; Cl , SO4
2-, NO3 g�b� maddelerd�r.

İçme suyunda �yon değ�şt�rme yöntem�yle �lg�l� olarak aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.
a) Reç�nel� katyon değ�şt�r�c�ler, sülfonatlara çevr�lm�ş pol�strenler�n sentet�k organ�k pol�merler� olup bunlar

tanel� ve boncuğa benzer şek�lde �mal ed�l�r. Bunlar sodyum bazlı (Na2R) ve h�drojen bazlı (H2R) �yon değ�şt�r�c�ler
olab�l�r.

b) Sodyum bazlı �yon değ�şt�r�c� reç�neler�n rejenerasyonu NaCl �le h�drojen bazlı �yon değ�şt�r�c�ler�n
rejenerasyonu �se H2SO4 �le yapılmaktadır.

c) Katyon değ�şt�r�c�lerde, rejenerasyonda kullanılan madden�n veya �yon değ�şt�r�c�n�n t�p�ne bağlı olarak
sodyum ya da h�drojen �yonları �le sıvı �ç�ndek� katyonların (+) b�r kısmı veya tamamı yer değ�şt�r�r.

ç) Anyon değ�şt�r�c�lerde karbonat ya da h�droks�t �yonları �le sıvı �ç�ndek� anyonların (-), b�r kısmı veya
tamamı yer değ�şt�r�r.

d) Suyun yumuşatılması �şlem�nde, sodyum formundak� katyon�k �yon değ�şt�r�c�ler kullanılmaktadır.
e) Reç�neden teşk�l ed�lm�ş f�ltre yatağı kalınlığı 0,75-2,0 m arasında seç�l�r.
f) F�ltreler, basınçlı veya serbest yüzeyl� olarak �nşa ed�leb�l�rler. F�ltre hızı 5-15 m/sa arasında alınır. Ortalama

b�r değer olarak 10 m/sa c�varında alınması uygundur.

- - 



g) Bazı hallerde, f�ltre hızı 20-40 m/sa arasında alınab�l�rse de, yüzey yükünün her şartta 40 m/sa değer�nden
daha az olması gerekl�d�r.

ğ) Tasarımda, rejenerasyon süres� 30 dak�ka ve reç�nen�n efekt�f çapı 0,5 mm olarak seç�leb�l�r.
h) Ham sudak� sertl�ğ�n �yon değ�şt�r�c�ler �le g�der�lmes� durumunda önce su anal�z�n�n doğruluğu yan� katyon

ve anyonların denges� kontrol ed�l�r. Daha sonra, sudak� sertl�k değer� hesaplanır ve uygun tasarım parametreler�
seç�lerek �stenen çıkış kal�tes� değerler�ne göre �yon değ�şt�rme s�stem� projelend�r�l�r.

Çamur  yoğunlaştırma ve bertaraf s�stem�
MADDE 23 – (1) Çamur yoğunlaştırma konusunda aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.
a) Çökelt�m havuzu tabanından alınan çamur, genell�kle %0,5- 1,5 arasında katı madde �çer�r. Bu sulu

çamurun sulu kısmının kazanılması �ç�n çamur yoğunlaştırıcı tankları kullanılır.
b) Durultuculardan ve f�ltre ger� yıkama suyu tutma tankından  gelen çamurlar, çamur yoğunlaştırma

ün�teler�ne ver�l�r.
c) Çamurun ger� kazanılması maksadıyla, çöken çamur da ayrıca b�r durultma �şlem�ne tab� tutulur.
ç) Çamur toplama havuzlarının yüzey sularının tekrar tes�s�n başına veya çöktürme ün�tes� önces� ün�telere

ger� döndürülmes� öner�lmez, ancak su kısıtı olduğu durumlarda bu durum terc�h ed�leb�l�r.
d) Yoğunlaşan çamur, çamur susuzlaştırıcı tes�s�ne caz�be veya otomat�k çamur pompaları vasıtasıyla �let�l�r.
e) Gerekl� hallerde, yoğunlaştırıcıda toplanan çamurun yoğunluğunu artırıcı pol�elektrol�t, k�reç veya bu

maksatla kullanılab�lecek d�ğer uygun k�myasal maddeler �lave ed�l�r.
f) Çamur susuzlaştırma ek�pmanına (f�ltre pres, santr�füj, belt f�ltre) ver�lerek susuzlaştırma oranı artırılır ve

katı madde oranı yüksek çamur tes�sten uzaklaştırılır.
g) Çamur yoğunlaştırma b�nası �ç�nde teçh�z ed�len çamur pompaları, yoğunlaşmış çamuru susuzlaştırıcıya

basab�lecek sayıda ve kapas�tede bulundurulur.
ğ) Tes�s�n çamur susuzlaştırma ün�tes�ne g�ren çamur m�ktarının ölçülmes� �ç�n susuzlaştırma ün�tes� başına

çamur deb�metres� konulur.
h) İçme suyu arıtma tes�sler�nde oluşacak çamurların depolanması, nakl�yes� ve bertarafı Çevre Kanunu ve

�lg�l� mevzuat hükümler�nce yapılır. İlg�l� tes�sler bu doğrultuda projelend�r�l�r.
Çamur susuzlaştırma s�stem�
MADDE 24 – (1) Çamur yoğunlaştırma tankından çamur susuzlaştırma ün�tes�ne gelen çamurun katı madde

m�ktarı %2-7 c�varındadır. Özell�kle çamurun tes�sten uzaklaştırma �şlem�n� daha ekonom�k hale get�rmek �ç�n farklı
metotlar �le çamurun katı madde m�ktarı %15-25 aralığına get�r�lerek çamurun yoğunluğu arttırılır. Bu metotlar;

a) F�ltre pres yöntem�nde f�ltre presler b�rb�r� ardına sıralanmış etrafı bu �ş �ç�n uygun f�ltre bezler�yle çevr�l�
plakalardan oluşmaktadır. F�ltre preslerde pol�elektrol�t ve sönmüş k�reç �lave ed�lm�ş çamura yüksek basınç uygulanır
ve bünyes�nde bulunan suyun f�ltre bez�nden geçmes� sağlanır. Geç�rgen f�ltre bez�nde sulu kısmı ayrılan çamur %30’a
yakın katı madde �ht�va edeb�l�r. Bu s�stem �le çamur toplama havuzlarının d�b�nde oluşan yoğun çamur, suyu alınarak
tes�sten uzaklaştırılır.

b) Belt f�ltre yöntem� belt üzer�nde hareket eden çamurun f�z�ksel olarak �k� belt arasında sıkıştırılarak
susuzlaştırılması �şlem�d�r. B�yoloj�k çamurların ve çamur çürütücüden çıkan atıkların susuzlaştırılmasında sıklıkla
kullanılır.

c) Santr�füj yöntem� (dekantör), mekan�k s�stem�n �çer�s�ndek� tamburun dönerek, merkez kaç kuvvet�
oluşturması ve çamur sıvısının olab�ld�ğ�nce katıdan uzaklaştırılması prens�b�ne dayanır.

Tem�z su deposu
MADDE 25 – (1) İçme suyu arıtma tes�s�n�n sonunda, tes�ste arıtılan su �le �ht�yaç duyulan suyun

dengelemes�n�n yapılab�lmes� maksadı �le en az 1 saatl�k su �ht�yacını karşılayab�lecek kapas�tede b�r tem�z su haznes�
yapılmalıdır. Bu konuda aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.

a) Tem�z su deposu genell�kle �k� gözlü olarak �nşa ed�ld�ğ�nden bakım �şlemler� b�rer göz devre dışına
alınarak yapılır.

b) D�p tahl�yeler açılarak taban ve perdelerde yosunlaşma varsa bu bölgeler k�reç �le badana yapılarak
dezenfekte ed�l�r. D�be çöken maddeler yıkanarak atılır.

c) Manevra odasındak� h�drofor, pompalar, vana ve borular sık sık kontrol ed�l�r ve gerekt�ğ�nde bakımları
yapılır.

ç) Bu s�stemde, arıtma tes�s�nde üret�len su m�ktarının ölçümü ve deb� kontrolü �ç�n ana kumanda panosundan
müdahale ed�leb�l�r şek�lde b�r elektron�k deb� ölçer �le motor kumandalı akım ayar vanası veya kelebek vana
bulundurulur.

K�myasal maddeler�n tem�n�, taşınması ve depolanması
MADDE 26 – (1) K�myasal maddeler�n tem�n�, taşınması ve depolanmasında aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.
a) F�z�k� özell�kler�ne göre k�myasal maddeler�n bazıları paketler hal�nde, bazıları tanklarla, bazıları �se

s�lolarla taşınıp k�myasal madde depolarında dış tes�rlere karşı korunur vaz�yette depolanır.
b) Depolama bölümü, k�myasal madde get�ren araçların kolaylıkla yanaşab�leceğ� şek�lde ve zem�n katta

bulunur.
c) K�myasalın c�ns� ve tes�se ulaşım �mkanına göre k�myasal depolama süres� değ�şmekted�r. K�myasalların

depolama m�ktarları ortalama doza göre hesaplanır. Depolama m�ktarı en az 15 günlük �ht�yacı karşılayacak şek�lde
bel�rlen�r.

ç) Çözelt� hazırlama tanklarının üst kapak sev�yes�, zem�n kat tabanı �le aynı kotta olur, çözelt� tankları zem�ne
gömülü, çözelt� dozlama pompaları �se çözelt� tank tabanından emme yapab�lecek şek�lde bodrum katta bulunur.

d) Çözelt� hazırlanması kes�kl� s�steme göre ve el kumandalı olarak yapılır. Çözelt� hazırlama tankları 2 adet
olarak d�zayn ed�l�r, tankların malzemes� betonarme olab�leceğ� g�b� küçük tes�slerde sac veya CTP’de olab�l�r. Ayrıca
bu tankların �ç� betonarme tank olsa b�le yalıtım malzemes� �le kaplanır.

e) Çözelt� tanklarının üzer�n� kapalı tutacak ve tem�zl�k �ç�n yeterl� olacak büyüklükte kapak yapılır.
f) Çözelt� hazırlanırken �lave ed�len k�myasal madden�n suyla karışımı, emn�yet ve homojenl�k açısından

gerekt�ğ� durumlarda mekan�k karıştırma ek�pmanı �le yapılır.
g) K�myasal madde b�nasında b�r kontrol odası ve soyunma odası bulunur.
ğ) Tehl�kel� sıvı k�myasal maddeler�n veya yakıtların depolanacağı veya taşınacağı yerlerde sızıntı olması

durumunda, çevreye olumsuz etk�ler�n önlenmes� �ç�n gerekl� düzenlemeler yapılır.
h) Ç�ft duvarlı tank, taşma havuzu, sızıntı algılayıcıları g�b� gerekl� emn�yet tedb�rler� depolanacak hac�mlere

göre alınır ve muhtemel r�skler göz önünde bulundurulur.
ı) B�rb�rler�yle etk�leş�mler� sonucunda tehl�kel� karışımlar oluşturab�lecek veya d�ğer tankların malzemeler�ne

zarar vereb�lecek k�myasal maddeler� �çeren tanklar tek b�r tahl�ye hattını kullanmaz.
�) K�myasal maddeler�n �st�flend�ğ� ortam nemden korunur. Bu kısımda, k�myasal maddelerden başka b�r şey

depolanmaz.
j) Depo bölümü zaman zaman tozlanmaya karşı tem�zlen�r. K�myasal maddeler �st�flen�rken asp�ratörler

sürekl� çalıştırılır ve tozlanmaya karşı maske takılır.



k) K�mya b�nasındak� çözelt� hazırlama tanklarında taşkın ve d�p tahl�yeler zaman zaman kontrol ed�lerek
tıkanma olup olmadığına bakılır. Basma hattında tıkanma olmamasına d�kkat ed�l�r. Emme ve basma hatlarındak�
vanalar kapalı �ken pompalar çalıştırılmaz.

l) Dozlama s�stem� uzun süre kullanılmayacaksa tank ve hatlar yıkanarak tem�z bırakılır.
Su ve enerj� tem�n�
MADDE 27 – (1)  Su ve enerj� tem�n� konusunda aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r:
a) Tes�s �ç� su �ht�yacını karşılamak üzere serv�s suyu tem�n� çıkış suyundan alınarak �ht�yaç duyulan noktalara

borularla taşınır.
b) Tes�s�n �ht�yaç duyduğu elektr�k enerj�s�, elektr�k kurumunun göstereceğ� trafo veya hattan alınacak şek�lde

enerj� nak�l hattı projelend�r�l�r ve bu projeler �lg�l� elektr�k �dares�n�n onayına sunulur.
c) Tes�stek� elektr�k kes�nt�s� sırasında su üret�m�n�n durmaması �ç�n asgar� sev�yede (ger� yıkama �şlemler�

har�ç) elektr�k üret�lmes�n� sağlayan b�r jeneratör grubu tes�s ed�l�r ve jeneratör ün�tes�n�n bakımı, bakım tal�matlarına
uygun olarak yapılır.

ç) Elektr�k kes�nt�s� uzun sürel� olduğunda, ac�l durum güç ün�teler� veya arıza sırasında yeterl� enerj�y�
karşılayab�lecek eşdeğer n�tel�kte b�r tes�sat bulunur.

d) Ac�l durum güç kaynağı, en azından ölçme ve kontrol s�stem�, pompalar ve d�ğer mekan�k ek�pmanlar �ç�n
gerekl� olan enerj�y� sağlayab�l�r şek�lde seç�l�r.

e) Enerj� kes�nt�s�nden sonra arıtma tes�s� tekrar çalıştığında, arıtma tes�s�n�n normal çalışma moduna otomat�k
olarak geçmes�ne �mkan verecek şek�lde b�r tasarım yapılır.

f) Tes�s�n �dare b�nası, k�mya ve klor b�nası mevcut durumda var �se lojman, f�ltre kontrol galer�s� g�b�
ün�teler�n�n ısıtılması �ç�n b�r ısı merkez� kurulur ve bunun bakımı kazan bakım tal�matlarına uygun olarak yaz
aylarında yapılır.

Tes�s deneyler�
MADDE 28 – (1) İçme suyu arıtma tes�s�nde veya tes�s dışında �şletmec� tarafından �şlet�len b�r laboratuvar

kurulur veya akred�te laboratuvarlarda rut�n anal�z ve deneyler yaptırılır. Tes�se a�t deneyler; ham su (g�r�ş suyunun
kal�tes�n� sürekl� �zlemek ve arıtmada kullanılacak k�myasal madde ve m�ktarlarına karar vermek �ç�n), proses
(arıtmanın ver�ml� ve ekonom�k şek�lde yapılab�lmes� �ç�n kullanılacak k�myasalların c�ns� ve m�ktarını tesp�t etmek
�ç�n) ve çıkış suyu (çıkış suyunun �stenen �çme suyu standardında olup olmadığını �zlemek �ç�n) deneyler� olmak üzere
üç noktada rut�n olarak yapılır ve kayıt altına alınır. Rut�n anal�zler; İçme Suyu Tem�n Ed�len Suların Kal�tes� ve
Arıtılması Hakkında Yönetmel�k kapsamında gerçekleşt�r�l�r. Günlük olarak �se; g�r�ş suyunda �letkenl�k, bulanıklık,
pH, E.kol�, fekal kol�form, renk, tat ve koku; çıkış suyunda �se bak�ye klor ve bak�ye klor anal�zler� yapılır. Ayrıca,
tes�s�n �ht�yacına göre anal�z� gereken parametreler eklen�r ve bu kapsamda İnsan� Tüket�m Amaçlı Sular Hakkındak�
Yönetmel�k ve İçme Suyu Tem�n Ed�len Suların Kal�tes� ve Arıtılması Hakkında Yönetmel�k hususları göz önünde
bulundurulur.

Otomasyon �şler� ve bölgesel kontrol panoları
MADDE 29 – (1) Otomasyon �şler� ve bölgesel kontrol panolarına �l�şk�n olarak aşağıdak� hususlara d�kkat

ed�l�r.
a) İçme suyu arıtma tes�s�n�n b�r noktadan �dares� ve �şlet�lmes� �ç�n merkez� otomasyon s�stem� (SCADA)

kurulur. Bütün ek�pmanlar, tek b�r merkezden kumanda ed�leb�lecek şek�lde d�zayn ed�l�r.
b) Tes�se a�t b�r otomasyon programı hazırlanır. Bütün �şlemler b�lg�sayar ortamında ve kontrolünde olur ve

tes�sle �lg�l� bütün ver�ler bu program vasıtasıyla sürekl� olarak kayıt altına alınır.
c) Tes�ste bulunan ün�teler�n elektromekan�k �le �lg�l� kısımlarına müdahale ed�leb�lmes� �ç�n bölgesel kontrol

panoları kurulur. İht�yaç hal�nde o ün�teye kend� panosundan operatörler vasıtası �le müdahale etme �mkânı sağlanır.
ç) Otomasyon programı, etk�l� b�r �şletme �ç�n gerekl� tüm b�lg�ler� (deb�ler, sev�yeler, basınçlar, sıcaklıklar,

çözünmüş oks�jen konsantrasyonu, pH değerler� ve d�ğer konsantrasyonlar) �çer�r.
d) Başlıca otomat�k kal�te kontrol ve ölçüm ek�pmanları (deb�metreler, pH metre, bulanıklık ölçer, bak�ye klor

anal�zörü) her gün kontrol ed�l�r, gerek�rse kal�brasyonları yapılır,  yen�len�r ve kullanma tal�matlarına uyulur.
e) Elektr�k panolarının bulunduğu kumanda ve pano odalarının, çok sıcak aylarda aşırı ısınmasının önüne

geçeb�lmek maksadıyla bu bölümlere soğutucu ek�pmanlar konulur.
f) İçme suyu arıtma tes�sler�nde bütün ün�teler ve ana ek�pmanlar otomasyon s�stem�yle bağlantılı olur. Arıza

durumlarında gerekl� önlemler�n alınab�lmes� ve kontrol odasına haber ulaştırılab�lmes� �ç�n alarm s�stem� bulunur.
Tal� yapılar
MADDE 30 – (1) İçme suyu arıtma tes�s�n�n �şlet�lmes�ne yönel�k bürolar, laboratuvar, ana kontrol panosu,

yemekhaney� �çeren �dar� b�na, bekç� b�nası, atölye, ısı merkez�, d�zel elektrojen b�nası ve depo g�b� tal� yapılar tes�s
�ç�nde yer alır.

Uygulama ve �nşaat projeler�
MADDE 31 – (1) Tes�se a�t bütün etüt ve proje çalışmaları �le her ün�teye a�t tekn�k b�lg� ve özell�kler, tasarım

kr�terler� ve hesapları �çeren avan proje raporu Bakanlıkça yayımlanacak genelge doğrultusunda hazırlanır. Bu rapor
Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra uygulama projeler� hazırlanır. Proses esaslı bu projelerde; yerleş�m planı,
genel görünüş, h�drol�k prof�l ve P&I d�yagramları yer alır.

(2) Proses projeler�n�n tamamlanmasından sonra tes�s�n �nşaat projeler� hazırlanır. İnşaat esaslı uyguma
projeler�nde; stat�k ve betonarme hesap ve projeler�, çel�k projeler�, kazı dolgu ve d�ğer toprak �şler� �le �lg�l� plan kes�t
ve hesapları, m�mar� s�stem detayları, yol projeler� ve bunlara a�t en ve boy kes�tler, tes�s�n çevre düzenlemes�, altyapı
ve çevre drenajı �le �lg�l� hesap ve projeler�, mekan�k ek�pman projeler�, ısıtma, havalandırma ve sıhh� tes�sat projeler�,
kuvvet-kumanda ve otomasyon (SCADA) topoloj�s� projeler�, enerj� ve güç dağıtım hattı ve saha �ç� ve tes�s �ç�
aydınlatma projeler�, yangın �hbar projeler� ve bütün bu projelere a�t mahal l�stes� �le metraj ve keş�fler� de
hazırlanarak �lg�l� �daren�n onayına sunulur.

Tes�s�n �şletmeye alınması ve bakımı
MADDE 32 – (1) Bu konuda aşağıdak� hususlara d�kkat ed�l�r.
a) İçme suyu arıtma tes�s� tamamlandıktan sonra yüklen�c� f�rma, �lg�l� �dare �le b�rl�kte tes�s� �şletmeye alır.

Tes�s�n �şletmeye alınma süres� �dare tarafından bel�rlen�r.
b) Tes�s�n �şletmeye alınab�lmes� �ç�n tes�se a�t tüm ün�teler�n problems�z olarak çalışması ve eks�ks�z olması

esastır. İşletmeye alınış tar�h� �ç�n tes�s�n problems�z olarak çalışmaya başladığı tar�h esas alınır ve tutanak �le tesp�t
ed�l�r.

c) Tes�ste bulunan bütün ün�teler veya ek�pmanlar �ç�n ayrı ayrı �şletme, bakım ve tam�r tal�matı hazırlanır ve
cam çerçevel� olarak a�t olduğu ün�teye ve ek�pmanın bulunduğu yerden görüleb�lecek şek�lde asılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
M�krok�rlet�c�ler�n Özell�kler� ve Arıtımı

M�krok�rlet�c�ler �ç�n arıtma proses� seç�m�
MADDE 33 – (1) İçme suyu kaynaklarında tesp�t ed�len 49 adet m�krok�rlet�c� parametren�n f�z�kok�myasal

özell�kler� Ek 3 Tablo 44’te ver�lm�şt�r.



(2) İçme suyu arıtımında m�krok�rlet�c� g�der�m� �ç�n arıtma proses� seçerken Ek 3 Tablo 45’te ver�len proses
seçme matr�s� kullanılır. 49 m�krok�rlet�c� parametre �çeren tabloda l�teratürde tesp�t ed�len arıtma yöntemler� ve
ver�mler�ne göre kullanılab�lecek arıtma prosesler� sunulmuştur. Tabloda, her b�r m�krok�rlet�c� �ç�n arıtma
prosesler�ne karşılık ver�len 1’den 9’a kadar olan puanlama arasında en uygun ve öner�len 1 numara olan arıtma
metodudur. Bu puanlama matr�s�nde, her b�r m�krok�rlet�c� parametre �ç�n l�teratürdek� çalışmalara göre m�krok�rlet�c�
g�der�l�rken en fazla ver�m elde ed�lmes�n�n yanı sıra arıtma yöntem�n�n güven�l�rl�ğ�, kompleksl�ğ�, �nşası, �şlet�lmes�,
arıtma sonucunda çıkacak atıklar, ön arıtma gerekl�l�ğ�, yan ürün oluşturma potans�yel� g�b� toplam 18 kr�ter d�kkate
alınmıştır. Çoklu kr�ter anal�z� yapılarak en çok öner�lenden en az öner�lene doğru (1’den 9’a doğru) b�r sıralama
yapılmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
S�yanobakter�ler�n Özell�kler� ve Arıtımı

S�yanobakter�ler �ç�n arıtma proses� seç�m�
MADDE 34 – (1) Göl, den�z, hal�ç, �çme suyu rezervuarı g�b� su ortamlarında bulunab�len s�yanobakter�ler,

aşırı çoğalmaları sonucunda d�ğer canlılar �ç�n toks�k olan (s�yanotoks�nler) veya tat kokuya sebep olan �k�nc�l
metabol�tler� (Geosm�n ve 2-MIB) üreteb�lmekted�r.

(2) Ek 4’te s�yanobakter� ve s�yanotoks�nler�n özell�kler�n�n yanı sıra g�der�m yöntemler�, arıtma stratej�ler� ve
ham suda r�sk yönet�m� ver�lm�şt�r.

ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler

Yürürlük
MADDE 35 – (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 36 – (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 
Ekler� �ç�n tıklayınız.
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