
 

 

 

 

 

 

 

1. 6360 SAYILI KANUN ÖNCESİ ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

SORUMLULUĞUNDA İŞLETİLEN TESİSLER: 

 

• Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi 

• Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi 

• Karaisalı Atıksu Arıtma Tesisi 

 

2. 6360 SAYILI KANUN SONRASI ADANA SU VE KANALİZASYON İDARESİ SORUMLULUĞUNA 

DAHİL OLAN TESİSLER: 

 

• Ceyhan İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi  

• Kozan Atıksu Arıtma Tesisi  

• Yumurtalık Atıksu Arıtma Tesisi  
 

ATIKSU ARITMA TESİSLERİ FİNANSMANI 

 

Adana Seyhan Bölgesine ait atıksular Akdeniz’e, Yüreğir Bölgesine ait atıksular ise önce Seyhan 

nehrine buradan da Akdeniz’e dökülerek, Akdeniz’in kirletilmesine sebep olmaktaydı. Bu kirliliği 

önlemek amacıyla inşa edilen Adana Batı Atıksu Arıtma Tesisi (Seyhan ) ve Adana Doğu Atıksu 

Arıtma Tesisi (Yüreğir) Akdeniz’in kirletilmesini büyük ölçüde engellemiştir. ASKİ Genel 

Müdürlüğü Atıksu Arıtma Tesislerini yapmak için Avrupa Yatırım Bankasından 45 milyon Euro 

kredi temin ederek Hazinenin de garantisiyle 12.11.1997 tarihinde bir kredi anlaşması imzalamıştır. 

Kredi 5,5 yıl ödemesiz, 13 yıl geri ödemeli, 18.5 yıllık vadeli ve %3.5 faizli ucuz kredidir. Atıksu 

Arıtma Tesisleri inşaatı sözleşmesi Avrupa Yatırım Bankası ile mutabakata varılarak 25.11.1999 

tarihinde imzalanmış olup 08.12.1999 tarihinde Yer Teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İlk etapta 

Seyhan ( Batı Adana ) Atıksu Arıtma Tesisi tam biyolojik arıtma tesisi, Yüreğir ( Doğu Adana ) 

Atıksu Arıtma Tesisi ise mekanik arıtma tesisi olarak inşaa edilmiştir. Kredinin kalan kısmı ve ASKİ 

öz kaynakları ile aynı sözleşme kapsamında Yüreğir                          ( Doğu   Adana ) Atıksu Arıtma 

Tesisi mekanik arıtmadan biyolojik arıtmaya dönüştürülmüştür. 

 

SEYHAN VE YÜREĞİR ATIKSU ARITMA TESİSLERİ 

 

ADANA, Seyhan nehri ile ADANA BATI ve ADANA DOĞU olarak iki önemli havzaya 

ayrılmaktadır. Seyhan Atıksu Arıtma tesisi Seyhan İlçesi, Yenidam Mahallesi civarında, drenaj 

kanalı TD8’e boşalan ana atıksu kolektörlerinin çıkışında 650.000 m2 alan üzerinde bulunmaktadır. 

Yüreğir Atıksu arıtma tesisi ise, Yüreğir İlçesi Güneşli Kum Ocakları mevkiinde 400.000 m2 alan 

üzerinde bulunmaktadır. Doğu ve Batı Adana için iki adet Atıksu Arıtma Tesisinin Anahtar Teslim 

İnşaatı, mekanik ve elektrik işleri 3,5 yılda tamamlanmış ve tesis 7 Haziran 2003 tarihinde devreye 

alınmış 1 yıllık devreye alma dönemi tamamlanarak Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi 7 Haziran 2004 

tarihinde işletmeye alınmıştır. Bu Atıksu Arıtma Tesislerinde Seyhan Nehri ve drenaj kanallarına 

arıtılmadan deşarj edilen evsel ve ön arıtmadan geçirilen endüstriyel atıksular arıtılmaktadır. 

Anahtar teslimi olarak yaptırılan “Doğu ve Batı Adana Atıksu Arıtma Tesislerinin İnşaatı, Devreye 

Alınması ve İşletilmesi “işinin ilk kısmı için; İnşaat, mekanik ve elektrik işleri (3,5 yıl) 

28.424.809,73 Euro Devreye alma dönemi boyunca test ve hizmetler (1 yıl) 850.000,00 Euro İşletme 

ve bakım dönemi (3 yıl) 7.124.073,00 Euro Yedek parça temini 625.853,27 Euro Gaz jeneratör 

ünitesi 1.674.799,24 Euro olmak üzere ilk toplam sözleşme bedeli 38.699.535,24 euro’dur. 



 

 

Doğu Adana Atıksu Arıtma Tesisinin mekanik arıtmadan biyolojik arıtmaya dönüştürülmesi ile ; 

İnşaat, mekanik ve elektrik işleri ( 20 ay ) 13.873.619,51 Euro Devreye alma dönemi boyunca test 

ve hizmetler (1 yıl) 801.273,26 Euro Yedek parça temini 315.107,23 Euro Gaz jeneratör ünitesi 

1.155.850,09 Euro olmak üzere 16.145.850,09 Euro’luk ilave yatırımla toplam Sözleşme Bedeli 

54.845.385,33 Euro dur. Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi için birinci aşama, hedef yıl 2010 yılı tahmini 

yükleri projelendirme bazı alınarak, mekanik ön-arıtma, ön çökeltme ve çok yüklü aktif çamur 

prosesine göre (VLBOD5=1,5 kg/m3/d), biyolojik arıtmayı kapsamaktadır. Bu ilk aşama dahilinde, 

çamur stabilizasyon (anaerobik mezofilik çürütme) ve çamur su-giderme tesisleri inşa edilmiştir. 

Çamur stabilizasyon ünitesi ikinci evre için halihazırda tasarlanmıştır (hedef yıl 2025). Avrupa 

Topluluğu standartlarına uygun deşarj kriterlerini sağlayacak arıtma verimine sahip olan tesis, ileri 

aşamalarda azot ve fosfor arıtımı için genişletilmeye uygun bir şekilde projelendirilmiştir. Kum ve 

yağın giderilmesi için ızgaralar ve havalandırmalı kum tutucudan oluşan mekanik ön arıtma 

tesisleri, Yüreğir Atıksu arıtma tesisinde, hedef yıl 2015 yükleri projelendirme bazı alınarak birinci 

aşama dahilindedir. 

 

                                            Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi Ana Parametreler: 

 

 

Proje Hedef Yılı 2010 2025 

Toplam Eşdeğer Nüfus 1.151.066 E.N48 1.760.958 E.N55 

Günlük Debi 227.346 m3/gün 311.973 m3/gün 

Giriş BOİ5 Konsantrasyonu 243 mg/lt 310 mg/lt 

Toplam BOİ5 55,251 kg/gün 96,853 kg/gün 

 

Tam biyolojik arıtmaya göre inşa edilmiş olan Seyhan Atıksu Arıtma Tesisinde çamur arıtma 

yapılmakta olup çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesisin % 40 

elektrik enerjisi karşılanabilmektedir. 

Proje Hedef Yılı Birinci Aşama 2025 

Toplam Eşdeğer Nüfus 531.940 E.N50 709.255 E.N50 

Günlük Debi 128.208 m3/gün 170.952 m3/gün 

Giriş BOİ5 Konsantrasyonu 207,5 mg/lt 207,5 mg/lt 

Toplam BOİ5 26.597 kg/gün 35,463 kg/gün 

 

 

İlk aşamada (proje hedef yılı 2015) mekanik arıtmaya göre inşa edilmiş olan Yüreğir Atıksu Arıtma 

Tesisi Biyolojik arıtmaya dönüştürülmüş olup, biyolojik arıtma kısmının inşaatı 27.07.2004 

tarihinde başlamıştır. Tesis 07.06.2007’de tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Tam biyolojik 

arıtmaya göre inşa edilmiş olan Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisinde çamur arıtma yapılmakta olup 

çamurdan üretilen metan gazı ile elektrik enerjisi üretilmekte ve tesisin % 60 elektrik enerjisi 

karşılanabilmektedir. 

 

 

 

 

SEYHAN ATIKSU ARITMA TESİSİ  



 

 

 

 

 

 

 

 

SEYHAN ATIKSU ARITMA TESİSİ ÜNİTE VE YAPILARI  

 

 

 

 

Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlantı, Sifon Ve Acil Taşkın Yapıları 



 

 

Seyhan Atıksu Arıtma Tesisi Atıksuyu Ø3000 ve Ø2000’lik 2 ana kollektörden DSİ drenaj 

kanalına dökülmekte iken 1 adet Ø3000’lik kollektör için ve 1 adet’de Ø2000’lik kollektör için 

olmak üzere 2 adet taşkın yapısı inşa edilmiştir. Her iki taşkın yapısı Ø1400’lük 2 adet sifon borusu 

ile birbirine bağlıdır. Taşkın yapısı 2’den alınan atıksu Taşkın Yapısı 1’de alınan atıksu ile birlikte 

Ø2600’lük boru ile giriş pompa istasyonuna bağlanmıştır.Taşkın yapıları tesisin kapasitesini aşan 

taşkın durumunda tesisi korumak amaçlı yapılmıştır. 

 

 

 

Giriş Pompa İstasyonu 

Pompa istasyonu beş adet yarı-aksiyal pervaneli dalgıç tipi santrifüj pompa ile donatılmıştır. 

Birinci aşamada maksimum debi 4 adet hizmet pompası ve bir yedek pompa ile gerçekleşmektedir. 

Pompa istasyonunun önüne, ızgara aralığı 30 mm olan 2 otomatik kaba ızgara (genişlik = 2,5 m) 

monte edilmiştir. Her bir ızgara, bir sıyırıcı ünitesiyle donatılmıştır. Bir kayışlı konveyör, sıyırılan 

atığı, bir kamyonla dökme yerine taşınan bir konteynere aktarmaktadır. Bir dalgıç pompanın 

pompalama kapasitesi 1.200 l/s’dir. Pompa istasyonu bir köprü vinciyle teçhiz edilmiştir. 

Fosseptik Boşaltma İstasyonu 

Giriş pompa istasyonunun giriş bölmesinin her iki yanına, fosseptik tankerlerinden fosseptiğin 

alınması için 4 terminalden oluşan bir fosseptik boşaltma istasyonu monte edilmiştir. 

Izgara İstasyonu 

İnce iki ızgarası olan, iki adet, İnce ızgara istasyonlarının her biri, bir kanalla giriş pompa 

istasyonuyla bağlantılıdır. İnce Izgaraların açıklığı 6 mm’dir. Her bir ızgara, tırmık (rake) ünitesi 

ile teçhiz edilmiştir. Tırmıklar, otomatik olarak elenen materyali, ızgara preslerine nakleden bant 

şeklindeki konveyörler üzerine bırakırlar. 

 

 

 

Kum ve Yağ Tankları, Kum tasnifleyici 



 

 

İki adet, kum ve yağ ayırıcı ünitenin her biri iki adet havalandırmalı kum tutucu ve buna paralel yağ 

tutucudan oluşmaktadır. Kum tutucular, mekanik iki parçalı, kum kutucu temizleme köprüleri ile 

teçhiz edilmişlerdir. Bir eksen etrafında dönen altı piston blower, kum tutucular için hava temin 

eder (4 tanesi işletmede, ikisi yedek halindedir). Kum sınıflandırıcıları, konveyör bantlara, suyu 

alınmış kumu aktarırlar. Konveyörler kumu, konteynerlerin her tarafına ulaşabilen boşaltma 

konveyörü vasıtası ile aktarırlar. Yağ ise her bir kum tutucunun yanındaki paralel bir bölme içerisine 

köpük olarak toplanır. 

 
 

Ön Çökeltme Öncesi Akı Dağılımı 

Kum tutucuların mansabında bir dağıtım kanalı vardır. Kum tutucuların çıkışı venturi kanalına 

bağlanmıştır. Ön çökeltme tanklarına dağıtım venturi kanallarından yapılmaktadır. Su seviyesi bu 

kanallar önündeki 3 adet ultrasonik seviye metre ile ölçülerek debi otomatik olarak hesaplanır. 

 

 

Ön çökeltme Tankları 

Ön çökeltme tankları, her biri ikiz bir tanktan ibaret paralel 6 üniteden oluşmaktadır. Her bir tankın 

uzunluğu 50 m genişliği ise 12 m dir. Her bir ön çökeltme ünitesi, mekanik çift parçalı tank 

temizleyici köprüyle birlikte teçhiz edilmiştir. Köprünün alt temizleyici küreği tankın alt 

yüzeyindeki çökelen atıkları tankın çamur toplama kısmına, üst kürekle de köpükleri köpük 

bölmesine taşır. Ön çökeltme tanklarındaki atık su, ara pompa istasyonuna çamurda ön 

yoğunlaştırıcılara geçirilir. 

 
 

Ara Pompa İstasyonu 



 

 

Pompa istasyonunda beş adet santrifuj tipi dalgıç pompa vardır. Birinci aşamada 4 pompa çalışır, 

1 pompa yedek olacak şekilde teçhiz edilmiştir. Pompa istasyonu, bir köprü vinciyle teçhiz 

edilmiştir. Bir adet dalgıç pompanın pompalama kapasitesi 1.300 l/s’dir. 

 

 

Havalandırma Tankları İçin Dağıtım Yapısı 

Ön arıtmadan geçen atık su, ara pompa istasyonu aracılığıyla terfi ettirilir ve havalandırma 

tanklarının önündeki iki dağıtım merkezine doğru pompalanır. Atıksu ,bir hat üzerinden akar ve 

aynı hattın geri dönüşü bir ortak dağılım ünitesine girer. Bu yapı içerisinde atık su üç aşağı akış 

bölümünde sabit savaklar vasıtası ile dağılır. 

 

Havalandırma Tankları 

Toplam 6 adet havalandırma tankı vardır. Bir adet havalandırma tankının hacmi 4.417 m3’dür. 

Havalandırma tankının uzunluğu (iç) 59,55 m, genişiği 13,7 m, su derinliği 5,55 m’dir. 

Havalandırma tanklarında yüksek etkili memran difüzörler ile santrifüjlü havalandırma sistemi 

seçilmiştir. Havalandırma tanklarının dağıtım üniteleri arasına 3’ü işletmede 1’I yedekte 4 adet 

merkezi blover içeren bir blover merkezi kurulmuştur. Her bir bloverin kapasitesi 355 Kw tır. 

 
 

Son Çökeltme Tankları Dağıtım Yapısı 

Her havalandırma tank hattının çıkışı ayrı ayrı toplanır ve son çökeltme tanklarının karşılık gelen 

grubu arasına yerleştirilmiş dağıtım yapılarına aktarılır. Her biri bir arıtma hattı için olmak üzere 

birinci aşama için 2 dağıtım yapısı kullanılır. Aktif çamur her bir dağıtım yapısından 4 son 

çökeltme tankına eşit dağılır. 



 

 

 

Son Çökeltme Tankları 

Aktif çamur arıtma hatlarının birinci aşaması için 8 son çökeltme tankı kullanılır. Bunların her bir 

dördü 2 arıtma hattına gruplanır. Her bir tankın çapı 50 m’dir. Her tank çelik konstrüksiyon sıyırıcı 

köprü ile donatılmıştır. Köprü dipten çamuru üstten köpüğü sıyıran sıyırıcı bıçaklarla 

donatılmıştır. Tesis Atıksu Çıkışı TD8 drenaj kanalına her bir arıtma hattı için olmak üzere iki 

çıkış borusu ve bu borular üzerine otomatik debi ölçerler konulmuştur. Her iki arıtma hattının 

akışına oranlı karıştırılmış örnekleri bir karıştırma ünitesinde toplanarak buradan pH, iletkenlik ve 

sıcaklık ölçüm değerleri otomatik olarak alınır. 

 
 

Çamur Dönüş ve Fazla Çamur Pompa İstasyonları 

Birinci aşama her arıtma hattı için bir olmak üzere 2 adet çamur dönüş pompa istasyonu 

kurulmuştur. Her pompa istasyonu birinci ve ikinci aşamanın ihtiyacını karşılayan 3 çarklı dalgıç 

tipi pompa ile (2’si işletmede, 1’i beklemede) donatılmıştır. Pompa istasyonu bir köprü vinçle 

donatılmıştır. Bir dalgıç pompanın pompalama kapasitesi 4.400 m3/s’dir. Geri dönüş çamur 

pompa istasyonlarına yerleştirilen fazla çamur pompaları her istasyonda iki adettir (1’i işletmede, 

1’i beklemede). Bir fazla çamur pompa pompasının pompalama kapasitesi 230 m3/s’dir. 

Ham Çamur Pompa İstasyonu 

Ham çamur pompa istasyonu ön çökeltme tankları ve çamur arıtma arasında olacak şekilde inşaa 

edilmiş ve 3 ıslak tip santrifüjlü pompayla donatılmıştır. Biri beklemede diğer 2 pompa işletmede 

olacaktır. Her bir pompanın kapasitesi 75 m3/sa’dir. Bu pompalar çamuru ön yoğunlaştırıcılara 

aktarmaktadır. 

Çamur Ön Yoğunlaştırıcıları 

Karışmış çamurun yoğunlaşması için toplam 3 adet çamur ön yoğunlaştırıcı tankı inşa edilmiştir. 

Her bir tankın çapı 18 m’dir. 



 

 

 

 

Çamur Son Yoğunlaştırıcılar 

Birinci kademede çürütme işleminden sonra çıkan çürütülmüş çamur için 1 adet çamur son 

yoğunlaştırıcı tankı inşaa edilmiştir.Tank çapı 18 m’dir. 

 

Çürütücü Besleme Pompa İstasyonu 

Çürütücü besleme pompaları çamur yoğunlaştırıcı arasında bir kollektör odasında yerleştirilmiştir. 

Üçü çalışır ve biri destek olmak üzere 4 eksantrik vida tipi çamur besleme pompası 6 çürütücü için 

öngörülmektedir. Pompaların kapasitesi 50 m3/sa’dir. Çamur ön yoğunlaştırıcılardan çürütücü 

besleme pompaları ile çürütücülere pompalanmaktadır. 

 

Çürütücü Tankları 

Her biri 9.000 m3 hacime sahip 6 çamur çürütücü tankı vardır. Her çamur çürütücü tüm çürütücü 

hacminin uygun karışmasına imkan veren mekanik karıştırıcı ile donatılmıştır. Her bir çamur 

çürütücünün çapı 20 m, toplam yüksekliği ise 39,4 m’dir. 

 

 

Çürütücü Sirkülasyon Pompaları 

Çamuru ısıtmak ve karıştırıcıların ve boruların ısı kayıplarını telafi etmek için karıştırıcıların 

çamurunu sirkülasyon yaptırması ve bu suretle karıştırıcıların içinde yaklaşık 35 C° lik sabit bir 

sıcaklığı sağlamaları için sirkülasyon pompaları öngörülmüştür. Her bir pompanın kapasitesi 110 

m3/sa’dir. 



 

 

 

 

Isı Değiştiriciler ve Boylerler 

Çürütücülerin içinde yaklaşık 35 C° lik sabit bir işleme sıcaklığını elde etmek ve korumak 

maksadıyla her bir çamur hattı için 1 adet olmak üzere toplam 6 adet ısı eşanjörleri temin 

edilmiştir. Gereken termal enerji biogaz ve yakıt gibi iki farklı enerji kaynağı ile çalışabilen iki 

adet sıcak su kazanı ile sağlanır.Sıcak su sirkülasyonu 3 adet sıcak su pompası ile sağlanır. 

 
 

 

Gaz Tankları 

Çürütücülerde üretilen biogaz çakıl filtrelerinden geçerek her biri 3.142 m3’lük hacme sahip 

toplam 2 adet kuru gaz tankına gönderilir. Tankların çapı 20 m’dir. 



 

 

 

 

Gaz Desülfürizasyon Tesisi 

Gazın gaz motorlarında kullanılmadan önce hidrojen sülfürünün arıtılması için tek kule tipi 

desülfürizasyon tesisi yapılmıştır. 

 

Birleştirilmiş Güç ve Isı Üretimi Acil Güç Jeneratörleri 

Tesisin dışından sağlanan elektrik enerjisi ile ilgili problemlerde veya genel elektrik kesintisi 

durumunda, enerji temini 800 Kw’lık 2 dizel jeneratör seti ve 800 kW ve 1600 kW elektrik enerjisi 

kapasiteli gaz motoru tarafından sağlanmaktadır. 

 

Acil Çamur Depolama 

6 adet acil durum çamur depolama tankları yapılmıştır. Acil durum çamur depolama 5.300 m3’lük 

bir depolama kapasitesi sunar. 

 

Yoğunlaştırılmış Çamur Pompa İstasyonu 

İkisi çalışan ve biri yedek 3 adet eksantrik helezon tipi pompa temin edilmiştir. Bir pompanın 

kapasitesi 51,2 m3/sa’dir. Son yoğunlaştırıcılardan çıkan çamur bu pompalarla susuzlaştırıcılara 

gönderilir. 

Çamur  Susuzlaştırma 

Çamur susuzlaştırma için dekantör kullanılır. Çamur susuzlaştırma binasındaki gerekli çevresel 

ekipman ile birlikte monte edilmiştir. Susuzlaştırılmış çamur %26-29 kuru madde içerikli hale 

getirilir. Toplam 3 adet santrifüj dekantör bulunmaktadır. Dekantörde susuzlaştırılan çamur, bant 

konveyörler aracılığıyla kamyonlara boşaltılır. Dekantörden çıkan süzüntü suyu, tekrar ön 

çökeltime gönderilmek üzere ventüriye beslenir. 

 
 

 



 

 

 

 

Konteyner İstasyonu 

Toplam tesis edilen 3 konteyner istasyonu, maksimum 60 m³/istasyon kapasiteli (10 m³ lük 

konteynerlere sahip), toplam 240 m³ susuzlaştırılmış çamur toplayacak kapasitededir. 24 Adet 

konteyner (12 işletmede,12 beklemede) temin edilmiştir. Her bir konteyner istasyonu otomatik 

hareketli konveyörlerle teçhiz edilmiştir. Bir konteyner susuzlaştırılmış çamurla dolduğu zaman, 

ilgili besleme konveyörü otomatik olarak sonraki konteynere hareket eder. 

Kireç Ekleme 

Kireç ilave tesisi, toz filtresi, kuru besleyici ve kompresör gibi ekipmanlarla teçhiz edilmiş 60 m³ 

hacminde bir adet kireç depolama silosuna sahiptir. Kireç eklenmesi ile çamur KK ‘sı %35 

olmaktadır. 

Süpernatant ve Filtre Suyu Pompa İstasyonu 

İki dalgıç pompa, ıslak monteli (1’i çalışan, 1’i beklemede) kullanılmaktadır. 

 

Yangın ve Servis Suyu Pompa İstasyonu 

Tesiste, sulama ,arıtma birimlerinin temizlenmesi ve yangın durumunda kullanılmak üzere gerekli 

olan su, arıtılmış atıksudan temin edilmektedir. Bu amaçla 2 adet servis suyu pompası ve 3 adet 

yangın pompası kullanılmaktadır. 

Laboratuar 

Tesis işletme binası içinde bulunan laboratuarda gerekli atıksu ve çamur analizleri 

yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

   

 



 

 

Otomasyon 

 

Teknik veriler: 

2704 Dijital Girdi / 907 Dijital Çıktı / Anolog Girdi / 31 Anolog Çıktı  

194 analog ölçümler  

593 sürücü  

21 Allen Bradley SLC 500 Kumanda  

8 Çalışma Ekranı 

 

Kullanılan veri yolu sistemler: 

Ethernet  

Modbus  

Profibus  

Device Net  

DH 485  

28 M2 Büyüklüğünde, 1500 LED li ve 400 Anolog göstergeli 3 Mimik Tablosu 

 

SCADA 

 

SCADA Sistemi üzerinden tam bir proses kontrolü Tesiste bulunan her bir sürücünün veya prosesin 

kumandası, tanımlanması ve ilgili parametrelerinin düzenlenmesi meydana gelen tüm alarmların 

alarm listesine ve alarm yazıcısına kaydı, sürücülerin ve prosesin nesnel gösterimi günlük aylık ve 

yıllık protokollerin raporlanması saat gün ay ve yıl bazındaki grafiklerin çizilmesi, tüm proses ve 

tesis verilerinin uzun süreli arşivlenmesi, DVD üzerine data muhafazası, ileri aşama tesis 

genişlemeleri için sistemin büyütülmesine müsait trafo istasyonları, AG, OG ve MCC panoları 

odaları, gaz ve dizel jeneratör odalar ile işletme binası inşaa edilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

YÜREĞİR ATIKSU ARITMA TESİSİ  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

YÜREĞİR ATIKSU ARITMA TESİSİ ÜNİTE VE YAPILARI  

 

 

 



 

 

Adana Doğu, Atık Su Arıtma Tesisi, Adana, Türkiye 
 
İşVeren  : ASKİ Adana Su Kanalizasyonİdaresi Konum : 
Adana,Türkiye 
Başlangıç :2006 

Kapasite : 128.208m3/gün 

 

Adana Doğu Atıksu Arıtma Tesisi Tasarla, Yap, İşlet (DBO) prensibi ile yapılmış olan, içerisinde   
       anaerobik çamur çürütme prosesi bulunan mekanik-biyolojik atıksu arıtma tesisidir. 
       Ön Arıtma           : Izgara, kum tutucu, önçöktürme 

    Biyolojik Arıtma : Havalandırma, sonçöktürme 
    Çamur Arıtımı     : Anaerobik çürütme, çamur susuzlaştırma , biogaz üretimi ile enerji geri  
                                    kazanımı 

 
Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi Giriş Suyu Değerleri 

Parametre Birim TesisTasarım 
Değeri 

OrtalamaDeğerler 

Debi Ortalama YağmursuzDebi 
MaksimumAkış 

m3/gün 128.208 
192.000 

94.000 

BOİ5 GünlükYük 
Konsantrasyon 

kg/gün 
mg/l 

35.463 
207,5 

27.166 
289 

KOİ GünlükYük 
Konsantrasyon 

kg/gün 
mg/l 

53.760 
420 

38.728 
412 

AKM GünlükYük 
Konsantrasyon 

kg/gün 
mg/l 

42.555 
248,9 

29.328 
312 

 

Tesis Üniteleri 

Giriş Yapısı 
Şehir kanalizasyon hatları ile toplanan atık sular, bir giriş yapısında toplanarak arıtma  tesislerine 

beslenmektedirler. 

 

 
                                              AAT taşkın yapısı                             AAT taşkından tesise giriş-penstock yapısı 

 
 
 
 
 

 
 Yüreğir Atıksuyu Ø2000’lik 2 ana kolektörle toplanarak Ø2600’lik bir kolektörle Seyhan nehrine 

deşarj edilmekte iken tesise alınan atıksular arıtıldıktan sonra tekrar mevcut Ø2600’lük kolektöre 
verilerek Seyhan nehrine ulaşacaktır. Tesis girişinde mevcut Ø2600’lük  Kolektör üst ünetesisin 
kapasitesini aşan taşkın durumunda tesisi korumak amaçlı bir by- pass yapısı inşa edilmiştir. 



 

 

Burada toplanan su kaba ızgara ünitesine beslenmektedir. 
 Giriş kanalında pH metre, iletkenlik ölçer, sıcaklık ölçer ve ultrasonik  debimetre mevcuttur.  

        Koku problemine karşı yapının üzeri kapatılmıştır. 

 

                            

 

                          Atıksu giriş yapısı bypass  debimetre                    Atıksu  giriş  yapısı  ph  metre,  iletkenlik   ve  sıcaklık  

                                         ölçüm cihazı                       ölçüm cihazı 

 

Kaba Izgara Ünitesi 
Kaba ızgaralar atıksudaki kağıt, paçavra, plastik, metal gibi iri katı maddelerin ayrıştırılması için kullanılırlar. Bu 

maddeler bu aşamada uzaklaştırılmadığı takdirde pompalar ve çamur giderme ekipmanına, vanalara, borulara zarar 

vererek arıtmada problemlere yolaçabilir. 

 Giriş yapısından sonra kaba ızgara istasyonuna giden bir hat mevcuttur. 

 Bu hat kaba ızgara istasyonuna girdiğinde iki ayrı kanala ayrılır, toplamda 2 adet kaba ızgara 

mevcuttur. 

 

Kaba ızgara ünitesi 

 Giriş pH’ı 6-9 arasında olmazsa oksidasyon tankında çökelme sorunu oluşabilir. Bakterilerin   

     aktivitesi zorlaşır. Bu sebeple bu aralık dışında pH’a sahip sular tesise alınmamalıdır. 

 Kabaızgara ünitesi girişinde 2 adet septik atık boşaltım hattı bulunmaktadır. Her hatta pH metre, 



 

 

debimetre ve iletkenlik ölçer bulunmaktadır. 

                                              

Septik atık boşaltım hattı 

 

                     Izgara giriş-çıkışındaki seviye farkı girilen set değerinden farklıysa, ızgara otomatik olarak çalışır. Toplanan atıklar                     

                   bantlarla konteynırlara boşaltılır ve kamyonlarla çöp sahasına götürülür. 

 

 

                                                Kaba izgara atık boşaltma sistemi 
 
 
 Kaba ızgaradan çıkan atıksu, bir perdeden geçer ve pompalama haznesine dökülür. Pompa haznesinin önünde, 

ızgaradan gelen kum ve taşları toplamak için bir çukur mevcuttur. 5 adet dikey milli dalgıç pompa yer almaktadır. 

Bunların 3 tanesi frekans konvertörlü, 2 tanesi soft starter’dır. Gelecek dönemde eklenecek pompalar için boş 

alan bırakılmıştır. 

 



 

 

 

Giriş pompa istasyonu 

 Pompa istasyonunda pompaların, çek valflerin ve stop log’ların bakımında kullanılması amacıyla köprü vinç 

mevcuttur. 

 
Giriş pompa istasyonu köprü vinç 

 Pompa istasyonunun çıkışında küçük bir toplama haznesi bulunmaktadır. Atık su burada 2 

kanala ayrılır; buradan ince ızgaralara gider. Gelecekte 1 kanal daha eklenecektir. 

 

Giriş  pompa istasyonu çıkış haznesi 

 Kaba ızgaradan sonra giriş pompa istasyonunun çıkışında otomatik numune alma cihazı bulunur. Burada 24 

saatlik kompozit numune alınarak giriş suyu karakterizasyonu hakkında bilgi edinilir. 



 

 

 
Giriş pompa istasyonu otomatik numune alma cihazı 

İnce Izgara Ünitesi 

           Kaba  ızgarada  tutulamayan,  sistem  için  sorun  teşkil  edebilecek  atıkların tutulması amacıyla kullanılmaktadır. 

 Giriş pompa istasyonundan 2 paralel ayrık kanal gelir. 
 

           
                     İnce izgara ünitesi dış görünüş 

 Herbir ince ızgara hattında 2’şer adet ince ızgara bulunmaktadır. Her ızgaranın giriş ve çıkışında penstocklar 

bulunur. Izgaraların por çapı 6mm’dir. 

 

 
            İnce ızgara ünitesi detayı 

 Her ızgaranın üzerinde kapalı yıkama ünitesi bulunur. Izgara öncesi ve sonrasındaki seviye farkına veya set edilen 



 

 

zamana göre otomatik olarak çalışır. Tutulan çöp bant konveyörler ile konteynırlara taşınır. Konteynırdan süzülen su 
gravite ile kaba ızgara kanalına geri döner. 

 
Kum - Yağ Tutucu Üniteleri 

Hareketli mekanik ekipmanın aşınmasını önlemek, boru ve kanallarda birikintileri engellemek  ve kum birikiminden dolayı 

çamur çürütücünün temizlenme periyodunu azaltmak için kum tutucular (kum ayırıcı)kullanılır. 

 

 Her bir ince ızgara hattında 1 adet kum-yağ ayırıcı ünite mevcuttur. Her ünitede 2’şeradet 

havalandırmalı kum tutucu yanlarındaki yağ ayırma bölümleri ile birlikte yer almaktadır. 

 İnorganik katılar dikey havalandırmalı kum haznesinde dibe çöker. Havalandırma için coarse bubble 

difüzörler kullanılır. İkili mekanik sıyırma köprüsü bulunur. 

 4+2 toplamda 6 adet‘’rotary piston blower‘’bulunur. Her bölme kendi blowerına sahiptir. Her blower 

susturucu haznesi içinde yer alır. 

 2+2 toplam 4 adet ek blower airlift pompalarına hava sağlar. Airlift pompaları kum-su karışımını kum 

ayırıcısına taşır. Kum ayırıcısının amacı organik askıda madde topluluğunu inorganik partiküllerden ve 

sudan kum fraksiyonunu ayırmaktır. Susuzlaştırılmış kum konteynırlarda toplanır. Organik çözünmüş 

kısım havalandırma tankına gönderilmek üzere suda kalır. Kum ayırıcısından çıkan su mazgallar 

aracılığıyla kaba ızgara ünitesinin girişine gönderilir. 

 

 

                                                   Kum-yağ tutucu ünitesi 
 
 

 Yağlar kumtu tucunun yanlarındaki(paralelindeki)tanklarda köpük gibi birikirler. Köprünün her 

hareketinde üst sıyırıcı bıçak yağı kum tutucunun çıkışındaki yağ şaftına götürür. Otomatik penstock-

savak sistemi yağın sudan ayrılmasını sağlar. Manuel olarak şafta toplanan yağ, yine manuel olarak 

toplanıp konteynıra boşaltılır. Çıkan su venturiye geri verilir. Yağ biyolojik aktiviteler için zehirli 

olacağından sudan ayrıştırılarak havalandırma havuzunun dengesinin bozulmasının önüne 

geçilmektedir. 

 
 
 
 



 

 

 
Kum-yağ tutucu yağ şaftı Toplanan yağların bertarafı 

 

 Sıyırıcı köprü havuzun sonuna ulaştığında switch’e çarpar ve geri döner. 

 

 
                         Köprünün switche çarpma anı           Köprü switche çarptıktan sonra dönme anı 

                                                       

Venturi Kanalı-Parshall Savağı 
Kum tutucularda hızı kontrol etmek için debi kontrol birimleri teşkil edilmelidir.  Venturi kanalı ile debi 

ölçümü, basınç farkı ölçme prensibine dayanır. Boğaza giriş ve boğaz kısmındaki basınç farkı akış katsayısı 

ile orantılıdır. Venturi kanalı boyunca sürekli basınç düşüşünün, ölçülen farkın sadece %10’u olması 

Venturi debi ölçerinin kullanılmasının temel nedenidir. 

 



 

 

 

Kanallarda su seviyesi, daralma bölümünde ölçülür. Parshall kanalında ölçüm, daralma kanalının 2/3 

mesafesinde ölçülür. 

 Dağıtım kanalı, kum tutucunun akım yönüne doğru akar. 

 Kum tutucudan çıkan su, ventüri kanalından geçerek ön çöktürme havuzlarına gitmek üzere 

3 kola ayrılır. Son çöktürme köpüğü, sızıntı suyu ve fazla çamur venturide karışarak ön 

çöktürmeye gider. 

 

 
Venturi kanalı-parshall savağı yapısı 

                                       Ön Çöktürme Havuzları 
 

 



 

 

 

Ön çöktürme, çökelebilme özelliğine sahip organik ve inorganik yapıda askıda katı maddelerin 

yerçekimi etkisiyle sudan ayrılması işlemidir. Ön çöktürme işlemini takip eden diğer arıtma 

ünitelerinin organik madde ve katı madde yükleri azaltılmış olmaktadır. Ham atık suyun içindeki 

çökelebilen maddeler, yüksek yoğunlukta ön çöktürme çamuru olarak uzaklaştırılır. 

 Ön çöktürmede çökebilen katılarla beraber BOD5,COD,azot ve fosfor konsantrasyonuda azalır. 

 Atıksu bileşenlerinin ayrılma yüzdesi, atıksu karakterine ve ön çöktürmedeki bekletme süresine 

bağlıdır. Azot ve fosfor genellikle çözünmüş formda olduğundan ön çöktürmedeki giderim verimi 

oldukça düşüktür. 

Üniteler her hat için 3’er adet ikiz tank, toplam 6’şar adet havuz olacak şekilde tasarlanmıştır. Venturiden 3 

eşit parçaya bölünüp gelen hat, ön çöktürmelere girerken 2 eşit parçaya bölünür. Her kanal havuzun 

başındaki bölmelere boşalır. Bölme ile havuz arasında bir perde bulunur. Giren su bu perdeye çarparak 

perdenin altından geçiş yapar. Oradan da orifisler ile ön çökeltim havuzuna geçer. 

 

                                             Ön çöktürme havuzu                                           Giriş yapısı ön çöktürme havuzu 

 

 Her ön çöktürme ünitesinde çiftli sıyırıcı köprü bulunur. Köprü taban sıyırıcısı çöken çamurları 

havuz girişinde 2’şer adet bulunan (1 ünitede 4 adet) çamur hunilerine toplar. Yüzeyden toplanan 

köpük, tankın başına getirilir. Biriken köpük ham çamur ünitesine cazibe ile gider.  Oradan ön 

yoğunlaştırıcı ünitesine beslenir. 

 
Ön çöktürme havuzu köpük toplama kanalı 

 

 Çöken çamur girişteki çamur hunilerinde toplanır ve yoğunlaşır. Her huninin bir deşarj 

borusu mevcuttur. Çıkış çamuru ortak bir boruda birleşir ve ham çamur pompa 



 

 

istasyonuna cazibe ile ulaşır. Pompalama haznesi 12 paralel ön çöktürme ünitesinden 

geçen çamurları toplar. Toplanan köpük ve ön çöktürme çamuru ön yoğunlaştırıcılara 

pompalanır. 

 

 

 

                                           Çöktürme havuzu orifis yapısı                      Havuz temizlenme sırasında su tahliyesi 

                         

 Ön arıtımı tamamlanan atık su, tankın sonundan savaklanarak ara terfi pompa istasyonuna 

gider. 

 Gelecekte ön çöktürme tankı eklemesi yapılmayacaktır. Şu anki dizayn max debi baz 

alınarak yapılmıştır. 

 

Ara Terfi Pompa İstasyonu 

Havalandırma Ünitesi Girişi Dağıtım Yapısı 

Tesis içerisinde üniteler arasındaki su akışının cazibe ile sağlanması, pompaj maliyetini ortadan 

kaldıracaktır. Fakat bazı durumlarda gerek suyun enerjisi gerekse üniteler arasındaki kot farkı sebebiyle su, 

girişten çıkışa kadar cazibe ile akamamaktadır. Bu sebeple gerekliolan yerde ara terfi yaparak suya enerji 

kazandırılmakta, su buradan sonra tekrar cazibe ile akabilecek enerjiye erişebilmektedir. 

 Ön çöktürme tankının çıkışı açık kanallar ile ara pompa terfi istasyonuna gelir. 

Gelecekte eklenecek olan Ünitelerde göz önüne alındığında, çıkış suyunda uygun kotu elde 

edebilmek için ara terfi istasyonu gereklidir. 

 Pompa istasyonunda 4 asil+1 yedek 5 adet dalgıç pompa bulunur. 

 



 

 

 

          Ara terfi pompa istasyonu-havalandırma girişi dağıtım yapısı 

 

 

            Ara terfi pompa istasyonu pompa control panoları        Ara terfi pompa istasyonu penstock yapısı 
 
 

 Pompa istasyonu giriş haznesi iki bölüme ayrılır. Her bölmede birer penstockbulunur. 

 Yatay boruların sonuna, pompa durduğunda debinin geri dönmesini engellemek amacıylaçek 

valfkonulmuştur. 

 Her boru ayrı bir hazneye dökülür. Her birinin önünde stop-logsbulunur. 

 Pompanınkuruçalışmasınıengellemekiçinpompagirişsuseviyesi,seviyeölçerilekontrol 

altındatutulur.Suseviyesininyüksekveyadüşükolmasıdurumundascadayaalarmverilir. 

Minimum seviyeye ulaşılırsa pompa durdurulur. 

 Pompa istasyonunda pompa, çek valf ve stop-loglar arızalandığında çıkarılıp götürülmesiiçin 

köprü vinçbulunur. 



 

 

 

                          Havalandırma ünitesi giriş dağıtım yapısı                                  Ara terfi pompa istasyonu köprü vinç 

 Pompaistasyonuçıkışısularküçükbirtoplamahavuzundabirikirveburadanhavalandırma 

tanklarına gönderilir. 

 Havalandırma ünitesi girişindeki dağıtım yapısında, savak üzerindeki su yüksekliğine bağlı 

olarak debi ayarı penstocklar ile yapılır. 

Ön çöktürme çıkış suyu ve geri devir çamuru iki ayrı hatla bu dağıtım kanalında birleşir. Bu yapıda karışan su üç 

kola ayrılır ve havalandırma havuzuna beslenir. 

 

              Havalandırma ünitesi giriş yapısı 
 

                        Aerobik Selektör Ve Etkileri 
 Çok sıcak havalarda ve kanalizasyonda uzun süre bekleme yüzünden ön çöktürme tankındaki 

yüksek miktarda hızlı bozunabilen bileşikler havalandırma tankının girişinde gözlenebilir. 

 Bilindiği gibi, hızlı bozunabilen organik karbonlar çamur kabarmasının artmasını kolaylaştırır. SVI 

** yüksek olduğunda çökelme ve yoğunlaşma özelliği zayıflar. 

Çamurun iyi bir çökelme kalitesine sahip olarak artması için yüksek F/M yüklemesi veyüksek O2 transfer 
kapasitesi havalandırma tankının girişindeki selektöre uygulanmıştır. Pratikte görülüyor ki selektör, yüksek 
çökelme özelliği sağlayarak flamentli organizmaların artmasını engeller. 

**:  30 dakikalık çökelme süresinden sonra 1 gr. kuru çamurun kapladığı hacmin ml. olarak ifadesidir. 

 



 

 

 
                              Aerobik selektör difüzör yerleşimi       Havalandırma tankı difüzör yerleşimi 

 
 Aerobik selektörde çözünmüş oksijen ölçen problar yoktur. Difüzör hava debisi manuel olarak 

ölçüm sonuçlarına göre hesaplanır. 

 

Havalandırma Ünitesi 

Havalandırma ünitesine girişte dağıtım yapısından çıkan 4 kanal her bir havuzun girişine dökülür. 

 

 



 

 

 

                Aktif çamur ünitesi 

 
 Piston akışlı tankta oksidasyon hendeği oluşturabilmek için 3 adet kaskat mevcuttur. İlk kaskat aerobik 

selektör ile havalandırma havuzu arasında sınır niteliğindedir. Bu bölüm arıtma için çok önemlidir; çamur 

kabarmasını önler, aktif çamurun çökelme ve yoğunlaşma karakterini destekler. 

 Selektörde difüzörler daha sık yerleştirilerek SOTR***’yi yükseltmek amaçlanmaktadır. 

 Yüzey havalandırıcılar yerine fine bubble membran difüzörleri ile ve santrifüj blowerlarla yüksek verimli 

hava verilmesi amaçlanmıştır. Böylece ilk yatırım maliyeti düşürülmüştür. 

 Havalandırma tanklarına oksijen sağlanması her tanka ayrı ayrı hava verilmesi ile olur, böylece oksijen 

transferide otomati kolarak sağlanır. Çözünmüş oksijen değeri çok düşükse difüzörlere sürekli artan hava 

verilir. 

 Tanklarda sürekli bir difüzör problemi mevcuttur. Tabanda yüksek hava basıncı olduğundan plastik 

membranlar kırılır ve bu kırıklardan çamur girerek difüzörü tıkar. Bu tıkanmaları önlemek için bakım 

sırasında havuz boşken difüzörlerden düşük debili hava verilir; biriken çamur atılır. 

 Yazın N2 ve P konsantrasyonu yüksektir. Bu sebeple oluşacak çamur kabarmasını azaltmak için, 4 

havalandırma tankından 1 tanesini devre dışı bırakarak bekletme süresini düşürebiliriz. 

 Havalandırma tankı tasarımı, atık su arıtma tesisinin kalbini oluşturur. Çözünmüş oksijen ölçüm probları, 

ölçüm sonucunu yerel olarak gösterir. İyi bakteri oluşumu için çözünmüş oksijen seviyesi ortalama 1,5-2 

mg/L olmalıdır. Blower beslemesi de buna göre ayarlanır. 1 mg O2/L  çözünmüş oksijen değeri, normal 

şartlarda elektrik tasarrufu yapmak açından yeterli olacaktır. 

 İyi bir flokülasyon sağlanması için farklı çeşitlerde bakterilere ihtiyaç vardır. Bu da havalandırma 

havuzunda iyi bir çözünmüş oksijen konsantrasyonu sağlanması ile mümkün olacaktır. 

 Her havalandırma tankının farklı noktalarına musluklar yerleştirilmiştir. Bu musluklar aracılığıyla difüzör 

borularındaki fazla nem alınır. 

                  ***: Standart oksijen transfer oranı 
 



 

 

 

Havalandırma havuzu                                                               Havalandırma havuzu çıkış yapısı 

         Son Çöktürme Ünitesi Girişi Dağıtım Yapısı 
 Havalandırma havuzunda üreyen bakteriler, son çöktürme havuzunda çöktürülerek 

atıksu içerisindeki kirlilikle beraber uzaklaştırılmış olacaktır.                  4 havalandırma 

havuzundan çıkan atık su birleşerek daha homojen bir karışım elde edilmesi ve her son 

çöktürme tankına eşit debi gönderilmesi amacıyla bir dağıtım yapısında toplanıp sonra 

gönderilmektedir. 4 adet son çökeltim tankı mevcuttur. 

 
                                   

                                             Havalandırma ünitesi çıkışı- son              
                                            çöktürme çıkışı dağıtım yapıları  

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             Son çöktürme ünitesine giriş dağıtım yapısı 
 
 
 

 

                      Son çöktürme çıkışı dağıtım yapısı                                                 Köpük toplama haznesi 

 



 

 

 Her havalandırma tankı çıkışı ayrı ayrı toplanır , dağıtım yapısına gelir ve burada son çöktürme tanklarının 

ortasında yer alan dağıtım yapısına taşınır. 

 Aktif çamur, dağıtım yapısına borularla cazibe ile geçiş yapar. 

 Dağıtım yapısı, merkezi besleme yapısı ve 4 adet savaktan oluşur. 4 son çöktürme tankı, dağıtım 

yapısındaki  4 ayrı savak çıkışından beslenir. 

 
                                             Son Çöktürme üniteleri 

Son çöktürme havuzlarının temel amacı, aktif çamuru arıtılmış atık sudan ayırmaktır. Böylece çıkış suyunda 

düşük miktarda AKM ve BOI eldesi amaçlanmaktadır. Aynı zamanda çöken aktif çamur etkin olarak 

yoğunlaştırılıp sıyırıcılar yardımıyla merkez çamur haznesinde toplanarak uzaklaştırılmaktadır. 

 4 adet 50 m çaplı dairesel son çöktürme tankı mevcuttur. 

 

 

              Son çöktürme tankı 

 
 

 Giriş borusunun büyük çaplı olması flokülasyonu kolaylaştırır. 
 Savaklar giriş debisinin düzgün dağıtılmasını ve hidrolik enerjinin mümkün olduğunca eşit 

dağılımını sağlar. Savak gerisindeki perde toplama kanalına çamur geçişini engellemek amacıyla 



 

 

konulmuştur. Tasarım özellikle yoğunluk azalmasını göz önünde bulundurarak yapılmalıdır. Aynı 

zamanda tankta eşit hız dağılımı sağlanmalıdır. 

 

 
                           Son çöktürme havuzu ana dağıtım borusu       Son çöktürme ünitesi perde ve savakları 

 

 Sıyırıcı köprü profil demirden yapılmıştır ve ¾ tank çapı olarak tasarlanmıştır. Köprüyü çevrel sıyırıcı 

ünitesi yönetir. Sıyırıcı yapısı köprüye sabitlenmiştir. 

 

 

 

Son çöktürme havuzu-sıyırıcı köprü 
 

 Köpükler üst sıyırıcı ile yüzeyden toplanıp ortadaki köpük toplama haznesine birikir. Buradan 

dalgıç pompa ile fazla çamur hattıyla birleşip ventüriye gönderilir. 

 Sıyırıcı alt bıçaklar çöken çamuru merkez hazneye taşırlar. Durultucu dizaynı, çamur geri 

devrinin çamur kuyusuyla düzgün bir şekilde yapılmasını garanti altına alır. 

 Eğik yüzey eğimi çöken çamurun merkeze doğru toplanmasını sağlar. Çöken çamur geri devir 

çamuru toplama haznesine gider ( geri devir çamuru pompa istasyonuna gitmeden önce 

dağıtım yapısında toplanır). Her geri devir çamuru borusu bu yapının şaftında son bulur. 

Buradan cazibe ile geri devir pompa istasyonuna gider. Buradan da geri devir pompalarıyla 

havalandırma havuzuna; fazla çamur da fazla çamur pompaları ile ventüride bulunan fazla 

çamur haznesine basılır. Oradan borularla ventüriye dökülür. 

 



 

 

 

 
                              Geri devir çamuru pompa istasyonu          

geri devir boruları 
 

 Fazla çamur hattı 

 

 Arıtılmış atıksu, son çöktürme havuzunda kiv tipi savaklardan süzülerek toplama kanalında 

toplanır. Çıkış kanalına çamur girişini engellemek için savakların arkasında metal bir perde 

bulunmaktadır. Tank duvarında alg oluşumunu engellemek amacıyla temizleme fırçaları 

bulunmaktadır. 

 

 

                     Son çöktürme havuzu yıkama fırçası 

 

                  Çıkış Suyu Pompalama Ve Kalite Kontrolü 
 

Arıtılmış olan suyun, verileceği alıcı ortama göre belirlenmiş olan deşarj standartlarını sağlamış olması 

gerekmektedir. Bu kontrolün yapılması amacıyla çıkış suyu deşarj edilmeden öncebir haznede 

toplanarak gerekli parametreler için su analizleri yapılmalıdır. 

 Çıkış suyu kalite kontrolü için otomatik numune alma cihazı ve basit manuel ölçme aletleri 

mevcuttur. Burada pH, iletkenlik ve sıcaklık ölçümü yapılır. Ölçüm sonuçları ve toplam geçen 

debi kontrol odasına iletilir. 

 Çıkış suyu 3 ayrı haznede toplanıp birleşir. 

 Arıtılmış atık suyun bir kısmı filtreden geçirilerek servis suyu olarak tesis içerisinde kullanılır. 

 Arıtılmış su Seyhan Nehri’ne gider. 



 

 

                     

 

                                                 Çıkış suyu haznesi                                                                                Çıkış suyu 

 

 

 

                                                Çıkış suyu binası                    Çıkış suyu numune alma 

 

                         Geri Devir Çamuru Pompaistasyonu 

Havalandırma havuzundaki mikro organizma konsantrasyonunu stabil tutabilmek amacıyla son çöktürme 

çamurunun bir kısmı havalandırma tankına beslenir. 

 Son çöktürme havuzu çıkışı dağıtım yapısından çıkançamur, pompaistasyonuna cazibe ile gelir. 

 Her pompa istasyonunda 2+1 olmak üzere  3 adet dalgıç pompa mevcuttur. 

 



 

 

 

          Geri devir çamuru pompa istasyonu 
 

 Her geri devir çamuru pompa istasyonunda fazla çamur pompası bulunur.  Her boruda elektrik 

kesintisi veya arıza durumunda debinin geri dönmesini engellemek amacıyla çekvalf bulunur. 

 

                                 Geri devir- fazla çamur hatları                            Geri devir çamur hattı çekvalf 
 
  

 Her geri devir çamuru pompa istasyonunda bir fazla çamur pompası bulunur. Fazla çamur, ön çöktürme 

çamuru ile burada yer alır. Karışık çamur (fazla çamur ve ön çöktürme çamuru)ön yoğunlaştırıcılara 

pompalanır. 

 Fazla çamuru ön çöktürmeye veya direk ön yoğunlaştırıcıya ileten hatlar üzerinde, geçen debiyi ölçmek 

amacıyla debimetreler yer almaktadır. 

 
                                                                                   Fazla çamur debimetresi 

 

Ham Çamur Pompa istasyonu 



 

 

Ön çöktürme tankında çökelen çamur, digestera beslenmeden önce ön yoğunlaştırıcıda bekletilerek daha 
yoğun çamur eldesi amaçlanmaktadır. Bu sebeple ön çöktürme tankından çıkan ham çamur ve fazla çamur 
ham çamur pompa istasyonunda toplanır. 

 1+1 2 ham çamur ve 1+1   2 fazla çamur pompası bulunur. 

 Bir ön çamur pompasının pompajkapasitesi : 110 m3/sa 

 Bir Fazla çamur pompasının pompajkapasitesi : 203m3/sa 

                     

                    Ham çamur pompa istasyonu 

 

Ön Yoğunlaştırma Ünitesi 
Karışmış çamurun yoğunlaşması için toplam 2 adet çamur ön yoğunlaştırıcı tankı inşa edilmiştir. 

Yoğunlaştırıcılar karışmış çamurun yoğunlaştırılması için kullanılmaktadır. Her bir tanka 

gazsızlaştırma ve yoğunlaştırma amaçlı bir piket-fens tipi sıyırıcı teçhizedilmiştir. 

 Ön yoğunlaştırıcıdan süzülen supernatant, ön çöktürme girişlerine cazibe ile gitmektedir. 

 Ön yoğunlaştırıcılar yapı itibari ile son çöktürme ünitelerine benzerler. 

 Ön yoğunlaştırıcılardaki çamur seviyesi savak seviyesinin altında olmalıdır. 

 Karışık çamur tanka, ortada bulunan beton köprünün içindeki borudan yukarı doğru beslenir. 

 Tank çapı boyunca beton köprü mevcuttur. 

 

 

 

                                                         Ön yoğunlaştırıcı ünite 

 

Digester Besleme Pompa İstasyonu-Digester Resirkulasyon Pompaları 



 

 

  
 Çamur ön yoğunlaştırıcılardan gelen birleşik çökelen çamur, çürütücü besleme pompası 

vasıtasıyla çürütücülere basılır. 

 Besleme pompaları çamur yoğunlaştırıcıların arasında bulunan galerideki bir toplama 
odasında bulunmaktadır. 

 İkisi çalışır ve biri destek olmak üzere 3 eksantrik vida tipi çamur besleme pompası çürütücü 
için öngörülmektedir. Pompaların kapasitesi 50m3/sa’dir. 
 

   
               Digester besleme pompaları        Digester sirkülasyon pompaları 
 
 

 Çamur, ön yoğunlaştırıcılardan çürütücü besleme pompaları ile çürütücülere 
pompalanmaktadır. Eksantrik burgu tipli pompaların kuru çalışması engellenmelidir. 

 Deşarj kısmında basınç seviye sensörü bulunmaktadır. Bu sensör, boru tıkandığında veya vana 
kapandığında pompanın zarar görmesini engeller. 

                        

            Basınç seviye sensörü             Sıcaklık ölçer 
 
 
 
 

 Çamur digestera beslenmeden önce boru şeklindeki eşanjörlerden geçirilerek sıcaklığı   

         yükseltilir. 

 



 

 

 

                                                                                               Eşanjör 

 Digesterdaki sıcaklık 35 oC civarında tutulur. 

 2 digester arasında 2+1    3 adet sirkülasyon pompası mevcuttur. 

 Digesterdan çıkan sirkülasyon çamuru eşanjörden geçip ısıtılır, tekrar digestera beslenir. 

 Her digeste için 2 adet sirkülasyon pompası mevcuttur. Biri digesterın ortasından diğeri tabandan çamur 

çeker, 38oC‘ye ısıtılır ve yaklaşık 20oC sıcaklığınd agelen karışık çamurla birleşerek 35 oC sıcaklığında 

digestera beslenir. 

                               Anaerobik Çürütücü(Digester) 
Çamur çürütücülerde ön ve fazla çamurun organik malzemesinin önemli bir kısmımetan, hidrojen, 

karbondioksit ve hidrojen sülfit karışımı olan çürütücü ürünü biyogaza dönüştürülür. 

 Ham çamur ve fazla çamur, anaerobik mezofilik digesterda çürütülür. Bu çürüme esnasında çamurda 

yüksek miktarda mevcut olan patojenlerde etkisiz hale getirilerek çamur hijyenize edilmiş olur. 

 Çürütücüye gelen ham ve fazla çamurun büyük kısmı biyogaza dönüşür. 

 Anaerobik çürüme esnasında susuzlaşma karakterizasyonuna da bağlı olarak uçucu katı maddelerin 

kütlesinde en az %50 azalma gözlenir. 

                                                                                                                             

                                                 
                                               Çamur çürütücü ünitesi(digester) 

 Taze çamur eşanjörlere verilmeden önce resirkülasyon hattına beslenir. Taze çamur ve sirküle 
        edilmiş çamur karışımı eşanjörlerle ısıtılarak digestera üstten beslenir.  Üstten beslenen çamur 
        kadar dipten çürütülmüş çamur çekilir. Çekilen çamur cazibe ile son yoğunlaştırıcılara gider. 

    Her birinin hacmi 9000 m3 olan 2 adet digester mevcuttur. Her birinde draft tube ve 
   mekanik mixer bulunmaktadır. 

    Digester besleme sistemi mevcut olan yoğunlaşmış çamura göre yapılır. Besleme 
   yapılacak çamur digestera verilmeden önce kontrol edilmelidir. 

 



 

 

 
                                                              Ön yoğunlaştırıcı çıkışı kontrol muslukları 

 

 Digester içerisinde anaerobik çürüme sonucu oluşan biyogaz, digesterın üst kısmına doğru yükselir 

ve gaz boruları aracılığıyla gaz tankında toplanır. Her digester üzerinde emniyet basınç valfi 

mevcuttur. Gaz, gaz tankına girmeden önce çakıl filtreden geçer. 

 

 
                                 Digester emniyet basınç valfi                   Çakıl filtre 

 

 Üretilen biyogaz, gazjenaratörleri ile elektrik eldesinde ve kazanlar ile sıcaksu eldesinde  kullanılırlar. 

Kullanılamayan fazla gaz flare ile yakılır. 

 Digesterın üst kısmında acil çamur boşaltma haznesi bulunmaktadır. Tank çamur ile tamamen dolu 

olduğunda fazla debi direk son yoğunlaştırıcılara gitmektedir. 

 

                                                     
                                                                                 Son yoğunlaştırma tankı 



 

 

Isı Eşanjörleri ve Boiler 

Çürütücülerin içinde yaklaşık 35 Clik sabit bir işleme sıcaklığını elde etmek ve korumak maksadıyla her bir 

çamur hattı için 1 adet olmak üzere toplam 2 adet  ısı eşanjörleri temin edilmiştir. 

                 

Eşanjör hatları 

 

 Her çamur resirkülasyon hattında bir eşanjör bulunur. Eşanjör çıkışındaki çamursıcaklığı 

ölçülüp kontrol edilmektedir. Eşanjörlere verilen sıcak su, kazanlarda ısıtılıp 3 yollu vana ile 

sisteme verilmektedir. 

 Gerekli ısı enerjisini sağlamak için 2 adet boiler mevcuttur. Bunlardan 1tanesi biyogaz ile 

diğeri mazot ile çalışmaktadır. Sıcak su sirkülasyonu 2 adet sıcak su pompasıile 

sağlanmaktadır. 

 

                          
  

 Sıcak su döngüsünde olası su kayıplarını telafi etmek amacıyla  temiz su destek hattı mevcuttur. 

Isıtma sistemi üzerinde basınç ve sıcaklık ölçme cihazları yer almaktadır. 

 

                                     Boiler Sıcak su iletim hatları 



 

 

 

 

 

 Kazanlar otomatik olarak çalışmaktadır. Önceden girilen maksimum sıcaklık değerine 

ulaşıldığında ısıtıcı sistem durur; set edilen minimum değere düştüğünde tekrar çalışmaya 

başlar. 

 Her boylerin üzerinde emniyet valfi mevcuttur. Sıcaklık kontrol dışı yükseldiğinde içerideki 
sıcak su, güvenlik valfinden dışarıya fışkırır. 

 

 

               Boiler güvenlik valfi 

 

                         Biyogaz Depotankı 
Organik bazlı atık/artıkların oksijensiz ortamda (anaeorobik) fermantasyonu sonucu ortaya çıkan renksiz-

kokusuz, havadan hafif, parlak mavi bir alevle yanan ve bileşiminin deorganik maddelerin bileşimine bağlı 

olarak yaklaşık; % 40-70 metan, % 30-60 karbondioksit, % 0-3hidrojen sülfür ile çok az miktarda azot ve 

hidrojen bulunan bir gaz karışımdır. Elde edilen  biyogaz, jeneratörler aracılığıyla elektrik eldesi için 

kullanılmaktadır. Büyük kapasiteli tesislerde oluşan biyogazı, bir yerde toplamak ve gaz basıncının sabit 

kalmasını sağlamak için kullanılan depodur. En iyi enerji kullanımını sağlamak için digesterda  üretilen 

biyogaz bu haznede depolanır. 

 Üretilen gazın homojen olarak depolanması sağlanmaktadır. Gaz buradan jeneratöre 

beslenecekse desülfürizasyon ünitesine; veya fazla gaz direk olarak flare veya boilerlara 

beslenebilir. 

 Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi'nde basınçsız gaz depo tankları yer almaktadır. Bir konteyner içerisinde 

yer alan membran balonda, üretilen gaz depolanır. Max 3150 m3 gaz depolanabilir. 

Biyogazın acil durumlarda yakılmasına imkan vermek üzere uygun aksesuarlarla donatılmış biyogaz yakma 
üniteleri (flare) yine biyogaz tesisi bünyesinde yer almaktadır. 

 

                 Su destek ünitesi   Sıcak su dönüşüm hatları 



 

 

 
                      Biyogaz depo tankı                  Flare 

                       Gaz Akışı; 
 İki adet digesterdan ayrı ayrı çıkan gaz birleşerek kelebek vana aracılığıyla gaz tankı giriş yapısına   

         gelir. 

 
                   Gaz tankı giriş borusu-çakılfiltre 

 Her gaz tankı önünde bir adet çakıl filtre mevcuttur. 
 Gaz kalitesinin kötü olduğu veya gaz tankının dolu olduğu durumlarda, gelen gaz tanka verilmeden bypass 

hattından direk flare, boiler veya desülfürizasyon sonrası jenaratöre beslenebilir. Girişte bulunan 
yoğuşma kapanı, içeride biriken nemin toplandığı yerdir. 

 

 

Gaz blowerları 

 Girişte bulunan yoğuşma kapanı, içeride biriken nemin toplandığı yerdir. 



 

 

 

Yoğuşma kapanı 
 1 adet analog seviye ölçer, tank içerisindeki balonun gaz seviyesini ölçer. Maksimum %94 seviyesine 

ulaşıldığında üstte bulunan emniyet ventili atar ve gaz dışarı çıkar. Bu ventilinde yeterli olmadığı durumda 

tank duvarının yanal yüzeyine paralel olarak yerleştirilmiş deve boynu sayesinde fazla hava gene dışarıya 

atılabilir. 

 

                                       Gaz tankı seviye ölçer                           Fazla gaz çıkışı deve boynu 
 

                Gaz Çıkışı; 
 Gaz tankından çıkan gaz ilk olarak alev kapanından geçer. 

 Daha sonra eğer elektrik üretilecekse desülfürizasyon ünitesinde hidrojen sülfürden arındırılır ve 

jeneratöre beslenir. 

 Fazla gaz desülfürizasyona girmeden direk flare da yakılabilir. Aynı zamanda boilerlara beslenerek sıcak 

su eldesi sağlanabilir. 

                                       Desülfürizasyon Ünitesi 
Biyogaz, jeneratörlerde kullanılmadan önce içeriğindeki Hidrojen Sülfür miktarının % 0,1 seviyesinin altına 

indirilmesi gerekmektedir. Biyogaz, jeneratörlerde kullanılmadan önceiçeriğindeki Hidrojen Sülfür miktarının 

% 0,1 seviyesinin altına indirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla desülfürizasyon üniteleri kullanılmaktadır. 

 Yüreğir Atıksu Arıtma Tesisi'nde kuru kimyasal demir oksitli desülfürizasyon ünitesi kullanılmaktadır. 

 Desülfürizasyon ünitesi ; Paslanmaz çelik tank, desülfürizasyon kütlesi ile doldurulmuş  reaktör ve 

biyogaz- hava karışım istasyonundan oluşur. 

 Desülfürizasyon ünitesine hidrojen sülfit içeren biyogaz alt koniden giriş yapar. 

 Desülfürizasyon kütlesinden geçirilerek arıtılan biyogaz ünitenin üst kısmından çıkış yapar. 
 Desülfürizasyon kütlesinin reaktivitesi sülfür yük ağırlık olarak %25' e ulaştığı zaman kaybolur. 

 



 

 

 

 

               Desülfürizasyon ünitesi 
 

                             

                    
                          Aktif demir oksit hidrat kütlesi                        İnaktif demir oksit hidrat kütlesi 

 

 Ömrü dolan kimyasallar ünitenin altından boşaltılıp alınırken, yeni kimyasallar ünitenin 

üzerinden eklenir. Tam kapasitede çalışan üniteden her gün bir nakliye aracı kadar(120L) kütle 

devri daim edilmelidir. 



 

 

 

Desülfürizasyon  ünitesi kimyasal değişimi 

Değişim oranını belirleme kriteri arıtılan biyogaz analizidir. Çıkış gazının hidrojen sülfüriçeriği; 100 ppm' 
den düşük olmalıdır. Hiçbir şekilde 150 ppm' den yüksek olmamalıdır 

 Proses gelen biyogaz akışı ile kontrol edilir. 

 Debimetrede ölçülen debiye göre hava ilavesinin denetimi yapılır. 

 Hava dozu 3 farklı ağızlıktan 7 farklı şekilde hava eklenerek ayarlanır. 

                                         
                                                Desülfürizasyon ünitesi 
debimetre 

         Desülfürizasyon ünitesi oksijen beslemesi 

 

 Hava kompresörü ve selenoid vananın çalışmasıyla reaktör çalışmaya başlar 
 Kompresör hava aracında 6-10 bar arasında bir basınç oluşturur, bu basınç otomatik 

kontrolör ile 4 bar'lık işletme basıncına düşürülür. 

 Biyogaz %70-100 arasında nem içeriğine sahip olacağından, desülfürizasyon kütlesinde 

herhangi bir nem yoğunlaşmasını önlemek için alt koni bölümünde ısıtmaya ihtiyaç vardır. 

 2kW'lık sabit ısıtma kapasitesine sahip olup, koni yüzeyini kaplayan rezistanslar acılığıyla 

ısıtma sağlanır. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                        

                                    Desülfürizasyon ünitesi oksijen kontrol 
panosu 

  Desülfürizasyon ünitesi hava kompresörü 

 

              Gaz Motoru-Acil Durum Dizeljeneratörler 

Tesisin dışından sağlanan elektrik enerjisi ile ilgili problemlerde veya genel elektrik kesintisi durumunda, 

enerji temini 880 kW’lık 2 dizel jeneratör seti ( Caterpillar marka ) ve 803 kW’lıkelektrik enerjisi kapasiteli 

gaz motoru tarafından sağlanacaktır. Gaz motoru biogas ile beslenir. Birleştirilmiş güç ve ısı üretim birimi 

sürekli çalışmaktadır ve 803 Kw’lık elektrik ve ısı sağlamaktadır. 

             Gaz Motoru:     16 silindir, dört zamanlı, buji ateşlemeli, turboşarj soğutmalı, 1500 devirlidir. 
 

 
                      Kojenerasyon ünitesi                      Dizel jeneratör 

 

                       Sıvı Çamur Yükleme İstasyonu 
             Çürütülmüş  çamur sıvı olarak bir boru hattı vasıtasıyla vidanjörlere yüklenebilmektedir. 

 

          Sıvı çamur yükleme istasyonu 



 

 

 

                                          Son Yoğunlaştırma Ünitesi 

 Çürütme işleminden sonra çıkan çürütülmüş çamur için 1 adet çamur son yoğunlaştırıcı tankı inşaa 

edilmiştir. 

 Tank gazsızlaştırma ve yoğunlaştırma amaçlı bir piket-fens tipi sıyırıcı ile teçhiz edilmiştir. 

 Digester çıkışı çamur, susuzlaştırmaya gönderilmeden önce son yoğunlaştırıcı havuzunda bekletilir. 

Buradan yoğunlaştırılmış çamur pompaları ile dekantörlere beslenir. 

 

 
Son yoğunlaştırma ünitesi 

                            Yoğunlaştırılmış Çamur Pompaistasyonu 

 Çamur yoğunlaştırıcılar aynı zamanda, susuzlaştırıcıların beslenmesini sağlayan  

yoğunlaştırılmış çamur pompa istasyonu için besleme tankları olarak çalışmaktadır. 

 

 
Yoğunlaştırılmış çamur pompaları-debimetreleri 

 İkisi çalışan ve biri yedek 3 adet eksantrik helezon tipi pompa temin edilmiştir. Bir pompanın  Kapasitesi   
51,2 m3/sa’dir.  Son yoğunlaştırıcılardan çıkan    çamur    bu   pompalarla susuzlaştırıcılara gönderilir. 

 
Santrifüj Dekantör ile Çamursusuzlaştırma 

  Çamursusuzlaştırma için santrifüj dekantörler kullanılmıştır. 
 Susuzlaştırılmış çamur %26-29 kuru madde içerikli hale getirilir. 
 Toplam 2 adet santrifüj dekantör bulunmaktadır. 

 



 

 

                      

 Santrifüj dekantör 

 Dekantörde susuzlaştırılan çamur, bant konveyörler aracılığıyla kamyonlara boşaltılır. 

 Dekantörden çıkan süzüntü suyu, tekrar ön çökeltime gönderilmek üzere ventüriye beslenir. 

 

 

Dekantör taşıyıcı konveyörleri 

 
Supernatant ve Filtre Suyu Pompaistasyonu 

 Çamur koyulaştırma ve susuzlaştırma prosesleri sırasında yayılan püskürtme su, dekantör 
süzüntü suyu çamursuzlaştırma odasına entegre edilen bir toplama odasında toplanır. 

 Bu atıksuyun ön çökeltmedeki dağıtım odasına taşınması için, İki dalgıç pompa, ıslak monteli 
(1’i çalışan, 1’i beklemede)kullanılmaktadır. 

 Her bir pompanın kapasitesi 180 m3/sa tir. 

 

 

            Yüzey suyu pompaistasyonu 



 

 

       Gaz Emisyonu Koku Bertaraf Sistemi 
Tesiste giriş, ince ızgaralar, venturi kanalı bir kısmı, çamur yoğunlaştırıcılar ve çamur 
susuzlaştırma ünitelerinde oluşan ve H2S, CH4, CO, NH3 gibi yoğun gazlar içeren 
kokunun bu ünitelerin üzerlerinin kapatılması ve vakumlama sistemi ile biofiltre 
ünitesinde bertarafı amaçlı gaz emisyonu koku bertaraf sistemi kuruludur. Bu sistem 
içerisinde toplam 5 Adet Biofiltre ünitesi, muhtelif çap ve ebatta CTP borulama yapıları, 
4 Adet büyük vakum pompa (her biri 45 kW), 32 adet 0,25-0,37 kW taze hava fanları ile 
bunlara ait scada, plc ve kablolama sistemleri yer almaktadır. 

 

 

Koku bertaraf sistemi 

 

Koku bertaraf sistemi- hava fanları 

Laboratuar 

Tesis işletme binası içinde bulunan laboratuarda gerekli atıksu ve çamur analizleri yapılabilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Scada ve Otomasyon Sistemi 
SCADA ve otomasyon sistemi ile; 

 SCADA Sistemi üzerinden tam bir proses kontrolü, 
 Tesiste bulunan her bir sürücünün veya prosesin kumandası,   
         tanımlanması  ve ilgili parametrelerinin düzenlenmesi, 
 Meydana gelen tüm alarmların alarm listesine ve alarm yazıcısına kaydı, 
 Sürücülerin ve prosesin nesnel gösterimi, 

 Günlük  Aylık ve Yıllık protokollerin raporlanması, 

 Saat Gün Ay ve Yıl bazındaki grafiklerin çizilmesi, 
 Tüm Proses ve tesis verilerinin uzun süreli arşivlenmesi  ve 
 DVD üzerine data muhafazası gerçekleştirilmektedir. 

 

 

SCADA ve otomasyon sistemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CEYHAN ATIKSU ARITMA TESİSİ  

 

              Atıksu Arıtma Tesisi Ana Parametreleri ve Arıtma Tesisi Yapıları  

 

 

Ceyhan Atıksu arıtma tesisi, Ceyhan İlçesi Kelemeti Mahallesi’nin Kuzey Batı mevkiinde 

77.000 m2 alan üzerinde kurulmuştur. Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) birinci etap 2025, ikinci etap 

2040 hedef yılı dikkate alınarak atık su arıtımı yapmak üzere tasarlanmıştır. Atıksu arıtımı 

sonucunda ortaya çıkan çamurun bertarafı sırasında oluşan biyogaz ile elektrik enerjisi 

üretilmekte ve bu enerji ile tesisin elektrik enerjisinin büyük kısmı karşılanmaktadır. Arıtma 



 

 

tesisinde yapılacak ilave tesisler ile elektrik enerjisi üretimi arttırılıp ana şebekeye 

aktarılabilecek duruma getirilebilir.  

 

Mevcut Kanalizasyon Sistemine Bağlantı 

Şebekeye gelen atıksu giriş pompa istasyonuna bağlanır. Ceyhan Atıksu Arıtma Tesisi atıksuyu 

Ø1800'lik 1 ana kolektörle toplanarak Ø1800'lik bir kolektörle Ceyhan nehrine deşarj 

edilmektedir. Tesis girişinde mevcut kapasitesini aşan taşkın durumunda tesisi korumak amaçlı 

bir by- pass yapısı inşa edilmiştir.  

 

Giriş Pompa İstasyonu 

Pompa istasyonu Üç adet yarı-aksiyal pervaneli dalgıç tipi santrifüj pompa (1110 m3/s) ile 

donatılmıştır. Birinci aşamada maksimum debi 2 adet hizmet pompası ve 1 adet yedek pompa 

ile gerçekleşmektedir. Pompa istasyonu bir köprü vinciyle teçhiz edilmiştir.  

 



 

 

   

 

Izgara İstasyonu 

Pompa istasyonunun önüne, ızgara aralığı 20 mm olan 2 otomatik kaba ızgara (2m) monte 

edilmiştir.Her bir ızgara, bir sıyırıcı üniteyle donatılmıştır. Bir kayışlı konveyör, sıyrılan atığı 

taşınan bir konteynere aktarmaktadır. Atık su içerisindeki iri partiküllerin sudan ayrılması için  

otomatik temizlemeli ince ızgara kullanılmaktadır. 2 adet, İnce ızgara istasyonlarının her biri, 

bir kanalla giriş pompa istasyonuyla bağlantılıdır. İnce Izgaralar perfore olup açıklığı 2 mm'dir.  

  

                     İnce Izgara                  Kaba Izgara 

Havalandırmalı Kum ve Yağ Tankları, Kum Tasnifleyici 

İki adet, kum ve yağ ayırıcı ünitenin her biri iki adet havalandırmalı kum tutucu ve buna paralel 

yağ tutucudan oluşmaktadır. Kum tutucular, mekanik iki parçalı, kum tutucu temizleme 

köprüsü ile teçhiz edilmişlerdir. 2 adet blower, kum tutucular için hava temin eder (1 tanesi 

işletmede, 1 tanesi yedek halindedir). Kum sınıflandırıcıları, suyu alınmış kumu aktarırlar. 

Konveyörler kumu, konteynerlerin her tarafına ulaşabilen boşaltma konveyörü vasıtası ile 

aktarırlar. Yağ ise her bir yağ ayrıştırıcısının önünde  bulunan yağ haznesine bir bölme içerisine 

köpük olarak toplanır. 



 

 

  

Ön Çökeltme Öncesi Akı Dağılımı ve Ön çökeltme Havuzları 

Kum tutucuların çıkışı venturi kanalına bağlanmıştır. Ön çökeltme havuzlarına dağıtım venturi 

kanallarından yapılmaktadır. Su seviyesi bu kanallar önündeki 2 adet ultrasonik seviye metre 

ile ölçülerek debi otomatik olarak hesaplanır. Ön çökeltme havuzları, her biri ikiz bir havuzdan 

ibaret paralel 3 üniteden oluşmaktadır. Her bir ön çökeltme ünitesi, mekanik çift parçalı havuz 

temizleyici köprüyle birlikte teçhiz edilmiştir. Köprünün alt temizleyici küreği havuzun alt 

yüzeyindeki çökelen atıkları havuzun çamur toplama kısmına, üst kürekle de köpükleri köpük 

bölmesine taşır. Ön çökeltme havuzlarındaki atık su, biyolojik arıtma kısmına geçer çamurda 

ön yoğunlaştırıcılara geçer.  

  

          Ön Çöktürme Havuzu Giriş Yapısı           Ön Çöktürme Havuzu 

Havalandırma Havuzları 

Ön çökeltme havuzundan gelen atıksu, Geri devirden gelen atıksu, ile karışıp, havalandırma 

havuzuna yönlendirilir. Toplam 2 gözlü 1 adet havalandırma havuzu vardır. Bir adet 

havalandırma havuzunun hacmi 9100 m3'dür. Havalandırma havuzularında yüksek etkili 

membran difüzörler ile santrifüjlü havalandırma sistemi seçilmiştir. Havalandırma 

havuzularının dağıtım üniteleri arasına 2'si işletmede 1'i yedekte 3 adet merkezi blower içeren 

bir blower merkezi kurulmuştur. Her bir blowerin kapasitesi 3200 Nm3/sa ve 590 mbar. 



 

 

Blowerlar vasıtasıyla aerob bakterilerin çoğalması ve aktif çamurun oluşabilmesi için hava 

basılır.  

 

Son Çökeltme Havuzları ve Dağıtım Yapısı 

Havalandırma havuzu hattının çıkışı toplanarak son çökeltme havuzlarına karşılık gelen grubu 

arasına yerleştirilmiş dağıtım yapısına aktarılır. Aktif çamur dağıtım yapısından 2 son çökeltme 

tankına eşit dağılır. Biyolojik atık su arıtımının en son yapısı son çökeltme havuzları olup, 

havalamaksadıyla ndırma havuzunda oluşan aktif çamurun yerçekimi etkisiyle atıksu’dan 

ayrılması kullanılmaktadır. Aktif çamur arıtma hatlarının birinci aşaması için 2 son çökeltme 

tankı kullanılır. Her bir tankın çapı 38,5 m'dir. Her tank çelik konstruksiyon sıyırıcı köprü ile 

donatılmıştır. Köprü dipten çamuru üstten köpüğü sıyıran sıyırıcı bıçaklarla donatılmıştır. 

 

 

Tesis Atıksu Çıkışı 



 

 

Arıtılmış olan suyun, verileceği alıcı ortama göre belirlenmiş olan deşarj standartlarını sağlamış 

olması gerekmektedir. Bu kontrolün yapılması amacıyla çıkış suyu deşarj edilmeden önce bir 

haznede toplanarak gerekli parametreler için su analizleri yapılmalıdır. Mevcut 2600 lük 

kolektöre bir yapı ile bağlantı yapılır. Burada boru üzerine otomatik debi ölçer konulmuştur. 

Arıtma hattının akışına oranlı karıştırılmış örnekleri bir karıştırma ünitesinde toplanarak 

buradan pH, iletkenlik ve sıcaklık ölçüm değerleri otomatik olarak alınır. Arıtılmış atık suyun 

bir kısmı filtreden geçirilerek servis suyu olarak tesis içerisinde kullanılır. Daha sonra arıtılmış 

su Ceyhan Nehri’ne gider.  

 

 

Çamur Dönüş ve Fazla Çamur Pompa İstasyonu(Geri Devir Pompa İstasyonu) 

Havalandırma havuzlarında bakteri konsantrasyonlarını sabit tutabilmek için çamurun bir kısmı 

geri devir yapılmaktadır. Fazla çamur ise ön yoğunlaştırıcı havuzlardan geçirilerek gaz üretimi 

için digester’lara gönderilir. Birinci aşama arıtma hattı için 1 adet çamur dönüş pompa istasyonu 

kurulmuştur. Her pompa istasyonu birinci ve ikinci aşamanın ihtiyacını karşılayan 3 çarklı 

dalgıç tipi pompa (920 m3/s) ile (2'si işletmede, 1'i beklemede) donatılmıştır. Pompa istasyonu 

bir köprü vinçle donatılmıştır. Geri dönüş çamur pompa istasyonuna yerleştirilen fazla çamur 

pompaları(40 m3/s) ile (biri işletmede, diğeri beklemede) donatılmıştır.  

 



 

 

 

Ham Çamur Pompa İstasyonu 

Ön çökeltme havuzları ve son çökeltme havuzlarından gelen çamuru,                                    ön 

yoğunlaştırıcıya gönderir. Ham çamur pompa istasyonu ön çökeltme tankları ve çamur arıtma 

arasında olacak şekilde inşaa edilmiş ve 2 ıslak tip santrifüjlü pompayla (15 m3/h) (biri 

işletmede, diğeri beklemede) ile donatılmıştır. Bu pompalar çamuru ön yoğunlaştırıcıya 

aktarmaktadır. 

 

Çamur Ön Yoğunlaştırıcıları 

Ön çökeltme havuzlarından gelen çamurun yoğunlaşması için,  çamur ön yoğunlaştırıcı 

kullanılır. Toplam 1 adet çamur ön yoğunlaştırıcı tankı inşa edilmiştir. tankın çapı 21 m'dir.  



 

 

 

Çürütücü Besleme Pompa İstasyonu 

Çürütücü besleme pompaları çamur yoğunlaştırıcı arasında bir kollektör odasına 

yerleştirilmiştir. İkisi çalışır ve biri destek olmak üzere 3 eksantrik vida tipi çamur besleme 

pompası 2 çürütücü için kullanılmaktadır. Çamur ön yoğunlaştırıcılardan çürütücü besleme 

pompaları ile çürütücülere (digester)  pompalanmaktadır. 

 

Çamur Çürütücüler (Digester) 

Çürütücüler, organik maddelerin oksijensiz ortamda fermantasyonu amacıyla kullanılmaktadır. 

Anaerobik çürütücü prosesinden metan gazı elde edilmektedir. Her biri 128 m3 hacime sahip 2 



 

 

çamur çürütücü tankı vardır. Her çamur çürütücü tüm çürütücü hacminin uygun karışmasına 

imkan veren mekanik karıştırıcı ile donatılmıştır. Her bir çamur çürütücünün çapı 20 m, toplam 

yüksekliği ise 15 m'dir. 

 

Çürütücü Sirkülasyon Pompaları (Isı Değiştiriciler ve Boylerler) 

Çamuru ısıtmak ve karıştırıcıların ve boruların ısı kayıplarını telafi etmek için karıştırıcıların 

çamurunu sirkülasyon yaptırması ve bu suretle Çürütücülerin içinde yaklaşık 35 C° lik sabit 

işleme sıcaklığını elde etmek ve korumak maksadıyla her bir çamur hattı için 1 adet olmak 

üzere toplam 2 adet ısı eşanjörü kullanılmaktadır. Gereken termal enerji biogaz ve yakıt gibi iki 

farklı enerji kaynağı ile çalışabilen bir sıcak su kazanı ile sağlanır. Sıcak su sirkülasyonu 2 adet 

sıcak su pompası ile sağlanır. 

 

Dekantör ile Susuzlaştırma 

Çamur susuzlaştırma için dekantörler kullanılmıştır. 2 adet dekantör temin edilmiş ve çamur 

susuzlaştırma binasındaki gerekli çevresel ekipman ile birlikte monte edilmiştir. 

Susuzlaştırılmış çamur %24-27 kuru madde içerikli hale getirilir.  



 

 

 

Gaz Tankları ve Gaz Çakmağı 

Çürütücülerde üretilen biogaz seramik filtreden geçerek 810 m3'lük hacme sahip, gaz tankına 

gönderilir. Digester gaz hattındaki ve gaz balonlarındaki fazla gaz, kontrollü bir şekilde Gaz 

Çakmağı (Flare) ile yakılarak sistemden uzaklaştırılır. 

 

Gaz Desülfürizasyon Ünitesi 

Gazın gaz motorlarında kullanılmadan önce hidrojen sülfürünün arıtılması için desülfürizasyon 

ünitesi kullanılır. Bu ünite de yağmurlama yöntemi ile çürütücülerde üretilen gazın içerisindeki  

hidrojen sülfür bakteriler kullanılarak arıtılır.  



 

 

 

Birleştirilmiş Güç Ve Isı Üretimi Acil Güç Jeneratörleri 

Tesisin dışından sağlanan elektrik enerjisi ile ilgili problemlerde veya genel elektrik kesintisi 

durumunda, enerji temini 110 kW’lık elektrik enerjisi kapasiteli 2 gaz motoru tarafından 

sağlanacaktır. Gaz motoru biogaz ile beslenir. Birleştirilmiş güç ve ısı üretim birimi sürekli 

çalışmaktadır ve 110 Kw’lık elektrik ve ısı sağlamaktadır.  

 

Biyolojik Koku Giderim Ünitesi 

Tesiste giriş, ince ızgaralar, venturi kanalının bir kısmı, çamur yoğunlaştırıcılar ve çamur 

susuzlaştırma ünitelerinde oluşan ve H2S, CH4, CO, NH3 gibi yoğun gazlar içeren kokunun bu 

ünitelerin üzerlerinin kapatılması ve vakumlama sistemi ile biofiltre ünitesinde bertarafı amaçlı 

gaz emisyonu koku bertaraf sistemi kuruludur.  



 

 

 

SCADA 

SCADA Sistemi üzerinden tam bir proses kontrolü ile tesiste bulunan her bir ekipman veya 

prosesin kumandası, tanımlanması ve ilgili parametrelerin düzenlemesini sağlanır[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KARAİSALI ATIKSU ARITMA TESİSİ 

 

 

Adana merkez ilçelerinden Karaisalı'daki kanalizasyon sistemi yaklaşık 8 km uzunluğunda 

muhtelif çaplarda döşenmiş olup, arıtma tesisi alanına kadar getirilmiştir. Uzun havalandırmalı 

aktif çamur sistemine şeklinde planlanmış atıksu arıtma tesisi 2009 yılında işletmeye alınmıştır. 

Tesis 7.000 m2 alana kurulmuştur. Tesis, 1.200 m³/gün (10.000 E.N) evsel nitelikli atıksu 

arıtma kapasitesinde ileri biyolojik atıksu arıtma tesisidir. 

 Karaisalı ilçesinden kanalizasyon hatları vasıtasıyla toplanan atıksular bu tesiste arıtılarak alıcı 

ortama (Üçürge çayına) deşarj edilmektedir. 

Karaisalı AAT’de yer alan arıtma üniteleri şunlardır : 

1.  Izgara Ünitesi 

2.  Kum ve Yağ Tutucu 

3.  Parshall Savağı 

4.  Havalandırma Havuzu 

5.  Son Çökeltme Havuzu 

6.  Çamur susuzlaştırma Ünitesi. 


