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N�tel�kl� su arıtma s�stemler�n�n yanı sıra, çeş�tl� tes�slerde oluşan k�rl� suların arındırılması amacı �le deşarj
tem�zl�ğ� ön plana çıkıyor. Bu tür �şlemler �le gerek �çme sularının, gerekse de evsel atıkların daha n�tel�kl� b�r
kullanıma taşınması önem taşıyor. Günümüzde deşarj tem�zlenmes� özell�kle t�car� �şletmelerde öneml� b�r unsur
olarak ön plana çıkıyor.

Deşarj çalışmaları �le daha n�tel�kl� kullanımın ön plana çıkmasının yanı sıra, çeş�tl� evsel atıkların zarar
vermeden doğaya gönder�lmes� mümkün olab�l�yor. Günümüzde evsel atıklar çevre k�rl�l�ğ� açısından öneml� b�r
sorun olduğundan dolayı, bu tür evsel atıkların doğaya zarar vermemes� de önem taşıyor. Aynı zamanda evsel
atıkların n�tel�kl� b�r şek�lde s�steme kazandırılması �ç�n, çözüm amaçlı h�zmet alab�leceğ�n�z çeş�tl� f�rmalar
bulunuyor.

Deşarj Tem�zl�ğ� H�zmet� Veren F�rmalar;

Arıtma sularının ya da atık sularının s�stemden güvenle uzaklaştırılması �ç�n, h�zmet alacağınız bu tür f�rmalar
sayes�nde, gerek hane �ht�yaçlarının g�der�lmes�, gerekse de endüstr�yel tes�sler�n kullanım nedenler� �le ortaya
çıkan zararlı k�myasalların, toprakla buluşması engelleneb�l�yor. Aynı zamanda bu tür atıkların doğa �ç�n zararlı
hale gelmemes� �ç�nde, n�tel�kl� çözümler üret�leb�l�r.

Günümüzde evsel atıkları ve d�ğer sıvı atıkların deşarj tem�zl�ğ�yle, gerek �çme suyu olarak, gerekse de sulama
amacı �le kullanımı �le beklent�ler�n karşılanması, y�ne çözüm üreten f�rmalar sayes�nde ön plana çıkıyor. Bu �şte
alanında uzman, b�lg� sah�b� olan f�rmalar, deşarj tem�zl�ğ�n�n hızlı b�r şek�lde yer�ne get�r�lmes�n� sağlıyor.
D�lersen�z bu konuda uzman olan f�rmamızdan, destek alab�l�rs�n�z.

N�tel�kl� Deşarj Tem�zl�ğ�

Sağlıklı b�r çevre �ç�n atık suların tem�zlenmes�, k�rl� suların tem�zlenme �şlem�ne deşarj tem�zl�ğ� �sm� ver�l�yor.
Evsel ve endüstr�yel atıkların da bu şek�lde s�stemden uzaklaştırılması mümkün olab�l�yor.

N�tel�kl� olarak kurulan çeş�tl� arıtma s�stemler�n�n yanı sıra, aynı zamanda alt yapı s�stemler�n�n teşk�l� �le de hızlı
b�r şek�lde evsel atıklarınında, kullanılab�l�r hale gelmes� mümkün oluyor. Bu tür sorunlar �ç�n h�zmet veren
f�rmamızla, s�z de n�tel�kl� çözümler� ed�neb�l�rs�n�z. Aynı zamanda evsel atıkların �çme suyu olarak da kullanılması
amacı �le h�zmet alab�l�rs�n�z.

Deşarj İzn� Ned�r

Deşarj tem�zl�ğ� h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes� amacıyla, öncel�kl� olarak gerekl� �z�nler�n Çevre ve Şeh�rc�l�k İl
müdürlüğünden �z�n alınması gerek�yor. Bu �z�n kapsamında projen�n detaylarının ortaya konulması önem taşıyor.
Aynı zamanda bu tür �z�nler �le yapılan alt yapı s�stemler�n�n, daha n�tel�kl� ve çevre �le uyumlu olması
gerekeb�l�yor.

Deşarj tem�zl�ğ� �ç�n gereken bu tür çözümler�n hayata geç�r�lmes� aşamasında Özdoğan Grup olarak, s�zlere
yen�l�kç� çözüm öner�ler� �le h�zmet ver�yoruz. Sunduğumuz h�zmetler �le �ht�yaç duyduğunuz atık su sorunlarının
g�der�lmes�n� yer�ne get�r�yoruz. Aynı zamanda bu tür n�tel�kl� h�zmetler� �le öne çıkan çeş�tl� sorunların g�der�lmes�
aşamasında da destek sağlıyoruz.

Deşarj Suları Nereye Boşaltılır



Deşarj tem�zl�ğ� yapılmış suların boşaltılması aşamasında öncel�kle yer altı sularına karışan, �çme suyu ya da
tarımsal sulama amacı �le de kullanımı sağlanıyor. Günümüzde deşarj sularının bu tür n�tel�kl� kullanımı �le
b�rl�kte, beklent�ler�n�n karşılanmasının yanı sıra, çevren�n de korunması sağlanmış oluyor.

Deşarj suları aynı zamanda den�z �çer�s�nde arıtılarak kullanılab�l�yor. Bu tür uygulamalarda borular bel�rl� b�r
den�z sev�yes�ne kadar götürülerek deşarj yapılması mümkün olab�l�yor. Bunun dışında �ç den�zlerde ya da �ç
sularda da bu tür çalışmalar ön plana çıkıyor. Aynı zamanda deşarj h�zmetler� �ç�n, b�yoloj�k atık arındırma
tes�sler�n�n de kullanılması ön plana çıkıyor.

Deşarj Tem�zl�ğ� ve İşletmeler;

Deşarj tem�zl�ğ� �ç�n genell�kle b�reysel kullanımda olan haneler�n yanı sıra, çeş�tl� �şletmeler�n de �ht�yaçları
g�der�l�yor. Bu tür h�zmetler sayes�nde n�tel�kl� olarak tem�zl�k yapılmakla b�rl�kte, aynı zamanda çeş�tl� k�myasal
atıkların uzaklaştırılması aşamasında da h�zmet alınab�l�yor.

Ülkem�zde endüstr�yel amaçlar �ç�n terc�h ed�len bu tür yöntemler sayes�nde, suların zararlı yapılardan
arındırılması ve bu şek�lde atık suların çeş�tl� kullanım amaçları �ç�n deşarj ed�lmes� mümkün olab�l�yor.

Atık su ve Deşarj İşlemler�;

Esas olarak atık sular, evsel atıklar, lavabo, tuvalet g�b� yapılardan kaynaklanan suları da �fade ed�yor. Su
tes�sler�n�n arıtma yaptığı sular arasında yağmur suyu, sel suları, k�myasal kullanımda terc�h ed�len sular g�b�
çeş�tl�l�k ortaya çıkıyor. Günümüzde bu tür suların kullanıma sokulması amacı �le gerek arıtma tes�sler�n�n,
gerekse de deşarj tem�zl�ğ� g�b� s�stemler�n ön plana çıktığı görülüyor. Esas olarak bu tür arıtma doğa dostu b�r
kullanım sağladığı �ç�n, su k�rl�l�ğ� açısından da önem taşıyor.

Su K�rl�l�ğ�n G�der�lmes�nde Arıtma ve Deşarj İşlemler�;

Günümüzün öneml� problemler�nden b�r�s� olan su k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� amacı �le terc�h ed�len b�r yöntem olan
deşarj tem�zl�ğ�, daha yaşanab�l�r b�r çevre oluşturulması amacıyla terc�h ed�l�yor. Atık suların toprak k�rl�l�ğ� ya
da çevre k�rl�l�ğ� g�b� farklı nedenlerden dolayı, çevresel sorunları da beraber�nde get�r�yor.

Atık Su Sorunlarının Önlenmes�

Atık suların çevreye verd�ğ� zararların önlenmes� aşamasında deşarj tem�zl�ğ� gerek yasal mevzuat açısından,
gerekse de �nsan ve canlı sağlığı açısından öneml� b�r detaydır. B�rçok ülken�n yaşanab�l�r b�r çevre b�l�nc� �le
hareket etmes�, atık suların tem�zlenmes� de öneml� b�r unsur olarak b�l�n�yor.

Ülkem�zde son yıllarda atık suların tem�zlenmes� aşamasında h�zmet almak �ç�n, çeş�tl� f�rmalar yasal mevzuata
uygun çalışmalar yaparak, n�tel�kl� b�r şek�lde tes�sler�n hayata geç�r�lmes�n� sağlıyor. Bu tür çalışmalar sayes�nde,
canlıların olası zararlardan korunması da sağlanmış oluyor.

Deşarj İzn� Nasıl Alınır

Deşarj tem�zl�ğ� �ç�n gereken deşarj �zn�n�n alınması aşamasında f�rmalar, yasal mevzuata, su k�rl�l�ğ� ve kontrolü
yönetmel�ğ�ne uygun olarak gerekl� makamlardan �z�nler� almak zorundadır. Deşarj �şlemler�n�n yer�ne get�r�lmes�
aşamasında f�rma, gerekl� yazışmaları yaparak belgeler�n� alır ve 5 senede b�r yen�leyerek, arıtma ve atık su
s�stemler�n�n hala çalışır olduğunu �spatlamakla mükellef olurlar. Bu tür güncellemeler�n tak�b� �ç�n h�zmet veren



çeş�tl� f�rmalardan güvenle yardım alab�l�rs�n�z. Aklınıza takılan soru ve sorunlar �ç�n bu tür f�rmalardan
danışmanlık h�zmet� tem�n edeb�l�rs�n�z.

Deşarj İzn� Hang� Kurumlar İç�n Gerek�yor

Günümüzde üret�mde ya da evsel kullanım �ç�n su kullanan çeş�tl� �şletmeler bu tür �z�nler� almak zorundadır.
Üret�m aşamasında su kullanmadığı halde çalışan sayısı 84 ve üzer� olan �şletmeler�n bu tür �z�nler� alarak gerekl�
alt yapıyı sağlaması gerek�yor. Deşarj tem�zl�ğ� �şlemler�n�n yasal mevzuata uygun olarak yer�ne get�r�lmes� �ç�n bu
tür �şlemler gerekeb�l�yor.

Ülkem�zde h�zmet veren çeş�tl� f�rmalardan b�r�s� olarak s�zlere gerek yasal kısımda gerekse de uygulama
aşamasında h�zmet vererek bu tür atık su sorunlarınızın ortadan kalkması anlamında öneml� h�zmetler ver�yoruz.
S�z de bu tür sorunların ortadan kalkması adına öneml� h�zmetler�m�zden yararlanab�l�rs�n�z. Daha yaşanab�l�r b�r
çevre �ç�n s�zlere h�zmet ver�yoruz.

Atık Sular İç�n Deşarj Tem�zl�ğ�n�n Önem�;

Deşarj tem�zl�ğ� sayes�nde çeş�tl� avantajların elde ed�lmes� mümkün olab�l�yor. Bu tür çözümler sayes�nde
çevren�n daha yaşanab�l�r olmasının yanı sıra aynı zamanda �nsanları bu tür suları çeş�tl� amaçlar �ç�n kullanıma
sokması da mümkün olab�l�yor. Günümüzde atık suların bu tür n�tel�kl� kullanımı amacı �le h�zmet veren f�rmalar
sayes�nde suların tekrar kullanıma dah�l ed�lmes� mümkün olab�l�yor.

Bunların dışında bu tür tem�zl�k h�zmetler� �le aynı zamanda evsel atıkların doğaya vereceğ� zararların önlenmes�
de mümkün olab�l�yor. Günümüzde evsel atıkların kullanımı aynı zamanda doğa �ç�n ger� döndürülemez sorunlara
neden olduğundan daha n�tel�kl� h�zmetler �ç�n deşarj �şlemler�n�n yer�ne get�r�lmes� önem taşıyor.

Kal�te Yönet�m� ve Deşarj Tem�zl�ğ�;

İşletmeler�n çeş�tl� kal�te yönet�m esaslarına göre hareket etmes� günümüzde sıklıkla karşılaşılan b�r durum olarak
ön plana çıkıyor. Bu tür nedenlerden dolayı kal�te yönet�m esaslı çalışmalar kapsamında doğa �le barışık
�şletmeler�n hayata geç�r�lmes� aşamasında bu tür deşarj tem�zl�ğ� g�b� çözümler�n ön plana çıktığı görülüyor.
Günümüzde çevresel olarak daha uyumlu �şletmeler �ç�n kal�te yönet�m� önem taşıyor.

Aynı zamanda personeller�n bu konuda b�l�nçlenmes� aşamasında eğ�t�lmes� h�zmetler�n� de kapsayan bu tür
çalışmalar sayes�nde çalışanların da bu tür konularda daha b�l�nçl� hareket etmes� mümkün olab�l�yor.
Günümüzde �şletmeler�n bu tür çözümler �le daha yeş�l teknoloj�lere göz kırptığı b�l�n�yor.

Deşarj İz�n Belges�;

5 yıllık b�r kullanım ömrü olan bu belgen�n alınması b�rçok tes�s �ç�n zorunlu tutuluyor. Bu tür belgeler�n tem�n
ed�lmes� aşamasında h�zmet veren çeş�tl� f�rmalar sayes�nde günümüzde �nsanların ve f�rmaların beklent�ler�n�n
karşılanması mümkün olab�l�yor. Aynı zamanda bu belgen�n tem�n�nde gereken projelend�rme �şlemler�n�n
gerçekleşt�r�lm�ş olması önem taşıyor.

Deşarj tem�zl�ğ� bu konuda �dareler�n �z�n belges� düzenlemes� açısından yer�ne get�r�lmes� gereken b�r
yükümlülük olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda bu tür belgeler �le �şletmeler�n kal�te yönet�m s�stemler�n�n de
hayata geç�r�lmes� mümkün olab�l�yor. Bu tür çözümler �ç�n f�rmamız h�zmetler�nden yararlanab�l�rs�n�z. Atık
suların n�tel�kl� b�r şek�lde arıtılması ve gereken alt yapı tes�s� sorunlarının ortadan kaldırılması amacı �le s�zlere
h�zmet sunuyoruz.



Sıfır Atık ve Deşarj Tem�zl�ğ�;

Günümüzde ülke olarak üzer�nde sıklıkla durulan b�r kavram olan sıfır atık projes� kapsamında özell�kle evsel
atıkların ger� dönüştürüleb�l�r b�r forma kavuşması �sten�yor. Bu tür nedenlerden dolayı evsel atıkların arıtma
�mkanları �le daha kullanılab�l�r b�r forma kavuşması da önem taşıyor. Deşarj tem�zl�ğ� bu açıdan atık suların
�y�leşt�r�lmes� ve çeş�tl� amaçlar �ç�n kullanılması açısından önem taşıyor.

Günümüzde atık suların bu tür n�tel�kl� kullanımı sayes�nde s�zler de �şletmen�z �ç�n çevre dostu çözümler elde
edeb�l�rs�n�z. F�rma olarak s�zlere sunduğumuz bu tür h�zmetler �le hızlı b�r şek�lde sorunların ortadan kaldırılması
aşamasında faal�yet göster�yoruz. S�z de bu tür h�zmetler �ç�n b�zden yardım alab�l�rs�n�z.

Projelend�rme H�zmet� Veren F�rmalar

Bu konuda h�zmet sunan f�rmalar ön proje aşaması, yazılı �z�nler�n alınması g�b� �ş ve �şlemler� s�z�n adınıza
yer�ne get�r�yor. Aynı zamanda �şletmeler�n bu tür �şler� kend� başına yapması zor olduğundan dolayı bu konuda
gereke çözümler� bu tür f�rmalar s�z�n adınıza yer�ne get�r�yor. Günümüzde deşarj tem�zl�ğ� �ç�n bu tür f�rmalardan
h�zmet almak ön plana çıkıyor.

Aynı zamanda bu tür f�rmalara �le gereken belgelend�rme süreçler�n�n hızlı b�r şek�lde tak�b� de mümkün olab�l�yor.
S�z de bu tür çözümler �ç�n f�rmamız h�zmetler�nden güvenle yararlanab�l�rs�n�z. Sunduğumuz n�tel�kl� h�zmetler �le
sürekl� yen�lenmes� ve tak�b� gereken bu tür süreçler�n tak�b� aşamasında s�zlere h�zmet sunuyoruz. S�z de bu tür
n�tel�kl� çözümler �ç�n f�rmamız h�zmetler�nden yararlanab�l�rs�n�z.

Atık Suların Neden Olduğu Hastalıklar

Atık suların neden olduğu çeş�tl� sağlık sorunları bulunuyor. Bu tür sağlık sorunları atık sular �çer�s�nde yer alan
çeş�tl� m�kroorgan�zmaların yanı sıra atık sulara karışan çeş�tl� k�myasal maddeler neden� �le de oluşab�l�yor.
Günümüzde atık suların bu tür kullanımları �le b�rl�kte deşarj tem�zl�ğ� �şlemler�n�n avantajları ön plana çıkıyor.

Daha yaşanab�l�r b�r ortam �ç�n terc�h ed�len bu yöntem aynı zamanda hayvanların atık sulardan zarar görmes�n�
engellemek adına da önem taşıyor. Atık suların gel�ş� güzel ortama ver�lmes� çeş�tl� sorunların ortaya çıkmasına
ve aynı zamanda bu tür sorunların çevre felaket�ne dönüşmes�ne neden olab�l�yor.

Deşarj Tem�zl�ğ� Neler� Kapsıyor

Deşarj tem�zl�ğ� esas olarak atık suların atılmasını kapsamakla b�rl�kte gerek �şletme çözümler� gerekse de
b�reysel çözümler�n bu aşamada çeş�tl� sorunlara neden olduğu görülüyor. Bunun yanında kanal�zasyon
s�stemler�n�n bakım ve tam�r� de deşarj �şlemler� �le mümkün olab�l�yor.

Aynı zamanda çeş�tl� arıtma tes�sler�n�n kurulması �le b�rl�kte bu tür atık suların ger� dönüşeb�l�r b�r forma
dönüşmes� ve �çer�s�nde bulunan zararlı m�kro organ�zmaların da ortamdan alınması mümkün oluyor. Bu tür
amaçlar �ç�n kurulan atık su tes�sler� �le elde ed�len sular kal�te olarak �çme suyu olarak da kullanılab�l�yor.

F�rmalara Özel Çözümler;

Günümüzde gerek üret�mde gerekse de çalışanların kullanımı amacı �le atık suların oluştuğu çeş�tl� tes�sler
bulunuyor. Bu tür tes�sler�n b�r kısmında yapılan çalışmalar k�myasal çalışmalar olduğu �ç�n bu tür tes�slerde
deşarj tem�zl�ğ� amacı �le n�tel�kl� çözümler�n hayata geç�r�lmes� gerekeb�l�yor. Aynı zamanda bu tür tes�sler�n
çeş�tl� uygulamaları �le b�rl�kte �nsanların kullanab�leceğ� suların ger� dönüşüme tab�� tutulması mümkün olab�l�yor.



F�rmamız çeş�tl� endüstr�yel tes�sler�n kullandıkları suların ger� dönüştürüleb�l�r olarak kullanıma katılması amacı
�le h�zmet ver�yor. Aynı zamanda yasal yükümlülükler�n� yer�ne get�rmek �le mükellef olan bu tür tes�sler�n �ş ve
�şlemler�n�n tak�b� amacı �le de f�rmamız öneml� �şlere �mza atıyor. S�z de f�rmamız h�zmetler�nden güvenle
yararlanab�l�rs�n�z.

B�reysel Hanelerde Atık Su Sorunları;

İşletmeler�n yanı sıra aynı zamanda ev ya da apartman g�b� yaşam alanlarının da bu tür çözümlere �ht�yaç
duyduğu b�l�n�yor. Gerek yağmur sularının gerekse de çeş�tl� evsel atıkların ger� dönüşüme tab�� tutularak sulama
ya da �çme suyu olarak kullanılması artık sıradan b�r hal alıyor. Gelecekte ülkem�z su kaynaklarının daha kısıtlı
hale geleceğ�nden dolayı bu tür çözümler ön plana çıkıyor.

Deşarj tem�zl�ğ� bu tür nedenlerden dolayı aynı zamanda b�reysel haneler �ç�n de terc�h ed�len b�r yöntem olarak
ön plana çıkıyor. Bu tür yöntemler�n hayata geç�r�lmes� �le b�rl�kte n�tel�kl� b�r evsel atık ger� dönüşüm s�stem�n�n
hayata geç�r�lmes� mümkün olab�l�yor. Bu tür kullanımlar �ç�n farklı çözümler ön plana çıkıyor.

Su Sorunlarına Karşı Atık Sular

Gerek dünya gerekse de ülkem�z gelecekte su kıtlığı yaşanacağı end�şes� �le çeş�tl� çözümlere yönel�yorlar. Bu
tür çözümler�n başında suların tekrardan kullanıma sokulması ön planda gel�yor. Aynı zamanda bu tür sorunların
ortadan kaldırılması amacı �le arıtma tes�sler�n�n daha yaygın b�r şek�lde kullanımı ön plana çıkıyor.

Deşarj tem�zl�ğ� bu aşamada ön plana çıkan b�r durum olarak b�l�n�yor. Ülkem�zde bu tür h�zmetler� yer�ne
get�rerek s�zlere n�tel�kl� çözümler sunuyoruz. S�z de sunduğumuz bu tür n�tel�kl� h�zmetler� terc�h ederek su
kıtlığına karşı b�r çözüm sunmuş olab�l�rs�n�z.

Proje Çözümler� ve Atık Suların Tahl�ye Ed�lmes�

Proje çözümler� �le farklı tes�sler�n �ht�yaç duyduğu atık su s�stemler�n�n teşk�l ed�lmes� mümkün olab�l�yor. Bu tür
sorunların g�der�lmes� amacı �le deşarj tem�zl�ğ� h�zmet�n�n projelend�r�lmes� aşamasında h�zmet sunana f�rmalar
sayes�nde müşter�ler�n beklent�ler�n�n karşılanması ve �şletmeye özel çözümler�n hayata geç�r�lmes� mümkün
olab�l�yor.

Proje aşamasında �şletmen�n su kullanım türü, tahl�ye s�stemler�n�n yapısı g�b� detaylar ön plana çıkarak bu tür
projelend�rme çalışmalarının yer�ne get�r�lmes� mümkün olab�l�yor. Aynı zamanda bu tür çözümler �le yasal açıdan
oluşab�lecek yükümlülükler�n de ortadan kaldırılması mümkün olab�l�yor. S�z de bu tür çözümler �ç�n f�rmamızdan
güvenle h�zmet alab�l�rs�n�z. Aynı zamanda farklı çözümler �ç�n de y�ne s�zlere n�tel�kl� h�zmet sunuyoruz.

Evsel Atıkların Arıtılması

Gerek atık arıtma tes�sler� aracılığı �le gerekse de deşarj tem�zl�ğ� h�zmetler� �le yağ g�b� çözünmes� zor olan çeş�tl�
atıkların ortamdan uzaklaştırılması mümkün olab�l�yor. Günümüzde evsel atıkların çevreye zararları çok fazla
olduğundan dolayı bu tür arıtma tes�sler�n�n kullanımı önem taşıyor.

Aynı zamanda bu tür tes�sler�n kurulumu aşamasında h�zmet veren f�rmalar farklı çözümler �le �nsanların daha
çevre dostu b�r ortamda yaşamasına �mkân tanıyor. Bu tür s�stemler�n hayata geç�r�lmes� �le b�rl�kte aynı zamanda
beklent�ler�n karşılanması adına farklı yolların denenmes� �le b�rl�kte daha başarılı sonuçlar elde ed�leb�l�yor.
Günümüzde atık suların n�tel�kl� kullanımı �le �lg�l� b�rçok proje hayata geç�r�l�yor.



Deşarj Tem�zl�ğ� Kapsamında Kanal�zasyon Bakımı;

Atık suların aktarılması amacı �le kullanılan yapılardan b�r�s� olan kanal�zasyon s�stemler�n�n bakımlarının ve
onarımlarının yapılması önem taşıyor. Çeş�tl� sel felaketler� ya da aşırı yağış neden� �le tıkana kanal�zasyon
s�stemler� �y� b�r atık su akışının oluşmamasına neden oluyor. Bu tür sorunları engellemek amacı �le gereken alt
yapı h�zmetler�n�n sağlanması gerek�yor.

Kanal�zasyon s�stemler�n�n sürekl� çalışab�l�r b�r hale gelmes� �ç�n terc�h ed�len bu tür yöntemler sayes�nde aşırı
yağışlar �le bu tür s�stemler�n tıkanmasının önüne geç�l�yor. Aynı zamanda bu tür yöntemler özell�kle büyük
şeh�rlerde su baskınlarının da önüne geçeb�l�yor. Bu sorunların önüne geçmek �ç�n deşarj tem�zl�ğ� önem taşıyor.

Atık Suların Güvenl� B�r Şek�lde Tahl�ye Ed�lmes�;

Atık suların güvenl� b�r şek�lde tahl�ye ed�lmes� özell�kle aşırı yağmur yağdığında ortaya çıkan sorunları g�dermek
açısından da önem taşıyor. Günümüzde büyük şeh�rlerde aşırı yağmur sonrası oluşan taşkın ve sel olayları
sonucu b�rçok �nsan mağdur oluyor. Bu nedenle atık suların sürekl� olarak çalışab�len s�stemler vasıtası �le
�let�lmes� önem taşıyor.

Günümüzde atık suların güvenl� b�r şek�lde tahl�ye ed�lmes� amacı �le deşarj tem�zl�ğ� g�b� �ş ve �şlemler önem
taşıyor. Aynı zamanda bu tür �şlemler sayes�nde atık suların �nsanlar �ç�n b�r r�sk olmaktan çıkması da mümkün
olab�l�yor. Günümüzde bu tür sorunların g�der�lmes� açısından �nsanların beklent�ler�n� karşılayan çeş�tl� çözümler
ön plana çıkıyor.

Atık Suların Çevreye Etk�ler�;

Atık suların gerek �nsan sağlığı gerekse de çevre açısından olumsuz etk�ler� bulunuyor. Bu tür nedenlerden
dolayı atık suların gerek arıtılarak gerekse de deşarj tem�zl�ğ� yapılarak yen�den s�steme katılması ve kullanılab�l�r
olması önem taşıyor. Günümüzde atık sulardan yen�den yararlanmak yükselen b�r konu olarak ön plana çıkıyor.

Atık suların bu şek�lde tekrar s�steme kazandırılması aynı zamanda su kaynaklarının etk�n kullanımı açısından da
önem taşıyor. Günümüzde ülkem�z�n su kaynakları yeterl� olmakla b�rl�kte yakın b�r gelecekte su kaynaklarının
yeters�z kalacağı düşünüldüğünde bu tür �şlemler�n önem� daha da artıyor.

Atık Suların Ger� Dönüşümü
Çeş�tl� Deşarj Tem�zl�ğ� H�zmetler�

Çeş�tl� deşarj tem�zl�ğ� ve arıtma �mkanları �le atık suların gerek �çme suyu gerekse de sulama amaçları �le
kullanımı ön plana çıkıyor. Dünya üzer�nde bu tür uygulamaların farklı kullanım örnekler� ön plana çıkıyor. Daha
yaşanab�l�r b�r çevre açısından önem taşıyan bu tür özell�kler sayes�nde atık suların daha �y� kullanımı mümkün
olab�l�yor.

Su kaynaklarının g�derek azalması ve tarımsal sulamada �ht�yaç duyulan suyun tem�n� �ç�n gereken atık su
tes�sler� �le su arz güvenl�ğ�n�n de sağlanması mümkün olab�l�yor. Aynı zamanda bu tür çözümler �le hızlı b�r
şek�lde k�rl� suların s�stemden uzaklaştırılması mümkün olab�ld�ğ�nden dolayı �nsanlar bu tür çözümlere
yönel�yorlar. F�rmalar da yasal mevzuat açısından bu tür çözümler� yapmak �le yükümlü bulunuyorlar.

Genell�kle tes�sler �ç�n terc�h ed�len deşarj tem�zl�ğ� h�zmetler� aynı zamanda b�reysel kullanım �ç�n de terc�h
ed�l�yor. Bunun yanında �şletmelere özel çözümler �le daha başarılı sonuçların alınması da mümkün olab�l�yor.



Günümüzde bu tür çözümler sayes�nde �nsanların daha �y� sular elde etmes� ve beklent�ler�n karşılanması
mümkün olab�l�yor.

Bu konuda h�zmet veren f�rmamız aynı zamanda �nsanların daha çevre dostu ortamlarda yaşaması adına öneml�
görevler� yer�ne get�r�yor. Geleceğ�n su kaynakları üzer�nde şek�llend�ğ� göz önüne alındığında f�rmamızın
sunduğu bu tür h�zmetler�n önem� de g�derek daha fazla ön plana çıkıyor. Bu tür n�tel�kl� h�zmetler�m�zden
yararlanab�l�rs�n�z.

Deşarj H�zmetler�n� Sunuyoruz

F�rma olarak s�zlere deşarj tem�zl�ğ� g�b� h�zmetler� sunuyoruz. Sunduğumuz bu tür h�zmetler sayes�nde evsel
atıkların güvenl� b�r şek�lde doğaya zarar vermeden uzaklaştırılması mümkün olab�l�yor. Aynı zamanda bu tür
h�zmetler sayes�nde �nsanların ve f�rmaların yasal yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmes� aşamasında h�zmet
sunuyoruz. S�z de f�rmamız h�zmetler�nden güvenle yararlanab�l�rs�n�z.

Destek almak �ç�n b�z� arayın!B�z� günün her saat� �nternet üzer�nden arayab�l�rs�n�z. Tekl�f �ç�n formu doldurun!D�led�ğ�n�z heran onl�ne tekl�f �steyeb�l�rs�n�z.

Su aktarımının başarı �le tamamlanması ve aynı zamanda gereken yasal yükümlülüklere uygun projelend�rme
çalışmalarının hayata geç�r�lmes� amacı �le f�rmamızdan h�zmet alab�l�rs�n�z. S�zler �ç�n en n�tel�kl� h�zmetler� hızlı
b�r şek�lde sunarak hayata geç�r�yoruz. S�z de bu tür n�tel�kl� h�zmetler �ç�n f�rmamızdan h�zmet alab�l�rs�n�z. Doğa
dostu �şletmeler �ç�n f�rmamızın farklı çözüm yollarını güvenle kullanab�l�rs�n�z. S�zlere f�rma olarak en �y�
çözümler� sunuyoruz.

https://www.ozdoganv�danjor.com.tr/desarj-tem�zl�g�/

https://www.ozdoganvidanjor.com.tr/desarj-temizligi/

