
Biyolojik Atıksu Arıtma Sistemleri. Dönen Biyolojik Disk Teknolojisi (DBD)

bir gün her şey sudan ucuz olacak®
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Dünya için en önemli firmalardan biriyiz.



“En büyük korkum hizmet edemeden ölmektir.“ 
Voltaire

21. yüzyılın en önemli sorunu; tükenmekte 
olan doğal kaynaklar, su ve hızla kirlenen 
çevredir. 2004 yılında, gelecek nesille-
ri tehdit eden çevre sorunları karşısında 
topluma hizmet edebilme, bir şeyleri de-
ğiştirebilme fırsatını gördüm ve PlanetTEK 
firmasını kurdum.

Ben doğduğumda, 1960 yılında dünyanın 
nüfusu 4 milyarın altındaydı. Şimdi ise 7 mil-
yar! 2050 yılında nüfus 9 milyarı geçecek. 
Üretim açısından dünya ekonomisi 1950’de 
4 trilyon € hacminde iken bu rakam şimdi 
50 trilyon €’nun üzerindedir. 12 kattan fazla 
olan bu artışa dünyanın çevre ve doğal kay-
naklarla ödediği bedel çok büyüktür. Bu gi-
dişle çocuklarımıza ve torunlarımıza en mü-
kemmel teknoloji ürünleri akıllı telefonlar ve 
sürücüsü olmayan otomobiller bırakacağız 
belki ama içecek suyu, teneffüs edecek ha-
vası, temiz akarsuları olmayan bir dünya için  
torunlarımız bize teşekkür eder mi acaba? 

Doğal kaynakların en değerlisi olan suyu 
korumak, atıksuları arıtarak tekrar kullanabil-
mek için Avrupa, ABD ve Kanada’da yaygın 
olan ancak ülkemizde bilinmeyen biyodisk 
teknolojisiyle paket biyolojik arıtma sistem-
lerinin %100 yerli imalatını yapmaya karar 
verdim. Bu teknoloji %90’a yakın daha az 
enerji sarfediyor, az yer kaplıyordu. Koku ve 
gürültüsü yoktu. Bakımı kolaydı. 

Ülkemizde ve Dünyada Atıksu Arıtma sis-
temlerinin çalıştırılmasının önündeki engelleri 
kaldıran mükemmel bir teknolojinin ürünü 
PlanetDISK® işte böyle doğdu!

Firmamızın ismini TEK GEZEGEN anlamı-
na gelen PlanetTEK koydum. 

Yaşayabileceğimiz tek yer olan Gezege-
nimizde temiz su kaynakları o kadar hızlı 
tüketiliyor ve kirletiliyor ki;

“Bir gün her şey sudan ucuz olacak”®, 
sloganımız oldu.

Geçen zaman içerisinde özel sektörde ve 
kamuda onlarca başarılı projeyi gerçek-
leştiren PlanetDISK® Dönen Biyolojik Disk 
Sistemi, 50 - 20.000 kişi kapasiteli atıksu 
arıtılması, suyun yeniden kullanımı ve biyo-
disk teknolojisi konularında akla gelen ilk 
isim ve “marka” olmuş, taklitlerinin esin kay-
nağı haline gelmiştir. 

Yaşanabilecek bir Dünya için sürdürülebilir 
atıksu arıtma teknolojilerine gereksinim bu-
lunmaktadır. Arıtma sistemlerinin başarısı, 
işletmesinin zor olmamasına ve düşük enerji 
tüketimine sahip olmasına bağlıdır. İşte biz, 
PlanetTEK A.Ş. olarak, 2004 yılından bu 
yana, PlanetDISK® sayesinde, tam da bunu 
sunuyoruz sizlere!!!

Yaptıklarımızla gurur duyuyoruz, yapacak-
larımızın heyecanıyla daha çok çalışıyoruz. 
Hizmet ve ürünlerimize gösterdikleri güvenle 
Gezegenimize hizmet etme fırsatını bize ve-
ren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz!

Hürriyet Necdet Aydoğan 
Kurucu, Yönetim Kurulu Başkanı, 
Mak. Müh. ve End. Yük. Müh.
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Kurucumuzun Mesajı



Evsel atıksu arıtma konusunda
bilinen tüm teknolojiler arasında
en az enerji ve bakım gereksinimi.

w
w

w
.p

la
ne

tt
ek

-t
r.c

om

4

Sürdürülebilir, istikrarlı ve güvenilir  
proses sonuçları.



Neden 
PlanetDISK®?
Esin Kaynağı Doğa
PlanetDISK® sisteminin en önemli özelliği, 
tasarımının karmaşıklıktan uzak, doğal ve 
basit oluşudur. Bu da işletme ve bakım 
kolaylığı sağlamaktadır.

Enerji Tasarrufu
Dönen Biyolojik Disk sisteminde %90’e 
varan bir enerji  tasarrufu sağlanmaktadır. 
Biyodisk, bilinen bütün teknolojiler arasın-
da  en az enerji tüketen atıksu arıtma siste-
midir. Bir PlanetDISK® tesisinde ortalama 
kişi başı aylık enerji maliyeti 0,1$’dan  azdır.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Düşük enerji ihtiyacından dolayı sistem 
güneş ya da rüzgar enerjisiyle kolaylıkla 
çalıştırılabilir.

Koku Yok Ses Yok
Kokusuz ve gürültüsüz mekanik düzen. 
0.37 kW enerji gerektiren ve dakikada 3 
devir dönen bir düzenek neredeyse sessiz 
çalışmaktadır. Bakterilere derinlemesine 
nüfuz eden bol oksijenle çalışan biyodisk 
sisteminde hava dışarı üflenmemektedir. 
Sistemin kokusuz olmasının sırrı budur. 

Değişken Yüklere Uygun
İstikrarlı, güvenilir biyolojik arıtma süreci. 
%250’ye kadar olan ani hidrolik  ve or-
ganik yükleme değişiklikleri bile arıtma 
performansını olumsuz  etkilemeyecektir. 
Köylerde ya da gri su gibi bakteri seviyesi 
düşük olan yerlerde bile sistem perfor-
mansı mükemmeldir.

Azot ve Fosfor Giderimi
Biyodisk sisteminde azot ve fosfor gi-
derimi de Avrupa standartlarında  sağla-
nabilmektedir. 

Suyun Yeniden Kullanımı
Arıtılan su ileri filtrasyon yöntemi ve de-
zenfeksiyon sonucunda  sulama, araç yı-
kama amaçlı ve tuvalet klozetlerinde vs. 
kullanılabilir. 

Kolay Bakım
Düşük bakım maliyeti. Disklerin yüzeyinde ta-
mamen doğal olarak oluşan  biyolojik çamura, 
Aktif Çamur sisteminde olduğu gibi sürek-
li gözetim  ve müdahale gerekmemektedir. 
5000 kişi kapasiteli bir tesiste haftalık bakım 
süresi 1- 2 saat arasındadır.

Uzun Ömür
PlanetDISK® üniteleri korozyondan asla et-
kilenmeyecek fiberglas, PE , yüksek yoğun-
luklu polipropilen (HDPP), galvaniz kaplama 
ve  paslanmaz gibi üstün özellikli malzeme-
lerden imal edilmiştir. Evrensel  biyodisk ta-
sarım kurallarına göre boyutlandırılmış ve 
şekillendirilmiştir.  Üstün tasarımı sayesinde 
PlanetDISK® dünya  markaları arasında en 
az enerji tüketenler arasında yer almaktadır.

Proje Onay Dosyası
Proje Onay Dosyası (POD), Çevre Bakanlığı 
ve yerel idareler tarafından talep edilir. İskan 
izni için gereklidir. PlanetTEK A.Ş., Büro 
Tescil Belgeli, POD hazırlama yetkisine sa-
hip bir Çevre Teknoloji firmasıdır. PlanetTEK 
projelerinin önemli bir bölümü çevre/deşarj 
izni sahibidir.

7/24 Teknik Hizmet
Dünya çapında yedek parça ve bakım 
hizmeti.
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Aşağıdaki alıntıda, New York’da 
13.000 nüfuslu Kiryas Joel kasaba-
sında atıksu arıtma sistemleri seçimi 
sonuçlarının özeti bulunmaktadır.

“...Dönen Biyolojik Disk seçeneği makûl 
yatırım seviyesi, düşük işletme ve bakım 
masraflanyla en doğru seçim olmuştur, 
işletmesi kolaydır, sürekli takip gerektir-
memekte (insandan dolayı hata olasılı-
ğını ortadan kaldırmaktadır) ve karmaşık 
ölçümlere ihtiyaç bırakmamaktadır.” 

*http://www.americancityandcounty.com/mag/ 
government_big_solutions_small/

Neden
Biyodisk

tercih ediliyor?

6

İğneada Belediyesi toplam
5000 kişi kapasiteli arıtma tesisinin 
2000 kişilik kısmı – 2013

İlk PlanetDISK® ünitesi 2005 yılında 
İskenderun’da DELTA Petrol tesislerinde 
devreye girdi ve ilk günkü gibi hizmet 
vermektedir.  
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1- PlanetDISK® ünitesi korozyondan etkilenmeyen, yüksek yoğunluklu polipropilen 
(HDPP) malzemeden yapılmış yanyana dizilmiş disklerin, krom kaplı çelik bir milin üze-
rinde, dakikada 5 devirden düşük hızda döndüğü bir sabit film sistemidir.

2-Atıksuyun Dönen Biyolojik Disk sistemine verilmesinden önce mutlaka ızgara ve yağ 
kapanından oluşan giriş yapısından ve arkasından da çöktürme havuzlarından geçmesi 
gerekmektedir. Biyofilm yönteminde diskler üzerinde tutulacak olan bakterinin sadece 
çözünür BOİ olduğu unutulmamalıdır. Bu durumda çökebilen BOİ havuzlarda kalacak ve 
bir kısım bakteri bu aşamada ortadan kaldırılmış olacaktır. Unutulmamalıdır ki çökebilen 
bakteriler ızgara, filtrasyon v.b. yöntemler çötürme havuzlarının yerini alamaz.

3- Mil üzerindeki disklerin %40’ı atık su içersindedir. Diskler üzerinde oluşan bakte-
riler (biyolojik çamur); dönerken, atıksudan çıktıkça, su içindeki kirliliği ‘‘yiyebilmek ve 
hazmedebilmek’’ için gereken oksijeni doğal bir yöntemle havadan alır ve bu sayede 
bakterilerin sayısı hızla artar.

4- Bakterilerin bu oluşumu tamamen doğal bir şekilde meydana gelir. Diskler üzerinde-
ki biyolojik çarmurun kalınlığı 1-2.5 mm arası değişebilir ve ağırlaşan çamur, çürüyerek, 
kendiliğinden diskten kopar.

5- PlanetDISK® ünitesinden çıkan arıtılmış suda, disklerin yüzeyinden kopan ölü bak-
teriler bulunmaktadır. Bu bakterilerin mutlaka son çöktürme ünitesinde çöktürülmesi 
ya da filtrasyondan geçirilmesi gerekir. Bu aşamadan geçen arıtılan suyun daha sonra 
klorlama, çok ortamlı, aktif karbon filtrasyondan geçmesini takiben; sulama, araç yıka-
ma suyu, soğutma kuleleri suyu ya da tuvaletlerde sifon amaçlı kullanılabilir.

PlanetDISK® 
Dönen Biyolojik Disk atık su
arıtma sistemi nasıl çalışır?
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Aşağıda ise aktif çamur (‘’Blower, dif-
fuser’’) sistemiyle ilgili bir kongreden 
notlar bulacaksınız.

“...paket tesislerde, ...havalandırma tan-
kından ve çökeltme tankındaki sudan 
örnek alınarak çamur miktarına bakılmalı 
ve aktif çamur fazlasının tahliyesine ka-
rar verilmelidir... Yaşanan işletme sorun-
larının çoğunun insan kaynaklı olduğunu 
unutmamak gerekir. Tesis, hiçbir zaman 
kendi haline terk edilmemelidir.....”

*http://www.kongre.org/makina/CevreEnerji/ 
11/teblig/11.htm/ 

Atıksu
Girişi

Kaba
Izgara

Kum - Yağ
Tutucu

1.ve 2.Ön Çöktürme Tankı Dengeleme
Tankı

Çamur
Pompası

PlanetDISK DBD
 Ünitesi

Son Çöktürme Tankı
Lamella Seperatör

R

PlanetDISK   Dönen Biyolojik Disk
Atıksu Arıtma Sistemi Akım Şeması

R

Arıtılmış
Atıksu
Çıkışı

Son çöktürme ünitesi dibindeki
fazla çamur santrifüj pompa ile

alınır ve 2. ön çöktürme
tankına gönderilir

Askıda Katı Maddeler
Dibe Çöktürülür

Kaba ve Katı
maddeler tutulur

PlanetDISK® Dönen Biyolojik Disk Atıksu 
Arıtma Sistemi Akış Şeması



Teknik bilgiler - MX1 modeli
Tesis Kapasitesi – 40 – 4000 m³/gün

BOI (organik kirlilik) ve hidrolik yük giriş-çıkış değerleri,  
suyun diğer özellikllerine bağlı olarak her bir ünitenin  
kapasitesi= 40-70 m3/gün 

Her bir ünite için gerekli güç = 0,37-0,55 kW

KOROZYONDAN ETKİLENMEYECEK MALZEMELER

• Polietilen veya fiber gövde 

• HDPP (yüksek yoğunluklu polipropilen) Diskler  
(1.7 mm kalınlık. 2050 mm çap)

• Epoksi boyalı veya krom kaplı mil, diskleri taşıyan  
galvaniz ve paslanmaz malzeme borular, aynalar 

• Epoksi boya ya da galvaniz şasi

TESLİMAT VE PAKETLEME

• Ünite ölçüleri = 2350mm x 3200mm x 2500mm(h) 

• Ünite boş ağırlığı ≈ 1900kg. 

• Tam dolu ağırlık ≈7500-8000kg.

• Nakliye için 40ft’lık HC konteynıra 3 adet  
PlanetDISK® MX ünite sığmaktadır.  
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PlanetTEK A.Ş. sürekli olarak AR-GE çalışmaları yapmaktadır ve yukarda verilen teknik 
özellikleri önceden haber vermeden değiştirebilir.

MASTER OF REVOLUTION



Köyler için PlanetDISK®

Biyolojik Atıksu Arıtma tesisi
800 k.e.(Kış) - 1100 k.e.(Yaz)
yaklaşık kapasite

480

350

400

400

330

85

100

222

350 350400

250

250

100

1280

350

174
RR

R

55

334

236

267

PlanetDISK   DBD ÜNİTESİ-1

Lamella Seperator
Son Çöktürme Tankı

KABA
IZGARA
30 mm

İNCE
IZGARA
10 mm

ATIKSU
GİRİŞİ

KUM-YAĞ
TUTUCU
KANALI

1. ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU 2. ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DENGELEME HAVUZU

TERFİ
POMPALARI

TERFİ
POMPALARI

KUM VE
YAĞ

TUTUCU

ZEMİN SEVİYESİ
(0,00m)

KÖYLER İÇİN PlanetDISK    BİYOLOJİK ATIKSU ARITMA TESİSİ
800 k.e. (Kış) - 1100 k.e. (Yaz) Yaklaşık Kapasite

R

1. ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU 2. ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DENGELEME HAVUZU

ÇAMUR
POMPASI

PlanetDISK   DBD ÜNİTESİ-2

PlanetDISK   DBD ÜNİTESİ-1

Lamella Seperator
Son Çöktürme Tankı

DEŞARJ

DEŞARJ

50x80
Kapak

50x80
Kapak

50x80
Kapak

50x80
Kapak

GEREKLİ ALAN
İHTİYACI
50-60 m²

Atıksu Giriş Değerleri

BOI = 300 - 375 mg/L

Organik yük = 45 gr/kişi-gün

Hidrolik yük = 120 - 150 L/kişi-gün

Arıtılmış Su Çıkış Değerleri

BOI < 45 mg/L

150

R

PlanetDISK   DBD ÜNİTESİ-2

(40 m³) (35 m³) (35 m³)

(40 m³) (35 m³) (35 m³)

2 PlanetDISK   MX1
ATIKSU ARITMA TESİSİ
PLAN VE KESİTLER

800 - 1100 KİŞİLİK PlanetDISK
EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

R

R
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Atıksu Giriş Değerleri
BOI = 300 - 375 mg/L
Organik Yük = 45 gr/kişi-gün
Hidrolik Yük = 120 - 150 L/kişi-gün

Arıtılmış Su Çıkış Değerleri
BOI < 45 mg/L

Gerekli Alan İhtiyacı
50-60 m2
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Neden Boğaziçi Üniversitesi 
Kilyos Karadeniz yerleşkesi 
PlanetDISK® DBD sistemini 
tercih etti?

Mardin’in 4500 kişi nüfuslu Sürgücü 
Beldesi’nde neden diğer köylerde 
ve beldelerde bulunan aktif çamur 
sistemi yerine PlanetDISK® var? 

PlanetDISK® Biyodisk siste-
mi sayesinde koku, gürültü, 

çirkin görüntü sorunları 
ortadan kaldırıldı.  Yılda 

20,000 USD’den fazla enerji 
tasarrufu sağlandı.  Arıtı-

lan suyun bir kısmı sulama 
amaçlı kullanılabiliyor artık.  
Bu olumlu değişiklik CNN 

Türk’de haber oldu!

Mardin ve Güneydoğu’nun diğer şehirlerinde 
su sıkıntısı yaşanmaktadır.  Kısıtlı olan temiz su 
kaynaklarını korumanın en etkin yollarından biri, 
atıksuların arıtılarak kısıtlı kaynakları kirletmemesini 
sağlamaktır.  Mardin Su Kanalizasyon İdaresi MAR-
SU konuya duyarlı yaklaşarak, geçmişte atıksu 
arıtmalarla yaşadığı olumsuz deneyimleri de göz 
önünde bulundurarak sürdürülebilir bir çözüm ara-
mıştır.  PlanetDISK® sistemi çok az enerji sarfettiği 
için güneş enerjisiyle çalıştırılabilmektedir.  Bakımı 
kolaydır.  Bu 2 nedenden dolayı MARSU’nun terci-
hi PlanetDISK® olmuştur.  

Boğaziçi Üniversitesi, atıksularını  arıtmak için 
uzun yıllar alışılagelmiş arıtma sistemleri kullandı.

Örnek Projeler
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Neden KfW Alman Kalkınma Bankası, finansmanını 
yaptığı Gürcistan’daki köy arıtma projelerinde Biyodisk 
kullanılmasını şart koştu? Neden Alman kalkınma 
bankası KWF finanslı projeyi Avrupa firmaları arasında 
PlanetDISK® kazandı?

Neden Türkiye’nin en prestijli 
projelerini yapan  firmalarından 
İnanlar (5 ayrı projede!), MESA, 
MYC, TEKFEN, dünyanın en saygın 
firmaları VEOLIA Fransa, METITO 
Katar, ARAMCO S. Arabistan  
PlanetDISK®’e güveniyorlar? 

Küçük nüfuslar için arıtma tesisleri yapmak 
başlı başına bir meydan okumadır. Zira büyük 
projelerde tesisi çalıştıracak olan teknik eleman 
ve mühendisler vardır. Ancak küçük yerlerde bu 
olanak yoktur ve sistemin enerji maliyeti düşük, 
bakımı da kolay olmalıdır. Bu nedenlerle KfW 
sürdürülebilir küçük arıtma projesi için Biyodisk 
sistemini şart koşmuştur.

PlanetTEK A.Ş.’nin uzun yıllar deneyimini ve 
uluslararası referanslarını göz önünde bulundu-
ran KfW, PlanetDISK®i Avrupalı rakipleri karşı-
sında tercih etti. Ayrıca PlanetDISK® en ekono-
mik teklif olmayı da başardı.

PlanetTEK A.Ş. sayısız Proje Onay Dosyası ve Çev-
re İzni belgeleriyle başarısını defalarca kanıtlamış 
bir mühendislik firmasıdır. 13 yıllık uluslararası proje 
deneyimiyle tüm dünyanın tercihi haline gelmiştir.  
PlanetDISK® marka Dönen Biyodisk ünitesi, dünya-
da bulunan 20’den az tescilli biyodisk markasından 
biridir.  EU standartlarına göre, gururla Türkiye’de 
imal edilmektedir. CE belgelidir. 

Örnek Projeler
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Projenin uygulandığı yer:
Edirne iline bağlı Sultaniçe, Gülçavuş ve 
Küçükevren köylerinde, 4500 eşdeğer ki-
şiden kaynaklanacak olan atıksular Sulta-
niçe’ye kadar kendi cazibesiyle gelmekte 
ve PlanetDISK® ünitelerinde arıtılarak İn-
cirli Deresi’ne deşarj edilmektedir. 

Türkiye’nin en batısında, Yunanistan sını-
rına 20 km mesafede bulunan Sultanice, 
dünyanın en güzel yerlerinden Saroz Kör-
fezinin kuzeyinde, Ege kıyısındadır. 

İşveren 
Projeyi Edirne İl Özel İdaresi ve Enez Köy-
lere Hizmet Götürme Birliği yönetmekte-
dir. Projenin mali desteğini %75 oranında 
Trakya Kalkınma Ajansı üstlenmiştir.

Mevcut durum ve dikkate  
alınması gereken sorunlar:
Bilindiği gibi, ülkemiz genelinde birçok 
köyümüzde arıtma tesisi ihtiyacı bulun-
maktadır. Aktif Çamur ve doğal arıtma 
yöntemleriyle bazı köylerin arıtma tesisleri 
tamamlanmıştır. Ancak büyük bir kısmı, 
işletme maliyetlerinin karşılanamamasın-

dan, bir kısmı ise proses bilgisi gerek-
tirmesi, bakım ve işletme zorluklarından 
dolayı çalıştırılamamaktadır. Bu gibi du-
rumlarda yatırımlar boşa gitmekte ve atık-
sular arıtılamadan doğaya deşarj edilme-
ye devam edilmektedir. 

Köylerde bulunan arıtma tesislerinde is-
tihdam edilecek personel ve işletme mali-
yeti giderleri büyük sıkıntı oluşturmaktadır. 
Klasik arıtma sistemleri başında, özellikle 
proses ve aynı zamanda mekanik bilgisi 
olan kişilerin sürekli bulundurulması ge-
reklidir.

Müşteri ve Proje ismi: 

Edirne Valiliği / Edirne İl Özel İdaresi Edirne iline bağlı 
Sultaniçe, Gülçavuş ve Küçükevren Köyleri Atıksu  
Arıtma Tesisi Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile 
çalışan paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 

Örnek
Proje

2012
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Çözüm
PlanetTEK, söz konusu evsel atıksula-
rın arıtılması için Dönen Biyolojik Disk 
prensibine göre çalışan bir tesis çözü-
mü sunmuştur. 

Biyodisk prensibi ile çalışan Planet-
DISK® sisteminde elektrik sarfiyatı kla-
sik sistemlere oranla %80-90 oranında 
düşüktür. Başında 24 saat bir eleman 
istihdam edilmesi gerekmemektedir. 
Basit bakım ve kontrolların yapılması, 
enerjinin düzenli sağlanması halinde 
sistem çok uzun yıllar hizmet verecektir.

Sorun
İşletme maliyeti düşük, bakımı kolay 
bir yöntemle 4500 kişinin atıksuyu sür-
dürülebilir bir yöntemle nasıl arıtılır?

Parametre Birim Miktar

Tesis Debisi (Hidrolik yük) m³/gün (max) 450

Kişi başı hidrolik yük l/gün/kişi 100

Kişi sayısı - 4500

Toplam Kirlilik (Organik yük) Kg/gün (max) 211,5

Kişi başı kirlilik g/gün/kişi 47

Atıksu tesise giriş ısısı °C 15 – 30

Tesis Girişi KOI Değeri mg/l <700

Tesis Girişi BOI Değeri mg/l <470

Tesis Tasarım Parametreleri

PlanetDISK® üniteleri ile Klasik Aktif Çamur Prosesinin
Elektrik Maliyetinin Karşılaştırılması

 PlanetDISK® Ünitesi Motor 
Redüktörü

Klasik Aktif Çamur sistemi 
blower

Ünite Sayısı 12 1

Motor Gücü (kW) 0,37 25

Toplam Güç (kW) 4,44 25

Güç Kullanım Yüzdesi 60 85

Ünitelerin kullanacağı gerçek güç 
toplamı (kW)

2,66 21

Elektrik Fiyatı (USD/kWh) 0,15 0,15

Günlük Çalışma Süresi (saat/gün) 24 24

Yıllık Elektrik Maliyeti (USD) 3500 27900 

1 Yılda Yapılan Tasarruf 24.422 USD

Ankara’da ASKİ tarafından işletilen 4 köy arıtmasında PlanetDISK® sistemi kullanılmaktadır.
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PlanetDISK® sistemi Şili Çevre ve 
İnşaat firması Capital Water tarafından 
Gana’daki lüks konut projesi için 
seçildi!  PlanetDISK® uluslararası 
pazarda söz sahibi bir markadır. 

PlanetDISK® üniteleri Ocak 2015 
tarihinde Kazakistan’a gönderildi. 
Bu ünitelerde arıtılan atıksular ileri arıtma 
ve ters ozmoz ünitelerinden geçirildikten 
sonra içilebilmektedir. 

Katarlı METITO’nun projelerinde tercih ettiği 
DBD markası artık PlanetDISK® 

Başarının sırrı “Doğru Kararlardır”.
Doğru kararların sırrı “Deneyimdir”.

Bugün PlanetDISK® bilinen tüm biyodisk markaları  
arasında en istikrarlı sonuçlar verenlerden biri olmuştur. 

Dünyanın en büyük Çevre Teknoloji firması VEOLIA,  
2015 yılında, 1500m3/gün projesinde  
PlanetDISK®‘i tercih etmiştir.  
Gurur duyuyoruz.

Tüm dünyada bilinen en saygın 
Türk markalarından biri olmak gibi bir ufka sahibiz. 

Ve bunu Çevre Teknolojileri alanında başarıyoruz!
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PlanetDISK® şimdi 4 kıtada
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ENKA

Gurur 
Tablosu



VEOLIA S. Arabistan, Askeri Üs Projesi  (7500 kişi /gün)

Metito Doha, Katar 

Aramco-Tekfen-Alfen, S. Arabistan Projesi

Mardin MARSU Sürgücü Beldesi, (4500 kişi/gün) 

ECETAŞ İnşaat, Batum, Gürcistan köyleri

MYC İnşaat, Mila’s Daphne , Bodrum Projesi

MESA Yassıada – Adnan Menderes Kültür Parkı

Kıbrıs Askeri Karakolu 

LIPTON Sosyal Sorumluluk Projesi - Rize Köyleri

EYFEL İnşaat, KIDS Town – Riva, Istanbul

Edirne İl Özel İdaresi Villages 

Ankara Rotary Kulübü Vezirköprü, Samsun projesi

Maslak İstanbul Rotary Kulübü İğneada Projesi

Afyon Orman Müdürlüğü Tıbbi Bitkiler Parkı

Milli Parklar - Vezirsuyu Parkı, Vezırköprü, Samsun

İğneada, Kırklareli Municipality - 5000 pe capacity

BP/Tekfen - Bakü/Ceyhan Boru Hattı

ASKİ Villages - Ankara Water and Sewage Authority

Berggruen Villaları - Gümüşlük - Bodrum

Parkville Villaları - Formula 1 - İstanbul

ANDICEN (Sabanci) Villaları - Vanikoy, İstanbul

SNC LAVALIN CANADA Gold Mine Company - Erzincan

ENKA Construction - Algeria Project

European Union Funded Solar Energy House - Diyarbakır

Tınaztepe Servis İstasyonu - Konya

BEZEK Rubber Tyres - Adapazarı

CEMSAN Steel - İzmit

Bahreyn Oil Drill Company - Prekons

Maritza Villaları - Beykoz - İstanbul

Parkone - ÇİLLER Villaları , Zekeriyaköy, İstanbul

İnanlar Doğa Terrace, Zekeriyaköy, İstanbul

İnanlar Plus Terrace, Zekeriyaköy, İstanbul

İnanlar Terrace HAYAT, Zekeriyaköy, İstanbul

İnanlar VADİ – Zekeriyaköy, İstanbul

Almat Rönesans Villaları, Zekeriyaköy, İstanbul

Mytown Villaları - Zekeriyaköy - İstanbul

Bayır Villaları - Zekeriyaköy - İstanbul

Mavi Yıldız Villaları- Zekeriyaköy - İstanbul

17

Bakü-Ceyhan Boru hattı üzerinde bulunan 3 terfi 
istasyonunda PlanetDISK® üniteleri kullanılmıştır. 

Kid’s Town Residence, Riva Istanbul.  
Koku ve gürültünün çok kritik olduğu bu 
tesiste de PlanetDISK® sistemleri tercih edilmiştir.  

LİPTON sosyal sorumluluk projesinde Rize Fırtına 
vadisi köylerinde PlanetDISK® tercih edilmiştir. 
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PlanetDISK® mi, alışılagelmiş sistemler mi?

PlanetDISK®

Biyolojik Disk

Çok düşük gürültü seviyesi <60db

Yok denilecek seviyede

Atıksuyla temas eden tüm metal aksam 
paslanmaz ya da daldırma galvaniz.  
PP ve PE malzeme asgari 50 yıl 
dayanıklı. Şasi metal malzeme galvaniz 
ya da epoksi korumalı.

Sürekli başında durmayı ve karmaşık 
ölçümler yapmayı gerektirmeyen 
sistem. Biyodisk ünitelerinin disk 
yüzeyinde biriken bakteri filmi, 
kendiliğinden düşer. Rulmanların ayda 
1 kez yağlanması ve lamella seperatör 
ünitesinin haftada 1 kez 15-20 
dakika yıkanması dışında özel bakım 
gerektirmez. Her arıtma tesisinde var 
olan ızgaranın düzenli temizliği önemlidir.

Kişi başı ayda 0,1 $ enerji maliyetiyle 
bilinen tüm atıksu arıtma yöntemleri 
arasında en az enerji tüketen sistemi. 
Hareketli parça sayısı az olduğundan 
yedek parça ihtiyacı asgari seviyede.

%50 daha az alan kaplar. 2.5 m x 3 m 
PlanetDISK® ünite alanına 750m2 den 
fazla disk yüzeyi sığdırılabilmektedir.

Diğer sistemde ortaya çıkan çamurun 
yarısı kadardır.

Aktif Çamur Sistemi
Aktif Çamur 

Rahatsız edici uğultu >90 db

Yüksek

Genellikle 3-4 yıl içinde aşırı 
paslanma ve çürüme. 
 
 

Bakım gerektirir. Aktif çamur fazlasının 
tahliyesine karar verilmesi gerekebilir. 
İnsan faktörünün önemli olduğu bu tür 
bir sistemin istikrarlı çalışması zordur. 
 
 
 
 
 

Güçlü blower nedeniyle 8-9 kat 
daha fazla enerji tüketimi. Blower ve 
difüzörlerin sık arıza yapması.  
 

Biyodisk üniteleriyle karşılaştırıldığında 
2 katı kadar yer gerektirebilir. 

Yoğunlaştırılmış çok miktarda 
çamur ortaya çıkar. 

Teknoloji

Ses Seviyesi

Koku

Korozyon ve 
Çürüme 

 
 

Bakım  
 
 
 
 
 
 
 
 

Enerji ve İşletme 
Maliyeti 

 
 

Alan İhtiyacı 
 

Çamur Miktarı ve 
özelliği

EU standartlarına göre inşa edilen Kırklareli
Mülteci Misafirhanesi
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Konut Siteleri, Turistik Tesisler,  
Köyler, Beldeler, Şantiyeler,  
Fabrikalar, Okullar, Üniversiteler, 
Mülteci Kampları, Askeri Tesisler,  
Hastaneler, AVM’ler, Plazalar



PlanetTEK; değişim yaratacak etkin, yenilikçi fikirlere ve uygulamalara 
sahip, toplumda ‘rol model’ olabilecek, etik değerleri yüksek girişimcileri 
dünyada tespit eden ve ödüllendiren Uluslararası ENDEAVOR Girişimi 
tarafından 2008 yılı Türkiye finalistleri arasında gösterilmiştir.

Kendi kendime düşündüm; gün gelip biri bana 
“Sen çocuklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına ne yaptın!” 
diye sorarsa ne cevap vereceğim? 
O an karar verdim. PlanetTEK’i kurdum.
Bugün her bir PlanetDISK® günümüz ve geleceğin nesillerine daha mutlu, 
sürdürülebilir bir dünya sağlamak için dönüyor.

PlanetDISK® sayesinde atıksular temiz suları kirletmiyor, artı değer olarak suyun 
yeniden kullanılmasını sağlıyor.

Hürriyet Necdet Aydoğan - PlanetTEK firması kurucusu.

Hürriyet Necdet Aydoğan PlanetTEK’in kuruluş öyküsünü
TEDx Konferansında tüm dünya ile paylaştı.

“The World Needs “HEROES” başlıklı konuşmayı YouTube’da  
“TEDx Aydogan” kelimelerini kullanarak izleyebilirsiniz. 
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Su kaynaklarını koruduğumuzda
sevdiğimiz her şeyi korumuş oluruz.
Çocuklarımızı, hayvanları, 
ülkemizi, evimizi… 
Her neyi seviyorsak, temiz su yoksa 
hiçbiri olmayacaktır.

Fatih Sultan Mehmet Cd. 
Onarımlı Sk. Altay Han 9/2 
34810 Kavacık / Beykoz
İSTANBUL - TÜRKİYE
Tel : +90 216 425 6051 pbx
Fax : +90 216 425 6053 

info@planettek-tr.com
www.planettek-tr.com
www.sutemiz.com
www.waterclean-tr.com

Basım Tarihi: 10 Şubat 2017
Baskı: Ses Reklamcılık Paz.Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti.

www.kosgeb.gov.tr
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