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1. YÖNETİCİ ÖZETİ 

Marmara Denizi Havzası’nda müsilaj sorununun yaşanması ile Boğazlar ve Susurluk 

Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzasında ve bu havzadaki İstanbul, Bursa 

ve Kocaeli illerinin tamamı ile Tekirdağ, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale 

illerinin havzaya giren kısımlarında noktasal kaynaklardan gelen (evsel/kentsel ve 

endüstriyel atıksu arıtma tesisleri) kirlilik yükleri MARAAT Projesi ile belirlenmiştir. 

07.10.2021 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Arbiotek Çevre 

Çözümleri Ar-Ge Ltd. Şti. arasında imzalanan sözleşme ile ‘Marmara Denizi Havzası 

Noktasal Kirlilik Yüklerinin Tespiti (MARAAT) Projesi’ yürütülmüştür. 

Projede; Konya Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik 

Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitelerinden uzmanlar 

yer almıştır. Saha çalışmalarında proje uzmanları ile birlikte Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personelleri de 

görevlendirilmiştir.  

Proje kapsamında; atıksu debisi 50 m3/gün üzerinde olan evsel/kentsel atıksu arıtma 

tesisleri, endüstriyel ve organize sanayi bölgesi atıksu arıtma tesisleri ile soğutma 

suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri yerinde ziyaret edilerek incelenmiş olup, atıksu 

arıtma tesislerinin; mevcut durumu, kapasitesi, fiili atıksu debisi, atıksu 

karakterizasyonu, İdarenin 2021/13 sayılı Marmara Denizi Havza Eylem Planı 

Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesinde yer alan yeni deşarj 

standartlarına uyum için gerekli revizyon ihtiyacı ve yatırım maliyetleri 

belirlenmiştir.  

‘Marmara Denizi Havzası Noktasal Kirlilik Yüklerinin Tespiti (MARAAT) Projesi’ 

raporunda, ziyaret edilen İstanbul, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Kütahya, 

Balıkesir ve Çanakkale illerinde yer alan evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma 

tesislerinden elde edilecek olan bilgilerin aktarıldığı MARAAT yazılımı, tesislerin 

beyanları sonucu elde edilen bilgilere ve proje ekibinde yer alan uzmanların 

görüşlerine göre il ve havza bazında hesaplanan kirlilik yükü hesapları, arıtma 

tesislerinin revizyon durumları ve revizyon durumlarına göre hesaplanan yatırım 

maliyet analizlerine yer verilmektedir. 
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MARAAT Projesi ile elde edilen verilere göre; il bazında hesaplanan kirlilik yükleri, 

gerekli revizyon ihtiyacı durumları ve bunun için gerekli yatırım maliyetleri aşağıda 

verilmiştir. 

Marmara Denizi Havzası’nda tesis verileri ve uzman görüşüne göre oluşan toplam kirlilik yükleri 

 QTOPLAM 
KOİ 

(kg/gün) 
BOİ 

(kg/gün) 
AKM 

(kg/gün) 
TN 

(kg/gün) 
TP 

(kg/gün) 
TESİS 
VERİSİ 

(18 AYLIK 
ORT) 

5.409.380 1.243.789 671.264 766.413 156.765 15.547 

UZMAN 
GÖRÜŞLERİ 5.853.034 1.436.340 745.626 881.618 193.786 21.005 

FARK (%) % 8 % 15 % 11 % 15 % 24 % 35 

• Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam debinin, tesis beyanlarına göre %8’lik 

fark ile daha fazla olduğu görülmüştür.  

• Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam KOİ yükünün, tesis beyanlarına göre 

%15’lik fark ile daha fazla olduğu görülmüştür.  

• Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam BOİ yükünün, tesis beyanlarına göre 

%11’lik fark ile daha fazla olduğu görülmüştür. 

• Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam AKM yükünün, tesis beyanlarına göre 

%15’lik fark ile daha fazla olduğu görülmüştür. 

• Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam TN yükünün, tesis beyanlarına göre 

%24’lük fark ile daha fazla olduğu görülmüştür. 

• Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam TP yükünün, tesis beyanlarına göre 

%35’lik fark ile daha fazla olduğu görülmüştür. 

Sonuç olarak, Marmara Denizi Havzası’nda ziyaret edilen tesislerde uzman 

görüşlerine göre hesaplanan kirlilik yükünün, tesislerin beyan ettikleri 18 aylık 

ortalama olarak hesaplanan kirlilik yüküne göre tüm parametreler için daha yüksek 

olduğu görülmüştür. Bu farklılığın temel nedenleri aşağıda verilmektedir: 

• Bazı evsel ve endüstriyel AAT’ler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

ve taşra teşkilatına atıksu arıtma tesislerinin işletme şartları (debi ve kirlilik 

konsantrasyonları) hakkında doğru bilgiyi vermemektedir. 

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerinde 

görevli denetim personeli tarafından yapılan denetimlerde tesislere ilişkin 
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alınan bilgiler ve değerlendirmeler bazı tesisler için tam olarak tesisi 

yansıtmayabilmektedir.  

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı il müdürlükleri 

tarafından bazı illerde yer alan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerine 

yapılan denetimlerin sıklığı, tesisin atıksu deşarjı ve atıksu 

karakterizasyonundaki değişimleri görebilecek sıklıkta olamayabilmektedir.    

• Atıksu arıtma tesislerinde iç izleme ve akredite laboratuvarlar tarafından 

yapılan denetim numuneleri analiz sonuçları bazı tesisler için gerçeği 

yansıtmamaktadır.  

Proje kapsamında yerinde ziyaret edilen 445 tesisin, revizyon ihtiyacı durumu, İl 

bazında tesis sayılarına göre revizyon durumları, İl bazında ve tüm havza bazında 

gerekli yatırım maliyetleri aşağıda verilmektedir. 

Tesis sayısına göre revizyon durumu 

 

 



 

     

15 

 
İl bazında tesis sayılarına göre revizyon durumları 

 

İl bazında ve tüm havza bazında atıksu arıtma tesisleri için gerekli yatırım maliyetleri 

Marmara Denizi Havzası’nda incelenen 445 adet evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu 

arıtma tesislerinde gerekli olan revizyonların toplam yatırım maliyeti 742.852.570 

Euro olarak hesaplanmıştır. 
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2. GİRİŞ 

2.1. İŞİN ADI VE KAPSAMI 

İşin adı; “Marmara Denizi Havzası Noktasal Kirlilik Yüklerinin Tespiti (MARAAT) 

Projesi” dir. 

Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzasında ve bu 

havzadaki İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamı ile Tekirdağ, Yalova, Kütahya, 

Balıkesir ve Çanakkale illerinin havzaya giren kısımlarında; atıksu debisi 50 m3/gün 

üzerinde olan evsel/kentsel atıksu arıtma tesisleri, endüstriyel ve organize sanayi 

bölgesi atıksu arıtma tesisleri ile soğutma suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri yerinde 

ziyaret edilerek incelenmiş olup, atıksu arıtma tesislerinin; mevcut durumu, 

kapasitesi, fiili atıksu debisi, atıksu karakterizasyonu, İdarenin 2021/13 sayılı 

Marmara Denizi Havza Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama 

Genelgesinde yer alan yeni deşarj standartlarına uyum için gerekli revizyon ihtiyacı 

ve maliyetleri belirlenmiştir. Ayrıca, proje kapsamında toplanan tüm veriler proje 

ekibince anlık olarak dijital bir ortama aktarılmış olup, İdarenin proje ilerlemesini 

anlık olarak takip edebilmesi amacıyla canlı olarak paylaşılmıştır. 

3. İŞİN SÜRESİ VE YERİ 

3.1.İŞİN SÜRESİ 

İşin başlangıç tarihi 08.10.2021 olup, süresi 21 gündür.  

3.2.İŞİN YERİ 

Hizmetin sağlanacağı yer: Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi 

Hidrolojik Havzası ve bu havzadaki İstanbul, Bursa ve Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, 

Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale illeridir. 
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4. PROJENİN AMACI 

Marmara Denizi Havzasında yer alan evsel/kentsel atıksu arıtma tesisleri ile 

endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin yerinde incelenmesi, atıksu arıtma tesislerinin 

mevcut durumlarının tespiti ve revizyon ihtiyaçlarının belirlenmesi, evsel/kentsel ve 

endüstriyel atıksulardan kaynaklanan noktasal kirlilik yüklerinin tespiti, tesislerin 

bakım, onarım ve revizyon maliyetlerinin hesaplanmasıdır. 

5. PROJE EKİBİ  

Marmara Denizi Havzası Noktasal Kirlilik Yüklerinin Tespiti (MARAAT) Projesi 

çalışması çok disiplinli yaklaşım ile Arbiotek Çevre Çözümleri Ltd. Şti. bünyesinde 

oluşturulan 11 kişilik, konusunda uzman ekiple gerçekleştirilmiştir. 

Proje ekibinde yer alan personelin görevleri ve isimlerini belirten liste ile personele 

ait uzmanlık alanları Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Proje ekibi, kurumları ve uzmanlık alanları 

Görevi Ünvanı/Adı Kurumu Uzmanlık Alanı 

Proje 
Yürütücüsü 
 

Prof.Dr.  
Bilgehan NAS 

Arbiotek Çevre 
Çözümleri Ltd.Şti.  
Konya Teknik 
Üniversitesi, Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Atıksu Arıtımı, Atıksu Arıtma Tesisi 
Tasarımı ve İşletilmesi, Atıksuların 
Yeniden Kullanımı, Endüstriyel 
Kirlenme Kontrolü, Su Kalitesi 
Yönetimi 

Proje 
Danışmanı 
/ 
Araştırmacı 

Prof.Dr. Mehmet 
İŞLEYEN 

Bursa Teknik 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Fitoremediyason, Biyoremediyasyon, 
Toprak Kirliliği ve Kontrolü, Tehlikeli 
Atıklar 

Proje 
Danışmanı 
/ 
Araştırmacı 

Prof.Dr.  
H. Güçlü İNSEL   

İstanbul Teknik 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Biyoteknoloji, Temiz Üretim 
Teknolojileri, Su ve Atıksu Arıtmı 

Proje 
Danışmanı 
/ 
Araştırmacı 

Prof.Dr. Mehmet 
ÇAKMAKÇI 

Yıldız Teknik 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Atıksuların Toplanması ve Arıtımı, Su 
Kirliliği ve Kontrolü, Su Temini ve 
Arıtımı, Mühendislik ve Teknoloji 

Proje 
Danışmanı 
/ 
Araştırmacı 

Prof.Dr. Sinan 
UYANIK 

Bursa Teknik 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Atıksuların Anaerobik Arıtımı, 
Atıksuların Yeniden Kullanımı, Nehir 
Havza Yönetim Planları, Biyokütleden 
Yenilenebilir Enerji Eldesi 

Proje 
Danışmanı 
/ 
Araştırmacı 

Doç.Dr. Mustafa 
Evren ERŞAHİN 

İstanbul Teknik 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Atıksu ve İçmesuyu Arıtımı/Arıtma 
Tesislerinin Tasarımı, Yenilikçi Atıksu 
Arıtma Prosesleri, MeMBRan ve 
MeMBRan Biyoreaktör Teknolojileri, 
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Görevi Ünvanı/Adı Kurumu Uzmanlık Alanı 

Atıksu Arıtımında Enerji Verimliliği, 
Endüstriyel Atıksu Arıtımı 

Proje 
Danışmanı 
/ 
Araştırmacı 

Doç.Dr. 
Abdurrahman 
AKYOL 

Gebze İleri teknoloji 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Atıksu Arıtımı, İleri Oksidasyon 
Teknolojileri, Fotokimyasal 
Oksidasyon, Fotokataliz Üretimi, 
Elektrokimyasal Prosesler, 
Elektrooksidan Arıtma Prosesleri 

Proje 
Danışmanı 
/ 
Araştırmacı 

Doç.Dr. Ahmet 
AYGÜN        

Bursa Teknik 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Biyofilm Prosesleri, Endüstriyel 
Kirlenme Kontrolü, Atıksu Arıtımı, 
Elektrokimyasal Arıtma 

Proje 
Danışmanı 
/ 
Araştırmacı 

Doç.Dr. Serdar 
KARA   

Gebze İleri teknoloji 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Biyosensörler, İyon değişimi, 
Adsorpsiyon Uygulamaları, Elektro-
koagülasyon, Elektro-oksidasyon 
MeMBRan Prosesler 

Proje 
Danışmanı 
/ 
Araştırmacı 

Dr. Öğr. Üyesi 
Selim DOĞAN         

Konya Teknik 
Üniversitesi, Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Arıtma Tesisi Hidroliği, Küresel İklim 
Değişikliği, Atıksu Arıtımı 

Proje 
Danışmanı 
/ 
Araştırmacı 

Dr. Öğr. Üyesi 
Türker TÜRKEN    

İstanbul Teknik 
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi 

Atıksu Arıtımı, MeMBRan Prosesler 

6. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 

6.1. VERİ TOPLANMASI 

Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzasında ve bu 

havzadaki İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamı ile Tekirdağ, Yalova, Kütahya, 

Balıkesir ve Çanakkale illerinin havzaya giren kısımlarında, ilgili kurum/kuruluşlardan 

bilgi/belge temini ve arazi çalışmaları ile ayrıntılı biçimde tespit edilmiştir. 
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6.2. KURUM VE KURULUŞLARDAN BİLGİ VE VERİ TEMİNİ 

Marmara Denizi Havzası Noktasal Kirlilik Yüklerinin Tespiti (MARAAT) Projesinin nihai 

raporunun hazırlanması sürecinde aşağıda belirtilen kurum ve kuruluşlardan veri 

temin edilmiştir. 

• T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

• İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) 

• İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

• Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ) 

• Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

• Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU) 

• Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü  

• Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ) 

• Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

• Yalova Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 

• Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

• Kütahya Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü 

• Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

• Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) 

• Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

• Çanakkale Belediye Başkanlığı 

• Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 

Kurumlardan elde edilen veriler arasında: 

➢ Denetime tabi olan tesislerin güncel durumları hakkında genel bilgileri, 

➢ Alanı kapsayan geçmişe dönük yapılan denetimlerin analiz sonuçları, 

➢ Kanalizasyon sistemine bağlı olmayan yerleşim yerlerinin listesi ve nüfus 

bilgileri,  

➢ Kanalizasyon sistemine bağlı olan endüstriyel nitelikli atıksuların oluştuğu 

tesislerin listesi ve debi bilgileri temin edilmiştir. 
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6.3. ARAZİ ÇALIŞMALARI 

Boğazlar ve Susurluk Havzası dahil Marmara Denizi Hidrolojik Havzasında ve bu 

havzadaki İstanbul, Bursa ve Kocaeli illerinin tamamı ile Tekirdağ, Yalova, Kütahya, 

Balıkesir ve Çanakkale illerinin havzaya giren kısımlarında yer alan tesis bilgilerinin 

ilgili kurum/kuruluşlarından toplanması, tesislerin yerinde incelenmesi, Marmara 

Denizi Havza Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama Genelgesinde 

yer alan yeni deşarj standartlarına uyum için gerekli revizyon ihtiyacının yerinde 

belirlenmesi, proje ekibi tarafından arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Arazi 

çalışmasına proje yürütücüsü ile birlikte proje uzmanları, Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı personeli, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü personeli de eşlik 

etmiştir. 

6.4. BÜRO ÇALIŞMALARI 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan elde edilen veriler doğrultusunda 

havzada yer alan İstanbul, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Kütahya, Balıkesir ve 

Çanakkale illerinde yer alan atıksu arıtma tesislerinin lokasyonlarının belirlenmesi, 

güzergâh çalışmalarının planlanması, tesisler ile ilgili elde edilen verilerin veri 

tabanına aktarılması için MARAAT yazılım sisteminin oluşturulması ve arazi 

çalışmaları sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek İdarenin belirttiği 

formata uygun olarak raporlama çalışmaları yürütülmüştür. 

6.5. KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLAMALARI 

Marmara Denizi Havzası’nda yer alan İstanbul, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, 

Kütahya, Balıkesir ve Çanakkale illerinde atıksu debisi 50 m3/gün üzerinde olan 

AAT’lerin, noktasal kirlilik yüklerinin tespiti için tesisler yerinde ziyaret edilmiştir. 

Saha ziyareti, her ilde proje ekibinde yer alan uzmanlar tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Tesislerin minimum, ortalama ve maksimum atıksu debileri ile 

2020 ve 2021 yılına ait 18 aylık analiz sonuçları saha ziyareti sırasında tesis 

yetkililerinden temin edilmiştir. Ayrıca uzmanlar, saha ziyareti gözlemlerine 

dayanarak ve tesisten temin edilen 18 aylık analiz sonuçlarını da göz önünde 

bulundurarak ‘uzman görüşü’ adı altında tesise gelen ortalama debi ve KOİ, BOİ, 

AKM, TN, TP parametre değerlerini belirleyerek MARAAT yazılımına aktarmışlardır.  
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Tesislerden elde edilen 18 aylık ortalama analiz sonuçları ve uzman görüşlerine göre 

her il için aylık toplam debi ve KOİ, BOİ, AKM, TN, TP parametreleri için kirlilik yükleri 

hesaplanmıştır. 8 il ve 3 havza için hesaplanan kirlilik yükü hesapları ve grafikleri, 

“7.3. Tesis Verilerine Göre İller Bazında Kirlilik Yükü Hesapları” ile “7.4. Tesis 

Verilerine Göre Havza Bazında Kirlilik Yükü Hesapları” başlığı altında verilmiştir. 

6.6. YATIRIM MALİYETİ HESAPLAMALARI 

Marmara Denizi Havzasında yer alan 8 ilde arıtma tesislerinde saha ziyareti 

gerçekleştirilerek, tesislerin revizyon durumları belirlenmiştir. Proje kapsamında 7 

farklı revizyon durumu belirlenmiştir. Belirlenen revizyon durumlarına göre il ve 

havza bazında yatırım maliyeti hesapları yapılmıştır. Maliyet hesaplarında dikkate 

alınan revizyon durumları aşağıdaki gibidir: 

• Revizyon ihtiyacı yok 

• Revizyon devam ediyor 

• AAT kapasitesi arttırılmalıdır 

• Bakım, onarım ve revizyon gereklidir 

• Genelge kapsamında KOİ revizyonu gereklidir 

• N,P giderim revizyonu yapılmalıdır 

• Tesis yeniden yapılmalıdır 

“Revizyon ihtiyacı yok” durumu için, maliyet hesabı yapılmamıştır. 

“Revizyon devam ediyor” durumu için, tesisin revizyonu için önceden yapılmış 

revizyon projesi var ise, hesaplanan toplam maliyet dikkate alınarak tesisin yatırım 

maliyeti hesaplanmıştır. 

“AAT kapasitesi arttırılmalıdır” durumu, tesisin kapasite artışı için gerekli olan ilave 

debi dikkate alınarak Prof.Dr. Bilgehan NAS, Prof.Dr. İsmail KOYUNCU, Prof.Dr. Güçlü 

İNSEL ve Prof.Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI’ nın daha önceki yapmış oldukları çalışmalarda 

elde ettikleri maliyet analiz denklemleri kullanılarak tesisin yatırım maliyeti 

hesaplanmıştır. 

“Bakım, onarım ve revizyon gereklidir” durumu, evsel/kentsel AAT’ler için N,P 

giderimi ve endüstriyel AAT’lerde genelge kapsamındaki KOİ revizyonu haricindeki 

tüm bakım, onarım ve revizyon faaliyetleri için belirlenmiştir. Proje kapsamında 

belirlenen 20.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 Euro, 200.000 Euro, 500.000 Euro, 
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1.000.000 Euro maliyetlerinden biri proje uzmanı tarafından seçilerek maliyet hesabı 

yapılmıştır. 

 “Genelge kapsamında KOİ revizyonu gereklidir” durumu, idarenin 2021/13 sayılı 

Marmara Denizi Havza Eylem Planı Kapsamında Deşarj Standartlarında Kısıtlama 

Genelgesinde yer alan yeni deşarj standartlarına uyumu için belirlenmiştir. Proje 

kapsamında endüstriyel AAT’ler için belirlenen 20.000 Euro, 50.000 Euro, 100.000 

Euro, 200.000 Euro, 500.000 Euro, 1.000.000 Euro maliyetlerinden biri seçilerek 

maliyet hesabı yapılmıştır. 

“N,P giderim revizyonu yapılmalıdır” durumu, tesislerin atıksu debileri dikkate 

alınarak Prof.Dr. Bilgehan NAS, Prof.Dr. İsmail KOYUNCU, Prof.Dr. Güçlü İNSEL ve 

Prof.Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI’ nın daha önceki yapmış oldukları çalışmalarda elde 

ettikleri maliyet analiz denklemleri kullanılarak tesisin yatırım maliyeti 

hesaplanmıştır. 

“Tesis yeniden yapılmalıdır” durumu, tesisin mevcut halinin bakım onarım 

faaliyetleri veya N,P giderim revizyonu ile verimli bir şekilde işletilebilmesi mümkün 

görülmeyen tesisler için “tesis yeniden yapılmalıdır” kararı alınmıştır. ‘Tesis Yeniden 

Yapılmalıdır’ kararı verilen tesislerin yatırım maliyetlerinin hesabında 20+15 yıl 

olarak gelecekteki nüfus ve debi hesabı yapılmamıştır. Tesise gelen mevcut debi 

üzerinden maliyet hesabı yapılmıştır. Bu tesisler için belirlenen yatırım maliyetin, 

gelecekteki nüfusa göre hesaplanan maliyetten daha düşük olacağı göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

Bu tesisler için, tesise gelen mevcut atıksu debisi dikkate alınarak Prof.Dr. Bilgehan 

NAS, Prof.Dr. İsmail KOYUNCU, Prof.Dr. Güçlü İNSEL ve Prof.Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI’ 

nın daha önceki yapmış oldukları çalışmalarda elde ettikleri maliyet analiz 

denklemleri kullanılarak tesisin yatırım maliyeti hesaplanmıştır. 

  



 

     

23 

7. ARAŞTIRMA BULGULARI 

7.1. MARAAT YAZILIMI 

Proje kapsamında havza sınırları içerisinde kalan 8 farklı ilde ziyaret edilen 

tesislerden elde edilen bilgilerin, veri tabanına aktarılması için MARAAT yazılım 

sistemi oluşturulmuştur. Yazılıma telefon, tablet ve bilgisayarlardan erişim 

sağlanabilmektedir. Geliştirilen yazılıma, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’ndan temin edilen atıksu debisi 50 m3/gün altı ve üzeri olan evsel/kentsel 

ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin bilgileri aktarılmıştır.  Proje ekibinde yer 

alan uzmanlara ve belediyelere kullanıcı adı ve şifre tanımlanarak tesisler ile ilgili 

bilgilerin yazılıma aktarılması sağlanmıştır.  

Belediyelerdeki yetkilendirilmiş kişilerce girilen bilgiler kontrol edilerek, saha 

planlaması gerçekleştirilmiştir. Yazılım anlık olarak belediyeler tarafından girilen 

bilgilerin izlenmesine, düzenlenmesine ve istatistiksel değerlendirilmesine imkân 

sağlamaktadır. Şekil 1’de MARAAT yazılımının ekran girişi ve Şekil 2 ile Şekil 3’de 

ekran görüntüleri verilmektedir. 

 

Şekil 1. MARAAT yazılımı giriş ekranı 
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Şekil 2. MARAAT yazılımı ekran görüntüsü 

 

Şekil 3. MARAAT yazılımı ekran görüntüsü 
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Tesislerden elde edilen bilgiler, yazılımda 5 farklı başlık altında kaydedilmektedir. 

Şekil 4’de örneğin, Balıkesir Merkez AAT’den elde edilen bilgilerin MARAAT yazılımına 

aktarılması için tasarlanan bilgi sekmesinin ekran görüntüsü verilmektedir. 

 

Şekil 4. MARAAT yazılımı ekran görüntüsü 

‘Genel Bilgiler’ kısmında; tesisin ismi, kimlik numarası, hangi il ve ilçede bulunduğu, 

tesis kapak fotoğrafı, hangi havzada yer aldığı, tesis statüsü, SKKY/KAAY Tablo 

numarası, çalışma süresi (gün), AAT kapasitesi (m3/gün), atıksu miktarı (m3/gün), 

tesisin yapım yılı, tesis yetkilisinin bilgileri, atıksuyun deşarj edildiği alıcı ortam adı, 

tesis proje raporuna göre ve mevcut işletme durumuna göre parametrelerin giriş 

konsantrasyon değerleri, çamur miktarı, katı madde muhtevası ve tesis konum 

koordinatlarının bilgileri yer almaktadır. 

‘Prosesler’ kısmında; tesise gelen ham atıksuyun hangi arıtma prosesine göre 

arıtıldığı ve arıtma üniteleri ile ilgili bilgiler yer almaktadır. 

‘Genel Durum’ kısmında; AAT’nin mevcut ve atıl durumda olup olmadığı ve tesis ile 

ilgili revizyon durumu yer almaktadır. 

‘Parametreler’ kısmında; tesislerden temin edilen 18 aylık analiz sonuçları ile debi 

bilgileri, proje ekibinde yer alan uzmanların sahadaki gözlemleri sonucunda uzman 
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analiz sonuçları ve tesisi denetlemekle yükümlü olan Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlükleri’nden temin edilen denetim analiz sonuçları yer almaktadır. 

‘Fotoğraflar’ kısmında; tesisin, saha ziyaretinde çekilmiş fotoğrafları yer 

almaktadır. 

MARAAT yazılımında yer alan bilgilerin saha ziyareti sırasında tesis yetkililerinden 

hızlı ve eksiksiz bir şekilde temin edilebilmesi için Ek 1’de verilen bilgi alma formu 

hazırlanmış, tesis yetkililerine ve firmaların çevre danışmanlık firmalarına 

iletilmiştir. MARAAT yazılımı ile tesislerden elde edilen tüm bilgiler, kirlilik yükü 

hesaplamaları, revizyon ihtiyacı durumları ve gerekli yatırım maliyeti analizleri 

incelenen 445 arıtma tesisi için rapor formatında hazırlanıp “Atıksu Arıtma Tesisleri 

Kimlik Kartları” olarak Ek 2’de sunulmuştur. 

Proje kapsamında 50 m3/gün ve üzeri olan AAT’leri haricinde soğutma suyu deşarjı 

yapan tesislerde yerinde ziyaret edilmiştir. Soğutma suyu deşarjı yapan tesislerin 

kurulu kapasiteleri ve ortalama debileri yazılıma aktarılmıştır.  

Kanalizasyon şebekesi olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin nüfus bilgileri ise illerin 

su ve kanalizasyon idarelerinden temin edilerek yazılıma aktarılmıştır. 

Şekil 5‘te soğutma suları, Şekil 6’da ise yerleşim yerleri ile ilgili bilgilerin yazılımdaki 

ekran görüntüleri verilmektedir. 
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Şekil 5. Soğutma suları yazılım ekran görüntüsü 

 

Şekil 6. Yerleşim yerleri yazılım ekran görüntüsü 
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7.2. MARMARA DENİZİ HAVZASINDA EVSEL/KENTSEL VE ENDÜSTRİYEL AAT’LERDE 

YAPILAN İNCELEMELER 

Havza genelinde tüm AAT’lerinin yerinde incelenmesi için saha planlaması 

yapılmıştır. AAT ziyaretlerinde; Konya Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 

Bölümünden Prof.Dr. Bilgehan NAS ve Dr.Öğr.Üyesi Selim DOĞAN, Bursa Teknik 

Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof.Dr. Sinan UYANIK, Prof.Dr. Mehmet 

İŞLEYEN ve Doç.Dr. Ahmet AYGÜN, İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 

Bölümünden Prof.Dr. Güçlü İNSEL, Doç.Dr. Mustafa Evren ERŞAHİN ve Dr.Öğr.Üyesi 

Türker TÜRKEN,   Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden Prof.Dr. 

Mehmet ÇAKMAKÇI, Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünden 

Doç.Dr. Serdar KARA ve Doç.Dr. Abdurrahman AKYOL ve bakanlık personellerinin de 

yer aldığı proje ekibi ile gerçekleştirilmiştir. 

Bunun yanında, proje uzmanlarına Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Arş.Gör. Oruç Kaan 

Türk, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Arş.Gör.Gökşin Özyıldız, Bursa Teknik 

Üniversitesi’nden Arş.Gör.Tuba Arıdil ve Arş.Gör. Elif Yakamercan, Gebze Teknik 

Üniversitesi’nden Arş.Gör. Dilara Öztürk destek vermiştir.  

Uzmanlar, 8 farklı il için görevlendirilmiştir. Uzmanlar ve görevlendirildikleri iller 

Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Uzmanlar ve görevlendirildikleri iller 

UZMAN ADI İL 

Prof.Dr. Bilgehan NAS Yalova 

Balıkesir 

Çanakkale 

Prof.Dr. Sinan UYANIK 

Dr.Öğr.Üyesi Selim DOĞAN 

Prof.Dr. Mehmet İŞLEYEN Bursa 

Kütahya Doç.Dr. Ahmet AYGÜN 

Doç.Dr. Mustafa Evren ERŞAHİN 

Dr. Öğr. Üyesi Türker TÜRKEN 
İstanbul 

Prof.Dr. Güçlü İNSEL 

Doç.Dr. Abdurrahman AKYOL 

Doç.Dr. Serdar KARA 

Kocaeli 

Prof.Dr. Mehmet ÇAKMAKÇI Tekirdağ 
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İl bazında yapılan tesis incelemelerinde; tesisin bulunduğu il büyükşehir belediyesi 

ise ilgili su ve kanalizasyon idaresi ve çevre ve şehircilik il müdürlükleri ziyaret 

edilerek projenin amaç, kapsamı ve tesis ziyaretleri planlaması ile ilgili bir toplantı 

yapılmıştır (Fotoğraf 1, Fotoğraf 2, Fotoğraf 3, Fotoğraf 4, Fotoğraf 5). 

 

Fotoğraf 1. Projenin amacı ve MARAAT yazılımı ile ilgili İl Müdürlüğü’nde yapılan 

bilgilendirme toplantısı (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-1) 

 

Fotoğraf 2. Projenin amacı ve MARAAT yazılımı ile ilgili İl Müdürlüğü’nde yapılan 

bilgilendirme toplantısı (Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü-2) 
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Fotoğraf 3. Projenin amacı ile ilgili BUSKİ Genel Müdürlüğü’nde yapılan bilgilendirme 

toplantısı (BUSKİ Genel Müdürlüğü) 

 

Fotoğraf 4. Projenin amacı ve MARAAT yazılımı ile ilgili İl Müdürlüğü’nde yapılan 

bilgilendirme toplantısı (Yalova Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 
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Fotoğraf 5. Projenin amacı ve MARAAT yazılımı ile ilgili İl Müdürlüğü’nde yapılan 

bilgilendirme toplantısı (Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

Her ilde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın taşra teşkilatları olan 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri ziyaret edilerek proje hakkında bilgi verilmiş, 

ildeki AAT’ler ile ilgili İl Müdürlüklerinde mevcut olan veriler elde edilmeye 

çalışılmıştır. Tesis ziyaretleri il müdürlüklerinin belirlediği yetkili personeller ile 

birlikte gerçekleştirilmiştir. 

Tesis incelemelerinde, arıtma tesisine ham atıksuyun ulaştığı ilk üniteden 

başlanılarak deşarj noktasına kadar tüm prosesler incelenmiştir ve MARAAT yazılım 

sisteminde yer alan bilgiler, saha ziyareti sırasında tesis yetkilileri ile birlikte 

doldurulmuştur.  Aşağıda saha ziyaretlerinden görseller verilmektedir (Fotoğraf 6, 

Fotoğraf 7, Fotoğraf 8, Fotoğraf 9, Fotoğraf 10). 
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Fotoğraf 6. Saha ziyareti (YASKİ Birlik Başkanlığı, Yalova Evsel Atıksu Arıtma Tesisi) 

 

Fotoğraf 7. Saha ziyareti (Yalova Kompozit ve Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) 
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Fotoğraf 8. Saha ziyareti (Balya Evsel Atıksu Arıtma Tesisi, Balya/BALIKESİR) 

 

Fotoğraf 9. Saha ziyareti (İbirler Kuzey Sağ Eksen Otoyol Hizmet Tesisi, Karesi/BALIKESİR) 
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Fotoğraf 10. Saha ziyareti (Kristal Kola ve Meşrubat San. Tic. A.Ş. Karesi/BALIKESİR) 
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7.3. PROJE YAKLAŞIMI, HAVZADA MEVCUT DURUM VE REVİZYON İHTİYAÇLARI 

‘Marmara Denizi Havzası Noktasal Kirlilik Yüklerinin Tespiti (MARAAT) Projesi’ 

kapsamında atıksu debisi 50 m3/gün ve üzeri olan toplam 445 atıksu arıtma tesisi 

yerinde incelenmiştir.  Atıksu arıtma tesisleri, MARAAT yazılımında atıksu tipine göre 

evsel, kentsel ve endüstriyel olmak üzere sınıflandırılmıştır.  

MARAAT yazılımında ‘Genel Bilgiler’ kısmında tesislerin beyanları sonucunda elde 

edilen ve mevcutta tesise gelen atıksu debi miktarları ile atıksu arıtma tesisi 

kapasitelerinin olduğu sekme yer almaktadır.  

Saha ziyareti sırasında; tesis beyanlarına göre bildirilen atıksu arıtma tesisi kapasitesi 

ve atıksu miktarları belirlenmiş olup ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 

Bakanlığı’nın verilerine göre ilgili tesis için kayıt altında olan atıksu debileri de 

güncellenmiştir.  

Kentsel atıksu arıtma tesislerine gelen atıksu debileri belirlenirken, saha ziyareti 

sırasında tesislerin beyanlarına göre endüstriyel tesislerden gelen atıksu debileri de 

belirlenmiştir.  Böylece kentsel atıksu arıtma tesise gelen hem evsel hem endüstriyel 

atıksu debileri belirlenmiştir. 

Evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden, 2020 yılının tamamı ve 2021 

yılının 1-6 ayları arası olmak üzere toplam 18 aylık KOİ, BOİ5, AKM, TN ve TP 

parametrelerinin konsantrasyon değerleri ile aylık ortalama debileri elde edilerek 

MARAAT yazılım sisteminin ‘Parametreler’ kısmına aktarılmıştır.  

Ayrıca proje ekibinde yer alan uzmanlar tarafından ‘uzman görüşü’ adı altında saha 

ziyareti sırasında gözlemleri sonucunda ortalama KOİ, BOİ5, AKM, TN ve TP 

parametrelerinin konsantrasyon değerleri ile tesisinin ortalama debisi de yazılıma 

aktarılmıştır.  

Elde edilen bu veriler doğrultusunda Marmara Denizi Havzası Noktasal Kirlilik 

Yüklerinin Tespiti (MARAAT) Projesi’nin raporunda, saha ziyareti sırasında 

“tesislerin beyan ettikleri 18 aylık ortalama debi ve konsantrasyonlara göre” il 

ve havza bazında kirlilik yükü hesapları ve MARAAT projesinde yer alan uzmanların 

gözlemleri sonucunda “uzman görüşüne göre” Marmara Denizi Havzası kirlilik yükü 

hesapları ayrı ayrı yapılmıştır. 
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Proje kapsamında atıksu arıtma tesislerinin haricinde, Marmara Denizi Havzası’nda 

yer alan soğutma suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri de yerinde ziyaret edilmiş olup 

tesislerin kurulu kapasiteleri, il bazında soğutma suyu deşarjı yapan tesis sayısı ve 

ortalama debileri MARAAT yazılım sistemine kaydedilmiştir.  

Marmara Denizi Havzası’nda yer alan 8 farklı ilin su ve kanalizasyon idarelerinden 

kanalizasyon şebekesi olup atıksu arıtma tesisi olmayan yerleşim yerlerinin nüfus 

bilgileri temin edilerek toplam debileri hesaplanmıştır. Soğutma suyu deşarjı yapan 

tesislerin sayısı ve toplam debileri ile kanalizasyon şebekesi olup atıksu arıtma tesisi 

olmayan yerleşim yerlerinin toplam debileri, rapor içerisinde her il için hesaplanan 

kirlilik yükü hesaplamaları başlığı altında verilmiştir. 

‘Marmara Denizi Havzası Noktasal Kirlilik Yüklerinin Tespiti (MARAAT) Projesi’nin 

raporunda, kirlilik yükü hesaplamalarında ve elde edilen verilere göre grafiklerin 

oluşturulmasında kullanılan “debi tanımları” aşağıda verilmektedir: 

• MARAAT yazılımının ‘Genel Bilgiler’ sekmesinde, tesisten elde edilen ‘Mevcut 

Atıksu Miktarı’ dikkate alınarak hesaplanan debi, 

• MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde tesislerin beyanları sonucunda 

hesaplanan 18 aylık ortalama debi, 

• MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde uzman görüşleri sonucunda 

hesaplanan debidir. 

Marmara Denizi Havzasında 8 farklı ilde ziyaret edilen 50 m3/gün üzeri atıksu 

debisine sahip olan evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerine gelen fiili 

debiler ve atıksu tipine göre tesis sayısı aşağıda verilmektedir: 

• 210’u evsel atıksu arıtma tesisi olup toplam evsel atıksu debisi 461.765 

m3/gün’dür. 

• 185’i endüstriyel atıksu arıtma tesisi olup toplam endüstriyel atıksu debisi 

479.727 m3/gün’dür. 

• 50’si ise kentsel atıksu arıtma tesisi olup, toplam kentsel atıksu debisi 

4.797.283 m3/gün’dür. 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 426.432 

m3/gün, 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 4.370.851 

m3/gün’dür. 
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Aktif olan ve atıksu debisi 50 m3/gün üzerinde olan 445 tesisin toplam atıksu debisi 

5.738.775 m3/gün’dür. 

Şekil 7‘de aktif ve atıksu miktarı 50 m3/gün üzeri olan AAT sayılarının dağılımı ve 

Şekil 8’de incelenen tesislerin 2020 ve 2021 yıllarında aylara göre toplam atıksu 

debilerinin değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 7. 50 m3/gün üzerinde atıksu debisi olan AAT’lerin atıksu tipi ve havza bazında dağılımı 

 

Şekil 8. Marmara Denizi Havzasında AAT’lerin atıksu debilerinin değişimi 



 

     

38 

Aktif olan ve atıksu debisi 50 m3/gün altında olan toplam 246 tesis vardır. Bu 

tesislerin toplam atıksu debisi 5187 m3/gün’dür. 

50 m3/gün altında ve üzerinde olan toplam 691 tesis olup toplam atıksu debisi 

5.743.962 m3/gün’dür. 

Şekil 9’da AAT’lerinin mevcut durumları, tesis sayıları ve atıksu debilerini gösteren 

MARAAT yazılımının ekran görüntüsü verilmektedir. 

 

Şekil 9. İncelenen AAT’lerin mevcut durumları, tesis sayıları ve atıksu debileri 

Proje kapsamında, evsel ve endüstriyel olmak üzere Balıkesir’de 69 tesis, Bursa’da 

110 tesis, Çanakkale’de 47 tesis, İstanbul’da 113 tesis, Kocaeli’nde 55 tesis, 

Kütahya’da 13 tesis, Tekirdağ’da 27 tesis ve Yalova’da 11 tesis yerinde incelenmiştir. 

Şekil 10‘da il bazında tesis sayısının dağılımı ve Şekil 11’de il bazında 50 m3/gün 

üzerinde atıksu debisi olan tesislerin beyan ettikleri atıksu debilerinin dağılımı 

verilmektedir. 

 

Şekil 10. Marmara Denizi Havzası’nda il bazında tesis sayısı 
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Şekil 11. Marmara Denizi Havzası’nda il bazında 50 m3/gün üzeri tesislerin atıksu debileri 

AAT’lerde arıtılan atıksu, farklı alıcı ortamlara deşarj edilmektedir. Saha ziyareti 

sonunda, tesislerin %54,4’ünün akarsuya deşarj ettiği ve atıksu debisine göre 

%51,3’ünin derin deniz deşarjı yaparak deşarj ettikleri görülmüştür. Şekil 12’de tesis 

sayısına göre deşarj yeri ve Şekil 13’de atıksu debisine göre deşarj yeri dağılımı 

verilmektedir. 

 

Şekil 12. Marmara Denizi Havzası’nda tesis sayısına göre deşarj yeri dağılımı 
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Şekil 13. Marmara Denizi Havzası’nda atıksu debisine göre deşarj yeri dağılımı 

Proje kapsamında 25 adet soğutma suyu deşarjı yapan tesis ziyaret edilmiştir. Toplam 

soğutma suları debisi 9.814.917 m3/gün’dür. Şekil 14’de tesis sayısına göre soğutma 

suları ve Şekil 15’te atıksu debisine göre soğutma sularının dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 14. Tesis sayısına göre soğutma suları 
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Şekil 15. Atıksu debisine(m3/gün) göre soğutma suları  

Ziyaret edilen her atıksu arıtma tesisinin tesis statüsü farklıdır. MARAAT yazılımında 

yer alan tesis statüleri aşağıdaki gibidir: 

• Akaryakıt Depolama, Dolum, Satış/Dinlenme Tesisi  

• Belediye Evsel/Kentsel Atıksu 

• Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi 

• Sanayi Sitesi veya Kooperatifi  

• Sanayi Tesisi/ Üretim Sektörü  

• Serbest ve/veya Endüstri Bölgesi Yönetimi  

• Turizm Tesisi veya Site Yönetimi  

• Diğer  
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Şekil 16’da 50 m3/gün üzeri ve altı tesislerin, tesis sayılarına göre tesis statüsü ve 

Şekil 17’de 50 m3/gün üzeri tesislerin atıksu debisine göre tesis statüsünün dağılımı 

verilmektedir. 

 

Şekil 16. Tesis sayılarına göre tesis statüsü 

 

Şekil 17. Atıksu debisine(m3/gün) göre tesis statüsü  
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Ziyaret edilen AAT’ler için revizyon durumları belirlenmiştir. MARAAT yazılımında yer 

alan revizyon durumları aşağıdaki gibidir: 

• Revizyon İhtiyacı yok 

• Revizyon devam ediyor 

• AAT Kapasitesi arttırılmalıdır 

• Bakım, onarım revizyon gereklidir 

• Genelge kapsamında KOİ revizyonu gereklidir 

• N,P giderim revizyonu yapılmalıdır 

• Tesis yeniden yapılmalıdır 

Şekil 18’de il bazında tesis sayılarına göre revizyon ihtiyacı durumları ve Şekil 19’da 

50 m3/gün üzerinde olan tesislerin atıksu debisine göre revizyon ihtiyacı 

durumlarının dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 18. İl bazında tesis sayılarına göre revizyon durumları 

  



 

     

44 

 

   Şekil 19. Atıksu debisine(m3/gün) göre revizyon durumları 

Ziyaret edilen her atıksu arıtma tesisinin arıtma prosesi farklıdır. MARAAT 

yazılımında yer alan arıtma prosesleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: 

• Fiziksel 

• Biyolojik 

• Kimyasal 

• İleri Biyolojik 

• Diğer İleri Arıtma Prosesleri 

• Dezenfeksiyon 

• Derin Deniz Deşarjı 

Şekil 20’de yerinde ziyaret edilen AAT’lerin debi bazında proses gruplarının dağılımı, 

Şekil 21’de tesis sayısına göre arıtma proses grupları ve Şekil 22‘de il bazında tesis 

sayılarına göre arıtma proses grupları verilmektedir. 
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Şekil 20. Atıksu debisine göre (m3/gün) arıtma proseslerinin dağılımı  

 

Örnek Açıklama: Ziyaret edilen 445 atıksu arıtma tesisinden 421’inde fiziksel arıtma mevcuttur. 

Toplam tesislerin %94’ünü oluşturmaktadır.  

Şekil 21. Arıtma tesisi sayısına göre arıtma proseslerinin dağılımı 
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Şekil 22.İl bazında tesis sayılarına göre proses grupları 

Tablo 3’te ise tesis sayısı ve atıksu debilerine göre prosesler listesi verilmektedir. 

Tablo 3. Tesis sayısı ve atıksu debisine göre proses listesi 

Proses  Tipi Proses Adı Tesis 
Sayısı 

Tesis  
(%) 

Toplam  
Debi 

Debi  
(%) 

Fiziksel Kaba Izgara 248 %55 5.558.709 %97 
Fiziksel İnce Izgara 143 %32 5.319.499 %93 
Fiziksel Elek 54 %12 104.669 %1 
Fiziksel Kum ve Yağ Tutucu 88 %19 4.978.133 %87 
Fiziksel Ön Çökeltme Havuzu 71 %15 1.500.547 %26 
Fiziksel Dengeleme Havuzu 213 %47 612.401 %10 
Fiziksel Çözünmüş Hava Flatasyonu (DAF) 28 %6 50.423 %0 
Fiziksel Diğer 1 %0 180 %0 
Fiziksel Mikro Flotasyon 2 %0 95.600 %1 
Fiziksel Lagün 2 %0 8.000 %0 
Fiziksel Perfore Izgara 25 %5 1.841.853 %32 
Fiziksel Kum Tutucu 28 %6 512.707 %9 
Fiziksel Yağ Tutucu 20 %4 35.252 %0 
Fiziksel Sepet Izgara 89 %20 362.072 %6 
Fiziksel Tambur Elek 63 %14 144.203 %2 
Biyolojik Klasik Aktif Çamur Prosesi 64 %14 118.498 %2 
Biyolojik Damlatmalı Filtre 2 %0 90.150 %1 
Biyolojik Stabilizasyon Havuzu 3 %0 2.384 %0 
Biyolojik Biyodisk 5 %1 1.155 %0 
Biyolojik Paket Biyolojik Arıtma 63 %14 9.150 %0 
Biyolojik Ardışık Kesikli Reaktör (AKR/SBR) 71 %15 41.285 %0 
Biyolojik Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 124 %27 335.042 %5 
Biyolojik Diğer 2 %0 45.625 %0 
Biyolojik Pre-denitrifikasyon 3 %0 165.295 %2 
Biyolojik Anaerobik Arıtım 6 %1 10.400 %0 
Biyolojik Bio-P Havuzu 3 %0 7.633 %0 
Biyolojik Doğal Arıtma 10 %2 4.995 %0 
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Proses  Tipi Proses Adı Tesis 
Sayısı 

Tesis  
(%) 

Toplam  
Debi 

Debi  
(%) 

Kimyasal 
Hızlı / Yavaş Karıştırma & 
Çökeltme 

77 %17 330.780 %5 

Kimyasal Diğer 4 %0 1.122 %0 
Kimyasal Kimyasal Fosfor Giderimi 8 %1 258.101 %4 
Kimyasal Asit Kraking 3 %0 2.670 %0 
Kimyasal Nötralizasyon 12 %2 10.006 %0 
İleri Biyolojik AO Prosesi 3 %0 24.390 %0 
İleri Biyolojik A2O Prosesi 20 %4 1.438.087 %25 
İleri Biyolojik Dörtlü Bardenpho 1 %0 2.500 %0 
İleri Biyolojik Beşli Bardenpho 4 %0 363.764 %6 

İleri Biyolojik 
Eş Zamanlı Nitrifikasyon / 
Denitrifikasyon 

2 %0 10.500 %0 

İleri Biyolojik 
BIO-P + Eş Zamanlı Nitrifikasyon / 
Denitrifikasyon 

21 %4 367.211 %6 

İleri Biyolojik MeMBRan Biyoreaktör (MBR) 8 %1 237.788 %4 

İleri Biyolojik 
Opsiyonlu (A2O/ Bardenpho / Eş 
Zamanlı N-D) 

4 %0 274.606 %4 

İleri Biyolojik Kademeli Besleme 1 %0 210.000 %3 
İleri Biyolojik Aralıklı Havalandırma 0 %0 0 %0 
İleri Biyolojik Ardışık Kesikli Reaktör (AKR/SBR) 0 %0 0 %0 
Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

Aktif Karbon 10 %2 25.103 %0 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

MBBR 2 %0 1.769 %0 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

Kum Filtrasyonu 30 %6 764.997 %13 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

İleri Oksidasyon Prosesi 0 %0 0 %0 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

Ultra Filtrasyon (UF) 10 %2 710.756 %12 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

Nano Filtrasyon (NF) 5 %1 15.204 %0 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

Ters Osmoz (RO) 5 %1 16.205 %0 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

İyon Değiştirici 1 %0 370 %0 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

Sabit yataklı biofilm reaktörü 1 %0 1.250 %0 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

Disk Filtre 0 %0 0 %0 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

Akışkan yataklı biofilm reaktör 1 %0 2.200 %0 

Diğer İleri Arıtma 
Prosesleri 

EDR 0 %0 0 %0 

Dezenfeksiyon Klorlama 90 %20 503.707 %8 
Dezenfeksiyon UV Dezenfeksiyon 22 %4 464.491 %8 
Dezenfeksiyon Ozonlama 1 %0 4.000 %0 
Derin Deniz 
Deşarjı Derin Deniz Desarjı 21 %4 2.911.425 %51 

Örnek Açıklama: Kaba Izgara kullanılan toplam 248 aktif ve 50 m3/gün üzeri tesis mevcuttur. Bu 

tesisler, toplam 445 tesisin %55’ini oluşturmaktadır. Kaba ızgara kullanan 248 tesisin toplam debisi 

5.558.709 m3/gün’dür. Toplam 5.738.775 m3/gün atıksu debisinin ise %97’sini oluşturmaktadır. 



 

     

48 

7.4. TESİS VERİLERİNE GÖRE İLLER BAZINDA KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLARI  

7.4.1. Balıkesir İli Kirlilik Yükleri 

Balıkesir ilinde ziyaret edilen toplam tesis sayısı 69’dur. Tesislerin 44’ü endüstriyel, 

17’si evsel, 8’i kentsel atıksu arıtma tesisidir. Şekil 23’de Balıkesir ilinde ziyaret 

edilen AAT’lerin dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 23. Balıkesir ilinde ziyaret edilen tesis sayısı dağılımı 

Balıkesir ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinden 

elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 10.295 m3/gün 

• Toplam kentsel atıksu debisi: 111.479 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 11.575 

m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 99.904 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 50.392 m3/gün’dür.  

Balıkesir ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel/kentsel ve endüstriyel 

atıksu arıtma tesislerinden gelen toplam debi 172.166 m3/gün’dür. 
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Şekil 24’te Balıkesir ilinde ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu tipine bağlı 

olarak debi dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 24. Balıkesir ili atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 25‘te Balıkesir ilinin 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin değişim 

grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 25. Balıkesir ili atıksu debisinin aylara göre değişimi   

Balıkesir ilinde ziyaret edilen her tesisin, minimum ortalama ve maksimum atıksu 

debileri ile 18 aylık iç izleme atıksu analiz sonuçları alınmıştır. Analiz sonuçlarında 

yer alan parametrelerin konsantrasyon değerleri veri tabanına aktarılmıştır. KOİ, 

BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin herbiri için aylık toplam kirlilik yükleri 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 4‘te, MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Balıkesir ilinde ziyaret 

edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile uzman 

görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü hesapları 

verilmektedir. 

Tablo 4. Balıkesir ili toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 4‘te görüldüğü üzere toplam KOİ, BOİ ve AKM yükünün en yüksek olduğu ay 

2020 yılının ağustos ayı, TN ve TP yükünün en yüksek olduğu aylar ise 2021 yılının 

şubat ve mart aylarıdır. 
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Şekil 26’da KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 26. Balıkesir ili KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 27’de BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 27. Balıkesir ili BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 28’de AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 28. Balıkesir ili AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 29’da TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 29. Balıkesir ili TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 30’da TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 30. Balıkesir ili TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 31’de ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 31. Balıkesir ili KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin aylara 

göre değişimi 

Proje kapsamında Balıkesir ilinde soğutma suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri yerinde 

incelenmiştir. Ayrıca Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü 

(BASKİ)’den, kanalizasyon şebekesi olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin nüfus 

bilgileri temin edilmiştir. Buna göre: 

Balıkesir ilinde soğutma suyu deşarjı yapan tesis sayısı 1’dir ve tesisin soğutma suyu 

toplam debisi 2485 m3/gün’dür.  

Balıkesir ilinde kanalizasyon şebekesi olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin toplam 

nüfusu 217.188 kişi olup atıksu debisi 21.719 m3/gün’dür. 
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7.4.2. Bursa İli Kirlilik Yükleri 

Bursa ilinde ziyaret edilen toplam tesis sayısı 110’dur. Tesislerin 50’si endüstriyel, 

51’i evsel, 9’u kentsel atıksu arıtma tesisidir. Şekil 32’de Bursa ilinde ziyaret edilen 

AAT’lerin dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 32. Bursa ilinde ziyaret edilen tesis sayısı 

Bursa ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinden 

elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 42.070 m3/gün 

• Toplam kentsel atıksu debisi: 456.162 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 139.596 

m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 316.566 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 312.959 m3/gün’dür.  

Bursa ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel/kentsel ve endüstriyel 

atıksu arıtma tesislerinden gelen toplam debi 811.191 m3/gün’dür. 

Şekil 33’de Bursa ilinde ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu tipine bağlı 

olarak debi dağılımı verilmektedir. 
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Şekil 33.Bursa ili atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 34‘de Bursa ilinin 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin değişim 

grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 34. Bursa ili atıksu debisinin aylara göre değişimi   

Bursa ilinde ziyaret edilen her tesisin, minimum ortalama ve maksimum atıksu 

debileri ile 18 aylık iç izleme analiz sonuçları alınmıştır. Analiz sonuçlarında yer alan 

fizikokimyasal parametrelerin konsantrasyon değerleri veri tabanına aktarılmıştır. 

KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin herbiri için aylık toplam kirlilik yükleri 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 5‘de MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Bursa ilinde ziyaret edilen 

tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile uzman 

görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü hesapları 

verilmektedir. 

Tablo 5. Bursa ili toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 5‘de görüldüğü üzere toplam KOİ ve AKM yükünün en yüksek olduğu ay 2020 

yılının eylül ayı, BOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının aralık ayı, TN yükünün 

en yüksek olduğu ay 2020 yılının şubat ayı ve TP yükünün en yüksek olduğu ay ise 

2020 yılının temmuz ayıdır. 
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Şekil 35’de KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 35. Bursa ili KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 36’da BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 36. Bursa ili BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 37’de AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 37. Bursa ili AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 38’de TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 38. Bursa ili TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 39’da TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 39. Bursa ili TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 40’da ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 40. Bursa ili KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin aylara 

göre değişimi 

Proje kapsamında soğutma suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri yerinde incelenmiştir. 

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ)’den, kanalizasyon şebekesi 

olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin nüfus bilgileri temin edilememiştir. Buna göre: 

Bursa ilinde soğutma suyu deşarjı yapan tesis sayısı 2’dir ve toplam soğutma suyu 

debisi 6760 m3/gün’dür.  
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7.4.3. Çanakkale İli Kirlilik Yükleri 

Çanakkale ilinde ziyaret edilen toplam tesis sayısı 47’dir. Tesislerin 26’sı endüstriyel, 

19’u evsel, 2’si kentsel atıksu arıtma tesisidir. Şekil 41’de Çanakkale ilinde ziyaret 

AAT’lerin dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 41. Çanakkale ilinde ziyaret edilen tesis sayısı 

Çanakkale ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinden 

elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 39.117 m3/gün 

• Toplam kentsel atıksu debisi: 19.000 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 1000 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 18.000 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 12.066 m3/gün’dür.  

Çanakkale ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel/kentsel ve 

endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden gelen toplam debi 70.183 m3/gün’dür. 

Şekil 42’de Çanakkale ilinde ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu tipine 

bağlı olarak debi dağılımı verilmektedir. 
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Şekil 42. Çanakkale ili atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 43‘de Çanakkale ilinin 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin değişim 

grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 43. Çanakkale ili atıksu debisinin aylara göre değişimi   

Çanakkale ilinde ziyaret edilen her tesisin, minimum ortalama ve maksimum atıksu 

debileri ve 18 aylık iç izleme analiz sonuçları alınmıştır. Analiz sonuçlarında yer alan 

fizikokimyasal parametrelerin konsantrasyon değerleri veri tabanına aktarılmıştır. 

KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin herbiri için aylık toplam kirlilik yükleri 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 6 ‘da MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Çanakkale ilinde ziyaret 

edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile uzman 

görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü hesapları 

verilmektedir. 

Tablo 6. Çanakkale ili toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 6’da görüldüğü üzere toplam KOİ, BOİ, AKM ve TN yükünün en yüksek olduğu 

ay 2020 yılının ağustos ayı ve TP yükünün en yüksek olduğu ay ise 2021 yılının haziran 

ayıdır. 
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Şekil 44’de KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir.  

 

Şekil 44. Çanakkale ili KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

 

Şekil 45’de BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 45. Çanakkale ili BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 46’de AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 46. Çanakkale ili AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 47’de TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 47. Çanakkale ili TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 48’de TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 48. Çanakkale ili TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 49’da ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 49. Çanakkale ili KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin 

aylara göre değişimi 

Proje kapsamında soğutma suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri yerinde incelenmiştir. 

Çanakkale Belediye Başkanlığı’ndan, kanalizasyon şebekesi olup AAT olmayan 

yerleşim yerlerinin nüfus bilgileri temin edilmiştir. Buna göre: 

Çanakkale ilinde soğutma suyu deşarjı yapan tesis sayısı 6’dır ve toplam soğutma 

suyu debisi 3.819.467 m3/gün’dür.  

Çanakkale ilinde kanalizasyon şebekesi olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin toplam 

nüfusu 7448 kişi olup debisi 745 m3/gün’dür. 
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7.4.4. İstanbul İli Kirlilik Yükleri 

İstanbul ilinde ziyaret edilen toplam tesis sayısı 113’dür. Tesislerin 12’si endüstriyel, 

81’i evsel, 20’si kentsel atıksu arıtma tesisidir. Şekil 50’de İstanbul ilinde ziyaret 

edilen AAT’lerin dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 50. İstanbul ilinde ziyaret edilen tesis sayısı 

İstanbul ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinden 

elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 61.319 m3/gün 

• Toplam kentsel atıksu debisi: 3.822.233 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 241.830 

m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 3.580.403 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 29.041 m3/gün’dür.  

İstanbul ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel/kentsel ve endüstriyel 

atıksu arıtma tesislerinden gelen toplam debi 3.912.593 m3/gün’dür. 

Şekil 51’de İstanbul ilinde ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu tipine bağlı 

olarak debi dağılımı verilmektedir. 

  



 

     

67 

 

Şekil 51. İstanbul ili atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 52‘de İstanbul ilinin 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin değişim 

grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 52. İstanbul ili atıksu debisinin aylara göre değişimi   

İstanbul ilinde ziyaret edilen her tesisin, minimum ortalama ve maksimum atıksu 

debileri ve 18 aylık iç izleme analiz sonuçları alınmıştır. Analiz sonuçlarında yer alan 

fizikokimyasal parametrelerin konsantrasyon değerleri veri tabanına aktarılmıştır. 

KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin herbiri için aylık toplam kirlilik yükleri 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 7‘de MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde İstanbul ilinde ziyaret 

edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile uzman 

görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü hesapları 

verilmektedir. 

Tablo 7. İstanbul ili toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 7‘de görüldüğü üzere toplam KOİ ve BOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2020 

yılının mart ayı, AKM ve TP yükünün en yüksek olduğu ay 2021 yılının haziran ayı ve 

TN yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının şubat ayıdır. 
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Şekil 53’te KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 53. İstanbul ili KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 54’te BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 54. İstanbul ili BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 55’de AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 55. İstanbul ili AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 56’da TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 56. İstanbul ili TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 57’de TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 57. İstanbul ili TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi 
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Şekil 58’de ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 58. İstanbul ili KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin aylara 

göre değişimi 

Proje kapsamında soğutma suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri yerinde incelenmiştir. 

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)’den, kanalizasyon 

şebekesi olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin nüfus bilgileri temin edilmiştir. Buna 

göre: 

İstanbul ilinde soğutma suyu deşarjı yapan tesis sayısı 4’dür ve toplam soğutma suyu 

debisi 2.095.200 m3/gün’dür.  

İstanbul ilinde kanalizasyon şebekesi olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin toplam 

nüfusu 16.033 kişi olup debisi 1603 m3/gün’dür. 

İstanbul ilinde yer alan bazı organize sanayi bölgesi (OSB) atıksu arıtma tesislerinin 

arıtılmış atıksuları İSKİ kanalizasyon şebekesine bağlıdır. İSKİ’nin kanalizasyon 

şebekesine bağlı olan OSB’ler aşağıda verilmektedir: 

• İstanbul Dudullu OSB 

• İstanbul Deri OSB 

• İstanbul Tuzla OSB 

• Birlik OSB 

• Kimya Sanayicileri OSB 

• İstanbul Anadolu Yakası OSB 

• İstanbul Beylikdüzü OSB-1 (Bakır ve Pirinç San. Koop.) 
• İstanbul Beylikdüzü OSB-2 (Sınırlı Sorumlu İstanbul Birlik İşletme Koop.)’dir. 
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7.4.5. Kocaeli İli Kirlilik Yükleri 

Kocaeli ilinde ziyaret edilen toplam tesis sayısı 55’dir. Tesislerin 33’ü endüstriyel, 

15’i evsel, 7’si kentsel atıksu arıtma tesisidir. Şekil 59’da Kocaeli ilinde ziyaret edilen 

AAT’lerin dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 59. Kocaeli ilinde ziyaret edilen tesis sayısı 

Kocaeli ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinden 

elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 92.228 m3/gün 

• Toplam kentsel atıksu debisi: 364.146 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 21.661 

m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 342.485 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 45.528 m3/gün’dür.  

Kocaeli ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel/kentsel ve endüstriyel 

atıksu arıtma tesislerinden gelen toplam debi 501.902 m3/gün’dür. 
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Şekil 60’da Kocaeli ilinde ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu tipine bağlı 

olarak debi dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 60. Kocaeli ili atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 61‘de Kocaeli ilinin 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin değişim 

grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 61. Kocaeli ili atıksu debisinin aylara göre değişimi   

Kocaeli ilinde ziyaret edilen her tesisin, minimum ortalama ve maksimum atıksu 

debileri ile 18 aylık iç izleme analiz sonuçları alınmıştır. Analiz sonuçlarında yer alan 

fizikokimyasal parametrelerin konsantrasyon değerleri veri tabanına aktarılmıştır. 

KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin herbiri için aylık toplam kirlilik yükleri 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 8‘de MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Kocaeli ilinde ziyaret 

edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile uzman 

görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü hesapları 

verilmektedir. 

Tablo 8. Kocaeli ili toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 8‘de görüldüğü üzere toplam KOİ ve AKM yükünün en yüksek olduğu ay 2020 

yılının ocak ayı, BOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2021 yılının ocak ayı, AKM yükünün 

en yüksek olduğu ay 2021 yılının mayıs ayı, TN yükünün en yüksek olduğu ay 2021 

yılının şubat ayı ve TP yükünün en yüksek olduğu ay ise 2020 yılının mart ayıdır. 
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Şekil 62’de KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 62. Kocaeli ili KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 63’te BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 63. Kocaeli ili BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 64’te AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 64. Kocaeli ili AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 65’te TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 65. Kocaeli ili TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

  



 

     

77 

Şekil 66’da TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 66. Kocaeli ili TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 67’de ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 67. Kocaeli ili KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin aylara 

göre değişimi 

Proje kapsamında soğutma suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri yerinde incelenmiştir. 

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSU)’dan, kanalizasyon şebekesi 

olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin nüfus bilgileri temin edilememiştir. Buna göre: 

Kocaeli ilinde soğutma suyu deşarjı yapan tesis sayısı 7’dir ve toplam soğutma suyu 

debisi 1.589.006 m3/gün’dür.  
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7.4.6. Kütahya İli Kirlilik Yükleri 

Kütahya ilinde ziyaret edilen toplam tesis sayısı 13’dür. Tesislerin 6’sı endüstriyel, 

5’i evsel, 2’si kentsel atıksu arıtma tesisidir. Şekil 68’de Kütahya ilinde ziyaret edilen 

AAT’lerin dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 68. Kütahya ilinde ziyaret edilen tesis sayısı 

Kütahya ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinden 

elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 3510 m3/gün 

• Toplam kentsel atıksu debisi: 14.400 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 6750 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 7650 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 1728 m3/gün’dür.  

Kütahya ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel/kentsel ve endüstriyel 

atıksu arıtma tesislerinden gelen toplam debi 19.638 m3/gün’dür. 
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Şekil 69’da Kütahya ilinde ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu tipine bağlı 

olarak debi dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 69. Kütahya ili atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 70‘de Kütahya ilinin 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin değişim 

grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 70. Kütahya ili atıksu debisinin aylara göre değişimi   

Kütahya ilinde ziyaret edilen her tesisin, minimum ortalama ve maksimum atıksu 

debileri ile 18 aylık iç izleme analiz sonuçları alınmıştır. Analiz sonuçlarında yer alan 

fizikokimyasal parametrelerin konsantrasyon değerleri veri tabanına aktarılmıştır. 

KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin herbiri için aylık toplam kirlilik yükleri 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 9‘da MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Kütahya ilinde ziyaret 

edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile uzman 

görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü hesapları 

verilmektedir. 

Tablo 9. Kütahya ili toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 9‘da görüldüğü üzere toplam KOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının 

temmuz ayı, BOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2021 yılının ocak ayı, AKM yükünün en 

yüksek olduğu ay 2021 yılının mart ayı, TN yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının 

ekim ayı ve TP yükünün en yüksek olduğu ay ise 2020 yılının ocak ayıdır. 
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Şekil 71’de KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 71. Kütahya ili KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 72’de BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 72. Kütahya ili BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 73’te AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 73. Kütahya ili AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 74’te TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 74. Kütahya ili TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 75’te TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 75. Kütahya ili TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 76’da ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 76.Kütahya ili KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin aylara 

göre değişimi 

Proje kapsamında soğutma suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri yerinde incelenmiştir 

ancak Kütahya ilinde soğutma suyu deşarjı yapan tesis yer almamaktadır. Kütahya 

Belediye Başkanlığı’ndan, kanalizasyon şebekesi olup AAT olmayan yerleşim 

yerlerinin nüfus bilgileri temin edilmiştir. Buna göre: 

Kütahya ilinde kanalizasyon şebekesi olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin toplam 

nüfusu 70.168 kişi olup debisi 7017 m3/gün’dür. 
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7.4.7. Tekirdağ İli Kirlilik Yükleri 

Tekirdağ ilinde ziyaret edilen toplam tesis sayısı 27’dir. Tesislerin 12’si endüstriyel, 

15’i evsel olup kentsel atıksu arıtma tesisi bulunmamaktadır. Şekil 77’de Tekirdağ 

ilinde ziyaret edilen AAT’lerin dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 77. Tekirdağ ilinde ziyaret edilen tesis sayısı 

Tekirdağ ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinden 

elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 146.566 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 21.440 m3/gün’dür.  

Tekirdağ ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel ve endüstriyel atıksu 

arıtma tesislerinden gelen toplam debi 168.006 m3/gün’dür. 
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Şekil 78’de Tekirdağ ilinde ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu tipine bağlı 

olarak debi dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 78. Tekirdağ ili atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 79 ‘da Tekirdağ ilinin 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin değişim 

grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 79. Tekirdağ ili atıksu debisinin aylara göre değişimi   

Tekirdağ ilinde ziyaret edilen her tesisin, minimum ortalama ve maksimum atıksu 

debileri ile 18 aylık iç izleme analiz sonuçları alınmıştır. Analiz sonuçlarında yer alan 

fizikokimyasal parametrelerin konsantrasyon değerleri veri tabanına aktarılmıştır. 

KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin herbiri için aylık toplam kirlilik yükleri 

hesaplanmıştır. 

  



 

     

86 

Tablo 10‘da MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Tekirdağ ilinde ziyaret 

edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile uzman 

görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü hesapları 

verilmektedir. 

Tablo 10. Tekirdağ ili toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 10‘da görüldüğü üzere toplam KOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2021 yılının 

mart ayı, BOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının eylül ayı, AKM yükünün en 

yüksek olduğu ay 2021 yılının ocak ayı, TN yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının 

ocak ayı ve TP yükünün en yüksek olduğu ay ise 2020 yılının haziran ayıdır. 
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Şekil 80’de KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 80. Tekirdağ ili KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 81’de BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 81. Tekirdağ ili BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 82’de AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 82. Tekirdağ ili AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 83’te TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 83. Tekirdağ ili TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 84’te TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 84. Tekirdağ ili TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 85’de ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 85.Tekirdağ ili KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin aylara 

göre değişimi 

Proje kapsamında soğutma suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri yerinde ziyaret 

edilmiştir. Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TESKİ)’den, 

kanalizasyon şebekesi olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin nüfus bilgileri temin 

edilememiştir. Buna göre: 

Tekirdağ İli’nde soğutma suyu deşarjı yapan tesis sayısı 3’tür ve toplam soğutma suyu 

debisi 1.774.000 m3/gün’dür. 
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7.4.8. Yalova İli Kirlilik Yükleri 

Yalova ilinde ziyaret edilen toplam tesis sayısı 11’dir. Tesislerin 2’si endüstriyel, 7’si 

evsel ve 2’si kentsel atıksu arıtma tesisidir. Şekil 86’da Yalova ilinde ziyaret edilen 

AAT’lerin dağılımı grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 86. Yalova ilinde ziyaret edilen tesis sayısı 

Yalova ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma tesislerinden 

elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 67.500 m3/gün 

• Toplam kentsel atıksu debisi: 9863 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 4020 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 5843 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 10.920 m3/gün’dür.  

Yalova ilinde yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel/kentsel ve endüstriyel 

atıksu arıtma tesislerinden gelen toplam debi 88.283 m3/gün’dür. 
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Şekil 87’de Yalova ilinde ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu tipine bağlı 

olarak debi dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 87. Yalova ili atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 88 ‘de Yalova ilinin 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin değişim 

grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 88. Yalova ili atıksu debisinin aylara göre değişimi   

Yalova ilinde ziyaret edilen her tesisin, minimum ortalama ve maksimum atıksu 

debileri ile 18 aylık iç izleme analiz sonuçları alınmıştır. Analiz sonuçlarında yer alan 

fizikokimyasal parametrelerin konsantrasyon değerleri veri tabanına aktarılmıştır. 

KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin herbiri için aylık toplam kirlilik yükleri 

hesaplanmıştır. 
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Tablo 11‘de MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Yalova ilinde ziyaret 

edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile uzman 

görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü hesapları 

verilmektedir. 

Tablo 11. Yalova ili toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 11‘de görüldüğü üzere toplam KOİ, BOİ ve AKM yükünün en yüksek olduğu ay 

2020 yılının eylül ayı, TN ve TP yükünün en yüksek olduğu ay ise 2021 yılının ocak 

ayıdır. 
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Şekil 89’da KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 89. Yalova ili KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 90’da BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 90. Yalova ili BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 91’de AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 91. Yalova ili AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 92’de TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 92. Yalova ili TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 93’te TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 93. Yalova ili TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 94’te ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 94. Yalova ili KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin aylara 

göre değişimi 

Proje kapsamında soğutma suyu deşarjı yapan sanayi tesisleri yerinde incelenmiştir. 

Ayrıca Yalova Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (YASKİ)’den, kanalizasyon 

şebekesi olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin nüfus bilgileri temin edilmiştir. Buna 

göre: 

Yalova ilinde soğutma suyu deşarjı yapan tesis sayısı 2’dir ve toplam soğutma suyu 

debisi 528.000 m3/gün’dür. 

Yalova ilinde kanalizasyon şebekesi olup AAT olmayan yerleşim yerlerinin toplam 

nüfusu 8959 kişi olup debisi 896 m3/gün’dür. 
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7.5. TESİS VERİLERİNE GÖRE HAVZA BAZINDA KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLARI  

7.5.1. Marmara Havzası Kirlilik Yükleri 

Marmara Havzası’nda ziyaret edilen toplam tesis sayısı 299’dur. Tesislerin 102’si 

endüstriyel, 161’i evsel ve 36’sı kentsel atıksu arıtma tesisidir. Şekil 95’te Marmara 

Havzası’nda ziyaret edilen AAT’lerin dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 95. Marmara Havzası’nda ziyaret edilen tesis sayısı 

Marmara Havzası’nda yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma 

tesislerinden elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 433.701 m3/gün 

• Toplam kentsel atıksu debisi: 4.271.181 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 274.107 

m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 3.997.074 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 135.534 m3/gün’dür.  

Marmara Havzası’nda yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel/kentsel ve 

endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden gelen toplam debi 4.840.416 m3/gün’dür. 
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Şekil 96’da Marmara Havzası’nda ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu 

tipine bağlı olarak debi dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 96. Marmara Havzası atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 97‘de Marmara Havzası’nın 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin 

değişim grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 97. Marmara Havzası atıksu debisinin aylara göre değişimi   

Marmara Havzası’nda yer alan evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma 

tesislerinden elde edilen verilere göre KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin 

herbiri için aylık toplam kirlilik yükleri hesaplanmıştır. 
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Tablo 12 ‘de MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Marmara Havzası’nda 

ziyaret edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile 

uzman görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü 

hesapları verilmektedir. 

Tablo 12. Marmara Havzası toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 12 ‘de görüldüğü üzere toplam KOİ ve BOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2020 

yılının mart ayı, AKM yükünün en yüksek olduğu ay 2021 yılının haziran ayı, TN 

yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının şubat ayı ve TP yükünün en yüksek olduğu 

ay ise 2021 yılının haziran ayıdır. 
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Şekil 98’de KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 98. Marmara Havzası KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 99’da BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 99. Marmara Havzası BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 100’de AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 100. Marmara Havzası AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 101’de TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 101. Marmara Havzası TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 102’de TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 102. Marmara Havzası TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 103’te ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 103. Marmara Havzası KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin 

aylara göre değişimi 
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7.5.2. Susurluk Havzası Kirlilik Yükleri 

Susurluk Havzası’nda ziyaret edilen toplam tesis sayısı 133’dür. Tesislerin 77’si 

endüstriyel, 43’ü evsel ve 13’ü kentsel atıksu arıtma tesisidir. Şekil 104’te Susurluk 

Havzası’nda ziyaret edilen AAT’lerin dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 104. Susurluk Havzası’nda ziyaret edilen tesis sayısı 

Susurluk Havzası’nda yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma 

tesislerinden elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 27.444 m3/gün 

• Toplam kentsel atıksu debisi: 409.902 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 107.325 

m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 302.577 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 341.342 m3/gün’dür.  

Susurluk Havzası’nda yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel/kentsel ve 

endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden gelen toplam debi 778.688 m3/gün’dür. 
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Şekil 105’te Susurluk Havzası’nda ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu 

tipine bağlı olarak debi dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 105. Susurluk Havzası atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 106‘da Susurluk Havzası’nın 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin 

değişim grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 106. Susurluk Havzası atıksu debisinin aylara göre değişimi   

Susurluk Havzası’nda yer alan evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma 

tesislerinden elde edilen verilere göre KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin 

herbiri için aylık toplam kirlilik yükleri hesaplanmıştır. 
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Tablo 13 ‘te MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Susurluk Havzası’nda 

ziyaret edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile 

uzman görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü 

hesapları verilmektedir. 

Tablo 13. Susurluk Havzası toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 13 ‘te görüldüğü üzere toplam KOİ ve AKM yükünün en yüksek olduğu ay 2020 

yılının eylül ayı, BOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının ağustos ayı,  TN 

yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının şubat ayı ve TP yükünün en yüksek olduğu 

ay ise 2020 yılının temmuz ayıdır. 
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Şekil 107’de KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 107. Susurluk Havzası KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 108’de BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 108. Susurluk Havzası BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 109’da AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 109. Susurluk Havzası AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 110’da TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 110. Susurluk Havzası TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 111’de TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 111. Susurluk Havzası TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 112’de ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 112. Susurluk Havzası KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin 

aylara göre değişimi 
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7.5.3. Sakarya Havzası Kirlilik Yükleri 

Sakarya Havzası’nda ziyaret edilen toplam tesis sayısı 14’dür. Tesislerin 6’sı 

endüstriyel, 6’sı evsel ve 2’si kentsel atıksu arıtma tesisidir. Şekil 113’te Sakarya 

Havzası’nda ziyaret edilen AAT’lerin dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 113. Sakarya Havzası’nda ziyaret edilen tesis sayısı 

Sakarya Havzası’nda yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan atıksu arıtma 

tesislerinden elde edilen verilere göre; 

• Toplam evsel atıksu debisi: 1460 m3/gün 

• Toplam kentsel atıksu debisi: 116.200 m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen endüstriyel atıksu debisi: 45.000 

m3/gün 

➢ Kentsel atıksu arıtma tesisine gelen evsel atıksu debisi: 71.200 m3/gün 

• Toplam endüstriyel atıksu debisi: 7198 m3/gün’dür.  

Sakarya Havzası’nda yer alan 50 m3/gün altı ve üzerinde olan evsel/kentsel ve 

endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden gelen toplam debi 124.858 m3/gün’dür. 
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Şekil 114’te Sakarya Havzası’nda ziyaret edilen atıksu arıtma tesislerinde atıksu 

tipine bağlı olarak debi dağılımı verilmektedir. 

 

Şekil 114. Sakarya Havzası atıksu tipine göre debi dağılımı 

Şekil 115‘te Sakarya Havzası’nın 2020-2021 yıllarında aylara göre atıksu debisinin 

değişim grafiği verilmektedir. 

 

Şekil 115.  Sakarya Havzası atıksu debisinin aylara göre değişimi   

Sakarya Havzası’nda yer alan evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinden 

elde edilen verilere göre KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametrelerinin herbiri için aylık 

toplam kirlilik yükleri hesaplanmıştır. 
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Tablo 14‘te MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Sakarya Havzası’nda 

ziyaret edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz sonuçları ile 

uzman görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre kirlilik yükü 

hesapları verilmektedir. 

Tablo 14. Sakarya Havzası toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 14 ‘te görüldüğü üzere toplam KOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının 

ocak ayı, BOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının haziran ayı, AKM yükünün en 

yüksek olduğu ay 2020 yılının aralık ayı, TN yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının 

ocak ayı ve TP yükünün en yüksek olduğu ay ise 2020 yılının mart ayıdır. 
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Şekil 116’da KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 116. Sakarya Havzası KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 117’de BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 117. Sakarya Havzası BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 118’de AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 118. Sakarya Havzası AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 119’da TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 119. Sakarya Havzası TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 120’de TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 120. Sakarya Havzası TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 121’de ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 121. Sakarya Havzası KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik yüklerinin 

aylara göre değişimi 
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6.6. TESİS VERİLERİNE GÖRE MARMARA DENİZİ HAVZASI TOPLAM KİRLİLİK YÜKÜ 

HESAPLARI  

Marmara Denizi Havzası’nda ziyaret edilen bütün evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu 

arıtma tesislerinden 18 aylık analiz sonuçları ve ortalama atıksu debileri temin elde 

edilmiştir. Tesislerin beyan ettikleri sonuçlar, MARAAT yazılımına aktarılmıştır ve 

KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için toplam aylık kirlilik yükleri 

hesaplanmıştır. 

Tablo 15‘te MARAAT yazılımının ‘Parametreler’ sekmesinde Marmara Denizi 

Havzası’nda ziyaret edilen tesislerden temin edilen 18 aylık ortalama debi ve analiz 

sonuçları ile uzman görüşlerine göre hesaplanan 2020 ve 2021 yılına ait aylara göre 

kirlilik yükü hesapları verilmektedir. 

Tablo 15. Marmara Denizi Havzası toplam kirlilik yükü hesapları 

 

Tablo 15‘te görüldüğü üzere toplam KOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının 

mart ayı, BOİ yükünün en yüksek olduğu ay 2020 yılının şubat ayı, AKM yükünün en 

yüksek olduğu ay 2021 yılının haziran ayı, TN yükünün en yüksek olduğu ay 2020 

yılının şubat ayı ve TP yükünün en yüksek olduğu ay ise 2021 yılının haziran ayıdır. 
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Şekil 122’de KOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 122. Marmara Denizi Havzası KOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 123’te BOİ yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 123. Marmara Denizi Havzası BOİ kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 124’te AKM yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 124. Marmara Denizi Havzası AKM kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 125’te TN yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 125. Marmara Denizi Havzası TN kirlilik yükünün aylara göre değişimi   
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Şekil 126’da TP yükünün aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 126. Marmara Denizi Havzası TP kirlilik yükünün aylara göre değişimi   

Şekil 127’de ise KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi verilmektedir. 

 

Şekil 127. Marmara Denizi Havzası KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP parametreleri için hesaplanan kirlilik 

yüklerinin aylara göre değişimi 
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7.6. MARAAT PROJESİ UZMAN GÖRÜŞÜNE GÖRE MARMARA DENİZİ HAVZASI 

KİRLİLİK YÜKÜ HESAPLARI 

Proje kapsamında 8 farklı ilde ziyaret edilen evsel/kentsel ve endüstriyel atıksu 

arıtma tesislerinin 18 aylık analiz sonuçları temin edilmiştir. Elde edilen analiz 

sonuçları veri tabanına aktarılmıştır. Ayrıca proje ekibinde yer alan uzmanlar 

tarafından her tesis için saha ziyareti gerçekleştirilerek, gözlemler sonucu tesis ile 

ilgili ‘uzman görüşleri’ verisi olarak deşarj edilen atıksuda öngörülen KOİ, BOİ, AKM, 

TN ve TP parametrelerinin konsantrasyon değerleri ile debileri sisteme 

kaydedilmiştir. Elde edilen veriler doğrultusunda iller bazında uzman görüşleri ve 18 

aylık parametre değerlerine göre kirlilik yükleri hesaplanmış ve grafikleri 

oluşturulmuştur. 

Şekil 128’de MARAAT yazılımında tesislerden temin edilen 18 aylık (Ocak 2020-

Haziran 2021) analiz sonuçları ile proje ekibinde yer alan uzmanların gözlemleri 

sonucunda veri tabanına aktardıkları uzman görüşü analiz sonuçlarının yer aldığı 

‘Parametreler’ bilgi sekmesinin ekran görüntüsü verilmektedir.  
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Şekil 128. MARAAT yazılımı ‘Parametreler’ bilgi sekmesinin ekran görüntüsü 

Veri tabanına aktarılan debi ve konsantrasyon değerlerine göre her il için tesis 

verilerine göre (18 ay ort) ve uzman görüşlerine göre KOİ, BOİ, AKM, TN ve TP için 

kirlilik yükleri hesaplanmıştır. 
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Tablo 16 ve Şekil 129 ‘da iller bazında uzman görüşü ve tesis verilerine göre toplam 

atıksu debileri verilmektedir. 

Tablo 16. İllere göre atıksu debilerinin değişimi 

 

 

Şekil 129. İller bazında atıksu debilerinin değişimi  
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Tablo 17 ve Şekil 130‘da iller bazında uzman görüşü ve tesis verilerine göre toplam 

KOİ kirlilik yükü verilmektedir. 

Tablo 17.  İllere göre KOİ kirlilik yükünün değişimi 

 

 

Şekil 130. İller bazında KOİ kirlilik yükünün değişimi  
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Tablo 18 ve Şekil 131 ‘de iller bazında uzman görüşü ve tesis verilerine göre toplam 

BOİ kirlilik yükü verilmektedir. 

Tablo 18. İllere göre BOİ kirlilik yükünün değişimi 

 

 

Şekil 131. İller bazında BOİ kirlilik yükünün değişimi  
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Tablo 19 ve Şekil 132‘de iller bazında uzman görüşü ve tesis verilerine göre toplam 

AKM kirlilik yükü verilmektedir. 

Tablo 19. İllere göre AKM kirlilik yükünün değişimi 

 

 

Şekil 132. İller bazında AKM kirlilik yükünün değişimi  
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Tablo 20 ve Şekil 133 ‘te iller bazında uzman görüşü ve tesis verilerine göre toplam 

TN kirlilik yükü verilmektedir. 

Tablo 20. İllere göre TN kirlilik yükünün değişimi 

 

 

Şekil 133. İller bazında TN kirlilik yükünün değişimi  
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Tablo 21 ve Şekil 134 ‘te iller bazında uzman görüşü ve tesis verilerine göre toplam 

TP kirlilik yükü verilmektedir. 

Tablo 21. İllere göre TP kirlilik yükünün değişimi 

 

 

Şekil 134. İller bazında TP kirlilik yükünün değişimi  
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Tablo 22’de Marmara Denizi Havzası’nda ziyaret edilen evsel/kentsel ve endüstriyel 

AAT’lerden temin edilen tesis verileri ve uzmanlar tarafından saha ziyaretinde 

gözlemlenen analiz sonuçlarına göre hesaplanan aylık toplam kirlilik yükleri 

verilmektedir. 

Tablo 22. Marmara Denizi Havzası’nda tesis verileri ve uzman görüşüne göre oluşan toplam kirlilik 

yükleri 

 QTOPLAM 
KOİ 

(kg/gün) 
BOİ 

(kg/gün) 
AKM 

(kg/gün) 
TN 

(kg/gün) 
TP 

(kg/gün) 
TESİS 
VERİSİ  

(18 AYLIK 
ORT) 

5.409.380 1.243.789 671.264 766.413 156.765 15.547 

UZMAN 
GÖRÜŞLERİ 

5.853.034 1.436.340 745.626 881.618 193.786 21.005 

FARK (%) % 8 % 15 % 11 % 15 % 24 % 35 

• Marmara Denizi Havzası’nda yer alan tesislerden elde edilen verilere göre 

toplam debi 5.409.380 m3/gün iken uzman görüşlerine göre hesaplanan toplam 

debi 5.853.034 m3/gün’dür. Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam debinin, 

tesis beyanlarına göre %8’lik fark ile daha fazla olduğu görülmüştür.  

• Tesislerin 18 aylık ortalama analiz sonuçlarından elde edilen verilerine göre 

toplam KOİ yükü 1.243.789 kg/gün iken uzman görüşlerine göre 1.436.340 

kg/gün’dür. Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam KOİ yükünün, tesis 

beyanlarına göre %15’lik fark ile daha fazla olduğu görülmüştür.  

• Tesislerin 18 aylık ortalama analiz sonuçlarından elde edilen verilerine göre 

toplam BOİ yükü 671.264 kg/gün iken uzman görüşlerine göre 745.626 

kg/gün’dür. Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam BOİ yükünün, tesis 

beyanlarına göre %11’lik fark ile daha fazla olduğu görülmüştür. 

• Tesislerin 18 aylık ortalama analiz sonuçlarından elde edilen verilerine göre 

toplam AKM yükü 766.413 kg/gün iken uzman görüşlerine göre 881.618 

kg/gün’dür. Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam AKM yükünün, tesis 

beyanlarına göre %15’lik fark ile daha fazla olduğu görülmüştür. 
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• Tesislerin 18 aylık ortalama analiz sonuçlarından elde edilen verilerine göre 

toplam TN yükü 156.765 kg/gün iken uzman görüşlerine göre 193.786 

kg/gün’dür. Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam TN yükünün, tesis 

beyanlarına göre %24’lük fark ile daha fazla olduğu görülmüştür. 

• Tesislerin 18 aylık ortalama analiz sonuçlarından elde edilen verilerine göre 

toplam TP yükü 15.547 kg/gün iken uzman görüşlerine göre 21.005 

kg/gün’dür. Uzman görüşüne göre hesaplanan toplam TP yükünün, tesis 

beyanlarına göre %35’lik fark ile daha fazla olduğu görülmüştür. 

Uzman görüşleri ile tesis beyanı arasında; en yüksek farkın %35 ile TP, en az farkın 

ise %11 ile BOİ parametresinde olduğu tespit edilmiştir.  

Sonuçta, Marmara Denizi Havzası’nda ziyaret edilen tesislerde uzman görüşlerine 

göre hesaplanan kirlilik yükünün, tesislerin beyan ettikleri 18 aylık ortalama olarak 

hesaplanan kirlilik yüküne göre tüm parametreler için yüksek olduğu görülmüştür. Bu 

farklılığın temel nedenleri aşağıda verilmektedir: 

• Bazı evsel ve endüstriyel AAT’ler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 

ve taşra teşkilatına atıksu arıtma tesislerinin işletme şartları (debi ve kirlilik 

konsantrasyonları) hakkında doğru bilgiyi vermemektedir. 

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı il müdürlüklerinde 

görevli denetim personeli tarafından yapılan denetimlerde tesislere ilişkin 

alınan bilgiler ve değerlendirmeler bazı tesisler için tam olarak tesisi 

yansıtmayabilmektedir.  

• Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı il müdürlükleri 

tarafından bazı illerde yer alan evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerine 

yapılan denetimlerin sıklığı, tesisin atıksu deşarjı ve atıksu 

karakterizasyonundaki değişimleri görebilecek sıklıkta olamayabilmektedir.    

• Atıksu arıtma tesislerinde iç izleme ve akredite laboratuvarlar tarafından 

yapılan denetim numuneleri analiz sonuçları bazı tesisler için gerçeği 

yansıtmamaktadır. 
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