
58

ATIKSU HATLARINDA ve TESiSLERiNDE ÇIKAN 
TERESSUBAT: iSKi ÖRNEĞi

Solid Waste from Wastewater Lines and Facilities: ISKI Example

Prof. Dr. ADEM ESEN*

1ÖZET

Atıksu şebekesi ve tesisleri başta çevrenin korun-
ması ve genel sağlık açısından büyük önemi olan bir 
atlyapı sistemidir. Bu altyapının ve tesislerin kurul-
ması ve işletilmesi ciddi mali kaynak gerektirmekte-
dir. Atıksu pek çok kaynaktan beslenerek toksik bile-
şenleri içermektedir. Yine bazı sanayi bölgelerinde 
endüstriyel atıksular evsel atıksu kanalizasyon hat-
larına bağlanmaktadır.  Endüstriyel deşarj sularının 
uygun teknolojilerle arıtılmaması halinde endüstri-
den gelen ağır metaller, sentetik kimyasallar ve ara 
ürünler toksik etki oluşturmaktadır. Ayrıca evlerden 
atıksu hatlarına verilen katı atıklar, şebekede ciddi 
hasarlar oluşturmaktadır. AB Su Çerçeve Direktifi 
çerçevesindeki düzenlemeler milli mevzuatta 2004 
yılında çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ile 
yer almıştır. Bu çalışmada nüfusu on beş milyonu 
geçen İstanbul metropol alanında atıksu tesislerin-
den çıkan atıksu ve yağmur suyu miktarları, tesisler 
itibariyle çıkan teressubat (katı atık) türleri, bunla-
rın hatlara atılmasının nedenleri ile hatlara verdiği 
zararlar ele alınmakta ve atıksu hatlarının verimli 
kullanılması için çözümler ve öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İSKİ, Teressubat, Altyapı, Atık-
su, Atıksu Hatları.

ABSTRACT

The wastewater network and facilities are an in-
frastructure system that is especially important for 
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protection of the environment and general health. 
The establishment and operation of this infrastruc-
ture and facilities require substantial financial re-
sources.  Wastewater is fed from many sources 
and contains toxic components. In some industrial 
areas industrial wastewater is connected to do-
mestic wastewater canal lines. If industrial waste 
water is not purified by suitable technologies, and 
industrial heavy metals, synthetic chemicals and 
intermediates are toxic. In addition, solid wastes 
from the houses to the wastewater lines cause se-
rious damage to the network. Regulations under 
the EU Water Framework Directive were included in 
the Regulation on Water Pollution Control issued in 
2004 in the national legislation.

In this study, the amount of wastewater and 
rain water from the wastewater facilities, the types 
of wastewater discharged from the facilities, the 
causes of these wastes and the damages to the 
lines are discussed in the Istanbul metropolitan 
area with a population of over fifteen million and 
solutions and suggestions are presented for effi-
cient use of wastewater.

Key Words: İSKİ, Solid waste, Infrastructure, 
Wastewater, Lines.

1. GİRİŞ

Ağ (şebeke) endüstrileri temelinde, doğal tekel 
oluşturan endüstrilerdir. Bir hizmetin doğal tekel ol-
masını belirleyen temel etken üretim, iletim ve tica-
retindeki teknolojidir. Elektrik, gaz, su-kanalizasyon, 
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telekomünikasyon, demiryolu, liman, havalimanı, 
köprü gibi hizmetler doğası gereği “tekelci” nite-
liktedir. Bu hizmetlerin belirli aşamalarında ya da 
bütün aşamalarında birden fazla şirketin faaliyet 
yürütebilmesi genellikle mümkün değildir. Elektrik, 
telefon, gaz, su-kanalizasyon gibi hizmetler tüke-
ticiye bir iletim hattı ya da boru hattı ile ulaştırıla-
bilmektedir. Dolayısıyla, birden fazla şirketin hizmet 
verebilmesi için, her şirketin ayrı bir iletim hattı ya 
da boru hattı sahibi olması gerekmektedir. Bu ise 
ekonomik verimlilik amacıyla uyumlu bir durum ol-
mayacaktır. Diğer yandan, teknolojinin niteliği, ve-
rimliliğin ancak “tekelci” bir sektör yapısıyla en yük-
sek düzeye çıkarılabilmesini olanaklı kılmaktadır. 

Şebeke sistemlerinin tasarlanması, yapımı ve 
işletimi önemli yatırımı gerektirmektedir. Dolayısıyla 
bunların mümkün olduğu kadar uzun süre 
kullanılması önem taşımaktadır.

2. KANALİZASYONLA İLGİLİ YASAL DÜZENLEME

2560 sayılı İSKİ Kanununa göre, “Kanalizasyon 
şebekesine verilmesi sakıncalı maddeler ile içme 
suyu alınan havzaların korunması için gereken ted-
bir ve düzenlemeler, 2872 sayılı Çevre Kanunu hü-
kümleri çerçevesinde Çevre ve Orman Bakanlığının 
uygun görüşü alınarak Genel Müdürlükçe çıkarıla-
cak bir yönetmelikle belirlenir. Bu yönetmelik hü-
kümlerine aykırı davranışta bulunanların meydana 
getirdiği zarar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkındaki Kanun uyarınca sebep olanla-
ra ödettirilir ve su havzaları için zararlı tesis ve ya-
pılar tebligat üzerine ilgisince kaldırılır. Verilen süre 
içinde kaldırılmayanlar Genel Müdürlükçe kaldırılır 
ve giderleri ilgiliden tahsil edilir. Ayrıca, kanalizas-
yon şebekesi ile içme suyu alınan havzalara zarar 
verenler ve bunları kirletenler hakkında Türk Ceza 
Kanununun Devlet malına karşı suç işleyenlere ilişkin 
hükümlerince kovuşturma yapılır” (Madde 20).

Atıksu pek çok kaynaktan beslenmesi ile toksik bi-
leşenleri içerir. Yine, su kalitesi bazı yerlerde endüstri-
yel atıksular atıksu kanal hatlarına bağlanmaktadır. 
Endüstriyel deşarj sularının uygun teknolojilerle arı-
tılamaması halinde endüstriden gelen ağır metaller, 
sentetik kimyasallar ve ara ürünler toksik etki oluş-
turmaktadır. AB Su Çerçeve Direktifi (2000/60/EC) 
toksik deşarjların azaltılmasının üzerinde durarak su 
kalitesi ekotoksisite izlemelerinde kullanılmak üzere 
alg veya makrofit, su piresi ve/veya balık ile akut ve 
kronik testlerden bahsedilmektedir. Milli mevzuatta 
ise 2004 yılında çıkarılan Su Kirliliği Kontrolü Yönet-
meliği çıkarılmıştır. Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği-

nin 5 nci maddesine göre, “Her türlü katı atık, arıtma 
çamurları ve fosseptik çamurlarının alıcı su  ortamla-
rına boşaltılmaları yasaktır”.

Atıksu altyapı tesislerinin korunması, atıksuların 
boşaltım ilkelerinin belirlenmesi ve su kirliliğinin ön-
lenmesi ile ilgili usul ve esaslarını belirlemek ama-
cıyla İSKİ’nin sorumluluk alanında bulunan mevcut 
tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları ile ilgili usul 
ve esaslar ile bu çerçevede yapılacak iş ve işlemleri 
kapsayan Kanalizasyon Deşarj Yönetmeliği çıkarıl-
mıştır. Bu yönetmeliğe göre, “İlgili mevzuatında yer 
alan tehlikeli, zehirli, zararlı, yanıcı, parlayıcı, patlayıcı 
maddeler, arıtma ve ön arıtma çamurları ve septik-
leşmiş çamurlar ile atıksu şebekesini olumsuz etkile-
yerek fonksiyonunu azaltan veya engelleyen her tür-
lü katı maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez” 
(Madde-5). Hedeflerin gerçekleşmesi yasaların ve 
diğer mevzuatın uygulanmasına bağlıdır. 

Ülkemizde kanalizasyon sistemlerinde bazı 
sorunlar yaşanmaktadır. Bunlar arasında bu 
sistemlerin tasarlanması, yapımı ve işletimi 
aşamasında çalışması gereken eğitimli, deneyimli 
ve donanımlı mühendis, teknik personel ve 
işçinin bulunmaması yer almaktadır. Bunun için 
Sekizinci ve Dokuzuncu Kalkınma Planlarında 
çevresel altyapı hizmetlerinin planlanması, 
projelendirilmesi, uygulanması ve işletilmesine 
ilişkin belediyelerin kapasitelerinin artırılması ve 
çevre bilincinin geliştirilmesine yönelik eğitim ve 
kamuoyu bilgilendirme çalışmalarının gerekliliği 
vurgulanmıştır. Çok büyük yatırımlar gerektiren 
kanalizasyon hizmetlerinin başarılı bir şekilde halka 
sunulması ve bu hizmetlerden halkın gerektiği ölçüde 
yararlanabilmesi hem hizmeti sağlayanların, hem de 
hizmetten faydalananların eğitim eksikliğinin gide-
rilmesiyle mümkün olabilecektir. 

Kanalizasyon bacalarını korunması önem taşı-
maktadır. Ayrıca açık bırakılan kapaklardan kana-
lizasyon sistemindeki boruların içlerine yaprak, dal, 
taş, toprak, vb. malzeme girmekte ve sistemin düz-
gün bir şekilde çalışmasını engellemektedir. Hatta 
bazen kapaksız bırakılan muayene bacaları etraf-
ta yaşayan halk tarafından çöplük olarak kullanıl-
maktadır. Bu tip durumların oluşmaması için halkın 
kanalizasyon sisteminin kullanımı konusunda eğitil-
mesi, bu gibi yanlış kullanımların ne derecede büyük 
sorunlara yol açabileceğinin halka öğretilmesi ge-
reklidir (Kentel ve Yanmaz, 2007:75).

Aşağıda İstanbul’da atıksu hatlarından çıkan 
teressubatla ilgili bilgiler yer almaktadır. Burada 
kısaca Güney Kore’de bu konuyla ilgili çalışmaları 
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özetlemekte yarar vardır. Güney Kore’de 1949 yılın-
da çıkarılan Eğitim Yasası sağlık ve hıfzıssıhha eği-
timinin geliştirilmesi için çevre mevzuatıyla ilişkilen-
dirilmiştir. Bu yasayı Cumhurbaşkanı kararnameleri 
ve diğer yönetmelikler ve yönergeler takip etmiştir. 
1986 Asya oyunları ve 1988 Olimpiyat Oyunları ka-
muoyundaki duyarlılığı artırmıştır (KWWA, 2016:12).

Kore’nin son yıllarda su ve atıksu sektöründe cid-
di başarısı görülmektedir. Bunun nedenleri arasında 
siyasi iradenin güçlü ve sürekli olması yer almakta-
dır. Ülkedeki yönetimler su sorunlarını çevre, sağlık 
ve kentsel konularla entegre etmeye odaklanmış 
ve ortaya çıkan sorunları takip etmiştir. Sağlık eği-
timi, kentsel gelişme ve endüstriyel dönüşüm ile 
su sektörü ilişkilendirilmiştir. Başarılı koordinasyon 
kalkınma planlarıyla kolaylaştırılmış, enformasyon 
kampanyaları ve çevre eğitim programlarıyla su-
yun korunması ve kalitesinin geliştirilmesi üzerinde 
durulmuştur. İhtiyaç halinde hemen yatırım kapasi-
tesini artırmak yerine, mevcut kapasitenin optimize 
edilmesi üzerinde durulmuştur (KWWA, 2016:23,40).

3. İSTANBUL’DA YILLAR İTİBARİYLE KANALİZAS-
YON HİZMETİ VERİLEN NÜFUS

2017 yılında İstanbul’un resmi nüfusu 15.029.231’dir. 
Bunun birkaç milyon üzerinde olması da tahmin 
edilmektedir. Nitekim aynı dönemdeki abone sayısı 
6.303.040 olmuştur (İSKİ, 2017).

3.1. Atıksu Tesislerinin Nitelikleri (Ön Arıtma, İleri 
Biyolojik Arıtma) Oranları

Atıksudaki temel enerji kaynağı karbon (C) dur. 
Karbon, çeşitli prosesler sonucunda katı, sıvı ve 
gaz formunda enerji içeriğine sahip maddelere 
dönüştürülerek kullanılabilmektedir. Atıksu Arıtma 
tesislerinde kirlilik çamur formunda uzaklaştırılır. 
Çamur formunda uzaklaştırılırken çamur içerisinde-
ki karbon anaerobik (havasız) çürütücülerde biyo-
gaz (metan + karbondioksit)’a dönüştürülerek enerji 
kaynağı olarak kullanılmaktadır. Üretilen biyogaz, 
kazanlarda yakılarak ısı enerjisine dönüştürülerek 
tesis içerisinde gerekli yerlerde kullanılmaktadır. 
Devamında çamur, kurutma ünitelerinde kurutu-
larak yaklaşık %96-98 kuru madde içeriğine getir-
ilmektedir. Elde edilen kuru ürün 1800-3500 kcal/
kg kuru madde aralığında enerji içeriğine sahiptir. 
Kurutulma işleminden sonra çamur, çimento fabri-
kalarına gönderilerek katı yakıt olarak değerlendir-
ilmektedir.

İstanbul il genelinde kurulu olan 81 adet atıksu 
arıtma tesisi ile atıksu arıtma hizmeti sağlamak-
tadır. Tesislerden 10 adedi ileri biyolojik arıtma, 63 
adedi biyolojik arıtma ve 8 adedi ise ön arıtma 

niteliğindedir. Tesislerin niteliklerine göre dağılım 
oranları; %12,34 ileri biyolojik arıtma, %77,78 biyolo-
jik arıtma ve %9,88 ön arıtma şeklinde olup oranlar 
grafik olarak aşağıda sunulmuştur.

3.2. İstanbul’da Atıksu Tesisleri İtibariyle Çıkan 
Atıksu / Yağmur Suyu2

İSKİ olarak İstanbul genelinde kurulu olan 81 
adet atıksu arıtma tesisi ile yaklaşık 15.000.000’luk 
nüfusa arıtma hizmeti sağlamaktayız. Tesislerimizin 
toplam kurulu kapasitesi ortalama 5.599.995 m3/
gün olup, kurulu kapasitenin %53’ü Avrupa, %47’si 
ise Asya Bölgesi’ne hizmet etmektedir. 81 adet olan 
atıksu arıtma tesisi sayımızın, 9 adedi ileri biyolojik, 
64 adedi biyolojik ve 8 adedi ise fiziksel ön arıtma 
niteliğindedir. İstanbul genelindeki tesis sayıları ile 
arıtma tesisi kurulu kapasiteleri dağılımı Tablo 1’de 
sunulmuştur.

Tablo 1. Atıksu Arıtma Tesisleri ile Kurulu Kapasite 
Dağılımı

2    Verdiği bilgiler için İSKİ Atıksu Daire Başkanı Ali İnci ve ekibine 
teşekkür ederim.
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Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır.

1994-2017 yılları arasında, şehre verilen içme 

suyu ve arıtılan atıksu miktarları Tablo 2.’de yer al-

maktadır.  

Buna göre İstanbul’da hem şehre verilen su hem 
de arıtılan atıksu miktarları nüfusunda etkisiyle ar-
tış eğilimindedir. 2017 yılı itibariyle İstanbul iline ve-
rilen içme suyu miktarı ortalama 2.796.000 m3/gün 
iken, toplamda arıtılan atıksu miktarı 3.566.000 m3/
gün mertebelerinde gerçekleşmiştir. 2016 yılı veri-
leri incelendiğinde şehre verilen içme suyu miktarı 
3.170.000 m3/gün iken tesislerde arıtılan atıksu mik-
tarı ise 3.302.000 m3/gün’dür. Rakamlar incelendi-
ğinde, arıtılan atıksu miktarının şehre verilen içme 
suyu miktarından fazla olduğu görülmektedir. Bunun 
nedeni atıksu kollektörlerine girişim yapan yağmur 
suyu ile yer altı su seviyesine bağlı olarak gerçekleşen 
infiltrasyon debileridir. İdareye bağlı atıksu tesisleri-
ne gelen atıksuların miktarı, tesis girişlerinde yer alan 
debimetreler vasıtasıyla toplam olarak ölçülerek ka-
yıt altına alınmaktadır. Bu doğrultuda kollektörlere 
dolayısıyla atıksu tesislerine gelen yağmur suyu mik-
tarları ayrıca ölçülememektedir.

Tablo 2. İstanbul’a Verilen Şebeke Suyu ve Arıtılan Atıksu Miktarları (1994-2017)

Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır.

3.3. Atıksu Arıtma Tesisleri İtibariyle Çıkan Teressubat Türleri

İSKİ atıksu arıtma tesislerinin tamamında ızgara yapısı olmakla birlikte, kurulu kapasite bazında bakıl-
dığında %99,23’lük kısmında ızgara yapısı ile birlikte havalandırmalı kum ve yağ üniteleri de bulunmaktadır. 
Bu kapsamda gelen atıksuyun neredeyse tamamı kapsamlı ön arıtmaya tabi tutulmakta, ön arıtma işlemi 
sonrasında da çöp, kum ve köpük olmak üzere atıksu içerisindeki atıkların giderilmesi sağlanmaktadır.  İSKİ 
atıksu tesislerinden çıkan çöp miktarları çeşitli teressubat türlerinden oluşmaktadır. Oluşan teressubat ön 
arıtma ünitelerinin ızgara yapılarında tutulmaktadır. Tesislerden çıkan terresubatlar özellikle lifli malzemele-
rin oluşturduğu üstübü, bez barçaları, 10 mm ve 50 mm üstü kaba atıklar olarak sınıflandırılmaktadır. Tesis-
lerde 2017 yılı itibariyle yıllık bazda oluşan çöp, kum ve köpük miktarları Tablo 3’de sunulmuştur.
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Tablo 3. İSKİ Arıtma Tesislerinde Oluşan Çöp, Kum ve Köpük Miktarları (2017)
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Kaynak: Yazar tarafından hazırlanmıştır.
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Grafiklerdeki veriler değerlendirildiğinde 2017 yılı 
itibariyle teressubat olarak değerlendirilebilecek 
olan toplam atık miktarı 5.612 ton/yıl iken havalan-
dırmalı kum ve yağ tutucular ile tutulmuş olan kum 
miktarı ise 2017 yılı itibariyle 16.468 ton/yıl olarak 
gerçekleşmiştir.

Tablo 4. İSKİ Arıtma Tesisleri 2017 Yılı 
Çöp-Kum-Köpük Miktarı

Havalandırmalı kum tutuculardan alınan yağ 
ve köpük mahiyetinde elde edilen atıkların toplam 
miktarı ise 2017 yılında 576 ton/yıl olarak tespit edil-
miştir. Tutulan tüm atıklar tehlikeli atık sınıfına girdi-
ğinden, işletmeci firma tarafından lisanslı firmalar 
ile tesislerden uzaklaştırılarak nihai olarak bertaraf 
edilmektedir.

3.4. Atıksu Hatlarında Ortaya Çıkan Arızalar / 
Terresubatın Altyapıya Zararları

Atıksu ile birlikte tesislere kadar ulaşan terresubat 
mahiyetinde atıklar, gerek atıksu kollektör hatların-
da gerekse atıksu arıtma tesislerinde büyük oranda 
problemlere neden olmaktadır. Atıksu kollektörlerin 

geneli düşünüldüğünde; tıkanmaya sebebiyet ver-
me eğiliminde olan teressubatlar, hatlar içinde biri-
kerek tıkanmalara, kollektörlerde kesit daralmaları-
na ve hidrolik hız artışlarına ve geriye doğru atıksuyun 
kollektör içerisinde seviyesinin yükselerek atıksu ba-
calarından taşmalara sebebiyet verebilmektedir. 
Bununla birlikte atıksu kollektörleri ile atıksu bacala-
rı içinde biriken teressubatlar özellikle yaz aylarında 
atıksu içerisindeki organik maddenin ayrışmasına 
ve sonrasında koku oluşmasına neden olmaktadır. 
Ayrıca kışın yağışlı havalarda, kollektör içerisinde 
biriken teressubatlar yüksek debinin süpürme 
etkisiyle yıkanarak arıtma tesislerine şok yük olarak 
gelmekte ve ön arıtma sistemlerinin performansının 
bozulmasına neden olmaktadır. Arıtma Tesisleri 
nezdinde değerlendirildiğinde ise atıksu ile birlik-
te gelen teressubat, özellikle pompa ve ızgara gibi 
hareketli mekanik ekipmanların çalışamaz duruma 
gelmesine sebep olmaktadır. Ön arıtma ünitelerinin 
uygun çalışmaması ile birlikte bakım zamanlarında 
artış, tesise uygun miktarda atıksu alamama ve de-
vamında tesisin çalışma performansının bozulması 
ile sonuçlanmaktadır. Özellikle 10 yıllık çalışma ömrü 
öngörülen atıksu pompaları öngörülen sürenin yarı-
sında ömürlerini yitirmekte, sürekli bakım ve arızalar 
nedeniyle öngörülen amortisman süreleri uzamak-
tadır. 

4. İSKİ STRATEJİK PLANINDA ATIKSU  İLE İLGİLİ 
TEMEL SORUNLAR

İSKİ Stratejik Planında atıksu ile ilgili mevcut olan 
temel sorunlara çözüm önerileri sunulmuştur. Tespit 
edilen sorunlar ile ilgili “geliştirilmesi gereken yönler” 
ve “2016 - 2020 dönemi ilgili stratejik hedef” ile “2016 
- 2020 dönemi ilgili faaliyetler” aşağıda tablo halin-
de verilmiştir.

Tablo 5. İSKİ Stratejik Planında Atıksu  İle İlgili Temel Sorunlar

Geliştirilmesi
Gereken
Yönler

2016-2020 Stratejik
Planı’ndaki
İlgili Stratejik Hedef

2016-2020 Stratejik Plan’ındaki İlgili Faaliyet

4.Yenilenebilir enerji 
kaynaklarının yete-
rince kullanılama-
ması

SH. 2.5. Yenilenebilir 
Enerji Kullanımını 
Artırmak

1. Biogazdan Enerji Elde Etme
2. Güneş enerji sistemi ve rüzgar enerji sistemi ile enerji 
üretilmesi

5.Atık suların geri 
kullanımının istenilen 
seviyede olmaması

SH. 2.1. Geri Kazanım
Suyunun Kullanımını
Yaygınlaştırmak

1. İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden tesis çıkı-
şı arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekraasyon 
alanlarında, sanayide proses suyu olarak ve cadde, 
sokak yıkamalarında kullanılması.
2. Atık su arıtma tesislerine dezenfeksiyon sistemi kurul-
ması
3. Geri dönüşüm suyu projelerinin hazırlanması
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7. Atık suların geri 
kullanımının istenilen 
seviyede olmaması

SH. 2.1. Geri Kazanım

Suyunun Kullanımını

Yaygınlaştırmak

1. İleri biyolojik atık su arıtma tesislerinden tesis çıkı-
şı arıtılmış suların uygun dezenfeksiyonla rekreasyon 
alanlarında, sanayide proses suyu olarak ve cadde, 
sokak yıkamalarında kullanılması.

2. Atık su arıtma tesislerine dezenfeksiyon sistemi kurul-
ması.

3. Geri dönüşüm suyu projelerinin hazırlanması
Kaynak: İSKİ Faaliyet Raporu, 2017

4.1. Atıksu Hatlarına Teressubat Atılmasının 
Nedenleri

Üstübü vb. teressubatlar sıklıkla, sanayi 
sitelerinden ve endüstri kuruluşlarında üretilmektedir. 
2013 yılında İSKİ tarafından yayınlanmış olan İSKİ 
Atıksuların Kanala Deşarj Yönetmeliğinde, mevcut 
tüm evsel ve endüstriyel atıksu kaynakları ile ilgili 
usul ve esaslar ile bu çerçevede yapılacak iş ve iş-
lemleri tanımlamıştır. Bu kapsamda İSKİ kollektör-
lerine deşarj edilecek atıksuların kirletici limit de-
ğerleri belirlenmiştir.  Belirlenen limit parametreleri 
arasında spesifik olarak teressubat yer almamakla 
birlikte “arıtma ve ön arıtma çamurları ve septikleş-
miş çamurlar ile atıksu şebekesini olumsuz etkileye-
rek fonksiyonunu azaltan veya engelleyen her türlü 
katı maddeler kanalizasyon şebekesine verilemez.” 
ifadesi yer almaktadır. Bu kapsamda ilgili kuruluşla-
rın bunu engellemek için gerekli önlemleri almaları 
gerekmesine rağmen, tesislere kurulacak olan arıt-
ma ünitelerinin kuruluşlara ek maliyetler getirmesi 
nedeniyle bu tür atıklar izinsiz ve yollara kollektörle-
re boşaltılabilmektedir.  

4.2. Mutfaklardan Atık Yağların Kanalizasyo-
na Verilmesi Sorunu

Kullanılmış kızartmalık yağların; evsel atıklarla 
birlikte atılması, lavaboya dökülmesi, kanalizasyon 
sistemlerine verilmesi veya kontrolsüz bir şekilde 
açık alanlara, toprağa bırakılması sakıncalıdır. Bu 
gibi çevreye zararlı etkilerinden dolayı kullanılmış 
kızartmalık yağların, çevreyle uyumlu olarak yöne-
tilmesi gerekmektedir. Lavaboya ve kanalizasyon 
sistemlerine dökülen kullanılmış kızartmalık yağlar; 

Kanal sisteminde borulara yapışarak ve akış hızı-
nı engelleyerek; atıksu arıtma sistemlerinde toplam 
kirlilik yükünü artırarak ve alıcı ortamda da (toprak, 
su gibi) alıcı ortama oksijen transferini engelleyerek 
kirliliklere neden olmaktadır.  Arıtma tesisine ulaşan 
kullanılmış kızartmalık yağlar; atıksu arıtma tesisinin 
toplam kirlilik yükünün yaklaşık %25’ini oluştururlar 
ve bu yağların giderildiği tesislerin işletme ve bakım 
maliyetinin artmasına sebep olmaktadır.

Evsel atık su içinde bulunan yağları biyolojik ola-
rak arıtmak mümkün değildir. Ayrıca biyolojik arıt-
mada faaliyet gösteren bakteriler yağ ve gresle 
kaplanarak aktiviteleri engellenir.

Atık yağlar eko-toksik özelliğe sahiptir, bulundu-
ğu ortamı kirletir, ortamda yaşayan canlılara zarar 
verir. Evsel atıktan kaynaklanan su kirliliğinin %25 
oranında kaynağını kullanılmış bitkisel ve hayvansal 
yağlar oluşturmaktadır. Bu kirliliği minimuma indir-
mek için Eyup Sultan’da lisanslı firmalar vasıtasıyla 
bitkisel atık yağlar konut ve işyerlerinden toplan-
maktadır. Eyüp Sultan Belediyesi tarafından aylık 
ortalama 8 ton bitkisel atık yağ toplanmaktadır. 
Kadıköy’de işletmelerde gıda sağlığımız için, dü-
zenli olarak kızartmalık yağ ölçüm çalışmalarıyla; 
İlçede Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinin 
8. Maddesi gereği, yıl içerisinde 51 işletmede polar 
madde ölçümü yapılmış, ayrıca 522 işletmenin bit-
kisel atık yağ sözleşmeleri kontrol edilmiş, sözleşme-
si olmayan 153 işletmenin lisanslı firmalarla sözleş-
me imzalamaları sağlanmıştır. 2015 yılında, işletme 
ve hanelerden bitkisel atık yağların alınması yönün-
de toplam 246 adet talep Atık Koordinasyon Mer-
kezi’ne ulaşmıştır. Talepler lisanslı firmalara iletilerek, 
bitkisel atık yağların toplanması sağlanmıştır (www.
eyupsultan.bel.tr).

Bitkisel atık yağ konusunda işletmelerde yapı-
lan denetimlere paralel olarak, hanelerde ve toplu 
yaşam alanlarında bilgilendirme çalışmaları ya-
pılmakta, Gönüllü Evleri ve okullarda konu ile ilgi-
li toplum bilincinin arttırılması, konunun öğrenciler 
aracılığıyla tüm halka duyurulması amacıyla bilgi-
lendirme toplantıları düzenlenmektedir.

İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü ve Türkiye 
Yeşilay Cemiyeti ortaklığı ile yürütülen, İstanbul 
Kalkınma Ajansı ve İSKİ tarafından desteklenen “Atık 
Sulardan Uyuşturucu ve Diğer Psikoaktif Maddele-
rin İzlenmesi” projesi ile uyuşturucu ile mücadelede 
yol haritası belirlemede büyük adım atılmıştır. Bu 
çerçevede İSKİ’de Çevresel Toksisite Laboratuvarı 
kurulmuştur  (www.iski.istanbul).
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Kollektörlere infiltrasyon yoluyla girişim yapan 
yağmur sularının önlenmesi, arıtma tesislerine ge-
tirdiği büyük debi yükünün yanı sıra, arıtma tesis-
lerinin performansını da dönemsel olarak negatif 
olarak etkilemektedir. Bunun en büyük nedenleri, 
birleşik altyapı sistemi ve mevcut kollektörlerde 
sızıntıya sebep olan kırılmalar ve bozulmalardır. Bu 
doğrultuda birleşik olan kollektör sistemlerinin yağ-
mur suyu ve atıksu kollektörü olmak üzere ayrılma-
sı gerekmektedir. Bu sayede arıtma tesisine gelen 
aşırı debi yüklerinin önüne geçilebilecektir. 

Atıksu kollektör hatları, basınçsız hatlar oldu-
ğundan, sıklıkla betonarme muflu borular vasıtasıy-
la hızlı bir şekilde imal edilebilmektedir. Fakat ima-
lat aşaması ve/veya işletme aşamasında meydana 
gelen hasarlar nedeniyle kırılmalar ve sızdırmalar 
meydana gelebilmektedir. Bu kapsamda özellikle 
yer altı suyu seviyesinin yüksek olduğu bölgelerde 
sızdırmazlığı betonarme borulara oranla daha em-
niyetli olan koruge ve/veya polietilen bazlı borular 
kullanılmalı veya mevcut hatlarda kaplama yapıla-
rak revize edilmelidir. 

Kollektörlere zarar veren kaba atıklar ile birlikte 
limit üstü kirlilik parametrelerinin kollektörlere atıl-
masının önüne geçmek amacıyla, arıtma bedeli 
karşılığı teşvik yöntemi uygulaması gerçekleştiri-
lebilir. Özellikle endüstri kuruluşlarının arıtma tesisi 
kurması ve gerekli şekilde işletmesini teşvik etmek 
amacıyla, kullanım suyu bedelinde indirim ve/veya 
İSKİ’nin üreteceği geri kazanım suyunun kullanılması 
hususunda öncelik ve indirim uygulamaları gerçek-
leştirilebilir. Bu sayede kuruluşların kurmakla mükel-
lef oldukları tesisleri uygun şekilde işletilmesinin önü 
açılarak, evsel nitelikli atıksu arıtma tesisleri ile mev-
cut atıksu kollektörlerinin korunması sağlanabilir. 
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