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Boğaziçi Treatment and Environmental Consulting 
Services Industry and Trade Limited Company 
started operating in the field of environmental 
technologies in 2006.
Our company provides services in domestic and 
industrial wastewater treatment, water treatment, 
environmental consultancy services, environmen-
tal permit certificate, discharge quality control 
license. Today, developing technology consumes 
natural resources and quickly disrupts ecological 
balances. As a result of the pollution of water 
resources, which are decreasing with global warm-
ing, humanity has faced with water crisis. In order 
to overcome this crisis, the existing water resourc-
es must be well protected. The discharge of indus-
trial wastes to the receiving environment without 
treatment accelerates the environmental disaster. 
Wastewater should be treated and discharged to 
the receiving environment. Boğaziçi Treatment and 
Environmental Consultancy Services Industry and 
Trade Limited Company aims to leave a livable 
environment for future generations with the purifi-
cation facilities it has built. Our goal is to make the 
necessary efforts to protect natural life by incorpo-
rating technological developments within our body. 
Our company produces solutions for the treatment 
of wastewater; projects and implements all kinds 
of physical, chemical and biological treatment 
plants. We serve with high efficiency, optimum 
space requirement, reasonable price and quality 
service principle in the treatment facilities we proj-
ect.

ABOUT US
Boğaziçi Arıtma Ve Çevre Danışmanlık 
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. 2006 yılında 
çevre teknolojileri alanında faaliyet göstermeye 
başlamıştır.
Firmamız evsel ve endüstriyel atık su arıtma, su 
arıtma, çevre danışmanlık hizmetleri, çevre izin 
lisans belgesi, deşarj izin belgesinin alınması 
konularında hizmet vermektedir. Günümüzde 
gelişen teknoloji doğal kaynakları tüketmekte ve 
ekolojik dengeyi hızla bozmaktadır. Küresel 
ısınmayla azalan su kaynaklarının kirletilmesi 
sonucu insanlık su kriziyle karşı karşıya 
kalmıştır. Bu krizin aşılması için mevcut su 
kaynaklarının çok iyi korunması gerekmektedir. 
Sanayi tesislerinin atıklarını arıtılmadan alıcı 
ortama deşarj etmeleri çevre felaketini hızlan-
maktadır. Atıksuların arıtılarak alıcı ortama 
deşarj edilmesi gerekmektedir. Bu konuda 
Boğaziçi Arıtma Ve Çevre Danışmanlık 
Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti. yapmış olduğu 
arıtma tesisleri ile gelecek nesillere yaşanabilir 
bir çevre bırakmayı amaçlamaktadır. Hedefimiz 
teknolojik gelişmeleri bünyemizde barındırarak, 
doğal yaşamı korumak için gereken gayreti gös-
termektir. Firmamız atık suların arıtılması için 
çözümler üretmekte; her türlü fiziksel, kimyasal 
ve biyolojik arıtma tesisinin projelendirilmesi ve 
uygulamasını yapmaktadır. Projelendirdiğimiz 
arıtma tesislerinde yüksek verim, optimum alan 
ihtiyacı, uygun fiyat ve kaliteli hizmet prensibiyle 
hareket etmekteyiz.

HAKKIMIZDA



Çevre Danışmanlık Hizmetleri/ Environmental Consultancy Services
Boğaziçi Arıtma ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti firması olarak uzman kadrosuyla 
Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında çözüm ortağı olarak sizlere hizmet vermek-
teyiz.
Boğaziçi Treatment and Environmental, with its expert staff, we serve you as a solution partner within the 
scope of the Regulation on Environmental Management Services

Projelendirme/ Projecting
Uzman kadromuzla, müşterinin istediği ürünleri seçip projelendirerek hizmet vermekteyiz. 
With our expert staff, we provide services by selecting and projecting the products that the customer 
wants.

Danışmanlık Hizmeti/ Consultancy service
Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda işletmenizin ya da tesisinizin kurulum veya kurulum sonrası 
aşamalarında da hizmet vermekteyiz.
In line with the wishes of our customers, we provide services during the installation or post-installation 
stages of your business or facility.

Teknik Servis Bakım Hizmeti/ Technical Service Maintenance Service
Uzman teknik kadromuz ve işletmeniz içerisinde bulunan su arıtma sistemleri ile ilgili aylık ya da yıllık 
bakım hizmeti vermekteyiz.
We provide monthly or annual maintenance services for our expert technical staff and water treatment 
systems in your business.

Kurulum ve Montaj/ Installation and Assembly
Müşterilerimizin almış olduğu sistemleri uzman ekibimiz tarafından montaj yaparak sistemlerin sağlıklı 
çalışması için kurulum sonrası personel eğitimi vermekteyiz.
We provide post-installation personnel training by assembling the systems purchased by our customers 
by our expert team.

Proje ve Teknik Şartname/ Project and Technical Specifications
Müşterilerimizin istekleri doğrultusunda işletmenin ihtiyacı olan sistemlerin  ve teknik şartnamelerinin 
oluşturulması işlerine firmamız bünyesinde hizmet vermekteyiz.
In line with the requests of our customers, we provide services within our company to create the systems 
and technical specifications to the facilitys need.

Anahtar Teslim Arıtma Tesisleri/ Turnkey Treatment Plants
Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda işletmenin kapasitesine göre projelendirilip tesis için gerekli 
olan sistemlerin kurulumu, otomasyonu ve devreye alma işlemlerine hizmet vermekteyiz.
We provide services for the installation, automation and commissioning of the systems required for the 
facility by projecting according to the capacity of the facility in line with the needs of our customers.

Malzeme Temini ve Yedek Parça/ Material Supply and Spare Parts 
İşletmenizde kurulmuş/kurulacak olan temiz su arıtma sistemleri ve endüstriyel arıtma ile ilgili olan tüm 
sistemlerin yedek parçaları firmamız tarafından temin edilmektedir.
Spare parts of clean water treatment systems and all systems related to industrial treatment that have 
been installed / will be install in your business are supplied by our company.
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İçten Akışlı Tambur Elek / Internal Flow Drum Screen
Küçük boyutlardaki katı atıkların suyundan arındırılması amacı ile üretilmiş olan bir atık su arıtma prosesidir. 
İçten akışlı tambur elekler; Evsel atıksularda, endüstriyel atıksularda, deri endüstrisinde, gıda endüstrisinde, 
tekstil, kot yıkama, boyahane, plastik geri dönüşüm ve kağıt endüstrisinde güvenle uygulanabilir eleklerdir.

It is a wastewater treatment process produced for the purification of small wastes from solid water. Internal 
flow drum sieves are safely applicable sieves in domestic wastewater, industrial wastewater, leather industry, 
food industry, textile, jean washing, dyehouse, plastic recycling and paper industry.

It is a wastewater treatment process produced for the purification of small wastes from solid water. 
External flow drum sieves are safely applicable sieves in domestic wastewater, industrial wastewater, 
leather industry, food industry, textile, jean washing, dyehouse, plastic recycling and paper industry.

Dıştan Akışlı Tambur Elek / External Flow Drum Screen
Küçük boyutlardaki katı atıkların sudan arındırılması amacı ile üretilmiş olan bir atık su arıtma prosesidir. Dıştan 
akışlı tambur elekler; Evsel atıksularda, endüstriyel atıksularda, deri endüstrisinde, gıda endüstrisinde, tekstil, kot 
yıkama, boyahane, plastik geri dönüşüm ve kağıt endüstrisinde güvenle uygulanabilir eleklerdir.

Arıtma Teknolojileri
Treatment Technologies

Fiziksel Arıtma Sistemleri / Physical Treatment Systems
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Endüstriyel kaynaklı atıksuların arıtılmasında en uygun arıtma prosesini tasarlıyoruz. Mühendislerimizle atıksu-
larınızın karakterizasyonuna uygun olarak ekonomik arıtma çözümlerini sunuyoruz. Yaptığımız arıtma sistem-
lerinde %100 arıtılabilirlik garantisi veriyoruz. Yeni teknolojileri yakından takip ediyor ve üretmiş olduğumuz 
arıtma sistemlerimizde uyguluyoruz.

We design the most suitable treatment process for the treatment of industrial wastewater. Our engineers offer 
economical treatment solutions in accordance with the characterization of your wastewater. We guarantee 
100% treatability in the treatment systems we make. We follow new technologies closely and apply them in our 
treatment systems we produce 

DAF Ünitesi / DAF Unit
Başta yağ olmak üzere, atıksu içerisinde bulunan kirleticilerin mikro kabarcık ile yüzdürülerek atıksudan 
ayrılmasıdır. Mikro kabarcıklar, arıtılmış suyun belirli bir kısmının alınarak basınç altında havanın su içerisinde 
çözünmesi ile oluşturulur. Çözünmüş hava tekrardan DAF sistemi içerisine geri sirküle edilerek, flok tanecikleri 
ile teması sonucunda floklar yüzeyde biriktirilir. Ağır olan partiküller ise dibe çökelir. Yüzeyde biriken köpük ve 
dipteki çamurlar, çamur susuzlaştırma ünitelerine alınır. Arıtılmış sular, cazibesi ile çıkış savağından deşarj edilir.

It is the separation of pollutants in wastewater, especially oil, from the wastewater by floating with micro 
bubbles. Micro bubbles are created by taking a certain part of the purified water and dissolving the air in the 
water under pressure. The dissolved air is recirculated back into the DAF system and the flocs are collected on 
the surface as a result of contact with the flock particles. Heavy particles settle to the bottom. Surface foam 
and bottom sludge accumulated are taken into sludge dewatering units. Treated water are discharged by their 
gravity through the outlet weir.

Endüstriyel Arıtma Sistemleri
Industrial Treatment Systems
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Suda çözünmüş veya askıda bulunan maddelerin 

fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini 

sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesleridir. 

Kimyasal arıtma işleminde, uygun pH değerinde 

atıksuya kimyasal maddeler (koagülant, polielek-

trolit vb.) ilave edilmesi sonucu, giderilmek 

istenen maddeler çökeltilerek çamur halinde 

sudan ayrılır.

Kimyasal arıtma işlemi ile AKM, KOİ, BOİ, ağır 

metal ve fosfor gibi parametrelerin giderimi 

sağlanmaktadır. Kimyasal arıtma sistemleri çelik 

konstrüksiyon, polietilen veya betonarme olarak 

inşa edilebilir.

These are the purification processes applied to 

change the physical state of the substances 

dissolved or suspended in water to ensure their 

precipitation. In the chemical treatment process, 

as a result of the addition of chemical substances 

(coagulant, polyelectrolyte etc.) to the wastewater 

at the appropriate pH value, the suspended solids 

to be removed as precipitated and separated from 

the water in the form of mud.

In the chemical treatment process, the parame-

ters such as suspended solids, COD, BOD, heavy 

metal and phosphorus are removed. Chemical 

treatment systems can be constructed in steel 

construction, polyethylene plastic or reinforced 

concrete.

Kimyasal Arıtma Sistemleri

Chemical Treatment Systems
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Evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan Kesikli Reaktör Prosesi, 
havalandırma ile çöktürmenin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği bir sistem olup, evsel nitelikli atıksuların arıtılması 
amacı ile geliştirilmiştir. Azot ve fosfor giderimi yapan paket biyolojik arıtma sistemleri mevcuttur.

The Batch Reactor Process, which has become advantageous with the development of technology in the 
treatment of domestic wastewater, is a system where aeration and sedimentation are carried out in the 
same reactor, and has been developed for the purpose of treating domestic wastewater. There are package 
biological treatment systems that remove nitrogen and phosphorus.

Paket Biyolojik Arıtma Sistemleri / Package Biological Treatment Systems

Biyolojik Arıtma Sistemleri / Biological Treatment Systems
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Filtre pres yüksek basınçlı pompalar ile beslenen katı-sıvı karışımı çamurun filtre pres plakaları üzerine giydirilmiş 
filtre bezlerinden süzülmesi ile katı partiküllerin filtre plakaları arasında toplanması ve sıvı fazın ekipman dışına 
alınması mantığı ile çalışır.
Yüksek hidrolik basınç ile sıkıştırılmış plakalar şekilde basınçlı pompalar ile besleme yapılmaktadır.Plakalar arası 
hacimde biriken katı maddeler plakaların açılması ile bertaraf edilmektedir.Kek deşarjı sistem gereksinimi ve 
müşteri tercihine bağlı olarak manuel veya otomatik olarak tasarlanır.
Sadece arıtma tesislerinde değil, madencilik, yağ süzme, mermer, kimya, silikat, kaplama (çinko-fosfat) banyoların-
da asit süzme ve gıda gibi birbirinden çok farklı endüstrilerde filtre pres kullanılmaktadır.

The filter press works with the logic of collecting the solid particles between the filter plates and taking 
the liquid phase out of the equipment by filtering the solid-liquid mixture fed with high pressure pumps 
through the filter cloths dressed on the filter press plates.
The dewatering rate to be taken from the filter press is higher than the equivalent decanter and belt press 
equipment used.
Pressurized pumps are supplied in the form of plates pressed with high hydraulic pressure. Solid sub-
stances accumulating in the volume between plates are eliminated by opening the plates. Cake 
discharge is designed manually or automatically depending on the system requirement and customer 
preference.

Filtre Pres / Filter Press

Çamur Susuzlaştırma Sistemleri / Sludge Dewatering Systems
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Kum Filtreler  suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer partikülleri uzaklaştırmak amacı ile kullanılır
Kum Filtrelerin, katı maddeleri sudan ayırmasının yanı sıra ikinci bir görevi kendisinden sonra konumlandırılacak 
olan ekipmanı korumasıdır. Filtrasyonu iyi yapılmış bir sistemde diğer arıtma filtrelerine gidecek olan yük minimize 
edileceğinden ekipmanların ömrü uzatılmış ve verimliliği artırılmış olacaktır.
Kum Filtreler; proses suyu ve içme suyu arıtımında ön arıtma olarak veya atıksu arıtma sistemlerinden çıkan 
arıtılmış suyun bulanıklılığının giderilmesinde de kullanılırlar. Multi Media Filtreler, filtrasyon ihtiyacınızı karşılayacak 
çeşitli kapasiteler ve hızlar için en uygun çözümü sunmaktadır. 

Sand Filters are used to remove suspended solids, turbidity and other particles contained in water.
In addition to separating solids from water, a second task of Sand Filters is to protect the equipment that 
will be located after it. In a well-filtered system, the load that will go to other purification filters will be 
minimized, so the life of the equipment will be extended and efficiency will be increased.
Sand Filters; They are also used as pre-treatment in process water and drinking water treatment or to 
remove the turbidity of treated water from wastewater treatment systems. Multi Media Filters offer the 
most suitable solution for various capacities and speeds to meet your filtration needs.

Kum Filtresi / Sand Filter

Aktif Karbon Filtrasyon Sistemleri, suda istenmeyen klor, renk, tat, koku veren eriyik gazlar, artıklar ve organik mad-
delerin arıtımı için kullanılmaktadır. Otomatik Aktif Karbon Filtreler , aktif karbonun adsorpsiyon özelliğini kullanarak, 
sudaki molekül ve iyonları mineral gözenekleri vasıtası ile iç yüzeylerine doğru çekerek suyun organik maddelerden 
arınmış, renksiz, kokusuz ve berrak olmasını sağlar. Aktif Karbon Filtreleri, insan müdahalesi olmaksızın kendi  
kendini otomatik geri yıkamaya alır. Bu filtrelerin otomasyonu genel olarak otomasyon valfleri ile sağlanmakta olup; 
yüksek debilerde PLC pnömatik sistemler alternatif olarak kullanılmaktadır.

Activated Carbon Filtration Systems are used for the purification of unwanted chlorine, color, taste, odor 
melt gases, residues and organic substances. Automatic Activated Carbon Filters, by using the adsorp-
tion feature of activated carbon, draws molecules and ions in the water towards their inner surface 
through their mineral pores, ensuring that the water is free from organic materials, colorless, odorless 
and clear. Activated Carbon Filters automatically backwash without human intervention. The automa-
tion of these filters is generally provided by automation valves; PLC pneumatic systems are used as an 
alternative at high flow rates. 

Aktif Karbon Filtresi / Active Carbon Filter

Temiz Su Arıtma Sistemleri / Clean Water Treatment Systems
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Ters osmoz sistemleri su arıtma sistemleri arasında en çok kullanılan yöntemler arasındadır. Osmoz prensibi, en 
basit sekliyle suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama yarı geçirgen zar vasıtasıyla geçişi olarak tanımlanabilir.
Ters osmoz prensibi ise bir yüksek basınç pompası kullanılarak suyun çok yoğun ortamdan az yoğun ortama 
geçmesi olarak açıklanabilir. Yüksek iletkenlik değerine sahip kuyu suları, nehir suları, göl suları, doğal kaynak suları 
arıtımında ters ozmoz membran teknolojisi kullanılarak üstün nitelikte arıtma yapılır. Ters ozmoz cihazlarının tasar-
lanabilmesi için su analizinin ayrıntılı olarak görülmesi gerekir. Farklı su kalitelerine göre ters ozmoz cihazının 
dizaynı ve verimi değişkenlik gösterebilir.

Reverse osmosis systems are the most used methods among water treatment systems. In its simplest 
form, the osmosis principle can be defined as the passage of water from a less dense environment to a 
very dense environment through a semi-permeable membrane.
The reverse osmosis principle can be explained as the water passing from a very dense environment to 
a less dense environment using a high 
pressure pump. In the treatment of well 
water, river water, lake water, natural 
spring water with high conductivity 
value, superior quality treatment is 
performed by using reverse osmosis 
membrane technology. Water analysis 
needs to be seen in detail in order to 
design reverse osmosis devices. The 
design and efficiency of the reverse 
osmosis device may vary according to 
different water qualities.

Ultrafiltrasyon cihazları, mekanik bir filtrasyon modül membranının 
nanoteknoloji sayesinde hassaslık derecesini arttırarak uygulanmasına 
denir. Yöntem sudaki fiziksel kirleticilerin sudan ayrıştırılırken kimyasal 
niteliklerinin aynı kalmasını sağlar. Ultrafiltrasyon su ve düşük molekül 
ağırlığındaki bileşenlerin, özel bir filtreden geçtiği ve bu sırada partikül, 
kolloidler ve büyük moleküler ağırlıktaki bileşenlerle birlikte bakteri ve 
çoğu virüsünde sistemden uzaklaştırıldığı bir filtreleme yöntemidir. 
Kullanılan ultrafiltreler genelde 0,01-0,1 um aralığında olup membran iç 
dış duvarları arasında basınç gradyanı uygulanarak  çalıştırılır.

Ultrafiltration devices are the application of a mechanical filtra-
tion module membrane by increasing its sensitivity thanks to 
nanotechnology. The method ensures that the chemical proper-
ties of the physical contaminants in the water remain the same 
while being separated from the water. Ultra Filtration is a filtering 
method in which low molecular weight components pass through 
a special filter and this article is removed from the system in 
bacteria and particles virus together with particles, colloids and 
large molecular weight components. Usually, ultrafilters are 
0.01-0.1 cycles and are operated by applying a pressure gradient 
between the inner and outer walls of the membrane.

Ultrafiltrasyon Sistemleri / Ultrafiltration Systems      

Ters Osmoz Sistemleri / Reverse Osmosis Systems
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Deiyonizasyon suyu saflaştırmak için yapılan iyon değiştirme işlemidir. İşlem görmemiş ham sularda negatif 
yüklü anyon ve pozitif yüklü katyonlar bulunmaktadır. Deiyonizasyon Sistemleri, reçine kullanılarak iyon değişi-
minin sağlandığı ve pratik olarak su içindeki su içindeki tüm iyonların alındığı sistemlerdir.

Deionization is the ion exchange process performed to purify water. There are negatively charged 
anions and positively charged cations in the unprocessed raw water. Deionization Systems are the 
systems whereby ion exchange is enabled by using resins, and all of the ions in the water are removed 
practically. 

Deiyonizasyon Sistemler / Deionization Systems      

Sert su kullanımı sonucunda ev yada işletmelerinizde birçok sorun ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Yumuşatma 
sistemleri kullandığınız cihazları kireçli suyun zararlarına karşı korurken ayrıca genel boru hatlarınızda kirecin 
sebep olduğu daralma, tıkanma, delinme ve aşınmaları engeller. 

Su yumuşatma sistemlerinin temel çalışma prensibi iyon değiştirme yöntemi ile suda sertliğe neden olan Kalsi-
yum (Ca+2) ve Magnezyum (Mg+2) iyonlarının sudan uzaklaştırılmasına yardımcı olmasıdır. Katyonik reçinede 
bulunan Sodyum (Na+1) iyonlarının , kalsiyum ve magnezyum iyonları ile yer değiştirerek gerçekleştirdiği uzak-
laştırma işlemidir. Bu işlem sonrasında doyuma ulaşan reçinenin tuzlu su ile zaman yada debi kontrollü
rejenerasyon işlemi yapılmalıdır. 

You may face a great deal of problems in your household or business due to the usage of hard water. 
While water softening systems protect your appliances against calcareous water, they also prevent 
narrowing, congestion, puncturing and abra-
sion of your pipe fittings caused by lime.

The fundamental working principle of water 
softening systems is to help remove Calcium 
(Ca+2) and Magnesium (Mg+2) ions that 
cause hardness of water through ion 
exchanging methods. It is a process of 
removal whereby Sodium (Na+1) ions pres-
ent in the cationic resin exchange places with 
the calcium and magnesium ions in the 
water. After this process, the saturated resin 
must be regenerated with a time or flow con-
trolled regeneration procedure.

Su Yumuşatma Sistemleri / Water Softener System
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İçme sularının dezenfeksiyonu için kullanılan, ileri teknoloji sistemlerinden biridir. Klordan iki kat daha etkili bir 
gaz olan Ozon yüksek bir oksidasyon gücüne sahiptir. Suya O3 vererek özellikle bakteri, virüs ve küfleri öldürücü 
özelliği ve demir, kükürt, mangan ve hidrojen sülfatı degrade edebilmesi nedeniyle sudaki biyolojik kirliliğin gideri-
mini sağlar.

Ozonization System is one of the systems with advanced technology, used to disinfect potable water. 
As a gas twice as effective as chlorine, ozone has high oxidation power. Ozonization Systems can be 
used to clean the water by eliminating biological fouling in water and to give water a crystal clarity 
thanks to its ability to eliminate bacteria, viruses.

Ozonlama Sistemler / Ozonization Systems      

Klor dozajlama sistemleri dezenfeksiyon amaçlı kullanılan en yaygın sistemlerden biridir. Klor dozajlama sistemi 
sahip olduğu kalıcı etkinin yanı sıra en ekonomik yöntemlerdendir. Klor dozajlama üniteleri sudaki nitrit, demir, 
mangan gibi oksitlenebilen maddeleri oksitlemek ve bakteri, virüs gibi kirlilikleri dezenfekte etmekte kullanılır.

Chlorine dosing systems are one of the most common systems used for disinfection purposes. Not 
only does the chlorine dosing system have a permanent effect, but is also among the most economic 
systems. Chlorine dosing units are used to oxidize the oxidizable matter in water, such as nitrite, iron, 
manganese, and to disinfect contaminations such as bacteria and viruses.

Klorlama Sistemler / Chlorine Systems      

Günümüzde su kaynaklarının azalması ve maliyetlerinin artması ile birlikte atıksuların geri kazanılarak tekrar 
kullanılması giderek artan bir şekilde önem kazanmaya başlamıştır. İşletmelerden arıtma tesislerinden çıkan 
arıtılmış atıksular ileri arıtma teknikleri kullanılarak işletmelerde tekrar kullanılabilecek kaliteye getirilebilmekte-
dirler. Atıksu geri kazanımı için kullanılanan sistemler aşağıda belirtilmiştir. İstenilen suyun kalitesine göre bu 
sistemler birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmektedirler.

With the decrease in water resources and the increase in costs, the recycling and reuse of wastewater has 
become increasingly important. Treated wastewater from treatment facilities can be brought to a quality that 
can be reused in enterprises by using advanced treatment techniques. Systems used for wastewater recovery 
are listed below. These systems can be used together or separately according to the desired water quality.

Atıksu Geri Kazanım Sistemleri
Wastewater Recovery Systems

- Filtration Systems (Sand Filter, Activated Carbon Filter)
- Ultrafiltration Systems
- Nano Filtration Systems
- Reverse Osmos Systems
- MBR Systems 

- Filtrasyon Sistemleri (Kum Filtresi, Aktif Karbon Filtresi)
- Ultrafiltrasyon Sistemleri
- Nano Filtrayon Sistemleri
- Reverse Osmos Sistemleri
- MBR Sistemleri



İhtiyaç duyduğunuz ekipman ve malzeme teminini Boğaziçi Arıtma olarak yapmaktayız.
We supply the equipment and materials you need as Boğaziçi Treatment.

Arıtma Tesisi Ekipman Temini
Treatment Plant Equipment Supply

Filtre Pres Bezleri
Filter Press Cloths,

Tank Karıştırıcıları
Tank Mixers, 

Dozaj Pompaları
Dosing Pumps, 

Mineral Tuzları ve Aktif Karbon
Mineral Salts and Activated Carbon,

Hava diyaframlı pompa
Air diaphragm pump,

Filtre Pres Plakaları
Filter Press Plates,

Blower ve difüzör 
Blower and diffuser,

Dozaj Tankları ve Kimyasal
Hazırlama Üniteleri

Dosing Tanks and Chemical
Preparation Units,

Çamur pompaları ve dalgıç pompa
Sludge pumps and submersible pumps,

pH metre ve oksijen metre
pH meter and oxygen meter,

12 www.bogaziciaritma.com
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Endüstrileşmenin hızla arttığı günümüzde, bir yandan doğal kaynakların azalması diğer yandan üretim 
faaliyetlerinin artmasıyla çevre sorunları da ortaya çıkmaktadır. Çevre sorunlarını ortadan kaldırmak veya 
en aza indirgemek için Çevre Mevzuatı kapsamında çıkarılan yasal düzenlemelere tesislerin uyum süre-
cini kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda Boğaziçi Arıtma ve Çevre Danışmanlık Hizmetleri San. ve Tic. Ltd. Şti 
firması olarak uzman kadrosuyla Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında çözüm 
ortağı olarak sizlere hizmet vermekteyiz.
Today, when industrialization is increasing rapidly, environmental problems arise with the decrease in 
natural resources because of the increase in production activities.In order to eliminate or minimize envi-
ronmental problems, we facilitate the compliance process of the facilities with the legal regulations 
issued within the scope of the Environmental Legislation. In this context, Boğaziçi Treatment and Envi-
ronmental with its expert staff, we serve you as a solution partner within the scope of the Regulation on 
Environmental Management Services.

1. Çevre Yönetimi-Çevre Danışmanlık Hizmeti
Environmental Management-Environmental Consultancy Service

30.07.2019 tarihli ve 30847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında 
Yönetmelik kapsamında;
Within the scope of the Regulation on Environmental Management Services published in the Official 
Gazette dated 30.07.2019 and numbered 30847;
 - Çevre Mevzuatı kapsamında tesislerin yükümlülüklerini takip etmek. / To follow the liabilities of the 
facilities within the scope of Environmental Legislation
 - Tesislere düzenli ziyaretlerle danışmanlık hizmeti vermek. / Providing consultancy services with 
regular visits to the facilities.
 - Aylık faaliyet raporlarını hazırlamak. / To prepare monthly activity reports
 - Tesislerin Entegre Çevre Bilgi Sistemine kayıtlarını yapmak. / Registering the facilities to the Inte-
grated Environmental Information System.
 - Çevre ve Atık konularında eğitim hizmetleri sunmak. / Registering the facilities to the Integrated 
Environmental Information System.
 - İç Tetkik Raporu Hazırlamak. / Preparing Internal Audit Report

2. Çevre İzin ve Lisans Belgesi
Environmental Permit and License Certificate

2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılan yönetmelikler, tebliğler kapsamında tesis-
lere gerekli izin ve lisans belgelerini almak.
To obtain the necessary permits and licenses for the facilities within the scope of the Environment Law 
No. 2872 and the regulations and communiqués issued in accordance with this law.

- Hava Emisyon İzni / Air Emission Permit
- Çevresel Gürültü İzni / Environmental Noise Permit
- Derin Deniz Deşarjı / Hazardous / Deep Sea Discharge
- Atıksu Deşarjı İzni / Wastewater Discharge Permit
- Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Geri Kazanım Lisansı / Hazardous / Non-Hazardous Waste Recycling License

ÇEVRE YÖNETİMİ-ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
ENVİRONMENTAL MANAGEMENT-ENVİRONMENTAL CONSULTANCY SERVİCES
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- Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı / Waste Oil Recovery License
- Bitkisel Atık Yağ Geri Kazanım Lisansı / Vegetable Waste Oil Recovery License
- Atık Pil ve Akümülatör Geri Kazanım Lisansı / Waste Battery and Accumulator Recovery License
- Ömrünü Tamamlamış Lastik Geri Kazanım Lisansı / End of Life Tire Recovery License
- Ambalaj Atığı Geri Kazanım Lisansı / Packaging Waste Recovery License
- Tehlikesiz Atık – Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Belgesi / Non-Hazardous Waste - Packaging Waste Collec-
tion Separation Certificate
- Tehlikeli Atık Taşıma Araç - Firma Lisanları / Hazardous Waste Transportation Vehicle - Company Licenses
- Atık İthalat - İhracat İzinleri / Waste Import - Export Permits
- Atık Yakma ve Beraber Yakma / Incineration and Co-Incineration
- İleri Termal İşlem Tesisleri (Gazlaştırma, Piroliz) / Advanced Thermal Treatment Plants (Gasification, Pyroly-
sis)
- Atık Düzenli ve Ara Depolama / Waste Landfill and Interim Storage
- Maden Atığı Bertaraf / Mine Waste Disposal
- Tıbbı Atık Sterilizasyon / Medical Waste Sterilization
- Ömrünü Tamamlamış Araç Ara Depolama- İşleme / End of Life Vehicle Interim Storage - Processing
- Atıktan Türetilmiş Yakıt Hazırlama Tesisi / Refuse Derived Fuel Preparation Plant
- Gemi Geri Dönüşüm Tesisi / Ship Recycling Facility
- Tanker Temizleme İşleme Lisansı / Tanker Cleaning Processing License
- Atık Elektronik Eşya İşleme Lisansı / Waste Electronic Equipment Processing License
- Biyobozunur Atık İşleme Lisansı / Biodegradable Waste Processing License
- Katı yakıt ithalatı uygunluk belgesi / Solid fuel import conformity certificate

3. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Belgesi
Environmental Impact Assessment (EIA) Document

- Tesislere Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında ÇED yazısı almak.
To receive an EIA letter for the facilities within the scope of the Environmental Impact Assessment Regulation.

4. Deşarj İzin Belgesi / Atıksu Görüş Yazısı
Discharge Permit / Wastewater Opinion Letter

- İlgili Belediyeden - OSB den atıksu kanal bağlantı izni almak. / Obtaining wastewater channel connection 
permission from the relevant Municipality - Industrial Facility Area
- Atıksu Bilgi Sistemi kayıtlarının takibi / Tracking of Wastewater Information System records
- Arıtma tesisi danışmanlığı / Treatment plant consultancy
 

5. Atık Yönetim Sistemi Hizmetleri
Waste Management System Services 

- Tesislere atık yönetim planı oluşturmak ve onay yazısı almak / Creating waste management plan for facilities 
and receiving approval letter
- Tesislere atık geçici depolama izni almak / Obtaining temporary waste storage permit for facilities
- Tesislerde tehlikeli tehlikesiz atıkların ayrıştırılması konusunda çalışmalar yapmak / To work on the separa-
tion of hazardous non-hazardous wastes in facilities
- Atık gönderim işlemleri - MOTAT Atık taşıma taleplerinin oluşturulması / Waste sending operations - Creating 
MOTAT waste transportation requests
- Kütle Denge Sistemi Girişleri / Mass Balance System Inputs
- Lisanslı firmalarla tehlikeli - tehlikesiz atık sözleşmelerinin yapılması / Making hazardous - non-hazardous 
waste contracts with licensed companies



- - Tehlikeli Tehlikesiz Atık - Ambalaj Beyanlarının Yapılması / Hazardous Non-Hazardous Waste / Packaging 
Declarations
- BEKRA Beyanlarının Yapılması / Making BEKRA Declarations
- Toprak Kirliliği - Kirlenmiş Sahalar Beyanlarının Yapılması / Making Soil Pollution - Contaminated Sites Decla-
rations

6. Sıfır Atık Belgesi Hizmetleri
Zero Waste Certificate Services

- Tesislerin Sıfır Atık Yönetmeliği kapsamında atıkların ayrıştırılması / Separation of wastes within the scope of 
Zero Waste Regulation of the facilities
- Sıfır Atık eğitimi verilmesi / Zero Waste training
- Sıfır Atık Belgelerini alınması / Obtaining Zero Waste Certificates

7. Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP) Yükümlülük Hizmetleri
Recovery Participation Share (GEKAP) Liability Services

- Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik kapsamında tesislerin geri kazanım tutarlarını hesaplamak ve 
onaylamak. / To calculate and approve the recovery amounts of the facilities within the scope of the Regulation 
on Recycling Participation Share.

8. Motor Yağı Değişim Belgesi Hizmeti
Engine Oil Change Certificate Service
- Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği kapsamında atık yağ üreticilerine “Motor Yağı Değişimi İzin Belgesi” almak.  
Obtaining "Engine Oil Change Permit" from waste oil producers within the scope of Waste Oil Management 
Regulation.

9. Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Hizmeti
Environmental Management Service of Dredging Material

- Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliği kapsamında deniz ve kıyı alanları ile nehir ağızların-
da gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin gerekli raporları hazırlamak ve izinleri almak. / Preparing the necessary 
reports and obtaining permits regarding the activities to be carried out in the sea and coastal areas and river 
mouths within the scope of the Regulation on Environmental Management of Dredging Material.

10. Temiz Üretim Planı Hizmetleri
Cleaner Production Plan Services
- Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği kapsamında tesislere temiz üretim planı hazırla-
mak ve onay yazısı almak. / To prepare a clean production plan for the facilities within the scope of the Inte-
grated Pollution Prevention and Control Communiqué in the Textile Sector and to obtain a letter of approval
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Arıtma Referanslarımız
Treatment  Refferance

TEKSTİL ÜRÜNLERİ 

TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.



Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Referanslarımız

Environmental Consultancy Services
Our References
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