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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Bu Revize Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Arüv Çevre Müh. Müş. Hiz. İnş. San. ve Tic. A.Ş. 
tarafından Ekim 2018 yılında hazırlanan ve Dünya Bankası tarafından onaylanan ÇSYP’nın 9. 
sayfasının 4. paragrafında “Planlanan projeye esas alanın topoğrafik yapısına bağlı olarak alt yapı 
güzergâh ve terfi ünite sayısı ve yerlerinde değişiklik olması muhtemeldir. İmara açılacak alanlarda 
boru hattı güzergâhının değişmesi durumunda boru metrajı değişebilecektir.” ifadesi uyarınca ve 
MUS – W2 Bodrum Kanalizasyon Şebekesi paketi kapsamında Müşavir tarafından yapılan Ön 
Sözleşme Özel Şartları Madde 41.2 (c) gereği; ileri değerlendirme yapılması sonucunda ortaya çıkan; 
daha önce 26 adet olarak planlanmış olan terfi merkezlerinin, 13 tanesinin iptal edilmesi, 7 adet yeni 
terfi merkezi yapılması ihtiyacı doğması ve değişen bu 7 adet terfi merkezinin daha önce sunulan 
plan içerisinde yer almaması nedeniyle hazırlanmıştır. Kollektör hatlarında ve boru metrajlarında ise 
bir değişiklik yapılmamıştır. Proje sahibi MUSKİ’dir. 

Söz konusu revizyonların yapılma amacı; hem projenin teknik ekipmanlarının daha verimli 
kullanımı, hem de çevresel etkilerin asgari düzeye indirilmesi olarak belirlenmiştir. Proje aşamasında 
karşılaşılan detaylar neticesinde gerek alan kullanımları gerekse ekipman seçimlerinde değişiklikler 
yapılmış olup, iş bu revizyon dosyasında irdelenmiştir. Ayrıca, koku ve ses yalıtımı için her türlü 
önlem de iş bu revizyon çalışmaları kapsamında ele alınmıştır. 

Revize ÇSYP’nın hazırlanmasındaki temel ilke, Dünya Bankası’nın Çevresel Değerlendirme 
ile ilgili iletişim Politikası (O.P. 4.01) ve “İller Bankası Sürdürülebilir Şehirler Projesi” kapsamında; 
inşa edilecek kanalizasyon hatları ve terfi merkezlerinin imalat ve işletme süreçlerinde alınacak 
önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri değerlendirmek ve 
paydaşları proje değişikliğinden haberdar etmektir. 

Bodrum İlçesinin hızlı nüfus artışı ile birlikte su kullanım miktarındaki artış, buna bağlı olarak 
atıksu miktarındaki artışı da getirmektedir. Bölgenin çevresel değerlerinin korunması için projenin 
hayata geçirilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Bodrum İlçesinde atık suların toplanması amacıyla 330 km kanalizasyon hattı ve buna bağlı 
terfi merkezleri yapılacaktır. Kanalizasyon projesi 2 kademede inşa edilecek olup, projenin 1. 
kademesinin 100 km’lik kısmı Dünya Bankası tarafından finanse edilecektir.  
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1. GİRİŞ 

Proje sahasının yer aldığı Turgutreis-Akyarlar-Gümüşlük, Ege Bölgesinde, Muğla İli’ne bağlı 
Bodrum İlçesi’nin mahalleleridir. Ege Bölgesi'nde, Muğla İli’ne bağlı bir ilçe olan Bodrum, doğu ve 
kuzeydoğusunda Milas, kuzeybatı, batı ve güneyinde ise Ege Denizi ile çevrilidir. İlçe kuzeyde 
Güllük, güneyde Gökova Körfezi arasında bir yarımada üzerinde yer almaktadır. 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) çalışması, proje sahibi MUSKİ tarafından 
gerçekleştirilmesi planlanan Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapımı Projesi kapsamında 
projeye hazırlık, inşaat ve işletme aşamalarında temel yönetim etki azaltma, izleme ve askiyon 
planlarını içermektedir. 

 Bu ÇSYP, Turgutreis, Akyarlar, İslamhaneleri, Dereköy ve Peksimet Mahallelerinde oluşacak 
evsel nitelikli atıksuların, Turgutreis Mahallesi’nde yapılacak olan Atıksu Arıtma Tesisine ve 
Gümüşlük, mahallesinde oluşacak evsel nitelikli atıksuların, mevcut Gümüşlük Atıksu Arıtma 
Tesisine iletilmesi kapsamında tamamı yeni inşa edilecek olan tüm kanalizasyon şebekesi hattı işi 
için hazırlanmıştır (Resim 1). 

  

Resim 1: Proje Bölgesi Sınırları 

Mevcut Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemi Resim 2’de gösterilmiş olup, kollektör 
hattının bağlı olduğu Turgutreis ve Dereköy yerleşimlerinden atıksular toplanarak Turgutreis 
Marinası’nın yakınında yer alan TM1’e getirilmektedir. TM1’de toplanan atıksular Hacı Sabancı 
Anadolu Lisesi yanında yer alan TM2’ye basılarak, TM2’den derin deşarj haznesine alınmaktadır. 
Burada toplanan atıksu derin deniz deşarjı ile alıcı ortama verilmektedir.  

Turgutreis Atıksu Toplama Havzası; Dereköy, Aşağı İslamhaneleri yerleşim birimlerini de 
kapsamaktadır. Turgutreis Atıksu Toplama Havzası’nda hâlihazırda Turgutreis merkezinde, 
Peksimet, Dereköy ve Gümüşlük Mahallelerinde kollektör hatları bulunmaktadır. Peksimet 
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Mahallesi’nde, bölgeden toplanan atıksuların arıtıldığı 1.000 kişilik paket arıtma tesisi bulunmakla 
beraber, Kadıkalesi ve İslamhaneleri Mahallerinden gelen atıksular fosseptikte toplanıp vidanjörler 
ile taşınmaktadır. 

 

 

Resim 2: Mevcut Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemi 

Akyarlar Mahallesi ile İslamhaneleri Mahallesinin yerleşik nüfusun yoğun olarak yaşadığı 
kesimlerinde kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır. Peksimet, Dereköy, Gümüşlük Mahallelerinde 
bulunan mevcut kanalizasyon hatları ise 35 yıllık kullanım ömrünü doldurmuş olup, çıkarılacak 
pozisyonda değildir. 

Bodrum İlçesi’nin kanalizasyon şebekesinin genişletilmesi ve atıksuların toplanması amacıyla 
bölgesel proje yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır. En az 35 yıllık ömürde ve 325.663 kişiye 
hizmet edebilecek kapasitede olan “Bodrum İlçesi’nin Kanalizasyon Şebekesi Kesin Projesi” 
hazırlanmıştır.  

Dünya Bankası kredisi ile projenin 1. Etabında yaklaşık 100 km şebeke yapım işi 
gerçekleştirilecek olup, 1. Etap ve 2. Etap ile birlikte toplam şebeke tasarım uzunluğu 330 km 
kanalizasyon hattı olarak çözümlenmiştir. 

Saha çalışmalarında hat güzergâhlarının belirlenmesinde özellikle kadastral yol olmayan 
bölgeler, özel mülkiyet vb. kamulaştırma işlemlerine tabi olabilecek konulardan kaçınılmış, şebeke 
güzergâhının imar yollarından geçirilmesi hedeflenmiştir.  

 Atıksu Arıtma Tesisinin kurulacağı Turgutreis Bölgesi’nde, bölgenin arazi yapısı dikkate 
alındığında bazı bölgelerde oluşan atık suların cazibeli kanalizasyon hatlarına ilave olarak terfi hatları 
ile iletilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır. Özellikle Akyarlar ve Gümüşlük Bölgesi’nin arazi yapısının 
dik ve dağlık olması sebebiyle terfi merkezi sayısı fazla çıkmıştır. 

 Proje kapsamında 100 km kanalizasyon hattı imalatı yapılacaktır. Kanalizasyon hattı 
güzergahlarında ana borular ve parsel baca bağlantılarının montajı sırasında kazı ve dolgu işleri 
gerçekleştirilecektir. Saha ve arazi koşularına bağlı olarak terfi merkezleri kurulacaktır.  

Peksimet 
Paket AAT 
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  Ekim 2018 yılında hazırlanan ve Dünya Bankası tarafından onaylanan ÇSYP’nı tasarlanan 
Terfi Merkezi sayısı 26 olup, tamamı Paket Arıtma olarak projelendirilmiştir.  

 Şebeke hatlarında proje müellifi tarafından belirlenen ve 0.4 m/sn ye kadar inen hız değerleri 
ile sistemin işletmesi ve terfi hatlarında sıkıntı yaşanmaması için ara yıl olan 2035 debilerinde bile 
terfi hatlarında hız 1 m/sn mertebesinde tutulmaya çalışılmıştır. Bu durum terfi hatlarında çapların 
düşürülmesine, sürtünme kayıplarının artmasından dolayı pompa basma yüksekliklerinde artmaya 
neden olmuştur. Proje müellifinin hesaplarına göre basma yüksekliği 15 ile 88 m arasında değişen 
basma yüksekliklerindeki artışlar tek kademeli düşünülen bazı terfi hatlarında 2 kademeli terfi 
yapılması gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Bu gereksinim, terfi basma yüksekliklerine göre proje 
müellifi tasarımında yer almayan 5 adet terfi merkezinin ve kapsama ilave edilen Erdemil’deki 2 adet 
terfi merkezinin 2 kademeli yapılmasının zorunlu olduğu sonucunu ortaya çıkartmaktadır. Bu 
revizyonla, önceki proje tasarımına 7 adet yeni terfi merkezi ilave edilmiştir. Ayrıca, daha önce 
sunulmuş olan ÇSYP içerisinde yer alan 13 terfi merkezi de revize proje kapsamında yatırım 
planından çıkartılmıştır. Her ne kadar terfi merkezi tasarımında çevresel ve sosyal etkilerin minimum 
seviyede tutulması hedeflenmiş ve en uygun makine-ekipman seçimi yapılmış olsa da; iptal edilen 13 
adet terfi merkezinin yapılmaması ve toplam terfi merkezi sayısının 26’dan 20’ye düşürülmesi ile 
projeden kaynaklı çevresel ve sosyal olumsuz etkilerin azaltılmasına ilave fayda sağlanmıştır.  

 Proje kapsamında; Gümüşlük bölgesinde 9 adet, Peksimet bölgesinde 2 adet, Turgutreis 
bölgesinde 2 Adet ve Akyarlar bölgesinde 7 adet olmak üzere toplam 20 adet terfi merkezi inşaa 
edilecektir. Terfi merkezleri ızgaralı ön arıtma sistemi ve aktif karbon filtreli koku kontrol sistemine 
sahip yarı gömülü – yerüstü betonarme terfi merkezi olarak yapılacaktır. Terfi merkezlerinde atık 
suyun iletilmesi amacıyla terfi pompaları kurulacaktır.  

 Yeni yapılacak tüm terfi merkezleri yeri için (20 adet) mülkiyetle ilgili gerekli izinler alınmış 
olup, özellikle yeni eklenen 7 adet terfi merkezinin mülkiyet ve izin belgeleri Ek-4’te sunulmaktadır. 
Proje kapsamında herhangi bir arazi edinimi ihtiyacı bulunmamaktadır. Planlanan projeye esas alanın 
topografik yapısına bağlı olarak alt yapı güzergâh ve terfi ünite sayısı ve yerlerinde değişiklik 
olabilecektir. İmara açılacak alanlarda boru hattı güzergâhının değişmesi durumunda boru metrajı 
değişebilecektir. ÇSYP yaşayan bir dokümanlar olup, ilerleyen süreçte projede tekrar revizyona 
gidilmesi durumunda, tekrar revize edilip, projeden etkilenen tüm ilgili paydaşlarla (yerel yerleşim 
birimleri de dâhil olmak üzere) istişare edilip, revizyon/lar hakkında bilgilendirme yapılıp, varsa 
görüş, öneri ya da şikâyetleri dikkate alınarak hazırlanacak nihai ÇSYP tekrar aynı kanallarla 
paylaşılacaktır. 

 Önemi 

Nehir, göl ve diğer su kaynaklarının kirletilmesinden sonra durumun düzeltilmesi ancak çok 
büyük mali harcamalarla mümkündür. Bazı durumlarda ise doğal dengenin tekrar kurulması imkânsız 
olabilmektedir. Su hayat demektir dolayısıyla su olmadan hayat da mümkün değildir. Bu yüzden su 
kirlenmesi diğer çevre kirlenmesi problemleri arasında üzerinde en fazla durulması gereken bir 
konudur. Bundan dolayı atıksular uygun şekilde uzaklaştırılmalı, tasfiye edilmeli ve sonrasında da 
alıcı ortama verilmelidir (Eroğlu, 2002). 

Yakın zamanlara kadar su kirlenmesinin incelenmesi sağlık açısından ele alınmıştır. 
Gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkeler için bu fikir tazeliğini korumaktadır. Her şeyden önce 
toplumların ihtiyacı olan sağlıklı, en azından sıhhate zarar vermeyecek içme ve kullanma suyunun 
temin edilmesi gerekir. Bunu kullanılmış suların uygun bir şekilde uzaklaştırılması ve diğer çevresel 
problemlerin çözümü takip eder. Bugün su kirlenmesi sadece sağlık tesirleri yönünden değil, 
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kaynakların korunması ve uygun bir şekilde kullanılmasının temini yollarının araştırılması yönüyle 
de ele alınmalıdır (Karpuzcu, 2007). 

Buna göre kullanılmış suların kanalizasyon sistemleriyle uzaklaştırılmasının ardından bertaraf 
edilmek üzere bir alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Atıksuları uzaklaştırmak için alıcı ortam; 
deniz, haliç, nehir veya göl gibi bir su yatağı olabileceği gibi bir arazi parçası da olabilir. Alıcı ortam 
olarak hangi kaynak seçilirse seçilsin çevre kirlenmesi ve beraberinde sağlık problemlerinin ortaya 
çıkmaması için atık suların alıcı ortama verilmeden önce arıtılmaları şarttır (Karpuzcu, 2007). 

Atıksuların arıtılmadan alıcı ortama verilmesi ya da yer altı sularına karışması çevre kirliliği 
ve halk sağlığı açısında büyük riskler içermektedir. Bu risklerin önlenebilmesi adına MUSKİ 
tarafından son teknoloji ve ekipmanlarla donatılmış kanalizasyon hattı ve terfi merkezlerinin yapımı 
planlanmıştır. Söz konusu proje ile yöre halkının sağlığı ve ilçenin doğal güzelliklerinin korunması 
hedef alınmıştır.  

Bodrum, Muğla'nın 13 ilçesinden birisidir. İlçe günümüzde önemli bir turizm merkezi olması 
ile anılmaktadır ki bunda Bodrum'un kendine has bazı özellikleri olması etkilidir. Bodrum sadece 
Türkiye'de değil dünyada da turizm açısından bilinen bir ilçedir. 

Turizm sektörü, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde ödeme dengeleri açısından önemli bir 
girdi oluşturmaktadır. Turizm sektörü, dünya ülkeleri arasında günümüz rekabet koşullarında hızlı 
değişime çok açık bir sektör olup, en önemli değerimiz olan doğanın, korunması ve kirletici etkilerden 
uzak tutulması, turizm gelişimi ve sürdürülebilirliğinin de sağlanması için olmazsa olmaz 
koşullardandır. Kirlilikten kaynaklanan çevresel etkiler ve bozulma, turizm gelirlerinde önemli 
kayıplara yol açabileceği gibi ıslah çalışmaları da büyük harcamalar gerektirdiğinden, önlem alma ve 
önleme politikalarının geliştirilmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.  

Planlanan atıksu kanalizasyon hatları ile turizm potansiyeline sahip olan bu bölge için 
kirlenmeye karşı önlem alınmış olacak ve kirlenme olması halinde yapılması gereken ıslah 
çalışmalarına gerek kalmayacaktır. Bu sayede önemli miktarlarda kaynak tasarrufu sağlanmış 
olacaktır. 

Yapılacak yeni kanalizasyon hatları sayesinde düzenli şehirleşme ve altyapı sistemi sağlanmış 
olacak, buna bağlı olarak da bölgedeki yaşam standardı yükselecektir. 

“Bodrum İlçesi’nin Kanalizasyon Şebekesi Kesin Projesi”nin tamamlanması, devreye 
alınması, atıksuların Turgutreis İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisinde ve Gümüşlük Atıksu Arıtma 
Tesisinde arıtılması ile Bodrum Körfezi’nin korunması ve mavi bayraklı kıyıların sürdürülebilirliği 
sağlanmış olacaktır.  
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2. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI AMACI 

Revize Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), proje sahibi MUSKİ tarafından yapımı 
planlanan Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Yapımı Projesi kapsamında gerçekleştirilmesi 
gereken kurumsal düzenlemeleri, etki azaltma, izleme planlarını ve daha önce sunulmuş olan rapor 
içerisinde yapılan revizyonları içermektedir. 

ÇSYP temel hedefleri, proje alternatiflerinin incelenerek projenin tasarım, yerleşim, planlama 
ve uygulama yaklaşımlarını iyileştirmeye, olumsuz çevresel etkilerini önlemeye, azaltmaya veya 
telafi ederek, olumlu etkileri arttırmaya yönelik yaklaşımlar oluşturulmasıdır.  

ÇSYP çalışmasına göre, olumsuz etkilerinin tamamen engellenmesinin mümkün olmadığı 
durumlarda çevre, sağlık, güvenlik unsurları ve toplum açısından kabul edilebilir düzeye 
indirgenmesi hedeflenmiştir. Bu hedef doğrultusunda Türk mevzuatı, ve Dünya Bankası Koruma 
Önlemi politikalarına uyumlu olarak çalışılacaktır. 

Çevresel izleme, projenin uygulanması aşamasında, önemli çevresel hususlar hakkında, 
özellikle alınmış önlemlerin etkinliği ve projenin çevresel etkileri konusunda bilgi sağlar. Bu bilgiler 
ise, proje sahibi ve denetim mekanizması için proje denetiminin bir parçasını oluşturan önlemlerin 
başarısını değerlendirmeye ve gerekli olduğu zamanlarda doğru eylemlere izin verebilmeye imkan 
tanır. Böylece ÇSYP, izlemenin amaçlarını ve izlemenin tiplerini, proje önlem ölçütleri ile bağıntı 
kurarak tanımlamaktadır. 

Çalışma kapsamında projenin olumlu ve olumsuz çevresel etkileri, inşaat ve işletme aşamaları 
için 6. başlıkta ele alınmıştır. Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yürütülecek faaliyetlerin, Ulusal 
ve Türkiye çevre mevzuatlarında belirtilen esas ve prosedürlere uygunluğunun sağlanabilmesi 
amacıyla uygulanması gereken “İyileştirme Planı” ve “İzleme ve Ölçüm Planı” 6.3 ve 6.4.’de 
sunulmaktadır. 
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3. ÇEVRE POLİTİKASI VE MEVZUAT 

3.1. Ulusal 

18132 sayılı ve 11.08.1983 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nde yayınlanan ve 
29.05.2013 tarihli (Kanun No. 6486) Resmi Gazete’de yeniden düzenlenen 2872 sayılı Çevre 
Kanunu, Türkiye’deki çevre mevzuatına ilişkin temel yasal çerçeveyi oluşturmaktadır. Bu kanun 
çok sayıda yönetmelik ile desteklenmektedir. Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi, 25.11.2014 tarih ve 
29186 numaralı Resmî Gazete’de yayınlanan “Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği”nin (ÇED 
Yönetmeliği) ana çerçevesini oluşturmaktadır. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) uygulamaları, 
gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin 
belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en 
aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek 
değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek 
çalışmalardır. ÇED süreci, gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin 
yapılması için başvuru, inşaat öncesi, inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları kapsayan süreci 
tanımlamaktadır. ÇED; projelerin tüm belirtilen yönleriyle anlatımının yapıldığı raporların sunumu 
ile başlayan ve Bakanlık tarafından kararın verilmesi ile sona eren süreçtir. 

25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği'ne tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı 
veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, 
onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. 
Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına engel teşkil 
etmez. 

Avrupa Birliği üyelik sürecinin bir parçası olarak, Türkiye tarafından çeşitli kurumsal ve 
yasama reformları gerçekleştirilmiştir. Bu reformlar sayesinde, çevresel mevzuatlar ve çevre 
koruma araçları uluslararası standartlarla uyumlu hale getirilmiştir. Proje kapsamında yürütülecek 
faaliyetler ve yükümlülükler, ilgili Türk mevzuatının hükümlerine uygun şekilde yapılmalıdır. 
Projeyi ilgilendiren yönetmelikler aşağıda verilmiştir. 

• Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (27.12.2017) 
• Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği (21.12.2019) 
• Atık Yönetimi Yönetmeliği (02.04.2015-23.03.2017) 
• Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik (06.01.2017) 
• Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği (25.11.2014-09.02.2016-26.05.2017- 

14.06.2018-19.04.2019-08.07.2019-28.11.2019)  
• Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (04.06.2010-27.04.2011-

08.11.2015) 
• Çevre Kanunlarına Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi 

İle Tahsili Hakkında Yönetmelik (03.04.2007) 
• Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği (11.03.2017) 
• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (18.03.2004) 
• Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (06.06.2008-05.05.2009) 
• Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-10.11.2009-

23.05.2010) 
• Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (19.07.2013) 
• Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (25.11.2006-30.03.2013-

10.11.2013-11.03.2015) 
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• Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (03.07.2009 - 30.03.2010 - 
10.10.2011 - 13.04.2012-16.06.2012-10.11.2012-20.12.2014) 

• Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (17.05.2014-29.06.2016-
31.05.2017) 

• Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği (08.04.2017) 
• Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31.12.2004-13.02.2008-30.03.2010-24.04.2011-

25.03.2012-30.11.2012-10.01.2016-14.02.2018-14.01.2020) 
• Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (25.01.2017) 
• Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik 

(08.06.2010-14.06.2012-11.07.2013) 
• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu (19.07.2005)  
• Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği (15.12.2005) 
• 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun, (23.12.1960) 
• Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik 

(07.04.2012-22.05.2015) 
• 2872 sayılı Çevre Kanunu (11.08.1983)  
• Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (06.06.2015) 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu (30.06.2012) 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği (09.12.2003) 

3.2. Uluslararası 

 AB Ulusal Programı (2008) 

2008/14481 sayılı "Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal 
Programı ile Avrupa Birliği Müktesebatı’nın Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı’nın 
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar, 31.12. 2008 tarih ve 27097 (5. Mükerrer) 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır (AB Ulusal Programı, 2008). 

2003 yılında yayımlanan Ulusal Program’da Su Kalitesi’nin İyileştirilmesi başlığı birinci 
öncelik olarak tanımlanmış olup, kentsel atıksuların arıtımı da bu başlık altında yer almaktadır. 2008 
yılında yayımlanan Ulusal Rapor da bu öncelikler için gerekli alt açılımları sıralamaktadır. 

 Atıksu Arıtımı Eylem Planı 

Atıksu Arıtımı Eylem Planı, temel olarak daha önce hazırlanmış olan Ulusal Çevre Stratejisi 
ve Eylem Planı’ndan, AB kaynakları ile gerçekleştirilen “Entegre Uyumlaştırma Stratejisi 
Projesi’nden ve “Yüksek Maliyetli Çevre Yatırımların Planlanması Projesi’nden elde edilen 
çıktılardan faydalanılarak hazırlanmıştır. 

Atıksu Arıtımı Eylem Planı, Çevre Kanunu’nun strateji ve hedeflerine uyumlu 
hazırlanmıştır. Ayrıca Çevre Kanunu ile gelen yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve AB çevre 
müktesebatına uyum sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu atıksu altyapı iyileştirmeleri ve 
düzenlemelerin neler olacağına ilişkin detaylı bilgileri içermektedir (ÇOB, 2008). 

Planda, yeraltı, yüzey ve kıyı sularının kirliliğini izlemek, asgari düzeye indirmek ve 
kirlenmesini önlemek, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği’ne uygun olarak kanalizasyon sistemleri 
ve arıtma tesisleri kurulması, belediyelerin teknik ve ekonomik altyapıları güçlendirmek gayeleri 
ile hedefler ve stratejiler belirlenmiştir. Havzalara ve illere göre atıksu arıtımı eylem planları 
yapılmıştır. 
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 Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Çevre Sözleşmeleri 

İlgili uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalar aşağıdaki gibidir. 

• Kuşların Korunması Hakkında Uluslararası Sözleşme, Paris 1959 (Türkiye R.G. 17.12.1966, 
sayı12480) 

• Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilatı Kurulması Hakkında Sözleşme (Değişik), Paris 
1951 (Türkiye 10.8.1965) 

• Avrupa Kültür Anlaşması 19.12.1954 (Türkiye R.G. 17.6.1957, sayı 9635) 
• Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Hakkında Sözleşme, Paris 1972 (Türkiye R.G. 

14.2.1983, sayı 17959) 
• Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi, Bern 

1979 (Türkiye R.G. 20.2.1984, sayı 18318) 
• Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi, Barselona 1976 (Türkiye R.G. 

12.6.1981, sayı 17368) 
• Akdeniz’in Kara Kökenli Kirleticilere Karşı Korunması Hakkında Protokol, Atina 1980 

(Türkiye R.G. 18.3.1987, sayı 19404) 
• Akdeniz’de Özel Olarak Korunan Alanlara Ait Protokol, Cenevre 1982, (imza tarihi 

6.11.1986) (R.G. 23.10.1988, sayı 19968) 
• Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi, Cenevre 1979 (Türkiye R.G. 

23.3.1983, sayı 17996) 
• Avrupa’da Hava Kirleticilerinin Uzun Menzilli Aktarılmalarının İzlenmesi ve 

Değerlendirilmesi İçin İşbirliği Programının (EMEP) Uzun Vadeli Finansmanına Dair 1979 
Uzun Menzilli Sınırlar ötesi Hava Kirlenmesi Sözleşmesi’ne ek Protokol, Cenevre 1984 
(R.G. 23.7.1985, sayı 18820) 

• Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ve Ozon Tabakasını İncelten 
Maddelere Dair Montreal Protokolü, (R.G. 8-9.9.1990, sayı 20629) 

• Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, Rio de Janeiro, 5.6.1992 (27 Aralık 1996 tarih ve 22860 
sayılı Resmi Gazete) 

• Özellikle Su Kuşları Yaşama Alanı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar 
Hakkında Sözleşme (RAMSAR), (R.G. 17.5.1994, sayı 21937) 

• CITES Nesli Tehlikede Olan Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine ilişkin 
Sözleşme (20 Haziran 1996 tarihli Resmi Gazete) 
 
 Dünya Bankası Koruma Önleme Politikaları 

 

Dünya Bankası’nın Çevresel Değerlendirme ile ilgili işletim politikası (O.P.4.01) 
kapsamında, projeler çevre üzerindeki olası etkilerin derecesine göre A,B,C kategorileri altında 
sınıflandırılmaktadır. Söz konusu sınıflandırma projenin türüne, yerine, duyarlılığına, ölçeğine ve 
potansiyel etkilerinin yapısına ve boyutlarına bağlı olarak yapılmaktadır.  

Dünya Bankası gerçekleştirdiği doğrudan yatırımlarda, daha çok kalkınma fırsatı 
yaratılabilmesi için, müşterilerin çevresel risk ve etkilerin yönetilmesinde Koruma Önlemi 
Politikaları uygulamasını şart koşmaktadır. Dünya Bankası, genel kalkınma hedeflerine ulaşabilmek 
amacıyla iş faaliyetlerine yön verirken Sürdürülebilirlik Çerçevesini diğer strateji, politika ve 
girişimlerle birlikte uygulamaktadır.  

Dünya Bankası’nın gerçekleştirildiği yatırım süresince aşağıdaki 10 Koruma Önlemi 
Politikalarının uygulaması zorunludur.  
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Çevresel Politikalar: 

 Çevresel Değerlendirme (OP/BP 4.01): Basit inşaat çalışmaları kapsamında 
gerçekleştirilen faaliyetler, doğaları gereği, mevcut proje sınırları içerisinde, çok 
kritik olmayan çevresel ve sosyal etkiler yaratmaktadırlar. Etkiler çok kritik 
olmasalar da DB’nın Çevresel Değerlendirme Politikasının uygulanması 
gerekmektedir. OP 4.01’in uygulamaya konulması ile beraber çevresel ve sosyal 
yönetim araçlarının hazırlanması gerekmektedir. Bu ÇSYP, Bodrum Yarımadası, 
Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük Mahallelerinde oluşacak evsel nitelikli atıksuların 
Turgutreis AAT’ne iletilmesi ve gelecek uç debiye göre Kanalizasyon Şebekesi yeni 
kollektör yapımı işinde oluşabilecek olumsuz etkilere yönelik etki azaltıcı önlemleri 
içermektedir. Proje, Türk Çevre Mevzuatına göre ÇED Yönetmeliği’nden muaftır. 
Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Projesi kapsamında değerlendirme yapıldığında ise 
projenin çevre üzerine etkilerinin projenin gerçekleştirileceği sahaya özgü, yapısal 
olarak geri döndürülebilir nitelikte olması ve bölgenin hassaslık derecesinin az 
olduğu dikkate alınarak Kategori B proje olarak değerlendirilmiştir.  

 Doğal Yaşam Alanları (OP/BP 4.04): Proje alanın bulunduğu Bodrum Yarımadası, 
Türkiye’nin iç ve dış turizmine açık en önemli yerleşim alanlarından biridir. Ayrıca, 
özgün kara ve deniz ekosistemlerine sahip olması nedeniyle önemli bir doğal yaşam 
alanıdır. Proje kapsamındaki mahallelerde; herhangi önemli çevre koruma bölgesi 
vb. hassas alanlar bulunmamaktadır.  

 Zararlı Yönetimi (OP 4.09): Proje kapsamında zararlı yönetimini gerektirecek 
herhangi bir faaliyet gerçekleştirilmeyecektir.  

 Fiziksel Kültürel Kaynaklar (OP/BP 4.11): Türkiye’deki kanunlar ve uygulamalar 
Dünya Bankası gerekliliklerini karşılamaktadır. Kültürel varlıkların korunmasına 
ilişkin ulusal mevzuat sıkı bir şekilde uygulandığından, Dünya Bankası koruma 
önlemi politikalarının dışında ilave bir koşul beklenmemektedir. Bununla birlikte, 
tesadüfen keşfedilen ya da şans eseri bulunan kültürel yapıtların yönetimini kapsayan 
bir buluntu durumunda denetim danışmanlarını ve üstlenicileri izlenecek adımlar 
konusunda uyaracak olan tesadüfi buluntu prosedürü uygulanacaktır. Buna ek olarak, 
inşaat çalışmaları öncesi veya çalışması sırasında yapılacak olan tüm resmi 
yazışmalar kayıt altına alınarak dönemsel izleme raporlarına eklenecektir. 

 Ormanlar (OP/BP 4.36): Projenin orman alanlarına bir etkisinin olması 
beklenmemektedir.  

 Baraj Güvenliği (OP/BP 4.37): Proje kapsamında etkilenen bir baraj projesi 
bulunmamaktadır.  

Sosyal Politikalar: 

 Gönülsüz Yeniden Yerleşim (OP/BP 4.12): Bu politikanın gerekliliklerini karşılayan 
bir Arazi Edinimi ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesi (AEYYPÇ) 
hazırlanmış olup, söz konusu projenin inşaatı sırasında arazi edinim ihtiyaçları 
doğması durumunda projeye özgü Arazi Edinimi ve Gönülsüz Yeniden Yerleşim 
Eylem Planı (AEYYEP) hazırlanmasını gerektirmektedir. Proje kapsamında saha 
çalışmalarında hat güzergâhlarının belirlenmesinde özellikle kadastral yol olmayan 
bölgeler, özel mülkiyet vb. kamulaştırma işlemlerine tabi olabilecek hususlar 
bertaraf edilmiş olup, hat güzergâhının imar yollarından geçirilmesi hedeflenmiştir. 
MUSKİ’nin “Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Projesi”nde arazi edinimi 
yer almamaktadır. Söz konusu projenin fiziksel olarak yeni yerleşim alanları 
oluşturulması beklenmemektedir.  
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 Yerli Halklar (OP/BP 4.10) (Türkiye’deki projelerde bu politika 
tetiklenmemektedir.) 

Hukuki Politikalar: 

 İhtilaflı Alanlardaki Projeler (OP/BP 7.60): Projenin yeri ihtilaflı alanlarda 
bulunmamaktadır.  

 Uluslararası Su Yolları Üzerindeki Projeler (OP/BP 7.50): Proje kapsamında 
uluslararası su yolu bulunmamaktadır.  

Koruma Önlemleri Politikalarının Amaçları: 

 İnsanları ve çevreyi olumsuz etkilerden korumak, 
 Çevresel sürdürülebilirliği ve sosyal eşitliği arttırmak, 
 Çevresel ve sosyal hususları; proje seçimi, tasarımı ve uygulaması ile ilgili kararlara 

entegre etmek, 
 Yatırımcı için çevresel ve sosyal yönetim kapasitesi oluşturmak, 
 Bilgilerin açıklanması, paydaş bilgilendirmesi ve katılımı, hesap verilebilirlik için 

bir mekanizma sunmak, 
 Yerel ve kültürel paydaşların ihtiyaçlarına cevap vermek, 

Dünya Bankası Grubu’nun Çevre, Sağlık ve Güvenlik (ÇSG) Kılavuzları uluslararası iyi 
sektör uygulamalarıyla ilgili genel ve sektöre özel örnekler içeren teknik başvuru kaynaklarıdır. 
Tüm sanayi sektörleri için uygulanabilir çevre, sağlık ve güvenlik konularında bilgi içerir. Dünya 
Bankası, proje değerlendirmesi aşamasında teknik bilgi kaynağı olarak ÇSG Kılavuzlarından 
yararlanır. ÇSG Kılavuzları, Dünya Bankası’nın uygun gördüğü ve makul maliyetlerle mevcut 
teknolojiler kullanılarak yeni kurulan tesislerde ulaşılabilecek performans düzeyleri ve ölçümlerini 
içerir. Bu kılavuzla birlikte ilgili sanayi kılavuzu (Su ve Sanitasyon ÇSG Kılavuzu) birlikte 
kullanılmalıdır. Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik Kılavuzu aşağıdaki ana başlıkları içermektedir; 

1. Çevre  
• Hava emisyonları ve alıcı ortam hava kalitesi 
• Enerji tasarrufu 
• Atıksu ve alıcı ortam su kalitesi 
• Su tasarrufu 
• Tehlikeli madde yönetimi 
• Atık yönetimi 
• Gürültü 
• Kirlenmiş sahalar 

 
2. İş Sağlığı ve Güvenliği 

• Genel tesis tasarımı ve işletimi 
• İletişim ve eğitim 
• Fiziksel tehlikeler 
• Kimyasal tehlikeler 
• Biyolojik tehlikeler 
• Radyolojik tehlikeler 
• Kişisel koruyucu ekipman 
• Özel tehlike ortamları 
• İzleme 
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3. Toplum Sağlığı ve Güvenliği 
• Su kalitesi ve bulunurluğu 
• Yapısal güvenlik ve proje altyapı güvenliği 
• Yaşam ve yangın güvenliği 
• Trafik güvenliği 
• Tehlikeli maddelerin taşınması 
• Hastalık önleme 
• Acil durumlara hazırlıklı olma ve müdahale  

 
4. İnşaat ve İş Teslimi 

• Çevre 
• İş sağlığı ve güvenliği 
• Toplum sağlığı ve güvenliği 
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4. PROJENİN TANIMI 

Bu ÇSYP, Turgutreis, Akyarlar, Gümüşlük, İslamhaneleri, Dereköy ve Peksimet 
Mahallelerinde oluşacak evsel nitelikli atıksuların, Turgutreis Mahallesinde yapılacak olan Atıksu 
Arıtma Tesisine iletilmesi kapsamında tamamı yeni yapılacak olan tüm kanalizasyon şebekesi hattı 
işi için hazırlanmıştır. 

Projenin gerçekleşeceği alan turizm bölgesi kapsamında yer almaktadır. Turizmden önce ilçe 
halkı genellikle balıkçılık, süngercilik ve narenciye yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlarken 
1980’li yıllardan itibaren turizm patlamasıyla sosyal yaşam tamamen değişmiştir. İlçenin her 
yerinde turizm gelirinin yarattığı nispeten yüksek bir sosyal yaşantı olduğu gözlenmektedir. Turizm 
sektörünün hareketlenmesi ile birlikte halkın geçim kaynağı birinci derecede deniz turizmi, eğlence 
turizmi ve yatçılık haline gelmiştir. Tablo 3’ te verilen değerler incelendiğinde bölgenin nüfusu, 
2007 yılında 105.474 kişi olup, 10 yıllık sürede 58.684 kişi ve %55’lik artış ile 2017 yılında 164.158 
kişiye ulaşmıştır.  

 
Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü verileri dikkate alındığında 2007-2017 yılları arasında 

on yıllık süreçte hudut kapılarından giren turist sayısı Tablo 1’ de sunulmuştur. 2007-2015 yılları 
arasında 423.069 kişi ve % 16’lık bir artış görülmüştür.  

Tablo 1: 2007-2017 Yılları Muğla İli Turist Dağılımı 

2007-2017 yılları Muğla İli Deniz ve Havalimanları Gümrük Kapılarından Giriş Yapan Yabancı Turistlerin Yıllara Göre Dağılımı 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
2.658.398 2.967.374 2.892.358 3.092.881 3.183.424 3.132.475 3.222.315 3.302.688 3.081.467 1.822.777 2.089.503 

           Kaynak: Muğla Kültür ve Turizm Müdürlüğü  

Bölgenin yerli ve yabancı turist sayısındaki artış ile birlikte MUSKİ ekipleri, turizm 
sezonunda yarımadada alt yapı sorunu yaşanmaması için çalışmalarını hızlandırmaktadır. 

Mevcut kanalizasyon hattı güzergâhı incelendiğinde kanalizasyon sisteminde Ø200 ve Ø300 
çaplı borular ağırlıkta olmak üzere, Ø1000 çap değerine uzanan aralıkta çeşitli borular yer 
almaktadır. Mevcut hattın şematik gösterimi Resim 3’de sunulmuştur.  

 

 
Resim 3: Mevcut Kanalizasyon Şebekesi Şematik Gösterimi 
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Proje kapsamında yer alan bölgelerin mevcut alt yapı durumları; 

Turgutreis Mahallesi; 

Mevcut kanalizasyon sistemi 1987 yılında İller Bankası tarafından 45 km uzunlukta 
yapılmaya başlanmış ve toplam 120 km kanalizasyon hattı imalatı yapılmıştır. Tablo 2’de mevcut 
kanalizasyon hattı imalat yılları ve uzunlukları verilmiştir.    

 
Tablo 2: Mevcut Kanalizasyon Sistemi 

İmalat Yılı İlgili İdare Uzunluk (km) 

1987 – 1994  İller Bankası  45 

1999 – 2005  İller Bankası + Turgutreis Belediyesi 65 

2005 – 2007  Turgutreis Belediyesi 10 

TOPLAM  120 

Turgutreis’teki site yerleşkelerinde kanalizasyon hatlarının olmaması sebebiyle küçük çaplı 
paket atıksu arıtma tesisleri yer almaktadır. Su gereksiniminin üst boyutlarda olması nedeniyle bu 
tesislerde arıtılan sular, çoğunlukla sitelerin park ve bahçe sulamalarında kullanılmaktadır.  Arıtma 
tesisi bulunmayan yerleşimlerde ise atıksular genellikle fosseptiklere boşaltılmaktadır. 
Fosseptiklerin bir kısmı sızdırmalı olup, bir kısmında ise vidanjör kullanılarak boşaltma yoluna 
gidilmektedir. Vidanjörle alınan atıksular, MUSKİ tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerine 
götürülerek arıtımı sağlanmaktadır. Herhangi bir şekilde kanalizasyon şebeke sistemine boşaltıma 
izin verilmemektedir. 

Akyarlar Mahallesi; 

Akyarlar Mahallesi’nde kanalizasyon hattı bulunmamaktadır. Arıtma tesisi olmayan konut 
ve işletmelerde atıksular fosseptiklerde biriktirilmekte, vidanjörler ile atıksular toplanmaktadır. 
Vidanjörle alınan atıksular, MUSKİ tarafından işletilen atıksu arıtma tesislerine götürülerek arıtımı 
sağlanmaktadır. 

 
Akyarlar ve Turgutreis Mahalleleri arasındaki Akyarlar’a bağlı bölgede yerleşik otellerin 

atıksuları, Akyarlar terfi istasyonuna alınarak TM2 terfi istasyonuna basılmaktadır.(Resim 3) 
Akyarlar terfi istasyonunda 70 L/sn ve 20 L/sn kapasiteye ve 15 metre basma yüksekliğine sahip 2 
adet pompa bulunmaktadır. Ø160 mm’lik 1.500 m PVC iletim hattı ile kanalizasyon şebeke hattı 
üzerindeki rögara basılan atıksular, buradan TM2 istasyonuna cazibeli akış ile gelmektedir. 

 
Akyarlar Mahallesindeki sitelerin çoğunda küçük çaplı atıksu arıtma tesisleri bulunmaktadır. 

Genellikle dengeleme, paket atıksu arıtma şeklinde olan tesislerde arıtılan atıksular, sitelerin park 
ve bahçe sulamalarında kullanılmaktadır. Tesisler sadece yaz aylarında faaliyet göstermektedir.  

İslamhaneleri Mahallesi; 

İslamhaneleri Mahallesinin yerleşik nüfusun yoğun olarak yaşadığı kesimlerinde 
kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır. Atıksular fosseptiklerde biriktirilmektedir. Fosseptikler 
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suyu yeraltına sızdırmaktadır. Yoğun kış aylarında yağışların da etkisiyle yer altı su seviyesindeki 
yükselmelerden dolayı fosseptikler taşmakta, sağlık açısından büyük problemler oluşturmaktadır.  

Peksimet ve Kadıkalesi ; 

 Peksimet Mahallesi’nde 2014 yılında İl Özel İdaresi tarafından inşa edilmiş kanalizasyon 
şebeke hattı ve 1 adet 1.000 kişilik paket arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu arıtma tesisi, hâlihazırda 
MUSKİ’ye devredilmemiş olup, müşavir tarafından işletilmektedir.  

 
 Kadıkalesi Mahallesi’nde ise kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır. Arıtma tesisi olmayan 

konutlarda atıksular fosseptiklerde biriktirilmektedir. Vidanjör hizmeti MUSKİ, özel şahıs firmaları 
ve Bodrum Belediyesi’ne MUSKİ tarafından protokolle devredilmiş vidanjörler aracılığıyla 
sağlanmaktadır. Fosseptiklerden alınan atıksular, MUSKİ tarafından işletilmekte olan atıksu arıtma 
tesislerine götürülmektedir. 

Dereköy; 

 Atıksular, Dereköy terfi istasyonunda toplanmaktadır. Dereköy terfi istasyonunda, 15 L/sn 
kapasiteye ve 6 mss basma yüksekliğine sahip 1 adet pompa bulunmaktadır. Ø110 mm’lik, L=3.200 
m uzunluğundaki PVC iletim hattı ile Turgutreis Mahallesi kanalizasyon şebeke hattı üzerindeki 
rögara basılan atıksular, buradanTM1 istasyonuna cazibeli akış ile gelmektedir.(Resim 3)  

 
Dereköy, terfi istasyonunun betonarme yapısı ve mekanik ekipmanları kullanım ömrünü 

tamamlamıştır. Mevcut durumda, işletme anında birçok probleme sebep olmaktadır. Bu sebeple hat 
güzergâhının yenilenmesi gerekmektedir. 

Gümüşlük; 

 Gümüşlük yerleşiminden kaynaklanan atıksular mevcut kanalizasyon sistemi ile toplanarak 
2012 yılında devreye alınan Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi’nde arıtılmaktadır. Gümüşlük AAT 
proje alanı içerisinde yer alan ve mevcut durumda işletilmekte olan tek tesistir. Biyolojik arıtma ile 
organik madde ve besi maddesi giderimi yapılan tesiste, ileri atıksu arıtımı gerçekleşmemektedir. 
Tesis çıkış suyu yakından geçen dereye deşarj edilmekte olup, dere kısa bir mesafe sonrasında Ege 
Denizi’ne bağlanmaktadır. 

 Mevcut alt yapı durumları incelendiğinde, 35 yıllık kanalizasyon hattı çıkarılacak 
pozisyonda olmayıp yerinde bırakılacaktır. Devre dışı bırakılan hattın MUSKİ ekiplerince temizliği 
yapılarak, kaçak hat olup olmadığı da tespit edilecektir. İllegal bağlantılar kapatılacaktır. Yeni 
yapılan şebekeye, kanal bağlantı onayı talebi olması durumunda, “Muğla Su ve Kanalizasyon 
İdaresi Genel Müdürlüğü Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği” uyarınca 
uygun işlemler yapılacaktır. 

4.1. Coğrafi Konum 

Proje sahası Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük Mahalleleri; Ege Bölgesinde, Muğla İli,  
Bodrum İlçesi’ne bağlıdır. Bodrum Yarımadası, Güneybatı Anadolu’da yer alan, yüzölçümü 649 
km2, sahil şeridinin uzunluğu 174 km olan, kuzeyinde Güllük Körfezi, güneyinde Gökova Körfezi 
ve batısında Ege Denizi suları ile çevrili Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biridir. Bağlı 
olduğu Muğla İli, Batı Anadolu’nun güney ucunda 36° 17ı ve 37° 33ı kuzey enlemleri ile 27° 13ı 
ve 29° 46ı doğu boylamları arasında yer almakta olup, Yarımada'nın en önemli kentsel merkezi olan 
Bodrum İlçesi karayolu ile Muğla İl merkezine 130 km İzmir İli’ne 280 km uzaklıktadır.  
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Turgutreis Mahallesi ve civar yerleşimleri 55.000 hektarlık bir alana sahiptir. Turgutreis 
Mahallesi Ege ve Akdeniz‘in birleştiği noktada bulunmaktadır. Etrafında yer alan ve kıyıya dik inen 
Doru, Boz, Pamuklu, Çatal, Çukur, Sar dağları ortalama 300 m yüksekliğindedir. Kırılmalarla 
oluşmuş vadiler akan sulara yataklık eder. Sporat Takımadaları’nı oluşturan Küçük Kiremit, Büyük 
Kiremit, Fener, Çatal, Yassı, Tüllüce, Kargı, Köçek, Sarıat gibi irili ufaklı on dört adet ada 
Turgutreis’i çevrelemektedir. Kos ve Kalynos Yunan Adaları da bunların hemen yanındadır. 
Ormanlık alanların dışındaki yerler makiliktir.  

4.2. Nüfus  

Bodrum, Muğla İli’nin 13 ilçesinden biridir. TUİK’in adrese dayalı nüfus kayıt sistemi 
verilerine göre Bodrum’da bir önceki yıla göre yıllık nüfus artış oranı yüzde %2,60 olarak 
belirlenirken, 2017 yılındaki nüfus 164.158 kişidir.  Bodrum Merkez nüfusunun 83.882'si erkek, 
80.276'si kadın nüfusudur. Yüzde olarak ise: %51,10 erkek, %48,90 kadındır. Bölgenin nüfus 
verileri Tablo 3’te ve nüfus artış Grafik 1’de sunulmuştur. 

Tablo 3: Bodrum İlçesi Nüfus Verileri 

Yıl Bodrum Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 

2017 164.158 83.882 80.276 

2016 160.002 81.738 78.264 

2015 155.815 79.571 76.244 

2014 152.440 77.445 74.995 

2013 140.716 72.113 68.603 

2012 136.317 70.102 66.215 

2011 130.990 67.656 63.334 

2010 124.820 64.562 60.258 

2009 118.237 61.303 56.934 

2008 114.498 59.703 54.795 

2007 105.474 55.335 50.139 
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Grafik 1: Bodrum Nüfusu Artış Grafiği 

2012 yılında yayımlanan 6360 sayılı Kanun ile Muğla'da sınırları il mülki sınırlarında su ve 
kanalizasyon hizmetlerinin verilmesi amacıyla Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü kurulmuştur. İl mülki sınırları içerisinde 13 ilçe bulunmakta 
olup, MUSKİ Genel Müdürlüğü bu ilçeler ve buna bağlı köylerde içmesuyu temini, kanalizasyon 
ve atıksu bertaraf hizmetleri vermektedir. Proje kapsamında kanalizasyon hattı işlerinin yapılacağı 
bölgenin 2017 yılı nüfus bilgileri Tablo 4’te sunulmuştur.  

Tablo 4: Proje Sahası Çevresinde Hizmet Verilecek Yerlerin Nüfus Bilgileri 

İlçe Yerleşimler Yıl Nüfus 

Bodrum  

Akyarlar Mahallesi 

2017 

4.150 

Gümüşlük Mahallesi 3.519 

İslamhaneleri 3.564 

Peksimet Mahallesi 2.010 

Turgutreis Mahallesi 5.308 

Dereköy Mahallesi 1.065 

**Kaynak: http://www.nufusune.com/bodrum-mahalleleri-koyleri-mugla 

Turgutreis ve Akyarlar atıksu toplama havzaları için nüfus dağılımları göz önünde 
bulundurularak nüfus projeksiyonları yapılmış olup, sonuçlar yaz ve kış ayları için Tablo 5, 6, 7 ve 
8’de verilmektedir. Yaz nüfusu hesaplanırken yerleşik nüfusa ilave olarak turizm nüfusu, II. konut 
nüfusu ve günübirlikçi nüfuslar dikkate alınmıştır.  
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Tablo 5: Turgutreis Havzası Yaz Dönemi Nüfus Projeksiyonu 

Yıllar Yerleşik Nüfus  Turizm 
(Yaz Ayları) II. Konut Günübirlik  Toplam Yaz 

Nüfusu 
2015 32.421 58.893 50.727 9.984 152.026 

2017 34.396 60.077 51.747 10.185 156.404 

2022 39.874 63.141 54.386 10.704 168.106 

2027 46.225 66.362 57.161 11.250 180.998 

2032 53.587 69.747 60.077 11.824 195.235 

2037 62.123 73.305 61.594 12.427 209.448 

2042 72.017 77.044 63.149 13.061 225.271 

2047 83.488 80.975 64.743 13.727 242.933 

Tablo 6: Akyarlar Havzası Yaz Dönemi Nüfus Projeksiyonu 

Yıllar Yerleşik 
Nüfus  

Turizm 
(Yaz Ayları) 

II. 
Konut Günübirlik  Toplam Yaz 

Nüfusu 
2015 6.141 15.925 26.093 3.924 52.083 

2017 6.515 16.407 26.618 4.003 53.542 

2022 7.552 17.675 27.976 4.207 57.410 

2027 8.755 19.041 29.403 4.421 61.620 

2032 10.150 20.512 30.902 4.647 66.212 

2037 11.767 22.097 32.479 4.884 71.227 

2042 13.641 23.805 34.136 5.133 76.715 

2047 15.813 25.645 35.877 5.395 82.730 

Tablo 7: Turgutreis Havzası Evsel Atıksu Debisi 

Nüfus Türü 

Evsel Atıksu Oluşumu (m3/gün) 

I. Kademe – 2032 Yılı II. Kademe – 2047 Yılı 

Yaz  Kış Yaz  Kış 

Yerleşik  8.038 8.038 12.523 12.523 

Turizm  18.832 1.109 21.863 1.288 

II. Konut 9.011 451 9.712 486 

Günübirlikçiler 426 - 494 - 

Toplam 36.307 9.598 44.592 14.297 
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Tablo 8: Akyarlar Havzası Evsel Atıksu Debisi 

Nüfus Türü 

Evsel Atıksu Oluşumu (m3/gün) 

I. Kademe – 2032 Yılı II. Kademe – 2047 Yılı 

Yaz  Kış Yaz  Kış 

Yerleşik  1.522 1.522 2.372 2.372 

Turizm  5.538 956 6.924 1.110 

II. Konut 4.635 232 5.382 269 

Günübirlikçiler 167 - 194 1.269 

Toplam 11.863 2.710 14.872 3.751 

4.3.Sosyo Ekonomik Durum   

Muğla, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi dördüncü şehridir. Ege Bölgesi'nde, 
topraklarının küçük bir kısmı Akdeniz Bölgesi içine giren, Ortaca, Dalaman, Fethiye, Marmaris, 
Milas, Datça ve Bodrum gibi tatil yöreleri ile ünlü bir yerleşim yeridir. İlde 13 ilçe bulunur. 

Tablo 9: Muğla İline Ait Göç Verileri 

Yıl Toplam nüfus Aldığı göç Verdiği göç Net göç  Net göç hızı 

2016-2017 938751 42450 33289 9161 (‰) 9.8 

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, İllerin aldığı göç, verdiği göç, net göç ve net göç hızı, 2008-
2017  

Turizmden önce ilçe halkı genellikle balıkçılık, süngercilik ve narenciye yetiştiriciliği yaparak 
geçimini sağlarken 1980’li yıllardan itibaren turizm patlamasıyla sosyal yaşam tamamen 
değişmiştir. İlçenin her yerinde turizm gelirinin yarattığı nispeten yüksek bir sosyal yaşantı olduğu 
gözlenmektedir. Turizm sektörünün hareketlenmesi ile birlikte halkın geçim kaynağı birinci 
derecede deniz turizmi, eğlence turizmi ve yatçılık haline gelmiştir. 

 Bodrum İlçe sınırları dâhilinde merkezden sonra en büyük yerleşim Turgutreis Mahallesidir. 
Turgutreis Mahallesi, önündeki küçük Çatal Adası, sörf için elverişli rüzgârları, serinliği ve her 
nitelikte oteli ile gözde bir turizm bölgesidir. Sporat takımadalarını oluşturan irili ufaklı on dört ada 
Turgutreis karşısında sıralanır. Kos (İstanköy) ve Kalynos gibi Yunan Adaları da bunların hemen 
yanında yer alır. Kıyı şeridi sörf yapmak için elverişli olup, yat limanının açılması ile deniz turizmi 
açısından da öncelikli bir konum elde etmiştir. Turgutreis‘e 9 km uzaklıktaki, bölgenin en büyük 
koyu olan Akyarlar Koyu, Kemer Mevkii’ndeki Fener Burnu Kumsalı, Turgutreis’e 13 km 
uzaklıktaki tarihi Aspat Kalesi, 4 km uzaklıktaki tarihi Kadıkalesi, Turgutreis’in batısında yer alan 
denizi ve geniş kumsalıyla ünlü Bağla Koyu başlıca turizm bölgeleri olarak sayılabilir. 

 Turgutreis’in turizme bağlı ekonomik gelişiminde iki unsur önemli rol oynamıştır. Bunlardan 
biri Akdeniz’de çok yaygın olan yat turizmi, ikincisi de yakın zamanda hizmete açılmış olan 
Bodrum-Milas Havaalanıdır. Turgutreis, Bodrum’un en geniş alana sahip mahallesi olarak koyları, 
denizi ve kumu ile devremülk tatil evleri, otel ve motelleri, restoran, bar diskoları, alışveriş 
merkezleri her geçen gün artmaktadır. 
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 Turgutreis ortalama 20 bin turistik yatak kapasitesi ile turizme hizmet vermektedir. 500 yat 
kapasiteli marina, günlük giriş-çıkış sağlanacak şekilde projelendirilmiştir. Bölgede hayata 
geçirilmiş olan önemli projeler arasında yer alan yat limanı da turizme büyük bir hizmet 
vermektedir. 

TR 32 Bölgesi olarak adlandırılan Güney Ege Bölgesi Aydın, Denizli, Muğla İllerinden 
oluşmaktadır. Türkiye nüfusunun %4,1’i bu bölgede yaşamaktadır. Muğla İli’ne ait göç verileri 
Tablo 9’da sunulmuştur. Türkiye’deki toplam işgücünün %4,6’sını, toplam istihdamın %4,7’sini 
toplam işsizliğin %3,2’lik kısmını TR32 Bölgesi oluşturmaktadır.  

TUİK verilerine göre bölgenin 2017 yılı istihdam oranı (15-64 yaş) %57,9 olup, 2017 yılı 
Türkiye ortalaması %51,5 değerinin altındadır. İşsizlik oranı ise %7,3 ile Türkiye ortalaması olan 
%11,1’nin oldukça altındadır. Bölgedeki istihdam ve işsizlik oranında yıllar içerisinde meydana 
gelen değişim Grafik 2 ve Grafik 3’te verilmiştir. İşsizlik oranı 2009 yılındaki ekonomik krizle 
birlikte en üst düzeye ulaşmış, 2010’dan itibaren ise hızlı bir düşüşe geçerek 2016 yılında %6,9 ile 
en düşük seviyesine gerilemiştir. 

 
Grafik 2: Yıllar İtibariyle istihdam oranı, TR 32 

  

    

Grafik 3: Yıllar itibariyle işsizlik oranı, TR 32 

Bölgede hizmet sektörünün istihdamdaki payı %41,1 tarım sektörünün payı %39,6 iken 
sanayi sektörünün payı %19,1’dir.(Şekil 1) 
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Şekil 1: Hizmet Sektörü İstihdam 

Kaynak: TUİK, Bölgesel Göstergeler, TR32 Aydın, Denizli, Muğla 
 
 

Bodrum, Muğla İli içinde gelişmişlik sırası açısından karşılaştırıldığında, 2. sırada yer 
almaktadır. (Tablo 10) Ülke genelinde ise gelişmişlik grubu açısından Marmaris, Merkez, Datça, 
Ortaca, Dalaman, Fethiye ve Milas ile birlikte 2. grupta yer almaktadır. 

 
 

Tablo 10: Gelişmişlik Sıralaması 

İl İlçe 
872 İlçe İçinde 

Gelişmişlik 
Sırası 

Gelişmişlik 
Grubu 

Gelişmişlik 
Endeksi 

MUĞLA Marmaris 22 2 2,51737 
MUĞLA Bodrum 27 2 2,42137 
MUĞLA Merkez 68 2 1,41047 
MUĞLA Datça 80 2 1,26732 
MUĞLA Ortaca 104 2 1,07099 
MUĞLA Dalaman 113 2 1,03833 
MUĞLA Fethiye 128 2 0,91185 
MUĞLA Milas 165 2 0,63003 
MUĞLA Ula 212 3 0,37142 
MUĞLA Yatağan 229 3 0,28571 
MUĞLA Köyceğiz 264 3 0,17722 
MUĞLA Kavaklıdere 374 3 -0,10034 

Kaynak: Bülent Dinçer, Metin Özaslan, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, DPT, Ankara, 
Nisan 2004.  

 
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2004 yılında yapılan araştırma sonuçlarına göre 

Bodrum 872 ilçe arasında 27. sırada yer almaktadır. Gelişmişlik grubu açısından 2. grupta (grup 1-
6 arasında değişmektedir) yer almaktadır. Tablo 11’de Muğla İli ile Bodrum İlçesi arasında sosyo-
ekonomik göstergeler açısından bir karşılaştırma yapılmıştır. Bodrum’da şehirleşme oranı %32,94, 
nüfus artış hızı %o54,31ve nüfus yoğunluğu 149 kişidir. Nüfusun %39,91 gibi yüksek bir oranı tarım 
sektöründe çalışırken, %5,68’i sanayi sektöründe, büyük çoğunluğunu oluşturan %54,41’i ise 
hizmet sektöründe çalışmaktadır. İlçe ekonomisinin tarıma ve turizme dayalı olması bu iki sektörde 
çalışanların tamamına yakınının istihdam edilmesine yol açmaktadır. İlçedeki işsizlik oranı 
%4,69’dur. Okur-yazar oranı %95,75 ile oldukça yüksektir. Kişi başına genel bütçeden ayrılan gelir 
291,508 TL, vergi gelirlerinin ülke içindeki payı %0,09 ve tarımsal üretimin ülke içindeki payı 
%0,15942’dir. (Tablo 11) 

Tablo 11: Sosyo-Ekonomik Göstergeler 
 MERKEZ BODRUM 

Nüfus 83.511 (152) 97.826 (134) 
Şehirleşme Oranı (%) 52,50 (270) 32,94 (591) 
Nüfus Artış Hızı(%O) 16,01 (240) 54,31 (13) 

Sektörel istihdam TR 32, 2013

hizmet

tarım

sanayi
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Nüfus Yoğunluğu(Kişi) 50 (418) 149 (127) 
Nüfus Bağımlılık Oranı(%) 43,56 (826) 34,93 (864) 
Ortalama Hane halkı Büyüklüğü 3,38 (841) 3,16 (866) 
Tarım Sektöründe Çalışanların Oranı(%) 51,24 (727) 39,91 (803) 
Sanayi Sektöründe Çalışanların Oranı(%) 6,98 (255) 5,68 (303) 
Hizmetler Sektöründe Çalışanların Oranı(%) 41,78 (103) 54,41 (47) 
İşsizlik Oranı(%) 5,00 (455) 4,69 (485) 
Okur Yazar Oranı(%) 92,72 (54) 95,75 (7) 
Bebek Ölüm Oranı(%O) 29,00 (714) 27,31 (745) 
Fert Başına Gelen Bütçe Geliri(TL) 254,12 (50) 291,508 (36) 
Vergi Gelirlerinin Ülke İçindeki Payı(%) 0,11134 (63) 0,15942 (45) 
Tarımsal Üretimin Ülke İçindeki Payı(%) 0,14094 (223) 0,04994 (472) 

Not: Parantez içindeki rakamlar ilçenin ilgili göstergeye göre 872 ilçe içindeki sırasını göstermektedir.  
Kaynak: Bülent Dinçer, Metin Özaslan, İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması, DPT, Ankara, 
Nisan 2004 

4.4. Proje Sahası 

 Bodrum İlçesi Turgutreis, Akyarlar, İslamhaneleri, Dereköy ve Peksimet Mahalleleri 
kanalizasyon şebekesinin tamamı yeni yapılacak hatlardan oluşmaktadır. Tüm şebeke hatlarının 
toplanarak Turgutreis'de yapılacak Atıksu Arıtma Tesisine iletilmesi esas alınmıştır. Gümüşlük 
Mahallesi kanalizasyon şebekesi için de hatlar yeni yapılacak olup, toplanan atıksuları mevcut 
Gümüşlük Atıksu Arıtma tesisine iletecektir.   

Dünya Bankası kredisi ile projenin 1. Etabında yaklaşık 100 km şebeke yapım işi 
gerçekleştirilecek olup, 1. Etap ve 2. Etap olmak üzere proje tasarımı toplam şebeke uzunluğu 330 
km kanalizasyon hattı olarak projelendirilmiştir.  

Saha çalışmalarında hat güzergâhlarının belirlenmesinde özellikle kadastral yol olmayan 
bölgeler, özel mülkiyet vb. kamulaştırma işlemlerine tabi olabilecek hususlar bertaraf edilmiş olup, 
hat güzergâhının imar yollarından geçirilmesi hedeflenmiştir. Revize edilen proje kapsamında yeni 
yapılacak tüm terfi merkezleri yeri için (20 adet) mülkiyetle ilgili gerekli izinler alınmış olup, 
özellikle yeni yapılacak olan 7 terfi merkezinin mülkiyet ve izin belgeleri Ek-4’te paylaşılmıştır. 
Proje kapsamında herhangi bir arazi edinimi ihtiyacı bulunmamaktadır. Yeni yapılacak olan 7 terfi 
merkezinin 6’sı park alanında ve 1’i Bodrum Belediyesi’ne ait tapulu alanda kalmaktadır. Terfi 
istasyonlarının bulunduğu alanların uygun şekilde ağaçlandırılması ve park olarak mevcut 
kullanımı devam eden alanların niteliğinin değiştirilmemesi, buna uygun olarak çevre 
düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır. Koku ve ses izolasyonları için gerekli tedbirler 
alınacaktır. Terfi merkezleri içerisine koku giderimi için aktif karbon filtreler kurulacaktır. Koku 
oluşmasına engel olmak için tesis makine-ekipmanlarının düzenli bakım ve temizlikleri 
yapılacaktır. Sistemin düzenli ve yeterli hava alması sağlanarak gerekli izlemeler yapılacaktır. 
19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Koku Oluşturan 
Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümlerine riayet edilecektir.  Makine ve 
ekipmanların kapalı yapı içerisinde olması, ses izolasyonu sağlayan yapı malzemelerinin 
kullanılması ve düzenli bakım çalışmaları yapılması çevresel gürültünün önlenmesi açısından 
uyulması gereken hususlardır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler kapalı ortamlarda 
yürütülecektir, pompaların geneli su içerisinde yer alacaktır. Kullanılacak dış yapı malzemeleri ile 
gerekli ses yutumu sağlanmış olacaktır. Çalışmalar, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’ 
de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. 
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Proje çalışmaları sırasında şantiye sahası kurulmayacak olup, borular ve inşaat malzemeleri 
için stoklama yapılması gerekir ise Büyükşehir Belediyesi’ne ait alanların depo olarak kullanılması 
sağlanacaktır. 

Yer Alternatiflerinin Değerlendirilmesi 

Terfi merkezi yeri seçiminde dikkate alınması gereken ve altyapı, hidrolik, elektrik, makine, 
zemin mühendisliği gibi farklı mühendislik disiplinleri tarafından incelenen birçok kriter 
bulunmaktadır. Tüm bunların optimum çözümleri aynı zamanda çevresel ve sosyal etkiler de 
dikkate alınarak yapılmaktadır. Yer seçimlerinde ayrıca terfi merkezi yapılacak sahanın, tarımsal 
arazi olmaması, kamuya ait olması gibi hususlarda ayrıca değerlendirilmektedir. Tüm bu 
değerlendirmeler sonucunda her açıdan optimum fayda sağlanacak şekilde yer seçimi 
yapılmaktadır. 

Yöre halkı tarafından çekincelere sebep olan terfi merkezleri için farklı güzergâh ve yer 
alternatifleri üzerinde çalışılmıştır. Gümüşkaya Sitesi yakınında bulunan ER-TM3-1 ve Silverbay 
Sitesi sınırındaki GM-TM2-2 terfi merkezleri için farklı alternatifler belirlenmiştir.  

ER-TM3-1 terfi merkezi için çalışılan 1. Alternatif alanda kazı maliyetleri artmakta ve 
heyelan riskinden dolayı istinat duvarı yapılması gerekmektedir.  

2. Alternatif yer deniz ile birleşik olduğundan hem görüntü kirliliği hem de dalga etkisi 
olduğu, kot farkı nedeniyle de derin kazı yapılması gerektiği anlaşılmıştır.  

Bu sebeple mülkiyet sorunu çözülemediğinden ve teknik açıdan uygun olmadığından sadece 
Gümüşkaya sitesinin değil çevredeki diğer sitelerin atıksu hatlarının da faydalanacağı ve daha önce 
planlanmış olan kamusal alana Terfi Merkezinin yapılması kararı alınmıştır. Kamusal alan içinde 
kalmak şartıyla inşaat oturma alanında şebekeyi etkilemeyecek şekilde kaydırmalar ile sorunun 
çözümü yönünde ilerleme sağlanmıştır. 

GM-TM2-2 terfi merkezi kurulması için yapılan hesaplamalar sonucu farklı alternatifler 
arasında en uygun altyapı, hidrolik ve zemin şartlarının söz konusu park sahası içerisinde sağlandığı 
ve 4200 m2 büyüklüğündeki park alanı içerisinde TM yerinin sadece 350 m2 alana sahip olacak 
olması, parkın mevcut kullanımına engel teşkil etmeyecek olması göz önüne alındığında en uygun 
yer seçiminin yapılmış olduğu kararlaştırılmıştır. 

4.5. Projenin Teknik Özellikleri 

4.5.1. Genel 

 Türkiye genelinde karşılaşıldığı üzere kanalizasyon sisteminin ayrık sistem olarak teşkili en 
uygun çözüm olmaktadır. Zira; 

 a. Birleşik sistemin uygulanması halinde kanalizasyon mecraları çok büyük çaplı çıkacaktır. 

 b. Yağmursuları ile pissular aynı arıtma işlemine tabii olacakları için arıtma tesisi kapasitesi 
çok büyüyecek olup inşaat ve işletme masrafları artacaktır. 

 c. Arıtma tesisine gelinceye kadar gerekebilecek terfi merkezi ve terfi hatları büyüyecek ve yine 
inşaat ve işletme masrafları artacaktır. 

 d. Yüzeysel suların taşıdığı maddeler boru içlerinde çökelerek boruların sık sık dolmasına neden 
olabilecektir. 
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 e. Yağmursuları ayrık sistem olarak tasarlandığında çok kısa yollardan derelere ulaşabilecektir. 

 Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkün olup kesin projesi ayrık sistem olarak 
çözülmüştür. 

4.5.2. Şebeke, Toplayıcı Hatlar  

 Bodrum İlçesi Turgutreis, Akyarlar, İslamhaneleri, Dereköy ve Peksimet Mahalleleri 
kanalizasyon şebekesinin tamamı yeni yapılacak hatlardan oluşmaktadır. Tüm şebeke hatlarının 
toplanarak Turgutreis'de yapılacak AAT tesisine iletilmesi esas alınmıştır. Gümüşlük Mahallesi 
için de hatlar yeni yapılacak olup, bu bölgeden toplanan atıksular mevcut Gümüşlük Atıksu Arıtma 
Tesisine iletilecektir. 

Toplam 20 adet terfi merkezi projelendirilmiştir. Proje kapsamında 1. ve 2. terfi istasyonları 
Tablo 13’de sunulmuştur. 

Kanalizasyon şebeke hatları Ø200mm,Ø300mm, Ø400mmve Ø500mm, Ø600mm, Ø800mm 
ve Ø1000mm çaplardan oluşmaktadır. 

Proje kapsamında 14 adet Betonarme (6’sı 2 kademeli) ve 6 adet paket olmak üzere toplam 
20 adet terfi merkezi tasarlamıştır. Müşavir, özellikle debisi 50 lt/sn’den büyük olan tesisler için 
paket terfi kullanımının işletmesel açıdan zor olacağını belirtmiş ve ızgara sistemlerinin veriminin 
yeterli olmaması, büyük kapasiteli (debi ve basma yüksekliği ) pompaların paket ünitelere 
yerleştirilememesi, bu pompaların enerji ihtiyaçlarının fazla olması ve büyük elektrik ekipman 
odaları gerektirmesi,..vb. gibi olumsuzluklara değinmiş ve ayrıca, proje müellifi tarafından 
belirlenen terfilerin debilerinin kış ve yaz mevsimlerindeki debi aralıklarında verimli bir şekilde 
çalışma sağlayamayacağı ve basma yüksekliği fazla olan (70-80 m) terfilerde uygun pompa seçimi 
yapılamayacağını belirtmiştir. Yukarıda belirtilen hususlar neticesinde, ızgaralı ön arıtma sistemi 
ve koku kontrol sistemine sahip yarı gömülü – yerüstü betonarme terfi merkezi yapılarının 
tasarlanmasının uygun olacağı tavsiyesinde bulunmuştur. 

İşin aciliyet ve önemini de göz önünde bulundurarak terfi merkezi projelerinin, proje paketine 
de fayda sağlayacak ve yukarıda belirtilen hususları bertaraf edecek şekilde yeni belirlenen 
parametrelere uygun bir şekilde tasarlanması yönünde karar alınmıştır.  

Buna göre, Müşavirin yaptığı değerlendirme doğrultusunda, Altı (6) adet terfi merkezinin 
(debileri 4-60 l/sn olan) paket terfi üniteleri ile çözülmesine, diğer on dört (14) adet terfi merkezinin 
(debisi 750 l/sn’ye kadar) ise betonarme yarı gömülü / yer üstü yapıda yeni tasarım yapılmasına 
karar verilmiştir. Paket ve betonarme yarı gömülü / yer üstü yapıda terfi merkezlerine ait özellikler 
“Bölüm 4.5.4. TERFİ İSTASYONLARI” başlığı altında irdelenmiştir.  Her terfi istasyonu için 
gerekli teknik ve güvenlik kriterleri göz önünde bulundurularak tasarım yapılması gerekmektedir. 
Terfi istasyonlarının çevresel ve sosyal olumsuz etki oluşturmaması, inşaat ve işletme aşamalarının 
doğru ve verimli yürütülmesine bağlıdır. Tasarımlar içerisinde ses izolasyonlarının yapılacak 
olması, karbon filtre koku sistemlerinin kurulacak olması, gereken alanlarda ağaçlandırma ve 
peyzaj çalışmalarının yapılacak olması, arazi kullanımının sınırlandırılması, gerekli bakım onarım 
faaliyetlerinin zamanında gerçekleştirilmesi, çalışan ve yöre halkının iş kazalarından 
etkilenmemesi adına gerekli İSG tedbirlerinin alınması önem arz etmektedir.  

Projenin hayata geçirilmesi ile birlikte çevre şartlarının korunması ve daha sağlıklı hale 
gelmesi sağlanabilecektir. Sosyal hayatın sekteye uğramaması da sağlıklı çevre şartlarına bağlıdır. 
Bölge güzelliklerinin korunması, bölgede turizme ve tarıma bağlı gelir kaybı yaşanmaması, 
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kontrolsüz atıksu deşarjı ve yeraltı sularına sızmalar sebebiyle olası salgın hastalıkların 
engellenmesi de projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesine bağlıdır. 

Kanalizasyon şebeke ve kollektör hattı projesinde, mevcut imarlı yollar ve hatlar kullanılacak 
olup, kamu arazilerinin de değerlendirilmesi ile arazi ihtiyacı karşılanacaktır. Söz konusu projenin 
gerçekleştirilmesi aşamasında, fiziksel olarak yeni yerleşim alanları oluşturulması 
beklenmemektedir. Revize proje kapsamında yeni yapılacak tüm terfi merkezleri yeri için (20 adet)  
mülkiyetle ilgili gerekli izinler alınmış olup, özellikle yeni yapılacak olan 7 terfi merkezinin 
mülkiyet ve izin belgeleri Ek-4’te paylaşılmıştır. Proje kapsamında herhangi bir arazi edinimi 
ihtiyacı bulunmamaktadır. Yeni yapılacak olan 7 terfi merkezinin 6’sı park alanında ve 1’i Bodrum 
Belediyesi’ne ait tapulu alanda kalmaktadır. Terfi istasyonlarının bulunduğu alanların uygun 
şekilde ağaçlandırılması ve park olarak mevcut kullanımı devam eden alanların niteliğinin 
değiştirilmemesi, buna uygun olarak çevre düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır. Koku ve 
ses izolasyonları için gerekli tedbirler alınacaktır. Proje kapsamında herhangi bir arazi edinimi 
ihtiyacı bulunmamaktadır. 

Şebeke ve toplayıcı hat güzergâhları imar yollarından geçirilecek olup, ek arazi kullanımına 
ihtiyaç olmayacaktır.   

4.5.3. Kademelendirme 

Yolu açılmış olan ve yerleşim bulunan cadde ve sokaklar 1. kademe olarak, yolu açılamamış 
olan cadde ve sokaklar ise 2. kademe hat olarak projelendirilmiştir. 

1.ve 2. kademede inşaatı düşünülen şebeke hatları ayrı rotasyonlarla şebeke inşaat planları 
üzerinde gösterilmiştir. 

Bazı şebeke ve toplayıcı hatların akışının sağlanabilmesi için öncelikli olarak açılması 
gereken yollardaki hatlar da yine ayrı bir notasyonla belirtilmiştir. 

Dünya Bankası kredisi ile projenin 1. Etabında yaklaşık 100 km şebeke yapım işi 
gerçekleştirilecek olup, 1. Etap ve 2. Etap olmak üzere proje tasarımı toplam şebeke uzunluğu 330 
km kanalizasyon hattı olarak projelendirilmiştir. Toplam Genel Boru Metrajı Tablo 12’de 
gösterilmiştir.  

Ekim 2018 yılında hazırlanan ve Dünya Bankası tarafından onaylanan ÇSYP raporunda 
paylaşılan boru metraj değerleri söz konusu revizyon çalışmaları kapsamında değişiklik 
göstermeyecektir. 

GÜMÜŞLÜK TOPLAM BORU METRAJI 

=============  ===========================================  ===========================================                                                                                                                                  
                             BORU METRAJI (PROJE)                         BORU METRAJI (NET)        2561                                                                                                                                  
 =============  ===========================================  ===========================================                                                                                                                                  
          CAPI    1.KADEME   2.KADEME   3.KADEME     TOPLAM    1.KADEME   2.KADEME   3.KADEME     TOPLAM                                                                                                                                  
          (mm)         (m)        (m)        (m)        (m)         (m)        (m)        (m)        (m)                                                                                                                                  
 ==== ========  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                  
  1 S     200K      315.00     910.00        .00    1225.00      305.10     877.00        .00    1182.10                                                                                                                                  
  2 S     300K      431.00        .00        .00     431.00      413.40        .00        .00     413.40                                                                                                                                  
  3 T     400K      615.00        .00        .00     615.00      597.30        .00        .00     597.30                                                                                                                                  
  4 T     500K      262.00        .00        .00     262.00      255.40        .00        .00     255.40                                                                                                                                  
  5 T     600K       67.00        .00        .00      67.00       63.60        .00        .00      63.60                                                                                                                                  
  6 K     800K      306.00        .00        .00     306.00      293.00        .00        .00     293.00                                                                                                                                  
 10 S     200B    34981.00   29125.00        .00   64106.00    33765.74   28074.74        .00   61840.48                                                                                                                                  
 11 S     300B     7278.00      63.00        .00    7341.00     7045.79      60.80        .00    7106.59                                                                                                                                  
 12 T     400B     4738.00        .00        .00    4738.00     4579.59        .00        .00    4579.59                                                                                                                                  
 13 T     500B     1118.00        .00        .00    1118.00     1080.50        .00        .00    1080.50                                                                                                                                  
 14 T     600B      398.00        .00        .00     398.00      385.80        .00        .00     385.80                                                                                                                                  
 15 K     800b      368.00        .00        .00     368.00      356.30        .00        .00     356.30                                                                                                                                  
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 =============  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                  
 TOPLAM      :    50877.00   30098.00        .00   80975.00    49141.52   29012.54        .00   78154.05                                                                                                                                  
 =============  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========           

 
PEKSİMET TOPLAM BORU METRAJI 
=============  ===========================================  ===========================================                                                                                                                                  
                             BORU METRAJI (PROJE)                         BORU METRAJI (NET)         923                                                                                                                                  
 =============  ===========================================  ===========================================                                                                                                                                  
          CAPI    1.KADEME   2.KADEME   3.KADEME     TOPLAM    1.KADEME   2.KADEME   3.KADEME     TOPLAM                                                                                                                                  
          (mm)         (m)        (m)        (m)        (m)         (m)        (m)        (m)        (m)                                                                                                                                  
 ==== ========  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                  
  1 S     200K      939.00      37.00        .00     976.00      909.30      35.90        .00     945.20                                                                                                                                  
  3 T     400K      489.00        .00        .00     489.00      475.80        .00        .00     475.80                                                                                                                                  
  4 T     500K      645.00        .00        .00     645.00      627.40        .00        .00     627.40                                                                                                                                  
  5 T     600K       11.00        .00        .00      11.00        9.90        .00        .00       9.90                                                                                                                                  
 10 S     200B    17670.00    5387.00        .00   23057.00    17083.78    5148.29        .00   22232.07                                                                                                                                  
 11 S     300B     2315.00        .00        .00    2315.00     2242.40        .00        .00    2242.40                                                                                                                                  
 12 T     400B     1692.00        .00        .00    1692.00     1637.00        .00        .00    1637.00                                                                                                                                  
 =============  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                  
 TOPLAM      :    23761.00    5424.00        .00   29185.00    22985.58    5184.19        .00   28169.77                                                                                                                                  
 =============  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========               

 
TURGUTREİS TOPLAM BORU METRAJI 
=============  ===========================================  ===========================================                                                                                                                                  
                             BORU METRAJI (PROJE)                         BORU METRAJI (NET)        3898                                                                                                                                  
 =============  ===========================================  ===========================================                                                                                                                                  
          CAPI    1.KADEME   2.KADEME   3.KADEME     TOPLAM    1.KADEME   2.KADEME   3.KADEME     TOPLAM                                                                                                                                  
          (mm)         (m)        (m)        (m)        (m)         (m)        (m)        (m)        (m)                                                                                                                                  
 ==== ========  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                  
  1 S     200K     6047.00    2092.00        .00    8139.00     5857.39    2038.00        .00    7895.39                                                                                                                                  
  2 S     300K     2785.00        .00        .00    2785.00     2705.70        .00        .00    2705.70                                                                                                                                  
  3 T     400K      711.00        .00        .00     711.00      687.80        .00        .00     687.80                                                                                                                                  
  4 T     500K      115.00        .00        .00     115.00      111.70        .00        .00     111.70                                                                                                                                  
  5 T     600K      509.00        .00        .00     509.00      492.40        .00        .00     492.40                                                                                                                                  
  6 K     800K      361.00        .00        .00     361.00      350.60        .00        .00     350.60                                                                                                                                  
 10 S     200B    75888.00   21163.00        .00   97051.00    73413.45   20505.33        .00   93918.77                                                                                                                                  
 11 S     300B    16004.00        .00        .00   16004.00    15498.07        .00        .00   15498.07                                                                                                                                  
 12 T     400B     5780.00        .00        .00    5780.00     5616.09        .00        .00    5616.09                                                                                                                                  
 13 T     500B     2190.00        .00        .00    2190.00     2111.35        .00        .00    2111.35                                                                                                                                  
 14 T     600B     1274.00        .00        .00    1274.00     1241.55        .00        .00    1241.55                                                                                                                                  
 16 K    1000b       24.00        .00        .00      24.00       24.00        .00        .00      24.00                                                                                                                                  
 =============  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                  
 TOPLAM      :   111688.00   23255.00        .00  134943.00   108110.10   22543.33        .00  130653.40                                                                                                                                  
 =============  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                           

AKYARLAR TOPLAM BORU METRAJI 
=============  ===========================================  ===========================================                                                                                                                                  
                             BORU METRAJI (PROJE)                         BORU METRAJI (NET)        2509                                                                                                                                  
 =============  ===========================================  ===========================================                                                                                                                                  
          CAPI    1.KADEME   2.KADEME   3.KADEME     TOPLAM    1.KADEME   2.KADEME   3.KADEME     TOPLAM                                                                                                                                  
          (mm)         (m)        (m)        (m)        (m)         (m)        (m)        (m)        (m)                                                                                                                                  
 ==== ========  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                  
  1 S     200K     2306.00     708.00        .00    3014.00     2238.35     687.10        .00    2925.45                                                                                                                                  
  2 S     300K     1998.00        .00        .00    1998.00     1941.80        .00        .00    1941.80                                                                                                                                  
  3 T     400K      622.00        .00        .00     622.00      601.55        .00        .00     601.55                                                                                                                                  
  4 T     500K      393.00        .00        .00     393.00      382.00        .00        .00     382.00                                                                                                                                  
  5 T     600K      467.00        .00        .00     467.00      454.80        .00        .00     454.80                                                                                                                                  
  6 K     800K       12.00        .00        .00      12.00       10.70        .00        .00      10.70                                                                                                                                  
  8 K    1000K      569.00        .00        .00     569.00      569.00        .00        .00     569.00                                                                                                                                  
 10 S     200B    52357.00   13660.00        .00   66017.00    50665.15   13169.99        .00   63835.15                                                                                                                                  
 11 S     300B     6783.00        .00        .00    6783.00     6564.09        .00        .00    6564.09                                                                                                                                  
 12 T     400B     2178.00        .00        .00    2178.00     2107.60        .00        .00    2107.60                                                                                                                                  
 13 T     500B     1295.00        .00        .00    1295.00     1257.60        .00        .00    1257.60                                                                                                                                  
 14 T     600B     1145.00        .00        .00    1145.00     1115.30        .00        .00    1115.30                                                                                                                                  
 16 K    1000b      483.00        .00        .00     483.00      483.00        .00        .00     483.00                                                                                                                                  
 =============  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                  
 TOPLAM      :    70608.00   14368.00        .00   84976.00    68390.94   13857.09        .00   82248.04                                                                                                                                  
 =============  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                                                                                                                           

 
 
 
 



BODRUM İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI  
  
 

34 
 

Tablo 12: Toplam Genel Boru Metrajı 
(MEVCUT HATLAR VE TERFİ HATLARI DAHİL DEĞİLDİR) 

=============  ===========================================  ===========================================                                                                                                                                  
                             BORU METRAJI (PROJE)                         BORU METRAJI (NET)        9891                                                                                                                                  
 =============  ===========================================  ===========================================                                                                                                                                  
          CAPI    1.KADEME   2.KADEME   3.KADEME     TOPLAM    1.KADEME   2.KADEME   3.KADEME     TOPLAM                                                                                                                                  
          (mm)         (m)        (m)        (m)        (m)         (m)        (m)        (m)        (m)                                                                                                                                  
 ==== ========  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                  
  1 S     200K     9607.00    3747.00        .00   13354.00     9310.14    3638.00        .00   12948.14                                                                                                                                  
  2 S     300K     5214.00        .00        .00    5214.00     5060.89        .00        .00    5060.89                                                                                                                                  
  3 T     400K     2437.00        .00        .00    2437.00     2362.45        .00        .00    2362.45                                                                                                                                  
  4 T     500K     1415.00        .00        .00    1415.00     1376.50        .00        .00    1376.50                                                                                                                                  
  5 T     600K     1054.00        .00        .00    1054.00     1020.70        .00        .00    1020.70                                                                                                                                  
  6 K     800K      679.00        .00        .00     679.00      654.30        .00        .00     654.30                                                                                                                                  
  8 K    1000K      569.00        .00        .00     569.00      569.00        .00        .00     569.00                                                                                                                                  
 10 S     200B   180896.00   69335.00        .00  250231.00   174934.10   66896.61        .00  241830.70                                                                                                                                  
 11 S     300B    32380.00      63.00        .00   32443.00    31350.55      60.80        .00   31411.35                                                                                                                                  
 12 T     400B    14388.00        .00        .00   14388.00    13940.35        .00        .00   13940.35                                                                                                                                  
 13 T     500B     4603.00        .00        .00    4603.00     4449.44        .00        .00    4449.44                                                                                                                                  
 14 T     600B     2817.00        .00        .00    2817.00     2742.65        .00        .00    2742.65                                                                                                                                  
 15 K     800b      368.00        .00        .00     368.00      356.30        .00        .00     356.30                                                                                                                                  
 16 K    1000b      507.00        .00        .00     507.00      507.00        .00        .00     507.00                                                                                                                                  
 =============  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========                                                                                                                                  
 TOPLAM      :   256934.00   73145.00        .00  330079.00   248634.40   70595.41        .00  319229.80                                                                                                                                  
 =============  ========== ========== ========== ==========  ========== ========== ========== ==========     

4.5.4. TERFİ İSTASYONLARI  

Proje kapsamında inşa edilmesi planlanan terfi istasyonlarına ait bilgiler Tablo 13’te, terfi 
merkezi tiplerine göre ilgili görseller Resim-4, 5, 6 ve 7’de, Terfi İstasyonları Eski ve Yeni Uydu 
konumları Resim 8 ve Resim 9’da sunulmuştur. Terfi istasyonun konumları imar yollarında ya da 
belediyeye ait alanlarda inşa edilecek olup, ek arazi kullanımına ihtiyaç olmayacaktır. Terfi 
istasyonlarının bulunduğu alanların uygun şekilde ağaçlandırılması ve mümkün olması halinde 
park olarak kullanıma açılması planlanmaktadır. Koku ve ses izolasyonları için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 

Terfi merkezleri içerisine koku giderimi için aktif karbon filtreler kurulacaktır. Koku 
oluşmasına engel olmak için tesis makine-ekipmanlarının düzenli bakım ve temizlikleri 
yapılacaktır. Sistemin düzenli ve yeterli hava alması sağlanarak gerekli izlemeler yapılacaktır. 
19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Koku Oluşturan 
Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümlerine riayet edilecektir.  Makine ve 
ekipmanların kapalı yapı içerisinde olması, ses izolasyonu sağlayan yapı malzemelerinin 
kullanılması ve düzenli bakım çalışmaları yapılması çevresel gürültünün önlenmesi açısından 
uyulması gereken hususlardır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler kapalı ortamlarda 
yürütülecektir, pompaların geneli su içerisinde yer alacaktır. Kullanılacak dış yapı malzemeleri ile 
gerekli ses yutumu sağlanmış olacaktır. Çalışmalar, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’ 
de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. 
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Tablo 13: Terfi İstasyonları Verileri 

  ADI TERFİ 
HATTI 

UZUNLUĞU 

TERFİ MERKEZİ 
SEÇİLEN TOPLAM 

POMPA DEBİSİ 

TERFİ HATTI SEÇİLEN 
BORU ÇAPI 

G
Ü

M
Ü

ŞL
Ü

K
 T

E
R

Fİ
 İS

T
A

SY
O

N
L

A
R

I 

1 ER-TM1/1 İLE ER-TM1/2 
ARASI 

504,00 m 50,00 lt/sn 200 mm HDPE PE100 PN10 
(2 Asıl + 1 Yedek) 

2 ER-TM1/2 İLE E817 
ARASI 

528,00 m 50,00 lt/sn 200 mm HDPE PE100 PN10 
(2 Asıl + 1 Yedek) 

3 ER-TM3/1 İLE E995 
ARASI 

376,00 m 90,00 lt/sn 315 mm HDPE PE100 PN10 
(3 Asıl + 1 Yedek) 

4 ER-TM3/2 İLE E931 
ARASI 

269,00 m 90,00 lt/sn 315 mm HDPE PE100 PN10 
(3 Asıl + 1 Yedek) 

5 GM-TM1 - B885 ARASI 
ATIKSU TERFİ HATTI 

422,00 m 17,00 lt/sn 125 mm HDPE PE100 PN10 
 (2 Asil + 1 Yedek) 

6 GM-TM1A/1 - B772 
ARASI ATIKSU TERFİ 
HATTI 

330,00 m 120,00 lt/sn 355 mm HDPE PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

7 GM-TM1A/2 - B772 
ARASI ATIKSU TERFİ 
HATTI 

367,00 m 150,00 lt/sn 355 mm HDPE PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

8 GM-TM2/1 İLE B1253A 
ARASI 

559,00 m 270,00 lt/sn 500 mm HDPE PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

9 GM-TM2/2 İLE 
GÜMÜŞLÜK AAT ARASI 

2371,00 m 270,00 lt/sn 500 mm HDPE PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

Tablo 13: Terfi İstasyonları Verileri (Devamı) 

  
ADI 

TERFİ 
HATTI 

UZUNLUĞU 

TERFİ MERKEZİ 
SEÇİLEN TOPLAM 

POMPA DEBİSİ 

TERFİ HATTI SEÇİLEN BORU 
ÇAPI 

PE
K

Sİ
M

E
T

 T
E

R
Fİ

 
İS

T
A

SY
O

N
L

A
R

I 

10 

PK-TM1 - 
B3303 ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

637,00 m 24,00 lt/sn 140 mm HDPE PE100 PN10 
 (2 Asil + 1 Yedek) 

11 

PK-TM2 - 
AAT ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

2761,00 m 135,00 lt/sn 355 mm HDPE PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

T
U

R
G

U
T

R
E

İS
 

T
E

R
Fİ

 
İS

T
A

SY
O

N
L

A
R

I 

12 

TM6 - AAT 
ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

1356,00 m 340,00 lt/sn 560 mm HDPE PE100 PN10 
 (4 Asil + 1 Yedek) 

13 

TM6A - AAT 
ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

3507,00 m 800,00 lt/sn 800 mm HDPE PE100 PN10 
 (4 Asil + 1 Yedek) 

A
K

Y
A

R
L

A
R

 T
E

R
Fİ

 
İS

T
A

SY
O

N
L

A
R

I 

14 

AK-TM3 - 
B8881 ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

662,00 m 135,00 lt/sn 335 mm HDPE PE100 PN10 (3 Asil + 
1 Yedek) 

15 

AK-TM4 - 
B10049 
ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

4208,00 m 180,00 lt/sn 450 mm HDPE PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 
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16 

AK-TM5 - 
B9391 ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

320,00 m 18,00 lt/sn 160 mm HDPE PE100 PN10 
 (2 Asil + 1 Yedek) 

17 

AK-TM6 - 
B9270 ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

247,00 m 4,00 lt/sn 75 mm HDPE PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

18 

AK-TM6A - 
B10049 
ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

2473,00 m 60,00 lt/sn 250 mm HDPE PE100 PN10 
 (2 Asil + 1 Yedek) 

19 

AK-TM7 - 
B10049 
ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

594,00 m 90,00 lt/sn 315 mm HDPE PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

20 

AK-TM8 - 
AAT ARASI 
ATIKSU 
TERFİ HATTI 

2236,00 m 400,00 lt/sn 560 mm HDPE PE100 PN10 (4 Asil + 
1 Yedek) 

Paket terfi merkezleri düşük debilerde atıksuyun pompalanması amacıyla kullanılan 5 m’ye 
kadar derinliğe ulaşabilen yer altında gömülü yapılardır. Yarı gömülü – yerüstü betonarme terfi 
merkezleri ise paket terfi merkezlerinin kapasitesinin yeterli olmadığı kısımlarda inşa edilen, 6 
m’ye kadar yerin altında 6 m’ye kadar da yerin üstünde olmak üzere toplam 12 m’ye varan terfi 
yapılarıdır. Terfi merkezleri boyutları her terfi merkezi için farklılık göstermekle beraber yapılar 
tamamlandığında alacağı görünümlere örnek oluşturması açısından hazırlanan çalışmalar Resim-4-
5-6 ve 7’de sunulmuştur. 

 
Resim 4: Yarı Gömülü – Yerüstü Betonarme Terfi Merkezi Tip Kesiti 

 

6 m 

6 m 

ZEMİN KOTU 



BODRUM İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI  
  
 

37 
 

 

  
 

Resim 5: Yarı Gömülü – Yerüstü Betonarme Terfi Merkezi Örnek Görünüm 
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Resim 6: Paket Terfi Merkezi Tip Kesiti 

 

5 m 

ZEMİN 
KOTU 
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Resim 7: Paket Tip Terfi Merkezi Örnek Görünüm 
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Resim 8: Proje Kapsamında İnşa Edilecek Terfi İstasyonları Uydu Görüntüsü(Eski Durum) 
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Resim 9: Proje Kapsamında İnşa Edilecek Terfi İstasyonları Uydu Görüntüsü(Yeni Durum) 

GÜMÜŞLÜK  
 
Bölgenin arazi yapısı ve konut yerleşimleri dikkate alınarak terfi istasyonları sahil bandına 

yakın kısımlarda projelendirilmiştir. Daha önceki ÇSYP’de 8 olan terfi istasyonu sayısı revize 
edilerek 9’a çıkartılmıştır.  

 
Revizyon çalışmaları kapsamında GM-TM1 terfi istasyonu mevcut şekli ile korunmuş, GM-

TM1A terfi istasyonu 2 kademeli olacak şekilde GM-TM1A/1 ve GM-TM1A/2 olarak, GM-TM2 
terfi istasyonu ise yine 2 kademeli olacak şekilde GM-TM2/1 ve GM-TM2/2 olarak ayrılmıştır. 
GM-TM2/1 ve GM-TM2/2 terfi istasyonları diğer terfi istasyonlarında toplanan atıksuları arıtma 
tesisine iletmek amacıyla inşa edilecektir. GM-TM2A, GM-TM2B, GM-TM3A, GM-TM3B, GM-
TM3C terfi istasyonları ise proje kapsamından çıkartılarak ER-TM1/1, ER-TM1/2, ER-TM3/1 ev 
ER-TM3/2 terfi istasyonları proje kapsamına dâhil edilmiştir. 

 
Resim 10 ve 11’de Gümüşlük terfi istasyonları eski ve yeni konumları gösterilmiştir. 
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Resim 10: Gümüşlük Terfi İstasyonlarının Konumları (Eski Durum) 

 
 

 
Resim 11: Gümüşlük Terfi İstasyonlarının Konumları (Yeni Durum) 

 
Gümüşlük Mahallesi’nde bulunan terfi istasyonları kapsamında revizyonları içerir özet 

bilgiler Tablo-14 ’te sunulmuştur.  
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Tablo 14: Gümüşlük Terfi İstasyonları Eski ve Yeni Durum Tablosu 
  

A
D

I 

E
SK

İ T
E

R
Fİ

 H
A

T
T

I 
U

Z
U

N
L

U
Ğ

U
 

Y
E

N
İ T

E
R

Fİ
 

H
A

T
T

I 
U

Z
U

N
L

U
Ğ

U
 

T
E

R
Fİ

 M
E

R
K

E
Z

İ 
SE

Ç
İL

E
N

 T
O

PL
A

M
 

PO
M

PA
 D

E
B

İS
İ 

(E
SK

İ)
 

T
E

R
Fİ

 M
E

R
K

E
Z

İ 
SE

Ç
İL

E
N

 T
O

PL
A

M
 

PO
M

PA
 D

E
B

İS
İ 

(Y
E

N
İ)

 

T
E

R
Fİ

 H
A

T
T

I 
SE

Ç
İL

E
N

 B
O

R
U

 
Ç

A
PI

 (E
SK

İ)
 

T
E

R
Fİ

 H
A

T
T

I 
SE

Ç
İL

E
N

 B
O

R
U

 
Ç

A
PI

 (Y
E

N
İ)

 

G
Ü

M
Ü

ŞL
Ü

K
 T

E
R

Fİ
 İS

T
A

SY
O

N
L

A
R

I 

E
R

-T
M

1/
1 

ER-TM1/1 İLE 
ER-TM1/2 
ARASI 

- 504,00 m - 50,00 lt/sn - 
200 mm HDPE 
PE100 PN10 (2 Asıl 
+ 1 Yedek) 

E
R

-T
M

1/
2 

ER-TM1/2 İLE 
E817 ARASI - 528,00 m - 50,00 lt/sn - 

200 mm HDPE 
PE100 PN10 (2 Asıl 
+ 1 Yedek) 

E
R

-T
M

3/
1 

ER-TM3/1 İLE 
E995 ARASI - 376,00 m - 90,00 lt/sn - 

315 mm HDPE 
PE100 PN10 (3 Asıl 
+ 1 Yedek) 

E
R

-T
M

3/
2 

ER-TM3/2 İLE 
E931 ARASI - 269,00 m - 90,00 lt/sn - 

315 mm HDPE 
PE100 PN10 (3 Asıl 
+ 1 Yedek) 

G
M

-T
M

1 GM-TM1 - B885 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

868,00 m 422,00 m 15,00 lt/sn 17,00 lt/sn 
200 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

125 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (2 Asil + 1 Yedek) 

G
M

-T
M

1A
/1

  

GM-TM1A/1 - 
B772 ARASI 
ATIKSU TERFİ 
HATTI 

791,00 m 330,00 m 60,00 lt/sn 120,00 lt/sn 
355 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

355 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

G
M

-T
M

1A
/2

  

GM-TM1A/2 - 
B772 ARASI 
ATIKSU TERFİ 
HATTI 

791,00 m 367,00 m 60,00 lt/sn 150,00 lt/sn 
355 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

355 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

  

GM-TM2 - AAT 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

7855,00 m - 174,00 lt/sn , 
500 mm HDPE 
PE100 PN10  (1 Asil 
+1 Yedek) 

- 

  

GM-TM2A - 
AAT ARASI 
ATIKSU TERFİ 
HATTI 

5298,00 m - 240,00 lt/sn - 
450 mm HDPE 
PE100 PN10 x 2 (2 
Asil) 

- 

G
M

-T
M

2/
1 

 

GM-TM2/1 İLE 
B1253A ARASI   559,00 m   270,00 lt/sn   

500 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 
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G
M

-T
M

2/
2 

GM-TM2/2 İLE 
GÜMÜŞLÜK 
AAT ARASI 

  2371,00 
m   270,00 lt/sn   

500 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

  

GM-TM2B - 
B2807 ARASI 
ATIKSU TERFİ 
HATTI 

348,00 m - 21,00 lt/sn - 
200 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

- 

  

GM-TM3A - 
B1462 ARASI 
ATIKSU TERFİ 
HATTI  
(2. KADEME) 

161,00 m - 2,00 lt/sn - 
90 mm HDPE PE100 
PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

- 

  

GM-TM3B - 
B1454 ARASI 
ATIKSU TERFİ 
HATTI 
(2. KADEME) 

169,00 m - 7,00 lt/sn - 
125 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

- 

  

GM-TM3C - 
B1384 ARASI 
ATIKSU TERFİ 
HATTI 
(2. KADEME) 

175,00 m - 3,00 lt/sn - 
90 mm HDPE PE100 
PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

- 

Tablo Renk Açıklaması:  
:Yeni eklenen terfi istasyonları 
:Değişiklik bulunmayan terfi istasyonları 
:Revizyonlar çerçevesinde kaldırılan terfi istasyonları 

 
Proje kapsamına yeni eklenen 7 adet terfi merkezinin tamamı Gümüşlük Mahallesi sınırları 

içerisinde kalmaktadır. Söz konusu terfi merkezi alanlarının fotoğrafları ve arazi kullanım durumları 
aşağıda yer almaktadır. 

 
• ER-TM1-1  

 
Bodrum İlçesi, Geriş Mahallesi, Erdemil Mevkii’nde Park olarak kullanılan alan içerisinde 

kalmaktadır.  
 

 
Resim 12: ER-TM1-1 Terfi İstasyonu Saha Krokisi 
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Resim 13: ER-TM1-1 Terfi İstasyonu Saha Fotoğrafı 

 
• ER-TM1-2  

 
Bodrum İlçesi, Geriş Mahallesi, Erdemil Mevkii, 275 Ada, 5 Parsel adresinde Bodrum 

Belediyesi’ne ait tapulu alan çerisinde kalmaktadır.  
 

 
Resim 14: ER-TM1-2 Terfi İstasyonu Saha Krokisi 
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Resim 15: ER-TM1-2 Terfi İstasyonu Saha Fotoğrafı 

 

• ER-TM3-1  
 

Bodrum İlçesi, Geriş Mahallesi, Erdemil Mevkii’nde Park olarak kullanılan alan içerisinde 
kalmaktadır.  
 

 
Resim 16:  ER-TM3-1 Terfi İstasyonu Saha Krokisi 
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Resim 17: ER-TM3-1 Terfi İstasyonu Saha Fotoğrafı 

 
• ER-TM3-2  

 
Bodrum İlçesi, Geriş Mahallesi, Erdemil Mevkii’nde Park olarak kullanılan alan içerisinde 

kalmaktadır.  
 

 
Resim 18: ER-TM3-2 Terfi İstasyonu Saha Krokisi 
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Resim 19: ER-TM3-2 Terfi İstasyonu Saha Fotoğrafı 

 

• GM-TM1A-2  
 

Bodrum İlçesi, Karakaya(Gümüşlük) Mahallesi, Koyunbaba Mevkii’nde Park olarak 
kullanılan alan içerisinde kalmaktadır.  
 

 
Resim 20: GM-TM1A-2 Terfi İstasyonu Saha Krokisi 
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Resim 21: GM-TM1A-2 Terfi İstasyonu Saha Fotoğrafı 

 

• GM-TM2-1  
 

Bodrum İlçesi, Karakaya(Gümüşlük) Mahallesi, Çukurbük Mevkii’nde Park olarak kullanılan 
alan içerisinde kalmaktadır.  

 

 
Resim 22: GM-TM2-1 Terfi İstasyonu Saha Krokisi 
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Resim 23: GM-TM2-1 Terfi İstasyonu Saha Fotoğrafı 

 
• GM-TM2-2  

 
Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, Çukurbük Mevkii’nde Park olarak kullanılan alan 

içerisinde kalmaktadır.  
 

 
Resim 24: GM-TM2-2 Terfi İstasyonu Saha Krokisi 
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Resim 25: GM-TM2-2 Terfi İstasyonu Saha Fotoğrafı 

Proje kapsamına alınan 7 terfi merkezi için Bodrum Belediyesi’nden gerekli izinler alınmış 
olup, saha faaliyetleri boyunca çevresel kirlilik oluşmaması ve sosyal yapının olumsuz 
etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınacaktır. Park olarak kullanımı devam edecek olan arazilerin 
ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları yapılarak oluşturulacak terfi merkezleri çevre ile uyumlu hale 
getirilecektir. Terfi merkezleri içerisinde ses izolasyonu için gerekli önlemler alınacak, kullanılacak 
makine-ekipman kaynaklı gürültünün dışarıya verilmeden yapı içerisinde sönümlenmesi 
sağlanacaktır. Terfi merkezleri içerisine koku giderimi için aktif karbon filtreler kurulacaktır. 
Makine ekipman bakımları düzenli olarak yapılacaktır. İnşaat faaliyetleri kapsamında düzenli olarak 
saha sulaması yapılacak ve toz oluşumunun önüne geçilecektir. Faaliyetler boyunca uyarı ve ikaz 
levhaları gerekli yerlere konularak halkın çalışmalar esnasında bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 
Faaliyet kaynaklı iş kazası oluşmaması için gerekli tedbirler alınacak ve trafik yoğunluğu 
oluşmamasına özen gösterilecektir. Yürütülecek faaliyetler gündüz zaman dilimlerinde 
gerçekleştirilecek, gece çalışma yapılmayacaktır.  

 
COVID-19'da dâhil olmak üzere her hangi başka bir salgın ve/veya bulaşıcı hastalık olması 

durumunda, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Dünya 
Sağlık Örgütü’nün konu ile ilgili yönlendirmeleri, yönergeleri ve tavsiyeleri takip edilecek ve konu 
ile ilgili hem çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için hem de çalışma alanları için gerekli her türlü 
önlem alınacaktır. 

 
COVID-19 ve diğer olası salgın ve bulaşıcı hastalıklara yönelik sahaya özgü beklenmedik 

durum / acil durum / kriz yönetimi / eylem planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. Acil eylem 
planlarında, sahada oluşabilecek olası tıbbi atıkların depolanması ve bertaraf edilmesine yönelik 
düzenlemeler de göz önünde bulundurulacaktır. Bu atıkların malzemeye bağlı olarak bulaşıcı 
kalabileceği ve miktarının zaman içerisinde artabileceği de dikkate alınacaktır. Bireylerin rollerinin 
ve sorumluluklarının anlaşılır olması için, acil eylem planlarında hem çalışanlara hem de proje 
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sahasına yakın bulunan ya proje sahasından geçen yerleşim yerlerinde yaygın bir bilgilendirme 
yapılacaktır. 

 
Çalışanlara COVID-19 semptomları, korunma yöntemleri ve semptomlar ortaya çıktığında 

ne yapılması gerektiği konusunda düzenli aralıklarla eğitim verilecektir. 
 

PEKSİMET  
 

Peksimet bölgesinde proje kapsamında 2 adet terfi istasyonu kurulması planlanmış olup, PK 
TM 2 terfi istasyonuna akuple edilecek pompalar ile diğer terfi istasyonu ve kanalizasyon sistemi 
ile gelen atıksular arıtma tesisine iletilecektir. Resim 26’da Peksimet terfi istasyon konumları 
gösterilmiştir. Söz konusu proje revizyonu kapsamında Peksimet bölgesinde yer alan terfi merkezi 
konumlarında değişiklik yapılmamıştır. 

 
 

 
Resim 26: Peksimet Terfi İstasyonları Konumları (Eski ve Yeni Durum) 

 
Peksimet Mahallesi’nde bulunan terfi istasyonları kapsamında revizyonları içerir özet bilgiler 

Tablo-15 ’te sunulmuştur.  
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Tablo 15: Peksimet Terfi İstasyonları Eski ve Yeni Durum Tablosu 
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PK
-T

M
1 PK-TM1 - B3303 

ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

665,00 m 637,00 m 21,00 lt/sn 24,00 lt/sn 

200 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

140 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (2 Asil + 1 
Yedek) 

PK
-T

M
2 PK-TM2 - AAT 

ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

2754,00 m 2761,00 m 120,00 lt/sn 135,00 lt/sn 

450 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

355 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 
Yedek) 

Tablo Renk Açıklaması:  
:Değişiklik bulunmayan terfi istasyonları 
 

TURGUTREİS  
 

Turgutreis mevkiindeki 2 adet terfi istasyonu hizmet verecektir. Proje revizyonları 
kapsamında daha önce 5 olan terfi merkezi sayısı TM 5, TM 5A ve TM 7 terfi istasyonlarının proje 
kapsamından çıkarılması ile 2’ye düşürülmüştür. TM6 ve TM6A terfi istasyonları konumlarında 
değişiklik yapılmadan korunmuştur. Resim 27 ve Resim 28’de Turgutreis terfi istasyonlarının eski 
ve yeni konumları gösterilmiştir.  

 

 
Resim 27: Turgutreis Terfi İstasyonları Konumları (Eski durum) 
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Resim 28: Turgutreis Terfi İstasyonları Konumları (Yeni durum) 

 
 
Turgutreis Mahallesi’nde bulunan terfi istasyonları kapsamında revizyonları içerir özet 

bilgiler Tablo-16 ’da sunulmuştur.  
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Tablo 16: Turgutreis Terfi İstasyonları Eski ve Yeni Durum Tablosu 
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TM5 - AAT 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

2161,00 m - 25,00 lt/sn - 
250 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

- 

TM5A - B7425 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

1027,00 m - 90,00 lt/sn - 
450 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

- 

TM6 - AAT 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

2108,00 m 1356,00 
m 192,00 lt/sn 340,00 lt/sn 

500 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

560 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (4 Asil + 1 
Yedek) 

TM6A - AAT 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

3351,00 m 3507,00 
m 60,00 lt/sn 800,00 lt/sn 

315 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

800 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (4 Asil + 1 
Yedek) 

TM7 - B6011 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 
(2. KADEME) 

69,00 m - 4,00 lt/sn - 
110 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

- 

Tablo Renk Açıklaması:  
:Değişiklik bulunmayan terfi istasyonları 
:Revizyonlar çerçevesinde kaldırılan terfi istasyonları 
 

AKYARLAR  
 

Bölge arazi yapısı ve konut yerleşimleri dikkate alındığında dağınık ve dağlık bir alandan 
oluşmaktadır. Kanalizasyon şebekesine ilave olarak 7 adet terfi istasyonu projelendirilmiştir. Proje 
revizyonları kapsamında daha önce 11 olan terfi merkezi sayısı AK-TM1, AK-TM1A, AK-TM2 ve 
AK-TM3A terfi istasyonlarının proje kapsamından çıkarılması ile 7’ye düşürülmüştür. AK-TM3, 
AK-TM4, AK-TM5, AK-TM6, AK-TM6A, AK-TM7 ve TM8 terfi istasyonları ise proje dahilinde 
kalmıştır. Resim 29 ve Resim 30’da Akyarlar terfi istasyonlarının eski ve yeni konumları 
gösterilmiştir.  
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Resim 29: Akyarlar Terfi İstasyonları Konumları (Eski Durum) 

 

Resim 30: Akyarlar Terfi İstasyonları Konumları (Yeni Durum) 

Akyarlar Mahallesi’nde bulunan terfi istasyonları kapsamında revizyonları içerir özet bilgiler 
Tablo-17 ’de sunulmuştur.  
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Tablo 17: Akyarlar Terfi İstasyonları Eski ve Yeni Durum Tablosu 
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AK-TM1 - B8398 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

1297,00 m - 11,00 lt/sn - 

160 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

- 

  

AK-TM1A - B8402 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

184,00 m - 11,00 lt/sn - 

160 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

- 

  

AK-TM2 - B8536 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

1825,00 m - 72,00 lt/sn - 

355 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

- 

  

AK-TM3A - B8527 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

126,00 m - 4,00 lt/sn - 

90 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

- 

A
K

-T
M

3 AK-TM3 - B8881 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

898,00 m 662,00 m 112,00 lt/sn 135,00 lt/sn 

450 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

335 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

A
K

-T
M

4 AK-TM4 - B10049 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

4480,00 m 4208,00 m 164,00 lt/sn 180,00 lt/sn 

500 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

450 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

A
K

-T
M

5 AK-TM5 - B9391 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

333,00 m 320,00 m 18,00 lt/sn 18,00 lt/sn 

160 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

160 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (2 Asil + 1 Yedek) 

A
K

-T
M

6 AK-TM6 - B9270 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

237,00 m 247,00 m 4,00 lt/sn 4,00 lt/sn 

90 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

75 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 Yedek) 

A
K

-T
M

6A
 

AK-TM6A - 
B10049 ARASI 
ATIKSU TERFİ 
HATTI 

2540,00 m 2473,00 m 55,00 lt/sn 60,00 lt/sn 

90 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

250 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (2 Asil + 1 Yedek) 

A
K

-T
M

7 AK-TM7 - B10049 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

725,00 m 594,00 m 78,00 lt/sn 90,00 lt/sn 

355 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (1 Asil + 1 
Yedek) 

315 mm HDPE 
PE100 PN10 
 (3 Asil + 1 Yedek) 

A
K

-T
M

8 AK-TM8 - AAT 
ARASI ATIKSU 
TERFİ HATTI 

5275,00 m 2236,00 m 350,00 lt/sn 400,00 lt/sn 
500 mm HDPE 
PE100 PN10 x 2 
(2 Asil) 

560 mm HDPE 
PE100 PN10 (4 
Asil + 1 Yedek) 

Tablo Renk Açıklaması:  
:Değişiklik bulunmayan terfi istasyonları 
:Revizyonlar çerçevesinde kaldırılan terfi istasyonları 
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 Borular ve Bacalar 

Ev bağlantıları yapılırken her evin önüne bir parsel bacası yapılması, parsel bacasından ev 
bağlantısına kadarki yerde maksimum 1/7 ve minimum 1/20 eğim şartı sağlanması ile birlikte φ200 
mm Ambuatmanlı beton boruların şebekede bırakılması sonrasında, "C" parçasına veya yakındaki 
muayene bacasına bağlantı yapılacaktır. Ancak söz konusu bağlantı yapılırken yeraltında bulunan 
içme suyu, Telekom gibi tesisler göz önüne alınarak, tesislere zarar vermeyecek şekilde borular 
döşenecektir. 

Muayene bacaları, parsel bacaları, şütlü bacalar, yıkama bacaları, baca kapakları ve bu gibi 
yapı elamanları için İller Bankası tip projeleri kullanılacaktır. Ancak tip projenin ihtiyaca cevap 
veremeyeceği özel durumlar için (ebatların küçük kaldığı durumlar ile zeminin çok kötü olduğu 
durumlarında vs.) bölgeye özel projeler yapılacak olup, bu tesislerin projesi projelendirme 
safhasında üretilecektir. 

Şebekedeki boruların tamamı ENTEGRE CONTALI BETON boru olarak yapılacaktır. 

Borular ve bacaların yerleri imar yollarından geçirilecek olup, ek arazi kullanımına ihtiyaç 
olmayacaktır. 

 Boruların Yataklanması 

Toprağa gömülü olan boru hatları toprak ve trafik yüklerinin yanı sıra hendek koşullarına, 
yataklama ve dolguların yapılış biçimlerine göre bazı faktörlerin etkisi altındadırlar. Borulara etki 
eden dış yüklerin hesaplanmasında yürürlükte olan TS 7397 standart esasları dikkate alınacaktır. Bu 
standarda göre toplam dış yük hesap edilirken dolgu malzemesinin cinsi ve sıkışma modülü ile 
hendek koşulu ve yataklama tipi önemli olmaktadır. Ancak tecrübeler göstermiştir ki bu hesap 
esaslarına ilaveten inşaat tarzında önemli ölçüde boruları etkilemektedir. 

Beton ve B.A. boru dayanımları TS 821'de belirtilmektedir. Ancak φ 700 mm çaplı B.A. 
borularında tepe basınç yükleri statik hesap neticesinde bulunmaktadır. 

 Boruların Gömleklenmesi 

Yataklamanın üstünde boru üst kotundan 30 cm yukarıya kadar olan işlem boruların 
gömleklenmesi olarak adlandırılmaktadır. Gömlekleme, iksaların sökülmesi ve dolguların 
yapılması işleri birbiriyle paraleldir. Gömlekleme malzemesi sıkışabilir nitelikli malzeme olmalıdır. 
Gömlekleme yataklamanın tamamlayıcısıdır. Atıksu Şebeke Hattı Hendeği Tipik En kesiti Şekil 
2’de gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Atıksu Şebeke Hattı Hendeği Tipik Enkesiti 

 Hendeklerin Doldurulması 

Gömlekleme yapıldıktan sonra boru üstü 1 m yüksekliğe kadar makinalı ağır tokmak ve 
vibrasyonlu sıkıştırıcılar kullanılarak hendekler doldurulmaya başlanmalı ve projesinde öngörülen 
dolgu yüksekliğine kadar doldurulmalıdır. Atıksu Şebeke Hattı Geri dolgusu Tipik En kesiti, 
Şekil 3’te gösterilmiştir. 
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Şekil 3: Atıksu Şebeke Hattı Geri Dolgusu Tipik En Kesiti 
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5. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM YAPISI VE SORUMLULUKLAR 

5.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Yapısı 

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ); 2560 
Sayılı Kanun’a göre 31.03.2014 tarih ve 28958 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6072 Sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Kamu Tüzel Kişiliğidir. 
6360 sayılı On Dört ilde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve 
Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Muğla İli 
Büyükşehir statüsüne kavuşmuş olup, bağlı ilçelerin mülki sınırları içerisinde yer alan köy ve belde 
belediyelerinin tüzel kişiliği kaldırılmış, köyler mahalle olarak, belediyeler ise belde ismiyle tek 
mahalle olarak bağlı bulundukları ilçenin belediyesine katılmıştır. İl genelinde su ve kanalizasyon 
hizmetlerini yürütmek amacı ile MUSKİ kurulmuştur. (Resim 31) 

 

Resim 31: Muğla Büyükşehir Belediyesi Yetki Sınırları 

MUSKİ, Muğla halkına, temiz, kaliteli ve sağlıklı içme suyu sunan, su kaynaklarını en verimli 
şekilde kullanmayı, korumayı, kullanılmış suların geri dönüşümünü sağlamayı ve kurumsal 
gelişiminde modern yönetim anlayışını benimseyerek yüksek standartlarda hizmet sunmayı kendine 
amaç edinmiştir. 

MUSKİ, bu ÇSYP’nin hazırlanması, uygulanması ve izlenmesi ile yükümlüdür. Ayrıca, 
yüklenici firma ile birlikte projeden etkilenen toplumların ve grupların görüşlerini alabilmek için 
halkın katılımı toplantısının organizasyonunu sağlamak ve şikayet mekanizmasının oluşturularak 
hayata geçmesinden sorumludur.  

5.2. Eğitim 

ÇSYP’nin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ikinci önemli husus inşaat faaliyetlerinde 
çalışacak personelin (mühendis, teknik eleman, çalışan vb.) eğitilmesidir. Yüklenici genelde çevre 
konularında, özelde ise ÇSYP gereklilikleri hususunda personelini bilgilendirmeli ve eğitim 
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verdirmelidir. Bunun için kendi öz kaynaklarını kullanabileceği gibi, özel firmalardan veya 
üniversitelerin ilgili bölümlerinden hizmet alabilir. Çevresel ve sosyal eğitim programı aşağıda 
hususları içermelidir: 

 Projelerin çevresel ve sosyal etkileri ve etki azaltma uygulamaları, 
 Raporlama gereksinimleri ve kurallarının anlaşılması, 
 Projelerin çevresel ve sosyal boyutu ile ilgili olan resmi kurumlar ve mevzuat 

hakkında bilgilendirme yapılması, 
 Halk ve basın mensupları ile ilişkiler konusunda eğitim verilmesi, 
 Çevre kazalarına müdahale konusunda eğitim verilmesi, 
 Proje sürecinde gelebilecek her türlü şikayet ve talebin projeye ait şikayet 

mekanizmasında kayıt altına alınarak, zamanlı bir şekilde yanıtlanması konusunda 
eğitim verilmesi, 

Yüklenici, personelin aldığı çevresel ve sosyal eğitimlere ilişkin kayıtları saklamakla 
yükümlüdür. Eğitimin etkinliği ve yeterliliği iç denetimler ile sınanmalıdır. Yüklenici, çalıştıracağı 
taşeron firma personelinin de bahsi geçen eğitimleri almasını sağlamak ve bu hususu ilgili taşeron 
firma ile yapacağı sözleşmede dikkate almak zorundadır. 

5.3. Kurumsal Düzenlemeler, Gerekli Onay ve İzinler 

Bu çerçevenin uygulanmasındaki temel aktörler, İller Bankası Proje Yönetim Birimi (PYB) 
ve proje öneren MUSKİ’dir. Rol ve sorumlulukların özeti Tablo 18’de verilmiştir.  

Ana Yararlanan Kuruluş ve Sorumlulukları: 

Belediyenin aşağıdaki konuları içeren görevleri bulunmaktadır: 

• Genel hijyeni içeren sağlık ve sosyal yardım sağlamak, 
• Kentsel yolların, köprülerin ve kalkınma planında belirtilen benzeri altyapının inşaatını 

kapsayan kamu hizmetleri ile inşaat işleri için arazi kamulaştırmalarını gerçekleştirmek, 
• Kültür ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmek, 
• Tarım ve ekonominin yanı sıra toplum sağlığı ve sıhhi tertibat denetim uygulamalarını içeren 

refah düzeyini sağlamak, 
 
Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Ana Görevi: 

• Prensip olarak, gereken çevresel altyapının (içme suyu ve kentsel atıksu) inşaatı ve 
işletmesinden sorumludurlar.  

• Finansal, teknik ve inşaata yönelik yardım için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya İller 
Bankası'na başvurabilmektedir.  

• Hizmet sınırları içinde su temini tesislerinin inşaatı, işletilmesi ve bakımı ile kentsel atıksu 
altyapısından sorumludur.  
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Tablo 18: Rol ve Sorumluluklar 

 Belediye- MUSKİ İller Bankası  Dünya Bankası  

Finansal Roller  Talep sahibi  Finansal Aracı  Ana finansman kaynağı  

Başvuru Süreci  Talebe Dayalı 
Başvuruların Sunulması  

Dünya Bankası’na bilgi 
verilmek üzere 
başvuruların incelenmesi / 
analiz edilmesi  

Finansman sağlanması  

Hazırlık Süreci  

Dünya Bankası tarafından 
İller Bankası aracılığıyla 
getirilen uyulması istenen 
kanun, yönetmelik ve 
diğer ilgili politikaların 
uygulanması  

Proje boyunca ilgili tüm 
kural ve düzenlemelere 
uyulmasını sağlamak için 
seçilen belediyeler 
arasında koordinasyonun 
sağlanması  
Yatırım seçenekleri için 
dahili çalışma yapısının 
düzenlenmesi  

Hazırlık aşaması sırasında 
performans ve ilerleme 
veri tabanı sisteminin 
geliştirilmesinde İller 
Bankası’na yardımcı 
olunması  
İller Bankası’na teknik 
kılavuzluk sağlanması  

Personel Sayısı  
Bir Sosyal Uzman ve Bir 
Çevre Uzmanını 
görevlendirmek 

Ekibin yapısının 
belirlenmesi  

İzleme ekibinin 
oluşturulmasında İller 
Bankası’na yardımcı 
olunması 

Proje Rolleri  

ÇSYP’nin hazırlanması, 
gerekli hallerde 
AEYYEP’nın 
hazırlanması ve şikayet 
mekanizmasının 
oluşturulması  

ÇSYP ve Şikayet 
mekanizmasının izlenmesi 
konusundaki ana sorumlu  

Proje geliştirme 
aşamalarının genel olarak 
incelenmesi  
 

 

Tüm proje yapım işlerinin 
ve danışmanlık 
hizmetlerinin önceden 
tanımlanmış kurallar 
çerçevesinde ihale 
edilmesi  

Dünya Bankası’nın 
çevresel ve sosyal koruma 
önlemi politikalarının 
uygun şekilde 
uygulanmasını sağlamak 
için tüm sürecin 
denetlenmesi ve izlenmesi  

Banka standartlarına 
uyulup uyulmadığını tespit 
etmek için gelen 
raporların incelenmesi  
 

Diğer Paydaşların Sorumlulukları: 

İller Bankası 

İller Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili kurumudur. Bankanın iki ana 
fonksiyonu bulunmaktadır:  

a) Teknik yardım, hibeler ve krediler üzerinden yerel düzeyde altyapı gelişimini 
desteklemek,  

b) Merkezi vergi gelirlerini yerel idarelere aktarmak,  
 
Belediyeler Banka'nın paydaşlarıdır. İller Bankası, su temini, kanalizasyon şebekeleri, su ve 

atıksu arıtma tesisleri, katı atık yönetim sistemi, deniz deşarjı, jeotermal uygulamalar ile 
belediyelerin ihtiyaç duyduğu bina inşaatlarının (belediye binası, soğuk hava deposu, istasyon 
binaları ve peyzaj mimarisi, vb.) planlamasını, inşasını ve finansmanını gerçekleştirir. Proje 
özelinde İlbank aşağıdakilerin yerine getirildiğini temin edecektir: 
 

• MUSKİ’nin proje dokümanlarının Dünya Bankası gerekliliklerine uygun olarak 
hazırlanması konusunda ve halkın katılımı ve duyuru gereklilikleri rehberlik sağlamak, 
onaylanmış olan proje dokümanlarının revize edilmesi durumunda gerekli revizyonlar 
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yapıldıktan sonra ilgili dokümanları Dünya Bankası’nın yeniden onayına sunduktan sonra 
onaylanan dokümanların zamanlı bir şekilde MUSKİ tarafından istişare edilmesini ve 
yayınlanmasını takip etmek,  

• MUSKİ görevlilerine ve müşavirlerine, Dünya Bankası’nın kültürel varlıklar, gönülsüz 
yeniden yerleşim, doğal yaşam alanları, ormanlar ve uluslararası suyolları hakkındaki 
koruma önlemleri gereklilikleri (dokümanlar ve prosedürler) konusunda rehberlik sağlamak, 

• Projenin çevresel ve sosyal değerlendirmesine ilişkin dokümanlarını incelemek, MUSKİ’nin 
müşavirlerine yazılı görüş sunmak ve Dünya Bankası koruma önlemleri gerekliliklerine 
uygun olarak bu dokümanlara ve prosedürlerine resmi onay vermek, 

• ÇSYP’nin ve diğer çevresel ve sosyal koruma önlemleri gerekliliklerinin uygulanması ile 
ilgili anlaşmaların yer almasını sağlamak, 

• MUSKİ’nin ÇSYP uygulamalarını izlemek, denetlemek ve İller Bankası’na 3 ayda bir; rapor 
edilecek olan genel proje denetimi kapsamında performansı, tavsiyeleri ve atılması gereken 
ilave adımları belgelemek. Bu üç ayda bir düzenlenecek raporlar Iller Bankası tarafından 
derlenerek 6 ayda bir Dünya Bankası’na sunulacak proje ilerleme raporu kapsamında yer 
alacaktır 

• İlgili grupların ve yerel çevre/sosyal uzmanlarının proje uygulamasının çevre ve sosyal 
yönleri hakkındaki görüşlerine dair fikir sahibi olmak ve gerektiğinde saha ziyaretleri 
sırasında bu gruplarla görüşmek, 

• Proje uygulamasının çevresel ve sosyal koruma önlemleri ile ilgili hususları konusunda 
Dünya Bankası denetleme misyonları ile koordinasyon ve iletişim sağlamak, 

Dünya Bankası 

Dünya Bankasının görevi; Bankadan sağlanan kredinin ilgili iş kapsamında harcanmasını, 
bu iş ile ilgili gerçekleştirilen ihalelerin ve sözleşmelerin Dünya Bankası ihale ve sözleşme 
dokümanlarına ve prosedürlerine uygunluğunu denetlemek, onay vermektir. Yapılan işlemler belli 
periyotlar ile Banka tarafından kontrol edilecektir. 

Yüklenici 

İnşaat ve işletme aşamalarında projeden kaynaklı çevresel ve sosyal etkilerden sorumlu 
kuruluş MUSKİ Genel Müdürlüğü’dür. İnşaat aşamasının ihale sürecinde, MUSKİ tarafından 
ÇSYP’nin ihale dokümanına eklenerek yüklenicinin çevre ve sosyal konulardaki taahhütler 
konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Yüklenici tarafından gerçekleştirilen her türlü 
revizyonun ilgili proje dokümanlarına yansıtılması, süreçten İlbank’ın bilgilendirilmesi, yapılan ve 
onaylanan değişiklikler hakkında gerekli istişare sürecini yürütmek MUSKİ’nin görevleri arasında 
yer alır. Yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi gereken ve müşavir tarafından denetlenecek 
faaliyetler şu şekildedir: 

• Sözleşme dokümanının bir parçası olan ÇSYP dokümanı içerisinde yer alan tüm şartları ve 
kuralları sahada ve teknik ofiste hayata geçirilmesi ve gerekli olması durumunda MUSKİ ile 
revize edilmesi, 

• İnşaat aşamasında çalışacak personele gerekli eğitimlerin verilmesi, 
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• Çevre halkının ve Sivil Toplum Örgütleri’nin proje kapsamındaki ÇSYP konusunda 
bilgilendirme toplantısında MUSKİ’ ye gerekli bilgilendirmelerin yapılması, şikayet 
mekanizmasının yönetilmesi ve düzenli olarak MUSKİ’ ye şikayetlerin raporlanması, 

• Proje aktivitelerinin düzenli olarak izlenmesi ve ÇSYP kapsamında 3 aylık Çevre ve Sosyal 
İzleme Raporlarının hazırlanarak MUSKİ Genel Müdürlüğü’ne sunulması, 
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6. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI 

6.1. Çevresel ve Sosyal Arka plan 

6.1.1. Jeoloji 

Projenin yapılacağı alanda yapılan etüt ve literatür çalışmaları dikkate alındığında, Resim 
32’de sunulan jeoloji haritası uyarınca, magmatik kökenli Andezit-Trakiandezit ile düzlüklerde tüf 
kökenli alüvyonel seviyeler gözlenmektedir.  

Batı Anadolu'da yer alan Bodrum Yarımadası'nda, temeli Paleozoik yaşlı ve 'Güllük 
Formasyonu' olarak adlandırılan, konglomera-kumtaşı-şeyl detritik ardalanmalarından meydana 
gelen, hafif metamorfik bir birim oluşturur. Mesozoyik yaşlı birimler, Triyas-Liyas yaşlı dolomotik 
kireçtaşları (Pazardağı Formasyonu); Liyas-Malm yaşlı siltli-marnlı kireçtaşları (Karadağ 
Formasyonu) ve daha üstte Malm-Senomaniyen yaşlı pelajik kireçtaşları (Kışladağı Formasyonu) 
ile tüm bu çökelleri üstleyen üst Kretase-Paleosen yaşlı bir vahşi fliş (Bodrum Formasyonu) ile 
belirgindirler. Senozoyik kaya birimleri, Eosen- Oligosen yaşlı çökeller (Koyunbaba Formasyonu) 
ile başlar. Daha sonra Yarımada da şiddetli bir magmatizma etkin olarak çeşitli evrelerde plütonik 
ve volkanik kayaçları oluşturmuştur. 

İlk kez orta miyosende bir monzonit intrüzyonu izlenir. Daha sonra yaygın bir kalkalkalin 
volkanizma etkin olmuş ve tüf-aglomera yatakları, andezit-trakiandezit-latit-dasit-riyodasit türde 
lavlar oluşmuştur. Kabuksal malzeme ürünü bu kalkalkalin volkanizma belirgin bir süreçten sonra 
gittikçe, manto ürünü alkali olivin bazaltik oluşumlara dönüşmüştür. Bu suretle ikinci volkanik evre 
başlamış olup, bu kez alkali nitelikte ve dayklar şeklinde bazalt-trakibazalt-trakit türde lavlar 
oluşmuştur.  

İnceleme alanında, volkanizmanın üst miyosende bitiminden sonra, alt pliyosende oluşmuş 
kireçtaşları izlenir. Daha sonra kuvaternerde, travertenler, yamaç molozları, alüvyonlar ve olasılıkla 
komşu Kos Adası’nda havadan gelen süngertaşı parçaları ve tüfler yer alırlar.  
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Resim 32: Genel Jeoloji Haritası 



BODRUM İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI  
  
 

68 
 

6.1.2. Hidrojeoloji 

Kanalizasyon projesi kapsamında faaliyetin gerçekleşeceği Bodrum Yarımadası,  yeraltısuyu 
bakımından oldukça kısıtlı bir bölgedir. Proje alanı ve etki alanını kapsayan etüt raporları 
incelendiğinde bölge hakkında 1974 yılından başlayarak birçok çalışma yapılmıştır.  

1974 yılında DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nce hazırlanan "Bodrum-Karatoprak Yarımadası 
Hidrojeolojik Etüt Raporu"na göre; etüt alanında yeraltısuyu topografik yapı ve formasyon 
durumlarına göre, kıyı boyunca uzanan 13 küçük ovada toplanmıştır. Alüvyon, andezit, andezit tüfü 
ve aglomera birimleri bir miktar iyi kaliteli yeraltısuyu taşırlar. Anılan raporda etüt alanındaki 
ovalardan yılda emniyetli olarak 9,74 hm3 yeraltı suyu çekilebileceği belirlenmiş olup geçen zaman 
içinde yapılan gözlemler ve doneler dikkate alınarak bu değer 1998 yılında 11 hm3/yıl olarak revize 
edilmiştir. 

1982 yılında Karaova'da 1.364 ha arazinin sulanması gayesiyle hazırlanmış olan "Bodrum-
Karaova projesi" Bodrum Yarımadası’na içme ve kullanma suyu sağlayacak şekilde 1985 yılında 
revize edilmiştir. Revize planlama raporunda barajın 2 m yükseltilerek Gökpınar deresinin baraja 
derive edilmesi, bu şekilde Bodrum Yarımadası'na 2,7 hm3/yıl, kısıntılı sulama şartlarında 5 hm³/yıl 
içme ve kullanma suyu verilmesi öngörülmüştür. 

Bodrum Yarımadası dâhilinde, Bodrum Belediyesi hariç diğer bütün belediyeler son yıllara 
kadar sularını yarımada içinde ve kendi bölgelerinde açtıkları kuyulardan temin etmektedirler. DSİ 
Bodrum Yarımadası “Acil Su Temini Projesi” kapsamında yarımadanın tüm acil ihtiyacı dikkate 
alınmıştır. Bu projeyle birlikte, 6360 Sayılı kanun sonrasında işletmesi MUSKİ tarafından 
gerçekleştirilen, Güvercinlik İçme suyu Arıtma Tesisi 2012 yılında devreye alınmıştır. Bodrum 
Yarımadası’nda yer alan 10 adet (Bodrum, Bitez, Konacık, Ortakent, Turgutreis, Yalıkavak, 
Gündoğan, Göltürkbükü, Gümüşlük ve Yalı) yerleşim yerinin içme, kullanma ve endüstri suyu 
ihtiyacını karşılamaktadır. Aynı zamanda, yarımadanın su temin sisteminde yeraltı suyundan da 
yararlanabilmek adına, Turgutreis Merkez başta olmak üzere proje bölgesinde yer alan yerleşim 
birimleri için, MUSKİ tarafından yeni kuyular açılmıştır. 

Proje alanında, yapılan zemin sondajlarında yeraltı suyu 6.10 m ile 8.00 m arasında 
değişmektedir. Kazı ve imalat sırasında gelebilecek su akışlarına karşı proje alanı etrafında drenaj 
kanalları öncelikle oluşturulmalıdır. 

Yeraltı su kaynaklarının mevcutta ve proje kapsamında kullanımı söz konusu değildir.  

Faaliyetin her aşamasında, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında 
Kanun, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği, Yeraltı Sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı 
Korunması Hakkında Yönetmelik, ‘Dere Yatakları ve Taşkınlar’ adı ile yayınlanan 2006/27 no’lu 
Başbakanlık Genelgesi ve ilgili diğer mevzuatların hükümlerine uyulacaktır. 

6.1.3. Depremsellik 

Bakanlar Kurulu’nun 18.04.1996 gün ve 96/8109 sayılı kararı ile kabul edilen Türkiye 
deprem bölgeleri haritasında, Turgutreis Mahallesi dâhil olmak üzere tüm Muğla ili 1. Derece 
deprem bölgesi olarak tanımlanan alan içinde yer almaktadır. Bu nedenle atıksu arıtma tesislerinin 
projelendirilmesinde deprem riskinin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Türkiye deprem 
tehlike haritası Şekil 4, Muğla İli Deprem Bölgeleri Haritası Şekil 6 ile verilmektedir. 
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Şekil 4: Türkiye Deprem Tehlike Haritası 

 

 
Şekil 5: Türkiye Diri Fay Hattı Haritası** 

**Kaynak: Maden tetkik ve arama genel müdürlüğü-Türkiye Diri fay hattı haritası 
 
Bölgede son olarak 06.10.2016 tarihinde saat 08:03:07 Ege Denizi, 51.00 km. Muğla İli 

Bodrum ilçesinde 1,6 (M.L) büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir (T.C. Başbakanlık Afet 
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı). 
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Şekil 6: Muğla İli Deprem Bölgeleri Haritası 

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası T.C Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından 
hazırlanmış, Bakanlar Kurulu’nun 18.4.1986 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir. 
Bu haritaya göre, Muğla Bölgesi 1. Derece deprem bölgesi içindedir.  

Yapılacak olan her türlü yapıda Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın “Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” esaslarına uyulacaktır. 

6.1.4. İklim özellikleri 

Bölge Ege ve Akdeniz iklimlerinin sentezinden oluşan bir iklim özelliğine sahiptir. 
Bodrum'da subtropikal kuşak kapsamına giren, Akdeniz iklimi görülmektedir. Akdeniz iklimi, kış 
döneminin ılık ve yağışlı, yaz döneminin sıcak ve kurak geçtiği iklimdir. Yarımada olarak mikro 
klima alan özelliği göstermektedir. Yaz aylarında neredeyse hiç nem bulunmaz. Kış aylarında ise 
nem oranı oldukça düşüktür. Yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları oldukça ılık ve yağışlıdır. 

Akdeniz ikliminin genel özelliklerini taşıyan bölgenin ısı derecesi yıl boyunca genelde 
yüksektir. Nisan ve Kasım ayları arasındaki sıcaklık turizm için oldukça elverişlidir. 53 yıl boyunca 
kaydedilen yıllık ortalama sıcaklık 18,9 derecedir. En yüksek sıcaklık Ağustos ayında 440C, en 
düşük sıcaklık Şubat ayında -4,50C olarak tespit edilmiştir. 

Deniz suyu sıcaklığı, yörede 8 ay süresince denize girmeye elverişli derecededir. Bahar ve 
yaz aylarında hava, deniz suyundan daha sıcaktır. Buna karşın sonbahar aylarında deniz suyu 
sıcaklığı havadan daha fazladır. Ortalama deniz suyu sıcaklığı 19,4 0C, en yüksek deniz suyu 
sıcaklığı Ağustos ayında 31,2 0C ve en düşük sıcaklık ise Ocak ayında 7 0C olarak ölçülmüştür. 

Hava kalitesini etkileyen başlıca faktörler topografya, meteoroloji, doğal örtü, gibi tabii ve 
nüfus artışı, plansız kentleşme ve sanayileşme gibi beşeri faktörlerdir. Muğla bölgesinde hava 
kalitesini etkileyen temel faktörler sıralamasında evsel ısınma ve sanayi ilk sıralarda yer almaktadır.  

6.1.5. Flora ve Fauna 

Proje alanı yakın çevresindeki bitki örtüsünü tek yıllık otsu bitkiler ve yer yer Akdeniz’in 
doğal bitki örtüsünü olan maki topluluklarını oluşturan geniş yayılışlı türler oluşturmaktadır. 
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İlçenin bitki örtüsü olarak çok belirgin bir şekilde ikiye ayrılmıştır. Bodrum-Milas 
karayolunun batısında yer alan kısımda bitki örtüsü yer yer çalılık ve fundalıklar ile dikenli otlarla 
kaplıdır. Karayolunun doğusunda yer alan kısım iğne yapraklı kızılçam, meşe, palamut, yabani 
çilek, mersin ve sandal ağaçlarıyla kaplıdır. İlçenin % 61,3'ü ormanlarla kaplıdır. Proje alanı ve 
yakın çevresi flora elemanları Tablo 19’da sunulmuştur.  

Tablo 19: Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki Flora Elemanları 

Familya Takson Adı Türkçe İsim Yöresel 
İsim 

Fitocoğra
fik Bölge 

Endemiz
m 

Tehlike 
Sınıfı 

Amaranthacace
ae 

Amaranthus 
retroflexus 

Tilki Kuyruğu Hoşkuran - - - 

Anacardiaceae Pistacia atlantica Sakızlak - - - - 
Pistacia terebinthus Menengiç  - - - - 

Apiaceae Tordylium apulum - Geyikotu Akd. - - 
Eryngium creticum 
 

Boğa Dikeni  Akd. - - 

Torilis arvensis subsp. 
neglecta 

- - - - - 

Torilis leptophylla - - - - - 
Ferula tingitana Çakşır otu Baston 

Otu 
Akd. - - 

 
Asteraceae 

Centaurea solstitialis 
subsp. solistialis 

Peygamber 
çiçeği 

Zerdali 
dikeni 

 - - 

Inula graveolens Andız otu Anduz otu Akd. - - 
Inula viscosa Zimbit,    Zimerit, 

Zinebit 
Akd.  - - 

Crepis foetida L. 
subsp. rhoeadifolia 

Tüylü kanak    Kokar ot 
Kokar otu 

- - - 

Anthemis tinctoria  Sarı Papatya Papatya  - - - 
Anthemis cotula  Köpek 

Papatyası 
Papatya  - - - 

Senecio vernalis Kanarya otu Küllüce 
otu 

 - - 

Senecio vulgaris Kanarya otu Küllüce 
otu 

 - - 

Cichorium intybus Hindiba Yabani 
Hindiba 

 - - 

Calendula arvensis Nergis Altıncık  - - 
Scolymus hispanicus Altın dikeni Çetmi 

dikeni 
Akd. - - 

Carthamus dentatus Aspir -  - - 
Chrysanthemum 
coronarium 

Dağlama  -  - - 

Boraginaceae Echium italicum - - Akd. - - 
Heliotropium 
europaeum 

Siğil otu Boz ot - - - 

Brassicaceae Capsella bursa-
pastoris 

Çoban çantası - - - - 

Sinapis arvensis  - - - - - 
Raphanus 
raphanistrum 

Turp otu Hardal - - - 

Capparaceae Capparis spinosa var. 
spinosa 

Kebere  Gebre otu - - - 

Caryophylacea
e 

Silene vulgaris var. 
vulgaris 

Gıvışgan otu Cıvrıncık - - - 

Cistaceae Helianthemum 
salicifolium 

- - - - - 



BODRUM İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI  
  
 

72 
 

Cistus creticus Laden  Pamuk otu - - - 
Convolvulacea
e 

Convolvulus arvensis Tarla sarmaşığı - - - - 
Canvolvulus galaticus Tarla sarmaşığı - İr-tur. - - 

Euphorbiaceae Euphorbia characias Sütleğen  - Akd.   
 

- 

- 

Fabaceae Spartium junceum katırtırnağı Kuş 
çubuğu 

Akd. - - 

Lathyrus annuus Burçak - Akd. - - 
Scorpiurus muricatus 
var. subvillosus 

- - - - - 

Ceratonia siliqua  keçiboynuzu - Akd. - - 
Fagaceae Quercus coccifera Kermes meşesi Meşe 

ağacı 
Akd.  - - 

Mentha spicata subsp. 
spicata 

Nane  - - - - 

Salvia virgata Ada çayı Yılancık İr-tur - - 
Teucrium polium Acı yavşan - - - - 

Liliaceae Asphodelus aestivus Çiriş otu - Akd. - - 
Asphodelus fistulosus Çiriş otu Çiriş Akd. - - 
Ornithogalum 
pyrenaicum 

Tükürük otu Ak yıldız - - - 

Linaceae Linum nodiflorum Keten  - Akd. - - 
Malvaceae Malva sylvestris Ebe gümeci - - - - 

Alcea pallida Hatmi - - - - 
Oleaceae Phillyrea latifolia Akça kesme  - Akd.  - - 

Papaver rhoeas  Gelincik  - - - - 
Glaucium flavum Boynuzlu 

gelincik 
- - - - 

Thymelaeaceae Daphne gnidioides Develik,   
Havaza  

- Akd. - - 

Primulaceae Anagallis arvensis var. 
lutea 

Farekulağı -  Akd. - - 

Ranunculaceae  Ranunculus chius Düğün çiçeği - - - - 
Resedaceae Reseda lutea var. lutea Kuzu otu Gerdanlık - - - 
Rhamnacaea  Paliurus spina-christi karaçalı - - - - 
Rosaceae  Poterium spinosum Abdestbozan 

otu 
Çakır 
dikeni 

Akd.  - - 

Rosa canina Kuşburnu  Yabani 
gül  

Akd. - - 

Santalaceae Thesium billardieri - - İran-
Turan 

- - 

Scrophulariace
ae 

Verbascum blattaria Sığırkuyruğu  Labada  - - - 

Valerianaceae Valeriana dioscoridis - - Akd.  - - 
Zygophyllaceae Tribulus terrestris Demir dikeni - - - - 

Proje sahası ve yakın çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda endemik, nesli tehlike altında 
ve koruma altına alınması gereken herhangi bir bitki türü yer almamaktadır.  

Proje sahası ve yakın çevresinde tespit edilen fauna elemanları aşağıda sunulduğu üzere 
Memeliler (Mammalia), Kuşlar (Aves), Amphibia (İki Yaşamlılar) ve Sürüngenler (Reptilia) olmak 
üzere 3 ayrı başlık altında incelenmiştir. Gerek saha incelemeleri gerekse litetatür araştırmaları 
sonucu tespiti yapılan fauna elemanları; şubeleri, sınıfları, takımları, familyaları, Latince isimleri ve 
varsa Türkçe/İngilizce isimleri birlikte tablolar şeklinde sunulmuştur. (Tablo 20-21-22) 
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Tablo 20: Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel Memeli Türleri 

TAKIM/Familya Latince Adı Türkçe 
Adı 

ERL 
(=IUCN) 

Nisbi 
bolluk 

derecesi 

BERN 
Sözleşmesi 

AVL KAY
NAK 

Habita
t 

Araştır
ma 

alanı 
ARTIODACTYLA          

Suidae          
 Sus scrofa Yaban 

Domuzu 
LC -- -- Ek-II L Ormanl

ık 
alanlar 

Tüm 
Alan 

FISSIPEDIA          
Canidae          

 Vulpes 
vulpes 

Tilki LC sabit -- Ek-II L Her tip 
karasal 
habitat 

Tüm 
Alan 

INSECTIVORA          
Erinaceidae          

 Erinaceus 
concolor 

Kirpi LC -- -- -- L Bahçe, 
Ormanl

ar 

Tüm 
Alan 

Talpidae          
 Talpa 

europaea 
Avrupa 

köstebeği 
LC sabit -- -- L Tarım 

alanları
, 

Bozkırl
ar 

Tüm 
Alan 

RODENTIA          
Muridae          

 Mus 
macedonicus 

Tarla sarı 
ev faresi 

LC sabit -- -- L Açık 
arazi 

Tüm 
Alan 

 Microtus 
guentheri 

Tarla 
faresi 

LC sabit -- -- L Tarım 
alanları

, 
Bozkırl

ar 

Tüm 
Alan 

 Rattus rattus Siyah 
Sıçan, 
Keme 

LC sabit -- -- L Her tip 
karasal 
habitat 

Tüm 
Alan 

Tablo 21: Proje Alanı ve Yakın Çevresinde Bulunan ve Bulunması Muhtemel Kuş Türleri 

Familya Latince 
Adı 

Türkçe 
Adı 

İngilizce 
Adı RDB IUCN Nispi 

bolluk  END Bern  MAKK KAYNA
K 

Alaudida
e           

 Alauda 
arvensis Tarla kuşu Skylark - LC azalan - -- -- G 

Hirundini
dae           

 Hirundo 
rustica 

Kır 
Kırlangıçı 

Barn 
swallow - LC -- - -- -- L 

Ciconida
e           

 Ciconia 
ciconia Leylek White Stork - LC artan - -- -- L 

Corvidae           
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Tablo 22: Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki olması muhtemel Amfibi (iki yaşamlı)  ve Sürüngen 
türleri 

Familya Latince 
Adı 

Türkçe 
Adı IUCN 

Nispi 
Bolluk 

Derecesi 

Bern 
Sözleşm

esi 
AVL En

d. 
KAYN

AK Habitat Araştırma 
alanı 

AMPHIBIA           
Bufonidae           

 Bufo 
viridis 

Gece 
Kurbağası -- -- -- -- -- L 

Nemli 
alanlar, 

Taş altları 
toprak 

oyukları 

Tüm Alan 

Pelobatidae           

 
Pelobate

s 
syriacus 

Toprak 
Kurbağası -- -- -- -- -- L 

Gevşek ve 
yumuşak 

toprak 
içinde 

gömülü 
yaşar 

Tüm Alan 

REPTILIA           
Lacertidae           

 Ophisops 
elegans 

Tarla 
kertenkeles

i 
-- -- -- -- -- G Kırsal-

Maki Tüm Alan 

 
Anatolol
acerta 

danfordi 

Toros 
kertenkeles

i 
LC dengeli -- -- -- L 

Ormanlık, 
Maki, 

kayalık ve 
taşlık 

alanlar 

Tüm Alan 

 Corvus 
corax Kuzgun Raven - LC artan - -- -- L 

 Garrulus 
glandarius 

Bayağı 
Alakarga 

Eurasian 
jay - LC sabit - -- -- L 

Laridae           

 Larus 
minutus 

Küçük 
Martı Little Gull - LC artan - -- -- L 

Passerida
e           

 Passer 
domesticus Serçe House 

Sparrow - LC azalan - -- -- G 

Columbi
dae           

 Columba 
palumbus 

Tahtalı 
güvercin 

Woodpigeo
n A4 LC artan  - -- -- L 

 Streptopelia 
decaocta Kumru Collared 

Dove - - - - -- -- G 

Fringillid
ae           

 Carduelis 
carduelis Saka Goldfinch A4 LC sabit - -- -- L 

 Carduelis 
chloris Florya Greenfinch - LC artan - -- -- G 

Strigidae           

 Athena 
noctua Kukumav Little Owl A3 - - - -- -- L 
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Colubridae           

 Eirenis 
modestus 

Uysal 
Yılan LC dengeli -- -- -- L Maki-

Orman altı Tüm Alan 

 
Dolichop

his 
jugularis 

Kara yılan LC dengeli Ek II -- -- L 

Taşlık dere 
kenarları, 
Kayalık 

yamaçlar 

Tüm Alan 

 
Elaphe 

quatuerli
neata 

Sarı yılan -- -- Ek II -- -- L 

Seyrek 
Orman 
Maki, 
taşlık 

alanlar 

Tüm Alan 

Açıklama L: Literatür, G: Gözlem 

Kanalizasyon hattı projesi sadece karadaki bölgeyi içereceğinden, sucul Flora-Fauna’ya 
herhangi bir etkisi olmayacaktır. 

Faaliyet yapılan alan ve etkileşim bölgesinde bulunan hayvan türleri yaygın bulunan türler 
kategorisindedir. Havzada doğal olarak yayılış göstermektedirler. Geniş bir yayılış alanına 
sahiptirler. Hassas, koruma önceliği olan herhangi bir tür bulunmamaktadır. Bu nedenle, proje alanı 
ve etkileşim bölgesinin yanında, çevresinde ve buna benzer birçok alandaki habitat tiplerine 
yerleşebilir, bu habitatlara kolaylıkla adaptasyon sağlayabilirler. Bu nedenle, projenin ekosistem ve 
habitatlar üzerinde herhangi bir olumsuz etkisinin olması beklenmemektedir. 

Yapılacak faaliyetin gerektirdiği çalışmalar sırasında mevcut karasal ekolojik sistemde 
herhangi bir değişiklik meydana gelmeyeceği düşünülmektedir. 

Faaliyetin her aşamasında, tespiti yapılan tüm vahşi yaşam türlerinin proje faaliyetinden 
etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınacaktır. 

6.1.6. Hassas Alanlar 

Proje alanın yer aldığı Bodrum Yarımadası, Türkiye’nin iç ve dış turizmine açık en önemli 
yerleşim alanlarından biridir. Ayrıca, özgün kara ve deniz ekosistemlerine sahip olması nedeniyle 
önemli bir doğal yaşam alanıdır. Proje kapsamındaki mahallelerde; herhangi önemli çevre koruma 
bölgesi vb. hassas alanlar mevcut değildir.   

6.2. Çevresel ve Sosyal Etkiler 

Hava kalitesi: Projenin inşaat ve saha hazırlama çalışmaları kapsamında kazı işleri 
sebebiyle toz oluşumu beklenmektedir. Söz konusu etkilerin geçici ve geri döndürülebilir olduğu 
öngörülmektedir. Doldurma, boşaltma ve taşıma işlemleri sırasında toz oluşumun önlenmesi için 
gerekli tedbirler alınacak olup, taşıma sırasında taşıyıcı araçlar branda ile kapatılarak önlemler 
alınacaktır. Yollarda düzenli olarak sulama yapılarak toz oluşumu engellenecektir. 

Ayrıca, inşaat makine ve ekipmanlarından kaynaklanacak egzoz emisyonlarının oluşması 
beklenmektedir. Toz ve egzoz gazı oluşumuna karşı gerekli önlemler alınacaktır. Projenin hayata 
geçişi sırasında kullanılacak olan inşaat makine, ekipman ve araçların periyodik kontrol ve bakımı 
yapılacaktır. Bu bağlamda, etkilerin düşük seviyede olması beklenmektedir. Ancak, hassas alıcıların 
ve yakın çevredeki toplulukların emisyon seviyelerinden olumsuz etkilenmesinin tespiti 
durumunda, gerekli ek önlemler alınacaktır. 

 

http://www.iucnredlist.org/details/157294/0
http://www.iucnredlist.org/details/157294/0
http://www.iucnredlist.org/details/157294/0
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Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşaması; 

Projenin arazi hazırlık aşamasında öncelikle hafriyat toprağı kazısı işlemleri yapılacaktır. 

Projenin hafriyat kazısı süreçlerinde toz emisyonu oluşacaktır. Hafriyat kazısının yapılması, 
hafriyatın kamyonlara yüklenmesi, hafriyat döküm alanına götürülmesi işlemlerinde oluşacak toz 
emisyonu debileri, aşağıda Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Tablo 12.6’ da 
(Tablo 23) bulunan emisyon faktörleri kullanılarak kontrollü ve kontrolsüz çalışma koşullarına göre 
hesaplanmıştır.  

Tablo 23: Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri 

Kaynaklar Kontrolsüz Kontrollü Birim 
Sökme 0,025 0,0125 kg/ton 
Yükleme 0,010 0,005 
Boşaltma 0,010 0,005 
Nakliye (gidiş-dönüş toplam mesafesi) 0,7 0,35 kg/km-araç 
Depolama 5,8 2,9 kg toz/ha gün 

Her bir terfi merkezi 350 m2 alan kaplayacak olup maksimum 6 m temel kazısı yapılacaktır.  

Toplam Hafriyat Malzemesi  =  350 m2 x 6 m (kazılacak olan maksimum derinlik) 

                                       =  2100 m3 

Bodrum Yarımadasının genel zemin grubu andezit ve alüvyon tabakalardan oluşmaktadır. 
Zemin özellikleri göz önüne alındığında ortalama zemin özgül ağırlığı 1.8 d=1,5 ton/m3 kabul 
edilmiştir.* 

*Kaynak:Jeoloji Mühendisleri Odası - Bodrum yarımadasındaki magmatik kayaçların petrolojisi ve kökensel 
yorumu (https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/6ba72172e6a4f1d_ek.pdf)  

Hafriyat Malzemesinin Toplamı : 2100 m3 (yaklaşık) = 3780 ton (*d=1,8 ton/m3)  

Hafriyat Süresi    : 30 gün 

Günlük Çalışma Süresi   : 8 saat 

Saatlik üretilecek miktar  : 15,75 ton/sa 

Kontrolsüz Hesaplama Sonuçları; 

Sökme işleminden kaynaklanacak emisyon miktarı 

Saatlik Üretim Miktarı x Emisyon Faktörü  

Sökme Emisyon Debisi   = 15,75 ton/sa x 0,025 kg/ton  

                                               = 0,4 kg/sa 

Yüklemeden kaynaklanacak emisyon miktarı 

Saatlik Üretim Miktarı x Emisyon Faktörü  
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Yüklemeden Emisyon Debisi   =  15,75 ton/sa ×0,01kgtoz/ton 

                                             =  0,157 kg toz/sa 

Kontrollü Hesaplama Sonuçları; 

Sökme işleminden kaynaklanacak emisyon miktarı 

Saatlik Üretim Miktarı x Emisyon Faktörü  

Sökme Emisyon Debisi   = 15,75 ton/sa x 0,0125 kg/ton  

                                               = 0,196 kg/sa 

Yüklemeden kaynaklanacak emisyon miktarı 

Saatlik Üretim Miktarı x Emisyon Faktörü  

Yüklemeden Emisyon Debisi       = 15,75 ton/sa×0,005 kgtoz/ton 

                                           = 0,078 kg toz/sa 

Sahadan sökülen ve kamyonlara yüklenen hafriyat malzemesi belediyenin izinli döküm 
sahalarına götürülecektir. Kontrolsüz ve kontrollü şartlar altında yapılan hesaplamalarda; 

Kontrolsüz şartlar altında çalışılması durumunda oluşacak toplam toz emisyonu miktarı 

: 0,557 kg.toz/sa 

Kontrollü şartlar altında çalışılması durumunda oluşacak toplam toz emisyonu miktarı 

: 0,274 kg.toz/sa 

olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan kontrollü şartlardaki toplam emisyon değeri, 03.07.2009 
tarih ve 27277 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve 20.12.2014 tarih 
ve 29211 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.” Ek.2’de yer alan sınır (baca 
dışındaki yerlerde toz emisyon sınır değeri= 1.0 kg/saat) değerinin altında kalmaktadır.  

Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamalarında;  

• İnşaat makinelerinin periyodik bakımlarının yapılması sağlanacaktır. 
• Kazı malzemesinin taşınması sırasında periyodik olarak su püskürtme ve toz emisyonlarını 

önlemek için araçların tekerleklerinin yıkanması sağlanacaktır. 
• Hafriyat toprağının taşınması sırasında üzeri branda ile örtülecektir. 

İşletme Aşaması; 

Atıksularda görülen kokunun kaynağı, atıksu ile beraber gelen kimyasallar ya da organik 
maddenin ayrışması sonucu oluşan gazlardır. Atıksulardan kaynaklanan koku sebebi olan gazların 
en önemlileri hidrojen sülfür, amonyak, merkaptanlar gibi kimyasallardır.  
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Atıksu kanallarında ve terfi merkezlerinde kötü kokunun önüne geçilebilmesi; uygun 
tasarımın yapılması ve koku giderim ünitelerinin kurulması ile mümkün olabilmektedir. Ünite 
tasarımlarında gelecek yılların debi projeksiyonları göz önünde bulundurulmuş ve hesaplamalar pik 
debilerde bile optimum çalışma şartlarını sağlayacak şekilde yapılmıştır. Ayrıca her terfi merkezi 
için gerekli havalandırmanın sağlanması, ünitelerin koku oluşturmaması adına hava ihtiyacının 
karşılanması ve oluşacak kötü kokuların ünite üzerlerinde bulunan toplayıcı hatlar ile koku arıtma 
ünitesine alınması planlanmıştır. Terfi merkezleri içerisinde oluşması muhtemel gazlar toplayıcı 
kanallar vasıtası ile aktif karbon koku filtrelerine alınacaktır. Aktif karbon filtrelerde arıtılan hava 
koku oluşturan emisyonlardan arınmış olarak havaya verilecektir. Terfi merkezlerinden dışarıya 
verilecek havanın insan sağlığı ve konforu açısından olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Terfi 
merkezlerinin yapımı ile bölgede mevcut şartlarda kullanılan fosseptiklerin ve kontrolsüz atıksu 
deşarjının oluşturduğu çevre kirliliği ve kötü koku da ortadan kaldırılmış olacaktır.  

Aktif karbon filtreler koku oluşumunu engellemede sıkça kullanılan ve maliyeti düşük, verimi 
yüksek sistemlerdir. Aktif karbonlar kömür gibi yenilenemeyen kaynaklardan temin edilebildiği 
gibi hindistan cevizi kabuğu, pirinç kabuğu, fındık kabuğu gibi atık olarak sayılabilecek 
materyallerden de üretilebilmektedir. Filtrelerin çalışma prensibi ise hava içerisindeki koku 
oluşturan kimyasalların filtre yüzeyinde tutulması prensibine dayanmaktadır. Aktif karbon filtreler 
adsorbsiyon (yüzeyde tutulma) ilkesi ile çalışmaktadır. Aktif karbon filtreler evlerdeki su arıtma 
cihazları gibi birçok alanda kullanılmakta ve çevreye herhangi kirletici özelliği bulunmamaktadır. 
Terfi merkezleri içerisinde kurulacak olan aktif karbon filtrelerinin verimli çalışabilmesi için yüzey 
alanları/kapasiteleri doldukça yenilenmeleri gerekmektedir. Koku giderim üniteleri ve filtrelerin 
bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtre verimleri düşmeden filtrelerin değiştirilmeleri 
sağlanacaktır.  

Terfi istasyonlarının enerji ihtiyaçları elektrik şebekesinden sağlanacak olup, terfi istasyonları 
içerisinde koku emisyonu dışında kirletici emisyon oluşumuna sebebiyet verecek başkaca kaynaklar 
bulunmamaktadır. 

Alınacak önlemler; 

- Sistemde, hidrojen sülfür emisyonlarının önlenmesi için toplama sistemi düzenli olarak 
denetlenecek ve gerekli tıkanıklık açma çalışmaları yapılacaktır. 

- Boru hatlarında çamur birikmesi önlenecektir. (örn. boru hatlarının temiz suyla yıkanması). 
- Çalışma koşullarının optimize edilmesi ve kokunun dışarı çıkmasının önlenmesi için 

proseslerin sürekli olarak izlenmesi sağlanacaktır. 
- Atıksu toplama sistemlerinde koku oluşumunu kontrol altına almak için deşarj 

yönetmeliklerine göre kollektör hatlarındaki deşarjların düzenli olarak denetlenmesi 
sağlanacaktır. 

- Kanalizasyon sistemlerinin akışı sağlayacak şekilde projelendirilmesi yapılmış, kanalizasyon 
sistemlerinin kritik noktalarına hava verilmesi düşünülmüştür. 

- Kanalizasyon şebeke hatları ve terfilerde sezon öncesinde kokuya sebebiyet verebilecek 
organik maddeler, yüksek vakum kapasiteli ekipmanlar ile rutin temizlenecektir. 

- Mikrobiyal büyümeyi sağlayan koşulları kontrol altına almak adına pH kontrolü ve 
dezenfeksiyon işlemleri uygulanacaktır. Ayrıca, türbülanstan dolayı oluşacak olan kokuların 
minimize edilmesi amacıyla atıksu toplama sisteminin projelendirilmesinde türbülans 
durumlarına özellikle dikkat edilmiştir. 

- Uygun ve doğru tasarlanmış boru ve kanallar boyunca hidrolik sıçramaların elimine edilmesi, 
işletme koşullarında su seviyesinin kontrolü ile serbest düşüşten kaynaklı türbülansın 
minimize edilmesi sağlanacaktır.  
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- Aerosol bileşiklerinin salınımının kontrol altına alınması ile koku oluşumu kontrol altına 
alınabilecektir. 

19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren “Koku 
Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” hükümlerine riayet edilecektir.   

Gürültü: İnşaat ekipman ve araçlarından kaynaklanacak olan gürültünün proje yakın 
çevresindeki hassas alıcılar üzerinde olumsuz etki oluşturması beklenmektedir. Etkiyi en aza 
indirmek amacı ile inşaat çalışmaları gündüz saatlerinde (07:00 – 19:00) gerçekleştirilecektir. 
Bunun yanında gürültü seviyeleri hassas alıcı ortamlarında düzenli olarak izlenecek ve gerekli 
olması durumunda ek önlemler alınacaktır. 

Terfi istasyonları içerisinde kullanılacak makine-ekipman kaynaklı oluşacak olan gürültü, 
kapalı yapı içerisinde sönümlenecek ve dışarıya rahatsız edici etkisi olamayacaktır. Gerekli ses 
izolasyonları alınacaktır. 

Tesisin tüm ünite ve birimlerinin planlamasında, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi 
Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği” ve 08/11/2015 tarih ve 29536 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”  Madde.28 gereği ilgili 
hükümlerine riayet edilecektir.  

Yönetmelikteki sınır değerlerin sağlanması için gerekli önlemler alınacak olup, yakında 
bulunan yerleşim yerleri ile inşaat alanı arasında “Çevresel Gürültü Değerlendirmesi ve Yönetimi 
İle İlgili AB Direktiflerinin Uyumlaştırılması ve Uygulamaları” Projesi kapsamında yayınlanan 
Gürültü Azaltım Önlemleri El Kitabı uyarınca belirlenen engelleme yöntemleri kullanılarak ses 
düzeyinin düşürülmesi sağlanacaktır. Sahada yapılacak çalışmalar gündüz zaman diliminde 
gerçekleştirilecek olup gece çalışma yapılmayacaktır. 

Arazi içerisinde çalışacak iş makinelerinin ve ekipmanların bakımlarının zamanında ve 
düzenli yapılması ile çalışma noktaları çevresinde bulunan işçilerin, yöre halkının ve hayvanların 
etkilenmemesi için oluşması muhtemel gürültünün azaltılması sağlanacaktır. İş makinelerinin aynı 
anda çalıştırılmamasına özen gösterilecektir. Şantiye alanı çevresinde oluşturulacak olan bariyerler 
ve alanda bulunan ağaçlar gürültünün yutulmasına katkı sağlayacaktır. 

Projenin işletme aşamasında gerçekleştirilecek faaliyetler kapalı ortamlarda yürütülecektir. 
Terfi merkezlerinde kullanılacak olan pompalar suyun içerisinde yer alacak olup, etrafları 
betonarme duvarlar ile çevrilecektrir. Mekanik ekipman kaynaklı oluşan gürültü betonarme 
duvarlarda yutuma uğradıktan sonra hava yolu ile alıcı ortama iletilmektedir.  Bu nedenle işletme 
aşamasında dış çevreyi rahatsız edecek boyutta gürültü oluşmayacaktır.  

Gürültü kirliliği ile ilgili gerekli izlemeler yapılacak olup, terfi merkezleri kaynaklı gürültü 
sorunu oluşması durumunda oluşacak soruna yönelik ek önlemler (ek ses yalıtım malzemeleri 
kullanılması, ses bariyeri inşa edilmesi vb.) alınacaktır. 

04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı (Dğşk. R.G.: 08.11.2015/29536) Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” 
hükümlerine uyulacaktır. 

Su ve Atıksu: MUSKİ ve müşaviri, proje için gerekli su ihtiyacını yeraltı ve yüzey suları 
üzerinde olumsuz bir etki yaratmadan sağlamakta yükümlüdür. Kazı sonucu açılan hendeklerin, 
yüzeysel su, yeraltı suyu veya yağış sonucunda dolması durumunda bu kanallardaki muhtemel 
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çamurlu su boşaltılırken, atılacak su doğrudan alıcı ortama deşarj edilmeyecektir. Bu sular, içindeki 
kum ve çamur alındıktan sonra alıcı ortama deşarj edilecektir. 

Trafik: Yapılacak olan çalışmalar kapsamında, çalışma sahalarına araç giriş-çıkışı 
olacağından yerel trafikte inşaat araçlarının girmesi ve dolayısı ile yoğunlaşma beklenmektedir. 
Çalışma alanlarının tam olarak çevrelenmemesi ve gerekli uyarı işaretlerinin yerleştirilmemesi 
sonucunda toplum sağlık ve güvenliğini tehdit edecek kazalar oluşabilir. Söz konusu durumların 
önlenebilmesi için inşaat takvimi ve trafiğe ilgili kısıtlamalar zamanlı bir şekilde kamuya 
duyurulacaktır.  

Toplum sağlığı ve güvenliği: MUSKİ ve müşavir şirketler kazı ve inşaat çalışmaları öncesi 
çalışma yapılacak bölgelerde bölge halkı için gerekli güvenlik önlemlerini alacaktır. Çalışma 
alanına uyarı ikaz şeritleri ve çitler yerleştirilerek izinsiz girişler engellenecektir. İnşaat alanında 
çalışma süresince kısıtlı yollar dışındaki alternatif güzergâhlar halkın bilgilenmesi amacıyla 
duyurulacaktır. Çalışma alanında yazılı, sözlü ve sesli uyarı işaretleri ile halkın bilgilendirilmesi 
sağlanacak, engelli vatandaşların ulaşımı dikkate alınarak gerekli tedbirler alınacaktır. İnşaat 
çalışmalarına başlanmadan önce çalışma yapılacak alanlar ve çalışma saatleri hakkında yazılı 
bilgilendirme yapılacaktır. COVID-19 ve diğer olası salgın/bulaşıcı hastalıklara yönelik Sağlık 
Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurum ve 
kuruluşların yaptığı bilgilendirmeler düzenli olarak takip edilecek ve alınan tedbirlerin güncelliği 
gözden geçirilecektir. Saha çalışmalarının yöre halkının sağlığı açısından risk oluşturmaması adına 
faaliyet kapsamında çalışacak personel ve kullanılacak malzeme ile halkın temas etmemesi 
sağlanacak, salgın çerçevesinde alınacak tedbirler bu kapsamda genişletilecektir. 

COVID-19 ve diğer olası salgın ve bulaşıcı hastalıklara yönelik sahaya özgü beklenmedik 
durum / acil durum / kriz yönetimi / eylem planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. Acil eylem 
planlarında, sahada oluşabilecek olası tıbbi atıkların depolanması ve bertaraf edilmesine yönelik 
düzenlemeler de göz önünde bulundurulacaktır. Bu atıkların malzemeye bağlı olarak bulaşıcı 
kalabileceği ve miktarının zaman içerisinde artabileceği de dikkate alınacaktır. Bireylerin rollerinin 
ve sorumluluklarının anlaşılır olması için, acil eylem planlarında hem çalışanlara hem de proje 
sahasına yakın bulunan ya proje sahasından geçen yerleşim yerlerinde yaygın bir bilgilendirme 
yapılacaktır. 

İşçi sağlığı ve güvenliği: İnşaat çalışmaları gerekli önlemler alınmazsa çalışanların sağlık 
ve güvenliğini tehdit edecek kazalara sebep olabilir. Bu bağlamda, MUSKİ ve müşaviri şirketler 
çalışanlara güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamakla yükümlüdür. Çalışanlar, iş tanımları, 
sorumlulukları, bölge halkı ile olan ilişkileri ve yapılan işle ilgili sağlık ve güvenliği tehdit edecek 
riskler hakkında işe başlamadan önce bilgi sahibi olacaktır.  Çalışanlara gerekli kişisel koruyucu 
ekipmanlar sağlanacak ve düzenli eğitimlerle iş ve iş güvenliği ile ilgili bilgi verilecektir. İnşaat 
çalışmalarına başlanmadan önce yapılacak tüm işler için Risk Değerlendirme Raporu hazırlanacak 
olup, risklerin bertarafı için gerekli önlemler alınacaktır. Olası bir kaza ve acil durum için “Acil 
Durum Planları” hazırlanacak ve acil durum ekipleri kurularak acil durum senaryolarına uygun 
tatbikat ve eğitimler yapılacaktır.  

Ayrıca COVID-19'da dahil olmak üzere her hangi başka bir salgın ve/veya bulaşıcı hastalık 
olması durumunda, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma, ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve 
Dünya Sağlık Örgütü’nün konu ile ilgili yönlendirmeleri, yönergeleri ve tavsiyeleri takip edilecek 
ve konu ile ilgili hem çalışanların iş sağlığı ve güvenliği için hem de çalışma alanları için gerekli 
her türlü önlem alınacaktır. 

COVID-19 ve diğer olası salgın ve bulaşıcı hastalıklara yönelik sahaya özgü beklenmedik 
durum / acil durum / kriz yönetimi / eylem planı hazırlanacak ve uygulanacaktır. Acil eylem 
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planlarında, sahada oluşabilecek olası tıbbi atıkların depolanması ve bertaraf edilmesine yönelik 
düzenlemeler de göz önünde bulundurulacaktır. Bu atıkların malzemeye bağlı olarak bulaşıcı 
kalabileceği ve miktarının zaman içerisinde artabileceği de dikkate alınacaktır. Bireylerin rollerinin 
ve sorumluluklarının anlaşılır olması için, acil eylem planlarında hem çalışanlara hem de proje 
sahasına yakın bulunan ya proje sahasından geçen yerleşim yerlerinde yaygın bir bilgilendirme 
yapılacaktır. 

Çalışanlara COVID-19 semptomları, nasıl korunmaları ve semptomlar ortaya çıktığında ne 
yapılması gerektiği konusunda düzenli aralıklarla eğitim verilecektir. 

Alınacak tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamalarında hem iş sağlığı ve güvenliği 
profesyonellerinin hem de çalışanların görüşleri dikkate alınacaktır. 

Büyük çalışma ekipleri daha küçük birimlere ayrılacak ve çalışanların sosyal mesafe 
sınırlamalarına uygun hareket etmesini sağlanacaktır. 

Şantiyedeki faaliyetlerin mümkün olan en az sayıda çalışan ile sürdürülebilmesine yönelik bir 
çalışma planı oluşturulacaktır. Ara dinlenmeler de dâhil olmak üzere çalışma süreleri içerisinde 
çalışanların birbirleriyle etkileşimlerinin asgari düzeyde olması sağlanacaktır. 

Hastalık bulaşma riskine karşı çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu 
donanımlar kullanması sağlanacaktır. Kişisel koruyucu donanımların çalışanlar tarafından ortak 
kullanımını ve hijyenik özelliğini kaybeden veya tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanılması 
engellenecektir.  

Faaliyet alanına yeni gelen malzemelerin belirlenecek özel alanlarda depolanması sağlanacak, 
yetkili çalışanlar dışında bu alanlara giriş ve çıkışlar ile malzemelere temas önlenecektir. 

İstihdam: Projenin inşaat sürecinde personel çalıştırılmasına ihtiyaç duyulacaktır. Mümkün 
olduğu ölçüde yerel halktan iş gücü ve istihdam sağlanacaktır. Bununla beraber konusunda uzman 
olan ve şehir dışından gelen çalışanlar için barınma ihtiyacı olabilecektir. Şehir merkezine yakın 
alanlarda barınma sağlanacaktır.  

MUSKİ ve alt müşavirleri hiçbir şekilde çocuk işçi çalıştırmayacak, kimseye zorla işçilik 
yaptırmayacaktır. Çocuk çalıştırma, zorla iş yaptırma, ayrımcılık, dernek ve toplu sözleşme 
özgürlüğü ile ilgili tüm Türk Kanunları ve Uluslararası İşgücü Organizasyonu Konvansiyonlarına 
tam anlamıyla uyumlu hareket edeceklerdir. 

İşgücü akışı yatırımların inşası için inşaat şantiyesinde kurulacak kamplarda işçilerin uzun 
vadeli konaklamasından kaynaklanabilecek riskler ile alakalı olup, inşaat alanına şantiye sahası 
kurulmayacaktır. Çalışanların mümkün mertebe yöre halkından olması sağlanacaktır. Bu sebeple 
işçi akını öngörülmemektedir. 

Atık yönetimi: Çalışmalar sırasında, bitkisel üst toprağın zaman zaman kaldırılması 
gerekebilecektir. Ancak kazı malzemesinin ihtiyaçtan fazla olması durumunda ilgili kurumlarla 
iletişime geçilerek fazla hafriyatın uygun şekilde bertarafı sağlanacaktır. Hafriyat atıklarının 
yanında, tehlikeli ve tehlikesiz katı atıkların da oluşması beklenmektedir. Söz konusu atıklar, yerel 
mevzuat ile uyumlu olarak inşaat sahalarında ayrı ayrı depolanacak ve lisanslı tesislere taşınması ve 
bertarafı sağlanacaktır. MUSKİ ve müşaviri, lisanslı tesislerle irtibatın ve tüm atıkların yerel 
mevzuat ve DB kriterleri çerçevesinde geri kazanımı/bertarafının sağlanmasından sorumludur. 
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Çalışacak tüm personel atık azaltımı ve atık yönetimi konusunda bilinçlendirme eğitimi 
verilecektir. 

Proje kapsamında kullanılacak olan koruyucu malzemelere ilave olarak salgın sebebiyle 
ilave koruyucu malzemeler (maske, eldiven vb.) kullanılması da söz konusudur. Personelin 
kullanmış olduğu bütün koruyucu ekipmanlar tıbbi atık olarak değerlendirilebilecek ve buna uygun 
olarak acil eylem planları hazırlanacaktır. Personel kaynaklı tıbbi atıklar diğer atıklardan ayrı olarak 
25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği” ve Sağlık Bakanlığı’nın yayımlayacağı kılavuzlar doğrultusunda 
depolanarak bertaraf edilecektir. 

Doğal Yaşam Alanları: Proje alanının içinde bulunduğu Bodrum Yarımadası, Türkiye’nin 
iç ve dış turizmine açık en önemli yerleşim alanlarından biridir. Ayrıca, özgün kara ve deniz 
ekosistemlerine sahip olması nedeniyle önemli bir doğal yaşam alanıdır. Proje kapsamındaki 
mahallelerde herhangi önemli çevre koruma bölgesi vb. hassas alanlar mevcut değildir.   

Kültürel varlıklar: Projenin bu aşamasında, kültür varlıklarına bir etki öngörülmemektedir. 
Rastlantısal bulgular için Türk mevzuatına uygun rastlantısal bulgular prosedürü oluşturularak, söz 
konusu durum halinde ilgili makamlarla iletişime geçilecek ve mevzuatın uygulanması 
sağlanacaktır. 

Arazi Edinimi: Türkiye'deki yasal çerçeve kapsamında, arazi edinimi / kamulaştırma 2942 
sayılı Kamulaştırma Kanununa (2001 yılında 4650 sayılı kanun ile değiştirilmiştir) dayanmaktadır. 
Bu Kanunun amacı, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin 
mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların, Devlet ve kamu tüzel kişilerince kamulaştırılmasında 
yapılacak işlemleri, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının 
idare adına tescilini, kullanılmayan taşınmaz malın geri alınmasını, idareler arasında taşınmaz 
malların devir işlemlerini, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların 
çözüm usul ve yöntemlerini düzenlemektir. 

Proje kapsamında saha çalışmalarında hat güzergâhlarının belirlenmesinde özellikle kadastral 
yol olmayan bölgeler, özel mülkiyet vb. kamulaştırma işlemlerine tabi olabilecek hususlar bertaraf 
edilmiş olup, hat güzergâhının imar yollarından geçirilmesi hedeflenmiştir. Borular gömülü 
vaziyette olacaktır. MUSKİ’nin “Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Projesi’nde arazi 
edinimine konu arazi bulunmamaktadır. Söz konusu projenin fiziksel yerinden edinime sebep 
olması beklenmemektedir. Revize edilen proje kapsamında yeni yapılacak tüm terfi merkezleri yeri 
için (20 adet) mülkiyetle ilgili gerekli izinler alınmış olup, herhangi bir arazi edinimi ihtiyacı 
bulunmamaktadır. 

 
Yeni ilave edilen 7 adet terfi merkezinin 6’sı park alanında ve 1’i Bodrum Belediyesi’ne ait 

tapulu alanda kalmaktadır. Terfi istasyonlarının bulunduğu alanların uygun şekilde ağaçlandırılması 
ve park olarak mevcut kullanımı devam eden alanların niteliğinin değiştirilmemesi, buna uygun 
olarak çevre düzenlemelerinin yapılması planlanmaktadır. Söz konusu alanlarda günlük kullanımın 
etkilenmemesi için gürültü ve koku oluşumu ile ilgili başlıklar altında sunulan önlemlerin alınması 
sağlanacaktır. Terfi merkezleri yapılacak alanların arazi kullanımı sınırlandırılacak olup, gereksiz 
saha kullanımından kaçınılacak, terfi merkezleri etrafında çevre ile uyumlu olacak şekilde peyzaj 
çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca terfi merkezlerinin yapılması ile mevcut fosseptik ve paket arıtma 
ünitelerinin bulunduğu sahalar da rekreasyon amaçlı kullanıma kazandırılabilecektir.  

Yeni yapılacak kanalizasyon hattı güzergâhı için eski güzergâh kullanılacaktır. Bu sebeple 
proje alanlarında yapıların etkilenmesi veya fiziksel yer değişikliği beklenmemektedir. 
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MUSKİ’nin “Bodrum İlçesi Kanalizasyon Şebeke Hattı Projesi’nde arazi edinimi söz konusu 
değildir. Şebeke hattının pompa, terfi vb. sabit bileşenleri için irtifak veya mülkiyet kamulaştırması 
gerekmemektedir. İnşaat sürecinde yeni geçiş yolu açılması gerekmeyecek, kalıcı veya geçici süre 
ile şahıs arazisine ihtiyaç duyulmayacaktır.   

Borular ve inşaat malzemeleri için stoklama yapılması gerekir ise Büyükşehir Belediyesi’ne 
ait alanların depo olarak kullanılması sağlanacaktır. 

Peyzaj Çalışmaları: Arazi kullanım amacı park olarak belirlenen yerlerde yapılacak olan 
çalışmalarda mevcut parkların niteliğinin ve görüntüsünün bozulmamasına önem gösterilecek, 
gerekli şartlar sağlanması akabinde ağaçlandırma ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilerek mevcut 
arazi kullanımını aksatmayacak şekilde çalışmalar yapılacaktır. Yürüyüş yolları, spor aletleri gibi 
halkın günlük kullanım imkânlarının bozulmamasına özen gösterilecektir. Terfi merkezi etrafına 
hem gürültüyü yutması hem de görsel güzellik oluşturması açısından uzun ömürlü bitkilerle setler 
oluşturulabilecektir. Betonarme terfi merkezi yapılarının Bodrum mimarisine uygun olarak inşa 
edilmesi sağlanacaktır.  

6.3. Etki Azaltma Planı 

Planlanan proje kapsamında, projenin her aşamasında arazi, su, hava ve diğer ortamlar 
üzerinde olabilecek etkileri azaltmak amacıyla Etki Azaltma Planı hazırlanmıştır. 

          6.3.1. Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör Hattı İnşaat Aşaması Etki Azaltma Planı 

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

İnşaat Ulaşım 
Güvenliği 

• İnşaat alanının etrafına açıkça 
görülebilir uyarı ve bilgilendirme 
levhalarının asılması,  

• Çalışmalar için zaman 
sınırlamasının getirilmesi, 

• Bölgede yaşayanların en az bir 
hafta öncesinde yapılacak çalışma 
ile ilgili bilgilendirilmesi, 

• Çalışmalar sırasında yerel halk 
tarafından kullanılan yollarda 
ulaşımda aksamaların meydana 
gelmemesi için alternatif yolların 
belirlenmesi, 

• Yayaların güvenliği için, geçici 
yaya ve yürüme yollarının 
oluşturulması, geçici yolların 
engelli kişilerin kullanımına uygun 
olarak sağlanması, 

• Kedi- köpek vb. hayvanların kazı 
alanına giriş ve çıkışlarının 
önlenmesi amacıyla tedbir 
alınması, 

• Hız limiti kurallarına uyulması  
• İnşaat sırasında çalışacak olan araç̧ 

sürücüleri ve iş makinalarını 

Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

MUSKİ, 
Yüklenici 
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kullanacak personele güvenli sürüş 
için bilgilendirme yapılması, 

• Nakliye faaliyetleri sırasında, 
mevcut yollara zarar verilmemesi, 

• Her hangi bir zarar verilmesi 
durumunda, hasar maliyetinin 
karşılanması, çalışmaları 
yapılacaktır. 

Aşama Konu İyileştirme Önlemi Maliyet Kurumsal 
Sorumluluk 

İnşaat Yaya 
Güvenliği 

• Çalışma sahası güvenlik sınırı 
oluşturularak ışıklı ve sesli uyarı 
levhaları ile güvenlik sağlanacaktır. 

Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü,
Yüklenici     

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

İnşaat Trafik • Onaylı trafik sirkülasyon 
projelerine uygun olarak trafik akışı 
güvenlik tedbirleri ve uyarı 
levhaları ile sağlanması, 

• Alternatif geçiş güzergahları 
hakkında sürücülerin 
bilgilendirilmesi, çalışmaları 
yapılacaktır. 

 
Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

 
MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü,  
Yüklenici     

Aşama Konu İyileştirme Önlemi Maliyet Kurumsal 
Sorumluluk 

İnşaat Katı Atıklar 
 

• Minimum atık oluşumunu 
sağlayacak önlemler alınması, 

• İnşaat çalışmaları sırasında ortaya 
çıkan tüm tehlikesiz atıklar ve kazı 
materyalleri katı atık depolama 
sahasında çevreye zararı 
olmayacak, yerel mevzuat ve 
Dünya Bankası kriterlerine uyacak 
şekilde atıkların sınıfları 
belirlenerek (geri kazanılabilir, 
tehlikeli, inört, tehlikesiz vb.) 
geçici depolanması, 

• Tekrar kullanılabilecek olan taş, 
toprak ve diğer materyaller proje 

Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü, 
Yüklenici    
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gerçekleştirme çalışmalarında 
kullanılması, 

• Tekrar kullanılmayacak olan 
tehlikesiz ve tehlikeli atıkların 
mevzuata uygun şekilde lisanslı 
tesislerce bertaraf edilmesinin 
sağlanması,  

 
• Atık üretimi, depolanması ve 

bertarafına ilişkin kayıtların 
tutulması, 

• Çalışanlara atık yönetimi 
uygulamaları ile ilgili eğitimler 
verilmesi, 

• Tüm fazla kazı materyallerinin 
ilgili belediye birimlerince seçilen 
katı atık depolama alanında uygun 
şekilde depolanması, 

     çalışmaları yapılacaktır. 

Aşama Konu İyileştirme Önlemi Maliyet Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
Tehlikeli 
Atıklar 

 
• İşlerin yapılması sırasında 

kullanılan araçların ve diğer makine 
ekipmanların durumlarının 
periyodik olarak incelenmesi, 

• Akaryakıt ve yağların mevzuata 
uygun olarak depolanması, 
dökülmeye karşı ilgili yerin 
izolasyonu ve temizlenmesi 
amacıyla uygun ekipmanların 
sahada bulundurulması,  

• Acil durum planlarında kaza ve 
döküntü sırasında yapılacaklar ve 
görevli ekiplerin belirlenmesi. 
Dökülme ve kaza durumunda 
uygun temizleme ekipmanları 
sahada bulundurulacak ve görevli 
ekipler tarafından kullanımı 
sağlanacaktır.   

• Atık yağların ve oluşabilecek diğer 
tehlikeli atıkların yerel mevzuat ile 
uyumlu olarak geçici depolanması 
ve lisanslı tesislerce bertaraf (geri 
kazanımı) ile ilgili yönetmeliklere 
göre sağlanması, 

     çalışmaları yapılacaktır. 

 
Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır
. 

 
MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü, 
Yüklenici 
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Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
Mevcut 
altyapıya 
etkiler 

• İnşaat çalışmalarına başlamadan 
önce, ilgili kurumların (gaz, 
elektrik, telekomünikasyon, yakıt 
hatları vb. ile ilgili) 
bilgilendirilmesi ve diğer yapılara 
zarar gelmemesi için gerekli 
izinlerin alınması, 
çalışmaları yapılacaktır. 

 

 

 

 
Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır 

 
MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü  

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
Su 
temininde 
periyodik 
kesintiler 

 
• Su kesintilerinin su temini şirketi 

ile birlikte programlanması ve 
nüfus üzerindeki etkilerin en aza 
indirgenmesi için halkın önceden 
bilgilendirilmesi, 
çalışmaları yapılacaktır. 

 
Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır 

 
MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü  

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
Arazi 
Kullanımı 

 
• Bitki örtüsünün kaldırılmasının 

gerektiği yerlerin en aza 
indirgenmesi, 

• İşlerin tamamlanmasının ardından 
kaldırılan bitki örtüsünün yeniden 
serilmesi veya alanın yeniden 
bitkilendirilmesi, 
çalışmaları yapılacaktır. 

 
Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır
. 

 
MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü, 
Yüklenici    

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
Kültürel 
Miras 

 
• Tarihi eser, kültürel veya tarihi 

açıdan değerli maddelerin 
bulunması durumunda, tüm 
çalışmaların durdurulması ve ilgili 
mercilerle temas kurulması, 

 
Proje Bütçesi  
kapsamında 
karşılanacaktır
. 

 
MUSKİ, 
Kültür 
Varlıklarnı 
Koruma 
Bölge Kurulu 
Müdürlüğü, 
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• İlgili yerin korunması için tüm 
gerekli önlemlerin organize 
edilmesi, 

• Resmi talimat alınıncaya kadar 
hiçbir çalışmaya devam 
edilmemesi, 

           çalışmaları yapılacaktır. 

Yüklenici 
Firma 

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
Gürültü 

 
• Çalışmalar için zaman 

sınırlamalarının getirilmesi, 
• Çalışmalar için program ve/veya 

başka türlü belirli sınırlamalarının 
belirlenmesi, 

• Yakın yerleşim yerlerinde ikamet 
edenlerin inşaat faaliyetleri 
zamanlaması hakkında 
bilgilendirilmesi, 

• Sürekli şantiye gürültüsünün 
(gündüz) yakın yerleşim yerlerinde 
ve hassas alıcılar üzerinde 70 dBA 

(Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği) sınır değerine 
uyulması, 

• Sınır değerleri sağlamak iş 
makinelerinin periyodik bakım ve 
yağlamaları zamanında ve düzenli 
olarak yapılması ve fazla gürültüye 
neden olabilecek parçaların 
yenilenmesi, 

• Çalışanlara gürültü azaltıcı 
tedbirler ve gürültü oluşumunu 
azaltma konusunda eğitim 
verilmesi,  

çalışmaları yapılacaktır. 

 
Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

 
MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü, 
Yüklenici 
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Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
İnşaat ve kazı 
araçlarının 
ekipmanlarını
n gürültüsü 

   
• Kazı sadece 07:00 ile 19:00 

saatleri arasında 
gerçekleştirilmesi, 

• Akşam çalışmasının gerekli 
olması halinde, halkın en az bir 
hafta öncesinden 
bilgilendirilmesi, 
çalışmaları yapılacaktır. 

 
Proje Bütçesi  
kapsamında 
karşılanacaktır. 

 
MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü, 
Yüklenici 

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
Toz 

   
• Malzeme taşıyacak kamyonların 

kasalarının kapatılması veya 
kaplanması,  

• Toz oluşan yerlerin sulanması,  
• Fazla materyallerin 

uzaklaştırılması ve işlerin 
tamamlanmasına müteakip 
çalışma yerinin temizlenmesi, 

• En fazla tozun oluştuğu alanda 
koruyucu örtülerin veya 
perdelerin kullanılması, 
çalışmaları yapılacaktır. 

 
Proje Bütçesi 
 kapsamında 
karşılanacaktır. 

 
MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü, 
Yüklenici      

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
Hafriyat 
malzemelerin
in 
yönetilmesi 

   
• Kazı işleminden çıkacak hafriyat 

malzemesinin çoğunluğu kazı 
alanın geri kapatılması 
işlemlerinde, az bir kısmı ise 
Büyükşehir Belediyesinin 
yönlendireceği alana taşınmasının 
sağlanması, 

• Alanda kısa süreli depolanacak 
olan hafriyat toprağının üstünün 
erozyon veya akıntıdan korunması 
amacıyla branda veya plastik 
malzeme ile kaplanması, 
çalışmaları yapılacaktır. 

 
Proje Bütçesi  
kapsamında 
karşılanacaktır. 

 
MUSKİ, 
Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü, 
Yüklenici    
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Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
Malzeme 
tedariki 
(kum, beton 
borular, vs.) 

 
• Proje için tedarik edilen tüm 

malzemelerin geçerli işletme 
ruhsatı ve ÇED belgelendirmesi 
olan ocaklardan / 
şirketlerden/tedarikçilerden 
sağlanması,  

• Uygun olan hallerde yerel 
tedarikçilerin tercih edilmesi, 

 
Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

 
Yüklenici    

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
İş sağlığı ve 
güvenliği 

 
• Tüm inşaat faaliyetleri süresince, 

İş Kanunu kapsamında iş sağlığı 
ve güvenliği ile ilgili olarak 
yayınlanan tüm yönetmelik, usul 
ve esaslara uyulması,  

• Çalıştığı konuda gerekli mesleki 
eğitimleri almış çalışan tercih 
edilmesi,  

• İnşaat müşaviri tarafından iş 
sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir 
sorumlunun atanması.  

• Çalışanlar için güvenli ve sağlıklı 
çalışma ortamının sağlanması, 

• İş sağlığı ve güvenliği için tüm 
gerekli koruyucu ekipman ve 
donanımların (baret, emniyet 
kemeri, iş güvenliği elbisesi, 
gözlük, maske, çelik bot, eldiven 
vb) müşavir tarafından sağlanması 
ve kullanılması  

• Personele, iş sağlığı ve güvenliği 
konularında işe başlama ve 
periyodik eğitimler verilmesi, 

• Tüm çalışanların, inşaat 
çalışmaları süresince şantiye 
alanında uyulması gerekli 
güvenlik kuralları, riskler ve ilgili 
yönetmelikler hakkında 
bilgilendirilmesi, 

• Kapalı alan çalışma 
prosedürlerinin uygulanması,  

• Çalışanların, adil muamele, 
ayrımcılığın olmadığı ve her 

 
Proje Bütçesi 
 kapsamında 
karşılanacaktır. 

 
Yüklenici 
(MUSKİ 
kontrolünde
)  
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çalışan için eşit şartların 
sağlandığı ortamda çalışmasının 
sağlanması,   

• İnşaat çalışmalarına başlanmadan 
önce yapılacak tüm işler için Risk 
Değerlendirme Raporu 
hazırlanacak olup, risklerin 
bertarafı için gerekli önlemler 
alınacaktır. Olası bir kaza ve acil 
durum için Acil Durum Planları 
hazırlanacak ve acil durum 
ekipleri kurularak acil durum 
senaryolarına uygun tatbikat ve 
eğitimlerin verilmesi, 

• Çalışanlara iş başında çalışma 
yapılacak alan ve yapılacak 
çalışmalar sırasında olası riskler 
anlatılarak, iş başı eğitimleri 
verilmesi, 
çalışmaları yapılacaktır. 

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İnşaat 

 
Halkın 
katılımı ve 
bilgiye 
erişimi 

 
• ÇSYP’ nin halkın görüş ve 

önerilerini sunabileceği 
platformlarda erişime açılması, 

• İnşaat programını da içeren 
projeye yönelik bilgi materyalleri 
hazırlanması (Poster, afiş, el ilanı 
vb.), 

• Şikâyet mekanizmasının 
kurulması, devreye alınması ve 
halka tanıtılması, 

• Yerel halk ile proje bileşenleri ve 
proje aktiviteleri ile ilgili olarak 
istişare toplantıları yapılması, 

• Trafik düzenlemeleri ve inşaat 
takvimi ile ilgili olarak halkın 
düzenli olarak bilgilendirilmesi,  
çalışmaları yapılacaktır. 

 
Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

 
MUSKİ ve 
Yüklenici   

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

Kurumsal 
Sorumluluk 

 

İnşaat 
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 6.3.2. Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör Hattı İşletme Aşaması Etki Azaltma Planı 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

İş Gücü 
Akışı 

• Mümkün olduğu ölçüde yerel 
halktan iş gücü ve istihdam 
sağlanacaktır. Bununla beraber 
ihtiyaca göre, konusunda 
uzman olan ve şehir dışından 
gelen çalışanlar olması 
durumunda, barınma ihtiyacı 
uygun alanlarda 
karşılanacaktır.  Gerektiğinde 
işçilere gerekli eğitimler 
sağlanacaktır. 

Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır 

 

MUSKİ,   
Yüklenici 
Firma 

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

 
Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İşletme/ 
Kullanım 

 
Kanalizasy
on Boru 
Hattı 

 
• Tüm kanalizasyon sisteminin 

uygunluğunun sürekli kontrol 
edilmesi, 

• Blokaj halinde, blokaja yol açan 
sebeplerin derhal ortadan 
kaldırılması, boru hattının 
temizlenmesi ve lağım sularının 
döküldüğü alanın temizlenerek 
dezenfekte edilmesi, 

• Herhangi bir hasar olması 
durumunda, sorumlu kişilere 
yaptırım uygulanması, 

      çalışmaları yapılacaktır. 

 
MUSKİ öz 
kaynakları 

 
MUSKİ, 
ilgili teftiş 
mercileri ve 
kamu 
kurumları 

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

 
Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İşletme/ 
Kullanım 

 
Su 
Kaynakları 
ve Su 
Kalitesi 

 
• Daha önce rehabilite edilmeyen 

septik tanklar var ise içeriğinin 
güvenli bir şekilde ortadan 
kaldırılması, tankların 
boşaltılması ve doldurulması, 
çalışmaları yapılacaktır. 

 
Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

 
Tesis 
sahipleri ve 
ilgili teftiş 
mercileri 
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Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

 
Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İşletme/ 
Kullanım 

 
Pompa ve terfi 
merkezlerinden 
Gürültü 

 
• Tesislere 100 m mesafedeki 

alanda gürültü seviyesi 
60dBA’i aşmamalıdır. Bu 
amaçla pompa ve terfi 
merkezlerinde ses izolasyonu 
sağlanmalıdır.  Gürültüyü 
kaynağında yok etmek 
amacıyla blower motorları 
akustik kabin içine alınmalı ve 
tesis bina içi duvarlarına 
yalıtım yapılmalıdır. 

• Gürültüye neden olabilecek 
tüm mekanik ekipmanların 
periyodik bakımları 
yapılmalıdır.  

• Ekipmanların yağ seviyeleri, 
susturucular vb. bileşenleri 
senede 4 defa (mevsimlik) 
kontrol edilmelidir. Pompa ve 
terfi merkezlerinin etrafı 
ağaçlandırılarak uzun 
dönemde doğal ses izolasyonu 
sağlanabilir. 

• Terfi merkezlerine yakın 
mesafede ve gürültüye maruz 
kalabilecek alıcılardan 
gelecek şikâyetler izlenecek, 
kayıt altına alınacak ve 
etkisinin azaltılması amacıyla 
gerekli tedbir ve ek önlemler 
alınarak, Şikâyet Kapanış 
Formu tutulacaktır.  

 
Proje Bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

 
MUSKİ   

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

 
Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İşletme/ 
Kullanım 

 
Toplum sağlığı 
ve iş 
güvenliği 
(terfi 
merkezleri) 

 
• Mekanik ve elektrik 

ekipmanların yer aldığı 
binalarda uyarı işaretleri 
olmalıdır. 

• Bakım yapacak personel, iş 
başında çalışma yapılacak 
alan ve yapılacak çalışmalar 
sırasında olası riskler 

 
MUSKİ öz 
kaynakları 

 
MUSKİ   
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anlatılarak, iş başı eğitimleri 
verilmesi, çalışma sırasından 
kontroller yapılması ve 
eğitimlerin periyodik olarak 
tekrarlanması, 

• Bakım yapacak personelin 
risk değerlendirme raporunda 
belirtilen ve çalışma sırasında 
kullanacağı kişisel 
koruyucunun temin edilmesi 
ve kullanımın sağlanması,  

• Yetkisiz kişilerin girişini 
engellemek amacıyla güvenlik 
tel, çit vb. malzemeler ile 
korunmalıdır. 

 

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

 
Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İşletme/ 
Kullanım 

 
Toplum 
sağlığı 
 (terfi 
merkezleri 
koku) 

 
• Mekanik ekipmanların çalışma 

durumları otomasyon sistemleri 
(scada vb.) ile sürekli kontrol 
edilmelidir. 

• Fiziksel arıtma ünite temizlikleri 
yapılmalıdır.  

Koku giderim ünitesi 
kurulmalıdır.  

 
MUSKİ öz 
kaynakları 

 
MUSKİ   

 
Aşama 

 
Konu 

 
İyileştirme Önlemi 

 
Maliyet 

 
Kurumsal 
Sorumluluk 

 
İşletme/ 
Kullanım 

 
Toplum 
sağlığı 
ve iş 
güvenliği 
(kanal 
temizlemeden) 
 

 
• Kanal temizleme işlemleri 

esnasında çalışmaya 
başlanmadan önce çalışma 
alanında gerekli güvenlik 
önlemleri alınacak, çalışma 
alanı etrafı giriş çıkış kontrolü 
sağlanması amacıyla güvenlik 
çiti ile çevrilecek, görsel, sesli 
ve ışıklı uyarı işaretleri 
eklenecektir.  

• Kanal temizleme işlemleri 
esnasında metan (CH4) ve 
hidrojen sülfür (H2S) gazı 
tehlikesine karşı önlem 
alınmalıdır. Bu amaçla Seyyar 

 
MUSKİ öz 
kaynakları 

 
MUSKİ   
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6.4. İzleme Planı 

Çevresel izleme, projenin uygulanması aşamasında, anahtar çevresel ve sosyal hususlar 
hakkında, özellikle alınmış önlemlerin etkinliği ve projenin çevresel etkileri konusunda bilgi sağlar. 
Bu bilgiler ise, proje sahibi ve denetim mekanizması için, proje denetiminin bir parçasını oluşturan 
önlemlerin başarısını değerlendirmeye ve gerekli olduğu zamanlarda doğru eylemlere izin 
verebilmeye imkan tanır. Bu kapsamda planlanan proje için izleme ve ölçüm planı hazırlanmıştır. 

 

gaz ölçüm cihazları temin 
edilerek, her temizleme öncesi 
girilecek bacada CH4 ve H2S 
ölçümü yapılmalıdır.  

• Bakım yapacak personel, iş 
başında çalışma yapılacak 
alan ve yapılacak çalışmalar 
sırasında olası riskler 
anlatılarak, iş başı eğitimleri 
verilmesi, çalışma sırasından 
kontroller yapılması ve 
eğitimlerin periyodik olarak 
tekrarlanması, 

• Bakım yapacak personelin 
risk değerlendirme raporunda 
belirtilen ve çalışma sırasında 
kullanacağı kişisel 
koruyucunun temin edilmesi 
ve kullanımın sağlanması, 

• Kanalizasyondan taşma 
olduğu zaman, önce biriken 
atık suların etrafı kuşatılarak 
sonra kireç vb. kimyasallarla 
hijyen tedbirleri alınmalı, 
daha sonra çeşitli absorban-
katılaştırıcı malzeme ile 
(talaş, kum vb.) toplanabilir 
hale getirilip Belediyenin 
göstereceği alana 
taşınmalıdır.  

• Personelin hijyen ve güvenlik 
eğitimine önem verilmelidir. 
Giriş ağızlıkları kolayca 
çıkartılamayacak şekilde 
yapılmalı, çalışanların içine 
düşmemesi için sürekli 
kontrol edilmeli ve eksik 
olanlar yerine konmalıdır. 
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6.4.1. Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör Hattı İnşaat Aşaması İzleme ve Ölçüm Planı 
Parametre  Aşama Nerede 

İzlenecek? 
Nasıl İzlenecek? Ne Zaman 

İzlenecek? 
Neden İzlenecektir? 
 

Maliyet Sorumluluk 

Ulaşım Güvenliği ve 
Ulaşım Kesintileri 

İnşaat İlgili yerde ve 
çevresinde 

Yakın çevredeki nüfusun veya ulaştırma 
faaliyetlerindeki katılımcıların 
şikayetlerine göre 

Çalışmaların süresi 
boyunca haftalık 
olarak 

Ulaşım kesintilerini önlemek ve 
ulaşım güvenliğinin sağlanması 
amacıyla 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır.  
 

Yüklenici, 
düzenleyici merci 

Toz oluşumu İnşaat İlgili yerde ve 
çevresinde 

Görsel olarak-solunum sisteminde tahriş 
görülmesine dayalı olarak-ve yakın 
çevredeki nüfusun şikâyetlerine göre 

Çalışmaların süresi 
boyunca haftalık 
olarak 

İşçi ve toplum sağlığın 
korunması ve Hava Kalitesinin 
Korunması amacıyla 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

Yüklenici, Çevre 
ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü 

Hoş Olmayan 
Gürültü, Titreşim ve 
Egzoz Gazı Etkileri 

İnşaat İlgili yerde ve 
çevresinde 

Dinleyerek- yakın çevredeki nüfusun ve 
çalışanların şikayetleri 

Çalışmaların süresi 
boyunca haftalık 
olarak 

İşçi ve toplum sağlığın 
korunması ve Hava Kalitesinin 
Korunması amacıyla 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

Müşavir, Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü 

Akaryakıt, yağ, 
antifriz, vs 
dökülmeleri 
 

İnşaat Materyallerin 
depolandığı veya 
kullanıldığı 
yerlerin altında ve 
çevresinde. 

Dökülmeyi tespit etmeye yönelik görsel 
inceleme 

Çalışmaların süresi 
boyunca günlük 
olarak 

Uygunsuz depo lama, taşıma ve 
bertarafının önlenmesi amacıyla 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

Yüklenici, Çevre 
ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü 

Makine 
emisyonlarından 
dolayı hava kalitesi 
seviyesinde düşüşler 

İnşaat İlgili yerde ve 
çevresinde 

Görsel olarak-solunum sisteminde tahriş 
görülmesine dayalı olarak- çalışanların ve 
yakın çevredeki nüfusun şikayetlerine 
göre  

Çalışmaların süresi 
boyunca haftalık 
olarak 

İşçi ve toplum sağlığın 
korunması ve Hava Kalitesinin 
Korunması amacıyla 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

Yüklenici, Çevre 
ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü 

Bitki Örtüsünün 
Kaldırılması ve Daha 
Sonra Alanın Tekrar 
Bitkilendirilmesi 

İnşaat İlgili yerde ve 
çevresinde 

Çalışmalar sırasında görsel olarak, 
çalışmalardan önce ve sonra inceleme ve 
fotoğraflama yoluyla 

İnşaat çalışmalarından 
önce ve sonra 

Yeşil alanların korunması Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

Yüklenici, Çevre 
ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü 

Kazı çalışmaları ve 
moloz biriktirilmesi 
sonucu yer 
yapısındaki 
değişimler, erozyon 

İnşaat İlgili yerde Görsel olarak Jeoteknik, incelemeler Çalışmalara 
başlamadan önce ve 
çalışmalar sırasında 

Doğal toprak yapısının 
korunması 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

Yüklenici, 
düzenleyici merci 

Tarihi eserlerin ve 
tarihi değeri olan 
başka materyallerin 
bulunması 

İnşaat İlgili yerde ve 
çevresinde 

Çalışmalar sırasında görsel olarak, inşaat 
sahasında tutulan tutanaklar 

Çalışmaların süresi 
boyunca günlük 

Kültürel mirasın korunması Maliyet yok Yüklenici, Kültür 
Varlıklarnı 
Koruma Bölge 
Kurulu 
Müdürlüğü 
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Mevcut yeraltı su 
tesislerinin ve 
cihazlarının hasar 
görmesi 

İnşaat İlgili yerde ve 
çevresinde 

Çalışmalar sırasında görsel olarak, inşaat 
sahasında tutulan tutanaklar 

Çalışmaların süresi 
boyunca günlük 

Yeraltı su tesislerinin zarar 
görmemesi veya görmesi 
durumunda kısa zamanda 
müdahale edilebilmesi için 

Maliyet yok Yüklenici, DSİ 
Bölge Müdürlüğü, 
tesislerin 
sahipleri, ilgili 
teftiş mercileri 

Su temininde 
periyodik kesintiler 

İnşaat İlgili yerde ve tüm 
su temini 
sisteminde 

Halkın verdiği bilgiler, tutanaklara bağlı 
olarak 

Çalışmaların süresi 
boyunca günlük 

Halkın süreçten olumsuz 
etkilenmesini önlemek için 

Maliyet yok Yüklenici, DSİ 
Bölge Müdürlüğü, 
MUSKİ 

Toplum sağlığı ve iş 
güvenliği 

İnşaat İnşaat alanı 
Şantiye sahası 

Yerinde inceleme: Vatandaşın kazalardan 
ve tehlikeli ve zararlı atıklardan korunması 
için yerleştirilen uyarı işaretlerinin, 
Bariyerlerin bulunup bulunmadığının 
yerinde kontrolü, COVİD-19 ve benzer 
salgın durumlarında alınması gereken 
önlemlerin kontrolü 

Çalışmaların süresi 
boyunca günlük 

Toplum sağlığı ve iş 
güvenliğinin korunması 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

Yüklenici, 
MUSKİ 

Şikayet Mekanizması İnşaat İnşaat alanı ve 
şantiye alanı 
 

İnşaat alanı civarına bırakılacak olan 
“Şikâyet&Öneri Formları” sorumlu kişi 
tarafından toplanarak MUSKİ ye 
iletilecektir.  
 
İnternet web sitesi üzerinden, telefon ve 
MUSKİ’ ye yapılacak yazılı müracaatlar 
ile MUSKİ tarafından izlenecektir. 
“Şikâyet Kapanış Formu” tutulacaktır. 
Şikayetlerin düzenli olarak İlbank’a 
raporlanması sağlanacaktır. 

Çalışmaların süresi 
boyunca günlük 

Toplum sağlığı ve iş 
güvenliğinin korunması 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

Yüklenici, 
MUSKİ 

İşçi Güvenliği –
koruyucu ekipman 
kullanımı ve iş 
güvenliği eğitimleri 

İnşaat İnşaat alanı ve 
şantiye alanı 
 

Koruyucu ekipman teslim formu 
düzenlenmesi,  
Saha kontrolleri ile koruyucu ekipman 
kullanım kontrolü,  
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik kapsamında iş başlangıcında 
Temel Eğitim verilmesi ve yönetmeliğe 
uygun olarak belirlenen aylık saatlerde 
eğitim verilerek imza karşılığı kayıt altına 
alınması,  
Eğitim sonrası sınav ve değerlendirme,  

Çalışmaların süresi 
boyunca  

Çalışan Sağlığı ve güvenliği, iş 
güvenliğinin korunması ve kaza 
risklerinin önlenmesi   

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

Yüklenici, 
MUSKİ 
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İşçi ve Halk Kaza 
istatistikleri  

İnşaat İnşaat alanı ve 
şantiye alanı 
 

Saha kontrolleri, geri bildirim ile elde 
edilen veriler, kaza bildirim tutanağı 
düzenlenerek kayıt altına alınacak, aynı 
gün MUSKİ yetkililerine iletilecektir. 
MUSKI tarafından ivedilikle Iller 
Bankası’na haber verilecek. Iller Bankası 
tarafından da Dünya Bankası, 5 iş günü 
icinde kaza ile ilgili, 30 iş gunu içerisinde 
de kaza sonuç tutanağı ve alınacak ek 
önlemler ile ilgili bilgilendirilecektir.  

Çalışmaların süresi 
boyunca günlük 

Toplum sağlığı ve iş 
güvenliğinin korunması 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

Yüklenici, 
MUSKİ 

 
6.4.2. Kanalizasyon Şebeke ve Kollektör Hattı İşletme Aşaması İzleme ve Ölçüm Planı 

Parametre  Aşama Nerede 
İzlenecek? 

Nasıl İzlenecek? Ne Zaman 
İzlenecek? 

Neden İzlenecektir? 
 

Maliyet Sorumluluk 

Boru hattının blokajı 
ve lağım sularının 
yüzeye dökülmesi 

İşletme İlgili yerde ve 
çevresinde 

Görsel olarak sistem operasyonlarının 
sürekli kontrolü ve halkın bildirimleri 
yoluyla 

Sürekli Su kalitesi ve toplum sağlığının 
korunması amacıyla 

MUSKİ MUSKİ 

Boru hattının zarar 
görmesi, revizyon 
girişlerinin 
kapaklarının hasar 
görmesi veya 
çalınması 

İşletme İlgili yerde  Görsel olarak sistem operasyonlarının 
sürekli kontrolü ve halkın bildirimleri 
yoluyla 

Sürekli Su kalitesi ve toplum sağlığının 
korunması amacıyla 

Hasara yol açan 
kişiler tarafından 
karşılanacaktır. 

MUSKİ, ilgili 
teftiş mercileri ve 
kamu kurumları 

Gürültü İşletme Terfi 
merkezlerinde 

Gürültü ölçme cihazı ile Periyodik olarak (ayda 
bir kere olması 
önerilir) ve şikayet 
üzerine 

Toplum sağlığının korunması 
amacıyla 

MUSKİ MUSKİ 

Koku  İşletme Terfi 
merkezlerinde 

Sürekli kontrol ve halkın bildirimleri 
yoluyla izlenecektir. “Şikâyet Kapanış 
Formu” tutulacaktır.  

Haftalık Rutin Kontrol 
- Halkın bildirimleri  

Toplum sağlığının korunması 
amacıyla 

MUSKİ MUSKİ 

İşçi Güvenliği –
koruyucu ekipman 
kullanımı ve iş 
güvenliği eğitimleri 

İşletme Terfi Merkezleri – 
Çalışma Alanları  

Koruyucu ekipman teslim formu 
düzenlenmesi, Saha kontrolleri ile 
koruyucu ekipman kullanım kontrolü, 
Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği 
Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında 
Yönetmelik kapsamında iş başlangıcında 
Temel Eğitim verilmesi ve yönetmeliğe 
uygun olarak belirlenen aylık saatlerde 
eğitim verilerek imza karşılığı kayıt altına 
alınması, Eğitim sonrası sınav ve 

Çalışmaların süresi 
boyunca günlük 

Çalışan Sağlığı ve güvenliği, iş 
güvenliğinin korunması ve kaza 
risklerinin önlenmesi   

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

MUSKİ 
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değerlendirme, Çalışma izni 
düzenlenmesi, 

Toplum sağlığı ve 
güvenliği 

İşletme Çalışma Alanları  Yerinde inceleme: Vatandaşın kazalardan 
ve tehlikeli ve zararlı atıklardan korunması 
için yerleştirilen uyarı işaretlerinin, 
Bariyerlerin ve alana giriş için çit vb. 
ekipmanların bulunup bulunmadığının 
yerinde kontrolü,  

Çalışmaların süresi 
boyunca günlük 

Toplum sağlığı ve iş 
güvenliğinin korunması 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

MUSKİ 

Şikâyet Mekanizması İşletme  İnşaat alanı ve 
şantiye alanı 
 

İnternet web sitesi üzerinden, telefon ve 
MUSKİ’ ye yapılacak yazılı müracaatlar 
ile izlenecektir.  
“Şikâyet Kapanış Formu” tutulacaktır. 
Şikayetlerin düzenli olarak İlbank’a 
raporlanması sağlanacaktır. 

Çalışmaların süresi 
boyunca günlük 

Toplum sağlığı ve iş 
güvenliğinin korunması 

Proje bütçesi 
kapsamında 
karşılanacaktır. 

MUSKİ 
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7. ÇEVRESEL VE SOSYAL İZLEME RAPORU 

Etki azaltma önlemleri arasında yer alan çevresel ve sosyal hususlar, İller Bankası tarafından 
görevlendirilen uzmanlar tarafından izlenecek ve denetlenecektir. Çevresel ve sosyal etkilerin çok 
düşük düzeyde olması beklenmekle birlikte, potansiyel olumsuz çevresel etkilerin inşaat ve işletme 
aşamalarında önlenmesi veya azaltılması planlanmaktadır.  

Çevresel İzleme Sistemi aşağıdakileri içerecektir:  

• Genel Çevre  
• Hava Emisyonları  
• Toprak  
• Yüzey suları ve yeraltı suları  
• Biyolojik çeşitlilik  
• Gürültü ve toz emisyonları  
• Sosyal İzleme 

İller Bankası, ÇSYP’nin uygun şekilde uygulanmasını sağlamak üzere alt projeleri inşaat ve 
işletme aşamalarında düzenli olarak denetleyecektir. İller Bankası ÇSYP’nin uygulanmasında 
herhangi bir sorun tespit ettiğinde, ilgili belediyeyi bu konuda bilgilendirecek ve bu sorunları 
gidermek için atılması gereken adımlar konusunda anlaşmaya varacaktır. İller Bankası bulgularını 
altı aylık proje ilerleme raporlarında veya gerektiğinde sorunları Dünya Bankası’nın dikkatine 
sunmak için sık aralıklarla Dünya Bankasına bildirecektir. Dünya Bankası proje ekibi belirli 
aralıklarla ve gerektiğinde proje denetleme faaliyetleri kapsamında proje sahalarını ziyaret edecektir. 

Genel olarak MUSKİ, inşaat ve işletme aşamalarında, çevresel ve sosyal yönetim planları 
(ÇSYP) doğrultusunda müşavirler tarafından gerçekleştirilen çalışmaları denetleyecek ve ÇSYP’nin 
yeterli şekilde takip edilmesini sağlama yönlerinden kendilerine yardımcı olacak çevre konusunda 
uzman müşavirler görevlendirecektir. ÇSYP için şikâyet mekanizmasının oluşturulması ve izlenmesi 
aşamasında, İller Bankası ile koordineli olarak çalışacaktır. 

Projenin çevresel ve sosyal yönleri ile ilgili olarak etkilenen toplulukların endişelerinin, 
sorularının, şikâyetlerinin alınabilmesi ve çözülebilmesi için, proje uygulamasından önce şeffaf ve 
kapsamlı bir şikâyet mekanizması oluşturulacaktır. Sistem etkilenen kişilerin şikâyet, endişe ve 
taleplerinin düzgün bir şekilde kayıt altına alınmasına ve zamanında değerlendirilmesine olanak 
sağlayacaktır. Kurulacak olan sistem inşaat öncesinde duyurularak tanıtılacak olup, tüm proje 
paydaşlarına (proje çalışanları da dahil olmak üzere) ilgili şikayet ve taleplerini iletmek üzere açık 
olacaktır.  

Proje bileşenlerinin isabet ettiği sahaların uygunluk kriterlerinden tazminat konusuna kadar 
çeşitli konular şikâyetlere neden olabilir. Etkilenen kişilerin mağduriyetlerini zamanında ve bir 
mağduriyete sebep olmadan tatmin edici bir şekilde çözebilmek için MUSKİ uygun prosedürleri 
sağlayacaktır. Ayrıca, MUSKİ özellikle hassas grupların (örneğin yaşlılar, engelliler vb) şikâyet 
giderim mekanizmalarına eşit erişimini sağlamak için özel tedbirler alacaktır. MUSKİ proje süresi 
boyunca etkilenen kişiler ve etkilenen yerleşim (ler) ile ilgili her türlü bilgilendirme ve istişare 
sırasında projenin şikâyet mekanizmasının duyurulması için gerekli çabayı gösterecektir. MUSKİ 
inşaat sırasında arazi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere projeyle ilgili her türlü sorunlarını 
(kaygılar, şikayetler, vb talep) iletebileceği erişilebilir bir irtibat kişisi (isim / pozisyonu) tahsis 
edebilir. Bu kişi dosyalanmış şikâyetlerin kayıtlarını tutmakla sorumludur. MUSKİ ve yerel ofis, tüm 
şikâyetlerin Dünya Bankası politikası ihtiyaçları doğrultusunda zamanında ele alınmasını ve 
çözülmesini sağlayacaktır. Şikâyet mekanizması aracılığı ile iletilen görüş, öneri ve şikâyetlere ilişkin 
bilgiler özellikle yapım işine başlandığında MUSKİ tarafından 3’er aylık raporlama dönemlerinde 
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İlbank ile paylaşılacak, çözüme kavuşturulamamış ya da projenin yürütülmesi sürecinde önem arz 
eden şikâyetler ile ilgili İlbank’a anında raporlama yapılacaktır. 

Birden fazla şikâyet kanalı bulunmakta olup, bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 CİMER (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) kanalı ile 
 MUSKİ web sitesi üzerinden  
 Telefon ile  
 Gerek şantiye alanı gerek de Muhtarlıklara bırakılacak olan şikâyet formlarının 

doldurulup iletilmesi sureti ile 

Gelen tüm şikâyetlere evrak kayıt numarası alarak, konusuna göre çıktıları ile beraber ilgili 
Müdürlüklere iletilecek ve çözüm süreci başlatılacaktır. Çözüme ulaşan ve ulaşmayan konular süresi 
ile beraber takip edilecektir. 

Gerek kurum gerekse de yetkililerin irtibat telefon ve MUSKİ adresi, Muhtarlıklara 
verilmiştir. Herhangi bir konuda bilgi talep edilmesi halinde MUSKİ Çağrı Merkezi’nden 
ulaşılabileceği bildirilmiştir. Ayrıca proje özelinde mevcut web sitesinde güncelleme yapılarak, 
projeye özel sayfa oluşturulacak, paydaşların gelişmeleri site üzerinden de takip etmesi sağlanacaktır.  
İnşaat öncesi hâlihazırda web sitesi yolu ile “Şikâyet & Öneri Formu” kullanılabilecektir. 

Şikâyetler günlük kayıt altına alınacak ve MUSKİ’ deki ilgili birime havale edilecektir. İlgili 
birim şikâyet sahibine ulaşacak ve çözüm yolu sunacaktır. “Şikâyet Kapanış Formu” tutularak yine 
kayıt altına alınacak ve proje aktivitelerinin düzenli olarak izlenmesi sağlanacaktır. ÇSYP 
kapsamında Çevre ve Sosyal İzleme Raporları hazırlanacaktır. 
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8. HALKIN KATILIMI 

8.1. 2018 YILINDA YAYINLANAN ÇSYP KAPSAMINDA TOPLANAN GÖRÜŞLER 

A. TOPLANTI PROGRAMI 

Toplantı Duyuru Yöntemi  : Gazete İlanı, Askıda İlan, Anons 

Toplantı Tarihi  : 01 Ağustos 2018, Saat: 14.00 

Toplantı Yeri                        : Atatürk Caddesi, Akçaalan Mahallesi, Sokak No:42, 
Akçaalan Çok Amaçlı Salon  

Toplantıya Katılanlar : Ekli listede katılımcılara ait bilgiler mevcuttur. 

Toplantı Programı  : 1. Açılış Konuşması (MUSKİ) 

              2. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu 

             3. Proje Tanıtımı (ARÜV) 

                                                             4. Müzakere 

                                                             5. MUSKİ Kapanış Konuşması ve Teşekkür (MUSKİ) 

B. HALKIN GÖRÜŞLERİNİN RAPORA YANSITILMASI İÇİN KULLANILAN 
YÖNTEMLER 

Halkın katılımı toplantısı öncesi, MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 18-19-24 Temmuz 
tarihlerinde kamu kurumlarına toplantıya davet yazıları yazılmış ve tüm mahalle muhtarları ile 
görüşülmüştür. Muhtarlardan hazırlanan ilan metninin uygun araçlarla (Anons, askıda tutma vb.) yöre 
halkına duyurulması istenmiştir. Yayınlanan duyuru metni Resim 33’ te verilmiştir. Askı görüntüleri 
alınmış ve ilan zabıt varakası MUSKİ’ye teslim edilmiştir. (Resim 34) 

Halkın Katılım Toplantısı, 20 Temmuz 2018 tarihli Bodrum Ekspres Gazetesinin 2. 
Sayfasında ve MUSKİ internet sitesinde yayımlanarak duyurulmuştur. (Resim 35) 

Toplantı öncesi ve toplantı esnasında dağıtılmak üzere projeyi tanıtıcı broşür basımı 
gerçekleştirilmiştir. (Resim 36) 

Halkın Katılım Toplantısı için, projenin tanıtımını içeren Powerpoint sunumu hazırlanmıştır. 
Sunumlarda, projenin tanımı, önemi, çevresel ve sosyal etkileri, şekil ve fotoğraflar ile birlikte 
desteklenmiştir. Projenin inşaat ve işletme dönemlerine ilişkin etkiler iki ayrı aşama olarak 
değerlendirilerek sunulmuştur. (Resim 37) 

Yapılması planlanan projeden etkilenmesi muhtemel bölge halkını, proje hakkında 
bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 01.08.2018 tarihinde Akçaalan Çok Amaçlı 
Salonunda “Halkın Katılım Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. (Resim 38) 
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Resim 33: Duyuru Metni 

 

    
Resim 34: Askı Görüntüleri 
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Resim 35: Gazete Kupürü 

 

 

 

 

 

Resim 36: Tanıtıcı Broşürler 
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Resim 37: Sunum 
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Resim 38: Toplantı Görüntüleri 
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C. SUNUM SONRASI SORULAR VE CEVAPLARI  
01.08.2018 tarihinde Akçaalan Çok Amaçlı Salonunda yapılan halkı bilgilendirme 

toplantısında katılımcılara proje ile ilgili verilen bilgiler sonunda, katılımcılar tarafından sorulan 
sorular ve cevapları aşağıda verilmektedir. 

 
Soru    : RECEP DEMİRBAY 
 

- İslamhaneleri Mahallesinden katılıyorum. Fiziksel ve Biyolojik arıtımı tanımlar mısınız? 
Boğazlar nasıl etkilenecek bunu öğrenmek istiyorum. Projenin başlangıç ve bitiş dönemi nedir? 
İslamhaneleri Mahallesinde yapılacak olan terfi merkezlerinin yeterli olacağını düşünüyor musunuz? 
Bir de araçların yenilenmesinden bahsettiniz. Kataloglardan gördüğüm kadarıyla MUSKİ’nin 120 
tane aracı var. Sizlerin de bildiği üzere İslamhaneleri’nde atıksu fosseptiklerden vidanjör ile taşınıyor. 
Bizim Muhtarlığa ait vidanjör vardı, kamulaştırıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geçti. Bizim 
mahallemizde şu an bir vidanjör yok. Biz özel vidanjörler ile çalışıyoruz. 

 
Size bazı evlerin sorunlarından bahsetmek istiyorum. Mesela 20 m3’lük fosseptiği olan bir 

hanenin her gün fosseptik çekimi yaptırması gerekiyor. İnsanlar her gün 150 TL verip fosseptik 
çektiremiyor. Dolayısı ile geceleyin adam açıyor fosseptiğini atıksu yoldan akmak zorunda kalıyor. 
Yoldan dere gibi fosseptik akıyor. 

 
Bu proje nereden başlanacak, hiç kanalizasyon hattı olmayan yerden mi başlanacak yoksa ilk 

başta zorunlu olarak terfiye bağlanması mı sağlanacak? İlk önce İslanhaneleri Mahallesinden 
başlaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bahsedilen tüm mahallelerin bir şekilde kanalizasyonu 
var. 30-35 sene olmuş. Bir kanalizasyon hattı için 35 yıl çok önemli değil. İstanbul’a gidip 
baktığınızda her 30 senede bir kanalizasyonu yenilemiyorlar. Dolayısı ile oraya yapılacak yatırımdan 
önce kanalizasyon hattı hiç olmayan bölgelere öncelik verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bir diğer 
sorum da arıtma tesisi kapasitesi yeterli olacak mı? 

 
Cevap : MEHTAP ÜNLÜ 
 

- Fiziksel arıtmada sadece gözle görülebilen malzemeler mekanik ekipmanlar aracılığı ile evsel 
atıksulardan uzaklaştırılıyor. Biyolojik arıtma dediğimiz ise sadece organik arıtmanın yapıldığı, iz 
elementlerin arıtımının yapılmadığı klasik arıtma sistemidir. İleri biyolojik arıtma ise azot ve fosfor 
gideriminin de yapıldığı, yani doğadaki kritik elementlerin de arıtılabildiği yüksek teknolojili bir 
arıtma sistemidir. Biz, Turgutreis Atıksu Artıma Tesisini İleri Biyolojik Arıtma Tesisi teknolojisi ile 
tasarladık. Arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun ihtiyacımız kadarı sulama suyu olarak 
kullanılabilecek nitelikte olacaktır. Bu şu demek oluyor; Bakanlığın yayınlamış olduğu “Atıksu 
Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği’nde sulama suyu kriterleri var. O kriterlere uygun yani bir 
bağ/bahçe, servis sulamasında rahatlıkla kullanılabilecek nitelikte bir suyumuz olacak. Bunun 
dışında, ihtiyacımızdan fazlası ise deniz deşarjına verilecek. Bodrum yarımadası körfezine verilecek. 
Tamamen arıtılmış bir su olacak. Şu anda mevcutta siz de taktir edersiniz ki atıksu arıtımı 
yapılmaksızın doğaya karışıyor. Bu ülkemiz için büyük bir utanç kaynağı. Biz de bütçemiz 
doğrultusunda, yetmediği yerde kredi kullanarak olabildiğince doğaya hizmet etmek zorundayız. 
Bahse konu bu şebeke ile toplanan ve ana kollektör ile toparlanan evsel atıksular, Turgutreis’ e yeni 
yapılacak olan arıtma tesisimize yönlendirilecektir. Hâlihazırda Turgutreis’ te bir arıtma tesisi yoktur. 
Turgutreis’e iller bankası zamanında yaklaşık 35 yıl öncesinden bir kanalizasyon sistemi yapılmış, 
bu kanalizasyon sistemi ile toplanan sular Sakıp Sabancı Lisesi civarında bir ana toplayıcı terfi 
istasyonu var, oraya gelip oradan da deniz deşarjına gidiyor yani bir arıtma sistemi yok. 

 
Bir diğer soru, İslamhaneleri Mahallesindeki akış, terfi istasyonu olmadan sağlanabilecek mi 

demişsiniz. Projemiz tamamen hidrolik profil hesaplamalarına göre tasarlanıyor. Yani terfi 
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istasyonları hidrolik açıdan akışın sağlanamayacağı yerlerde kullanılıyor. Yani bir terfi istasyonunun 
olmaması oradaki akışın sağlanmaması anlamına gelmiyor. Dolayısı ile terfi istasyonu olmaksızın 
İslamhaneleri’nde cazibeli bir şekilde akışın sağlanacağı şekilde tasarım yapıldı ve şebekenin 
derinlikleri de ona göre belirlendi. 

 
Bir diğer soru araçların yenilenmesi. Bu bahse konu araçlar mevcuttaki atıksu arıtma 

tesislerinin daha iyi işletilebilmesi adına, sizlere de bu konuda daha iyi bir hizmet verebilmek adına 
alınan tamamen teknik araçlardır. Yani tamamen endüstriyeldir. Fosseptik çekiminden nihayetinde 
inşallah bu projelerin inşaatları tamamlandıktan sonra kurtulmuş olacağız. Temel amaç da bu zaten. 
İnanın yetişmekte zorlanıyoruz. Bizim de bünyemizde vidanjörler var ama sayılı adette. Ne yazık ki 
buradaki ihtiyacı karşılayacak adette değiller. O yüzden bizim için de sıkıntı. 

 
Projeye nereden başlanacağı sorunuz ile alakalı olarak, 330 km’lik bir şebekeden 

bahsediyoruz. Bu da şu demek oluyor. Bu projenin tamamını aynı anda başlatırsak Bodrum köstebek 
yuvasına döner. Sonuçta burası bir turizm cenneti, buradaki yaşamsal alanı, turizmi, trafik akışını, 
buradaki güncel hayatı olabildiğince etkilememek adına size koordineli ve sistemli olarak bu şebeke 
inşaatının yapımını sağlamak durumundayız. Dolayısıyla 330 km’nin tamamının inşaatına aynı anda 
başlamak hepimizi mağdur eder. O yüzden aşamalı olarak yapılacaktır. Bütçemiz zaten böyle bir 
projeyi karşılamaya müsait olmadığı için dünya bankası kredisine başvurduk. Dünya Bankası 
kredisinden aldığımız kredinin karşıladığı oranda, tahminimiz yaklaşık 100-110 km civarı ilk 
aşamada yapılacak inşaat metrajıdır. Tabi ki net rakamlar, teklifler ve ihale sonucunda müşavir firma 
ile netleşecektir. Hat yapımına ise, önerileri de dikkate alarak, hiç kanalizasyon hattı olmayan 
yerlerden başlamayı düşünüyoruz. Hiç kanalizasyon sisteminin olmadığı yerlerden başlamak, parasal 
döngüyü sağlamak açısından da MUSKİ olarak tercih edeceğimiz bir durumdur. İmkanlar dahilinde 
kanalizasyon hattı hiç bulunmayan ve imar planı açısından da sıkıntı olmayan bölgelerden 
başlanabilecektir. 

 
Ne zaman başlanacağı sorusu ile alakalı olarak da turizm sebebiyle inşaat yasağı kalktıktan 

sonra ihale durumuna göre de yılın sonunda veya 2019 yılı başında başlanması düşünülmektedir. İlk 
aşamanın yaklaşık 2 yıl süreceği öngörülmüştür. 

 
 
Soru    : KUDRET KAYI  
 

- Gümüşlük Mahallesinden katılıyorum. Akyarlar Mahallesi oldukça engebeli, Gümüşlük daha 
da engebeli. Terfi merkezleri yeterli olacak mı? Mevcut tesislerin, evlerin, sitelerin ve otellerin 
mevcutta bir arıtmaları var. Bu proje yapıldığında, bu arıtmalar iptal mi olacak, yoksa projeye entegre 
mi olacak? 

   
Cevap    : MEHTAP ÜNLÜ 
 

- Terfi istasyonlarının adeti sizin kafanıza takılmasın. Terfi istasyonları o suyu taşıyabilmek 
adına yaptığımız bir toplama merkezidir. Yani terfi istasyonu olmayan cazibeli akışlı şebekeler de 
var. Bizler projeleri tasarlarken olabildiğince enerji maliyetinin düşük olduğu, yatırım maliyetinin az 
olduğu, olabildiğince cazibeli akışla taşınabilecek sistemler tasarlarız. Bu da zaten en doğrusudur. 
Dolayısı ile 8 adet terfi yeter mi? Evet. Yettiğinden dolayı orası için 8 adettir. 

 
Gümüşlük atıksu arıtma tesisi var. Ancak kapasitesi sebebiyle Gümüşlük’ ün tamamını oraya 

taşıyamıyoruz. Dolayı ile şebekenin olmadığı bir kısım yerler, yapılacak Turgutreis Arıtma Tesisine 
gelecek.  
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Bunun dışında bazı sitelerin paket atıksu arıtma tesisleri var. Tabi ki kanalizasyon şebekesi 
olduktan sonra bu siteler, kendi öz kaynakları ile paket arıtmalarını işletmeye devam da edebilirler ya 
da hizmet geldikten sonra paket arıtmalarını kapatıp, kanalizasyon şebekesine bağlantı talebinde 
bulunarak bağlantı da sağlayabilirler. 

 
 

Soru      :  ÖZGÜR ÖZDURMUŞ 
 
- Öncelikle hoş geldiniz. Akçaalan Mahallesinde ikamet ediyorum. Projenin yapılacağını 
duyduğumda çok sevindim. Doğal kaynaklarımızın kurtulacağı düşüncesi ile sevinç içerisindeyim. 
Bu projeyi desteklediğimi öncelikle beyan etmek istiyorum. Arıtma tesisinin kurulacağı yer ile ilgili 
bir sorum olacak. Bölgenin yanlış olduğunu düşünüyorum. Koku ile ilgili rahatsızlık duyar mıyız? 
 

Cevap    : MEHTAP ÜNLÜ 
 

- İleri biyolojik arıtma tesisi dediğimiz şey, arıtma teknolojisinde en ileri şekilde tasarlandığı 
anlamını taşıyor. Arıtma tesislerinde koku problemi olmaması için koku giderim üniteleri de 
kurulacak. Biz size herhangi bir koku problemi yaşanmayacak bir arıtma tesisi tasarladığımız 
konusunda taahhütte bulunuyoruz. Bu konuda endişeniz olmasın. 
 
 

Soru      :  MUSTAFA DELİCE 
 
- Akyarlar Mahallesinden katılıyorum. Mevcut site arıtmaları isterse şebeke hattına bağlanabilir 
dediniz. Talep edenlere bahçe sulama ve kullanma suyu da temin edecek misiniz? İçmesuyu getirecek 
misiniz? 
 

Cevap    : MEHTAP ÜNLÜ 
 

- Talep edenlere sulama suyu temin edebiliriz. Fakat kullanım suyu (yıkanma, bulaşık, mutfak 
gibi) veya içmesuyu olarak değil. İçmesuyu, bu projemizin dışında bir konu ancak; cevaplamaya 
çalışayım. İçmesuyu temini için Bodrum yarımadasında bir proje var şu anda. Mevcuttaki suyun kayıp 
oranını minimize edebilmek ve yeni su kaynakları arayışı için de çalışmalar mevcut. Zaten bizim 
burada yaptığımız çalışmalarda sulama suyu elde ettiğimiz zaman, insanlar kullanım suyunu bahçede 
kullanmak istemeyecektir. Çünkü hâlihazırda bir sulama suyumuz olacak. Dolayısı ile su 
kaynaklarımız daha da yeterli hale gelecektir.  
 
 

Soru      :  ŞENGÜL ÇÜRÜK 
 
- İlk kazım yeriniz Akyarlar mı başka yerler mi ya da ne zaman başlayacaksınız?   
 

Cevap    : MEHTAP ÜNLÜ 
 
- Akyarlar projede 1. Kademede yer almaktadır.  
 

 
Soru      :  İSMAİL DEMİRBAY 

 
-  Biz bu projenin planlarını görebilir miyiz? 
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Cevap    : MEHTAP ÜNLÜ  
 
- Tüm şebeke planını anlaşılabilir olması adına, bizzat Autocad ve Netcad dosyasında uydu 
görüntüsü ile çakıştırarak genel yerleşim planı üzerinde sizlere bu toplantı kapsamında sunduk. 
Ancak; projelerin dosya boyutu oldukça büyük, çok donanımlı ve kapsamlı olduğu için burada sunum 
dosyasına daha detaylı olarak eklememiz mümkün değildi. Eğer proje hesaplarımızı ve projenin diğer 
tüm detaylarını görmek isterseniz buyurun Genel Müdürlüğü’ müze davet ediyorum. Oturalım projeyi 
detaylı inceleyelim. Hatta çıktı bile verebiliriz size.    
 

 
Soru      :  MEHMET ÖZDURMUŞ 

 
-  Akyarlar’ dan katılıyorum. Biz projeye inanıyoruz, beğendik ve destekliyoruz. Umarız 2 sene 
içerisinde de bitirirsiniz.  
 

Geçen sene Kasım ayında sokağımızda temiz su boruları döşendi. Güzel bir çalışma oldu. 
Ancak; o kanalı toprakla kapattılar hala asfaltlamadılar. Motosiklet ile giderken düşme tehlikesi 
geçiriyoruz. İlgilenirseniz sevinirim.  
 

Cevap    :  MEHTAP ÜNLÜ 
 
- Benim bildiğim veya sorumluluğumda olan bir konu değil ancak; notumu aldım Genel 
Müdürlüğü’müzde ilgili arkadaşlara sorunu ileteceğim.  

 
 
Soru      :  CELİL ÇINAR 

 
-  Hatta bağlantıyı kendimiz mi yapacağız? Müracaat mı etmemiz gerekiyor? Bazı bacalar hatalı 
yapılmış zamanında. Su akışı berbat halde. Bunlar için bir başvuru yapmamız gerekiyor mu? 
 

Cevap    :  MEHTAP ÜNLÜ 
 

- Hatta bağlantıyı kendiniz sağlayacaksınız. Bunun için de müracaat yapmanız 
gerekiyor. Kanunen özel parsel sınırları içerisine giremiyoruz. Şebeke sistemine bağlantı yapacağınız 
baca hangisi ise, onunla ilgili teknik ekip gelip, ne yapılması gerektiği konusunda sizi 
yönlendireceklerdir. 
 

 
Soru      :  NURGÜL TOSUNOĞLU 

 
-  Turgutreis’ e yapılacak olan arıtma tesisinin çok yakınında bir bahçemiz var. Yaklaşık 2 sene 
boyunca arkadaşlar geldiler, görüştüler, anlattılar projeyi. Sonra hiç arayan soran olmadı. Aradım 
projenin devam edip etmediğini sordum. Yani bizim akıbetimizin ne olacağı konusunda bir bilgi 
alamadım. Beklemede olduklarını söylediler. Bahçeme yeni bir şeyler yapayım, bahçemle 
ilgileneyim, duvarlarımı genişleteyim istiyordum. Ancak; şu an tam bir bilinmezlik içerisindeyim. Şu 
an hiçbir şey yapamıyorum. 
 

Cevap    :  MEHTAP ÜNLÜ 
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-  Arıtma tesisinin konuşlanacağı yer MUSKİ Genel Müdürlüğü mülkiyetinde olan bir 
parseldir. Denizin iyileştirilmesi ve kıyılarımıza mavi bayrak kazandırılması en büyük hedefimizdir. 
Toplantı sonrası, parsel numaranızı da öğrenip bildirirseniz, konu ile ilgili sizinle görüşelim. 

 
 

D. ANKET ÇALIŞMALARI 
Kişilerin projeler hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi, bölge halkı ihtiyaçlarının 

belirlenmesi, hassasiyet gösterdikleri konuların tespiti ve memnuniyet durumlarının ölçülmesi 
amaçlı, halkın katılım toplantısı günü proje ile ilgili görüşlerin alınması amacıyla bölge halkına 
toplantı öncesi hazırlanan anket formları dağıtılmıştır. Anket formu 8 adet sorudan oluşmakta olup, 
anket çalışmalarında 43 kişi yer almıştır. Yapılan anket çalışmaları bilgisayar ortamına atılarak, anket 
sonucu ortaya çıkan hesaplamalar yapılmıştır. Anket çalışmalarında her bir soruya verilen toplam 
cevap şıkları değerlendirilmiştir. Anket sorularına verilen cevapların yüzde olarak gösterildiği 
grafikler aşağıda sunulmuştur. 

 
1. Proje ile olan ilginiz? 

 
a) Bölgede İkamet ediyorum 
b) Bölgeyi tanımıyorum 
c) Diğer 

 

 
 

2. Proje hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz? 
 

a) Evet  
b) Hayır 

 

%82
a

%4
c

%14
b

a

b

c



BODRUM İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI  
  
 

111 
 

 
 

3. Projenin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?  
 

a) Evet  
b) Hayır 
c) Bilmiyorum 

 

 
 

4. Proje ile ilgili görüşleriniz nelerdir? 
 

a) Destekliyorum 
b) Karasızım 
c) Bilgim yok 
d) Desteklemiyorum 

 

%68
a

%32
b

a

b

%100
a

a

b

c

d
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5. Projenin çevre ve insan sağlığı üzerinde ne tür etkilerde bulunacağını düşüyorsunuz? 
 

a) Faydalı 
b) Zararlı 
c) Etkisiz  
d) Bilmiyorum  

 

 
 

6. Çevrenin ve denizin korunması hususunda projenin nasıl bir katkısı olacağını 
düşünüyorsunuz? 
 

a) Olumlu 
b) Olumsuz  
c) Etkisiz 
d) Bilgim yok 

 

%100
a

a

b

c

d

%100
a

a

b

c

d
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7. Planlanan proje hakkında daha önce bir bilgiye sahip miydiniz? 
 

a) Evet detaylı bilgiye sahibim 
b) Kısmen 
c) Hayır  
d) Bilgim Yok 

 

 
 

8. Proje ile ilgili olumsuz etkileneceğinizi düşündüğünüz ve değerlendirilmesini talep 
edeceğiniz yapılan açıklamalar dışında bir konu varsa lütfen belirtiniz. 

 
İleten: AYLA ÇAKIR 

- Akyarlar Mah. Bodrum için önem taşımaktadır. Fakat ihmal edilmiş bir beldedir. Burada daha 
keyifle yaşamı sağlayacak arıtma tesisi için öncelik rica ediyorum. Yalnız, bu yerde yaşayan 
halkın bilinçlendirilmesi için Akyarlar Mahallesinde ayrıca bir toplantı yapılması doğru olur 
düşüncesindeyim. Tabi bu toplantılar her mahalle için gerekir. Burada birçok tesis atıksularını 
denize bırakmaktadır. Bölgedeki oteller çevreye büyük zarar vermektedir. Denetlemelerin 
ciddi olarak yapılması gerekmektedir. 

İleten: ŞENOL KAYA 
- Turgutreis denizinin tekrar canlanmasını istiyoruz. 

 
İleten: ÖZGÜR ÖZDURMUŞ 

- Turgutreis arıtmanın yapılacağı yerin aceleyle yanlış bir yerde planlandığını düşünüyorum. 
Arıtma tesisi, rakımı daha yüksek bir yere yapılabilir. Çünkü planlanan arıtma tesisinin yakın 

%100
a

a

b

c

d

%52
a

%37
b

%11
c

a

b

c

d
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çevresi tarım arazisidir ve Akçaalan Köyüne yakındır. Bölgede yaklaşık 6.500 kişi oturuyor. 
Halk sağlığı açısından arıtmanın Akyarlar ve Turgutreis’e yakın bir mevkiine düşünülmesini 
öneriyorum.  
 
 

İleten: MEMDUH BEŞER 
- Biz Kemer ve Akyarlar sakini olarak, çevremiz ve ekonomi açısından projenin bölgemiz için 

çok iyi olacağı kanaatineyiz. 
 

İleten: ALİ KARAKÖSE 
- Her evin (özellikle yazlık tatil köylerinin) mevcut aktif bacaları vardır. Buradan kendi 

cazibesiyle arıtma tesisine dökülmektedir. Her ev için yeniden baca çalışması yapılması 
uygun olacaktır. Zira eski yapılar olduğu için pek çoğu hatalı imalattır. Sorum eski bacalar 
iyileştirilecek ve yenilenecek mi? Yoksa son nokta olan arıtma tesisinde mi bağlantı 
yapılacak? 

 
İleten: M.FARUK SOMAKLI 

- Proje için teşekkür ederiz. 
 
İleten: KUDRET KAYI 

- Proje etaplama çalışması yeterli değil. 
- Proje bitirme süresi ikna edici değil. 
- Mevcut arıtmaların ne şekilde entegre/devre dışı bırakılacağı net değil. 

 
İleten: CELAL ŞAKIYAN 

- Olumsuzluk yok bir an önce yapılması yararlı olacaktır. Arıtımla ilgili maliyetin ve bağımsız 
bölüme düşen ödeme önemli… 
 

İleten: İLYAS SAĞLAM 
- 1/1000 ölçekli imar planı bulunmayan yerlerde altyapı nasıl gerçekleştirilecek? Özellikle 

İslamhaneleri Mahallesinde. Bilgilendirirseniz sevinirim. 
 

İleten: SAİM YILAL 
- Bir an önce yapılması gereklidir. Kanalizasyonun olmaması gerçekten çok büyük bir sorun ve 

utanç. Bu durumdan bir an önce kurtulmayı ümit ederim. Saygılar sunarım. 
 

İleten: ŞENGÜL ÇÜRÜK 
- Tabi ki kanalizasyonun Akyarlara acilen gelmesi lazım. Kanalizasyon hattının faydası 

yanında arıtma tesisleri ile yapılacak olan arıtma, denize olan zararı azaltması açısından çok 
önemli. Halk en çok denizin zarar görmemesini istemektedir. Bir an önce bizleri bu pislikten 
kurtarın. 
 

İleten: HASAN ÖZŞEKER 
- Kanalizasyon hattı bağlantısı için müracaatımız var. Ancak; henüz bağlantı yapılmadı. Şu 

anda zor durumdayız. 
 

İleten: MUSTAFA ÇÜRÜK 
- Projenin biran evvel hayata geçirilmesi lazım çünkü fosseptik dolunca pis sular sokak ve 

yollara dökülüp hastalıklara davetiye çıkarıyor. 
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İleten: ÖMER MAZI  
- Çalışmaların başlatıldığı yerlerde hızlı bir çalışma ile fazla mağduriyet yaratılmaması 

dileğiyle. 
 

İleten: SEHER ALTUNTAŞ 
- Bodrum’a fosseptik çukurları yakışmıyor. Özellikle Akyarlar’a. Depremde çatladı hala 

çekiyoruz. Kokuyor. 
 
 

İleten: SEVİLAY DELİCE 
- Projeden olumsuz bir etki olacağını düşünmüyoruz. Aksine çok faydası olacak. Bir an önce 

yapılmasını diliyorum. Yıllardır bekliyoruz bir an önce başlayıp bitmesi dileği ile. 
 

  



BODRUM İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI  
  
 

116 
 

E. YORUMLAR 
 

Halkın Katılım Toplantısında belirtilen görüşler ve anket çalışmaları ile genel olarak halkın 
alt yapı yatırımlarının yapılmasını destekleyerek, projeye olumlu yaklaştığı görülmüştür. Şikâyet ve 
öneri formu için MUSKİ internet sitesine yönlendirme yapılmıştır. 

 
 Bölge halkı ile yapılan toplantı ve yapılan anket çalışmaları neticesinde, projenin çevrenin 
korunması ve iyileştirilmesine yönelik yatırımlar olduğunun anlaşıldığı, tespit edilmiştir.  
 

Gerçekleştirilmesi planlanan proje ile, çevre ve insan sağlığı açısından oluşması muhtemel 
çevresel risklere karşı tedbirler alınması, alanda mevcut durumunda kullanılmakta olan fosseptikleri 
ve bunun sonucunda oluşan koku probleminin giderilmesi planlanmıştır. Halkın Katılım Toplantısı 
ile, projenin hayata geçirilmesine halkın olumlu yaklaştığı kanaatine varılmıştır.   
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8.2.ÇSYP REVİZYONU KAPSAMINDA YAPILACAK ÇALIŞMALAR 

ÇSYP revizyonu kapsamında da; raporun Dünya Bankası tarafından onaylanması akabinde 
projede yapılan değişiklikler ile ilgili halkın bilgilendirilmesi, görüş/önerilerin toplanması ve rapor 
içerisinde yer verilmesi amaçlanmaktadır. Dünya genelinde devam eden Covid-19 salgını nedeniyle 
halkın katılım toplantısı düzenlenmesi günümüz şartlarında planlanmamış olup salgının ilerleyişine 
bağlı olarak ilerleyen süreçte tekrar değerlendirilecektir. Raporun onaylanması ve sonraki 
aşamalarında salgının seyrinde gerileme olması ve ülke genelinde alınan tedbirlerin hafifletilmesi 
durumunda halkın katılım toplantısı organize edilecektir. Düzenlenecek olan toplantı yöre halkına 
anons, askıda tutma vb. kanallar aracılığıyla duyurulacaktır. Yerel gazetelere konu ile ilgili ilanlar 
verilecektir. Düzenlenecek olan halkın katılım toplantısında revizyon çalışmaları ile ilgili sunum 
hazırlanarak katılımcılara gerekli bilgilendirme yapılacak, neticesinde katılımcıların görüş ve 
önerileri toplanarak tutanak altına alınacaktır.  

Salgının seyrinde gerileme olmaması ve halkın katılım toplantısı düzenlenmesinin risk 
oluşturması durumunda ise; onaylı revize ÇSYP ilgili paydaşlar ile internet üzerinden paylaşılarak 
görüş ve öneriler toplanacaktır. Bu amaçla MUSKİ internet sitesi üzerinden revize ÇSYP halkın görüş 
ve önerilerine açılacaktır. Raporun internet sitesi üzerinden yayınlandığı sms yolu ile ve Tablo-24’te 
yer alan paydaşlara gönderilecek duyuru yazıları ile ilan edilecektir. Konu ile ilgili internet üzerinden 
anket çalışmaları da yapılabilecektir.  

Revizyon projesi kapsamında duruma bağlı olarak halkın katılım toplantısı veya sms yoluyla, 
internet sitesi üzerinden ve yazılı şekilde toplanan şikâyet ve görüşler tutanak altına alınarak ilgili 
değerlendirmeler yapılacaktır. Görüş toplanması ve değerlendirmelerin tamamlanması akabinde, 
çözümler ÇSYP dokümanına yansıtılarak daha sonrasında yayınlanacaktır. Gelen görüşler 
doğrultusunda ÇSYP revizyonuna yön verilecektir. 

Tablo 24: Proje revizyonu kapsamında bilgilendirme yapılan kişi ve kurumlar 

W2 Bodrum Kanalizasyon ÇSYP Revizyonu 
Bilgilendirme Listesi 

Mahalle İsim 

AKÇAALAN MUHTAR 
AKYARLAR MUHTAR 
FARİLYA MUHTAR 
GERİŞ MUHTAR 
GÜMÜŞLÜK MUHTAR 
GÜRECE MUHTAR 
KARABAĞ MUHTAR 
DEREKÖY MUHTAR 
İSLAMHANELERİ MUHTAR 
KOYUNBABA MUHTAR 
KÜÇÜKBÜK MUHTAR 
PEKSİMET MUHTAR 
TURGUTREİS MUHTAR 
S.S. BANKEV TATİL 
SİTE KOOP. 

SİTE 

S.S. BAĞLA TATİL SİTE 
KOOP. 

SİTE 
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BİZİM TEPE SİTESİ SİTE 
S.S. GÜMSAN TATİL 
SİTESİ 

SİTE 

TURGUTREİS 
KARABAĞ  

VATANDAŞ 

TURGUTREİS 
İSLAMHANELERİ  

VATANDAŞ 

BAHÇELİEVLER VATANDAŞ 
GÜMÜŞLÜK VATANDAŞ 
TURGUTREİS TURGUT 
 ÖZAL CADDESİ 

VATANDAŞ 

TURGUTEİS TURGUT  
ÖZAL CADDESİ 

VATANDAŞ 

GÜMÜŞLÜK VATANDAŞ 
AKYARLAR SİTE 
GERİŞ SİTE 
GERİŞ VATANDAŞ 
GERİŞ VATANDAŞ 
GERİŞ SİTE 
GÜMÜŞLÜK SİTE 
GÜMÜŞLÜK VATANDAŞ 
GÜMÜŞLÜK VATANDAŞ 

MUSKİ tarafından revize proje ile ilgili olarak paydaşlara ve bölge halkına ön 
bilgilendirmelerde bulunulmuş, projedeki revizyon çalışmaları başlaması akabinde bilgilendirmeler 
başlatılmıştır. Revize ÇSYP’nin İLBANK ve Dünya Bankası tarafından onaylanmasına kadar geçen 
süreçte de bu bilgilendirmeler ve sosyal mesafe sınırlarının korunduğu toplantılar yapılmaya devam 
edilecektir. ÇSYP’nin onaylanması akabinde ise RevizeTaslak ÇSYP halkın görüşüne tekrar açılarak 
görüş/önerilerin nihai şekilde toplanması ve rapora eklenmesi sağlanacaktır.  

Revizyon çalışmalarının başlatılması akabinde yapılan bilgilendirmeler neticesinde toplanan 
görüş, öneri ve şikâyetler; 

Görüş/Şikâyet: 

METİN YILDIRIM: Bodrum kanalizasyon şebekesi ER-TM3/1 proje kapsamında 
Gümüşkaya sitesi 2.kısım sosyal tesisi girişinde hafriyatı başlamış olan pompa istasyonu üyelerimizin 
şikâyeti üzerine durdurulmuştur. Söz konusu pompa istasyonu evlerimize yaklaşık 10 ila 50 metre 
yakınımızda olup istasyonun yaklaşık 50-60 konut için; istasyonun zehirli gaz, pompaların gürültüsü, 
atıksuların kötü kokusu, peyzaj ve yeşil alan ve deniz panoramamızın kapanması bizleri 
endişelendirmektedir. Ayrıca çevre siteler dâhil yaklaşık 400 konutun sahilini kullandığı Koyunbaba 
koyu sosyal tesis girişinde böyle bir binanın olması tüm kullanıcıların yukarıda bahsedilen 
olumsuzlukları yaşamasına neden olacaktır. Bu nedenle bahsi geçen pompa istasyon binasının 
Gümüşkaya Yönetimi ile temasa geçilerek çevreye ve sakinlerine daha az zarar verecek uygun bir 
yere taşınmasını önemle rica ederiz.  

Cevap:  

Sn. Metin YILDIRIM, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 
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Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi , “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu” gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergâh, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmaktadır. 

Adı geçen yerde yapılan terfi merkezi Bodrum Yarımadası Turgutreis yerleşimi civarında 
MUSKİ tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon projesi kapsamında 
yapılacak olan 20 adet pis su terfi merkezlerinden bir tanesidir. Terfi merkezi yeri seçiminde dikkate 
alınması gereken ve altyapı, hidrolik, elektrik, makine, zemin mühendisliği gibi farklı mühendislik 
disiplinleri tarafından incelenen birçok kriter bulunmakta, tüm bunların optimum çözümleri aynı 
zamanda çevresel ve sosyal etkiler de dikkate alınarak yapılmaktadır. Yer seçimlerinde ayrıca terfi 
merkezi yapılacak sahanın, tarımsal arazi olmaması, kamuya ait olması gibi hususlarda ayrıca 
değerlendirilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda her açıdan optimum fayda sağlanacak 
şekilde yer seçimi yapılmaktadır. Başvuruda belirtilen terfi merkezinin yeri de bu çalışmaların 
sonucunda belirlenmiştir. 

Sit alanlarında yapılan çalışmalar yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 
yapılmakta, müze müdürlüğü ve koruma kurulları talimatları doğrultusunda hareket edilmektedir. 

Yapılacak olan pis su terfi merkezleri tamamen dışarıya kapalı olup, insan sağlığına herhangi 
bir etkisi bulunmayan yapılardır. İlaveten her bir terfi merkezi ayrıca aktif karbon filtreli koku 
giderme üniteleri ile donatılmıştır. 

Görüş ve önerilerinizi bizlere iletmenizi bekliyoruz. Sağlıklı günler dileriz. 

S.S. Gümüşkaya Sitesi sakini Metin YILDIRIM’ın 27.05.2020 tarihli olumlu cevabı: 

 

 

 

Görüş/Şikâyet: 
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Turgay ÖZCAN: Yalıkavak’ta bulunan Gümüşkaya işletme kooperatifinin Geriş mahallesi 251/1 -
256/1-257/1 parseli kapsayan 1 nolu terfi istasyonu olarak planlanan tesis plaj girişi ve sosyal tesis 
bağlantılıdır. Orta yerde bir yapı, mevcut peyzajı bozacak görüntü ve koku kirliliğine sebep 
olabilecektir. Site halkı bundan olumsuz etkilenebilecektir. Bu yüzden terfi istasyonunun site 
yönetiminin belirleyebileceği başka bir yere naklini rica ederim. 

 

Cevap:  

Sn. Turgay ÖZCAN, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi, “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergâh, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmaktadır. 

Adı geçen yerde yapılan terfi merkezi Bodrum Yarımadası Turgutreis yerleşimi civarında MUSKİ 
tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon projesi kapsamında yapılacak olan 
20 adet pis su terfi merkezlerinden bir tanesidir. Terfi merkezi yeri seçiminde dikkate alınması 
gereken ve altyapı, hidrolik, elektrik, makine, zemin mühendisliği gibi farklı mühendislik disiplinleri 
tarafından incelenen birçok kriter bulunmakta, tüm bunların optimum çözümleri aynı zamanda 
çevresel ve sosyal etkiler de dikkate alınarak yapılmaktadır. Yer seçimlerinde ayrıca terfi merkezi 
yapılacak sahanın, tarımsal arazi olmaması, kamuya ait olması gibi hususlarda ayrıca 
değerlendirilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda her açıdan optimum fayda sağlanacak 
şekilde yer seçimi yapılmaktadır. Başvuruda belirtilen terfi merkezinin yeri de bu çalışmaların 
sonucunda belirlenmiştir. 

Sit alanlarında yapılan çalışmalar yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 
yapılmakta, müze müdürlüğü ve koruma kurulları talimatları doğrultusunda hareket edilmektedir. 

Yapılacak olan pis su terfi merkezleri tamamen dışarıya kapalı olup, insan sağlığına herhangi bir 
etkisi bulunmayan yapılardır. İlaveten her bir terfi merkezi ayrıca aktif karbon filtreli koku giderme 
üniteleri ile donatılmıştır. 

Görüş ve önerilerinizi bizlere iletmenizi bekliyoruz. Sağlıklı günler dileriz. 
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S.S. Gümüşkaya Sitesi sakini Turgay ÖZCAN’ ın 27.05.2020 tarihli olumlu cevabı: 

 

 

Görüş/Şikâyet: 

KORAY ÖZCAN: Bodrum belediyesi sınırları içinde bulunan Gümüşkaya işletme kooperatifinin 
Geriş mahallesi 251/1, 257/1, 256/1 parsel etrafında 1 nolu terfi istasyonu olarak yapılması düşünülen 
tesisin büyüklüğü ve yüksekliği çevrenin doğal güzelliğini bozup görüntü kirliliğine sebep olacaktır. 
Yapılacak olan bu tesis aynı zamanda sitenin genel peyzaj dokusuna zarar verecek olup görüntü ve 
koku kirliliği oluşturacak olması sebebi ile site halkını olumsuz etkileyecektir. Öte yandan, bu terfi 
istasyonu sosyal tesisin hemen yanında ve plaj girişinde bulunmaktadır. Bu sebeple terfi istasyonun 
site yönetiminin belirleyeceği başka bir yere nakledilmesini arz ederim. 

Cevap:  

Sn. Koray ÖZCAN, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi , “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmaktadır. 

Adı geçen yerde yapılan terfi merkezi Bodrum Yarımadası Turgutreis yerleşimi civarında 
MUSKİ tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon projesi kapsamında 
yapılacak olan 20 adet pis su terfi merkezlerinden bir tanesidir. Terfi merkezi yeri seçiminde dikkate 
alınması gereken ve altyapı, hidrolik, elektrik, makine, zemin mühendisliği gibi farklı mühendislik 
disiplinleri tarafından incelenen birçok kriter bulunmakta, tüm bunların optimum çözümleri aynı 
zamanda çevresel ve sosyal etkiler de dikkate alınarak yapılmaktadır. Yer seçimlerinde ayrıca terfi 
merkezi yapılacak sahanın, tarımsal arazi olmaması, kamuya ait olması gibi hususlarda ayrıca 
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değerlendirilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda her açıdan optimum fayda sağlanacak 
şekilde yer seçimi yapılmaktadır. Başvuruda belirtilen terfi merkezinin yeri de bu çalışmaların 
sonucunda belirlenmiştir. 

Sit alanlarında yapılan çalışmalar yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 
yapılmakta, müze müdürlüğü ve koruma kurulları talimatları doğrultusunda hareket edilmektedir. 

Yapılacak olan pis su terfi merkezleri tamamen dışarıya kapalı olup, insan sağlığına herhangi 
bir etkisi bulunmayan yapılardır. İlaveten her bir terfi merkezi ayrıca aktif karbon filtreli koku 
giderme üniteleri ile donatılmıştır. 

Görüş ve önerilerinizi bizlere iletmenizi bekliyoruz. Sağlıklı günler dileriz. 

S.S. Gümüşkaya Sitesi sakini Koray ÖZCAN’ ın 27.05.2020 tarihli olumlu cevabı: 

 

 

Görüş/Şikâyet: 

ARMAN YÜCEL: Gümüşkaya sitesi 2. kısım da bulunan ılgın altı plajımız sadece sitemizin değil 
bölgemizin en güzel plajlarından birisidir. Bölgemiz de birçok site sakini de plajımızdan 
yararlanmaktadır. Yapımı öngörülen terfi istasyonu maalesef plajımızda planlanmıştır. Bu durum 
plajımızın geleceğini tehdit edecek güzelliklerini ortadan kaldıracaktır. Elbette belediyemizin hizmet 
getirmek istediğinin farkındayız. ancak böyle bir projenin mevcut plajı tehlikeye atmak yerine plaj 
olmayan daha uygun bir lokasyonda planlanmasını hem site sakini olarak hem de doğal 
güzelliklerimizi korumak adına istemekteyim. Çevreye duyarlı bir yaklaşım göstereceğinizi umar 
kolaylıklar dilerim. 

Cevap:  

Sn. Arman YÜCEL, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 
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Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi, “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmaktadır. 

Adı geçen yerde yapılan terfi merkezi Bodrum Yarımadası Turgutreis yerleşimi civarında 
MUSKİ tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon projesi kapsamında 
yapılacak olan 20 adet pis su terfi merkezlerinden bir tanesidir. Terfi merkezi yeri seçiminde dikkate 
alınması gereken ve altyapı, hidrolik, elektrik, makine, zemin mühendisliği gibi farklı mühendislik 
disiplinleri tarafından incelenen birçok kriter bulunmakta, tüm bunların optimum çözümleri aynı 
zamanda çevresel ve sosyal etkiler de dikkate alınarak yapılmaktadır. Yer seçimlerinde ayrıca terfi 
merkezi yapılacak sahanın, tarımsal arazi olmaması, kamuya ait olması gibi hususlarda ayrıca 
değerlendirilmektedir. Tüm bu değerlendirmeler sonucunda her açıdan optimum fayda sağlanacak 
şekilde yer seçimi yapılmaktadır. Başvuruda belirtilen terfi merkezinin yeri de bu çalışmaların 
sonucunda belirlenmiştir. 

Sit alanlarında yapılan çalışmalar yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak 
yapılmakta, müze müdürlüğü ve koruma kurulları talimatları doğrultusunda hareket edilmektedir. 

Yapılacak olan pis su terfi merkezleri tamamen dışarıya kapalı olup, insan sağlığına herhangi 
bir etkisi bulunmayan yapılardır. İlaveten her bir terfi merkezi ayrıca aktif karbon filtreli koku 
giderme üniteleri ile donatılmıştır. 

Görüş ve önerilerinizi bizlere iletmenizi bekliyoruz. Sağlıklı günler dileriz. 

S.S. Gümüşkaya Sitesi sakini Arman YÜCEL’ in 29.05.2020 tarihli olumlu cevabı: 
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 Yukarıda yer alan şikâyetlere konu olan ER-TM3/1 nolu Terfi hattı kapsamında S.S. 
Gümüşkaya Site İşletme Kooperatifi Başkanlığının 07.02.2020 tarih ve 514 sayılı yukarıda yer alan 
şikâyet ve görüşleri de içerir yazısı ile projeye itirazda bulunulmuş ve alternatif yer teklifi yapılmıştır.  

MUSKİ ve yüklenici firma yetkilileri tarafından 27.04.2020 tarihinde kooperatif üyelerine 
bilgi verilmiş olup yapılan toplantı neticesinde S.S. Gümüşkaya Site İşletme Kooperatifi Başkanlığı 
tarafından 30.04.2020 tarih ve 617 sayılı yazı ile toplantı neticesi belirtilmiştir. 07.02.2020 tarihli 
yazıya ilgi tutulan ikinci yazıda görüldüğü üzere “29.04.2020 tarihinde bölgede bulunan üyelerle 
yapılan görüşme sonucunda inşaatın bu şekilde bekletilmesinin birçok sakıncalar doğurabileceği, yaz 
sezonuna kalmadan inşaatın tamamlanması için MUSKİ nezdinde gerekli girişimde bulunulmasının 
gerektiği yönünde fikir oluşmuştur. Terfi merkezi yerinin değiştirilmesi ile ilgili kurumunuz 
tarafından farklı bir seçeneğin ortaya konulmadığı varsayımında dayanarak durdurulan terfi merkezi 
inşaatının gerek can ve mal emniyeti, gerekse de yaz sezonuna kalmadan bir an önce bitirilmesi için 
kurumunuzca gerekli tedbirlerin alınması uygun olacağı kanaatindeyiz.” Denilmektedir. 

S.S. Gümüşkaya Site İşletme Kooperatifi Başkanlığı’nın 07.02.2020 tarih ve 514 sayılı yazısı 
ile 30.04.2020 tarih ve 617 sayılı yazısı Resim 39 ve Resim 40’da sunulmaktadır. 

Zira söz konusu site bölgesinde arıtma tesisi problemi devam etmekte olup site yönetimi 
tarafından söz konusu arıtma sorununun çözülmesi talebiyle 14.11.2017 tarihli dilekçe ile MUSKİ’ye 
başvurmuştur. MUSKİ, vermiş olduğu yazılı cevapla; Bodrum İlçesi Kanalizasyon Hattı Projesi 
kapsamında konunun değerlendirileceği ve Bodrum Kanalizasyon şebeke inşaatı bittiğinde sorunun 
çözüleceği ifade edilmiştir. (Resim 41 ve Resim 42)  
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Resim 39: S.S. Gümüşkaya Site İşletme Kooperatifi Başkanlığı’nın 07.02.2020 tarih ve 514 sayılı 

yazısı 
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Resim 40: S.S. Gümüşkaya Site İşletme Kooperatifi Başkanlığı’nın 30.04.2020 tarih ve 617 sayılı 
yazısı 
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Resim 41: Gümüşkaya Sitesi 14.11.2017 tarihli dilekçesi 
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Resim 42: 19.12.2017 Tarih ve 25321 Sayılı MUSKİ Cevap Yazısı 

Görüş/Şikâyet: 

EKREM AKSOY: Yapılmakta olan atık su ve kanalizasyon projesi elzemdir ve sabırsızlıkla projenin 
tamamlanmasını bekliyoruz. 

Cevap:  

Sn. Ekrem AKSOY, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 
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Görüş/Şikâyet: 

Yılmaz ÇİNÇİK: Koyunbaba mahallesine yapılmakta olan kanalizasyon alt yapı çalışmasıyla ilgili 
olarak memleketin en güzel yerlerinden bodrumun en güzel mahallelerinden biri olan Koyunbaba 
mahallesinde yıllardır olmayan altyapı yapımına geç bile kalındığı yasadığımız bu güzelim 
mahallemizde Koyunbaba’da altyapı olmadığından dolayı her evin belirli aralıklarla özellikle kış 
aylarında her yağmur yağdığında fosseptiklerin taşması sonucu oluşan koku ve oluşabilecek salgın 
hastalıklar riskinden dolayı bizi bu durumdan kurtaracak olan sadece bizim mahallemizde yaklaşık 
5000 konutun yararlanacağı ve bizi bu durumdan kurtaracak olan çok önemli bu projenin 
uygulanmasında yapımında emeği gecen basta iller bankası yöneticilerine sayın büyükşehir belediye 
başkanımız Osman GÜRÜN’e MUSKİ genel müdürümüz Baki ÜLGEN Bey’e ve Sayın Bodrum 
belediye başkanımız Ahmet ARAS’a Koyunbaba mahalle muhtarı olarak kendi adıma ve mahallem 
adına çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla. 

Cevap:  

Sn. Muhtarımız Yılmaz Bey, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergâh, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

SELİM YILDIZ: Yapım aşamasında olan bu projeye karşı çıkmak bu güzel memleketimize en büyük 
ihanettir. Bölge halkı tarafından yıllarca beklenen ve mağdur olan bölgenin, doğa ve denizlerimizin 
korunması açısından çok önemli olan bu proje kesinlikle sekteye uğramamalı bu konuda Büyükşehir 
belediyemizin arkasındayız. 

Cevap:  

Sn. Selim YILDIZ, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergâh, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikayet: 

GAMZE ESEN: Geriş Erdemil Gümüşkaya Turgutreis atık su kanalizasyon sistemi yapılmalıdır. 

Cevap:  
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Sn. Gamze ESEN, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergâh, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikayet: 

GÖKHAN KARABACAK: Erdemil, geriş mahallesini de karayan Turgutreis atık su ve kanalizasyon 
projesinin yapılıp, tamamlanmasını istiyor ve destekliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. 

Cevap:  

Sn. Gökhan KARABACAK, 

 Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

NACİ KUMAŞ: Projeyi destekliyorum. 

Cevap:  

Sn. Naci KUMAŞ, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

ERDOĞAN KÖSEOĞLU: Sayın Yetkili; Bu şikâyetimi 152 adet konuta sahip S.S. YENİ 
VİLLAKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ Yönetim Kurulu Başkanı olarak sitemiz adına 
yapıyorum. Kurumunuz tarafından Ocak ayında imzaların atılarak başlamış olan, Koyunbaba 
mahallesinin de içinde bulunduğu alt yapı ( kanalizasyon ) çalışması bizi son derece memnun etmiştir. 
Ancak nedendir bilmiyoruz çalışmalar Gümüşlük çıkışında durmuş ve MUSKİ personeli bölgeden 
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ayrılmıştır. Bu konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek bir an önce alt yapı çalışmasının 
bitirilmesini rica ediyoruz. Bu alt yapı çalışmasını 30 yıldır çevremizde bulunan birçok site ile 
bekliyoruz. Ayrıca alt yapı çalışmasının ne zaman biteceğini çalışmanın hangi düzeyde olduğunu 
tarafımıza bildirmenizi rica ediyorum. 

Cevap:  

Sn. Erdoğan KÖSEOĞLU, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi ,  “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  
gerçekleştirilmiş olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim 
planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları 
belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmaktadır. 

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon 
projesi yapımı devam etmekte olup, tahmini inşaat süresi 24 ay olarak öngörülmektedir. Sitenizin de 
bulunduğu mevkiide yapılacak çalışmaların Müşavir ve Müteahhit Firmaların iş programı dâhilinde 
yapımı güzergâh, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde 
alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri de göz 
önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

AHMET ARAS (BODRUM BELEDİYE BAŞKANI) : Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve 
Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Bodrum İlçesi Belediye Başkanı olarak, Dünya 
Bankası finansmanlığında yürütmekte olduğunuz “Sürdürülebilir Şehirler Projesi MUS-W2 Bodrum 
Kanalizasyon Şebeke Hattı Projesi” ile ilgili olarak Ekim 2018 yılında hazırlanan ve Dünya Bankası 
tarafından onaylanan ÇSYP raporunun “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu” şeklinde 
revizyonunun gerçekleştirilmesi üzerine bir takım değerlendirmelerim ve görüşlerim bulunmaktadır. 
Bilindiği üzere Bodrum İlçemizin turizm alanı olması nedeni ile yazlık ve kışlık nüfus değişkenliği 
oldukça fazladır. Gerek yaz nüfusunun fazla olması gerekse bölgenin turizm potansiyeli dikkate 
alındığında, çağın gerekliliğine ve çevresel şartlara uygun yeni altyapı yatırımları ihtiyacının 
gerekliliği ortadadır. Bu sebeple Bodrum İlçemiz; Turgutreis, Gümüşlük, Akyarlar, İslamhaneleri, 
Peksimet mevkiilerinde yapımı devam eden kanalizasyon şebekesi ve akabinde Turgutreis Mahallesi 
Akçaalan mevkiinde yapılacak olan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin Bodrum İlçemize 
kazandırılacağı için İlçemiz adına memnuniyetlerimi bildiririm. Bu sayede İlçemiz güçlü bir 
altyapıya sahip olarak, toplum sağlığının sürdürülebilirliğini sağlayacak, doğal çevre ile mavi 
bayraklı denizlerimizin korunması da sağlanmış olacaktır. İlk yapılan projede planlanan atıksu terfi 
merkezleri ile ilgili yeniden yapılan değerlendirme sonucunda ortaya çıkan yeni terfi merkezlerinin 
yapılması ve bazı terfi merkezlerinin lokasyonlarının değişimi söz konusu olmuş, yeni durum için 
Belediyemiz bilgilendirilmiştir. Belediyemiz ve MUSKİ koordinasyonlu bir çalışma yaparak, kamu 
arazilerinden faydalanmak suretiyle çevreye ve sosyal yaşama etki etmeyecek şekilde terfi merkezleri 
belirlemiş, gerekli Resmi yazışmaları da Belediyemiz ile MUSKİ arasında yapılmıştır. Belediyemizin 
de bilgisi dâhilinde bulunan yer seçimlerinde terfi merkezi yapılacak sahanın, tarımsal arazi 
olmaması, kamuya ait alanlarda herhangi bir kısıtlılığa yol açmaması gibi hususlar da ayrıca 
değerlendirilmiştir. MUSKİ tarafından yapımına devam edilen Bodrum Kanalizasyon Projesi için 
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başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Osman GÜRÜN olmak üzere tüm emeği geçenlere 
Bodrum Halkı adına teşekkür eder, söz konusu işin ivedilikle tamamlanmasını temenni ederim. 

Cevap:  

Sn. Başkanım Ahmet ARAS, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi ,  “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  
gerçekleştirilmiş olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim 
planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları 
belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon 
projesi yapımı devam etmekte olup, yapılacak çalışmaların Müşavir ve Müteahhit Firmanın iş 
programı dâhilinde yapımı güzergâh, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili imalat ve 
işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve 
sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

BEHÇET KAMİL BİBİN: Projeyi sonuna kadar destekliyorum. 

Cevap:  

Sn. Behçet Kamil BİBİN, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Eray KARABAĞLI: Bir Gümüşlük yaşayanı olarak Koyunbaba mahallesinde yapılacak kanalizasyon 
arıtma sisteminin terfi istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz 
projenizi bir İnşaat mühendisi olarak mutlulukla izlemekteyim. Çalışmaların biran önce 
tamamlanması da toplum sağlığı açısından büyük önem arz etmektedir. Başarıyla yürüttüğünüz çağın 
gereklerini yerine getirecek altyapı çalışmalarının biran önce tamamlanması projenin daha da başarılı 
olmasını sağlayacaktır. 

Cevap:  

Sn. Eray KARABAĞLI, 
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Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Hüseyin KAYA: Koyunbaba mahallemizde yapılacak kanalizasyon arıtma sisteminin terfi 
istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz projeniz bizlerde çok 
büyük mutluluk yarattı. Ancak gerek turizm bölgesinde yaşamamız gerekse Covid 19 ile mücadele 
edilen bu süreçte toplum sağlığının en üst seviyede korunması açısından projenin biran önce 
bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Projenizi en kısa sürede bitirmeniz en büyük temennimizdir. 

Cevap:  

Sn. Hüseyin KAYA, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Ebru YUK: Koyunbaba mahallemizde yapmaya başlamış olduğunuz kanalizasyon arıtma sisteminin 
istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı projeniz bizleri çok sevindirdi. Site yöneticisi 
olduğum için sitedeki arıtma sorunlarından çevre siteleri ve bizleri bu sıkıntıdan kurtaracak olmanız 
halkımıza verdiğiniz değeri de göstermektedir. Ancak gerek turizm bölgesinde yaşamamız gerekse 
Covid 19 ile mücadele edilen bu süreçte toplum sağlığının en üst seviyede korunması açısından 
projeye ara verilmiş olduğunu görüyoruz. Halbuki yaz donemi yaklaştığı günlerde biran önce 
bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Siz yetkililerden arzumuz ve ricamız Koyunbaba halkının en 
büyük sıkıntısı olan bu sorunu çözmek için projenizi en kısa sürede bitirmeniz en büyük 
temennimizdir. Saygılarımla 

Cevap:  

Sn. Ebru YUK, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 
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Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Öner ÖZBELEN: Bir Gümüşlük yaşayanı olarak Koyunbaba mahallesinde yapılacak kanalizasyon 
arıtma sisteminin terfi istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz 
Çalışmaların biran önce tamamlanması toplum sağlığı açısından çok önemlidir Başarıyla 
yürüttüğünüz çağın gereklerini yerine getirecek altyapı çalışmalarının biran önce tamamlanması da 
projenin daha başarılı olmasını sağlayacaktır. 

Cevap:  

Sn. Öner ÖZBELEN, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Mehmet Ümit ÖZER: Koyunbaba mahallemizde yapımına başladığınız altyapı çalışması mahalle 
yaşayanlarında çok büyük bir mutluluk yaşattı. Projeyi en kısa sürede bitirmeniz bizleri birçok 
sorundan en yakın zamanda kurtarmanızı sağlayacak. Bu nedenle projenizi en kısa sürede bitirmenizi 
rica ederim. 

Cevap:  

Sn. Mehmet Ümit ÖZER 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Meziyyet ÖZER: Koyunbaba mahallemizde yapımına başladığınız altyapı çalışması bizleri çok 
memnun etti. Projeyi covid 19 nedeniyle evlerimizde yaşadığımız bu dönemde bitirmeniz sağlığımız 
açısından bizleri birçok sorundan en yakın zamanda kurtarmanızı sağlayacak. Projenizi en kısa sürede 
bitirmenizi diliyorum. 

Cevap:  

Sn. Meziyyet ÖZER 
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Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Yaşar ŞEHİRLİOĞLU: 2016 yılından beri konutumda atıklar için fosseptik kullanıyorum. Foseptik 
sürekli dolduğu için her sene birkaç kez çektiriyor ve ücret ödüyorum. Fosseptiğin insan sağlığı ve 
çevreye olan zararlı etkileri de malumunuzdur. Anılan sebeplerden yapımı devam eden kanalizasyon 
şebekesi yapımının biran önce bitirilerek, mağduriyetimizin önlenmesini rica ederim. 

Cevap:  

Sn. Yaşar ŞEHİRLİOĞLU 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Güray KARABAĞLI: Hem Gümüşlük’te yaşamakta, hem de Gümüşlük’te çalışmaktayım. 
Ülkemizin en güzel koylarına sahip Koyunbaba Mahallemizin kanayan yarası, kanalizasyon sorunun 
çözülecek olması bizi çok sevindirmiş idi. Kanalizasyon sisteminin bağlanması ve aktarma tesisleri 
ile Gümüşlük’e Aktarılması ile mahallede ve çevresinde, yaşam kalitesini ve sağlık standardını 
yükseltecek bu yatırımı desteklemekteyim. Sağlığımız, her şeyden önemli ve önceliklidir. Salgın 
sebebi ile hazır sokaklar boş iken, yaz sezonuna kadar tamamlanmak üzere ivedilikle çalışmaların 
hızlandırılmasını rica ederim. 

Cevap:  

Sn. Güray KARABAĞLI 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 
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Türkan ULUBAŞ ERSOY: Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi, Koyunbaba mahallesinde 
yaşamaktayım. Doğanın korunması amacıyla kanalizasyon arıtma sisteminin terfi istasyonlarıyla 
Gümüşlük arıtmaya bağlanmasından son derece mutluyuz. Fakat önümüz yaz olup, covid 19 
nedeniyle bu sürecin biran önce tamamlanmasını temenni etmekteyiz. 

Cevap:  

Sn. Türkan ULUBAŞ ERSOY 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Kemal GÖKAL: Gümüşlüklü bir esnafım, Koyunbaba mahallesinden terfi istasyonları ile gümüşlük 
arıtmasına gelecek olan kanalizasyon irsaliye hattının yaz gelmeden tamamlanıp yolumuzun eski 
haline getirilmesini sabırsızlıkla bekliyorum eminim bu konuda çaba gösteriyorsunuzdur bu önerim 
bu işin bir an önce olması çünkü yollar berbat durumda gereğini lütfen yapın teşekkürler 

Cevap:  

Sn. Kemal GÖKAL 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergâh, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Hüsamettin ÖGE: Sayın İlgili, Malumunuz olduğu üzere, Gümüşlük Koyunbaba Mahallesinin 
yıllardan beri en büyük problemi şebeke suyu ve altyapıdır. Şebeke suyu probleminin çözülmesi belde 
halkımızca sevinçle karşılanmıştır. Altyapı çalışmaları kapsamında, Koyunbabadaki arıtma 
sistemlerinin Gümüşlük arıtmasına bağlanması için yaptığınız proje de yıllanmış diğer sorunu 
çözecektir. Bu projenin de bir an önce tamamlanması bizi mutlu edecektir. 

Cevap:  

Sn. Hüsamettin ÖGE 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 



BODRUM İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI  
  
 

137 
 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Adem ULUBAŞ: Koyunbaba Mah.de yapılan mahallemizin Gümüşlük arıtmaya bağlanma işleminin 
hızlandırılıp bir an önce toplum sağlığı gereğince bitirilmesini talep o ederim. 

Cevap:  

Sn. Adem ULIUBAŞ, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Kabil KURTOĞLU: Koyunbaba mahallemizde yapmaya başlamış olduğunuz kanalizasyon arıtma 
sisteminin istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı projeniz bizleri çok sevindirdi. Club 
Sunset Sitesi yöneticisi olduğum sitedeki arıtma sorunlarından çevre siteleri ve bizleri bu sıkıntıdan 
kurtaracaktır bunu görüyoruz .Yaz donemi yaklaştığı günlerde biran önce bitirilmesi gerektiğini 
düşünüyoruz. Kısaca Siz yetkililerden arzumuz ve ricamız, koyunbaba halkının en büyük sıkıntısı 
olan bu sorunu çözmek için Projenizi en kısa sürede bitirmeniz en büyük temennimizdir. 
Saygılarımla. 

Cevap:  

Sn. Kabil KURTOĞLU, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi yapımı güzergâh, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile 
ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Serdar SEÇKİN: 20 konut içeren Waterfall Residence Sitesi’nin yöneticisiyim. Atıksu Arıtma 
Projesine dâhil edilmemizi talep ediyoruz. Konu hakkında yönetimimizin bilgilendirilmesini 
müsaadelerinize arz ederim. Saygılarımızla. 
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Cevap:  

Sn. Serdar SEÇKİN, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi, “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon 
projesi yapımı devam etmekte olup, tahmini inşaat süresi 24 ay olarak öngörülmektedir. Sitenizin de 
bulunduğu ve sisteme dahil edilmesi planlanan mevkiide yapılacak çalışmaların Müşavir ve 
Müteahhit Firmaların iş programı dahilinde yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim 
planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları 
belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan 
devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Zuhal KARABAĞLI: Koyunbaba mahallesi ve Gümüşlük mahallesinde yapımı başlanan altyapı 
çalışmalarının biran önce bitirilmesini arz ederim. 

Cevap:  

Sn. Zuhal KARABAĞLI, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi, “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon 
projesi yapımı devam etmekte olup, tahmini inşaat süresi 24 ay olarak öngörülmektedir. Sitenizin de 
bulunduğu ve sisteme dahil edilmesi planlanan mevkiide yapılacak çalışmaların Müşavir ve 
Müteahhit Firmaların iş programı dahilinde yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim 
planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları 
belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan 
devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 
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Duygu ÖZBELEN: Koyunbaba Mahallesi’nden başlayıp gümüşlük Mahallesi’nde bitecek olan 
kanalizasyon terfi istasyon hattının bir an önce bitirilmesi hem kendimizin hem çevre sağlığı için 
önem arz etmektedir Teşekkürler. 

Cevap:  

Sn. Duygu ÖZBELEN 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi, “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon 
projesi yapımı devam etmekte olup, tahmini inşaat süresi 24 ay olarak öngörülmektedir. Sitenizin de 
bulunduğu ve sisteme dahil edilmesi planlanan mevkiide yapılacak çalışmaların Müşavir ve 
Müteahhit Firmaların iş programı dahilinde yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim 
planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları 
belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan 
devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Ferdi KAYA: Koyunbaba mahallemizde yapılacak kanalizasyon arıtma sisteminin terfi 
istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz projeniz bizlerde çok 
büyük mutluluk yarattı. Ancak gerek turizm bölgesinde yaşamamız gerekse Covid 19 ile mücadele 
edilen bu süreçte toplum sağlığının en üst seviyede korunması açısından projenin biran önce 
bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Projenizi en kısa sürede bitirmeniz en büyük temennimizdir. 

Cevap:  

Sn. Ferdi KAYA, 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi,  Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon 
projesi yapımı devam etmekte olup, tahmini inşaat süresi 24 ay olarak öngörülmektedir. Sitenizin de 
bulunduğu ve sisteme dahil edilmesi planlanan mevkiide yapılacak çalışmaların Müşavir ve 
Müteahhit Firmaların iş programı dahilinde yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim 
planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları 
belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan 
devam etmektedir. 
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Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

CENGİZ KARSLIOĞLU: Başlatmış olduğunuz Kanalizasyon inşaatı çok büyük sevinç ve gururla 
karşılanmıştır. Ancak. Benimde üyesi olduğum Gümüşkaya Kooperatifi 2.kısım inşaat çalışmalarının 
bazı üyelerin manzaralarını kapattığı şikâyeti nedeniyle durdurulduğu yönünde bilgiler alınmıştır. Bu 
durdurulma doğru mudur? Kamu yarına yapılan ve çok önemli olan bu projenin bir an önce 
tamamlanmasını bekliyoruz. Saygılarımla. 

Cevap:  

Sn. Cengiz KARSLIOĞLU 

Bahse konu mevkii W2 Bodrum Kanalizasyon Şebeke Yapım işi kapsamında imalatlar devam 
etmekte olup, gerekli önlemler alınarak iş programı aksatılmadan iş ve işlemler bu hususlara uyularak 
yürütülecektir. 

Görüş/Şikâyet: 

Serap BERKKAM: Koyunbaba mahallemizde yapılacak kanalizasyon arıtma sisteminin terfi 
istasyonlarla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz projeniz bizlerde büyük 
mutluluk yarattı. Ancak gerek turizm bölgesinde yasamamız gerek covıd 19 ile mücadele edilen bu 
süreçte toplum sağlığının en üst seviyede korunması acısından projenin bir an önce bitirilmesi 
gerektiğini düşünüyorum.  Projenizi en kısa surede bitirmeniz en büyük temennimizdir.  

Cevap:  

Sn.Serap BERKKAM 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi, “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon 
projesi yapımı devam etmekte olup, tahmini inşaat süresi 24 ay olarak öngörülmektedir. Sitenizin de 
bulunduğu ve sisteme dahil edilmesi planlanan mevkiide yapılacak çalışmaların Müşavir ve 
Müteahhit Firmaların iş programı dahilinde yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim 
planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları 
belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan 
devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Yusuf KAYA: Koyunbaba mahallemizde yapılacak kanalizasyon arıtma sisteminin terfi 
istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz projeniz bizlerde çok 
büyük mutluluk yarattı. Ancak gerek turizm bölgesinde yaşamamız gerekse Covid 19 ile mücadele 
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edilen bu süreçte toplum sağlığının en üst seviyede korunması açısından projenin biran önce 
bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Projenizi en kısa sürede bitirmeniz en büyük temennimizdir. 
MUSKİ’ye bölgemizde içme suyu sorunu çözümünden dolayı teşekkür ederiz bir an önce de 
kanalizasyon işimizi de çözülmesini istiyoruz. Koyunbaba'da yaşayan halk olarak belediyemize ve 
Belediye başkanımıza teşekkürlerimizi borç biliyoruz. 

Cevap:  

Sn. YUSUF KAYA 

ncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Bahse konu mevkii W2 Bodrum Kanalizasyon Şebeke Yapım işi kapsamında imalatlar devam 
etmekte olup, gerekli önlemler alınarak iş programı aksatılmadan iş ve işlemler bu hususlara uyularak 
yürütülecektir. 

Görüş/Şikâyet: 

Sinan İYİGÖZE: Gümüşlük köyü içinde başlatılan atık su tesisatının yapımı bizleri çok mutlu 
etmiştir. Salgın hastalık nedeniyle yapım işlerinin yavaşladığını hatta durduğunu görmekteyiz. 
Çalışma koşullarının oluşması durumunda bu projenin bir an evvel bitirilmesini temenni ediyoruz. 
Çalışmalarınızdan ötürü teşekkür ederiz. 

Cevap:  

Sn. Sinan İYİGÖZE 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Bahse konu mevkii W2 Bodrum Kanalizasyon Şebeke Yapım işi kapsamında imalatlar devam 
etmekte olup, gerekli önlemler alınarak iş programı aksatılmadan iş ve işlemler bu hususlara uyularak 
yürütülecektir. 

Görüş/Şikâyet: 

Ömer DİNÇER: Koyunbaba mahallemizde yapılacak kanalizasyon arıtma sisteminin terfi 
istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz projeniz bizlerde çok 
büyük mutluluk yarattı. Ancak gerek turizm bölgesinde yaşamamız gerekse Civic 19 ile mücadele 
edilen bu süreçte toplum sağlığının en üst seviyede korunması açısından projenin biran önce 
bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Projenizi en kısa sürede bitirmeniz en büyük temennimizdir. 

Cevap:  

Sn. Ömer DİNÇER 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Bahse konu mevkii W2 Bodrum Kanalizasyon Şebeke Yapım işi kapsamında imalatlar devam 
etmekte olup, gerekli önlemler alınarak iş programı aksatılmadan iş ve işlemler bu hususlara uyularak 
yürütülecektir. 

Görüş/Şikâyet: 
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Coşkun ATILGAN: Koyunbaba mahallemizde yapılacak kanalizasyon arıtma sisteminin terfi 
istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz projeniz bizlerde çok 
büyük mutluluk yarattı. Ancak gerek turizm bölgesinde yaşamamız gerekse Covid 19 ile mücadele 
edilen bu süreçte toplum sağlığının en üst seviyede korunması açısından projenin biran önce 
bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Projenizi en kısa sürede bitirmeniz en büyük temennimizdir. 

Cevap:  

Sn. Coşkun ATILGAN 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Bahse konu mevkii W2 Bodrum Kanalizasyon Şebeke Yapım işi kapsamında imalatlar devam 
etmekte olup, gerekli önlemler alınarak iş programı aksatılmadan iş ve işlemler bu hususlara uyularak 
yürütülecektir. 

Görüş/Şikâyet: 

Gökay KAYACAN: Koyunbaba ve Gümüşlükte Yapımına başladığınız altyapı çalışmalarını turizm 
sezonunda olumsuzluk yaratmayacak şekilde biran önce bitirmenizi rica ederim. 

Cevap:  

Sn. Gökay KAYACAN 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Bahse konu mevkii W2 Bodrum Kanalizasyon Şebeke Yapım işi kapsamında imalatlar devam 
etmekte olup, gerekli önlemler alınarak iş programı aksatılmadan iş ve işlemler bu hususlara uyularak 
yürütülecektir. 

Görüş/Şikâyet: 

Cavide YÜKSELER: Koyunbaba mahallemizde yapılacak kanalizasyon arıtma sisteminin terfi 
istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz projeniz bizlerde çok 
büyük mutluluk yarattı. Ancak gerek turizm bölgesinde yaşamamız gerekse Covid 19 ile mücadele 
edilen bu süreçte toplum sağlığının en üst seviyede korunması açısından projenin biran önce 
bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Projenizi en kısa sürede bitirmeniz en büyük temennimizdir. 

Cevap:  

Sn. Cavide YÜKSELER 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi ,  “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  
gerçekleştirilmiş olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim 
planları ile ilgili imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları 
belirlenerek, çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon 
projesi yapımı devam etmekte olup, yapılacak çalışmaların Müşavir ve Müteahhit Firmaların iş 
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programı dâhilinde yapımı güzergâh, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili imalat ve 
işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve 
sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. Sağlıklı 
günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Özlem KAYA: Koyunbaba mahallemizde yapılacak kanalizasyon arıtma sisteminin terfi 
istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz projeniz bizlerde çok 
büyük mutluluk yarattı. Ancak gerek turizm bölgesinde yaşamamız gerekse Covid 19 ile mücadele 
edilen bu süreçte toplum sağlığının en üst seviyede korunması açısından projenin biran önce 
bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Projenizi en kısa sürede bitirmeniz en büyük temennimizdir. 

Cevap:  

Sn. Özlem KAYA 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi,  Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. 

Bilindiği üzere İdaremiz tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon 
projesi yapımı devam etmekte olup, yapılacak çalışmaların Müşavir ve Müteahhit Firmaların iş 
programı dahilinde yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili imalat ve 
işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve 
sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

Görüş/Şikâyet: 

Hasan ŞİMŞEK: Koyunbaba mahallemizde yapılacak kanalizasyon arıtma sisteminin terfi 
istasyonlarıyla Gümüşlük arıtmaya bağlanması amacı ile başlatmış olduğunuz projeniz bizlerde çok 
büyük mutluluk yarattı. Ancak gerek turizm bölgesinde yaşamamız gerekse Covid 19 ile mücadele 
edilen bu süreçte toplum sağlığının en üst seviyede korunması açısından projenin biran önce 
bitirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Projenizi en kısa sürede bitirmeniz en büyük temennimizdir. 

Cevap:  

Sn. Hasan ŞİMŞEK 

Öncelikle ilgi ve emeğiniz için teşekkür ederiz. 

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi olarak Dünya Bankası kredileri kapsamında Bodrum İlçesi 
Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi, “Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı Revizyonu”  gerçekleştirilmiş 
olup, yapımı devam etmekte olan güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili 
imalat ve işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, 
çevresel ve sosyal etkileri resmi web sitemizde bilgilerinize sunulmuştur. 
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Bilindiği üzere İdaremiz tarafından Dünya Bankası kredisi ile gerçekleştirilen kanalizasyon 
projesi yapımı devam etmekte olup, yapılacak çalışmaların Müşavir ve Müteahhit Firmaların iş 
programı dahilinde yapımı güzergah, hatlar, terfi merkezleri ve yerleşim planları ile ilgili imalat ve 
işletme süreçlerinde alınacak önlemler, etki azaltma ve izleme planları belirlenerek, çevresel ve 
sosyal etkileri de göz önünde bulundurularak iş programı aksatılmadan devam etmektedir. 

Sağlıklı günler dileriz. 

  



BODRUM İLÇESİ KANALİZASYON ŞEBEKE HATTI  
  
 

145 
 

KAYNAKLAR 
 

• Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Projesi (P161915) Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi, 15 
Mart 2018 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 08.01.2006 tarih ve 26047 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği” 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 26.03.2016 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı “Atık Yağların Yönetimi 
Yönetmeliği”  

• Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği” 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin Ve Motorin 
Kalitesi Yönetmeliği” 

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.” 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği”  

• Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, 21.11.2008 tarih ve 27061 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Denetim Yönetmeliği. 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” 

• Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı “Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği” ve 25.03.2012 tarih ve 28244 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

• Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” ve 20.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete ’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

• Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, 11.08.1983 tarih ve 18132 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 2872 sayılı “Çevre Kanunu” ve 13.05.2006 tarih ve 5491 sayılı 
“Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ve 23.12.2014 tarih ve 
29214 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik” 
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EK-1: Bodrum Kanalizasyon Şebeke Projesi Genel İnşaat Planı 
EK-2: “Şikâyet Öneri Formu”, “Şikâyet ve Kapanış Formu” 
EK-3: 2018 Yılında Yayınlanan ÇSYP Kapsamında Düzenlenen 01.08.2018 Tarihli Halkın Katılımı 
Toplantısı Davet Dilekçeleri, Katılımcı Listesi  
EK-4: Yeni İlave Edilen 7 Adet Terfi Merkezi Kapsamında İzin ve Mülkiyet Yazıları 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  
 
 
 

 
 

 
  



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sevil Uysal
Anketler çıkarılmalıdır.
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