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I.

YÖNETİCİ ÖZETİ
Projenin Geçmişi, Seçilen Teknoloji ve Alınan İzin ve Onaylar

İller Bankası ve Dünya Bankası (DB) tarafından Büyükşehir Belediyelerinin sürdürülebilir bir
geleceği planlayabilmeleri ve bu amaca yönelik yatırım yapabilmeleri için bir destek mekanizması
oluşturmak amacıyla Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP) tasarlanmıştır. Sürdürülebilir Şehirler
Projesi-1 kapsamında destek verilen idarelerden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile İller Bankası arasında 28.12.2016 tarihinde
imzalanan ilk Alt Kredi Anlaşmasının tutarı 67.450.000 Avro’dur. Bunun yanı sıra MUSKİ ile
Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2 kapsamında da 17.05.2018 tarihinde 15.500.000 Avro tutarında ikinci
Alt Kredi Anlaşması imzalanmıştır.
MUSKİ, MUS-W3 projesi kapsamına altlık oluşturmak için Ocak 2016 tarihinde 26 adet Atıksu
Arıtma Tesisi (AAT) ve terfi merkezlerinin rehabilitasyonu için fizibilite raporunu hazırlamıştır. Bu
bağlamda kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin önceliği sonrası son paket olarak MUS-W3’e
çıkılması öngörülmüş ve Müşavir firma tarafından 26 Atıksu Arıtma Tesisinin incelendiği
değerlendirme raporu 2019 yılı sonlarına doğru sunulmuştur. Yapılan değerlendirme neticesinde kalan
bütçe tahminleri doğrultusunda MUS-W3 projesi kapsamında hali hazırda faal olarak çalışan Bodrum
Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerinde kapasite artışı işi yapılması hedeflenmiştir.
MUSKİ Genel Müdürlüğü, daha önce Sürdürülebilir Şehirler Projesi Yatırım programında
bulunan Akyarlar AAT yapım işi için öngörülen parselin mülkiyeti konusunda Milli Emlak Genel
Müdürlüğü ile ilgili sıkıntıların yaşanması ve devir işleminde istenilen sonucun alınamamasından
dolayı Akyarlar AAT yatırımını iptal etmek durumunda kalmıştır. Dolayısıyla, Bodrum Kanalizasyon
Şebeke İnşaatı işi kapsamında Akyarlar Bölgesinden gelen atıksuların Turgutreis AAT’ye ve
Gümüşlük Bölgesinden gelen atıksuların ise Gümüşlük AAT’ye yönlendirilmesine karar verilmiştir.
Özellikle, Koyunbaba - Çukurbük bölgesi ile Geriş’in büyük bir kısmı Akyarlar AAT’nin
yapılamayacak olması nedeni ile Gümüşlük AAT’ye aktarılacaktır. Ancak mevcut haliyle Gümüşlük
AAT kapasite olarak bu ilave debiyi karşılayamayacağından ve Gümüşlük AAT için genişleme alanı
olmamasından bahisle yeni ileri teknoloji arıtım sistemleri araştırılmıştır.
Bu doğrultuda simultane nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesine göre çalışan Gümbet AAT’nin
kapasitesinin 9.600 m 3/gün’den 29.900 m3/gün’e ve Gümüşlük AAT’nin kapasitesinin ise 2.500
m3/gün ’den 9.900 m3/gün’e çıkartılması kararlaştırılmıştır. Her iki proje kapsamında
Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemine revizyonu ile kapasite artışlarının gerçekleştirilmesi
planlanmıştır.
Alt kredi koşulları gereği Kasım 2018 yılında ilk başta önerilen 26 adet Atıksu Arıtma Tesisi
(AAT) ve terfi merkezlerinin rehabilitasyonu Projesi için MUSKİ tarafından Çevresel ve Sosyal Yönetim
Planı (ÇSYP) hazırlanmış ve söz konusu plan Dünya Bankası tarafından onaylanmıştır. Ancak
yukarıda açıklandığı üzere proje kapsamındaki değişikliklerden dolayı onaylı ÇSYP’nın revizyon
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
MUSKİ halihazırda fiziksel ve biyolojik arıtma teknolojilerine sahip 9.600 m 3/gün kapasiteli
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi ile 2.500 m 3/gün kapasiteli Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisini
işletmektedir. Her iki atıksu arıtma tesinin mülkiyeti MUSKİ’ye ait olup ilgili tapu belgeleri Ek-1’de
sunulmaktadır. Bunun yanısıra Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
kapsamında 06 Temmuz 2021 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde Çevre İzni
alınmış olup, bu izin 06 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerlidir. Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi için ise
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında 02 Temmuz 2021 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’nde Çevre İzni alınmış olup, bu izin 02 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerlidir.
Gümbet AAT revizyonu için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında Muğla Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Proje Tanıtım Dosyası sunulmuş ve ÇED Gerekli Değildir kararı
verilmiştir. Gümüşlük AAT Revizyonu projesi ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2’sinde yer alan eşik
değerlerin altında yer aldığında ÇED Yönetmeliğinde muaf olduğu belirtilmiştir.
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MUSKİ yönetimi, sözkonusu iki atıksu arıtma tesisini de rehabilite ederek, hem kapasitesini
arttırmak hem de çıkış suyu kaliteesini arttıracak güvenli bir arıtma prosesine kavuşturma kararı almış
ve bu yönde her iki arıtma tesisinin projelendirme hizmetini temin etmiştir. Bunun yanı sıra seçilen
arıtma teknolojisinin diğer alternatifler ile karşılaştırması üzerine bir çalışma yapılarak Dünya
Bankası’nın onayına sunulmuştur.
Proje kapsamında önerilen revizyonlar ile hâlihazırda işletilen Gümbet ve Gümüşlük Atıksu
Arıtma Tesislerinin mevcut alanları ve üniteleri kullanılarak, bu üniteler içerisine kaset MBR’ların
yerleştirilmesi ile deşarj suyu kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda hem Gümbet AAT
hem de Gümüşlük AAT’nin mevcut kapasitelerinin yeterli olmaması ve yaz aylarında kapasitelerinin
zorlanması sebebiyle her iki arıtma tesisinde de kapasite artışına gidilmesi planlanmıştır.
Rehabilite edilecek olan her iki tesis için de nutrient (azot ve fosfor) arıtımı yapabilen, güvenilir,
proses alternatifleri ve arıtma sistemleri araştırılmış, MUSKİ’nin atıksu yönetimi kapsamında belirlediği
hedeflere ve önceliklere de uygun olması istenmiştir.
Planlanan revizyonlar ile mevcut arıtma tesislerinin çıkış sularında sulama suyu olarak
kullanılabilecek kalitede çıkış suyu elde edilmesi, bunun yanında gerçekleştirilecek kapasite artışı ile
de bölgenin kontrolsüz arıtılan atıksularının disiplin altına alınması ve kaçak deşarjların önüne
geçilmesi hedeflenmiştir. Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT revizyonu sonucunda arıtılmış olan
atıksuların sulama suyu kalitesinde olacağı taahhüt edilmektedir. Her iki tesis için de Çevre Yönetimi
Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılmış olup proje onayları alınmıştır.
MBR atık su arıtma sisteminin başlıca avantajları kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir.


Son çökeltim tankı ihtiyacı yoktur,



Üçüncül filtrasyon uygulamalarına gerek kalmaz,



Bu sayede tesis için gerekli alan ihtiyacı daha azdır.



Diğer sistemlerdeki son çökeltim tanklarından farklı olarak katı madde arıtımının kalitesi
sistemdeki askıda katı madde konsantrasyonu ve kalitesinden bağımsızdır.



Sistemde iyi çamur ve çamur çökme özelliği beklenmediğinden uzaktan kontrol için uygundur.



Yüksek çamur bekletme yaşları ile tasarlanmadığı için oluşan çamur miktarı daha azdır.



Daha fazla hacimsel yükleme ve çamur arıtmada düşük maliyet barındırır.



MBR üniteleri biyolojik arıtmaya ve aynı zamanda dezenfeksiyona kimyasal kullanılmaksızın
izin vermektedir.



UF kalitesinde son ürün elde edildiği için yeniden kullanıma uygundur, daha yüksek kalitede
su elde etmek için Ters Ozmos besleme suyu olarak kullanılabilir.



İleri otomasyon seviyesi, daha az iş gücü gerektirir.



Modüler konsept aşamalı kuruluma olanak verir.



Çeşitli büyüklük ve kapasitelere adaptasyonun kolaylığı sağlar.



Konteynır haline getirilebilir.



Kolay taşınım ve kolay kurulum sağlar.

MBR sistemlerinde biyolojik askıda katı madde konsantrasyonları 12000–15000 mg/L
değerlerine kadar ulaşabildiği için (konvansiyonel aktif çamurda MLSS yaklaşık 2000–4000 mg/L)
arıtma için gerekli hidrolik bekleme süresi (HRT) konvansiyonel sistemlere göre az olmaktadır.

Nisan 2022

7 / 121

MUS-W3
Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT Revizyonu

Havalandırma havuzlarının hacim dizaynında HRT temel parametre olduğundan, düşük HRT
gereksinimi gerekli havuz hacmini düşürüp, ilk yatırım maliyetini azaltıp, işletme kolaylığı da
sağlamaktadır. Buna ek olarak arazi gereksinimi de az olmaktadır.
Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT Revizyonu projesi kapsamında ilave bir terfi merkezi, derin
deniz deşarj hattı, enerji iletim hattı vb. herhangi bir bağıl tesis inşaası bulunmamaktadır. Proje
kapsamında gerçekleştirilecek tüm revizyon işlemleri mevcut AAT alanları içinde
gerçekleştirilecek olup yeni bir arazi edinimi olmayacaktır.
Mevcut Çevresel ve Sosyal Durum
Proje alanlarının mevcut çevresel ve sosyal durumlarını belirlemek için saha çalışmaları ve
literatür tarama çalışmaları yapılmıştır.
Saha çalışmaları kapsamında her iki alanda da arka plan gürültü ölçümleri, çöken toz ve
PM10 ölçümleri yapılmış olup bu çalışmaların sonuçları Bölüm IV’te detaylı olarak anlatılmıştır. Her iki
alanda da gürültü ve hava kalitesi açısından bir sıkıntı bulunmamaktadır.
Bunun yanı sıra Gümüşlük AAT çıkış suyunun deşarj edildiği Karakova Deresi’nden çıkış
suyunun dereye deşarj edildiği nokta, dere üzerindeki bir nokta ve derenin denize döküldüğü bir
noktadan olmak üzere üç farklı noktada 20 Ağustos 2021 ve 16 Aralık 2021 tarihlerinde yüzey suyu
kalitesi örnekleme çalışmaları yapılmıştır. Bunun yanı sıra Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi çıkış suyu
analizleri yapılmış olup çıkış suyu kalitesi sonuçları ilgili mevzuat limitleri altında yer almaktadır. Ayrıca
Karakova Deresi’nin denize döküldüğü Çayıraltı Plajından alınan numunelerin analiz sonuçlarına göre
plaj Mavi Bayrak statüsüne sahiptir.
Gümbet ve Gümüşlük proje alanı yakın bölgesinde Akdeniz Foku (Monachus monachus)
Akdeniz Foku Yaşam Alanı bulunduğu bilinmektedir. Ancak; her iki proje alanının (Gümbet ve
Gümüşlük) bulunduğu deşarj bölgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel
Müdürlüğü 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre Akdeniz Foku Yaşam Alanı ve
Kaplumbağa Yuvalama Kumsalı alanı dahilinde kalmamaktadır. En yakın akdeniz foku yaşam
alanı Gümüşlük Atıksu Arıtma tesisi alanına kuş uçumu yaklaşık 96 km, Gümbet Atıksu Arıtma tesisi
alanına kuş uçumu yaklaşık 105 km mesafededir.
Gümbet AAT; 1/100.000 ölçekli Aydın – Muğla – Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni
Planında “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluşları Alanı” ve “Doğal Sit Alanı” plan notu ile
belirlenen alanlar içerisinde kalmaktadır.1. Derece Doğal Sit Alanı’nda bulunan Gümbet AAT proje
alanı kapsamında Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 25.09.2019 tarih ve 241
sayılı kararına göre Gümbet Atıksu Arıtma Tesisine yönelik kapasite artışı talebinin 728 sayılı ilke
kararı uyarınca uygun olduğuna karar verilmiştir. Gümüşlük AAT, 1/100.000 ölçekli Aydın – Muğla –
Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında “Kentsel Yerleşik Alan” plan notu ile belirlenen
alanlar içerisinde kalmaktadır. Atıksu Arıtma Tesisi alanı; 3. Derece Doğal Sit Alanı’na 350 m,
Arkeolojik Sit Alanı’na 700 m mesafededir. İnşaat ve işletme çalışma sırasında AAT alanı dışında
herhangi bir alanda faaliyet olmayacaktır.
Çevresel ve Sosyal Etkiler
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında çevresel ve sosyal konular üzerindeki olası etkileri
aşağıdaki özetlenmiştir.
İnşaat aşaması
Her iki alanda yapılacak inşaat çalışmalarından kaynaklı etkiler yerel düzeyde, kısa vadede,
düşük ve orta büyüklükte olacaktır. Bu etkiler;
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İnşaat aşamasında ortaya çıkacak evsel ve tehlilkeli atıklar,



Atıkların yetersiz yönetiminden kaynaklanabilecek toprak kirliliği vb. olabilecektir.

Her iki proje alanı halihazırda atıksu arıtma tesisi olarak kullanıldığından bitki örtüsü kaybı,
flora-fauna üzerine etkiler beklenmemektedir.
Projenin inşaat çalışmaları sırasında herhangi bir kültürel varlığa rastlanılması durumunda
Raslantılsa Buluntu Prosedürü kapsamında hareket edilerek ilgili makamlara bilgi aktarılacaktır.
İşletme Aşaması
Projenin işletme aşamasında hava kalitesi, toprak ve gürültü üzerinde önemli olumsuz
çevresel etkiler beklenmemektedir. Atıksu arıtma tesislerinin işletme aşamlarındaki en önemli
etkilerden biri rüzgâr koşullarına bağlı olarak yakın çevredeki yerleşimlerde rahatsızlığa neden
olabilecek koku oluşumu olacaktır. Halihazırdaki işletme çalışmalarında koku oluşumunun çok az
olduğu görülmüştür. MUSKİ tarafından MBR teknolojisi ile işletilen Konacık AAT’ye yapılan saha
ziyaretlerinde de koku sorununa rastlanmamıştır.
Bakım ve onarımlar sırasında, sistemin onarımı/makine ve ekipman kullanımı nedeniyle atık
üretimi ve artan gürültü seviyesi olarak önemsiz çevresel etkiler meydana gelebilmektedir. Bu etkiler
yerel ve kısa vadeli olmakla birlikte önemsiz olacaktır.
Yapılacak revizyon çalışmaları sayesinde her iki atıksu arıtma tesisinden deşarj edilecek çıkış
suyunun kalitesi iyileştirecektir. Bu nedenle projenin deniz suyu ve yüzey su kaynakları üzerinde
olumlu etkileri olacaktır. Bunun yanı sıra çıkış suyunun kalitesinin artmasından dolayı arıtılmış sular
mor şebekeye bağlanabilecek, bu sayede doğal kaynakların geri kazanımı ve verimli kullanılması
sağlanacaktır.
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II.

PROJENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ

II.1.

Projenin Geçmişi ve Arka Plan

İller Bankası ve Dünya Bankası (DB) tarafından Büyükşehir Belediyelerinin sürdürülebilir bir
geleceği planlayabilmeleri ve bu amaca yönelik yatırım yapabilmeleri için bir destek mekanizması
oluşturmak amacıyla Sürdürülebilir Şehirler Projesi (SŞP) tasarlanmıştır. Sürdürülebilir Şehirler
Projesi-1 kapsamında destek verilen idarelerden biri olan Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ile İller Bankası arasında 28.12.2016 tarihinde
imzalanan ilk Alt Kredi Anlaşmasının tutarı 67.450.000 Avro’dur. Bunun yanı sıra MUSKİ ile
Sürdürülebilir Şehirler Projesi-2 kapsamında da 17.05.2018 tarihinde 15.500.000 Avro tutarında ikinci
Alt Kredi Anlaşması imzalanmıştır.
MUSKİ hizmet alanı içerisinde yatırım planlaması yaparak özellikle atıksu sistemlerinin
iyileştirilmesi işini planlamasına almıştır. SŞP-1 projesinde MUSKİ ile yapılan ilk Alt Kredi Anlaşması
kapsamında yapılması planlanan yapım işlerinin listesi aşağıda sunulmaktadır.
Tablo 1 SŞP-1 Projesi Kapsamında MUSKİ bünyesinde Yapılacak Yapım İşleri (İlk Liste)

Proje Kodu
MUS-W1
MUS-W2
MUS-W3
MUS-W5
MUS-W7
MUS-W8

İşin Adı
Turgutreis 1. Etap Atıksu Arıtma Tesisi Ve Deniz Deşarjı Yapım İşi (37.000 M3/Gün)
Bodrum Kanalizasyon Şebekesi Yapım İşi
Mevcut Atıksu Arıtma Tesislerinin Revizyonu
Fethiye İlçesi Hisarönü-Ovacık Mahallesi Kanalizasyon Şebeke Ve Kollektör
Yapılması İle Fethiye İlçesi Mevcut Kanalizasyon Şebeke Rehabilitasyonu İşi
Fethiye AAT II.Etap Yapım İşi
Muhtelif Kanalizasyon Şebekesi İnşaatı İşi

MUSKİ, MUS-W3 projesi kapsamına altlık oluşturmak için Ocak 2016 tarihinde 26 adet Atıksu
Arıtma Tesisi (AAT) ve terfi merkezlerinin rehabilitasyonu için fizibilite raporunu hazırlamıştır. Bu
bağlamda kanalizasyon ve atıksu arıtma tesislerinin önceliği sonrası son paket olarak MUS-W3’e
çıkılması öngörülmüş ve Müşavir firma tarafından 26 Atıksu Arıtma Tesisinin incelendiği
değerlendirme raporu 2019 yılı sonlarına doğru sunulmuştur. Yapılan değerlendirme neticesinde kalan
bütçe tahminleri doğrultusunda MUS-W3 projesi kapsamında hali hazırda faal olarak çalışan Bodrum
Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerinde kapasite artışı işi yapılması hedeflenmiştir.
MUSKİ Genel Müdürlüğü, daha önce Sürdürülebilir Şehirler Projesi Yatırım programında
bulunan Akyarlar AAT yapım işi için öngörülen parselin mülkiyeti konusunda Milli Emlak Genel
Müdürlüğü ile ilgili sıkıntıların yaşanması ve devir işleminde istenilen sonucun alınamamasından
dolayı Akyarlar AAT yatırımını iptal etmek durumunda kalmıştır. Dolayısıyla, Bodrum Kanalizasyon
Şebeke İnşaatı işi kapsamında Akyarlar Bölgesinden gelen atıksuların Turgutreis AAT’ye ve
Gümüşlük Bölgesinden gelen atıksuların ise Gümüşlük AAT’ye yönlendirilmesine karar verilmiştir.
Özellikle, Koyunbaba - Çukurbük bölgesi ile Geriş’in büyük bir kısmı Akyarlar AAT’nin
yapılamayacak olması nedeni ile Gümüşlük AAT’ye aktarılacaktır. Ancak mevcut haliyle Gümüşlük
AAT kapasite olarak bu ilave debiyi karşılayamayacağından ve Gümüşlük AAT için genişleme alanı
olmamasından bahisle yeni ileri teknoloji arıtım sistemleri araştırılmıştır.
Bu doğrultuda simultane nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesine göre çalışan Gümbet AAT’nin
kapasitesinin 9.600 m 3/gün’den 29.900 m3/gün’e ve Gümüşlük AAT’nin kapasitesinin ise 2.500
m3/gün ’den 9.900 m3/gün’e çıkartılması kararlaştırılmıştır. Her iki proje kapsamında
Membran Biyoreaktör (MBR) Sistemine revizyonu ile kapasite artışlarının gerçekleştirilmesi
planlanmıştır.
Alt kredi koşulları gereği Kasım 2018 yılında ilk başta önerilen 26 adet Atıksu Arıtma Tesisi
(AAT) ve terfi merkezlerinin rehabilitasyonu Projesi için MUSKİ tarafından Çevresel ve Sosyal Yönetim
Planı (ÇSYP) hazırlanmış ve söz konusu plan Dünya Bankası tarafından onaylanmıştır. Ancak
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yukarıda açıklandığı üzere proje kapsamındaki değişikliklerden dolayı onaylı ÇSYP’nın revizyon
gerekliliği ortaya çıkmıştır.
II.2.

Projenin Tanımı ve Teknik Özellikleri

MUSKİ halihazırda fiziksel ve biyolojik arıtma teknolojilerine sahip 9.600 m3/gün kapasiteli
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi ile 2.500 m3/gün kapasiteli Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisini
işletmektedir.
Her iki atıksu arıtma tesinin mülkiyeti MUSKİ’ye ait olup ilgili tapu belgeleri Ek-1’de
sunulmaktadır.

Fotoğraf 1 Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi

Fotoğraf 2 Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi

(Kaynak: https://www.muski.gov.tr/aritma-ve-icmesuyu-tesislerimiz)
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi
2008 Yılında projelendirilen Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi’nin öngörülen kapasitesi Eşdeğer
Nüfus (EN) olarak 48.000 olup, toplam debisel kapasitesi de günlük 9.600 m 3/gün mertebesindedir.
2009 Yılında işletmeye alındıktan sonra, zaman içinde işletme parametreleri değişiklikleri ile kapasitesi
10.000-11.000 m3/gün değerine kadar çıkabilmiştir. Gümbet AAT’nin mevcut akım şeması Şekil 1’de
verilmektedir.

Şekil 1 Gümbet AAT Mevcut Akım Şeması
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Gümbet Atıksu Arıtma Tesisinin 2016-2021 yılları arasındaki çıkış değeri ölçüm sonuçlarının
ortalaması Tablo 2’den de görüleceği üzere Kentsel Atıksuların Arıtımı Yönetmeliği (KAAY) deşarj
limitlerine uymaktadır. Gümbet AAT çıkış suyu analiz sonuçları Ek-2’de sunulmaktadır.
Tablo 2 Gümbet AAT Çıkış Ölçüm Sonuçları

Arıtma Tesisi Çıkışı Ölçüm Ortalaması
Parametre

2016 Yılı

2017 Yılı

2018 Yılı

KOİ, mg/lt
23,7
28
23,5
BOİ 5, mg/lt 13,6
13,7
13
AKM, mg/lt
12,3
20,5
13,6
UAKM,
mg/lt
Top.
N, mg/lt
NH4-N,
mg/lt
Top.
P, mg/lt
*Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği, AB
uyumlu olarak ulusal mevzuatımıza aktarılmıştır.

KAAY Deşarj
Standartları*

30
5
-

30,52

2021
Yılı
22,54

11,45
-

13,03
-

125
25
35
-

15,5

14,8

12,6

15

-

-

-

-

2,3

2,22

1,86

2

2019 Yılı

2020 Yılı

Kentsel Atıksu Arıtımı Direktifi 91/271/EEC ile tam

Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında 06 Temmuz
2021 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde Çevre İzni alınmış olup, bu izin
06 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerlidir. Söz konusu Çevre İzni Ek-3’de sunulmaktadır.
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi kapasitesi 2018 yılından itibaren tasarım değerlerine yakın ve
üzerinde olduğu dönemler gözlemlenmiştir. Arıtma tesisinin performans değerlerine bakıldığında,
gerek kapasite olarak sınır değere ulaştığı, gerekse arıtılmış su kalitesi bakımından da istenilen
seviyeye ulaşamadığı gözlemlenmiştir. Tesise kapasiteden daha fazla atıksu ulaşması durumunda,
tasarıma ait alıkonma sürelerinin üstüne çıkılarak güvenli deşarj limitlerinde arıtma sağlanmaktadır.
Ancak bu durum sürekli olarak uygulanabilir bir yöntem olmamakla birlikte arıtılmış suyun deşarj
limitlerinde kalmasını da zorlaştırmaktadır.
Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi
2009 yılında projelendirilen Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi’nin öngörülen kapasitesi EN olarak
10.000 olup, toplam debisel kapasitesi de günlük 2.500 m3/gün mertebesindedir. 17.11.2011 tarihinde
işletmeye alındıktan sonra, zaman içinde işletme parametreleri değişiklikleri ile kapasitesi 2,600
m3/gün değerine kadar çıkarılabilmiş ve kapasitesi üzerinde gelen miktardaki atıksu arıtılarak deşarj
edilebilmiştir. Gelecekte bağlanması düşünülen yeni kanalizasyon şebekesi ile birlikte Gümüşlük
atıksu arıtma tesisi kapasitesinin yetersiz kalacağı öngörülmektedir. Giriş çıkış suyu arıtma
performansında KOI, AKM, BOI, TN bazında bir problem görülmemekle birlikte fosfor parametresi
deşarj limitleri sınırında seyretmektedir. Gümüşlük AAT’nin mevcut akım şeması Şekil 2’de
sunulmaktadır.
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Şekil 2 Gümüşlük AAT Mevcut Akım Şeması

Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisinin 2016-2021 yılları arasındaki çıkış değeri ölçüm sonuçlarının
ortalaması Tablo 3’den de görüleceği üzere Kentsel Atıksuların Arıtılması Yönetmeliği (KAAY) deşarj
limitlerine uymaktadır. Gümüşlük AAT çıkış suyu analiz sonuçları Ek-2’de sunulmaktadır.
Tablo 3 Gümüşlük AAT Çıkış Ölçüm Sonuçları

Parametre
KOİ, mg/lt
BOİ 5, mg/lt
AKM, mg/lt
UAKM,
mg/lt
Top.
N,
mg/lt
NH4-N,
mg/lt
Top.
P,
mg/lt

2016 Yılı
31,2
14,8
15
-

Arıtma Tesisi Çıkışı Ölçüm Ortalaması
2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı
27,7
34
26,08
26,16
15
15
21
23,2
10,8
6,14
-

2021 Yılı
24,9
5,24
-

KAAY Deşarj
Standartları
125
25
35
-

-

-

-

8,3

10,9

13,5

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,9

3,14

2,01

2

Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi için Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında 02 Temmuz
2021 tarihinde Muğla Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde Çevre İzni alınmış olup, bu izin
02 Temmuz 2026 tarihine kadar geçerlidir. Söz konusu Çevre İzni Ek-3’de sunulmaktadır.
Tesis tamamıyla kapalı olarak yapılmış olması ile yerleşik meskûn mahal içerisinde kokunun
yayılmaması amaçlanmış ve bu nedenle de koku kontrol sistemi hazırlanmıştır. Ancak, tesisin yan
yüzeylerinin açık olması nedeniyle koku kontrol ünitesi çalıştırılmamaktadır. Koku emiş hazneleri
kokunun kaynağında değil, havada oluşan kötü koku aspiratör sistemi ile yan yüzeylerden
alınmaktadır.
Tesis genel itibariyle iyi durumda olmasına karşın giriş pompa istasyonunda kullanılan ızgara
sisteminin verimli olmaması nedeniyle, bunun yerine mekanik ızgara yapılmasına ihtiyaç
bulunmaktadır.
Kuru tip pompalar vasıtasıyla terfi ettirilerek fiziksel arıtıma başlanılan tesiste en önemli
sıkıntının deşarj olduğu, deşarjın dereye yapıldığı, ancak, yağmurlu günlerde derenin taşması
durumunda, tesisin 15 – 20 cm. su altında kaldığı bilgisi işletme personelinden alınmıştır. Bunu
önlemek için tesis çevresine, min. 50 cm. olacak şekilde perde çevre betonu yapılması uygun
gözükmektedir.
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Önerilen Yatırımın / Revizyonun Gerekçesi
Bölgenin turizm alanı olması nedeni ile yazlık ve kışlık nüfus değişkenliği oldukça fazladır.
Gerek yaz nüfusunun fazla olması gerekse turizm potansiyelinin yüksek olması dikkate alındığında,
çağın gerekliliğine ve çevresel şartlara uygun kanalizasyon şebekesi, terfi istasyonları ve ileri
teknolojide atık su arıtma tesislerine sahip olması beklenmektedir. Mevcut Gümbet AAT ve Gümüşlük
AAT’nin mekanik ekipmanlarının ömrünü tamamlaması ve yazlık nüfus yoğunluğuna göre sisteme
kapasitenin üzerinde bir atıksu girdisi olması sebebiyle işletme kaynaklı sıkıntılar ve mekanik arızalar
sıklıkla yaşanmaktadır.
Ayrıca bölgede yer alan konut ve işletmelerin paket arıtmalarından kaynaklı disiplinsiz atıksu
deşarjları turizm alanlarında koku problemleri doğurmakta, yine bölgede kullanılan fosseptiklerin sızma
durumları sonucunda yeraltı sularında kirlilik oluşmaktadır.
Bölgenin su kaynaklarının korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, tüketilen
suyun doğadaki döngüsü ve yeniden kazanılabilirliği oldukça önemli hale gelmiştir
Projenin kapsadığı alanın bir turizm bölgesi olması nedeniyle, bu bölgede uygulanacak olan
esaslar gerek AB mevzuatı, gerekse ülke mevzuatımıza uyumlaştırılmış olan “Kentsel Atıksuların
Arıtımı Yönetmeliği” uyarınca hassas bölge statüsünde ele alınmıştır ve hassas bölgenin gerektirdiği
deşarj standartları uygulanmıştır.
MUSKİ yönetimi, sözkonusu iki atıksu arıtma tesisini de rehabilite ederek, hem kapasitesini
arttırmak hem de çıkış suyu kaliteesini arttıracak güvenli bir arıtma prosesine kavuşturma kararı almış
ve bu yönde her iki arıtma tesisinin projelendirme hizmetini temin etmiştir.
Proje kapsamında önerilen revizyonlar ile hâlihazırda işletilen Gümbet ve Gümüşlük Atıksu
Arıtma Tesislerinin mevcut alanları ve üniteleri kullanılarak, bu üniteler içerisine kaset MBR’ların
yerleştirilmesi ile deşarj suyu kalitesinin arttırılması hedeflenmiştir. Aynı zamanda hem Gümbet AAT
hem de Gümüşlük AAT’nin mevcut kapasitelerinin yeterli olmaması ve yaz aylarında kapasitelerinin
zorlanması sebebiyle her iki arıtma tesisinde de kapasite artışına gidilmesi planlanmıştır.
Rehabilite edilecek olan her iki tesis için de nutrient (azot ve fosfor) arıtımı yapabilen, güvenilir,
proses alternatifleri ve arıtma sistemleri araştırılmış, MUSKİ’nin atıksu yönetimi kapsamında belirlediği
hedeflere ve önceliklere de uygun olması istenmiştir.
Planlanan revizyonlar ile mevcut arıtma tesislerinin çıkış sularında sulama suyu olarak
kullanılabilecek kalitede çıkış suyu elde edilmesi, bunun yanında gerçekleştirilecek kapasite artışı ile
de bölgenin kontrolsüz arıtılan atıksularının disiplin altına alınması ve kaçak deşarjların önüne
geçilmesi hedeflenmiştir.
Membran biyoreaktörler (MBR), klasik aktif çamur sistemlerinin geliştirilmiş şeklidir. Biyolojik
reaktörler ile membran teknolojisinin birleştirilmiş halidir. Biyolojik arıtmadan sonra, çöktürme havuzu
yerine ultrafiltrasyon (UF) veya mikrofiltrasyon (MF) membranları kullanılarak, ayırma işlemi
gerçekleştirilmektedir.
Proje kapsamında yapılması planlanan revizyon çalışmaları sonrasında Gümbet AAT’nin akım
şeması aşağıda sunulmaktadır. Gümbet AAT revizyonu sonucunda arıtılmış olan atıksuların sulama
suyu kalitesinde olacağı taahhüt edilmektedir. Tesisin halihazırda derin deşarj hattı bulunması
sebebiyle atıksu arıtma tesisi çıkışında tesis içine inşa edilecek arıtılmış su deşarj pompa istasyonu ile
mevcut Gümbet derin deniz deşarj hattına bağlanan arıtılmış sular, atıksu arıtma tesisi bağlantı
noktasından itibaren toplam 1259 m.’lik mevcut DN600 çelik derin deşarj hattı ile denize verilecektir.
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Şekil 3 Gümbet AAT Revize Akım Şeması

Tesiste motorlu ekipmanlar için yerinde yapılan incelemede tespit edilen ihtiyaçlar aşağıda
listelenmektedir.


Kaba Izgara Kanalı ve Tambur Elek Kanalı oluşturulması (1 asıl 1 yedek olacak
şekilde 2 adet yeni kaba ızgara kanalı ve 1 asıl 1 yedek olacak şekilde 2 adet tambur
elek kanalı yapılacaktır.)



Ön arıtma dağıtım yapısı kurulması,



Paket ön arıtma ünitesi kurulması,(3 adet)



Mevcut blower binasının revizyonu (4 adet asıl + 1 adet yedek manyetik veya hava
yataklı blower temin edilecektir.)



Kapasite artışını gerçekleştirmek amacıyla mevcut çöktürme havuzlarının iptal
edilerek aynı havuz içerisine Membran Biyoreaktör sisteminin monte edilmesi ve
prosesin Membran Biyoreaktör olarak revize edilmesi,



MBR Pompa ve Blower binası kurulması



Çamur susuzlaştırma sisteminin revizyonu,



Geri devir hattı debimetresinin yeni kapasiteye göre yenisi ile değiştirilmesi,



Trafo ve Jeneratör üniteleri kurulması (mevcut tesis içerisinde hâlihazırda kullanılan
iletim hatları kullanılacaktır, yeni iletim hattı yapılmayacaktır.),



Mevcut ürün suyu havuzunun yeni siteme göre revizyonu,



Mevcut otomasyon sisteminin güncellenmesi ve yeni kapasiteye göre revize edilmesi,



Havalandırma Havuzu Dağıtım Yapısı ile Havalandırma Havuzları arasındaki DN400
HDPE hatlar dışında kalan tüm boru hatlarının tamamıyla yenilenmesi,

Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artırımı yapım işi için 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma Derin
Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi kapsamında MUSKİ tarafından Çevre Yönetimi Genel
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Müdürlüğü’ne başvuru yapılmış olup Proje Onay Formu Ek-4’te sunulmaktadır. Bunun yanı sıra söz
konusu proje kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğ kapsamında Muğla Valiliği Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne Proje Tanıtım Dosyası sunulmuş ve ÇED Gerekli Değildir kararı
verilmiştir. Söz konusu belge Ek-5’de sunulmaktadır.
Gümbet AAT Revizyonu projesi kapsamında ilave bir terfi merkezi, derin deniz deşarj hattı,
enerji iletim hattı vb. herhangi bir bağıl tesis inşaası bulunmamaktadır. Proje kapsamında
gerçekleştirilecek tüm revizyon işlemleri mevcut AAT alanı içinde gerçekleştirilecek olup yeni bir
arazi edinimi olmayacaktır.
Proje kapsamında yapılması planlanan Gümüşlük AAT’nin revizyon çalışmaları sonrasında
akım şeması aşağıda sunulmaktadır.

Şekil 4 Gümüşlük AAT Revize Akım Şeması

Tesiste motorlu ekipmanlar için yerinde yapılan incelemede tespit edilen ihtiyaçlar aşağıda
listelenmektedir.
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Mevcut 2 adet giriş kanalında 1 adedi mevcut 1 adedi yeni konulacak olan kaba ızgara
sistemi kullanılacaktır.



Mevcut terfi pompalarının, çamur geri devir pompalarının ve mikserlerin değişecek
kapasiteye göre revize edilmesi,



Paket ön arıtma ünitesinin ilave edilmesi,( İnce Izgara, Pres ve Kum Tutucu)



Tambur tip ince elek kanalı ilave edilmesi ve 2 adet ekipman temini ile montajı,



Anoksik ve aerobik havuzların yenilenmesi,



Blower ünitesi kurulması



Mevcut çöktürme havuzları iptal edilerek proses değişikliğine gidilmesi ve havuz
içerisine Membran Biyoreaktör sistem kurulması,



Membran Biyoreaktör pompa istasyonu ilavesi,



Ürün suyu dezenfeksiyon ve pompa istasyonu kurulması



Çamur susuzlaştırma ünitesi kurulması (Dekantör, PE Hazırlama, Konveyör, Çamur
ve PE Pompası)
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Mevcut otomasyonun güncellenmesi ve yeni debiye göre revize edilmesi,



Tesisteki tüm proses ve hava hatlarının yenilenmesi,

Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi kapasite artırımı yapım işi için 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma
Derin Deşarjı Tesisi Proje Onay Genelgesi kapsamında MUSKİ tarafından Çevre Yönetimi Genel
Müdürlüğü’ne başvuru yapılmış olup Proje Onay Formu Ek-4’te sunulmaktadır. Bunun yanı sıra söz
konusu proje kapsamında Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğ kapsamında Muğla Valiliği Çevre
ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne görüş sorulmuş olup ve söz konusu projenin ÇED Yönetmeliği Ek-1 ve
Ek-2’sinde yer alan eşik değerlerin altında yer aldığında ÇED Yönetmeliğinde muaf olduğu
belirtilmiştir. Söz konusu yazı Ek-5’de sunulmaktadır.
Gümüşlük AAT Revizyonu projesi kapsamında ilave bir terfi merkezi, derin deniz deşarj hattı,
enerji iletim hattı vb. herhangi bir bağıl tesis bulunmamaktadır. Proje kapsamında gerçekleştirilecek
tüm revizyon işlemleri mevcut AAT alanı içinde gerçekleştirilecek olup yeni bir arazi edinimi
olmayacaktır.
Projenin inşaat çalışmalarına ilişkin çalışma takvimi aşağıda sunulmuştur.
Mevcut AAT’lerin Revizyonu (Gümbet ve Gümüşlük AAT) İşi (Sözleşme No: MUS-W3)
İş Termin Planı
İşin Adı

Mar.21 Nis.21 May.21 Haz.21 Tem.21 Ağu.21 Eyl.21 Eki.21 Kas.21 Ara.21 Oca.22 Şub.22 Mar.22 Nis.22 May.22 Haz.22

Tem.22 Ağu.22 Eyl.22

GÜMBET ATIKSU ARITMA TESİSİ
ARITILMIŞ SU DEPOSU VE POMPA İSTASYONU
TRAFO ve PLATFORMU
MBR POMPA BİNASI
MBR BLOWER VE MCC BİNASI
DEBİMETRE RÖGARI 1 ve 2
GİRİŞ ÖN ARITMA VE KABA IZGARA YAPISI VE İSTİNAD PERDESİ
İNCE ELEK KANALI VE TANBUR ELEK
PAKET ARITMA
HAVALANDIRMA HAVUZU ÇIKIŞ RÖGARI
HAVALANDIRMA HAVUZU BLOWER BİNASI
HAVALANDIRMA HAVUZLARI NO:1-2-3-4
MBR ÜNİTESİ-1-2 (MEVCUT S.Ç.H-1-2)
DAĞITIM YAPISI
ALTYAPI SAHA BORULAMA İŞLERİ
KİMYA BİNASI
YENİ ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI
YENİ ÇAMUR BİNASI YAKLAŞIM YOLU İSTİNAD PERDESİ
GİRİŞ TERFİ HATTI VE TERFİ POMPALARI

GÜMÜŞLÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ
ÇSYP RAPORUNUN ONAYLANMASI
ARITMA HAVUZU
ARITILMIŞ SU DEŞARJ POMPA İSTASYONU & DEZENFEKSİYON
KABA IZGARA & TERFİ MERKEZİ
ANOKSİK 1-1& AEROBİK1-2-3-4 & MBR HAVUZLARI 1-1
BLOWER BİNASI
ÇAMUR SUSUZLAŞTIRMA BİNASI

Şekil 5 Gümbet ve Gümüşlük AAT İş Termin Planı

II.3.

Projenin Yer ve Teknoloji Alternatifleri

MUSKİ tarafından Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri’nde yapılması planlanan
iyileştirmenin teknik, ekonomik ve finansal açıdan alternatiflerinin değerlendirilmesi amacıyla Aralık
2021’de “Gümbet & Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri En Uygun Teknoloji Seçimi Etüdü Revize
Rapor” hazırlanmıştır (bkz. Ek-9). Söz konusu raporda alternatif arıtma teknolojileri detaylı olarak
ele alınmış ve her bir alternatif için ilk yatırım maliyeti ve işletme maliyeti incelenmiştir.
Gümbet Atıksu Arıtma tesisi rehabilitasyonu için öngörülen 29.900 m 3/gün kapasiteyi
sağlayacak alternatifler MBR, MBBR ve Konvansiyonel sistem olarak tespit edilmiş ve karşılaştırmak
amacıyla aynı kapasite için boyutlandırılmıştır.
Tesiste atıksu arıtımı için uygulanabilecek, ileri biyolojik arıtma sistemi alternatifleri bu
bölümde değerlendirilmektedir. Bu alternatifler aşağıda listelenmiştir:
o
o
o

Nisan 2022

Konvansiyonel Sistemler
MBBR Hareketli Yataklı Biyolojik Reaktörler
MBR Sistemleri
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Konvansiyonel Sistemler
Azot ve fosforun birlikte arıtımı için birçok biyolojik proses geliştirilmiştir. Bunların çoğu özel
sistemler olup, azot ve fosfor giderimi için havalı, havasız ve anoksik bölümlerin bileşiminden oluşmuş
aktif çamur prosesi formundadır. Bu proseslerin bazıları temelde fosfor giderimi için geliştirilmiş olup,
daha sonra azot ve fosforun birlikte arıtılabileceği sistemlere dönüştürülmüştür. Çok yaygın olarak
kullanılan sistemler;
a) A2/O prosesi
b) Beş basamaklı Bardenpho prosesi
c) UCT prosesidir.
A2/O Prosesi
A2/O prosesi A/O prosesinin bir modifikasyonudur. A/O prosesinde anaerobik ve aerobik
tanklar arasına bir anoksik tankın eklenmesiyle elde edilmektedir. Bununla birlikte nitrat geri devrini
sağlamak maksadıyla aerobik tankın çıkışı ile anoksik tankın girişi arasında bir hat kullanılmaktadır.
Anoksik tanktaki bekletme süresi yaklaşık olarak 1 saat olmaktadır. Bu proseste, çamur yaşı A/O
proseslerine nazaran daha yüksek tutulmaktadır. Bu şekilde sistemde ototrofik mikroorganizmaların
gelişmesine de olanak sağlanmaktadır. Ototrofik mikroorganizmaların gelişmesiyle aerobik tankta
nitrifikasyon prosesi gerçekleştirilmektedir. Aerobik tankın çıkışından anoksik tankın girişine sağlanan
geri devir ile aerobik tanktaki nitrifikasyon prosesinin ürünleri olan nitrit ve nitrat, anoksik tanka
verilmektedir. Burada, gelen ham atıksudaki organik bileşiklerin oksidasyonu için nitrit ve nitrat
kullanılmakta ve azot gazı (moleküler azot) prosesin bir ürünü olarak oluşmaktadır. Anaerobik tankın
işlevi A/O prosesindeki ile aynı olmaktadır. Bu sistemin A/O prosesine göre üstünlüğü, fosforun yanı
sıra azotu da gidererek tam bir nütrient giderimi sağlamasıdır. Aynı zamanda, organik maddelerin
anoksik tankta serbest oksijen olmadan sadece nitrit ve nitratla oksitlenmesi sebebiyle bir oksijen
tasarrufu sağlamakta, bu şekilde işletme maliyetini büyük oranda azaltmaktadır. A2/O prosesi şematik
olarak Şekil 6 ile gösterilmektedir.

Şekil 6 A2/O Prosesi Akım Şeması

Bardenpho Prosesi (5 Kademeli)
Fosfor gideriminde kullanılan Bardenpho prosesi 5 kademeden oluşmaktadır (Bkz Şekil 7l).
Bunlardan ilki anaerobik tanktır. Anaerobik tankı takiben bir anoksik tank ve bir aerobik tank
kullanılmaktadır. Aerobik tanktan sonra ise yine bir anoksik tank ve bir aerobik tank daha
bulunmaktadır. İkinci aerobik tanktan alınan atıksu çöktürme tankına alınarak biyokütle
çöktürülmektdir. Çöktürülerek atıksudan ayrılan çamurun bir kısmı doğrudan anaerobik tanka geri
devredilmektedir. Ayrıca ilk aerobik tankın çıkışından ilk anoksik tankın girişine bir nitrat geri devir hattı
yerleştirilmektedir. Bardenpho prosesinde ilk üç tank aslen A2/O prosesindeki üç biyolojik tank gibi
çalışmaktadır. Bu prosese eklenen son iki tank ile ileri arıtma amaçlanmaktadır. Aerobik tankın
çıkışında, alınan nitrat geri devrinden sonra, nitrat geri devrindeki nitrat hala aerobik tank çıkış
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suyunda bulunmaktadır. Bu kalan nitratın çıkış suyunda görülmesi muhtemel olmaktadır. Bunu
önlemek amacıyla koyulan ikinci anoksik tank, ilk aerobik tanktan sonra kalan nitratın denitrifikasyonla
giderilmesini amaçlamaktadır. Bu anoksik tanktan sonra gelen aerobik tank ise herhangi bir arıtım
sağlamayıp sadece denitrifikasyon prosesinden sonra atıksuda kalan azotu uçurmayı amaçlamaktadır.

Şekil 7 Bardenpho Prosesi (5 kademeli) Akım Şeması

UCT Prosesi
A2/O prosesindeki genel problem, anaerobik tanka geri devir ettirilen çamurda hala bir miktar
nitrat bulunmasıdır. Bilindiği gibi anaerobik proses serbest ya da bağlı oksijene çok hassas olup,
herhangi birinin varlığında performansı büyük oranda düşmekte ya da hiç çalışmamaktadır. Anaerobik
tanka gelen nitrat konsantrasyonunu azaltmayı amaçlayan UCT prosesinde, A2/O prosesinden farklı
olarak geri devir çamuru anoksik tanka verilmektedir. Bu tankta gerçekleşen nitrat gideriminden sonra,
anaerobik tanka geri devir ettirilmesi gereken mikroorganizmalar, anoksik tankın çıkışından alınarak
anaerobik tanka döndürülmektedir. Ayrıca, anoksik tankta denitrifikasyon işleminin gerçekleşebilmesi
için aerobik tank çıkışından nitrat geri devri de gerçekleştirilmektedir.

Şekil 8 UCT Prosesi Akım Şeması

MBBR Hareketli Yataklı Biyolojik Reaktörler
Hareketli yataklı Biyofilmli (MBBR) Birleşik Aktif Çamur prosesi, askıda çoğalan klasik aktif
çamur sistemine biyomedialardan oluşan hareketli biyofilm tabakalarının entegrasyonu ile elde edilmiş
hibrit bir sistemdir. Klasik aktif çamur sistemlerine oranla daha fazla biyokütle içeren bir proses olması
itibariyle daha kaliteli çıkış standartlarını ve yüksek giriş yüklerinin arıtılmasını sağlayabilmektedir.
MBBR prosesinin aktif çamur sisteminden farkı, biyokütlenin tümünün askıda değil
havalandırma havuzuna entegre edilmiş biomedialar üzerinde tutunarak büyümesidir.
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MBBR, yeni bir tesis tasarımında kullanıldığı örnekler mevcut olmakla birlikte, yaygın olarak
mevcut klasik aktif çamur sistemlerinin genişletilmesinde veya tesis kapasitesinin arttırılmasında da
kullanılan bir sistemdir.
MBBR sisteminin genel avantajları;


Düşük alan ihtiyacı,



Kokusuz ve estetik arıtma teknolojisi,



Şok yüklemelere karşı dayanıklılık,



Yüksek çıkış suyu kalitesi,



Kısa tesis yapım ve kurulum süresidir.

Konvansiyonel aktif çamur proseslerine benzer şekilde nutrient giderimi için tasarlanan MBBR
sistemlerinde azot ve fosfor gideriminin tamamlanabilmesi için anoksik ve anaerobik havuzların olması
gerekmektedir.
MBBR sistemlerinin dezavantajları, yaygın olmayan bir teknolojiye sahip olması, proses
kontrolü için yüksek personel kalitesine ihtiyaç duyulması ve klasik aktif çamur sistemlerine göre ilk
yatırım ve işletme maliyetlerinin daha yüksek olması sıralanabilir.
Membran Biyoreaktör Sistemleri
Membran biyoreaktör sistemleri (MBR), evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımında yaygın
olarak kullanılan sistemlerdir. Oksijen varlığında gerçekleşen biyolojik reaksiyonlar ile organik
maddelerin giderildiği ve eşzamanlı olarak membran filtrasyonu kullanılarak katı-sıvı ayırımının
sağlandığı proseslerdir. Çıkış suyu kalitesinin oldukça yüksek olması (dolayısıyla bazı durumlarda
dezenfeksiyona ihtiyaç duyulmaması), klasik aktif çamur sistemlerinde kullanılan bazı sistemlere (Kum
filtresi/Ultrafiltrasyon/disk filtre vb.) gerek duymaması, yüksek hacimsel ve farklı organik yüklemelere
izin vermesi, çamur üretiminin az olması ve çoğu yerde az alan ihtiyacından dolayı pratik çözüm
sağlaması açısından tercih edilmektedirler. MBR sistemlerinde kullanılan membranların malzemesi ve
gözenek boyutu önemli kriterlerdir. Kullanılan membranlar genellikle mikrofiltrasyon (MF) ve
ultrafiltrasyon (UF) seviyelerinde olup gözenek çapları 0,01 ve 0,1 µm aralığında değişmektedir.
Membran malzemeleri polimerik ve seramik yapıda olabilmektedir. Polimerik membranlar
genellikle polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinildenflorid (PVDF) gibi organik polimerler kullanılarak
üretilmektedirler. Yüksek yüzey gözenekliliğine sahip olmaları önemli bir avantaj sağlamaktadır.
Membranların mekanik olarak dayanıklı olmaları önemlidir. Bunun yanısıra membran malzemesinin
uzun süreli uygulamada sıcaklığa ve kimyasallara (örneğin kimyasal yıkama sırasındaki ekstrem pH
ve/veya oksidant konsantrasyonları şartlarına) karşı dayanıklılığı yüksek olması gerekmektedir. MBR
sistemlerinde, biyokirlenme özellikleri düşük, kimyasal, sıcaklık ve mekanik stabilitesi yüksek membran
malzemelerinin geliştirilmesi önemli bir araştırma konusu olmuştur. Membranların uzun süreli
performanslarını etkileyen diğer bir parametre modül tipidir. Modül, membranların paketlendiği en
küçük birim olarak tanımlanmaktadır. Modül konfigürasyonu membranın geometrisi (düz plaka, içi
boşluklu fiber veya tübüler) ve reaktör içerisindeki yerleşimini (batık veya harici) kapsamaktadır. Su
akışının yönü, havalandırmanın uygulama şekli ve temizleme yöntemi (geri yıkama veya yüzeysel
temizleme) gibi parametreler doğrudan modül konfigürasyonundan etkilenmektedir. Membran
modülünün seçiminde işletim kolaylığı ve havuz içerisindeki kapladığı alan önemli parametrelerdir.
MBR sistemlerinde biyolojik sistemdeki mikroorganizmalara oksijen sağlamak için
havalandırma işlemi gerçekleştirilir. Bunun yanında membran modüllerinin de havalandırılması
gerekmektedir. Membranları havalandırmanın temel olarak iki amacı vardır. Bunlar, membran tankı
içerisindeki biyolojik ortama oksijen sağlamak ve membran yüzeyinde çapraz akış yaratarak membran
yüzeyinin sürekli temizlenmesini sağlamaktır. Membran ve modül konfigürasyonunun yanı sıra klasik
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aktif çamur sisteminde performansı etkileyen hidrolik bekletme süresi (HBS), çamur yaşı, biyokütle
konsantrasyonu ve organik yükleme hızı gibi işletme parametreleri de MBR teknolojisinin verimini
etkilemektedir. Tipik bir MBR sistemine ait akış şeması Şekil 9 verilmiştir. MBR teknolojisi genellikle
evsel atıksu gibi düşük ve tekstil endüstrisi atıksuları gibi orta seviyede organik kirliliğe sahip
endüstriyel atıksuların arıtımında geniş bir uygulama alanı bulmaktadır.
Biyolojik nütrient giderimi için MBR’nin aerobik bölgesinin önüne ek bölgeler veya bölümler
konularak biyolojik nütrient giderimi sağlayan anoksik veya aneorobik koşullar sağlanabilir. Bazı
uygulamalarda ise kimyasal eklentisi yapılarak azot ve fosfor giderimi arttırılabilir.

Şekil 9 MBR prosesi şematik akış diyagram

Yukarıda bahsedilen alternatif atıksu arıtma proseslerinde Tablo 4 ’de görüleceği üzere,
tesisteki mevcut ızgara, kum tutucu ve terfi istasyonlarının kapasitesi artırılması, ilave Nitrifikasyon &
Denitrifikasyon & Bio P Havuzları Son Çöktürme Tanklarının yapılması gerekmektedir. Bu tesislerde
karbon giderimi yanı sıra nütrient (azot, fosfor) giderimi de mümkün olmaktadır. Arıtılan atıksuların
sulama suyu olarak kullanılabilmesi için MBR sistemi hariç diğerlerinde ayrıca filtrasyon sistemine
gereksinim olacaktır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği Tablo
2.2’de de Sistem seçimi için bazı arıtma sistemlerinin sağladığı çıkış suyu kalite parametreleri
verilmiştir (bkz.Tablo 4)
Tablo 4 Değişik arıtma sistemleri için çıkış suyu kaliteleri
Parametreler

Birimler

AKM

mg/L

BOİ

mg/L

KOİ

mg/L
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Ham
atıksu

Klasik
Aktif
çamur

120400
110350
250800

5-25

Arıtma sistemleri
Klasik
Membran
BNR*
Aktif
BNR+
biyoreaktör
çamur +
filtrasyon
(MBR)
filtrasyon
2-8
5-20
1-4
<2

Klasik Aktif
çamur +
mikrofiltrasyon +
ters osmoz
<1

5-25

5-20

5-15

1-5

<1-5

<1

40-80

30-70

20-40

20-30

<10-30

<2-10
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Amonyum
iyonu
Toplam azot
Toplam fosfor
TÇM

mg
NH4+/L
mg TN/L
mg TP/L
mg/L

12-45

1-10

1-6

1-3

1-2

20-70 15-35
15-35
3-8
2-5
4-12
4-10
4-8
1-2
<2
270- 500-700 500-700
500500-700
860
700
*Biyolojik besi maddesi (Azot, Fosfor) giderimli arıtma tesis

<1-5

<0.1

<10
<0.3-5
500-700

<1
<0.5
<5-40

Membran biyoreaktörlerin çıkış suları yüksek kalitede olduklarından dolayı rahatlıkla, hassas
alıcı ortamlara verilebilir ve tarımsal amaçlı sulama suyu olarak kullanılabilirler. Ultrafiltrasyon düzeyde
filtrasyona tabi tutulduklarından dolayı çıkış suyunda bakteri konsantrasyonu bulunmamaktadır.
Yapılan çalışmaların sonucunda bu üç alternatif sistemin karşılaştırması Tablo 5’de
sunulmaktadır. Tablo 5’den de görüleceği üzere konvansiyonel arıtma sistemi ile kapasite artışında
9.000 m2, MBBR sistemi ile kapasite artışında 5.000 m2 ilave alan gerekirken MBR sistemi ile mevcut
AAT alanı kullanılarak istenilen kapasiteye ulaşılabilmektedir.
Tablo 5 Gümbet AAT Rehabilitasyonu için Alternatif Sistem Karşılaştırması

29.900 m3/gün kapasiteye
ulaşmak için gerekli ilave
üniteler

Konvansiyonel
Arıtma
Sistemi
ile
Kapasite
Arttırımı *

MBBR Arıtma Sistemi ile
Kapasite Arttırımı*

MBR
Arıtma
Sistemi
ile
Kapasite
Arttırımı

Terfi İstasyonu
Kaba & İnce Izgara
Hav. Kum tutucu
Nitrifikasyon
Denitrifikasyon & Bio
Havuzları
Son Çöktürme Tankları

&
P

Mevcut + ilave 20.000 m3/gün
Mevcut + 20.000 m3/gün
Mevcut + ilave 20.000 m3/gün

Yeni
m3/gün

4
adet
(12.30 x 52.00 x 6.50 m)

1
adet
(21.20 x 92.60 x 6.50 m)

Gerek yoktur

2
(Ø 36 m. X 4.5 m.)

2
(Ø 36 m. X 4.5 m.)

Gerek yoktur

adet

adet

29.900

Sulama suyu için ilave (kum
filtresi)

Gerekecektir

Gerekecektir

Gerek yoktur

Mevcut tesis alanı dışında
ilave alan ihtiyacı

9,000 m2

5,000

Gerek yoktur

*Mevcut terfi istasyonu, kaba ve ince ızgara, havalandırmalı kum tutucunun mevcut betonarme yapıları korunarak, mekanik
ekipmanları yenileneceği öngörülmüş, 29.900 m3/gün kapasiteyi sağlayabilmek için ilaveten 20.000 m3/gün kapasiteli yeni
yapı ve mekanik ekipman temini düşünülmüştür.
*Mevcut havalandırma tankları korunarak, azot ve fosfor arıtımı için gerekli olan nitrifikasyon, denitrifikasyon ve biofosfor
havuzları ilave edileceği kabul edilmiştir.
*Gelecekte, sulama suyu geri kazanımı düşünülür ise, konvansiyonel ve MBBR sistemleri için, kum filtresi filtrasyonu gerekli
olacaktır.

Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi rehabilitasyonu için öngörülen 9.900 m3/gün kapasiteyi
sağlayacak alternatifler MBR, MBBR ve Konvansiyonel sistem olarak tespit edilmiş ve karşılaştırmak
amacıyla aynı kapasite için boyutlandırılmıştır. Yapılan çalışmaların sonucunda bu üç alternatif
sistemin karşılaştırmasıTablo 6’da sunulmaktadır.Tablo 6’dan da görüleceği üzere konvansiyonel
arıtma sistemi ile kapasite artışında 3.500 m2, MBBR sistemi ile kapasite artışında 2.400 m2 ilave
alan gerekirken MBR sistemi ile mevcut AAT alanı kullanılarak istenilen kapasiteye ulaşılabilmektedir.
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Tablo 6 Gümüşlük AAT Rehabilitasyonu için Alternatif Sistem Karşılaştırması

9.900 m3/gün kapasiteye
ulaşmak için gerekli ilave
üniteler

Konvansiyonel
Arıtma
Sistemi
ile
Kapasite
Arttırımı *

MBBR Arıtma Sistemi ile
Kapasite Arttırımı*

MBR
Arıtma
Sistemi
ile
Kapasite
Arttırımı

Terfi İstasyonu
Mevcut + ilave 7.400 m3/gün
Mevcut + 7.400 m3/gün
Mevcut + ilave7.400 m3/gün

Kaba & İnce Izgara
Hav. Kum tutucu
Nitrifikasyon
Denitrifikasyon & Bio
Havuzları
Son Çöktürme Tankları

&
P

Yeni
m3/gün

9.900

4
adet
(8.70 x 39.10 x 6.00 m)

1
adet
(21.20 x 39.20 x 6.00 m)

Gerek yoktur

2
(Ø 24 m. X 4.5 m.)

2
(Ø 24 m. X 4.5 m.)

Gerek yoktur

adet

adet

Sulama suyu için ilave (kum
filtresi)

Gerekecektir

Gerekecektir

Gerek yoktur

Mevcut tesis alanı dışında
ilave alan ihtiyacı

3,500 m2

2,400 m2

Gerek yoktur

*Mevcut terfi istasyonu, kaba ve ince ızgara, havalandırmalı kum tutucunun mevcut betonarme yapıları korunarak, mekanik
ekipmanları yeneileneceği öngörülmüş, 9.900 m3/gün kapasiteyi sağlayabilmek için ilaveten 7.400 m3/gün kapasiteli yeni
yapı ve mekanik ekipman temini düşünülmüştür.
*Mevcut havalandırma tankları korunarak, azot ve fosfor arıtımı için gerekli olan nitrifikasyon, denitrifikasyon ve biofosfor
havuzları ilave edileceği kabul edilmiştir.
*Gelecekte, sulama suyu geri kazanımı düşünülür ise, konvansiyonel ve MBBR sistemleri için, kum filtresi filtrasyonu gerekli
olacaktır.

İlk yatırım maliyetleri açısından her iki atıksu arıtma tesisi için yapılan değerlendirmeler
aşağıda sunulmaktadır.
Tablo 7 İlk Yatırım Maliyetlerinin Karşılaştırılması

AAT Adı
Gümbet AAT
Gümüşlük AAT

Konvansiyonel Arıtma
Sistemi ile Kapasite
Arttırımı*
9,015,343 €
2,979,694 €

MBBR Arıtma Sistemi
ile Kapasite Arttırımı*
8,677,018 €
2,848,896 €

MBR Arıtma Sistemi ile
Kapasite Arttırımı İhale
Bedeli**
7,377,484 €
2,268,305 €

* Eski tesis 9.900 m3/gün yenilenerek kullanılacak ilave 20.000 m3/günlük tesis eklenecek şekilde maliyet hesaplanmıştır.
** Tesis komple MBR sistemi ile 29.900 m3/gün kapasitesine getirilmesi hali ihale bedeli.

Her iki tesis için elektrik, kimyasal, personel ve bakım onarım maliyetleri başlıkları altında
toplanan işletme maliyetlerinin karşılaştırılması Tablo 8’de sunulmaktadır.Söz konusu alternatiflerin
elektrik ihtiyacı mevcut altyapı ile karşılanabilmektedir.
Tablo 8 İşletme Maliyetlerinin Karşılaştırılması – Birim Atıksu Maliyeti (€/m3)

AAT Adı
Gümbet AAT
Gümüşlük AAT

Konvansiyonel Arıtma
Sistemi ile Kapasite
Arttırımı*
0,084
0,098

MBBR Arıtma Sistemi
ile Kapasite Arttırımı*
0,084
0,096

MBR Arıtma Sistemi ile
Kapasite Arttırımı İhale
Bedeli**
0,125
0,107

Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerinin rehabilitasyonu ve kapasite arttırımı için olası
üç alternatif aşağıda ilk yatırım ve işletme maliyeti açısından karşılaştırılmıştır.
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Tablo 9 Gümbet ve Gümüşlük AAT Rehabilitasyon Alternatiflerinin Maliyet Karşılaştırması

GÜMBET
Konvansiyonel
MBBR
MBR
GÜMÜŞLÜK
Konvansiyonel
MBBR
MBR

İlk Yatırım Maliyeti
(€)
-9,015,343
-8,677,018
-7,377,484
İlk Yatırım Maliyeti
(€)
-2,979,694
-2,848,895
-2,268,305

Yıllık İşletme Maliyeti
(€/yıl)
-919,070
-923,815
-1,367,872
Yıllık İşletme Maliyeti
(€/yıl)
-353,685
-344,925
-386,975

Mor Şebeke Gelir*
(€/yıl)
Mor Şebeke Gelir *
(€/yıl)
298,194

*Sulama suyu olarak kullanılabilecek arıtılımış su birim satış bedeli 1.85 TL/m3 olarak kabul edilmiş,
Kur 9.95 €/TL üzerinden hesaplanarak yıllık arıtılımış su miktarı üzerinden yıllık gelir hesaplanmıştır.

MUSKİ, Bodrum Yarımadası’nda sürdürülebilir atıksu yönetimi çerçevesinde, mevcut arıtma
tesislerinin mümkün olduğu kadar kapasiteleri arttırırken, aynı zamanda gelecekte planladığı mor su
şebekesine su temin ederek, yeraltı su kaynaklarının korunmasını sağlayacak arıtma sistemlerini
kurmayı planlamaktadır.
Gri su, tuvalet ve çoğu durumda bulaşık makinesi ve evyede kullanılmış sular hariç,
arıtılmamış sulardır. Tuvaletlerde kullanılmış sular ise siyah su olarak tanımlanmaktadır. Gri sular
küvetlerden, duşlardan, banyo lavabolarından, çamaşır yıkama makinelerinden ve çamaşır
küvetlerinden gelen atık suyu içerir, ancak mutfak lavabolarından veya bulaşık makinelerinden gelen
atık suyu içermemektedir. Gri su evlerde ve bazı endüstrilerde kullanılmaktadır.
Geri kazanılmış su dağıtım sistemlerinin rengi içmesuyu hatları ile karıştırılmaması için mor
renktedir ve mor şebeke olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle bundan önce yapılan istişare
toplantılarında gri şebeke ile anılan sistem rapor içerisinde mor şebeke olarak adlandırılmıştır.
Gümüşlük AAT’de oluşan atıksular arıtıldıktan sonra sulama suyu olarak kullanılması
planlanmaktadır. Bu planlama çerçevesinde toplam sulama alanı yaklaşık 670 ha olacaktır. İki adet
100 m3 ve bir adet 200 m3 olmak üzere toplam üç adet su deposu ile 16 km mor şebeke hattı inşa
edilecektir. Söz konusu projenin tasarım ve fizibilite çalışmaları halen devam etmektedir. Bu
çalışmaların ardından MUSKİ proje finansmanı için kredi ya da özkaynaklarını kullanarak projeyi 2026
yılına kadar devreye almayı planlanmaktadır. Söz konusu depolar mevcut AAT alanında yer
almamakta olup mor şebeke projesine dahil edilecektir. İnşa edilecek mor şebeke sayesinde turizm
sezonunun yoğun olduğu dönemlerde arıtılmış atık su sulama amaçlı olarak kullanılacaktır.
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Şekil 10 Mor Su Şebekesi Depo Yerlerini Gösterir Harita

Gümüşlük mahallesi sulama suyu şebekesi, kuzeydeki Yalıkavak hududuna kadar olmak
üzere yaklaşık 6 km sahil boyunca ve Gümüşlük merkezinin tamamını kapsamaktadır (bkz. Şekil 11).
Sulama suyu şebekesinden aşağıdaki adreslerin yararlanması planlanmaktadır.


Atatürk caddesi üstündeki yerleşimler,



1147 sokak üstündeki yerleşimler



Tan sokak üstündeki yerleşimler



İsmet İnönü caddesi üstündeki yerleşimler,



Adnan Menderes Caddesi



Cumhuriyet Caddesi üstündeki yerleşimler



Kardek Sokak üstündeki yerleşim yerleri



Kazım Karabeker caddesi üstündeki yerleşimler



Ümit sokak üstündeki yerleşimler



Açelya Sokak üstündeki yerleşimler



Fahrettin Altay sokak üstündeki yerleşimler



Erdemli Cadde üstündeki yerleşimler



Yörük Ali Efe sokak üstündeki yerleşimler



Çobanlı caddesi üstündeki yerleşimler



Hellas Road üstündeki yerleşimler



Dalyan cadde üstündeki yerleşimler



21. Sokak üstündeki yerleşimler



Mandalya Sokak üstündeki yerleşimler



Hacı Yeri caddesi üstündeki yerleşimler
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Şekil 11 Gümüşlük bölgesi mor su sulama suyu şebeke güzergahı (renkler farklı boru çaplarını
göstermektedir.
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Şekil 12 Kuzey Depo ile beslenecek mor su sulama suyu şebeke güzergâhı

Su kaynaklarının tükenmekte olduğu günümüzde ve özellikle su teminde sıkıntılı bir bölge olan
Bodrum Yarımadası’nda, Gümüşlük AAT’de yapılacak olan MBR teknolojili arıtma sistemleri ile yılın
yaklaşık 6 ayı (yağışssız dönemlerde) arıtılmış atıksuyun önemli bir oranının sulama suyu olarak
kullanılması planlanmaktadır. Gümüşlük AAT’nin maksimum kapasitesi göz önüne alındığında ve
sisteme gelen atıksuyun %90’ının sulama suyu olarak 6 ay boyunca kullanılması ve Gümüşlük
yöresinde fazla miktarda yeşil alan bulunmasından dolayı durumunda yaklaşık 1,6 milyon m 3 suyun
geri kazanılacağı hesaplanmıştır.
Eskimiş, bakım onarım gerektiren mevcut tesislerin yenilenmesi esnasında, hem daha
güvenilir bir prosese geçiş yapmak, hem de mevcut kapasiteyi olabilecek en üst seviyeye çıkartmak,
mevcut kaynakların ekonomik kullanımı açısından da en doğru yaklaşımdır.
Mevcut arıtma tesislerinin bulundukları yerlerden kaldırılarak, başka alanlarda tesis edilmesi,
hem uygun arazi bulunması bakımından mümkün gözükmemekte, uygun bir arazi bulunsa bile,
istimlak maliyeti (100 €/m2) ve istimlak için gerekli yasal sürecin en az 4-5 yıl sürmesi bakımından
anlamlı ve ekonomik bir çözüm olmayacaktır.
Ayrıca, atıksu toplama havzaları dikkate alındığında, yarımadadaki mevcut tüm arıtma
tesisleri, en düşük kotlarda tesis edilmiş ve atıksuların olabildiğince cazibe ile ulaştırıldığı tesislerdir.
Bu açıdan bakıldığında, mevcut tesislerinin yerlerinin değiştirilmesi durumunda, pompaj gereksinimleri
ortaya çıkacağı, bunların da ciddi ölçekte ilk yatırım ve işletme maliyetleri oluşturulacağı gözardı
edilmemelidir.
Sadece ekonomik açıdan karşılaştrıma yapılabilmesi için boyutlandırılan ve maliyetlendirilen
alternatiflerin, uygulamada arazi ihtiyacı bakımından gerçekleşebilme ihtimali bulunmamaktadır.
Gümbet AAT için kullanılmakta olan arazi sınırları içinde, ne konvansiyonel tesis için gereken
9,000 m2’lik alan, ne de MBBR sistemli tesisi için gerekli 5,000 m2’lik alan bulunmamaktadır. Bu
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nedenle MBR sistemi ile rehabilite edilecek AAT en az ilave yapı ihtiyacı ile kapasitesini 29.900
m3/gün mertebesine çıkartılabilmiş ve arazi sınırları içinde kalabilmiştir.
Benzer durum Gümüşlük AAT için de geçerlidir. Mevcut tesisin bulunduğu alanda ne
konvansiyonel tesis için gereken 3,500 m2’lik alan, ne de MBBR sistemli tesisi için gerekli 2,400 m2’lik
yer bulunmamaktadır. Bu nedenle MBR sistemi ile rehabilite edilecek AAT, en az ilave inşai yapı
ihtiyacı ile kapasitesi 9.900 m3/gün mertebesine çıkartılabilmiş ve arazi sınırları içinde kalabilmiştir.
Bu çerçeveden bakıldığında kurulu bulunan arıtma tesislerinin, mevcut inşai yapılarının
korunarak, kapasitesini ulaşılabilecek en üst seviyeye çıkartacak MBR uygulanması, hem çıkış suyu
kalitesi bakımından, hem güvenilir bir arıtma prosesine geçiş yapılması açısından, hem de ekonomik
uygulanabilirlik ve arazi ihtiyacı açısından değerlendirildiğinde, tek uygun seçenek olmaktadır.
MBR atık su arıtma sisteminin başlıca avantajları kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir.


Son çökeltim tankı ihtiyacı yoktur ve ayrıca



Üçüncül filtrasyon uygulamalarına gerek yoktur., Bu sayede tesis için gerekli alan ihtiyacı
daha azdır.



Diğer sistemlerdeki son çökeltim tanklarından farklı olarak katı madde arıtımının kalitesi
sistemdeki askıda katı madde konsantrasyonu ve kalitesinden bağımsızdır.



Sistemde iyi çamur ve çamur çökme özelliği beklenmediğinden uzaktan kontrol için uygundur.



Yüksek çamur bekletme yaşları ile tasarlandığı için oluşan çamur miktarı daha azdır.



Daha fazla hacimsel yükleme ve çamur arıtmada düşük maliyet barındırır.



MBR üniteleri biyolojik arıtmaya ve aynı zamanda dezenfeksiyona kimyasal kullanılmaksızın
izin vermektedir.



UF kalitesinde son ürün elde edildiği için yeniden kullanıma uygundur, daha yüksek kalitede
su elde etmek için Ters Ozmos besleme suyu olarak kullanılabilir.



İleri otomasyon seviyesi, daha az iş gücü gerektirir.



Modüler konsept aşamalı kuruluma olanak verir.



Çeşitli büyüklük ve kapasitelere adaptasyonun kolaylığı sağlar.



Konteynır haline getirilebilir.



Kolay taşınım ve kolay kurulum sağlar.

MBR sistemlerinde biyolojik askıda katı madde konsantrasyonları 12000–15000 mg/L
değerlerine kadar ulaşabildiği için (konvansiyonel aktif çamurda MLSS yaklaşık 2000–4000 mg/L)
arıtma için gerekli hidrolik bekleme süresi (HRT) konvansiyonel sistemlere göre az olmaktadır.
Havalandırma havuzlarının hacim dizaynında HRT temel parametre olduğundan, düşük HRT
gereksinimi gerekli havuz hacmini düşürüp, ilk yatırım maliyetini azaltıp, işletme kolaylığı da
sağlamaktadır. Buna ek olarak arazi gereksinimi de az olmaktadır.
Konvansiyonel aktif çamur sistemlerine göre MBR sistemlerinde son çökeltme tankına ihtiyaç
olmadığı için bu da ilk yatırım ve işletme maliyetini azaltmaktadır.
MBR sistemlerinde yüksek MLSS konsantrasyonlarından dolayı yüksek çamur yaşı (SRT) ile
işletim yapılabilmektedir. Yirmi günden fazla SRT ile çalışıldığında çeşitli avantajlar ortaya
çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, artırılmış iç solunumdan dolayı oluşan yeni biyokütle azalmakta ve
bertaraf edilmesi gereken atık biyokütle miktarının azalması maliyeti düşürmektedir. İkinci olarak,
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yüksek SRT değerlerinde nitrifikasyon daha verimli gerçekleşmekte ve nitrifikasyonun çeşitli ortam
şartlarından daha az etkilenmektedir. Üçüncü avantajı ise, sistemde sentetik toksik organik maddelerin
biyolojik ayrışmasını sağlayan özel mikroorganizmaların yüksek SRT değerlerinde daha etkin
çalışmasıdır.
Yine sistem yüksek biyokütle konsantrasyonlarında çalışıltığından sisteme fazla organik
yükleme de yapılabilmektedir. Bu yüksek biyokütle konsantrasyonu aynı zamanda sistemi şok toksik
yüklemelere karşı da daha dayanıklı kılmaktadır.
MBR’ların en önemli avantajlarından birisi biyokütle/su ayrımı biyokütlenin çökelebilme
özelliğinden bağımsız olmasıdır. Bunun nedeni bu ayrım prosesinin çökeltim prensibi ile değil fiziksel
filtrasyon ile yapılmasıdır. Dolayısıyla, konvansiyonel sistemlerin son çökeltme havuzu işletiminde çok
problem arz eden çökelemeyen biyokütle durumu MBR’larda yaşanmamaktadır. Aynı zamanda,
MBR’larda mikrofiltrasyon veya ultrafiltrasyon ile çok küçük gözeneklerle ayırma yapıldığı için
biyokütlenin tamamı tutulmaktadır. Buna bağlı olarak deşarj standartlarından birisi olan toplam askıda
katı madde (AKM) MBR’larda genelde çok düşük (yaklaşık 1-3 mg/L) olmaktadır. İyi işletilen
konvansiyonel sistemlerde ise bu rakam 10–30 mg/L arasıda elde edilmektedir.
Filtrasyon sonucu bulanıklık da MBR’larda düşük değerlere düşer (<0,5 NTU) ve çıkış suyu
çok berrak bir görünüm almaktadır. Bu kaliteli su üretiminden dolayı özellikle A.B.D.’de bu proses ile
arıtılan atıksular geri kazanılmakta ve sulamada (tarımsal, rekreasyon, inşaat alanları, vs), endüstriyel
ve diğer alanlarda (proses suları, yangın söndürme, tuvalet pisuarları, vs) kullanılmaktadır.
MBR’larda işletim sırasında SRT konvansiyonel sistemlere göre çok daha rahat kontrol
edilmektedir. Çünkü son çökeltim tanklarında biyokütlenin bazı durumlarda iyi çökelmemesinden
dolayı savaklardan AKM kaçma durumu MBR’da olmamaktadır. MBR’da biyokütlenin sistemden tek
çıkma noktası nihai bertaraf için atılan atık çamurdur. MBR’larda fiziksel biyokütle ayrımı yanında aynı
zamanda da çok kaliteli bir fiziksel dezenfeksiyon sağlanmış olmaktadır. A.B.D.’de gerek pilot gerekse
de gerçek tesislerde MBR’ların yaklaşık tüm protozoaları giderdiği, 5–6 log (logaritmik, ya da
%99,999- %99,9999) bakteri ve 1–2 log virüs giderimi sağladığı gözlenmiştir. Klorla dezenfeksiyona
dayanıklı olan patojenik protozoalardan Cryptosporidium ve Giardia da MBR’da rahatlıkla
tutulmaktadır. Bu rakamlar yaklaşık membrandaki 0,1 μm gözenek büyüklüğü dikkate alındığında
beklenen rakamlardır. Bu nedenle hem düşük bulanıklık hem de çok düşük patojen içerikli arıtılmış su
rahatlıkla zirai sulama amaçlı kullanılabilecektir.
Konvansiyonel sistemlere göre MBR’la arıtılmış atıksu çevre sağlığı ve mikrobiyal içerik
yönünden çok daha güvenilir olmaktadır. A.B.D.’deki standartlara göre MBR’la arıtılmış atıksular son
bir dezenfeksiyon yapmak koşuluyla (geri kalan virüsleri bertaraf etmek ve sonradan oluşabilecek
mikrobiyal büyümeyi engellemek için) direk tarımsal sulamada kullanılabilmektedir.
MBR’ların dezavantajlarından biri arıtma prosesi tek bir havuzda gerçekleştiği için sistem
mekanik ve kontrol açıdan konvansiyonel sistemlere göre daha kompleks olmasıdır. Ancak %100
otomasyon sayesinde işletim kolaylaştırılmaktadır. İşletim sırasında zamanla membran gözenekleri
tıkanmakta ve arıtılmış su çekimi (akı) azalmaktadır. Bunu engellemek için belirli aralıklarda basınçlı
hava/su ve kimyasallarla (sitrik asit, sodyum hipoklorit, gibi) gözenekler temizlenmektedir. Tüm bu
temizlik işlemi otomasyona bağlı olarak otomatik yapılmaktadır. Ancak bu kimyasallar için az
hacimlerde de olsa biriktirme amacıyla depolama tankları gerekmektedir.
MUSKİ tarafından 2011 yılından beri işletilen Konacık AAT Türkiye’nin ilk membran tesisi olma
özelliğini taşımaktadır. Ayrıca bu tesisin çıkış suyu sulama amaçlı satılmaktadır. MUSKİ’den alınan
bilgiye göre; Konacık AAT tesisi çıkış suyu ile 6 ay boyunca (Mayıs – Ekim) yaklaşık 1000 m 3 /gün’lük
su satışı yapılmakta olup bu miktar deşarj edilen arıtılmış suyun yaklaşık 1/3’üne tekabül etmektedir.
Çıkış suyu kalitesi tipik MBR çıkış suyu deşarj standartlarını ve ayrıca yüzme suyu
standartlarını sağlayacak şekilde virüs ve bakterilerden arınmış ve Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik
Usulleri Tebliği Ek- Tablo E7.1 Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılması altında
tanımlanan su kalitesi sınıflarına göre A Kalite sulama suyu kalitesindedir(A Kalite sulama suyu
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kriterleri Tablo 10’da sunulmuştur.). Gümüşlük AAT nin de revizyon işlemleri tamamlandıktan sonra
aynı şekilde işletilmesi planlanmaktadır.
Tablo 10 Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılması

Geri kazanım türü

Arıtma tipi

Geri
kazanılmış İzleme
Uygulama
suyun kalitesia
periyodu
mesafesib
Sınıf A
a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenmeyen gıda ürünleril
b-Kentsel alanların sulanması

-İkincil
a)Yüzeysel
ve
c
arıtma
yağmurlama sulama ile
sulanan ve ham olarak Filtrasyond
direkt
olarak
yenilebilen her tür gıda Dezenfeksiyone
ürünü
b)Her türlü yeşil alan
sulaması (Parklar, golf
sahaları vb.)

-pH=6-9
-BOİ5 < 20 mg/L
-Bulanıklık < 2

-pH:
Haftalık
-BOİ5:

NTUf

Haftalık

-Fekal
koliform:
0/100 mLg,h
-Bazı durumlarda,
spesifik virüs, protozoa ve
helmint analizi istenebilir.
-Bakiye klor > 1
mg/Li

Bulanıklık:
Sürekli
Koliform: günlük
-Bakiye
klor: sürekli

İçme
suyu
temin
edilen kuyulara
en az 50 m
mesafede

Açıklamalar:
-Tarımsal sulamada tavsiye edilen ağır metal analizlerine dikkat edilmelidir.
-Standarları sağlamak üzere filtrasyon öncesinde koagülant ilavesi yapılabilir.
-Geri kullanılacak arıtılmış atıksu renksiz ve kokusuz olmalıdır.
-Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir.
-Arıtılmış atıksu dağıtım sisteminde (en son uygulama noktasında) bakiye klor değeri 0.5 mg/L’nin üzerinde
olmalıdır.
-Virüs ve diğer parazitlerin yok edilmesi için daha uzun dezenfeksiyon temas süreleri kullanılabilir.
-Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir.

Sınıf B
a-Tarımsal sulama: Ticari olarak işlenen gıda ürünlerim
b-Girişi kısıtlı sulama alanları
c- Tarımsal sulama: Gıda ürünü olmayan bitkiler
-İkincil
-pH=6-9
-pH:
a)Meyve bahçeleri ve
c
arıtma
-BOİ5
<
30
mg/L
Haftalık
üzüm
bağları
gibi
-AKM < 30 mg/L
-BOİ5:
ürünlerin salma sulama Dezenfeksiyone
-Fekal koliform < Haftalık
ile sulanması
200 ad/100 mLg,j,k
-AKM:
-Bazı durumlarda, günlük
b)Çim üretimi ve kültür
spesifik virüs, protozoa ve
tarımı
gibi
halkın
helmint analizi istenebilir.
Koliform: günlük
girişinin kısıtlı olduğu
-Bakiye klor > 1
-Bakiye
yerler
mg/Li
klor: sürekli
c)Otlak hayvanları için
mera sulaması

-İçme
suyu
temin
edilen kuyulara
en az 90 m
mesafede.
Yağmurlama
sulama
yapılıyor
ise
halkın
bulunduğu
ortama en az
30 m mesafede

Açıklamalar:
-Tarımsal sulama için tavsiye edilen limitlerde gözönünde bulundurulmalıdır.
-Püstkürtmeli sulama yapılıyor ise AKM < 30 mg/L olmalıdır.
-Yüksek nütrient içeriği besinleri büyüme aşamasında etkileyebilir.
-Süt hayvanlarının meralara girişi sulama yapıldıktan 15 gün sonra olmalıdır. Bu süre kısa olması gerektiği
durumlarda, fekal koliform değeri en fazla 14 ad/100 mL olabilir.
aAksi belirtilmedikçe, arıtılmış atıksu kalitesini belirtmektedir.
bSu kaynalarını ve dolayısıyla insanları arıtılmış atıksuyun etkisinden korumak için konuluş bir
sınırlamadır.
cİkincil
arıtma, aktif çamur sistemleri, biyodisk, damlatmalı filtreler, stabilizasyon havuzları,
havalandırmalı lagünleri vb içerebilir.
dKum filtreleri veya mikrofiltrasyon ile ultrafiltrasyon gibi membran filtreler olabilir.
eDezenfektant olarak klor kullanılması, diğer dezenfeksiyon yöntemlerinin de kullanımını kısıtlamaz.
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fTavsiye

edilen bulanıklık değeri dezenfeksiyon öncesinde sağlanmalıdır. Hiç bir zaman 5 NTU’yu
geçmemelidir. Bulanıklık yerine AKM’nin kullanıldığı durumlarda, AKM değeri 5 mg/L’nin altında olmalıdır.
g7günlük ortalama değerleri karakterize eder.
hFekal koliform değeri hiç bir zaman 14 ad/100 mL’yi geçmemelidir.
iBakiye klor değeri 30 dk temas süresi sonrasındaki değeri kazakterize etmektedir.
jFekal koliform değeri hiç bir zaman 800 ad/100 mL’yi geçmemelidir.
kStabilizasyon havuzları fekal koliform değerini dezenfeksiyon olmadan da sağlayabilir.
lİleri arıtma uygulanmalıdır.
mTicari olarak işlenen gıda ürünleri halka satılmadan önce patojen mikroorganzmaların öldürülmesi için
fiziksel veya kimysal bir işlemden geçirilen ürünlerdir.

Gümüşlük AAT ve Gümbet AAT kapsamında planlanan MBR revizyonu ile MUSKİ tarafından
MBR teknolojisi ile işletilecek tesis sayısı üçe çıkartılmış olacaktır. Sürekli Atıksu İzleme Sistemi
(SAİS) kabini ile deşarj edilen atıksular 24 saat izlenmekte olup, belirli aralıklar ile alıcı ortamlarda
yapılan su analizleri ile de taahhüt edilen deşarj limitleri içinde bulunduğu teyit edilmektedir.

Fotoğraf 3 Konacık AAT ve MBR Kasetleri

II.4.

Projenin Yeri

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 829 ada 60 parselde (Şekil 13) yer alan
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi 1/100.000 ölçekli Aydın – Muğla – Denizli Planlama Bölgesi Çevre
Düzeni Planında “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluşları Alanı” ve “Doğal Sit Alanı” plan
notu ile belirlenen alanlar içerisinde kalmaktadır.
Halihazırda işletmede olan tesis, Gümbet Limanı’na 65 m, Gümbet Koyu’na 1250 m,
Haremtem Koyuna 700 m mesafededir. En yakın yerleşim yerine (Gümbet Mahallesi) 830 m
mesafededir (Şekil 14)
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Şekil 13 Gümbet AAT Alanı Uydu Görüntüsü

Şekil 14 Gümbet AAT’nin Konumu

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 328 ada 21 parselde (Şekil 15) bulunan
Gümüşlük AAT, 1/100.000 ölçekli Aydın – Muğla – Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında
“Kentsel Yerleşik Alan” plan notu ile belirlenen alanlar içerisinde kalmaktadır.
İşletme faaliyetlerinin devam ettiği tesis, Gümüşlük Plajı’na 750 m, 3. Derece Doğal Sit
Alanı’na 350 m, Arkeolojik Sit Alanı’na 700 m mesafededir. En yakın yerleşim yerine 80 m ve 150 m
mesafededir (Şekil 16).
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Şekil 15 Gümüşlük AAT Alanı Uydu Görüntüsü

Şekil 16 Gümüşlük AAT’nin Konumu
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İLGİLİ MEVZUAT

III.

18132 sayılı ve 11.08.1983 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Resmî Gazetesi’nde yayınlanan ve en
son 29.05.2013 tarihli (Kanun No. 6486) Resmi Gazete’ de yeniden düzenlenen 2872 sayılı Çevre
Kanunu, Türkiye’de çevre mevzuatına ilişkin temel yasal çerçeveyi oluşturmaktadır ve bu kanun çok
sayıda yönetmelik ile desteklenmektedir. Çevre Kanunu’nun 10. Maddesi, 25.11.2014 tarihli 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
tanımlar. ÇED, başvuru 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 direk olarak
ilgilendiren yönetmelikler aşağıda verilmiştir.























Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (26.06.2021)
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği (22.05.2012)
Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği (31.08.2004-03.03.2005-31.07.200930.03.2010-05.11.2013-23.12.2014)
Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği (21.12.2019-23.12.2020)
Atık Yönetimi Yönetmeliği (02.04.2015-23.03.2017)
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (26.03.2010-11.03.2015-26.12.201919.03.2021)
Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik (06.10.2010-07.04.2017)
Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara
Dair Yönetmelik (01.10.2010-28.03.2012-17.05.2014)
Atıksu Toplama ve Uzaklaştırma Sistemleri Hakkında Yönetmelik (06.01.2017)
Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik (31.05.2017-31.05.2018)
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (06.06.2015)
Çevre Denetimi Yönetmeliği (12.06.2021)
Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği (25.11.2014-09.02.2016-26.05.2017-14.06.201819.04.2019-08.07.2019) Kapasite artışları ile ilgili Tebliğ (08.06.2016)
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği (10.09.2014-21.09.2016-08.07.2019-06.11.202031.12.2020-16.10.2021)
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (04.06.2010-27.04.201108.11.2015)
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)
Enerji Verimliliği Kanunu (18.04.2007)
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanılmasında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
(27.10.2011)
Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik (03.08.2010)
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (18.03.2004-09.10.2021)
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği (06.06.2008-05.05.2009)
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Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (13.01.2005-17.03.200514.05.2007-01.03.2008-07.02.2009-27.01.2010)
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (09.09.2020)
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği (08.01.2006-10.01.2016)
Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik (26.12.2008-10.11.200923.05.2010)
Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (19.07.2013)
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (25.11.2006-30.03.2013-10.11.201311.03.2015)
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Çevre Koruma Projelerinin Yaptırılması Esaslarına
Dair Yönetmelik(24.02.1992)
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (03.07.2009 - 30.03.2010 - 10.10.2011
- 13.04.2012-16.06.2012-10.11.2012-20.12.2014-06.11.2020)
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik (17.05.2014-29.06.2016-31.05.2017)
Sıfır Atık Yönetmeliği (12.07.2019)
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği (08.04.2017)
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (31.12.2004-13.02.2008-30.03.2010-24.04.2011-25.03.201230.11.2012-10.01.2016-14.02.2018-14.01.2020)
Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği
(26.11.2005-31.12.2005-30.03.2010)
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik (24.04.2019-18.01.202007.10.2020 Ulaştırma Bakanlığı'ndan) - İlgili Yönerge
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)
Yüzeysel Sular ve Yeraltı Sularının İzlenmesine Dair Yönetmelik (11.02.2014)
Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği (09.01.2006


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 kirlenmesi
önlemek, Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliğine uygun olarak kanalizasyon sistemleri ve arıtma tesisleri
kurulması, belediyelerin teknik ve ekonomik altyapıları güçlendirilmek 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 Önlemi 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 koşar. Dünya Bankası, genel kalkınma hedeflerine ulaşabilmek amacıyla iş
faaliyetlerine yön verirken Sürdürülebilirlik Çerçevesini diğer strateji, politika ve girişimlerle birlikte
uygular.
Dünya Bankası’nın gerçekleştirdiği yatırım süresince aşağıdaki 10 Koruma Önlemi
Politikalarını uygulamak zorundadır.
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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 Politikası’nın uygulanması gerekmektedir. OP 4.01’in
uygulamaya konulması ile beraber çevresel ve sosyal yönetim araçlarının
hazırlanması gerekmektedir. Bu ÇSYP, Muğla İlindeki atıksu arıtma tesislerinin MBR
teknolojisi ile yenilenmesi çalışmaları kapsamında oluşabilecek olumsuz etkilere
yönelik etki azaltıcı önlemleri içermektedir. Projelerden, Gümüşlük Atıksu Arıtma
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Tesisinin MBR Teknolojisi ile Revizyonu Türk Çevre mevzuatına göre ÇED
Yönetmeliği’nden muaftır. Söz konusu muafiyete ilişkin T.C. Muğla Valiliği Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 29.07.2019 tarih ve E.38211 sayılı yazısı bulunmaktadır.
(Ek-5) Gümbet Atıksu Arıtma Tesisinin MBR Teknolojisi ile Revizyonu ve Kapasite
Artışı projesi ise; Türk çevre mevzuatına göre ÇED Yönetmeliği Ek-2 Listesi (SeçmeEleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi) kapsamında değerlendirilmiş olup,
29.01.2020 karar tarihli ve E-202054 karar nolu “ÇED Gerekli Değildir” kararı
bulunmaktadır. (Ek-5) Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Projesi (P128605) kapsamında
değerlendirme yapıldığında ise, söz konusu projelerin kapasiteleri göz önüne
alındığında ve projelerin; genişletme veya yeni yapım içermeyen atıksu arıtma
tesislerinin rehabilitasyonu olması, olası etkilerin geçici ve geri döndürülebilir olması,
inşaat sahaları ile sınırlı olması vb. sebepler dikkate alınarak Kategori B proje olarak
değerlendirilmiştir.
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Doğal Yaşam Alanları (OP/BP 4.04): Proje kapsamında doğal yaşam alanlarına
herhangi bir etki söz konusu değildir. Her iki proje kapsamında da mevcut atıksu
arıtma tesislerinin dışında bir çalışma gerçekleştirilmeyecektir. Her iki tesisteki çıkış
atık suyu kalitesinin kullanılacak olan MBR teknolojisi sayesinde iyileştirilecek olması
sebebiyle bölgedeki doğal yaşam alanlarında kirlilik oluşturması söz konusu değildir.
Her iki projede de deniz ortamında bir çalışma (dolgu, dip kazısı vb.) yapılmayacaktır.
Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) kabini ile deşarj edilen atıksular 24 saat
izlenmekte olup, belirli aralıklar ile alıcı ortamlarda yapılan su analizleri ile de taahhüt
edilen deşarj limitleri içinde bulunduğu teyit edilmektedir. İnşaat dönemlerinde de
ÇSYP ve İzleme Raporları ile gerekli analizler tekrarlanarak gerek doğal yaşam gerek
de halk sağlığı üzerindeki etkileri en aza indirgeyecek biçimde devam edecektir.



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



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. Proje kapsamında 2863
sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 3. Maddesinin tanımlar
bölümünde, Kültür Varlıklarını; tarih öncesi ve tarihli devirlere ait bilim, kültür, din ve
güzel sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama
konu olmuş bilimsel ve kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında
veya su altındaki bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar tanımlaması nedeni ile yer altında
yapılacak olan uygulamalar sırasında 2863 sayılı yasa kapsamına giren herhangi bir
kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmalar ivedilikle durdurulacak ve Muğla
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve ilgili Müze Müdürlüğü‟ne haber
verilecektir. 1. Derece Doğal Sit Alanı’nda bulunan Gümbet AAT proje alanı
kapsamında Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 25.09.2019 tarih
ve 241 sayılı uygunluk yazısı bulunmaktadır. (Ek-11) Detalyı bilgi Bölüm “4.4. Proje
Sahası” başlığı altında verilmiştir.



Ormanlar (OP/BP 4.36): Projenin herhangi bir orman alanına etki etmesi
beklenmemektedir.



Baraj Güvenliği (OP/BP 4.37): Proje kapsamında herhangi bir baraj yapımı
bulunmamaktadır.
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Sosyal Politikalar:
 Gönülsüz Yeniden Yerleşim (OP/BP 4.12): Söz konusu arıtma tesislerinin revizyonu,
mülkiyeti MUSKİ’ye ait mevcut parseller içerisinde gerçekleştirilecek olup, AAT’lerin
içinde yeni bir teknoloji ile kapasite artışı yaşanacağından herhangi bir ilave arazi
edinimi gerekmemektedir.
 Proje kapsamında arazi edinimine ilişkin herhangi bir durum bulunmamaktadır. Yerli
Halklar (OP/BP 4.10) (Türkiye’deki projelerde bu politika tetiklenmemektedir.)
Hukuki Politikalar:
 İhtilaflı Alanlardaki Projeler (OP/BP 7.60): Proje alanı 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, Çalışan Sağlığı ve Güvenliği (ÇÇSG) 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 ÇÇSG Kılavuzlarından
yararlanır. ÇÇSG 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 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 planı
4. İnşaat ve İş Teslimi





Çevre
İş sağlığı ve güvenliği
Toplum sağlığı ve güvenliği
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IV.

ÇEVRESEL VE SOSYAL ARKA PLAN

IV.1.

Coğrafi Konum

Yüzölçümü 12.890 km2 olan Muğla, kuzeyden Aydın, kuzeydoğudan Denizli, Burdur, doğuda
Antalya, güney ve batıda Akdeniz ve Ege Denizi ile çevrilidir. İlin en doğusunda Seydikemer Doğanlar
Mahallesi Karatepe Mevkii yer alırken, en batısında Bodrum Gümüşlük, İnceburun Mevkii
bulunmaktadır.
Muğla, Menderes masifinin güney kısmı ile Toros sisteminin batı ucu olan Teke Dağları
arasında yer almaktadır. Bu dağlarda Ed.Suess (1901) tarafından, bazı karakteristik formasyonların
bulunması dolayısıyla (büyük ofiyolit kitleleri, radyolaritler, flişlerle sonuçlanan kalın kalker serileri),
silsilelerin devamlılığını göstermek istediği, Dinarik–Toros kavsinin (Arc dinaro–taurique) doğu kolu ile
batı kolu birbirlerine bağlanmaktadır.
Muğla İlinin önemli üç akarsuyu Çine Çayı, Eşen Çayı ve Ortaca–Dalaman arasında yer alan
ve bu iki ilçe arasında sınır olarak kabul edilen Dalaman Çayı'dır. Çine Çayı Yatağan'dan geçerken
Yatağan Çayı adını, Eşen Çayı ise Seki beldesinden geçerken Seki Çayı adını alır. Muğla ilinde iki
büyük göl bulunmaktadır. Bunlar Milas ile Aydın ilinin Söke ilçesi sınırlarına yayılan Bafa Gölü ile
Köyceğiz ilçesindeki Köyceğiz Gölü’dür.
Muğla’da su temini Mumcular İçmesuyu Arıtım Tesisi (İAT) Mumcular Barajından, Güvercinlik
İAT Geyik Barajından, Marmaris İAT Marmaris Atatürk Barajından, Mumcular İAT ye ait 12 adet derin
sondaj kuyusundan, Güvercinlik İAT ye ait 6 adet Çamköy derin sondaj kuyularından ve Su ve
Kanalizasyon Daire Başkanlığına ait Muğla genelindeki diğer derin sondaj kuyularından
sağlanmaktadır.
İlin arazi kullanımı göz önünde bulundurulduğunda, %73.35 ile en yüksek oran orman ve yarı
doğal alanlar olarak kaydedilmektedir. Bunu, %23.07 ile tarım arazileri ve %2.41 ile yapay alanlar takip
etmektedir.
Planlanan revizyon çalışmaları mevcut tesis alanları içerisinde gerçekleştirilecek olup, ilave
arazi kullanımı söz konusu değildir. Her iki tesis alanı özelinde ilave bilgiler aşağıda sunulmuştur.

IV.2.

Arka Plan Gürültü Ölçümleri

Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT Proje sahası ve çevresinde arka plan gürültüsünün tespiti için
Arka Plan Gürültü Ölçüm Raporu hazırlanmış olup, Ek-8’de sunulmuştur. Arka plan gürültü
ölçümlerine ilişkin veriler aşağıda detaylandırılmıştır.
Gümbet AAT
Gümbet AAT ve yakın yerleşim yerlerinde arka plan gürültü seviyesini ölçmek için sekiz farklı
noktada ölçümler gerçekteştirilmiştir. Mevcut AAT alanında 04 Kasım 2021 tarihinde, Gümbet AAT’nin
yaklaşık 350 m kuzeyinde yer alan Gümbet Limanında (Tesis Dışı-1), Gümbet AAT’nin yaklaşık 850 m
kuzeydoğusunda Eskiçeşme Mahallesindeki yerleşim yerlerinde (Tesis Dışı-2 ve Tesis Dışı-4) ve
Gümbet AAT’nin yaklaşık 850 m batısında Eskiçeşme Mahallesinde yer alan yerleşim yerinde (Tesis
Dışı-3) 18 Kasım 2021 tarihlerinde arka plan gürültü ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Tablo 11 Gümbet AAT ve Yakın Yerleşim Yerlerindeki Arka Plan Gürültü Ölçüm Sonuçları
Ölçüm Yeri
Tesis İçi – 1
Tesis İçi – 2
Tesis İçi – 3
Tesis İçi – 4
Tesis Dışı – 1

Nisan 2022

Ölçüm No
A1/Tesis İçi
A2/Tesis İçi
A3/Tesis İçi
A4/Tesis İçi
C1/Tesis Dışı-1

Ölçüm Tarihi ve Bitiş Zamanı
04.11.2021
04.11.2021
04.11.2021
04.11.2021
18.11.2021

13:24:18
13:41:44
13:53:02
14:11:30
14:36:06

Ölçüm Sonuçları
A-Ağırlıklama
Leq(dBA)
50,5
56,07
48,07
50.37
49,9
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Ölçüm Yeri
Tesis Dışı – 2
Tesis Dışı – 3
Tesis Dışı – 4

Ölçüm No

Ölçüm Sonuçları
A-Ağırlıklama
Leq(dBA)
52,55
45,99
48,06

Ölçüm Tarihi ve Bitiş Zamanı

C2/Tesis Dışı-2
C3/Tesis Dışı-3
C4/Tesis Dışı-4

18.11.2021 15:11:38
18.11.2021 16:03:50
18.11.2021 15:30:50

Şekil 17 Gümbet AAT Alanı ve Yakın Yerleşim Yerlerinde Arka Plan Gürültü Ölçümü Ölçüm Noktaları

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek VII - Tablo 4’te “Endüstri
tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri” yer alırken Ek VII -Tablo 5’de ise “Şantiye Alanı İçin
Çevresel Gürültü Sınır Değerleri” verilmektedir. Bunun yanı sıra DBG Genel ÇSG Kılavuzlarına göre,
mesken alıcıları için gündüz ve gece gürültü limitleri sırasıyla 55 dBA ve 45 dBA'dır. DBG ÇSG
Kılavuzuna göre; "Gürültü etkileri, DBG limit değerlerini aşmamalı veya saha dışındaki en yakın
hassas alıcı konumunda arka plan seviyelerinde 3 dB’i aşmamalıdır. Gümbet AAT ve yakın yerleşim
yerlerinde yapılan arka plan gürültü ölçümleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği Ek-VII'de belirlenen sınır değerleri ve DBG ÇSG limit değerlerinin altında yer almaktadır.
Tablo 12 Endüstri tesisleri için çevresel gürültü sınır değerleri
Alanlar
Gürültüye hassas kullanımlardan eğitim,
kültür ve sağlık alanları ile yazlık ve kamp
yerlerinin yoğunluklu olduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas
kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan
konutların yoğun olarak bulunduğu alanlar
Ticari yapılar ile gürültüye hassas
kullanımların birlikte bulunduğu alanlardan
işyerlerinin yoğun olarak bulunduğu alanlar
Endüstriyel alanlar

Lgündüz
(dBA)

Lakşam
(dBA)

Lgece
(dBA)

60

55

50

65

60

55

68

63

58

70

65

60

Tablo 13 Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)
Bina
Yol
Diğer kaynaklar

Nisan 2022

Lgündüz (dBA)
70
75
70
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Gümüşlük AAT
Gümüşlük AAT ve yakın yerleşim yerlerinde arka plan gürültü seviyesini ölçmek için tesis
içinde iki nokta tesis dışında iki nokta olmak üzere toplam dört farklı noktada ölçümler
gerçekteştirilmiştir. Tesis dışındaki noktalar Gümüşlük AAT’nin yaklaşık 75 m ve 150 m uzaklığındaki
yerleşimler seçilmiştir.

Şekil 18 Arka Plan Gürültü Ölçümü Ölçüm Noktaları
Tablo 14 Gümüşlük AAT ve Yakın Yerleşim Yerlerindeki Arka Plan Gürültü Ölçüm Sonuçları
Ölçüm Yeri
Tesis İçi – 1
Tesis İçi – 2
Tesis Dışı - 1
Tesis Dışı - 2

Ölçüm No
A1/Tesis İçi-1
A1/Tesis İçi-2
C1/11 Nolu Konut Bahçesi
C2/16 Nolu Konut Bahçesi

Ölçüm Tarihi ve Bitiş
Zamanı
04.11.2021
04.11.2021
04.11.2021
04.11.2021

16:39:28
16:55:12
16:19:10
17:20:04

Ölçüm Sonuçları
A-Ağırlıklama
Leq(dBA)
59,21
58,76
42,49
49,83

Gümüşlük AAT ve yakın yerleşim yerlerinde yapılan arka plan gürültü ölçümleri Çevresel
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Ek-VII'de belirlenen sınır değerleri ve DBG
ÇSG limit değerlerinin altında yer almaktadır.
IV.3.

Hava Kalitesi

MBR kasetlerinin yerleştirilmesi kapsamında, tesisin mevcut havuzları ve üniteleri
kullanılacaktır. Giriş yapısının oluşturulması ve borulama için tesis içerisinde bir miktar kazı
yapılacaktır. Tesis dışında herhangi bir proje bileşeni olmadığı için AAT alanları dışında kazı
yapılmayacaktır.
Mevcut hava kalitesini belirlemek amacıyla Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT alanlarında ve
yakın yerleşim yerlerinde Kasım 2021 ayı içerisinde çöken toz ve PM10 ölçümleri gerçekleştirilmiştir.

Nisan 2022
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Her iki atıksu arıtma tesisi ve yakın yerleşim yerlerindeki ölçüm sonuçları ve ölçüm noktalarını gösterir
haritalar aşağıda sunulmaktadır. Hava Kalitesine ilişkin ölçüm raporları Ek-10’da sunulmaktadır.
Gümbet AAT alanı ve sahası ve çevresinde 6(altı) noktada PM10, 4(dört) noktada PM2.5 ve
4(dört) noktada Çöken Toz ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Tablo 15 Gümbet AAT ve çevresinde PM10 ve PM2.5 Ölçüm Noktaları
Kaynak
No
1
2
3
4
5
6

Ölçüm Noktası
İşletme Giriş
(Tesis Etki Alanı – 1)
PM10 Liman Giriş Bariyeri
PM10 Mett Otel Tarafı Konutlar
İşçi Konteynırları
(Tesis Etki Alanı – 2)
İdari Bina Önü
(Tesis İçi – 1)
Limana Bakan Havuzlar
(Tesis İçi – 2)

Parametre
PM2,5

Ölçüm Tarihi

PM10

03.12.2021

x

x

03.12.2021
03.12.2021

-

x
x

03.12.2021

x

x

03.12.2021

x

x

03.12.2021

x

x

Tablo 16Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliği Sınır Değerleri (PM10)

Emisyon Kaynağı
Kod

1

2

3

4

5

6

Ad
İşletme Giriş
X:37.022240
Y:27.402237
Liman Giriş Bariyer
X: 37.027375
Y: 27.407921
Otel Tarafı Konutlar
X: 37.022934
Y: 27.412462
İşçi Konteynırları
X:37.020250
Y:27.401903
İdari Bina Önü
X:37.020825
Y:27.402440
Limana Bakan Havuzlar
X:37.021647
Y:27.402344

Konsantrasyon (μg/m³)
1

2

3

Ort.

1,80

1,82

1,88

1,83

1,71

1,98

1,96

1,88

2,01

2,06

2,15

2,07

HKDYY
Sınır
Değerleri
(μg/m³/
gün)

50
2,36

2,38

2,42

2,38

2,16

2,26

2,35

2,25

2,66

2,65

2,68

2,66

Tesiste yapılan PM10 ölçüm sonuçları Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerin altında olup yönetmelikte istenilen şartlar sağlanmaktadır.
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Tablo 17 Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları WBG Genel ÇSG Kılavuzu Sınır Değerleri (PM
2.5)

Emisyon Kaynağı

WB Sınır
Değerleri (μg/Nm³
/ gün)

Konsantrasyon
(μg/Nm³)
Kod

Ad
İşletme Giriş
X:37.022240
Y:27.402237
İşçi Konteynırları
X:37.020250
Y:27.401903
İdari Bina Önü
X:37.020825
Y:27.402440
Limana Bakan Havuzlar
X:37.021647
Y:27.402344

1

2

3

4

11,26

12,02
25

12,65

12,68

Tesiste yapılan PM2,5 ölçüm sonuçları WBG Genel ÇSG Kılavuzunda belirtilen sınır değerlerin
altında olup yönetmelikte istenilen şartlar sağlanmaktadır.
Tablo 18Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği Sınır Değerleri (Çöken Toz)

Kaynağın Adı / No
Tesis İçi 1
X:37.020825
Y:27.402440
Tesis İçi 2
X:37.021647
Y:27.402344
Tesis Etki Alanı 1
X:37.022240
Y:27.402237
Tesis Etki Alanı 2
X:37.020250
Y:27.401903

Çöken Toz Ölçüm Sonuçları
Ölçümler
Ortalama
(mg/m2 -gün)
(mg/m2 -gün)
1
2

Sınır Değer
(mg/m2 -gün)

80

74,6

77,3

450

Ek-1.b

78

72,36

75,18

450

Ek-1.b

61,02

52,12

56,57

-

-

61,36

54,29

57,82

-

-

Hava Kalitesi ve Çöken Toz Ölçüm Sonuçları ve Katkı Değerleri
Uzun Vadeli Değer (UVD)
Kısa Vadeli Değer (KVD)

57,82
61,36

Sınır Değer (mg/m2gün)
210
Tablo-2.2
390
Tablo-2.2

Tesiste yapılan Çöken Toz ölçüm sonuçları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerin altında olup yönetmelikte istenilen şartlar sağlanmaktadır.
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Şekil 19 Gümbet AAT Hava Kalitesi Ölçüm Noktaları

Gümüşlük AAT sahası ve çevresinde 5(beş) noktada PM10, 4(dört) noktada PM2.5 ve 4(dört)
noktada Çöken Toz ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçümlere ilişkin bilgiler rapor içerisinde
detaylandırılmıştır.
Tablo 19Emisyon Kaynakları ve Bu Kaynaklarda Ölçülen Parametreler

Kaynak
No
1
2
3
4
5

Nisan 2022

Ölçüm Noktası
Demir Malzeme Depo
(Tesis İçi 2)
Ofis Konteynır Arkası
(Tesis İçi 1)
Tesis Giriş
(Tesis Etki Alanı 1)
Gökal Depo Yanı
(Tesis Etki Alanı 2)
Evlerin Bulunduğu Sokak

Ölçüm Tarihi

Parametre
PM2,5

PM10

02.12.2021

x

x

02.12.2021

x

x

02.12.2021

x

x

02.12.2021

x

x

02.12.2021

-

x
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Tablo 20 Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliği Sınır Değerleri (PM10)

Emisyon Kaynağı
Kod

1

2

3

4

5

Ad
Demir Malzeme Depo
(Tesis İçi 2)
X:37.050282
Y:27.245327
Ofis Konteynır Arkası
(Tesis İçi 1)
X:37.050261
Y:27.245647
Tesis Giriş
(Tesis Etki Alanı 1)
X:37.051050
Y:27.245074
Gökal Depo Yanı
(Tesis Etki Alanı 2)
X:37.052200
Y:27.246128
Evlerin Bulunduğu Sokak
X: 37.050969
Y: 27.244252

Konsantrasyon (μg/m³)
1

2

3

Ort.

1,21

1,56

1,89

1,55

1,66

1,68

1,72

1,68

2,55

2,60

2,74

2,63

2,12

2,15

2,16

2,14

2,22

2,32

2,55

2,36

HKDYY
Sınır
Değerleri
(μg/m³/
gün)

50

Tesiste yapılan PM10 ölçüm sonuçları Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerin altında olup yönetmelikte istenilen şartlar sağlanmaktadır.
Tablo 21 Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları WBG Genel ÇSG Kılavuzu Sınır Değerleri (PM
2.5)

Emisyon Kaynağı
Kod

1

2

3

4

Nisan 2022

Ad
Demir Malzeme Depo
(Tesis İçi 2)
X:37.050282
Y:27.245327
Ofis Konteynır Arkası
(Tesis İçi 1)
X:37.050261
Y:27.245647
Tesis Giriş
(Tesis Etki Alanı 1)
X:37.051050
Y:27.245074
Gökal Depo Yanı
Tesis Etki Alanı 2
X:37.052200
Y:27.246128

Konsantrasyon
(μg/Nm³)

WB Sınır
Değerleri (μg/Nm³
/ gün)

10,21

11,21
25
10,56

12,36
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Tesiste yapılan PM 2,5 ölçüm sonuçları WBG Genel ÇSG Kılavuzunda belirtilen sınır
değerlerin altında olup yönetmelikte istenilen şartlar sağlanmaktadır.

Tablo 22 Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği Sınır Değerleri (Çöken Toz)

Kaynağın Adı / No
Tesis İçi 1
X:37.050261
Y:27.245647
Tesis İçi 2
X:37.050282
Y:27.245327
Tesis Etki Alanı 1
X:37.051050
Y:27.245074
Tesis Etki Alanı 2
X:37.052200
Y:27.246128

Çöken Toz Ölçüm Sonuçları
Ölçümler
Ortalama
(mg/m2 -gün)
(mg/m2 -gün)
1
2

Sınır Değer
(mg/m2 -gün)

75

68,2

71,6

450

Ek-1.b

72,01

78,96

75,48

450

Ek-1.b

55,26

49,56

52,41

-

-

56,32

54,33

55,32

-

-

Hava Kalitesi ve Çöken Toz Ölçüm Sonuçları ve Katkı Değerleri
Uzun Vadeli Değer (UVD)
Kısa Vadeli Değer (KVD)

55,32
56,32

Sınır Değer (mg/m2gün)
210
Tablo-2.2
390
Tablo-2.2

Tesiste yapılan Çöken Toz ölçüm sonuçları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerin altında olup yönetmelikte istenilen şartlar sağlanmaktadır.

Şekil 20 Gümüşlük AAT Hava Kalitesi Ölçüm Noktaları
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IV.4.

Arazi Kullanım Durumu ve Mülkiyeti
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 829 ada 60 parselde ve 14 ada 121 parselde
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Taşınmaza ait tapu kayıt belgesi Ek-1’de
sunulmuştur. Proje alanında sadece Atıksu Arıtma Tesisi faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup alanın
etrafı çevrilidir.
Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi
Muğla İli, Bodrum İlçesi, Karakaya Mahallesi, 328 ada 21 parselde Gümüşlük Atıksu Arıtma
Tesisi faaliyeti gerçekleştirilmektedir. Taşınmaza ait tapu kayıt belgesi Ek-1’de sunulmuştur.
Tesis 1/100.000 ölçekli Aydın – Muğla – Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni Planında
“Kentsel Yerleşik Alan” plan notu ile belirlenen alanlar içerisinde kalmaktadır.
Proje alanında sadece Atıksu Arıtma Tesisi faaliyetleri gerçekleştirilmekte olup alanın etrafı
çevrilidir.
Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT Revizyon Projesi kapsamında sadece mevcut atıksu arıtma
tesislerinin bulunduğu alanlarda inşaat çalışmaları gerçekleştirelecek olup herhangi bir ilave terfi
merkezi, enerji iletim hattı vb. bağıl tesis inşaatı gerçekleştirilmeyecektir.
IV.5.

Nüfus

Muğla İli, Bodrum İlçesi ve sosyal olarak etkilenen bölgedeki diğer yerleşimlerin nüfusu bu
bölümde sunulmuştur.
Muğla İli
2020 yılında gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen verilere göre
Muğla ilinin nüfusu 1.000.773’tür (TÜİK, 2020). Muğla’da nüfus yoğunluğu 77 kişi/km2'dir.
Son 10 yıla ait Muğla İline ait nüfus bilgileri ve cinsiyet dağılımları Tablo 23’de, ilçelere göre
nüfusun cinsiyet dağılımı Tablo 24 ve Muğla ili nifusunun yıllara göre artışı Şekil 21’de verilmiştir..
Tablo 23 Yıllara Göre Muğla Nüfusu

Yıl
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

Nisan 2022

Muğla Nüfusu
1.000.773
983.142
967.487
938.751
923.773
908.877
894.509
866.665
851.145
838.324
817.503

Erkek Nüfusu
508.504
500.602
493.140
478.950
470.404
463.411
454.642
441.531
434.539
428.114
416.029

Kadın Nüfusu
492.269
482.540
474.347
459.801
453.369
445.466
439.867
425.134
416.606
410.210
401.474
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Tablo 24 İlçelere Göre Muğla Nüfusu

Yıl

İlçe

İlçe Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

Nüfus
Yüzdesi

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020

Bodrum
Fethiye
Milas
Menteşe
Marmaris
Seydikemer
Ortaca
Yatağan
Dalaman
Köyceğiz
Ula
Datça
Kavaklıdere

181.541
167.114
143.254
113.141
95.851
61.306
51.737
45.172
43.036
37.981
26.058
23.711
10.871

92.102
83.705
72.522
57.071
50.388
31.879
25.864
22.729
22.342
19.135
13.192
12.077
5.498

89.439
83.409
70.732
56.070
45.463
29.427
25.873
22.443
20.694
18.846
12.866
11.634
5.373

% 18,14
% 16,70
% 14,31
% 11,31
% 9,58
% 6,13
% 5,17
% 4,51
% 4,30
% 3,80
% 2,60
% 2,37
% 1,09

Şekil 21 Muğla Nüfusu Yıllara Göre Artış Grafiği

Bodrum İlçesi
2020 yılında gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen verilere göre
Bodrum ilçesinin nüfusu 181.541’dir (TÜİK, 2020). Bodrum İlçesinde nüfus yoğunluğu 142 km 2’dir.
Son 10 yıla ait Bodrum ilçesine ait nüfus bilgileri ve cinsiyet dağılımları Tablo 25’de verilmiştir.
Tablo 25 Bodrum İlçesinin Son 10 Yıl Nüfusu ve Cinsiyet Dağılımı (TÜİK, 2020)

Yıl

Toplam Nüfus

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

181.541
175.435
171.850
164.158
160.002
155.815
152.440
140.716
136.317
130.990
124.820

92.102
89.244
87.350
83.882
81.738
79.571
77.445
72.113
70.102
67.656
64.562

89.439
86.191
84.500
80.276
78.264
76.244
74.995
68.603
66.215
63.334
60.258
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Bodrum ilçesinin yaş ve cinsiyet dağılımına bakıldığında 35-39 yaş grubunun toplam nüfus
içinde en yüksek orana (%9,3) sahip olduğu görülmektedir (Tablo 26). Ayrıca, nüfus yapısı
incelendiğinde, kadınların ve erkeklerin toplam nüfusa oranı sırasıyla %50,7 ve %49,3’tür.
Tablo 26 Bodrum İlçesinin Yaş ve Cinsiyet Dağılımı (TÜİK, 2020)

Yaş grubu
'0-4'
'5-9'
'10-14'
'15-19'
'20-24'
'25-29'
'30-34'
'35-39'
'40-44'
'45-49'
'50-54'
'55-59'
'60-64'
'65-69'
'70-74'
'75-79'
'80-84'
'85-89'
'90+'
Toplam

Erkek
5.242
5.772
4.958
5.123
5.756
6.947
8.286
8.746
7.568
6.359
5.979
5.935
4.855
3.987
2972
1866
1066
506
179
92102

Kadın
5.018
5.640
5.302
4.554
4.594
5.594
6.954
8.054
8.115
7.084
5.916
5.764
5.071
4.288
3183
2003
1246
733
326
89439

Toplam
10.260
11.412
10.260
9.677
10.350
12.541
15.240
16.800
15.683
13.443
11.895
11.699
9.926
8.275
6.155
3.869
2.312
1.239
505
181.541

Erkek (%)
5,7
6,3
5,4
5,6
6,2
7,5
9,0
9,5
8,2
6,9
6,5
6,4
5,3
4,3
3,2
2,0
1,2
0,5
0,2
50,7

Kadın (%)
5,6
6,3
5,9
5,1
5,1
6,3
7,8
9,0
9,1
7,9
6,6
6,4
5,7
4,8
3,6
2,2
1,4
0,8
0,4
49,3

Toplam
5,7
6,3
5,7
5,3
5,7
6,9
8,4
9,3
8,6
7,4
6,6
6,4
5,5
4,6
3,4
2,1
1,3
0,7
0,3
100,0

Gümbet AAT alanı Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi sınırları içerisinde yer
almaktadır. 2020 yılında gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen verilere
göre Eskiçeşme Mahallesinin nüfusu 4.717’dir (TÜİK, 2020).
Gümüşlük AAT alanı Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gümüşlük Mahallesi (Tapu kayıtlarına göre
Karakaya Mahallesi olarak geçmektedir) sınırları içerisinde yer almaktadır. 2020 yılında
gerçekleştirilen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden elde edilen verilere göre Gümüşlük
Mahallesinin nüfusu 4.135’tir (TÜİK, 2020).
Tablo 27 Bodrum İlçesi Mahalle Nüfus Dağılımı (TÜİK, 2020)

Toplam

Erkek

Kadın

Akçaalan

9.183

4.696

4.487

Akyarlar

4.860

2.429

2.431

Bahçelievler

5.680

2.853

2.827

Mahalle

Bahçeyaka

696

387

309

Bitez

10.698

5.412

5.286

Cevat şakir

4.846

2.503

2.343

Cumhuriyet

2.328

1.127

1.201

Çamarası

392

185

207

Çamlık

393

196

197
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Çarşı

3.145

1.585

1.560

Çırkan

12.078

6.064

6.014

Çiftlik

2.488

1.276

1.212

Çömlekçi

691

353

338

Dağbelen

694

376

318

Dereköy

1.245

632

613

Dirmil

6.835

3.494

3.341

Eskiçeşme
Farilya

4.717
3.106

2.388
1.603

2.329
1.503

Geriş

3.582

1.770

1.812

Gökpınar

219

113

106

Gölbaşı

2.078

1.064

1.014

Gölköy

2.560

1.369

1.191

Gümbet

3.198

1.843

1.355

Gümüşlük*
Gündoğan

4.135
4.067

2.112
2.065

2.023
2.002

819

415

404

Güvercinlik

1.556

820

736

İslamhaneleri

4.139

2.162

1.977

Karabağ

6.535

3.232

3.303

Karaova

3.184

1.631

1.553

378

189

189

Kızılağaç

2.436

1.271

1.165

Konacık

4.774

2.448

2.326

Koyunbaba

2.357

1.190

1.167

Kumbahçe

5.038

2.509

2.529

Gürece

Kemer

Kumköy

392

198

194

Küçükbük

1.260

616

644

Mazıköy

1.135

581

554

Mumcular

2.481

1.274

1.207

Müskebi

8.049

4.053

3.996

Peksimet

2.267

1.164

1.103

Pınarlıbelen

949

481

468

Sazköy

644

343

301

Tepecik

924

438

486

Tepecik (karaova)

347

168

179

Torba

2.383

1.290

1.093

Turgutreis

5.796

2.748

3.048

Türkbükü

2.465

1.290

1.175

Türkkuyusu

1.690

874

816

Umurca

5.673

2.825

2.848

Yahşi

2.760

1.336

1.424

Yakaköy

2.642

1.354

1.288

Yalıkavak

6.365

3.183

3.182

Yeniköy

3.343

1.659

1.684
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Yeniköy (karaova)

770

386

384

Yokuşbaşı

4.076

2.079

1.997

TOPLAM

181.541

92102

89439

*Gümüşlük AAT alanı tapu bilgilerine göre Karakaya Mahallesinde gözükmektedir fakat Gümüşlük Mahallesi olarak değişmiştir.
TÜİK verilerinde Gümüşlük Mahallesi olarak geçmektedir.

IV.6.

Sosyo-Ekonomik Durum

Antalya ve İstanbul’un ardından en yoğun turist çeken üçüncü il Muğla’dır. Ancak yabancı
turistler büyük çoğunlukla Muğla’nın geleneksel deniz, kum, güneş turizmi için Muğla’yı ziyaret
etmektedirler. Bu yüzden turizm sektörü kış sezonunu yeterince değerlendirememektedir. 2013 yılında
gelen yabancı turistlerin sadece %4,8’lik kısmı kış aylarında Muğla’ya giriş yapmışlardır. Muğla’nın
deniz-kum-güneş turizminin yanında kültür turizmi, agro-turizm, kongre turizmi, sağlık turizmi, kırsal
turizm, doğa sporları turizmi potansiyeli de çok yüksektir.
Muğla genelinde birçok farklı destinasyon ve alternatif turizm çeşidi bulunmasına rağmen
bölgenin bu farklılıkları öne çıkaran bir tanıtım stratejisi bulunmaması turizmin önündeki engellerden
birisi olarak öne çıkmaktadır.
Muğla’da sayıca fazla olan antik kent ve müzelerin daha fazla turiste ulaşmasının sağlanması
kültürel anlamda bir görev olmakla birlikte bölgeye getirisi açısından da önem arz etmektedir.
Muğla’nın ekonomik ve sosyal gelişmişliği incelendiğinde ilçe bazındaki farklılıklar göze
çarpmaktadır. Bodrum ve Marmaris turizm sektöründe; Milas ve Fethiye tarım ve hayvancılık
sektöründe, Yatağan ve Kavaklıdere ise madencilik sektöründe öne çıkan ilçelerdir.
Muğla’nın güneş ve rüzgâr enerjisi potansiyelleri Türkiye ortalamasının üzerindedir. Ancak
Muğla’daki güneş ve rüzgar enerjisi yatırımına uygun arazilerinin azlığı ve var olan arazilerinin fiyatının
diğer illere göre çok fazla olmasından dolayı güneş ve rüzgar enerjisi yatırımları Muğla’nın
potansiyeline göre düşük kalmaktadır.

IV.7.

Kültürel Varlıklar

Muğla İlinde Saklıkent Milli Parkı, Marmaris Milli Parkı, Ölüdeniz-Kıdrak Tabiat Parkı, Ömer
Eşen Tabiat Parkı, Katrancı Tabiat Parkı, Küçük Kargı Tabiat Parkı, Çubucak Tabiat Parkı, İnbükü
Tabiat Parkı, Kovanlık Tabiat Parkı, Bafa Gölü Tabiat Parkı ve Sulak Alanı, Usuluk Tabiat Parkı,
Güvercinlik Tabiat Parkı, Sırtlandağ Halep Çamı Tabiatı Koruma Alanı, Kartal Gölü Tabiatı Koruma
Alanı, Köyceğiz Gölü, Metruk Tuzla ve Güllük Deltası, Dalyan Sulak Alan Ekosistemi ile Gökova,
Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Datça-Bozburun, Patara Özel Çevre Koruma Bölgeleri
bulunmaktadır. Ayrıca, 167 adet doğal sit alanı, 15 adet arkeolojik ve doğal sit alanı, 3 adet kentsel ve
doğal sit alanı, 1 adet tarihi ve doğal sit alanı, 1 adet de kentsel-arkeolojik-doğal sit alanı
bulunmaktadır.
Gümbet AAT
Gümbet AAT; 1/100.000 ölçekli Aydın – Muğla – Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni
Planında “Büyük Alan Kullanımı Gerektiren Kamu Kuruluşları Alanı” ve “Doğal Sit Alanı” plan notu ile
belirlenen alanlar içerisinde kalmaktadır (bkz. Şekil 22).
1. Derece Doğal Sit Alanı’nda bulunan (bkz. Şekil 23) Gümbet AAT proje alanı kapsamında
Muğla Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’nun 25.09.2019 tarih ve 241 sayılı kararı Ek-11’de
sunulmuştur.
Söz konusu komisyon kararında;
“Muğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 829 ada 60 parseldeki Gümbet Atıksu Arıtma
Tesisine yönelik kapasite artışı talebinin 728 sayılı ilke kararı uyarınca uygun olduğuna karar verildi.”
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Denilmektedir.

Proje Sahası

Şekil 22 Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi Alanı Duyarlı Yöreler Haritası

Şekil 23 Gümbet AAT ile En Yakın Sit Alanı’nın Konumu (1. Derece Doğal Sit)
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Gümüşlük AAT
Gümüşlük AAT, 1/100.000 ölçekli Aydın – Muğla – Denizli Planlama Bölgesi Çevre Düzeni
Planında “Kentsel Yerleşik Alan” plan notu ile belirlenen alanlar içerisinde kalmaktadır. Atıksu Arıtma
Tesisi alanı; 3. Derece Doğal Sit Alanı’na 350 m, Arkeolojik Sit Alanı’na 700 m mesafededir. İnşaat ve
işletme çalışma sırasında AAT alanı dışında herhangi bir alanda faaliyet olmayacaktır.

Proje Sahası

Şekil 24 Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi Alanı Duyarlı Yöreler Haritası
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Şekil 25 Gümüşlük AAT Alanı ile En Yakın Sit Alanı’nın Konumu (3. Derece Doğal Sit)

IV.8.

Mevcut AAT Deşarj Suyu Analizleri, Yüzey Suyu ve Deniz Suyu Kalitesi

Proje kapsamında revizyonu gerçekleştirilecek her iki atıksu arıtma tesisi halihazırda işletmede
olan tesislerdir. Bu nedenle her iki tesiste de deşarj suyu kalitesine ilişkin veriler bulunmaktadır. Bunun
yanı sıra Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği doğrultusunda Gümbet AAT’de sürekli atiksu izleme
istasyonu kurulmuştur ve deşarj suyu kalitesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veri
tabanına iletilmektedir.
IV.8.1. Deşarj Suyu Kalitesi
Gümbet AAT
2016-2021 yılı Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi çıkış değeri ölçüm sonuçlar ortalaması aşağıdaki
tabloda verilmiştir. Atıksu arıtma tesisinden çıkan deşarj suyu analiz sonuçları Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği (SKKY) ve Kentsel Atıksuların Arıtılması Yönetmeliği’nde verilen (KAAY) deşarj limitlerine
uymaktadır.
Tablo 28 Gümbet AAT Çıkış Ölçüm Sonuçları

Arıtma Tesisi Çıkışı Ölçüm Ortalaması
Parametre

2016 Yılı

2017 Yılı

KOİ, mg/lt
23,7
28
BOİ 5, mg/lt
13,6
13,7
AKM, mg/lt
12,3
20,5
UAKM, mg/lt Top. N, mg/lt NH4-N, mg/lt Top. P, mg/lt * (10000 E.N.’den fazla)
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2018 Yılı

2019 Yılı

2020 Yılı

2021 Yılı

23,5
13
13,6
-

30
5
15,5
2,3

30,52

22,54

11,45
14,8
2,22

13,03
12,6
1,86

KAAY
Deşarj
Standartları
125
25
35*
15
2
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Gümüşlük AAT
2010 yılında devreye alınan tesis 2.500 m 3/gün kapasiteli olarak tasarlanmış olan Gümüşlük
AAT’den deşarj edilen arıtılmış atıksu Karakova Deresi’ne deşarj edilmektedir. 2021 yılı içinde alınan
numunelerin analiz sonuçları aşağıda sunulmaktadır
Tablo 29 Gümüşlük Arıtma Tesisi Çıkış Ölçüm Değerleri

Parametre
2016 Yılı
KOİ, mg/l
BOİ 5, mg/l
AKM, mg/lt
UAKM, mg/l
Top. N, mg/l
NH4-N, mg/l
Top. P, mg/l

31,2
14,8
15
-

Arıtma Tesisi Çıkışı Ölçüm Ortalaması
2017
2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı
Yılı
27,7
34
26,08
26,16
15
15
21
23,2
10,8
6,14
8,3
10,9
1,9
3,14

2021 Yılı

KAAY Deşarj
Standartları

24,9
5,24
13,5
2,01

125
25
35
15
2

Söz konusu kapasite artışı ve MBR teknolojisi revizyonu çalışmaları sonrasında alıcı ortama
verilecek toplam yük MUSKİ tarafından halihazırda benzer teknoloji işletmesi yapılan Konacık AAT
verileri göz önünde bulundurularak aşağıda hesaplanmıştır. Söz konusu toplam yükler hesaplanırken
mor şebeke kurulmadan tesise gelen atıksuyun arıtıldıktan sonra tamamının alıcı ortama deşarj
edileceği ve nüfusun artış gösterdiği dolayısıyla tesise gelen atıksuyun da arttığı yaz aylarındaki
maksimum kapasite olan 9.900 m3/gün alınarak en kötü senaryo düşünülmüştür. Ancak, MUSKİ
tarafından yapılması planlanan mor şebekenin faaliyete geçmesi ile kapasitenin yüksek olduğu yaz
aylarında sisteme gelen atıksuyun yaklaşık %90’ı geri kazanılacaktır. Bu nedenle alıcı ortama
verilecek toplam yük de aynı oranda azalacaktır. Bunun yanı sıra kış aylarında tesise gelecek atıksu
miktarı bölgenin kış nüfusunun az olmasından dolayı daha düşük olacaktır. 2037 yılı nüfus
projesikyonlarına göre kış aylarında tesise gelecek atıksu miktarı yaklaşık 2.800 m3/gün olacaktır.
Tablo 30 Gümüşlük AAT arıtılmış su deşarj konsantrasyonu ve yükleri
2016 -2021 Yılı Ortalama Atıksu
Deşarj Çıkış suyu Yükleri

MBR Prosesine Göre Çıkış suyu
Yükleri

(Q=2.500 m3/gün)

(Q=2.500 m3/gün)

MBR Prosesi Atıksu Deşarj
Çıkış suyu Yükleri En Kötü
Senaryo
(Q=9.900 m3/gün)

Parametre

Çıkış suyu
Konsantrasyonları

Yük
(Kg/gün)

Çıkış suyu
Konsantrasyonları

Yük (Kg/gün)

Çıkış suyu
Konsantrasyonları

Yük
(Kg/gün)

KOİ, mg/l

28,34

70,85

8

20,00

8

79,2

BOİ 5,
mg/l

15,00

37,50

2

5

2

19,8

AKM, mg/l

13,56

33,90

5

12,5

5

49,5

Top. N,
mg/l

10,90

27,25

3

7,5

3

29,7

Top. P,
mg/l

2,1

5,25

0,3

0,75

0,3

2.97

Tablo 30’de yer alan yükler incelendiğinde; Mevcut Atıksu Arıtma Tesisi, MBR prosesine göre
revize edildiği takdirde hali hazırdaki deşarj yükleri önemli ölçüde azalacaktır. 2037 yılı maksimum
debi ve suyun geri kazanılmaması senaryosunda bile toplam yük AKM parametresinde yaklaşık %45
artış göstermektedir. Diğer parametrelerde debi artmasına rağmen BOI ve toplam fosforda ciddi azalış
göstermektedir.
Gümüşlük AAT çıkış suyunun deşarj edildiği Karakova Deresi yaklaşık 1 km sonra
Gümüşlük’te bulunan Çayıraltı Plajı’ndan denize dökülmektedir. Karakova Deresinin, AAT alanından
sonraki akış güzergahı aşağıda sunulmaktadır.
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Şekil 26 Karakova Deresi Akış Güzergâhı

Gümüşlük AAT
2010 yılında devreye alınan tesis 2.500 m 3/gün kapasiteli olarak tasarlanmış olup, yapılması
planlanan revizyonlar ile birlikte 9.900 m 3/gün kapasiteye ulaşacaktır. Bu kapasite gelecekte yapılması
muhtemel kanalizasyon şebekesi ile oluşacak ilave debi için yeterli gözükmektedir. Tesisin mevcut
Çevre İzin Belgesi ve Proje Onay Yazısı Ek-4’te, çıkış suyu analiz raporu Ek-5’te sunulmuştur.
Tesisin arıtılmış suları Karakova Deresi’ne verilmekte olup, yaklaşık 1 km’lik bir yolu kat
ederek denize ulaşmakta ve denize ulaştığı noktada otel plajı ile 160 m uzağında Gümüşlük Çayıraltı
Plajı bulunmaktadır. Çayıraltı Plajında Karakova Deresinin denize ulaştığı nokta özel bir otel işletmesi
tarafından kullanılmaktadır. Plajın devamı diğer özel işletmeler ve halk tarafından kullanıma açıktır.
MUSKİ, söz konusu revizyon çalışmalarının ardından Gümüşlük AAT’den deşarj edilecek
arıtılmış suyun Karakova Deresine verilmesi yönünde Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne (ÇYGM)
görüş ve izin kapsamında başvurmuştur. ÇYGM’nin 15 Nisan 2021 tarihli yazısında “… bahse konu
tesisin revizyonu için ÇED Muafiyet görüşü alındığı, 2018/14 sayılı Atıksu Arıtma /Derin Deniz Deşarjı
Proje Onay Genelgesi kapsamında 20.02.2020 tarihinde projesinin onaylandığı ve söz konusu tesiste
arıtılmış atıksuların Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde yer alan alıcı deşarj standartlarının sağladı
anlaşılmıştır.
Bu itibarla, söz konusu atıksu arıtma tesisi deşarjının denize 960 mesafede olan Karakova
Deresine yapılması ve deşarj etki alanında bulunan yüzme suyu alanlarında Yüzme Suyu
Kalitesinin Yönetime Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılan analiz sonuçları kapsamında
herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu çerçevede bahse konu AAT’den
çıkan ve deşarj limitlerini sağlayan atıksu deşarjının etki alanında yüzme suyu alanının bulunması
nedeni ile atıksuların dezenfeksiyon işlemi uygulandıktan sonra deşarj edilmesi gerekli görülmektedir.”
İfadesi yer almaktadır. Söz konusu yazı Ek-4’te sunulmaktadır.
Bu kapsamda Gümüşlük AAT projesinde MBR sisteminde fiziksel bir dezenfeksiyon işlemi
olmasına rağmen alıcı ortama deşarj öncesinde klorlama işlemi yapılacaktır.
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Fotoğraf 4 Gümüşlük AAT’den Karakova Deeresine Deşarj Noktası

Fotoğraf 5 Karakova Deresinin Denize Döküldüğü Alan

Bunun yanı sıra söz konusu dereye deşarj konusunda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile de
görüşülmüştür. Gümüşlük AAT’den arıtılmış atıksuların deşarj edileceği Karakova Deresinin 100 yıl
frekanslı taşkın pik debisi Q100 26,45 m3/sn, 500 yıl frekanslı taşkın pik debisi Q500 34,75 m3/sn’dir. DSİ
21. Bölge Müdürlüğü ile yapılan yazışmalarda Muğla İli, Bodrum İlçesi Gümüşlük Mahallesi Karakova,
Ömerlikür, Samanlık Deresi Taşkın Koruma Projesi olduğu öğrenilmiştir. İlgi yazıda Gümüşlük AAT ve
mütemmim cüzlerinin imalatı ve çevre izni kapsamındaki 9.900 m 3/gün kapasiteli atıksu deşarjının
Karakova deresine yapılmasında, DSİ tarafından sakınca görülmediği belirtilmiştir. Söz konusu yazı
Ek-4’te sunulmaktadır.
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IV.8.2. Deniz Suyu Analizi
Gümbet AAT
Gümbet AAT alanının yakınında bulunan deniz suyu kalitesinin tespiti için Türkiye Çevre
Eğitim Vakfı ve T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Yüzme Suyu
Takip Sistemi’nden1 elde edilen verilerden yararlanılmıştır.

Tablo 31 Bodrum Belediyesi Gümbet Plajı Deniz Suyu Analiz Sonuçları

(Kaynak: http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajDetay.aspx?plaj_refno=1678 )

Gümüşlük AAT
Gümüşlük AAT’den arıtılmış suların deşarj edildiği Karakova Deresi’nin denize döküldüğü
Çayıraltı Plajından alınan numunelerin analiz sonuçları aşağıda sunulmaktadır.

1

https://yuzme.saglik.gov.tr/
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Tablo 32 Çayıraltı Plajı Deniz Suyu Analiz Sonuçları

(Kaynak: http://www.mavibayrak.org.tr/tr/plajDetay.aspx?plaj_refno=1239 )
Her iki tesis de T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından işletilen
Yüzme Suyu Takip Sisteminde Mavi Bayraklı plaj statüsüne sahip olup belirli aralıklarla numune
alınarak deniz suyu kalitesi takip edilmektedir. Söz konusu AAT’lerin kapasite artışı çalışmalarından
sonra da söz konusu takip sistemi verilerinden yararlanılarak deniz suyu kalitesi izlenecektir.
IV.8.3. Yüzey Suyu Kalitesi
Gümüşlük AAT çıkış suyunun deşarj edildiği Karakova Deresi’nde su kalitesinin izlenmesi
kapsamında; tesis çıkışından, çıkış suyunun dereye deşarj edildiği noktadan, dere üzerindeki bir
noktadan ve derenin denize döküldüğü bir noktadan numuneler alınarak analizler yapılmıştır. İlk
numuneler 20.08.2021 tarihinde, ikinci numuneler ise 16.12.2021 tarihinde alınmıştır. Numune alınan
noktaların gösterildiği uydu görüntüsü Şekil 27’de, numune alınan noktaların koordinatları Tablo 33’de
ve numune sonuçları Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.’de sunulmuştur.
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Şekil 27 Numune Alınan Noktaların Uydu Görüntüsü Üzerinde Gösterimi
Tablo 33 Numune Noktaları Koordinatları

Nokta Adı

Datum: WGS-84
Projeksiyon: Coğrafi
Y
27.245652
27.245698
27.238092
27.236571

AAT Çıkışı
Dereye Deşarj Noktası
Zenda Deresi
Dere-Deniz Birleşimi

X
37.050063
37.049658
37.048756
37.049571

Tablo 34 20 Ağustos 2021 Tarihinden Alınan Yüzey Suyu Analiz Sonuçları

Parametre
/ Numune
Adı
AAT Çıkışı
Dereye
Deşarj
Noktasi
Zenda
Deresi
Dere-Deniz
Birleşimi

KOI

AKM

Toplam
Fosfor

BOI

Toplam
Azot

pH

Elektriksel
İletkenlik

34,6

<10

5,28

12

7,29

7,42

5000

24,8

<10

6,33

11

8,02

7,56

5040

31,1

13,6

5,30

11

7,93

7,90

4910

30,9

19,6

4,78

<10

8,02

7,91

4900

Tablo 35 16 Aralık 2021 Tarihinden Alınan Yüzey Suyu Analiz Sonuçları

Parametre
/ Numune
Adı
AAT Çıkışı
Dereye
Deşarj
Noktasi
Zenda
Deresi
Dere-Deniz

Nisan 2022

KOI

AKM

Toplam
Fosfor

BOI

Toplam
Azot

pH

Elektriksel
İletkenlik

23,4

13,2

1,44

<10

8,67

6,89

4760

22,6

10,6

1,45

<10

8,62

6,99

4930

21,8

<10

1,45

10

7,15

7,72

4940

22

15

1,42

<10

7,14

7,44

5180
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Birleşimi

Yukarıdaki tablolarda da görüldüğü üzere nüfusun artış gösterdiği yaz aylarında çıkış suyu
değerlerinde artış görülmektedir.

IV.9.

Flora – Fauna

Muğla ili, bıldırcın, keklik, leylek, kırlangıç, şahin, serçe, yaban kazı gibi kanatlı ve yaban
keçisi, alageyik, kurt, çakal, tilki, tavşan gibi kanatsız zengin bir yabani hayvan varlığına sahiptir.
Ayrıca, flora varlığı olarak Muğla’da 19 adet endemik floraya rastlanmıştır. En önemlileri; Sığla ağacı
(Liquidambar orientalis), Datça Hurması, Halep Çamı (Pinus halepensis)’dir. Faaliyetin
gerçekleştirileceği alanlar, mevcut tesis sahaları olduğundan ve ilave arazi kullanımı gerekmediğinden
proje alanlarında endemik flora varlığı söz konusu değildir.
Muğla'da fauna varlığı oldukça çeşitli ve zengindir ve genel olarak 6 adet endemik fauna
mevcuttur. Marmaris Adaköy'de alageyik ile Marmaris Karadağ yarımadası, Yılanlı Çakmak Kocatepe
ve Köyceğiz'de yaban keçisi üretme ve koruma sahaları bulunmaktadır. Dünyada az rastlanan
“Caretta Caretta” cinsi iri deniz kaplumbağası Dalyan–İztuzu üreme sahasında kontrol ve koruma
altındadır. En önemli fauna varlıkları Akdeniz foku (Monachus monachus) ve Caretta caretta’dır.
Proje kapsamında sadece mevcut atıksu arıtma tesisi alanlarında faaliyetler
gerçekleştirilecektir. Bu nedenle bahse konu alanlarda hâlihazırda herhangi bir bitki örtüsü vb.
mevcudiyeti bulunmamaktadır. Bunun yanısıra proje kapsamında deniz ortamında herhangi bir
çalışma yapılmayacaktır.
IV.9.1 Gümbet-Gümüşlük AAT Proje Alanı Yakın Çevresi Denizel Flora-Fauna Özellikleri
Türkiye denizlerinde sadece 5 tür denizel çiçekli bitki bulunmaktadır. Bunlar Posidonia
oceanica, Zostera marina, Zostera noltii, Cymodocea nodosa ve Halophila stipulacea türleridir.
Araştırma alanlarında sadece 1 tür deniz çayırının varlığından yani Posidonia oceanica’ya türünden
bahsedilebilir.
P. oceanica, Akdeniz’e endemik olan bir canlıdır ve Akdeniz’deki en yaygın deniz çayırı
türüdür. Birçok canlıya habitat oluşturması açısından önemli bir türdür. 0-40 metre arası yayılış
gösterir ve 10 ile 28˚C derece denizsuyu sıcaklıklarında dağılım gösterir. Günlük oksijen üretimi her
metre karede 20 litredir.
Son yıllarda deniz suyundaki turbiditenin artışı, teknelerin demirlemesi, kirlilik artışı,
ötrifiksayon, kıyısal yapılaşma gibi etmenlerden dolayı P. oceanica populasyonlarında azalma
gözlenmektedir (IUCN). Son yapılan çalışmalar bu deniz çayırı türünün kapladığı alanın son 50 yılda
%34 oranında azaldığı ortaya koyulmuştur (Perggent et al., 2016). IUCN listesinde; Güncel
Populasyon Durumu ‘Azalmakta’ olarak verilmiştir.
Gümbet ve Gümüşlük proje alanı yakın bölgesinde Akdeniz Foku (Monachus monachus)
Akdeniz Foku Yaşam Alanı bulunduğu bilinmektedir. Ancak; her iki proje alanının (Gümbet ve
Gümüşlük) bulunduğu deşarj bölgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel
Müdürlüğü 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na göre Akdeniz Foku Yaşam Alanı ve
Kaplumbağa Yuvalama Kumsalı alanı dahilinde kalmamaktadır. En yakın akdeniz foku yaşam
alanı Gümüşlük Atıksu Arıtma tesisi alanına kuş uçumu yaklaşık 96 km, Gümbet Atıksu Arıtma tesisi
alanına kuş uçumu yaklaşık 105 km mesafededir. (Bkz. Şekil 28)
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Akdeniz foku yaşam alanı

Şekil 28 Proje alanlarının akdeniz foku yaşam alanına göre konumu

Monachus monachus, IUCN tarafından EN (Tehlike Altında) olarak sınıflandırılmaktadır. Bern
Sözleşmesi tarafından Ek-II'de listelenmekte ve Barselona Sözleşmesine göre “Tehdit Altındaki veya
Tehdit Altındaki Türler Listesi”nde korunmaktadır. Monachus monachus sakin ve tenha, insanların
kolayca erişemeyeceği veya insan faaliyetlerinden uzak, tercihen yaşam alanı olarak üreme ve/veya
barınma işlevi gören kıyı mağaraları olan kayalık kıyıları tercih eder ve bu türlerin bozulmasından
doğrudan etkilenirler.
Gümbet AAT projesi kapsamında mevcut derin deniz deşarjı hattının kullanılacağı ve her iki
projede arıtılmış su kalitesinin iyileştirileceği göz önünde bulundurulduğunda projenin deniz flora ve
faunasına olumsuz etkisi beklenmemektedir.
Gümbet-Gümüşlük AAT Proje Alanı Yakın Çevresi Karasal Flora Özellikleri
Proje alanlarının yakın çevresindeki bitki örtüsünü ise tek yıllık otsu bitkiler ve yer yer
Akdeniz’in doğal bitki örtüsünü olan maki topluluklarını oluşturan geniş yayılımlı türler oluşturmaktadır.
Çalışma alanı, Türkiye florasındaki karelaj sistemine göre C1 karesi içinde kalmaktadır.
Fitocoğrafik bölge olarak da Akdeniz Fitocoğrafik bölgesi sınırları dâhilindedir.
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Proje
alanı

Şekil 29 Proje sahasının Türkiye Florası Karelaj Sistemindeki Konumu

Proje alanı

Şekil 30 Proje sahasının Türkiye Bitki Fitocoğrafik Bölgelerindeki Konumu

Alanda yapılan çalışmalar ve literatür taraması sonucu proje sahası ve yakınındaki bitki türleri
Tablo 36’da listelenmiştir.
Tablo 36 Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki Karasal Flora Elemanları

Bilimsel İsim

Familya
Amaranthacace
ae
Anacardiaceae

Amaranthus retroflexus
Pistacia atlantica
Pistacia terebinthus

Nisan 2022

Türkçe İsim
Tilki
Kuyruğu
Sakızlak
Menengiç

Yöresel
İsim
Hoşkuran

Fitocoğrafik
Bölge
-

-

-

Endemizm
durumu
Değil

IUCN

Bern

-

-

Değil
Değil

LC
LC

-
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Apiaceae

Asteraceae

Capparaceae
Caryophylacea
e
Cistaceae
Convolvulacea
e

-

-

Baston Otu
Zerdali
dikeni
Anduz otu
Zimerit,
Zinebit
Kokar
ot
Kokar otu
Papatya

Akd.

Değil
Değil
Değil

-

-

Akd.
Akd.

Değil
Değil

-

-

-

Değil

-

-

-

Değil

-

-

Papatya

-

Değil

-

-

Değil
Değil
Değil

-

-

Değil
Değil

-

-

Değil
Değil

-

-

Geyikotu

Çakşır otu
Peygamber
çiçeği
Andız otu
Zimbit,

Crepis foetida L. subsp.
rhoeadifolia
Anthemis tinctoria

Tüylü kanak

Senecio vernalis
Senecio vulgaris
Cichorium intybus

Sarı
Papatya
Köpek
Papatyası
Kanarya otu
Kanarya otu
Hindiba

Calendula arvensis
Scolymus hispanicus

Nergis
Altın dikeni

Carthamus dentatus
Chrysanthemum
coronarium
Echium italicum
Heliotropium europaeum
Capsella bursa-pastoris

Aspir
Dağlama

Sinapis arvensis
Raphanus raphanistrum
Capparis
spinosa
var.
spinosa
Silene
vulgaris
var.
vulgaris
Helianthemum salicifolium
Cistus creticus
Convolvulus arvensis
Canvolvulus galaticus

Euphorbiaceae

Euphorbia characias

Fabaceae

Spartium junceum
Lathyrus annuus
Scorpiurus muricatus var.
subvillosus
Ceratonia siliqua
Quercus coccifera

Fagaceae

Değil
Değil
Değil

Boğa Dikeni
-

Anthemis cotula

Boraginaceae
Brassicaceae

Akd.
Akd.
-

Tordylium apulum
Eryngium creticum
Torilis arvensis subsp.
neglecta
Torilis leptophylla
Ferula tingitana
Centaurea
solstitialis
subsp. solistialis
Inula graveolens
Inula viscosa

Quercus aucheri JAUB. ET
SPACH
Mentha spicata subsp.
spicata
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-

Küllüce otu
Küllüce otu
Yabani
Hindiba
Altıncık
Çetmi
dikeni
-

Akd.

Siğil otu
Çoban
çantası
Turp otu
Kebere

Boz ot
-

Akd.
-

Değil
Değil
Değil

-

-

Hardal
Gebre otu

-

Değil
Değil
Değil

-

-

Gıvışgan otu

Cıvrıncık

-

Değil

-

-

Laden
Tarla
sarmaşığı
Tarla
sarmaşığı
Sütleğen

Pamuk otu
-

Akd.
-

Değil
Değil
Değil

-

-

-

İr-tur.

Değil

-

-

-

Akd.

Değil

-

-

katırtırnağı
Burçak
-

Kuş çubuğu
-

Akd.
Akd.
-

Değil
Değil
Değil

-

-

keçiboynuzu
Kermes
meşesi
Pırnal
meşesi
Nane

Meşe ağacı

Akd.
Akd.

Değil
Değil

-

-

-

Akd.

Değil

LC

-

-

Değil

-
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Ada çayı
Acı yavşan
Çiriş otu
Çiriş otu
Tükürük otu
Keten
Ebe gümeci
Hatmi
Akça kesme
Gelincik
Boynuzlu
gelincik
Develik,
Havaza
Farekulağı

Yılancık
Çiriş
Ak yıldız
-

İr-tur
Akd.
Akd.
Akd.
Akd.
-

Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil
Değil

LC
LC
-

-

-

Akd.

Değil

-

-

-

Akd.

Değil

-

-

-

-

Değil

-

-

Gerdanlık
Çakır dikeni

Akd.

Değil
Değil
Değil

-

-

Rosa canina
Thesium billardieri
Verbascum blattaria

Düğün
çiçeği
Kuzu otu
karaçalı
Abdestboza
n otu
Kuşburnu
Sığırkuyruğu

Yabani gül
Labada

Akd.
İran-Turan
-

Değil
Değil
Değil

-

-

Valeriana dioscoridis
Valeriana dioscoridis

Demir dikeni

-

Akd.
-

Değil
Değil

-

-

Salvia virgata
Teucrium polium
Asphodelus aestivus
Asphodelus fistulosus
Ornithogalum pyrenaicum
Linum nodiflorum
Malva sylvestris
Alcea pallida
Phillyrea latifolia
Papaver rhoeas
Glaucium flavum

Liliaceae

Linaceae
Malvaceae
Oleaceae

Thymelaeaceae

Daphne gnidioides

Ranunculaceae

Anagallis arvensis
lutea
Ranunculus chius

Resedaceae
Rhamnacaea
Rosaceae

Reseda lutea var. lutea
Paliurus spina-christi
Poterium spinosum

Primulaceae

Santalaceae
Scrophulariace
ae
Valerianaceae
Zygophyllaceae

var.

IV.9.1 Gümbet-Gümüşlük AAT Proje Alanı Yakın Çevresi Karasal Flora Genel Değerlendirme
Proje sahasının yakın çevresinde yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen liste yukarıda yer
alan Tablo 36’da verilmiştir. Buna göre proje sahası ve yakın çevresinde endemik, nesli tehlike altında
ve koruma altına alınması gereken herhangi bir bitki türü yer almamaktadır.
Tespiti yapılan türlerden; Quercus aucheri, Pistacia atlantica, Pistacia terebinthus Asphodelus
aestivus ve Asphodelus fistulosus, IUCN (Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma
Birliği) olarak tanımlanan koruma statülerinden LC (Least Concern) (Asgari Endişe-Yaygın bulunan
türler) kategorisinde yer almaktadır.
Tespiti yapılan diğer türler ise IUCN (Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma
Birliği) kategorisinde yer almamaktadır. Tespit edilen flora elemanlarından hiçbiri endemik olmayıp,
Bern Sözleşmesi (Avrupa'nın Yaban Hayatı Ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi) dahilinde
yer alan bir tür de bulunmamaktadır.
Proje alanında mevcut durumda tesis bulunduğundan bitki örtüsü mevcut değildir. Sonuç
olarak; proje faaliyeti sonucunda alanda bitki örtüsü tahribatı söz konusu olmayacaktır.
Proje alanı yakın çevresindeki ekosistem çeşitliliğini ve özelliğini oluşturan bitki türleri, tek yıllık
otsu bitkiler ve yer yer Akdeniz’in doğal bitki örtüsünü olan maki topluluklarını oluşturan geniş yayılışlı
türler oluşturmaktadır. Genel olarak, Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesinin özelliklerini taşıyan bitki türleri,
ara sıra ise İran-Turan Fitocoğrafik Bölgesinin özelliklerini taşıyan bitki türleri gözlemlenmektedir.
Proje alanı ve yakın çevresinde tespiti yapılan bitki türlerinden; yayılış alanı çok dar, nadir,
endemik, lokal endemik, nesli tükenmekte olan, hassas ve koruma önlemi alınmasını gerektiren (Vu:
hassas/zarar görebilir, En: Tehlike Altında, Cr: kritik derecede tehlike altında) herhangi bir bitki türü yer
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almamaktadır. Bu nedenle, faaliyet öncesi ve sonrasında ekosistemin ve habitatların üzerinde
herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
IV.9.1 Gümbet-Gümüşlük AAT Proje Alanı Yakın Çevresi Karasal Fauna Özellikleri
Karasal Fauna
Proje alanlarının 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. Fauna elemanları; şubeleri, sınıfları, takımları, familyaları, Latince
isimleri ve varsa Türkçe/İngilizce isimleri birlikte tablolar şeklinde sunulmuştur.
Proje alanı yakın çevresinde olması muhtemel tüm fauna elemanları için Bern Sözleşmesi,
IUCN göre tehlike kategorilerine göre değerlendirme yapılmış olup, RDB (Red Data Book-Kırmızı
Liste) baz alınarak kategoriler belirlenmiş ve alınması gerekli önlemlere değinilmiştir.
Memeliler (Mammalia):
Yapılan arazi çalışmaları ve literatür araştırmalar neticesinde sahada var olduğu tespit edilen
memelilerin tamamı literatürden bulunarak sahanın memeli envanterine katılmıştır.
Bahsi geçen türlerden hiçbiri IUCN kategorisinde bulunmamaktadır. Türlerin hiçbiri hassas,
endemik, lokal endemik ve soyu tehlike altında olan tür grupları içerisinde değildir. Sus scrofa (Yaban
Domuzu) ve Vulpes vulpes (Tilki), Merkez Av Komisyonu kararlarına göre Ek-II listesinde yer almakta
olup, avına belli sürelerde izin verilen av hayvanları olarak belirlenmiştir. Bu iki tür her ne kadar
literatürde faaliyet alanı yakın çevresinden olabileceği görülse de arazi çalışmaları sırasında alanda
gözlenememiştir. Alanda gözlenen ve muhtemelen var olduğu düşünülen toplam yedi türe ait bilgiler
Tablo 37’ de verilmiştir.
Tablo 37 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

KAYNAK

Habitat

Araştırma
alanı

Sus scrofa

Yaban
Domuzu

LC

--

--

EkII

L

Ormanlık
alanlar

Tüm Alan

Vulpes
vulpes

Tilki

LC

sabit

--

EkII

L

Her tip
karasal
habitat

Tüm Alan

Erinaceus
concolor

Kirpi

LC

--

--

--

L

Bahçe,
Ormanlar

Tüm Alan

Talpa
europaea

Avrupa
köstebeği

LC

sabit

--

--

L

Tarım
alanları,
Bozkırlar

Tüm Alan

ARTIODACTYLA
Suidae

FISSIPEDIA
Canidae

INSECTIVORA
Erinaceidae

Talpidae

RODENTIA
Muridae
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Mus
macedonicus

Tarla sarı
ev faresi

Microtus
guentheri

Tarla
faresi

LC

sabit

--

Rattus rattus

Siyah
Sıçan,
Keme

LC

sabit

--

LC

sabit

--

L

Açık
arazi

Tüm Alan

--

L

Tarım
alanları,
Bozkırlar

Tüm Alan

--

L

Her tip
karasal
habitat

Tüm Alan

--

L: Literatür
Arazi araştırmalarında proje sahasında içerisinde herhangi bir memeli türü tespit edilmemiştir.
Ancak literatür araştırması sonucu proje alanının yakın çevresinde bazı türlerin var olabileceği
yöndedir. Literatürden yapılan tespitlere göre, IUCN (Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları
Koruma Birliği) olarak tanımlanan koruma statülerinden sadece LC: (Asgari endişe): Yaygın bulunan
türler kategorisinde bulunan türler yer almaktadır. Bu kapsamda ilgili türlerin ve diğer tüm vahşi yaşam
türlerinin proje faaliyetinden etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınacaktır.
Kuşlar (Aves):
Proje alanlarının yakın çevresindeki türlerin tespiti için, arazi çalışması ve literatür araştırmaları
yapılmıştır. Tehlike kategorileri dikkate alındığında, alanda gözlem ile saptanan hiçbir tür IUCN ve Red
Data Book (RDB) kapsamında yer almamaktadır. Bununla beraber literatürden elde edilen veriler
dahilinde, proje alanı yakın çevresinde varlığı tespit edilen 12 türden 9 tanesi, IUCN (Nesli Tükenme
Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi) listesinde LC (Yaygın bulunan türler) kategorisi
kapsamındadır. Diğer türler IUCN listesinde herhangi bir kategoriye girmemektedir. 12 türden sadece;
Columba palumbus, Carduelis carduelis ve Athena noctua ise RDB kategorisinde yer almaktadır.
Tespiti yapılan türler arasında; Bern Sözleşmesi ve Merkez Av Komisyonu Kararları Listelerine giren
herhangi bir tür yer almamaktadır.
Tablo 38 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

KAYNAK

Alauda
arvensis

Tarla
kuşu

Skylark

-

LC

azalan

-

--

--

G

Hirundo
rustica

Kır
Kırlangıçı

Barn
swallow

-

LC

--

-

--

--

L

Ciconia
ciconia

Leylek

White Stork

-

LC

artan

-

--

--

L

Corvus corax
Garrulus
glandarius

Kuzgun
Bayağı
Alakarga

Raven

-

LC

artan

-

--

--

L

Eurasian jay

-

LC

sabit

-

--

--

L

Larus
minutus

Küçük
Martı

Little Gull

-

LC

artan

-

--

--

L

Passer
domesticus

Serçe

House
Sparrow

-

LC

azalan

-

--

--

G

Alaudidae

Hirundinida
e

Ciconidae

Corvidae

Laridae

Passeridae

Columbida
e
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Columba
palumbus

Tahtalı
güvercin

Woodpigeo
n

A4

LC

artan

-

--

--

L

Streptopelia
decaocta

Kumru

Collared
Dove

-

-

-

-

--

--

G

Saka

Goldfinch

A4

LC

sabit

-

--

--

L

Florya

Greenfinch

-

LC

artan

-

--

--

G

A3

-

-

-

--

--

L

Fringillidae
Carduelis
carduelis
Carduelis
chloris
Strigidae
Athena
Kukumav
Little Owl
noctua
Açıklama: L:literatür, G:Gözlem



RDB “Türkiye Kuşları İçin Kırmızı Liste (Red Data Book) Kriterleri’nin (2008)
A.3= Bu türlerin Türkiye genelindeki nüfusları, gözlendikleri bölgelerde genel olarak 26-250
çift (52-500 birey) arasında değişir. Bunlar da tükenebilecek duyarlıkta olup, vahşi yaşamda
soyu tükenme riski yüksek olan türlerdir. Alanda bu statüye sahip 2 tür bulunmaktadır.
A.4= Bu türlerin IUCN ve ATS ölçütlerine göre yoğunlukları, gözlendikleri bölgelerde henüz
tükenme tehdidi altına girmemiş olmakla birlikte, populasyonlarında lokal bir azalma olup,
zamanla tükenme tehdidi altına girmeye adaydırlar. Bu türlerin populasyonları gözlendikleri
bölgelerde 501-5000 çift (=1002-10 000 birey), arasında değişir. Alanda bu statüye sahip 1
tür bulunmaktadır.
Amphibia (İki Yaşamlılar) ve Sürüngenler (Reptilia):

Amfibi (iki yaşamlılar) ve sürüngen türleri zamanlarının büyük bir bölümü taş ve oyuklarda
gizlenerek geçirirler. Serin ve nemli ortamları tercih ederler. Bu nedenle sahada gözlemlenmeleri,
tespiti ve yakalanmaları oldukça güçtür. Gözle yapılan doğrudan gözlemlerin yanı sıra, hayvanlar
üzerinde dolaylı olarak bıraktıkları izler, yuvalar vb. veri ve bilgiler toplanmıştır. Araştırma alanında iki
yaşamlılardan hiçbir türe rastlanılmamış ancak literatür bilgileri Bufo viridis (Gece Kurbağası) ve
Pelobates syriacus (Toprak Kurbağası)’un alanda olabileceğini göstermektedir.
Sürüngenlere ait tespiti yapılan altı türden biri gözlem (Ophisops elegans- tarla kertenkelesi) ile
diğer beşi ise literatürden kaynaklarında belirlenmiştir. Tespiti yapılan türlerden, Anatololacerta
danfordi, IUCN kategorisi olan LC (Least Concern) (Yaygın bulunan türler) kapsamındadır. Tespiti
yapılan sürüngen ve iki yaşamlı türlerinden hiçbirisi Merkez av komisyonu kararlarının (MAKK) hiçbir
ek listesinde yer almamaktadır.
Tablo 39 Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki olması muhtemel Amfibi (iki yaşamlı) türler

Familya

Latince
Adı

Türkçe
Adı

Bufo
viridis

Gece
Kurbağas
ı

IUCN

Nispi
Bolluk
Derecesi

Bern

AV
L

End.

KAYNAK

Habitat

Araştırm
a alanı

L

Nemli
alanlar, Taş
altları
toprak
oyukları

Tüm Alan

AMPHIBIA
Bufonidae

--

--

--

--

--

Pelobatidae
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Pelobate
s
syriacus

Toprak
Kurbağas
ı

LC

azalan

--

--

--

Gevşek ve
yumuşak
toprak
içinde
gömülü
yaşar

L

Tüm Alan

Açıklama: L:literatür
Proje alanında olması muhtemel, Bufo viridis (Gece Kurbağası) ve Pelobates syriacus (Toprak
Kurbağası), 2020-2021 Av Donemi Merkez Av Komisyonu Kararları’na göre hiçbir listede yer
almamaktadır. Türler Bern Sözleşmesi ek listelerinin hiçbirinde yer almamaktadır. Pelobates syriacus
ise IUCN kategorisi olan LC (Least Concern) (Yaygın bulunan türler) kapsamındadır.
Tablo 40 Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki olması muhtemel Reptilia (sürüngen) türleri

Familya

Latince Adı

Türkçe Adı

IUCN

Nispi
Bolluk
derecesi

Bern

AVL

Kaynak

End.

Ophisops
elegans

Tarla
kertenkelesi

--

--

--

--

G

--

Anatololacerta
danfordi

Toros
kertenkelesi

LC

dengeli

--

--

L

--

Eirenis
modestus

Uysal Yılan

LC

dengeli

--

--

L

--

Dolichophis
jugularis

Kara yılan

LC

dengeli

Ek II

--

L

--

Elaphe
quatuerlineata

Sarı yılan

--

--

Ek II

--

L

--

Habitat

Araştırma
alanı

REPTILIA
Lacertidae
KırsalMaki
Ormanlık,
Maki,
kayalık ve
taşlık
alnlar

Tüm Alan

Tüm Alan

Colubridae
MakiOrman altı
Taşlık
dere
kenarları,
Kayalık
yamaçlar
Seyrek
Orman
Maki,
taşlık
alanlar

Tüm Alan

Tüm Alan

Tüm Alan

Açıklama: L:literatür, G:Gözlem
Tespiti yapılan türlerden, Anatololacerta danfordi, Eirenis modestus ve Dolichophis jugularis
IUCN kategorisi olan LC (Least Concern) (Yaygın bulunan türler) kapsamındadır. Diğer hiçbir tür IUCN
kategorisi dâhilinde kalmamaktadır. Proje alanı ve yakın çevresinde yapılan araştırmalar sonucu, iki
türün (Dolichophis jugularis (Kara Yılan) ve Elaphe quatuerlineata (Sarı Yılan)) BERN Sözleşmesi
kapsamında Ek-II listesinde kaldığı saptanmıştır.
Sürüngen ve iki yaşamlılardan saptanan türlerin tamamı geniş yayılışa sahip olan türlerdir.
Endemik, nadir ve nesli tehlike altına girme tehlikesi bulunan herhangi bir tür bulunmamaktadır.
Karasal Fauna Genel Değerlendirme
Faaliyet yapılan alan ve etkileşim bölgesinde bulunan fauna türleri yaygın bulunan türler
kategorisindedir. Havzada doğal olarak yayılış göstermektedirler. Geniş bir yayılış alanına sahiptirler.
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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, faaliyet öncesi ve sonrasında
ekosistemin ve türlerin habitatlarının üzerinde herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
Faaliyetin her aşamasında, tespiti yapılan tüm vahşi yaşam türlerinin proje faaliyetinden
etkilenmemesi için gerekli tüm önlemler alınacaktır.

V.

ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM PLANI

V.1.

Çevresel ve Sosyal Etkiler
Hava kalitesi:

Gümbet AAT proje sahasında; yeni ünitelerin yerleştirilebilmesi ve borulama için kazı yapılacak
olup, yapılacak kazı neticesinde 13.010 m 3 (23.418 ton (d=1,8 ton/m 3) ) hafriyat toprağı oluşacaktır.
Söz konusu 23.418 ton hafriyat Muğla Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Döküm Sahası’na iletilecek ve
hiçbir şekilde deniz içine dolgu yapılmayacaktır. Gümbet AAT sahasında kazı ve dolgu yapılacak
alanlar ve kazı/dolgu miktarları Şekil 31’de gösterilmiştir.
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Şekil 31 Gümbet AAT Vaziyet Planı Üzerinde Kazı ve Dolgu Yapılacak Alanlar ve Kazı/Dolgu Miktarlarının
Gösterimi

Gümüşlük AAT proje sahasında; yeni ünitelerin yerleştirilebilmesi ve borulama için kazı
yapılacak olup, yapılacak kazı neticesinde 1.490 m 3 (2.682 ton (d=1,8 ton/m 3) hafriyat toprağı
oluşacaktır. Söz konusu 2.682 ton hafriyat Muğla Büyükşehir Belediyesi Hafriyat Döküm Sahası’na
iletilecek ve hiçbir şekilde deniz içine dolgu yapılmayacaktır. Gümüşlük AAT sahasında kazı yapılacak
alanlar ve kazı miktarları Şekil-32’de gösterilmiştir.
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Şekil 32 Gümüşlük AAT Vaziyet Planı Üzerinde Kazı ve Dolgu Yapılacak Alanlar ve Kazı/Dolgu
Miktarlarının Gösterimi

Her iki projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışmalar; kontrollü olarak devam
ettirilecektir. Kontrollü çalışmalar kapsamında; proje alanında oluşabilecek toz ve dumanların asgariye
indirilmesi için;
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Savurma yapmadan yükleme ve nakliye yapılmasına dikkat edilecektir.



Kamyonlara yüklenen hafriyat toprağının üzeri dökülme ve tozumayı engellemek
içinbranda ile kapatılarak nakledilecektir.



İnşaat alanının terk ederken kamyonların tekerlekleri yıkanacaktır.
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Araçların ve inşaat ekipmanlarının düzenli aralıklarla kontrol edilecek ve bakımları
yaptırılacaktır.



Faaliyet kapsamında oluşacak tozu önlemek için yollarda ve sahada sulama
yapılacaktır.



Yerleşim alanlarında araç hızlarının sınırlanması sağlanacaktır.

Yukarıda sıralanan önlemlerin hayata geçirilmesi ve oluşacak olan toz miktarı göz önüne
alındığında, söz konusu etkilerin inşaat aşamasında kısa dönemli, geçici ve alınacak önlemleri ile
azaltılabilecek unsurlar olduğu öngörülmektedir. Gümbet AAT kapsamında hazırlanan ve ÇED Gerekli
Değildir Kararı’na esas proje tanıtım dosyası içerisinde hafriyatın sebep olacağı toz emisyonu
kapsamında detaylı hesaplamalar yapılmıştır. Arazi hazırlık ve inşaat işlemleri için hesaplanan toz
emisyonu değerleri, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü
Yönetmeliği”, Ek.2 Tablo 2.1’de yer alan baca dışındaki yerlerde toz emisyon sınır (1.0 kg/saat)
değerini aşmamaktadır.
Ayrıca, inşaat makine ve ekipmanlarından kaynaklanacak egzoz emisyonlarının oluşması
beklenmektedir. Toz ve egzoz gazı oluşumuna karşı gerekli önlemler alınacaktır. Bu kapsamda, inşaat
makine ve ekipmanlarının ve araçların periyodik kontrol ve bakımı yapılacaktır. Bu bağlamda, etkilerin
düşük seviye olması beklenmektedir. Araçların egzoz sistemleri düzenli kontrol (günlük ve periyodik)
edilecek ve günlük bakım yapılacaktır; Periyodik bakımlar için toplam çalışma saatlerinin takip
edilebilmesi için her aracın çalışma süresi operatör tarafından kayıt altına alınacaktır. Periyodik
bakımlar her 50, 250, 500, 1000, 2000 çalışma saatinde yapılacaktır. Bakım formları düzenli olarak
doldurulacaktır;
• Taşımacılık faaliyetlerinde kullanılacak tüm araçlara egzoz emisyonları ölçülerek her yıl
yenilenen emisyon kontrol damgası verilecektir;
• Avrupa Euro VI standartlarını sağlayabilecek araçlar seçilecektir;
• İnşaat faaliyetleri sırasında ilgili emisyon standartlarını sağlayabilecek modern ekipman ve
araçları seçilecektir;
• Tozlu malzeme taşıyan kamyonların üzeri uygun şekilde kaplanacaktır;
• Nakliye sırasında hafriyat malzemeleri naylon branda vb. ile kaplanacaktır;
• Sahalarda araçları ve makineleri boşta çalıştırmaktan kaçınılacaktır.
MBR sistemlerinde çamur üretiminin az olması da arıtma tesisi kaynaklı koku oluşumunu
azaltmaktadır. Atıksu arıtma tesisinde fazla çamur depolama tankında biriktirilecektir. Çamur
depolama tankında bekletilen çamurun septikleşmesinin önlenmesi ve karıştırılması amacıyla mikser
bulunmaktadır. Fazla çamur MBR havuzları (mevcut çöktürme havuzları) altından eski geri devir
hattından çekilerek çamur tankına iletilecektir. Buradan çamur susuzlaştırma binasındaki dekantör
yardımıyla susuzlaştırılarak ilgili Yönetmelikler gereği anlaşmalı lisanslı bertaraf/geri kazanım
firmasına teslim edilerek lisanslı tesislerde bertarafa/geri kazanıma götürülecektir.
Gürültü: İnşaat ekipman ve araçlarından kaynaklanacak olan gürültünün proje yakın
çevresindeki Bölüm IV.2’de tanımlanan 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 ekipman ve araçların düzenli bakımı gerçekleştirilecek, aynı anda yüksek gürültülü
faaliyetlerden kaçınılacak ve mümkün olduğunca düşük gürültülü ekipmanlar seçilecektir..
Proje sahası ve çevresinde arka plan gürültüsünün tespiti için Arka Plan Gürültü Ölçüm
Raporu hazırlanmış olup, Ek-9’da sunulmuştur.
Su ve Atıksu: Projenin arazi hazırlık-inşaat faaliyetleri süresince kullanma suyu ihtiyacı
halihazırda kullanılan mevcut şebekeden sağlanacaktır. İçme suyu ihtiyacı ise pet şişe ve damacana
satın alma yolu ile karşılanacaktır. Faaliyetin arazi inşaat ve işletme aşamasında personel kaynaklı
oluşacak atıksular her iki tesisin işletmeye devam edecek olmasından dolayı kendi bünyesinde
arıtılarak deşarjı gerçekleştirilecektir.
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Projenin işletme aşamasında kurulacak MBR sistemi ile çıkış suyu kalitesinde iyileştirme
gerçekleştirilerek Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usulleri Tebliği Ek- Tablo E7.1 Sulamada geri
kullanılacak arıtılmış atıksuların sınıflandırılması altında tanımlanan su kalitesi sınıflarına göre A Kalite
sulama suyu Karakova Deresine tahliye edilecektir. Çıkış suyu kalitesinin artması nedeniyle Karakova
Deresi’nde de su kalitesi olumlu yönde etkilenecektir. Çıkış suyundaki iyileştirmeden dolayı arıtılmış
atıksuyun geri kazanımı (park, bahçeler ve sitelerin peyzaj alanlarının sulanması) sağlanacaktır. Bu
sayede yeraltı sularının korunması ve mevcut su kaynaklarının kirlenmemesi sağlanmış olacaktır.
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 sağlığı ve güvenliğini tehdit edecek kazalar oluşabilir. Söz konusu durumların
önlenebilmesi için inşaat takvimi ve trafiğe ilgili kısıtlamalar zamanlı bir şekilde kamuya duyurulacaktır.
MBR prosesine geçilmesi ve bölgedeki fosseptiklerin altyapıya bağlanması ile işletme
döneminde tesislere giren vidanjör araçlarında azalma olması ile trafik yoğunluğunda azalma
sağlanacaktır. Atıksuyun kanalizasyon hatları ile tesislere taşınması, vidanjörler kaynaklı taşıt trafiğine
olumlu etki sağlayacaktır.
Gümüşlük AAT halihazırda Yalıkavak Geriş Mahallesinden Ortakent Mahallesine kadar olan
sahil bandındaki bölgeler ve yarımadanın iç kısımlarında Dereköy, Peksimet, İslamhanelerinin kanala
bağlı olmayan yerleşim yerlerindeki foseptiklerden vidanjör vasıtası ile gelen atıksuları kabul
etmektedir. Dünya Bankası finansmanı ile imalatı devam eden kanalizasyon hatları ve Turgutreis AAT
nin devreye girmesini müteakip tesise gelen vidanjör yüklerinin %70-80 oranında azalacağı tahmin
edilmektedir.
Tablo 41 Gümüşlük AAT’ye Kabul edilen Vidanjör Sayıları

Yıl
Vidanjör Sayısı

2019
11.204

2020
11.378

2021
12.422

Toplum Sağlığı ve Güvenliği: MUSKİ ve müşavir firma çalışma yapılacak bölgelerde bölge
halkı için gerekli bilgilendirmeler yapılacak ve güvenlik önlemlerini alacaktır. Çalışma alanına uyarı
ikaz şeritleri ve çitler yerleştirilerek izinsiz girişler engellenecektir. Mekanik ve elektrik ekipmanların yer
aldığı binalarda uyarı işaretleri ile halkın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT paralel çalışan ünitelerden oluşmaktadır. Ayrıca tüm
pompaların ve ekipmanların yedekleri bulunmaktadır. Tesiste bir arıza olması durumunda SCADA
sistemi ile gerekli uyarılar merkeze yapılabilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
Her iki tesiste de ana periyodik bakım ve onarımları, kış aylarında nüfusun ve dolayısı ile
debinin ve yüklerin azaldığı aylarda yapılacaktır. Gümüşlük AAT kapsamında 2037 yılında nüfus ve
debisi sırası ile yaz aylarında 39424 kişi ve 9856 m3/gün, kış aylarında ise 18745 kişi ve 2812 m3/gün
olarak hesaplanmaktadır. Kış aylarında paralel çalışan ünitelerden sadece birer adetinin işletilmesi
yeterli olacaktır.
Diğer taraftan dağıtım yapıları ile tesis içindeki ünitelere atıksuyun dağıtımı istenilen şekilde
yapılabilmekte ve bu tesise esnek işletme koşulları sağlayacaktır. Tesisin paralel çalışan ünitelerden
birinin devre dışına çıkması şartlarında bile tesis hidrolik olarak yeterli olacak şekilde
boyutlandırılmıştır. Dolayısı ile her iki tesiste atıksuyun arıtmadan geçmeden by pass edilmesi durumu
ve toplum sağlığı açısından işletme aşamasında risk oluşması beklenmemektedir.
Tesiste yer alan jeneratör ile elektrik kesintileri için de gerekli önlemler alınmaktadır.
Bunun yanı sıra her iki tesiste de çıkış suyu kalitesi Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri Tebliği
kapsamında kurulacak olan sürekli atıksu izleme sistemi (SAİS) ile takip edilecektir. SAİS sistemine
iletilen ölçüm değerleri sınır değerleri aştığında, MUSKİ otomatik alınmış olan numuneyi, İl Müdürlüğü
gözetiminde yetkili laboratuvara ve Bakanlık Çevre Referans Laboratuvarına iletecektir. MUSKİ,
SAİS’in sürekli ve sorunsuz çalışabilmesi için tüm sistemin bakım ve onarımını periyodik olarak en az
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altı ayda bir yaptıracaktır. Tesislerde düzenli olarak bakım / onarım çalışmalarının yapılacağı, ünite ve
ekipmanların yedekli olarak konuşlandırılacağı vb. unsurlar göz önünde bulundurulduğunda tesise
gelen atıksuyun arıtılmadan deşarj edilmesi beklenmemektedir. Ancak doğal afet veya beklenmedik
nedenlerle işletme aşamasında her bir ünitenin arızalanması durumunda oluşabilecek acil durumlarda
atılması gereken adımlar Ek-13’de sunulan İşletme Acil Durum Eylem Planı’nda anlatılmaktadır.
İşletme aşamasında Acil Durum Eylem Planı’nda yer alan adımların uygulanmasına ragmen tesise
gelen atıksuların arıtılamaması durumunda ise Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl
Müdürlüğü, Muğla İl Sağlık Müdürlüğü ve ilgili mahalle muhtarları ile temasa geçilecek ve bakım ve
onarım faaliyetleri hakkında bilgilendirilecektir. Bu aşamada Karakova Deresi ve Çayıraltı plajından
numuneler alınacak ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaşılacaktır.
İşçi sağlığı ve güvenliği: Çalışacak işçiler için hali hazırda işletmede olan mevcut atıksu
arıtma tesisi alanlarında şantiye sahaları oluşturulacaktır. İnşaat çalışmaları gerekli önlemler
alınmazsa çalışanların sağlık ve güvenliğini tehdit edecek kazalara sebep olabilir. Bu bağlamda,
MUSKİ ve Müşavir firma 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 verilecek eğitimler ile bilgi sahibi
olacaktır. Çalışanlara gerekli kişisel koruyucu ekipmanlar sağlanacak ve düzenli eğitimlerle iş ve iş
güvenliği ile ilgili bilgi verilecektir Davranış kuralları hakkında tüm yüklenici, müşavir ve çalışanları
bilgilendirilecek, bu kapsamda yer alan dokümanlar taraflarca imzalanacaktır. İnşaat çalışmalarına
başlanmadan önce yapılacak tüm işler için Risk Değerlendirme Raporu hazırlanacak olup, risklerin
bertarafı için ilgili plan ve prosedürler hazırlanacak ve gerekli önlenmeler 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. Projeler kapsamında İSG uzmanı ve işyeri
hekimi görevlendirilecektir. Mevcut Acil Durum Eylem Planı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı
Ek-12’de sunulmuştur. Projenin inşaat aşamasında
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Tüm Proje personeli çevre, sağlık ve güvenlik politikalarına ve yönergelerine
uyacaktır.



Çalışmaların başlamasından önce, COVID-19 ve/veya diğer pandemi/bulaşıcı hastalık
risklerine yönelik önlemleri de kapsayacak bir İSG Yönetim Planı hazırlanacaktır.



İnsan sağlığı ve güvenliği açısından ortaya çıkabilecek risk ve tehlikelerin (örn. doğal
afetler, kazalar, ekipman arızaları vb.) en aza indirilmesi için çalışma sahalarında
güvenli çalışma ortamları oluşturulacak, fiziksel tehlike ve risklerin önüne geçilecektir.



İSG önlem ve uygulamaları kapsamında ilgili Türk mevzuatı ve MUSKİ'nin ilgili plan ve
prosedürlerine uyulacaktır.



Çalışanlar, çalışmalarından kaynaklanabilecek tehlikeler konusunda bilgilendirilecek
ve böylece daha güvenli bir çalışma ortamı yaratılacaktır.



Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik uyarınca eğitim verilecektir. Bu kapsamda eğitim programı hazırlanacak,
eğitim kayıtları tutulacak ve eğitimlerin ardından değerlendirme faaliyetleri
gerçekleştirilecektir.



Tüm çalışanlara kişisel koruyucu donanım sağlanacak ve kullanımları için gerekli
eğitimler verilecektir.



Çalışma alanları, o alanda yapılacak işin niteliğine ve potansiyel risklerine göre uyarı
işaretleri (örn. "Tehlike", "Giriş Yasaktır" vb.) ile donatılacaktır.



İnşaat faaliyetlerinden kaynaklanan olası yangınları önlemek için Proje Alanında
gerekli tüm önlemler alınacaktır. Saha içinde ve dışında kontrolsüz yangınlar
önlenecektir.



Yangın tehlikesi bulunan alanlarda sigara içmek yasaktır. Tüm çalışanlar bir yangın
durumunda ne yapılması gerektiği konusunda bilgi sahibi olacaktır.



Proje personeli, ilk yardım eğitimi ve sertifikasi almış personeli içerecektir. Müdahale
gerektiren acil durumlarda personel uygun araçlarla en yakın sağlık ocağına sevk
edilecektir. Ulusal mevzuat gereklilikleri kapsamında 10 çalışan başına bir adet ilk
yardım eğitimi sertifikasına sahip çalışan bulundurulacaktır.
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Yüklenici, faaliyetlerde kullanılacak makine, teçhizat ve aletlerin teknik gerekliliğinin
yeterliliğini uygulayacaktır.



Makine ve ekipmanın hareketli parçaları, makine veya ekipmanı kullanan kişinin
yaralanma veya hasar görme riskini en aza indiren uygun koruyucu sistemlerle (örn.
metal kalkanlar vb.) donatılacaktır.



Faaliyetler sırasında risk oluşturabilecek ve kontrol edebilecek kişisel faktörler
(örneğin uzun saç, takı ve aksesuar kullanımı, kıyafet vb.) saha yönetimi tarafından
getirilen düzenlemelerle siteden kaldırılacaktır. Proje personeli, eğitim programı
kapsamında ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilecektir.



Sürücüler ve operatörler, trafik kurallarına uymak ve kullandıkları araç ve ekipmanları
araç trafiğinden kaynaklanan risk ve tehlikelere karşı kontrol etmek konusunda
eğitilecektir. Proje Sahası ve çevresine gerekli trafik işaretleri konulacaktır. Makine
operatörleri ve diğer çalışanlar ilgili işaretler hakkında bilgilendirilecek ve uyarılacaktır.
Projenin inşaat aşaması kapsamında oluşacak atıklar Atık Yönetimi Yönetmeliği
kapsamında yönetilecek ve halk sağlığı üzerindeki olumsuz etkiler en aza
indirilecektir.



Hafriyat yapılacak alanlara yetkili personel dışında ulaşılamayacaktır. Yükleme ve
boşaltma faaliyetleri, faaliyeti yürütecek personeli denetleyecek kişilerle birlikte
yürütülür.



Çalışmalar halka yakın alanlarda yapılacağından, halkın bu alanlara erişimi her
şekilde kısıtlanacaktır.



Yerel mevzuatta tanımlandığı şekilde yeterli bir İSG organizasyon yapısı tanımlanacak
ve çalışma saatlerinde sahada olması için gerekli sayıda İSG görevlisi
görevlendirilmelidir.



Çalışmalara başlamadan önce risk değerlendirmesi yapılacak ve personele olası
riskler konusunda eğitim verilecektir.



İSG Personeli sahayı günlük olarak denetleyecek ve herhangi bir ek risk
gözlemlenmesi durumunda ilgili planlar ve eğitimler yenilenecektir.



Bulaşıcı hastalıklar ve COVID-19 pandemisi ile ilgili konuları kapsayacak Acil Durum
Hazırlık ve Müdahale (EPR) Planı hazırlanacak ve uygulanacaktır.



MUSKİ, yüklenicilerin iş etiğine (CoC) sahip olmalarını sağlayacak ve bu CoC, işin
başlangıcında imzalanacaktır. Çalışanlar, özellikle yerel toplulukla etkileşim için
sahada geçerli olan kurallar konusunda eğitilmeli/bilgilendirilmelidir.



Bir işçinin, sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek ölçüde herhangi bir kimyasal,
fiziksel veya biyolojik tehlikeye maruz kalabileceği durumlarda, aşağıdakiler dahil
uygun önleyici tedbirler alınacaktır:
o Tehlikeli maddelerin mümkünse zararsız veya daha az tehlikeli maddelerle
değiştirilmesi
o Tesis, makine, ekipman veya sürece teknik önlemler uygulamak
o Yukarıdaki önlemlere uymanın mümkün olmadığı durumlarda, kişisel
koruyucu ekipman ve koruyucu giysi kullanımı da dahil olmak üzere diğer
etkili önlemlerin uygulanması
o Çalışanların toksik veya zararlı bir maddenin bulunabileceği veya oksijen
eksikliği veya yanıcı bir atmosferin olabileceği herhangi bir alana girmeleri
gerektiğinde, tehlikeye karşı korunmak için yeterli önlemler alınacaktır.
o Atıklar şantiye sahasında yok edilmeyecek ve sağlığa zararlı bir şekilde
bertaraf edilmeyecektir.

İşletme aşamasında sistem kazalarına hızlı karşılık verebilmek, insan ve çevre sağlığına
gelebilecek zararı en aza indirmek bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu bölümde verilen acil
eylem planı, arıtma tesisi işletme personelinin herhangi bir acil durum karşısında alması gereken
önlemleri içeren bir rehber plan niteliği taşımaktadır. Acil eylem planında hedeflenen ana unsur, acil
durumlarda en etkili olabilecek bilgilerin operatöre önceden, etkin ve yeterli biçimde verilmesidir.
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Atıksu arıtma tesislerinin işletilmesinde, acil eylem planının hayata geçirilerek olası sistem
kazalarının olumsuz etkilerinin minimize edilmesi, ancak arıtma ünitelerinde optimum işletme
şartlarının, ekipman bakımının ve sürekli izlemenin sağlanabilmesi ile mümkündür. Bu kapsamda
aşağıdaki adımlar izlenmelidir:


Bakım ve kontrol programlarında optimum önlemlerin alınması,



Acil durum donanımlarının çalışır ve kullanıma hazır durumda tutulması,



Acil durum prosedürüne göre işletme personelinin eğitimi ve bu eğitimlerin belirli
aralıklarla tekrarı,



Taşınabilir pompa ve gerekli diğer ekipmanın kolay erişilebilir yerlerde bulundurulması,



Acil durum karşısında en kritik müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için öncelikler
listesinin hazırlanması,



Acil eylem durumunda operatörün ihtiyaç duyabileceği bilgilerin düzenli kaydedilerek
saklanması,

Acil durum esnasında ilgili amirlik, yardımcı birimler ve şahıslar ile en erken şekilde irtibata
geçilmesi son derece önemli olduğundan, ulaşılması gereken kişilerin isim ve erişim numaraları listesi
düzenli olarak güncellenerek, işletmedeki her telefonun yanına asılacaktır.
Sızıntı suyu ve yüzeysel akışın sisteme girmesi, atıksu debisini önemli miktarda arttırır. Tesisin
ana pompaları uygun kapasitede olmasına rağmen, debi artışı tesisin yoğunlaştırıcı ve çamur geri
devir hattı gibi birimlerinde hidrolik yüklemeyi arttırır. Bu durumda havalandırma tankındaki biyolojik
çamurun kalma zamanı azalır ve çıkış suyu kalitesi bozulur. Bu tip hidrolik yüklenmelerde alınacak
önlemler sınırlıdır, temel olarak operatörün debi artışını karşılayabilmek için bazı düzenlemeler
yapılması gerekir. Havalandırma hızı, mümkün olduğunca fazla çamuru sistemde tutabilmek amacıyla
azaltılmalı, buna karşılık havalandırma tankına geri devir hızı da yoğunlaştırıcıdaki birikimi engellemek
amacıyla arttırılmalıdır. Yağmur suyunun biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) çoğunlukla düşük olduğundan
sistemin organik yükü artmayacaktır. Uygulama projesinde, tesis kapasitesi ve kademelendirilmesi
hesaplanırken, olası taşkın durumları da göz önünde bulundurulmuş olup, olası taşkın durumları için
gerekli olması durumunda yedek üniteler de kullanılacaktır. Böylelikle atıksuyun her koşulda arıtılması
sağlanacaktır.
İşletme aşaması için de detaylı olarak Acil Durum Eylem Planı ve Risk Değerlendirme raporu
hazırlatılarak onaylatılacaktır.
COVID-19 ve diğer olası salgın/bulaşıcı hastalıklara yönelik Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı,ve Dünya Sağlık Örgütü 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 olup,
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 vb. tedbirler alınacak 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.
Covid-19 Acil Durum ve Talimatları;
Organizasyon: Tüm çalışanlar İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu bulunan iş yerlerinde kurul,
kurulun bulunmadığı iş yerlerinde oluşturulacak hazırlık ekibi tarafından takip edilecektir. Hazırlık ekibi;
işveren vekili koordinasyonunda işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı, çalışan temsilcisi, ilkyardımcı ve
destek elemanlarından oluşacaktır. Gerekli uygulamalar için talimatlar hazırlanacak, bilgilendirme
yapılacak, yayınlanacak ve tebliğ tutanağı düzenlenecektir.
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Önleme Faaliyetleri: Tüm çalışanlara hastalık etkeni, bulaş yolları, korunma, kişisel hijyen gibi
konularda bilimsel veriler ışığında bilgilendirme yapılacaktır. Destek elemanları ve ilkyardımcıların
temel acil durumlarda yapılacak ilkyardım müdahalelerinde özel korunma yolları konusunda
eğitilecektir. İşveren / İşveren vekili salgın ile ilgili gelişmelerden güvenilir, bilimsel şekilde haberdar
edilecektir. Çalışanlar sosyal hayatlarında “izolasyon”, “karantina” gibi kavramlar ve uygulamalar
hakkında bilgilendirilecektir. Otoriteler tarafından yüksek risk grubu olarak belirlenen özelliklere sahip
çalışanların, engellilik durumlarına göre engelli çalışanların yasal çerçevede izolasyon, izin gibi
uygulamaları gerçekleştirilecektir. Çalışanlara dengeli beslenme, yeterli istirahat, bilinçli ilaç kullanımı
gibi salgına özel koruyucu uygulamalar konusunda bilimsel veriler aktarılacaktır.
Kayıtlar: Çalışanların işe giriş çıkış saatleri, çalıştıkları iş yerleri kayıtları düzenli olarak
tutulacaktır. Tüm çalışanların işyeri sağlık birimi veya dış sağlık kuruluşları istirahat raporları kayıt
altına alınacak, işyeri hekimine bilgi verilecektir.
Özel Hijyen Uygulamaları: Özel hijyen uygulamaları için gerekecek yeterli insan gücü
sağlanacaktır. Kişisel hijyen uygulamalarının verilen eğitimler ışığında uygulanıp uygulanmadığı
konusunda sürekli denetimler yapılacaktır.
Sosyal Mesafenin Korunması: Çay içme-dinlenme mahali, soyunma odaları, üretim iş
istasyonları vb. çalışanların bulunduğu tüm ortamlarda 1-2 metre sosyal mesafe sağlanacak şekilde
gerekli düzenlemeler sağlanacaktır. Bu kapsamda yemekhanede yemek yenilecek, fazla masalar
kaldırılarak mesafe arttırılacaktır. Odalarda kalacak personel sayısının azaltılmıştır. Çalışanlar iş
dışında toplu taşıma araçları, alışveriş vb. ortamlarda konu hakkında bilgilendirilecektir. Ulaşım şantiye
araçlarıyla sağlanacak, toplu taşıma kullanılmayacaktır.
Gerekli Araç, Sarf Malzemesi ve Ekipman Temini: En çok ihtiyaç duyulan yüzey ve cilt
temizleme dezenfektanı, maske, eldiven vb. malzemenin sarfiyatı hesaplanarak 3-5 günlük stoklu
şekilde temini ve uygun depolanması ve kayıt altına alınması sağlanacaktır. Kullanıcılar kullanacakları
ürünlerin kullanım miktarları ve nereden temin edecekleri hakkında bilgilendirilecektir.
Acil Durumlar: Bir çalışanın Covid-19 tanısı alması ya da temaslı olması durumunda söz
konusu çalışanın son 10 gün içinde çalıştığı bütün iş istasyonları, tuvalet, soyunma odaları,
yemekhane ve ekipmanlarına özel dezenfeksiyon çalışması yapılacaktır. Çalışanın soyunma
dolaplarında bulunan iş kıyafetleri KKD vb. kişisel eşyaları özel koruyucularla tıbbi atık poşetlerine
toplanarak sağlık birimlerinin talimatlarına göre hareket dilecektir. Çalışanın soyunma odası,
yemekhane ve sosyal alanlarda yakın temasta bulunduğu diğer çalışanların listesi hazırlanarak İl
Sağlık Müdürlüğü ilgili birimlerine aktarılacaktır.
Çalışma Sırasında Oluşacak Sağlık Durumunda Kötüleşme: Çalışan derhal belirlenen
izolasyon alanına yakın temasta bulunmadan alınacaktır. Kendi halinde gidemeyecek durumda ise
bulunduğu alanın 2 metre çevresi boşaltılarak olduğu yerde istirahate alınacaktır. Derhal işyeri hekimi,
insan kaynakları ve ilgili birime haber verilecektir. Hayati fonksiyonlarda bozulma olması durumunda
derhal 112 aranacaktır. İlk yardımcılar çağrılarak değerlendirme sağlanacaktır. İlkyardımcılara
sağlanan özel ekipmanlar ve yapılan bilgilendirme ışığında kendi can güvenliklerini koruyarak
müdahalede edecek, aksi takdirde 112 beklenecektir. Hastanın kullandığı tüm ekipmanlar izole
edilecek, çalışma alanı güvenlik şeridi ile kapatılacaktır. Müdahaleler zaman ve yer bilgileri ile kayıt
altına alınacaktır.
Acil Müdahale Sonrası Faaliyetler: Kişinin çalışma alanı, kullandığı ekipmanlar, soyunma
dolapları, toplu bulunulan alanlar, tuvalet ve banyolar özel dezenfeksiyon uygulamasından
geçirilecektir. Kişinin son 11 gün içinde temasta bulunduğu çalışanlar, katıldığı toplantılar ve bu
toplantıların katılımcıları kayıt altına alınacaktır. İl Sağlık Müdürlüğü ile bilgiler paylaşılacak ve
talimatları doğrultusunda gerekli aksiyonlar gerçekleştirilecektir.
Psikososyal Tehlikelerle Baş Etme: Yaşanan toplumsal tehdit algısının yaratacağı duyguların
sapmaları ile bilimsel yollarla mücadele edilecektir. Doğru bilgilendirme, yeterli önlem alınması,
koruma ekipmanı desteği, stres ile baş edebilme yolları konusunda bilgi verilerek çalışanların
psikolojik dirençleri arttırılacaktır.
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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: Revizyon projelerinin mevcut tesis alanları içerisinde gerçekleştirilecek olması
ve ilave arazi edinimi söz konusu olmadığından, projelerin inşaat aşamasında oluşması beklenen
hafriyat miktarı minimum seviyede kalacaktır. 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
Müşavir firma, lisanslı tesislerle irtibatın ve tüm atıkların yerel mevzuat ve DB kriterleri çerçevesinde
geri kazanımı/bertarafının sağlanmasından sorumludur.
Çalışacak tüm personel atık azaltımı ve atık yönetimi konusunda bilinçlendirme eğitimi
verilecektir.
Proje kapsamında oluşması beklenen atık türleri;
Tehlikesiz:
•
Evsel atıklar
•
Geri dönüştürülebilir atıklar (ör. kağıt, cam, metaller, ahşap atıklar, ağaçlar, meşrubat
kutuları, kumaş vb.)
•
Ambalaj Atıkları
•
Atık Lastikler
•
Hafriyat Atıkları ve
•
Çamur
Halihazırda Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT’de oluşan çamur, Atık Yönetimi Yönetmeliği
kapsamında analiz edilmiş ve 19.08.05 atık kodu ile Kentsel atıksuyun arıtılmasından kaynaklanan
atıklar olarak belirlenmiştir. Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT revizyon çalışmaları sonrasında, AAT'lerin
işletilmesi sırasında oluşacak fazla çamur analiz edilerek Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair
Yönetmeliğin Ek-2'sine uygunluğunun tespiti ve uygun görülmesi halinde çamur her yıl MUSKİ
tarafından belirlenen lisanslı bertaraf firmaları tarafından toplanacaktır. Daha sonra çamur, Kentsel
Atıksu Arıtma Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenli depolama
sahasında bertaraf edilecektir. MUSKİ'den alınan bilgiye göre, çamur yetkili ve lisanslı firmalar
tarafından yeterli kapasiteye sahip düzenli depolama sahasına taşınacaktır. Söz konusu tesis kurulana
kadar MUSKİ mevcut uygulamaya devam edecektir.
Ayrıca, MUSKİ'den alınan bilgiye göre MUSKİ tarafından yapılması planlanan yakma tesisi için
ÇED Olumlu kararı alınmıştır. Ancak tesisin yapılıp yapılmayacağı bu konu için kaynak teminine
bağlıdır. Mevcut durumda atıktan enerjiye sistemi düşünülmemektedir çünkü tesis kapasitesi düşük
olduğu için üretilecek çamur miktarı sınırlı olacaktır.
Tehlikeli:
 Atık piller ve akümülatörler
 Tıbbi atıklar
 Atık yağ (ekipmanların ve taşıtların bakımından, transformatörlerden vb. kaynaklı)
 Atık boya,
 İşletme ve bakım faaliyetleri ile ilgili diğer tehlikeli atıklar ve
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Tehlikeli maddelerle temas eden malzemeler (pestisit kapları dahil).

Olarak sınıflandırılmıştır.
Yasal gereklilikler ile paralel olarak, endüstriyel (tehlikeli ve tehlikesiz) atık yönetim planı
hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne sunulacaktır. Ayrıca, atık beyan
formu en geç Mart ayında, her yıl bir önceki yılın bilgileri ile doldurulacak ve dijital ortamda Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına gönderilecektir.
Toplama, Ayırma ve Depolama
Atıklar ayrıştırılarak, tehlikeli ve tehlikesiz atıklar için ayrı bölümlendirilmiş geçici atık toplama
alanında depolanacaktır.
Tehlikeli Olmayan Atıklar
Tehlikeli olmayan atıkların yönetimi aşağıdaki şekilde olacaktır:





Evsel atıklar özel çöp kutularında toplanacak ve Atık Yönetimi Yönetmeliği'ne uygun
şekilde geçici olarak depolanacaktır.
Geri dönüştürülebilir atıklar ayrılmış olacak ve saha içerisinde geçici olarak belirlenmiş
yerlerde depolanacaktır.
Ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı olarak toplanacak ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü
Yönetmeliğine uygun şekilde, özel olarak ayrılan alanlarda depolanacaktır.
Güvenli ve çevreye zarar vermeyen şekilde geçici depolama yapmayı kolaylaştırmak için,
atık üretim yerlerine uygun atık konteynerleri yerleştirilecektir. Tüm konteynerler, içeriğine
göre açıkça işaretlenmiş olacaktır.

Tehlikeli Atıklar
Tehlikeli atıkların yönetimi aşağıdaki şekilde olacaktır:
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Tehlikeli atıklar, uluslararası standartlar ve genel uygulamalara uygun olarak, zarar
görmemiş, sızdırmaz, güvenli ve uygun kaplarda depolanacaktır. İlgili mevzuat gereği
depolama için beton zeminli özel bir alan kullanılacaktır.
Kullanılan atık konteynerlerinin hepsi içeriğine göre etiketlenecektir. Bu, atıkların idaresi ve
transferinden sorumlu tesis personeline ve harici kişilere bilgi sağlayacaktır.
Tanımlanamayan tüm atıklar tehlikeli atık olarak değerlendirilecektir. Atık etiketleri; atığın
türü/kategorisi, atık miktarı, MGBF ve gerekli Kişisel Koruyucu Ekipman (KKE) gibi bilgileri
de içerecektir. Atıkların karışmasını önlemek için konteynerlerdeki eski etiketler
kaldırılacaktır.
Tehlikeli atık konteynerleri, olası bir hasarı ya da dökülmeyi tespit edebilmek için düzenli
olarak kontrol edilecektir.
Tehlikeli atık konteynerleri kapalı tutulacak ve atıklar birbirleriyle reaksiyona girmeyecek
şekilde depolanacaktır.
Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamaları sırasında taşıtlar ve iş makineleri
kullanılacaktır. Makine ve ekipmanların bakımlarının (örn. yağ değişimi, akü değişimi vb.),
nitelikli hizmet sağlayıcıları tarafından Proje Alanı dışında gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. Sahada yağ değişimi, akü değişimi, lastik değişimi vb. yapılması
kaçınılmazsa, bu iş için ayrılmış alanlar (uygun drenaj ile) kullanılacaktır. Toprak
kirlenmesini önlemek için araçlar altına geçirimsiz bir örtü serilecek ve bu faaliyet su
kaynaklarından uzakta gerçekleştirilecektir. Herhangi bir yağ / yakıt / madeni yağ sızıntısı
meydana geldiğinde; emici maddeler kullanılarak kontrol edilecek, kirlenmiş toprak (varsa)
yeterli derinlikte sıyrılacak ve tehlikeli atık olarak depolanacaktır.
Herhangi bir sızıntıya veya dökülmeye karşı nakliye için kullanılan tüm araçlarda emici
malzeme bulundurulacaktır. İşçilere malzemelerin kullanımı ve bertarafı hakkında bilgi
verilecektir. Petrol ürünleri ile doymuş olan filtreler veya malzemeler, bertaraf edilmeden
önce emilen ürünün uzaklaştırılması için uygun bir kaba boşaltılacaktır
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Atık yağlar, Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen kategorilere göre ayrı
konteynerlerde geçici olarak depolanacak, taşınacak ve bertaraf edilecektir. Atık yağ,
geçirimsiz bir yüzeye yerleştirilen kapların içinde toplanacaktır. Farklı kategorilerde atık
yağlar için farklı kaplar kullanılacaktır. Atık yağ geçici depolama kaplarında “Atık Yağ”
etiketi olacaktır.
Atık piller ve akümülatörler, Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğine uygun
olarak ayrı ayrı toplanacak ve depolanacaktır.
Proje araçlarının bakımı tesis dışında yetkili istasyonlarda yapılacaktır. Bununla birlikte,
araçların ve inşaat makinelerinin lastiklerinin değiştirilmesi gerektiğinde, değiştirilen
lastikler Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği ile uyumlu olarak özel
yerlerde muhafaza edilecektir.
Tıbbi atıklar, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine uygun olarak diğer atıklardan ayrı
olarak toplanacaktır.
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.
Proje faaliyetleri patlayıcı kullanımını gerektirmemektedir.
MBR sistemlerinde çamur üretiminin az olması da arıtma tesisi kaynaklı koku oluşumunu
azaltmaktadır. Atıksu arıtma tesisinde fazla çamur depolama tankında biriktirilecektir.

Nakliye ve Bertaraf
Tehlikeli Olmayan Atıklar
Tehlikeli olmayan atıkların taşınması, geri dönüştürülmesi, geri kazanımı ve bertarafı için
aşağıdaki yönetim kontrolleri uygulanacaktır:






Evsel atıkların düzenli depolama sahasına taşınması için ilgili belediye ile bir protokol
imzalanacaktır.
Ayrıştırılmış geri dönüştürülebilir atıklar ve ambalaj atıklarının taşınması için lisanslı
firmalar ile anlaşmalar imzalanacaktır.
Hafriyat atıklarının yerinde tekrar kullanılamayacak kısmı Muğla Büyükşehir Belediyesi
tarafından onaylanan hafriyat, inşaat ve yıkım atıkları bertaraf alanlarına taşınacaktır.
Lisanslı atık tesisleri ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda işlemler yürütülecek ve
sözleşmeler muhafaza edilecektir.
Arıtma çamuru mevcutta olduğu gibi ilgili Yönetmelikler gereği anlaşmalı lisanslı
bertaraf/geri kazanım firmasına teslim edilerek lisanslı tesislerde bertarafa/geri kazanıma
götürülecektir.

Tehlikeli Atıklar
Tehlikeli atıkların nakliyesi ve yeniden kullanılması, geri kazanımı, geri dönüştürülmesi ve
bertarafı için aşağıdaki yönetim kontrolleri uygulanacaktır:





Nisan 2022

Tehlikeli atıklar, sahadaki depolama alanı maksimum depolama kapasitesi seviyesine
yaklaştığında, sahadan gönderilecektir. Tehlikeli atıklar, atıklarla ilgilenen personel ya da
çevre için risk oluşturmadan, bertaraf alanına güvenli bir şekilde nakledilebilmeleri için
etiketlenecektir.
Ayrı olarak toplanan atık pil ve akümülatörler, batarya ürünlerinin geri kazanımı, dağıtımı
ve satışı konularında hizmet veren işletmeler ya da belediyeler tarafından oluşturulan
toplama noktalarına gönderilecektir.
Atık lastikler; lisanslı taşıma, geri dönüşüm veya yeniden kullanım şirketlerine
gönderilecektir.

82 / 121

MUS-W3
Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT Revizyonu





Tıbbi atıklar işyeri hekiminin gözetimi altında yakındaki bir sağlık tesisine veya tıbbi atık
bertaraf şirketine gönderilecektir.
Diğer tehlikeli atıkların taşınması ve bertarafı için lisanslı bertaraf tesisleri kullanılacaktır.
Lisanslı atık tesisleri ile yapılan sözleşmeler doğrultusunda işlemler yürütülecek ve
sözleşmeler muhafaza edilecektir.

Doğal Yaşam Alanları: Muğla ilinde çok sayıda koruma alanı bulunmaktadır, ancak proje
konusu mevcut AAT’lerin rehabilitasyonu ve kapasite artışını içerdiğinden söz konusu hassas
alanlarına olumsuz bir etki beklenmemektedir. Proje kapsamında yapılan flora ve fauna çalışmaları
kapsamında koruma altındaki türlerin tespiti yapılmış ve yayılımı izlenmiştir. Bölüm IV.9’da anlatıldığı
üzere proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler halihazırda işletmede olan atıksu arıtma tesisi
alanlarında gerçekleştirilecektir. Bu nedenle, projeden kaynaklı bir bitki örtüsü kaybı, vejetasyon
değişikliği vb. bir etki oluşmayacaktır. Bunun yanı sıra, proje kapsamında deniz ortamında da herhangi
bir çalışma gerçekleşmeyeceğinden deniz ekosistemleri üzerinde de olumsuz bir etki oluşmayacaktır.
Planlanan revizyon projesi ile bölgede disiplinsiz şekilde deşarj edilen atıksuların arıtılması,
mevcut deşarj suyunun kalitesinin iyileştirilmesi ve halihazırda Karakova deresine deşarj edilen
Gümüşlük atıksu arıtma tesisinin arıtılmış sularının sulama suyu olarak değerlendirilmesi
planlanmıştır. Bu durum, biyoçeşitliliği korumaya ve alıcı organların su kalitesini iyileştirmeye yönelik
önemli bir adım olacaktır. Deşarj suyu kalitesinin arttırılması, biyolojik ortam üzerinde projenin en
önemli pozitif etkisi olarak düşünülmektedir.
Projelerin ilave arazi kullanımı söz konusu olmadığından, canlıların yaşam alanlarında
herhangi bir daralma ve tahribata sebep olmayacaktır.
Proje sahası, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları ve tabiat koruma alanları içerisinde yer
almamaktadır.
Proje sahası, Yaban Hayatı Koruma Sahaları, Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ve Yaban
Hayvanı Yerleştirme Alanları içerisinde yer almamaktadır.
Proje sahası, Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları içinde kalmamaktadır.
Proje sahası, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17, 18, 19, 20 inci maddelerinde tanımlanan
alanlar içinde yer almamaktadır.
Proje sahası, “Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar içerisinde yer
almamaktadır.
Proje sahası, Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan alanlar içerisinde yer
almamaktadır.
Proje alanı Orman Kanunu uyarınca orman alanı sayılan yerler içerisinde yer almamaktadır.
Proje sahası, “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanunda” belirtilen
alanlar içerisinde yer almamaktadır.
Proje sahası, 4342 sayılı Mera Kanunu’nda belirtilen alanlar içerisinde yer almamaktadır.
Proje sahası, 25818 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sulak Alanların
Korunması Yönetmeliği’nde belirtilen alanlar içerisinde yer almamaktadır.
Proje sahası, “BERN Sözleşmesi” uyarınca koruma altına alınmış alanlardan "Önemli Deniz
Kaplumbağası Üreme Alanları"nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, "Akdeniz Foku Yaşama ve
Üreme Alanları" içerisinde kalmamaktadır.
Proje sahası,
kalmamaktadır.
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Proje sahası, "Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol" gereği
ülkemizde "Özel Koruma Alanı" olarak belirlenmiş alanlar içerisinde yer almamaktadır.
Proje sahası, "Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit" listesinde yer alan
alanlar içerisinde kalmamaktadır.
Proje sahası, "Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin" yaşama ve beslenme
ortamı olan kıyısal alanlar içerisinde yer almamaktadır.
Proje sahası, RAMSAR Sözleşmesi uyarınca koruma altına alınmış alanlar içerisinde yer
almamaktadır.
Proje sahası, tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve arazi kullanma
kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda kullanılan I. ve II. sınıf ile özel mahsul
plantasyon alanlarda yer almamaktadır.
Proje sahası, bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya
düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer rezervi,
biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolojik oluşumların
bulunduğu alanlar içerisinde yer almamaktadır.
Kültürel varlıklar: Projelerde alan artışı yapılmayacak olması sebebiyle ilave alanda kazı ve
arazi hazırlığı ihtiyacı olmayacaktır. Gümüşlük AAT revizyonu kapsamında mevcut üniteler içerisinde
MBR kasetleri yerleştirilecek olup, proje sahasında kazı yapılması ve buna bağlı hafriyat toprağı
oluşması söz konusu değildir. Gümbet AAT revizyonu kapsamında ise giriş yapısının oluşturulması ve
borulama için tesis içerisinde bir miktar kazı yapılacaktır. Ancak mevcut tesis alanı dışında çalışma
yapılması söz konusu değildir.
Proje kapsamında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun 3. Maddesinin
tanımlar bölümünde, Kültür Varlıklarını; tarih öncesi ve tarihli devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel
sanatlarla ilgili bulunan veya tarih öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal yaşama konu olmuş bilimsel ve
kültürel açıdan özgün değer taşıyan yer üstünde, yer altında veya su altındaki bütün taşınır ve
taşınmaz varlıklar tanımlaması nedeni ile yer altında yapılacak olan uygulamalar sırasında 2863 sayılı
yasa kapsamına giren herhangi bir kültür varlığına rastlanılması durumunda çalışmalar ivedilikle
durdurulacak ve Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü ve ilgili Müze Müdürlüğü‟ne
haber verilecektir.
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi, Bölüm IV.7’de bahsedildiği üzere 1. Derece Doğal Sit Alanında
bulunmaktadır. İnşaat faaliyetleri esnasında kültürel öneme sahip bir esere veya alana rastlanması
halinde, çalışmalar derhal durdurulacak ve yetkili merciler durumdan haberdar edilecektir. Yetkili
mercilerden yazılı onay alınıncaya kadar çalışmanın tekrar başlatılmayacaktır ve hiçbir eser yerinden
çıkarılmayacaktır.
Gümüşlük AAT proje alanı ise arsa vasfında alanda kalmakta olup, proje alanına en yakın sit
alanı 700 m mesafede yer almaktadır.
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.
Rastlantısal Buluntu Prosedürü
Yüklenici Yaklaşımı:
Eylem 1: Arkeolojik bulguların keşfedilmesi durumunda, bulgu civarındaki bütün inşaat
faaliyetlerinin derhal durdurulması;
Eylem 2: Proje yöneticisi ve/veya çevre departmanının derhal bilgilendirilmesi;
Eylem 3: Buluntuya ait fotoğrafların çekilmesi veya teknik çizimi yapılması;
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Eylem 4: Bulgu konumunun bütün kalıntılar yerinde bulunmak üzere (hareket ettirmeden)
kaydedilmesi;
Eylem 5: Alanın çevrelenmesi ile taşınabilir cisimlerin hasar görmesi veya kaybolmasının
engellenmesi;
Eylem 6: Yol göstermesi için yerel bir üniversiteden bir arkeolog ile iletişime geçilmesi;
Eylem 7: Rastlantısal Buluntu Formu’nun hazırlanması
Arkeolog Yaklaşımı:
Arkeolog, bulgunun tanımına bağlı olarak telefon/e-posta/faks yoluyla veya ziyaret ederek
yapılacak eylemler üzerine önerilerde bulunacaktır. Arkeolog(lar)ın arkeolojik bulgu/kalıntı/bölge
varlığını onaylaması durumunda, şantiye ekibi aşağıda belirtilen olası stratejileri göz önünde
bulunduracaktır.
Strateji 1: Kısmı veya bütün proje tekrar tasarımı veya yer değiştirmesi yoluyla kaçınma
Arkeolojik bulgu veya keşfin bulunması durumunda KVTVKK uyarınca yetkili makamlar konu
ile ilgili bilgiler sunacaktır. Bu yükümlülük, proje tekrar tasarımı veya yer değişikliğinin yapılması
durumunda dahi geçerli olacaktır. Her halükarda, ilgili devlet makamı arkeolojik bulgu veya keşif
hakkında bilgilendirilecektir.
Strateji 2: Şantiye koruma önlemlerinin uygulanması
Bu seçenek, çit veya barikatlar gibi şantiye koruma önlemlerinin uygulanmasını içermektedir.
KVTVKK Kanun No: 2863 uyarınca her türlü arkeolojik bulgunun sahibi Türkiye Devleti'dir ve şantiye
koruma önlemlerinin coğrafi kapsamı ve uygulanması ile ilgili hususlara devlet makamları karar
verecektir.
Strateji 3: Kurtarma veya acil durum kazısı
Projenin yerini değiştirme veya yeniden tasarlama konusunda başarısız olması durumunda, bu
durum kurtarma veya kurtarma kazısı faaliyetlerini gerektirebilir. Müzes veya Bölge Kurulu’nun
KVTVKK uyarınca bilgilendirilmesi gereken durumlarda resmi başvuru yapılacaktır. Resmi başvuru
yapılması durumunda, ilgili Bölge Kurulu’nun kararı beklenecektir. Bölge Kurulu’nun projenin devamı
için kurtarma veya kurtarma kazısının gerekli olduğuna karar vermesi durumunda, İlgili Müze
üzerinden Kültür Mirasları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden bir kazı izni alınacaktır. Arkeolojik
kazılar, iznin alınmasının ardından, üniversitelerin arkeoloji departmanlarından gelen bilimsel
danışmanların katılımı ile İlgili Müze tarafından gerçekleştirilecektir. Arkeolojik kazılar tamamlandıktan
sonra, projenin devam ettirilmesi için nihai kararın alınması amacıyla sonuçlar Bölge Kurulu’na
sunulacaktır.
Olası İnsan Kalıntılarının Keşfi ile ilgili Prosedür:
İnsan kalıntılarının tanımlanması, mezar veya defin alanları kapsamında ise oldukça açıktır.
Mezar veya defin alanının bulunması durumunda, takip edilmesi gereken prosedürler KVTVKK'nin 6.
maddesi uyarınca arkeolojik bulgular için geçerli olan prosedürden farklı değildir. Modern mezarlar
veya adli insan kalıntıları KVTVKK kapsamında ele alınmayacaktır.
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 mülkiyeti MUSKİ’ye ait olan AAT alanları içerisinde revizyon projeleri
gerçekleştirilecek olup, herhangi bir arazi edinimi ihtiyacı bulunmamaktadır. Proje kapsamında ek bir
terfi merkezi vb. bağıl bileşen yapımı söz konusu değildir.
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V.2.

Etki Azaltma Planı

Planlanan proje kapsamında, projenin her aşamasında arazi, su, hava ve diğer ortamlar
üzerinde olabilecek etkileri azaltmak amacıyla Etki Azaltma Planı hazırlanmıştır.
V.2.1

İnşaat Aşaması Etki Azaltma Planı

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

İnşaat

Yaya
Güvenliği

 Arıtma
tesisleri
proje
sahaları
çevresinde güvenlik sınırı oluşturularak
uyarı
levhaları
ile
güvenlik
sağlanacaktır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

 Çalışmalar halka yakın alanlarda
yapılacağından, halkın bu alanlara
erişimi her ne şekilde olursa olsun
kısıtlanacaktır. Gece için bir hendek
açılması
gerekiyorsa,
Yüklenici
tarafından
alanın
yeterli
şekilde
aydınlatılması sağlanacak ve gerekli
işaretler konulacak ve alan bariyerlerle
çevrilecektir.

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü

 Hafriyat yapılacak alanlara yetkili
personel dışında ulaşılamayacaktır.
Yükleme ve boşaltma faaliyetleri,
faaliyeti
yürütecek
personeli
denetleyecek
kişilerle
birlikte
yürütülecektir.

Aşama

Konu

İnşaat

Trafik

İyileştirme Önlemi

Maliyet

 Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT proje
sahalarına giriş ve çıkışlarda onaylı
trafik sirkülasyon projelerine uygun
olarak trafik akışı güvenlik tedbirleri ve
uyarı levhaları ile sağlanacaktır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

 Gümbet AAT için D330 Karayolu
kullanılacak olup, karayoluna ulaşım
alternatif geçiş güzergâhları hakkında
sürücüler bilgilendirilecektir.

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü

 Gümüşlük AAT için; Turgutreis Cad.,
Atatürk Cad. ve Cumhuriyet Cad.
kullanılacak olup, karayoluna ulaşım
alternatif geçiş güzergâhları hakkında
sürücüler bilgilendirilecektir.
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Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

Kurumsal
Sorumluluk

İnşaat

Ulaşım
Güvenliği

 Proje
alanının
etrafına
açıkça
görülebilir, ışık ikazlı uyarı ve
bilgilendirme
levhalarının
asılması
sağlanacaktır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici

Maliyet

Kurumsal
Sorumluluk

 Yoğun trafik akışının olduğu yerlerde,
trafik akışını yönlendirmek için bir
bayrakçı
görevlendirilmesi
sağlanacaktır.
 Çalışmalar için zaman sınırlamasının
getirilmesi
sağlanacaktır.
(gündüz
saatlerinde (07:00 – 19:00)
 Bölgede yaşayanların en az bir hafta
öncesinde yapılacak çalışma ile ilgili
bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
 Çalışmalar
sırasında
yerel
halk
tarafından kullanılan yollarda ulaşımda
aksamaların meydana gelmemesi için
alternatif
yolların
belirlenmesi
sağlanacaktır.
 Yayaların güvenliği için geçici yaya ve
yürüme
yollarının
oluşturulması
sağlanacaktır.
 Hız
limiti
kurallarına
sağlanacaktır.

uyulması

 Projelerin gerçekleştirilmesi sırasında
çalışacak olan araç̧ sürücüleri ve iş
makinalarını kullanacak personele
güvenli
sürüş
için
bilgilendirme
yapılması sağlanacaktır.
 Nakliye faaliyetleri sırasında, mevcut
yollara zarar verilmemesi ve herhangi
bir zarar verilmesi durumunda, hasar
maliyetinin karşılanması sağlanacaktır.
 Ulaşım şantiye araçlarıyla sağlanacak,
toplu taşıma kullanılmayacaktır.

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

İnşaat

Katı Atıklar

 Minimum atık oluşumunu sağlayacak
önlemlerin alınması sağlanacaktır.
 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 sağlanacaktır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü

 Tekrar kullanılabilecek olan taş, toprak
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ve
diğer
materyaller
proje
gerçekleştirme
çalışmalarında
kullanılması sağlanacaktır.
 Tekrar kullanılmayacak olan tehlikesiz
ve tehlikeli atıkların mevzuata uygun
şekilde lisanslı tesislerce bertaraf
edilmesi sağlanacaktır.
 Atık
üretimi,
depolanması
ve
bertarafına ilişkin kayıtların tutulması
sağlanacaktır.
 Çalışanlara atık yönetimi uygulamaları
ile
ilgili
eğitimler
verilmesi
sağlanacaktır.
 Tüm fazla kazı materyallerinin Muğla
Büyükşehir Belediyesi’ne ait hafriyat
döküm sahasında uygun şekilde
depolanması sağlanacaktır.

Aşama

Konu

İnşaat

Tehlikeli Atık

İyileştirme Önlemi

Maliyet

 İşlerin yapılması sırasında kullanılan
araçların ve diğer makine ekipmanların
durumlarının
periyodik
olarak
incelenmesi sağlanacaktır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

 Akaryakıt ve yağların mevzuata uygun
olarak depolanması ve dökülmeye
karşı ilgili yerin izolasyonu ve
temizlenmesi sağlanacaktır.
 Atık yağların ve oluşabilecek diğer
tehlikeli atıkların geçici depolanması ve
lisanslı tesislerce bertarafının (geri
kazanımı) ilgili yönetmeliklere göre
sağlanması çalışmaları yapılacaktır.

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü

 Tehlikeli atıklar, sahadaki depolama
alanı maksimum depolama kapasitesi
seviyesine yaklaştığında, sahadan
gönderilecektir.
 Tehlikeli atıklar, atıklarla ilgilenen
personel ya da çevre için risk
oluşturmadan, bertaraf alanına güvenli
bir şekilde nakledilebilmeleri için
etiketlenecektir.
 Ayrı olarak toplanan atık pil ve
akümülatörler, batarya ürünlerinin geri
kazanımı,
dağıtımı
ve
satışı
konularında hizmet veren işletmeler ya
da belediyeler tarafından oluşturulan
toplama noktalarına gönderilecektir.
 Atık lastikler; lisanslı taşıma, geri
dönüşüm veya yeniden kullanım
şirketlerine gönderilecektir.
 Tıbbi atıklar işyeri hekiminin gözetimi
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altında yakındaki bir sağlık tesisine
veya tıbbi atık bertaraf şirketine
gönderilecektir.
 Diğer tehlikeli atıkların taşınması ve
bertarafı için lisanslı bertaraf tesisleri
kullanılacaktır.
 Lisanslı atık tesisleri ile yapılan
sözleşmeler doğrultusunda işlemler
yürütülecek ve sözleşmeler muhafaza
edilecektir.
 Hazırlanan ve onaylanan Atık Yönetim
Planı
doğrultusunda
çalışmalar
yürütülecektir.

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

İnşaat

Tehlikesiz
Atık

 Geri dönüştürülebilir atıklar ayrılmış
olacak ve saha içerisinde geçici olarak
belirlenmiş yerlerde depolanacaktır.
 Ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı
olarak
toplanacak
ve
Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine
uygun şekilde, özel olarak ayrılan
alanlarda depolanacaktır.
 Güvenli ve çevreye zarar vermeyen
şekilde geçici depolama yapmayı
kolaylaştırmak için, atık üretim yerlerine
uygun
atık
konteynerleri
yerleştirilecektir. Tüm konteynerler,
içeriğine göre açıkça işaretlenmiş
olacaktır.

Maliyet
Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü

 Ayrıştırılmış geri dönüştürülebilir atıklar
ve ambalaj atıklarının taşınması için
lisanslı
firmalar
ile
anlaşmalar
imzalanacaktır.
 Lisanslı atık tesisleri ile yapılan
sözleşmeler doğrultusunda işlemler
yürütülecek ve sözleşmeler muhafaza
edilecektir.
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Aşama

Konu

İnşaat

Mevcut
altyapıya
etkiler

İyileştirme Önlemi
 Proje
kapsamında
mevcut
AAT
alanlarında çalışma yapılacak ve ilave
arazi edinimi gerçekleştirilmeyecektir.
İnşaat faaliyetleri için gerekli depolama
alanı, şantiye alanı, konaklama alanı
da mevcut AAT alanlarının içinde yer
alacaktır. Bunun yanı sıra proje için
herhangi bir ilave enerji iletim hattı vb.
bağıl tesis yapılmayacaktır. Bu nedenle
söz
konusu
projenin
altyapı
faaliyetlerine
olumsuz
etkisi
beklenmemektedir. Çalışacak olan
personel kapsamında tesis sahaları
içerisinde şantiye alanları oluşturularak,
personel
ihtiyacının
şantiyelerden
giderilmesi
sağlanacaktır.
Tesisin
mevcut altyapı ve enerji imkanları
kullanılacak, yeni bir altyapı ve enerji
hattı ihtiyacı oluşmayacaktır. AAT proje
sahalarında yer alan mevcut üniteler
içerisinde
yapılacak
çalışmalarda,
hâlihazırda kullanılan altyapı imkânları
kullanılmaya devam edilecektir.

Maliyet
Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü

 Proje kapsamında ilave enerji hattı ve
kanalizasyon hattı yapımı söz konusu
değildir. AAT revizyonları kapsamında
yapılacak
çalışmaların
mevcut
altyapıya etkisi olmayacaktır.

Aşama

Konu

İnşaat

Gürültü
(AAT
revizyonu ve
MBR
kurulumu
çalışmaları)

İyileştirme Önlemi
 Çalışmalar için zaman sınırlamalarının
getirilmesi sağlanacaktır.
 Çalışmalar için program ve/veya başka
türlü belirli sınırlamalarının belirlenmesi
sağlanacaktır.
 Uygun inşaat/kurulum yöntemlerinin ve
ekipmanlarının
kullanılması
sağlanacaktır.
 Çalışmaların yapıldığı alanda gürültü
bariyerlerinin
oluşturulması
sağlanacaktır.

Maliyet
Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü

 Yakın yerleşim yerlerinde ikamet
edenlerin
inşaat
faaliyetleri
zamanlaması hakkında bilgilendirilmesi
sağlanacaktır.
 Sürekli şantiye gürültüsünün (gündüz)
70
dBA
(Çevresel
Gürültünün
Değerlendirilmesi
ve
Yönetimi
Yönetmeliği) sınır değerleri ve DBG
ÇSG eşik değerleri (mesken alıcıları
için gündüz ve gece gürültü limitleri
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sırasıyla 55 dBA ve 45 dBA) ine
uyulması. Bunu sağlamak için İş
makinelerinin periyodik bakım ve
yağlamaları zamanında ve düzenli
olarak yapılması ve fazla gürültüye
neden
olabilecek
parçaların
yenilenmesi çalışmaları yapılacaktır.
 Arka
plan
gürültü
gerçekleştirilecek, hassas
gürültü
seviyesinin
sağlanacaktır.

Aşama

Konu

İnşaat

Su
kaynaklarının
korunması

ölçümleri
alanlarda
izlenmesi

İyileştirme Önlemi
 Mekanik
ekipman
revizyonu
/
kurulumu kapsamında kullanılacak
makine ve ekipmandan kaynaklı yağ
ve kimyasalların neden olabileceği
toprak
kirliliğine
karşı
gerekli
kontroller yapılarak kullanılan iş
makinelerinde bulunan yakıtların su
kaynaklarına veya toprağa kazara
dökülmesinden
kaynaklı
kirlilik
oluşmaması için gerekli tedbirler
alınacak ve oluşması durumunda da
mevzuata uygun hareket edilecektir.

Maliyet

Kurumsal
Sorumluluk

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici

 Kazılan hendeklerin yüzey suyu,
yeraltı
suyu
veya
yağış
ile
doldurulması
durumunda
bu
kanallardaki çamurlu su tahliye
edilecek,
tahliye
edilecek
su
doğrudan
alıcı
ortama
deşarj
edilmeyecektir. Bu sular, kum ve
çamuru bertaraf edildikten sonra alıcı
ortama deşarj edilecektir;
 Atık su, kalıntı veya diğer atıkların yer
altı sularına veya yüzey sularına
deşarjı önlenecektir. Şantiyelerde
çalışanlar için portatif tuvalet temin
edilecektir.
Şantiyelerde
oluşan
atıksular
mevcut
kanalizasyon
şebekesine bağlanacaktır;
 Toz bastırma faaliyetleri için sulama
nedeniyle yüzey akışı önlenecektir.
 Araç ve iş makinelerinin temizlenmesi
veya yıkanmasından kaynaklanan
atık sular, tanklarda toplanacak ve
septik
kamyonlarla
bertaraf
edilecektir;
 Şantiyelerde her zaman
kitleri bulundurulacaktır;

dökülme

 Yüklenici, izleme tarafından ortaya
konan bir gereklilik durumunda ek etki
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azaltıcı önlemler alacaktır.

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

İnşaat

Toz

 Malzeme
taşıyacak
kamyonların
kasalarının
kapatılması
veya
kaplanması sağlanacaktır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

 Toz
oluşan
sağlanacaktır.

yerlerin

sulanması

 Fazla materyallerin uzaklaştırılması ve
işlerin
tamamlanmasına
müteakip
çalışma
yerinin
temizlenmesi
sağlanacaktır.

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü

 En fazla tozun oluştuğu alanda
koruyucu örtülerin veya perdelerin
kullanılması sağlanacaktır.
 Düzenli
olarak
toz
ölçümleri
gerçekleştirilecek, proje alanı ve
çevresinde hava kalitesinin izlenmesi
sağlanacaktır.

Kurumsal
Sorumluluk

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

İnşaat

Malzeme
tedariki
(kum, beton
borular, vs.)

 Proje
için
tedarik
edilen
tüm
malzemelerin geçerli işletme ruhsatı
olan şirketlerden / tedarikçilerden
sağlanması. Uygun olan hallerde yerel
tedarikçilerin
tercih
edilmesi
sağlanacaktır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

Kurumsal
Sorumluluk

İnşaat

İş Sağlığı ve
Güvenliği

 Yüklenici, tüm çalışmaların güvenli ve
disiplinli bir şekilde yürütüleceğini, yöre
halkı ve çevre üzerindeki riskleri en aza
indirecek
şekilde
çalışmaların
tasarlanacağını resmi olarak kabul ve
taahhüt edecektir. .

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici

Yüklenici

 Tüm faaliyetler, hem İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu (30 Haziran 2012
tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazete)
hem de ilgili yönetmelikleri ile Dünya
Bankası’nın ÇSG İlkeleri doğrultusunda
uygulanacaktır.
 İşçiler için güvenli bir çalışma ortamı
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sağlanacaktır.
 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
ve
Sağlık
Bakanlığı
tarafından
sağlanan COVID-19 ile ilgili sağlık ve
güvenlik önlemleri dahil olmak üzere
uluslararası en iyi uygulama ve Türk
Mevzuatı doğrultusunda uygun kişisel
koruyucu ekipman (KKD) (her zaman
baret, gerektiğinde maske ve güvenlik
gözlükleri, emniyet kemerleri ve
güvenlik botları vb.) sağlanacaktır.
 İş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu
ilgili sertifika ve deneyime sahip tam
zamanlı bir personel görevlendirilecek
ve saha uygulamalarını izleyecektir.
 İnşaat
işleri
başlamadan
önce
yapılacak
tüm
işler
için
Risk
Değerlendirme çalışması yapılacaktır.
İlgili prosedürler ve planlar ("Acil
Durum Planları" dahil) uygulamaya
konulacaktır.
Hem
Risk
değerlendirmesi hem de Acil Müdahale
Planları, ilgili olduğu şekilde COVID-19
risklerini ve diğer bulaşıcı hastalık
risklerini dikkate alacaktır.
 Şantiye İSG risk değerlendirmesine
dayalı projeye ve sahaya özel İSG
Yönetim Planı ve ayrıca COVID-19
ve/veya diğer pandemi/bulaşıcı hastalık
risklerine
yönelik
önlemleri
de
kapsayacak ve Dünya Bankası Çevre
Sağlık Emniyet yönergelerine uygun
olacaktır. Genel ve sektöre özel olarak
işlerin
başlamasından
önce
geliştirilerek yerinde uygulanacaktır.
 Sahaların uygun şekilde işaretlenmesi
sağlanacak ve ardından işçilere
uyulması gereken temel kurallar ve
düzenlemeler
hakkında
bilgi
verilecektir.
 Çalışanlara,
çalışma
sahası
ve
yapılacak işlerle ilgili olası riskleri ve
davranış kurallarını içeren eğitimler
verilerek çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği
(İSG)
hususlarında
bilgilenmesi sağlanacaktır.
 İşçilere COVID-19 semptomları, nasıl
korunacakları ve semptomlar ortaya
çıktığında ne yapacakları konusunda
düzenli eğitimleri içerecektir.
 Hem eğitimler hem de olaylar (ölümler,
kayıp zamanlı olaylar, dökülmeler,
yangın, pandemi veya bulaşıcı hastalık
salgını, sosyal huzursuzluk vb. dahil
olmak üzere önemli olaylar) kayıt altına
alınacaktır.
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 Herhangi bir önemli olay (örn. çevresel,
sosyal, işçilik veya zaman kaybı
olayları) durumunda, Yüklenici derhal
MUSKİ'yi bilgilendirecek ve MUSKİ, üç
iş günü içinde İLBANK ve Dünya
Bankası’nı bilgilendirecektir. 30 gün
içinde olayın temel nedenleri ve
yapılacak düzeltici faaliyetler hakkında
bir rapor İLBANK ve Dünya Bankası'na
sunulacaktır.
 COVID-19 dahil olmak üzere başka
herhangi bir pandemik/bulaşıcı hastalık
salgını olması durumunda Sağlık
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve
Dünya
Bankası'nın
yönlendirme,
talimat ve tavsiyelerine uyulacak ve
gerek çalışanların iş sağlığı ve
güvenliği gerekse işyerleri için gerekli
tüm tedbirler alınacaktır.
 Performans ve güvenlik açısından
uluslararası standartları karşılayan
ekipmanlar kullanılacaktır.
 Kapalı
Alana
Giriş
Prosedürü,
Yüksekte Çalışma Prosedürü vb. ilgili
prosedürler, ilgili ulusal gerekliliklere ve
uluslararası kabul görmüş standartlara
uygun olarak hazırlanacaktır.

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

Kurumsal
Sorumluluk

İnşaat

Flora ve
Fauna

 Çalışanlar proje alanı ve çevresinde
bulunması muhtemel flora ve fauna
türleri
hakkında
bilgilendirilecek,
çalışmanın yapılacağı tesis alanları
dışında faaliyet sürdürülmemesine ve
doğal alanlara müdahale edilmemesi
sağlanacaktır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici

 Faaliyetler kaynaklı atıkların çevreye
kontrolsüz olarak atılmaması için atıklar
türlerine özgü olarak depolanarak
bertaraf/geri kazanıma götürülecek,
hafriyat
atıklarının
saha
dışına
çıkartılması ve dökülmesi önlenecektir.
 İnşaat faaliyetlerinin sebep olacağı
gürültünün kontrol edilmesi ve doğal
yaşama zarar vermemesi için araç
bakımları düzenli olarak yapılacak,
bölgede gürültü ölçümleri yapılarak
kayıt altına alınacaktır.
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Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

İnşaat

Kültürel
Miras

 Proje kapsamında 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu‟nun
3. Maddesinin tanımlar bölümünde,
Kültür Varlıklarını; tarih öncesi ve tarihli
devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel
sanatlarla ilgili bulunan veya tarih
öncesi ya da tarihi devirlerde sosyal
yaşama konu olmuş bilimsel ve kültürel
açıdan özgün değer taşıyan yer
üstünde, yer altında veya su altındaki
bütün taşınır ve taşınmaz varlıklar
tanımlaması nedeni ile yer altında
yapılacak olan uygulamalar sırasında
2863 sayılı yasa kapsamına giren
herhangi
bir
kültür
varlığına
rastlanılması durumunda çalışmalar
ivedilikle durdurulacak ve Muğla Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu
Müdürlüğü ve ilgili Müze Müdürlüğü‟ne
haber verilerek rastlantısal buluntu
prosedürü uygulanacaktır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

V.2.1

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ,
Müşavir,
Yüklenici,
Muğla Kültür
Varlıklarını
Koruma Bölge
Kurulu
Müdürlüğü ve
ilgili Müze
Müdürlüğü

İşletme Aşaması Etki Azaltma Planı

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

İşletme/
Kullanım

Su
Kaynakları
ve Su
Kalitesi

 AAT alanları içerisinde yapılacak
olan
bakım-onarımlar
sırasında
atıksu, tehlikeli atık, atık yağ vb su
kaynaklarına karışmasını önlemek
için
eylem
planının
yapılması
sağlanacak, su ve atıksu yönetim
planı
çerçevesinde
çalışmalar
yürütülecektir.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ ve ilgili
teftiş mercileri

 Atıksu arıtma tesislerinde arıtılan
suyun tesislere kurulacak Sürekli
Atıksu İzleme Sistemi sayesinde
izlenmesi sağlanacak, çıkış suyu
parametrelerininKentsel Atıksuların
Arıtılması Yönetmeliğinde belirtilen
limit değerlerin altında kalması
sağlanacaktır. Deniz suyu kalitesi
kapsamında T.C Sağlık Bakanlığı
tarafından yürütülen Yüzme Suyu
Takip
Sistemi
verilerinden
yararlanılacaktır.
 Tesisin bakım faaliyetleri düzenli
olarak
gerçekleştirilecek, arıtma
veriminin korunması sağlanacaktır.
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Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

İşletme/
Kullanım

AAT
üniteleri ve
ünite
içlerinde
yer alan
pompalar
kaynaklı
Gürültü

 Hassas alıcılarda gürültü seviyesi
Çevresel
Gürültünün
Değerlendirilmesi
ve
Yönetimi
Yönetmeliği ve DBG ÇSG limit
değerlerini aşmamalıdır. Bu amaçla
yerleşim yerlerinde rahatsızlık olması
halindeilgili
ünitelerde
ve/veya
pompalarda
ses
izolasyonu
sağlanmalıdır.
Gürültüyü
kaynağında yok etmek amacıyla
blower motorları akustik kabin içine
alınmalı ve tesis bina içi duvarlarına
yalıtım yapılmalıdır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ

 Gürültüye neden olabilecek tüm
mekanik ekipmanların düzenli (aylık)
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 sağlanacaktır.

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

İşletme/
Kullanım

Toplum sağlığı
ve iş
güvenliği
(arıtma
tesisleri)

 Mekanik ve elektrik ekipmanların
yer aldığı binalarda uyarı işaretleri
olacaktır.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Kurumsal
Sorumluluk
MUSKİ

 Tesis içerisindeki yapılar güvenlik
çitleriyle
korunacaktır.
Tesise
görevli olmayan kişilerin girişlerine
izin verilmeyecek, çalışan personel
iş
güvenliği
kapsamında
eğitilecektir.
 Personelin hijyen ve güvenlik
eğitimine önem verilecektir. Covid19 pandemisi kapsamında tesiste
gerekli önlemler (sosyal mesafenin
korunması,
dezenfeksiyon
işlemlerinin yapılması ve gerekli
araç
gereç
temin
edilmesi)
alınacaktır.
 Tesislerde meydana gelebilecek
kaza riskine karşı acil durum eylem
planı hazırlanarak acil durum
donanımlarının çalışır ve kullanıma
hazır
durumda
tutulması
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sağlanacaktır.
 Bakım ve kontrol programlarında
optimum önlemlerin alınması,
 Acil durum donanımlarının çalışır
ve kullanıma hazır durumda
tutulması sağlanacaktır.
 Acil durum prosedürüne göre
işletme
personelinin
eğitimi
sağlanacak ve bu eğitimlerin belirli
aralıklarla tekrarı yapılacaktır.
 Taşınabilir pompa ve gerekli diğer
ekipmanın kolay erişilebilir yerlerde
bulundurulması sağlanacaktır.
 Acil durum karşısında en kritik
müdahalelerin
zamanında
yapılabilmesi
için
öncelikler
listesinin
hazırlanması
sağlanacaktır.
 Acil eylem durumunda operatörün
ihtiyaç
duyabileceği
bilgilerin
düzenli kaydedilerek saklanması
sağlanacaktır.
 Tüm faaliyetler, hem İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanunu (30 Haziran
2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi
Gazete) hem de ilgili yönetmelikleri
ile Dünya Bankası’nın ÇSG İlkeleri
doğrultusunda uygulanacaktır.
 Performans ve güvenlik açısından
uluslararası standartları karşılayan
ekipmanlar kullanılacaktır.

Aşama

İşletme/
Kullanım

Konu

İyileştirme Önlemi

Tehlikeli
Atık

 Arıtma tesislerinde bakım-onarım sonucu
oluşabilecek, atık motor veya hidrolik
yağlar, işletme içerisinde kırmızı atık yağ
varillerinde 6 ayı geçmeyecek şekilde
biriktirilerek, “Atık Yağların Yönetimi
Yönetmeliği” uyarınca, geri dönüşümü
sağlanacaktır.

Maliyet

Kurumsal
Sorumluluk

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

MUSKİ,
Çevre
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü,
Yüklenici

Aşama

Konu

İyileştirme Önlemi

Maliyet

İşletme/
Kullanım

Koku

 Atıksu Arıtma Tesislerinde koku
giderim üniteleri kurularak toplum
ve işçi sağlığı ile memnuniyeti
sağlanabilecektir.

Proje Bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.
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 MBR prosesinin kullanılması ile
çamur miktarında azalma olması
planlanmıştır. Arıtma çamurları
lisanslı
araçlar
ile
lisanslı
bertaraf/geri kazanım tesislerine
gönderilerek bertaraf/geri kazanımı
sağlanacaktır.

V.3.

İzleme Planı

Çevresel izleme, projenin uygulanması aşamasında, anahtar 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. Bu kapsamda planlanan proje için izleme ve ölçüm planı hazırlanmıştır.
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V.3.1

İnşaat Aşaması İzleme ve Ölçüm Planı

Parametre

Aşama

Ulaşım Güvenliği
ve Ulaşım
Kesintileri

İnşaat

Toz oluşumu

İnşaat

Hoş Olmayan
Gürültü, Titreşim
ve Egzoz Gazı
Etkileri

İnşaat

Akaryakıt, yağ,
antifriz, vs
dökülmeleri

İnşaat

Makine
emisyonlarından
dolayı hava
kalitesi
seviyesinde
düşüşler

İnşaat

Nisan 2022

Nerede
İzlenecek?
Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
alanları,
Gümbet ve
Gümüşlük
Mahalleleri ve
bağlı yollarda
Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
alanları ve
çevresinde yer
alan hassas
alanlarda
Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
alanları ve
çevresinde

Nasıl İzlenecek?
Yakın çevredeki nüfusun veya
ulaştırma faaliyetlerindeki
katılımcıların şikâyetlerine göre
Uyarıcı ve bilgilendirici işaretler
kontrolü ile

Ne Zaman
İzlenecek?
Çalışmaların
süresi boyunca
günlük olarak

Neden İzlenecektir?

Maliyet

Sorumluluk

Ulaşım kesintileri
önlemek ve ulaşım
güvenliğini sağlanması
amacıyla

Proje bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Yüklenici,
düzenleyici
merci

Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü
Yüklenici,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği İl
Müdürlüğü

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

Çalışmaların
süresi boyunca

İşçi ve toplum sağlığın
korunması ve Hava
Kalitesinin Korunması
amacıyla

Proje bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Görsel olarak - solunum
sistemindeki rahatsızlıklara bağlı
olarak yakın çevredeki nüfusun ve
işçilerin şikâyetlerine göre
ölçümler yapılarak

Çalışmaların
süresi boyunca

İşçi ve toplum sağlığın
korunması ve Hava
Kalitesinin Korunması
amacıyla

Proje bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
alanları
içerisinde

Dökülmeyi tespit etmeye yönelik
görsel inceleme

Çalışmaların
süresi boyunca
günlük olarak

Uygunsuz depolama,
taşıma ve bertarafının
önlenmesi amacıyla

Proje bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
alanları ve
çevresinde

Görsel olarak-solunum sisteminde
tahriş görülmesine dayalı olarakişçilerin 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.
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Parametre

Aşama

Kazı çalışmaları
ve moloz
biriktirilmesi
sonucu yer
yapısındaki
değişimler,
erozyon
Toplum sağlığı ve
iş güvenliği

İnşaat

İnşaat

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
alanları ve
çevresinde

Şikâyet
Mekanizması

İnşaat

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
alanları ve
çevresinde

İşçi Güvenliği –
koruyucu
ekipman
kullanımı, iş
güvenliği
eğitimleri ve İSG
önlemleri
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İnşaat

Nerede
İzlenecek?
Kazı
çalışmasının
gerçekleştirilece
ği Gümbet AAT
tesis alanı ve
çevresinde

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
alanları ve
çevresinde

Nasıl İzlenecek?
Görsel olarak - Jeoteknik,
incelemeler

Yerinde inceleme: Vatandaşın
kazalardan ve tehlikeli ve zararlı
atıklardan korunması için
yerleştirilen uyarı işaretlerinin,
bariyerlerin bulunup
bulunmadığının yerinde kontrolü,
İşçilere verilecek düzenli eğitimler
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.
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

Neden İzlenecektir?

Maliyet

Sorumluluk

Doğal toprak yapısının
korunması

Proje bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Yüklenici,
düzenleyici
merci

Çalışmaların
süresi boyunca
günlük

Toplum sağlığı ve iş
güvenliğinin korunması

Proje bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Yüklenici,
MUSKİ

Çalışmaların
süresi boyunca
günlük

Toplum sağlığı ve iş
güvenliğinin korunması

Proje bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Yüklenici,
MUSKİ

Çalışmaların
süresi boyunca
günlük olarak

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

Proje bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Yüklenici,
MUSKİ

Ne Zaman
İzlenecek?
Çalışmalara
başlamadan önce
ve çalışmalar
sırasında
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İşçi ve Toplum
Kaza istatistikleri
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Aşama

İnşaat

Nerede
İzlenecek?

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
alanları ve
çevresinde

Nasıl İzlenecek?
belirlenen aylık saatlerde eğitim
verilerek imza karşılığı kayıt altına
alınması,
Eğitim sonrası sınav ve
değerlendirme,
İSG önlemlerinin sahada
izlenmesi,
Covid-19 pandemisi kapsamında
ilave eğitimler ve koruyucu
ekipman sağlanması,
İç tetkikler ve düzenli saha
denetimlerinin yapılması,
Düzeltici ve önleyici faaliyet
mekanizmasının çalışır halde
tutulması,
Saha kontrolleri, geri bildirim ile
elde edilen veriler, kaza bildirim
tutanağı düzenlenerek kayıt altına
alınacak, aynı gün MUSKİ
yetkililerine iletilecektir. MUSKI
tarafından ivedilikle İller
Bankası’na haber verilecek. İller
Bankası tarafından da Dünya
Bankası, 3 gün içinde kaza ile
ilgili, 30 gün içerisinde de kaza
sonuç tutanağı ve alınacak ek
önlemler ile ilgili
bilgilendirilecektir.

Ne Zaman
İzlenecek?

Neden İzlenecektir?

Maliyet

Sorumluluk

Çalışmaların
süresi boyunca
günlük

Toplum sağlığı ve iş
güvenliğinin korunması

Proje bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Yüklenici,
MUSKİ
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Aşama

Şikâyet
Mekanizması

İnşaat

Nisan 2022

Nerede
İzlenecek?
Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
Alanları ve
çevresinde

Nasıl İzlenecek?
İnternet web sitesi üzerinden,
telefon ve MUSKİ’ ye yapılacak
yazılı müracaatlar ile izlenecektir.
“Şikâyet Kapanış Formu”
tutulacaktır.

Ne Zaman
İzlenecek?
Çalışmaların
süresi boyunca
günlük

Neden İzlenecektir?

Maliyet

Sorumluluk

Toplum sağlığı ve iş
güvenliğinin korunması

Proje bütçesi
kapsamında
karşılanacaktır.

Yüklenici,
MUSKİ
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V.3.2. İşletme Aşaması İzleme ve Ölçüm Planı
Parametre

Aşama

Nerede
İzlenecek?

Nasıl İzlenecek?

Ne Zaman İzlenecek?

Neden
İzlenecektir?

Maliyet

Sorumluluk

Atıksu

İşletme

AAT Çıkış Suları

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı
Sürekli Atıksu İzleme
Sistemi

Sürekli

MUSKİ

Gürültü

İşletme

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
Alanları

Gürültü ölçme cihazı ile
Ekipman bakım kontrol
formunun düzenli olarak
tutulması ile

Periyodik olarak (ayda
bir kere olması önerilir)
ve şikayet üzerine

Toplum sağlığı ve
çevrenin
korunması, tesisin
düzgün çalışıp
çalışmadığının
tespiti
Toplum sağlığının
korunması
amacıyla

MUSKİ

MUSKİ,
Çevre,
Şehircilik ve
İklim
Değişikliği
Bakanlığı
MUSKİ

Koku

İşletme

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
Alanları

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, iş
güvenliği eğitimleri
ve İSG önlemleri

İşletme

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
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

Çalışmaların süresi
boyunca günlük

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

Proje
bütçesi
kapsamın
da
karşılanac
aktır.

MUSKİ
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Parametre

Aşama

Nerede
İzlenecek?

Toplum sağlığı ve
güvenliği

İşletme

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
Alanları ve
çevresinde

Şikâyet
Mekanizması

İşletme

Gümbet AAT ve
Gümüşlük AAT
Alanları ve
çevresinde

Nisan 2022

Nasıl İzlenecek?

karşılığı kayıt altına
alınması,
Eğitim sonrası sınav ve
değerlendirme,
İSG önlemlerinin sahada
izlenmesi,
Covid-19 pandemisi
kapsamında ilave
eğitimler ve koruyucu
ekipman sağlanması,
İç tetkikler ve düzenli
saha denetimlerinin
yapılması,
Düzeltici ve önleyici
faaliyet mekanizmasının
çalışır halde tutulması,
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,
İnternet web sitesi
üzerinden, telefon ve
MUSKİ’ ye yapılacak
yazılı müracaatlar ile
izlenecektir.
“Şikâyet Kapanış Formu”
tutulacaktır.

Ne Zaman İzlenecek?

Neden
İzlenecektir?

Maliyet

Sorumluluk

Çalışmaların süresi
boyunca günlük

Toplum sağlığı ve
iş güvenliğinin
korunması

Proje
bütçesi
kapsamın
da
karşılanac
aktır.

MUSKİ

Çalışmaların süresi
boyunca günlük

Toplum sağlığı ve
iş güvenliğinin
korunması

Proje
bütçesi
kapsamın
da
karşılanac
aktır.

MUSKİ
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VI.

ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM YAPISI VE SORUMLULUKLAR

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ); 2560
Sayılı Kanuna 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 İlde 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 Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) kurulmuştur (Şekil 333).

Şekil 33 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. Bunun yanı sıra
yüklenicilerinin ve diğer alt yüklenicilerinin teknik performansı da dahil olmak üzere, genel Proje'nin
çevresel ve sosyal performansından nihai olarak sorumludur. MUSKİ’nin organizasyon şeması Şekil
34’de sunulmuş olup bu projenin yürütülmesi kapsamında Plan Proje Yatırım ve İnşaat Daire
Başkanlığı, Planlama ve Yatırım Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Atıksu Proje Şefliği sorumlu
olacaktır. MUSKİ'nin Atıksu Proje Şefliği bünyesinde bulunan ve halen Dünya Bankası tarafından
finanse edilen projelerde çevresel ve sosyal konuların yürütülmesinden, yönetilmesinden ve
izlenmesinden sorumlu olan çevre mühendisi, bu Projede de görev yapacak, ÇSYP'nin uygulanmasını
denetleyecek ve izleme sürecinden sorumlu olacaktır. Çevre mühendisi, gerektiğinde çevre ve sosyal
danışmanlar tarafından desteklenecektir.
MUSKİ, yüklenici firma ile birlikte projeden etkilenen toplumların ve grupların görüşlerini
alabilmek için halkın katılımı toplantısının organizasyonunu sağlamak ve şikayet mekanizmasının
oluşturularak hayata geçmesinden sorumludur.
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Finansal aracı olan İLBANK, çevresel ve sosyal performans dahil olmak üzere projenin ulusal
mevzuat ve Dünya Bankası standartları doğrultusunda başarılı bir şekilde uygulanmasından
sorumludur. İLBANK Bölge Müdürlüğü, inşaat süresince proje uygunluğunun kontrolörü olarak görev
yapacak ve projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için MUSKİ ile yakın işbirliği içinde çalışacaktır.
Dünya Bankası ve İLBANK, Proje ile ilgili çevre, etkilenen topluluklar, halk veya işçiler üzerinde,
bunlarla sınırlı olmamak üzere, önemli bir olumsuz etkisi olan veya olması muhtemel olan herhangi bir
olay veya kaza hakkında derhal bilgilendirilecektir.
Faaliyet kapsamındaki işler ve çalışma alanları ile bağlantılı (İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetmeliği’nde öngörüldüğü şekilde) risk analizi ve inşaat alanına özel Çevre ve Sosyal Yönetim
İzleme Raporları dahil olmak üzere ilgili tüm planlamayı Yüklenici yapacaktır. Çalışma alanının inşaat
öncesi incelemesi sonuçları Kontrollük teşkilatı tarafından kontrol edilecek olup, faaliyetlerin
başlamasından önce Yüklenici İdare tarafından hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Planında
belirtilen tüm izleme parametreleri ve konularla ilgili hazırlıklarını yapmak, önlemlerini almakla
yükümlüdür. İnşaat faaliyetleri sırasında ise Yüklenici bu hususlara bağlı kalarak imalatlarını
gerçekleştirecektir. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında oluşabilecek değişikliklerden dolayı çevresel ve
sosyal risklerin değişmesi durumunda, Yüklenici bu değişikliklere göre izleme planlarını değiştirmesi,
risklerin minimuma indirgeyerek ve/veya bertaraf ederek yükümlülüklerine devam etmesi
gerekmektedir.
ÇSYP temel inşaat faaliyetleri ve özellikle risk taşıyan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sırasında
uygulanması gereken çevresel ve sosyal etki azaltma yöntemleri ve güvenli çalışma uygulamalarını da
içerecektir. Yüklenicinin çalışmaları yürütmesi, saha, işçi ve vatandaş güvenliği, atıklarının nakliye
veya bertarafı vb. gibi faaliyetler için gerekli tüm izin ve ruhsatların alınması hususu kontrol edilecektir.
Yüklenicinin Çevre Uzmanı ve Sosyal uzmanı çalışma sahasında ÇSYP doğrultusunda çevresel ve
sosyal etkileri yok etmek /minimize etmek için gerekli önemleri almak ve izleme planlarını uygulamakla
yükümlü olacaktır. Çevre Uzmanı ve Sosyal Uzmanı çalışma sahasında sağlık, güvenlik ve çevre
yönetiminden sorumlu olacak ve faaliyetler sırasında çevrenin korumasını, yakın çevrede yer alan
yerleşimlerin sosyo-ekonomik özelliklerini, kamu mallarının sosyo-ekonomik değerini ve vatandaşların
gündelik yaşantısını göz önünde bulundurarak çalışmalarına devam edecektir. Önemli herhangi bir
çevresel veya sosyal olay/kaza (örn. Can ve/veya uzuv kayıplı kazalar, çevresel sızıntılar/kazalar vb)
olması durumunda, Yüklenici, MUSKİ’yi derhal bilgilendirecek ve MUSKİ üç iş günü içinde İLBANK ve
DB'sını bilgilendirecektir. 30 gün içinde olayın temel nedenleri ve yapılacak düzeltici faaliyetler
hakkında kök neden analizi raporunu İLBANK ve DB'na sunulacaktır. Bunun yanısıra Yüklenici tam
zamanlı olarak bir İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı istihdam edecektir. Yüklenici, Türk mevzuatına ve
DBG İSG Kılavuzlarına uygun olarak şantiye İSG risk değerlendirmesine dayalı olarak sahaya özel bir
İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Planı geliştirecektir.
Yüklenici tarafından gerçekleştirilen bu başvuru ve süreçler, Kontrollük teşkilatının denetiminde
olacaktır. Müşavir ise tüm bu süreçlerin onay, denetim ve izlemesinden sorumlu olacaktır. Müşavir
sahada yaptığı denetimler ve gözlemler doğrultusunda tespit edeceği uygunsuzlukları ve bu
uygunsuzların giderilmesi için alınması gereken aksiyonları aylık olarak MUSKİ’ye sunacaktır.

Nisan 2022

106 / 121

MUS-W3 MEVCUT AAT’LERİN REVİZYONU
(GÜMBET VE GÜMÜŞLÜK AAT)

Şekil 34 MUSKİ Organizasyon Şeması

VI.1.

Eğitim

ÇSYP’nin etkin bir şekilde uygulanabilmesi için ikinci önemli husus inşaat faaliyetlerinde
çalışacak personelin (mühendis, teknik eleman, işçi vb.), çevresel ve sosyal etkiler, iş sağlığı ve
güvenliği konularında eğitilmesidir. Projenin eğitim çalışmaları müşavir kontrolünde yüklenici
tarafından gerçekleştirilecektir. Yüklenici genelde çevresel, sosyal ve İSG konularında, özelde ise
ÇSYP gereklilikleri hususunda personelini bilgilendirmeli ve eğitim verdirmelidir. Bunun için kendi öz
kaynaklarını kullanabileceği gibi, özel firmalardan veya üniversitelerin ilgili bölümlerinden hizmet
alabilir. Çevre, sosyal ve iş sağlığı ve güvenliği eğitim programı aşağıda hususları içermelidir:










Roller, sorumluluklar (uygulama, izleme, raporlama, supervizyon vs.)
Ulusal mevzuat ve Dünya Bankası gereklilikleri kapsamında projelerin çevresel ve sosyal
etkileri ve etki azaltma uygulamaları (bkz. Bölüm 6.3. Etki Azaltma Planı),
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,
Proje sürecinde gelebilecek her türlü şikayet ve talebin projeye ait şikayet
mekanizmasında kayıt altına alınarak, zamanlı bir şekilde yanıtlanması konusunda eğitim
verilmesi,
İş sağlığı ve güvenliği,
Toplum güvenliği ve halk sağlığı,
Acil durum eylem planı ve risk etmenleri

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.
VI.2.

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 42’de verilmiştir.
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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.
Tablo 42 Rol ve Sorumluluklar

Finansal Roller
Başvuru Süreci

Belediye- MUSKİ
Talep sahibi
Talebe Dayalı
Başvuruların
Sunulması

Hazırlık Süreci

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

Personel Sayısı

Bir Sosyal Uzman ve
Bir Çevre Uzmanını
görevlendirmek

Proje Rolleri

ÇSYP’nin
hazırlanması ve
şikayet
mekanizmasının
oluşturulması
Tüm proje yapım
işlerinin ve
danışmanlık
hizmetlerinin önceden
tanımlanmış kurallar
çerçevesinde ihale
edilmesi
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İller Bankası
Finansla Aracı
Dünya Bankası’na bilgi
verilmek üzere
başvuruların incelenmesi /
analiz edilmesi
Proje boyunca ilgili tüm
kural ve düzenlemelere
uyulmasını sağlamak için
seçilen belediyeler
arasında koordinasyonun
sağlanması
Yatırım seçenekleri için
dahili çalışma yapısının
düzenlenmesi
Ekibin yapısının
belirlenmesi
ÇSYP ve Şikayet
mekanizmasının izlenmesi
konusundaki ana sorumlu
Dünya Bankası’nın
çevresel ve sosyal koruma
önlemi politikalarının
uygun şekilde
uygulanmasını sağlamak
için tüm sürecin
denetlenmesi ve izlenmesi

Dünya Bankası
Ana finansman kaynağı
Sekiz katılımcı belediye ile
ilgili kesin kararın kabul
edilmesi
Hazırlık aşaması sırasında
performans ve ilerleme veri
tabanı sisteminin
geliştirilmesinde İller
Bankası’na yardımcı
olunması
İller Bankası’na teknik
kılavuzluk sağlanması
İzleme ekibinin
oluşturulmasında İller
Bankası’na yardımcı
olunması
Proje geliştirme
aşamalarının genel olarak
incelenmesi
Banka standartlarına uyulup
uyulmadığını tespit etmek
için gelen raporların
incelenmesi
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Diğer Paydaşların Sorumlulukları
İller Bankası
İller Bankası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili kurumudur. İller Bankası’nın iki
ana fonksiyonu bulunmaktadır:
a) Teknik yardım, hibeler ve krediler üzerinden yerel düzeyde altyapı gelişimini desteklemek,
b) Merkezi vergi gelirlerini yerel idarelere aktarmak,
Belediyeler İller Bankası'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 İller Bankası
aşağıdakilerin yerine getirildiğini temin edecektir:


MUSKİ’nin proje dokümanlarının Dünya Bankası gerekliliklerine uygun olarak hazırlanması
konusunda ve halkın katılımı ve duyuru gereklilikleri rehberlik sağlamak,



MUSKİ görevlilerine ve müşavirlerine, Dünya Bankası’nın kültürel varlıklar, doğal yaşam
alanları, ormanlar ve uluslararası su yolları hakkındaki koruma önlemleri gereklilikleri
(dokümanlar ve prosedürler) 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 Iller 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, Banka’dan sağlanan kredinin ilgili iş kapsamında harcanmasını ve
bu iş ile ilgili gerçekleştirilen İhalelerin ve Sözleşmelerin Dünya Bankası ihale ve sözleşme
dokümanlarına ve prosedürlerine uygunluğunu denetlemek ve 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 için ihaleye çıkılmadan önce MUSKİ
tarafından ÇSYP’nin ihale dokümanına eklenerek yüklenicinin çevresel ve sosyal konulardaki
taahhütler konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Yüklenici tarafından gerçekleştirilmesi gereken
ve müşavir tarafından denetlenecek faaliyetler şu şekildedir:
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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,
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,
En az bir tam zamanlı Çevre Uzmanı bulundurmak,
En az bir tam zamanlı Sosyal Uzman bulundurmak,
İlgili sertifikaya sahip en az bir tam zamanlı İSG Uzmanı bulundurmak,
Gerekirse uzman sayısı artırılacaktır. İlgili uzmanlar çevresel, sosyal ve İSG ile ilgili risklerin
tanımlanmasından ve yönetiminden sorumlu olacak ve gerektiğinde düzeltici eylemlerin
başlatılmasını sağlayacaktır. Uzmanlar ayrıca Yüklenici tarafından sağlanan hizmetlerin
performansını izleyecek ve değerlendirecektir. Ayrıca, Denetim Danışmanı, inşaat
aşamasında Projenin çevresel, sosyal ve İSG konularına ilişkin düzenli aylık raporların
hazırlanmasından ve sunulmasından sorumlu olacaktır.
Müşavir








VI.3.

Sözleşme dokümanının bir parçası olan ÇSYP dokümanı içerisinde yer alan tüm şartların ve
kuralların sahada ve teknik ofiste hayata geçirilip geçirilmediğini denetlemek,
İnşaat aşamasında çalışacak personele gerekli eğitimlerin verilip verilmediğinin kontrolünü
yapmak,
Şikayet mekanizmasının yönetilmesi ve düzenli olarak MUSKİ’ye şikayetlerin raporlanmasının
denetim ve takibini yapmak,
İlgili sertifikaya sahip en az bir tam zamanlı İSG Uzmanı bulundurmak,
Çevre Uzmanı ve Sosyal Uzman görevlendirerek aylık bazda saha ve doküman kontrolü
yaptırmak, söz konusu denetim raporlarını aylık olarak MUSKİ’ye iletmek,
Sözleşmesel cezaları takip etmek, yüklenicinin çalışmalarının uygunluğunu denetlemek,
uyarılarda ve yönlendirmelerde bulunmak.
Şikayet Mekanizması

Projeden etkilenen paydaşların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini almak, çözmek ve takip
etmek için MUSKİ tarafından bir şikayet mekanizması oluşturulmuştur. Şikayet mekanizmasındaki en
önemli nokta, tüm talep/öneri/şikayetlerin MUSKİ tarafından önceden belirlenmiş bir zaman
çizelgesinde ve konuların içeriklerine göre etkin bir şekilde alınmasını, kaydedilmesini, yanıtlanmasını
ve düzeltici/düzenleyici aksiyonun alınmasıdır. Talep/Öneri/Şikâyetlere verilen cevaplar her iki taraf
için de tatmin edici olmalıdır. Şikayetlerin kapatılması için faaliyetler takip edilecek ve düzeltici
faaliyetlerin sonuçları hakkında şikâyetçiler bilgilendirilecektir. Ek olarak, Paydaşlar şikayetlerinin
anonim olarak ele alınmasını talep edebilecektir. Bu durumda şikayet için alınan aksiyon ve aksiyonun
sonucu MUSKİ’nin web sitesinde yayınlanarak şikayet kapatılacaktır.
Ayrıca Proje Şikayet Mekanizması, Cinsel Sömürü ve İstismar/Cinsel Taciz (CS/İSC) ile ilgili
gizli şikayetleri özel önlemlerle kabul etmek ve konuyuele almak için ayrı bir kanal içerecektir. Bir
çalışan CS/İSC sorunuyla karşı karşıya kalırsa, bu tür davaları ele almak için yasalarda belirtildiği gibi,
daha yüksek bir amirine başvurabilecek veya doğrudan kolluk kuvvetlerine gidebilecektir. CS/İSC ile
ilgili şikayeti alan MUSKİ, bu şikayeti derhal ilgili kurumlara yönlendirecek ve şikayetin İLBANK'ın
Şikayet Mekanizması Prosedüründe belirtildiği gibi yönlendirildiğini kaydedecektir. CS/İSC ile ilgili
şikayetlerin tüm detayları kesinlikle gizli tutulacaktır.
Projeye özel şikayet mekanizması, Projenin hem inşaat hem de işletme aşamalarında MUSKİ
tarafından benimsenecek ve kullanılacaktır. Proje ile ilgili tüm şikayetler değerlendirilecek ve
yanıtlanacaktır. Şikayetçi herhangi bir kişi veya kuruluş olabilecektir. Şikayet mekanizması hem iç
(MUSKİ çalışanları ve yüklenici/ler gibi) hem de dış paydaşlara hizmet edecektir.
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. MUSKİ'nin iletişim araçlarının yanı sıra, şikayetlerin iletilmesi için aşağıdaki iletişim kanalları
kullanılabilir.


Şantiyelerdeki şikayet kutuları (esas olarak iç şikayetler için) ve ilgili mahallelerin
Muhtarlıkları ve/veya Şikayet kutuları için seçilen noktalar,



Şantiyelerde kapı bekçileri ve şantiye yöneticileri ile doğrudan temas,



Toplantılar ve resmi/resmi olmayan istişareler



Şikayetler, aşağıda belirtilen yollardan herhangi biri ile yapılabilir:

MUSKİ:

Paydaşların şikayetlerini iletmek için kullanacakları MUSKİ ofislerinin iletişim bilgileri aşağıda
yer almaktadır. MUSKİ'nin İletişim Bilgileri;
o
o
o
o
o
o

İnternet sitesi
: https://www.muski.gov.tr
E-posta
: MUSKİ web sitesinde (https://www.muski.gov.tr/bize-yazin) dijital
olarak doldurulabilen bir iletişim formu bulunmaktadır.
Telefon numarası
:+90 352 337 09 32
Resmi mektup
: Orhaniye Mah. Uğur Mumcu Bulvarı No:41 Menteşe/MUĞLA
İrtibat Kişisi
: Emine Başaran Tamer
İrtibat Kişisi İletişim
: +90 535 107 40 57/ emine.basarantamer@muski.gov.tr

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi;

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), Türk vatandaşları, tüzel kişiler ve yabancılar için
merkezi bir şikayet sistemi sağlamaktadır. CİMER, Proje paydaşlarına, Proje ile ilgili şikayetlerini ve
geri bildirimlerini doğrudan devlet yetkililerine iletmek için alternatif ve iyi bilinen bir kanal olarak
sunulacaktır.
o
o
o
o

İnternet sitesi
: www.cimer.gov.tr
Çağrı Merkezi
: 150
Telefon numarası
: +90 312 525 55 55
Faks numarası : +90 0312 473 64 94

Yabancılar İletişim Merkezi:
Yabancılar İletişim Merkezi: Yabancılar İletişim Merkezi (YİMER), yabancılar için merkezi bir
şikayet sistemi sunmaktadır. YİMER, Projenin yabancı uyruklu paydaşlarına, Proje ile ilgili şikayetlerini
ve geri bildirimlerini doğrudan devlet yetkililerine iletmek için alternatif ve iyi bilinen bir kanal olarak
sunulacaktır.
o
o
o
o

İnternet sitesi
: www.yimer.gov.tr
Çağrı Merkezi
: 157
Telefon numarası
: +90 312 5157 11 22
Faks numarası : +90 0312 920 06 09

İLBANK:
Ayrıca şikayet sahipleri, MUSKİ’den aldıkları geri dönüşleri yeterli bulmamaları halinde,
dilerlerse aşağıdaki iletişim araçlarını kullanarak bir üst merci olarak İLBANK'a şikayetlerini iletebilirler.
o
o
o
o
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İnternet sitesi
: https://www.ilbank.gov.tr/form/bilgiedinmeuluslararasi
E-posta
: bilguidb@ibank.gov.tr ve etikuidb@ilbank.gov.tr
Telefon numarası
: +90 312 508 79 79
Resmi mektup : İLBANK Uluslararası İlişkiler Birimi, GM Ekibi (mektuplar kişisel veya
gizli olarak işaretlenmelidir) Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No:12
Çukurambar / Çankaya / Ankara
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Tablo 43 Şikayet Mekanizması Akış Diagramı

Şikayet Süreci
Şikayetin sunulması

Aksiyon
Şikayetin yukarıda açıklanan herhangi bir iletişim kanalıyla
alınması.
Şikayet Formunu doldurarak (örnek için Ek-6’ya bakınız)
şikayetler kayıt altına alınır. Tüm şikayetler iki (2) gün
içinde kaydedilecek ve şikayetçiye geri bildirimde
bulunulacaktır.

Şikayet kaydı

Şikayetçi, bu şikayetin anonim olarak ele alınmasını talep
ederse, bu şikayet isimsiz olarak kaydedilecek ve talep
karşılanacaktır. Konuyla ilgili alınan aksiyon isimsiz kişinin
iletişim kanalı mevcut değilse MUSKİ’nin web sitesinde
yayınlanacaktır.

Şikayetin değerlendirilmesi

Şikayetlerin 10 iş günü içerisinde değerlendirilecek ve
şikayetin kabul edilebilirlik kriterlerine uygun olup olmadığı
belirlenecektir Şikayetin geçerli olmaması durumunda
şikayet sahibine gerekli açıklamanın yapılacaktır.

Şikayetleri yanıtlamak

Şikayet değerlendirilecektir. Gerekirse şikayet yerinde
incelenecektir. Şikayetin türüne bağlı olarak etkilenen
topluluk temsilcilerine danışılacaktır.
Şikayetin giderilmesi için alınan aksiyonlar ve sonuçları
dilekçe sahibine iletilecektir.
Çözüme kavuşturulamaz ise şikayet sahibi şikayetin
içeriğine göre Asliye Mahkemesi'ne ve/veya İLBANK'a
başvurma hakkına sahip olacaktır.

Şikayet kapatma

Şikayetçinin şikayetinin kapanma süresi ile ilgili alternatif bir
anlaşma yapılmadığı takdirde, şikayetler başvuru tarihinden
itibaren on beş (15) İş Günü içinde ilgili aksiyonlar alınacak
ve aksiyonlar belgelenecektir. DevamındaŞikayet Kapatma
Formu kullanılarak(örnek için Ek-6’ya bakınız) kapatılır.
Bu noktada, anonim olarak kaydedilen şikayetlerin sonucun
MUSKİ web sitesinde paylaşılacak olup, böylece kimliği
belirsiz şikayetçiler şikayetleri ve sonuçları hakkında
bilgilendirilecektir.

Bir şikayet çözülemezse

Proje
Şikayet
mekanizması,
İLBANK
tarafından
izlenmektedir. Şikayetler
MUSKİ
tarafından
değerlendirilecek ve İLBANK'a bilgi verilecektir.
Şikayetin giderilmesi için alınan aksiyonlar MUSKİ
tarafından şikayet sahibine iletilecektir. İLBANK, şikayet
mekanizmasının sorunsuz bir şekilde işlemesi için
MUSKİ’yi izleyecektir.
Şikayet çözüme kavuşturulamaz ise şikayet sahibi Asliye
Hukuk Mahkemesi'ne veya İLBANK’a başvurabilecektir.

Raporlama

Sorumlu departman tarafından tüm süreçlerin Şikayet
sürecine uygun olarak yürütülmesi sağlanacaktır.
Şikayetler, türleri, sıklığı ve şikayetlerin nasıl çözüldüğü
hususlarında analiz edilebilmesi için düzenli aralıklarla
izlenecek ve raporlanacaktır.
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VII.

HALKIN KATILIMI

VII.1. Daha Önce Gerçekleştirilen İstişare Faaliyetleri
Bugüne kadar (Kasım 2021) ÇSYP Revizyonu kapsamında yürütülmüş olan tüm istişare
faaliyetlerine ilişkin bilgiler Tablo 44’de sunulmaktadır.
Tablo 44 Daha Önce Gerçekleştirilen İstişare Faaliyeti Takip Tablosu

Konu

Faaliyetin
Türü

İstişare
Edilen Grup

Tarih

Şikayet/Görüşlere
ilişkin yazışmalar

Halkın
Görüşlerinin
Alınması

Bodrum
İlçesi’nde
yaşayan kişiler

Şikayet/Görüşlere
ilişkin yazışmalar

Halkın
Görüşlerinin
Alınması

Bodrum
İlçesi’nde
yaşayan kişiler

Proje
Revizyonu
Bilgilendirmesi

Yerel
Toplulukla
İstişare
Toplantısı

Bodrum
TMMOB
Üyeleri

Şikayetler
kapsamında
Proje
Revizyonu
Bilgilendirmesi

Yerel
Toplulukla
İstişare
Toplantısı

Bodrum
İlçesi’nde
yaşayan kişiler

Proje Revizyonunun
paydaşlara
aktarılması,
proje
kapsamında
karşılıklı
istişare
gerçekleştirilmesi

Yerel
Toplulukla
İstişare
Toplantısı

İller Bankası
Yetkilileri,
Bodrum
İlçesi’nde
yaşayan
kişiler,
Proje Müşavir
ve
Danışmanları,

19.04.2021 Proje
kapsamında
iletilen
görüş ve öneriler kapsamında
geri dönüşler sağlanmıştır.
Görüş ve öneride bulunan
paydaşlar
ile
18.08.2021
tarihinde
toplantı
düzenlenmiştir. (bkz.Ek-7)
25.05.2021 Proje
kapsamında
iletilen
görüş ve öneriler kapsamında
geri dönüşler sağlanmıştır.
Görüş ve öneride bulunan
paydaşlar
ile
18.08.2021
tarihinde
toplantı
düzenlenmiştir. (bkz.Ek-7)
09.06.2021 Proje revizyonu kapsamında
TMMOB’nun yapmış olduğu
basın açıklamasına istinaden
Gümüşlük AAT MBR sistemi
aktarılmış
olup,
sorulara
cevaplar verilmiştir. İstişare
formu ve toplantı fotoğrafları
Ek-7’de sunulmuştur.
18.08.2021 Proje revizyonu kapsamında
19.04.2021 ve 27.05.2021
tarihlerinde sunulan şikayet
dilekçelerine
istinaden
şikayetçilere ve yerel halkla
Gümüşlük AAT MBR sistemi
aktarılmış
olup,
sorulara
cevaplar
verilmiştir.
Söz
konusu soru ve cevaplar
İstişare Formu içerisinde Ek7’de sunulmuştur.
20.10.2021 Projede
gerçekleştirilen
revizyonlar ve projenin son
durumu
hakkında
sunum
yapılmış, MBR revizyonunun
ortaya çıkmış olduğu tarihten
itibaren
süreç
içerisinde
halktan ve meslek odalarından
gelen
görüşler
değerlendirilmiştir. Halkın proje
kapsamında
daha
önceki
toplantılar ve yazışmalarda da
dile getirmiş olduğu görüşleri
bu toplantıda tekrar ele alınmış
ve çözüm olarak gri şebeke
kurulması
ile
Gümüşlük
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AAT’nin atıksularının sulama
suyu olarak değerlendirilmesi
önerilmiştir. İzlenecek yol ve
projenin
son
tasarımı
katılımcılar
ile
birlikte
kararlaştırılmış
ve
uygun
bulunmuştur.
Yapılan
son
istişare
toplantısına
ilişkin
istişare formu, anketler ve
fotoğraflar
Ek-7’de
sunulmuştur.
Gerçekleştirilen toplantılara ilişkin toplantı fotoğrafları ve istişare formu Ek-7 ’de sunulmuştur.
18.08.2021 tarihindeki toplantıya yöre halkı katılım sağlamış ve MUSKİ’nin proje sunumu
akabinde projeye ilişkin görüş ve öneriler paylaşılmıştır. Toplantıya katılan paydaşlar; Gümüşlü AAT
‘nin deşarjının yapıldığı Karakova Deresi’nin denize döküldüğü Çayıraltı Plajı’nda, proje kaynaklı ilave
kirlilik oluşmasını istemediklerini belirtmiş ve ana gündem olarak bu konu üzerinde konuşulmuştur.
Toplantıda, MUSKİ yetkilileri tarafından Gümüşlük AAT’de neden kapasite artışına gidilmek zorunda
kalındığı yöre halkına anlatılmıştır. Ayrıca kapasite artışı projesi ile birlikte kurulacak MBR sisteminin
avantajları ve arıtılmış su kalitesindeki iyileşmeler üzerinde durulmuştur. Kapasite artışının bölgedeki
mevcut durumu kötüye götürmeyeceği aksine su kalitesini iyileştireceği paydaşlara anlatılmıştır.
Ancak, gerçekleştirilen toplantı sonucunda katılımcıların çekinceleri tam olarak giderilememiş, projeye
ilişkin farklı alternatifler getirilmesi talep edilmiştir.
18.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantı akabinde İller Bankası yetkilileri, Müşavir Firma
yetkilileri, Yüklenici firma yetkilileri ve Arüv Çevre’nin katılımı ile 20.10.2021 tarihinde daha geniş
katılımlı bir toplantı düzenlenmiş ve 18.08.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda MUSKİ’ye
aktarılan öneri ve şikayetler kapsamında görüşülmüştür. 20.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen
toplantıda paydaşlardan gelen görüş ve öneriler çerçevesinde İller Bankası yetkilileri tarafından gri
şebeke kurulması ve arıtılmış suların park bahçe sulamasında kullanılması alternatifi sunulmuş ve
olumlu değerlendirilmiştir. Katılımcılar daha önce dile getirmiş oldukları Gümüşlük AAT sularının
deşarj yöntemi ve deşarj yeri ile ilgili şikayetlerini aktarmış, çözüm olarak sunulan gri şebeke
kurulması ve arıtılmış suyun kKarakova deresine deşarj edilmek suretiyle denize ulaşması yerine
sulama suyu olarak değerlendirilmesi yöntemini uygun bulmuştur. Toplantıya ilişkin görüş, öneriler ve
anket çalışmaları aşağıda sunulmuştur.
A. 20.10.2021 TARİHLİ TOPLANTIDAKİ SUNUM SONRASI SORULAR VE CEVAPLARI
Soru

: Kişi – 1

- Nüfus projeksiyonu neden 50 yıllık değil de 30 yıllık yapıldı? Dünya Bankası kredisiyle yapılan
diğer işlerde kaç yıllık projeksiyon kullanılmaktadır?
Cevap

: MUSKİ

- Nüfus projeksiyonu kavramı projenin yapıldığı bölgelere özgü olarak değişkenlik gösterebilir;
genelde projeler iki kademeli tasarlanmaktadır. Bu iki kademe genelde 15 ve 30 yıllık olarak
tasarlanmaktadır. 2037’ye göre yapılan projeksiyon Gümüşlük Mahallesi’nin faydasınadır. Gümüşlük
Mahallesi için 9900 m3/gün’e tekabül eden müstakbel nüfusa 2037 yılında ulaşılacağı hesaplanmıştır.
Gümüşlük Mahallesi’nin gerek imar sınırları olarak gerekse nüfus artış hızına bağlı olarak belli bir
limite kadar çoğalacağı varsayılmaktadır. 2037 yılının yaz aylarında, en yoğun dönemde oluşacak
atıksu pik debisi 9900 m 3/gündür. Tesise ilk etapta bu debi gelmeyecek olup, MBR kasetleri ve pek
çok ünite yedekli çalışacaktır. Bu da işletme açısından kolaylıklar sağlayacak olup düzenli yıkama
sayesinde MBR kasetlerinden maksimum verim alınması sağlanacaktır. Gümüşlük’ün hızlı büyüyen bir
bölge olmasından dolayı 2037 yılı sonrası gelişecek olan teknolojiyle birlikte ileri yılların tasarlanması
daha uygun olacaktır.
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Soru

: Kişi – 2

- Yapılacak revizyonun teknik detaylarını çok fazla anlayamıyoruz ancak çevreyi korumak adına
bir hamle olduğunu biliyoruz. Halk olarak, idarenin en iyi teknolojiyi kullanıldığından ve dereye
yapılacak olan deşarjın denize zarar vermeyeceğinden emin olmak istiyoruz.
Cevap

: MUSKİ

- Yapılan projelerde dünya bankası kredilerinin kullanılmasının en büyük avantajı, Türk
Standartları’nın çok üzerinde olan IFC Standartları uygulanıyor olmasıdır. Mevcut durumda kötü
işletilen paket arıtma tesisleri ve geçirimliliği yüksek olan fosseptiklerin halihazırda dereye ve denizde
yarattığı kirlilik gözle görülmektedir. Eğer bu revizyon gerçekleştirilemez ise Gümüşlük şu anki
durumundan daha da kötü bir hal alacaktır. MBR sistemleri günümüzdeki en ileri atıksu arıtma
teknolojisidir. Özellikle Gümüşlük’de alanın dar olması ve özel bir bölge olmasından dolayı bu şekilde
bir revizyon ile alan verimli kullanılabilecek ve koku problemi de en aza indirgenecektir. Türkiye’nin ilk
MBR tesisi de Bodrum Konacık’da bulunduğundan MUSKİ işletme konusunda gerekli tecrübelere
sabittir.
Soru

: Kişi – 3

Çıkış suyunun sulamada kullanılacağını söylediniz ancak bir projeden bahsetmediniz. Bir proje
varsa ayrıntısını bilmek istiyoruz.
Cevap

: MUSKİ

Turgutreis Gri Su Şebekesi projesi tamamlanmış durumdadır. Dün itibari ile Gümüşlük için de
proje çalışmalarının başlatılması için talimat verilmiştir. Gri Su Şebekesi kurulması için gerekli olan
finansal desteğin sağlanacağı İLBANK tarafından dile getirilmiştir. Gerekli kredinin sağlanması
akabinde MUSKİ olarak yapım işinin başlatılması planlanmaktadır. Bu projeye özgü olarak hazırlanan
ÇSYP(Çevresel Ve Sosyal Yönetim Planı) ‘de bu planlama ile ilgili çalışmalar görülebilecek ve gerek
kara gerek deniz ekosistemindeki etkiler en aza indirgenecektir. Gri su şebekesi ile ileri kalitedeki
deşarj suyunun büyük oranının Muğla Merkez örneğindeki gibi park ve refüjlerde kullanılması
amaçlanmaktadır.
B. 20.10.2021 TARİHLİ TOPLANTIDAKİ ANKET ÇALIŞMALARI
Kişilerin projeler hakkındaki düşüncelerinin değerlendirilmesi, bölge halkı ihtiyaçlarının
belirlenmesi, hassasiyet gösterdikleri konuların tespiti ve memnuniyet durumlarının ölçülmesi amaçlı,
istişare toplantısı günü proje ile ilgili görüşlerin alınması amacıyla bölge halkına hazırlanan anket
formları dağıtılmıştır. Yapılan anket çalışmaları bilgisayar ortamına atılarak, anket sonucu ortaya çıkan
hesaplamalar yapılmıştır. Anket çalışmalarında her bir soruya verilen toplam cevap şıkları
değerlendirilmiştir. Ankete ait sorulara verilen cevapların yüzde olarak gösterildiği grafikler aşağıda
sunulmuştur.

1. Projeyle olan ilginiz?
a) Bölgede İkamet ediyorum
b) Bölgeyi tanımıyorum
c) Diğer
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0%

13%

a
b
c
87%

2. Proje hakkında yeterli bilgiye sahip misiniz?
a) Evet
b) Hayır

%32
b

a
b

%68
a

3. Projenin gerekli olduğunu düşünüyor musunuz?
a) Evet
b) Hayır
c) Bilmiyorum
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a
b
c
%100
a

4. Proje ile ilgili görüşleriniz nelerdir?
a) Destekliyorum
b) Karasızım
c) Bilgim yok
d) Desteklemiyorum

0%
0%

0%

a
b
c
d
100%

5. Projenin çevre ve insan sağlığı üzerinde ne tür etkilerde bulunacağını düşüyorsunuz?
a) Faydalı
b) Zararlı
c) Etkisiz
d) Bilmiyorum
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a
b
%100
a

c
d

6. Çevrenin ve denizin korunması hususunda projenin nasıl bir katkısı olacağını
düşünüyorsunuz?
a) Olumlu
b) Olumsuz
c) Etkisiz
d) Bilgim yok

d; 17%
a
c; 16%

a; 67%

b
c
d

7. Planlanan proje hakkında daha önce bir bilgiye sahip miydiniz?
a) Evet detaylı bilgiye sahibim
b) Kısmen
c) Hayır
d) Bilgim Yok
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d; 0%
c; 17%
a
a; 50%
b; 33%

b
c
d

C. YORUMLAR
20.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda paydaşlardan gelen görüş ve öneriler
çerçevesinde İller Bankası yetkilileri tarafından gri şebeke kurulması ve arıtılmış suların park bahçe
sulamasında kullanılması alternatifi sunulmuş ve olumlu değerlendirilmiştir. Katılımcılar daha önce dile
getirmiş oldukları Gümüşlük AAT sularının deşarj yöntemi ve deşarj yeri ile ilgili şikâyetlerini aktarmış,
çözüm olarak sunulan gri şebeke kurulması ve arıtılmış suyun Karakova deresine deşarj edilmek
suretiyle denize ulaşması yerine sulama suyu olarak değerlendirilmesi yöntemini uygun bulmuştur.
Bölge halkı ile yapılan toplantı ve 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 projenin gri şebeke
revizyonu sağlanarak hayata geçirilmesine olumlu yaklaştığı kanaatine varılmıştır.
VII.2. ÇSYP Kapsamında Gerçekleştirilecek Halkın Katılımı Toplantisi
Proje revizyonu kapsamında hazırlanmış olan iş bu Taslak Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı,
projede yapılan değişiklikler ve halkın görüş ve önerilerine istinaden düzenlenmiştir. Süreç içerisinde
ilgili paydaşlardan gelen tüm bilgi/görüş ve öneriler derlenerek proje tasarımına mümkün olduğunca
yansıtılmasına çalışılmıştır. Projede yapılan değişiklikler öncesi ve sonrası aşamalarda proje
paydaşları ile istişare faaliyetleri yürütülmüş olup yapılacak çalışmalarda projeden etkilenen kişilerin
(PEK) görüşleri doğrultusunda projeye yön verilmiştir. Revize ÇSYP’nin onaylanması ile birlikte ilgili
Rapor MUSKI, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyesi web sitelerinde paydaşların bilgi ve
ilgisine sunulacaktır.
Dünya genelinde devam eden Covid-19 pandemisi nedeniyle proje revizyonları kapsamında
resmi halkın katılım toplantısı düzenlenmemiş olup, salgının ilerleyişine bağlı olarak ilerleyen süreçte
tekrar değerlendirilecektir. Raporun onaylanması ve sonraki aşamalarında salgının seyrinde gerileme
olması durumunda geniş çaplı olarak 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.
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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 Nihai ÇSYP dokümanına yansıtılarak daha sonrasında yayınlanacaktır. Gelen görüşler
doğrultusunda Nihai ÇSYP revizyonuna yön verilecektir.
ÇSYP Revizyon çalışmalarının nihai hale getirilmesinden sonra da ilgili paydaşlar, Rapor
içerisinde belirtilmiş olan kanallar ve araçlar vasıtasıyla her zaman görüş/öneri ve şikâyetlerini
MUSKI’ye iletebilecektir.
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VIII.




















KAYNAKLAR

Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Projesi (P128605) Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi, Mart
2016
Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi İstasyonları Mekanik Ekipmanlarının Yenilenmesi İçin Fizibilite
Raporu, Ocak 2016
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”
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı “Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği” ve 05.11.2013 tarih, 28812 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.”
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 Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği.”
Çevre ve Şehircilik Bakalığı, 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 Gazetede yayınlanarak
yürürlüğe giren “Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik”
Bir Isı Adası Olarak Bodrum Yerleşimi, Bodrum Hava Alanı Ve Yarımadanın Çevresindeki Deniz
Fenerlerinde Ölçülen Sıcaklık Değerlerinin Karşılaştırılması, M. Doğan KANTARCI

Nisan 2022
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1. ŞİKAYET SAHİBİ HAKKINDA BİLGİ
Ad Soyad:

Şikayetin Geliş Şekli:

TC Kimlik No:

Telefon / Ücretsiz Hat

Telefon:

Yüz Yüze Görüşme

Adres:

Web Sitesi / E-posta

E-Posta:

Diğer (Açıklayın)
Paydaş Tipi

Kamu Kurumu

PEB

Özel Teşebbüs

Meslek Odası

STK

İlgi Grupları

Sanayi Birlikleri

İşçi Sendikası

Medya

Üniversite

2. ŞİKAYETE İLİŞKİN DETAYLI BİLGİLER

Şikayetin açıklanması:

Şikayet sahibi tarafından
talep edilen çözüm
yöntemi

Kayıt eden kişi Ad
Soyad/İmza

Şikayet sahibi Ad Soyad/İmza
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ŞİKAYET KAPAMA FORMU
Referans No: MUS-W11. DÜZELTİCİ EYLEMİN BELİRLENMESİ
1

2

3

4

5

Sorumlu Departmanlar
2. ŞİKAYETİN SONLANDIRILMASI
Bu bölüm şikayet sahibi
tarafından “Şikayet
Kayıt Formu”nda
belirtilen şikayetin
giderilmesi durumunda
doldurulup
imzalanacaktır
Şikayetin Kapatılma
Tarihi:
............./…………/…………..

Şikayeti Kapatan Kişi Adı Soyadı / İmzası:

Şikayet Sahibinin Adı Soyadı /İmzası:
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1. GÖRÜŞME BİLGİLERİ
Görüşülen Kurum:

İletişim Şekli

Görüşülen Kişinin Adı-Soyadı:

Telefon / Ücretsiz Hat

Telefon:

Yüz Yüze Görüşme

Adres:

Web Sitesi / E-posta

E-Posta:

Diğer (Açıklayın)
Paydaş Tipi

Kamu Kurumu

PEB

Özel Teşebbüs

Meslek Odası

STK

İlgi Grupları

Sanayi Birlikleri

İşçi Sendikası

Medya

Üniversite

2. GÖRÜŞME DETAYLARI

Projeye ilişkin sorular:

Projeye ilişkin
kaygılar/geri bildirimler:
Yukarıda dile getirilen
görüşlere ilişkin verilen
yanıtlar:
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20.10.2021 TARİHLİ TOPLANTI
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Revizyon No

Revizyon Tarihi

Sunulma Nedeni

Rev00

17 Eylül 2021

Uygun Görüş

Rev01

11 Kasım 2021

Revizyon

Rev02

20 Aralık 2021

Revizyon

Rev03

15 Şubat 2022

Revizyon

REVİZYON TANIMLAMA SAYFASI
Rev.

Revizyon Tanımı

Rev 01

18 Ekim 2021 tarihli Dünya Bankasından gelen yorumlara istinaden revize edilmiştir.

Rev 02

7 Aralık 2021 tarhili Dünya Bankası / İller Bankası Çevrim İçi toplantıda beliren
görüşlere istinaden revize edilmiştir.

Rev 03

04 Şubat 2022 tarijli Dünya Bankasından gelen yorumlara istinaden revize edilmiştir.
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1. KONU
Muğla Belediyesi, 06 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı
yasa ile büyükşehir belediyesi statüsüne girmiş ve hizmet sınırları da il sınırı olacak şekilde
düzenlenmiştir.
Bu çerçevede, Muğla ili sınırları içerisinde, su temini ve atıksu yönetimine ilişkin tüm hizmetlerden
sorumlu olacak Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü
kurulmuştur.
MUSKİ, ilçe belediyelerinin sorumluluğunda olan tüm kanalizasyon sistemlerini, terfi istasyonlarını
ve atıksu arıtma tesislerini devralarak, işletmeye başlamıştır.
Özellikle Bodrum Yarımadası’nda, zamanın ilçe belediyelerinin sınırlı kaynakları ile yapılmış, uzun
yıllardan beri işletilmekte olan ve düzenli bakım onarımı yapılamamış atıksu arıtma tesislerinin ciddi
bir bakım onarıma ihtiyacı doğmuştur. Ancak, Bodrum Yarımadası’nda mevcut atıksu arıtma
tesislerinin tek sorunu elektromekanik ekipman yenileme veya bakım onarım ile aşılacak kadar sınırlı
kalmamıştır.
Projelendirme aşamasında en az 20 yıllık bir projeksiyon ile kapasitesi belirlenen ve tasarlanan atıksu
arıtma tesislerinin çoğunda kapasite artışı elzem hale gelmiş ancak, kaynak sıkıntısı nedeniyle
sözkonusu yatırım gerçekleştirilemediği için ya zaman zaman bypass ile ya da çıkış suyu
kapasitesinden feragat edilerek kapasite üzerinde çalıştırılmasına izin verilerek sorun geçici olarak
çözülmeye çalışılmıştır.
Bu nedenle, elektro mekanik ekipman yenileme çalışmaları esnasında, olabildiğince kapasite artışını
da kapsayacak şekilde revizyon hedeflenmiştir. Bu çerçevede, Dünya Bankası ve İller Bankası ile
yapılan görüşmeler sonucunda kanalizasyon sistemi ve arıtma tesislerinin yenilenmesi, iyileştirilmesi
amacıyla kredi anlaşması imzalanmıştır.
MUSKİ Genel Müdürlüğü MUS W3 Sözleşmesi kapsamında daha önceden mevcut 26 adet tesisin
Elekro – Mekanik ekipman revizyonlarını öngörmüş ve bununla ilgili hazırlanan Fizibilite Raporunu
(Ocak – 2016) sunmuştur. Ancak SŞP – I kapsamında 2 Nolu Alt Kredi 28 Aralık 2016 da imzalanmış
ve Müşavir firma Su Yapı – CES O.G. ile de Sözleşme 20 Eylül 2018 tarihinde imzalanmış olmasından
dolayı geçen yaklaşık 3 yıla yakın bir süreç içerisinde işletmede olan tesislerden yatırım ihtiyaçları
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aciliyete binaen değişiklikle arz etmiş, bunların bir kısmı MUSKİ öz kaynakları ile, bir kısmı da kredi
kapsamında mal alımları (Santrifüj dekantör alımı, Pompa ve Mikser Alımı, Atıksu SCADA
Otomasyon ve Debimetre Alımı, SAİS Kabin Alımı Sözleşmeleri) ile sağlatılmıştır.
Müşavir firma Tasarım, Tasarımların gözden geçirilmesi ve İhale Dokümanlarının hazırlanması İşi
(MUS C1 A) kapsamında öncelikli olarak Kanalizasyon Şebeke Yapım İhaleleri ve Turgutreis AAT
yapım işi ihalelerine MUSKİ Genel Müdürlüğünün öncelikleri çerçevesinde çalışmalara başlamıştır.
Müşavir firma MUS-W3 Sözleşme Pkaeti kapsamında Aralık 2018 tarihinde Mevcut Atıksu Arıtma
Tesisleri ve terfi merkezleri ile ilgili Değerlendirme Matrisi hazırlayarak Ön Değerlendirme Raporu
sunmuştur. Rapor kapsamında mevcut tesislerde yapılacak iyileştirme çalışmaları alternatifli olarak
hazırlanmıştır. Rapor kapsamında diğer potansiyel tesisler ile birlikte Gümbet ve Gümüşlük tesisleri
için de MBR teknolojisinin yaklaşık maliyeti de talep üzerine genel olarak belirtilmiş ve MUSKİ
tarafından yapılacak değerlendirme sonucuna göre kapsamın belirlenmesi durumunda MUS-W3
Sözleşmesinin ihale dokümanlarının hazırlanacağı bildirilmiştir.
MUSKİ Genel Müdürlüğü, daha önce Sürdürülebilir Şehirler Projesi Yatırım programında bulunan
Akyarlar AAT yapım işi için öngörülen parsel için Milli Emlak ile ilgili sıkıntıların yaşanması ve devir
işleminde istenilen sonucun alınamamasından dolayı Akyarlar AAT yatırımını iptal etmek durumunda
kalmıştır. Dolayısıyla, Bodrum Kanalizasyon Şebeke İnşaatı işi kapsamında Akyarlar Bölgesinden
gelen atıksuların Turgutreis AAT’ye ve Gümüşlük Bölgesinden gelen atıksuların ise Gümüşlük
AAT’ye yönlendirilmesine karar verilmiştir.
Özellikle, Gümüşlük alanı içinde yer alan Koyunbaba - Çukurbük bölgeleri ile Gerişin büyük bir kısmı
Akyarlar AAT’nin yapılamayacak olması nedeni ile Gümüşlük AAT’ye aktarılması planlanmıştır.
Ancak mevcut haliyle Gümüşlük AAT’inin kapasite olarak bu ilave debiyi karşılayamayacağı
anlaşılmıştır. Aynı şekilde Gümbet AAT içinde Madde 4.1’de detaylı olarak belirtilen nedenlerden
dolayı da tesisin mevcut elektro mekanik ekipmanlarla ve kapasitesiyle gelecekte öngörülen debiyi
karşılayamayacağı anlaşılmıtır. Dolayısıyla, Gümbet AAT ve Gümüşlük AAT için genişleme alanı
olmamasından bahisle de daha çok elektro mekanik ekipman revizyonu ile birlikte sağlanabilecek ileri
teknoloji arıtım sistemleri araştırılmıştır.
Bu bağlamda değişik tip ileri teknoloji arıtım sistemleri değerlendirilmiş olup MUSKİ Genel
Müdürlüğü ileri arıtma teknolojisi olarak mevcut havuzlarında kullanılacak olmasından dolayı ve hem
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arıtılmış deşarj suyu kalitesini yükseltecek hem de ilave debiler için kapasite yaratılacağı için Gümbet
ve Gümüşlük AAT için MBR teknolojisini yatırım programına almıştır.
Bunun yanında, MUSKİ Genel Müdürlüğü Gümüşlük AAT den ileri teknoloji ile arıtımını yapmış
olduğu deşarj suyunu mor şebeke uygulaması ile park, bahçeler ve sitelerin peyzaj alanlarının
sulanması amacıyla proje hazırlıklarına başlamıştır. Benzer tecrübe Muğla Merkez Menteşe AAT
içinde geçmişte yapılmış ve halen faal olarak park ve bahçelerde kullanılmakta olup, aynı zamanda bu
suyun satışından da gelir elde edilmektedir
İşbu rapor, Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri’nde yapılması planlanan iyileştirmenin;
teknik kapsamını, ekonomik ve finansal açıdan analizini içermektedir.

2. MEVCUT DURUM
2.1. Bodrum Yarımadası’ndaki Atıksu Sorunu
Bodrum Yarımadası’ndaki mevcut kanalizasyon altyapısı ve atıksu arıtma tesisleri kapasiteleri, turizm
ile kentsel konut alanlarındaki gelişim ve buna bağlı nüfus artışı nedeniyle, projelendirme ve
tasarımlarda yapılan tüm nüfus projeksiyonlarının üzerinde seyretmiş ve öngörülen faz sürelerinden
önce kapasitelerini aşacak noktaya gelmiştir. Özellikle yaz sezonlarında tam kapasitede veya
kapasitelerini aşacak şekilde çalıştırılmak zorunda kalan arıtma tesislerinin çıkış suyu kalitesinde ciddi
sorunlar yaşanmaktadır.
Ancak, gerek kanalizasyon altyapısının, gerekse arıtma tesislerini kapasitelerinin üzerinde
çalıştırılması sadece sezonluk bir sorun olmayıp, tüm yarımadadaki altyapı projeleri planlanırken
nüfus artışının yapılan projeksiyonlarının ötesinde gerçekleşmesi sebebiyle, MUSKİ gerek
kanalizasyon sisteminde gerekse atıksu arıtma sistemlerinde yenileme, kapasite artışı ve yeni tesisi
kurulumlarını planlamak zorunda kalmıştır.
Gümbet ve Gümüşlük atıksu arıtma tesisleri, Bodrum Yarımadası’ndaki mevcut diğer atıksu arıtma
tesisleri gibi, dönemin ilçe belediyeleri tarafından kısıtlı kaynaklarla ve stratejik planlama kriterleri ve
gelişim projeksiyonları dikkate alınarak tasarlanmış ve inşa edilmiş küçük kapasiteli arıtma tesisleridir.
2009 ve 2010 yılında yapımları tamamlanarak devreye alınmış Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma
tesisleri, sırasıyla 9,600 m3/gün (Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi Proses Hesap Raporu, Norm Çevre
Teknolojileri, Şubat 2007) ve 1,646 m3/gün proje debili (Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi Revize
Projesi, Proje Raporu, Idol Çevre, Ağustos 2008), konvansiyonel aktif çamur sistemi ile çalışan ve
8

Gümbet & Gümüşlük Atiksu Aritma Tesisleri En Uygun Teknoloji Seçimi Etüdü Revize Rapor

dönemin Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) ve Kentsel Atıksuların Arıtılması Yönetmeliği
(KAAY) çerçevesinde deşarj limitlerine tabi olan arıtma tesisleri olup, son 10 yılda aşırı şekilde artan
nüfus hareketleri nedeniyle, faydalı ömürlerini doldurmadan, kapasitelerini aşmışlardır.
Her iki tesiste de üçer vardiyada en az iki personel mevcutta görev yapmaktadır (Toplamda 7-8 kişi
güncel olarak çalışmaktadır). Revizyon sırasında oluşacak kapasitelerde, mevcut çalışanlar
korunacaktır. Teknolojik olarak üstün ekipmanlar kullanılacağından (özellikle SCADA otomasyon,
otomatik ızgaralar, üniteler vb. gibi) manuel müdahalelere önceki dönem kadar ihtiyaç duyulmayacağı
öngörülmektedir. Bu yüzden İdare tarafından her vardiya için birer personel daha alınması
planlanmaktadır.
Öngörülemeyen debi ve yük artışları, çamur yaşı, geri devir oranı gibi işletme parametrelerinde yapılan
değişiklikler ile karşılanmaya çalışılmış, ancak buna rağmen, gelinen noktada kapasite artışı
kaçınılmaz hale gelmiştir.
İşbu rapor kapasitesi ve arıtma verimi arttırılması gereken Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma
Tesisleri’nde yapılacak yenilemenin kapsamını, uygun teknolojinin seçimini, teknik ve ekonomik
açıdan analizini ortaya koymaktadır.

2.2. Atıksu Yönetiminde Ulusal Hedefler
Devlet Planlama Teşkilatı ve Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan son dört kalkınma planında
(8. Beş Yıllık Kalkınma Planı (DPT, 2000), 9. Kalkınma Planı (DPT, 2006), 10. Kalkınma Planı
(Kalkınma Bakanlığı, 2013) ve 11. Kalkınma Planı (Strateji Ve Bütçe Başkanlığı, 2019)) su ve
kanalizasyon hizmetlerine ilişkin önemli hedefler bulunmaktadır.
2008 yılında hazırlanan AB Ulusal Programının ana konularından biri su kalitesinin iyileştirilmesi
olup, atıksuların arıtılması konusunda izlenmesi gereken öncelikler bu program ile belirlenmiştir (AB
Ulusal Programı, 2008).
2008 yılında mülga Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’nce atıksu arıtımına
yönelik 2008-2012 yılları arasındaki yatırım planlarının belirlendiği Atıksu Arıtımı Çevre Eylem Planı
yayımlanmıştır (T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 2008).
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2013 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Stratejik Planı 2013-2017 yayımlanmış
olup, “çevre kirliliğini önlemek, çevre standartlarını yükseltmek, iklim değişikliği ile mücadele etmek
ve tabiat varlıklarını koruyarak geliştirmek” amaçları doğrultusunda belirlenen stratejik hedefler
açıklanmıştır (ÇŞB, 2013)
Onuncu Kalkınma planında (Madde 981.) Şehirlerde kanalizasyon ve atıksu arıtma altyapısı
geliştirilecek, bu altyapıların havzalara göre belirlenen deşarj standartlarını karşılayacak şekilde
çalıştırılmaları sağlanacak, arıtılan atıksuların yeniden kullanımı özendirilecektir.
Madde 1034.”de sürdürülebilir şehirler yaklaşımına uygun olarak şehirlerde atık ve emisyon azaltma,
enerji, su ve kaynak verimliliği, geri kazanım, gürültü ve görüntü kirliliğinin önlenmesi, çevre dostu
malzeme kullanımı gibi uygulamalarla çevre duyarlılığı ve yaşam kalitesi artırılacaktır.
Madde 1050.’de yeraltı ve yerüstü su kalitesinin ve miktarının belirlenmesi, izlenmesi, bilgi
sistemlerinin oluşturulması; su kaynaklarının korunması, iyileştirilmesi ile kirliliğinin önlenmesi ve
kontrolü sağlanacaktır.
Madde 1051. ‘de ülkemiz su potansiyelinin tamamının ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürülebilir bir
şekilde kullanılması ve kullanımının tarifelendirilmesi sağlanacaktır.
Madde 1052. ‘de iklim değişikliğinin ve su havzalarındaki tüm faaliyetlerin su miktarı ve kalitesine
etkileri değerlendirilerek havzalarda su tasarrufu sağlama, kuraklıkla mücadele ve kirlilik önleme
başta olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır.” (Kalkınma Bakanlığı, 2013).
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Stratejik Planı ile 2013-2017 yıllarını kapsayan
döneme ait stratejik hedefler arasında ise “plan dönemi sonuna kadar belediye nüfusunun en az
%85’ine atıksu arıtma hizmeti verilmesi” hedefi ilk sırada yer almaktadır. Çevre yönetimi ve kirliliğin
önlenmesi için su kaynaklarının korunmasının sağlanmasının en önemli konu olduğu vurgulanmış
ve istenilen düzeyde arıtma verimi sağlayacak, düşük yatırım ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma
teknolojilerinin seçilmesinin hedeflendiği açıklanmıştır. Proje bölgesinde toplanan atıksuların
arıtılmasını sağlayacak tesisin hayata geçirilmesi, su kaynaklarının korunması için belirlenen stratejik
hedefe uygunluğun sağlanması açısından da önem teşkil etmektedir.
11. Kalkınma Planı’ndaki ilgili bölüm aşağıda aktarılmıştır.
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11 Nolu Kalkınma Planından (2019-2023) Bölüm 2.4.5. Kentsel Altyapı
a. Amaç
696. Nüfusun sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna erişiminin sağlanması ve atık suyun insan
ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi; atıkların insan ve
çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi için azaltılması, geri
dönüşüm ve geri kazanımın sağlanması ve bertaraf edilmesi; erişilebilir, güvenli, zaman ve maliyet
yönünden etkin ve sürdürülebilir kentiçi ulaşım sistemlerinin oluşturulması temel amaçtır.
b. Politika ve Tedbirler
697.2. Arıtılmış atıksuların başta tarım olmak üzere yeniden kullanılması için havza bazında planlama
yapılacak ve su kaynakları üzerinde baskı azaltılacaktır.
698. İçmesuyu ve atıksu hizmetlerinin verimli, yeterli ve standartlara uygun şekilde sunulması
sağlanacak, sorumlu kurunların işletme performansı ve yatırım verimliliği iyileştirilecektir.
Tablo 1 Kentsel Altyapı Hedefleri
İçme ve Kullanma Suyu Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam
Belediye Nüfusuna Oranı (%)
İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi Sayısı
Kanalizasyon Şebekesi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye
Nüfusuna Oranı (%)
Atık Su Arıtma Tesisi ile Hizmet Verilen Belediye Nüfusunun Toplam Belediye
Nüfusuna Oranı (%)
Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanım Oranı (%)
İçme Suyu Kayıp Kaçak Oranı (%)
Sıfır Atık Projesi Kapsamında Atığın Geri Kazanım Oranı (%)
Sıfır Atık Programı Uygulanan Bina Sayısı (Bin)
Düzenli Depolama Hizmeti Verilen Belediye Nüfusu Oranı (%)
Kentiçi Raylı Sistem Uzunluğu (km, Kümülatif)
Bisiklet Yolu Uzunluğu (km, Kümülatif)

2018
981

2023
100

5191
901

690
95

87

100

1,2
36
13
13
75
747
1.048

10
25
35
400
100
1.154
4.048

Kaynak: 2018 yılı verileri World Resources Institute, İlgili Büyükşehir Belediyeleri, TÜİK, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve
Şehircilik Bakanlığına aittir. 2023 yılı verileri On Birinci Kalkınma Planı tahminleridir (11 Nolu Kalkınma Planında Tablo 46 olarak
yer almaktadır).
(1) TÜİK 2016 yılı verisidir.
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2.3. MUSKİ Atıksu Yönetim Yaklaşımı
MUSKİ idaresi, uzun yıllardan bu yana büyüyerek gelen Bodrum Yarımadası’ndaki atıksu sorununu
kalıcı bir şekilde çözebilmek için, Stratejik Kalkınma Planları’nda, Çevre Şehircilik

ve İklim

Değişikliği Bakanlığı’nın mevzuatında, AB direktiflerinde öne çıkan ilke ve öncelikleri gözönüne
alarak, çevre kirliliğinin önlenmesini ve su kaynaklarının korunmasını öncelikli hedef olarak
belirlemiş, atıksu arıtma tesislerinin planlanmasında, projelendirilmesinde ve yapımında aşağıdaki
ilkeleri benimsemiştir;
a) Turizm bölgesi olması sebebiyle Bodrum Yarımadası’nda, deşarj suyu kalitesini en güvenilir
ve en üst seviyede sağlayacak teknik ve teknolojilerle sahip atıksu arıtma tesisleri kurmak,
b) Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Stratejik Planı (2013-2017) doğrultusunda
hem kirliliğin önlenmesi hem de su kaynaklarının korunmasına yönelik olarak düşük yatırım
ve işletim maliyetine sahip atıksu arıtma tesisleri kurmak,
c) Yarımada’da mevcut su kayanklarının kısıtlılığını gözönüne alarak, su kaynaklarının
korunması için, arıtılmış suların yeşil alan ve/veya tarımsal alanlarda kullanılmasını sağlayacak
mor şebekesistemlerine geçişi hızlandırmak.
Bu ilkeler doğrultusunda, mali kaynak sıkıntısını da gözönüne alarak, hedeflerini öncelik sırasına göre,


Mevcut arıtma tesislerinin, bulundukları alan ve inşai yapılar içinde, en yüksek fayda/maliyet
oranını sağlayacak şekilde, en az inşaat maliyeti ile kapasite artışlarını gerçekleştirmek,



Mevcut tesislerin kapasite artışları ile karşılanamayan ihtiyacı ise, yeni arıtma tesisleri
tasarlayarak ve yapımını gerçekleştirerek karşılamak,

olarak belirlemiştir.
İşbu rapor rehabilite edilecek Gümbet ve Gümüşlük atıksu arıtma tesislerinde teknoloji ve kapasite
seçimine yönelik teknik ve finansal analizi içermektedir.
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3. REHABİLİTASYON ÖNCESİ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ
3.1. Gümbet AAT
Projelendirme çalışmaları 2007 senesinde başlayan Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi’nin, 2007 Mart
ayında Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Proses Hesap Raporu’ndan (Gümbet Atıksu
Arıtma Tesisi Proses Hesap Raporu, Norm Çevre Teknolojileri, Şubat 2007) edinilen bilgilere göre,
birinci faz için 2015, ikinci faz için ise 2030 yılı öngörülmüştür. Bu etaplandırmaya uygun olarak,
2008 yılında ilk fazın yapımı başlamış ve 2009 yılında tamamlanarak tesis devreye alınmıştır. İkinci
faz için öngörülen genişleme yatırımı yapılmamıştır.
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi’nin 2007 yılında yapılan hazırlanan tasarım raporunda öngörülen yatırım
fazlar ve hesaplanan nüfuslar Tablo 2’de verilmektedir.
Tablo 2: Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi Yatırım Fazları
Yatırım Fazı

Yıl
2015
2030

Birinci Faz
İkinci Faz (yapılmamıştır)

Nüfus
48,000 kişi
64,600 kişi

Tasarım raporunda, arıtma tesisine geleceği hesaplanan atıksu debileri ise Tablo 3’te özet olarak
verilmektedir.
Tablo 3 : Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Debileri
YIL
Debi
m3/gün

2015

2030

m3/sa

m3/sn

Qmax

20,160

840

0.233

Qprj

16,456

685

0.19

Qort

9,600

400

0.111

Qmin

6,216

259

0.072

Qmax

29,832

1,243

0.345

Qprj

24,336

1,014

0.282

Qort

14,200

710

0.197

Qmin

9,211

383

0.107

2007 yılında projelendirilen Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi’nin öngörülen kapasitesi EN olarak 48.000
olup, toplam debisel kapasitesi de günlük 9.600 m3/gün mertebesindedir. 2009 Yılında işletmeye
alındıktan sonra, zaman içinde işletme parametreleri değişiklikleri ile kapasitesi 10.000-11.000 m3/gün
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değerine kadar çıkarılabilmiştir. Devreye alındığı günden itibaren kesintisiz çalışan atıksu arıtma
tesisinin 2016-2021 Ekim dönemine ait ölçülen giriş debileri Tablo 4’te verilmektedir.
Tablo 4 Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi Günlük Ortalama Giriş Debileri
2016
2017
2018
2019
Ay/Yıl
3
3
3
(m /gün)
(m /gün)
(m /gün)
(m3/gün)
Ocak
8,433
8,369
12,452
9,903
Şubat
7,528
7,389
10,719
9,848
Mart
7,821
9,181
11,449
10,830
Nisan
7,897
8,633
9,561
10,678
Mayıs
6,390
8,803
11,952
10,204
Haziran
9,019
7,283
9,252
11,416
Temmuz
7,727
10,242
11,761
9,675
Ağustos
8,400
9,486
10,243
11,698
Eylül
6,919
8,058
8,035
10,219
Ekim
5,749
8,972
10,366
Kasım
7,397
7,399
9,764
Aralık
9,296
8,494
10,684

2020
(m3/gün)
6,591
6,584
6,142
6,034
8,516
8,463
8,466
11,317
11,102
9,871
9,191
10,077

2021
(m3/gün)
9,851
9,757
9,259
8,541
8,483
8,841
8,827
8,360
7,098
4,675

Yukarıdaki tablodaki verilerden de anlaşılacağı üzere, Gümbet Atıksu Arıtma tesisi, 2016 yılından
itibaren 9,600 m3/gün olan kapasitesinin üzerinde atıksu kabul etmek zorunda kalmıştır.
İşletme esnasında rutin olarak ölçülen işletme parametreleri ise Tablo 5’te olarak verilmektedir.
Sözkonusu veriler 2018 - 2021 yılları içerisinde yapılmış analiz sonuçları olup, AAT tasarım değerleri
ile karşılaştırılması da tabloda verilmektedir.

16.06.2020

18.08.2020

13.10.2020

22.12.2020

26.01.2021

26.04.2021

211
120
111
-

02.03.2020

425
200
98
-

03.02.2020

510
320
265
-

30.12.2019

09.10.2019

715
210
368
-

23.12.2019

04.09.2019

373
178
172
-

08.08.2019

2018YılıTesis
İçi
Ölçüm Sonuçları Ort.

KOİ, mg/lt
BOİ5, mg/lt
AKM, mg/lt
UAKM, mg/lt
Top.N, mg/lt
NH4-N, mg/lt
Top.P, mg/lt

12.06.2019

Parametre

Tablo 5 Gümbet AAT Atıksu Giriş Ölçüm Sonuçları (MUSKİ analiz verileri)

265 452 151
163
154 141 108
34 22 33
6.3 1.9 8.7

283
152
130
39
4.0

298
170
104
28
4.9

223
203
68
30
3.1

220
241
78
38
3.3

363
198
158
31
3.1

304
206
127
32
3.8

420
256
16
5.5
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2016-2021 Yılı Gümbet AAT çıkış suyu ortalama değerleri ise Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6 Gümbet AAT Çıkış Ölçüm Sonuçları (MUSKİ Analiz Verileri)
Parametre

2016

KOİ, mg/lt
BOİ5, mg/lt
AKM, mg/lt
UAKM, mg/lt
Top.N, mg/lt
NH4-N, mg/lt
Top.P, mg/lt

2017

23.7
13.6
12.3
-

2018

28
13.7
20.5
-

2019

23.5
13
13.6
-

30
5
15.5
2.3

2020

2021

30.52

22.54

11.45
14.8
2.22

13.03
12.6
1.86

KAAY Deşarj
Standartları
125
25
35
15
2

Değerlendirme ve Sonuç
Tablo 3 Debi ölçüm sonuçları tablosundan da görülebileceği gibi, Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi 2016
yılından itibaren tasarım değerleri üzerinde atıksu kabul etmiştir. Tablo 5’te çıkış suyu ölçüm
sonuçlarına göre, KOI, AKM, BOI bazında bir sorun görülmemekle birlikte azot ve fosfor
parametreleri deşarj limitleri sınırında seyretmektedir.
Arıtma tesisinin performans değerlerine bakıldığında, gerek kapasite olarak sınır değere ulaştığı,
gerekse arıtılmış su kalitesi bakımından da güvenilir noktada olmadığı gözlemlenmiştir.

3.2. Gümüşlük AAT
Projelendirme çalışmaları 2008 senesinde başlayan Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi’nin, 2009
senesinde Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Proses Hesap Raporu’ndaki (Gümüşlük
Atıksu Arıtma Tesisi Revize Projesi, Proje Raporu, Idol Çevre, Ağustos 2008), bilgilere göre, birinci
faz için 2024, ikinci faz için ise 2044 yılı öngörülmüştür. Bu etaplandırmaya uygun olarak, 2009
yılında ilk fazın yapımı başlamış ve 2010 yılında tamamlanarak tesis devreye alınmıştır. İkinci faz için
öngörülen genişleme yatırımı yapılmamıştır.
Gümüşlük AAT’nin 2008 yılında onaylanan proses hesap raporunda öngörülen fazlar ve hesaplanan
nüfuslar Tablo 7’de verilmektedir.
Tablo 7: Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi Yatırım Fazları
Yatırım Fazı
Birinci Faz
İkinci Faz (yapılmamıştır)

Yıl
2024
2044

Nüfus
10,000 kişi
20,000 kişi
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Öngörülen fazlara ilişkin tasarım debileri ise Tablo 8’de verilmektedir.
Tablo 8: Gümüşlük AAT Tasarım Debileri
Yıl
Debi
Qmax
Qprj
2024
Qort
Qmin
Qmax
Qprj
2044
Qort
Qmin

m3/gün
2,016
1,646
960
623
4,032
3,291
1,920
1,246

m3/sa
84.00
68.57
40.00
25.95
168.00
137.14
80.00
51.89

m3/sn
0.02333
0.01905
0.01111
0.00721
0.04667
0.03810
0.02222
0.01441

2009 Yılında projelendirilen Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi’nin öngörülen kapasitesi EN olarak
10,000 olup, toplam debisel kapasitesi de günlük 1,646 m3/gün mertebesindedir. İşletmeye
alındıktan sonra, zaman içinde işletme parametreleri değişiklikleri ile maksimum kapasitesi 2,016
m3/gün değerini de aşan miktarlarda atıksu girişi gözlemlenmiştir.
Devreye alındığı günden itibaren sorunsuz olarak çalışan atıksu arıtma tesisinin 2016-2021
dönemine ait ortalama günlük debi verileri Tablo 9’da verilmektedir.
Tablo 9 Gümüşlük Arıtma Tesisi Günlük Ortalama Giriş Debileri(MUSKİ Analiz Verileri)
Ay/Yıl

2016

2017

2018

2019

2020

2021

(m3/gün)

(m3/gün)

(m3/gün)

(m3/gün)

(m3/gün)

(m3/gün)

Ocak

1,031

1,305

1,332

1,220

1,789

1,910

Şubat

1,009

1,065

1,164

1,421

1,637

2,023

Mart

1,090

1,270

1,477

2,066

1,956

1,850

Nisan

1,033

1,486

1,497

1,816

2,092

1,960

Mayıs

1,139

1,463

1,378

1,793

1,763

2,202

823

1,454

1,396

2,053

1,984

2,100

Temmuz

1,115

1,652

1,799

2,359

2,258

2,390

Ağustos

1,402

1,449

1,916

2,628

2,366

2,808

Eylül

1,216

1,191

1,480

1,873

2,040

2,087

Ekim

986

1,107

1,227

-

2,307

2,287

Kasım

816

1,074

1,205

-

1,621

-

Aralık

810

1,094

1,418

-

2,300

Haziran
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Tablo 9’daki verilere bakıldığında, 2018 yılı Ağustos ayında ilk kez arıtma tesisi kapasitesi üzerinde
bir atıksu girişi gözlemlenmiştir. 2019 yılından itibaren proje debisini (1,646 m3/gün) aşan hatta
maksimum debiyi de (2,016 m3/gün) aşan değerler görülmektedir.
İşletme esnasında rutin olarak ölçülen işletme verileri aşağıdaki Tablo 10 ve Tablo 11’de özet
olarak verilmektedir. Sözkonusu veriler 2018 ve 2021 yılları içerisinde yapılmış analiz sonuçlarıdır.

Parametre

2018 Yılı Tesis
İçi Ölçüm Ort.

20.06.2019

19.07.2019

28.08.2019

17.10.2019

23.12.2019

30.12.2019

24.02.2020

05.05.2020

11.08.2020

27.10.2020

29.12.2020

26.01.2021

23.02.2021

22.04.2021

Tablo 10 Gümüşlük AAT Giriş Atıksu Ölçüm Sonuçları (MUSKİ Analiz Verileri)

KOİ mg/lt

476

943

541

641

196

141

200

159

119

294

289

217

270

460

202

BOİ5 mg/lt

292

390

140

230

120

-

-

152

-

206

281

196

242

-

-

AKM mg/lt

260

446

224

238

89

154

105

52

36

122

256

105

100

466

498

UAKM mg/lt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Top.N mg/lt

-

-

-

-

-

NH4-N mg/lt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Top.P mg/lt

-

-

-

-

-

3.0

2.0

1.6

3.5

5.7

9.6

2.5

3.0

5.9

5.2

17.7 19.3 20.9 19.8 39.3 51.1 15.2 31.9 45.3 46.1

2016-2021 yılı Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi çıkış değeri ölçüm sonuçları ortalaması ise
aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 11 Gümüşlük AAT Çıkış Ölçüm Sonuçları (MUSKİ Analiz Verileri)
2016 Yılı 2017 Yılı 2018 Yılı 2019 Yılı 2020 Yılı 2021 Yılı KAAY
Parametre
Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama Ortalama Deşarj
Standartları
31.2
27.7
34
26.08
26.16
24.9
125
KOİ, mg/lt
14.8
15
15
25
BOİ 5, mg/lt
15
21
23.2
10.8
6.14
5.24
35
AKM, mg/lt
UAKM, mg/lt
8.3
10.9
13.5
15
Top. N, mg/lt
NH4-N, mg/lt
1.9
3.14
2.01
2
Top. P, mg/lt
Giriş çıkış suyu arıtma performansında KOI, AKM, BOI, TN bazında bir problem görülmemekle
birlikte TP (toplam fosfor) parametresi deşarj limitleri sınırında seyretmektedir.
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Değerlendirme ve Sonuç
Tablo 9’daki debi ölçümleri incelendiğinde, Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi 2019 yılı Ağustos
ayından itibaren genellikle kapasitesi üzerinde atıksu arıtmak zorunda kalmıştır.
Dünya Bankası projesi kapsamında, gelecekte Koyunbaba bölgesinin tümü ile Geriş bölgesinin
%60 kanalizasyon hattının bağlanacağı düşünüldüğünde, Gümüşlük AAT’nin kapasitesinin
yetersiz kalacağı ve kapasite arttırımı gereksinimi olacağı aşikardır.

4. REHABİLİTASYON
4.1. Gümbet AAT Rehabilitasyonu
2009 Yılında devreye alınan atıksu arıtma tesisi, bugün itibariyla kapasitesi üzerinde çalışmaktadır.
Gümbet AAT, birinci fazında (2015) öngörülen 9,600 m3/gün kapasitesini 2016 yılı itibariyla aşmış
görünmekte, ikinci faz (2030) için planlanan 15,000 m3/gün kapasiteye ulaşması için gerekli ilave
yatırımlar (2 adet karuzel tip havalandırma havuzu ve bir adet çöktürme havuzu) yapılsa bile,
mevcut sistem ile ancak % 50 kapasite arttırımı sağlanabilecek, ancak bu artış da proje raporunda
öngörüldüğü gibi 2030 yılına kadar yeterli olmayacaktır.
Gümbet AAT’nin bulunduğu alanın II Derece Doğal Sit alanı olması sebebiyle, burada yapılacak
büyük çaplı ve ön görünümü değiştirecek nitelikte yapılar kamuoyunun tepkisini çekecektir.
2007 Yılında hazırlanan projede öngörülen 2 Etap genişleme (ilave 5,000 m3/gün) havuzlarının ve
çöktürme tankının yapımı, alanın yüksek açılı bir yar olması sebebiyle, ciddi dolgu ve istinat duvarı
yapımını gerekli kılmaktadır. Teknik açıdan mümkün olsa bile böyle bir inşaatın yatırım maliyeti
çok yüksek olacaktır.
MUSKİ Yönetimi bu kısıtları gözönüne alarak, yapılacak ekipman yenileme paketi içinde,
kapasiteyi de arttıracak sistem değişikliğini öngörmüştür. Bu çerçevede teknik ve teknolojileri
araştırarak alternatifleri mali ve teknik açıdan karşılaştırmıştır.

4.2. Gümüşlük AAT Rehabilitasyonu
2009 Senesinde devreye alınan Gümüşlük AAT, birinci fazında (2024) öngörülen Qprj=1,646
m3/gün (Qmaks=2,016 m3/gün) kapasitesini 2018 yılı yaz ayları itibariyla aşmış görünmektedir. Bu
kapasite aşımının temel sebebi, nüfus projeksiyonlarında öngörülemeyen aşırı artış ve kanalizasyon

18

Gümbet & Gümüşlük Atiksu Aritma Tesisleri En Uygun Teknoloji Seçimi Etüdü Revize Rapor

sistemi olmayan bölgelerdeki foseptiklerden vidanjörler ile arıtma tesisine getirilen atıksulardır.
Foseptiklerden getirilen sözkonusu atıksuyun günlük ortalaması 60-70 vidanjör, 300-400 m3/gün
mertebesindedir.
MUSKİ’nin yürütmekte olduğu Dünya Bankası projesi kapsamında, Koyunbaba – Çukurbük
bölgelerinin tümü ile Geriş’in büyük bir kısmının Akyarlar AAT’nin yapılamayacak olması nedeni
ile Gümüşlük AAT’ye yönlendirilmesi de Gümüşlük AAT’nin de kapasite artışını elzem hale
getirmektedir.
Gümüşlük AAT için 2009 Proje raporunda ikinci faz (2044) için öngörülen Qprj=3,291 m3/gün
(Qmaks=4,032 m3/gün) kapasiteye ulaşması için gerekli ilave yatırımlar yapılsa bile, yukarıda
bahsedilen miktardaki debilerin ilavesi ile karşılanması mümkün gözükmemektedir.

4.3. Rehabilitasyon Hedefi
MUSKİ yönetimi, sözkonusu iki atıksu arıtma tesisinde oluşan kapasite artış ihtiyacını dikkate
alarak, elzem hale gelen elektromekanik ekipman yenilemesi esnasında, tesisleri rehabilite ederek,
hem kapasitesini arttırmayı hem de çıkış suyu kalitesini arttıracak güvenli bir arıtma prosesi/sistemi
seçmeyi hedeflemiştir.
Gümbet ve Gümüşlük atıksu arıtma tesislerinin rehabilitasyonu çerçevesinde, nutrient (azot ve
fosfor) arıtımı yapabilen, güvenilir, proses alternatifleri ve arıtma sistemlerine ilişkin ekonomik,
teknik inceleme çerçevesinde uygulanabilecek proses alternatifleri ve arıtma teknolojilerinin
detayları aşağıda açıklanmaktadır.

4.4. Alternatif Arıtma Teknolojileri
Su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir su kullanımı amacı ile arıtılmış atıksuyun deşarj
limitleri daha sıkı ve sınırlayıcı olmaktadır. Günümüzde atıksuda bulunan birçok bileşiğin bilimsel
olarak kolayca tespit ediliyor ve genişleyen bilgi ağı doğrultusunda bu verilere hızlıca ulaşılıyor
olunması, çevre izleme çalışmalarının artması gibi gelişmeler çevre koruma stratejilerini
desteklemekte ve kontrollerin yapılmasını sağlamaktadır. Bu aşamada atıksu arıtmada atıksudaki
askıda katı maddenin ve biyolojik olarak parçalanabilen organiklerin arıtımını sağlayan klasik
ikinci kademe arıtma (ikincil arıtma) sistemleri yeterli görülmemekte, artık ileri arıtma
sistemlerinin gerekliliği daha net anlaşılmaktadır. Özellikle deşarjların göl, nehir, dere veya hassas
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bölgelere yapılması durumunda su kalitesinin korunması için ileri arıtma (üçüncül arıtma)
sistemlerinin kullanılması ülkemiz için de zorunlu hale gelmekte ve yeni standartlar, yönetmelikler
ile zorunlu kılınmaktadır. Ülkemizde deşarj standartlarına dahil edilen azot (N) ve fosfor (P)
parametreleri de bu amaçla gerçekleştirilmiş önemli düzenlemelerdir.
N ve P’nin birlikte arıtımı için birçok biyolojik proses geliştirilmiş ve geliştirilmektedir. Bunların
çoğu özel sistemler olup havalı, havasız ve anoksik aşamalardan oluşan tam karışımlı ve karışık
çamurlu olarak işletilmektedirler. Askıda büyümenin gerçekleştiği bu proseslerin bazıları temelde
fosfor giderimi için geliştirilmiş olup daha sonra N ve P’nin birlikte arıtılabileceği sistemlere
dönüştürülmüştür. Bu sistemlerden en yaygın olarak bilinenlerini A2/O prosesi, beş basamaklı
Bardenpho prosesi, UCT prosesi, VIP prosesi olarak verilebilir.
Atıksu arıtma tesislerinin tasarımında atıksu arıtma proses alternatifi belirlenirken öncelikle
sistemin çalışma prensibine karar verilmektedir. Tesis tasarımında ihtiyaca bağlı olarak kesikli veya
sürekli olarak çalıştırılabilen arıtma konfigürasyonları uygulanabilmektedir. Klasik sistemlerle
kıyaslandığında, özellikle büyük debili kesikli sistemlerde daha teferruatlı kontroller, otomatik
şalterler ve otomatik valfler gerekmekte; bu şekilde bakım düzeyi daha yüksek ve karmaşık
olmaktadır. Bunun yanında birçok proses (doldurma, biyolojik reaksiyon ve çöktürme işlemleri)
aynı tankta yapılmakta ve bu işlemler sırasında atıksuyun tank içinde bekletilmesi gerekmektedir.
Bu nedenle kesikli sistemler, küçük debili atıksuların arıtımında tercih edilen bir yöntem olarak
uygulanmaktadır. Ayrıca, her iki atıksu arıtma tesisine yaz ve kış ayları arasında yüksek oranda
debi farklı olması kesikli sistemin tasarımını güçleştirerek, farklı işletme alternatiflerinin tesiste
uygulanmasına imkân vermeyecektir. Bu nedenlerden ötürü arıtma tesisinin kapasite arttırımında
mevcut tesis proseslerinde olduğu gibi sürekli olarak işletilen bir biyolojik arıtma prosesine göre
tasarlanması uygun görülmektedir.
Tesiste atıksu arıtımı için uygulanabilecek, sürekli olarak işletilebilen ileri biyolojik arıtma sistemi
alternatifleri bu bölümde değerlendirilmektedir. Bu alternatifler:
-

Konvansiyonel Sistemler

-

MBBR Hareketli Yataklı Biyolojik Reaktörler

-

MBR Sistemleri
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4.4.1. Konvansiyonel Sistemler
Azot ve fosforun birlikte arıtımı için birçok biyolojik proses geliştirilmiştir. Bunların çoğu özel
sistemler olup, azot ve fosfor giderimi için havalı, havasız ve anoksik bölümlerin bileşiminden
oluşmuş aktif çamur prosesi formundadır. Bu proseslerin bazıları temelde fosfor giderimi için
geliştirilmiş olup, daha sonra azot ve fosforun birlikte arıtılabileceği sistemlere dönüştürülmüştür.
Çok yaygın olarak kullanılan sistemler;


A2/O prosesi



Beş basamaklı Bardenpho prosesi



UCT prosesi

4.2.1.1. A2/O Prosesi
A2/O prosesi A/O prosesinin bir modifikasyonudur. A/O prosesinde anaerobik ve aerobik tanklar
arasına bir anoksik tankın eklenmesiyle elde edilmektedir. Bununla birlikte nitrat geri devrini
sağlamak maksadıyla aerobik tankın çıkışı ile anoksik tankın girişi arasında bir hat
kullanılmaktadır. Anoksik tanktaki bekletme süresi yaklaşık olarak 1 saat olmaktadır. Bu proseste,
çamur yaşı A/O proseslerine nazaran daha yüksek tutulmaktadır. Bu şekilde sistemde ototrofik
mikroorganizmaların gelişmesine de olanak sağlanmaktadır. Ototrofik mikroorganizmaların
gelişmesiyle aerobik tankta nitrifikasyon prosesi gerçekleştirilmektedir. Aerobik tankın çıkışından
anoksik tankın girişine sağlanan geri devir ile aerobik tanktaki nitrifikasyon prosesinin ürünleri olan
nitrit ve nitrat, anoksik tanka verilmektedir. Burada, gelen ham atıksudaki organik bileşiklerin
oksidasyonu için nitrit ve nitrat kullanılmakta ve azot gazı (moleküler azot) prosesin bir ürünü
olarak oluşmaktadır. Anaerobik tankın işlevi A/O prosesindeki ile aynı olmaktadır. Bu sistemin
A/O prosesine göre üstünlüğü, fosforun yanı sıra azotu da gidererek tam bir nütrientgiderimi
sağlamasıdır. Aynı zamanda, organik maddelerin anoksik tankta serbest oksijen olmadan sadece
nitrit ve nitratla oksitlenmesi sebebiyle bir oksijen tasarrufu sağlamakta, bu şekilde işletme
maliyetini büyük oranda azaltmaktadır. A2/O prosesi şematik olarak Şekil 1 ile gösterilmektedir.
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Şekil 1 A2/O Prosesi Akım Şeması

4.2.1.2. Bardenpho Prosesi (5 Kademeli)
Fosfor gideriminde kullanılan Bardenpho prosesi 5 kademeden oluşmaktadır (Bkz Şekil 2).
Bunlardan ilki anaerobik tanktır. Anaerobik tankı takiben bir anoksik tank ve bir aerobik tank
kullanılmaktadır. Aerobik tanktan sonra ise yine bir anoksik tank ve bir aerobik tank daha
bulunmaktadır. İkinci aerobik tanktan alınan atıksu çöktürme tankına alınarak biyokütle
çöktürülmektdir. Çöktürülerek atıksudan ayrılan çamurun bir kısmı doğrudan anaerobik tanka geri
devredilmektedir. Ayrıca ilk aerobik tankın çıkışından ilk anoksik tankın girişine bir nitrat geri
devir hattı yerleştirilmektedir. Bardenpho prosesinde ilk üç tank aslen A2/O prosesindeki üç
biyolojik tank gibi çalışmaktadır. Bu prosese eklenen son iki tank ile ileri arıtma amaçlanmaktadır.
Aerobik tankın çıkışında, alınan nitrat geri devrinden sonra, nitrat geri devrindeki nitrat hala aerobik
tank çıkış suyunda bulunmaktadır. Bu kalan nitratın çıkış suyunda görülmesi muhtemel olmaktadır.
Bunu önlemek amacıyla koyulan ikinci anoksik tank, ilk aerobik tanktan sonra kalan nitratın
denitrifikasyonla giderilmesini amaçlamaktadır. Bu anoksik tanktan sonra gelen aerobik tank ise
herhangi bir arıtım sağlamayıp sadece denitrifikasyon prosesinden sonra atıksuda kalan azotu
uçurmayı amaçlamaktadır.

Şekil 2. Bardenpho Prosesi (5 kademeli) Akım Şeması
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4.2.1.3. UCT Prosesi
A2/O prosesindeki genel problem, anaerobik tanka geri devir ettirilen çamurda hala bir miktar nitrat
bulunmasıdır. Bilindiği gibi anaerobik proses serbest ya da bağlı oksijene çok hassas olup, herhangi
birinin varlığında performansı büyük oranda düşmekte ya da hiç çalışmamaktadır. Anaerobik tanka
gelen nitrat konsantrasyonunu azaltmayı amaçlayan UCT prosesinde, A2/O prosesinden farklı
olarak geri devir çamuru anoksik tanka verilmektedir. Bu tankta gerçekleşen nitrat gideriminden
sonra, anaerobik tanka geri devir ettirilmesi gereken mikroorganizmalar, anoksik tankın çıkışından
alınarak anaerobik tanka döndürülmektedir. Ayrıca, anoksik tankta denitrifikasyon işleminin
gerçekleşebilmesi için aerobik tank çıkışından nitrat geri devri de gerçekleştirilmektedir.

Şekil 3. UCT Prosesi Akım Şeması

4.4.2. MBBR Hareketli Yataklı Biyolojik Reaktörler
Hareketli yataklı Biyofilmli (MBBR) Birleşik Aktif Çamur prosesi, askıda çoğalan klasik aktif
çamur sistemine biyomedialardan oluşan hareketli biyofilm tabakalarının entegrasyonu ile elde
edilmiş hibrit bir sistemdir. Klasik aktif çamur sistemlerine oranla daha fazla biyokütle içeren bir
proses olması itibariyle daha kaliteli çıkış standartlarını ve yüksek giriş yüklerinin arıtılmasını
sağlayabilmektedir.
MBBR prosesinin aktif çamur sisteminden farkı, biyokütlenin tümünün askıda değil havalandırma
havuzuna entegre edilmiş biomedialar üzerinde tutunarak büyümesidir.
MBBR, yeni bir tesis tasarımında kullanıldığı örnekler mevcut olmakla birlikte, yaygın olarak
mevcut klasik aktif çamur sistemlerinin genişletilmesinde veya tesis kapasitesinin arttırılmasında
da kullanılan bir sistemdir.
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MBBR sisteminin genel avantajları;


Düşük alan ihtiyacı,



Kokusuz ve estetik arıtma teknolojisi,



Şok yüklemelere karşı dayanıklılık,



Yüksek çıkış suyu kalitesi,



Kısa tesis yapım ve kurulum süresidir.

Konvansiyonel aktif çamur proseslerine benzer şekilde nutrient giderimi için tasarlanan MBBR
sistemlerinde azot ve fosfor gideriminin tamamlanabilmesi için anoksik ve anaerobik havuzların
olması gerekmektedir.
MBBR sistemlerinin dezavantajları, yaygın olmayan bir teknolojiye sahip olması, proses kontrolü
için yüksek personel kalitesine ihtiyaç duyulması ve klasik aktif çamur sistemlerine göre ilk yatırım
ve işletme maliyetlerinin daha yüksek olması sıralanabilir.

4.4.3. Membran Biyoreaktör Sistemleri
Membran biyoreaktör sistemleri (MBR), evsel ve endüstriyel atıksuların arıtımında yaygın olarak
kullanılan sistemlerdir. Oksijen varlığında gerçekleşen biyolojik reaksiyonlar ile organik
maddelerin giderildiği ve eşzamanlı olarak membran filtrasyonu kullanılarak katı-sıvı ayırımının
sağlandığı proseslerdir. Çıkış suyu kalitesinin oldukça yüksek olması (dolayısıyla bazı durumlarda
dezenfeksiyona ihtiyaç duyulmaması), klasik aktif çamur sistemlerinde kullanılan bazı sistemlere
(Kum filtresi/Ultrafiltrasyon/disk filtre vb.) gerek duymaması, yüksek hacimsel ve farklı organik
yüklemelere izin vermesi, çamur üretiminin az olması ve çoğu yerde az alan ihtiyacından dolayı
pratik çözüm sağlaması açısından tercih edilmektedirler. MBR sistemlerinde kullanılan
membranların malzemesi ve gözenek boyutu önemli kriterlerdir. Kullanılan membranlar genellikle
mikrofiltrasyon (MF) ve ultrafiltrasyon (UF) seviyelerinde olup gözenek çapları 0,01 ve 0,1 µm
aralığında değişmektedir.
Membran malzemeleri polimerik ve seramik yapıda olabilmektedir. Polimerik membranlar
genellikle polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinildenflorid (PVDF) gibi organik polimerler
kullanılarak üretilmektedirler. Yüksek yüzey gözenekliliğine sahip olmaları önemli bir avantaj
sağlamaktadır. Membranların mekanik olarak dayanıklı olmaları önemlidir. Bunun yanısıra
membran malzemesinin uzun süreli uygulamada sıcaklığa ve kimyasallara (örneğin kimyasal
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yıkama sırasındaki ekstrem pH ve/veya oksidant konsantrasyonları şartlarına) karşı dayanıklılığı
yüksek olması gerekmektedir. MBR sistemlerinde, biyokirlenme özellikleri düşük, kimyasal,
sıcaklık ve mekanik stabilitesi yüksek membran malzemelerinin geliştirilmesi önemli bir araştırma
konusu olmuştur. Membranların uzun süreli performanslarını etkileyen diğer bir parametre modül
tipidir. Modül, membranların paketlendiği en küçük birim olarak tanımlanmaktadır. Modül
konfigürasyonu membranın geometrisi (düz plaka, içi boşluklu fiber veya tübüler) ve reaktör
içerisindeki yerleşimini (batık veya harici) kapsamaktadır. Su akışının yönü, havalandırmanın
uygulama şekli ve temizleme yöntemi (geri yıkama veya yüzeysel temizleme) gibi parametreler
doğrudan modül konfigürasyonundan etkilenmektedir. Membran modülünün seçiminde işletim
kolaylığı ve havuz içerisindeki kapladığı alan önemli parametrelerdir.
MBR sistemlerinde biyolojik sistemdeki mikroorganizmalara oksijen sağlamak için havalandırma
işlemi gerçekleştirilir. Bunun yanında membran modüllerinin de havalandırılması gerekmektedir.
Membranları havalandırmanın temel olarak iki amacı vardır. Bunlar, membran tankı içerisindeki
biyolojik ortama oksijen sağlamak ve membran yüzeyinde çapraz akış yaratarak membran
yüzeyinin sürekli temizlenmesini sağlamaktır. Membran ve modül konfigürasyonunun yanı sıra
klasik aktif çamur sisteminde performansı etkileyen hidrolik bekletme süresi (HBS), çamur yaşı,
biyokütle konsantrasyonu ve organik yükleme hızı gibi işletme parametreleri de MBR
teknolojisinin verimini etkilemektedir. Tipik bir MBR sistemine ait akış şeması Şekil 4’de
verilmiştir. MBR teknolojisi genellikle evsel atıksu gibi düşük ve tekstil endüstrisi atıksuları gibi
orta seviyede organik kirliliğe sahip endüstriyel atıksuların arıtımında geniş bir uygulama alanı
bulmaktadır.
Biyolojik nütrient giderimi için MBR’nin aerobik bölgesinin önüne ek bölgeler veya bölümler
konularak biyolojik nütrient giderimi sağlayan anoksik veya aneorobik koşullar sağlanabilir. Bazı
uygulamalarda ise kimyasal eklentisi yapılarak azot ve fosfor giderimi arttırılabilir.
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Şekil 4. MBR prosesi şematik akış diyagramı

Biyolojik nütrient giderimi konvansiyonel sistemlerde olduğu gibi anaerobik, anoksik ve aerobik
reaktör sıralamasıyla işletilmektedir. Biyolojik nütrient proseslerinde, karbon ihtiyacı altında
heterotrofik denitrifikasyon bakterileri ile azot, olifosfat biriktiren organizmalar (PAOs) ile fosfor
arıtımı

gerçekleştirilmektedir.

Özellikle

biyolojik

fosfor

giderimi

birbirini

izleyen

anaerobik/aerobik şartlar altında hücre içi polifosfat depolayan ve fosfor biriktiren PAO’lar
tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu sistemlerde azot ve fosfor giderimi için yeterli miktarda
karbon kaynağının bulunması önemlidir. Düşük karbon/azot (C/N) oranındaki atıksuların
arıtımında PAO’ların gelişimi yavaş olmakta ve glikojen biriktiren organizmalar (GAO) olarak
bilinen diğer grup mikroorganizmalar fosfor arıtımına katkıda bulunmadan var olan organik
substrat için GAO’lar ile rekabet etmektedirler. Dahası, düşük C/N oranında geri devir çamurundaki
NO3-N (anoksik veya aerobikten anaerobik tanka) denitrifikasyon bakterilerinin karbon kaynağı
için PAO’lar ile rekabet ettiği anaerobik bölgede fosfor salınımını inhibe etmektedir. Sonuç olarak
denitrifikasyon tamamlanana kadar fosfor salınımı gerçekleşememektedir. C/N oranı biyolojik
nütrient gideriminin gerçekleştirildiği aralıklı havalandırmanın yapıldığı MBR sistemlerinde de çok
önemli bir parametredir. Yapılan bir araştırmada azot giderimi için C/N oranının 7’den fazla olması
gerektiği C/N oranının 4,5 olduğu durumlarda azot giderim kapasitesinin azaldığını bilinmektedir.
Son çalışmalarda, Cape Town (UCT), anoksik/oksik (A/O) ve anaerobik/anoksik/oksik (A2O) gibi
biyolojik nütrient giderim proseslerinin MBR sistemlerine entegrasyonu çıkış sularının kalitesini
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arttırmak için kullanılmaktadır. Membranların biyolojik nütrient gideriminin yapıldığı aktif çamur
sistemlerine entegre edildiği çalışmalarda hem biyolojik nütrient giderim sisteminin tasarımında
hem de tüm atıksu arıtma tesisinin işletilmesinde büyük farklılıkların olabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
MBR'deki biyolojik nütrient giderimi (BNR) proseslerinin uygulanması, konvansiyonel aktif
çamurda uygulanan sistemlerle aynı prensibe sahiptir. Ancak dikkate alınması gereken bazı
faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler aşağıda verilmiştir.


Fazla çözünmüş oksijenin anoksik tanka geri devri

Membran tankındaki aktif çamur genel olarak 4-8 mg/lt çözünmüş oksijen değerine sahiptir.
Membran tankındaki karışık sıvı 4Q (% 400 oranında) kadar anoksik tanka geri döndürülürse, fazla
oksijen ham atıksu hacmine bağlı olarak taşınmaktadır. Tipik bir kentsel atıksu arıtma tesisinin giriş
suyunda biyolojik olarak kolay bozunabilir KOİ konsantrasyonu 50-100 mg/lt civarında olduğu
varsayılırsa, geri dönen akımdaki oksijen bu organik madde içeriğini kolaylıkla parçalayabilir.
Denitrifikasyon için gerekli olan organik madde içeriği azalacağından dolayı denitrifikasyon verimi
azalacaktır.


Geri devir oranındaki sınırlar

Sistem bakımlarını daha kolay yapabilmek için membran tankları havalandırma tanklarından ayrı
şekilde yerleştirilmektedir. Bu durumda havalandırma tankında havalandırılan atıksu membran
tankına filtre edilmek üzere gönderilir ve membran tankında konsantre edilmiş aktif çamur
havalandırma tankına belli bir oranda (%250-400) geri devir ettirilir. Geri devir oranı membran
tankındaki AKM konsantrasyonunu sabit tutabilmek için ayarlandıktan sonra azot giderim
verimliliğini optimize etmek için geri devir oranını ayarlamada yeteri kadar alan bulunmamaktadır.
Dolayısıyla membranın varlığı geri devir oranının değiştirilmesindeki esnekliği sınırlamaktadır.


Anaerobik/anoksik tanktaki düşük AKM

Aşırı oksijenin anoksik tanka taşınmasını önlemek için MBR’da kaskat tipi geri devir tercih
edilmektedir. Membran tankında en yüksek AKM konsantrasyonuna sahip atıksu önce
havalandırma tankına daha sonra anoksik tanka geri devir yaptırılır. Sonuç olarak anoksik, aerobik
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ve membran tankları arasında farklı AKM konsantrasyonu söz konusu olmaktadır. Her bir ünitedeki
tank büyüklüğü, AKM dengesizlikleri göz önünde bulundurularak belirlenmelidir.


Koagülant ilavesi

Yukarda bahsedilen sınırlamalara rağmen azot giderimi konvansiyonel sistemlerle karşılaştırılabilir
seviyelerdedir. Bununla birlikte MBR sistemlerinin fosfor giderim verimi, düşük biyokütle miktarı
(veya daha uzun SRT) nedeniyle konvansiyonel sistemlere karşı bir dezavantaja sahiptir. Yine de
MBR sistemlerinde 0,05-0,1 mg/lt gibi düşük konsantrasyonlarda son derece düşük ve klasik
sistemlerde ulaşılamayacak değerlere ulaşılabilir. Çıkış fosfor değerlerinde çok düşük değerlere
inebilmek için koagülant dozajı yapılması gerekmektedir. Yüksek koagülant dozajı havalandırma
tankında serbest fosfor konsantrasyonunu aşırı derecede azaltmakta ve biyolojik fosfor giderme
mekanizmalarını bozabilen PAO büyümesini azaltmaktadır. Biyolojik fosfor giderme
mekanizmaları ile çıkış fosfor deşarj limitleri sağlanamıyorsa, kimyasal yöntemle fosfor giderimi
uygulanmalıdır. Bahsedilen bu bilgiler ışığında aşağıda MBR sistemlerinde kullanılan biyolojik
azot ve fosfor giderimine dahil olan BNR sistemleri hakkında bilgiler verilmiştir.

4.5. Seçilen En Uygun Teknik ve Teknoloji
MBR sistemlerinde biyolojik askıda katı madde konsantrasyonları 12,000–15,000 mg/L değerlerine
kadar ulaşabildiği için (konvansiyonel aktif çamurda MLSS yaklaşık 2,000–4,000 mg/L) arıtma
için gerekli hidrolik bekleme süresi (HRT) konvansiyonel sistemlere göre az olmaktadır.
Havalandırma havuzlarının hacim dizaynında HRT temel parametre olduğundan, düşük HRT
gereksinimi gerekli havuz hacmini düşürüp, ilk yatırım maliyetini azaltıp, işletme kolaylığı da
sağlamaktadır. Buna ek olarak arazi gereksinimi de az olmaktadır.
Konvansiyonel aktif çamur sistemlerine göre MBR sistemlerinde son çökeltme tankına ihtiyaç
olmadığı için bu da ilk yatırım ve işletme maliyetini azaltmaktadır.
MBR sistemlerinde yüksek MLSS konsantrasyonlarından dolayı yüksek çamur yaşı (SRT) ile
işletim yapılabilmektedir. Yirmi günden fazla SRT ile çalışıldığında çeşitli avantajlar ortaya
çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, artırılmış iç solunumdan dolayı oluşan yeni biyokütle azalmakta
ve bertaraf edilmesi gereken atık biyokütle miktarının azalması maliyeti düşürmektedir. İkinci
olarak, yüksek SRT değerlerinde nitrifikasyon daha verimli gerçekleşmekte ve nitrifikasyonun
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çeşitli ortam şartlarından daha az etkilenmektedir. Üçüncü avantajı ise, sistemde sentetik toksik
organik maddelerin biyolojik ayrışmasını sağlayan özel mikroorganizmaların yüksek SRT
değerlerinde daha etkin çalışmasıdır.
Yine sistem yüksek biyokütle konsantrasyonlarında çalışıltığından sisteme fazla organik yükleme
de yapılabilmektedir. Bu yüksek biyokütle konsantrasyonu aynı zamanda sistemi şok toksik
yüklemelere karşı da daha dayanıklı kılmaktadır.
MBR’ların en önemli avantajlarından birisi biyokütle/su ayrımı biyokütlenin çökelebilme
özelliğinden bağımsız olmasıdır. Bunun nedeni bu ayrım prosesinin çökeltim prensibi ile değil
fiziksel filtrasyon ile yapılmasıdır. Dolayısıyla, konvansiyonel sistemlerin son çökeltme havuzu
işletiminde çok problem arz eden çökelemeyen biyokütle durumu MBR’larda yaşanmamaktadır.
Aynı zamanda, MBR’larda mikrofiltrasyon veya ultrafiltrasyon ile çok küçük gözeneklerle ayırma
yapıldığı için biyokütlenin tamamı tutulmaktadır. Buna bağlı olarak deşarj standartlarından birisi
olan toplam askıda katı madde (AKM) MBR’larda genelde çok düşük (yaklaşık 1-3 mg/L)
olmaktadır. İyi işletilen konvansiyonel sistemlerde ise bu rakam 10–30 mg/L arasıda elde
edilmektedir.
Filtrasyon sonucu bulanıklık da MBR’larda düşük değerlere düşer (<0.5 NTU) ve çıkış suyu çok
berrak bir görünüm almaktadır. Bu kaliteli su üretiminden dolayı özellikle A.B.D.’de bu proses ile
arıtılan atıksular geri kazanılmakta ve sulamada (tarımsal, rekreasyon, inşaat alanları, vs),
endüstriyel ve diğer alanlarda (proses suları, yangın söndürme, tuvalet pisuarları, vs)
kullanılmaktadır.
MBR’larda işletim sırasında SRT konvansiyonel sistemlere göre çok daha rahat kontrol
edilmektedir. Çünkü son çökeltim tanklarında biyokütlenin bazı durumlarda iyi çökelmemesinden
dolayı savaklardan AKM kaçma durumu MBR’da olmamaktadır. MBR’da biyokütlenin sistemden
tek çıkma noktası nihai bertaraf için atılan atık çamurdur. MBR’larda fiziksel biyokütle ayrımı
yanında aynı zamanda da çok kaliteli bir fiziksel dezenfeksiyon sağlanmış olmaktadır. A.B.D.’de
gerek pilot gerekse de gerçek tesislerde MBR’ların yaklaşık tüm protozoaları giderdiği, 5–6 log
(logaritmik, ya da %99.999- %99.9999) bakteri ve 1–2 log virüs giderimi sağladığı gözlenmiştir.
Klorla dezenfeksiyona dayanıklı olan patojenik protozoalardan Cryptosporidium ve Giardia da
MBR’da rahatlıkla tutulmaktadır. Bu rakamlar yaklaşık membrandaki 0,1 μm gözenek büyüklüğü
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dikkate alındığında beklenen rakamlardır. Bu nedenle hem düşük bulanıklık hem de çok düşük
patojen içerikli arıtılmış su rahatlıkla zirai sulama amaçlı kullanılabilecektir.
Konvansiyonel sistemlere göre MBR’la arıtılmış atıksu çevre sağlığı ve mikrobiyal içerik yönünden
çok daha güvenilir olmaktadır. A.B.D.’deki standartlara göre MBR’la arıtılmış atıksular son bir
dezenfeksiyon yapmak koşuluyla (geri kalan virüsleri bertaraf etmek ve sonradan oluşabilecek
mikrobiyal büyümeyi engellemek için) direk tarımsal sulamada kullanılabilmektedir.
MBR’ların dezavantajlarından biri arıtma prosesi tek bir havuzda gerçekleştiği için sistem mekanik
ve kontrol açıdan konvansiyonel sistemlere göre daha kompleks olmasıdır. Ancak %100 otomasyon
sayesinde işletim kolaylaştırılmaktadır. İşletim sırasında zamanla membran gözenekleri tıkanmakta
ve arıtılmış su çekimi (akı) azalmaktadır. Bunu engellemek için belirli aralıklarda basınçlı hava/su
ve kimyasallarla (sitrik asit, sodyum hipoklorit, gibi) gözenekler temizlenmektedir. Tüm bu
temizlik işlemi otomasyona bağlı olarak otomatik yapılmaktadır. Ancak bu kimyasallar için az
hacimlerde de olsa biriktirme amacıyla depolama tankları gerekmektedir.
SONUÇ
Sonuç olarak, Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisleri’nin rehabilitasyonunda, azot ve fosfor
arıtımını yapacak (BNR) prosesi ve bu prosesin uygulanabildiği güvenilir arıtma teknolojisi olarak
BiyoMembranReaktör (MBR) sisteminin teknik açıdan en uygun proses seçimi olduğu
belirlenmiştir. Bu seçimde en temel kriter, tesislerin mevcut inşai yapılarını koruyarak ve herhangi
bir büyük ilave inşai yapı yapmadan, kapasitelerini en üst seviyeye çıkartmaktır.
Seçilen sistemi, ekonomik açıdan da değerlendirebilmek için, konvansiyonel ve MBBR sistemi de
dahil olmak üzere tüm alternatiflerin tasarımları yapılmış, yerleşim alanı ihtiyacı, ilk yatırım ve
işletme maliyetleri karşılaştırması yapılarak Gümbet ve Gümüşlük arıtma tesisleri için en uygun
proses ve teknoloji seçimi yapılmıştır.
MUSKİ Genel Müdürlüğü hale hazırda Konacık AAT yi MBR teknolojisi ile işletmekte olup,
yeterli iş gücü ve tecrübeye haizdir. İşletme maliyeti olarak MUSKİ Genel Müdürlüğü klasik
sistemlere göre çok fazla bir maliyet yaratmadığını ve elzem olan durumlar için ilave yükün
karşılanabileceğini tecrübe etmiştir. Bu husus seçim esnasında önemli bir kriter olmuştur.
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Çamur bertarafı için dekantörlerden çıkan susuzlaştırılmış çamur keki, konveyör bant aracılığıyla
kapalı ve uygun bir konteynere aktarılmaktadır. Yetkili (lisanslı) şirketler aracılığıyla düzenli
depolama tesislerine gönderilmektedir. Planlanan çamur kurutma & yakma tesisi inşa edilene kadar
çamur bertarafı her yıl bertaraf firmaları ile ihale usulüyle gerçekleştirilmektedir. MUSKI, çamurun
bertaraf yöntemi ile ilgili daha sürdürülebilir yollar araştırmaya devam etmektedir. Bu kapsamda,
oluşacak çamurun daha sonra MUSKİ'nin kurmayı planladığı (ÇED çalışmalarının devam ettiği)
yakma tesisine yönlendirilmesi ihtimali de vardır. MUSKI bu konuyla ilgili gelecekte daha iyi,
sürdürülebilir ve uygulanabilir bir yol bulduğunda bu bilgiyi Muğla İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü ile paylaşacak ve bunun uygulanması için onayını isteyecektir.

5. ALTERNATİF TASARIMLAR
Gümbet ve Gümüşlük atıksu arıtma tesislerinde yapılacak iyileştirme için benimsenen yaklaşım
çerçevesinde (havalandırma ve çöktürme havuzları gibi ana betonarme ünitelerde herhangi bir ilave
inşaat işi gereksinimi olmadan), mevcut tesislerde, MBBR ve MBR sistemleri ile elde edilebilecek
maksimum kapasite artışı hesaplanmıştır.

5.1. Ulaşılabilecek Maksimum Kapasite
5.1.1. Gümbet
Gümbet atıksu arıtma tesisi mevcut biyolojik arıtma üniteleri hacimlerinin MBBR sistemi ile
kapasite arttırılması düşünüldüğünde, 7,772 m3 hacimli mevcut havalandırma havuzları MBBR
sistemi ile geliştirildiğinde 15,000 m3/gün atıksu arıtılabilecektir, ancak 24 m. çaplı 2 adet çöktürme
havuzları ise 12,000 m3/gün, (Qpro=778 m3/sa) debiyi karşılayabilmektedir. Bu debi üzerinde
havuzların katı yüklemesi maksimum değer olan 7 kg/m2/sa değeri üzerine çıkmaktadır. Bu
nedenle, çöktürme tankları kısıtlayıcı faktör olmakta ve mevcut arıtma tesisi ancak 12,000 m3/gün
kapasiteye çıkarılabilmektedir.
MBR sistemi ile ulaşılabilecek kapasite ise, 7,772 m3 hacimli mevcut havalandırma havuzları ve
çöktürme havuzları kullanılarak, 29,900 m3/gün atıksu arıtılabileceği hesaplanmıştır. Çöktürme
tankı MBR ünitelerinin (kasetlerinin) yerleştirildiği havuz olarak kullanılmakta olup, tasarım
açısından havalandırma havuzunda MLSS değerinin 12.000 mg/lt mertebesine çıkabildiği
görülmüştür.
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Rehabilitasyon sonucunda kapasitesi arttırılmış atıksı arıtma tesisinin hizmet edeceği nüfus ve
arıtma tesisine gelecek debi hesapları “Gümbet Atıksu Arıtma Tesisinin MBR Teknolojisi İle
Kapasite Arttırımı Proses Hesap Raporu” (EK17) Bölüm 4. Nüfus ve Debi Hesapları başlığı altında
ayrıntılı olarak verilmektedir. İlgili rapordan elde edilen ve Gümbet’e ait yaz ve kış ayları nüfus ve
debiler, Tablo 12’de verilmektedir.
Tablo 12 Gümbet Proje Alanına Ait Kış ve Yaz Ayları Nüfus ve Atıksu Debileri
GÜMBET
PROJE
ALANI
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

KIŞ
q= 150 lt/kişi-gün
Debi
Nüfus
(m3/gün)
29,236
30,113
6,023
31,016
6,203
31,946
6,389
32,904
6,581
33,891
6,778
34,908
6,982
35,955
7,191
37,034
7,407
38,145
7,629
39,289
7,858
40,468
8,094
41,682
8,336
42,932
8,586
44,220
8,844
45,547
9,109
46,913
9,383
48,320
9,664
49,770
9,954
51,263
10,253
52,801
10,560
54,385
10,877
56,017
11,203
57,698
11,540
59,429
11,886
61,212
12,242
63,048
12,610
64,939
12,988

YAZ
q= 250 lt/kişi-gün
Debi
Nüfus
(m3/gün)
61,479
63,323
15,831
65,223
16,306
67,180
16,795
69,195
17,299
71,271
17,818
73,409
18,352
75,611
18,903
77,879
19,470
80,215
20,054
82,621
20,655
85,100
21,275
87,653
21,913
90,283
22,571
92,991
23,248
95,781
23,945
98,654
24,664
101,614
25,404
104,662
26,166
107,802
26,951
111,036
27,759
114,367
28,592
117,798
29,450
121,332
30,333
124,972
31,243
128,721
32,180
132,583
33,146
136,560
34,140

SENELİK
TOPLAM
Debi
(m3/gün)
3,933,603
4,051,611
4,173,156
4,298,319
4,427,271
4,560,093
4,696,875
4,837,779
4,982,895
5,132,349
5,286,348
5,444,937
5,608,287
5,776,515
5,949,837
6,128,298
6,312,150
6,501,510
6,696,558
6,897,456
7,104,375
7,317,522
7,537,068
7,763,184
7,996,077
8,235,963
8,483,004
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Rehabilitasyon sonrasında kapasitesi arttırılarak 29,900 m3/gün mertebesine ulaşan tesisin tasarım
debileri “Gümbet Atıksu Arıtma Tesisinin MBR Teknolojisi İle Kapasite Arttırımı Proses Hesap
Raporu” (EK17) Bölüm 4. Nüfus ve Debi Hesapları başlığı altındaki tablodan alınmış ve aşağıda
Tablo 13’te verilmiştir.
Tablo 13 Gümbet AAT Tasarım Debileri
DEBİLER

BİRİMLER

Qd

29,900

m3/gün

Qort,h

Qd / 24

1,250

m3/sa

Qmax,h

2xQort,h

2,500

m3/sa

Qproje,h

Qd / n1*

2,140

m3/sa

Qd / n3*
Qmin
810
*n1 Proje alanı nüfusuna göre 14, n3 değeri 37 seçilmiştir [11]

m3/sa

Gümbet Atıksu arıtma tesisi çıkışında, proje kapsamında yeni inşa edilecek pompa istasyonu ile
mevcut Gümbet derin deniz deşarj hattına bağlanan arıtılmış sular, atıksu arıtma tesisi bağlantı
noktasından itibaren toplam 1259 m.’lik mevcut DN600 çelik derin deşarj hattı ile denize
verilecektir. Mevcut deniz deşarjından başka arıtılmış atıksu için bir deşarj alternatifi
bulunmamaktadır.

5.1.2. Gümüşlük
Gümüşlük atıksu arıtma tesisi ise, 2,315 m3 hacimli mevcut havalandırma havuzları MBBR sistemi
ile geliştirildiğinde 4,000 m3/gün atıksu arıtılabilecektir, ancak 5.25 x 15 m. boyutlarında olan
dikdörtgen

planlı

çöktürme

havuzları

ise

3,500

m3/gün,

(Qpro=260

m3/sa)

debiyi

karşılayabilmektedir. Bu debi üzerinde havuzların katı yüklemesi maksimum değer olan 7 kg/m2/sa
değeri üzerine çıkmaktadır. Bu nedenle, çöktürme tankları kısıtlayıcı faktör olmakta ve mevcut
arıtma tesisi ancak 3,500 m3/gün kapasiteye çıkarılabilmektedir.
MBR sistemi ile ulaşılabilecek kapasite ise, 2,315 m3 hacimli mevcut havalandırma havuzları ve
dikdörtgen çöktürme havuzları kullanılarak, 9,900 m3/gün atıksu arıtılabileceği hesaplanmıştır.
Çöktürme tankı MBR kasetlerinin yerleştirildiği havuz olarak kullanılmakta olup, tasarım açısından
havalandırma havuzunda MLSS değerinin 12.000 mg/lt mertebesine çıkabildiği görülmüştür.
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Rehabilitasyon sonucunda kapasitesi arttırılmış atıksı arıtma tesisinin hizmet edeceği nüfus ve
arıtma tesisine gelecek debi hesapları “Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisinin MBR Teknolojisi İle
Kapasite Arttırımı Proses Hesap Raporu” (EK18) Bölüm 4. Nüfus ve Debi Hesapları başlığı altında
ayrıntılı olarak verilmektedir. İlgili rapordan alınan ve Gümüşlük’e ait yaz ve kış ayları nüfus ve
debi değerleri Tablo 14’te verilmektedir.
Tablo 14 Gümüşlük Proje Alanına Ait Kış ve Yaz Ayları Nüfus ve Atıksu Debileri
KIŞ
GÜMÜŞLÜK
PROJE ALANI
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

YAZ

q= 150 lt/kişi-gün
q= 250 lt/kişi-gün
Debi
Debi
Nüfus
Debi
Nüfus
(m3/gün)
(m3/gün)
5,004
661
10,524
2,220
5,154
773.1
10,839
2,709.75
5,309
796.35
11,164
2,791
11,682
24,568
1,752.3
6,142
12,032
25,305
1,804.8
6,326.25
12,393
26,064
1,858.95
6,516
12,765
26,846
1,914.75
6,711.5
13,148
27,651
1,972.2
6,912.75
13,542
28,481
2,031.3
7,120.25
13,948
29,335
2,092.2
7,333.75
14,366
30,215
2,154.9
7,553.75
14,797
31,121
2,219.55
7,780.25
15,241
32,055
2,286.15
8,013.75
15,698
33,017
2,354.7
8,254.25
16,169
34,008
2,425.35
8,502
16,654
35,028
2,498.1
8,757
17,154
36,079
2,573.1
9,019.75
17,669
37,161
2,650.35
9,290.25
18,199
38,276
2,729.85
9,569
18,745
39,424
2,811.75
9,856
19,307
40,607
2,896.05
10,151.75
19,886
41,825
2,982.9
10,456.25
20,483
43,080
3,072.45
10,770
21,097
44,372
3,164.55
11,093
21,730
45,703
3,259.5
11,425.75
22,382
47,074
3,357.3
11,768.5
23,053
48,486
3,457.95
12,121.5
23,745
49,941
3,561.75
12,485.25

SENELİK
TOPLAM
(m3/gün)
518,637
626,913
645,723
1,420,974
1,463,589
1,507,491
1,552,725
1,599,291
1,647,279
1,696,671
1,747,557
1,799,964
1,853,982
1,909,611
1,966,923
2,025,918
2,086,713
2,149,308
2,213,793
2,280,195
2,348,604
2,419,047
2,491,641
2,566,359
2,643,345
2,722,644
2,804,301
2,888,460
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Rehabilitasyon sonrasında kapasitesi arttırılarak 9,900 m3/gün mertebesine ulaşan tesisin tasarım
debileri “Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisinin MBR Teknolojisi İle Kapasite Arttırımı Proses Hesap
Raporu (EK18) 4. Nüfus ve Debi Hesapları” başlığı altındaki tablodan alınmış ve aşağıda Tablo
15’te verilmiştir.

Tablo 15 Gümüşlük AAT Tasarım Debileri
DEBİLER
Qd

BİRİMLER
9,900

m3/gün

Qort,h

Qd / 24

412.5

m3/sa

Qmax,h

2xQort,h

825

m3/sa

Qproje,h

Qd / n1*

707

m3/sa

Qd / n3*
Qmin
268
*n1 Proje alanı nüfusuna göre 14, n3 değeri 37 seçilmiştir [11]

m3/sa

Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış su tesis çıkışında mevcut deşarj yerinden
Karakovca Deresine verilecektir. Karakoca deresi kuru bir dere olup, sadece yağışlı günlerde
havzasındaki suları denize taşımaktadır. Sözkonusu deşarj noktası ile deniz arası yaklaşık 1,0
km’dir.
Gümüşlük AAT de arıtılan atıksuyun sulamada kullanılması planlanmaktadır. Bunun için 2 adet
100 m3 ve 1 adet 200 m3 depo ile 16 km hattı olan proje hazırlatılmıştır. MUSKİ den alınan bilgiye
göre; Konacık AAT tesisinde şebeke hattı olmamasına rağmen arıtılmış su deposundan 6 ay
boyunca (Mayıs – Ekim) günde yaklaşık 1000 m3 su satışı yapılmakta olup bu miktar deşarj edilen
arıtılmış suyun yaklaşık 1/3’üne tekabül etmektedir. Gümüşlük AAT de arıtılmış su şebeke hattının
yapılması ve Gümüşlük yöresinde fazla miktarda yeşil alan bulunmasından dolayı en az 6 ay
boyunca (Mayıs – Ekim) arıtılan suyun önemli bir oranının kullanılması hedeflenmektedir.
MUSKİ, “bahse konu arıtılmış su şebeke sisteminin İdare yatırım bütçesi doğrultusunda uygun
finans kaynağı, hibe-kredi vb. bulunması akabinde önümüzdeki yıllarda hayata geçirilmesinin
planladığını” belirtmiştir.
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5.2. Alternatiflerin Karşılaştırılması
Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerinde ulaşılabilecek maksimum kapasite MBR sistemi
ile gerçekleştirilebileceği ve;



Gümbet için: 29,900 m3/gün,
Gümüşlük için: 9,900 m3/gün

Olabileceği hesaplanmıştır.
Diğer konvansiyonel ve MBBR sistemleri ile sözkonusu maksimum kapasitenin yakalanması için
gerekli ilave işlerin ekonomik karşılaştırmasının yapılması için kavramsal tasarım yapılmış ve ilk
yatırım ve işletme bütçeleri hazırlanmıştır.

5.2.1. Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi için Alternatif Tasarımlar
Gümbet Atıksu Arıtma tesisi rehabilitasyonu için öngörülen 29,900 m3/gün kapasiteyi sağlayacak
diğer alternatifler, MBBR ve Konvansiyonel sistem olarak tespit edilmiş ve karşılaştırma
amacıyla aynı kapasite için boyutlandırılarak özet bilgileri Tablo 16’da verilmiştir. Şekil 5,
Şekil 6 ve Şekil 7 de sırasıyla, Konvansiyonel, MBBR ve MBR sistemlerinin mevcut proje alanına

yerleştirilmiş şekliyle alan ihtiyaçları gösterilmektedir. Tablo 16 Gümbet AAT Rehabilitasyonu
için Alternatif Sistem Karşılaştırması
29.900 m3/gün
Konvansiyonel Arıtma MBBR
Arıtma MBR
Arıtma
kapasiteye ulaşmak için Sistemi ile Kapasite Sistemi ile Kapasite Sistemi
ile
gerekli ilave üniteler
Arttırımı *
Arttırımı*
Kapasite Arttırımı
Terfi İstasyonu
Mevcut + ilave 20,000 m3/gün
Yeni 29,900 m3/gün
Kaba & İnce Izgara
3
Mevcut + 20,000 m /gün
Hav. Kum tutucu
Mevcut + ilave 20,000 m3/gün
Nitrifikasyon
& 4 adet (12.30 x 52.00 x
1 adet
Denitrifikasyon & Bio P 6.50 m)
(21.20 x 92.60 x
Havuzları
6.50 m)
Son Çöktürme Tankları
2 adet
2 adet
(Ø 36 m. X 4.5 m.)
(Ø 36 m. X 4.5 m.)
Sulama suyu için ilave Gerekecektir
Gerekecektir
(kum filtresi)
Mevcut tesis alanı dışında 9,000 m2
5,000
ilave alan ihtiyacı
*Mevcut terfi istasyonu, kaba ve ince ızgara, havalandırmalı kum tutucunun

Gerek yoktur
Gerek yoktur
Gerek yoktur
Gerek yoktur
mevcut betonarme

yapıları korunarak, mekanik ekipmanları yenileneceği öngörülmüş, 29,900 m3/gün kapasiteyi
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sağlayabilmek için ilaveten 20,000 m3/gün kapasiteli yeni yapı ve mekanik ekipman temini
düşünülmüştür.
*Mevcut havalandırma tankları korunarak, azot ve fosfor arıtımı için gerekli olan nitrifikasyon,
denitrifikasyon ve biofosfor havuzları ilave edileceği kabul edilmiştir.
*Gelecekte, sulama suyu geri kazanımı düşünülür ise, konvansiyonel ve MBBR sistemleri için,
kum filtresi filtrasyonu gerekli olacaktır.
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Şekil 5 Gümbet AAT Konvansiyonel Sistem ile Kapasite Arttırımı (9,900 + 20,000 m3/gün)
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Şekil 6 Gümbet AAT MBBR ile Kapasite Arttırımı (9,900 + 20,000 m3/gün)
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Şekil 7 Gümbet AAT MBR Uygulaması (29,900 m3/gün)
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5.2.2. Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi için Alternatif Tasarımlar
Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi rehabilitasyonu için öngörülen 9,900 m3/gün kapasiteyi sağlayacak
diğer alternatifler, MBBR ve Konvansiyonel sistem olarak tespit edilmiş ve karşılaştırma amacıyla
aynı kapasite için boyutlandırılarak özet bilgileri Tablo 17’de verilmiştir. Şekil 8, Şekil 9 ve Şekil
10’da, sırasıyla Konvansiyonel, MBBR ve MBR sistemlerinin mevcut proje alanına yerleştirilmiş
şekliyle alan ihtiyaçları gösterilmektedir.
Tablo 17 Gümüşlük AAT Rehabilitasyonu için Alternatif Sistem Karşılaştırması
9.900 m3/gün kapasiteye Konvansiyonel Arıtma MBBR Arıtma Sistemi MBR Arıtma
ulaşmak için gerekli Sistemi ile Kapasite ile Kapasite Arttırımı* Sistemi
ile
ilave üniteler
Arttırımı *
Kapasite
Arttırımı
Terfi İstasyonu
Mevcut + ilave 7,400 m3/gün
Yeni
9,900
Kaba & İnce Izgara
3
3
Mevcut + 7,400 m /gün
m /gün
Mevcut + ilave7,400 m3/gün
Hav. Kum tutucu
Nitrifikasyon
& 4 adet (8.70 x 39.10 x
1 adet (21.20 x 39.20 x
Gerek yoktur
Denitrifikasyon & Bio P 6.00 m)
6.00 m)
Havuzları
Son Çöktürme Tankları
2 adet (Ø 24 m. X 4.5
2 adet (Ø 24 m. X 4.5
Gerek yoktur
m.)
m.)
Sulama suyu için ilave Gerekecektir
Gerekecektir
Gerek yoktur
(kum filtresi)
Mevcut tesis alanı dışında 3,500 m2
2,400 m2
Gerek yoktur
ilave alan ihtiyacı
*Mevcut terfi istasyonu, kaba ve ince ızgara, havalandırmalı kum tutucunun mevcut betonarme
yapıları korunarak, mekanik ekipmanları yeneileneceği öngörülmüş, 9.900 m3/gün kapasiteyi
sağlayabilmek için ilaveten 7,400 m3/gün kapasiteli yeni yapı ve mekanik ekipman temini
düşünülmüştür.
*Mevcut havalandırma tankları korunarak, azot ve fosfor arıtımı için gerekli olan nitrifikasyon,
denitrifikasyon ve biofosfor havuzları ilave edileceği kabul edilmiştir.
*Gelecekte, sulama suyu geri kazanımı düşünülür ise, konvansiyonel ve MBBR sistemleri için,
kum filtresi filtrasyonu gerekli olacaktır.
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Şekil 8 Gümüşlük AAT Konvansiyonel Sistem ile Kapasite Arttırımı (2,500 + 7,400 m3/gün)
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Şekil 9 Gümüşlük AAT MBBR Sistem ile Kapasite Arttırımı (2,500 + 7,400 m3/gün)
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Şekil 10 Gümüşlük AAT MBR Sistem ile Kapasite Arttırımı (9,900 m3/gün)
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6. EKONOMİK ANALİZ
6.1. İlk Yatırım Maliyetleri
6.1.1. Gümbet
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi’nin 29.900 m3/gün kapasiteye ulaştırılması için alternatif sistemlerin
ilk yatırım maliyetleri ayrıntılı olarak hesaplanmış, Tablo 18’de özet olarak verilmiştir. Maliyet
kalemlerinin detayları rapor ekinde sunulmaktadır.
Tablo 18 Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi Alternatif Sistem İlk Yatırım Maliyetleri
Konvansiyonel
MBBR Arıtma MBR
Arıtma
Arıtma Sistemi ile Sistemi
ile Sistemi
ile
Maliyet Kalemleri
Kapasite
Kapasite
Kapasite Arttırımı
Arttırımı**
Arttırımı**
İhale Bedeli***
Projelendirme, İnşaat İşleri

3,839,656 €

3,096,848 €

1,101,286 €

Mekanik Ekipman Temin

2,511,461 €

3,382,974 €

4,188,026 €

Borulama Temin Ve Montaj

633,263 €

600,003 €

910,560 €

Otomasyon,
Enstrüman
294,907 €
Temin, Test ve Devreye Alma

291,270 €

Elektrik Işleri

642,273 €

672,406 €

Eski Tesis ve Terfi İstasy.
163,650 €
Iyileştirmeler*
Arazi
Kamulaştırma
900,000 €
Bedeli****
GENEL TOPLAM

9,015,343 €

1,147,612 €

163,650 €

30,000 €

500,000 €

Gerek yoktur

8,677,018 €

7,377,484 €

* Atıksu Arıtma Tesisileri ve Terfi Merkezleri Mekanik Ekipmanların Yenilenmesi İçin Fizibilite Raporu, TCNL
Müh., Ocak 2016
** Eski tesis 9,900 m3/gün yenilenerek kullanılacak ilave 20,000 m3/günlük tesis eklenecek şekilde maliyet
hesaplanmıştır.
*** Tesis komple MBR sistemi ile 29,900 m3/gün kapasitesine getirilmesi hali ihale bedeli.
**** Kamulaştırma bedeli olarak 100€/m2 bedel öngörülmüştür.

6.1.2. Gümüşlük
Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi’nin 9.900 m3/gün kapasiteye ulaştırılması için alternatif sistemlerin
ilk yatırım maliyetleri ayrıntılı olarak hesaplanmış, Tablo 19’da özet olarak verilmiştir. Maliyet
kalemlerinin detayları rapor ekinde sunulmaktadır.
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Tablo 19 Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisi Alternatif Sistem İlk Yatırım Maliyetleri
Konvansiyonel
MBBR
Arıtma MBR
Arıtma
Arıtma Sistemi İle Sistemi
İle Sistemi
İle
Maliyet Kalemleri
Kapasite
Kapasite
Kapasite
Arttırımı**
Arttırımı**
Arttırımı***
Projelendirme, İnşaat İşleri

974,820 €

733,078 €

352,271 €

Mekanik Ekipman Temin

739,694 €

935,769 €

1,104,730 €

Borulama Temin Ve Montaj

147,206 €

168,422 €

52,000 €

Otomasyon,
Enstrüman
90,951 €
Temin, Test ve Devreye Alma

93,867 €

Elektrik Işleri

224,359 €

223,623 €

Eski Tesis ve Terfi İstasy.
453,400 €
Iyileştirmeler*
Arazi
Kamulaştırma
350,000€
Bedeli****
GENEL TOPLAM

2,979,694 €

342,320 €

453,400 €

416,985 €

240,000€

Gerek yoktur

2,848,896 €

2,268,305 €

* Atıksu Arıtma Tesisleri ve Terfi Merkezleri Mekanik Ekipmanların Yenilenmesi İçin Fizibilite Raporu, TCNL
Müh., Ocak 2016
** Eski tesis 2,500 m3/gün yenilenerek kullanılacak ilave 7,400 m3/günlük tesis eklenecek şekilde maliyet
hesaplanmıştır.
*** Tesisin MBR sistemi ile 9,900 m3/gün kapasitesine getirilmesindeki ihale bedeli verilmiştir.
**** Kamulaştırma bedeli olarak 100€/m2 bedel öngörülmüştür.

6.2. İşletme maliyetleri
Ekonomik analiz için 3 alternatif sistemin de işletme maliyetleri hesaplanarak tesis bazında aşağıda
detaylı şekilde açıklanmıştır. Maliyetlerin hesaplanmasında Euro kuru 9.95 TL kabul edilmiştir.

6.2.1. Gümbet
6.2.1.1.

Gümbet Konvansiyonel Arıtma Tesisi İşletme Maliyeti

Tesisin işletme maliyeti elektrik, kimyasal, personel ve bakım onarım maliyetleri başlıkları altında
hesaplanmıştır.
Elektrik
Tesis motor güçleri, günlük çalışma saatleri ve enerji tüketimi ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.
 Tesis kurulu gücü
= 1,261 kW
 Elektrik Tüketim
= 24,035 kWh/gün
 Birim Maliyet
= 0.755388 TL/kWh
 Elektrik Gideri
= 18,155 TL/gün / 9.95 TL/€ = 1,824 €/gün
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Kimyasal Maliyeti
Kimyasal madde sarfiyatları ve tüketim maliyetleri aşağıdaki Tablo 20 ile paylaşılmaktadır.





Alüm tüketimi: 250 kg/gün (% 15) x 3.5 TL/kg = 875 TL/gün
NaoCl tüketimi: 576 kg/gün (%12) x 1 TL/l = 576 TL/gün
Katyonik Poli tüketimi: 82 kg/gün x 17 Tl/kg= 1,394 TL/gün
Toplam kimyasal gideri = 2,845 TL/gün/ 9.95 TL/€ = 286 €/gün

Personel Maliyeti
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ”
Madde 3 a maddesi gereğince A sınıfı tesis kapsamındadır. Buna göre tesiste bulunması gereken
asgari personel sayılarına göre personel maliyeti hesaplanmıştır. Personel maliyetleri vardiya, SSK,
yemek vb. giderleri toplu olarak içermektedir. Maliyet hesapları aşağıdaki Tablo 20’de
paylaşılmaktadır.
Tablo 20 Personel Maliyeti
Personel

Kişi Sayısı (kişi) Vardiya (1/gün)

B.
Maliyet

Birim

Maliyet
(TL/ay)

Tesis Sorumlusu

1

1

4,500

TL/ay

4,500

1
1
1
1
3

4,000
4,000
4,000
4,000
3,000

TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay

4,000
8,000
8,000
4,000
27,000
55,500
1,850

Teknik Sorumlu
1
Elektrik Teknisyeni 2
Makina Teknisyeni 2
Çevre Teknisyeni 1
İşçi
3
Toplam Personel Maliyeti (TL/ay)
Toplam Personel Maliyeti (TL/gün)
Toplam Personel Maliyeti (€/gün)

186

Bakım ve Onarım Maliyeti
Tesisin yıllık bakım onarım maliyeti olarak toplam ilk yatırım bedelinin % 1’i olarak kabul
edilmiştir. Bu durumda yıllık bakım onarım maliyeti:
İYM x % 1 = 8,115,343 € x %1 € = 222 €/gün olarak hesaplanmıştır.
Reahbilitasyonun konvansiyonel sistem ile yapılması durumunda, arıtma tesisinin birim işletme
maliyeti hesaplanmış ve Tablo 21’de özet olarak verilmiştir.
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Tablo 21. Gümbet Konvansiyonel Tesis Birim İşletme Maliyeti
Maliyet
Maliyet Kalemleri
(€/gün)
Elektrik Maliyeti
1,824
Kimyasal Maliyeti
286
Personel Maliyeti
186
Bakım ve Onarım Maliyeti
222
Membran Değişim Maliyeti
-

Maliyet
(€/yıl)
665,760
104,390
67,890
81,030
-

Genel Toplam

919,070

Arıtılacak atıksu (m3/YIL)

10,950,000

Birim Atıksu Maliyeti (€/m3)

0.084

6.2.1.2. Gümbet MBBR Arıtma Tesisi İşletme Maliyeti
Tesisin işletme maliyeti elektrik, kimyasal, personel ve bakım onarım maliyetleri başlıkları altında
hesaplanmıştır.
Elektrik
Tesis motor güçleri, günlük
verilmiştir.
 Tesis kurulu gücü
 Elektrik Tüketim
 Birim Maliyet
 Elektrik Gideri

çalışma saatleri ve günlük enerji tüketimi ile ilgili bilgiler aşağıda
= 1,327 kW
= 24,624 kWh/gün
= 0.755388 TL/kWh
= 18,600 TL/gün / 9.95 TL/€ = 1,870 €/gün

Kimyasal Maliyeti
Kimyasal madde sarfiyatları ve bu sarfiyatlardan kaynaklanacak maliyetler aşağıdaki Tablo ile
paylaşılmaktadır.





Alüm tüketimi: 250 kg/gün (% 15) x 3.5 TL/kg = 875 TL/gün
NaoCl tüketimi: 576 kg/gün (%12) x 1 TL/l = 576 TL/gün
Katyonik Poli tüketimi: 62 kg/gün x 17 Tl/kg= 1,054 TL/gün
Toplam kimyasal gideri = 2,505 TL/gün / 9.95 TL/€ = 252 €/gün

Personel Maliyeti
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ”
Madde 3a maddesi gereğince A sınıfı tesis kapsamındadır. Buna göre tesiste bulunması gereken
asgari personel sayılarına göre personel maliyeti hesaplanmıştır. Personel maliyetleri vardiya, SSK,
yemek vb. giderleri toplu olarak içermektedir. Maliyet hesapları aşağıdaki Tablo 22’de
paylaşılmaktadır.

48

Gümbet & Gümüşlük Atiksu Aritma Tesisleri En Uygun Teknoloji Seçimi Etüdü Revize Rapor

Tablo 22 Personel Maliyeti
Personel

Kişi Sayısı (kişi) Vardiya (1/gün)

B.
Maliyet

Birim

Maliyet
(TL/ay)

Tesis Sorumlusu

1

1

4,500

TL/ay

4,500

1
1
1
1
3

4,000
4,000
4,000
4,000
3,000

TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay

4,000
8,000
8,000
4,000
27,000
55,500

Teknik Sorumlu
1
Elektrik Teknisyeni 2
Makina Teknisyeni 2
Çevre Teknisyeni 1
İşçi
3
Toplam Personel Maliyeti (TL/ay)
Toplam Personel Maliyeti (€/gün)

185

Bakım ve Onarım Maliyeti
Tesisin yıllık bakım onarım maliyeti olarak toplam ilk yatırım bedelinin % 1’I olarak kabul
edilmiştir. Bu durumda yıllık bakım onarım maliyeti:
İYM x % 1 = 8,177,018 € x %1 = 81,770 €/yıl=224 €/gün olarak hesaplanmıştır.
Rehabilitasyonun MBBR sistemi ile yapılması durumunda, birim işletme maliyeti Tablo 23’te
verilmektedir.
Tablo 23. Gümbet MBBR Tesisi Birim İşletme Maliyeti
Maliyet
Maliyet Kalemleri
(€/gün)
Elektrik Maliyeti
1,870
Kimyasal Maliyeti
252
Personel Maliyeti
185
Bakım ve Onarım Maliyeti
224

Maliyet
(€/yıl)
682,550
91,980
67,525
81,760

Membran Değişim Maliyeti

-

-

Genel Toplam

923,815

Arıtılacak atıksu (m3/yıl)

10,950,000

Birim Atıksu Maliyeti (€/m3)

0.084

6.2.1.3. Gümbet MBR Arıtma Tesisi İşletme Maliyeti
Tesisin işletme maliyeti elektrik, kimyasal, personel ve bakım onarım maliyetleri başlıkları altında
hesaplanmıştır.
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Elektrik
Tesis motor güçleri, günlük
verilmiştir.
 Tesis kurulu gücü
 Elektrik Tüketim
 Birim Maliyet
 Elektrik Gideri

çalışma saatleri ve günlük enerji tüketimi ile ilgili bilgiler aşağıda
= 2,864 kW
= 36,598 kWh/gün
= 0.755388 TL/kWh
= 27,645 TL/gün / 9.95 TL/€ = 2,778 €/gün

Kimyasal Maliyeti
Kimyasal madde sarfiyatları ve bu sarfiyatlardan kaynaklanacak maliyetler aşağıdaki tablo ile
paylaşılmaktadır.






Sitrik asit tüketimi: 169 l/gün (%35) x 3.5TL/kg = 593 TL/gün
NaoCl tüketimi: 109 l/gün (%12) x 1 TL/l = 109 TL/gün
HCl tüketimi: 6.35 l/gün (%32) x 1 TL/l = 6.35 TL/gün
Katyonik Poli tüketimi: 63.5 kg/gün x 17 Tl/kg= 908 TL/gün
Toplam kimyasal gideri = 1,617 TL/gün / 9.95 €/TL = 168 €/gün

Personel Maliyeti
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ”
Madde 3a maddesi gereğince A sınıfı tesis kapsamındadır. Buna göre tesiste bulunması gereken
asgari personel sayılarına göre personel maliyeti hesaplanmıştır. Personel maliyetleri vardiya, SSK,
yemek vb. giderleri aşağıdaki Tablo 24’te paylaşılmaktadır.
Tablo 24 Personel Maliyeti
Personel

Kişi Sayısı (kişi) Vardiya (1/gün)

B.
Maliyet

Birim

Maliyet
(TL/ay)

Tesis Sorumlusu

1

1

4,500

TL/ay

4,500

1
1
1
1
3

4,000
4,000
4,000
4,000
3,000

TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay

4,000
8,000
8,000
4,000
27,000
55,500
1,850

Teknik Sorumlu
1
Elektrik Teknisyeni 2
Makina Teknisyeni 2
Çevre Teknisyeni 1
İşçi
3
Toplam Personel Maliyeti (TL/ay)
Toplam Personel Maliyeti (TL/gün)
Toplam Personel Maliyeti (€/gün)

186
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Bakım ve Onarım Maliyeti
Tesisin yıllık bakım onarım maliyeti olarak toplam ilk yatırım bedelinin % 1’i olarak kabul
edilmiştir. Bu durumda yıllık bakım onarım maliyeti:
İYM x %1 = 7,347,484 € x %1 = 73,475 €/yıl = 201 €/gün olarak hesaplanmıştır.
Gümbet atıksu arıtma tesisinin MBR sistemi ile rahabilite edilmesi durumunda oluşacak birim
işletme maliyeti Tablo 25’te özetlenmektedir.
Tablo 25. Gümbet MBR Tesisi Birim İşletme Maliyeti
Maliyet
Maliyet Kalemleri
(€/gün)
Elektrik Maliyeti
2,778
Kimyasal Maliyeti
168
Personel Maliyeti
186
Bakım ve Onarım Maliyeti
201
Membran Değişim Maliyeti
553

Maliyet
(€/yıl)
1,013,970
61,320
67,890
73,365
151,327

Genel Toplam (€)

1,367,872

Arıtılacak atıksu (m3/yıl)

10,950,000

Birim Atıksu Maliyeti (€/m3)

0.125

6.2.2. Gümüşlük
6.2.2.1 Gümüşlük Konvansiyonel Arıtma Tesisi İşletme Maliyeti
Tesisin işletme maliyeti elektrik, kimyasal, personel ve bakım onarım maliyetleri başlıkları altında
hesaplanmıştır.
Elektrik
Tesis motor güçleri, günlük
verilmiştir.
 Tesis kurulu gücü
 Elektrik Tüketim
 Birim Maliyet
 Elektrik Gideri

çalışma saatleri ve günlük enerji tüketimi ile ilgili bilgiler aşağıda
= 632 kW
= 8,007 kWh/gün
= 0.755388 TL/kWh
= 6,049 TL/gün / 9.95 TL/€ = 608 €/gün
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Kimyasal Maliyeti
Kimyasal madde sarfiyatları ve bu sarfiyatlardan kaynaklanacak maliyetler aşağıdaki Tablo ile
paylaşılmaktadır.




FeCl3 tüketimi: 261 lt/gün (%40) x 3.5 TL/l = 913 TL/gün
Katyonik Poli tüketimi: 24 kg/gün x 17 TL/kg= 408 TL/gün
Toplam kimyasal gideri = 1,321 TL/gün/ 9.95 TL/€ = 133 €/gün

Personel Maliyeti
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ”
Madde 3a maddesi gereğince A sınıfı tesis kapsamındadır. Buna göre tesiste bulunması gereken
asgari personel sayılarına göre personel maliyeti hesaplanmıştır. Personel maliyetleri vardiya, SSK,
yemek vb. giderleri toplu olarak içermektedir. Maliyet hesapları aşağıdaki Tablo 26’da
paylaşılmaktadır.
Tablo 26 Personel Maliyeti
Personel

Kişi Sayısı (kişi) Vardiya (1/gün)

B.
Maliyet

Birim

Maliyet
(TL/ay)

Tesis Sorumlusu

1

1

4,500

TL/ay

4,500

Teknik Sorumlu
Elektrik Teknisyeni
Makina Teknisyeni
Çevre Teknisyeni
İşçi

1
2
2
1
2

1
1
1
1
3

4,000
4,000
4,000
4,000
3,000

TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay

4,000
8,000
8,000
4,000
18,000

Toplam Personel Maliyeti (TL/ay)

46,500

Toplam Personel Maliyeti (€/gün)

156

Bakım ve Onarım Maliyeti
Tesisin yıllık bakım onarım maliyeti olarak toplam ilk yatırım bedelinin % 1’i olarak kabul
edilmiştir. Bu durumda yıllık bakım onarım maliyeti:
İYM x %1 = 2,629,694 € x %1 / 365 gün/yıl = 72 €/gün olarak hesaplanmıştır.
Gümüşlük atıksu arıtma tesisinin rehabilitasyonunun, konvansiyonel sistem ile yapılması
durumunda, birim maliyetler hesaplanmış ve Tablo 27’de özetlenmiştir.
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Tablo 27. Gümüşlük Konvansiyonel Tesis Birim İşletme Maliyeti
Maliyet
Maliyet Kalemleri
(€/gün)
Elektrik Maliyeti
608
Kimyasal Maliyeti
133
Personel Maliyeti
156
Bakım ve Onarım Maliyeti
72

Maliyet
(€/yıl)
221,920
48,545
56,940
26,280

Genel Toplam

353,685

Arıtılacak atıksu (m3/YIL)

3,613,500

Birim Atıksu Maliyeti (€/m3)

0.098

6.2.2.2 Gümüşlük MBBR Arıtma Tesisi İşletme Maliyeti
Tesisin işletme maliyeti elektrik, kimyasal, personel ve bakım onarım maliyetleri başlıkları altında
hesaplanmıştır.
Elektrik
Tesis motor güçleri, günlük
verilmiştir.
 Tesis kurulu gücü
 Elektrik Tüketim
 Birim Maliyet
 Elektrik Gideri

çalışma saatleri ve günlük enerji tüketimi ile ilgili bilgiler aşağıda
= 621 kW
= 7,796 kWh/gün
= 0.755388 TL/kWh
= 5,889 TL/gün / 9.95 TL/€ = 592 €/gün

Kimyasal Maliyeti
Kimyasal madde sarfiyatları ve bu sarfiyatlardan kaynaklanacak maliyetler aşağıdaki tabloda
paylaşılmaktadır.




FeCl3 tüketimi: 262 lt/gün (%40) x 3.5 TL/lt = 917 TL/gün
Katyonik Poli tüketimi: 19 kg/gün x 17 Tl/kg= 323 TL/gün
Toplam kimyasal gideri = 1,240 TL/gün / 9.95 TL/€ = 125 €/gün


Personel Maliyeti
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ”
Madde 3 a maddesi gereğince A sınıfı tesis kapsamındadır. Buna göre tesiste bulunması gereken
asgari personel sayılarına göre personel maliyeti hesaplanmıştır. Personel maliyetleri vardiya, SSK,
yemek vb. giderleri toplu olarak içermektedir. Maliyet hesapları Tablo 28’de verilmektedir.
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Tablo 28 Personel Maliyeti
Personel

Kişi Sayısı (kişi) Vardiya (1/gün)

B.
Maliyet

Birim

Maliyet
(TL/ay)

Tesis Sorumlusu

1

1

4,500

TL/ay

4,500

1
1
1
1
3

4,000
4,000
4,000
4,000
3,000

TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay

4,000
8,000
8,000
4,000
18,000
46,500

Teknik Sorumlu
1
Elektrik Teknisyeni 2
Makina Teknisyeni 2
Çevre Teknisyeni 1
İşçi
2
Toplam Personel Maliyeti (TL/ay)
Toplam Personel Maliyeti (€/gün)

156

Bakım ve Onarım Maliyeti
Tesisin yıllık bakım onarım maliyeti olarak toplam ilk yatırım bedelinin %1’i olarak kabul
edilmiştir. Bu durumda yıllık bakım onarım maliyeti:
İYM x %1 = 2,608,896 € x %1 = 26,088 €/yıl = 72 €/gün olarak hesaplanmıştır.
Gümüşlük atıksu arıtma tesisinin rehabilitasyonun MBBR teknolojisi ile yapıldığında oluşaca
işletme birim maliyetleri Tablo 29’da özetlenmektedir.
Tablo 29. Gümüşlük MBBR Tesisi Birim İşletme Maliyeti
Maliyet
Maliyet Kalemleri
(€/gün)
Elektrik Maliyeti
592
Kimyasal Maliyeti
125
Personel Maliyeti
156
Bakım ve Onarım Maliyeti
72

Maliyet
(€/yıl)
216,080
45,625
56,940
26,280

Genel Toplam

344,925

Arıtılacak atıksu (m3/YIL)

3,613,500

Birim Atıksu Maliyeti (€/m3)

0.096

6.2.2.3 Gümüşlük MBR Arıtma Tesisi İşletme Maliyeti
Tesisin işletme maliyeti elektrik, kimyasal, personel ve bakım onarım maliyetleri başlıkları altında
hesaplanmıştır.
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Elektrik
Tesis motor güçleri, günlük
verilmiştir.
 Tesis kurulu gücü
 Elektrik Tüketim
 Birim Maliyet
 Elektrik Gideri

çalışma saatleri ve günlük enerji tüketimi ile ilgili bilgiler aşağıda
= 800 kW
= 8,786 kWh/gün
= 0.755388 TL/kWh
= 6,637 TL/gün / 9.95 TL/€ = 667 €/gün

Kimyasal Maliyeti
Kimyasal

madde

sarfiyatları

ve

bu

sarfiyatlardan

kaynaklanacak

maliyetler

aşağıda

paylaşılmaktadır.






Sitrik asit tüketimi: 49 l/gün (%35) x 3.5 TL/kg = 172 TL/gün
NaoCl tüketimi: 33 l/gün (%12) x 1 TL/l = 33 TL/gün
HCl tüketimi: 1.60 l/gün (%32) x 1 TL/l = 1,60 TL/gün
Katyonik Poli tüketimi: 16 kg/gün x 17 Tl/kg= 272 TL/gün
Toplam kimyasal gideri = 479 TL/gün / 9.95 €/TL = 48 €/gün

Personel Maliyeti
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğ”
Madde 3a maddesi gereğince A sınıfı tesis kapsamındadır. Buna göre tesiste bulunması gereken
asgari personel sayılarına göre personel maliyeti hesaplanmıştır. Personel maliyetleri vardiya, SSK,
yemek vb. giderleri aşağıdaki Tablo 30’da paylaşılmaktadır.
Tablo 30 Personel Maliyeti
Personel

Kişi Sayısı (kişi) Vardiya (1/gün)

Tesis Sorumlusu

1

Teknik Sorumlu
1
Elektrik Teknisyeni
2
Makina Teknisyeni
2
Çevre Teknisyeni
1
İşçi
2
Toplam Personel Maliyeti (TL/ay)
Toplam Personel Maliyeti (€/gün)

B.
Maliyet

Birim

Maliyet
(TL/ay)

1

4,500

TL/ay

4,500

1
1
1
1
3

4,000
4,000
4,000
4,000
3,000

TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay
TL/ay

4,000
8,000
8,000
4,000
18,000
46,500
156

Bakım ve Onarım Maliyeti
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Tesisin yıllık bakım onarım maliyeti olarak toplam ilk yatırım bedelinin % 1’i olarak kabul
edilmiştir. Bu durumda yıllık bakım onarım maliyeti:
İYM x %1 = 1,851,320 € x %1 = 18,513 €/yıl / 365gün/yıl = 51 €/gün olarak hesaplanmıştır.
Yukarıda hesaplanan maliyetler çerçevesinde Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisinin MBR teknolojisi
ile rehabilite edilmesi durumunda oluşacak birim maliyetler Tablo 31’de verilmektedir.
Tablo 31. Gümüşlük MBR Tesisi Birim İşletme Maliyeti
Maliyet
Maliyet Kalemleri
(€/gün)
Elektrik Maliyeti
667
Kimyasal Maliyeti
48
Personel Maliyeti
156
Bakım ve Onarım Maliyeti
Membran Değişim Maliyeti
Genel Toplam
Arıtılacak atıksu (m3/Yıl)
Birim Atıksu Maliyeti (€/m3)

51
138

Maliyet
(€/yıl)
243,455
17,520
56,940
18,615
50,445
386,975
3,613,500
0.107

6.3. Maliyet Karşılaştırması
Gümbet ve Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesislerinin rehabilitasyonu ve kapasite arttırımı için önerilen
üç alternatifin (konvansiyonel, MBBR ve MBR) ilk yatırım ve işletme maliyetleri Tablo 32’de
karşılaştırılmıştır.
Tablo 32 Alternatif Yatırımların İlk Yatırım ve İşletme Maliyet Karşılaştırması
GÜMBET
İlk Yatırım Maliyeti Yıllık İşletme Maliyeti
MorŞebeke Gelir*
(€)
(€/yıl)
(€/yıl)
Konvansiyonel
-9,015,343
-919,070
MBBR
-8,677,018
-923,815
MBR
-7,377,484
-1,367,872
GÜMÜŞLÜK
İlk Yatırım Maliyeti Yıllık İşletme Maliyeti Mor Şebeke Gelir *
(€)
(€/yıl)
(€/yıl)
Konvansiyonel
-2,979,694
-353,685
MBBR
-2,848,895
-344,925
MBR
-2,268,305
-386,975
298,194
*Sulama suyu olarak kullanılabilecek arıtılımış su birim satış bedeli 1.85 TL/m3 olarak kabul
edilmiş, Kur 9.95 €/TL üzerinden hesaplanarak yıllık arıtılımış su miktarı üzerinden yıllık gelir
hesaplanmıştır.

7. Sonuç
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MUSKİ, Bodrum Yarımadası’nda sürdürülebilir atıksu yönetimi çerçevesinde, mevcut arıtma
tesislerinin mümkün olduğu kadar kapasiteleri arttırırken, aynı zamanda gelecekte planladığı mor
su şebekesine su temin ederek, yeraltı su kaynaklarının korunmasını sağlayacak arıtma sistemlerini
kurmayı planlamaktadır.
Su kaynaklarının tükenmekte olduğu günümüzde ve özellikle su teminde sıkıntılı bir bölge olan
Bodrum Yarımadası’nda, Gümüşlük’te yapılacak olan MBR teknolojili arıtma sistemleri ile yıllık
toplam 1.603.800 m3 (9,900 m3/gün x 0,90 x 30 gün/ay x 6 ay), A sınıf sulama suyu (Atıksu Arıtma
Tesisleri Teknik Usulleri Tebliği Ek- Tablo E7.1 Sulamada geri kullanılacak arıtılmış atıksuların
sınıflandırılması altında tanımlanan su kalitesi sınıflarına göre) niteliğindeki su, denize deşarj
edilmeyecek ve geri kazanılacaktır. Arıtılmış suyun sulama suyu olarak kullanımı ile yıllık 298,194
€ gelir elde edilebilecektir.
Eskimiş, bakım onarım gerektiren mevcut tesislerin yenilenmesi esnasında, hem daha güvenilir bir
prosese geçiş yapmak, hem de mevcut kapasiteyi olabilecek en üst seviyeye çıkartmak, mevcut
kaynakların ekonomik kullanımı açısından da en doğru yaklaşımdır.
Mevcut arıtma tesislerinin bulundukları yerlerden kaldırılarak, başka alanlarda tesis edilmesi, hem
uygun arazi bulunması bakımından mümkün gözükmemekte, uygun bir arazi bulunsa bile, istimlak
maliyeti (100 €/m2) ve istimlak için gerekli yasal sürecin en az 4-5 yıl sürmesi bakımından anlamlı
ve ekonomik bir çözüm olmayacaktır.
Ayrıca, atıksu toplama havzaları dikkate alındığında, yarımadadaki mevcut tüm arıtma tesisleri, en
düşük kotlarda tesis edilmiş ve atıksuların olabildiğince cazibe ile ulaştırıldığı tesislerdir. Bu açıdan
bakıldığında, mevcut tesislerinin yerlerinin değiştirilmesi durumunda, pompaj gereksinimleri
ortaya çıkacağı, bunların da ciddi ölçekte ilk yatırım ve işletme maliyetleri oluşturulacağı gözardı
edilmemelidir.
Sadece ekonomik açıdan karşılaştrıma yapılabilmesi için boyutlandırılan ve maliyetlendirilen
alternatiflerin, uygulamada arazi ihtiyacı bakımından gerçekleşebilme ihtimali bulunmamaktadır.
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Gümbet AAT için kullanılmakta olan arazi sınırları içinde, ne konvansiyonel tesis için gereken
9,000 m2’lik alan, ne de MBBR sistemli tesisi için gerekli 5,000 m2’lik alan bulunmamaktadır
(bkz. Şekil 5 ve

Şekil 6). Bu nedenle MBR sistemi ile rehabilite edilecek AAT en az ilave yapı ihtiyacı ile

kapasitesini 29,900 m3/gün mertebesine çıkartılabilmiş ve arazi sınırları içinde kalabilmiştir.
Benzer durum Gümüşlük için de geçerlidir. Gümüşlük AAT olarak kullanılmakta olan arazide ne
konvansiyonel tesis için gereken 3,500 m2’lik alan, ne de MBBR sistemli tesisi için gerekli 2,400
m2’lik alan bulunmamaktadır (bkz. Şekil 8 ve Şekil 9). Bu nedenle MBR sistemi ile rehabilite
edilecek AAT, en az ilave inşai yapı ihtiyacı ile kapasitesi 9,900 m3/gün mertebesine çıkartılabilmiş
ve arazi sınırları içinde kalabilmiştir.
Bu çerçeveden bakıldığında kurulu bulunan arıtma tesislerinin, mevcut inşai yapılarının korunarak,
kapasitesini ulaşılabilecek en üst seviyeye çıkartacak MBR uygulanması hem çıkış suyu kalitesi
bakımından hem güvenilir bir arıtma prosesine geçiş yapılması açısından, hem de ekonomik
uygulanabilirlik ve arazi ihtiyacı açısından değerlendirildiğinde, tek uygun seçenek olmaktadır.
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EKLER
EK1: GÜMBET ATIKSU ARITMA TESİSİ KONVANSİYONEL SİSTEM İLE KAPASİTE ARTTIRIMI
(20000 M3/GÜN İLAVE TESİS) İNŞAAT MALİYETİ
EK2: GÜMBET ATIKSU ARITMA TESİSİ KONVANSİYONEL SİSTEM İLE KAPASİTE ARTTIRIMI
(20000 M3/GÜN İLAVE TESİS) ELEKTROMEKANİK EKİPMAN MALİYETİ
EK3: GÜMBET ATIKSU ARITMA TESİSİ KONVANSİYONEL SİSTEM İLE KAPASİTE ARTTIRIMI
(20000 M3/GÜN İLAVE TESİS)
EK4: GÜMBET ATIKSU ARITMA TESİSİ MBBR SİSTEMİ İLE KAPASİTE ARTTIRIMI (20000
M3/GÜN İLAVE TESİS) İNŞAAT MALİYETİ
EK5: GÜMBET ATIKSU ARITMA TESİSİ MBBR SİSTEM İLE KAPASİTE ARTTIRIMI (20000
M3/GÜN İLAVE TESİS) ELEKTROMEKANİK EKİPMAN MALİYETİ
EK6 GÜMBET ATIKSU ARITMA TESİSİ MBBR SİSTEM İLE KAPASİTE ARTTIRIMI (20000
M3/GÜN İLAVE TESİS)
EK7 GÜMBET ATIKSU ARITMA TESİSİ MBR SİSTEMİ İLE KAPASİTE ARTTIRIMI (29900
M3/GÜN) İNŞAAT VE MİMARİ İŞLER MALİYETİ
EK8 GÜMBET ATIKSU ARITMA TESİSİ MBR SİSTEMİ İLE KAPASİTE ARTTIRIMI (29900
M3/GÜN) ELEKTROMEKANİK İŞLER MALİYETİ
EK9 GÜMÜŞLÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ KONVANSİYONEL SİSTEM İLE KAPASİTE
ARTTIRIMI (7400 M3/GÜN İLAVE TESİS) İNŞAAT MALİYETİ
EK10 GÜMÜŞLÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ KONVANSİYONEL SİSTEM İLE KAPASİTE
ARTTIRIMI (7400 M3/GÜN İLAVE TESİS)
EK11 GÜMÜŞLÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ KONVANSİYONEL SİSTEM İLE KAPASİTE
ARTTIRIMI (7400 M3/GÜN İLAVE TESİS)
EK12 GÜMÜŞLÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ MBBR SİSTEMİ İLE KAPASİTE ARTTIRIMI (7400
M3/GÜN İLAVE TESİS) İNŞAAT MALİYETİ
EK13 GÜMÜŞLÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ MBBR SİSTEMİ İLE KAPASİTE ARTTIRIMI (7400
M3/GÜN İLAVE TESİS) ELEKTROMEKANİK EKİPMAN MALİYETİ
EK14 GÜMÜŞLÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ MBBR SİSTEMİ İLE KAPASİTE ARTTIRIMI (7400
M3/GÜN İLAVE TESİS)
EK15 GÜMÜŞLÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ MBR SİSTEMİ İLE KAPASİTE ARTTIRIMI (9900
M3/GÜN) İNŞAAT VE MİMARİ İŞLER MALİYETİ
EK16 GÜMÜŞLÜK ATIKSU ARITMA TESİSİ MBR SİSTEMİ İLE KAPASİTE ARTTIRIMI (9900
M3/GÜN) ELEKTROMEKANİK EKİPMAN MALİYETİ
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EK17 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, MUĞLA İLİ BODRUM İLÇESİ GÜMBET ATIKSU
ARITMA TESİSİNİN MBR TEKNOLOJİSİ İLE KAPASİTE ARTTIRIMI PROJESİ, UYGULAMA
PROJESİ PROSES HESAP RAPORU, ŞUBAT 2020
EK18 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI, MUĞLA İLİ BODRUM İLÇESİ GÜMÜŞLÜK
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UYGULAMA PROJESİ PROSES HESAP RAPORU, ŞUBAT 2020
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MUS-W3 MEVCUT AAT’LERİN REVİZYONU
(GÜMBET VE GÜMÜŞLÜK AAT)
Ek-10

Çöken Toz ve PM10 Ölçüm Raporu

ÖLÇÜM YAPAN LABORATUVAR
Adı

MEGALAB MÜHENDİSLİK LAB. HİZM.LTD.ŞTİ.

Adres

Adnan Menderes Mahallesi Aydın Bulvarı No:43 Efeler/AYDIN

Telefon

0256 211 2404

Fax

0256 211 2204

Açıklama

Çevre Mevzuatı Kapsamında Kullanılamaz.

ÖZEL İSTEK İMİSYON ÖLÇÜM RAPORU
Ölçüm
02.12.2021 (PM2,5-PM10 Ölçümleri)
Tarihleri
Rapor Onay
18.12.2021
Tarihi
Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.ş.
Firma Adı
Gümüşlük Mahallesi Sarızeybek Sokak Gümüşlük Atık Su Arıtma Tesisi
Firma Adresi
Bodrum/MUĞLA
Tablo 1. Emisyon Kaynakları ve Bu Kaynaklarda Ölçülen Parametreler
Kaynak
Ölçüm Noktası
No
Demir Malzeme Depo
1
Ofis Konteynır Arkası
2
Tesis Giriş
3
Gökal Depo Yanı
4
Evlerin Bulunduğu Sokak
5

Parametre
Ölçüm Tarihi
PM2,5
02.12.2021
x
02.12.2021
x
02.12.2021
x
02.12.2021
x
02.12.2021
-

PM10
x
x
x
x
x

Tablo 2. Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeliği Sınır Değerleri
Emisyon Kaynağı

Konsantrasyon (μg/m³)

Kod

Ad

1

2

3

1
2
3
4
5

Demir Malzeme Depo
Ofis Konteynır Arkası
Tesis Giriş
Gökal Depo Yanı
Evlerin Bulunduğu Sokak

1,21
1,66
2,55
2,12
2,22

1,56
1,68
2,60
2,15
2,32

1,89
1,72
2,74
2,16
2,55

HKDYY
Sınır
Değerleri
Ort.
(μg/m³/
gün)
1,55
1,68
50
2,63
2,14
2,36

Tesiste yapılan PM10 Ölçümlerinde 1 nolu ölçüm sonuçları Hava Kalitesi Değerlendirme
ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerin altında olup yönetmelikte istenilen
şartlar sağlanmaktadır.

Tablo 3. Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları WBG Genel ÇSG Kılavuzu Sınır
Değerleri
Emisyon Kaynağı
Kod

Ad

1
2
3
4

Demir Malzeme Depo
Ofis Konteynır Arkası
Tesis Giriş
Gökal Depo Yanı

WB Sınır
Konsantrasyon
Değerleri (μg/Nm³
(μg/Nm³)
/ gün)
10,21
11,21
25
10,56
12,36

Tesiste yapılan PM2,5 Ölçümlerinde 1 nolu ölçüm sonuçları WBG Genel ÇSG
Kılavuzunda belirtilen sınır değerin altında olup yönetmelikte istenilen şartlar
sağlanmaktadır.
Kaynağında Adı/ No
Tesis İçi 1
X:37.050261
Y:27.245647
Tesis İçi 2
X:37.050282
Y:27.245327
Tesis Etki Alanı 1
X:37.051050
Y:27.245074
Tesis Etki Alanı 2
X:37.052200
Y:27.246128

Çöken Toz Ölçüm Sonuçları
Ölçümler (mg/m2-gün)
Ortalama (mg/m2-gün)
1
2

Sınır Değer (mg/m2-gün)

75

68,2

71,6

450

Ek-1.b

72,01

78,96

75,48

450

Ek-1.b

55,26

49,56

52,41

-

-

56,32

54,33

55,32

-

-

Hava Kalitesi ve Çöken Toz Ölçüm Sonuçları ve Katkı Değerleri

Sınır Değer (mg/m2-gün)

Uzun Vadeli Değer (UVD)

55,32

210

Tablo-2.2

Kısa Vadeli Değer (KVD)

56,32

390

Tablo-2.2

Tesiste yapılan Çöken Toz ölçüm sonuçları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerin altında olup yönetmelikte istenilen şartlar
sağlanmaktadır.

ÖLÇÜM NOKTALARI

İş bu Özel İstek İmisyon Ölçüm Raporu MEGALAB MÜHENDİSLİK LAB.
HİZM.LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.
Tesisin özel istek hava imisyonu ölçüm raporu ölçüm günü şartlarını temsil
etmekte olup WBG Genel ÇSG Kılavuzu ile Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliği ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile ilgili hükümleri
dikkate alınarak düzenlemiştir.
ÖLÇÜMÜ YAPAN
Ahmet DURMAZ

RAPORU HAZIRLAYAN
Gizem KARAMAN

ÖLÇÜM YAPAN LABORATUVAR
Adı

MEGALAB MÜHENDİSLİK LAB. HİZM.LTD.ŞTİ.

Adres

Adnan Menderes Mahallesi Aydın Bulvarı No:43 Efeler/AYDIN

Telefon

0256 211 2404

Fax

0256 211 2204

Açıklama

Çevre Mevzuatı Kapsamında Kullanılamaz.

ÖZEL İSTEK İMİSYON ÖLÇÜM RAPORU
Ölçüm
03.12.2021 (PM2,5-PM10 Ölçümleri)/Çöken Toz 04.11.2021/03.12.2021
Tarihleri
Rapor Onay
18.12.2021
Tarihi
Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.ş.
Firma Adı
Gümbet Mah.Eskiçeşme Sokak Gümbet Atık Su Arıtma Tesisi
Firma Adresi
Bodrum/Muğla
Tablo 1. Emisyon Kaynakları ve Bu Kaynaklarda Ölçülen Parametreler
Kaynak
No
1
2
3
4
5
6

Ölçüm Noktası
İşletme Giriş
Liman Giriş Bariyer
Otel Tarafı Konutlar
İşçi Konteynırları
İdari Bina Önü
Limana Bakan Havuzlar

Parametre
Ölçüm Tarihi
PM2,5
03.12.2021
x
03.12.2021
03.12.2021
03.12.2021
x
03.12.2021
x
03.12.2021
x

PM10
x
x
x
x
x
x

Tablo 2. Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları Hava Kalitesi Değerlendirme ve
Yönetimi Yönetmeliği Sınır Değerleri
Emisyon Kaynağı

Konsantrasyon (μg/m³)

Kod

Ad

1

2

3

1
2
3
4
5
6

İşletme Giriş
Liman Giriş Bariyer
Otel Tarafı Konutlar
İşçi Konteynırları
İdari Bina Önü
Limana Bakan Havuzlar

1,80
1,71
2,01
2,36
2,16
2,66

1,82
1,98
2,06
2,38
2,26
2,65

1,88
1,96
2,15
2,42
2,35
2,68

HKDYY
Sınır
Değerleri
Ort.
(μg/m³/
gün)
1,83
1,88
2,07
50
2,38
2,25
2,66

Tesiste yapılan PM10 Ölçümlerinde 1 nolu ölçüm sonuçları Hava Kalitesi Değerlendirme
ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerin altında olup yönetmelikte istenilen
şartlar sağlanmaktadır.
Tablo 3. Tesiste Gerçekleştirilen Emisyon Ölçüm Sonuçları WBG Genel ÇSG Kılavuzu Sınır
Değerleri
Emisyon Kaynağı
Kod

Ad

1
2
3
4

İşletme Giriş
İşçi Konteynırları
İdari Bina Önü
Limana Bakan Havuzlar

WB Sınır
Konsantrasyon
Değerleri (μg/Nm³
(μg/Nm³)
/ gün)
11,26
12,02
25
12,65
12,68

Tesiste yapılan PM2,5 Ölçümlerinde 1 nolu ölçüm sonuçları WBG Genel ÇSG
Kılavuzunda belirtilen sınır değerin altında olup yönetmelikte istenilen şartlar
sağlanmaktadır.
Kaynağında Adı/ No
Tesis İçi 1
X:37.020825
Y:27.402440
Tesis İçi 2
X:37.021647
Y:27.402344
Tesis Etki Alanı 1
X:37.022240
Y:27.402237
Tesis Etki Alanı 2
X:37.020250
Y:27.401903

Çöken Toz Ölçüm Sonuçları
Ölçümler (mg/m2-gün)
Ortalama (mg/m2-gün)
1
2

Sınır Değer (mg/m2-gün)

80

74,6

77,3

450

Ek-1.b

78

72,36

75,18

450

Ek-1.b

61,02

52,12

56,57

-

-

61,36

54,29

57,82

-

-

Hava Kalitesi ve Çöken Toz Ölçüm Sonuçları ve Katkı Değerleri

Sınır Değer (mg/m2-gün)

Uzun Vadeli Değer (UVD)

57,82

210

Tablo-2.2

Kısa Vadeli Değer (KVD)

61,36

390

Tablo-2.2

Tesiste yapılan Çöken Toz ölçüm sonuçları Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerin altında olup yönetmelikte istenilen şartlar
sağlanmaktadır.

ÖLÇÜM NOKTALARI

İş bu Özel İstek İmisyon Ölçüm Raporu MEGALAB MÜHENDİSLİK LAB.
HİZM.LTD.ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.
Tesisin özel istek hava imisyonu ölçüm raporu ölçüm günü şartlarını temsil
etmekte olup WBG Genel ÇSG Kılavuzu ile Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi
Yönetmeliği ve Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile ilgili hükümleri
dikkate alınarak düzenlemiştir.
ÖLÇÜMÜ YAPAN
Ahmet DURMAZ

RAPORU HAZIRLAYAN
Gizem KARAMAN
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1

GİRİŞ

Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. (Yüklenici) ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon
Genel Müdürlüğü (MUSKİ) (İşveren) arasındaki sözleşme kapsamındaki işler, mevcut
AAT’lerin (Gümbet ve Gümüşlük AAT) revizyonunu içermektedir.
Sözleşme kapsamındaki işler; montaj, demontaj, mekanik, elektrik ve inşaat işleri ve Membran
Biyoreaktör sisteminin işletilmesi hususunda 6 ay süreli destek verilmesidir.
Gümbet ve Gümüşlük Mevcut AAT’lerin revizyonunu için kapsamlı bir için kapsamlı İş Sağlığı,
Güvenliği ve Emniyet Planı hazırlanmıştır.
Gümbet Atıksu Arıtma Tesisi ile Gümüşlük Atıksu Arıtma Tesisinin MBR teknolojisi ile
kapasite artırımı gerçekleştirilecektir.
Gümbet AAT aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır:
❖ Ön Arıtma Sistemi
• Tank, Kaba Izgara Kanalı
• Tank, Ön arıtma Dağıtım Yapısı
• Paket Tip Ön Arıtma Ünitesi
• Tank, Tambur Elek Kanalı
❖ Biyolojik Arıtma Sistemi
• Tank, Dağıtım Yapısı
• Tank, Anoksik Aerobik Havuz
• Tank, MBR Havuz
• Ürün Suyu Tankı
• Deşarj Su Deposu ve Pompa İstasyonu
• MBR Blower Binası
• MBR Pompa Binası
• Süzüntü Suyu Terfi Havuzu
• Blower Binası
❖ Çamur Susuzlaştırma
• Çamur Binası
• Çamur Havuzu
❖ Kimyasal Depo Tankları
İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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(Gümbet ve Gümüşlük AAT)

Gümüşlük AAT aşağıdaki ünitelerden oluşmaktadır:
❖ Ön Arıtma Sistemi
• Kaba Izgara Kanalı
• Terfi Merkezi
• Paket Tip Ön Arıtma Ünitesi
• İnce Elek Kanalı
❖

Biyolojik Arıtma Sistemi
• Dağıtım Yapısı
• Anoksik Havuz ve Aerobik Havuz
• MBR Havuzları
• Ürün Suyu Tankı
• Dezenfeksiyon Tankı
• Blower Binası

❖ Çamur Susuzlaştırma
• Çamur Binası
• Çamur Havuzu
❖ Kimyasal Depo Tankları
Proje yerleşkeleri aşağıda gösterilmektedir.

Şekil 1: Gümbet AAT yerleşkesi
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Şekil 2: Gümüşlük AAT yerleşkesi
1.1

Kapsam

4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara bağlı
yönetmelik, tebliğ, genelge gereklerine, ayrıca Dünya Bankası politikaları ve ilgili kılavuzlarına
göre hazırlanmış olan bu plan, işyerinde çalışan geçici ve/veya daimi personeli, altyüklenicileri,
ziyaretçi ve iş takipçilerini, tedarikçileri, iş yerine ait tesis, mal ve malzemeleri kapsamaktadır.
Önemli politika beyanları, amaçlar ve hedefler aşağıdaki gibi özetlenmiştir:
•

Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'de çalışan herkes güvenlikten sorumludur.

•

Olağanüstü güvenlik performansı ve alt yükleniciler de dahil olmak üzere proje için
çalışan herkesin ve genel halk dahil olmak üzere diğer üçüncü tarafların sağlık ve
güvenliğinin devam etmesi, bu projenin başarısı için kritik öneme sahiptir.

1.2

Amaç

Bu yönetim planının temel amacı, iş sağlığı, güvenliği ve çevre risklerinin önlenmesi ve en aza
indirilmesinde kullanılacak yapılandırılmış yaklaşıma genel bir bakış sağlamaktır. Bu
İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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yapılandırılmış yaklaşım aynı zamanda güvenli olmayan davranış ve koşulların önlenmesine,
zararlı fiziksel ve kimyasal çalışma ortamı koşullarının ortadan kaldırılmasına ve iş sağlığı ve
güvenliği bilincinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır.
Yönetim Planı, İş Sağlığı ve Güvenliği kanunlarına, yasal mevzuatlara, işveren İSG
yönergelerine, Dünya Bankası politikalarına göre hazırlanmıştır.
Yönetim planı yaşayan bir belgedir ve Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. Proje Yönetim Ekibi ve
mühendisleri ile birlikte gözden geçirilecektir, çalışmaların yürütülmesi boyunca önerilere göre
revize edilecektir.
Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. İşinin her alanında sağlık, güvenlik ve refahın önemini kabul
eder. Bu nedenle, mevcut AAT’lerin revizyonu (Gümbet ve Gümüşlük) projesinin yürütülmesi
sırasında yürütülen çalışmaların ilgili yasal hükümlere uygun olmasını ve çalışanları ve
etkilenebilecek tüm kişileri riske atmamak için makul olarak uygulanabilir tüm önlemlerin
alınmasını sağlamak şirketin politikasıdır.
Yönetim ve denetim personeli, bu politikanın şirket genelinde uygulanmasından sorumludur,
güvenli çalışma uygulamalarının geliştirilmesini, işin planlanmasında ve günlük denetiminde
sağlık ve güvenlik konularına her zaman öncelik verilmesi sağlanacaktır.
Tüm çalışanların güvenlik için bir sorumluluğu vardır ve bu politikayı, yönetim planı ve ilgili
dokümantasyonun gerekliliklerine uyarak uygulamalıdır. Alt yüklenicilerden, bu politikanın
uygulanmasında şirket ile iş birliği yapması beklenmektedir. Tüm personel, kendi işlerinin
kendileri veya başkaları için risk oluşturmadan gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
1.3

Plan Gözden Geçirme Şartları

Bu planı oluşturan unsurlardan bir veya birkaçında kalıcı değişiklik yapılması gerektiğinde,
mevcut plan gözden geçirilerek revize edilecektir.
Plan aşağıda belirtilen durumlarda gözden geçirilir;
▪

İş hızının önemli ölçüde artırılması,

▪

Yasal düzenlemelerde değişiklik olması,

▪

Sakatlanma ve ya ölümle sonuçlanan kaza ve olaylar ile karşılaşılması,

▪

Tehlike analizlerinin yenilenmiş olması,

▪

Kullanılan teknik, metod, malzeme veya ekipmanda değişiklik olması,

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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▪

Yukarıda sayılan bu sebeplerin haricinde mevcut sistemin hali hazırda tahmin
edilemeyen sebeplerden dolayı revizyona ihtiyaç duyduğu durumlarda.

Yukarıda sayılanlardan hiçbiri gerçekleşmemiş olsa dahi, İş Sağlığı ve Güvenliği Planı senede
bir gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılacaktır.
2

İSG YÖNETİMİ
2.1

Yüklenici Organizasyon Şeması

Proje boyunca İSG performansının izlenmesini, sürdürülmesini ve sürekli olarak iyileştirilmesini
sağlamak için projeye uygun ve yeterli yönetim kaynakları uygulanacaktır. Alkataş İnşaat ve
Taahhüt A.Ş Proje Müdürü, sahadaki İSG konularının genel yönetiminden sorumlu olacaktır.
Saha organizasyonunun yapısı aşağı gösterilmektedir.

YÜKLENİCİ PROJE
MÜDÜRÜ

Kalite Kontrol
Müh.

Teknik Ofis
Müh.

Çevre ve
Sosyal
Uzmanı

GÜMBET AAT

Şantiye Şefi

İnşaat

Saha Müh.

GÜMÜŞLÜK AAT
Elektrik Müh.

Mekanik
Grubu

Makine
Müh.

Harita Müh.

Şantiye Şefi

İnşaat

Saha Müh.

Mekanik
Grubu
Makine
Müh.

Şekil 3: İSG Yönetimi için Saha Organizasyon Şeması
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2.2

Proje İSG Hedefleri

Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş.'nin vizyonu, kaza ve yaralanmalardan uzak pozitif bir İSG
kültürü yaratmaktır. Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş, tüm olayların önlenebilir olduğuna, kazasız
ve yaralanmasız bir projenin gerçekleştirilebileceğine inanmaktadır. Alkataş İnşaat ve Taahhüt
A.Ş, bireyleri ekip olarak çalışmaya ve güvenli bir şekilde inşaat çalışmalarını tamamlamaya
teşvik eder. Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. en iyi İSG uygulamalarını gerçekleştirmeyi hedefler.
Projeye dahil olan alt yükleniciler, Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş’nin İSG vizyonunu aktif
olarak destekleyeceklerdir.
Bunu başarmak için aşağıdaki proje hedefleri geliştirilmiştir:
➢ Herhangi bir İSG olayı olmadan projeyi tamamlamak;
➢ İşi ölümle sonuçlanan olay olmadan tamamlamak;
➢ Planlama koşulları, yasaklama, yaptırım ve kovuşturma bildirimlerinde sıfır ihlal olması;
➢ Olumlu bir İSG kültürü sergilemek;
➢ Kaza ve ramak kala olaylarını raporlamak,
Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ve alt yüklenicileri, aşağıdaki yollarla gerçekleştirilecek, projede
hedef “sıfır kaza” yaklaşımını destekler:
➢ Tüm yönetim kademeleri tarafından güvenlik konularında etkili ve görünür liderlik;
➢ Organizasyonel kararların riskleri olabildiğince azaltmasını sağlamak için tüm saha
faaliyetlerini dikkatlice planlamak ve sürekli gözden geçirilmek;
➢ İlgili herkese çalışmak için güvenli bir yer sağlamak üzere saha ortamı/lojistiği yönetimi;
➢ Her seviyedeki işgücü tarafından günlük faaliyetlerin ayrıntılı planlanması;
➢ İnşaat sürecinde kullanılan tüm tesis ve ekipmanların izlenmesi;
➢ Tüm saha personeli için bir İSG eğitim matrisi geliştirmek ve uygulamak;
➢ İstişare, toplantılar ve bildirimler yoluyla beklentilerin, yönlendirmelerin ve geri
bildirimlerin açık ve saygılı iletimi;
➢ “Güvenli çalışma” farkındalığı ve kabul edilmesi;
➢ İhlallerin üstesinden gelmek için sağlam ama adil bir sistem.
2.3

İSG Sürecinin Açıklanması

Sistem aşağıdaki hususlara göre yapılandırılmıştır:
•

Politika

•

Organizasyon ve Sorumluluklar

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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•

Standartlar, Prosedürler, Talimatlar

•

Sağlık Yönetim Sistemi

•

Risk değerlendirmesi

•

Eğitim

•

Denetimler ve Düzeltici Faaliyetler

•

Sistem İncelemesi

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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2.4

Yasal Çerçeve Listesi

Yasal Çerçeve aşağıda belirtilmiştir;
Tablo 1: Yasal Çerçeve Listesi
İlgili Öğe

İlgili Yönetmelik

1

İskelede Minimum Güvenlik
Gereklilikleri

05.10.2013 Tarih ve 28786 Sayılı Yapı işlerinde
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

2

Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü

05.10.2013 Tarih ve 28786 Sayılı Yapı işlerinde
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

3

İşveren Oryantasyon Eğitimi

4

Taşeron İşlemleri

5

Risk değerlendirmesi

15.05.2013 Tarih ve 28648 Sayılı Çalışanların İş
Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik
10.06.2003 tarih ve 25134 sayılı 4857 Sayılı İş
Kanunu
29.12.2012 Tarih ve 28512 Sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Risk Değerlendirme Yönetmeliği

6

Personel Eğitimi

7

İSG Yönetim Sistemi

8

Yangın önlemleri

9

İlk Yardım ve Tıbbi Acil Durumlar

10

İş Kazası ve Meslek Hastalığı
Raporlaması

11

Yüksekte çalışma

05.10.2013 Tarih ve 28786 Sayılı Yapı işlerinde
İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

12

Su üstünde çalışma

13

14

Resmi Gazete İşletme Binası ve
İlavelerinde Alınacak Güvenlik
Önlemlerine Dair Yönetmelik
Gürültü

15

Manuel taşıma operatörleri

17.07.2013 tarih ve 28710 sayılı İşyeri Bina ve
Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik
Önlemlerine Dair Yönetmelik
25.04.2013 tarih ve 28628 Sayılı Resmi Gazete İş
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik
Şartları Yönetmeliği
28.07.2013 tarih ve 28271 sayılı Çalışanların
Gürültüden Kaynaklanan Risklerden Korunması
Hakkında Yönetmelik
24.03.2017 tarih ve 28717 Sayılı Resmi Gazete Elle
Taşıma İşleri Yönetmeliği

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı

15.05.2013 Tarih ve 28648 Çalışanların İş Sağlığı ve
Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
OHSAS 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi
19.12.2007 Tarih ve 26735 sayılı Binaların Yangından
Korunması Yönetmeliği
29.07.2016 Tarihli 29429 Sayılı Resmi Gazete
İlk Yardım Yönetmeliği
30.06.2012 Tarihli 28339 Sayılı Resmi Gazete 6331
Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
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16

Makine ve ekipmanlar

03.03.2009 tarih ve 27158 Sayılı Resmi Gazete
Makine Emniyeti Yönetmeliği

17

Tehlikeli madde

18

Elektrik

12.08.2003
13 tarih ve 28733 Sayılı Resmi Gazetede
Bulunan Kimyasal Maddelerle Çalışmada Sağlık ve
Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
21.08.2001 tarih ve 24500 Sayılı Resmi Gazete
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği

19

Kaldırma İşlemleri

20

Sıcak İşler

2.5

25.04.2013 tarih ve 28628 Sayılı Resmi
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Şartları Yönetmeliği
25.04.2013 tarih ve 28628 Sayılı Resmi
Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve
Şartları Yönetmeliği

Gazete İş
Güvenlik
Gazete İş
Güvenlik

İSG Organizasyon Şeması

Yüklenici
Proje Müdürü

İş Güvenliği Uzmanı

İSG Kurulu

Çalışan
Temsilcisi

İşyeri Hekimi

Diğer Sağlık
Personeli
Acil Durum
Ekipleri

Arama-Kurtarma ve
Koruma Ekibi

Yangınla
Mücadele Ekibi

Acil Durum
Koordinasyon Ekibi

İlkyardım Ekibi

Enerji Kaynakları
Müdahale Ekibi

Şekil 4: İSG Organizasyon Şeması

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı

Sayfa 13 / 63

Mevcut AAT’lerin Revizyonu
(Gümbet ve Gümüşlük AAT)

2.6

Sorumluluklar

2.6.1 Yüklenici Proje Müdürü
▪ Sözleşmede bulunan, iş güvenliği yönetimi ile ilgili tüm maddeleri uygulayacaktır.
▪ Alt yükleniciler ile yapılan sözleşmelerdeki iş güvenliği gereksinimlerini belirleyecektir.
▪ İş güvenliği programının kaynakları için ödenek ayıracaktır.
▪ İş güvenliği mobilizasyonunu iş programına dahil edecektir.
▪ İş güvenliği programı içeriğini, proje planlama ve iş programına dahil edecektir.
▪ İş güvenliği programı için öncelikleri tayin edecektir.
▪ İşçiler için teşvik sistemi kuracaktır.
2.6.2 İş Güvenliği Uzmanı
Kişi sayısına göre A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı ve kişi sayısına göre atamalı İşyeri hekimi
görevlendirilecektir.
İş güvenliği uzmanı, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür:
•

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve
diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin
planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi,
temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için
önerilerde bulunmak,

•

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirmek,

•

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve
tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak önerilerde
bulunmak,

•

İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak çalışana,
ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması
konusunda çalışma yaparak önerilerde bulunmak,

•

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve
uygulanmasına katılmak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve
güvenlik önlemleri konusunda önerilerde bulunmak ve takibini yapmak,
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• Çalışma ortamının gözetimini yapmak, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği
yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulamalarını
kontrol etmek,
•

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için yapılan çalışmalara katılmak, bu
konuda önerilerde bulunmak, uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya
patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanması çalışmalarına katılmak, bu
konuyla ilgili periyodik eğitimlerin ve tatbikatların yapılmasını ve acil durum planı
doğrultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek,

•

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak
planlanması konusunda çalışma yaparak onaya sunmak ve uygulamalarını yapmak veya
kontrol etmek,

•

Çalışma ortamıyla ilgili iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve çalışma ortamı gözetim
sonuçlarının kaydedildiği yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği
yaparak hazırlar.

•

Çalışanlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerini düzenleyerek onaya sunmak ve
uygulamasını kontrol etmek,

•

Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin
prosedürlerini hazırlamak, onaya sunmak ve uygulamasını kontrol etmek,

İlgili birimlerle iş birliği;
• İşyeri hekimiyle birlikte iş kazaları ve meslek hastalıklarıyla ilgili değerlendirmeleri
yapmak, tehlikeli olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli
önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
• İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili faaliyetlerin yer aldığı yıllık çalışma planını işyeri
hekimiyle birlikte hazırlamak,
• Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla işbirliği içinde
çalışmak,
• Çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle
iş birliği yapmak.
İş güvenliği programının genel koordinasyonunu yapar;
▪

İş güvenliği planı

▪

İş güvenliği programının planlanması ve yönetimi
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▪

İş güvenliği teşvik ve bilinçlendirme programı

▪

Acil durum müdahale

▪

Kaza olay araştırma

▪

Kayıt saklama

Düzeltici faaliyetleri önerir;
•

İş güvenliği programının saha uygulanmasındaki gözlem ve kontrol faaliyetlerini yapmak,

•

Ziyaretçilere oryantasyon eğitiminin verilmesini sağlamak,

•

Güvenli çalışma talimatlarını ve saha kurallarını hazırlamak,

Makine ve ekipmanların iş güvenliği şartlarına uygun olarak alımını önerir;
▪

İş güvenliği araçları

▪

Mobil vinç, kaldırma ekipmanları vb.

▪

El aletleri

▪

İş güvenliği ekipmanları, KKD vb.

Güvenli çalışma koşulları için önerilerde bulunmak;
▪

Saha erişim kontrolü

▪

Şantiye giriş/çıkış kapısı

▪

Çalışma alanına giriş/çıkış

▪

Araç yolunu yayalardan ayırma

▪

Düşmeden korunma

▪

Atık uzaklaştırma ve bertarafı

▪

Bariyerleme/uyarı notları, ikaz bantları

▪

Aydınlatma

▪

Yangın önleme ve müdahale (tüpler, su tesisatı, hortumlar vb.)

▪

İlk yardım istasyonu

Acil durum müdahale ekibine liderlik yapmak;
▪

Acil durum planlaması

▪

Acil durum iletişimi

▪

Acil durum müdahalesi
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2.6.3 Şantiye Şefi
▪ İş güvenliğini, imalatın bir parçası olarak görecektir,
▪ İş güvenliği uygulamalarını iş programına dahil edecektir,
▪ İşle ilgili yapım yöntemlerini hazırlayacaktır,
▪ Risk değerlendirme çalışmalarına katılacaktır,
▪ İnşaat malzemelerinin şartnamelerinde, inşaat yapım yöntemlerinde ve devam eden
imalatta iş güvenliğini dikkate alacaktır,
▪ Alt Yüklenicilerin iş güvenliği programı doğrultusunda çalışmasını sağlayacaktır,
▪ İş güvenliği uzmanı ile inşaat ve dizayn riskleri hakkında iletişim kuracaktır.
2.6.4 Saha Mühendisleri
▪ Risk değerlendirmesindeki güvenli çalışma yöntemlerini uygulayacaktır,
▪ Çalışanların güvenli çalışması için saha süpervizyonunu yapacaktır,
▪ Çalışanlar tarafından kullanılan KKD ve el aletleri, ekipmanların güvenli kullanımını
sağlayacaktır,
▪ Diğer saha çalışanlarıyla beraber saha iletişimini kuracaktır,
▪ Çalışma alanındaki tertip ve düzeni sağlayacaktır,
▪ Olay ve kaza araştırmalarında görev alacaktır,
2.6.5 Sahadaki Tüm Çalışanlar
▪ Kendi işinde güvenli çalışacaktır,
▪ Sahada gerçekleşen tüm ucuz atlatma, tehlikeli durum ve davranış, kaza ve yaralanmaları
üst amirine veya iş güvenliği uzmanına bildirecektir,
▪ Diğer çalışanları tehlikeye sokmayacak şekilde, kendi işinde önlemler alacaktır,
▪ İş güvenliği malzemelerinin bakımını yapıp, iyi durumda tutacaktır,
▪ Çalışma alanındaki tertip düzeni sağlayacaktır.
2.6.6 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli
İşyeri hekimi belirli zamanlarda atamalı olarak gelecek olup, geldiği zaman çalışanları genel
sağlık kontrolünden (ateş ölçümü, tansiyon vb.) geçirecektir. Ayrıca içerisinde bulunduğumuz
salgın hastalık nedeniyle çalışanlara ne yapmaları gerektiğini hakkında bilgi verecektir. Herhangi
bir iş kazası durumunda atamalı hekim kamp alanında bulunuyorsa, yaralı eğer ayakta tedavi
edilebilecek durumda ise ilk müdahaleyi yapacak gerekirse hastaneye sevk edecektir. Hekimin
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kamp alanında bulunmadığı durumda, ayakta tedavi edilecek yaralanmalarda Bodrum Devlet
Hastanesinde gerekli tedavi yapılacaktır.
İşyeri hekimi, işyerinde bulunması halinde diğer sağlık personeli ile birlikte çalışacaktır.
İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla
yükümlüdür:
•

İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında çalışanların sağlık gözetimi ve çalışma
ortamının gözetimi ile ilgili rehberlik yapacaktır.

•

İşyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak işyerinin tasarımı,
kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve
uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi konularının iş sağlığı ve güvenliği
mevzuatına ve genel iş sağlığı kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için
önerilerde bulunacaktır,

•

İşyerinde çalışanların sağlığının geliştirilmesi amacıyla gerekli aktiviteler konusunda
tavsiyelerde bulunacaktır,

•

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılır ayrıca işin yürütümünde
ergonomik ve psikososyal riskler açısından çalışanların fiziksel ve zihinsel kapasitelerini
dikkate alarak iş ile çalışanın uyumunun sağlanması ve çalışma ortamındaki stres
faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yapar ve bu araştırma sonuçlarını rehberlik
faaliyetlerinde dikkate alacaktır,

•

Yemekhane, yatakhane ile soyunma odaları, duş ve tuvaletler dahil olmak üzere işyeri
bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetler, çalışanlara yürütülen
işin gerektirdiği beslenme ihtiyacının ve uygun içme suyunun sağlanması konularında
tavsiyelerde bulunacaktır,

•

İşyerinde meydana gelen iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerinin araştırılması ve
tekrarlanmaması için alınacak önlemler konusunda çalışmalar yaparak önerilerde
bulunacaktır,

•

İşyerinde meydana gelen ancak ölüm ya da yaralanmaya neden olmadığı halde çalışana,
ekipmana veya işyerine zarar verme potansiyeli olan olayların nedenlerinin araştırılması
konusunda çalışma yapacak ve önerilerde bulunacaktır,

•

İş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili alınması gereken tedbirleri yazılı olarak bildirecektir,

•

İş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapılmasıyla ilgili çalışmalara ve
uygulanmasına katılacak, risk değerlendirmesi sonucunda alınması gereken sağlık ve
güvenlik önlemleri konusunda önerilerde bulunacak ve takibini yapacaktır,
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•

Meslek hastalığı tanısı veya ön tanısı olanlar, kronik hastalığı olanlar, yaşlılar, malul ve
engelliler, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi özel politika gerektiren grupları
yakın takip ve koruma altına alacak, bilgilendirecek ve yapılacak risk değerlendirmesinde
özel olarak dikkate alacaktır.

• Sağlık gözetimi kapsamında yapılacak işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler ile
ilgili olarak çalışanları bilgilendirecek ve onların rızasını alacaktır.
•

Çalışanların yapacakları işe uygun olduklarını belirten işe giriş ve periyodik sağlık
muayenesi ile gerekli tetkiklerin sonuçlarını düzenleyecek ve işyerinde muhafaza
edecektir.

• Sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık
tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit edecek, gerektiğinde çalışma
ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını planlayarak onaya sunacak ve alınan sonuçların
çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapacaktır.
•

Çalışanların sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde
talep etmeleri halinde işe dönüş muayenesi yaparak eski görevinde çalışması sakıncalı
bulunanlara mevcut sağlık durumlarına uygun bir görev verilmesini tavsiye ederek onaya
sunacaktır.

• Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmalarının yanı
sıra gerekli hijyen eğitimlerini verecek, gerekli muayene ve tetkiklerinin yapılmasını
sağlayacaktır.
• İşyerindeki sağlık gözetimi ile ilgili çalışmaları kaydetmek, iş güvenliği uzmanı ile iş
birliği yaparak iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapacak, tehlikeli
olayın tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yaparak gerekli önleyici faaliyet
planlarını hazırlayacak ve bu konuları da içerecek şekilde yıllık çalışma planını
hazırlayarak onaya sunacak, uygulamaların takibini yapcaktır.
• Bir başka alt yükleniciden iş görmek için işyerine geçici olarak gönderilen çalışanlar ile
alt yüklenici çalışanlarının yapacakları işe uygun olduğunu gösteren sağlık raporlarının
süresinin dolup dolmadığını kontrol edecektir.
• Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak
planlanması konusunda çalışma yaparak onaya sunmak ve uygulamalarını yapacak veya
kontrol edecektir.
• İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin
eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütecektir.
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• Yöneticilere, bulunması halinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine ve çalışanlara
genel sağlık, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen, bağımlılık yapan maddelerin kullanımının
zararları, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma yöntemleri konularında eğitim
verecek, eğitimin sürekliliğini sağlayacaktır.
•

Çalışanları işyerindeki riskler, sağlık gözetimi, yapılan işe giriş ve periyodik muayeneler
konusunda bilgilendirecektir.

• İş sağlığı ve güvenliği çalışmaları ve sağlık gözetimi sonuçlarının kaydedildiği yıllık
değerlendirme raporunu iş güvenliği uzmanı ile iş birliği halinde hazırlayacaktır.
• Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, iş güvenliği uzmanı ile iş birliği içinde çalışma
ortamının gözetimi kapsamında gerekli ölçümlerin yapılmasını önerecek, ölçüm
sonuçlarını değerlendirecektir.
•

Bulunması halinde üyesi olduğu iş sağlığı ve güvenliği kuruluyla iş birliği içinde
çalışacaktır.

•

İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili
taraflarla iş birliği yapacaktır.

•

İş kazaları ve meslek hastalıklarının analizi, iş uygulamalarının iyileştirilmesine yönelik
programlar ile yeni teknoloji ve donanımın sağlık açısından değerlendirilmesi ve test
edilmesi gibi mevcut uygulamaların iyileştirilmesine yönelik programların geliştirilmesi
çalışmalarına katılacaktır.

•

İş sağlığı ve güvenliği alanında yapılacak araştırmalara katılacaktır.

•

Gerekli yerlerde kullanılmak amacıyla iş sağlığı ve güvenliği talimatları ile çalışma izin
prosedürlerinin hazırlanmasında iş güvenliği uzmanına katkı verecektir.

•

İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek
sağlayacak ve bu kişilerle iş birliği yapacaktır.

Diğer Sağlık Personeli
Diğer sağlık personeli işyeri hekimi ile birlikte çalışacaktır.
Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir:
a)

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve
yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışacak, veri toplayacak ve gerekli kayıtları
tutacaktır.

b)

Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazacak ve
işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olacaktır.
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Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin

c)

yaptırılmasını sağlayacaktır.
d) İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte
çalışacaktır.
e)

Çalışanların sağlık eğitiminde görev alacaktır.

f)

İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri
hekimiyle birlikte çalışacaktır.

g) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütecektir.
h) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlayacak
ve bu kişilerle iş birliği yapacaktır.
2.6.7 İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu
İSG Kurulu: 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu, 6 aydan fazla süreli işlerin yapıldığı
işyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kurulacaktır.
Kurul;
•

İşveren veya işveren vekili,

•

İş güvenliği uzmanı,

•

İşyeri hekimi,

•

Çalışan temsilcisi,

•

İnsan kaynakları, personel, idari ve mali işlerle görevli bir kişi,

•

Formen, ustabaşı veya usta

•

Bulunması halinde sivil savunma uzmanından oluşacaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu görevleri:
•

İSG iç yönerge taslağı hazırlayacak,

•

İSG konularında çalışanlara yol gösterecek,

•

İSG tehlikeleri ve tedbirleri belirleyecek,

•

İşyerindeki iş kazasında inceleme yapacak ve raporlayacak,

•

İSG eğitimlerini planlayacak,

•

Bakım, onarım çalışmalarında güvenlik tedbirlerini planlayacak,

•

İSG yıllık raporu hazırlayacak,

•

Genel bir önleme politikası çalışması yapacaktır.
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Kurullar ayda en az bir kere toplanacak. Toplantının gündemi, yeri, günü ve saati en az 48 saat
önce kurul üyelerine bildirilecektir.
Atanmış kurul üyelerine kurulun çalışma şartları ve prensipleri ile alakalı özel bir eğitim
verilerek kayıt altına alınacaktır. Verilecek olan özel eğitimin içeriği aşağıda belirtilmiştir;
▪

Kurulun görev ve yetkileri,

▪

İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar,

▪

Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri,

▪

İş hijyeninin temel ilkeleri,

▪

İletişim teknikleri,

▪

Acil durum önlemleri,

▪

Meslek hastalıkları,

▪

İşyerlerine ait özel riskler,

▪

Risk değerlendirmesi.

Şu anda çalışma alanında 5 personel bulunmaktadır. İş ilerleyiş programına bağlı olarak ilerleyen
zamanda maksimum 60 personelin çalışması planlanmaktadır. Çalışan sayısı 50’ye ulaştığında
İSG kurulu oluşturulacaktır.
2.6.8 Güvenlik / Refakatçı
▪ Saha giriş-çıkış kontrolünü sağlayacaktır.
▪ Ziyaretçilerin kayıtlarını tutacaktır.
▪ Ziyaretçilere İş Güvenliği Eğitim Formlarını imzalatacaktır.
▪ Çalışma alanına kim olursa olsun izinsiz/yetkisiz girişler engellenecek ve kontrol altında
tutulacaktır. Ziyaretçiler gereken oryantasyon ve KKD temininden sonra sahaya refakatçi
eşliğinde alınacaktır.
2.7

Eğitim

Herkes Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. şantiye işbaşı İSG eğitimlerine katılacaktır. Şantiyeye ilk
gelindiğinde veya 3 ay ve üzerinde şantiyede bulunmama sonrasında tam kapsamlı eğitim
yapılacaktır. Her 12 ayda bir tazeleme eğitimi gerekli olacaktır.
Çalışma alanına birkaç saatlik kısa süreli ziyaretler için ve / veya kişilerin doğrudan işyeri
faaliyetlerine maruz kalmayacağı durumlarda, kişilere ziyaretçi oryantasyon / tanıtım formu
verilecek ve imzaları alınacaktır.
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Tam bir İSG eğitimi sağlanması, özellikle işe yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarına
yönelik olacaktır. Eğitimler aşağıdaki konuları kapsamaktadır:
•

Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş ve Proje hakkında genel bilgiler

•

Çalışanların yasal hakları ve sorumlulukları

•

Proje İSG ve Endüstriyel İlişkiler Politikasına Genel Bakış

•

İş Sağlığı ve hijyen gereksinimleri

•

Sahadaki tehlikeler ve riskler ve önleyici tedbirler

•

Yöntem Beyanı ve Risk Değerlendirmeleri

•

İşe özgü risk analizi

•

Başlangıç sırasında gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili özel saha İSG gereksinimleri

•

Çevre koruma önlemleri

•

Acil Durum prosedürleri

•

İlk yardım ve tıbbi prosedürler, protokoller ve tesisler

•

Olay / tehlike raporlama gereksinimleri

•

Çalışma izni gereksinimleri

•

Motorlu araç kuralları ve sürüş gereksinimleri

•

Aşağıdakileri kapsayan genel çalışma uygulamaları:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Hazırlık faaliyetleri
Atık yönetim planı
Yangın önleme
Kişisel koruyucu ekipmanlar ve giysiler
Elektrikli aletler
Taşınabilir makine ve ekipman
Düşmeyi önleme
Yüksekte çalışmak
Barikatlar
Elde taşınır alet güvenliği
Merdivenler ve İskele
Kilitleme ve etiketleme
Kapalı alanlar
Basınçlı gaz tüpleri
Sırt yaralanmalarını önleme
Kazı ve hendek açma
Kimyasalların MSDS'si

Ayrıca yasal olarak zorunlu olan 16 saatlik eğitimler de periyodik olarak İSG uzmanı tarafından
verilecektir. Her İSG eğitimi sonunda, katılımcılardan eğitimi ve ilkelerini anladıklarını
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kanıtlamak için bir test şeklinde bir soru formu doldurmaları istenecektir. Projede istihdam
edilebilmeleri için %100'ün üzerinde %70 oranında doğru cevap vermeleri gerekecektir.
Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş, kısa süreli çalışanlara ve en fazla 3 gün kalacak ziyaretçilere
daha kısa bir İSG eğitimi sağlayacaktır.
Bu eğitimde aşağıdakiler ele alınacaktır:
• Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş ve Proje hakkında genel bilgiler
• Çalışanların yasal hakları ve sorumlulukları
• Acil Durum prosedürleri
• Sahadaki tehlikeler ve riskler ve önleyici tedbirler
• Çevre koruma önlemleri
• Karşılaşılabilecek faaliyet türleri
Sahada 3 günden daha uzun süre kalacak ziyaretçiler, tam bir eğitime katılacaktır. Ziyaretçiler
şantiyeyi kendi başlarına veya yürüyerek ziyaret etmeyecektir. Ziyaretçiler, ilgili İSG
prosedürleri için görevlendirilen kişiler (görevliler) tarafından şantiyeye götürülecek ve bu
görevliler, ziyaretçilerin şantiyedeki ziyareti süresince her zaman ziyaretçilerin yanında
kalacaktır.
Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. bu İSG eğitimlerini kaydedecektir. Aşağıdakiler gibi özel
durumlarda, gerektiğinde ek güvenlik eğitimleri verilecek ve bu eğitimler de kayıt altına
alınacaktır:
• Süreçte çalışma koşullarını değiştiren değişiklikler yapıldığında;
• Ciddi olayların meydana gelmesi durumunda;
• Bir işçi kazaya neden olabilecek güvenlik talimatlarını veya koşulları ihlal ettiğinde;
• Personeli, yeni güvenlik prosedürleri ve talimatları ile ilgili ek güvenlik gereksinimleri
konusunda bilgilendirmek gerektiğinde;
• İşveren yönetim personeli tarafından talimat verildiğinde.
2.7.1 Alt Yüklenici Eğitimleri
Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. bu Proje Sağlık ve Güvenlik Planının tüm alt yüklenicilere
verilmesini sağlayacak ve onlara içeriği benimseme ve uygulama talimatı verecektir. Alt
yükleniciler, öncelikle işe uygun ve yetkin çalışanlar istihdam edecektir. Alt yükleniciler, tüm
çalışanlarını, işleri sırasında maruz kalabilecekleri riskler konusunda eğitmek ve eğitildiklerini
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beyan etmek üzere yeterli kanıt sunmak zorunda olup ayrıca bu kanıtları proje süresi boyunca
ibraz edilmeye hazır halde bulundurmak ve istenildiğinde göstermekle yükümlüdür.
Altyüklenicilerin bu yükümlülüklerini yerine getirmesinden Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
sorumlu olacaktır.
Alt yükleniciler, çalışmayı başlatmadan önce ve başlattıktan sonra da periyodik olarak (en
azından yılda bir kez) işle ilgili tüm konular, İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları, temel iş
güvenliği, çevre bilinci, kaza önleme, yangın söndürme prosedürleri, yangın söndürme için
eldeki tüm imkân ve ekipmanların doğru kullanılması, yüksekte çalışma, trafik, kişisel koruyucu
donanım,

tehlikeli

maddelerle

çalışma,

kimyasal

maddelerle

çalışma,

depolama,

yükleme/boşaltma, elle taşıma ve burada listelenmemiş fakat işin gereği olan tüm eğitimler
konusunda, tüm çalışanlara uygun ve yeterli eğitimi sağlamak zorundadır.
2.7.2 Sahaya özgü eğitim
Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. işçilere temel farkındalık eğitimlerinin yanı sıra daha yoğun
uzmanlık eğitimleri verecektir.
Bu uzmanlık eğitimleri aşağıdakileri sınırlama olmaksızın kapsayabilir:
•

Yüksekte çalışma / düşmeyi önleme

•

İskele güvenli montajı / demontajı

•

El aletleri ve elektrikli aletler

•

Kimyasal güvenlik

•

Solunum koruma

•

Kapalı alanlarda çalışmak

•

Kazı ve hendek açma

•

Askıya alınmış personel platformları

•

Bağlama ve kaldırma faaliyetleri

•

Kaza ve Ramak kala olayları kaydı

•

Risk Değerlendirme Eğitimleri

Eğitim matrisi Tablo 2’de verilmiştir.
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Olay Bildirime /
Soruşturma

Çalışma İzni

Acil Durum Müdahale
Prosedürleri

Koruyucu & Kış
Şartlarında Sürüş

Elle Taşıma

İskele Güvenliği

Yüksekte Çalışma

Kapalı Alanlara Giriş

16 saatlik eğitimler

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

İSG Müdürü / Süpervizörü

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Saha Süpervizörleri &
Mühendisleri

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Formenler

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Sürücüler

x

x

x

x

x

Ofis Yöneticileri

x

x

x

x

x

Sahadaki Tüm personel

x

Acil Durum Müdahale
Ekibi

x

Ziyaretçiler (Ofis/Şantiye)

x

2.8

x

x

x

x

x

x

x

X

x

x

İlk Yardım

Risk Değerlendirme

x

Çevre Bilinci

SEÇ Plan &
Prosedürleri

Şantiye Müdürü/Şefi

Yangınla Mücadele

Proje Oryantasyon

Tablo 2: Eğitim Matrisi

x
x

x

x

x
x

x

x
x

x

x

Sağlık Yönetim Sistemi

Her işçi, görevine göre, görevlerini yerine getirmek için başlangıçta fiziksel uygunluğunun
değerlendirilmesine dayanan özel bir sağlık protokolüne tabi tutulacaktır.
İşyerinde sağlık ve hijyenin korunmasına yönelik faaliyet planı aşağıdaki faaliyetleri içerir:
•

Hastalıklar / mesleki hastalıklar hakkında bilgilendirme kampanyaları

•

Çalışma sahaları için sağlık-hijyen kontrol sistemi

•

Sağlıkla ilgili acil durumların koordinasyonu ve yönetimi

•

Özellikle tehlikeli yerlerde emniyet levhaları, posterler vb. ile işaret edilecek sahada
Sağlık ve Güvenlik propagandası

•

Yıllık bireysel sağlık değerlendirmesi

•

İşçiler için belirli iş konularında aylık güvenlik eğitimi

•

Her görevle ilgili günlük bilgiler,

•

Ayda bir denetim

2.9

Risk Değerlendirmesi

İSG Uzmanı belirli kritik görevleri, tehlikeleri belirlemek, riskleri değerlendirmek ve ihtiyaç
duyulan uygun kontrolleri ve acil durum planlarını belirlemek için bir Risk Değerlendirme
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çalışması yürütecektir. Kritik görevler için, yazılı ayrıntılı bir risk değerlendirmesi ve yöntem
beyanı hazırlanacak ve sunacaktır.
Risk değerlendirme adımları aşağıdaki gibi olacaktır:
• Bağlantılı tüm tehlikelerin tanımlanması;
• İlişkili risklerin değerlendirilmesi;
• İşçilerin ve çevrenin sağlık ve güvenliğini korumak için gerekli önlemlerin belirlenmesi;
• Kişisel Koruyucu Donanımı (KKD) tanımlanması;
• Belirlenen önlemlerin uygulanmasının planlanması;
• Uygulanan önlemlerin etkililiğinin test edilmesi.
Hazırlanan risk değerlendirmesi, aşağıda belirtilen önemli değişikliklerin olması durumunda
yenilenecektir;
▪

Yeni bir makine veya ekipman alınması,

▪

Yeni tekniklerin geliştirilmesi,

▪

İş organizasyonunda veya iş akışında değişiklikler yapılması,

▪

Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılması,

▪

İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmesi,

▪

Yangın, parlama veya patlama gibi işyerindeki iş sağlığı ve güvenliğini ciddi şekilde
etkileyen olayların ortaya çıkması.

2.10 İletişim ve Çalışan Görüşlerinin Alınması
Başarılı proje yönetim esaslarından biri de iletişimdir. Bu nedenle Alkataş İnşaat ve Taahhüt
A.Ş. elinde bulunan ve işin gerektirdiği özel tedbirler saklı kalmak kaydıyla uygulanmasını
isteyeceği tüm iş sağlığı ve güvenliği kurallarına yönelik mevcut dokümanlarını paylaşacaktır.
Alt yüklenicilerin de gerek Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ile gerekse kendi çalışanları ve
yöneticileri ile etkin bir iletişim sistemi kurması sağlanacaktır.
Alt yükleniciler, Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. nin organize ettiği toplantılar haricinde, firma
bünyesinde haftalık iş sağlığı ve güvenliği toplantıları yapacak, haftalık ve aylık olarak
performansını gözden geçirerek geliştirilmesi gereken yönleri ve acil aksiyonları belirleyecek,
kayıt altına alacak ve derhal uygulayacaktır.
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2.10.1 Çalışan Temsilcisi Belirlenmesi
Proje yönetim sürecinde yapılacak tüm iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara (kurul
toplantısı, risk değerlendirmesi, acil durum eylem planı vb.) çalışmalara katılma, çalışmaları
izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması için
tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye
yetkili çalışan temsilcileri belirlenecektir. Bu çalışan temsilcileri belirlenirken aşağıda belirtilen
niteliklere haiz olmalarına dikkat edilecektir;
▪

İşyerinin tam süreli daimi çalışanı olması,

▪

En az 3 yıllık iş deneyiminin bulunması,

▪

En az ortaokul düzeyinde öğrenim görmüş olması.

Çalışan temsilcileri belirlenirken sigorta dosyasına kayıtlı tüm sicil numaraları için ayrı çalışan
temsilcileri belirlenmesine ve kayıtlı sigortalı sayısına göre çalışan temsilcisi sayısının
belirlenmesine dikkat edilecektir. Sicil numarasına kayıtlı kişi sayısına göre değişkenlik gösteren
çalışan temsilcisi sayıları aşağıda belirtilmiştir;
▪

İki ile elli arasında çalışanı bulunan işyerlerinde bir.

▪

Elli bir ile yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde iki.

▪

Yüz bir ile beş yüz arasında çalışanı bulunan işyerlerinde üç.

Çalışan temsilcisi, çalışanlar arasında yapılacak seçim veya seçimle belirlenemediği durumda
atama yoluyla görevlendirilecektir. Seçim duyurusu Ek 7’deki Çalışan Temsilcisi Seçimi Duyuru
Tutanağı yardımı ile yapılacak ve seçim, işyerindeki çalışanların en az yarıdan bir fazlasının
katılacağı bir oylamayla yapılacaktır. En fazla oy alan aday veya adaylar çalışan temsilcisi veya
temsilcileri olarak ilan edilecektir. Vardiya usulü çalışılan işyerlerinde ise seçimler tüm
vardiyalarda çalışanların da oy kullanmasına imkân verilecek şekilde düzenlenecektir. Seçim Ek
8’deki Çalışan Temsilcisi Seçim Kayıtları Tutanağı yardımı ile kayıt altına alınacaktır.
Seçime aday çıkmaması durumunda çalışan temsilcisi ve/veya temsilcileri atama yolu ile
belirlenecek olup Ek 9’daki Çalışan Temsilcisi Atama Tutanağı kullanılacaktır. Seçilen çalışan
temsilcisi ve/veya temsilcileri için özel bir eğitim düzenlenerek kayıt altına alınacaktır.
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2.10.2 İş Başı Konuşmaları
Proje faaliyetlerine katılan çalışanlara günlük ve özel işlerde, işe başlanmadan önce mutlaka işe
özel eğitim ve talimatlar ile alakalı iş başı konuşmaları yapılacak, bu konuşmalar sırasında
çalışanlardan iş sağlığı ve güvenliği ile alakalı geri bildirimler alınacaktır. Yapılacak
konuşmaların ana amacı eğitim değil çalışanların görüşlerini bildirme fırsatı yaratmak olacaktır.
Bu konuşmaların süresi 20 (yirmi) dakikadan az olmayacak, haftada en az 1 (bir) defa
yapılacaktır.
Konuşmalarda

görüşülen,

araştırılması

gerekli

konular,

görüşülmek

üzere

yönetime

bildirilecektir.
2.10.3 Ramak Kala, Güvenli – Riskli Durum ve/veya Davranış Bildirim Formu
Projede görev alan çalışanların düşünceleri, önerileri ve uyarılarını öğrenebilmek ve bunlar ile
alakalı aksiyonlar alınabilmesi için yemekhane ve kamp bölgelerine dilek ve şikayet kutuları
yerleştirilecektir. Bu bildirim kutularının yanında şikayet öneri formu bulunacak ve çalışanların
bu formları kullanması sağlanacaktır. Söz konusu formların kullanımı ile alakalı bilgilendirme,
İSG uzmanı tarafından sahaya giriş işlemleri sırasında gerçekleştirilen zorunlu iş sağlığı ve
güvenliği eğitimlerinde yapılacaktır.
2.10.4 İSG Duyuru Panoları
İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan çalışmaların çalışanlarla paylaşılması amacı ile
duyuru panoları oluşturulacak ve panolar sürekli olarak güncel tutulacaktır.
2.11 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları
Proje faaliyetlerine bağlı çalışanların yürütümü nedeniyle iş kazası ve/veya meslek hastalığı
meydana gelmesi halinde proje müdürü bilgilendirilecektir. Bu kaza ve/veya hastalıklar en geç 3
(üç) iş günü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilecek, bildirim raporu İSG klasöründe
dosyalanacak ve kazazede ve/veya hastanın muayene ve iş sağlığı ve güvenliği eğitim
işlemlerinin yenilenmesi sağlanacaktır.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirim yapılması yükümlülüğü, iş kazası geçiren ve/veya meslek
hastalığı tanısı koyulan çalışanın kayıtlı olduğu sigorta numarasının yüklenicisindedir.
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2.11.1 Kaza-Olay Araştırması ve Bildirimi
Bir kaza ve/veya olay durumunda (çevre kazası ve trafik kazası dahil) mevzuata uygun hareket
edilecektir. Kazanın tekrarlanmasının önlenmesi için temel sebepleri ve kök sebepleri araştırıp
kök sebeplere yönelik önlemler alınacaktır. İş kazalarının yanı sıra yüksek potansiyelli ramak
kala durumları ve ekipman hasarlı olaylar da araştırılıp raporlanacak ve yine kök sebeplerine
yönelik düzeltici/önleyici aksiyonlar belirlenip gerçekleştirilecektir.
Kaza ve/veya olay araştırması Ek 2’deki Olay Araştırma Raporu kullanılarak hazırlanacak ve
İSG klasöründe dosyalanacaktır.
Bildirilmeyen kazaların ciddiyeti veya büyüklüğüne göre alt yüklenici firmalara cezai
yaptırımlar uygulanacaktır. Kazaların ciddiyeti, araştırma raporundaki sınıflandırmaya göre
belirlenecektir.
İster şirket çalışanları, ister geçici veya sözleşmeli personel, taşeronlar, ister ziyaretçilerin maruz
kaldığı işyerinde meydana gelen olaylardan kaynaklanan tüm yaralanmaların ve hastalıkların, ilk
etapta derhal mağdurun birinci amirine bildirilmesi zorunludur. Tüm raporlar, analiz, dosyalama
ve uygun önlemlerin belirlenmesi için iş güvenliği uzmanı tarafından toplanacaktır. İş güvenliği
uzmanı ayrıca bu tür yaralanmalar veya hastalıkların tüm ayrıntılarını aşağıdaki maddelerle bir
kaza defterine kaydedecektir:
•

En az 3 gün kapasitede geçici işlerle oluşan ferdi kaza

•

Bireysel kaza ve ardından geçersizlik

•

Bireysel kaza ve ardından ölüm

•

Toplu kaza (en az 3 kişi)

2.12 Koruyucu ekipman ve teslimat
Proje faaliyetlerine katılan her çalışana, yaptıkları işe özgü kişisel koruyucu donanımlar zimmet
karşılığı verilecek ve Ek 5’teki Kisisel Koruyucu Donanım Teslim Formu yardımı ile kayıt altına
alınacaktır. İş güvenliği uzmanları ve ekip şefleri tarafından eski, arızalı, hasarlı, bozuk ekipman
yenileriyle değiştirilecek ve firma yetkilileri tarafından takip edilecektir. Teslim işlemleri,
çalışanın kayıtlı olduğu sicil numarasının yüklenicisi sorumluluğundadır.
Saha gözetimi yapan iş güvenliği uzmanı, donanımların kullanımını sürekli olarak denetleyecek,
İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı

Sayfa 30 / 63

Mevcut AAT’lerin Revizyonu
(Gümbet ve Gümüşlük AAT)

uymayanlara caydırıcı cezai yaptırımlar uygulayacak ve bunlara İSG eğitimi tekrarı
yaptırılacaktır. Kişisel koruyucu donanımlar kullanılırken bu planda belirtilen kurallara tam
uyum sağlanacaktır.
Çalışanlara verilecek kişisel koruyucu donanımların standartları ve çeşitleri belirlenirken, bu
amaçla rehber olarak hazırlanmış olan KKD standartları ve ihtiyaç matrisi göz önünde
bulundurulacaktır. Ayrıca çalışan temsilcilerinden ve çalışanlardan gelen geri bildirimler dikkate
alınacaktır.
•

Proje alanında kullanılacak KKD'ler CE işaretini taşımalı ve EN normlarına uygun
olacaktır. Standartlara uymayan materyallerin kullanılması yasaktır.

•

Koruyucu malzemelerin ortak kullanımı yasaktır.

•

Çalışanlar, işleri için gerekli olan tüm kişisel koruyucu ekipmanları (baret, iş ayakkabısı,
gözlük, kulaklık, yüz siperi, maske, eldiven, tulum, emniyet kemeri vb.) kullanmakla
yükümlüdür.

•

Kişisel koruyucu ekipmanların teslimat kayıtlarının tutulması, çalışanı çalıştıran şirketin
sorumluluğundadır.

•

İş kıyafetlerinde görünürlüğü sağlamak için kullanılan yansıtıcı bant pantolonun üzerinde
ve bluz ve / veya ceketin arkasında olacaktır.

•

Şort ve terlikle çalışmak yasaktır. İşin niteliğine göre kısa kollu t-shirt ile çalışmak, bol iş
kıyafetleri giymek ve takı kullanmak yasaktır. Giysilerin kolları, manşetleri ve bel kısmı
vücuda tam oturacaktır.

•

KKD verilen herkes, bu ekipmanı kullanmaktan, bakımını yapmaktan ve amaçlarına
uygunluğunu düzenli olarak kontrol etmekten sorumludur.

2.13 Yıllık Değerlendirme Raporu
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği hükümleri uyarınca, hizmet veren iş güvenliği
uzmanı ve işyeri hekimi tarafından çalışma ortamının gözetimi ve sağlık gözetimi ile ilgili
çalışmalar kaydedilecek ve Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlanarak Alkataş İnşaat ve Taahhüt
A.Ş., iş sağlığı ve güvenliği kuruluna gönderilecektir.
2.14 Tıbbi Denetimler ve Sağlık Gözetimi
Proje süresince iş yeri hekimi için Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden hizmet alınacak ve
belirlenen gün ve saatlerde hem işyeri hekimi hem de iş güvenliği uzmanı proje sahasında hazır
bulunacaktır. Tarih ve saat bilgisi duyuru panolarında çalışanlarla paylaşılacaktır.
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Projede görev alan tüm çalışanlar, ulusal kanun ve/veya uygulamalar (özellikle 6331 Sayılı İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu) uyarınca, işte maruz kaldıkları sağlık ve güvenlik risklerine uygun
bir sağlık gözetiminden ve denetiminden geçeceklerdir. Çalışanlar için görev tanımı ve risk
değerlendirmesi bazında gereken sağlık raporları ve gerekli tetkik sonuçları Ek 11’deki İşe Giriş
- Periyodik Muayene Formu yardımıyla kayıt altına alınacak ve çalışanların özlük dosyalarında
saklanacaktır. Bu raporlar kanunda da belirtildiği gibi anlaşmalı Ortak Sağlık ve Güvenlik
Birimi’ne kayıtlı işyeri hekimi tarafından düzenlenmiş olacaktır.
İşe alınan her çalışan, işe başlamadan önce, görevinin ve çalışma koşullarının gerektirdiği sağlık
şartlarına sahip olup olmadığına dair sağlık kontrolüne tabii tutulacaktır.
İşe alım esnasında yapılan sağlık kontrollerine ilave olarak tüm çalışanlar, çalışma süresince
periyodik sağlık kontrollerine tabii tutulacaktır.
2.15 Saha Gözetim, İnceleme ve Denetimleri
2.15.1 Genel Saha Denetimi
Sahada yürütülen faaliyetlerin kurallara uygunluğunu tespit etmek üzere sahada kontrol
faaliyetlerini yürütecek olan iş güvenliği uzmanı günlük denetimlerin haricinde haftalık bir genel
saha denetimi yaparak kayıt altına alacaktır.
2.15.2 İç Tetkikler
Proje faaliyetlerinde gerçekleştirilen iş sağlığı ve güvenliği çalışmaları kapsamında, 6 (altı) aylık
periyotlarla iç tetkikler gerçekleştirilecek ve sonuçlar iç tetkik raporu yardımı ile kayıt altına
alınacaktır.
2.15.3 Düzeltici Önleyici Faaliyetler
Düzeltici faaliyet, oluşan problemin kaynaklarının giderilmesi; önleyici faaliyet ise henüz
oluşmamış ancak oluşabilecek problemlerin önceden öngörülerek giderilmesidir.
Düzeltici Faaliyet Açma Aşamaları
•

Uygunsuzluğu tespit eden personel düzeltici faaliyet için tespit ettiği durumu kaydeder,

•

Uygunsuzluğun oluştuğu birim, bu sorunun neden kaynaklandığını anlamak amacıyla
nedenleri araştırır,
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•

Uygunsuzluğun nedenine göre, uygunsuz olan durumun tekrar yaşanmaması için
yapılacak olan faaliyetler belirlenir,

•

Bu faaliyetlerin ne zamana kadar ve kim tarafından yapılacağı belirlenir,

•

Belirlenen faaliyetler zamanında yerine getirilmiş ise uygunsuzluk kapatılır ve düzeltici
faaliyet tamamlanmış olur,

•

Zamanında yerine getirilmemiş ise durumuna göre yeni bir düzeltici faaliyet ya da ek
süre ile mevcut düzeltici faaliyet takibi devam eder.

Düzeltici Faaliyetin Başlatıldığı durumlar;
•

Tekrarlanan sorunlar

•

Kalite sisteminden sapmalar

•

Uygun olmayan ürünler

•

Şikayetler/olumsuz geri bildirimleri

•

İç denetimlerde saptanan uygunsuzluklar

•

Hedeflerden sapmalar

•

Görev gereklerinin, sorumlulukların yerine getirilmemesi

•

Toplantı kararlarına uyulmaması

•

Tedarikçilerle ilgili problemler ve sıkıntılar

•

İyileştirme önerileri

•

Öğrenilmiş dersler, geçmiş deneyimler

Planlanan düzeltici veya önleyici faaliyetlerin öngörülen sürede kontrolü faaliyeti talep eden
tarafından yapılacaktır. Gerektiğinde bir uzman görüşüne başvurulabilir. Uygunsuzluğun
nedenleri giderildiyse faaliyet kapatılacak, giderilmediği ya da yetersiz olduğu kanaati oluşur ise
tekrar çalışma istenebilecektir.

3

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURALLARI
3.1

Yüksekte çalışma

Çalışanlar ve yöneticiler şunları sağlayacak:
•

Tüm personel emniyet kemerleri, korkuluklar vb. ile uygun şekilde korunacak;

•

Yüksekte yapılan tüm çalışmalar uygun şekilde planlanacak ve organize edilecek;

•

Yüksekte yapılan tüm çalışmalarda, sağlığı ve güvenliği tehlikeye atabilecek hava
koşullarını dikkate alınacak;
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•

Yüksekte çalışma yapacak kişiler eğitimli ve yetkin olacak;

•

Yüksekte çalışmanın yapılacağı yer güvenli olacak;

•

Yüksekte çalışma ekipmanı uygun şekilde denetlenecek;

•

Kırılgan yüzeylerden kaynaklanan riskler uygun şekilde kontrol edilecek;

•

Düşen nesnelerden kaynaklanan riskler uygun şekilde kontrol edilecek.

•

Zemin açıklıklarının korunması sağlanacak;

•

Personelin ilgili tıbbi kontrolü ve onayı olacak;

•

Güvenli erişim (merdivenler) sağlanacak;

•

İş güvenliği için özel formların hükümlerine saygı duyacak.

3.2

Kazı ve Yeraltı İşleri

Bu işlerin emniyetli koşullarda yapılmasını sağlamak için kazılara başlamadan önce önlemler
alınacak, örn.:
•

İş planlaması ve uygun yöntem ve teknik desteğin seçilmesi;

•

Yetkili kişiler tarafından zeminin dengesinin kontrol edilmesi;

•

Kazı duvarları için gerekli desteğin kurulması.

•

Mahalledeki yapıların korunması;

•

Çalışmalar sırasında risk oluşturabilecek yer altı boru döşemesinin doğru belirlenmesi.

•

Güvenlik erişimi

Kazı çalışmaları aynı zamanda şantiye şefi veya Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. temsilcisi
tarafından görevlendirilen başka bir kişinin gözetiminde yapılacaktır.
Yeraltı çalışmaları ile ilgili olarak, belirli koşullar yerine getirilecektir, örneğin:
•

Kullanılacak kazı yöntemlerini, yangın, su baskını, toprak düşmesi vb. durumlarda
kurtarma ve tahliye prosedürlerini sağlamak için bir plan oluşturmak;

•

Teknik ekipmanın periyodik kontrolü;

•

Uygun havalandırma sisteminin yokluğunda yer altı çalışmalarının engellenmesi;

3.3

Gürültü

Gürültü seviyesinin potansiyel olarak tehlikeli olduğu ortamda, yönetim, gürültü seviyesini
düzenli aralıklarla ölçecek ve kaydedecek, uygulanabilir gürültü seviyesini azaltmak için adımlar
atacak ve uygulanabilir değilse, çalışanlar için uygun gürültü koruma ekipmanı sağlayacaktır.
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Çalışanlar, gürültünün tehlikeleri ve doğru çalışma uygulamaları ve koruyucu ekipman kullanımı
yoluyla işitme bozukluğu riskinden nasıl kaçınılacağı hakkında bilgi ve eğitim alacaklardır.
Çalışanların, koruyucu ekipman kullanımına ilişkin yönetimin talimatlarına uyması zorunludur.

3.4

Manuel Taşıma İşlemleri

Malların/eşyaların elle kaldırılması ve taşınmasını içeren işlerin olduğu alanlarda, yönetim
mevcut düzenlemelerin bir denetimini yapacak, olası sağlık ve güvenlik risklerini
değerlendirecek ve bunları mümkün olduğunca azaltmak için adımlar atacaktır. El ile ilgili
yaralanma veya sorun riskini en aza indirmek için çalışanlara eğitim ve bilgi sağlanacaktır.
Tüm çalışanlar elle taşıma işinde özen göstermeli ve ağır veya garip eşyaları kaldırmaya veya
taşımaya ihtiyaç duyduklarında tavsiye/yardım alacaktır. Yönetim tarafından belirli manuel
taşıma işlemleri için özel ekipman sağlanacaktır.
3.5

Makine ve Ekipman

Yönetim, makine ve ekipmandan kaynaklanan tüm potansiyel sağlık ve güvenlik tehlikelerini
belirleyecek, değerlendirecek, makine ve ekipman kullanan çalışanların kaza veya yaralanma
riskini azaltmak için tüm makul pratik adımları atacaktır.
Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. tarafından tüm makine ve ekipman düzenli aralıklarla kontrol
edilecek ve bakımı yapılacaktır. Tehlikeli parçalar korunacak, makine ve teçhizatın güvenli
çalıştırılması konusunda bilgi ve eğitim verilecektir.
Çalışanlar, makine ve ekipmanın çalıştırılması ve bakımı ile ilgili tüm talimatlara uyacak,
yönetimin belirttiği şekilde kişisel korunma için güvenlik kıyafetleri ve öğeleri giyecek, güvenlik
raylarını / muhafazalarını çıkarmayacak veya bunlara müdahale etmeyecektir.
Makineler yalnızca amacına uygun olarak kullanılacak ve hatalı makine veya teçhizatı yetkisiz
kişilere tamir etmeye çalışmayacaktır.
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3.6

Depolama ve Depolama yönetimi

• Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. tarafından gösterilen depolama alanları dışında hiçbir
alanda depolama yapılmayacaktır. Depolama alanları temiz, tertipli ve düzenli
tutulacaktır.
• Üst üste istifleme yapılması gereken yerlerde, iki malzeme arası takozlanacak, rüzgar
etkisinin yüksek olduğu yerlerde malzemeler uygun şekilde bağlanacaktır.
• Kimyasal depolama kimyasal özellikler en azından göz önünde bulundurulacak ve gerekli
tedbirler alınarak yapılacaktır.
• Belirlenen depolama alanları ve malzemeler geçişi engellemeyecek, hasardan,
hırsızlıktan ve bilinçli verilen zararlara korunaklı olacaktır.
• Malzemeler alttan drenaja imkân vermek için yerden veya zeminden yüksekte
depolanacak, kaldırma ve taşıma işlemleri ekipmanlar vasıtasıyla yapılacaktır.
• Malzemeler devrilme, yuvarlanma ve dağılmaya karşı korunacak, istif yüksekliği 3 (üç)
metreden fazla olmayacaktır.
• Ağır ekipmanlar yeni dolgu yapılan alanlara stoklanmayacak, stok sahası belirleme
aşamasında, zeminin sıkılığı, eğimi vb. parametreler göz önünde bulundurulacak,
gerektiğinde zemin sıkışma testlerinin sonucuna göre hareket edilecektir.
• Deponun sorumluluğu, her bir vardiya için yalnızca bir kişiye verilecek, depo kilidinin
anahtarı sadece bu sorumluda bulunacak, depodan malzeme alımı ve/veya depoya
malzeme girişi esnasında tutanak tutulacak, depo üzerine, yağmurdan etkilenmeyecek
şekilde sorumlu kişi bilgilerini içeren yetkili kartı asılacaktır.
• Malzemeler depolanırken, malzemeler arasında geçiş kolaylığı sağlanabilmesi için geçiş
yolları bırakılacak, bu yolların genişliğinin araç genişliğinden fazla olmasına dikkat
edilecektir.
• Özellikle açık alanda depolama ve/veya stoklama yapılacak alanlar için erişimi kısıtlayıcı
tedbirler alınacak (emniyet şeridi, güvenlik ataması, alan bandı vb.), araç çarpmalarına
karşı uyarı ve ikaz işaretleri konuşlandırılacaktır.
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3.7

Merdivenler

• Merdivenler, EN 131 standardını, yangın söndürme amaçlı kullanıldığında ise EN 1147
standardını karşılayacaktır.
• Merdivenler yükseğe erişim amaçlı ve kısa süreli çalışmalar için kullanılacak, çalışma
platformu olarak kullanılmayacaktır. Merdivenin kullanılamayacağı durumlar için
hareketli iskeleler, yapı iskeleleri ya da düşmeyi önleyici araçlar sunan diğer platformlar
(sepetli vinç vb.) tercih edilecektir. Merdiven kullanımı aşağıda sıralanan hafif işlerle
sınırlandırılacaktır:
✓ Kısa süreli olarak sınırlandırılmış ve olabilecek en kısa zamana indirgenmiş işlerde,
✓ Tekrarlanmayan işlerde (eğer aynı iş birkaç kere tekrarlanacaksa güvenli bir çalışma
istasyonu sağlanmalıdır).
•

Yalnızca tek bir kol kullanılarak yapılabilen işlerde merdivene bağlı olan üç bağlantı
noktası her zaman muhafaza edilecektir.

•

Merdivenler iyi durumda olacak, yapısal materyaller kullanım kısıtlamalarına
uyarlanacak, materyaller ve onların tertibatları özellikle kullanıcının ağırlığına ek olarak
merdiven yapısına uygulanan her türlü ekipmanın ağırlığına dayanabilecek güç ve
dayanıklılıkta tasarlanacaktır. Merdiven ayrıca ergonomik bakış açısı ile de
değerlendirilecektir.

•

Kullanılacak portatif merdivenler iyi durumda olacaktır. Kaydırmaz ayakları ve çengeli
olmayan ve hasarlı merdivenlerin sahaya sokulması ve kullanılması yasaktır.

•

Yüksekte çalışmalarda ahşap merdiven kullanılmayacaktır.

•

Merdivenler kullanılacağı yükseklikten 1 (bir) metre yüksek olacaktır.

•

Merdivende üç noktadan (el-ayak) kontak prensibi unutulmayacaktır.

•

Sadece elektrik işlerinde, metal merdiven yerine ahşap veya yalıtımlı merdivenler
kullanılacaktır.

•

Merdivenler uygun metotlarla yerinde sağlamlaştırılacaktır.

•

Çalışılacak alanda havai enerji nakil hatlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Güç
hatlarına yakın noktalarda metal merdiven kullanmaktan kaçınılacak ve nakil hattının
elektriğinin kesilmiş olduğundan emin olunacaktır.

•

Merdivenler kullanılmadan önce mutlaka kontrolden geçirilecektir. Hasarlı basamaklar,
bağlantı noktaları varsa onarılmasını sağlanacaktır.
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•

Kaygan zeminlerde ve basamaklı yerlerde merdivenler kullanılmayacak uygun zemin
şartları sağlandıktan sonra kullanılacaktır.

•

Merdiven sert ve sabit bir yüzeye konumlandırılacaktır.

•

Destek ayaklı üçgen merdivenlerin kullanımı tercih edilecektir.

•

Merdivenlerin en üst basamakları kullanılmayacaktır.

•

Ek yükseklik elde etmek için kutu, kasa, varil gibi malzemeler kesinlikle
kullanılmayacaktır.

•

Merdivenin yer değiştirme işlemi üzerinde çalışan varken veya üzerinde malzeme varken
kesinlikle yapılmayacaktır.

•

Yüksek bir alana ulaşmak için kullanılan merdivenlerde destek noktası üzerinde en az 3
(üç) basamaklık mesafe bırakılacak ve bu basamaklara çıkılmayacaktır.

•

Diğer iş faaliyetlerinin olduğu bir alanda merdivenle çalışma yapılacaksa çalışma alanı
bariyerle sınırlandırılarak güvenli alan yaratılacaktır.

•

Uzatma aparatlı merdivenlerde kilit noktaları mutlaka kontrol edilecek ve düzgün
çalıştığından emin olunacaktır.

•

Merdivenlerin taşıma kapasitesi kontrol edilerek uygun merdiven kullanılacak ve taşıma
kapasitesini aşacak çalışmalardan kaçınılacaktır.

•

Üzerinde insan varken bir merdiveni yerinden oynatılmayacaktır.

3.8
•

Jeneratörler ve Kompresörler

Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. yetkilisi tarafından denetlenmedikçe hiçbir jeneratör ve
kompresör hizmete alınmayacaktır. Tüm jeneratör ve kompresörlerin, akredite bir kuruluş
tarafından hazırlanmış olan periyodik bakım ve muayene raporları mevcut olacak ve
raporlar Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş.’ne teslim edilecektir.

•

Proje sahasında kullanılacak olan jeneratörlerin kontrol panelleri her zaman kilitli
tutulacak, kilit anahtarı sadece yetkili elektrikçide bulunacak ve jeneratör üzerine gerekli
uyarı işaretleri yerleştirilecektir.

•

Jeneratör ve kompresörler sadece yetkin elektrikçiler tarafından tamir edilecek, devreye
alma öncesi yangına karşı koruma önlemleri alınmış olacaktır.

•

Jeneratörü devreye almadan önce yakıt, motor yağı ve su seviyesi, hava filtresinin
temizliği, akü suyu ve bağlantıları kontrol edilecektir.
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•

Jeneratör çalıştırılmadığı durumlarda yakıt musluğu kapalı tutulacak, yakıt ikmali
sırasında motor kapatılacaktır.

•

Jeneratörün egzoz çıkışından zehirli ve boğucu gazlar dışarı verilir. Bundan dolayı kapalı
alanlarda jeneratör kullanırken egzoz çıkışı dış ortama verilecektir.

• Kapasitesi ne olursa olsun tüm jeneratörler topraklanacaktır.
• Jeneratörlerin çalışır durumdayken taşınmaları yasaktır.
•

Jeneratör çıkış fişleri, her kullanımdan önce kontrol edilecek, arızalı ise çalıştırmadan
önce bunların onarılması sağlanacaktır.

•

Jeneratörün kaldırabileceği elektrik yükü dikkate alınacak, jeneratör kapasitesinden fazla
akım çeken cihazlar jeneratöre bağlanmayacaktır.

•

Kompresörlerde basınç, ayarlanmış basınca ulaştığında, kompresör motorunun otomatik
olarak durmasını sağlayacak ve motorun durması geciktiğinde, basınçlı havayı boşa
verecek bir güvenlik tertibatı olacaktır.

•

Emniyet ventilleri en yüksek çalışma basıncının 1,1 katı basınçta açılacak şekilde
ayarlanacaktır.

• Kompresörlerin üzerinde aşağıdaki belirtilen bilgilerin yazılı olduğu bir plaka
bulunacaktır.
▪

İmalatçı firmanın adı,

▪

Yapıldığı yıl,

▪

En yüksek çalışma basıncı,

▪

Kompresörün sıkıştırdığı gazın cinsi ve miktarı.

• Kompresörün üzerinde bulunan manometre çalışır durumda ve dış etkilere karşı
muhafazalı olacak, manometre üzerinde en yüksek çalışma basıncı kırmızı çizgi ile
işaretlenmiş olacaktır.

3.9

Tehlikeli Madde

Saha yönetimi, tehlikeli maddelerin (toksik kimyasallar, basınçlı gazlar / sıvılar, yağlar, boyalar
vb.) güvenli depolama için ayrı bir alanda kilitlenmesini ve etiketlenmesini sağlayacaktır. Tüm
gaz tüpleri dik konumda depolanacak ve türlerine göre ayrılacaktır. Tehlikeli kimyasallar, sıvılar
dökülmeyi önlemek için sınırlı bir alanda depolanacaktır.
Tehlikeli maddelerle temas eden çalışanlar, maddelerin niteliği, dökülmeleri halinde olası
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tehlikeler, yüksek sıcaklıklara maruz kalma ve acil bir durumda nasıl tepki verecekleri
konusunda yeterli bilgi ve eğitim alacaklardır. Koruyucu giysi veya solunum cihazı vb.
malzemeler sağlanacaktır. Çalışanların tüm talimatlara uyması ve bu tür maddelerle ilgili tüm
güvenlik prosedürlerine uyması zorunludur.
Tehlikeli madde kullanımı asgaride tutulacak, daha güvenli ve makul bir alternatifin olduğu
yerde tehlikeli madde kullanılmayacaktır. Tehlikeli maddelerin sahada depolanması, mümkün
olan asgariye seviyede tutulacaktır. Döküntüyü kısıtlamak ve acil durumlara müdahale için
yeterli prosesler ve prosedürler mevcut olacaktır.
Sahadaki tüm tehlikeli maddelerin beraberinde Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (MSDS)
bulunacaktır. Maddenin sevki öncesinde bu MSDS, Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. iş güvenliği
uzmanı tarafından onaylanacaktır. Hem Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. iş güvenliği uzmanı hem
de altyüklenici, şantiyede bir merkezi kayıt listesi tutacak ve bu kayıtlar, acil durum müdahale
ekibinin erişimine her zamandan açık tutulacaktır. Alkataş İnşaat ve Taahhüt A.Ş. iş güvenliği
uzmanı, sahadan herhangi bir madde alındığında bilgilendirilecek ve kayıtlar uygun şekilde
güncellenecektir.
Kayıt şunları içerecektir:
➢ Maddenin adı (yaygın kullanılan isimleri dahil)
➢ Depolama yeri
➢ Maddeden sorumlu şirket
➢ MSDS referansı
➢ Sağlığa Zararlı Maddelerin Kontrolü (COSHH) değerlendirmesi referansı
Tüm

Altyükleniciler,

kimyasal

madde

kullanılmadan

önce

MSDS

ve

COSHH

değerlendirmesinin olmasını temin edecektir. Altyüklenici, güvenli bir çalışma sistemini hayata
geçirecek ve söz konusu maddenin kullanımı, idaresi ve bertarafı ile ilişkili risklerin asgariye
indirilmesi için tüm gereken KKD’lari sağlayacaktır. Altyüklenici, bu maddelerin idaresinden
sorumlu tüm personele, tehlikeler, kullanılacak çalışma sistemi ve döküntü durumunda
yürütülecek faaliyetler konusunda talimatları verecektir. Bu faaliyetler şantiye Acil Durum
Planına uyumlu olacaktır. Çalışma paketlerine COSHH değerlendirmeleri dahil edilecektir.

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı

Sayfa 40 / 63

Mevcut AAT’lerin Revizyonu
(Gümbet ve Gümüşlük AAT)

COSHH depoları kilitli tutulacak ve bent/ setle çevrilecektir. Böylece maddeler depolanırken
veya işlem yapılırken sızıntı yaparsa sızıntı bentli alan içerisinde tutulacaktır.
Şantiyede bulunan maddeler için acil durum düzenlemeleri oluşturulmuş olacaktır. Bu
düzenlemeler, şantiye Acil Durum Planına dahil edilecek.
Basınçlı Gaz Tüpleri
• Proje sahasına girişi talep edilen basınçlı gaz tüplerinin üzerindeki renk kodları veya
tüpün boğaz kısmında asılı olan etiketler tek başlarına yeterli değillerdir. Basınçlı gaz
tüplerinin üzerlerindeki etiketlerin TS EN ISO 7225 nolu standart hükümlerine uygun
olup olmadığı denetlenecektir.
• Üzerinde eksik bilgiyle veya okunamaz etiketler ile gelmiş tüpler, rengi ve etiketi
arasında uyumsuzluk olan tüpler kesinlikle teslim alınmayacak, ayrıca vanaları düzgün
takılmamış veya sıkılaştırılmamış tüpler kesinlikle proje sahasına kabul edilmeyecektir.
• Basınçlı gaz tüpleri dik konumda, bir kaynak arabasına ya da sabit bir nesneye zincir,
sapan, halat vb. kullanılarak sabitlenerek taşınacak, vanaların ve tüp bağlantılarının zarar
görmemesi için gereken önlemler alınacaktır. Tüpler her zaman vana koruyucularıyla
birlikte taşınacak, taşıma sırasında hortum ve regülatör bağlantıları tüplerden ayrılacaktır.
• Basınçlı gaz tüpleri sadece bu amaç için yapılmış ve çok iyi havalandırılan mahallerde
depolanacaktır. Depolanan tüpler devrilmeyecek veya yuvarlanmayacak şekilde emniyete
alınacaktır.
• Tüpler her zaman dikey olarak tutulacak, valflere kapak takılacak, tüp kapakları ise her
zaman takılı olacaktır.
• Boş tüplerle dolu tüpler her zaman birbirinden ayrı depolanacak, dolu tüplerin
kullanılmasına önce gelenlerden başlanacaktır.
• Yanıcı ve parlayıcı gaz tüpleri, diğer yanıcı maddelerden ayrı olarak depolanacak, depo
alanı içindeki tüpleri gruplara ayırdıktan sonra, her grubun özelliği tabelalar asılarak
belirlenecek ve gereken yerlere uyarı işaretleri asılacaktır.
• Tüp depo alanının içinde veya çevresinde yanıcı maddeler istiflenmesine izin
verilmeyecek, mahallerde ateş, ark veya herhangi bir ısı kaynağı bulunmamasına dikkat
edilecektir. Tüp depo mahalleri içinde veya yakınında çıplak ateş yaratılması ve sigara
içilmesi kesinlikle yasak olup, tespiti halinde çalışan sahadan uzaklaştırılacaktır.
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• Basınçlı gaz tüpleri yardımıyla yapılan işler tamamladıktan sonra tüpler çalışma
alanından uzaklaştırılacaktır, rasgele bırakılan tüpler, hiçbir uyarıda bulunulmaksızın
sahadan uzaklaştırılacaktır.
• Oksijen veya yanmayı destekleyen başka gaz tüplerinin valflerine kesinlikle yağ, gres
veya başka yanıcı maddelerle kirlenmiş ellerle/eldivenle dokunulmayacaktır. Basınçlı
oksitleyicilerin yağ veya gresle etkileşmesi patlamalara neden olabilir.
• Tüp valfleri veya emniyet tertibatları üzerinde kesinlikle tamir yapılmayacak, tüpü
kullanım sistemine bağlamadan önce sistemden herhangi bir nedenle tüpe geri akışı
engelleyecek çek valf, geri tepme ventili, alev tutucu vb. tedbirler alınacaktır. Şaloma ve
tüp ağızlarında geri tepme ventili mutlaka takılı olacak, Çek valf, geri tepme ventili, alev
tutucu

vb.

tedbirlerin

alınmadığının

tespiti

halinde,

ekipmanlar

sahadan

uzaklaştırılacaktır.
• Regülatörlerin üzerinde standart numaralarının ve çalışabilecekleri uygun basınçlar
belirtilmiş olacaktır.
• Şalomalarda ısıdan dolayı oluşan hasarların ekipmanda sızıntıya sebep olması durumunda
ekipman derhal değiştirilecek, hortum bağlantılarında sızıntı ve gaz kaçağı olup olmadığı
sürekli kontrol edilecek, kaçakları önlemek amacıyla hortumlar kelepçe ile bağlanacaktır.
• Basınçlı gaz tüplerinde gaz kaçağı kontrolü sabunlu su ile köpük testi yapılacak ve çıplak
alevle gaz kaçağı kontrolü yapılmayacaktır.
Tablo 3: Patlayıcı özelliği olan tehlikeli maddeler
Hangi aşamada
kullanılacağı
Mekanik işler/ Oksijen
tüpü
Mekanik işler/ Asetilen
tüpü
Mekanik işler/ Propan
tüpü
İnşaat süresince/
Akaryakıt tankı

Maddenin detayları ve kullanımı
Basınçlı kap - Kaynak ve kesme işlerinde kullanılmaktadır
Basınçlı kap - Kaynak ve kesme işlerinde kullanılmaktadır
Basınçlı kap - Kaynak ve kesme işlerinde kullanılmaktadır
İş makinelerinin akaryakıt ihtiyacı için kullanılmaktadır.

3.10 Elektrik
Geçici veya kalıcı işlerle ilgili olarak herhangi bir elektrik tesisatını yalnızca yetkili elektrikçiler
veya elektrik alt yüklenicileri gerçekleştirecektir. Yeterli uyarı işaretleri ve ikazlar dikilecektir.
Elektriksel güvenlik ekipmanları kullanılacaktır.
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3.11 Sınırlı / Kapalı / Kısıtlı Alanlarda Çalışma
• Sınırlandırılmış alanda yapılacak çalışmalara başlanmadan önce, mutlaka gözcü
belirlenecek, gözcü ile çalışan arasındaki iletişim için telsiz, sinyal ipi vb.
yöntemler belirlenecek, çalışma yapılacak alanın etrafı uygun şekilde çevrelenmiş
olacaktır.
• Uygun şekilde izole edilmediği, kapatılmadığı, durdurulmadığı ve etiketlenmediği
sürece hiçbir ekipman üzerinde bakım ve onarım yapılmayacaktır. Elektrik
panolarındaki elektrik devre kesicileri/şalterleri de elektrik devrelerinde çalışırken
etiketlenecek ve kilitlenecektir.
• Gaz tehlikesi bulunan kapalı alanlarda gaza ve konsantrasyonuna bağlı olarak
belli aralıklarla ve sürekli gaz ölçümü yapabilecek kalibrasyonu yapılmış gaz
ölçüm cihazı bulundurulacak ve kullanılacaktır. Yapılan ölçümler kayıt altına
alınacaktır. Oksijen azlığı kadar oksijen fazlalığının da tehlikeli olduğu
unutulmayacaktır.
•

İstenilen

atmosfer koşullarının

karşılanmaması

durumunda kapalı

alan,

hedeflenen güvenli atmosfer elde edilene kadar havalandırılacaktır.
• Ortam sıcaklığı sürekli takip edilecektir.
•

Patlamaya yol açabilecek bir atmosfer oluşturmaktan kaçınılacaktır.

3.12 Bariyerler ve Çitler
Aşağıdakilerin etrafına bariyerler ve / veya işaretler dikilecektir:
•

Kazılar / hendekler

•

Ağır kaldırma alanları

•

Büyük kaza alanları

•

Yasak bölgeler

•

Basınç test alanları

•

İskele kurma veya sökme yerleri

•

Elektrik test tesisleri

•

Genel devreye alma alanları

•

Diğer herhangi bir tehlikeli alan

•

Sorumlu denetim otoritesi, kendi alanlarında kullanılmak üzere bariyerler, uyarı işaretleri
sağlayacak ve muhafaza edecektir.
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3.13 Güvenli Sürüş ve Yol Erişimi
Çalışanların işlerinin bir parçası olarak bir şirket aracını veya başka bir aracı kullanmaları
gerekecek ve bu nedenle ek potansiyel tehlikelere maruz kalacaklar. İSG uzmanı, tüm çalışanlara
güvenli sürüş, tüm uyarı işaretlerine ve hız sınırlarına uyma, kazıdan uzak durma mesafesi vb.
için saha prosedürleri hakkında gerekli bilgileri verecektir. İSG uzmanı, gerektiğinde uyarı
işaretleri ve / veya bariyerler yerleştirecektir.
Bir kazaya karışma veya kazaya neden olma olasılığı, sahadaki prosedürlere uyularak
azaltılabilir;
•

Aracın bakımının ve önerilen aralıklarla bakımının yapılmasını sağlanacaktır.

•

Saha içinde sınırın 20 km/s olduğu durumlarda, özellikle olumsuz hava koşullarında aşırı
hızdan kaçınılacaktır.

•

Tüm uyarı işaretlerine uymak ve bariyerlerin yakınında dikkatli bir şekilde araç
kullanılacaktır.

•

Özellikle yorgun veya meşgulken araç kullanmaktan, kendini iyi hissetmemek veya
uyuşukluğa neden olabilecek ilaç kullanmaktan kaçınılacaktır.

•

Kazılardan güvenli bir mesafede sürüş (2 m'den daha yakın olmayan) sağlanacaktır.

•

Her zaman emniyet kemeri takmak ve tüm yolcuların aynı şeyi yapması sağlanacaktır.

•

Trafik mevzuatına saygı gösterilecektir.

3.14 Kaldırma İşlemleri
•

Tüm personelin herhangi bir vinç, vinç veya diğer kaldırma cihazlarının kaldırma bloğu,
yük veya baş blok bilyesine binmesi yasaktır.

•

Tüm personelin, hareket halindeyken ekipmana tırmanması veya inmesi yasaktır.
Herhangi bir ekipmandan atlama yasaktır ve ekipmanı takmak ve çıkarmak için her iki el
de kullanılacaktır.

•

Tüm personel hareketli ekipmandan uzak duracaktır.

•

Herhangi bir kaldırma yapılırken, askılar ve kaldırma donanımı çıkarılırken tüm personel
uzak duracaktır. Vinç operatörleri ve işaretçiler, herhangi bir kaldırma işleminden önce
askıların ve kaldırma tertibatının güvenlik açıklığını kontrol edecektir.

•

Tüm personel, bir yükü kancalarken, takarken veya bağlarken ellerini sıkışma
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noktalarından uzak tutacaktır. Etiketler gerektiği gibi kullanılacaktır.
•

Operatörün bildiği yalnızca bir kişi operatöre sinyal verecektir. Standart vinç el işaretleri
kullanılacaktır.

•

Vinç ve hafriyat makinelerini kullanırken ikinci bir kişinin kabine girmesine izin
verilmeyecektir.

•

Vinç veya ağır inşaat ekipmanı çalışırken, üzerinde çalıştıkları ekipman veya yük bloğu
üzerinde kesinlikle işçi bulundurulmayacaktır.

•

Vinç veya iş makinesi hareket halindeyken bunların üzerinden tırmanılmayacaktır.

•

Vincin montajı sırasında ayakların dolgu zeminine gelmemesine özen gösterilecek ve
mümkün olan her alanda yük dağıtım pedleri kullanılacaktır.

•

Vinç ve iş makinelerinin çalışma alanında kimse bulunmayacak, her yönden en az 25
metrelik alan güvenlik bölgesi olarak bırakılacak ve çalışma alanına girişi kısıtlayıcı
tedbirler (afiş, güvenlik şeridi, saha bandı, gözcü, vb.) alınacaktır.

•

Kaldırılacak yükün özellikleri, operasyonu gerçekleştirecek çalışan tarafından bilinecek,
doğruluğunun şüpheli olduğu durumlarda yetkililerle (üretici / üretici firma, tedarikçi
firma, nakliye firması vb.) iletişime geçilecek ve yükün ağırlığı belirlenecektir.

•

Vinç ve yardımcı ekipmanların (gözlü cıvatalar, halatlar, zincirler, sapanlar vb.) güvenlik
katsayısı en az 1.25 alınacak ve oluşabilecek sapmalar tolere edilecektir.

•

Vinç ve inşaat ekipmanlarını içeren operasyonlar, akredite bir kuruluş tarafından
eğitilmiş ve sertifikalandırılmış bir işaretçi tarafından yönetilecek ve operasyon
alanındaki ekipler arasında koordinasyon sağlanacaktır. Bu işlemlerin her aşamasında
telsiz ile haberleşme sağlanacak, operasyonlara başlamadan önce telsizlerin etkinliği ve
şarj durumu kontrol edilecektir.

•

Vinç ve hafriyat makinesi operatörleri çalışan araçtan asla ayrılmayacaktır.

•

Vinçler ve iş makineleri bittiğinde, makine bomları mutlaka kapatılacak ve yerle temas
halinde bırakılacaktır.

•

Kör noktalarda iki araç veya makine arasındaki görüşü engelleyecek çalışma
yapılmayacaktır.

•

Keskin kenarlı bir yükü kaldırırken kullanılan halat veya zincirleri korumak için, arada
uygun bir malzeme ile tamponlama yapılacaktır.

•

Vinç serbest düşme kilidi, yükselme ve alçaltma limitleri ve güvenli otomatik yükleme
göstergesine sahip olacaktır.

•

Elektrik hatları çevresinde yapılacak faaliyetler 6 (altı) metre güvenlik sınırı içinde
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gerçekleştirilecektir.
•

Özellikle kaldırma işlemlerine başlamadan önce vinç kolu üzerinde bulunan
anemometrede hem de el anemometresi rüzgar hızı değerleri kontrol edilecek, rüzgar
hızının 12 (on iki) metre/sn'yi aştığı durumlarda kaldırma işlemleri durdurulacaktır.

•

Meteoroloji tarafından verilen tahminlere göre kötü havalarda kaldırma işlemleri
yapılmayacak, meteoroloji tahmininde kötü hava beklenmeyen durumlarda ise kaldırma
operasyonları öncesinde hava kontrolü yapılacaktır.

•

Kullanım kılavuzunda belirtilen teknik kapasiteyi aşan veya meydana gelen zemin
koşulları ve meteorolojik koşullar var ise, vinçler kılavuzda belirtilen uygun konuma
getirilerek çalışmaları durdurulacaktır.

•

Kelepçe, sapan, halat, zincir, mıknatıs vb. kaldırma aparatları imalatçı ve / veya tedarikçi
firmanın belirlediği koşullarda muhafaza edilecek ve bu ekipmanlar için özel saklama
kapları tahsis edilecektir.

•

Sapan faaliyetlerini gerçekleştirecek olan çalışan, akredite bir kuruluş tarafından
deneyimli, yetkin ve sertifikalı seçilmiş çalışanlar olacaktır.

•

Kafes bomlu vinçler başta olmak üzere gerekli planlama ve projelendirme çalışmaları
yapılarak yaşam hattı oluşturulacaktır. Yaşam hattı bulunmayan kafes bomlu vinçlerin
proje sahasına girmesine izin verilmeyecektir.

•

Kaldırma ekipmanlarında seri numarası, tonaj bilgisi, kontrol tarihi ve / veya açıklaması
içeren isim etiketi bulunacaktır.

•

Operatörün operasyonda sorun yaratacak ilaç ve benzeri maddeleri kullanması
durumunda, görme ve / veya işitme organlarının kısmen veya tamamen ve reflekslerinin
kontrolünü zorlaştıran, söz konusu ilaç ve benzeri maddelerin etkisi yok olana kadar
operasyon durdurulacaktır.

•

Sebebi ne olursa olsun, insanlar inşaat ekipmanı ile kaldırılmayacaktır.

•

Kaldırılacak malzeme uygun iki noktadan kılavuz iplerle bağlanacak ve kesinlikle elle ve
/ veya ayaklarla iterek ve / veya çekilerek yönlendirilmeyecektir.

•

Çalışmalar sırasında herkesten gelen "DURDUR" komutu dikkate alınacaktır.

3.15 Sıcak İşler (Kaynak - Kesme - Taşlama - Gaz Tüpleri)
•

Kaynakçılar kişisel güvenlikleri için koruyucu ekipman giyecek.

•

Kaynakçılar topraklama işlerini özenle yapacak ve ıslak zeminde çalışırken gerekli
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önlemler alınacaktır.
•

Kaynak sırasında diğer işçilerin kaynak ışığından ve kıvılcımdan korunmasını sağlamak
için katlanır perde kullanılacaktır.

•

Kaynak makinelerinde topraklama bağlantıları merdivene, çelik yapılara veya pompalara
değil doğrudan zemine yapılacaktır.

•

Yer üstünden geçen kaynak kabloları ve hortumları yaya ve araç trafiğini
sınırlamayacaktır.

•

Kaynak işlemine başlamadan önce etraftaki tüm yanıcı malzemeleri kaldırılacaktır.

•

Kaynak sırasında kıvılcımları kontrol altında tutulacaktır.

•

Basınç regülatörleri çok hassas ekipmanlardır, bu nedenle düşürülmeyecek ve dikkatli
kullanılacaktır. Düzenleyicileri yalnızca uzmanlar test edecek ve onaracaktır. Bozuk
düzenleyiciler kullanılmayacaktır.

•

Gaz tüpü vanaları sıkıca kapatılacak ve manometre ve regülatörlerin vidaları söküldükten
sonra kapaklar takılacaktır.

•

Oksijen tüpü, regülatör veya kaynak aparatına gres veya yağlama maddesi
uygulanmayacaktır.

•

Hortumların sıcak yüzeylere temas etmediğinden ve tüm hortum bağlantılarının yeterli
şekilde sabitlendiğinden emin olunacaktır.

•

Asetilen tüpleri kullanılmadığında belli bir yere “T” valf anahtarı konulacaktır.

•

Tüpler her zaman dik olarak yerleştirilecek ve düşmeyi önlemek için önlemler
alınacaktır.

•

Oksijen hortumları alev alırsa, tüp üzerindeki valfler derhal kapatılacaktır.

3.16 Nakliye ve Yakıt Doldurma
• Proje sahasında azami sürat 20 km/saat’tir.
• Kamyon damperleri kalkık şekilde kullanılmayacaktır.
• Ağır nakliye işlerini gerçekleştiren araçlarda, dorse bağlama ve çıkarma işlemleri sonrası
mekanik bağlantı yapıldıktan sonra elektrik bağlantısı da yapılacak ve uygunluğu kontrol
edilecektir.
• Nakliye işlerinde yükleme yapmaya başlamadan önce, uygun sabitleme yöntemlerinin
seçildiğinden emin olunacak, sabitleme ekipmanları süpervizörler tarafından kontrol
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edilecektir. Ekipmanların mevcut olmaması halinde nakliye işleri ertelenecek, uygun
ekipman sağlandığı takdirde çalışmalar başlatılacaktır.
• Nakliye öncesinde yol kontrolü gerçekleştirilecek, tespit edilen hasarlı kısımların
düzeltilmesi işlemleri bitirilmeden, nakliye çalışmalarına başlanmayacaktır.
• Nakliye işlemlerine başlanmadan önce, öncü araç sayısının yeterliliği kontrol edilecek,
eksik olduğunun tespiti halinde çalışmalara başlanmayacaktır.
• Akaryakıt ikmali yapılırken topraklama tesisatı tankere maşa ile bağlanacak, tankere ait
zincir toprağa değmiş olacaktır.
• Akaryakıt ikmaline yarayan hortumun diğer ucu, tankın içine akaryakıtın akıtılacağı
kısımdan içeriye yerleştirilerek veya tanka ait bağlantı yerine bağlanacak, ikmal yapılan
yerde yeterli sayıda nitelikte seyyar yangın söndürme cihazı bulundurulacak, yangın
söndürme cihazı, ikmalin gerçekleştiği yerden en fazla 10 (on) - 15 (on beş) metre uzakta
olacaktır.
• İkmal yapılan aracın tank kapasitesinin en fazla % 95’ine kadar dolum yapılacak, % 5
emniyet payı bırakılacaktır.
• Karanlıkta kesinlikle akaryakıt ikmali yapılmayacaktır.
• Akaryakıt ikmali yapılan yerde, sigara içilmeyecek, içildiğinin tespiti halinde çalışan
sahadan uzaklaştırılacaktır.
• Akaryakıt ikmali sırasında kibrit, çakmak, ateş, kızgın veya akkor halindeki cisimler ile
parlayabilecek veya yangın doğurabilecek her türlü maddenin taşınması ve kullanılması
yasaktır.
• Dökülmeye karşı akaryakıt ikmali yapan araçta dökülme seti bulunacaktır.
3.17 Aydınlatma
Proje alanının her yerinde (mobilizasyon alanı, kazı alanı, geçiş yolları, depolar vb.), yapılacak
işin güvenliğini sağlamak için özellikle geceleri yeterli aydınlatma yapılacaktır. Yapılacak
aydınlatma çalışmaları akredite kuruluşlar tarafından ölçülecek ve mevzuata uygunluk
sağlanacaktır.
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3.18 Uyarı Ekipman ve Levhaları
İş yerinde uygun güvenlik işaretlerinin bulunmasına özen gösterilecektir. İşaretler, çalışanları ve
ziyaretçileri, mevcut tehlikeler ve tehlikeye yol açabilecek durumlar, bazı davranışların
yasaklanması, bazı ekipmanların kullanımının zorunlu olması konusunda açıkça ve zamanında
bilgilendirecek, acil durumda kurtuluş için rehberlik edecektir. Özellikle gece saatlerinde,
hareket halindeki her araca mevcut tehlikeleri gösteren ışıklı trafik sinyallerine özel dikkat
gösterilecektir.
3.19 Diğer Tehlikeler
İSG uzmanı, çalışanlara, taşeronlara ve ziyaretçilere sahada olabilecek diğer sağlık ve güvenlik
tehlikeleri hakkında tavsiyelerde bulunacak ve güvenlik ve refahlarını sağlamak için yeterli bilgi
ve eğitim verecektir.

4

ACİL DURUM EYLEM PLANI

İşin, çalışanların ve sahanın maruz kalabileceği, deprem, sel, yangın vb. her türlü acil durumlar
değerlendirilecek, dokümante edilecek ve bu acil durumlarla ilgili önlemler alınacaktır. Lütfen
GMT/GMS-PYD-002/01 numaralı Acil Durum Eylem Planına bakınız.

5

GÜVENLİK YÖNETİM PLANI

Çalışma sahasının ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla bekçi bulundurulacaktır ve
saha güvenlik kameraları ile izlenecektir.
Lütfen GBT/GMS-PYD-001/08-00 doküman numaralı Güvenlik Planına bakınız.
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EK 1: ACİL DURUM İLETİŞİM LİSTESİ
ACİL DURUM

112

24 saat

AMBULANS

112

24 saat

İTFAİYE

110

24 saat

POLİS

155

24 saat

SU

185

24 saat

ELEKTRİK

186

24 saat

ORMAN YANGIN HATTI

177

24 saat

İLKYARDIM MERKEZİ

112

24 saat

SAHA ŞEFİ

24 saat

İSG UZMANI

24 saat

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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EK 2: OLAY RAPOR FORMU
MEVCUT AAT’LERİN REVİZYONU (GÜMBET VE GÜMÜŞLÜK) İŞİ
ALKATAŞ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. OLAY RAPOR FORMU
Yer:

Sözleşme: MUS W3

Tarih:

Talep Ref:

İlgili Personelin Adları:

Şahitlerin İsimleri ve Adresleri:
Tanık ifadeleri eklendi:
Olayın Ayrıntıları:

Evet/Hayır

Üçüncü şahıs hasarının ayrıntıları:
Tahmini Onarım Maliyeti:

Para Birimi:

Onarımın tamamlanması için tahmini süre:
Sözleşmenin ifasında veya tamamlanmasında bir gecikme olacak mı? (öyleyse, ayrıntıları verin)

Herhangi bir ek bilgi:

Formu dolduran:
Ad:

İmza:
…………………………………………….

Pozisyon:

Tarih:

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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EK 3: EĞİTİM PLANI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YILLIK EĞİTİM PLANI 2021
İş Yeri Hekimi

İş Güvenliği Uzmanı

N
O

1

2

3

4

EĞİTİM KONULARI
• Mesleki hastalıkların sebepleri
• Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması
• İşyeri temizliği ve düzeni
• Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri
• İlkyardım
• Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri
• İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
• Güvenlik ve sağlık işaretleri
• Kişisel koruyucu donanım kullanımı
• Elle kaldırma
• Ekranlı araçlarla çalışma
• Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler
• Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
• İşyeri temizliği ve düzeni
• İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
• Yangın ve yangından korunma
• Tahliye kurtarma
• Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
• İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı

İşveren

EĞİTİMCİ

İşyeri Hekimi

PLANLANAN GERŞEKLEŞEN
TARİH
TARİH

KATILIMCI

SÜRESİ

Nisan 2021

Tüm Personel

4 Saat

İş Güvenliği
Uzmanı

Nisan 2021

Tüm Personel

4 Saat

İş Güvenliği
Uzmanı

Mayıs 2021

Tüm Personel

4 Saat

Tüm Personel

4 Saat

İş Güvenliği
Uzmanı

Haziran 2021
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5

6

• Kurulun görev ve yetkileri
• İş sağlığı ve güvenliği konularında ulusal mevzuat ve standartlar
• Sıkça rastlanan iş kazaları ve tehlikeli vakaların nedenleri
• İletişim teknikleri
• Acil durum önlemleri
• Meslek hastalıkları
• İşyerlerine ait özel riskler
• Risk değerlendirmesi

İş Güvenliği Uz.
İşyeri Hekimi

Temmuz
2021

Kurul Üyeleri,
Çalışan
Temsilcileri,
Destek
Elemanları

4 Saat

• Yeni işe başlayanlara işbaşı sağlığı ve güvenliği eğitimi

İş Güvenliği Uz. İhtiyaç halinde

İlgili çalışana

4 Saat

• Öneri ve tavsiyeler doğrultusunda yenileme eğitimleri

İş Güvenliği Uz. İhtiyaç halinde

İlgili çalışana

4 Saat

• İş kazasına uğramış veya meslek hastalığına yakalanmış çalışana eğitimler

İş Güvenliği Uz. İhtiyaç halinde

İlgili çalışana

4 Saat

• 3 Aydan fazla işletmeden uzak kalan çalışana yenileme eğitimleri

İş Güvenliği Uz. İhtiyaç halinde

İlgili çalışana

4 Saat

7
8
9
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EK 4: EĞİTİM KATILIM FORMU

EĞİTİM KATILIM FORMU
DAYANAK:

15 Mayıs 2013 tarih ve 28648 sayılı resmi gazete de yayınlanmış olan
“Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik”, Ek 1 de belirtilen konular aşağıda sıralanmıştır. Temel iş güvenliği
eğitimi adı altında verilen eğitimde, aşağıda sıralanan konulardan işaretli olanlar
personele aktarılmıştır.
EĞİTİM KONULARI

1.Genel Konular
•
•
•
•
•

Genel İş Sağlığı ve Güvenliği Kuralları ve Güvenlik Kültürü
Çalışma Mevzuatı ve Çalışanların Hak ve Sorumlulukları
İşyeri Temizliği ve Düzeni
Tehlike, Risk, Olay, Kaza Tanımı
İş Kazası ve Meslek Hastalığından Doğan Hukuki Sonuçlar

2.Sağlık Konular
•
•
•
•
•

İMZA

Meslek Hastalıklarının Sebepleri
Hastalıktan Korunma Prensipleri Ve Korunma Teknikleri
İşyeri Temizliği ve Düzeni
Ergonomik, Biyolojik, Psikososyal Etmenler
İlkyardım

3.Teknik Konular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

İMZA

İMZA

Kimyasal, Fiziksel Ve Ergonomik Risk Etmenleri
Elle Kaldırma ve Taşıma
Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
Ekranlı Araçlarla Çalışmalar
Elektrik Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri
İş Kazalarının Kök Sebepleri, Korunma Prensipleri İle Tekniklerinin Uygulanması
Güvenlik ve Sağlık İşaretleri
Kişisel Koruyucu Donanımların Önemi ve Kullanım Şekilleri
Tahliye ve Kurtarma

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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4. Yapılan İşe Özel Konular
•

Yüksek çalışmalarda rüzgar etkisi

•

Yüksek çalışmalarda Emniyet Kemeri kullanımı ve önemi

•

Yüksek çalışmalarda bağımsız yatay ve dikey Hayat Hattı kurulumu, kullanımı ve önemi

•

Yüksek çalışmalarda Baret ve Çelik Burunlu Bot kullanımı ve önemi

•

Yüksek çalışmalarda Düşüş Durdurucu kullanımı ve önemi

•

Yüksek çalışmalarda Telsiz kullanımı ve komünikasyonun önemi

•

Sepetli çalışmalarda gözle sepet kontrolleri ve şüphe durumunda yetkiliye bildirilmesi

•

Makine – Ekipman kullanımında yetkinlik eğitimlerinin önemi ve güvenli yöntemler

•

Sıcak çalışmalarda yetkinlik eğitimleri, sertifikasyonun önemi, güvenli çalışma yöntemleri

•

Sıcak çalışmalarda yangına karşı önlem alınması ve ilk müdahale

•

Çalışma alanının, geçişlere kapatılması ve gözetim altında tutulması

•

Yapılacak tüm işlerin başlamadan önce bir yetkiliye bildirilmesinin önemi

•

İş kazası – İş kazası değil ayrımının yapılabilmesi

•

Yapılan işe özgü tüm risklerin ve tehlikeli davranışların bertaraf edilmesi

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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EK 5: KKD TESLİM TUTANAĞI

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME
ZİMMET TUTANAĞI

İşyerinde kullanılması gereken ve aşağıda karşısında imzam bulunan kişisel koruyucu malzemelerini
sağlam ve eksiksiz durumda teslim aldım.
•

Bu koruyucu malzemeyi nerede ve ne zaman kullanacağımı,

•

Kullanmadığım takdirde karşılaşabileceğim tehlikeleri,

•

İşimle ilgili verilen bu malzemelerin bakımını yaparak muhafaza edeceğimi,

•

Kusurum nedeniyle malzemenin hasar görmesi durumunda derhal yenisini almak üzere
yetkililere başvuracağımı,

•

Eskidikçe yenisi ile değiştirilmesini talep edeceğimi,

İş sözleşmemin son bulması halinde bu malzemeleri teslim edeceğimi, kabul ve taahhüt ederim.
KİŞİSEL KORUYUCU MALZEME LİSTESİ
❑

İş Ayakkabısı (Çizme)

❑

İş Elbisesi (…………………………………………………….)

❑

İş Ayakkabısı (Bot)

❑

Yüksek Görünümlü Yelek (……………….)

❑

İş Ayakkabısı (Yazlık)

❑

Yağmurluk

❑

İş Gözlüğü (……………….)

❑

Kapalı Tip İş Gözlüğü

❑

Baret (……………….)

❑

Toz Maskesi

❑

İş Eldiveni

❑

Gaz Maskesi (Filtreli)

❑

Emniyet Kemeri

❑

Kulak Tıkacı

KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMEYİ ALAN PERSONELİN
Adı & Soyadı

Tarih:

Firma / Görevi

İmza:
KİŞİSEL KORUYUCU MALZEMEYİ TESLİM EDEN PERSONELİN

Adı & Soyadı
Tarih:
Görevi
EK 6: İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU
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EK 6: İŞ KAZASI BİLDİRİM FORMU
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EK 7: ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİM DUYURU TUTANAĞI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ
ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİM DUYURUSU

____/____/_____
____/____/_____ tarihinde firmamızın Toplantı Salonu'nda İş Sağlığı ve Güvenliği
çalışmalarında görev almak üzere çalışan temsilcisi seçimi yapılacaktır.
Tüm çalışanlarımızın bilgisine sunarız.
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EK 8 : ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİM TUTANAĞI

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ SEÇİM TUTANAĞI
____/____/_____

İşyeri Unvanı:
İşyeri Adresi:
____/____/_____ Tarihinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 20. Maddesi uyarınca
yapılan gizli oylama ile yapılan seçim sonucunda oy pusulaları tasnif edildi ve sayıldı.
Adayların adı soyadı ve oy sayıları:

1

OY

2

OY

3

OY

4

OY

5

OY

6

OY

7

OY

Oylama

sonuçlarına

göre_____________________________________isimli

çalışan,

işyeri iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışan temsilcisi olarak seçilmiştir ve işbu tutanakla
kayıt altına alınmıştır.
İşveren / İşveren Vekili

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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EK 9 : ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ATAMA TUTANAĞI

ÇALIŞAN TEMSİLCİSİ ATAMA YAZISI
30.06.2012 Tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince işyerimizde çalışan temsilcisi olarak aşağıda adı soyadı
ve görevi yazılı kişi atanmıştır.

Adı Soyadı

•

TC Kimlik No

Görevi

Çalışan temsilcisi; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları
izleme, tehlike kaynağının yok edilmesi veya tehlikeden kaynaklanan riskin azaltılması
için tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları
temsil etmeye yetkilidir.

•

Görevlerini yürütmeleri nedeniyle, çalışan temsilcileri ve destek elemanlarının hakları
kısıtlanamaz ve görevlerini yerine getirebilmeleri için işveren tarafından gerekli
imkânlar sağlanır.

•

Çalışan temsilcisi görevi gereği işverenin veya işyerinin mesleki sırları ile gördüğü,
öğrendiği hususları ve çalışanlara ait özel bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür.

İşveren/ İşveren Vekili

İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı
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EK 10 : YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU
İşyerinin:
Unvanı:
SGK Sicil No:
Adresi:
Tel ve Faks No:
İşkolu:
Çalışan sayısı:
Sıra
Yapılan çalışmalar
No.
1
Risk değerlendirmesi
2
Ortam ölçümleri
3
İşe giriş muayeneleri
4
Periyodik muayeneler
5
Radyolojik analizler
6
Biyolojik analizler
7
Toksikolojik analizler
8
Fizyolojik testler
9
Psikolojik testler
10
Eğitim çalışmaları
11
Diğer çalışmalar

Tarih:

E-posta:
Erkek:
Tarih

İş Güvenliği Uzmanı
İmza
İş Sağlığı, Güvenliği ve Emniyet Yönetim Planı

Kadın:

Yapan Kişi ve Unvanı

Genç:

Tekrar Sayısı

İşveren
İmza

Çocuk:
Kullanılan Yöntem

Toplam:
Sonuç ve Yorum

İşyeri Hekimi
İmza
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EK 11 : İŞE GİRİŞ / PERİYODİK MUAYENE FORMU
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MUS-W3 MEVCUT AAT’LERİN REVİZYONU
(GÜMBET VE GÜMÜŞLÜK AAT)

Ek-13

İşletme Aşaması Acil Durum Eylem Planı

İşletme Acil Durum Eylem Planı
Mevcut AAT’lerin Revizyonu (Gümbet ve Gümüşlük AAT) (Sözleşme No: MUS-W3) işi
kapsamında prosesin işletilmesi aşamasında karşılaşılabilecek acil durumlarda yapılması gereken iş ve
işlemler ve alınması gereken önlemler her bir ünitedeki mekanik ekipmanlar dikkate alınarak
irdelenmiştir.
1. Giriş Kaba Izgaralarda Oluşabilecek Acil Durum
Izgara sistemi düzenli olarak, günlük gerek gözle gerekse de scada sisteminden kontrol
edilecektir. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra ızgarada bir acil durum tespit edildiği zaman
aşağıdaki sıra takip edilerek işlemler yapılacaktır;





Arızalı hatta ait elektrik kesilerek, kesicinin üzerine görünür işaret konulacaktır.
Önce giriş kapağı (penstok/stoplog) ardından çıkış kapağı kapatılacaktır. Böylelikle hat
servis dışına çıkarılmış olur. Sorun barlarda ise kanalın içi boşaltılacaktır. Çalışacak
bölgede emniyet tedbirleri alınarak çalışmaya başlanılacak ve öncelikle arızanın sebebi
araştırılacaktır.
Arızalı ızgarada sorun giderilene kadar, yedek kaba ızgara çalışır durumda ise çalışmaya
devam ettirilecek veya çalışır duruma getirilecektir.

2. Terfi İstasyonunda Oluşabilecek Acil Durum
Izgara sisteminden geçen ham su, terfi haznesinde kuru tip dalgıç pompalarla bir sonraki üniteye
basılacaktır. Terfi merkezindeki anlık su seviyesi scada sisteminden izlenebilecek olup seviyeye
göre pompa arıza olup olmadığı tespit edilebilecektir.




Herhangi bir pompa arızası tespit edildiğinde öncelikle pompaya güç sağlayan hatta ait
elektrik kesilecek ve kesicinin üzerine görünür işaret konulacaktır.
Daha sonra yedek pompa aktif edilerek suyun yükselmesi engellenecektir.
Arızalı pompaya müdahale için pompa önündeki vana kapatılacak ve daha sonra
müdahale edilecektir.

3. Paket Ön Arıtma Ünitesinde Oluşabilecek Acil Durum
Paket ön arıtma ünitesi ince ızgara ve havalandırmalı kum ve yağ tutucu ünitesinden
oluşmaktadır. Herhangi bir acil durumda;



Ünitenin arıza tespiti yapılabilmesi için paket ünitenin kendi kontrol panosu ve ana
scada sistemi incelenecektir.
Arıza tespit edildikten sonra (ince ızgara arızası, blower arızası vb.) gerekli müdahale
yapılacaktır.

4. İnce Elek Kanalı Ünitesinde Oluşabilecek Acil Durum
İnce elek kanalında tambur elekler bulunacaktır. Izgara önündeki ve arkasında su seviyeleri
anlık olarak scada sisteminden incelenerek kontrol edilecektir.




Scada sistemi kontrol edildikten sonra arıza tespiti gerçekleştirilecektir.
Izgaralardan herhangi birinde arıza tespit edilmesi durumunda, arızalı ızgara
durdurulacaktır.
Diğer ızgara çalışıyorsa çalışmaya devam eder veya çalışmıyor ise hemen
çalıştırılacaktır.

5. Anoksik ve Aerobik Havuzlarda Oluşabilecek Acil Durumlar
Havalandırma havuzu blowerları oksijenmetrelerden sinyal alarak frekans konvertör kontrollü
çalışacaktır.



Arıza durumunda oksijenmetreler kontrol edilecektir.
Daha sonra blowerlar kontrol edilecektir. Herhangi bir blower arızasında, arızalı blower
durdurulup yedek blowerlar devreye alınacaktır.

6. MBR Havuzlarında Oluşabilecek Acil Durumlar
MBR sistemi iki ayrı membran tankı olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu şekilde sistem durmadan
çalışmaya devam edebilecektir.








Herhangi bir arıza olduğu düşünüldüğünde öncelikle arıza tespit edilen havuz devre dışı
bırakılarak diğer havuz çalışmaya devam edecektir.
Sistemde filtrasyon hattına bağlı bulunacak olan loblu emiş pompası frekans
dönüştürücüye bağlı olarak istenilen debide çalıştırılabileceğinden, arıza olan havuzun
atıksu debi kontrolü sağlanmış olur.
Filtrasyon hattı üzerine bağlı olan debimetre, basınç transmitteri, bulanıklık ve pH metre
üzerinden veriler takip edilerek sorunun çözümüne gidilmelidir.
Bunlara ek olarak sistem geri yıkamaları scada üzeriden kontrol edilecektir.
Kimyasal geri yıkamalar için her filtrasyon hattına bağlı olan klor, sitrik asit ve
hidroklorik asit dozaj pompaları kontrol edilecektir.
MBR sistemleri temizliği için kullanılan blowerlar kontrol edilecektir.

7. Çamur Susuzlaştırma Ünitesinde Oluşabilecek Acil Durumlar





Çamur susuzlaştırma sistemi, tankta bulunan mevcut seviye ölçer atık çamur
pompalarına ve dekantör besleme pompasına kumanda edecektir.
Dekantör çamur susuzlaştırma sistemi ve polielektrolit hazırlama ve dozlama sistemi
dekantör panosundan kumanda alarak çalışacaktır.
Sistemdeki debiler anlık ve toplam olarak scada sisteminden gözlemlenebilecektir.
Herhangi bir arıza olduğu düşünüldüğünde sistem üzerinden kotrolleri sağlandıktan
sonra, atık çamur pompaları, dekantör besleme pompaları, polielektrolit hazırlama ve
dozlama sistemleri kontrol edilecektir.

