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KISALTMALAR 
 

AB : Avrupa Birliği 

AKK : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü   2010-2011 Av 
Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları  

AKM : Askıda Katı Madde 
AME : Acil Müdahale Ekibi 
BERN SÖZLEŞMESİ : Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi  
BOİ5 : 5 Günlük Biyolojik Oksijen İhtiyacı 

BYTY : 08.06.2010 tarihli ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Büyük Yakma 
Tesisleri Yönetmeliği 

CITES SÖZLEŞMESİ : Nesli Tehlikede olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme 
ÇED : Çevresel Etki Değerlendirme 

ÇGDYY : 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel 
Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 

ÇINAR Mühendislik : Çınar Mühendislik Müşavirlik ve Proje Hizmetleri Ltd. Şti. 
ÇO : Çözünmüş Oksijen 
ÇYS : Çevre Yönetim Sistemi 
TUIK : Türkiye İstatistik Kurumu 
DPT : Devlet Planlama Teşkilatı 
DSİ : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
EPA : Environment Protection Agency 
EPDK : Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
ESF : Elektrostatik Filtre 

ETKHKKY : 22.07.2006 Tarih ve 26236 Sayılı Endüstriyel Tesislerden Kaynaklı Hava Kalitesinin Korunması 
Yönetmeliği 

EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü 
KİT : Kamu İktisadi Teşebbüsü 
KOBİ : Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 
KOİ : Kimyasal Oksijen İhtiyacı 
KVS : Kısa Vadeli Sınır  
Max : Maksimum (En Fazla)  
Min : Minimum (En Az)  
MTA : Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
ODTÜ : Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Ort : Ortalama 
PM : Partikül Madde  

SKHKKY : 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi 
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 

SKKY : 30.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği 

TÇMB : Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği 
TKİ : Türkiye Kömür İşletmeleri 
TTK : Türkiye Taşkömürü Kurumu 
TUİK : Türkiye İstatistik Kurumu 
TÜRKAK : Türk Akreditasyon Kurumu 
USD : United States Dollar 
YAS : Yeraltı Suyu 
YS : Yüzey Suyu 
YSK : Yer Seviyesi Konsantrasyonu 
ANTES : Ant Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti. Termik Santralı (1X160 MW) 
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PROJE SAHİBİNİN ADI 
 

ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

ADRESİ Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat:10  
06520 Söğütözü / ANKARA 

TELEFON VE FAKS  
NUMARALARI 

Tel   : 0 (312) 207 71 61 
Faks: 0 (312) 207 72 44  

PROJENİN ADI 
 

ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) ve 
SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN 
SAHALARI  

PROJENİN BEDELİ 350.000.000 USD 

PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN 
AÇIK ADRESİ (İLİ, İLÇESİ, 
MEVKİİ) 

Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi, Kırık Köyü 
mevkii 

PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN 
KOORDİNATLARI, ZONE 

ZONE: 35-UTM (Koordinatlar takip eden 
sayfalarda yer almaktadır.)  

PROJENİN ÇED 
YÖNETMELİĞİ 
KAPSAMINDAKİ YERİ 
(SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ) 

17.07.2008 Tarih ve 26939 Sayılı ÇED 
Yönetmeliği, EK-1 Listesi    
2- Termik güç santralleri: 
a) Toplam ısıl gücü 300 MWt (Megawatt termal) 
ve daha fazla olan termik güç santralları ile diğer 
yakma sistemleri 

ÇED RAPORUNU 
HAZIRLAYAN  
KURULUŞUN ADI  

 
ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK VE PROJE 
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. 
 

RAPORU HAZIRLAYAN 
KURULUŞUN ADRESİ,  
TELEFON VE FAKS 
NUMARALARI 

Huzur Mahallesi 1066. Cadde 1139.Sok.  
Çınar Apt.   No: 6/3 06460 
Öveçler / ANKARA 
 
Tel   : 0 (312) 472 38 39      
Faks: 0 (312) 472 39 33 

RAPORU HAZIRLAYAN 
KURULUŞUN YETERLİK 
BELGESİ NO’SU, TARİHİ 

 
Tarih         : 26.02.2013 
Belge No  : 02 
 

RAPORUN SUNUM TARİHİ 
(GÜN, AY, YIL) 

 
 
24.12.2010    
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PROJE ALANLARI KOORDİNATLARI, ZONE 

Proje Alanı 

Koor. Sırası: Sağa, Yukarı 
Datum: ED-50 
Türü: UTM 
D.O.M.: 27 
Zon: 35 
Ölçek Fak.: 6 derecelik 

Koor. Sırası: Enlem, Boylam 
Datum: WGS-84 
Türü: Coğrafik 
D.O.M.: - 
Zon: - 
Ölçek Fak.: - 

589520 4140220 37.402842 28.010913 
589772 4141167 37.411353 28.013875 
589847 4141046 37.410255 28.014707 
589967 4141036 37.410153 28.016062 
590254 4140981 37.409630 28.019298 
590260 4140435 37.404708 28.019299 
590102 4140365 37.404093 28.017505 
590024 4140355 37.404010 28.016623 
589917 4140307 37.403588 28.015408 
589878 4140309 37.403610 28.014968 
589676 4140237 37.402980 28.012677 
589647 4140219 37.402821 28.012347 

Termik Santral Alanı 

589544 4140220 37.402840 28.011184 
589267 4142233 37.421009 28.008298 
589671 4142182 37.420510 28.012857 
589672 4142181 37.420501 28.012868 
589659 4142047 37.419294 28.012705 
589491 4141704 37.416219 28.010765 
589456 4141701 37.416196 28.010369 
588773 4141630 37.415622 28.002643 
588777 4141711 37.416351 28.002698 
588831 4141913 37.418167 28.003333 

Kül Depolama Alanı 

589266 4142233 37.421009 28.008287 
586750 4140325 37.404052 27.979632 
590250 4141300 37.412505 28.019292 
590270 4139530 37.396551 28.019301 
591526 4141000 37.409676 28.033671 
592386 4141000 37.409591 28.043387 

Kömür Ruhsat Alanı (İR 38556) 

592826 4138281 37.385042 28.048017 
592650 4139371 37.394883 28.046166 
592699 4139380 37.394960 28.046721 
592726 4139239 37.393686 28.047008 
595283 4139594 37.396626 28.075936 
595390 4139510 37.395858 28.077134 
599080 4133950 37.345364 28.118071 
595000 4136950 37.372827 28.072400 
595000 4137721 37.379775 28.072499 
592070 4137165 37.375060 28.039340 
592074 4137284 37.376132 28.039400 
594330 4137775 37.380330 28.064939 

Kömür Ruhsat Alanı (İR 75300) 

592826 4138281 37.385042 28.048017 
589607 4140494 37.405303 28.011929 
589634 4140592 37.406184 28.012246 
589714 4140573 37.406005 28.013147 
589790 4140356 37.404042 28.013980 
589674 4140316 37.403693 28.012664 
589630 4140346 37.403967 28.012171 

Hafriyat Alanı - 1 

589574 4140388 37.404351 28.011543 
590098 4140671 37.406851 28.017498 
590238 4140727 37.407342 28.019086 
590249 4140552 37.405764 28.019189 Hafriyat Alanı - 2 

590122 4140461 37.404956 28.017743 
590207 4139226 37.393817 28.018553 
590207 4139229 37.393845 28.018553 
590251 4139487 37.396165 28.019082 Kömür Konveyor Bandı 

589976 4140487 37.405205 28.016097 
589781 4140696 37.407107 28.013919 
589594 4140923 37.409171 28.011834 
589580 4141104 37.410803 28.011698 
589611 4141342 37.412945 28.012077 
589723 4141592 37.415188 28.013373 
589600 4141630 37.415542 28.011988 
589491 4141719 37.416355 28.010767 

Kül Konveyor Bandı 

589454 4141956 37.418494 28.010377 
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BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI VE AMACI 
I.1. Proje (Termik Santral ve Kül Depolama Tesisi) Konusu Faaliyetin Tanımı, Ömrü, Hizmet 
Amaçları, Pazar Veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik ve Sosyal Yönden 
Ülke, Bölge ve/Veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri) 1 
 
BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 8 
II.1. Proje Yerseçimi (Termik Santral ve Kül Depolama Tesisi) (Bakanlığımızca onanan 
“Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının ilgili paftası, 
plan hükümleri ve lejantı, proje sahasının bu plan üzerinde gösterilmesi.) doğruluğu 
onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve plan notlarının da yer aldığı 1/25.000 ölçekli Çevre 
Düzen Planı, (Plan Notları ve hükümleri), Onaylı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, 
(Plan Notları ve lejantları) üzerinde gösterimi) 8 
II.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin (Termik Santral ve Kül Depolama Tesisi) 
Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik alt yapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin 
yerleşim planı, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyükleri, binaların ka adetleri ve 
yükseklikleri, temsili resmi) 22 
II.3. Proje Alanının Mülkiyet Durumu (Özel Mülkiyet, Hazine, Orman vb. Alan Büyüklükleri, 
Harita Üzerinde Gösterimi). 23 
 
BÖLÜM III: PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 25 
III.1. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları 25 
III.2. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu 25 
III.3. Projenin Fayda-Maliyet Analizi 27 
III.4. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesine Bağlı Olarak, Yatırımcı 
Firma Veya Diğer Firmalar Tarafından Gerçekleştirilmesi Tasarlanan Diğer Ekonomik, Sosyal 
ve Alt Yapı Faaliyetleri 28 
III.5. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç duyulan ve 
yatırımcı firma veya diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmesi beklenen diğer ekonomik, 
sosyal ve alt yapı faaliyetleri. 28 
III.6. Kamulaştırma ve/veya yeniden yerleşimin nasıl yapılacağı, 29 
III.7. Diğer Hususlar 29 
 
BÖLÜM IV: TERMİK SANTRAL VE KÜL DEPOLAMA TESİSİ KAPSAMINDA 
ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ VE BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT 
ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI 30 
 
IV.1. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi, (Etki Alanının Nasıl ve Neye Göre 
Belirlendiği Açıklanacak ve Etki Alanı Harita Üzerinde Gösterilecek) 30 
IV.2. Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel Ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri Ve Doğal Kaynakların 
Kullanımı 31 
IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler (Bölgenin genel ve yerel iklim koşulları, projenin 
bulunduğu mevkiinin topografik yapısı, aylık, mevsimlik ve yıllık sıcaklık, yağış bağıl nem ve 
buharlaşma rejimleri, bunların grafikleri, enverziyonlu gün sayıları, kararlılık durumu, rüzgar 
yönü ve hızı, yıllık ve mevsimlik rüzgar gülü, fırtınalı günler sayısı, vb.) 31 
IV.2.2. Jeolojik Özellikler (jeolojik yapının fiziko-kimyasal özellikleri, tektonik hareketler, 
mineral kaynaklar, heyelan, benzersiz oluşumlar, çığ, sel, kaya düşmesi başlıkları altında 
incelenmesi, proje sahasının 1/25.000 ölçekli genel jeoloji haritası ve 1/2.000 veya 1/5.000 
Ölçekli Mühendislik haritalarında jeolojik birimlerin –Litolojik özelliklerine göre belirtilmesi, 
varsa proje alanının jeolojik ve jeoteknik etüt raporları) 39 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                            ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) 
                                                                  VE SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 v 

IV.2.3. Hidrojeolojik özellikleri (yer altı su seviyeleri, akış yönleri, halen mevcut her türlü 
keson, derin, artezyen vb. kuyu emniyetli çekim değeri; suyun fiziksel ve kimyasal 
özellikleri, yer altı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı, proje sahasına mesafeleri, debi 
değerleri), 53 
IV.2.4. Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz, göl, dalyan, akarsu ve diğer 
sulak alanların fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özellikleri, bu kapsamda 
akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri, taşkınlar, su toplama havzası, drenaj, tüm su 
kaynaklarının kıyı ekosistemleri), 54 
IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, kullanma, sulama 
suyu, elektrik üretimi, baraj, göl, gölet, su ürünleri üretiminde ürün çeşidi ve üretim 
miktarları, su yolu ulaşımı tesisleri, turizm, spor ve benzeri amaçlı su ve/veya kıyı 
kullanımları, diğer kullanımlar), proje alanına mesafeleri, 59 
IV.2.6. Proje Alanına En Yakın Deniz, göl, akarsudaki canlı türleri (bu türlerin tabii 
karakterleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler; bunların üreme, 
beslenme, sığınma ve yaşama ortamları; bu ortamlar için belirlenen koruma kararları), 60 
IV.2.7. Termal ve jeotermal su kaynakları, 60 
IV.2.8. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprak yapısı, arazi kullanım kabiliyeti 
sınıflaması, taşıma kapasitesi, yamaç stabilitesi, kayganlık, erozyon, toprak işleri için 
kullanımı, doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır vb.), 61 
IV.2.9. Tarım Alanları (Tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon alanları) sulu 
ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık üretim miktarları, 67 
IV.2.10. Orman Alanları (Ağaç türleri ve miktarları, kapladığı alan büyüklükleri ve kapalılığı, 
bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, 1/25.000 ölçekli meşcere 
haritası), 69 
IV.2.11. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı 
Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer 
Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel 
Çevre Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri, Mera Kanunu kapsamındaki alanlar), 71 
IV.2.12. Flora ve Fauna (Türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, alanda doğal 
olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler, 
nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların alandaki bulunuş yerleri, av hayvanlarının 
adları, popülasyonları ve bunlar için alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) proje alanındaki 
vejetasyon tiplerinin bir harita üzerinde gösterilmesi. Projeden ve çalışmalardan etkilenecek 
canlılar için alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında). Arazide 
yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu dönemin 
belirtilmesi, 72 
IV.2.13. Madenler ve Fosil Yakıt Kaynakları (rezerv miktarları, mevcut  ve planlanan işletilme 
durumları, yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve ekonomik 
değerleri) 91 
IV.2.14. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler (Askeri 
Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, vb.) 92 
IV.2.15. Proje Yeri ve Etki Alanının hava (SKHKKY’ne göre istenen periyot ve sayıda hava 
kalitesi ölçümleri yapılmak suretiyle), su, toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik 
yükünün belirlenmesi, 92 
IV.2.16. Diğer Özellikler 104 
IV.3.  Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri 105 
IV.3.1. Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, yöre ve 
ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi, diğer bilgiler) 105 
IV.3.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış 
oranları, diğer bilgiler) 109 
IV.3.3. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, sağlık, bölgede mevcut endemik 
hastalıklar kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) 111 
IV.3.4. Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları 115 
IV.3.5. Gelir ve İşsizlik (Bölgede Gelirin İş Kollarına Dağılımı İş Kolları İtibariyle Kişi Başına 
Düşen Maksimum, Minimum ve Ortalama Gelir) 117 
IV.3.6. Diğer Özellikler 118 
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BÖLÜM I: PROJENİN TANIMI ve AMACI  
 

I.1. Proje (Termik Santral ve Kül Depolama Tesisi) Konusu Faaliyetin Tanımı, 
Ömrü, Hizmet Amaçları, Pazar Veya Hizmet Alanları ve Bu Alan İçerisinde Ekonomik 
ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/Veya İl Ölçeğinde Önem ve Gereklilikleri) 

 
Kömür, dünyada en yaygın şekilde bulunan, güvenilir, aynı zamanda düşük 

maliyetlerle elde edilen temiz bir fosil yakıttır. Dünyada mevcut kömür rezervleri oldukça 
önem arz etmektedir. Kömür, dünyada 50’den fazla ülkede üretilmektedir. Kömür 
rezervleri, diğer fosil yakıtlar gibi (petrol ve doğalgaz) dünyanın belli bir bölümünde değil, 
tüm dünyada yaygın bir şekilde bulunmaktadır. Ayrıca kömür kullanımı, depolanması ve 
nakliyesi açısından en emniyetli fosil yakıtıdır. Kullanımı, depolanması ve nakliyesi 
açısından yatırım maliyetleri diğer enerji kaynaklarına göre daha azdır. Endüstriyel ve 
diğer alanlarda elektrik enerjisinin rekabetçi fiyatlarla ve güvenilir olarak temini açısından 
kömürün dünyada yaygın şekilde bulunuşu ve birçok ülke tarafından üretilebilir oluşu 
tedarikte güvenirliği sağlamaktadır.  

 
Kömür aynı zamanda iyi kullanıldığı takdirde temiz bir yakıttır. Günümüzde temiz 

kömür teknolojileri kullanılarak kömür tüm dünyada doğayı kirletmeden 
kullanılabilmektedir. Ülkemizde ulusal enerji kaynaklarımızın etkin bir şekilde ve çevreye 
zarar vermeden değerlendirilmesi gereklidir. Ülkemizde yapılan en büyük yanlışlık, hava 
ve çevre kirliliğinin tek nedeni olarak kalitesiz kömürlerin gösterilmiş olmasıdır. Dünya 
üzerinde kötü ya da kalitesiz kömür yoktur. Sorun sadece doğru yakma tekniklerinin 
uygulanıp uygulanmadığıdır. 

 
Dünyada enerji ihtiyacının 1/4‘ünden fazlası, elektrik enerjisi üretiminde ucuz ve 

rekabetçi bir yakıt olması nedeniyle dünya elektrik üretiminin ise yaklaşık % 40’ı                        
kömür ile karşılanmakta olup, bilinen rezervlerin 1990‘lı yıllara ait üretim verileri temel 
alındığında kömürün 200 yıldan fazla bir süre yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Bu süre 
doğal gaz veya petrol için geçerli sürenin yaklaşık dört katıdır. Dolayısı ile tüm ülkelerde 
kömürün önemi daha da önem kazanmaktadır. 

   
Almanya elektrik enerjisinin % 50’sini, ABD % 60’ını, Polonya % 96’sını,                   

Güney Afrika % 90’ını kömürden karşılamaktadır. Aynı zamanda 2020 yılına kadar dünya 
enerji ihtiyacına paralel olarak elektrik enerjisinin kömürden sağlama oranı % 20’lik bir 
artışla, % 48 seviyelerine çıkacağı tahmin edilmektedir. 

 
Günümüzde, pek çok ülkede sürdürülebilir kalkınmayı sürdürülebilir enerji yolu ile 

elde etmeye yönelik ulusal programlar tatbik edilmesi ve belirlenmiş sürdürülebilir 
hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılmaktadır.  
 

Enerji konusunun giderek globalleşmesi, değişen piyasa şartları ile izlenen liberal 
ekonomik modeller; bir yanda dışa bağımlılığı asgari seviyelere çekecek, öte yanda ise 
ekonomik canlanmaya en üst düzeyde katkıda bulunacak enerji politikalarının 
uygulanmasını gerekli hale getirmektedir. AB`nin 5. Çevresel Faaliyet Programında yer 
alan `Sürdürülebilirliğe Doğru` başlığında; gelecekteki en önemli hedefin ekonomik 
gelişmeyi sağlama, verimli ve güvenli enerji kaynakları ve temiz bir çevre olduğu 
belirtilmektedir. Türkiye’nin olası petrol ve doğalgaz krizlerine müdahale gücünün 
olmaması enerji kaynağının temininde güvenirlilik gerekliliğini ön plana çıkarmaktadır. Bu 
ise, yerli kaynaklarımızın enerji ihtiyacını karşılamada kullanım oranının artırılması ile 
mümkündür. Sadece diğer fosil kaynaklara göre rezervin büyüklüğü açısından değil, 
kömür yataklarının yurdumuzun çeşitli bölgelerine dağılmış olması, eko-coğrafik-kültürel 
kalkınmaya son derece olumlu etkide bulunması, işletilmesi nedeniyle ortaya çıkan katma 
değer, elektrik enerjisi üretiminde ‘’kwh’’ başına ucuz hammadde olması ve emniyetli 
taşınması gibi faktörler kömürü, Türkiye’nin en önemli fosil enerji kaynağı haline 
getirmektedir.  
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Elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli 
göstergelerinden biridir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve/veya 
tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir. 
Hızla gelişen ve endüstrileşen bir ülke olarak Türkiye, bugün kesintisiz, kaliteli, güvenilir 
ve ekonomik enerji ihtiyacı içerisindedir.  

 
2009 yılı başı itibariyle Türkiye’de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi brüt 2.700 

kWh’ye ulaşmış olmasına rağmen, bu rakamın Avrupa’da yaklaşık 6.500 kWh/kişi ve 
dünya ortalamasının ise 2.350 kWh/kişi olduğu dikkate alınırsa; ülkemiz için kişi başına 
düşen elektrik enerjisi tüketiminin oldukça düşük seviyede olduğu gözlenmektedir. Bu 
nedenle, elektrik enerjisi arzının artırılmasının gereği ortadadır. Özellikle ülkemizde, 
gelişmeye bağlı olarak enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak 
bir zorunluluktur. Bu zorunlu ihtiyacı karşılamakta bu ve benzeri yatırımları hayata 
geçirmek ile mümkündür. Nitekim, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013), İstikrar içinde 
büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi 
toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve 
Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 
Ülkemizin büyük ölçüde sanayi yatırımları yapabilmesi için enerji politikasının; 

mevcut tüketim talebinin karşılanmasının yanı sıra, yeni yatırımlar için de gerekli 
enerji altyapısının sağlanması bir zarurettir. 

 
Önemli maden yataklarına sahip ülkemizin hızla artan elektrik enerjisi ihtiyacını 

karşılayarak azalmakta olan kaynaklardan; arz güvenilirliği olan, ekonomik, verimli ve 
temiz olarak değerlendirilebilecek yakıtların ve uygun teknolojilerin seçilmesi ile ısıl 
yükünün % 90‘ ına kadar faydalanılmasını sağlayabilen tesisleri tercih etmek günümüzde 
bir zorunluluk haline gelmiştir.  

 
Türkiye’nin elektrik ihtiyacı çok hızlı bir şekilde artmaktadır. Türkiye’nin elektrik 

enerjisi uzun dönem talep tahmini Tablo I.1.1’de verilmiştir.  
 
 
Tablo I.1.1 Türkiye’ nin Elektrik Enerjisi Uzun Dönem Talep Tahmini  
 

PUANT TALEP ENERJİ TALEBİ YIL MW ARTIŞ (%) GWh ARTIŞ 
2009 29900 - 194000 - 
2010 31246 4,5 202730 4,5 
2011 33276 6,5 215907 6,5 
2012 35772 7,5 232101 7,5 
2013 38455 7,5 249508 7,5 
2014 41339 7,5 268221 7,5 
2015 44440 7,5 288338 7,5 
2016 47728 7,4 309675 7,4 
2017 51260 7,4 332591 7,4 
2018 55053 7,4 357202 7,4 

 
* Talep brüt olup iletim ve dağıtım hatlarındaki kayıplar, iletim ve dağıtım sistemine bağlı santrallarin iç ihtiyaçları bu 

miktarlara dahildir. 
Kaynak: www.teias.gov.tr-2009 
 
 

Tablo I.1.1’ de belirtilen koşullar ve talep tahminleri dikkate alındığında, enerji 
ihtiyacını karşılamak için elektrik üretim kapasitesinin artırılmasının zorunlu olduğu açıkça 
görülmektedir. Ayrıca, artan enerji taleplerinin karşılanmasında yerli kaynaklara ağırlık 
verilmesinin yanı sıra kaynak çeşitliliğinin sağlanması da gerekmektedir. Ayrıca önemli 
maden yataklarına sahip ülkemizin hızla artan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayarak 
azalmakta olan kaynaklardan, arz güvenilirliği olan, ekonomik, verimli ve temiz olarak 
değerlendirilebilecek yakıtların ve uygun teknolojilerin seçilmesi ile daha verimli tesisleri 
tercih etmek günümüzde bir zorunluluk haline gelmiştir.  
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Türkiye brüt elektrik enerjisi üretiminde birincil enerji kaynak paylarının yıllar itibariyle 
gelişimi Tablo I.1.2’ de; Türkiye Kurulu Güç, Brüt Üretim, Arz ve Net Tüketimin Yıllar 
İtibariyle Gelişimi Tablo I.1.3’de, Türkiye enerji sektörü dağılım haritası ise Şekil I.1.1’ de, 
enerji kaynaklarının karşılaştırılmalı tablosu ise Tablo I.1.4’ de verilmiştir. 

  
 

Tablo I.1.2  Türkiye Brüt Elektrik Enerjisi Üretiminin Birincil Enerji Kaynak Paylarının Yıllar İtibariyle 
Gelişimi   
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1970 16,0 16,7 27,1 3,1   1,9  64,8 35,2  100,0 
1971 14,8 15,6 39,8 1,4   1,7  73,3 26,7  100,0 
1972 12,7 13,3 43,1 0,8   1,6  71,5 28,5  100,0 
1973 12,1 14,0 47,0 4,3   1,6  79,0 21,0  100,0 
1974 11,3 17,5 39,9 4,9   1,5  75,1 24,9  100,0 
1975 9,1 17,2 30,1 4,4   1,4  62,2 37,8  100,0 
1976 7,4 16,3 25,5 4,1   0,9  54,2 45,8  100,0 
1977 6,2 17,6 26,9 6,5   1,1  58,3 41,7  100,0 
1978 5,6 20,1 26,1 4,6   0,6  57,0 43,0  100,0 
1979 4,7 23,9 22,7 2,4   0,6  54,3 45,7  100,0 
1980 3,9 21,7 22,4 2,6   0,6  51,2 48,8  100,0 
1981 3,6 21,3 21,1 2,5   0,4  48,9 51,1  100,0 
1982 3,4 20,8 20,0 2,4     46,6 53,4  100,0 
1983 2,9 28,5 23,2 3,9     58,5 41,5  100,0 
1984 2,3 30,7 21,9 1,1     56,0 43,9 0,1 100,0 
1985 2,1 41,8 20,5 0,2    0,2 64,8 35,2 0,0 100,0 
1986 2,0 47,0 17,5 0,1    3,4 70,0 29,9 0,1 100,0 
1987 1,4 38,4 12,2 0,2    5,7 57,9 42,0 0,1 100,0 
1988 0,7 25,3 6,8 0,1    6,7 39,6 60,3 0,1 100,0 
1989 0,6 38,3 8,1 0,1    18,3 65,4 34,5 0,1 100,0 
1990 1,1 34,0 6,8 0,0    17,7 59,6 40,2 0,2 100,0 
1991 1,7 34,1 5,6 0,0   0,1 20,8 62,3 37,6 0,1 100,0 
1992 2,7 33,8 7,8 0,0   0,1 16,0 60,4 39,5 0,1 100,0 
1993 2,4 29,7 7,0 0,0   0,1 14,6 53,8 46,1 0,1 100,0 
1994 2,5 33,5 7,1 0,0   0,1 17,6 60,8 39,1 0,1 100,0 
1995 2,6 29,9 6,4 0,3   0,3 19,2 58,7 41,2 0,1 100,0 
1996 2,7 29,3 6,5 0,4   0,2 18,1 57,2 42,7 0,1 100,0 
1997 3,2 29,6 6,3 0,5 0,1  0,3 21,4 61,4 38,5 0,1 100,0 
1998 2,7 29,5 6,6 0,3 0,2 0,1 0,2 22,4 61,9 38,0 0,1 100,0 
1999 2,7 29,1 5,6 0,6 0,2 0,5 0,2 31,2 70,1 29,8 0,1 100,0 
2000 3,1 27,5 6,0 0,8 0,3 0,4 0,2 37,0 75,2 24,7 0,1 100,0 
2001 3,3 28,0 7,2 0,7 0,1 0,4 0,2 40,4 80,3 19,6 0,1 100,0 
2002 3,1 21,7 7,4 0,2 0,0 0,7 0,1 40,6 73,8 26,0 0,2 100,0 
2003 6,1 16,8 5,8 0,0 0,0 0,8 0,1 45,2 74,8 25,1 0,1 100,0 
2004 7,9 14,9 4,4 0,0 0,0 0,6 0,1 41,3 69,2 30,6 0,2 100,0 
2005 8,1 18,5 3,2 0,0 0,0 0,2 0,1 45,3 75,4 24,4 0,2 100,0 
2006 8,0 18,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,1 45,8 74,8 25,1 0,2 100,0 
2007 7,9 20,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,1 49,6 81,0 18,7 0,3 100,0 
2008 8,0 21,1 3,6 0,1 0,0 0,0 0,1 49,7 82,7 16,8 0,5 100,0 
2009 8,5 20,1 2,3 0,2 0,0 0,0 0,2 49,3 80,5 18,5 1,0 100,0 

Birim:     %        
Kaynak: www.teias.gov.tr-2009 

        
Tablo I.1.3.Türkiye Kurulu Güç, Brüt Üretim, Arz ve Net Tüketimin Yıllar İtibariyle Gelişimi 

 

YILLAR NÜFUS 
(x1000 ) 

KURULU GÜÇ 
(MW) 

BRÜT ÜRETİM 
(GWh) 

ARZ 
(GWh) 

BRÜT TALEP 
(GWh) 

NET TÜKETİM 
(GWh) 

1975 40348 4186,6 15622,8 15126,9 15719,0 13491,7 
1976 40916 4364,2 18282,8 17791,3 18615,0 16078,9 
1977 41769 4727,2 20564,6 20046,8 21056,8 17968,8 
1978 42641 4868,7 21726,1 21121,2 22347,1 18933,8 
1979 43531 5118,7 22521,9 22225,9 23566,2 19663,1 
1980 44737 5118,7 23275,4 23222,7 24616,6 20398,2 
1981 45540 5537,6 24672,8 24961,1 26288,9 22030,0 
1982 46688 6638,6 26551,5 26904,4 28324,9 23586,8 
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YILLAR NÜFUS 
(x1000 ) 

KURULU GÜÇ 
(MW) 

BRÜT ÜRETİM 
(GWh) 

ARZ 
(GWh) 

BRÜT TALEP 
(GWh) 

NET TÜKETİM 
(GWh) 

1983 47864 6935,1 27346,8 27887,4 29567,6 24465,1 
1984 49070 8461,6 30613,5 31375,8 33266,5 27635,2 
1985 50664 9121,6 34218,9 34054,5 36361,3 29708,6 
1986 51433 10115,2 39694,8 37656,4 40471,4 32209,7 
1987 52561 12495,1 44352,9 42317,3 44925,0 36697,3 
1988 53715 14520,6 48048,8 46030,0 48430,0 39721,5 
1989 54893 15808,2 52043,2 49367,2 52601,7 43120,0 
1990 56473 16317,6 57543 53500,3 56811,7 46820,0 
1991 57064 17209,1 60219,1 56844,1 60499,3 49282,9 
1992 57931 18716,1 67342,2 62979,5 67216,8 53984,7 
1993 58812 20337,6 73807,5 69488,6 73431,7 59237,0 
1994 59706 20859,8 78321,7 73243,9 77783,0 61400,9 
1995 60614 20954,3 86247,4 81162,7 85551,5 67393,9 
1996 61536 21249,4 94861,7 90011,4 94788,6 74156,6 
1997 62866 21891,9 103295,8 100466,9 105517,1 81885,0 
1998 63451 23354,0 111022,4 108499,5 114022,7 87704,6 
1999 64385 26119,3 116439,9 112746,9 118484,9 91201,9 
2000 67845 27264,1 124921,6 122051,6 128275,6 98295,7 
2001 68529 28332,4 122724,7 120398,7 126871,3 97070,0 
2002 69626 31845,8 129399,5 126879,9 132552,6 102948,0 
2003 70712 35587,0 140580,5 135818,7 141150,9 111766,0 
2004 71789 36824,0 150698,3 144384,9 150017,5 121141,9 
2005 72065 38843,5 161956,2 154306,9 160794,0 130262,9 
2006 73905 40564,8 176299,8 167880,6 174637,3 143070,5 
2007 70586 40835,7 191558,1 181781,8 190000,2 155135,2 
2008 71517 41817,2 109818,0 189429,1 198085,2 161947,6 
2009 72561 44761,2 194812,9 185885,5 194079,1 156894,1 

    
           Kaynak: www.teias.gov.tr-2009 
 
 

 
 

Şekil I.1.1. Türkiye Enerji Sektörü Dağılım Haritası 
Kaynak: Dr. S. ANAÇ, “Enerji Politikalarında Kömürün Yeri”, 2003. 
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Tablo I.1.4. Enerji Kaynaklarının Karşılaştırılması (Potansiyel, Talep ve Alternatifler) 
 

 Hidro Biomass Rüzgar Photovoltaic Nükleer Gaz Kömür LEJANT 
Potansiyel - O O - + + + 
Rekabet + - - - + O + 

+ 
OLUMLU 

Çevresel Kabul Edilebilirlik + + + + + + O 
Halkın Katılımı + + O + - + + 

O  
BELİRSİZ 

Yakıt Riski + O + + + - + 
İşlevsel Esneklik - - - - O + + 

- 
OLUMSUZ

Kaynak: Dr. S. ANAÇ, “Enerji Politikalarında Kömürün Yeri”, 2003. 
 
 
2009 yılı itibariyle, enerji üretimimizin % 18,5’i yenilenebilir kaynak olarak 

nitelendirilen hidrolik kaynaklardan, % 80,5’i ise fosil yakıtları olarak adlandırılan termik 
(doğal gaz, linyit, kömür, petrol gibi) kaynaklardan üretilmektedir. Son zamanlarda rüzgar 
ve jeotermal şeklinde alternatif kaynaklara önem verilmektedir. 2009 yılı itibariyle rüzgar 
ve jeotermal kaynaklardan enerji üretimimiz, toplam enerji üretimimizin içinde % 1’e 
ulaşmıştır. Nükleer enerji kullanımı için de çalışmalar yapılmaktadır.  

 
Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kömürü ve doğalgazı mukayese 

ettiğimizde; bir ton ithal kömürün fiyatı yaklaşık 150 ABD Doları olmasına rağmen, aynı 
miktarda ısıl enerjiye sahip doğalgazın fiyatı yaklaşık 370 ABD Dolarıdır. Kömürün diğer 
bir önemli avantajı ise, diğer enerji kaynaklarına göre rezerv ömrünün fazla olmasıdır. 
Dünya kömür rezervlerinin ömrü 240 yıl iken, doğalgazın 50-60 yıl, petrolün ise 40 yıldır. 

 
Türkiye’de de rezerv zenginliği dikkate alındığında, en güvenilir enerji hammaddesi 

kömürdür. Ülkemizde 1,3 milyar ton taşkömürü rezervi bulunmaktadır. Bu rezervlerimizin 
termik santrallarında değerlendirilmesi ve kömüre dayalı yeni termik santralların kurulması 
gerekmektedir. Çünkü dünyada artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte her gün dünden 
daha fazla bir enerjiye ihtiyaç vardır. Kullanılan enerji kaynaklarının birçoğunun 
yenilenebilir kaynak olmaması nedeniyle enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılması günümüzde çok büyük önem taşımaktadır. 

 
Ülkemizde doğal enerji kaynaklarımızın başında yer alan kömür, uzun yıllar boyunca 

endüstrinin, dolayısı ile kalkınmanın ve uygarlığın ilerlemesinde önemli etkiler yapmıştır. 
Yirmibirinci yüzyılın başlarında enerji temini ve kullanımı milletlerin en önde gelen 
konularıdır. Kömür, sanayinin en önemli girdilerinden biri olma nedeniyle, en önde gelen 
enerji kaynaklarından biri olmaya devam edecektir. Uzun yıllar Türkiye’nin enerji ihtiyacına 
cevap vermiş, bu doğal yeraltı zenginliğimize gerçek değerini vermek ve ev yakıtı yerine 
sanayide de kullanılmasını artıracak projeler geliştirmek gerekmektedir.  

 
Türkiye’nin genel enerji talebi 90.000.000 ton petrol eşdeğeridir. Bu talebin % 38 i 

petrol, % 27  si kömür, % 23 ü doğalgaz ve kalan % 12 lik kısmı başta hidrolik olmak 
üzere yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Türkiye başta petrol ve doğalgaz olmak üzere % 
72 oranında dışa bağımlıdır. 2005 yılı bazında Türkiye nin enerji ithalatı faturası 18 milyar 
ABD Doları dır. Bu değer toplam ithalatımızın %15 ini oluşturmaktadır. Yüksek nüfus 
artış hızı oranına sahip ve gelişmekte olan ülkemizin artan enerji talebi dikkate 
alındığında, enerji ithalat faturasının katlanarak artacağı görünmektedir. Türkiye nin 
elektrik üretimi 2006 yılında 176,3 milyar kWh, 2007 yılında 191,2 milyar kWh, 2008 
yılında 198,4 kWh ve 2009 yılında ise 194,8 kWh olarak gerçekleşmiştir. Ülkemizin büyük 
ölçüde sanayi yatırımları yapabilmesi için enerji politikasının; mevcut tüketim talebinin 
karşılanmasının yanı sıra, yeni yatırımlar için de gerekli enerji altyapısının sağlanması 
olmalıdır.  
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Ant Enerji San.Tic.Ltd. Şti. tarafından Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi Kırık  
köyü mevkiinde 45 ha’lık bir alanda kömüre dayalı Termik Santral kurulması  
planlanmıştır. Termik santralın kurulu gücü 160 MW olarak planlanmıştır. Termik Santral 
Alanı ruhsatı firmaya ait olan alan içinde belirlenmiştir.  

 
ANTES, Yatağan yöresindeki linyit rezervlerine dayalı “dolaşımlı akışkan yatak 

teknolojisi” ile kurulacaktır. Akışkan yatak teknolojisi, bir termik santralın çevresel etkilerini 
daha yanma aşamasında minimuma indiren bir proses içermektedir. Dünyada başarılı 
uygulamaları bulunan, güvenilirliği ve yanma veriminin üstünlüğü ile dünyaca kabul 
edilmiş bir teknolojidir.  

 
Akışkan yatakta yakma (AYY) teknolojisi kaliteli kömürlerin yanı sıra, başka şekilde 

değerlendirilmesi mümkün olmayan, kükürtçe/külce zengin, düşük kaliteli ucuz yakıtlarıda 
temiz ve verimli yakabilen, bu nedenle de 1980 li yıllardan bugüne sayıları hızla artan 
başarılı santral uygulamaları sergileyen bir teknolojidir. 

 
Akışkan Yatakta Yakma teknolojisinde desülfürizasyon (yanma sırasında oluşan 

SO2 gazının bertarafı) işlemi, ek bir baca gazı arıtma tesisine ihtiyaç olmadan kazan 
içinde gerçekleşir. Bu amaçla kazana kömürle birlikte belirli özelliklere sahip kireçtaşı 
beslemesi yapılarak, yanma sırasında oluşan SO2’ nin tutulması sağlanır. Gazla taşınan 
küçük tanecikler yakıcı çıkışındaki siklonda gazdan ayrılarak yatağa geri beslenmekte bu 
şekilde kömür ve kireç taşının yakıcıda kalma süreleri uzamakta ve dolayısıyla yanma ve 
kükürt tutma verimi artmaktadır.  

 
Santral için gerekli yakıt ihtiyacının en uygun şartlarda karşılanabilmesi için, mevcut 

linyit kömürü rezervi bakımından zengin olan, bölgeye yakın ve işletme ruhsatları firmaya 
ait alanlarda (İR-75300 ve İR-38556) Uzun Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam mekanize) 
yer altı işletmesi yapılması planlanmaktadır. Kömür alanlarına ait ruhsatlar ekte verilmiştir. 
(Bkz Ek-1) Projeler için, ÇED Yönetmeliği’nin hükümlerine göre gerekli müracaatlarda 
bulunulacak ve gerekli prosedürler tamamlanmadan faaliyete geçilmeyecektir. 

 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1990 yılında “Turgut (Muğla-

Yatağan) Linyit Sektörü Rezerv Raporu” hazırlanmıştır. Rapora göre Yatağan Turgut linyit 
sahasında 1974-1985 yılları arasında toplam 89 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajların 73 
adedinde üretilebilir kalınlıkta  kömür kesilmiştir. Sahanın kuzeyinde sondaj kömürü             
59,15 m’de, güneyinde bulunan sondaj ise 505,25 m’de kömür kesmiştir. Bu durum 
kömürün kuzeyden güneye doğru eğimli olduğunu göstermektedir. Kömürün kalınlığının 
ise  1 m ile 12,05 m arasında değiştiği tespit edilmiştir. Sahadaki ortalama kömür kalınlığı 
5,46 m olarak belirlenmiştir.  

 
Proje kapsamında desülfürizasyon amacıyla kazanda kömürle birlikte yakılacak 

kireçtaşı  bölge kaynaklarından satın alınmak suretiyle temin edilecektir.  
 
Termik Santralin su ihtiyacının, yine aynı mevkide açılacak olan kuyular vasıtasıyla 

yeraltı su kaynaklarından ve uzun ayak madencilik teknolojisi ile yeraltından kömürün 
çıkarılması sırasında galerilerden gelecek olan sudan  temin edilmesi planlanmaktadır. Bu 
konu ile ilgili olarak DSİ’nin görüşleri ve izinleri alınacaktır. 

 
Termik Santralde Heller Tipi (Kapalı Kuru Tip) Soğutma Sistemi uygulanacağından 

su ihtiyacının yaklaşık 20 lt/sn olacağı hesaplanmıştır. Proje ile ilgili alanları gösterir 
1/25.000 ölçekli topografik harita eklerde verilmiştir. (Bkz. Ek-2)  
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Akışkan yatakta yakma tesislerinde yanma sonrası oluşan kuru ve depolanabilir kül 
ve alçıtaşı elde edilmektedir. Bu kül; uçucu kül olarak alınabildiği gibi kazan altından da 
alınabilmekte olup; atık çamur stabilizasyonu, yol yapımında taban malzemesi, atık 
alanlarının kapatılması, açık maden ocaklarının geri kazanımında dolgu maddesi olarak, 
alçıpan ve  briket sanayinde,  çimento fabrikalarında klinkere katkı malzemesi olarak  
kullanılabilir.  

 
Ayrıca en olumsuz senaryo dikkate alınarak santralden çıkacak özel atık 

kapsamında yer alan kül, cüruf ve alçıtaşının hiçbir şekilde geri kazanım, vb. başka bir 
değerlendirme yapılamadığı varsayılarak kül depolama alanı planlanmıştır. Termik 
Santralin işletmesi sırasında ortaya çıkacak olan bu küllerin depolanabilmesi için yine aynı 
bölgede bir adet “Kül Depolama Sahası” tespit edilmiştir. Kül Depolama Alanı yaklaşık    
36 ha büyüklüğünde ve yine ruhsatı firmaya ait alan içindedir.    

 
Proje kapsamında santralin çalışma süresi 7500 saat/yıl; projenin ekonomik ömrü 

ise 30 yıl olarak belirlenmiştir. Kurulması planlanan termik santralın ısıl gücü 389,6 MW, 
kurulu gücü 160 MW; yıllık ortalama brüt üretim 1.200.000.000 kWh, net üretim ise 
1.098.000.000 kWh olarak planlanmıştır. Bu üretimin % 8,5’i iç tüketim, % 2,5’ inin ise 
dağıtım ve iletim kaybı olacağı varsayımıyla satılabilir net elektrik enerjisi miktarı 
1.068.000.000 kWh/yıl olacaktır.            

 
Santralde; 2482 kcal/kg alt ısıl değerine sahip 142 ton/saat linyit kömürü,                

6,5 ton/saat kireçtaşı ve 72 m3/saat (20 lt/sn) su kullanılacaktır. 
 
Üretilen elektrik enerjisi, EPDK’dan lisans alınmasını takiben TEIAŞ’la yapılacak 

Bağlantı Anlaşmasına göre, TEİAŞ’ın vereceği karara bağlı olarak en yakın trafo 
merkezine (Yatağan TM) veya Santral mahalline çok yakından geçen YG İletim Hatlarına 
girdi-çıktı şeklinde bağlanarak enterkonnekte ulusal şebekeye ulaştırılacaktır. 20.02.2001 
tarih ve 4628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamen serbest piyasada satılarak 
değerlendirilecektir. ANTES Projesinde elektrik üretimi için yürürlükteki “Elektrik Piyasası 
Lisans Yönetmeliği”ne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan, ÇED Olumlu 
kararından sonra gerekli Üretim Lisansı alınacaktır. 

 
Türkiye’nin temel sorunu yüksek nüfus artış hızıdır. Bu durum gelişmekte olan bir 

ülke için enerji başta olmak üzere altyapı yatırımlarının zamanında planlanması ve 
gerçekleştirilmesini yaşamsal olarak önemli kılmaktadır. Ülkemiz son otuz yılda üretim 
kapasitesini on kat artırmayı başarmasına rağmen, kişi başına elektrik tüketimi oranı 
bazında en düşük ülkeler sınıfından halen kurtulamamıştır. Türkiye elektrik üretimini her on 
yılda iki kat artırmak durumundadır.  

 
Tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının 

karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sağlanacak sürekli, güvenilir ve kaliteli 
elektrik, yabancı yatırımları Türkiye’ye çekerek, ülkenin endüstriyel açıdan gelişmesine 
katkıda bulunacak; özel sektörde yeni iş alanları yaratılarak kişi başına düşen gelirin 
artmasında rol oynayacaktır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı yörede ciddi istihdam ve gelişme 
sağlanacağından, proje sahasının bulunduğu yörenin yerel yönetimlerine kaynak girdisi 
sağlanmış olunacaktır. 

 
Bu proje ile; ülkemiz yerli yakıt rezervlerinin kullanımını arttırarak, yerel olarak 

üretilen elektrik enerjisi ile Türkiye’nin dış kaynaklara olan bağımlılığını azaltılması, 
bölgenin kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılması, ülkemizde kalkınma hamlesinin can 
damarı olan elektrik enerjisinin; halkımıza; ucuz, kaliteli, güvenilir ve temiz olarak 
sunulması, önümüzdeki enerji darboğazına çözüm bulunması ve kendi öz varlığımız olan 
kömür rezervlerinin temiz ve verimli yakma teknolojileri ile enerji üretiminde kullanılması 
amaçlanmaktadır.  



 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BÖLÜM II 

 
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU
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BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 
 

II.1. Proje Yerseçimi (Termik Santral ve Kül Depolama Tesisi) (Bakanlığımızca 
onanan “Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planının ilgili paftası, plan hükümleri ve lejantı, proje sahasının bu plan üzerinde 
gösterilmesi.) doğruluğu onanmış olan faaliyet yerinin, lejant ve plan notlarının da 
yer aldığı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzen Planı, (Plan Notları ve hükümleri), Onaylı 
Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı, (Plan Notları ve lejantları) üzerinde 
gösterimi) 

 
Herhangi bir termik santral için yer seçimi yapılırken, yatırımın fizibilitesi açısından, 

santral için seçilecek yerin hammadde kaynaklarına olan mesafesi çok büyük önem 
taşımaktadır. Çünkü termik santralde kullanılacak hammaddenin nakliyesi en önemli 
işletme maliyetlerinin başında gelmektedir. Termik santrallarda çok fazla tüketilen 
hammaddelerin taşıma mesafesi veya nakliye süresi artıkça maliyeti de o ölçüde 
artmaktadır.  

 
Bunun yanı sıra kullanılacak milyonlarca ton hammaddenin nakliyesinin yaratacağı 

trafik, çevresel etkiler vb. sorunlar da ekonomik açıdan değerlendirilemeyecek 
olumsuzluklar meydana getirmektedir.  

 
Bu nedenle linyit ve taşkömürü gibi fosil yakıtlara dayalı termik santralların yer 

seçimi kriterlerinde, kömür kaynaklarına olan mesafe, gerek ekonomik ve gerekse 
çevresel nedenlerden dolayı çok büyük önem arz etmektedir. 

 
Toplam 45 ha’lık bir alanda kurulması planlanan dolaşımlı akışkan yatakta yakma 

sistemli termik santralın yer seçimi çalışmalarında da kömür rezerv sahasına olan mesafe 
başta olmak üzere, iklim koşulları da göz önünde bulundurularak, kömür alma noktasına 
en yakın mesafe içinde kalan bölge ve sahalar değerlendirilmiş olup, proje için yapılan yer 
seçimi çalışmalarında aşağıda belirtilen kriterler dikkate alınmıştır: 

 
• Hammadde kaynağına (Kömür havzasına) göre konum, 
• Alanın İmar Planlarındaki yeri, 
• Ulaşım sistemine göre konum, 
• Hakim rüzgar yönü, 
• Jeolojik – Sismik koşullar, 
• Topografik koşullar, 
• Ham su temini imkanı, 
• Arazi mülkiyet durumu, 
• Kireçtaşı kaynaklarına mesafesi, 
• Enerji iletim sistemine bağlanma durumu 

 
Ant Enerji San.Tic.Ltd. Şti. tarafından kurulması planlanan ANTES”in yukarıda 

açıklanan değerlendirmeler sonucu; Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi Kırık  köyü 
mevkiinde, 45 ha’lık bir alanda kömüre dayalı Termik Santral kurulması  planlanmıştır. 
Termik santralın kurulu gücü 160 MW olarak planlanmıştır. Termik Santral Alanı ruhsatı 
firmaya ait olan alan içinde belirlenmiştir.  

 
Santral için gerekli yakıt ihtiyacının en uygun şartlarda karşılanabilmesi için, mevcut 

linyit kömürü rezervi bakımından zengin olan, bölgeye yakın ve işletme ruhsatları firmaya 
ait alanlarda Uzun Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam mekanize) yer altı işletmesi 
yapılması planlanmaktadır. Kömür alanlarına ait ruhsatlar ekte verilmiştir. (Bkz Ek-1) 

 
Proje kapsamında desülfürizasyon amacıyla kazanda kömürle birlikte yakılacak 

kireçtaşı  bölge kaynaklarından satın alınmak suretiyle temin edilecektir. 
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Termik Santralin su ihtiyacının, yine aynı mevkide açılacak olan kuyular vasıtasıyla 
yeraltı su kaynaklarından ve uzun ayak madencilik teknolojisi ile yeraltından kömürün 
çıkarılması sırasında galerilerden gelecek olan sudan  temin edilmesi planlanmaktadır. Bu 
konu ile ilgili olarak DSİ’nin görüşleri ve izinleri alınacaktır.  

 
Santralin işletilmesi sırasında yakma sonucunda oluşan küller “Akışkan Yatakta 

Yakma Teknolojisinin Özellikleri” bölümünde açıklanan kullanım alanlarında 
değerlendirmek üzere piyasaya satılacaktır.   

 
Ayrıca en olumsuz senaryo dikkate alınarak santralden çıkacak özel atık 

kapsamında yer alan kül, cüruf ve alçıtaşının hiçbir şekilde geri kazanım, vb. başka bir 
değerlendirme yapılamadığı varsayılarak kül depolama alanı planlanmıştır. Termik 
Santralin işletmesi sırasında ortaya çıkacak olan bu küllerin depolanabilmesi için yine aynı 
bölgede bir adet “Kül Depolama Sahası” tespit edilmiştir. Kül Depolama Alanı yaklaşık 36 
ha büyüklüğünde ve yine ruhsatı firmaya ait alan içindedir. Proje ile ilgili alanları gösterir 
1/25.000 ölçekli topografik harita eklerde verilmiştir. (Bkz. Ek-2)  

 
26.03.2010 Tarih ve 27533 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik kapsamında depolanarak bertaraf 
edilecektir. Yönetmelik’in 15. Maddesi (Yer seçimi)’nde “düzenli depolama tesis 
sınırlarının yerleşim birimlerine uzaklığı I. sınıf düzenli depolama tesisleri için en az 1 km; 
II. sınıf ve III. sınıf düzenli depolama tesisleri için ise en az 250 m olmak zorundadır” 
hükmü yer almakta olup, ANTES projesi kapsamında seçilen kül depolama tesisi için 
seçilen alana en yakın yerleşim yeri yaklaşık 750 M mesafedeki Aytabanlar Mahallesi 
olduğundan bu Madde’de belirtilen tüm uzaklık hükümlerine uygun konumda yer 
almaktadır. Bunun dışında sahada herhangi bir akaryakıt, gaz ve içme-kullanma suyu 
naklinde kullanılan boru hatları veya yüksek gerilim hatları bulunmamaktadır.  

 
Proje alanı ile ilgili 25.08.2009 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla-Denizli Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Termik Santral kurulması planlanan 
alan “Orman Alanı”, ve “Makilik Fundalık Çalılık Alan”, çok küçük bir bölümü ise “Tarımsal 
Nitelikli Arazi”, Kül Depolama Sahası “Orman Alanı” olarak işaretlenmiştir. (Bkz. Ek-3) 

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritasına göre Termik 

Santral Alanının küçük bir bölümü “III. Sınıf Sulu Tarım Arazisi, geri kalanı ise VII. Sınıf 
Fundalık Alan”, Kül Depolama Sahasının tamamı  “VII. Sınıf Fundalık Alan” olarak 
işaretlenmiştir (Bkz. Ek-4). 

 
2000-2001 tarihlerinde yapılan Muğla-Yatağan-Turgut Orman Meşcere Haritasına 

göre Termik Santral alanı; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık alan 
(BÇz.M-T), Kül Depolama Sahası; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık 
alan (BÇz.M-T) olarak işaretlenmiştir (Bkz. Ek-5).  

 
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2009 tarih ve 

B.18.1.OGM.1.22.03.240.05.29.11/5344-13235 sayılı yazı ile göndermiş olduğu İnceleme 
ve Değerlendirme Formu’na göre, inceleme yapılan toplam 139 ha’lık alan içinde (Termik 
Santal Alanı, Kül Depolama Sahaları toplam alan) 12 ha’lık bir alanın “Orman Sayılan 
Alan” geriye kalan 127 ha’lık alanın ise “Orman Sayılmayan Alan” kapsamında olduğu 
belirtilmiştir. 2009 yılı içerisinde Maliye Hazinesinden tahsisen alınan bu 12 ha’lık alanın 
ağaçlandırıldığı belirtilmiştir. Orman sayılan bu alan Termik Santral Alanı sınırları 
içerisinde kalmakta olup, alanın koordinatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. İnceleme ve 
Değerlendirme Formu eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-1). 

 
Termik Santral Alanının, Kül depolama Sahasının, Kömür Madeni Alanlarının Orman 

Sayılan Alanın koordinatları aşağıda Tablo II.1.1’de verilmiştir.  
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Tablo II.1.1. Termik Santral Alanı, Kül depolama Sahası ve Kömür Madeni Alanlarının  koordinatları 
 

Termik Santral Alanı Kül Depolama Sahası  Kömür Madeni Alanları Kömü Madeni Alanları 
N E N E N E N E 

4140220 589520 4142233 589267 RUHSAT NO: İR 38556 RUHSAT NO: İR 75300 
4141167 589772 4142182 589671 4140325 586750 592650 4139371 
4141046 589847 4142181 589672 4141300 590250 592699 4139380 
4141036 589967 4142047 589659 4139530 590270 592726 4139239 
4140981 590254 4141704 589491 4141000 591526 595283 4139594 
4140435 590260 4141701 589456 4141000 592386 595390 4139510 
4140365 590102 4141630 588773 4138281 592826 599080 4133950 
4140355 590024 4141711 588777   595000 4136950 
4140307 589917 4141913 588831   595000 4137721 
4140309 589878 4142233 589266   592070 4137165 
4140237 589676     592074 4137284 
4140219 589647     594330 4137775 
4140220 589544     592826 4138281 

        
“Orman Sayılan Alanın Koordinatları”       

4140947,561 590422,9973       
4140984,298 590367,3546       
4140935,598 590356,5319       
4140584,75 590336,8178       

4140637,803 590319,8876       
4140747,069 590316,9098       
4140563,509 590297,7265       
4140563,057 590276,486       
4140515,831 590231,519       
4140472,897 590160,5653       
4140563,815 590129,2949       
4140510,859 590120,7963       
4140933,306 590100,7183       
4140668,396 590091,0662       
4140762,008 590087,4756       
4140851,131 590080,2875       
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Gerek termik santral alanı ve gerekse kül depolama sahası için tesisler kurulmadan 
önce ruhsatları ile ilgili yasal süreç tamamlanacaktır. 

 
Proje alanı ile ilgili 25.08.2009 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla Denizli Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Lejandı,  1/25.000 Ölçekli Arazi Varlığı 
Haritası ve Orman Meşcere Haritası eklerde verilmiştir. (Bkz. Ek-3, Ek-4, Ek-5). 

 
Proje alanlarının yakın yerleşim yerlerine uzaklıkları Tablo II.1.2’de, proje alanlarına 

ait yer bulduru haritası ve uydu fotoğrafı Şekil II.1.1’de ve Şekil II.1.2’de, Termik Santral 
alanına ait görünümler  Şekil II.1.3.a-j’de ve Kül Depolama Sahasına ait görünümler Şekil 
II.1.4.a-f’de verilmiştir. 

 
 
Tablo II.1.2. Proje Alanlarının Yakın Yerleşim Yerlerine Uzaklıkları  
 

PROJE ALANI YERLEŞİM YERİNİN ADI KONUMU ALANA MESAFESİ 
Yapraklı Mah. Doğu 1000 m 
Hacıbayramlar Köyü Kuzeydoğu 2000 m 
Aytabanlar Mah. Kuzeybatı 2000 m 
Kırık Köyü Batı 250 m 
Batak Mah. Batı 750 m 
Kırıklar Köyü Batı 1625 m 
Zeytinköy Güneybatı 2125 m 
Turgut Beldesi Güney 3250 m 

Termik Santral Alanı 

Yatağan İlçesi Güneydoğu 12500 m 
Yapraklı Mah. Doğu 1750 m 
Hacıbayramlar Köyü Kuzeydoğu 2500 m 
Aytabanlar Mah. Kuzeybatı 750 m 
Kırık Köyü Batı 1000 m 
Batak Mah. Batı 1250 m 
Kırıklar Köyü Batı 1750 m 
Zeytinköy Güneybatı 3500 m 
Turgut Beldesi Güney 5000 m 

Kül Depolama Alanı  

Yatağan İlçesi Güneydoğu 13500 m 
Yapraklı Mah. Kuzey Sahaya bitişik 
Hacıbayramlar Köyü Kuzey 750 m 
Genekler Mah. Kuzey 1375 m 
Aytabanlar Mah. Kuzey 1625 m 
Kırık Köyü Batı Ruhsat sınırları içinde 
Batak Mah. Batı Ruhsat sınırları içinde 
Kırıklar Köyü Batı Ruhsat sınırları içinde 
Zeytinköy Güneybatı 1250 m 
Turgut Beldesi Güney 2000 m 

Kömür Sahası 
RUHSAT NO: İR 38556 

Yatağan İlçesi Güneydoğu 9500 m 
Hacıbayramlar Köyü Kuzey 2500 m 
Kırık Köyü Kuzeybatı 3500 m 
Zeytinköy Batı 4000 m 
Turgut Beldesi Batı 1500 m 
Bağcılar Köyü Güneybatı 3250 m 
Taşkesik Köyü Batı Ruhsat sınırları içinde 
Yeniköy Güney 1250 m 
Yatağan İlçesi Güneydoğu 1250 m 
Berber Mah. Doğu Ruhsat sınırları içinde 
Nebiköy Doğu 3500 m 
Yava Köyü Batı 2125 m 

Kömür Sahası 
RUHSAT NO: İR 75300 

Hisarardı Köyü Kuzeydoğu 2750 m 
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Şekil II.1.1. Yer Bulduru Haritası 

Proje Alanı
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Şekil II.I.2. Yer Bulduru Haritası (Uydu fotoğrafından),   
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Şekil II.I.3-a Termik Santral Alanından Görünümler 
 

 

 
Şekil II.I.3-b Termik Santral Alanından Görünümler 
 

Proje Alanı 

Proje Alanı 
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Şekil II.I.3-c Termik Santral Alanından Görünümler 

 
 

 
Şekil II.I.3-d Termik Santral Alanından Görünümler 

 

Proje Alanı 

Proje Alanı 
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Şekil II.I.3-e Termik Santral Alanından Görünümler 

 
 

 
Şekil II.I.3-f Termik Santral Alanından Görünümler 
 

Proje Alanı 

Proje Alanı 
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Şekil II.I.3-g Termik Santral Alanından Görünümler 

 
 

 
Şekil II.I.3-h Termik Santral Alanından Görünümler 

 

Proje Alanı 

Proje Alanı 
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Şekil II.I.3-ı Termik Santral Alanından Görünümler 

 
 

 
Şekil II.I.3-j Termik Santral Alanından Görünümler 

 

Proje Alanı 

Proje Alanı 
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Şekil II.I.4-a Kül Depolama Alanından Görünümler 

 
 
 

 
Şekil II.I.4-b Kül Depolama Alanından Görünümler 
 
 
 

Proje Alanı 

Proje Alanı 
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Şekil II.I.4-c Kül Depolama Alanından Görünümler 
 
 

 
Şekil II.I.4-d Kül Depolama Alanından Görünümler 
 
 

Proje Alanı 

Proje Alanı 
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Şekil II.I.4-e Kül Depolama Alanının Çevresinden Görünümler 
 
 

 
Şekil II.I.4-f Kül Depolama Alanının Çevresinden Görünümler 
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II.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet Ünitelerinin (Termik Santral ve Kül Depolama 
Tesisi) Konumu (Bütün idari ve sosyal ünitelerin, teknik alt yapı ünitelerinin varsa 
diğer ünitelerin yerleşim planı, bunlar için belirlenen kapalı ve açık alan büyükleri, 
binaların ka adetleri ve yükseklikleri, temsili resmi) 

 
Önerilen Yatağan Turgut Termik Santralının  160 MW kurulu güce sahip olması 

planlanmaktadır. Sistem, dolaşımlı akışkan yataklı kazan (460 ton/saat) ve buhar 
türbininden (160 MW) oluşacaktır. Bu tasarım kapsamında, akışkan yataklı kazan yanma 
sistemi, termik enerji çevrimi sistemi, ana ve yardımcı yakıt sistemi ve ekipmanları, santral 
ana bina düzenlemesi, bakım atölyeleri, hava kompresörleri ve diğer yardımcı araçlar 
bulunmaktadır.  
 

Toplam 45 ha’lık bir arazide kurulması planlanan santral sahası içinde bulunacak 
önemli faaliyet üniteleri aşağıda verilmiş olup, Kül Depolama Sahası, Kömür Madeni 
Sahalarının konumlarını gösteren 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita ve ANTES 
kapsamında yapılacak faaliyet üniteleri ve konumlarını gösteren genel yerleşim planı 
eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-2 ve Ek-6). ANTES Termik Santrali’nin temsili resmi Şekil 
II.2.1’de verilmiştir.  

 
 Buhar üretim ünitesi (dolaşımlı akışkan yataklı kazan) ve yardımcı tesisleri 

(ana yakıt besleme sistemi, yardımcı yakıt besleme sistemi, birincil ve ikincil 
hava sistemleri, baca gazı sistemi vb.), 

 Buhar türbinleri ve jeneratörler, 
 Soğutma Suyu Sistemi, 
 Su hazırlama Tesisleri, 
 Kömür alma ve  ve kül atma tesisleri,  
 Kömür ve Kireçtaşı hazırlama tesisleri, 
 Elektrostatik Filtre Sistemi, 
 Yangın söndürme sistemi, 
 Akaryakıt tesisleri, 
 Mekanik-elektrik atölyesi, 
 İdari/yardımcı binalar ve diğer üniteler. (Kireçtaşı Siloları, alçak, orta ve yüksek 

gerilim şalt techizatı ve yardımcıları, kontrol kumanda techizatı ve yardımcıları, 
kondensat arıtma üniteleri, laboratuarlar vb.) 

 

 
 
Şekil II.2.1. ANTES’in Temsili Resmi (2x160 MW lık DAY Sistemli Çanakkale-Çan Termik Santrali Örneği) 
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Şekil II.2.2. Değişik Ülkelerden Kül Depolama Sahaları Örnek Fotoğrafları  
Kaynak: www.wheelabratortechnologies.com 
 

 
Şekil II.2.3. Değişik Ülkelerden Kül Depolama Sahaları Örnek Fotoğrafları  
Kaynak: Resim 1- Puente Hills Düzenli Depolama Sahası-Los Angeles-ABD   
               Resim 2- Musselburgh Lagünü Cockenzie Termik Santali Edinburg-İngiltere 
 

 
Kül depolama alanı ile ilgili olarak değişik ülkelerdeki benzer termik santrallerin kül 

depolama sahalarının örnek fotoğrafları Şekil II.2.2 ve Şekil II.2.3’de verilmiş olup, 
fotoğraflarda da görüleceği üzere her iki resimde de alanların bir kısmında depolama 
tamamlanmış ve üstü yeşillendirilerek rekreasyon çalışmaları tamamlanmış, bir kısmında 
ise hala depolama çalışmaları devam etmektedir.  
 

Musselburgh Lagünü, daha önceden Cockenzie Termik Santrali tarafından kül 
depolama sahası olarak kullanılan bir alanın rehabilitasyonu sonrası lagün haline 
getirilmesi sonucu oluşturulmuştur. Günümüzde bu alan Ramsar alanı olarak ilan edilmiş 
olup korunacak alanlar statüsünde yeralmaktadır.  
 

II.3. Proje Alanının Mülkiyet Durumu (Özel Mülkiyet, Hazine, Orman vb. Alan 
Büyüklükleri, Harita Üzerinde Gösterimi). 

 
Proje alanı ile ilgili 25.08.2009 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla Denizli Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Termik Santral kurulması planlanan 
alan “Orman Alanı”, ve “Makilik Fundalık Çalılık Alan”, çok küçük bir bölümü ise “Tarımsal 
Nitelikli Arazi”, Kül Depolama Sahası “Orman Alanı” olarak işaretlenmiştir.  
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Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritasına göre Termik 
Santral Alanının küçük bir bölümü “III. Sınıf Sulu Tarım Arazisi, VII. Sınıf Fundalık Alan”, 
Kül Depolama Sahasının tamamı ise “VII. Sınıf Fundalık Alan” olarak işaretlenmiştir.  

 
2000-2001 tarihlerinde yapılan Muğla-Yatağan-Turgut Orman Meşcere Haritasına 

göre Termik Santral alanı; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık alan 
(BÇz.M-T), Kül Depolama Sahası; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık 
alan (BÇz.M-T) olarak işaretlenmiştir.  

 
Proje alanı ile ilgili 25.08.2009 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla Denizli Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Lejandı,  1/25.000 Ölçekli Arazi Varlığı ve 
Orman Meşcere Haritası eklerde verilmiştir. (Bkz. Ek-3, Ek-4, Ek-5). 

 
Termik Santral kurulması planlanan alan içerisinde orman arazisi vasfında alanlar 

olup, orman arazisi olması nedeniyle, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel 
Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili ve arazi kullanımı ile ilgili 
gerekli izinler alınacaktır. Orman alanına ait koordinatlar Tablo II.1.1’de verilmiştir.  

 
Proje kapsamında özel mülkiyete ait alanların kullanılması durumunda, 

kamulaştırma çalışmalarında öncelikli olarak karşılıklı anlaşma yoluna gidilecek, 
anlaşmazlık durumlarında ise 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c ve d fıkraları gereği 
çerçevesinde kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c 

fıkrası gereğince; kamulaştırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
tarafından yürütülecek, verilecek olan kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine 
geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar tapu kütüğünde hazine adına tescil edilecektir. 

 
Proje kapsamında kullanılacak tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılması için, 

19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 
sayılı ‘’Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’’ hükümleri gereğince, Muğla Tarım İl 
Müdürlüğü ve/veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınacaktır. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM III 
 

PROJENİN EKONOMİK ve  
SOSYAL BOYUTLARI 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                            ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI PROJESİ (ANTES)                           
                                                                                   VE SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI ÇED RAPORU 

 25

BÖLÜM III: PROJENİN EKONOMİK ve SOSYAL BOYUTLARI  
 

III.1. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Yatırım Programı ve Finans Kaynakları 
 
Ant Enerji San. Ve Tic. Ltd.Şti. tarafından kurulması planlanan ANTES’in kül 

depolama sahası ve kömür madenciliği de dahil toplam yatırım tutarı 350.000.000 USD 
olarak tahmin edilmektedir. Gerekli finansmanın yatırım dönemi kredi faizleri ve işletme 
sermayesi dahil olmak üzere 105.000.000 USD’lık (% 30) bölümü özkaynaklardan, 
245.000.000 USD’lık (% 70) bölümü ise kredi kaynaklarından karşılanacaktır.  

 
Yatırımda kullanılacak kredinin % 8 faizli, ortalama  8 yıl vadeli olacağı 

öngörülmektedir. Santralın üretime geçme süresi işin başlangıç tarihinden 36 ay olarak 
öngörülmüştür. Yatırımın  ekonomik analiz sonuçları Tablo III.1.1’de verilmiştir.  

 
 
Tablo III.1.1. Yatırımın Ekonomik Analiz Sonuçları 
 

Kurulu Güç (1X160 MW) 

Yakıt Isıl Gücü 389,6 MW 

Yıllık Çalışma Saati 7.500 saat 

Yatırımın Ekonomik Ömrü  25 yıl 

Brüt Elektrik Üretimi 1.200.000.000 kWsaat/Yıl 

Net Elektrik Üretimi 1.098.000.000 kWsaat/Yıl 

İç Tüketim 102.000.000 kWsaat/Yıl 

Faturalandırılabilir Elektrik Enerjisi 1.098.000.000 kWsaat/Yıl 

Ortalama Üretim Maliyeti 4,85 cent/kWsaat 

Elektrik Birim Satış Tutarı 10,0 cent/kWsaat 

Birim Yatırım Bedeli 1.600 USD/kW 

Santral Yapım Bedeli  256.000.000 USD 

Maden İlk Yatırım Bedeli 92.500.000 USD 

Toplam Yatırım Bedeli  350.000.000 USD 

Toplam Yatırım Bedeli  348.500.000 USD 

Ortalama İşletme Gideri 53.253.000 USD/Yıl 

Satış Geliri 109.800.000 USD/Yıl 

Ortalama Kar 56.547.000 USD/Yıl 

Yatırımın Geri Ödeme Süresi 6 Yıl 3 Ay 
 
 

III.2. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili İş Akım Şeması veya Zamanlama Tablosu 
 
Kurulması planlanan ANTES’in başlangıç tarihinden itibaren 36 ay sonunda faaliyete 

başlaması planlanmaktadır. Projenin gerçekleşmesi ile ilgili genel zamanlama tablosu 
Tablo III.2.1’de verilmiştir.  
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ÇED Olumlu Kararı’nın Alınması Projenin geldiği aşamaSantral Yapım Sözleşmesinin  
Yürürlüğe Girmesi Projenin geldiği aşama

Tablo III.2.1. Projenin Zamanlama Tablosu 
 
 
 
 

Yıl I. II. III. 
Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
MÜHENDİSLİK İŞLERİ                                     
Genel Saha Yerleştirmesi                                     
Bağlantı ve Sistem Kullanım Anlaşmalarının İmzalanması                                      
Nihai Uyum Raporu’nun Sunulması                                     
Senkronizasyon ve Uyum Testleri                                     
Detaylı Dizayn                                     
BÜYÜK SİPARİŞLER                                     
Kömür Kazanı                                     
Buhar Türbini  ve Jeneratör                                      
Kondenser Sistemi                                     
Kazan Besi Su Demineralizasyon Ünitesi ve Diğer Yardımcı Destek Üniteleri                                     
Kömür Kül Sistemleri                                     
Transformatör                                     
İNŞAAT ve MONTAJ                                     
Şantiyenin Hazırlanması ve İnşaat İşleri                                     
Kömür Kazanı                                     
Buhar Türbini  ve Jeneratör                                      
Kondenser Sistemi                                     
Kazan Besi Su Demineralizasyon Ünitesi ve Diğer Yardımcı Destek Üniteleri                                                                         
Kömür-Kül Sistemleri                                                                         
Transformatör                                                                         
Borulama                                                                          
Elektrik Teçhizatının Montajı                                                                         
DEVREYE ALMA                                     
Ünite Yül Alma/Senkronizasyon                                     
Performans Testleri/Ünitenin Tamamlanması                                     
Kömür Kazanı                                     
Buhar Türbini Jeneratör Takımı                                     
Kondenser Sistemi                                     
Kazan Besi Su Demineralizasyon Ünitesi ve Diğer Yardımcı Destek Üniteleri                                     
Kömür-Kül Sistemleri                                     
Transformatör                                     
TESİSİN TAMAMLANMASI VE TİCARİ ÜRETİME BAŞLANMASI                                     
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III.3. Projenin Fayda-Maliyet Analizi 
 
Yatırımın Mali Açıdan Fayda-Maliyet Analizi 
 
Planlanan santralda üretilecek 1 kW-saat enerjinin toplam birim maliyeti                   

Tablo III.1.1’de de belirtildiği üzere 4,85 cent olarak hesaplanmıştır. Yine yapılan bu 
hesaplamalara göre ANTES Projesi üretime başladıktan 6 yıl 3 ay sonra yatırım tutarını 
amorti edecektir.  

 
Yatırımın geri ödeme süresi; işletmenin 1. yılından başlayarak yıllık nakit akımları 

toplamının, projenin toplam yatırım tutarına eşitlendiği süredir. Başka bir ifade ile yıllık 
nakit akımları toplamının, toplam yatırım tutarını ne kadar sürede karşılayabildiğini 
göstermekte ve projenin  yapılabilirliği konusunda genel bir fikir vermektedir. ANTES için 
bu süre 6 yıl 3 ay olmak üzere toplam 75 ay olarak hesaplanmıştır.  

 
30 yıllık işletme döneminde proje bazında iç karlılık oranı % 21 olarak tespit edilmiş 

olup, bu değer enerji sektörü için kabul edilen minimum % 15’lik değerin üstündedir. Bu da 
projenin yapılabilirliğini ifade etmektedir.    

 
Yatırımın Ülke ve Bölge Açısından Fayda-Maliyet Analizi  
  
Kurulması planlanan ANTES’de üretilecek elektrik enerjisi, proje alanına en yakın ve 

EÜAŞ tarafından izin verilen Trafo Merkezi’ne (Yatağan TM) veya proje sahasının 
yakınından geçen YG Enerji Nakil Hatlarına girdi-çıktı şeklinde bağlanacak ve bu vasıtayla 
enterkonnekte ulusal şebekeye verilecektir. Üretilen elektrik enerjisi, Elektrik Piyasası 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamen serbest piyasada satılarak 
değerlendirilecektir. 

 
Tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının 

karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Gelecek yıllarda ortaya çıkması kaçınılmaz 
olan arz açığı kısmen telafi edilecektir. Sağlanacak sürekli, güvenilir ve kaliteli elektrik, 
yabancı yatırımları Türkiye’ye çekerek, ülkenin endüstriyel açıdan gelişmesine katkıda 
bulunacak; özel sektörde yeni iş alanları yaratılarak kişi başına düşen gelirin artmasında 
rol oynayacaktır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı yörede ciddi istihdam ve gelişme 
sağlanacağından, proje sahasının bulunduğu yörenin yerel yönetimlerine kaynak girdisi 
sağlanmış olunacaktır. 

 
Üretilen elektrik enerjisi, EPDK’dan lisans alınmasını takiben TEIAŞ’la yapılacak 

Bağlantı Anlaşmasına göre, TEİAŞ’ın vereceği karara bağlı olarak en yakın trafo 
merkezine (Yatağan TM) veya Santral mahalline çok yakından geçen YG İletim Hatlarına 
girdi-çıktı şeklinde bağlanarak enterkonnekte ulusal şebekeye ulaştırılacaktır. 20.02.2001 
tarih ve 4628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamen serbest piyasada satılarak 
değerlendirilecektir. 

 
ANTES Projesinde elektrik üretimi için yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği”ne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan, ÇED Olumlu kararından 
sonra gerekli Üretim Lisansı alınacaktır. 

 
Proje kapsamında gerek inşaat ve gerekse işletme aşamalarında çalışacak 

mühendis, teknisyen ve makine operatörleri gibi teknik personel ve vasıfsız işçiler 
bölgeden temin edilmeye özen gösterileceğinden; bölgede bir istihdam imkanı sağlanmış 
olacaktır.  
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Ayrıca bu proje ile yörenin sanayi kolunun gelişmesinde önemli bir adım atılmış 
olacaktır. Proje kapsamında kullanılacak inşaat malzemeleri, ekipmanlar, vb. teçhizatların 
bölgeden temin edilmesine özen gösterilecektir. Dolayısıyla projeden; inşaat 
malzemelerini temin edip satan firmalar, makine-ekipman satan ve kiralayan firmalar, bu 
ekipmanlara bakım yapan firmalar, gıda sektörü, vb. sektörlerin olumlu yönde etkilenmesi 
ve proje süresince bölge ekonomisinde bir canlılık olması beklenmektedir. Ayrıca bölgede 
yaşanan işsizlik sorununu dikkate alındığında bu ve benzeri projelerin istihdam sorununa 
ciddi yararları olacağı düşünülmektedir. 

 
 III.4. Proje Kapsamında Olmayan Ancak Projenin Gerçekleşmesine Bağlı 

Olarak, Yatırımcı Firma Veya Diğer Firmalar Tarafından Gerçekleştirilmesi 
Tasarlanan Diğer Ekonomik, Sosyal ve Alt Yapı Faaliyetleri 

 
Söz konusu projenin gerçekleşmesine bağlı olarak; proje sahibi Ant Enerji Sanayi ve 

Ticaret Ltd.Şti. tarafından esas olarak ANTES’de çalışacak personel ve bu personele 
bağlı nüfus için inşa edilecek sosyal tesislerden yöre halkının ve kamuda çalışanların 
yararlanmasının sağlanması planlanmaktadır.  

 
III.5. Proje kapsamında olmayan ancak projenin gerçekleşebilmesi için ihtiyaç 

duyulan ve yatırımcı firma veya diğer firmalar tarafından gerçekleştirilmesi 
beklenen diğer ekonomik, sosyal ve alt yapı faaliyetleri. 

 
Santral için gerekli yakıt ihtiyacının en uygun şartlarda karşılanabilmesi için, mevcut 

linyit kömürü rezervi bakımından zengin olan, bölgeye yakın ve işletme ruhsatları Ant 
Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti.’ye ait alanlarda Uzun Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam 
mekanize) yer altı işletmesi yapılması planlanmaktadır. 

 
Proje kapsamında desülfürizasyon amacıyla kazanda kömürle birlikte yakılacak 

kireçtaşı  bölge kaynaklarından satın alınmak suretiyle temin edilecektir. 
 
Termik Santralin su ihtiyacının, yine aynı mevkide açılacak olan kuyular vasıtasıyla 

yeraltı su kaynaklarından ve uzun ayak madencilik teknolojisi ile Ant Enerji San.ve 
Tic.Ltd.Şti. tarafından işletilecek olan ve yeraltından kömürün çıkarılması sırasında 
galerilerden gelecek olan sudan  temin edilmesi planlanmaktadır. 

 
Akışkan yatakta yakma tesislerinde yanma sonrası oluşan kuru ve depolanabilir kül 

ve alçıtaşı elde edilmektedir. Bu kül; uçucu kül olarak alınabildiği gibi kazan altından da 
alınabilmekte olup; atık çamur stabilizasyonu, yol yapımında taban malzemesi, atık 
alanlarının kapatılması, açık maden ocaklarının geri kazanımında dolgu maddesi olarak, 
alçıpan ve  briket sanayinde, çimento fabrikalarında klinkere katkı malzemesi olarak  
kullanılabilir.  

 
Üretilen elektrik enerjisi, EPDK’dan lisans alınmasını takiben TEIAŞ’la yapılacak 

Bağlantı Anlaşmasına göre, TEİAŞ’ın vereceği karara bağlı olarak en yakın trafo 
merkezine (Yatağan TM) veya Santral mahalline çok yakından geçen YG İletim Hatlarına 
girdi-çıktı şeklinde bağlanarak enterkonnekte ulusal şebekeye ulaştırılacaktır. 20.02.2001 
tarih ve 4628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamen serbest piyasada satılarak 
değerlendirilecektir. 

 
ANTES Projesinde elektrik üretimi için yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği”ne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan, ÇED Olumlu kararından 
sonra gerekli Üretim Lisansı alınacaktır. 
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Projenin inşaat ve işletme döneminde, proje kapsamında olmayan ancak ihtiyaç 
duyulan faaliyetler kapsamında, karayolu, servis yolu, üretilen enerjinin iletim hattı ve 
sosyal tesislerin yer alması; ticari faaliyetlerin artması ve belediye hizmetlerinin gelişmesi 
beklenmektedir.  

 
III.6. Kamulaştırma ve/veya yeniden yerleşimin nasıl yapılacağı, 
 
Proje alanı içerisinde (Termik Santral Alanı) bulunan orman sayılan alanların 

kullanımı için, 6831 Sayılı Orman Kanunun, 5192 sayılı kanunla değişik, 17/3 maddesi 
gereği ''Orman İzni'' Orman Genel Müdürlüğü’nden alınacaktır. 

 
Proje kapsamında kullanılacak tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılması için 

ise, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 
sayılı ‘’Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’’ hükümleri gereğince, Muğla Tarım İl 
Müdürlüğü ve/veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınacaktır.  

 
Proje kapsamında özel mülkiyete ait alanların kullanılması durumunda, 

kamulaştırma çalışmalarında öncelikli olarak karşılıklı anlaşma yoluna gidilecek, 
anlaşmazlık durumlarında ise 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c ve d fıkraları gereği 
çerçevesinde kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c 

fıkrası gereğince; kamulaştırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
tarafından yürütülecek, verilecek olan kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine 
geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar tapu kütüğünde hazine adına tescil edilecektir. 

 
III.7. Diğer Hususlar 
 
Bu bölümde incelenecek başka bir husus bulunmamaktadır.  
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM IV 
 

TERMİK SANTRAL ve KÜL DEPOLAMA 
TESİSİ KAPSAMINDA ETKİLENECEK 
ALANIN BELİRLENMESİ ve BU ALAN 

İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL 
ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 30

BÖLÜM IV: TERMİK SANTRAL ve KÜL DEPOLAMA TESİSİ KAPSAMINDA 
ETKİLENECEK ALANIN BELİRLENMESİ ve BU ALAN İÇİNDEKİ MEVCUT ÇEVRESEL 
ÖZELLİKLERİN AÇIKLANMASI 
 

IV.1. Projeden Etkilenecek Alanın Belirlenmesi, (Etki Alanının Nasıl ve Neye 
Göre Belirlendiği Açıklanacak ve Etki Alanı Harita Üzerinde Gösterilecek)  

 
Projeden etkilenecek alanın belirlenebilmesi için projeden kaynaklanan çevresel, 

ekonomik ve sosyal boyutlardaki etkilerin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
etkilerin bazıları doğrudan, bazıları ise dolaylı etkiler olup; “proje etki alanı” faaliyetin hava 
kalitesi modeli, flora, fauna, gürültü, istihdam, hizmet, tarım ve orman alanları vb. etkenler 
göz önünde bulundurularak seçilmiştir. 

 
Proje kapsamında üretilecek elektrik enerjisinin tüketicilere sunulması bakımından 

yurtiçi ve yurtdışı lokasyonların, sosyo-ekonomik etkiler bakımından ise Turgut Beldesi, 
Yatağan İlçesi ile Muğla İli başta olmak üzere tüm ülkenin olumlu yönde etkileneceği 
öngörülmektedir.  

 
Projenin çevresel etki alanları için inşaat ve işletme aşamaları gözönüne alındığında, 

uzun ve kısa dönemli olmak üzere iki ayrı nitelikte etki söz konusu olacaktır. Arazi hazırlık 
ve inşaat aşamasındaki çevresel etkiler geçici etkiler olup, kısa sürelidirler. Bu etkilere ait 
bilgiler ve alınacak önlemlerle ilgili detay bilgiler Bölüm V.1’de verilmiştir.  

 
Projenin arazi hazırlama ve inşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan 

kaynaklanacak toz, gürültü vb. etkiler kısa vadeli ve geçici olacaktır. Arazi hazırlama ve 
inşaat aşamasında çevresel etki alanının belirlenmesinde; yapılan emisyon ve gürültü 
hesaplamaları dikkate alınmıştır. 

 
İnceleme alanı içerisinde yapılan modelleme çalışması sonucunda yer seviyesi toz 

emisyonu değerleri SKHKYY Ek-2’de belirtilen UVS ve KVS değerlerini aşmamaktadır. Bu 
nedenle arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çevresel etki alanı gürültü modellemesi 
dikkate alınarak proje alanı merkez olmak üzere 7 km, yarıçaplı dairesel bir alan olarak 
belirlenmiştir.  

 
İşletme aşamasındaki çevresel etkiler ise uzun süreli etkiler olup, bu aşamadaki 

çevresel etkiler Bölüm V.2’de detaylı olarak açıklanmıştır. Projenin hava kalitesine 
etkilerini belirlemek amacıyla SKHKKY Ek-2’de belirtildiği üzere; tesisi merkez alacak 
şekilde oluşturulan 14 km x 14 km’lik bir inceleme alanı çerçevesinde modelleme 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Modelleme girdileri, sonuçları ve değerlendirilmeleri ile ilgili 
detaylı bilgiler Bölüm V.2.8’de verilmiştir.                  

 
Faaliyetin işletme aşamasında çevresel etki alanı; yapılan hava dağılım modelleme 

çalışmaları ve gürültü hesaplamaları da dikkate alınarak, baca merkez olmak üzere yine  
7 km yarıçaplı dairesel bir alan olarak belirlenmiştir.  
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IV.2. Etki Alanı İçerisindeki Fiziksel Ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri Ve Doğal 
Kaynakların Kullanımı  
 

IV.2.1. Meteorolojik ve İklimsel Özellikler (Bölgenin genel ve yerel iklim 
koşulları, projenin bulunduğu mevkiinin topografik yapısı, aylık, mevsimlik ve yıllık 
sıcaklık, yağış bağıl nem ve buharlaşma rejimleri, bunların grafikleri, enverziyonlu 
gün sayıları, kararlılık durumu, rüzgar yönü ve hızı, yıllık ve mevsimlik rüzgar gülü, 
fırtınalı günler sayısı, vb.) 
 

İklimsel Özellikler 
 
Herhangi bir bölge üzerinde arazinin değerlendirilmesi, uygulamalı veya temel bir 

perspektif içerisinde araştırılmak istendiğinde çevre, dolayısı ile bunun başlıca 
faktörlerinden biri olan iklim başta gelmektedir.  

 
İklim, dolaylı ve dolaysız etkileri ile canlıların bir yerde yerleşme ve yaşama 

imkanlarını sağlayan önemli bir faktördür. Bu nedenle, bir yerin çevresel özellikleri 
incelenirken, gerek bölgesel gerekse yerel ölçekteki iklim özellikleri önem taşımaktadır. Bu 
bölümde, bölgenin mevcut özellikleri incelenmiştir.  

 
Muğla ili Akdeniz iklimi etkisinde kalmaktadır. İklim üzerinde deniz etkisi ve 

yükseltinin yanı sıra, yer şekillerinin uzanışı da rol oynar. 800 m yüksekliğe kadar 
alanlarda “Asıl Akdeniz İklimi” ve daha yüksek alanlarda “Akdeniz Dağ İklimi” rol oynar. 
Max-Min sıcaklık değerleri, nemlilik, yağış miktarı ve hakim rüzgar yönleri yerel coğrafik 
koşullara göre değişmektedir. 

 
Akdeniz iklimi ve enlem etkisine bağlı olarak yazları artan sıcaklık değerleri, kışları 

deniz etkisine ve yüksekliğe bağlı olarak kıyılarda ılık, dağlık kesimlerde düşüktür.  
 
Muğla İli’ nin meteorolojik durumunun değerlendirilmesinde Devlet Meteoroloji İşleri 

Genel Müdürlüğü’ nden temin edilen Muğla-Yatağan Meteoroloji İstasyonu’ na ait rasat 
kayıtlarından yararlanılmıştır. 

 
Meteorolojik Özellikler 
 
Muğla ili Akdeniz iklimi etkisi altında kalmaktadır. İklim üzerinde deniz etkisi ve 

yükseltinin yanı sıra, yer şekillerinin uzanışı da büyük rol oynar. 800 m. yüksekliğe kadar 
olan alanlarda “Asıl Akdeniz İklimi” ve daha yüksek alanlarda “Akdeniz Dağ İklimi” 
hissedilir. Maksimum-minimum sıcaklık değerleri, nemlilik, yağış miktarı ve hakim rüzgar 
yönleri coğrafik koşullara göre değişmektedir. 

 
Akdeniz iklimi ve enlem etkisine bağlı olarak yazları artan sıcaklık değerleri, kışları 

deniz etkisine ve yüksekliğe bağlı olarak kıyılarda ılık, dağlık kesimlerde düşüktür. 
  
Proje alanının meteorolojik durumunun değerlendirilmesinde alana yakınlığı 

sebebiyle Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin edilen Muğla ili Yatağan 
İlçesi Meteoroloji İstasyonu’na ait 1975-2006 yılları arasındaki rasat kayıtlarından 
yararlanılmış olup, kayıtlar eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-1).  

 
Sıcaklık 
 
Muğla İli’ nde mevsimler ve gece-gündüz arasında önemli sıcaklık farkı 

bulunmamaktadır. Verilere göre Muğla İli, Yatağan İlçesi yıllık ortalama sıcaklık 16,2 0C, 
yıllık ortalama en yüksek sıcaklık 23,1 0C ve yıllık ortalama düşük sıcaklık 9,5 0C’ dir. 
Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül Ayları ilin en fazla güneşli günlerinin yaşandığı aylardır.  
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Muğla İli Yatağan İlçesi’nde en düşük sıcaklık -8,8 oC ile Şubat Ayı’nda, en yüksek 
sıcaklık ise 44,2 oC ile Ağustos Ayı’nda kaydedilmiştir. Sıcaklık, Şubat Ayı’ndan Ağustos 
Ayı’na kadar düzenli olarak artmakta; Ağustos Ayı’ndan Şubat Ayı’na kadar da yine düzenli 
olarak azalmaktadır. İlde, 5 cm’deki toprak sıcaklığı ortalama 18,3 oC olup, Muğla İli, Yatağan 
İlçesi’ne ait sıcaklık değerleri Tablo IV.2.1.1’de, grafiksel gösterimi ise Şekil IV.2.1.1’de 
verilmiştir. 

 
 
Tablo IV.2.1.1. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait Sıcaklık Değerleri 

 

AYLAR ORT. 
SICAKLIK (oC) 

EN DÜŞÜK 
SICAKLIK (oC)

ORT. DÜŞÜK 
SICAKLIK (oC)

EN YÜKSEK 
SICAKLIK (oC)

ORT. YÜKSEK 
SICAKLIK (oC) 

ORT.  TOPRAK (5cm) 
SICAKLIĞI (oC) 

Aralık 8,0 -6,7 3,8 23,5 13,0 7,3 
Ocak 6,7 -6,8 2,3 21,4 11,9 6,1 
Şubat 7,3 -8,8 2,6 23,7 12,7 7,5 
KIŞ 7,3 -8,8 2,9 23,7 12,5 6,97 
Mart 10,0 -6,0 4,3 30,2 16,2 11,4 
Nisan 14,0 -3,1 7,7 31,0 20,6 16,5 
Mayıs 19,0 3,1 11,3 37,5 26,3 22,7 
İLKBAHAR 14,3 -6,0 7,77 37,5 21,0 16,87 
Haziran 24,1 5,9 15,4 40,5 31,6 28,0 
Temmuz 27,4 11,0 18,5 43,5 35,0 31,7 
Ağustos 26,8 10,7 18,1 44,2 35,0 31,5 
YAZ 26,1 5,9 17,3 44,2 33,87 30,4 
Eylül 22,4 6,7 14,1 41,5 31,0 26,4 
Ekim 17,1 -0,70 10,1 36,6 25,2 18,9 
Kasım 11,5 -4,5 6,1 30,4 18,1 11,1 
SONBAHAR 17,0 -4,5 10,1 41,5 24,76 18,8 
YILLIK 16,2 -8,8 9,5 44,2 23,1 18,3 

 
Kaynak: Muğla-Yatağan Meteoroloji İstasyonu Rasat Kayıtları 
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Şekil IV.2.1.1. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait Ortalama Sıcaklık Değerlerinin Grafiksel Gösterimi 
Kaynak: Muğla-Yatağan Meteoroloji İstasyonu Rasat Kayıtları     
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Yağış 
 
Muğla İli, Yatağan İlçesi rasat kayıtlarında ilçeye düşen yıllık ortalama toplam yağış 

miktarı 649,6 mm olarak kaydedilmiştir. İlçede yıllık ortalama kar yağışlı günler sayısı 2,4, 
maksimum kar örtüsü kalınlığı 17.0 cm, ortalama kar örtülü günler sayısı 0,7, ortalama 
kırağılı günler sayısı 48,0 sisli günler sayısı 14,4, dolulu günler sayısı 2,4, olarak tespit 
edilmiştir. En çok yağış alan ay Aralık, en az yağış alan ay ise Ağustos Ayı’dır. Muğla İli, 
Yatağan İlçesi’ne ait yağış verileri Tablo IV.2.1.2’de, grafiksel gösterimi ise Şekil 
IV.2.1.2’de verilmiştir. 

 
 

Tablo IV.2.1.2. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne  Ait Yağış Verileri 
 

AYLAR 

ORT. 
TOPLAM 
YAĞIŞ 

MİKTARI 
(mm) 

GÜNLÜK 
MAX. YAĞIŞ 

MİKTARI 
(mm) 

YAĞIŞ≥0,1MM 
OLDUĞU 
GÜNLER 
SAYISI  

ORT. 
KAR 

YAĞIŞLI 
GÜNLER 
SAYISI 

MAX. KAR 
ÖRTÜSÜ 

KALINLIĞI 
(cm) 

ORT. KAR 
ÖRTÜLÜ 
GÜNLER 
SAYISI 

ORT. 
KIRAĞILI 
GÜNLER 
SAYISI 

ORT. 
ORAJLI 
GÜNLER 
SAYISI 

ORT. 
SİSLİ 

GÜNLER 
SAYISI 

ORT. 
DOLULU 
GÜNLER 
SAYISI 

Aralık 119,8 89,5 15,5 0,3 - 0,0 9,0 3,2 4,7 0,2 
Ocak 110,3 67,4 15,7 0,8 10,0 0,3 12,0 3,1 3,8 0,5 
Şubat 85,0 50,4 12,8 0,6 17,0 0,3 10,8 2,4 1,2 0,2 
KIŞ 315,1 89,5 44,0 1,7 17,0 0,6 31,8 8,7 9,7 0,9 
Mart 78,0 62,1 11,8 0,5 3,0 0,1 8,4 3,1 1,0 0,3 
Nisan 47,8 64,7 9,5 0,1 - - 0,9 3,2 0,5 0,3 
Mayıs 32,6 74,0 6,6 - - - - 4,5 0,4 0,3 
İLKBAHAR 158,4 74,0 27,9 0,6 3,0 0,1 9,3 10,8 1,9 0,9 
Haziran 18,1 31,8 3,3 - - - - 3,3 0,2 0,2 
Temmuz 10,1 40,0 1,5 - - - - 2,0 - 0,1 
Ağustos 4,0 29,8 0,9 - - - - 1,7 - 0,1 
YAZ 32,2 40,0 5,7 - - - - 7,0 0,2 0,4 
Eylül 11,5 62,3 2,1 - - - 0,3 1,8 0,1 0,0 
Ekim 36,8 51,5 5,5 - - - 0,5 1,9 0,5 0,1 
Kasım 95,6 88,1 10,1 0,1 - - 6,1 3,1 2,0 0,1 
SONBAHAR 143,9 88,1 17,7 0,1 - - 6,9 6,8 2,6 0,2 
YILLIK 649,6 89,5 95,3 2,4 17,0 0,7 48,0 33,3 14,4 2,4 

Kaynak: Muğla-Yatağan Meteoroloji İstasyonu Rasat Kayıtları  
 
   

     
Şekil IV.2.1.2. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne  Ait Ortalama Yağış Miktarlarının Aylara Göre Grafiksel Gösterimi 
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Şekil IV.2.1.3. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne  Ait Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı ve Max.Kar Örtüsü Kalınlığı 

Miktarlarının Aylara Göre Grafiksel Gösterimi 
 

 
Şekil IV.2.1.4. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne  Ait Ortalama Ortalama Kar Örtülü Günler Sayısı ve Ortalama Sisli 

Günler  Sayısının  Aylara Göre Grafiksel Gösterimi 
Kaynak: Muğla-Yatağan Meteoroloji İstasyonu Rasat Kayıtları    

 
 
Nispi (Bağıl) Nem, Buharlaşma ve Basınç  
 
Bağıl nem, özellikle gürültü hesaplamalarında kullanılan bir parametre olup, Muğla-

Yatağan Meteoroloji İstasyonu kayıtlarına göre yıllık ortalama bağıl nem % 60’dır. İlçede 
ölçülen en yüksek yerel basınç 989,3 hPa, en düşük yerel basınç ise 866,6 hPa olarak 
ölçülmüş olup, ortalama yerel basınç 971,2 hPa’dır. “DMİ Genel Müdürlüğü” tarafından 
temin edilen Muğla ili-Yatağan İlçesi’ne ait bağıl nem, buharlaşma ve basınç verileri Tablo 
IV.2.1.3’de, grafiksel gösterimleri ise Şekil IV.2.1.3’de verilmiştir.  

 
 
 
 
Tablo IV.2.1.3. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait Bağıl Nem, Buharlaşma ve Basınç Verileri 
 

AYLAR ORT. EN DÜŞÜK ORT. GÜNLÜK EN ÇOK ORT. YEREL EN DÜŞÜK EN YÜKSEK 

Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı 
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Max. Kar Örtüsü Kalınlığı (cm) 
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Ortalama Sisli Günler Sayısı 
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BAĞIL 
NEM (%) 

BAĞIL NEM 
(%) 

BUHARLAŞMA 
(mm) 

BUHARLAŞMA 
(mm) 

BASINÇ 
(hPa) 

YEREL 
BASINÇ (hPa) 

YEREL 
BASINÇ (hPa) 

Aralık 76 18 21,0 8,0 974,1 952,3 989,3 
Ocak 73 10 33,8 2,9 973,6 874,9 988,4 
Şubat 69 11 44,6 5,9 972,5 868,6 987,1 
KIŞ 72,67 10 33,1 8,0 973,4 868,6 989,3 
Mart 66 9 - 0,0 971,4 869,5 985,5 
Nisan 62 9 111,3 9,8 970,3 955,8 984,2 
Mayıs 57 8 170,0 10,2 970,4 958,6 979,2 
İLKBAHAR 61,67 8 140,65 10,2 970,7 869,5 985,5 
Haziran 48 8 235,7 13,3 969,1 867,8 977,1 
Temmuz 44 9 281,0 16,0 966,6 866,6 974,2 
Ağustos 47 9 253,6 12,8 967,5 961,4 974,1 
YAZ 46,3 8 256,77 16,0 967,7 866,6 977,1 
Eylül 51 10 182,7 15,2 970,8 871,0 979,0 
Ekim 60 5 112,7 8,4 973,5 959,6 982,5 
Kasım 69 11 41,4 6,3 974,4 959,2 985,8 
SONBAHAR 60 5 112,3 15,2 972,9 871,0 985,8 
Yıllık 60 5 135,7 16,0 971,2 866,6 989,3 

Kaynak: Muğla-Yatağan Meteoroloji İstasyonu Rasat Kayıtları 
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Şekil IV.2.1.3. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait Bağıl Nem Verilerinin Grafiksel Gösterimleri 
Kaynak: Muğla-Yatağan Meteoroloji İstasyonu Rasat Kayıtları 
 
 
Enverziyonlu Gün Sayıları ve Kararlılık Durumu: Atmosfer içerisinde yukarı 

seviyelere doğru çıkıldıkça hava sıcaklığının azalması yerine artması olayına enverziyon 
(inversiyon) adı verilmektedir. Yer seviyesindeki enverziyonun temel nedeni, üst seviyeleri 
etkilemeyen alt seviyedeki radyasyonel soğumadır. Serbest atmosferde enverziyon, sıcak 
hava kütlesinin soğuk hava üzerine tırmanmasıyla gerçekleşir ve buna da cephe 
enverziyonu denmektedir. Yüksek basınç alanlarında görülen enverziyon ise çökme 
enverziyonudur. Enverziyonun olduğu koşullarda, enverziyon tabakası oldukça statik 
kararlıdır ve türbülans yoktur. Genellikle tabaka bulutların ve adveksiyon sislerinin 
tepelerinde görülür. Açık gecelerde radyasyon kaybı, devamlı çökme, tropopoz ve 
cephesel faaliyetlerle ilgili olarak enverziyon görülmektedir.  

Atmosferik kararlılık ile karışım yüksekliği bilgileri, bacadan çıkacak duman ve 
gazların dikey dağılım üst limitinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, 
kararlılık şartları ve karışım yüksekliği kirleticilerin atmosferik dağılımını etkileyen en 
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önemli faktörlerdir. Karışım yüksekliği atmosfere atılan kirleticilerin dağılımı açısından 
büyük önem arz etmekte olup, karışım yüksekliği, kirleticilerin dağılabileceği hacmi 
göstermektedir. Karışım yüksekliğinin düşük olması, birim hacimdeki kütlenin, dolayısıyla 
da konsantrasyonun artması anlamına gelmektedir (konsantrasyon=kütle/hacim).  

 
Karışım yüksekliğinin yüksek olması ise atmosfere atılan kirleticilerin daha etkin 

biçimde karışmasına, dağılmasına ve yer seviyesi konsantrasyonlarının daha az 
gözlenmesine olanak sağlamaktadır. Diğer bir deyişle; karışım yüksekliği kirleticilerin 
atmosferdeki seyrelme oranını tayin etmektedir. 

 
Karışım yüksekliği sabahın ilk saatlerinde düşük olmakta, gün içerisinde ise öğleden 

sonra esen kuvvetli rüzgarların etkisiyle artmaktadır. Ülkemizde karışım yükseklikleri 
sadece 7 şehir merkezinde hesaplanmakta olup, bu merkezlerden proje sahasının iklimsel 
özelliklerine en yakın istasyon İzmir’dir. Enverziyonlu gün sayıları ve kararlılık durumu ile 
ilgili detaylı bilgiler hava dağılım modelleme çalışmalarının yapıldığı Bölüm V.2.8’de 
detaylı olarak verilmiştir.  

 
Rüzgar  
 
Bir bölgedeki rüzgar rejimi, kirleticilerin dağılımında önemli rol oynamaktadır. 

Özellikle bölgedeki hakim rüzgar yönü ve şiddeti, nokta kirletici kaynaklardaki koku, 
emisyon, ses, vb. kirleticilerin dağılmasında en etkin faktörlerin başında gelmektedir.  

 
Proje alanına yakınlığı sebebiyle meteorolojij verilerinden yararlanılan Muğla İli, 

Yatağan İlçesi’nde hakim rüzgar yönü N (kuzey), en hızlı esen rüzgar hızı ise ESE 
(doğugüneydoğu) yönünde 24,8 m/s olarak kaydedilmiştir. İlde ortalama fırtınalı günlerin 
sayısı 3,6, ortalama rüzgar hızı ise 1,8 m/s’dir.  

 
Muğla İli, Yatağan İlçesi rasat kayıtlarına ait rüzgar verileri Tablo IV.2.1.4 ve              

Tablo IV.2.1.5’de, yönlere göre ortalama rüzgar hızı ve esme sayılarını gösteren yıllık 
rüzgar diyagramları Şekil IV.2.1.4’de, yönlere göre esme sayıları için hazırlanan mevsimlik 
rüzgar diyagramları Şekil IV.2.1.5, Şekil IV.2.1.6, Şekil IV.2.1.7 ve Şekil IV.2.1.8’de 
verilmiştir. 

 
 
Tablo IV.2.1.4. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait Rüzgar Verileri 
 

AYLAR 
ORT. 

RÜZGAR HIZI 
(m/s) 

EN HIZLI ESEN 
RÜZGAR YÖNÜ 

VE HIZI (m/s) 

ORT. FIRTINALI 
GÜNLER SAYISI 

(Rüzgar Hızı ≥ 17,2 
m/s) 

ORT. KUVVETLİ  
RÜZGARLI GÜNLER 
SAYISI (Rüzgar Hızı 

10,8-17,1 m/s) 

EN ÇOK ESEN 
RÜZGAR YÖNÜ 

Aralık 1,8 SE-24,5 0,4 4,7 SE 
Ocak 1,8 NNW-24,2 0,5 4,1 SE 
Şubat 2,2 ESE-24,8 0,9 4,7 SE 
KIŞ 1.93 ESE-24,8 0,6 4,5 SE 
Mart 2,0 ENE-22,8 0,7 5,2 N 
Nisan 2,0 SE-24,3 0,2 4,2 SE 
Mayıs 1,7 E-24,6 0,0 3,8 WNW 
İLKBAHAR 1,9 E-24,6 0,45 4,4 N 
Haziran 1,8 WSW-18,3 0,1 5,5 NW 
Temmuz 1,9 S-20,5 0,1 5,6 N 
Ağustos 1,7 NE-18,3 0,1 4,4 N 
YAZ 1,8 S-20,5 0,1 5,17 N 
Eylül 1,6 WSW-20,7 0,2 4,0 NNW 
Ekim 1,5 W-18,3 0,1 2,6 NNE 
Kasım 1,8 WSW-20,5 0,3 4,4 NNE 
SONBAHAR 1,63 WSW-20,7 0,2 3,67 NNE 
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AYLAR 
ORT. 

RÜZGAR HIZI 
(m/s) 

EN HIZLI ESEN 
RÜZGAR YÖNÜ 

VE HIZI (m/s) 

ORT. FIRTINALI 
GÜNLER SAYISI 

(Rüzgar Hızı ≥ 17,2 
m/s) 

ORT. KUVVETLİ  
RÜZGARLI GÜNLER 
SAYISI (Rüzgar Hızı 

10,8-17,1 m/s) 

EN ÇOK ESEN 
RÜZGAR YÖNÜ 

YILLIK 1,8 ESE-24,8 3,6 53,2 N 
Kaynak: Muğla-Yatağan Meteoroloji İstasyonu Rasat Kayıtları 
 
 
Tablo IV.2.1.5. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait Yönlere Göre Aylık ve Yıllık Rüzgar Hızı ve Esme Sayıları 
Toplamları 

 
AYLAR 

YÖN METEOROLOJİK ELEMAN 

A
ra

lık
 

O
ca

k 

Şu
ba

t 

M
ar

t 

N
is

an
 

M
ay
ıs

 

H
az

ira
n 

Te
m

m
uz

 

A
ğu

st
os

 

Ey
lü

l 

Ek
im

 

K
as
ım

 

YILLIK

N Esme Sayıları Toplamı 221 219 233 256 199 185 224 312 299 227 230 208 2813 

N Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 2,2 2,1 2,4 2 1,9 2 2,3 2,5 2,2 2,1 2,2 2,1 2,2 

NNE Esme Sayıları Toplamı 225 232 217 255 188 157 168 250 191 225 265 230 2603 

NNE Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 2 2,2 2,5 2,3 2,1 1,9 2,3 2,6 2,2 2,1 2,1 2 2,2 

NE Esme Sayıları Toplamı 202 173 205 231 185 154 187 211 220 198 206 226 2398 

NE Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,9 1,8 2,1 1,9 1,7 1,8 1,8 2,2 2 1,6 1,7 1,8 1,9 

ENE Esme Sayıları Toplamı 100 82 84 114 110 98 67 52 50 71 94 93 1015 

ENE Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,9 1,3 1,9 1,9 2 1,5 2 2,2 0,9 1,2 1,2 1,4 1,6 

E Esme Sayıları Toplamı 176 161 158 180 178 159 128 85 103 116 194 160 1798 

E Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,9 1,3 1,6 1,6 1,7 1,2 1 1,1 0,9 0,9 1,1 1,6 1,4 

ESE Esme Sayıları Toplamı 167 153 180 154 177 125 79 47 36 62 108 166 1454 

ESE Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 3,4 3,3 3,5 3,2 3,2 2,3 2,1 1,8 1,9 1,6 2,4 3,3 2,9 

SE Esme Sayıları Toplamı 263 270 238 239 228 207 102 70 52 79 135 205 2088 

SE Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 3,2 3,3 3,7 3,4 2,9 2,5 1,5 1,2 1,4 1,7 2,5 3,4 2,9 

SSE Esme Sayıları Toplamı 183 154 158 176 169 119 67 41 49 60 86 156 1418 

SSE Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 3,7 3,9 3,9 3,9 3,5 2,9 2,4 2 1,8 3 3 3,5 3,4 

S Esme Sayıları Toplamı  55 81 64 69 98 100 82 62 46 47 44 58 806 

S Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 3 2,9 3 3,6 3,4 2,2 1,8 1,7 1,5 1,9 2,7 3,2 2,6 

SSW Esme Sayıları Toplamı  42 47 34 42 76 82 65 74 60 42 42 34 640 

SSW Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 2,1 2,2 2,4 3 2,7 2,8 2,2 2,2 2,2 2,1 2,8 2,7 2,5 

SW Esme Sayıları Toplamı 82 85 76 71 117 174 157 120 117 128 62 54 1243 

SW Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,7 1,9 2 2,4 2,2 2 2 1,9 1,8 2 2,2 1,9 2 

WSW Esme Sayıları Toplamı 87 71 59 70 107 161 164 163 157 113 62 73 1287 

WSW Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,1 1,7 2 2,2 1,9 2,3 2,5 2,3 2,6 2,9 2,1 1,4 2,2 

W Esme Sayıları Toplamı 109 104 74 107 103 172 177 141 180 149 104 89 1509 

W Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1 1,4 1,3 1,6 1,5 1,8 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,4 1,7 

WNW Esme Sayıları Toplamı 154 162 143 155 178 232 232 221 246 209 162 163 2257 

WNW Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,3 1,5 1,8 1,9 1,9 2 2,3 1,8 2,1 2,3 1,6 1,5 1,9 

NW Esme Sayıları Toplamı 147 216 179 176 191 193 282 304 311 240 218 172 2629 

NW Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,6 1,7 1,8 2,1 1,8 2 2,3 2,3 2,1 2 1,8 1,6 2 

NNW Esme Sayıları Toplamı 191 185 207 207 170 178 268 308 263 249 240 200 2666 

NNW Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,9 2,4 2,6 2,4 2,3 2,2 2,7 2,9 2,5 2,2 2 2,2 2,4 
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Şekil IV.2.1.4. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait Yıllık Rüzgar Verilerinin Grafiksel Gösterimi 

 

 
Şekil IV.2.1.5. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait Kış Mevsimi Rüzgar Verilerinin Grafiksel  Gösterimi 

 

 
 

Şekil IV.2.1.6. Çankırı İli, Çerkeş İlçesi’ne Ait İlkbahar Mevsimi Rüzgar Verilerinin Grafiksel Gösterimi 
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Şekil IV.2.1.7. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait Yaz Mevsimi  Rüzgar Verilerinin Grafiksel Gösterimi 

 

 
 

Şekil IV.2.1.8. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait Sonbahar Mevsimi Rüzgar Verilerinin Grafiksel Gösterimi 
 
 

IV.2.2. Jeolojik Özellikler (jeolojik yapının fiziko-kimyasal özellikleri, tektonik 
hareketler, mineral kaynaklar, heyelan, benzersiz oluşumlar, çığ, sel, kaya düşmesi 
başlıkları altında incelenmesi, proje sahasının 1/25.000 ölçekli genel jeoloji haritası 
ve 1/2.000 veya 1/5.000 Ölçekli Mühendislik haritalarında jeolojik birimlerin –
Litolojik özelliklerine göre belirtilmesi, varsa proje alanının jeolojik ve jeoteknik etüt 
raporları) 

 
Genel Jeoloji 
 
Proje alanının da yer aldığı Güneybatı Anadolu bölgesi’nin yapısal şemasına  

bakıldığında; Menderes Masifi birimleri, Likya Napları ile Beydağları Otoktonu gibi 
yapıların egemen olduğu gözlenmektedir. Ayrıca paraalakton konumlu Eosen-Miyosen 
yaşlı kaya birimlerle, Pliyo-Kuvaterner’li seriler geniş bir alan kaplarlar. 
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Bölgede Mesozoik-Senozoik yaşlı kaya birimleri ile küçük tektonik dilimler şeklinde 
Paleozoik yaşlı kaya birimleri bulunur. Bunların çoğunluğu allokton konumlu olup, Likya 
Napları olarak bilinir. Tektonik pencereler halinde yüzeylenen otokton konumlu kaya 
birimleri ise Beydağları Otoktonu olarak tanımlanmıştır. Ayrıca Beydağları Otoktonu ile 
Likya Napları arasında, ara zon olarak tanımlanan Yeşilbarak Napı yer alır. Bölgede bir 
kısım allokton Likya Napı ve üzerinde gelişmiş Eosen-Alt Miosen yaşlı örtü birimleri de 
yüzeylenir. Bölgede Menderes Masifi’ni oluşturan otokton kaya toplulukları stratigrafik 
olarak alttan üste doğru Çine Grubu (sedimanter kökenli gözlü gnayslar, almandin-anfibolit 
fasiyesinde çeşitli gnayslar,migmatitler ve çeşitli şistler), Kavaklıdere Grubu (Çine 
Grubu’ndan türemiş gnays, granit, aplit, çeşitli şişt ve kuvars çakıllarından oluşan taban 
konglomerası), Marçal Grubu (genellikle düşük derecede oluşmuş metamorfik karbonatlı 
kayaçlar) ve Ören Ünitesi (pelajik-hemipelajik karbonatlar) ile sıralanır. Ören Ünitesi 
tektonik olarak peridotit napları (Likya Napları) ile üzerlenir. 

 
Muğla İl alanında, hemen hemen bütün jeolojik zamanlarda ortaya çıkmış 

oluşumlara rastlanır. İldeki Prekambriyen (ilk zaman) serileri, Yatağan ve Milas İlçeleri’nin 
kuzeyindeki dağlık kesimden başlayıp, daha kuzeye doğru geniş alanlarla yayılan gnays, 
mikaşist, ince taneli şist ve kuvarsit gibi oluşumlardır. Bu yapı daha sonra kuzeybatıdan 
güneydoğuya doğru uzanmaktadır. İlk zaman serilerini, güneyden Paleozoik yaşlı greler, 
mermerler ve şistler örtmektedir. Yatağan–Muğla oluğunun güneyinde rastlanan çeşitli 
mermer ile kristalli kalkerler, killi şistler, greler, konglomeralar, silisli şistler ve yer yer de 
fillatlar bütünüyle Paleozoik’e ait serileridir. Muğla’nın doğusundaki dağlık kesimin temelini 
oluşturan gre, konglomera ve bitki fosilli kalkerler ile Göktepe’deki Permiyen tabakaları 
altında yer alan koyu renkli mikaşistler ise ilk zaman oluşumlarıdır.  

 
Proje (Faaliyet Alanı) Jeolojisi 
 
Bölgede Yatağan ovasının kuzeyindeki yükseltileri genelde sağlam ve dayanımlı 

olan gri-krem renkli gnayslar oluştururken ovanın güneyindeki yükseltilerde ise 
kahverenkli-yeşil renkli şistler bulunmaktadır. Ovanın doğusundaki yükseltilerde ise 
beyaz-gri renkli kristalize kireçtaşları-dolomitik kireçtaşları (mermer) yer yer diskordans ile 
şistler üzerine gelmektedirler. Bir çöküntü havzası konumunda olan Yatağan ovasında ise 
Neojen çökeller (çakıl, kum, kiltaşı, marn, kumtaşı, konglomera) yaygın olarak bulunmakta 
olup özellikle Dipsiz çayı ve çevresinde Kuvaterner alüvyonlar izlenmektedir.  

 
Proje alanı (Termik Santral-Kül Depolama Alanı) bölgede geniş alanlar kaplayan ve 

temeli oluşturan Paleozoyik yaşlı gnays ve şistler üzerinde yer almaktadır. Termik santral 
alanının hemen güneyinde temel birimlerin üzerine uyumsuz olarak gelen Neojen’e ait 
çakıl, kum, kiltaşı, marn, kumtaşı, konglomera ile Kuvaterner yaşlı alüvyonlar mostra 
vermektedir.  

 
Proje alanı stratigrafik jeolojisi bölgenin detay jeolojisini ortaya koyan ve MTA 

tarafından hazırlanan Atalay,Z.,1980, Muğla Yatağan ve Yakın Dolayı Karasal Neojen’inin 
Stratigrafi Araştırması, MTA ile Karaca, K., Ünal, D., vd., 1990, “Turgut (Muğla-Yatağan) 
Linyit Sektörü Rezerv Raporu”, MTA,  raporlarından faydalanılarak hazırlanmıştır.  

 
Termik santral alanı ve kül depolama alanı ve çevresinde yer alan jeolojik birimler ve 

litolojik özellikleri yaşlıdan gence doğru aşağıda verilmiştir. Proje alanına ait 
genelleştirilmiş stratigrafik sütun kesit  Şekil IV.2.2.1.’de, 1 / 25 000 ölçekli jeoloji haritası 
Ek-7’ de, kömür sahalarına ait jeolojik kesitler ise Ek-11’de verilmiştir.  
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Stratigrafi 
 
Paleozoyik 
 
Gnays: Bölgede görülen en yaşlı kaya birimidir. Geniş bir alanda mostra veren 

gnayslar, yuvarlak yapılı pembemsi renkte, bol çatlaklı ve yer yer iri feldspatlar içerir. 
Yüksek topografya da mostra veren gnayslar, gözlü gnays ve granit gnays şeklinde 
görülmektedir. Kalınlığının 2000 metreden fazla olduğu tahmin edilmektedir. 

 
Şist: Sahanın güneybatısı ile doğusunda yaygın olarak mostra veren şistler, bol 

çatlaklıdır. Mikaşist ve kalkşist litolojisi göze çarpmaktadır. Tahmini kalınlığının 300 
metreden fazla olduğu düşünülmektedir. 

 
Mermer: Turgut düzlüğünün doğu ve güneydoğusunda yüzeyleyen mermerler, 

rekristalizedir ve iri blokludur.  
 
Mesozoyik 
 
Milas Formasyonu  
 
Eren tepe Üyesi (Kristalize kireçtaşı) 
 
Bölgede yer alan kristalize kireçtaşları beyaz, gri ve bazende siyah olmak üzere 

çeşitli renk tonları sunarlar ve yer yer dolomitiktir. Paleozoyik şistlerle ardalanmalı bir 
şekilde çeşitli yer yerlerde İnce tabakalanmalı bol çatlak ve kırık sistemlerine sahip olup 
kırıklar  yer yer kalsit dolguludur. Bu birimler içinde Etibank tarafından  yıllarca zımpara ve 
boksit madenleri  üretilmiş  son yıllarda ise mermer olarak işletilmektedir. Yatağan ve 
çevresinde  yüksek morfoloji sunan  alanlar bu birimden oluşmuştur. Yatağan formasyonu 
ile diskordan ilişki içerisindedir. Yaklaşık 200 m kalınlık sunduğu tahmin edilmektedir. 
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Şekil IV.2.2.1. Proje alanı ve çevresi genelleştirilmiş stratigrafik sütun kesiti        
Kaynak: Atalay, Z., 1980, MTA 
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Senozoyik 
 

Neojen Formasyonları 
 
Miyosen 
 
Neojen çöküntü havzasında teşekkül etmiştir. Transgresif bir seridir. Bölgede  

özellikle kömür amaçlı açılmış sondajlar ve arazi çalışmalarına göre Neojen litolojik 
bakımından alttan üste doğru aşağıda sıralanmış birimlerden oluşmaktadır.  

 
Kil silt-Kum -Turgut Formasyonu 
 
Linyit horizonu-marn- kalker-kil silt-kum - Sekköy Formasyonu  
 
Marn-kil-çakıl tüf-kum- Yatağan Formasyonu 
 
Turgut Formasyonu: Güncel birimlerin tabanını oluşturan formasyondaki hakim 

litoloji mavimsi gri-yeşil renkte olup konglomera kum-silt-kilden ibarettir.  Azami kalınlığı 
200 metre civarındadır. Birim içerisine konglomera düzeyleri yaygındır. Bu seriler zaman 
zaman  yatay ve düşey istikamette geçişlidir. Fluviyal karakterlidir. Serinin en belirgin 
özelliği baştan sona kadar mika ihtiva etmesidir. Serinin en üst seviyelerinde kil, az siltli 
seviyeler yaygındır. Bu seviyeler bol bitki artıklarını ihtiva eder. Bazende killi linyit içerir. 
Seri alta doğru silt ve kumlara gecer kuvars çakılları ihtiva eder.Özellikle birim temele 
yakın yüzeylenmelerinde kuvars kökenli iri çakıllarla temsil olmaktadır. Orta Miyosen 
yaşlıdır. Formasyon menderesli akarsu, alüvyon yelpazesi ve örgülü akarsu çökellerinden 
oluşmuştur.  

 
Sekköy Formasyonu: Orta Miyosen yaşlı olup marn, kalker, kil, şilt ve kum 

ardalanmasından oluşmuştur. 2-12 metre arasında değişen bir kalınlığa sahip linyit 
horizonunu da içerir. Bölgede yapılmış sondaj çalışmalarına göre görülen azami 
formasyon kalınlığı 150 metre civarındadır. Ovanın genelinde, birimin güney kesimleri 
marn yönünden, kuzey kesimleri ise konglomera yönünden litolojik farklılık gözlenmiştir. 
Gölsel ortamı karakterize eden Sekköy Formasyonu Orta - Üst Miyosen yaşlıdır. 

 
Yatağan Formasyonu: Neojen birimlerin en üst seviyesini teşkil eder.  Azami 400 

metre kalınlığa sahiptir. Marn, kil, çakıl, kum, tüf ardalanmasından oluşur. Formasyon bej, 
kiremit kırmızısı renktedir. Kum-silt-çakıl ardalanmasıyla başlar. Arada marn ve killer, üste 
doğru açık kırmızı renkte, marn, beyaz renkte kalker bantlarıyla devam eder. Formasyon 
üstünde sarı kahverengi kırmızı bir toprak içinde çakıl ve bloklar, sağlam olmayan çimento 
ile tutturulmuştur. Havzanın en derin yerini doldurmuştur. Batıda 150 m kalınlığı olan seri 
doğuya doğru birden artmaktadır. Bu kalınlığı sahanın güneyinden geçen GD-KB 
doğrultulu fayın etken olduğu kesindir. Üst Miyosen - Pliyosen yaşlıdır. Alüvyon yelpazesi 
ortamında çökelmiştir. 

 
Kuvaterner 
 
Alüvyon 
 
Sahanın doğusunda Dipsiz Çayı ile kuzeydeki Kayırlı Deresi civarında yayılım 

gösterir. 
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Termik Santral Alanı Jeolojisi ve Jeoteknik Özellikleri 
 
Kırık köyü doğusunda Delice dere vadisi sırtlarında Karagöbek Tepe eteklerinde yer 

alan eğimli alan Termik Santral alanı olarak planlanmaktadır (Bkz Ek-2). Termik santral 
alanında temeli özellikle bölgenin kuzeyinde geniş alanlar kaplayan Paleozoyik yaşlı 
gnayslar   oluşturmaktadır. Termik santral alanı hemen güneyindeki düzlük alanda ise 
Neojen çökelleri (çakıl, kum, kiltaşı, marn, kumtaşı, konglomeralar) ve Kuvaterner alüvyon 
yer almaktadır. Termik santral alanına ait 1 / 25 000 ölçekli jeoloji haritası Ek-7’de 
verilmiştir. 

 
Jeoteknik Özellikler 
 
Termik santral alanında yapılmış olan jeolojik-jeoteknik etüt raporu Ek-8‘de verilmiş 

olup, Termik Santral alanı zemininin jeolojik ve jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla 
sahada derinlikleri 25 olan 4 adet toplam 100 m temel sondajı yapılmıştır (Tablo IV.2.2.1.). 

 
 

Tablo IV.2.2.1.  Termik Santral Alanı Zemin Etüt Sondajları 
 

Koordinatlar Sondaj No 
Y X 

Yeraltısuyu 
Durumu Sondaj Derinliği (m) 

SSK-1 589973 4140392 - 25 
SSK-2 590197 4140444 - 25 
SSK-3 590157 4140631 - 25 
SSK-4 590086 4140787 - 25 

Kaynak: Yükselen Müh.Ltd.Şti, 2009, Muğla Yatağan Termik Santral Alanı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 
 

Yapılan sondaj çalışmalarında devamlı olarak karot alınarak ilerlenmiş ve karot 
numuneleri alınmıştır. Sahada zemin gnayslardan oluştuğundan %90-95 oranında verimli 
karot alınmıştır. Sondajlardan alınan karotlar arasından uygun numuneler seçilerek 
zeminin jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla laboratuara gönderilerek tek eksenli 
basınç dayanımı ve nokta yükleme deneyleri gerçekleştirilmiştir (Tablo IV.2.2.2.). 

 
Termik santral alanı zeminin taşıma gücü belirlenmesi için tek bir referansa bağlı 

kalınmamış, tek eksenli basınç dayanımı değerleri, RQD değerleri, süreksizlikler ve RMR 
kaya sınıflama (Bieniawski) değerleri kullanılarak farklı metotlarla ana kayanın (gnays) izin 
verilebilir taşıma gücü hesaplanmıştır. Bu yöntemlere ait sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 
Bowles’a göre                                : 28.91 kg/cm2 
Kanada Jeoteknik Komitesine Göre : 31.30 kg/cm2 
Peck ve diğerlerine göre                 : 93.60 kg/cm2 
RMR değerine göre                        : 40.00 kg/cm2  
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Tablo IV.2.2.2.  Açılan Temel Araştırma Sondajlarındaki Numuneler Üzerinde Yapılan Laboratuvar Deney 
Sonuçları 
 

Sondaj 
No 

Derinlik 
(m) 

Tek Eksenli Basınç 
Dayanımı (Qu) 

(kg/cm2) 

Nokta Yükleme (Is) 
(kg/cm2) 

SSK-1 0,00-1,50 - - 
SSK -1 4,00 - 9,710 
SSK -1 7,00 157,81 - 
SSK -1 16,00 - 20,217 
SSK -2 0,00-1,50 - - 
SSK -2 4,00 106,77 - 
SSK -2 6,00 - 9,307 
SSK -2 15,00 - 14,203 
SSK -3 3,00 111,74 - 
SSK -3 7,00 - 8,864 
SSK -3 16,00 129,83 - 
SSK -4 3,00 - 22,854 
SSK -4 6,00 88,04 - 
SSK -4 14,00 - 28,568 

Kaynak: Yükselen Müh.Ltd.Şti, 2009, Muğla Yatağan Termik Santral Alanı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 
 
Bu farklı metotlar sonucu yapı yerinde yer alan ana kaya konumundaki gnayslarda 

izin verilebilir en düşük taşıma gücü değeri 28.91 kg/cm2 olup, ortalama taşıma gücü 
değeri        48.46 kg/cm2 olarak bulunmuştur. Proje alanında güvenli tarafta kalınarak 
taşıma gücünü     24.23 kg/cm2 olarak alınması önerilmektedir. Proje alanında temel 
kayası yeterli taşıma gücüne sahip olup taşıma gücü ve oturma problemi 
beklenmemektedir. 

 
Ayrıca temeli oluşturan gnayslarda RQD değerleri %80 ile %90 arasında değişmekte 

olup yapılan RMR kaya sınıflamasına (Bieniawski, 1989) göre kaya iyi kaya sınıfına 
girmektedir.  

 
Sondajlarda yer yer anakaya üzerinde gnays’a ait ayrışmış zonlar tespit edilmiş olup 

taşıma gücü düşük ve geçirimli olan bu zonlar inşaat aşamasında kaldırılarak yapılar 
sağlam anakaya üzerine oturtulacaktır. Santral alanında yapılan BST (Basınçlı Su Testi) 
sonuçlarına göre temel kaya (gnays) genelde az geçirimli özellikte olup, geçirimlilikle ilgili 
bir sorun yaşanmayacaktır. 

 
Kül Depolama  Alanı Jeolojisi ve Jeoteknik Özellikleri 
 
Termik Santral alanın kuzeybatısında Tül tepe eteklerinde yer alan eğimli arazi kül 

depolama alanı olarak planlanmaktadır. Kül depolama alanlarının tamamı yine  
Paleozoyik yaşlı gnayslar üzerinde bulunmaktadır. Planlanan kül depolama alanı baraj 
gövdesi 433 m talveg,   519 m kret kotları arasında 86 m yüksekliğinde kaya dolgu bir 
baraj olarak inşa edilecek olup 7.500.000 m3’lük bir hacme sahip olacaktır. 

 
Jeoteknik Özellikler 
 
Kül depolama alanında yapılmış olan jeolojik-jeoteknik etüt raporu Ek-9‘da verilmiş 

olup, Kül depolama alanı zemininin jeolojik-jeoteknik ve hidrojeolojik özelliklerini 
belirlemek amacıyla sahada derinlikleri 25 olan 4 adet toplam 100 m temel sondajı 
yapılmıştır (Tablo IV.2.2.3.). 
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Tablo IV.2.2.3.  Kül depolama alanı Sondajları 
 

Koordinatlar Sondaj No 
Y X 

Yeraltısuyu 
Durumu 

Sondaj Derinliği 
(M) 

KSK-1 589518 4142132 - 25 
KSK-2 589548 4142048 - 25 
KSK-3 589418 4142053 - 25 
KSK-4 589400 4142139 - 25 

Kaynak: Yükselen Müh.Ltd.Şti, 2009, Muğla Yatağan Kül Depolama Alanı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 
 
Yapılan sondaj çalışmalarında devamlı olarak karot alınarak ilerlenmiş ve karot 

numuneleri alınmıştır. Sahada zemin gnayslardan oluştuğundan %85-90 oranında verimli 
karot alınmıştır. Sondajlardan alınan karotlar arasından uygun numuneler seçilerek 
zeminin jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla laboratuara gönderilerek tek eksenli 
basınç dayanımı ve nokta yükleme deneyleri ile arazide zeminin geçirimlilik durumunu 
tespit etmek için BST (Basınçlı Su Testi) gerçekleştirilmiştir (Tablo IV.2.2.4.). 

 
 

Tablo IV.2.2.4.  Kül Depolama Alanı Sondajları Laboratuvar Deney Sonuçları 
 

Sondaj 
No 

Derinlik 
(m) 

Tek Eksenli Basınç 
Dayanımı (qu) 

(kg/cm2) 
Nokta Yükleme (Is) 

(kg/cm2) 

KSK-1 0,00-3,00 - - 
KSK-1 3,50-3,80 106,33 - 
KSK-1 6,50-6,90 - 17,654 
KSK-1 14,00-14,40 182,43 - 
KSK-2 3,00-3,20 - 14,064 
KSK-2 7,00-7,25 99,61 - 
KSK-2 15,00 - 10,417 
KSK-3 3,00 - 5,319 
KSK-3 6,50 119,64 - 
KSK-3 15,00 - 19,613 
KSK-4 3,00 - 23,490 
KSK-4 6,00 175,33 - 
KSK-4 14,00 - 27,344 
KSK-4 18,00 369,77 - 

Kaynak: Yükselen Müh.Ltd.Şti, 2009, Muğla Yatağan Kül Depolama Alanı Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 
 
 

Kül Depolama alanı zeminin taşıma gücü belirlenmesi için tek bir referansa bağlı 
kalınmamış, tek eksenli basınç dayanımı değerleri, RQD değerleri, süreksizlikler ve RMR 
kaya sınıflama (Bieniawski) değerleri kullanılarak farklı metotlarla ana kayanın (gnays) izin 
verilebilir taşıma gücü hesaplanmıştır. Bu yöntemlere ait sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 
Bowles’a göre ……………………... : 50,44 kg/cm2 
Kanada Jeoteknik Komitesine Göre : 75,66 kg/cm2 
Peck ve diğerlerine göre ………….. : 186,39 kg/cm2 
RMR değerine göre ...................... : 40.00 kg/cm2 
 
Bu farklı metotlar sonucu yapı yerinde yer alan ana kaya konumundaki gnayslarda 

izin verilebilir en düşük taşıma gücü değeri 40.00 kg/cm2 olup, ortalama taşıma gücü 
değeri 88.13 kg/cm2 olarak bulunmuştur. Proje alanında güvenli tarafta kalınarak taşıma 
gücünü     44.07 kg/cm2 olarak alınması önerilmektedir. Baraj yerinde zemin yeterli taşıma 
gücüne sahip olup taşıma gücü ve oturma problemi beklenmemektedir. 
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Ayrıca temeli oluşturan gnayslarda RQD değerleri %85 ile %90 arasında değişmekte 
olup yapılan RMR kaya sınıflamasına (Bieniawski, 1989) göre kaya çok iyi kaya sınıfına 
girmektedir. Sondajlarda yer yer anakaya üzerinde gnays’a ait ayrışmış zonlar tespit 
edilmiş olup taşıma gücü düşük ve geçirimli olan bu zonlar inşaat aşamasında kaldırılarak 
baraj gövdesi sağlam anakaya üzerine oturtulacaktır.  

 
Geçirimlilik Durumu 
 
Kül depolama alanı zemininde kaya birimlerinin geçirimliliğinin belirlenmesi amacıyla 

açılan sondaj kuyularında Basınçlı Su Testi (BST) deneyleri yapılmıştır. Kül depolama 
alanında yapılan Basınçlı Su Testi (BST) sonuçları Tablo IV.2.2.5., Tablo IV.2.2.6, Tablo 
IV.2.2.7,  Tablo IV.2.2.8.’de  verilmiştir.  

 
 

Tablo IV.2.2.5.   KSK–1 Sondajı Basınçlı Su Testi (BST) Sonucu 
 

Derinlik 
Aralığı(m) 

Jeolojik 
Birim 

Permeabilite 
(k-m/sn) Lugeon 

0.0-2.0 5.1*10-6-geçirimli  
2.0-4.0 

Yamaç 
Molozu(Ayrış
mış Gnays) 

2,5*10-6-geçirimli  

4.0-6.0 3.97-az geçirimli 
6.0-8.0 4.59-az geçirimli 
8.0-10.0 4.16-az geçirimli 
10.0-12.0 3.67-az geçirimli 
12.0-14.0 3.78-az geçirimli 
14.0-16.0 3.54-az geçirimli 
16.0-18.0 3.29-az geçirimli 
18.0-20.0 2.37-az geçirimli 
20.0-22.0 2.30-az geçirimli 
22.0-24.0 

 
Gnays 

5.2*10-7-az geçirimli 
6.0*10-7-az geçirimli 
5.4*10-7-az geçirimli 
4.8*10-7-az geçirimli 
4.9*10-7-az geçirimli 
4.6*10-7-az geçirimli 
4.3*10-7-az geçirimli 
3.1*10-7-az geçirimli 
3.0*10-7-az geçirimli 
2.8*10-7-az geçirimli 2.18-az geçirimli 

Kaynak: Yükselen Müh.Ltd.Şti, 2009, Muğla Yatağan Kül Depolama Alanı  Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 
 
 

Tablo IV.2.2.6.   KSK–2 Basınçlı Su Testi (BST) Sonucu 
 

Derinlik 
Aralığı(m) 

Jeolojik 
Birim 

Permeabilite 
(k-m/sn) Lugeon 

0.0-2.0 8.4*10-6-geçirimli  
2.0-4.0 5.1*10-6-geçirimli  
4.0-6.0 3.00-az geçirimli 
6.0-8.0 

Ayrışmış 
gnays 

2.74-az geçirimli 
8.0-10.0 2.24-az geçirimli 
10.0-12.0 2.16-az geçirimli 
12.0-14.0 2.15-az geçirimli 
14.0-16.0 1.92-az geçirimli 
16.0-18.0 2.52-az geçirimli 
18.0-20.0 1.96-az geçirimli 
20.0-22.0 1.97-az geçirimli 
22.0-24.0 

Gnays 

3.9*10-7-az geçirimli 
3.6*10-7-az geçirimli 
2.9*10-7-az geçirimli 
2.8*10-7-az geçirimli 
2.8*10-7-az geçirimli 
2.5*10-7-az geçirimli 
3.3*10-7-az geçirimli 
2.6*10-7-az geçirimli 
2.6*10-7-az geçirimli 
3.2*10-7-az geçirimli 2.46-az geçirimli 

Kaynak: Yükselen Müh.Ltd.Şti, 2009, Muğla Yatağan Kül Depolama Alanı  
              Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 48

Tablo IV.2.2.7.   KSK–3 Basınçlı Su Testi (BST) Sonucu 
 

Derinlik 
Aralığı(m) 

Jeolojik 
Birim 

Permeabilite 
(k-m/sn) Lugeon 

0.0-2.0 6.7*10-6-geçirimli  
2.0-4.0 

Ayrışmış 
Gnays 2.5*10-6-geçirimli  

4.0-6.0 3.08-az geçirimli 
6.0-8.0 2.66-az geçirimli 
8.0-10.0 2.27-az geçirimli 
10.0-12.0 2.80-az geçirimli 
12.0-14.0 2.07-az geçirimli 
14.0-16.0 2.51-az geçirimli 
16.0-18.0 2.17-az geçirimli 
18.0-20.0 1.71-az geçirimli 
20.0-22.0 1.68-az geçirimli 
22.0-24.0 

Gnays 

4.0*10-7-az geçirimli 
3.5*10-7-az geçirimli 
2.9*10-7-az geçirimli 
3.6*10-7-az geçirimli 
2.7*10-7-az geçirimli 
3.3*10-7-az geçirimli 
2.8*10-7-az geçirimli 
2.2*10-7-az geçirimli 
2.2*10-7-az geçirimli 
2.7*10-7-az geçirimli 2.05-az geçirimli 

Kaynak: Yükselen Müh.Ltd.Şti, 2009, Muğla Yatağan Kül Depolama Alanı  
              Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 
 

Tablo IV.2.2.8.   KSK–4 Basınçlı Su Testi (BST) Sonucu 
 
 Derinlik 
Aralığı(m) 

Jeolojik 
Birim 

Permeabilite 
(k-m/sn) Lugeon 

0.0-2.0 5.1*10-7-az geçirimli 3.93-az geçirimli 
2.0-4.0 

Ayrışmış 
Gnays 4.2*10-7-az geçirimli 3.26-az geçirimli 

4.0-6.0 4.3*10-7-az geçirimli 3.28-az geçirimli 
6.0-8.0 3.2*10-7-az geçirimli 2.43-az geçirimli 
8.0-10.0 2.5*10-7-az geçirimli 1.89-az geçirimli 
10.0-12.0 2.8*10-7-az geçirimli 2.17-az geçirimli 
12.0-14.0 2.7*10-7-az geçirimli 2.07-az geçirimli 
14.0-16.0 2.5*10-7-az geçirimli 1.95-az geçirimli 
16.0-18.0 2.6*10-7-az geçirimli 2.00-az geçirimli 
18.0-20.0 2.3*10-7-az geçirimli 1.76-az geçirimli 
20.0-22.0 2.7*10-7-az geçirimli 2.08-az geçirimli 
22.0-24.0 

Gnays 

2.2*10-7-az geçirimli 1.69-az geçirimli 
Kaynak: Yükselen Müh.Ltd.Şti, 2009, Muğla Yatağan Kül Depolama Alanı  
              Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 
 

 
Basınçlı Su Testi (BST) sonuçlarına göre kül depolama alanı zeminini oluşturan 

gnayslara ait geçirimlilik (permeabilite- k m/sn) ile Lugeon değerleri hesaplanmış olup 
zemin az geçirimli olarak tespit edilmiştir. Gnayslar üzerinde yer alan yaklaşık 0-4 m 
kalınlığındaki ayrışma zonu ise geçirimli özellikte olup bu zonlar inşaat aşamasında 
kaldırılarak baraj gövdesi sağlam ve az geçirimli anakaya üzerine oturtulacaktır.  

 
 Projede belirtilen alanın kül depolama alanı olarak kullanılması durumunda Atıkların 

Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Madde 16 ‘da depo tabanı teşkili için belirtilen 
tüm hususular yerine getirilecektir. Bu hususlar şöyle özetlenebilir; depo tabanı ve yan 
yüzeylerinde, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını önleyecek şekilde bir 
geçirimsizlik tabakası teşkil edilir. Bunun için kil veya eşdeğeri malzemeden oluşturulmuş 
geçirimsizlik tabakası serilir. Depo tabanı doğal olarak asgari K ≤ 1,0 x 10-9 m/sn 
geçirgenlik; kalınlık  ≥ 1 m veya eşdeğeri koşullarını sağlamalıdır. Jeolojik geçirimsizlik 
tabakasının yukarıda belirtilen koşulları doğal olarak sağlayamaması halinde; bu tabaka 
yapay olarak oluşturulur ve jeomembran kullanılarak güçlendirilir. Geçirimsiz mineral 
malzeme ile yapay olarak oluşturulacak geçirimsizlik tabakasının toplam kalınlığı 0.5 
metreden az olamaz. Dolayısıyla depolama alanının geçirimsizliğinin sağlanması ve 
projelendirilmesi çalışmalarında Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’in 
gerek 16. Maddesi ve gerekse diğer Maddeleri’ne uyulacak ve gerekleri yerine 
getirilecektir.  
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Tektonik 
 
Muğla yöresi, Senozoik ve Kuvaterner’de yoğun tektonik hareketlerle alçalma ve 

yükselmelere uğradığından, yer yer Paleozoik oluşumları açığa çıkmıştır. Yörenin çok 
engebeli oluşunda da bu gelişmenin payı büyüktür. Alp kıvrımlaşması sırasında, Toroslar 
ve Batı Anadolu Dağları oluşurken, bölgede yoğun tektonik hareketler yaşanmış, çok 
sayıda çöküntü alanı ortaya çıkmıştır. Böylece, bölgede çok sayıda Neojen gölü 
oluşmuştur. Sonradan bu göllerin bir bölümü kurumuş ya da denize boşalmıştır. Bu 
nedenle bölgede çöküntü alanları ile vadilerin bazı bölümlerinde Senozoik yaşlı göl 
tortullarına rastlanmaktadır. Neojen göllerinin denize boşalmasıyla ortaya çıkan alanlar, 
kıyıya yakın kesimlerde daha yoğun olmak üzere, Kuvaterner alüvyonları ile dolmuştur. 
Senozoik ve Kuvaterner’de sık sık aktif hale gelen Muğla yöresi, faylar üzerindedir. 
Fethiye’nin doğusu, Ula-Köyceğiz-Marmaris arası, Milas’ın doğusu ve Yatağan’ın doğu ve 
batısı depremlerin çok olduğu tektonik çukurlar ve kırıklar dizisi üzerinde kalır. Muğla-
Bodrum çizgisinin doğusunda ve güneyinde kalan bölgenin büyük bölümü şiddetli 
sarsıntılar görülen I. derece deprem kuşağı içine girmektedir. İlde sarsıntıların zararsız 
geçtiği tehlikesiz bölgeler, Milas ve Merkez İlçe’nin batısında ve kuzeyinde kalan 
kesimlerdir. İnceleme alanı ve çevresine ait diri fay haritası Şekil IV.2.2.2.’de verilmiştir. 

 
Havzanın oluşumuna neden olan iki ana fay hattı mevcuttur. Sahanın güneyini 

oluşturan, güneybatıdan başlayıp kuzeybatı istikametine devam eden ve Turgut 
kasabasından batıya dönen eğimli atımlı normal fay, 200 metrelik atımıyla bölgenin en 
önemli hattıdır (Karaca, 1990). Temel ile Neojenin dokanağı belirler. Diğer kenar fayı ise, 
Dipsiz kaynağının çıkışını kontrol eden, kuzey - güzey doğrultulu, temel ile Neojen 
arasında gelişmiş, eğim atımlı normal faydır. 

 
Sahadaki mevcut diğer tektonik sistemler, daha çok temel içerisinde gelişmiş ve 

kuzeydoğu -güneybatı doğrultulu kırıklardır. 
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 Şekil IV.2.2.2. İnceleme Alanı ve Çevresi Diri Fay Haritası 

Kaynak: MTA,1992 
 

Proje 
Alanı 
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Doğal Afet Durumu 
 
Depremsellik  
 
Proje alanı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”na 

göre  1. Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır.  Deprem araştırma kayıtlarına 
göre; proje alanı odak olacak şekilde 100 km yarıçaplı alan içerisinde 1900-2009 yılları 
arasında magnitüdü 4.0 – 6.8 arasında değişen 146 adet deprem izlenmiştir. Söz konusu 
depremlerin 90 adedi 4.0<M<4.9, 49 adedi 5.0<M<5.9 ve 7 adedi de 6.0<M<6.9 
arasındadır. Bölge Muğla-Yatağan Fay zonu etkisi altında olup depremlerin odak 
merkezleri genellikle 10 km derinliktedir. Muğla İli’nin depremsellik haritası  Şekil 
IV.2.2.3.’de verilmiştir.  
 

 
 

Şekil IV.2.2.3. Muğla İli Depremsellik Haritası                                             
Kaynak: www.deprem.gov.tr 
 

Proje kapsamındaki tüm inşaat çalışmaları; T.C. Bayındırlık İskan Bakanlığı’nın 
03.05.2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak 
yapılacaktır.  

 
Proje alanı çevresinde 1900 yılından günümüze kadar büyüklüğü 5 ve üzeri olan   

deprem kayıtları Tablo IV.2.2.9.’da verilmiştir. Erzurum ve çevresinde kaydedilen ve 
büyüklükleri 4 ve üzeri olan depremler ise Şekil IV.2.2.3.’de gösterilmiştir. 

 
 
 
 
 
 

Proje 
Alanı 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 52

 
Şekil IV.2.2.4.  Proje alanı çevresinde  kaydedilen büyüklükleri 5 ve üzeri olan depremler    

                         (Kaynak: sayisalgrafik.com.tr) 
 
 

Tablo IV.2.2.9.  Muğla ve çevresinde kaydedilen büyük depremler (M≥5) 

Tarih Saat 
(GMT) Enlem Boylam Derinlik

(km) Büyüklük

20.12.2004 23:02 37.04 28.21 5 5.1 
05.10.1999 00:53 36.80 28.14 23 5.2 
26.08.1993 10:03 36.73 28.05 33 5.3 
28.04.1989 13:30 37.03 28.11 17 5.1 
27.04.1989 23:06 37.04 28.17 12 5.3 
19.06.1987 18:45 36.80 28.18 85 5.0 
05.02.1984 00:20 37.21 28.67 30 5.0 
06.09.1969 20:30 36.73 28.35 72 5.0 
23.05.1961 02:45 36.70 28.49 70 6.6 
25.04.1959 01:05 36.92 28.60 40 5.3 
25.04.1959 00:26 36.94 28.58 30 5.9 
13.12.1941 06:16 37.13 28.06 30 6.5 
23.05.1941 23:00 37.22 28.35 48 5.2 
23.05.1941 22:34 37.13 28.38 40 5.3 
23.05.1941 19:51 37.07 28.21 40 6.0 
22.05.1921 21:23 37.00 28.70 32 5.1 

    Kaynak: Kandilli kayıtları 
 
 
 

Proje 
Alanı 
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Yapılan deprem risk analizine göre proje alanı ve çevresinde M≥5 ve daha büyük 
magnitüde sahip depremlerin sıklığı ve geri dönüş periyotları Tablo IV.2.2.10.’da 
verilmiştir. 
                  
 

Tablo IV.2.2.10.  Proje alanı ve çevresi için depremlerin sıklığı ve geri dönüş periyotları 
 

Risk Değerleri (%) 
Zaman (Yıl) 

 
M 
 5 yıl 10 yıl 25 yıl 50 yıl 

Geri Dönüş 
Periyodu 

5.0 96.2 99.9 100.0 100.0 2 
5.5 72.5 92.4 99.8 100.0 4 
6.0 40.0 64.0 92.2 99.4 10 
6.5 18.3 33.2 63.6 86.7 25 
7.0 7.7 14.8 32.9 55.0 63 
7.5 3.1 6.1 14.6 27.1 158 
  Kaynak: Yükselen Müh.Ltd.Şti, 2009, Muğla Yatağan Termik Santral Alanı  
                 Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu 
 

Ayrıca deprem risk analiz sonuçlarına göre proje alanı ve çevresinde Maksimum 
Dizayn Depremi (MDE) değeri olarak 0.31 g pik yer ivmesinin, İşletmeye Esas Deprem 
(OBE) değeri olarak 0.37 g pik yer ivmesinin ve oluşabilecek En Şiddetli Deprem (MCE) 
için Richter Magnitüdü M= 8.1 olan depremin dikkate alınması önerilmektedir. 
 

IV.2.3. Hidrojeolojik özellikleri (yer altı su seviyeleri, akış yönleri, halen mevcut 
her türlü keson, derin, artezyen vb. kuyu emniyetli çekim değeri; suyun fiziksel ve 
kimyasal özellikleri, yer altı suyunun mevcut ve planlanan kullanımı, proje sahasına 
mesafeleri, debi değerleri), 

 
Proje alanının bulunduğu Turgut Havzası bir çöküntü havzasıdır. Havza sınırlarını 

teşkil eden yükseltileri, kuzey ve batıda gnayslar, güneyde şistler ve doğuda ise kristalize 
kireçtaşları oluşturmuştur. Havzanın ortasında ise Neojen çökeller (çakıl, kum, kil, silt, tüf, 
marn) ile Dipsiz Çayı ve yan derelerin yataklarında çökelen alüvyonlar bulunmaktadır. 
Yatağan-Turgut ovasının hidrojeolojik özelliklerinin ortaya konması amacıyla hazırlanan 
Yatağan (Turgut) Ovası Hidrojeolojik Araştırma Raporu Ek-10’da verilmiştir. 

 
Santral alanının doğusunda bulunan Mesozoyik yaşlı mermerler iyi akifer özelliği 

göstermektedir. Dipsiz kaynağının hemen üzerinde, tektoniğe bağlı olarak gelişmiş karstik 
çöküntü alanı bulunmaktadır. Erime boşlukları ile iletimlilik derecesi yüksek olan 
mermerler geniş alanlara yayılımı ile yeraltısuyu beslenim alanlarını oluşturmuştur. 
Geçirimlilik özelliğinin yüksek olması ve geniş alanlara yayılımı ile akifer beslenimini 
sağlaması, Turgut ovası ve çevresindeki en verimli birimler olarak ovanın doğusunda 
yüzeylemektedirler. İnceleme alanının 5.8 km güneydoğusunda bulunan Dipsiz soğuk su 
kaynakları Mesozoyik mermerler ile alüvyonlar arasında bulunan fay zonundan çıkış 
yapmaktadır. DSİ tarafından açılan kuyularda 120-130 m arasında derinliğe inilmiş ve 0.1-
11 m arasında değişen statik seviye değerlerine rastlanılmıştır. Kuyu çalışması sırasında 
15-16 m.’de 5-6 lt/sn, 60 m.de 50 lt/sn, 128 m.de 100 lt/sn debi'ye ulaşılmıştır. Karstik 
mermerden oluşan akiferin maksimum kalınlığı yaklaşık 140 m olarak düşünülmektedir. 

 
Turgut ovasının ortasında bulunan neojen birimlerinin kumlu-çakıllı birimleri 

yeraltısuyu bakımından verimli özelliktedir. Neojen birimler içinde yeraltısu seviyesinin 
değişken özellik göstermesinin sebebi, kumlu-çakıllı seviyeler arasında killi birimlerin 
gelişigüzel dağılım göstermesidir. 300 m ‘den fazla kalınlığa sahip olan Neojenler bölgede 
akifer özelliği gösteren önemli formasyonlardan birisidir. Santral alanının yaklaşık 3 km 
güneydoğusunda yapılan kömür numunesi alım sondajında 60 ve 120 m’lerde 
yeraltısuyuna rastlanmıştır.  
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Yatağan (Turgut) ovasının kuzeyinde bulunan Hacıbayramlar, Hisarardı, Yeni 
Mahalle yerleşimleri civarında, Neojen birimde açılmış birçok kuyu mevcuttur. Bölgede 
Neojenlerde açılan kuyuların derinlikleri 80-150 m arasında olup, kuyulardan 3 – 15 l/s 
arasında su alınmaktadır. Yatağan (Turgut) ovasının düşük kotlu alanlarını oluşturan 
formasyon irtibatsız akifer özelliği göstermekte olup özgül debi değerleri 0.5-2 lt/sn/m 
arasında değişmektedir.  

 
İnceleme alanı güneydoğusunda akış gösteren Dipsiz çayının oluşturduğu 

alüvyonlar, hidrojeolojik olarak bölgedeki en önemli birimdir. İnceleme alanının 11.5 km 
güneyinde Kamışçayı ve Bencikçayı arasında yayılım gösteren alüvyonlarda 1985 yılında 
DSİ tarafından içme ve kullanma amaçlı açılan sondaj kuyusu verilerine göre statik seviye 
1.5 m, dinamik seviye 17.32 m ve debi değerleri 26.33 l/sn olarak hesaplanmıştır (DSİ-TKİ 
Kuyusu). Ayrıca Santral alanın güneydoğusunda, K-G doğrultulu olarak yayılım gösteren 
alüvyonlarda yeraltı suyu bakımından verimli özellik göstermektedir. Yüzeysel akış ve 
yağıştan beslenen alüvyonlar santral alanının yaklaşık 1.8 km GD-D’ unda Turgut ovası 
içinde ki en büyük yayılımına sahiptir. Geçirimli ve akifer özellikte olan alüvyonlar Dipsiz 
çayı ve kaynağının oluşturduğu sedimanlarla oluşmuştur. Bölgede Dipsiz çayı etrafında 
bulunan alüvyonlarda şahıslar tarafından açılmış birçok keson kuyu çoğunlukla sulama 
amacıyla kullanılmaktadır. Bunların debileri 3-5 lt/sn civarındadır.  

 
İnceleme alanı kuzeyindeki yükseltileri oluşturan Gnayslı birimler ve inceleme alanı 

çevresinde bulunan şistler yarı geçirimli-geçirimsiz olup akifer özelliği göstermemektedir.  
 

IV.2.4. Hidrolojik özellikler (yüzeysel su kaynaklarından deniz, göl, dalyan, 
akarsu ve diğer sulak alanların fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik 
özellikleri, bu kapsamda akarsuların debisi ve mevsimlik değişimleri, taşkınlar, su 
toplama havzası, drenaj, tüm su kaynaklarının kıyı ekosistemleri), 

 
Proje alanı Türkiye genelinde ayrılmış olan havzalardan Büyük Menderes havzası 

içinde olup Yatağan ovası sınırlarında yer almaktadır. Yatağan ovası kendi içinde Turgut 
(Hayırlı) Ovası ve Yatağan Ovası olarak iki ayrı alt havzaya ayrılmaktadır (Bkz.Ek-10). 
Santral alanının hemen güneyinde ki düzlükleri oluşturan alan Turgut ovası olup, santral 
alanının 1.8 km batısında baraj projesi bulunan Hayırlı ovası da Turgut ovasının alt drenaj 
havzası durumundadır. Yatağan ovası 1400 m ile 300 m arasında morfoloji gösteren 
kapalı havza durumundadır. Gelen yağışların bir kısmı yüzeysel akışla, bir kısmı da 
yeraltısuyuna sızarak havza ortasında toplanmaktadır. Burada toplanan suların bir kısmı 
akışa geçerek yan dereleri ve Dipsiz Çayı’nı oluşturmakta, bir kısmı da süzülerek 
yeraltısuyuna ulaşmaktadır.  

 
Su kaynakları potansiyeli 
Yerüstü suyu ( İl çıkışı toplam ortalama akım ): 6.500 hm³/yıl 
Dalaman Çayı: 2.400 hm³/yıl 
Eşen Çayı: 1.800 hm³/yıl 
Diğer Akarsular: 2.300 hm³/yıl 
Yeraltısuyu ( ildeki toplam emniyetli rezerv ) : 412 hm³/yıl 
Toplam Su Potansiyeli :13.412 hm3/yıl 
 
Göller, Göletler, Rezervuarlar ve Barajlar 
 
Muğla’daki başlıca göller; Köyceğiz Gölü, Hacat Gölü, Bafa Gölü, Denizcik Gölü, 

Sülüngür ve Kocagöl sayılabilir. Akarcadere Sulama Göleti Bayır- Kazan Göleti, Bodrum – 
Karova (Mumcular) Barajı, Milas Geyik Barajı İlin önemli barajlarıdır. 
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1. Köyceğiz Gölü : 
 
Köyceğiz’in güneyinde yaklaşık 65 km2’lik alanı kaplamaktadır. Derinliği 25–150 m 

arasında değişen göl, 8 km uzunluğunda dar bir boğazla Akdeniz’e bağlanmaktadır. Eski 
bir tektonik çukurluğun sularla dolmasıyla oluşmuştur. Yüzeyinin yükseltisi 6 m’dir.Kışın 
göl kabararak Köyceğiz’e yaklaşır. Kabarma sürerse, fazla su boğaz aracılığı ile denize 
boşalır. Denizle sürekli bağlantılı olduğundan gölün suyu tuzludur. Gölde başta Kefal 
olmak üzere çesitli balıklar yasar. Köyceğiz Gölü’nü Akdeniz’e bağlayan boğazın ucunda, 
bu göle bağlı SÜLÜNGÜR GÖLÜ adı verilen küçük bir göl daha vardır. Köyceğiz Gölü 
yaklaşık 5.500 ha yüzey alanına sahiptir. 

 
2. Hacat Gölü : 

 
Milas yakınındaki Hacat Gölü, Sarı Çay’ın denize açılma noktasında,eski bir koy 

ağzının akarsuyun taşıdığı alüvyonlarla kapanması sonucu oluşmuştur. Derinliği en çok 
1,5 m olan sığ bir göldür. Bol balık bulunan gölde,denize açılan boğazda bir dalyan 
kurulmuştur. Kışın kabaran gölün denize bosalışı kolayca izlenebilmektedir. 
 

3. Bafa Gölü : 
 

Milas İlçesi’nin kuzeybatı ucunda yer alan Bafa Gölü, Büyük Menderes Irmağı’nın 
yüzyıllar boyu getirdiği birikintilerin, eski Latmos Körfezi’nin batısını doldurmasıyla 
olusmuştur. Yüzölçümü yaklaşık 64 km2 olan gölün 28 km2’si Muğla, kalan bölümü ise 
Aydın ilinde kalmaktadır. Bol balık bulunan gölün Söke kesiminde bir dalyan kurulmustur. 
Bafa Gölü yaklaşık 2.519 ha. Yüzey alanına sahiptir. 

 
4. Denizcik Gölü : 

 
Milas İlçesinde Beçin Platosu üzerinde yer alan küçük bir krater gölüdür. Yaklaşık 4 

km2‘lik bir alanı kaplayan gölün derinliği 18–28 m arasında değişmektedir. 
 

5. Sülündür Gölü : 
 
Ortaca İlçesi’nin 10 kilometre güneybatısında yer almakta olup, göl yüzeyi 260 ha’dır. 
 
6. Koca Göl : 
 
Dalaman İlçesi’ne 10 kilometre mesafede olup, göl yüzeyi 260 hektardır. 

 
7. Akarcadere Sulama Göleti : 
 
Muğla İli, Ula İlçesi‘nin batısında yer alan Akarcadere Göleti 2254 da‘lık sahayı 

sulama amacıyla yapılmıştır. Gölet yağış havzasında yıllık su verimi 4.492.800 m3 olup 
göletteki faydalı su hacmi 1.673.000 m3’tür. 
 

8. Bayır-Kazan Göleti : 
 
Bahçeyaka,Gökpınar,Gökdere ve Bozüyük köylerine ait 518 hektar tarım arazisinin 

sulanması amacıyla yapılmıstır.Depolama hacmi 2.93 hm3 olup,alanı 0.30 km2‘dir. 
 

9. Bodrum-Karaova ( Mumcular ) Barajı : 
 

Bodrum-Karaova ovasında 1266 ha tarım arazisinin sulanması ile Bodrum 
Yarımadasına yılda 2.7 hm3 içme suyu temin edilmesi amacı ile yapılmıstır. Depolama 
hacmi 19.4 hm3, göl alanı 145 ha’dır. 
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10. Milas-Geyik Barajı : 
 

Türkiye Elektrik Kurumuna ait 420 bin kilovat kurulu gücünde insaa edilen Milas 
Yeniköy Termik Santralı’na yılda 22.8 milyon m3 soğutma ve kül suyu temin etmek amacı 
ile yapılmıstır.Depolama hacmi 42.20 hm3 olup, göl alanı 374 ha‘dır. 

 
Proje sahasına en yakın baraj yaklaşık 18 km batısında bulunan Geyik barajı olup, 

proje alanı ve etki alanının dışındadır. Mumcular ve Geyik barajları ile ilgili DSİ’den alınan 
bilgiler Tablo IV.2.4.1  ve IV.2.4.2’de verilmiştir. 

 
 
Tablo IV.2.4.1  Muğla Mumcular Barajı Özelikleri 
 

Barajın Yeri Muğla-Bodrum 
 Akarsuyu Kocadere 
 Amacı Sulama-İçme ve Kullanma Suyu 
 İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1986 - 1991 
 Gövde dolgu tipi Kil çekirdekli toprak dolgu 
 Gövde hacmi 1,2   hm3 
 Yükseklik (talvegden) 32    m 
 Normal su kotunda göl hacmi 19,4  hm3 
 Normal su kotunda göl alanı 1,425  km2 
 Sulama alanı 1 190   ha 
 Güç -   MW 
 Yıllık Üretim -   GWh 

 
 
Tablo IV.2.4.2  Muğla Geyik Barajı Özelikleri 
 

Barajın Yeri Muğla-Milas 
Akarsuyu Sarıçay 
Amacı Kullanma Suyu Temini 
İnşaatın (başlama-bitiş) yılı 1986 - 1990 
Gövde dolgu tipi Kaya dolgu 
 Gövde hacmi   0,207   hm3  
 Yükseklik (talvegden)  39    m  
 Normal su kotunda göl hacmi     41,1   hm3  
 Normal su kotunda göl alanı      3,8    km2  
 Sulama alanı  -     ha  
 Güç  -   MW  
 Yıllık Üretim    -   GWh  

Kaynak: www.dsi.gov.tr 
 
 
Bölgede inşa halinde olan 4 baraj projesi vardır. Aşağıdaki tabloda bu projeler ile 

ilgili bilgiler verilmiştir.  
 
 
Tablo IV.2.4.3  İnşa halindeki barajlar ve hidroelektrik santralleri 
 

Sıra No Baraj ve HES Adı Amacı 

1 Akgedik Barajı Sulama 
2 Bayır Barajı Sulama 
3 Akköprü Barajı Sulama-Enerji 
4 Marmaris Barajı Sulama-İçmesuyu 

 
 
Akarsular 
 
Muğla İli toprakları, Büyük Menderes havzası ve Batı Akdeniz havzasına girer. Bu 

iki havza, ülkenin orta büyüklükteki havzasıdır. 
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BATI AKDENİZ HAVZASI 
 
Muğla’nın Gökova Körfezi ile Akdağlar arasında kalan kesimi bu havzaya girer. Su 

toplama alanı 21.000 km2 olan havzanın ortalama yıllık hacmi 7 milyar m3‘e yakındır. 
Havzada 322.000 hektar ovalık alan vardır. Bunun 211.500 hektarı sulanabilir niteliktedir. 
Batı Akdeniz havzasının suları Dalaman ve Esen Çaylarıyla Akdeniz’e boşalmaktadır.Bu 
çaylar aynı zamanda ilin en önemli iki akarsuyudur. 

 
• Dalaman Çayı : 
 
Dalaman Çayı Boncuk Dağlarının kuzey yamaçlarından kaynaklanır. Kuzeydoğu 

yönünde akarak Burdur’un Gölhisar çukurluğuna ulasır.Bu çöküntü alanında Akdağlar’ın 
Burdur il alanına dökülen uzantılarından doğan,çok sayıda küçük akarsu ile beslenir. 
Doğudan ve batıdan bu iki dağdan doğan,kısa ama bol sulu derelerle beslenen Dalaman 
Çayı, Oğlansini‘nin Kuzeyinden Muğla topraklarına girer. Doğudan Hüsniye ve Gürlek 
Çaylarını, batıdan Gök Çayı Ören Çayı‘nı ve Cehennem deresini alarak genisler.Dalaman 
Çayı’na karısan bu akarsulardan özellikle Hüsniye ve Gürlek Çayları Boncuk Dağları‘nın 
Akdeniz‘in nemli rüzgarlarına açık kesimlerde doğduklarından sürekli bol sulu 
çaylardır.Buna karsılık batıdan karısan Gök Çay, Ören Çayı ve Cehennem Deresinin 
suları kıs aylarında çok bol, yaz aylarında çok azdır. Yazın dar ve derin vadileri kuru-
oluklar durumundadır. Dalaman Çayı, Bezkese’de dar vadiden çıkarak tasıdığı 
alüvyonlarla Dalaman Ovasına girer. Akıs ovada hızlıdır.Ancak denize yakın Kızılkurt 
yakınlarında akısı yavaslamaya baslar. Dalaman Çayı,Sarısu yöresinde sığ bir bataklıkla 
denize ulasır. Dalaman Çayı’nın su toplama alanı 3.500 km2 dolayındadır. Su toplama 
alanı pek genis olmamasına karsın,suyu genellikle çok boldur. Çünkü akarsuyun yukarı 
havzası bol yağıs alan yüksek dağlarla çevrilidir. Dalaman Çayı’nın saniyede taşıdığı en 
az su miktarı Ağustos basında10 m3’e ulasır. 

 
• Esen Çayı : 

 
Muğla İli’nin Batı Akdeniz havzasında kalan ikinci büyük akarsuyudur. Akıs rejimi ve 

havza özellikleri açısından Dalaman’a benzeyen Esen Çay’ı Akdağlar’ın kuzeybatı 
yamaçlarından doğar, Seki Yaylası’na dek güneybatı yönünde akar. Batı’dan Boncuk 
Dağları’ndan, doğudan Akdağlar’dan kaynaklanan çok sayıda küçük dereler ile birlesir. 
Daha sonra batıdan güneybatıya doğru geniş bir yay çizerek Ören’e ulaşır.Ören‘den sonra 
çok geniş bir vadide güneye doğru akmaya başlayan Esen Çayı, Esen Ovası‘nda Muğla-
Antalya sınırında Akdeniz’e dökülür. Esen Çayı’nın hemen hemen tümü il alanı içinde 
kalır. Suyu yaz-kış bol, ama yazın Dalaman Çayı‘na göre biraz daha azdır. 

 
• Kargıcık Çayı : 
 
Muğla İli‘nin Batı Akdeniz havzasına giren bölümünde yer alan Köyceğiz Gölü‘ne 

dökülen küçük bir akarsudur.Akarsu,Köyceğiz-Ağla Köyü‘nün kuzeydoğusundan doğar 
güneybatı yönünde yaklasık 17–18 km aktıktan sonra Yüksekbük yöresinden Köyceğiz 
Gölü’ne dökülür. 

 
• Namnam Çayı : 

 
Köyceğiz Gölü’ne dökülen, önemli sayılabilecek ikinci akarsudur. Ula İlçesi’nin 5–6 

km kadar doğusundan doğar.Önce kuzeydoğudan güneybatıya sonra güneybatıdan 
güneydoğuya doğru akarak Köyceğiz Gölü’nün kuzeybatısındaki Günlük-Düveç yöresinde 
göle dökülür. Uzunluğu 30 km kadar olan Namnam Çayı kısın ve ilkbaharda tasmaktadır. 
Yazın ise suyu iyice azalmaktadır. 
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BÜYÜK MENDERES HAVZASI : 
 
Bu havza,Güneybatı Anadolu’da Büyük Menderes Irmağı, doğrudan denize ulasan 

kimi küçük akarsular ve birkaç gölün havzasından olusur. Su toplama alanı yaklasık 
25.000 m2‘dir. Havzanın,ortalama yıllık su hacmi 4,5milyar m3 dolayındadır. Büyük 
Menderes havzasında 812.000 hektar ovalık alan vardır. Bunun yaklasık 590.000 hektarı 
sulanabilir niteliktedir. 

 
1. Dipsiz Çayı  
 
İlin Büyük Menderes havzasında kalan en önemli akarsuyudur. Kaynaklarını Doğu 

Menteşe Dağları’nın güneybatı yamaçları ile, Batı Menteşe Dağları’nın kuzeydoğu 
yamaçlarından almaktadır. Bu kollar Yatağan yakınında birleşerek Dipsiz Çayını oluşturur. 
Kuzeybatı yönünde akarak Yatağan Ovası’nın ortasından geçen Dipsiz Çayı daha sonra 
kuzeye yönelerek Aydın topraklarına girer ve Büyük Menderes Irmağı ile birleşir. 
Akarsudan yararlanılarak Yatağan Ovası sulanmaktadır. Dipsiz çayı proje alanının 
yaklaşık 300 m güney-güneydoğusundan geçmektedir. Mevcut durumun tespiti amacıyla, 
Dipsiz Çayı’ ndan su örneği alınarak gerekli parametrelerin analizleri yaptırılmış olup, 
analiz  sonuçları eklerde verilmiştir. (Bkz. Ek-12) 

 
2. Sarı Çay  
 
Kısa bir akarsu olan Sarı Çay, yazın tümüyle kurumaktadır. Kışın ise yer yer 

bataklıklar oluşturarak Güllük Körfezi‘ne dökülür. 1970’lerde kurutma çalışmalarıyla bu 
bataklıklar tarım alanlarına dönüştürülmüştür. Sarı çay proje alanının yaklaşık 18 km 
batısında yer almakta olup Geyik barajı bu çay üzerine kurulmuştur.  

 
Santral alanının yakınında bulunan yüzey sularından Delice deresi, termik santral 

alanının 100 m güneyinde geçmektedir. Mevsimsel akışa sahip dere geneli itibariyle kuru 
dere özelliğindedir. 150 m doğusunda ise Gelingediği deresi, 1.6 km kuzeyinde Kayırlı 
deresi bulunmakta olup santral alanının 5 km güneydoğusunda bölgedeki en önemli yüzey 
sularından biri olan Dipsiz Çayı akış göstermektedir. Menderes havzası içinde bulunan 
Dipsiz Çayı inceleme alanı güneyindeki düzlüklerden oluşan Turgut ovasında akış 
göstermektedir.  

 
İnceleme alanı güneyinde Menderes alt havzasını oluşturan Turgut ovası Kapalı 

havza durumunda olup, gelen yağışların bir kısmı yüzeysel akışla, bir kısmı da 
yeraltısuyuna sızarak havza ortasında toplanmaktadır. Burada toplanan suların bir kısmı 
akışa geçerek yan dereleri ve Dipsiz Çayı’nı oluşturmakta, bir kısmı da süzülerek 
yeraltısuyuna ulaşmaktadır. Dipsiz Çayı, kuzeybatıdan havzayı terk ederek Çine Çayı’na 
karışmakta ve böylece havzayı boşaltmaktadır. Bölgede sulama suyu amaçlı inşa edilmesi 
planlanan Hayırlı barajı santral alanının yaklaşık 1.8 km batısında yapımı planlanmaktadır.  

 
Denizler 
 
Muğla İli, Anadolu’nun güneybatısındadır. İlin güneybatısı, Fethiye Körfezi’nden 

Mandalya Körfezi’ne kadar olan sahilleri kapsar. Muğla İli’nin doğusunda Antalya, Burdur 
ve Denizli illeri, kuzeyinde Aydın İli, batısında Güllük, Gökova ve Datça Körfezleri’nin yer 
aldığı Ege Denizi (Marmaris-Karaağaç koyuna kadar) ve güneyinde Akdeniz 
uzanmaktadır. Muğla, 1.124 km. olan kıyı uzunluğu ile (deniz kıyısı=840 km.,adalar 
çevresi=231.4 km., göl kıyısı=52.6 km.) Türkiye’de en uzun sahil şeridine sahip olan ildir. 
Çok genç oluşumlu kıyılarda sayısız girintiler ve çıkıntılar, çok sayıda adalar 
bulunmaktadır. Dağların kıyı çizgisine dik uzanmasının yanı sıra, deniz tabanında oluşan 
çöküntüler, kıyıların girintili çıkıntılı olmasına yol açmıştır. Proje sahasına en yakın deniz 
sınırı yaklaşık 42 km güneyindeki Gökova körfezidir.  
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Lagünler 
 
Köyceğiz Gölü, denizle doğal dar bir su yoluyla bağlantısı bulunan, denizden 

çoğunluklada dar bir karayla ayrılmış olan bir lagündür. Kıyılarda oluşan delta gölü ya da 
lagün (deniz kulağı) özelliği taşıyan göllerin bazıları Eşen Çayı ağzında Ovagöl, Dalaman 
Çayı ağzında Kocagöl ve Kargın Gölü ile Dalyan; İztuzu, Fethiye; Ölüdeniz gibi sığ deniz 
önlerinin kıyı birikintileriyle tıkanması sonucunda oluşmuş çok genç şekillerdir. Köyceğiz 
gölü proje alanın yaklaşık 75 km güneydoğusunda yer almaktadır.  

 
Muğla İli’ndeki başlıca akarsuların kapasiteleri ve verimlilikleri Tablo IV.2.4.4’de 

verilmiştir.  
 
Kaynaklar 
 
Bölgedeki en önemli kaynak, kristalize kireçtaşı-Neojen çökelleri dokanağından bir 

hat boyunca çıkan Dipsiz Kaynağıdır. Kaynağın DSİ tarafından 1974-1982 yılları arasında 
ölçülen debisi aylık ortalama 1500 l/s civarındadır. Bu tarihten sonra kaynakta debi 
ölçümü yapılmamıştır. Kaynak Yatağan Elektrik İşletmeleri tarafından kaptaja alınmıştır. 
Kaptajda toplanan su, Yatağan Termik Santraline pompalanmaktadır. Ayrıca kaptaj 
alanının hemen yanında farklı noktalarda da az miktarda kaynak çıkışları olmakta ve bu 
sular kullanılmayıp Dipsiz Çayı’na karışmaktadır. Gnaysların çatlaklarından, yüksek 
kotlarda Piren mah. civarında, debileri 0.1-1 lt/sn arasında değişen kaynaklar da 
mevcuttur. Bu kaynaklar civar köylerin içme suyu olarak kapte edilmiştir. Santral alanının 
yaklaşık 5 km güneyinde Turgut yerleşiminin doğusunda ve 5.3 km doğusunda mevsimsel 
kaynak oluşumları bulunmaktadır. 

 
IV.2.5. Yüzeysel Su Kaynaklarının Mevcut ve Planlanan Kullanımı (İçme, 

kullanma, sulama suyu, elektrik üretimi, baraj, göl, gölet, su ürünleri üretiminde 
ürün çeşidi ve üretim miktarları, su yolu ulaşımı tesisleri, turizm, spor ve benzeri 
amaçlı su ve/veya kıyı kullanımları, diğer kullanımlar), proje alanına mesafeleri, 

 
Muğla İli toprakları, Büyük Menderes havzası ve Batı Akdeniz havzasına girer. Bu iki 

havza, ülkenin orta büyüklükteki havzasıdır. Proje alanı bu havzalardan Büyük Menderes 
havzasına girmektedir. 
 

1. Batı Akdeniz Havzası: 
 

Muğla’nın Gökova Körfezi ile Akdağlar arasında kalan kesimi bu havzaya girer. Su 
toplama alanı 21.000 km2 olan havzanın ortalama yıllık hacmi 7 milyar m3‘e yakındır. 
Havzada 322.000 hektar ovalık alan vardır. Bunun 211.500 hektarı sulanabilir niteliktedir. 
Batı Akdeniz havzasının suları Dalaman ve Eşen Çaylarıyla Akdeniz’e boşalmaktadır.Bu 
çaylar aynı zamanda ilin en önemli iki akarsuyudur. 
 

2. Büyük Menderes Havzası  
 

Bu havza,Güneybatı Anadolu’da Büyük Menderes Irmağı, doğrudan denize ulaşan 
kimi küçük akarsular ve birkaç gölün havzasından oluşur. Su toplama alanı yaklaşık 
25.000 m2‘dir.Havzanın,ortalama yıllık su hacmi 4,5 milyar m3 dolayındadır. Büyük 
Menderes havzasında 812.000 hektar ovalık alan vardır.Bunun yaklaşık 590.000 hektarı 
sulanabilir niteliktedir. Muğla İlinin Büyük Menderes Havzasında kalan en önemli 
akarsuyu, Dipsiz Çayı’dır. Akarsudan yararlanılaraka Yatağan Ovası sulanmaktadır.  Kısa 
bir akarsu olan Sarı Çay ise, yazın tümüyle kurumaktadır. 
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Proje alanı ve yakın çevresinde bulunan önemli göl-gölet ve su yapıları bulunmakta 

olup  proje alanının yaklaşık 15 km batısında Geyik barajı, 11 km kuzeybatısında Seferler 
Göleti, 10 km kuzeydoğusunda Çine barajı (enerji+sulama amaçlı) ve 1.8 km batısında 
yapılması planlanan Hayırlı barajıdır. Geyik barajı Muğla ilinin Milas ilçesinde Sarıçay 
üzerinde inşa edilmiş olup içme suyu amaçlı kullanılmaktadır. Seferler Göleti ise sulama 
amaçlı yapılmış olup Seferler, Hasanlar, Yeşilköy, Kadılar ve Akçaova’ nın bazı 
bölümlerinde sulama yapılabilecek şekilde planlanmıştır. Proje alanının batısında 
yapılması planlanan Hayırlı barajı da aynı şekilde sulama amaçlı olarak tasarlanmaktadır.  

 
Proje alanının yaklaşık 7 km güney doğusunda yer alan Dipsiz kaynağı Yatağan 

Elektrik İşletmeleri tarafından kaptaja alınarak Yatağan Termik Santraline 
pompalanmaktadır. Kaptajın yanından çıkış yapan diğer kaynak suları da Dipsiz çayına 
bırakılmaktadır. 

 
Büyük Menderes havzası içinde bulunan Yatağan ovası alt havzasına ait yeraltısuyu 

potansiyeli ve kullanım durumu Tablo IV.2.5.1.’de verilmiştir. 
 
 

Tablo IV.2.5.1. Yatağan Ovası Yeraltısuyu Potansiyeli ve Kullanımı Durumu 
 

TAHSIS EDILEN REZERV 
(Toplam hm3/yıl) 

 
Sulama 

(Toplam) 

 
 

HAVZASI 
 
 

 
 

OVASI 
Alt 

Havzası 
 
 

 
 

İŞLETME 
REZERVI 
(hm3/yıl) 

 
 

İİçme 
ssuyu 

 
DSİ 

Sul+Koop. 
 

Belgeli 
Sulama 

 
Sanayi 

 
 

TOPLAM 
TAHSİS 
(hm3/yıl) 

 

KALAN 
REZERV 
(hm3/yıl) 

 

Büyük 
Menderes Yatağan 11 22,63 - 0,73 0,315 3,675 6,995 

           Kaynak: Muğla İl Çevre Durum Raporu, 2007  (DSİ 21. Bölge Müdürlüğü İl Bazında Yeraltısuyu Envanteri) 
 
 

IV.2.6. Proje Alanına En Yakın Deniz, göl, akarsudaki canlı türleri (bu türlerin 
tabii karakterleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türler; 
bunların üreme, beslenme, sığınma ve yaşama ortamları; bu ortamlar için belirlenen 
koruma kararları),  

 
IV.2.7. Termal ve jeotermal su kaynakları, 
 
Muğla  şifalı su kaynakları bakımından zengin sayılabilecek bir bölgede yer 

almaktadır. Muğla İl sınırları içerisinde; Asrın Çeşmesi, Sepetçiler İçmesi, Kayırlı Maden 
Suyu, Bozhöyük Ilıcası, Kalenya İçmesi, Gebeler Ilıcası yer almaktadır. Muğla’da, ayrıca,  
Köyceğiz-Sultaniye Termal Turizm Merkezi bulunmaktadır. Bu merkez Ege Bölgesinde, 
Muğla İli’ne bağlı Köyceğiz İlçesi’nin batısındaki, Köyceğiz Gölü’nün batı sahilinde ve 
Ülemez Dağı’nın eteklerindedir. Bu termal su, romatizmal hastalıklar, cilt, kan dolaşımı, 
kalp hastalıkları, solunum yolu, sinir sistemi böbrek ve idrar yolları rahatsızlıkları, kadın 
hastalıkları, metabolizma bozuklukları ve nekahat dönemlerinde etkilidir. Proje alanına en 
yakın jeotermal alan yaklaşık 15 km güneyindeki Bozhöyük ılıcasıdır. Bozhöyük ılıcası ile 
ilgili genel bilgiler Tablo IV.2.7.1‘de verilmiştir. 
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Tablo IV.2.7.1. Bozhöyük Ilıcası genel özellikleri 
 

KAYNAK SONDAJ JEOTERMAL 
ALAN 
ADI 

SICAKSU 
KAYNAK 

ADI 
Sıcaklık 

(oC) 
Debi 

(lt/sn.) 
Potansiyel 

(MWt) 
Sıcaklık 

(oC) 
Debi 

(lt/sn.) 
Potansiyel 

(MWt) 

KULLANIM 
ALANI 

KURULU 
TESIS 

YATAĞAN- 
BOZHÖYÜK Bozhöyük 37 7 0,06 35 22 - Kaplıca Kaplıca 

Kaynak: www.mta.gov.tr,2004 
 
 

 Proje alanına en yakın jeotermal kaynak proje alanının yaklaşık 15 km güneyindeki 
Yatağan Bozhüyük Jeotermal alanıdır. Bölgede Mesozoyik kireçtaşları ve Kavaklıdere 
grubuna ilişkin ikincil geçirimli zonlar rezervuar özelliğindedir. Bozhüyük kaynağının 
sıcaklığı 37 0C, debisi ise 2 l/s ‘dir. Bozhüyük jeotermal alanında 1990 yılında açılmış olan 
198 m derinliğinde sondaj kuyusunda    35 0C, 22 l/s ‘ye sahip debi değerlerine 
ulaşılmıştır. Bölgedeki sıcak su maden suyu olarak işletilmektedir. 

 
IV.2.8. Toprak özellikleri ve kullanım durumu (toprak yapısı, arazi kullanım 

kabiliyeti sınıflaması, taşıma kapasitesi, yamaç stabilitesi, kayganlık, erozyon, 
toprak işleri için kullanımı, doğal bitki örtüsü olarak kullanılan mera, çayır vb.), 

 
Muğla İli’nde gerek iklim gerekse topoğrafya farklılıkları nedeniyle çeşitli topraklar 

oluşmuşsa da bunların yanı sıra toprak örtüsünden yoksun bazı arazi tipleri de 
görülmektedir. Muğla İli, Yatağan İlçesi büyük toprak gruplarının dağılımı Tablo IV.2.8.1’de 
verilmiştir. 

 
 
Tablo IV.2.8.1. Muğla İli, Yatağan İlçesi Büyük Toprak Gruplarının Dağılımı 

 

BÜYÜK TOPRAK GRUBU TOPRAK GRUBU KODU ALAN (ha) 

Kolüvyal Topraklar K 5.836 
Kahverengi Orman Toprakları M 12.317 
Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları N 65.214 
Kireçsiz Kahverengi Topraklar U 13.700 
Kestane Rengi Topraklar C 164 
Kırmızı Akdeniz Toprakları T 4.980 
Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları E 30.460 
Rendzina Topraklar R 1.920 
Regosol Topraklar L 1.098 
Çıplak Kaya ve Molozlar ÇK 61 
Su yüzeyi - 37 
Yoğun Yerleşim - 257 
Toplam  136.044 

Kaynak: Muğla İli Arazi Varlığı, KHGM, 1998 
 
 
Yörede bulunan büyük toprak grupları ile ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.   
 
Kolüvyal Topraklar (K) 
 
Genellikle dik eğimlerin eteklerinde ve vadi ağızlarında yer alırlar. Yer çekimi, toprak 

kayması, yüzey akışı ve yan derelerle taşınarak biriken materyaller üzerinde oluşmuş (A) 
C profilli genç topraklardır.   Ayrıca özellikleri bakımından daha çok çevredeki yukarı arazi 
topraklarına benzerlerse de, ana materyalde derecelenme ya hiç yok ya da yetersizdir. 
Profilde yağışın veya yüzey akışın yoğunluğuna ve eğim derecesine göre değişik parça 
büyüklüğünü içeren katlar görülür.  
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Bu katlar, alüvyal topraklarda olduğu gibi birbirine paralel durumda olmayıp 
düzensizdir. Dik eğilimler ve vadi ağızlarında bulunanlar çoğunlukla az topraklı olup kaba 
taş ve molozları içerirler. Yüzey akış hızının azaldığı oranda parçaların çapları küçülür. 
Eğimin çok azaldığı yerlerde, parçacıklardaki küçülme alüvyum parçaları düzeyine 
geldiğinden, bu gibi yerlerde kolüvyal toprak, geçişli olarak alüvyal topraklara karışır. 
Bunlarda eğim tek tip olup materyalin geldiği yöne doğru artmaktadır. Ara sıra taşkına 
maruz kalırlarsa da eğim ve bünye nedeniyle drenajları iyidir. Tuzluluk ve sodiklik gibi 
sorunları yoktur. 

 
Kahverengi Orman Toprakları (M)  
 
Kahverengi Orman Toprakları yüksek kireç içeriğe sahip ana madde üzerinde 

oluşurlar. Profiller A (B) C şeklinde olup horizonlar birbirlerine dereceli olarak geçiş 
yaparlar. Koyu kahverengi olan A horizonu belirgindir. Gözenekli veya granüler bir yapıya 
sahiptir. Reaksiyonu  kalevi bazen de nötrdür. A horizonundaki organik madde mull 
şeklindedir, yani mineral madde ile iyice karışmıştır.  

 
B horizonu daha açık renktedir ve genellikle kahverengidir. Renk bazen kırmızıdır. 

Reaksiyonları genellikle kalevi bazen de nötrdür. Granüler veya yuvarlak köşeli blok 
yapıdadır. Çok az miktarda kil birikmesi olabilir. Horizonun aşağı kısımlarında CaCO3 
bulunur. Bu topraklar genellikle geniş yapraklı orman örtüsü altında oluşur. Bunlarda etkili 
olan toprak oluşum işlemleri kalsifikasyon ve biraz da potzollaşmadır.  

 
Kireçsiz Kahverengi Orman Toprakları (N) 
 
A (B) C profilli topraklardır. A horizonu iyi oluşmuştur ve gözenekli bir yapısı vardır. 

(B) horizonu zayıf oluşmuştur. Kahverengi veya koyu kahverengi, granüler veya yuvarlak 
köşeli blok yapıdadır. (B) horizonunda kil birikimi yok veya çok azdır. Horizon sınırları 
geçişli ve tedricidir. Kireçsiz kahverengi orman toprakları genellikle yaprağını döken 
orman örtüsü altında oluşur.  

 
Kireçsiz Kahverengi Topraklar (U) 
 
A (B) C profili topraklardır. Kahverengi veya açık kahverengi dağılabilir üst toprağa 

ve soluk kırmızımsı kahverengi B horizonuna sahiptir. (B) horizonu dahil solum 
sulandırılmış asitle muamelede köpürme göstermez. Genellikle yıkama mevcut olup üst 
toprak alt toprağa nazaran daha asidik bir karakter arzeder. Alt toprakta kalevilik hakimdir. 
Bazı ahvalde alt toprakta çok az olarak serbest karbonhidratlar görülebilir.  

 
Tabii vejetasyon ot ve ot-çalı karışığı olarak görülür. 
 
İklim, semiarit ve subhumit, yağış 400-750 mm. Ana madde çakıllı, kumlu, killi, killi 

depozitlerle bilhassa tecezziye uğramış, kalkerli kumlu kil ve kumlu kil taşlarıdır. Bu 
topraklar Muğla ilinde 48662 ha’lık alan ile il yüzölçümünün %3,9 temsil etmektedir. 

 
Kestane rengi Topraklar (C) 
 
Kestanerengi topraklar ot, çalı veya seyrek ağaç örtüsü altında kalsifikasyon sonucu 

oluşurla. Profilleri AC, ABC veya AB+C şeklinde olup bol miktarda kalsiyum ihtiva ederler. 
 
A horizonu genellikle koyu kahve veya grimsi kahve renklerde ise de bazen daha 

açık tonlarda da olabilir. Kalınlığı 30-50 cm. arasında değişir. Granüler yapıda ve dağılan 
kıvamdadır. Organik madde içeriği orta, reaksiyonu nötr veya hafif kalevidir. A 
horizonundan B’ye geçiş tedricidir. B horizonu kahverengi veya kırmızımsı kahverenginde 
olup zayıf prizmatik yapılıdır.  
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Üst ve orta kısımlarda kil birikmesi, alt kısımlarda da yoğun ve sertleşmiş halde kireç 
birikmesi görülür. Bazen kireç birikme horizonu altında bir de jips birikme horizonu olabilir.  

 
Kestane rengi topraklar orta derecede kireçlidir. CaCO3 miktarı alt katlara doğru 

artış gösterir. Bunlarda biyolojik etkinlik fazla ve doğal drenaj iyidir. Üzerindeki bitki örtüsü 
tahrip olduğunda kolayca erozyona uğrarlar. İşlemeli tarım altında olanlarda daha çok tahıl 
ve özellikle buğday yetiştirilir. Yağış yeterli olduğunda verimleri oldukça yüksektir.  

 
Muğla ilinde bu topraklara lokal olarak Merkez ve Yatağan ilçelerinde rastlanmıştır. 

Yüzölçümü 283 ha’dır. İl genelinin % 0,02’sini kapsar.  
 
Kırmızı Akdeniz Toprakları (T) 
 
ABC horizonlu topraklardır. Akdeniz iklim bölgesindeki kireç kayaları üzerinde 600 

mm veya daha fazla yağış altında teşekkül eden koyu kırmızı renkli topaklardır. Bazı 
hallerde kalkersiz ana madde de oluşabilir.  

 
B horizonu bünyeseldir ve ped yüzeylerindeki kilin baz satürasyonu %40 dan 

fazladır. Renk yüksek kromaya sahiptir. (Kırmızı veya sarı). Baz satürasyonu derinlikle 
daha da artmaktadır. B horizonunda yapı blok veya prizmatik, pet yüzeylerinde veya 
boşluklarda kalın kil zarları görülür. B horizonundaki dominant killer 2:1 tipindeki killerdir. 
Muhtelif derinliklere sahip topraklardır. Tabii vejetasyon ot, maki ve muhtelif orman 
ağaçlarıdır.  

 
İklim kurak mevsimli hümid ve subhümid’dir. Toprak yılın birçok aylarında kurudur. 

Fakat yılın serin devresinde ve yağışlı mevsimlerinde rutubetlidir. Yıllık ortalama yağış 
500-1100 mm’dir. Ana madde sert kalker, esas olarak kireçtaşı, dolomit, kalkerli kumtaşı, 
kalkerli kum ve çakıl, kalkerli kil taşı, kalkerli konglamera, kısmen de kiltaşı ve volkanik 
kayalardır. Bu topraklar Muğla ilinde 155245 ha alan ile il yüzölçümünün %12’sini 
oluşturmaktadır.    

 
Kırmızı Kahverengi Akdeniz Toprakları (E) 
 
ABC profiline sahip topraklardır. A1 horizonu iyi gelişmiş orta derecede organik 

maddeye sahip ve organik madde mineral madde ile iyice karışmıştır. Zayıf bir A2 
horizonunda görülebilir. A1 horizonu kırmızı veya kahverengi, köşeli blok ve prizmatik 
yapıya sahip bünyesel B horizonu içine tedricen geçer. 

 
B horizonunda kil zarları görülür. Killer illit ve kaolonit grubuna dahildir. Baz 

satürasyonu % 35’den fazladır. Kurak mevsimlerde A ve B horizonu serttir. Kurak 
mevsimli, humid ve subhumid iklimlerde görülür. Yıllık ortalama yağış 400-10000 mm’dir. 
Ana madde esas olarak sert kalker, dağlık bölgelerde granit, kiltaşı, muhtelif metamorfik 
kristal kayalardır.  

 
Bu topraklar Muğla ilinde 351.406 ha alan ile il yüzölçümünün % 28’ini 

oluşturmaktadır.  
 
Rendzina Topraklar (R) 
 
Interzonal toprakların kalsimorfik grubuna dahildir. Yüksek derecede kirece sahiptir. 

AC profilli topraklardır. A horizonu ince olup granüle yapıda, koyu renkte, kalevi 
reaksiyondadır. Kalevi olmadığından nötr’dür. Baz satürasyonu büyük profilde yüksektir. 
Tabii vejetasyon ot, çayır, çok fundadır. Serin mutedil soğuk ve humid iklimlerde yeralır. 
Yıllık ortalama yağış 500-750 mm’dir. Ana madde kalker, dolomit, marn ve tebeşirdir. 
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Bu topraklar Muğla ilinde 4140 ha alan ile il yüzölçümünün % 0,3’ünü oluşturur.  
 
Regosol Topraklar (L)  
 
Azonal topraklar sırasına dahil (A) C profilli topraklardır. Bu topraklar kaba bünyeli 

veya yumuşak sedimentlerden veya bağıntısız sertleşmemiş depozitlerden ibarettir. A 
horizonu esas olarak mineraldir. Zayıf teşekkül etmiş sığ veya orta derin olup C 
horizonuna bariz bir geçiş yapmaz ve aynı zamanda taşlılık arzeder. Regosoller bütün 
iklimlerde oluşabilir. Daha ziyade kum yığınlarında lösler, volkanik kül ve meyilli buzul 
birikintileri üzerinde görülür.  

 
Bu topraklar Muğla ilinde 3.664 ha alan ile İl yüzölçümünün % 0,3’ünü 

oluşturmaktadır.  
 
Çıplak Kaya ve Molozlar (ÇK) 
 
 Üzerinde toprak katı bulunmadığından dolayı herhangi bir toprak developmanı 

sözkonusu olmayan ve bu sebeple arazi tipi olarak anılan parçalanmamış veya kısmen 
parçalanmış sert kaya taşlarla kaplı sahalardır.  

 
Muğla ilinde 53.620 ha’lık bir alanla İl yüzölçümünün %4’ünü  oluştururlar.  
 
Proje yeri olan Muğla İli, Yatağan İlçesi’nde 21.531 ha alan tarım arazisi, 112.395 ha 

alan orman-fundalık arazi, 883 ha alan çayır-mera arazisi, 880 ha alan yerleşimi az yoğun 
alan, 61 ha alan diğer arazi alanı, 37 ha alan ise su yüzeylerini oluşturmaktadır. İlçede, 
şimdiki arazi kullanma şekillerinin kabiliyet sınıflarına göre dağılımı Tablo IV.2.8.2’de 
verilmiştir. 

 
 
Tablo IV.2.8.2. Muğla İli, Yatağan İlçesi Şimdiki Arazi Kullanma Şekillerinin Kabiliyet Sınıflarına Göre 
Dağılımı 

 

ARAZİ  KULLANMA  KABİLİYET SINIFLARI  (ha) 
KULLANMA ŞEKLİ 

I II III IV V VI VII VIII 

TOPLAM 
(ha) 

Tarım Arazileri 2897 3227 6316 2451 - 5191 1449 - 21531 
Kuru Tarım (Nadaslı) - - 397 389 - 2688 552 - 4026 
Kuru Tarım (Nadassız) 2117 1540 2835 1622 - 1868 - - 9982 
Sulu Tarım 780 1678 2233 329 - 123 - - 5143 
Yetersiz Sulu Tarım - - - - - - - - - 
Bağ (Kuru) - - - - - - - - - 
Bağ(Sulu) - - - - - - - - - 
Bahçe (Kuru) - 9 - - - 59 - - 68 
Bahçe  (Sulu) - - 133 - - - - - 133 
Zeytin - - 718 111 - 453 897 - 2179 
Çayır-Mera - - - - - 316 567 - 883 
Çayır Arazisi - - - - - - - - - 
Mera Arazisi - - - - - 316 567 - 883 
Orman-Fundalık - 427 291 5924 - 13940 91813 - 112395 
Orman Arazisi - 227 291 4105 - 10725 79022 - 94370 
Fundalık Arazi - 200 - 1819 - 3215 12791 - 18025 
Tarım Dışı Arazi 128 55 226 60 - 158 253 257 1137 
Yerleşim (Yoğun) - - - - - - - 257 257 
Yerleşim (Az Yoğun) 128 55 226 60 - 158 253 - 880 
Sanayi Alanı - - - - - - - - - 
Hava Alanı - - - - - - - - - 
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ARAZİ  KULLANMA  KABİLİYET SINIFLARI  (ha) 
KULLANMA ŞEKLİ 

I II III IV V VI VII VIII 

TOPLAM 
(ha) 

Diğer Araziler - - - - - - - 61 61 
Su Yüzeyi - - - - - - - 37 37 
Toplam 3025 3709 6833 8435 - 19605 94082 355 136044 

Kaynak: Muğla İli Arazi Varlığı, KHGM, 1998 
 
 

Proje Alanının Arazi Durumu 
 
Ant Enerji San.Tic.Ltd. Şti. tarafından Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi Kırık  

köyü mevkiinde 45 ha’lık bir alanda kömüre dayalı Termik Santral kurulması  
planlanmıştır. Termik santralın kurulu gücü 160 MW olarak planlanmıştır. Proje alanlarının 
işaretlendiği 1/25.000 ölçekli topografik harita  eklerde verilmiştir. (Bkz. Ek-2) 

 
Santral için gerekli yakıt ihtiyacının en uygun şartlarda karşılanabilmesi için, mevcut 

linyit kömürü rezervi bakımından zengin olan, bölgeye yakın ve işletme ruhsatları firmaya 
ait alanlarda Uzun Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam mekanize) yer altı işletmesi 
yapılması planlanmaktadır. Kömür alanlarına ait ruhsatlar ekte verilmiştir. (Bkz Ek-1) 

 
Akışkan yatakta yakma tesislerinde yanma sonrası oluşan kuru ve depolanabilir kül ve 

alçıtaşı elde edilmektedir. Bu kül; uçucu kül olarak alınabildiği gibi kazan altından da 
alınabilmekte olup; atık çamur stabilizasyonu, yol yapımında taban malzemesi, atık 
alanlarının kapatılması, açık maden ocaklarının geri kazanımında dolgu maddesi olarak, 
alçıpan ve  briket sanayinde,  çimento fabrikalarında klinkere katkı malzemesi olarak  
kullanılabilir.  

 
Ayrıca en olumsuz senaryo dikkate alınarak santralden çıkacak özel atık 

kapsamında yer alan kül, cüruf ve alçıtaşının hiçbir şekilde geri kazanım, vb. başka bir 
değerlendirme yapılamadığı varsayılarak kül depolama alanı planlanmıştır. Termik 
Santralin işletmesi sırasında ortaya çıkacak olan bu küllerin depolanabilmesi için yine aynı 
bölgede bir adet “Kül Depolama Sahası” tespit edilmiştir. Kül Depolama Alanı yaklaşık    
36 ha büyüklüğünde ve yine ruhsatı firmaya ait alan içindedir.    

 
Proje kapsamında desülfürizasyon amacıyla kazanda kömürle birlikte yakılacak 

kireçtaşı  bölge kaynaklarından satın alınmak suretiyle temin edilecektir.  
 
Termik Santralin su ihtiyacının, yine aynı mevkide açılacak olan kuyular vasıtasıyla 

yeraltı su kaynaklarından ve uzun ayak madencilik teknolojisi ile yeraltından kömürün 
çıkarılması sırasında galerilerden gelecek olan sudan  temin edilmesi planlanmaktadır. Bu 
konu ile ilgili olarak DSİ’nin görüşleri ve izinleri alınacaktır.  

 
Termik Santralde Kuru Tip (Kapalı) Soğutma Sistemi uygulanacağından su ihtiyacının 

yaklaşık 20 lt/sn olacağı hesaplanmıştır. Proje ile ilgili alanları gösterir 1/25.000 ölçekli 
topografik harita eklerde verilmiştir. (Bkz. Ek-2)  

 
2000-2001 tarihlerinde yapılan Muğla-Yatağan-Turgut Orman Meşcere Haritasına 

göre Termik Santral alanı; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık alan 
(BÇz.M-T), Kül Depolama Sahası; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık 
alan (BÇz.M-T) olarak işaretlenmiştir.  
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2009 tarih ve 
B.18.1.OGM.1.22.03.240.05.29.11/5344-13235 sayılı yazı ile göndermiş olduğu İnceleme 
ve Değerlendirme Formu’na göre, inceleme yapılan toplam 139 ha’lık alan içinde (Termik 
Santal Alanı, Kül Depolama Sahaları toplam alan) 12 ha’lık bir alanın “Orman Sayılan 
Alan” geriye kalan 127 ha’lık alanın ise “Orman Sayılmayan Alan” kapsamında olduğu 
belirtilmiştir. 2009 yılı içerisinde Maliye Hazinesinden tahsisen alınan bu 12 ha’lık alanın 
ağaçlandırıldığı belirtilmiştir. Orman sayılan bu alan Termik Santral Alanı sınırları 
içerisinde kalmakta olup, orman alanına ait koordinatlar Tablo II.1.1’de verilmiştir. Çevre 
ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden arazi 
kullanımı ile ilgili gerekli izinler alınacaktır.  

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritasına göre Termik 

Santral Alanının küçük bir bölümü “III. Sınıf Sulu Tarım Arazisi, VII. Sınıf Fundalık Alan”, 
Kül Depolama Sahasının tamamı ise “VII. Sınıf Fundalık Alan” olarak işaretlenmiştir.  

 
Proje alanı ile ilgili 25.08.2009 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla Denizli Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Termik Santral kurulması planlanan 
alan “Orman Alanı”, ve “Makilik Fundalık Çalılık Alan”, çok küçük bir bölümü ise “Tarımsal 
Nitelikli Arazi”, Kül Depolama Sahası “Orman Alanı” olarak işaretlenmiştir. (Bkz. Ek-3) 

 
1/25.000 Ölçekli Arazi Varlığı ve Orman Meşcere Haritaları eklerde verilmiştir. (Bkz. 

Ek-4, Ek-5)  
 
Proje sahalarının arazi durumları ile ilgili bilgiler Tablo IV.2.8.2.3’de verilmiştir. 
 
 
Tablo IV.2.8.3 Proje Sahalarının Arazi Durumları  
 

PROJE ALANLARI ORMAN ZEYTİN TARIM BAHÇE FUNDALIK TOPLAM 

IR 38556 No’lu Kömür Sahası 445 m2 695.420 
m2 5370774 m2  2.055.043 m2 8.121.682 m2 

IR 75300 No’lu Kömür Sahası   8466233 m2 615 m2 1.521.938 m2 9988786 m2 

Termik Santral Sahası  - 27.560 m2  422.440 m2 450000 m2 

Kül depolama Sahası  - Tamamı 
Fundalık Alan   360000 m2 

 
 
Proje kapsamında kullanılacak tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılması için, 

19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 
sayılı ‘’Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’’ hükümleri gereğince, Muğla Tarım İl 
Müdürlüğü ve/veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınacaktır.  

 
Kamulaştırma çalışmaları kapsamında özel mülkiyet sahipleri ile öncelikli olarak 

karşılıklı anlaşma yoluna gidilecek, anlaşmazlık durumlarında ise 05.05.2001 tarih ve 
24393 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma 
Kanunu ve 4628 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. 
madde c ve d fıkraları gereği çerçevesinde kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c 

fıkrası gereğince; kamulaştırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
tarafından yürütülecek, verilecek olan kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine 
geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar tapu kütüğünde hazine adına tescil edilecektir. 

 
Ayrıca projenin gerek inşaat aşamasında ve gerekse işletme aşamasında civardaki 

tarım arazilerine zarar verilmemesi konusunda azami dikkat edilecektir. 
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IV.2.9. Tarım Alanları (Tarımsal gelişim proje alanları, özel mahsul plantasyon 
alanları) sulu ve kuru tarım arazilerinin büyüklüğü, ürün desenleri ve bunların yıllık 
üretim miktarları, 

 
Proje yeri olan Muğla İli, Yatağan İlçesi’nde 2008 yılı TUIK verilerine göre, tarım 

arazileri 158.848 dekar olup, bunun 85.954 dekarlık bölümü tarla, 17.305 dekarlık bölümü 
sebze bahçeleri, 53.309 dekarlık bölümü Meyve bahçeleridir. 2280 dekarlık bölüm ise 
nadas alanıdır.  

 
TUİK 2008 yılı verilerine göre Muğla ili Yatağan ilçesindeki tarım alanları ile ilgili 

bilgiler Tablo IV.2.9.1’de verilmiştir.  
 
 
Tablo IV.2.9.1 Muğla ili Yatağan ilçesindeki tarım alanlarının durumları  
 

 Toplam Alan 
(Dekar) 

Ekilen Tarla 
Alanı (Dekar) 

Nadas Alanı 
(Dekar) 

Sebze Bahçeleri 
Alanı (Dekar) 

Meyve Alanı 
(Dekar) 

Muğla-Yatağan  158848 85.954 2280 17.305 53.309 
Kaynak: TUİK 2008 
 
Muğla İli, Yatağan İlçesi’nde yetiştirilen tarla ürünlerinin içinde üretim miktarı en 

yüksek ürün tahıl olup; İlçe’de ekilen, hasat edilen alanı ile üretim ve verimi                       
Tablo IV.2.9.2’de, sebze ürünleri Tablo IV.2.9.3’de, meyve ağaçları sayısı ve meyve 
üretimi Tablo IV.2.9.4’de verilmiştir.  

 
 
Tablo IV.2.9.2. Muğla İli, Yatağan İlçesi, Tarla Ürünlerinin Ekilen, Hasat Edilen Alanı İle Üretim ve Verimi  
 

ÜRÜNLER EKİLEN ALAN (dekar) HASAT EDİLEN ALAN 
(dekar) ÜRETİM (ton) VERİM  (kg/dekar)

Tahıllar 65024 65024 19686 2160 
Çavdar 700 700 77 110 
Yulaf (Dane) 6500 6500 1820 280 
Darı 4650 4650 372 80 
Mısır (Dane) 4349 4349 3362 773 
Tritikale (Dane) 2500 2500 1000 400 
Buğday  (Diğer) 36754 36754 10959 298 
Arpa (Diğer) 9571 9571 2096 219 
Baklagiller  2460 2460 361 837 
Nohut 750 750 98 131 

Fasulye (Kuru) 210 210 25 119 
Börülce 350 350 35 100 
Fiğ (Dane) 100 100 9 90 
Burçak (Dane) 30 30 2 67 
Bakla (Hayvan Yemi) 770 770 162 210 
Bakla(Yemeklık) 250 250 30 120 
Endüstriyel Bitkiler 3175 3175 224 432 
Tütün (4)            2365 2365 138 58 
Pamuk (Kütlü) (5) 55 55 11 200 
Pamuk (Lif) (4)      55 55 4 73 
Kırmızı Biber (Baharatlık) 700 700 71 101 
Yağlı Tohumlar 705 705 94 439 
Susam                400 400 24 60 
Çiğit (1)            55 55 7 127 
Yerfıstığı           250 250 63 252 
Yumrulu Bitkiler  1080 1080 1022 4400 
Soğan (Kuru)         800 800 800 1000 
Sarımsak (Kuru)      180 180 72 400 
Patates (Tatlı)      50 50 100 2000 
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ÜRÜNLER EKİLEN ALAN (dekar) HASAT EDİLEN ALAN 
(dekar) ÜRETİM (ton) VERİM  (kg/dekar)

Patates (Diğer) 50 50 50 1000 
Yem Bitkileri 15300 6500 18520 5425 
Yonca (Yeşil Ot)     1000 1000 2000 2000 
Yonca (Kuruot) (3)   - - 1500 - 
Mısır (Hasıl)(2) 1000 1000 550 550 
Fiğ (Yeşilot) (2)    9300 500 240 - 
Fiğ (Kuruot) (2)     - - 2730 - 
Mısır (Sılaj)        4000 4000 11500 2875 

GENEL TOPLAM 87744 78944 39907 13693 
Kaynak: TUİK, 2008  
 
 
Tablo IV.2.9.3. Muğla İli, Yatağan İlçesi Sebze Ürünleri ve Miktarları  
 

ÜRÜNLER ÜRETİM (Ton) 

Baklagil Sebzeleri 773 
Fasulye (Taze)       500 
Bakla (Taze)         120 
Bezelye (Taze)       4 
Barbunya Fasulye     5 
Börülce              144 
Meyvesi Yenen Sebzeler 23369 
Bamya                68 
Balkabağı            42 
Kavun                120 
Karpuz               3600 
Kabak (Sakız)        160 
Patlıcan             1800 
Biber (Dolmalık)     210 
Biber (Sivri)        1650 
Biber (Salçalık)     78 
Acur                 30 
Hıyar (Sofralık)     3000 
Hıyar (Turşuluk)     11 
Domates (Sofralık)   12600 
Yaprağı Yenen Sebzeler 4276 
Lahana (Beyaz)       1560 
Lahana (Kırmızı)     120 
Kereviz (Sap)        10 
Marul (Göbekli)      104 
Marul (Kıvırcık)     3 
Ispanak              960 
Pırasa               1275 
Pazı                 40 
Semizotu             9 
Tere                 8 
Dereotu              9 
Nane                 36 
Maydonoz             136 
Roka                 6 
Soğansı, Yumru Ve Kök Sebzeler 871 
Sarımsak (Taze)      42 
Soğan (Taze)         270 
Havuç                448 
Turp (Bayır)         96 
Turp (Kırmızı)       4 
Kereviz (Kök)        6 
Şalgam               5 
Diğer Sebzeler 3308 
Karnabahar 3300 
Brokoli 8 
GENEL TOPLAM 32597 

Kaynak: TUİK, 2008  
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Tablo IV.2.9.4. Muğla İli, Yatağan İlçesi Meyve Ağaçları Sayısı ve Meyve Üretimi 
 

Ürünler Toplu Meyvelik 
Alanı (Dekar) Üretim (ton) 

Ağaç Başına 
Ortalama Verim 

(kg) 

Meyve Veren 
Yaşta Ağaç 

Sayısı 

Meyve Vermeyen 
Yaşta Ağaç 

Sayısı 

Toplam 
Ağaç Sayısı

Yumuşak Çekirdekliler 106 391 40 27270 4995 32265 
ARMUT 48 330 15 22000 3700 25700 
AYVA 8 36 10 3600 650 4250 
ELMA (Golden) 50 25 15 1670 645 2315 
Taş Çekirdekliler 823 849 142 31976 4925 36901 
Erik   202 137 20 6850 1490 8340 
Kayısı 186 231 25 9251 1650 10901 
Zerdali              0 38 40 950 50 1000 
Kiraz                28 3 14 220 620 840 
Vişne                2 1 13 80 15 95 
Şeftali (Diğer)      405 439 30 14625 1100 15725 
Sert Kabuklular 618 494 46 29425 12990 42415 
Antep Fıstığı        3 9 1 9175 130 9305 
Ceviz                515 85 20 4250 7360 11610 
Badem                100 400 25 16000 5500 21500 
Üzüm Ve Üzümsüler 462 521 1490 9412 10288 19700 
İncir                40 128 40 3200 1488 4688 
Nar                  110 106 18 5900 8800 14700 
Üzüm(Sofr Ç.Li)(2)   268 268 1000 268 0 268 
Üzüm(Sofr Ç.Siz)(2)  44 19 432 44 0 44 
Zeytincilik 50600 19872 38 1067600 404500 1472100 
Zeytin (Sofralık)    3700 1278 19 65600 107000 172600 
Zeytin (Yağlık)      46900 18594 19 1002000 297500 1299500 
GENEL TOPLAM 52609 22127 1756 1165683 437698 1603381 

Kaynak: TUİK, 2008  
 
 
IV.2.10. Orman Alanları (Ağaç türleri ve miktarları, kapladığı alan büyüklükleri 

ve kapalılığı, bunların mevcut ve planlanan koruma ve/veya kullanım amaçları, 
1/25.000 ölçekli meşcere haritası), 

 
Muğla ilindeki Ormanlık Alanın Genel sahaya oranı % 68 dir. Bu oran Türkiye’nin 

üstündedir. (Türkiye Ortalama Oranı % 26,6) Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Muğla il 
bazında orman varlığının % 59’u verimli % 41’i ise verim gücü düsük ya da verimsiz 
ormanlardır. Plan, program ve belirlenen hedefler çerçevesinde bozuk orman alanlarının 
verimli hale dönüstürülmesi çalısmaları devam etmektedir. 
 

Bölge Ormanlarının 835.620,6 hektarı devlet, 426 hektarı ise özel orman alanıdır. 
Özel Orman Alanları Milas, Köyceğiz, Dalaman ve Ula ilçeleri sınırları içerisindedir. Özel 
Orman alanları Akdeniz iklim kusağında yer almaktadır, Bundan dolayı Türkiye’nin 
Rize’den sonra en çok yağıs alan ikinci ilidir. Yağısların fazla olmasından ve sellerin 
olusturduğu toprak erozyonu açısından ormanlarımızın önemi büyüktür. 
 

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Muğla ili ormanlarında yerli tür olarak iğne 
yapraklılardan Kızılçam, Karaçam, Fıstıkçamı, Halepçamı (Türkiye deki toplam alanın % 
95’i Milas ve Gökova’da dır) Ardıç, Sedir, Servi, bulunmaktadır. Genis yapraklılardan ise 
Mese, Söğüt, Sığla, Kestane, Okaliptus, Akasya, Kızılağaç ve Zeytin ormanlarımızda 
doğal olarak yetişmektedir. 

 
Ayrıca yöre ormanlarında, orman ekosisteminde ekonomik açıdan önemli olan bitki 

türlerinin sayısı da yüksektir. Bunlardan odun dışı ürünler elde edilmektedir. Bunlardan 
genel olarak Defne, Adaçayı, Kekik, Sıklamen, Sakız, Harnup (Keçi Boynuzu) vs. 
 

Bölge Müdürlüğü hudutları dahilinde 2006 yılı içerisinde yanan 2798,1 hektar 
sahada ağaçlandırma yoluyla orman yetistirme faaliyetleri devam etmektedir. 
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AĞAÇ TÜRLERİ KAPLADIĞI ALAN 
İBRELİ 460.240,4 
YAPRAKLI 3.548,6 
KARIŞIK 29.019,1 
KORU 492.808,1 
BOZUK YAPRAKLI 59.021,0 
BOZUK İBRELİ 154.928,1 
BOZUK KARIŞIK 99.089 
BOZUK KORU 318.038,1 
NORMAL BALTALIK 541 
BOZUK BALTALIK 24.232,9 
AÇIKLIK ALAN 395.815,1 
TOPLAM 1.231.608 

 Kaynak: Muğla İl Çevre Durum Raporu, 2008 
 
Verimliliklerine Göre: 
 

Verimli Koru Ormanı 492.808,1 
Verimsiz Koru Ormanı 318.038,1 
Verimli Baltalık Ormanı 541,5 
Verimsiz Baltalık Ormanı 24.232,9 

TOPLAM 805.520,6 
 Kaynak: Muğla İl Çevre Durum Raporu, 2008 
 

Bölge Ormanlarının 835.620,6 hektarı devlet, 426 hektarı ise özel orman alanıdır. 
Özel Orman Alanları Milas, Köyceğiz, Dalaman ve Ula ilçeleri sınırları içerisindedir. Özel 
Orman alanları Akdeniz iklim kuşağında yer almaktadır, Bundan dolayı Türkiye’nin 
Rize’den sonra en çok yağış alan ikinci ilidir. Yağışların fazla olmasından ve sellerin 
oluşturduğu toprak erozyonu açısından ormanların önemi büyüktür. 

 
Ekonomik açıdan Dalaman ilçesinde bulunan MOPAK Kâğıt fabrikasının büyük 

ölçüde hammaddesi bu bölgeden temin etmektedir. Ayrıca maden ocaklarının ihtiyacı olan 
maden direklerini ve ağaç işleri endüstrisinin ihtiyacı olan keresteyi’de karşılamaktadır. 

 
2000-2001 tarihlerinde yapılan Muğla-Yatağan-Turgut Orman Meşcere Haritasına 

göre Termik Santral alanı; ziraat alanı, bozuk kızılçam alanı, Kül Depolama Sahası; ziraat 
alanı ve orman toprağı ve bozuk meşe alanı olarak işaretlenmiştir.  

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritasına göre Termik 

Santral Alanı “VI. Sınıf Kuru Tarım Arazisi”, Kül Depolama Sahası “VII. Sınıf Fundalık 
Alan” ve “VI. Sınıf Kuru Tarım Arazisi olarak işaretlenmiştir. 

 
25.08.2009 tarihli, 1/100.000 ölçekli Aydın-Muğla-Denizli Planlama Bölgesi Çevre 

Düzeni Planı’na göre Termik Santral kurulması planlanan alan “Tarımsal Nitelikli Arazi”, 
Kül Depolama Sahası “Tarımsal Nitelikli Arazi”, “Makilik Fundalık Çalılık Alan”, “Orman 
Alanı” olarak işaretlenmiştir.  

 
1/25.000 Ölçekli Arazi Varlığı Haritası, Orman Meşcere Haritası ve Çevre Düzeni 

Planı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-3, Ek-4, Ek-5).  
 
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün proje sahaları ile ilgili olarak hazırlamış olduğu 

ÇED İnceleme Değerlendirme Formu eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-1). En yakın orman 
alanı, termik santral alanına 2,5 km, kül depolama sahalarına 3,5 km, kömür sahalarına 
ise 1 km uzaklıktadır.  
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IV.2.11. Koruma Alanları (Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat 
Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Yaban Hayatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv 
Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Tarihi, Kültürel Sitler, Özel Çevre 
Koruma Bölgeleri, Özel Çevre Koruma Alanları, Turizm Alan ve Merkezleri, Mera 
Kanunu kapsamındaki alanlar), 

 
Proje sahaları ve etki alanlarında herhangi bir koruma alanı (Milli Parklar, Tabiat 

Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları, Biyogenetik Rezerv 
Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Arkeolojik, Tarihi, Kültürel Sitler, Özel 
Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, Turizm Bölgeleri) bulunmamaktadır.  

 
Yatağan Bölgesinde bulunan Arkeolojik Sit Alanları: 

 
1.Eskihisar Köyü stratonikea Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit 
2.Turgut Beldesi Lagina Antik Kenti I.ve III. Derece Arkeolojik Sit 
3.Bozüyük Beldesi I.ve III. Derece Arkeolojik Sit 
4.Nebiköy I.Derece Arkeolojik Sit 

 
Ayrıca Yatağan Bozüyük Beldesinde 24 adet, Yatağan Eskihisar Köyü’nde 28 adet 

olmak üzere toplam 1603 adet Tescilli Korunması Gerekli Kültür Varlığı Yapıları 
mevcuttur. 

 
LAGİNA 
 

 
 
 

Lagina Hekate Kutsal Alanı, Yatağan ilçesi'ne bağlı Turgut Beldesi sınırları içerisinde 
yer alır. Yatağan-Milas karayolu üzerindeki Termik Santralın yanından sağa ayrılan asfalt 
yoldan 9 km. gidilerek Lagina’ya varılır. Karialılar'ın önemli kült merkezi olan Lagina Kutsal 
Alanı'nın ünü zamanımıza dek gelmis olup, bu yöre halen Leyne ismi ile de tanınır. Son 
yapılan arastırmalar, yörenin eski Tunç Çağı'ndan (İ.Ö. 3000) günümüze dek kesintisiz bir 
yerleşime sahip olduğunu göstermektedir. Seleukos kralları büyük imar çalısmaları ile 
Lagina Kutsal Alanı'nı dini merkez ve buraya 11 km. uzaklıktaki Stratonikeia’yı da bölgenin 
siyasi merkezi yapmıslardır. Lagina'da ve Stratonikeia Bouleterion’u duvarlarında halen 
var olan yazıtlardan öğrendiğimize göre; bu iki kent birbirlerine kutsal bir yol ile 
bağlanmıstır. Lagina'nın tanrıçası Hekate, güneş soylu Titanlar'dan Kaios ve Phoibe'nin 
torunudur. Babası Perses, annesi Asterie'dir. Asterie ile Leto ikiz kardeştirler. Böylece, 
akrabalık zincirinde Apollon, Artemis ve Hekate kardes çocukları olmaktadır. Lagina 
Kutsal Alanı'nda: Propylon, bu kapıya bağlanan kutsal yol Altar, Peribolos, Dorik Stoalar 
ve Hekate Tapınağı vardır.  
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Lagina Kutsal Alanı'nda yapılan arkeolojik kazılar, Türk bilim adamları tarafından 
yürütülen ilk kazılar olması açısından önem taşımaktadır. Bu kazıları Osman Hamdi Bey 
ve Halit Ethem Bey yürütmüştür. 1993 yılında Arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları 
Mimar Arkeolog Prof. Ahmet Tırpan'ın bilimsel başkanlığında başlatılmıştır. Tapınağın 
frizleri Osman Hamdi Bey tarafından İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne götürülmüştür ve simdi 
aynı müzede sergilenmektedir. Lagina 1. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ilan edilmiş 
olup proje alanına kuş uçuşu 7 km. mesafededir.  

 
IV.2.12. Flora ve Fauna (Türler, endemik özellikle lokal endemik bitki türleri, 

alanda doğal olarak yaşayan hayvan türleri, ulusal ve uluslararası mevzuatla 
koruma altına alınan türler, nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların 
alandaki bulunuş yerleri, av hayvanlarının adları, popülasyonları ve bunlar için 
alınan Merkez Av Komisyonu Kararları) proje alanındaki vejetasyon tiplerinin bir 
harita üzerinde gösterilmesi. Projeden ve çalışmalardan etkilenecek canlılar için 
alınması gereken koruma önlemleri (inşaat ve işletme aşamasında). Arazide 
yapılacak flora çalışmalarının vejetasyon döneminde gerçekleştirilmesi ve bu 
dönemin belirtilmesi, 

 
ANT ENERJİ SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.’nin Muğla ili, Yatağan ilçesi, Turgut Beldesi 

sınırları içerisinde, “ANT Enerji Termik Santrali (ANTES) ve Santrala Yakıt Sağlayan 
Maden Sahaları” Projesi ÇED Raporu’nun flora ve fauna çalışmaları Haziran, Ağustos, 
Ekim-2009 ve  Mart, Nisan, Mayıs-2010 dönemlerinde Uzman Biyolog Levent Biler 
tarafından yapılmıştır. 

 
Flora 
 
Faaliyet alanı, Grid Kareleme Sistemine göre C2 karesinde yer almaktadır. Raporun 

flora kısmı oluşturulurken araziden toplanan bitki türlerinin teşhisinde Davis’in “Flora of 
Turkey and East Aegean Islands” adlı eserinden yararlanılmış, flora listesinin tam ve 
eksiksiz olması amacıyla aynı eserden literatür çalışması yapılmış, TÜBİTAK tarafından 
hazırlanan Türkiye Bitkileri Veri Servisi’nden ve Türkiye Florası ile ilgili yayınlanmış 
eserlerden yararlanılmıştır. Proje alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle 
bulunması muhtemel flora türleri Tablo IV.2.12.1’de verilmiştir. 

 
Fitocoğrafik Bölge 
 
Ülkemiz coğrafi konum itibariyle başta çeşitli iklimlerin etkisi altındadır. Nitekim, 

kuzeyde Kuzey Anadolu ve Yıldız (Istranca) dağları kuşağının kuzeye, özellikle 
Karadeniz’e bakan yamaçlarında okyanusal; Marmara denizi çevresi, Ege bölümü ve 
Akdeniz Bölgesi’nde Akdeniz; İç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da karasal iklim şartları 
hüküm sürmektedir. Böylece Anadolu ve Trakya’nın kuzeyi okyanusların doğusunda 
kıtaların batısında hüküm süren nemli ılıman; Ege ve Akdeniz subtropikal; Anadolu’nun 
orta ve doğu bölgeleri, kıtaların iç kısımlarında hüküm süren karasal iklimlerin toplandığı 
bir ülkedir. Yüksek dağlık alanlarda ise daha kuzey enlemlerde etkili olan soğuk iklim 
şartları görülür. Bu nedenle Türkiye’de bitki örtüsü açısından farklı alanların ve 
fitocoğrafya bölgelerinin bulunması, doğal şartların bir gereğidir. 

 
“ANT Enerji Termik Santrali (ANTES) ve Santrala Yakıt Sağlayan Maden Sahaları”, 

Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Kurakçıl karakterli, herdem yeşil, 
yapraklı ağaç ve çalılardan oluşan bir bitki örtüsü Akdeniz vejetasyonunu oluşturur. Bunun 
yanında çok sayıda veya geniş ölçüde geofitler (soğanlı, yumrulu ve rizomlu bitkiler), 
terofitler (buğday gibi tek yıllık bitkiler) ve kamefitler (çalı ve otsu bitkiler) bu bölgenin 
karakteristik bitkileri arasındadır. 
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Akdeniz Fitocografik Bölgesi, Trakya’nın güney kesiminde Gelibolu yarımadasından 
başlar. Asıl ve geniş yayılışını Batı ve Güney Anadolu’nun sahil kesimlerinde yaparak, 
doğuda Amanos Dağları’nı da içine alır. Bu genel yayılışı dışında Karadeniz Bölgesi 
boyunca yer yer küçük parçalar halinde de yayılmaktadır. Ancak Karadeniz boyunca 
parçalar halinde kesintili olarak izlenen Akdeniz florasının gerçek Akdeniz vejetasyonu 
olan makiden birçok özellikleri ile ayrı olduğundan Karadeniz makisi olarak 
adlandırılmaktadır. 

 
Flora Türlerinin Fitocoğrafik Bölgelere Göre Dağılımı 
 
Faaliyet alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma olasılığı 

yüksek olan taksonların fitocoğrafik bölgelerinin belirtilmesinde çeşitli kısaltmalar 
kullanılmıştır. Buna göre; Avr.-Sib. Ele. (Avrupa-Sibirya Elementi’ni), D. Akd. Ele. (Doğu 
Akdeniz Elementi’ni), Akd. Ele. (Akdeniz Elementi’ni), Öksin Ele. (Öksin Elementi’ni) ve  
İr.-Tur. Ele. (İran-Turan Elementi’ni) ifade etmektedir. Geniş yayılışlı ya da fitocoğrafik 
bölgesi tam olarak bilinmeyenler için (-) işareti konmuştur. 

 
Flora listesinde yer alan tür ve tür altı kategorideki 134 adet bitkinin fitocoğrafik 

bölgelere göre dağılımı; Avrupa-Sibirya elementi 1, Öksin elementi 1, Doğu Akdeniz 
elementi 31, İran-Turan elementi 6 ve Akdeniz elementi 43 şeklindedir. Geri kalan 52 tür 
ise kozmopolit veya fitocoğrafik bölgesi belirsizler kategorisinde yer almaktadır            
(Şekil IV.2.12.1). 

 

 
 
Şekil IV2.12.1. Flora listesinde yer alan tür ve tür altı kategorideki 134 adet bitkinin fitocoğrafik bölgelere 

göre % olarak dağılımı 
 
Endemizm ve Nadirlik 
 
Türkiye, kıtalararası geçiş bölgesi konumunda bir ülke olması sebebiyle endemik ve 

nadir bitkiler bakımından zengindir. Ülkemizde tespit edilen toplam bitki türünün yaklaşık          
% 30’unu endemik türler oluşturmaktadır. 

 
Endemik ve nadir bitki türleri için Ekim, T. ve arkadaşları (2000) tarafından 

hazırlanan “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” adlı yayında kullanılan 1994 IUCN Red Data 
Book kategorileri aşağıdaki açıklanmıştır. 

 
EX: Tükenmiş 
EW: Doğada Tükenmiş 
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CR: Çok Tehlikede 
EN: Tehlikede 
VU: Zarar Görebilir 
DD: Veri Yetersiz 
NE: Değerlendirilemeyen 
 
LR: Az Tehdit Altında; Gelecekte durumlarına göre tehdit açısından sıralanabilecek 

3 alt kategorisi vardır. 
 
1) cd- Conservation Dependent (Koruma Önlemi Gerektiren): 5 yıl içerisinde 

yukarıdaki kategorilerden birisine girebilecek taksonlar bu gruptadır. 
 
2) nt- Near Threatened (Tehdit Altına Girebilir): Bir önceki kategoriye konamayan 

ancak VU kategorisine konmaya yakın aday olan bitki türleri bu grupta yer alır. 
 
3) Ic- Least Concern (En Az Endişe Verici): Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve 

tehdit altında olmayan bitki türleri bu kategoride yer alır. 
 
Flora türlerinden Asperula tenuifolia BOISS.türleri IUCN kategorilerinden LR (lc) 

kategorisinde olup herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit altında olmayan bitki 
türleri kategorisinde yer almaktadır. Diğer flora türleri herhangi bir kategoride 
bulunmamaktadır. 

 
Flora Türlerinin Endemizm ve Tehlike Sınıfları Açısından Durumu 
 
Projenin planlanan alanda; endemik, nadir, nesli tehlikede, “Avrupa’nın Yaban 

Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi)” Ek-1 listesine göre 
koruma altına alınması gereken bir bitki türü bulunmamaktadır. 

 
Vejetasyon 
 
Ege Bölgesi’nde, Akdeniz iklim bölgesinin klimaks ağacı olan kızılçamların yayıldığı 

sahalar Ege Alt Bölümü, bunun üzerinde yarı nemli ormanların (karaçam, kestane, bazen 
fıstıkçamı) yer aldığı Ege Dağ Bölümü ve ağaç yetişme sınırının üzerinde ise Dağ Çayırı 
Bölümü olmak üzere üç bölüm ayırt edilmektedir. 

 
Planlanan enerji iletim hattının geçeceği güzergah, Ege Alt Bölümü’nde kalmaktadır. 

Ege Alt Bölümü kızılçam ormanlarının yetiştiği sahalara tekabül eder. Ege Alt Bölümü’nde 
yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen Akdeniz iklim koşulları egemendir. Ege 
Alt Bölümü’nde başlıca bitki topluluklarını, maki vejetasyonu, garig (frigana) vejetasyonu 
ve kızılçam ormanları oluşturur. 

 
Maki Vejetasyonu: Çoğunlukla bütün yıl yeşil kalan maki üyeleri oldukça hızlı büyür. 

Maki olarak adlandırılan ağaççık veya uzun boylu çalılar, Akdeniz ikliminin tipik 
elemanıdır. Bunlar, doğal olarak kızılçam ormanlarının ağaççık katını oluştururlar. 
Kızılçam ormanlarının tahrip edildiği yerlerde makiler yaygınlaşarak ortama hakim olur. 
Birkaç yılda bir budandıkları taktirde biyokütle verimi yani odun miktarı artar. Makiler, 
tahrip edilmedikleri uygun ortamlarda genellikle kızılçam gibi gövde ve boylanma 
yapmamakla beraber ağaç şeklini alır. 

 
Makiler ile kızılçam arasında rekabet vardır. Kızılçam ormanlarına yakın yerlerde 

makiler arasında boşluklar varsa kısa sürede bu boşluklarda kızılçam gençliği yayılarak 
makilerden daha hızlı büyür. Böylece kızılçamlar, tekrar makiyi siperi altına alarak çalı katı 
şeklinde kalmasını sağlar.  
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Eğer sahada sık bir maki örtüsü mevcut ise, kızılçamların bu sahayı tekrar 
kaplaması genellikle mümkün olmamaktadır. Diğer yandan, yangına uğrayan alanlarda 
otlatma yapıldığında, kızılçamların doğal yoldan gençleşmesi mümkün olmadığından 
bunun yerini maki elemanları alır. Maki toplulukları yangına uğradığında, kök ve dal 
sürgünleri ile tekrar gençleşerek eski durumuna döner. Hatta makilerin kesilmesi, onların 
daha iyi boylanmasına ve gençleşmesine neden olur. 

 
Garig (Frigana) Vejetasyonu: Garig, maki vejetasyonunun tahrip edilmesi veya 

makilerin aşırı otlatılması ile diz boyu yüksekliğinde çalılardan oluşan bir bitki 
topluluğudur. Ayrıca terk edilen tarım alanlarına da garigler öncü bitki olarak gelir. Garig 
üyeleri genellikle çok az nemde hayatiyetlerini sürdüren, en iyi gelişmelerini tam güneş 
ışığı altında yapan, yani ışığı seven bodur çalılardır. Hemen hepsi derin köklüdür. 

 
Kızılçam Ormanları: Kuraklığa dayanıklı, ışık isteği fazla olan ve hızlı büyüyen 

kızılçam, değişik bonitet ve formda ormanlar oluşturur. Kızılçam, her türlü ana materyal 
üzerinde çimlenme ve yayılma yeteneğine sahiptir. Orman yangınlarına karşı tohumları 
çok dayanıklıdır. Kısaca, kızılçam Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi’nin en fazla büyüyen ve en 
hızlı yayılma yeteneğine sahip ağacıdır. Ana materyal, yağış, güneşlenme, yükseklik ve 
bakı durumunun kızılçam gelişiminde son derece etkili olduğu görülmüştür. 
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Tablo IV.2.12.1. Muğla ili, Yatağan ilçesi, Turgut Beldesi Sınırlarında Planlanan ANT Enerji Termik Santrali (ANTES) ve Santrala Yakıt Sağlayan Maden Sahaları Proje Alanı ve 
Çevresinde Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Flora Türleri, Türkçe İsimleri, Habitatları, Endemizm ve Nadirlik Durumu, Fitocoğrafik Bölgesi ve IUCN 
Red Data Book Kategorileri 
 

Familya ve Tür Adı Türkçe İsim (*) Habitat Endemizm ve 
Nadirlik Durumu

Fitocoğrafik 
Bölge 

IUCN Red Data 
Book Kategorileri 

AMARYLLİDACEAE      
Sternbergia clusiana (KER-GAWL.) KER-GAWL. 

EX SPRENGEL 
Vahvah Kırlar, taşlı tepe kenarları, seyrek Pinus koruluğu - İr.-Tur. Ele. - 

Sternbergia fischeriana (HERBERT) RUPR. Tavuk Çiçeği Çalılıklar ve orman kenarı taşlık zemin - - - 
Sternbergia lutea (L.) KER-GAWL. EX 

SPRENGEL 
Kurbağa Çiçeği Ekili arazi içi veya yakınları - Akd. Ele. - 

Sternbergia sicula TINEO EX GUSS. Tavuk Çiçeği Kurak kayalık yerler - D.Akd. Ele. - 
APIACEAE / UMBELLIFERAE      

Ainsworthia trachycarpa BOISS. - Seyrek tepe kenarları, tarlalar, yol kenarları - D.Akd. Ele. - 
Bupleurum falcatum L. subsp. polyphyllum 

(LEDEB.) WOLFF 
- Yaprak döken ormanlık yerler ve çalılıklar, çayırlar, kayalık 

yamaçlar 
- Öksin Ele. - 

Eryngium glomeratum LAM. Boğa Dikeni Kayalık yerler, firigana, uçurumlar, bozulmuş stepler - - - 
Ferula tingitana L. Çakşır Otu Kayalık yamaçlar, nadas tarlaları - Akd. Ele. - 
Ferulago trachycarpa BOISS. Kuzu Kişnişi Kayalık yamaçlar - D.Akd. Ele. - 
Heptaptera anisoptera (DC.) TUTIN - Kayalık yerler - - - 
Pimpinella tragium VILL. subsp. lithophila 

(SCHISCHKIN) TUTIN 
Geyzi Kayalık ve taşlı yerler - - - 

Thapsia garganica L. - Kayalık yamaçlar taşlı yol kenarları - Akd. Ele. - 
ASTERACEAE / COMPOSITAE      

Achillea falcata L. Civanperçemi Kayalık yamaç, Pinus ormanı, Quercus çalılığı - İr.-Tur. Ele. - 
Anthemis cretica L. subsp. pontica (WILLD.) 

GRIERSON 
- Kireçtaşı kayalık yamaçlar, volkanik yamaçlar - - - 

Artemisia arborescens L. - Uçurum, kullanılmayan tarla - Akd. Ele. - 
Carduus acicularis BERTOL. - Kayalık alan, otlu alan, kenar, tarla kenarı - Akd. Ele. - 
Carduus pycnocephalus L. subsp. pycnocephalus 

L. 
- Kayalık kireçtaşı yamaç, tarla kenarı, boş alan - Akd. Ele. - 

Chrysanthemum segetum L. Horozibiği Nadas tarla, ekin tarlası, yol kenarı - Akd. Ele. - 
Cirsium lappaceum (BIEB.) FISCHER subsp. 

lappaceum (BIEBB.) FISCHER 
- Taşlık alan, otlak, silisli ve kireçtaşı toprak - - - 

Crepis foetida L. subsp. rhoeadifolia (BIEB.) 
CELAK. 

Tüylü Kanak Stepte kayalık yamaç, nemli alan, orman, maki, kumsal sahil - - - 

Crepis sancta (L.) BABCOCK - Orman, kayalık volkanik yamaç, kayalık kireçtaşı yamacı - - - 
Helichrysum pallasii (SPRENGEL) LEDEB. Ölmez Çiçek Kayalık yamaç, step - İr.-Tur. Ele. - 
Lactuca serriola L. Eşek Marulu Otlu yamaç, kayalık yamaç, tarla kenarı, nadas tarla, ekili tarla - Avr.-Sib. Ele. - 
Onopordum myriacanthum BOISS. - Taşlık yamaç, tarla, harabe - D.Akd. Ele. - 
Onopordum sibthorpianum BOISS. ET HELDR. - Temizlenmiş orman, step, nadas tarla - D.Akd. Ele. - 
Pulicaria arabica (L.) CASS. - Yol kenarı, tarlalar - - - 
Senecio vernalis WALDST. ET KIT. Ekin Otu Kumlu ve boş alanlar, tarla, kayalık yamaç - - - 
Taraxacum syriacum BOISS. Kara Hindiba Kurak noktalar, çoğunlukla dağ - İr.-Tur. Ele. - 
Tragopogon longirostis BISCH. EX SCHULTZ 

BIP. var. longirostis BISCH. EX SCHULTES 
Tekesakalı Kayalık yamaç, çalılık, yol kenarı,tarla - - - 

BORAGİNACEAE      
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Familya ve Tür Adı Türkçe İsim (*) Habitat Endemizm ve 
Nadirlik Durumu

Fitocoğrafik 
Bölge 

IUCN Red Data 
Book Kategorileri 

Anchusa azurea MILLER var. azurea MILLER Güriz Tarlalar, kuru bozkır - - - 
Echium parviflorum MOENCH - Kayalık kireçtaşı yamaçları, çimenlik yerler - Akd. Ele. - 
Myosotis refracta BOISS. subsp. refracta JAUB. 

ET SPACH 
Boncuk Otu Kayalık yerler - Akd. Ele. - 

BRASSİCACEAE / CRUCİFERAE      
Alyssum strigosum BANKS ET SOL. subsp. 

cedrorum (SCHOTT ET KOTSCHY) DUDLEY 
- Kayalık alan - - - 

Cardamine hirsuta L. - Boş alan - - - 
Erophila verna (L.) CHEVALL. subsp. praecox 

(STEV.) WALTERS 
- Maki, taşlık yamaç, otlak - - - 

Malcolmia chia (L.) DC. - Kayalık yamaç, denizden uzak - D.Akd. Ele. - 
Sisymbrium officinale (L.) SCOP. - Yol kenarı, boş alan, ekili alan - - - 
Thlaspi arvense L. - Yol kenarı, boş alan, ekili alan - - - 

CAMPANULACEAE      
Campanula erinus L. Çıngırak Otu Kireçtaşı kayalar ve duvarlar - Akd. Ele. - 
Legousia pentagonia (L.) THELLUNG - Kuru açık yerler, kırlar - D.Akd. Ele. - 

CARYOPHYLLACEAE      
Bufonia tenuifolia L. - Yamaçlar ve tarlalar - - - 
Dianthus strictus BANKS ET SOL. var. strictus 

BANKS ET SOL. 
- Nadas tarlaları, kültür tarlalarının etrafı, taşlı yamaçlar - - - 

Dianthus tripunctatus SIBTH. ET SM. - Yol kenarları, tarlalar, uçurumlar - Akd. Ele. - 
Minuartia hybrida (VILL.) SCHISCHK. subsp. 

hybrida (VILL.) SCHISCHK. 
- Tarlalar ve taşlı bayırlar - Akd. Ele. - 

Silene rigidula SIBTH. ET SM. Salkım Çiçeği Çağıllıklar ve kaya kenarları - D.Akd. Ele. - 
Silene vulgaris (MOENCH) GARCKE var. 

vulgaris (MOENCH) GARCKE 
Gıvışgan Otu Çalılık, yamaçlar, açık yerler - - - 

Telephium imperati L. subsp. orientale 
(BOISS.)NYMAN 

Mezarlık Otu Kuru taşlı yamaçlar, kayalık çağıllar, çam ormanları, meşe çalılıklar - - - 

CRASSULACEAE      
Rosularia libanotica (LAB.) MUIRHEAD - Kayalık makiler, ana kaya yarıklarında ve duvarlarda - D.Akd. Ele. - 
Sedum album L. Çoban Kavurgası Duvarlar, kayalık yamaçlar ve yarıklar - - - 
Sedum laconicum BOISS. ET HELDR. Kaya Koruğu Kayalık yamaçlar, uçurumlar - D.Akd. Ele. - 

CUPRESSACEAE      
Juniperus excelsa BIEB. Boylu Ardıç Kurak kayalık yamaç - - - 

CYPERACEAE      
Carex distachya DESF. var. distachya DESF. - Taşlı açık yamaçlar, açık ormanlar, yol kenarları - Akd. Ele. - 

EUPHORBİACEAE      
Euphorbia herniariifolia WILLD. var. herniariifolia 

WILLD. 
Sütleğen Kaya çatlakları, kayalık yamaçlar, çağıllıklar, çam kuşağı, - - - 

Euphorbia hierosolymitana BOISS. Sütleğen Kireçtaşı kayalık, uçurumlar, orman açıklığı - D.Akd. Ele. - 
FABACEAE / LEGUMINOSAE      

Astragalus angustiflorus C. KOCH subsp. 
angustiflorus C. KOCH 

Geven Açık kayalık alanlar, bozkır - İr.-Tur. Ele. - 

Astragalus lusitanicus LAM. subsp. orientalis 
CHATER ET MEIKLE 

Geven Volkanik kayalıklar üzerindeki bozkırlar - D.Akd. Ele. - 

Coronilla scorpioides (L.) KOCH - Ekilmiş ve tahrip edilmiş yerler - - - 
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Familya ve Tür Adı Türkçe İsim (*) Habitat Endemizm ve 
Nadirlik Durumu

Fitocoğrafik 
Bölge 

IUCN Red Data 
Book Kategorileri 

Hymenocarpus circinnatus (L.) SAVI - Makideki tahrip edilmiş yerler ve çam ormanlarında - Akd. Ele. - 
Lathyrus setifolius L. - Kayalık yamaçlar, yaprak döken meşe ormanları, maki, firigana - Akd. Ele. - 
Lotus corniculatus L. var. corniculatus (BIEB.) 

ARC. 
Sepik Dağlık yamaçlar ve çayırlıklar - - - 

Medicago disciformis DC. - Kayalık tepe etekleri, Pinus brutia ormanı - Akd. Ele. - 
Ononis adenotricha BOISS. var. adenotricha 

BOISS. 
- Kayalık yamaçlar, meşe çalılığı, çam korulukları - D.Akd. Ele. - 

Ononis natrix L. subsp. natrix L. - Taşlı yerler, maki - Akd. Ele. - 
Ononis spinosa L. subsp. antiquorum (L.) BRIQ. Kayışkıran Taşlı yamaçlar, maki, çam ormanları - Akd. Ele. - 
Trifolium cherleri L. Yonca Kayalık yamaçlar, sabit kumullar, çimenlik yerler - Akd. Ele. - 
Trifolium lucanicum GASP. Yonca Kuru yerler, kayalık yerler - Akd. Ele. - 
Trigonella spinosa L. - Volkanik yamaçlar, maki - D.Akd. Ele. - 
Vicia villosa ROTH subsp. villosa ROTH Burçak Kayalık yerler, tarlalar, kıyılar, yaş yerler - - - 

GERANİACEAE      
Erodium gruinum (L.) L'HERIT. İğnelik Kayalık yamaçlar, çorak yerler - D.Akd. Ele. - 

GUTTİFERAE / HYPERİCACEAE      
Hypericum atomarium BOISS. Kantaron Kalkerli ve volkanik kayalar, maki - D.Akd. Ele. - 

İLLECEBRACEAE      
Herniaria hirsuta L. - Kuru ve taşlı yerler - - - 
Paronychia argentea LAM. var. argentea LAM. - Kuru yerler - Akd. Ele. - 

İRİDACEAE      
Crocus chrysanthus (HERBERT) HERBERT Sarı Çiğdem Tepe kenarları, dağınık Konifer korulukları - - - 
Iris unguicularis POIRET Çalı Navruzu Kayalık yerler, kenarlar, kurak çalılıklar veya konifer orman 

açıklıkları 
- Akd. Ele. - 

LAMIACEAE / LABİATAE      
Ajuga chamaepitys (L.) SCHREBER subsp. chia 

(SCHREBER) ARCANGELI var. chia (SCHREBER) 
ARCANGELI 

Yer Çamı Taşlı yamaçlar bozkır bağlar, nadas tarlaları çorak ve çakıllı yerler - - - 

Lamium moschatum MILLER var. moschatum 
MILLER 

Ballıbaba Kayalar, nadas tarlaları, yol kenarları - D.Akd. Ele. - 

Origanum onites L. Bilyalı Kekik Taşlık tepe ve kaya yamaçları, genellikle kireçtaşı, bazen kısmen 
gölgelik yerler 

- D.Akd. Ele. - 

Prasium majus L. - Pinus altında, maki kuru kıyılar, uçurumlar - Akd. Ele. - 
Salvia sclarea L. Ayıkulağı Kayalık volkanik yamaçlar, karışık iğne yapraklı ve yaprak döken 

korular, şist kıyıları 
- - - 

Salvia viridis L. Ada Çayı Kayalık yamaçlar, Cistus ile maki, firigana, kumullar, tarlalar ve 
çorak yerler 

- Akd. Ele. - 

Sideritis libanotica LABILL. subsp. libanotica 
LABILL. 

Kızlan Çayı Dağ yamaçları - D.Akd. Ele. - 

Stachys germanica L. subsp. heldreichii (BOISS.) 
HAYEK 

Dağ Çayı Yol kenarı, nadas tarlalar - D.Akd. Ele. - 

Stachys spinulosa SM. Dağ Çayı Kireçtaşı sekiler ve uçurumlar, deniz kenarındaki killi tarlalar - D.Akd. Ele. - 
LİLİACEAE      

Allium callimischon LINK subsp. haemostictum 
STEARN 

- Taşlı yamaçlar - D.Akd. Ele. - 

Allium nigrum L. Kara Soğan Kayalı yamaçlar, kırlar, çimenlik yerler, kumlu deniz kenarları - Akd. Ele. - 
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Familya ve Tür Adı Türkçe İsim (*) Habitat Endemizm ve 
Nadirlik Durumu

Fitocoğrafik 
Bölge 

IUCN Red Data 
Book Kategorileri 

Allium sipyleum BOISS. - Kalkerli kaya yarıkları, topraklı yamaç - D.Akd. Ele. - 
Allium trifoliatum CYR. Keçi Kömüreni Gölgeli kıyılar, ekilmiş taşlı alanlar - Akd. Ele. - 
Asphodeline brevicaulis (BERTOL.) J. GAY EX 

BAKER subsp. brevicaulis (BERTOL) J. GAY EX 
BAKER var. brevicaulis (BERTOL) J. GAY EX 
BAKER 

- Kayalı ve taşlı yamaçlar, maki, Pinus ormanları, orman açıklıkları - D.Akd. Ele. - 

Gagea graeca (L.) TERRACC. - Kayalar üzerinde, makiler - D.Akd. Ele. - 
Gagea peduncularis (J. ET C. PRESL) 

PASCHER 
- Kalkerli kayalıklar, Pinus ormanları - Akd. Ele. - 

Ornithogalum sphaerocarpum KERNER - Volkanik ve kalkerli yamaçlar, tepe kenarları, frigana, kırlar - - - 
LİNACEAE      

Linum bienne MILLER - Çayır yerler, karışık kumullar, hendekler, kayalık tepe kenarları - Akd. Ele. - 
Linum strictum L. var. strictum L. - Kayalık yamaçlar, nadas tarlalar - - - 

OLEACEAE      
Fraxinus angustifolia VAHL subsp. angustifolia 

VAHL. 
Dişbudak Genellikle kurak, kayalık yerler, makilikler, yaprak döken çalılık 

veya ormanlık 
- - - 

Olea europaea L. Zeytin Maki, kayalık yamaçlar ve boğazlar - Akd. Ele. - 
ORCHİDACEAE      

Anacamptis pyramidalis (L) L. C. M. RICHARD Çam Salebi Makilerde kayalı yamaçlar ve frigana, çayırlık, çimenli orman 
açıklıkları, zeytinlikler 

- - - 

OXALİDACEAE      
Oxalis corniculata L. - Açık yerler - - - 

PAPAVERACEAE      
Fumaria petteri REICHB. subsp. thuretii (BOISS.) 

PUGSLEY 
Şahtere Ou Kayalık yamaç - D.Akd. Ele. - 

Papaver argemone L. subsp. argemone L. Gelincik Tarla, yol kenarı, ekili alan - - - 
PLANTAGİNACEAE      

Plantago bellardii ALL. Bağa Seyrek Pinus brutia ormanları, taşlık maki, kuru tepeler, çok kuru 
taşlık otlaklar gevşek 

- D.Akd. Ele. - 

Plantago cretica L. Bağa Kireçtaşı kayalar ve yamaçlar, kuru otlaklar, kumlu ve boş alanlar, 
harabeler 

- D.Akd. Ele. - 

Plantago lagopus L. Bağa Yol kenarları, tarla kenarları, taşlı tepeler, kayalık yerler, maki, 
çayırlar, kuru otlak 

- Akd. Ele. - 

Plantago media L. Bağa Dağ yamaçları, bozkır, kuru çimenlik - - - 
POACEAE / GRAMİNEAE      

Aira elegantissima SCHUR subsp. elegantissima 
SCHUR 

- Kıyı kumulları, açık orman, maki, volkanik birikimler üzerinde - Akd. Ele. - 

Aristida caerulescens DESF. - Volkanik veya kalkerli kayalar, bodur. halep çamı veya kızılçam 
ormanı 

- Akd. Ele. - 

Avena barbata POTT EX LINK subsp. barbata 
POTT EX LINK 

- Bozulmuş habitatlar, kumlu ve taşlı yerler, meşe çalılığı, ıslak yerler - Akd. Ele. - 

Bromus diandrus ROTH - Kuru otlaklar ve yamaçlar, çorak araziler, tarım arazilerinin 
kenarları, yol kenarları 

- - - 

Bromus scoparius L. - Kuru açık çayırlıklar, çorak, ekilen araziler - - - 
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Familya ve Tür Adı Türkçe İsim (*) Habitat Endemizm ve 
Nadirlik Durumu

Fitocoğrafik 
Bölge 

IUCN Red Data 
Book Kategorileri 

Catapodium rigidum (L.) C. E. HUBBARD EX 
DONY subsp. rigidum (L.) C. E. HUBBARD EX 
DONY var. rigidum (L.) C. E. HUBBARD EX DONY 

- Kuru yerler - - - 

Elymus tauri (BOISS. ET BAL.) MELDERIS 
subsp. tauri (BOISS. ET BAL.) MELDERIS 

- Kayalık yamaçlar, dağ çayırlar - İr.-Tur. Ele. - 

Lolium rigidum GAUDIN var. rigidum GAUDIN - Kayalar, step, otlaklar, nadas arazileri, bağlar, kumsalla, yol 
kenarları 

- - - 

Melica minuta L. - Maki, firigana, uçurumların altında sistli ve kireçtaşlı yerler - Akd. Ele. - 
Poa bulbosa L. - Step, kuru çayırlıklar, kayalık yamaçlar, maki firigana, dik yamaçlar - - - 
Poa compressa L. - Taşlı ve kumlu yerler, bozulmuş topraklar, tarlalar, havuz 

kenarlarında 
- - - 

Sesleria alba SM. - Kayalık yamaçlar ve ağaç zonu üzerindeki hareketli kayalıklar, 
kireçtaşı veya serpantin 

- - - 

Stipa capensis THUNB. - Kuru yerler - Akd. Ele. - 
Stipa pulcherrima C. KOCH subsp. crassiculmis 

(P. SMIRNOV) TZVELEV 
- Taşlık yerler - - - 

Triticum aestivum L. - Volkanik kayalar, tepelikler, kireçli step, kuru ovalar, yol kenarları - - - 
RANUNCULACEAE      

Adonis flammea JACQ. Cin lalesi Tarla, step, kayalık - - - 
Anemone blanda SCHOTT ET KOTSCHY Manisa Lalesi Kayalık yamaç, çalılık - - - 
Nigella arvensis L. var. glauca BOISS. - Step, boş yer, tarla - - - 
Ranunculus ficaria L. subsp. ficariiformis ROUY 

ET FOUC. 
Basur Otu Tepe yamacı, tarla kenarı - - - 

ROSACEAE      
Cerasus prostrata (LAB.) SER. var. prostrata 

(LAB.) SER. 
- Kayalık yerler - Akd. Ele. - 

RUBİACEAE      
Asperula tenuifolia BOISS. - Kurak kaya kenarları, kireçtaşı veya serpantin - D.Akd. Ele. LR (lc) 
Galium murale (L.) ALL. - Yol kenarları, kayalık alanlar, kuru açık habitatlar - Akd. Ele. - 
Galium subuliferum SOMM. ET LEV. - Kayalık kıyılar, kurak yamaçlar - Akd. Ele. - 
Valantia hispida L. - Kuru kayalık yerler - Akd. Ele. - 

SCROPHULARİACEAE      
Linaria chalepensis (L.) MILLER var. chalepensİs 

(L.) MILLER 
- Makiler, kayalık yamaçlar, çorak yerler, nadas tarlaları - D.Akd. Ele. - 

Linaria pelisseriana (L.) MILLER - Makiler, kayalık yamaçlar, kumullar, tarlalar - Akd. Ele. - 
Parentucellia latifolia (L.) CARUEL subsp. latifolia 

(L.) CARUEL 
- Kayalık kireçtaşı ve volkanik yamaçlar, çimenlik, ormanlar, tahıl 

tarlası 
- Akd. Ele. - 

VALERİANACEAE      
Valeriana dioscoridis SM. - Kayalık yamaçlar ve çalılıklar - D.Akd. Ele. - 
Valerianella coronata (L.) DC. - Kayalık yamaçlar, orman açıklıkları, tarlalar, yol kenarları - - - 
Valerianella costata (STEV.) BETCKE - Kayalık yamaçlar, maki - Akd. Ele. - 
Valerianella echinata (L.) DC. - Kayalık yerler - Akd. Ele. - 

(*) Bitki isimleri “Türkçe Bitki Adları Sözlüğü”nden (Baytop T., 1994, TDK, Ankara.) yazılmıştır. Ancak bazı türlerin Türkçe ismi ve yöresel ismi bulunmamaktadır. Bu nedenle bitki türleri binominal 
yazım kurallarına göre bilim dili olan Latince olarak değerlendirilmektedir. 

 
: Gözlem  : Literatür  
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Fauna 
 
Faaliyet alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması 

muhtemel fauna türlerinden; Tablo IV.2.12.2’de amfibi türleri, Tablo IV.2.12.3’te sürüngen 
türleri, Tablo IV.2.12.4’te kuş türleri ve Tablo IV.2.12.5’te memeli türleri verilmiştir. 
Tablolarda her türün familyası, Türkçe adı, habitatı, IUCN kategorisi, Red Data Book 
kategorisi ve Bern Sözleşmesi Ek-2 (kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri) ve 
Ek-3 (korunan fauna türleri) listelerinin hangisinde yer aldığı belirtilmiştir. Bern Sözleşmesi 
Ek-2 ve Ek-3 listesinde yer almayan türler için (-) işareti konulmuştur. 

 
Ayrıca; T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nce 1 Haziran 2009 tarih ve 27245 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “2010-2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları” Ek-I (Çevre ve 
Orman Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları), Ek-II (Merkez Av 
Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları), Ek-III (Merkez Av Komisyonunca 
Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları) listeleri ilgili tablolara işlenmiştir. 

 
Ek-I listesinde bulunan yaban hayvanları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 4. 

maddesinin birinci fıkrası gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı’nca koruma altına 
alınmıştır. Bu listede yer alan yaban hayvanlarını avlamak, ölü ya da canlı bulundurmak 
ve nakletmek yasaktır. 

 
Ek-II listesinde bulunan kuşlar ve memeliler, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 

4. maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetki çerçevesinde Merkez Av Komisyonunca 
koruma altına alınmıştır. Bu listede yer alan av hayvanlarını avlamak, ölü ya da canlı 
bulundurmak ve nakletmek yasaktır. 

 
Ek-III listesinde bulunan yaban hayvanları, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 4. 

maddesinin birinci fıkrası gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı’nca belirlenen 2010-2011 
av döneminde belli edilen sürelerde avlanmasına Merkez Av Komisyonunca izin verilen av 
hayvanlarıdır. 

 
Prof. Dr. Ali Demirsoy’a (1996) Göre Red Data Book Kategorileri  
 
Kısaltma Anlamı 
E Tehlikede 
Ex Soyu Tükenmiş 
I Bilinmiyor 
K Yetersiz Bilinenler 
Nt Takson henüz tehlike altında değil 
O Takson tehlike dışı 
R Nadir 
V Zarar görebilir 

 
IUCN Red List Kategorileri 
 
IUCN (The World Conservation Union: The International Union for the Conservation 

of Nature and Natural Resources = Doğayı ve Doğal Kaynakları Korumaya Yönelik 
Uluslararası Topluluk - Dünya Koruma Topluluğu) tarafından en son yayınlanan “Red List” 
kategorileridir. 

 
Avrupa ülkelerinde IUCN risk sınıflarına göre flora ve fauna türlerinin 

sınıflandırılması 1970’li yıllardan itibaren gerçekleştirilmeye başlanmıştır. IUCN 
kategorilerinin açıklaması aşağıdaki tabloda, kategoriler arası ilişkiler de şekilde 
sunulmuştur. 
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Evaluated Değerlendirmeye alınmış 
Not Evaluated (NE) Değerlendirmeye alınmamış 
Adequate data Yeterli data mevcut 
Data Deficient (DD) Yeterli data mevcut değil (data eksik) 
Extinct (EX) Türü tamamen yok olmuş, nesli tükenmiş tür 
Extinct in the Wild (EW) Vahşi doğada nesli tükenmiş tür 
Critically Endangered (CR) Önemli derecede yok olma tehlikesi olan tür 
Endangered (EN) Yok olma tehlikesi olan tür 
Vulnerable (VU) Koruma önlemi alınmazsa ileride yok olma tehlikesi olan tür 
Near Threatened (NT) Neredeyse tehdit altında 
Least Concern (LC) En az kaygılanılan tür 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Şekil 2.b.1. IUCN Kategorileri Arasındaki İlişkiler 

 
İkiyaşamlılar 
 

Faaliyet alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma 
olasılığı yüksek olan 4 tane amfibi türünden 1 tanesi Bern Ek-2, 2 tanesi de Bern Ek-3 
listesinde yer almaktadır. 

 
Amfibi türleri arasında IUCN listesinde bulunan bir tür bulunmamaktadır. 

 
Sürüngenler 
 

Faaliyet alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma 
olasılığı yüksek olan 12 tane sürüngen türünden 5 tanesi Bern Ek-2, 3 tanesi de Bern 
Ek-3 listesinde yer almaktadır. 

 
Sürüngen türleri arasında 6 tür (Testudo graeca ibera, Hemidactylus turcicus 

turcicus, Lacerta trilineata diplochondrodes, Blanus strauchi strauchi, Eirenis modestus 
ve Telescopus fallax fallax) IUCN listesinde bulunmasına rağmen, Demirsoy (1996) 
tarafından yapılan çalışmalara göre bu türler Türkiye’de oldukça bol ve yaygındırlar. 
Ayrıca herhangi bir tehdit altında değillerdir. 

Not Evaluated 

(Evaluated) Least Concern (LC) 

Near Threatened (NT) 

Vulnerable (VU) 

Endangered (EN) 

Critically Endangered (CR) 

Extinct in the Wild (EW) 

Extinct (EX) 

(Adequate data) (Threatened) 

Data Deficient (DD) 
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Sürüngen türlerinin tamamı T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Genel Müdürlüğü’nce 1 Haziran 2009 tarih ve 27245 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren “2010-2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu 
Kararları”nın yansıtıldığı en son listelere göre Ek-I (Çevre ve Orman Bakanlığınca 
Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları) listesinde bulunmaktadır. 

 
Kuşlar 
 

Faaliyet alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma 
olasılığı yüksek olan 24 tane kuş türünden 16 tanesi Bern Ek-2, 8 tanesi de Bern Ek-3 
listesinde yer almaktadır. 

 
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nce 1 Haziran 2009 tarih ve 27245 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “2010-2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları”nın yansıtıldığı 
en son listelere göre; 18 kuş türü Ek-I, yani “Çevre ve Orman Bakanlığınca Koruma 
Altına Alınan Yaban Hayvanları” listesinde; 2 kuş türü Ek-II, yani “Merkez Av 
Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları” listesinde; 4 kuş türü ise Ek-III’de 
yani “Merkez Av Komisyonunca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av 
Hayvanları” listesinde bulunmaktadır. 

 
Kuş türlerinden hepsi IUCN listesinde yer almaktadır. Kuş türlerinin 23 tanesi IUCN 

Red List Kategorileri Listesi’nde LC kategorisinde yer almakta olup, bu kategorideki türler 
“en az endişe verici türler” olarak tanımlanmaktadır. Sadece Falco vespertinus IUCN Red 
List Kategıorileri Listesi’nde NT kategorisinde yer almakta olup, bu kategorideki türler 
“neredeyse tehdit altında” olarak tanımlanmaktadır. 

 
Memeliler 
 

Faaliyet alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunma 
olasılığı yüksek olan 10 tane memeli türünden 1 tanesi Bern Ek-2 ve 2 tanesi Bern Ek-
3 listesinde bulunmaktadır. 

 
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 

Müdürlüğü’nce 1 Haziran 2009 tarih ve 27245 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 
yürürlüğe giren “2010-2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları”nın yansıtıldığı 
en son listelere göre; 1 tane memeli türü Ek-I yani “Çevre ve Orman Bakanlığınca 
Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları” listesinde ve 3 tane memeli türü de Ek-III yani 
“Merkez Av Komisyonunca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen Av Hayvanları” 
listesinde yer almaktadır. 

 
Memeli türlerinden 9 tanesi Red Data Book Kategorileri’nden “nt” kategorisinde 

yer almakta olup, Türkiye’de tehlike altında değildir. Memeli türlerinden 1 tür (Ursus 
arctos) “V” kategorisinde olup soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte 
yok olma riski yüksek türlerdir. 

 
Memeli türleri arasında hepsi IUCN listesinde bulunmaktadır. 9 tür LC 

kategorisinde yer alıp en az kaygılanılacak türler arasındadır. Memeli türlerinden 
sadece Eliomys quercinus, NT kategorisinde olup neredeyse tehdit altında olan türler 
arasında bulunmasına rağmen, Demirsoy (1996) tarafından yapılan çalışmalara göre 
bu tür Türkiye’de oldukça bol ve yaygındır. 
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Flora ve Fauna Üzerine Etkiler ve Alınacak Önlemler (İnşaat ve İşletme 
Aşamasında) 

 
Faaliyetin inşaat aşamasında bitki türleri için olumsuz etki bitkisel toprak örtüsünün 

sıyrılmasından dolayı biyomas kaybının oluşacak olmasıdır. Ancak, faaliyet ünitelerinin 
inşa edileceği sahalar ve bu sahaların çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle 
bulunması muhtemel endemik bitki taksonlarının tamamı LR (Ic) kategorisinde yer 
aldığından bu türler, Türkiye’de oldukça yaygın ve bol yetişmekte olup, nesillerinin 
tehlikeye girmesi gibi bir durum şu anda söz konusu değildir. 

 
Flora listesinde yer alan bitki türleri arasında endemik türler dışında nadir, nesli 

tehlikede olan, “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi 
(Bern Sözleşmesi)” Ek-1 listesine göre koruma altına alınması gereken bir bitki türü 
bulunmamaktadır. Dolayısıyla faaliyet ünitelerinin inşa edileceği sahalar ve bu sahaların 
çevresinde Bern Sözleşmesi Ek -1 listesinde yer alan flora türü bulunmadığından Bern 
Sözleşmesi Madde 5’de yer alan hususlara uyulmasına gerek bulunmamaktadır. Çünkü 
Bern Sözleşmesi Madde 5, Ek-1 listesinde yer alan flora türlerinin kasıtlı olarak 
koparılması, toplanması, kesilmesi, köklenmesi, elde bulundurulması veya alım-satımının 
yapılmasının yasaklanması ile ilgilidir. 

 
Karasal fauna türleri ise özellikle zarar görecek türler olmayıp inşaat ve işletme 

aşamasında ortamdaki gürültü ve hareketlilikten dolayı bulundukları habitatları terk ederek 
çevredeki daha uygun alternatif yaşam alanlarına çekileceklerdir. 

 
Faaliyetin inşaat ve işletme aşamasında çevredeki doğal ortamlarından faaliyet 

alanına gelebilecek olan fauna türlerine herhangi bir zarar verilmemesi konusunda projede 
çalışacak personele faaliyet sahibi tarafından gerekli uyarılar yapılacaktır. 

 
Fauna türleri arasında Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3’e göre kesin koruma altında 

olan ve koruma altında olan türler vardır. Bu türlerle ilgili olarak Bern Sözleşmesi koruma 
tedbirlerine ve bu sözleşmedeki 6. ve 7. Madde hükümlerine uyulacaktır. Bunlar; 

 
1- Kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri ile ilgili olarak (6. madde); 
 
• Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri, 

 
• Üreme ve dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip 

etmek, 
 

• Yabani faunayı bu sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme, 
geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek, 

 
• Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi 

olsa bu yumurtaları alıkoymak, 
 

• Fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti 
yasaktır. 

 
2- Korunan fauna türleri ile ilgili olarak (7. madde); 

 
• Kapalı av mevsimleri ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esaslara, 
 
• Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun 

durumlarda geçici veya bölgesel yasaklamaya, 
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• Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde 
bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde 
düzenlenmesi hususlarına uyulacaktır. 

 
• Faaliyetin her aşamasında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na ve ilgili 

Yönetmeliklere uyulacaktır. 
 
Proje Alanının ÇED Yönetmeliği Ek-V’deki “Duyarlı Yöreler” açısından 

irdelenmesi 
 
Şekil IV.12.2’de proje alanı ve çevresinde ÇED Yönetmeliği Ek-V’deki “Duyarlı 

Yöreler”e olan uzaklıklar kuş uçuşu olarak beirtilmiştir. 
 
a. Milli Park 
 
Muğla İli ve faaliyet alanı çevresinde 2 adet Milli Park mevcuttur. Saklıkent Milli 

Park’ı Fethiye ilçesinde bulunmaktadır ve faaliyet alanına kuş uçuşu 91 km. uzaklıkta 
bulunmaktadır. Marmaris Milli Parkı Marmaris ilçesinde bulunup faaliyet alanına kuş uçuşu 
olarak 32 km. uzaklıkta bulunmaktadır. 

 
b. Yaban Hayatı Koruma Sahaları 
 
Muğla İli ve faaliyet alanı çevresinde 2 adet Yaban Hayatı Koruma Sahası 

bulunmaktadır. Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Köyceğiz ilçesinde olup faaliyet 
alanına kuş uçuşu 33 km. uzaklıktadır. Muğla Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme 
Sahası Muğla Merkezde olup faaliyet alanına kuş uçuşu 27 km. uzaklıktadır. 

 
c. Önemli Bitki Alanı, Önemli Kuş Alanı, Tabiatı Koruma Alanı ve Tabiat Parkı 
 
Muğla İli ve faaliyet alanı çevresinde 2 adet Tabiatı Koruma Alanı ve 2 adet Tabiat 

Parkı bulunmaktadır. Tabiatı Koruma Alanlarından Kartaloğlu Tabiatı Koruma Alanı kuş 
uçuşu 41 km. ve Sırtlandağı Halep Çamı Tabiatı Koruma Alanı ise kuş uçuşu 31 km. 
uzaklıktadır. Tabiat Parklarından Ölüdeniz Kıdrak Tabiat Parkı kuş uçuşu 75 km. ve Bafa 
Gölü Tabiat Parkı ise kuş uçuşu 34 km. uzaklıktadır. 

 
d. Özel Çevre Koruma Bölgeleri 
 
Muğla İli ve faaliyet alanı çevresinde 5 adet Özel Çevre Koruma Bölgesi 

bulunmaktadır. Köyceğiz-Dalyan ÖÇK kuş uçuşu 40 km., Fethiye-Göcek ÖÇK kuş uçuşu 
65 km., Gökova ÖÇK kuş uçuşu 24 km., Datça-Bozburun ÖÇK kuş uçuşu 40 km. ve 
Patara ÖÇK kuş uçuşu 91 km. uzaklıktadır. 

 
e. Sulak Alanlar 
 
Muğla İli ve faaliyet alanı çevresinde 7 adet Sulak Alan bulunmaktadır. Sulak 

Alanların Ramsar statüsü bulunmamaktadır. Patara Sulak Alanı kuş uçuşu 91 km., 
Dalaman Sulak Alanı kuş uçuşu 55 km., Dalyan Sulak Alan Ekosistemi kuş uçuşu 40 km., 
Bodrum Gölköy kuş uçuşu 36 km., Metruk Tuzlası kuş uçuşu 29 km., Girdev Gölü kuş 
uçuşu 94 km., Gulluk Deltası kuş uçuşu 28 km. ve Bafra Gölü kuş uçuşu 34 km. 
uzaklıktadır. 

 
f. Su Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları 
 
Faaliyet alanının etki alanı içerisinde bir Su İhtisal ve Üreme Sahası 

bulunmamaktadır.  
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Şekil IV.12.2. Muğla İli ve çevresinde bulunan Duyarlı Yöreler 
Kaynak: http://gis2.cevreorman.gov.tr/mp/ 

Faaliyet 
Alanı 
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Tablo IV.2.12.2 Muğla ili, Yatağan ilçesi, Turgut Beldesi Sınırlarında Planlanan ANT Enerji Termik Santrali (ANTES) ve Santrala Yakıt Sağlayan Maden Sahaları Proje Alanı ve 
Çevresinde Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel İkiyaşamlı Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri 
 

Tür No Familya ve Tür Adı Türkçe Adı Habitat IUCN 
Red List Red Data Book Bern 

 SALAMANDRİDAE      
1 (L)Mertensiella luschani Kara Semenderi Su birikintileri, küçük su akıntıları, kuru ve sıcak yerler    

 PELOBATİDAE      
2 (L)Pelobates syriacus Toprak Kurbağası Taş altları ve toprak içinde - nt III 
 BUFONİDAE      

3 (L)Bufo bufo bufo Kara Kurbağası Taş altları ve toprak içi - nt III 
4 (L)Bufo viridis Gece Kurbağası Taş altları ve toprak içi - nt II 

Kaynak: Demirsoy, A., 1996, Türkiye Omurgalıları “Amfibiler”, Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K-1000-90. Ankara. 
(L):Literatür (G): Gözlem 

 
Tablo IV.2.12.3. Muğla ili, Yatağan ilçesi, Turgut Beldesi Sınırlarında Planlanan ANT Enerji Termik Santrali (ANTES) ve Santrala Yakıt Sağlayan Maden Sahaları Proje Alanı ve 
Çevresinde Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Sürüngen Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri 
 

Tür No Familya ve Tür Adı Türkçe Adı Bern Red Data 
Book 

IUCN 
Red List 

AKK 
(*) Habitat 

 TESTUDİNİDAE       
1 (L)Testudo graeca ibera Tosbağa II nt VU A1 cd Ek-I Kumlu-çakıllı kuru araziler 
 GEKKONİDAE       

2 (L)Hemidactylus turcicus turcicus Genişparmaklı Keler III nt LC Ek-I Kaya yarıkları, taş altları 
 AGAMIDAE        

3 (L)Agama stellio stellio Dikenli keler III nt - Ek-I Taşlık ve kayalık yerlerde  
 SCINCIDAE       

4 (L)Aplepharus kitaibelli kitaibelli İnce Kertenkele II nt - Ek-I Ağaçlar ve taşlar altında  
 LACERTİDAE       

5 (L)Lacerta trilineata diplochondrodes Büyük Yeşil Kertenkele  II nt LC Ek-I Tarla ve bahçelerin taşlık kısımlarında, bitkisi bol 
olan yerlerde, bazen orman kenarlarında  

 APHİSBAENİDAE       
6 (L)Blanus strauchi strauchi Kör Kertenkele - nt LC Ek-I Toprak içerisinde ve taşların altı 
 BOİDAE       

7 (L)Eryx jaculus Mahmuzlu Yılan - nt - Ek-I Kurak yerlerde, kumlu ve taşlı yerlerde 
 COLUBRIDAE       

8 (L)Coluber najadum Ok Yılanı - nt - Ek-I Sıcak yerler, taşlık ve çalılık kuru biyotoplar 
9 (L)Eirenis modestus Uysal Yılan III nt LC Ek-I Bitki örtüsü fakir taşlı alanlar  

10 (L)Elaphe quatuorlineata saoromates Sarı yılan II nt - Ek-I Ağaçlık, çalılık ve taşlık alanlar, tarla ve bahçe 

11 (L)Telescopus fallax fallax Kedigözlü Yılan - nt LC Ek-I Güneşli taşlık yamaçlar, yol kenarları, eski evler ve 
harabeler 

 VİPERİDAE       
12 (L)Vipera xanthina Şeritli Engerek II nt - Ek-I Ormanlık olmayan dağlık bölgelerin taşlık kısımları 

Kaynak: Demirsoy, A., 1997, Omurgalılar  “Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler” Meteksan A.Ş., Ankara. 
Kaynak: Demirsoy, A., 1996, Türkiye Omurgalıları “Sürüngenler”, Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K-1000-90. Ankara. 
(*)=T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü “2010-2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları” 
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Tablo IV.2.12.4. Muğla ili, Yatağan ilçesi, Turgut Beldesi Sınırlarında Planlanan ANT Enerji Termik Santrali (ANTES) ve Santrala Yakıt Sağlayan Maden Sahaları Proje Alanı ve 
Çevresinde Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Kuş Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri 
 

Tür 
No Familya ve Tür Adı Türkçe Adı Habitat Red Data 

Book Bern IUCN 
Red List Statü AKK (*) 

 ACCİPİTRİDAE        

1 (L) Circaetus gallicus Yılan kartalı Açık ve ekili araziler, kıraç, taşlık çalılık bölgeler, 
kurak bölgeler ve bayırlar A.4 II LC G, T Ek-I 

2 (L) Buteo buteo Şahin Açık alanlara, tarım alanlarına, meralara ve 
bataklıklara yakın ormanlık alanlar A.4 II LC Y, G Ek-I 

3 (L) Buteo rufinus Kızıl şahin Bozkır, tarım arazisi gibi açık alanlar A.2 II LC Y Ek-I 
 FALCONİDAE        

4 (L) Falco tinnunculus Kerkenez Dağlar, vadiler, orman kenarları, bozkırlar, tarım 
alanları, deniz kıyıları A.3 II LC G Ek-I 

5 (L) Falco vespertinus Ala doğan Bozkır ve benzeri açık araziler A.3 II NT G Ek-I 
 COLUMBIDAE        

6 (L) Columba livia Kaya güvercini Kırlarda, tarlalarda ve kayalıklarda - III LC Y Ek-III 
7 (L) Streptopelia decaocto Kumru Kırlar - III LC Y Ek-III 
 CUCULİDAE        

8 (L) Cuculus canorus Guguk Kırlar, bozkırlar, ormanlar, park, bahçeler, tundra, 
turbalıklar, fundalıklar, bataklıklar ve kumullar A.3 III LC G Ek-I 

 STRİGİDAE        
9 (L) Athene noctua Kukumav Kırsal bölgelerde tarlaların ve bahçelerin yakınları A.3 II LC Y Ek-I 

10 (L) Otus scops İshakkuşu 
Seyrek ağaçlı alanlar, seyrek ormanlar, tarım 
arazileri, meyve bahçeleri, parklar, bahçeler, küçük 
yerleşimler ve harabeler 

A.3 II LC Y Ek-I 

 APODİDAE        
11 (L) Apus apus Ebabil Sulak alanlar, açık araziler ve yerleşimlerin üzeri A.4 III LC G Ek-I 

 UPUPİDAE        
12 (L) Upupa epops İbibik Açık kısa bitkili ve seyrek ekili alanlar A.4 II LC G, T Ek-I 

 ALAUDİDAE        

13 (L) Lullula arborea Orman toygarı Seyrek ağaçlı araziler, orman kenarları, meralar, 
tarımsal araziler ve yaylalar - III LC G Ek-II 

 HİRUNDİNİDAE        
14 (L) Hirundo rustica Kır kırlangıcı Kırsal alanlar, küçük kentler, ekili alanların civarı - II LC G, T Ek-I 
15 (L) Hirundo daurica Kızıl kırlangıç Steplerde, deniz kıyılarında - II LC G, T Ek-I 
16 (L) Delichon urbica Ev kırlangıcı Şehirlerde, köylerde ve açık alanlarda A.4 II LC G, T Ek-I 

 MOTACİLLİDAE        

17 (L) Anthus trivialis Ağaç İncirkuşu Açık ve yarı-kapalı alanlarda, genellikle seyrek 
ağaçlı ve çalılıklı bölgeler - II LC G Ek-I 

 TURDİDAE        

18 (L) Saxicola torquata Taşkuşu Sulak ve kuru çayırlar, kırlar, fundalıklar, alçak 
çalılıklar ve tarlalar - II LC Y Ek-I 

19 (L) Turdus merula Karatavuk Parklar, bahçeler, korular da dahil olmak üzere 
şehir merkezleri, dağlık bölgeler - III LC Y Ek-III 

20 (L) Phoenicurus ochruros Kara kızılkuyruk Kayalık yamaçlar, yarlar, yayla köyleri ve şehirler A.2 II LC G Ek-I 
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Tür 
No Familya ve Tür Adı Türkçe Adı Habitat Red Data 

Book Bern IUCN 
Red List Statü AKK (*) 

21 (L) Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan 
Ağaçsız ve taşlık açık araziler, tundra, kayalık 
yamaçlar, turbalıklar, meralar, ağaçsız tepeler, 
engebeli otlaklar ve kumullar 

A.3 II LC G Ek-I 

 CORVİDAE        
22 (L) Pica pica Saksağan Tarım alanları ile seyrek ağaçlı alanlar ve çalılıklar - III LC Y Ek-III 

 STURNİDAE        

23 (L) Sturnus vulgaris Sığırcık 
Seyrek ormanlar, seyrek ağaçlı açık araziler, tarım 
arazileri, zeytin bahçeleri, parklar, meyve 
bahçeleri, çiftlikler ve şehir merkezleri 

- III LC Y, G Ek-II 

 EMBERİZİDAE        

24 (L) Emberiza cia Kaya Kirazkuşu Dik sarp kayalık dağ sırtlarında çalılık ve dikenlik 
araziler - II LC G Ek-I 

Kaynak: Demirsoy, A., 1997, Omurgalılar  “Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler” Meteksan A.Ş., Ankara.  
Kaynak: Kiziroğlu, İ, 1993, The Birds of Türkiye (Species List in Red Data Book), TTKD, Ankara. 
(*)=T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü “2010-2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları”  
(L):Literatür (G): Gözlem 
 
Prof. Dr. İlhami Kiziroğlu tarafından hazırlanan The Birds of Türkiye adlı yayında, kuş türlerinin korunma durumu ve statüleri ile ilgili olarak kullanılan sembollerin açıklaması şu şekildedir: 
A1 : Nesli tükenmiş veya tükenme tehlikesi altında olan türler 
A1.1 : Nesli tükenmiş olan türler 
A1.2 : Tüm Türkiye’deki birey sayısı 1-25 çift arasında olan türler  
A2 : Birey sayısı 26-50 çift altında kalan ve yayılış gösterdikleri bölgelerde büyük risk altında olan türler 
A3 : Birey sayısı 51- 200 (500) çift arasında kalan ancak bazı bölgelerde oldukça azalmış türler 
A4 : Birey sayıları fazla olmakla birlikte belirli bölgelerde azalmış olan türler. 
B  : Geçici olarak Türkiye’ye gelen ve biyotopların yok edilmesi ile risk alına girecek türler 
B1 : Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ancak Anadolu’da üremeyen türler 
B2-B3 : Anadolu’dan transit olarak geçen veya Anadolu’yu kışlak olarak kullanan ve risk derecesi daha düşük olan türler 
Y  : Düzenli olarak yurdumuzda kuluçkaya yatan yerli kuş türleri 
G  : Yurdumuzda kuluçkaya yattıktan sonra göç eden türler 
K  : Yurdumuzda kuluçkaya yatmayan, yurdumuzu transit göç esnasında kullanan türlerdir 
KZ : Kış aylarını yurdumuzda geçiren, kış ziyaretçisi türlerdir 
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Tablo IV.2.12.5. Muğla ili, Yatağan ilçesi, Turgut Beldesi Sınırlarında Planlanan ANT Enerji Termik Santrali (ANTES) ve Santrala Yakıt Sağlayan Maden Sahaları Proje Alanı ve 
Çevresinde Bulunan ve Habitat Özelliği Nedeniyle Bulunması Muhtemel Memeli Türleri, Korunma Durumları ve Statüleri 
 

Tür 
No Familya ve Tür Adı Türkçe Adı Bern Red Data 

Book AKK (*) IUCN 
Red List Habitat 

 SORICIDAE       
1 (L)Crocidura leucodon  Tarla sivri faresi III nt - LC Açık araziler ve çalılıklar 
2 (L)Neomys anomalus Bataklık sivri faresi - nt - LC  
 LEPORIDAE       
3 (L)Lepus europaeus Yabani tavşan III nt Ek-III LC Orman, çalılık ve kayalıklar 
 CRICETIDAE       
4 (L)Microtus guentheri Kar faresi - nt - LC Kurak araziler 
 GLİRİDAE       
5 (L)Eliomys quercinus Bahçe Yediuyuru - nt - NT Kayalık ve taşlık yerler 
 MURİDAE       
6 (L)Rattus norvegicus Göçmen fare - nt - LC Her türlü ortam 
7 (L)Apodemus mystacinus  Kayalıkfaresi - nt - LC Taşlık ve kayalık alanlar 
 CANIDAE       
8 (L)Vulpes vulpes Tilki  - nt Ek-III LC Orman ve çalılık alanlar, tarlalar, açık araziler  
 URSIDAE       
9 (L)Ursus arctos  Bozayı II V Ek-I LC Ormanlık alanlar 
 SUIDAE       
10 (L)Sus scrofa scrofa Yabandomuzu - nt Ek-III LC Ormanlık alanlar 

Kaynak: Demirsoy, A., 1997, Omurgalılar  “Sürüngenler, Kuşlar ve Memeliler” Meteksan A.Ş., Ankara.  
Kaynak: Demirsoy, A., 1996, Türkiye Omurgalıları “Memeliler”, Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 90-K-1000-90. Ankara. 
(*)=T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü “2010-2011 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları”  
(L):Literatür (G): Gözlem 
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IV.2.13. Madenler ve Fosil Yakıt Kaynakları (rezerv miktarları, mevcut  ve planlanan 
işletilme durumları, yıllık üretimleri ve bunun ülke veya yerel kullanımlar için önemi ve 
ekonomik değerleri) 
 

MTA’dan alınan bilgilere göre İlçe sınırları içinde Yatağan (Meşelik, Kayaderesi, Çaltutmaz, 
Dededam, Seğdar) Sahalarında Boksit (muhtemel rezerv 4.900.000 ton); Yatağan-Eskihisar 
Sahalarında Çimento Hammaddesi (muhtemel rezerv 400.000.000 ton marn ve kireçtaşı, Milas-
Yatağan Sahalarında Kalsit (rezervin çok büyük olduğu tespit edilmiştir.), Yatağan-aldağ Tepe 
Sahalarında kireçtaşı (muhtemel rezerv 161.138.780 ton) bulunmaktadır.  

 
Muğla İli, Yatağan İlçesi’nde linyit yataklarının bulunduğu yer, rezervleri ve analiz sonuçları 

hakkındaki bilgiler Tablo IV.2.13.1’de verilmiştir. 
 
 
Tablo IV.2.13.1. Muğla İli, Yatağan İlçesi’nde Bulunan Linyit Yataklarının Özellikleri 
 

REZERV (1.000 ton) Analizsonuçları 
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ŞEKLI 

Yatağan 
Tınaz 41 752 - - 41 752 - - 41 752 35 600 14.81 31.47 4.39 2890 12 066 17 238 Açık 

Yatağan 
Bağyaka 11 897 - - 11 897 - - 11 897 10 800 32.50 25.10 2.35 2221 2 642 3 775 Açık 

Yatağan 
Eskihisar 89 664 - - 89 664 - - 89 664 84 400 37.75 18.54 3.15 2241 20 094 28 705 Açık 

Yatağan 
Eskihisar 10 616 - - 10 616 - - 10 616 - 36.00 32.00 1.90 2100 2 229 3 185 Kapalı 

Yatağan 
Turgut 70 000 60 000 - 130 000 - - 130 000 - 30.01 24.09 - 2583 33 579 47 970 Kapalı 

Yatağan 
Bayır 109 063 - - 109 063 - - 109 063 - 25.58 24.31 2.77 2671 29 131 41 615 Kapalı 

Kaynak: www.mta.gov.tr 
 
 

ANTES projesi kapsamında gerekli kömür firmaya ait ruhsatlı alanları içeren bölge 
kaynaklarından, kireçtaşı ise bölgedeki kireçtaşı ocaklarından satın alınmak suretiyle temin 
edilmesi planlanmaktadır.  

  
ANT Enerjiye Ait Sahalarda Görünür Rezerv  : 41.800. 000 tondur. 
75300 ruhsat numaralı sahada    : 28.100 000 ton,  
38566 ruhsat numaralı sahada    : 13.700.000 ton 
Muhtemel Rezerv     :   4.000.000 ton  
Sahadaki Toplam Jeolojik Rezerv   : 50.000.000 ton  tahmin edilmektedir. 

 
Sahada yer altı madencilik yöntemi ile kömür işletmeciliği yapılacağından, yer altı 

emniyet topukları ve üretim zayiatı düşüldükten sonra teorik olarak görünür rezervin %75 nin 
üretilebileceği hesaplanmakta olup, toplam üretilebilir rezerv miktarı 30.000.0000 ton dur. 
 

Rezerv miktarları ile ilgili detaylı çalışmalar, kesin işletme projesinin hazırlanmasına 
yönelik “Maden Fizibilite  ve İşletme Projesi Hazırlanması Çalışmaları “ ile kesinleştirilecektir. 
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IV.2.14. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler 
(Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş 
alanlar, vb.) 

 
Proje alanı ve etki alanında Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında 

Bulunan Araziler (Askeri Yasak Bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis 
edilmiş alanlar. 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile sınırlandırılmış alanlar vb.) 
bulunmamaktadır. 

 
IV.2.15. Proje Yeri ve Etki Alanının hava (SKHKKY’ne göre istenen periyot ve sayıda 

hava kalitesi ölçümleri yapılmak suretiyle), su, toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik 
yükünün belirlenmesi, 
  

ANTES Projesi için proje alanı ve çevresinde, ÇED Çalışması’na done oluşturmak, ÇED 
Raporu’nda çevresel etkileri tespit edebilmek, olumlu ve olumsuz etkileri belirleyebilmek ve 
değerlendirmek amacıyla mevcut durumun tespiti amacıyla bir dizi çevresel etüt, ölçüm ve analiz 
çalışmaları yapılmıştır.  

 
Çalışmalarda Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı’nın TSEN IEC/ISO 17025 

kapsamında hazırlamış olduğu “Numune Alma Ölçüm/Analiz Prosedürleri” uygulanmıştır. 
Çalışmalarda kullanılan cihazlar, referans alınan Türk ve AB standartları, kullanılan standart 
metotlar ve örnekleme-ölçüm talimatları Tablo IV.2.15.1’de listelenmiştir. 

 
 
Tablo IV.2.15.1. Mevcut Durum Tespiti İçin Yapılan Ölçüm/Analiz Çalışmalarında Kullanılan Cihazlar, Referans 
Alınan Türk ve AB Standartları, Kullanılan Standart Metotlar ve Örnekleme-Ölçüm Talimatları 

 

DENEYİ YAPILAN 
MALZEMELER/ÜRÜNLER DENEY ADI 

DENEY METODU 
(ULUSAL, ULUSLARARASI 
STANDARTLAR, İŞLETME –

İÇİ METODLAR) 
Sabit Kaynak Emisyonları –Tanecikli Maddenin Derişiminin 
Elle Tayini TS ISO 9096:2004 

Destile Yakıtların Yanmasıyla Meydana Gelen Duman 
Yoğunluğu (İslilik) Tayini (Bacharach Yöntemiyle) TS 9503: 1991 

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile NO, NO2 ve NOx Tayini EPA-CTM-022:1998 
Elektrokimyasal Hücre Metodu ile CO, CO2 ve O2 Tayini ISO 12039:2001 

Elektrokimyasal Hücre Metodu ile SO2 Tayini TS ISO 7935: 1999 
 

 
BACAGAZI 
 

FID (Flame Ionization Detector) Metodu İle Toplam Uçucu 
Organik Karbon Tayini 

EPA Metod 25 A 
TS EN 12619:2001 
TS EN 13526:2003 

Gravimetrik Metot ile Havada Süspansiyon Durumunda 
Bulunan Madde Miktarının Tayini 

TS 2361:1976 
EPA 40 CFR PART 50 

Appendix J:2006 
TS EN 12341:2002 

ORTAM HAVASI 

Çöken Toz Tayini TS 2342:1976 

GÜRÜLTÜ 
 Çevre Gürültüsünün Belirlenmesi ve Ölçümü 

Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği:2005 
TS 8535 EN 60651:2002 
TS 9969 EN 60804:2001 
TS 9315 ISO 1996 – 1 

TS 9798:1992 
TS ISO 8297:2006 

 
NUMUNE ALMA  Pasif Örnekleme Tüpleriyle Gaz ve Buhar Tayini TS EN 13528-1:2006 

TS EN 13528-2:2004 
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DENEYİ YAPILAN 
MALZEMELER/ÜRÜNLER DENEY ADI 

DENEY METODU 
(ULUSAL, ULUSLARARASI 
STANDARTLAR, İŞLETME –

İÇİ METODLAR) 
Atık Sulardan Numune Alınması TS ISO 5667-10:2002 
Deniz Suyundan Numune Alınması TS ISO 5667-9:1997 
Yeraltı Sularından Numune Alınması TS ISO 5667-11:1997 
Akarsulardan Numune Alınması TS ISO 5667-6:1997 
Topraktan Numune Alınması TS 9923:1992 
Ph Tayini TS 3263 ISO 10523:1999 
Çözünmüş Oksijen Tayini TS 5677 EN 25814:1996 
Bulanıklık Ölçümü TS 5091 EN ISO 7027:2004 
Çökebilen Katı Madde Tayini TS 7092:1989 
Su ve Çamur Numunelerinde Yağ ve Gres Tayini TS 8312: 1990 
İletkenlik, Toplam Çözünmüş Katı ve Tuzluluk Tayini TS 9748 EN 27888:1996 
Askıda Katı Madde Analizi TS 7094 EN 872:1999 
Su Kalitesi Escherichia Coli ve Koliform Bakterilerinin 
Tespiti ve Sayımı-Membranla Süzme Yöntemi TS EN ISO 9308-1:2004 

Hach-Lange Analiz Kitleriyle  
BOİ, KOİ, Serbest Klor, Nitrit, Nitrit Azotu, Nitrat, Nitrat 
Azotu, Sülfat, Fosfat (Orta Fosfat, Toplam Fosfor) Fenol, 
Amonyum Azotu, Krom +6, Toplam Krom, Serbest Siyanür

TS ISO 8466-1:1997 
TA.37:Rev04:16.12.2005 

(İşletme-içi metot) 

Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini  (BOİ) SM 5210 B 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini (KOİ) SM 5220 B 
Serbest Klor Tayini SM 4500 Cl G 
Nitrit ve Nitrit Azotu Tayini SM 4500 NO2 B 
Nitrat ve Nitrat Azotu Tayini EPA METHOD 352-1 
Sülfat Tayini SM 4500 SO4

-2 E 
Fosfat Tayini (Orta Fosfat, Toplam Hidroliz Edilebilir 
Fosfat, Toplam Fosfor, Toplam Organik Fosfor SM 4500 P E 

Fenol Tayini SM 5530 C 
Amonyum ve Amonyak Azotu Tayini SM 4500 NH3 C 
Kjeldahl Azotu veOrganik Azot Tayini SM 4500 Norg B 
Klorür Tayini SM 4500 Cl- B 
Sülfit Tayini SM 4500 SO3

-2 B 
Klorofil –a Tayini SM 10200 H 
Florür Tayini SM 4500-F D 
Bakır, Demir, Mangan, Çinko, Nikel, Magnezyum, 
Kadmiyum, Gümüş, Kurşun, Kobalt, Potasyum, Sodyum, 
Antimon, Krom ve Lityum 

SM 3111 B 

Alüminyum, Baryum ve Molibden SM 3111 D 
Arsenik ve Selenyum SM 3114 B ve 3114 C 
Civa TS 2537 EN 1483:1999 
Asit Çürütme SM 3030 D,E,F,G,H,I 
Bor SM 4500 B 
Krom +6 SM 3500 Cr6+-B 
Sülfür SM 4500 S2- F 

SU-ATIKSU 

Renk  SM 2120 B 
Arsenik ve Selenyum SM 3114 B ve 3114 C 
Baryum ve Molibden SM 3111 D 
Civa TS 2537 EN 1483:1999 
Bakır, Çinko, Nikel, Kadmiyum, Kurşun, Antimon, Krom  SM 3111 B 

ATIK ANALİZİ 
 -Tehlikeli Atıklar 
-Arıtma Çamuru 

-Katı Atıklar 
 

TEHLİKELİ ATIKLARIN Atıkların Nitelendirilmesi- Eluent Hazırlama TSE 12457-4:2004 
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DENEYİ YAPILAN 
MALZEMELER/ÜRÜNLER DENEY ADI 

DENEY METODU 
(ULUSAL, ULUSLARARASI 
STANDARTLAR, İŞLETME –

İÇİ METODLAR) 
Klorür Tayini SM 4500 Cl- B 
Florür Tayini SM 4500-F D 
Sülfat Tayini SM 4500 SO4

-2 E 
Fenol Tayini SM 5530 C 

KONTROLÜ 
YÖNETMELİĞİNE GÖRE 
EK 11 A ‘DA YER ALAN 
PARAMETRELER İÇİN 
NUMUNE HAZIRLAMA 
İŞLEMLERİ EK 11 ‘DE 
VERİLEN METODLARA 
UYGUN OLARAK 
YAPILMAKTADIR. 

Toplam Çözünmüş Katı TS 9748 EN 27888:1996 

NUMUNE SAKLAMA VE 
TAŞIMA 
(SU –ATIKSU) 

Suda AKM, Bulanıklık, BOİ, Klor, KOİ, Koliform, Nitrit & 
Nitrat, Metal Ve Yağ & Gres Analizleri için Örnek 
Muhafaza ve Taşınması 

TS 5106 ISO 5667-3:1997 

 
 

IV.2.15.1. MEVCUT HAVA  KALİTESİ TESPİT ÇALIŞMALARI 
 
Gazların (NOX, SO2, HF ve HCl) Ölçümleri : Ant Enerji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Çalık 

Enerji  Sanayi ve Ticaret A.Ş. ortaklığı tarafından Muğla İli, Yatağan İlçesi Turgut Beldesi, Kırık 
Köyü mevkiinde kurulması planlanan “Ant Enerji Termik Santralı (ANTES) ve Santrala Yakıt 
Sağlayan Maden Sahaları Projesi” için yapılan “Hava Kalitesi Ölçümü (PM10 ve pasif difüzyon 
tüpleri ile kirletici ölçümü)” kapsamında örnekleme noktalarının seçimi için 03.07.2009 tarih ve 
27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY),  Ek-2 (Tesislerin Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin 
Hesaplanması ve Hava Kalitesi Ölçümü)’ne uygun olarak ölçme planı hazırlanmış ve inceleme 
alanının seçimi yapılmıştır.   

 
NOX, SO2, HF ve HCl ölçümleri için İngiltere’de bulunan Gradko Laboratuvarı’na difüzyon 

tüpleri sipariş verilmiş ve tüpler temin edilmiştir. Daha sonra ÇED ve Laboratuvar ekibi 
tarafından, topoğrafik harita üzerinde hakim rüzgar yönleri de dikkate alınarak numune noktaları 
belirlenmiş ve daha sonra Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvar ekibi tarafından belirli 
periyotlarda proje alanına gidilerek daha önce 1/25.000 ölçekli haritada belirlenen noktalara 
mümkün olduğunca ulaşılarak çalışmalara başlanmıştır.  

 
Taraflar arası yapılan sözleşmeye göre NOX, SO2, HF ve HCl ölçümleri için, 10 noktada 

toplam 122 adet difüzyon tüpü yerleştirilmiştir. 
 
- 24.06.2009–14.07.2009 tarihleri arasında NOx, NO, SO2, HF ve HCl ölçümleri için 10 

noktaya 20 gün süreli 3 periyotta 120 adet tüp yerleştirilmiştir. 
 
- 14.07.2009–03.08.2009 tarihleri arasında NOx, NO, SO2, HF ve HCl ölçümleri için 10 

noktaya 20 gün süreli 3 periyotta 120 adet tüp yerleştirilmiştir. 
 
- 03.08.2009–23.08.2009 tarihleri arasında NOx, NO, SO2, HF ve HCl ölçümleri için 10 

noktaya 20 gün süreli 3 periyotta 120 adet tüp yerleştirilmiştir. 
  
Mevcut durum tespiti çalışmaları kapsamında muhtemel faaliyet alanı 8 veya 16 yön 

üzerinde ana rüzgar yönü dağılımına bakılmaksızın yapılacak hava kalitesi tayinleri, ileride civar 
yerleşimlerle veya devletle çıkabilecek adli sorunların veya şikayetlerin çözümünde kanıt teşkil 
etmesi bakımından vazgeçilmez bir öneme sahip olup, tüm dünyada uygulanmaktadır. 
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Yapılan çalışmalar en kötü şartlar dikkate alınarak, yapılan bir ön modelleme sonucu 
emisyonların maksimum yer seviyesi konsantrasyonlarının meydana geldiği noktalar baz 
alınarak topoğrafik haritada belirlenmiş daha sonra da araziye gidilerek belirlenen bu noktalara 
mümkün olduğunca ulaşılarak difüzyon tüpleri yerleştirilmiştir. Yerleştirilen difüzyon tüpleri, 
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY), Ek-2 (Tesislerin Hava 
Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması ve Hava Kalitesi Ölçümü)’de belirtilen, kural 
olarak yer seviyesinden (veya binadan veya ekili alandan) 1,5-4 m arasında olacaktır” hükmüne 
göre yapılmıştır.   

 
Proje alanı ve çevresinde çeşitli noktalara yerleştirilen difüzyon tüpleri her bir periyotun 

süresi olan 20 gün sonunda toplanarak İngiltere’de bulunan Gradko Laboratuvarı’na gönderilmiş 
olup, toplamda 3 periyotta toplam 60 gün ölçüm yapılmıştır. Ölçüm sonuçları 24.09.2009 
tarihinde tarafımıza ulaşmıştır. 

 
Ölçüm Sonuçları 
 
Proje sahası ve çevresindeki mevcut çevresel durumun tespiti amacıyla söz konusu 

noktada yapılan ölçüm sonuçları ve SKHKKY’de yer alan KVS değerleri Tablo IV.2.15.1.1’de 
verilmiştir. Tablo IV.2.15.1.1’den de görüldüğü üzere, yapılan ölçüm sonuçları SKHKKY’de yer 
alan sınır değerlerin oldukça altında kalmaktadır. 
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Tablo IV.2.15.1.1. Hava Kalitesi Ölçümü (Pasif Difüzyon Tüpleri İle Kirletici Ölçümü) Sonuçları ve SKHKKY KVS Sınır Değerleri  

 

ÖLÇÜM NOKTASI 
*NO 

ÖLÇÜM SONUCU 
(μg/m3) 

NO 
SKHKKY 

KVS 
DEĞERİ 
(μg/m3) 

*NO2 
ÖLÇÜM SONUCU 

(μg/m3) 

NO2 
SKHKKY 

KVS 
DEĞERİ 
(μg/m3) 

*NOX 
ÖLÇÜM SONUCU 

(μg/m3) 

NOX 
HKKY KVS 

DEĞERİ 
(μg/m3) 

*SO2 
ÖLÇÜM SONUCU 

(μg/m3) 

SO2 
SKHKKY KVS 

DEĞERİ (μg/m3)
*HF 

ÖLÇÜM SONUCU (μg/m3) 

HF 
SKHKKY 

KVS DEĞERİ 
(μg/m3) 

*HCl 
ÖLÇÜM SONUCU (μg/m3) 

HCl 
SKHKKY KVS 

DEĞERİ (μg/m3) 

HK1 E: 592578 
N: 4145249 7,22 8,71 12,73 - 3,64 3,50 2,98 300 10,86 12,21 15,71 - 1,63   5,09 3,13 370 < 

LOD < LOD < LOD 9 7,19 45,51 21,36 270 

HK2 E: 602193 
N: 4133676 7,25 3,55 11,06 - 13,73 17,06 14,82 300 20,98 20,61 25,88 - 9,55 9,52 4,98 370 < 

LOD < LOD < LOD 9 5,54 24,26 24,25 270 

HK3 E: 597552 
N: 4139793 4,90 5,73 5,53 - 3,53 4,76 8,08 300 8,43 10,49 13,62 - 2,11 3,10 Kayıp 370 < 

LOD < LOD Kayıp 9 4,53 12,43 Kayıp 270 

HK4 E: 596491 
N: 4131824 6,25 10,81 1,38 - 9,29 6,45 5,99 300 15,54 17,26 27,37 - 10,4

3 8,69 4,65 370 < 
LOD < LOD < LOD 9 6,11 17,40 22,51 270 

HK5 E: 594522 
N: 4136331 8,00 6,54 9,03 - 15,22 20,38 8,08 300 23,22 26,92 17,11 - 6,40 7,79 1,64 370 < 

LOD < LOD < LOD 9 6,42 17,09 28,79 270 

HK6 E: 592398 
N: 4138437 6,54 7,22 11,38 - 5,16 5,33 2,26 300 11,70 12,56 13,64 - 4,23 4,53 4,11 370 < 

LOD < LOD < LOD 9 5,82 16,37 16,30 270 

HK7 E: 588954 
N: 4135126 11,47 9,95 9,72 - 2,81 2,84 3,76 300 14,27 12,78 13,47 - 1,46 12,54 4,47 370 < 

LOD < LOD < LOD 9 6,96 15,41 22,94 270 

HK8 E: 587745 
N: 4139201 2,87 Kayıp 9,72 - 3,53 Kayıp 4,84 300 6,39 Kayıp 15,08 - 4,26 Kayıp 1,64 370 < 

LOD Kayıp < LOD 9 4,71 Kayıp 20,34 270 

HK9 E: 589008 
N: 4140490 3,84 Kayıp Kayıp - 6,62 Kayıp Kayıp 300 10,46 Kayıp Kayıp - 3,62 Kayıp Kayıp 370 < 

LOD Kayıp Kayıp 9 4,38 Kayıp Kayıp 270 

HK10 E: 590177 
N: 4143909 6,45 5,45 10,23 - 4,59 5,04 0,72 300 11,04 10,49 10,58 - < 

LOD 4,44 11,22 370 < 
LOD < LOD < LOD 9 6,51 14,81 18,68 270 

 
 

E: Easting    N: Northing 
LOD: Ölçülebilen Alt Limit Değer 
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IV.2.15.2. PARİKÜL MADDE (PM10) TESPİT ÇALIŞMALARI 
 
Partikül Madde (PM10) Ölçülmesi: 23-24.07.2009 tarihleri arasında PM10 

ölçümleri için faaliyet alanına gidilerek ölçüm noktaları tespit edilmiş ve örnekleme 
çalışmaları yapılmıştır. Ölçüm noktalarının seçiminde topoğrafya ve meteorolojik şartlar 
değerlendirilerek 10 farklı noktada, 2 günlük süre ile ölçüm yapılmıştır. Havada PM10 
ölçümleri kapsamında filtreler üzerine toplanan parçacıklar ÇINAR Çevre Ölçüm ve Analiz 
Laboratuar’ında tartılarak, toz konsantrasyonları tespit edilmiştir.  

 
Laboratuarda filtreler 105oC’de kurutulduktan sonra desikatörde soğutularak tartılmış 

ve her nokta için son ve ilk tartımların farkları, toplam emilen hava hacmine bölünerek 
ortamdaki PM10 konsantrasyonları bulunmuş olup, sonuçlar Tablo IV.2.15.2.1’de 
verilmiştir. 

 
Tablo IV.2.15.2.1. PM10 Ölçüm Sonuçları ve SKHKKY KVS Sınır Değerleri  
 

ÖLÇÜM NOKTASI TARİH PM 10 ÖLÇÜM SONUCU* (µg/m3) 

HK1 E:592578   N:4145249 23.07.2009 136,77 
HK2 E:602193   N:4133676 24.07.2009 109,80 
HK3 E:597552   N:4139793 23.07.2009 81,32 
HK4 E:596491   N:4131824 24.07.2009 116,87 
HK5 E:594522   N:4136331 23.07.2009 85,64 
HK6 E:592398   N:4138437 24.07.2009 164,52 
HK7 E:588954   N:4135126 24.07.2009 53,04 
HK8 E:587745   N:4139201 24.07.2009 29,13 
HK9 E:589008   N:4140490 23.07.2009 67,37 

HK10 E:590177   N:4143909 23.07.2009 85,94 
E: Easting    N: Northing 
*PM 10 deneyi ölçüm belirsizliği % +/- 11.34 olarak hesaplanmıştır. 
 
 
PM10 analiz sonuçlarının değerlendirilmesi “SKHKKY”de yer alan KVS değerlere 

göre yapılmış olup, SKHKKY’nde PM için müsaade edilen değerler, KVS için 260 µg/m3, 
UVS için ise 132 µg/m3 olup, SKHKKY’nde mevcut durum tespit çalışmalarında günlük 
sınır değerler tanımlanmamıştır. Ancak Tablo 4’de verilen ölçüm değerlerinin aritmetik 
ortalaması 93,04 µg/m3 olup, bu değer yönetmelikte tanımlanan KVS ve UVS sınır 
değerlerinin de altındadır. Gradko Laboratuarı Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz 
Laboratuarı’na ait analiz ve ölçüm sonuçları eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-12).  

 
IV.2.15.3. ÇÖKEN TOZ TESPİT ÇALIŞMALARI 

 
Çöken Toz Ölçülmesi: 25.07.2009-24.08.2009,  tarihleri arasında çöken toz 

ölçümleri için faaliyet alanına gidilerek ölçüm noktaları tespit edilmiş ve örnekleme 
çalışmaları yapılmıştır. Ölçüm noktalarının seçiminde topoğrafya ve meteorolojik şartlar 
değerlendirilerek 4 noktada, her biri 30 günlük süre ve 2 periyotta toplam 60 gün süre ile 
ölçüm yapılmıştır.  

 
Hava kalitesi ölçümleri kural olarak yer seviyesinden, 1,5 - 4,0 metre arasındaki 

yüksekliklerde, binadan (veya ekili alandan) en az 1,5 metre yan mesafe tutularak yapılır. 
Ormanda yapılan ölçümler, ağaç yüksekliğinden daha yukarıda yapılmalıdır. 

 
Dört Yönlü Ortam Havası Örnekleme Cihazı ile Gravimetrik Metodla Çöken Toz 

Tayini yapılır. Dört Yönlü Ortam Havası Örnekleme Cihazı ile ortamda çöken toz tayini TS 
2342 standardına uygun olarak ölçülür. Örnekleme sistemi  1 taban plakası, 1 tripod ve 4 
toz toplama kabından oluşmaktadır. Böylelikle, örnekleme sistemi 4 ana yönden (Kuzey, 
Güney , Doğu ve Batı) oluşabilecek çöken tozları toplayabilmekte ve belli bir noktadaki 
tozun kaynağı anlaşılabilmektedir.  



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 
 

98

Çöken Toz ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi “SKHKKY”de yer alan KVS 
değerlere göre yapılmış olup, SKHKKY’nde Çöken toz için müsaade edilen değerler, KVS 
için 598 µg/m3 dir.  

 
Sonuçlar Tablo 5’de verilmiştir. Tablo IV.2.15.3.1’ de görüldüğü üzere, yapılan ölçüm 

sonuçları SKHKKY’de yer alan sınır değerlerin oldukça altında kalmaktadır. Ölçüm 
sonuçları eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-12). 

 
 

Tablo IV.2.15.3.1  Çöken Toz Ölçüm Sonuçları  
 

LOKASYON KOORDİNAT TARİH ORTALAMA 
(MG/ M2-GÜN) TARİH ORTALAMA  

(MG/ M2-GÜN) 
ÇK1 E: 596934 N: 4132028 25.06-25.07.2009 13,00 25.07-24.08.2009 16,7 
ÇK2 E: 592355 N: 4137559 25.06-25.07.2009 37,2 25.07-24.08.2009 37,0 
ÇK3 E: 5893496 N: 4141059 25.06-25.07.2009 47,2 25.07-24.08.2009 Kayıp 
ÇK4 E: 588683 N: 4137899 25.06-25.07.2009 53,7 25.07-24.08.2009 56,7 

 
* E: Easting N: Northing 
* Çöken Toz deneyi ölçüm belirsizliği % +/- 11,82 olarak hesaplanmıştır. 

 
 
IV.2.15.4. YERALTI SUYU MEVCUT DURUM TESPİT ÇALIŞMALARI  
 
ANTES ÇED sürecinde, mevcut durum tespiti çalışmaları kapsamında muhtemel 

faaliyet alanına en yakın yeraltı suyu olan ve proje alanının güneyinde bulunan Taşkesik 
Köyü yakınında açılmış olan sondaj kuyusundan 1 adet ve Kırıklar Köyü yakınında açılmış 
olan sondaj kuyusundan 1 adet olmak üzere 2 adet yeraltı suyu numunesi alınmıştır. 
Alınan su numuneleri yukarıda açıklanan numune alma ve saklama kılavuzuna göre 
yapılmıştır.  

 
Numunelerin Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarı ile ODTÜ Çevre Mühendisliği 

Laboratuarı’nda analizleri yaptırılmış olup, yapılan analiz sonuçlarına göre suyun, “SKKY 
Tablo 1. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri”ne göre kalitesi tayin 
edilmiştir. Taşkesik Köyündeki sondaj kuyusundan alınan yer altı suyu numunesinin analiz 
sonuçları Tablo IV.2.15.4.1’de, Kırık Köyündeki sondaj kuyusundan alınan yer altı suyu 
numunesinin analiz sonuçları Tablo IV.2.15.4.2’de, analiz raporları ise eklerde verilmiştir 
(Bkz. Ek-12).  

 
Tablo IV.2.15.4.1. Mevcut Durum Tespiti Çalışmaları Kapsamında Taşkesik Köyündeki Sondaj Kuyusundan 
Alınan Yeraltı Suyu Numunesinin Analiz Sonuçları 
 

YAS (Taşkesik) 
PARAMETRE BİRİM 

Easting Northing 

ÖLÇÜM 
BELİRSİZLİĞİ 

SKKY TABLO 1’e 
GÖRE 

SINIFLANDIRMA 

  594861 4136719   

pH - 6,81  0,32 I 

Çözünmüş Oksijen mg/lt 7,26  % +/- 0,1 II 

Çözünmüş Oksijen % %78,9 % +/- 0,1 II 

Tuzluluk mg/lt 0,3 % +/- 2 - 

İletkenlik µS/cm 609 % +/- 2,24 - 

Toplam Çözünmüş Katı Madde mg/lt 296 % +/- 18,2 I 

Sıcaklık oC 23,6 - I 

Bulanıklık NTU 0,171 % +/- 10,2 - 

Askıda Katı Madde mg/lt < 10 % +/- 11,60 - 

Toplam Koliform KOB/100 ml 1000 % +/- 20,06 II 

Nitrit  mg/lt <0,01 % +/- 6,93 II 
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YAS (Taşkesik) 
PARAMETRE BİRİM 

Easting Northing 

ÖLÇÜM 
BELİRSİZLİĞİ 

SKKY TABLO 1’e 
GÖRE 

SINIFLANDIRMA 

  594861 4136719   

Nitrat  mg/lt 14,8 % +/- 4,18 III 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) mg/lt < 10 % +/- 4,86 I 

Fekal Koliform  KOB/ 100 ml 500 % +/- 20,06 III 

Yağ ve Gres mg/lt < 5 % +/- 7,70 IV 

*Toplam Siyanür mg/lt < 0,02 - I 

Toplam Fosfor mg/lt <0,01 % +/- 8,26 I 

Bakır mg/lt < 0,01 % +/- 8,28 I 

Demir mg/lt  0,250 % +/- 8,54 I 

Çinko mg/lt < 0,005 % +/- 10,2 I 

Kadmiyum mg/lt < 0,003 % +/- 8,40 I 

Kurşun mg/lt < 0,05 % +/- 8,80 I 

Toplam Krom mg/lt < 0,02 % +/- 8,32 I 

Civa mg/lt < 0,001 % +/- 8,14 I 
*İşaretli sonuçlar Türkak Akreditasyon kapsamında değildir. ODTÜ Çevre Laboratuvarı tarafından analiz edilmiştir. 
Kaynak: Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı-ODTÜ Çevre Mühendisliği Laboratuvarı Yer altı Suyu  Analiz 

Raporu, 2009 
 
 
Yapılan incelemelerde; Taşkesik Köyünde bulunan kuyudan alınan numunenin 

genelde I.sınıf kalite özelliklerinde olduğu ancak Çözünmüş Oksijen ve Toplam Koliform, 
ve Nitrit yönünden II. Sınıf, Nitrat ve Fekal Koliform yönünden III. Sınıf,  ve Yağ ve Gres 
parametresi yönünden ise IV. Sınıf su özelliği taşıdığı belirlenmiştir. 

 
 
Tablo IV.2.15.4.2. Mevcut Durum Tespiti Çalışmaları Kapsamında Kırık Köyündeki Sondaj Kuyusundan 
Alınan Yeraltı Suyu Numunesinin Analiz Sonuçları 
 

YAS (Kırık Köyü) 
PARAMETRE BİRİM 

Easting Northing 

ÖLÇÜM 
BELİRSİZLİĞİ 

SKKY TABLO 1’e 
GÖRE 

SINIFLANDIRMA 

  589345 4139986   

pH - 6,6 0,32 I 

Çözünmüş Oksijen mg/lt 7,15  % +/- 0,1 II 

Çözünmüş Oksijen % %76,4 % +/- 0,1 II 

Tuzluluk mg/lt 0,2 % +/- 2 - 

İletkenlik µS/cm 471 % +/- 2,24 - 

Toplam Çözünmüş Katı Madde mg/lt 227 % +/- 18,2 I 

Sıcaklık oC 22,8 - I 

Bulanıklık NTU 0,124 % +/- 10,2 - 

Askıda Katı Madde mg/lt < 10 % +/- 11,60 - 

Toplam Koliform KOB/100 ml 900 % +/- 20,06 II 

Nitrit  mg/lt <0,01 % +/- 6,93 II 

Nitrat  mg/lt 13,8 % +/- 4,18 III 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) mg/lt < 10 % +/- 4,86 I 

Fekal Koliform  KOB/ 100 ml 400 % +/- 20,06 III 

Yağ ve Gres mg/lt < 5 % +/- 7,70 IV 

*Toplam Siyanür mg/lt < 0,02 - I 
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YAS (Kırık Köyü) 
PARAMETRE BİRİM 

Easting Northing 

ÖLÇÜM 
BELİRSİZLİĞİ 

SKKY TABLO 1’e 
GÖRE 

SINIFLANDIRMA 

  589345 4139986   

Toplam Fosfor mg/lt <0,01 % +/- 8,26 I 

Bakır mg/lt < 0,01 % +/- 8,28 I 

Demir mg/lt 0,322 % +/- 8,54 I 

Çinko mg/lt 0,046 % +/- 10,2 I 

Kadmiyum mg/lt < 0,003 % +/- 8,40 I 

Kurşun mg/lt < 0,05 % +/- 8,80 I 

Toplam Krom mg/lt < 0,02 % +/- 8,32 I 

Civa mg/lt < 0,001 % +/- 8,14 I 
*İşaretli sonuçlar Türkak Akreditasyon kapsamında değildir. ODTÜ Çevre Laboratuvarı tarafından analiz edilmiştir. 
Kaynak: Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı-ODTÜ Çevre Mühendisliği Laboratuvarı Yeraltı suyu Analiz 

Raporu, 2009 
 
 
Yapılan incelemelerde; Kırık Köyü yakınındaki sondaj kuyusundan alınan alınan 

numunenin genelde I.sınıf kalite özelliklerinde olduğu ancak Çözünmüş Oksijen, Toplam 
Koliform ve Nitrit yönünden II. Sınıf, Nitrat ve Fekal Koliform yönünden III. Sınıf, ve Yağ ve 
Gres parametresi yönünden ise IV. Sınıf su özelliği taşıdığı belirlenmiştir. 

 
IV.2.15.5. YÜZEY SUYU MEVCUT DURUM TESPİT ÇALIŞMALARI 

 
ANTES ÇED sürecinde, mevcut durum tespiti çalışmaları kapsamında muhtemel 

faaliyet alanına en yakın yüzey suyu olan ve proje alanının güneyinden geçen Dipsiz 
Çayı’ndan 1 adet ve Kırık Köyü Çayı’ndan 1 adet olmak üzere 2 adet numune alınmıştır. 
Alınan su numunesi yukarıda açıklanan numune alma ve saklama kılavuzuna göre 
yapılmıştır.  

 
Numunenin Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuarı ile ODTÜ Çevre Mühendisliği 

Laboratuarı’nda analizleri yaptırılmış olup, yapılan analiz sonuçlarına göre suyun, “SKKY 
Tablo 1. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri”ne göre kalitesi tayin 
edilmiştir. Dipsiz Çayından alınan Yüzey suyu numunesinin analiz sonuçları Tablo 
IV.15.5.1’de, Kırık Köyü Çayından alınan Yüzey suyu numunesinin analiz sonuçları Tablo 
IV.2.15.5.2’de, analiz raporları ise eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-12).  

 
 
Tablo IV.2.15.5.1 Mevcut Durum Tespiti Çalışmaları Kapsamında Dipsiz Çayından Alınan Yüzey Suyu 
Numunesinin Analiz Sonuçları 

 
YS (Dipsiz Çayı) 

PARAMETRE BİRİM 
Easting Northing 

ÖLÇÜM 
BELİRSİZLİĞİ 

SKKY TABLO 1’e 
GÖRE 

SINIFLANDIRMA 

  596720 4141384   

pH - 7,33  +/- 0,32 I 

Çözünmüş Oksijen mg/lt 6,15  % +/- 0,1 II 

Çözünmüş Oksijen % %78,3 % +/- 0,1 II 

Tuzluluk mg/lt 0,3 % +/- 2 - 

İletkenlik µS/cm 847 % +/- 2,24 - 

Toplam Çözünmüş Katı Madde mg/lt 404 % +/- 2,24 I 

Sıcaklık oC 21,4 - I 

Bulanıklık NTU 0,85 % +/- 10,2 - 

Askıda Katı Madde mg/lt < 10 % +/- 11,60 - 
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YS (Dipsiz Çayı) 
PARAMETRE BİRİM 

Easting Northing 

ÖLÇÜM 
BELİRSİZLİĞİ 

SKKY TABLO 1’e 
GÖRE 

SINIFLANDIRMA 

  596720 4141384   

Toplam Koliform KOB/100 ml 1200 % +/- 20,06 II 

Nitrit  mg/lt 0,06 % +/- 6,93 IV 

Nitrat  mg/lt 4,96 % +/- 4,18 I 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) mg/lt < 10 % +/- 4,86 I 

Fekal Koliform  KOB/ 100 ml 300 % +/- 20,06 II 

Yağ ve Gres mg/lt < 5 % +/- 7,70 IV 

*Toplam Siyanür mg/lt < 0,02 - I 

Toplam Fosfor mg/lt 0,02 % +/- 8,26 I 

Bakır mg/lt < 0,01 % +/- 8,28 I 

Demir mg/lt  0,250 % +/- 8,54 I 

Çinko mg/lt 0,005 % +/- 10,2 I 

Kadmiyum mg/lt < 0,003 % +/- 8,40 I 

Kurşun mg/lt < 0,05 % +/- 8,80 I 

Toplam Krom mg/lt < 0,02 % +/- 8,32 I 

Civa mg/lt < 0,001 % +/- 8,14 I 
*İşaretli sonuçlar Türkak Akreditasyon kapsamında değildir. ODTÜ Çevre Laboratuvarı tarafından analiz edilmiştir. 
Kaynak: Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz  Laboratuvarı-ODTÜ Çevre Mühendisliği Laboratuvarı Yüzeysuyu Analiz 

Raporu, 2009 
 
 
Yapılan incelemelerde; Dipsiz Çayı’ndan alınan numunenin genelde I.sınıf kalite 

özelliklerinde olduğu ancak Çözünmüş Oksijen ve Toplam Koliform ve Fekal Koliform 
yönünden II. Sınıf, Nitrit ve yağ-gres yönünden IV. Sınıf su özelliği taşıdığı belirlenmiştir. 

 
Tablo IV.2.15.5.2. Mevcut Durum Tespiti Çalışmaları Kapsamında Kırık Köyü Çayından Alınan Yüzey Suyu 
Numunesinin Analiz Sonuçları 
 

YS (Kırık Köyü Çayı)
PARAMETRE BİRİM 

Easting Northing 

ÖLÇÜM 
BELİRSİZLİĞİ 

SKKY TABLO 1’e 
GÖRE 

SINIFLANDIRMA 

  591093 4140563   

pH - 7,01  +/- 0,32 I 

Çözünmüş Oksijen mg/lt 7,24  % +/- 0,1 II 

Çözünmüş Oksijen % %77,4 % +/- 0,1 II 

Tuzluluk mg/lt 0,2 % +/- 2 - 

İletkenlik µS/cm 483 % +/- 2,24 - 

Toplam Çözünmüş Katı Madde mg/lt 235 % +/- 2,24 I 

Sıcaklık oC 21 - I 

Bulanıklık NTU 1,81 % +/- 10,2 - 

Askıda Katı Madde mg/lt < 10 % +/- 11,60 - 

Toplam Koliform KOB/100 ml 550 % +/- 20,06 II 

Nitrit  mg/lt 0,127 % +/- 6,93 IV 

Nitrat  mg/lt < 0,45 % +/- 4,18 I 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) mg/lt < 10 % +/- 4,86 I 

Fekal Koliform  KOB/ 100 ml 0 % +/- 20,06 I 

Yağ ve Gres mg/lt < 5 % +/- 7,70 IV 
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YS (Kırık Köyü Çayı)
PARAMETRE BİRİM 

Easting Northing 

ÖLÇÜM 
BELİRSİZLİĞİ 

SKKY TABLO 1’e 
GÖRE 

SINIFLANDIRMA 

  591093 4140563   

*Toplam Siyanür mg/lt < 0,02 - I 

Toplam Fosfor mg/lt 0,045 % +/- 8,26 II 

Bakır mg/lt < 0,01 % +/- 8,28 I 

Demir mg/lt  0,250 % +/- 8,54 I 

Çinko mg/lt 0,005 % +/- 10,2 I 

Kadmiyum mg/lt < 0,003 % +/- 8,40 I 

Kurşun mg/lt < 0,05 % +/- 8,80 I 

Toplam Krom mg/lt < 0,02 % +/- 8,32 I 

Civa mg/lt < 0,001 % +/- 8,14 I 
*İşaretli sonuçlar Türkak Akreditasyon kapsamında değildir. ODTÜ Çevre Laboratuvarı tarafından analiz edilmiştir. 
Kaynak: Çınar Çevre Ölçüm ve Analiz  Laboratuvarı-ODTÜ Çevre Mühendisliği Laboratuvarı Yüzeysuyu Analiz 

Raporu, 2009 
 
 
Yapılan yüzey suyu ve yeraltı suyu analiz sonuçlarının, “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliği Tablo 1. Kıtaiçi Su Kaynaklarının Sınıflarına Göre Kalite Kriterleri” ile 
karşılaştırılması ile belirlenen kalite sınıfları görsel olarak Tablo  IV.2.15.5.3.’de verilmiştir. 

 
 
Tablo IV.2.15.5.3.  Yeraltı ve Yüzey Sularında Yapılan Analiz Parametrelerinin Kalite Sınıflarına Göre 
Sınıflandırılması 

 
PARAMETRELER 
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YAS (Taşkesik Köyü)                     

YAS (Kırık Köyü)                     

YS (Dipsiz Çayı)                     

YS (Kırık Köyü Çayı)                     

I. Sınıf II. Sınıf III. Sınıf IV. Sınıf 

 
 

Yapılan incelemelerde; faaliyet alanına en yakın yüzey suyu olan Kırık Köyü 
Çayı’ndan alınan numunenin genelde I.sınıf kalite özelliklerinde olduğu ancak Çözünmüş 
Oksijen ve Toplam Koliform ve Toplam Fosfor yönünden II. Sınıf, Nitrit  ve Yağ ve Gres 
parametresi yönünden ise IV. Sınıf su özelliği taşıdığı belirlenmiştir. 
 
IV.2.15.6. TOPRAKTA MEVCUT DURUM TESPİT ÇALIŞMALARI 

 
Mevcut durum tespiti çalışmaları kapsamında muhtemel faaliyet alanında mevcut 

toprak kirlilik durumunun belirlenmesi amacıyla biri Termik Santral Alanı ve diğeri de Kül 
Depolama Sahasından olmak üzere 2 adet numune alınmıştır. Alınan toprak numuneleri 
yukarıda açıklanan yöntemlere göre yapılmıştır. Bu numuneler, verimlilik analizlerinin 
yapılması amacıyla T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel 
Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilerek analizleri 
yaptırılmış olup, analiz sonuçları eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-12). 
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Proje alanından alınan TPR1 (Termik Santral Alanı) ve TPR2 (Kül Depolama 
Sahası-1) nolu toprak numunelerinin verimlilik analizleri Tablo IV.2.15.6.1’de verilmiştir. 

 
 
Tablo IV.2.15.6.1. Proje Alanından Alınan Toprak Numunelerinin Verimlilik Analizleri  
 

NUMUNE NO TPR1 TPR2 
Su ile Doymuşluk (%) 44 L 46 L 

Toplam Tuz (%) 0,005 0,010 
Su ile Doymuş Toprakta pH 4,59 5,49 

Fosfor/P205(kg/da) 6,10 1,28 
Potasyum/K20 (kg/da) 14,11 34,21 

Organik Madde (%) 2,17 1,83 
EC dS/m 0,177 0,354 

Organik Karbon % 1,26 1,06 
Toplam Azot (% N) 0,11 0,09 

 
Not: Raporda  verilen toplam Azot, Organik Maddenin % 5’i Azot kabul edilerek hesapla bulunmuştur. 

 
 
Tabloda verilen değerler incelendiğinde; toprak numunelerinin tuzluluğu az, su ile 

doymuşluğu iyi, su ile doymuş toprakta pH’ı 4,59 olan TPR1 düşük derecede asitlenmeye 
karşı hassas topraklar ve pH’ı  5,49 olan TPR2 orta derecede asitlenmeye karşı hassas  
toprakla, potasyum miktarı TPR1’de az, TPR2’de yeterli, fosfor açısından TPR2’de çok az 
TPR1’de orta, organik madde miktarı TPR2’de az, TPR1’de ise orta topraklar  seviyede 
olduğu görülmektedir. 

 
T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Toprak ve 

Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapılan analizlerin sonuçları ise Lindsay ve 
Norwell 1969, PAO 1990, TOVEP 1991 ve Güney 1996 yayınlarından derlenen ve T.C. 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre ve 
Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kullanılan toprak 
analizlerinin değerlendirilmesinde kullanılan standartlara göre değerlendirilmiştir.  

 
Proje alanından alınan TPR1, TPR2 ve TPR3  nolu toprak numunelerinin toprak 

analiz sonuçları Tablo IV.2.15.6.2’de verilmiştir. 
 
 
Tablo IV.2.15.6.2. Proje Alanından Alınan Toprak Numunelerinin Fiziksel Özellikleri  
 

Tanımı Kum 
(%) Silt (%) Kil (%) Bünye 

Sınıfı 
Porozite 

(%) 

Yarayışlı 
Bakır 
(Cu) 
ppm 

Yarayışlı 
Çinko 
(Zn) 
ppm 

Yarayışlı 
Mangan 

(Mn) 
ppm 

Yarayışlı 
Demir 
(Fe) 
ppm 

TPR1 30 15 55 C 64 1,15 1,48 7,78 5,80 
TPR2 30 15 55 C 64 1,34 0,97 9,50 3,34 
TPR3 27 17 56 C 66 1,28 0,80 5,98 3,82 

Kaynak: Uslu Laboratuar Kimyasal Madde Tarımsal Danışmanlık San. ve Tic.Ltd. Şti.  Analiz Raporu, 2009 
 
 

IV.2.15.7. MEVCUT GÜRÜLTÜ TESPİT ÇALIŞMALARI  
 
Planlanan ANTES Projesi ve çevresindeki 10 noktada mevcut gürültü seviyesini 

tespit etmek amacıyla gürültü ölçümü yapılmış olup, ölçüm raporu eklerde verilmiştir                       
(Bkz. Ek-12).  

 
Gürültü ölçümü yapılan noktalar; “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 

Yönetimi Yönetmeliği”ne göre uygun olarak, proje alanlarının içerisinden ve yerleşim 
yerlerine en yakın noktalardan seçilmiş olup, ilgili yönetmelik ve standartlarda belirtildiği 
üzere yerden 1,5 m yükseklikte ve alıcıya en fazla 1 metre mesafede (gürültünün geri 
yansımasını minimumda tutmak amacıyla) ölçüm yapılmıştır.  

 
 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 
 

104

Gürültü ölçümü yapılan yerler; proje sahası ve proje sahası çevresinde bulunan 
yerleşim yerleridir. Bu yerleşimler Hisarardı Köyü girişi (G1), Taşkesik Köyü (G2), 
Genekler Köyü (G3), Hacıbayramlar Köyü (G4), Yapraklı (Türbe) (G5), Kırık Köyü Girişi 
(G6), Aytabanlar Köyü (G7), Kırık Köyü çıkışı (G8), Zeytinköy (G9) ve Lagina Antik Kenti 
kalıntılar (G10) bölgesidir. 

 
Yapılan ölçümlerin sonuçları, “ÇGDYY, Madde 30’da belirtilen “gürültüye maruz 

kalma kategorileri” ile karşılaştırılmış olup, ölçüm çalışmaları sonucu belirlenen gürültü 
düzeyleri ve “ÇGDYY, Madde 30’da belirtilen “gürültüye maruz kalma kategorileri”              
Tablo IV.2.15.7.1’de verilmiştir. 

 
 
Tablo IV.2.15.7.1. Ölçüm Noktalarında Tespit Edilen Gürültü Düzeyleri 

 

GPS NOKTALARI GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ 
(dBA) ÖLÇÜM 

NOKTALARI 
E N MIN MAX LEQ 

ÇGDYY- MADDE30’DA BELİRTİLEN 
“GÜRÜLTÜYE MARUZ KALMA 

KATEGORİLERİ” 

G1 590561 4441146 63,1 85,7 70,9 

G2 595307 4137002 42,9 84,0 67,2 

G3 591956 4142505 49,2 73,7 59,7 

G4 592412 4141831 47,4 95,9 76,5 

G5 591554 4141108 57,6 64,3 61,2 

G6 589090 4140493 40,2 91,9 73,4 

G7 589505 4143729 51,4 90,5 69,6 

G8 588652 4140436 45,4 95,5 74,6 

G9 588764 4138214 48,5 96,2 75,9 

G10 592116 4137338 44,6 83,0 65,2 

Kategori C (Lgündüz cinsinden 64 -74 
dBA): Çok duyarlı kullanımlar için planlama 
kararları ve tesis kurma izni verilmez. 
Ancak kamu yararına izin verilmesinin 
zorunlu olduğu hallerde arka plan 
gürültüsünü artırmayacak şekilde gerekli 
önlemlerin alınması koşuluyla planlama 
kararları ve tesis kurma izni verilir. 
Planlama sırasında yerleşmeyi korumak 
için alınacak fiziksel önlemleri planlamacı 
alır. Yeni tesis kuruluşunda ise tesis sahibi 
etkin önlemler alır.  

 

*Ölçüm belirsizliği : % +/- 0,43 
 
 

IV.2.16. Diğer Özellikler  
 
Bu bölümde incelenecek başka bir husus bulunmamaktadır.  
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IV.3.  Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri  
 

IV.3.1. Ekonomik özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca 
sektörler, yöre ve ülke ekonomisi içindeki yeri ve önemi, diğer bilgiler) 

 
Muğla İli ekonomik yönden analiz edildiğinde İl ekonomisinde genelde hizmetler 

sektörünün hakim olduğu görülmektedir. İlde lokomotif konumda bulunan Turizm 
sektörünün etkisi hayli hissedilmektedir. İlimizde ileri derecede bir sanayilesme 
bulunmamaktadır. İlimizde bulunan sanayi tesisleri; mermer fabrikaları, zeytinyağı üretim 
tesisleri, maden ocakları, maden isleme tesisleri, orman ürünleri isleme tesisleri ve Termik 
Santrallerdir. 

 
Sanayi: Muğla’da 1980’li yıllarda kamu ağırlıklı olarak şekillenmeye başlayan imalat 

sanayinin ilk büyük işletmeleri Yatağan, Kemerköy ve Yeniköy Termik santralleri ile 
Yatağan Yem Fabrikasıdır. 

 
Muğla sanayisinde genişlemenin 1980’li yıllarda başladığı ve orta ölçekli 

yatırımlardan oluşan işletmelerin çoğunlukla madencilik,  tarım ve orman ürünleri 
sektörlerinde yer aldığı görülmektedir. Başlıca büyük işletmeler kamuya ait termik 
santrallerdir. Söz konusu termik santrallerde toplam 1872 kişi istihdam edilmektedir. İldeki 
özel sektöre ait imalat sanayi tesislerinin çoğunluğu ise küçük ve orta ölçekli işletmelerden 
oluşmaktadır. 

 
Muğla’da madencilik ve taşocakları sanayi, gıda, içki ve tütün sanayi, tekstil, giyim 

ve deri sanayi, orman ürünleri sanayi, kağıt ve kağıt ürünleri sanayi, taş-toprağa dayalı 
sanayi, metal eşya, makine ve teçhizat imalat sanayi ve diğer imalat sanayi sektörlerinde 
üretim yapan işletmeler mevcuttur. 

 
İlde mermerin işlenmesine yönelik tesisler ağırlıktadır. Plaka mermer üretiminin 

yoğunlaştığı yerleşim birimleri Kavaklıdere, Milas, Yatağan ve Merkez ilçesidir. Fethiye, 
Ula İlçelerinde de birkaç adet plaka mermer işletmesi bulunmaktadır.  Yörede ağırlıklı olan 
sanayi sektörü ise zeytin yağı sektörüdür. Zeytin yağı üreten işletmelerinin çoğunluğu 
Milas ilçesinde yer almaktadır. İldeki sanayi işletmelerinin yoğun olduğu diğer bir sektör 
ise  orman ürünlerine dayalı sanayidir. Milas ve Merkez ilçelerinde kereste üreten 
işletmeler,  Bodrum ve Dalaman ilçelerinde yat ve tekne üreten işletmeler mevcuttur 

 
TÜİK-2002 yılı Muğla İli, Yatağan İlçesinde İşyeri Sayısı ve İstihdam  Sayısının 

sektörlere göre genel dağılımları Tablo IV.3.1.1’de verilmiştir. 
 
 
Tablo IV.3.1.1. Muğla İli Yatağan İlçesi Sektörlerinin Genel Dağılımları 

 

SEKTÖR İŞYERİ SAYISI İSTİHDAM SAYISI 

Madencilik 18 264 
İmalat Sanayi 172 563 
Elektrik Gaz ve Su 8 887 
Yapı İnşaatı 23 29 
Toptan ve Perakende Ticaret 733 1477 
Otel Lokanta 190 293 
Ulaştırma Depolama ve Haberleşme 460 558 
Mali Aracı Kuruluşların Faaliyetleri 7 39 
Gayrimenkul Kiralama ve İş Faaliyetleri 46 94 
Eğitim 3 39 
Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler 18 32 
Diğer Sosyal, Toplumsal ve Kişisel Hizmet Faaliyetleri 74 133 

TOPLAM 1752 4408 
TUİK-2002 
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Tarım:  Muğla ili uygun iklim yapısı ile Ülkemizde üretilen bir çok ürünün 
yetiştirilebildiği bir ekolojiye sahiptir. Tarımsal üretimde yıllara göre değişiklikler meydana 
gelmekle birlikte zeytin, domates, narenciye,pamuk,tütün, bal ve su ürünleri önemli 
tarımsal ürünlerdir. İlimizde son yıllarda tütün ve pamuk alanları daralırken zeytin, 
narenciye ve silajlık mısır alanları artış göstermektedir.  
 
    Önemli Tarım ürünleri üretiminde Muğla’nın Türkiye üretimindeki payı; ·               

Zeytin                                   % 8,2 
Örtü Altı Domates                % 15 
Limon                                   % 8,9 
Badem                                  % 13 
Bal                                        % 14,2 
Kültür Balıkçılığı (deniz)       % 70 

 
Son yıllarda Muğla tarımında olumlu gelişmeler söz konusudur. Üretim sürekli artış 

göstermektedir. Sulanan arazinin çoğalması, gübre kullanımının artması, araç ve 
gereçlerin nitelik ve niceliklerinin yükselmesi, eğitim, iyi cins tohum kullanma, zararlılarla 
mücadele, toprak tahlillerinin yapılması, pazarlama olanaklarının genişlemesi, kredi 
kolaylıklarının artması, kooperatiflerin kurulması, konserveciliğin başlaması, çiftçi 
imkanlarının iyileştirilmesi, yani çiftçi mallarının korunmasında istikrara kavuşulması, 
fiyatlar açısından iyi bir piyasa düzenine kavuşulması ve ihracatın başlaması üretimi 
artırmıştır. 

 
Tarım, Muğla ekonomisinde turizmden sonra ikinci sırada yer almaktadır. 1.324.700 

hektar olan yüzölçümünün 260.516 hektarı (% 19,7) kültüre elverişli, 1.064.184 hektarı (% 
80,3) kültüre elverişsiz niteliktedir. Muğla’nın  sahip   olduğu  tarım  arazisi  azdır (%19,7).  
Arazinin büyük bir kısmını(% 61,3) orman ve fundalıklar kaplar.  

 
Tarımsal üretim potansiyeli yüksek olan Muğla’da önemli miktarlarda tarla ürünleri, 

sebze ve meyve üretilmektedir. Sebzeler,  734.525 ton/yıl’lık üretim miktarı ile birinci sırayı 
almaktadır. 

 
Muğla’da sulu tarıma elverişli 260.516 hektarlık arazi bulunmaktadır. Mevcut 

durumda sulanabilir arazinin  130.063 hektarı sulanmaktadır.  
 
Sulama, DSİ ve Köy Hizmetleri tarafından inşa edilen gölet ve sulama kanallarından, 

sondaj kuyularından ve dere ile ırmaklardan elde edilen sularla gerçekleştirilmektedir. 
Ayrıca, ilde inşaat halinde olan projelerin tamamlanması ve etüt aşamasındaki projelerin 
de hayata geçirilmesi sonucunda sulanabilen arazi miktarında, ürün çeşitlerinde ve 
veriminde artışlar olacağı gibi, ilde sağlayacağı katma değer yanında  işsizlikte 
azalacaktır. Muğla’da sulanan arazi miktarları Çizelge 8’de verilmiştir. 

 
 

Tablo IV.3.1.2. Muğla ilinde sulanan arazi miktarları  
 

Arazinin Durumu Miktarı ( Ha ) 
Sulanabilir arazi 260.516 
Mevcut sulanan arazi 103.063 
         D.S.İ. tarafından sulanan arazi 28.909 
         Köy Hizmetleri tarafından sulanan arazi 23.333 
         Çiftçi imkanları ile sulanan arazi 50.821   

Kaynak : Tarım İl Müdürlüğü, 2000, Muğla. 
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Hayvancılık: Hayvancılık, Muğla ekonomisinin önemli girdilerinden biridir. Hayvan 
ve hayvansal ürünler içerisinde süt, yumurta, et ile iç sular ve denizlerde üretilen deniz ve 
tatlı su ürünleri ağırlıktadır. Ayrıca, yörenin iklim ve bitki florasının zenginliği ile arıcılık 
gelişmiş olup, bal üretimi yönünden ülkemizde önde gelmektedir. 

 
Deniz balıkları üreten işletmelerde çipura ve levrek üretilmektedir. 124 adet projeli 

işletme yılda 10.000 ton balık üretmektedir. Üretimin % 80-90’lık bölümü yurtdışına ihraç 
edilmektedir. 42 adet alabalık işletmesinin yıllık üretimi ise 4.500 tondur. 

 
 
Tablo IV.3.1.3. Muğla ili Yatağan İlçesi Hayvan Sayısı ve Hayvansal Üretim  

 
HAYVAN CİNSLERİ TÜRKİYE (adet) Yatağan (Adet) ORAN (%) 

Koyun (yerli)  22.955.941 6.775 0,03 
Kıl Keçisi 5.435.393 19.300 0,36 
Sığır (kültür) 3.554.585 14.478 0,41 
Sığır (melez) 4.454.647 2.666 0,06 
Sığır (yerli) 2.850.710 1.906 0,07 
Koyun (merinos)  1.018.650 450 0,04 
Arıcılık (Kovan Sayısı) 4.888.961 35.330 0,72 
Et Tavuğu 180.915.558 30.000 0,02 
Yumurta Tavuğu 63.364.818 49.650 0,08 
At 179.855 305 0,17 
Katır 62.248 231 0,37 
Eşek 273.520 1.315 0,48 
Deve 970 8 0,82 

TOPLAM 289.955.856 162.414 - 
Kaynak: TUIK, 2008 
 
 
Muğla’da üretilen hayvansal ürünler içinde süt ilk sırayı almaktadır. Muğla’nın yıllık 

süt üretimi 95.684 ton olup,  bu değer, Türkiye yıllık süt üretiminin % 0,96’sına karşılık 
gelmektedir. En önemli hayvansal ürün potansiyeli olan sütün pazarlanma oranı ise 
düşüktür. Pazarlanan süt, toplam süt üretiminin % 10,6’sı kadardır. Üretici, sütün büyük 
bölümünü kendi ihtiyaçlarını karşılamakta kullanmakta, kalanını ise süt mamulleri 
üretiminde kullanılmak üzere pazarlamaktadır. 

 
 Hayvansal ürünlerde verim düşüktür. Bunun nedenini; genetik yapı, ekstansif 

üretim yapısı ve özellikle ilde bulunan çayır mera kalitesinin düşüklüğü ve yem bitkileri 
üretim miktarının yetersizliği ile açıklamak mümkündür. Hayvansal ürünlerde verimi, ıslah 
çalışmalarına, entansif üretim anlayışının hakim olduğu üretimde ihtisaslaşmaya ve yem 
bitkileri üretimine verilecek önem ölçüsünde yükseltmek mümkün görülmektedir. 

 
TURİZM 
 
Muğla İli, Ege Bölgesi’nin Güneybatı ucunda, Ege ve Akdeniz Bölgelerinin iç içe 

geçtiği dağlık bir bölgede yer almaktadır. Kendi adıyla anılan ovanın kuzey yönünde, Asar 
(Hisar) Dağı eteklerinde kurulup, sonradan ovaya doğru dağılmakta olan, kendine has 
mimarisi, beyaz badanalı duvarları, kırmızı kiremitli damları, özgün bacaları ve daracık 
sokakları ile bir turizm cennetidir. Muğla, ülkemiz içerisinde turizm açısından en önemli 
illerimizden biridir. 

 
Doğal güzellikleri tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Ülkemiz turizminin rengi 

konumundaki ilimiz, “Mavi Yolculuğu” ile ünlü, Ülkemiz yat turizminin merkezi 
durumundadır. Bu özellikleriyle Muğla İli, yerli ve yabancı turistler tarafından “Yeryüzü 
Cenneti” ve “Güzelliklerin Bulustuğu Yer” olarak tanımlanır. 
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İklim şartlarının elverişliliği, doğal güzellikleri ve özellikleri, yılın on iki ayında da 
turizm yapma imkanının bulunması nedeniyle, 1970 yıllarında filizlenmeye baslayan 
turizm, 1972 yılında çıkarılan “1618 Sayılı Türkiye Seyahat Acenteleri ve Seyahat 
Acenteleri Birliği Kanunu” ile 1982 yılında çıkarılan “2634 Sayılı Turizmi Tesvik Yasası” ile 
getirilen düzenlemelerden sonra hızla gelismeye baslamıs, günümüzde de dünya turizmi 
içerisinde yer almıştır. 
 

Ülkemizi bir yılda ziyaret eden ortalama 10 milyon turistin 2 milyonu asan kısmı 
Muğla İlini ziyaret etmektedir. Turizm faaliyetlerinin planlı bir sekilde gelişmesi ve 
yürütülmesi için ilin bazı bölgeleri Bakanlar Kurulu Kararıyla “Turizm Alanı, Turizm 
Merkezi, Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilmistir. Kara ve deniz ulaşımı yanı 
sıra Dalaman ile Milas-Bodrum Hava Limanlarıyla turizm ulasımı kolaylaştırılmıştır. 
 

İlin turizmi, tarihi, doğa, deniz ve güneş olgusunu aşarak daha değisik alternatif 
ortama kayarak turizmin çesitlendirilmesine yönelmiş ve yılın on iki ayında turizm 
yapılmaya başlanılmıştır. 

 
İlin Merkez İlçesiyle birlikte, basta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça olmak üzere 

Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Ula Đlçeleri de önemli turistik yöreleri arasında yer 
almaktadır. 

 
İlde uluslararası iki havaalanına sahip olup, İl Merkezinden Dalaman Havalimanına 

uzaklık 90 km, Milas-Bodrum Havalimanına uzaklık 75 km.dir. Yatağan ve Kavaklıdere 
İlçeleri haricindeki diğer ilçelerde turizm potansiyeli oldukça gelişmiştir.  Ziyaretçilerin 
büyük bir çoğunluğu havayolunu kullanmayı tercih etmektedir.  

 
Muğla, ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip bir ilimizdir. Ayrıca bütün kıyı ilçelerinde 

dengeli bir biçimde dağılmış geniş plajlar bulunmaktadır. Kıyılarının uzunluğu 1124 km.dir.  
Muğla, kıyı ve deniz turizmi, deniz kürleri, yat turizmi, kış ve kayak turizmi, akarsu turizmi 
ve akarsu sporları, golf turizmi, yayla turizmi, kamping turizmi, mesire alanları ve av 
turizmi ile balıkçılık imkanlarına sahiptir.  
 

Turizm sektöründe arz, ilin kabul edebileceği miktarın üzerinde bir hızla artmaktadır. 
Turizm sektöründe, maddi, kurumsal ve beşeri altyapı yetersizlikleri giderek daha yetersiz 
bir şehir ve daha yetersiz bir toplam turizm arzı oluşması trendini ortaya çıkarmıştır. Yıllar 
itibariyle ziyaretçilerin sayısal gelişimleri incelendiğinde yükselen bir trend ortaya 
çıkmaktadır.  
 

Turistik illerimizde belgeli tesislerde, geceleme sayıları itibariyle, döviz girdisi  ve 
konaklayan ziyaretçiler açısından dikkate alındığında ilk sıralarda yer almaktadır. Yıllar 
itibariyle gelen yabancı ziyaretçiler incelendiğinde her ülkeden turistler gelmektedir. Yatak 
arzını oluşturan konaklama tesisleri toplam kapasitesindeki artış devam etmektedir. 
Mevcut yatak kapasitesinin tamamının kıyı ilçelerinde yer alması, dağlık kesimlerdeki 
ilçelerde belgeli yatak bulunmaması dikkat çekici bir durumdur. Muğla, ekonomisi turizm 
ve ticarete dayalı, sanayileşememiş bir ilimizdir. İlde, büyük, orta ve küçük ölçekli sanayi 
işletmeleri bulunmaktadır. 
 

Sektörlere Göre İşgücü Dağılımı:  Muğla İlinde İşgücü piyasasında mevcut durumu 
ve değişmeleri tespit ederek, bunların işgücü ihtiyacı üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak 
amacıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından işgücü piyasasının araştırması 
yapılmıştır. Bu çalışma kapsamında çalışanların sektörlere göre dağılımı Tablo IV.3.1.4’de 
verilmiştir. 
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Tablo IV.3.1.4. Muğla İlin’de çalışanların sektörlere göre dağılımı 
 

SEKTÖR İŞYERİ SAYISI ERKEK KADIN TOPLAM 
Kamu Yönetimi ve Savunma, Zorunlu Sosyal Güvenlik 29 3849 345 4194 
Oteller ve Lokantalar 29 2661 675 3336 
İnşaat 27 2233 60 2293 
Enerji Üreten Mad. Hariç madencilik ve taşocakçılığı 15 1776 143 1919 
Gayrimenkul, Kiralama ve İş Faaliyetleri 16 809 490 1299 
Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler 11 512 652 1164 
Tarım, Avcılık ve Ormancılık 7 972 85 1057 
Ulaştırma, Depolama ve Haberleşme 9 659 251 910 
Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üretimi ve dağıtımı 1 675 10 685 
Toptan ve perakende ticaret 4 303 195 498 
Gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı 3 323 172 495 
Balıkçılık 4 244 114 358 
Eğitim 3 97 194 291 
Diğer sosyal, toplumsal ve kişisel hizmet faaliyetleri 4 199 45 244 
Ağaç ürünleri imalatı 1 136 10 146 
Ulaşım araçları imalatı 2 121 20 141 
Ekelktrikli ve optik donanım imalatı 1 94 0 94 
Enerji veren madenlerin madenciliği ve taşocakları 1 13 2 15 

TOPLAM 167 15676 3463 19139 
Kaynak: www.iskur.gov.tr  

 
 

IV.3.2. Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus 
artış oranları, diğer bilgiler) 

1927 yılında yapılan nüfus sayımına göre, Türkiye’nin nüfusu 13.648.270, Muğla 
ilinin nüfusu ise 174.687 olarak tespit edilmiş ve Muğla ili nüfus büyüklüğü açısından 63 il 
arasında 36. sırada yer almıştır. Aynı nüfus sayımında, Muğla ilinde kilometrekareye 
düşen kişi sayısı da yaklaşık 14 olarak belirlenmiştir. 

 
1927 yılından, son nüfus sayımının yapıldığı 2000 yılına kadar, Türkiye’nin nüfusu 

yaklaşık beş kat artış göstermiş ve 67.803.927 rakamına ulaşmıştır. Aynı dönemde Muğla 
ilinin nüfusu ise yaklaşık 4 kat artış göstererek, 2000 yılında 715.328’e yükselmiştir. 
Kilometrekareye düşen kişi sayısı da 56 olmuştur. 

 
1927-2000 döneminde Muğla ilinin nüfusu sürekli artış göstermiştir. İlde en düşük 

yıllık nüfus artış hızı binde 8,6 ile 1940-1945 döneminde, en yüksek yıllık nüfus artış hızı 
binde 29,2 ile 1985-1990 döneminde görülmüştür. 1990-2000 döneminde Muğla ilinin yıllık 
nüfus artış hızı binde 24 olarak gerçekleşmiştir. 

 
Muğla ilinin nüfus artış hızı, yakın yıllara kadar Türkiye’nin nüfus artış hızının altında 

kalmıştır. 1985 yılından itibaren, il ekonomisinin lokomotif sektörü olan turizmin gelişmesi 
ile birlikte artan göçler sonucu, nüfus artış hızı Türkiye’nin üzerinde olmuştur. 

 
1927 yılında Muğla ili ülke nüfusu içinde % 1.3’lük bir paya sahip iken, 2000 yılında 

yaklaşık % 1.1’lik bir paya sahip olmuştur. 
 
1927 yılında Muğla ilinde % 16.1 olan şehirde yaşayan nüfusun payı, 1950 yılından 

itibaren sürekli artış göstererek 2000 yılında % 37.5’e ulaşmıştır. Köyde yaşayan nüfusun 
payı ise % 62.5’tir. Bu durum Türkiye genelinin tam tersi bir görünüş sergilemektedir. 
Türkiye geneline bakıldığında, şehirde yaşayan nüfusun oranı % 64.9’dur. 

 
Muğla ilinde şehirde yaşayan nüfusun oranı, ülke ortalamasına göre oldukça yavaş 

artmıştır. İlde, 1927-2000 döneminde köy nüfusu şehir nüfusundan daha fazla olmuştur. 
 
Projenin planlandığı Muğla İli; doğuda Denizli ve Burdur İlleri, güneydoğuda Antalya 

İli, kuzeyde Aydın, batıda ise Ege Denizi ile çevrili durumdadır 
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Bodrum, Dalaman, Datça, Fethiye, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Ortaca, 
Ula, Yatağan İlçelerinden oluşan ilin yüzölçümü 13.338 km.² olup; TUİK tarafından yapılan 
2008 yılı Adrese dayalı nüfus kayıt sistemi Nüfus Sayımı Sonuçları’ na göre toplam 
791.424 kişilik nüfusa sahiptir. Muğla İli ve ilçelerine ait 2008 yılı nüfus sayımı sonuçları 
Tablo IV.3.2.1’ de verilmiştir.  

 
 
Tablo IV.3.2.1. Muğla İli ve ilçelerinin 2008 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Nüfus Sayımı Sonuçları 

 
2008 Yılı Nüfus Sayımı Sonuçları MUĞLA 

 Toplam Şehir Köy 

Bodrum 114.498 30.688 83.810 
Datça 16.008 10.034 5.974 
Fethiye 181.415 68.285 113.130 
Köyceğiz 32.347 8.467 23.880 
Marmaris 76.820 31.450 45.370 
Milas 123.501 50.141 73.360 
Merkez 92.328 56.619 35.709 
Ula 24.219 5.732 18.487 
Yatağan 46.103 17.724 28.379 
Dalaman 32.367 22.046 10.321 
Ortaca 40.649 25.009 15.640 
Kavaklıdere 11.169 2.931 8.238 
TOPLAM 791.424 329.126 462.298 

Kaynak: TUIK-2009 
 

Yatağan İlçesi ve Turgut Beldesi’nin 1990-1997-2000-2008 yıllarına ait nüfus sayımı 
sonuçları Tablo IV.3.2.2’de verilmiştir. 

 
 
Tablo IV.3.2.2 Muğla İli, Yatağan İlçesi ve Turgut Beldesi 1990-1997-2000-2008 Yıllarına Ait Nüfus Sayımı 
Sonuçları  
 

 1990 YILI NÜFUSU 
(KİŞİ) 1997 YILI NÜFUSU (KİŞİ) 2000 YILI 

NÜFUSU (KİŞİ) 
2008 YILI 

NÜFUSU (KİŞİ) 
Yatağan İlçesi 42.376 44.037 46.252 46.103 

Turgut Beldesi 2.592 2.242 2.256 2.090 
Kaynak: TUİK, 2009 
 
Proje sahasının bulunduğu Turgut Beldesi ise 2008 yılı nüfus sayımına göre          

2.090 kişilik nüfusa sahiptir. 
 
 
Tablo IV.3.2.3. Muğla İli, Yatağan İlçesi Yaş Grubu ve Cinsiyetlere Göre Nüfus Bilgileri 
 

CİNSİYET 
YAŞ GRUBU TOPLAM 

ERKEK KADIN 

0-4 2.813 1.460 1.353 

05-09 3.040 1.576 1.464 

10-14 3.324 1.679 1.645 

15-19 3.549 1.804 1.745 

20-24 3.286 1.640 1.646 

25-29 3.711 1.941 1.770 

30-34 3.293 1.664 1.629 

35-39 3.369 1.705 1.664 

40-44 3.521 1.701 1.820 

45-49 3.577 1.891 1.686 
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CİNSİYET 
YAŞ GRUBU TOPLAM 

ERKEK KADIN 

50-54 3.031 1.611 1.420 

55-59 2.348 1.185 1.163 

60-64 1.903 949 954 

65-69 1.611 743 868 

70-74 1.425 653 772 

75-79 1.328 546 782 

80-84 730 249 481 

85-89 161 50 111 

90+ 83 18 65 
Kaynak: TUİK,2009 
 
 
Tablo IV.3.2.4. Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesine bağlı köylerin 2008 yılı nüfus bilgileri 
 

BELDE/KÖYLER TOPLAM ERKEK KADIN
Gökgedikköyü 429 207 222
Hacıbayramlar 615 304 311
Hacıveliler 394 199 195
Hisarardı 433 205 228
Katrancı 870 445 425
Kırık 217 108 109
Turgutlar 348 181 167
Yeşilbağcılar 1.453 734 719
Zeytin 500 245 255
Turgut 2.090 1.036 1.054
TOPLAM 21.030 10.486 10.544

Kaynak: TUİK,2009 
 
 
IV.3.3. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, sağlık, bölgede mevcut 

endemik hastalıklar kültür hizmetleri ve bu hizmetlerden yararlanılma durumu) 
 
Eğitim 
 
Muğla,  mevcut eğitim kurumları, bu kurumların sahip oldukları öğretmen ve okul 

sayıları bakımından yeterli bir seviyededir. Ege ve Türkiye ortalamasının üstünde bir 
okullaşma oranına sahiptir.  

 
 İlköğretim seviyesinde, hemen her yerleşim biriminde okul mevcut olup, okulsuz köy 

bulunmamaktadır. Orta öğretim seviyesinde, genel amaçlı liseler yaygındır. Anadolu 
liseleri ile sağlık meslek liseleri ve diğer, mesleki ve teknik okullar ise bazı yerleşim 
yerlerinde mevcuttur.  

 
Yüksek öğrenim seviyesinde ise, Muğla Üniversitesi’ne bağlı olarak 5 fakülte, 5 

araştırma ve uygulama merkezi, 3 sağlık yüksek okulu ve 8 meslek yüksek okulu olmak 
üzere 21 eğitim biriminde eğitim ve öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. 

 
Tablo IV.3.3.1. Muğla İli Okullaşma Oranları 
 

TÜRKİYE EGE MUĞLA 
İlkokul 89,03 92,43 100,00 
Ortaokul 53,14 56,78 59,52 
Lise 38,72 41,07 39,55 
Yükseköğrenim 22,87 13,72 6,46 
 
Kaynak: Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler,2000, Muğla, TUİK. 
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Tablo IV.3.3.2. Muğla İli, Merkez İlçe’ye Ait Eğitim İstatistikleri 
 

OKUL TÜRÜ OKUL SAYISI 

Okul Öncesi  (Ana Okulu + Ana Sınıfları) 12+259 
İlköğretim Okulu 398 
Genel Lise 21 
Fen Lisesi 1 
Anadolu Lisesi 14 
Anadolu Öğretmen Lisesi 1 
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi 1 
Meslek Liseleri 37 
TOPLAM 774 

Kaynak: Muğla İl Çevre Durum Raporu 2008 
 

 
Yatağan ilçesinde 34 ilköğretim okulu mevcut olup, bu okullarda toplam 8.061 

öğrenci öğrenim görmektedir. İlçede, Endüstri Meslek Lisesi, Kız Meslek Lisesi ve 
Anadolu Lisesi olmak üzere 4 adet lise bulunmaktadır. Bu okullarda toplam 1.650 öğrenci, 
97 öğretmenle eğitim ve öğretime devam edilmektedir. Ayrıca Sağlık Meslek Lisesinde 28 
öğretmen bulumakta olup, 66 öğrenci eğitim görmektedir. 1 adet özel dersane, 2 adet özel 
sürücü kursu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 1 adet erkek öğrenci  
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 1 adet erkek öğrenci yurdu mevcut olup, 
yurt 65 kişi kapasitelidir. (www.mugla.gov.tr)  Yatağan Merkez İlçesi, Turgut Beldesi ve Kırık 
Köyü’nün Eğitim durumu ile ilgili bilgiler Tablo IV.3.3.3’de verilmiştir. 

   
 
Tablo IV.3.3.3. Yatağan merkez İlçesi, Turgut  Beldesi ve Kırıkköyü’nde Eğitim Durumu 
 
 

 YATAĞAN MERKEZ TURGUT BELDESİ KIRIK KÖYÜ 
Bitirilen eğitim düzeyi Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 
Okuma yazma bilmeyen 407 63 344 136 22 114 27 8 19 
Okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyen 2.545 1.191 1.354 311 140 171 32 13 19 
İlkokul mezunu 5.290 2.311 2.979 751 369 382 104 58 46 
İlköğretim mezunu 1.692 875 817 176 84 92 28 13 15 
Ortaokul veya dengi okul mezunu 914 581 333 161 89 72 2 1 1 
Lise veya dengi okul mezunu 3.394 1.983 1.411 317 194 123 10 6 4 
Yüksekokul ve üzeri 1.656 943 713 113 76 37 2 2 0 
Bilinmeyen 216 123 93 29 18 11 8 4 4 
Toplam 16.114 8.070 8.044 1.994 992 1.002 213 105 108 

 
Sağlık 
 
Sağlık sektörü, sahip olduğu personel ve tedavi kurumları açısından ele alındığında, 

Muğla’nın mevcut sağlık kurum ve kuruluşları halkın ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini 
karşılamaya yeterlidir. Ancak uzman kadrolarda, il merkezi hariç, ilçelerde noksanlıklar 
görülmektedir. 

 
İlde, toplam yatak kapasiteleri 1.408 olan 20 yataklı tedavi kurumu mevcuttur. 

Mevcut sağlık tesislerinde, değişik branşlarda 3.034 sağlık personeli ile yılda yaklaşık 
13.250 kişiye sağlık hizmeti verilmektedir.  

 
Sağlık kuruluşları ve yatak sayıları Tablo.IV.3.3.4’de, sağlık personelinin dağılımı ise 

Tablo IV.3.3.5’de verilmiştir. 
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Tablo IV.3.3.4. Muğla İli Sağlık Kuruluşları ve yatak sayıları 
 

 TÜRKİYE EGE MUĞLA 
Hastane sayısı  1 253 187 20 
     Kamu (1)  901 134 12 
     Özel  237 31 5 
     SSK  115 22 3 
Yatak sayısı  175 266 23 502 1 408 
     Kamu (1)  136 309 18 392 1 035 
     Özel  12 678 1 304 153 
     SSK  26 279 3 806 220 
Sağlık merkezi  151 19 - 
     Tedavi edilen  1 271 005 164 479 13.250 
(1) Kamu hastane ve yatak sayısına sağlık merkezleri de dahil edilmiştir. 
Not. Kamu ve özel hastane ve yatak sayısı askeri hastaneleri kapsamaz.  
Kaynak: Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler,2000, Muğla, TUIK. 

 
Tablo IV.3.3.5. Muğla İli Sağlık Kuruluşlarında Görev Yapan Sağlık Personelinin Dağılımı  

 

Türkiye Ege Muğla 
Sağlık personeli sayısı (1)  233 549 36 985 3 034
     Mütehassıs hekim  32 511 4 948 278
     Pratisyen hekim  41 148 6 706 370
     Diş hekimi  12 737 1 998 121
     Hemşire  67 265 10 517 1 083
     Sağlık memuru  39 658 5 627 409
     Ebe  40 230 7 189 773
Sağlık personeli başına kişi sayısı  
     Mütehassıs hekim  1 934 24 219 2 302
     Pratisyen hekim  1 528 14 248 1 730
     Diş hekimi  4 936 52 454 5 289
     Hemşire  935 7 919 591
     Sağlık memuru  1 585 12 193 1 565
     Ebe  1 563 9 070 828
Eczane sayısı (2)  18 385 3 147 247
Eczacı sayısı (3)  20 426 3 639 261
(1) Sağlık personeli sayısı devlet hesabına ve serbest çalışan tüm sağlık personelini kapsar. 
(2) Eczane sayısı, ecza depolarını, hastane ve müessese eczanelerini kapsamaz ve 1997yılına ait verilerdir. 
(3) Eczacı sayısı Milli Savunma Bakanlığı’nda görevli eczacıları da kapsar. 
Kaynak: Temel Ekonomik ve Sosyal Göstergeler,2000, Muğla, TUIK. 

 
Muğla  İli, Yatağan İlçesi’nde 1 adet Devlet Hastanesi (Yatağan Devlet Hastanesi), 1 

adet Sağlık Grup Başkanlığı, 2 adet Sağlık Ocağı (Merkez Sağlık Ocağı) ve Beldelerde 
toplam 4 adet sağlık ocağı, (Bencik, Bozüyük, Turgut, Yeşilbağcılar Sağlık Ocakları) 
hizmet vermektedir.  

 
Bölgede yapılan araştırma, incelemelere göre, herhangi bir endemik hastalık 

bulunmamaktadır. Muğla İli’ne ait yıllara göre solunum yolu ile bulaşan hastalıklar ve diğer 
hastalıklar ile ilgili bilgiler Tablo IV.3.3.6’da verilmiştir. 

  
Tablo IV.3.3.6. Muğla İli’ne Ait Yıllara Göre Solunum Yolu İle Bulaşan Hastalıklar ve Diğer Hastalıklar 

 

HASTALIKLAR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Akut Üsye 5299 4215 3440 6863 6864 1531 682 
Akut Sinüzit 306 456 447 744 585 4321 3756 
Akut Faranjit 959 945 1225 1586 2779 5967 9713 
Akut Tonsilit 1765 1596 844 1480 1917 2124 2595 
Akut Bronşit-Bronşiyalit 681 741 321 1056 1337 6433 5402 
Akut Larenjit ve diğerleri 14 3 1 7 - 4 12 
Pnömoni 134 120 86 15 - 21 32 
İshaller 421 440 289 247 291 511 931 
Guatr - - - 5 21 350 410 
Koah - - - - - 481 605 
Astım - - - - - 54 43 
Otit - - - - - 111 226 
Kaynak: T.C. Muğla Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü 2008 
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Muğla İli’ne ait yıllara göre bildirimi zorunlu hastalıklar ile ilgili bilgiler Tablo 
IV.3.3.7’de verilmiştir. 
 
 

Tablo IV.3.3.7. Muğla İli’ne Ait Yıllara Göre Bildirimi Zorunlu Hastalıklar 
 

HASTALIKLAR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

        
Boğmaca - - - - 1 1 1 
Kızamık 11 1 - - - - - 
Kabakulak - - - - 25 25 32 
Akut Kanlı İshal     11 21 38 
Dizanteri (Amipli, Basilli) 1 - 2 9    
Hepatit A 1 - 17 13 14 3 - 
Hepatit B 1 2 4 3 3 - 3 
Kuduz Şüpheli Isırık 197 174 258 217 184 265 95 
Brusellosis 1 - 1 - 4 - 1 
Kızıl - 2 1 5    
Kızamıkçık     4 5 1 
Sifiliz 2 - 1 1 - 1 - 
Şark Çıbanı    1 - - - 
Tüberkiloz 10 3 8 10 9 6 12 

Kaynak: T.C. Muğla Valiliği, İl Sağlık Müdürlüğü 2008 
 
 
Ayrıca Muğla İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 2004 yılında proje alanını da kapsayan 

bir çapta, bölgede yapılan solunum yolları hastalıkları ile ilgili sağlık taramasının sonuçları 
ve kanser istatistikleri verileri ÇED Raporunun eklerinde verilmiştir. (Bkz. Ek-1)  

 
Kültür Faaliyetleri 

 
Muğla İli, yurdumuzun güneybatı köşesinde, Ege ve Akdeniz’de kıyısı 

bulunan,Antalya, Denizli, Aydın ve Burdur il sınırlarıyla çevrilidir. Muğla, 1.124 km’lik kıyı 
uzunluğu ile Ülkemizde denize en çok kıyısı bulunan il konumundadır. Doğal güzellikleri 
tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Ülkemiz turizminin rengi konumundaki il, “Mavi Yolculuğu” 
ile ünlü, Ülkemiz yat turizminin merkezi durumundadır. Bu özellikleriyle Muğla İli, yerli ve 
yabancı turistler tarafından “Yeryüzü Cenneti” ve “Güzelliklerin Bulustuğu Yer” olarak 
tanımlanır. İlin Merkez İlçesiyle birlikte, basta Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça olmak 
üzere Milas, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Ula İlçeleri de önemli turistik yöreleri arasında 
yer almaktadır. 

 
Yatağan İlçesinde bulunan sit alanları: 
 

1.Eskihisar Köyü stratonikea Antik Kenti I.Derece Arkeolojik Sit 
2.Turgut Beldesi Lagina Antik Kenti I.ve III. Derece Arkeolojik Sit 
3.Bozüyük Beldesi I.ve III. Derece Arkeolojik Sit 
4.Nebiköy I.Derece Arkeolojik Sit 
 

Tarihi boyunca çesitli kültürlere ev sahipliği yapmıs olan Muğla İli ve İlçelerinde 
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Anıtlar Yüksek Kurulunca tescillenmis 102 
adet antik kent bulunmaktadır. 

 
Kültürel değerler il ve ilçelerde bulunan müzelerde sergilenmektedir. İl Merkezinde 

bulunan müzede salon açılmıstır. Bu salonlar; 
 
a) Doğal Tarihi Salonu:1993 yılından beri Muğla Müze Müdürlüğü Başkanlığı’nda 
başlatılan Muğla Merkez İlçesi, Özlüce Köyü’nde ki kazılar hala devam etmektedir. 
Bulunan kalıntılar 9-5 milyon yıl öncesine tarihlenen TUROLİAN dönemindedir. 
Bu bölge doğal sit alanıdır. 
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b) Etnografya Salonu: Bu salonda yörenin el islemeleri, kıyafetleri, bakır mutfak esyaları 
ve ahsap esyalar sergilenmektedir.  
 

Bodrum ilçesinde 1965 yılında Kale içinde açılan Arkeoloji Müzesi, Sualtı Arkeoloji 
Müzesi, olarak kullanılmaktadır. Müzedeki TUNÇ DEVRİ SALONU Gotik tarzda 

yapılan Sapelin iç kısmında düzenlenmistir. Burada Gelidonya Burnu Batığı, Apsisinde 
Seytan Deresi Batığı, Miken Eserleri, Amphora Parkı sergilenmektedir. 

 
BİZANS DEVRİ SALONU‘nda bu devre ait eserler, FRANSIZ KULESİ‘nde Orta Çağ 

ve Sup Miken Arkalk Devri eserleri, İTALYAN KULESİ‘nde sikke ve mücevherat,klasik 
devir eserleri ve Helenistik devir eserleri sergilenmektedir. Diğer ilçelerimizde bulunan 
müzelerde de Etnografik eserler ve arkeolojik eserler yer almaktadır. 
 

IV.3.4. Proje Alanı ve Yakın Çevresindeki Kentsel ve Kırsal Arazi Kullanımları  
 
Muğla ilinin yüzölçümü toplam 1.324.700 hektar olup, 260.516 hektarında tarım 

yapılmaktadır. Tarım alanlarının %45'ini tarla alanı  % 12 'sini sebze alanı ve % 43'ünü de 
meyve alanı oluşturmaktadır. Meyve alanının büyük bir kısmını (85.000 hektar) zeytinlikler 
oluşturmaktadır. İlin örtü altı tarım alanı yaklaşık 25.000 dekar civarındadır. 

 
 
Tablo IV.3.4.1. Muğla İli Toprak Varlığı Dağılımı 
 

Toprak Varlığı ve Dağılımı Alanı (Hektar) Payı (%) 
İşlenebilir Arazi 260.516 19,67 
Çayır-Mer’a Arazisi 34.349 2,59 
Orman ve Fundalık Arazi 830.155 62,67 
Yerleşim Alanları ve Tarıma Elverişsiz Arazi 199.680 15,07 
T O P L A M  1.324.700 100,00 
Kaynak: Muğla İli Arazi Varlığı Raporu-1998 

 
Ant Enerji San.Tic.Ltd. Şti. tarafından Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi Kırık  

köyü mevkiinde 45 ha’lık bir alanda kömüre dayalı Termik Santral kurulması  
planlanmıştır. Termik santralın kurulu gücü 160 MW olarak planlanmıştır. Termik Santral 
Alanı ruhsatı firmaya ait olan alan içinde belirlenmiştir.  

 
2000-2001 tarihlerinde yapılan Muğla-Yatağan-Turgut Orman Meşcere Haritasına 

göre Termik Santral alanı; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık alan 
(BÇz.M-T), Kül Depolama Sahası; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık 
alan (BÇz.M-T) olarak işaretlenmiştir.  

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritasına göre Termik 

Santral Alanının küçük bir bölümü “III. Sınıf Sulu Tarım Arazisi, geri kalanı ise VII. Sınıf 
Fundalık Alan”, Kül Depolama Sahasının tamamı  “VII. Sınıf Fundalık Alan” olarak 
işaretlenmiştir.  

 
Proje alanı ile ilgili 25.08.2009 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla Denizli Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Termik Santral kurulması planlanan 
alan “Orman Alanı”, ve “Makilik Fundalık Çalılık Alan”, çok küçük bir bölümü ise “Tarımsal 
Nitelikli Arazi”, Kül Depolama Sahası “Orman Alanı” olarak işaretlenmiştir.  

 
1/25.000 Ölçekli Arazi Varlığı Haritası ve Orman Meşcere Haritası eklerde verilmiştir. 

(Bkz. Ek-4, Ek-5).  
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2009 tarih ve 
B.18.1.OGM.1.22.03.240.05.29.11/5344-13235 sayılı yazı ile göndermiş olduğu İnceleme 
ve Değerlendirme Formu’na göre, inceleme yapılan toplam 139 ha’lık alan içinde (Termik 
Santal Alanı, Kül Depolama Sahaları toplam alan) 12 ha’lık bir alanın “Orman Sayılan 
Alan” geriye kalan 127 ha’lık alanın ise “Orman Sayılmayan Alan” kapsamında olduğu 
belirtilmiştir. 2009 yılı içerisinde Maliye Hazinesinden tahsisen alınan bu 12 ha’lık alanın 
ağaçlandırıldığı belirtilmiştir. Orman sayılan bu alan Termik Santral Alanı sınırları 
içerisinde kalmakta olup, alanın koordinatları aşağıdaki Tablo IV.3.4.2’de verilmiştir.  

 
Termik Santral kurulması planlanan alan içerisinde orman arazisi vasfında alanlar 

olup, orman arazisi olması nedeniyle, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel 
Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili ve arazi kullanımı ile ilgili 
gerekli izinler alınacaktır. 

 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c 

fıkrası gereğince; kamulaştırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
tarafından yürütülecek, verilecek olan kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine 
geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar tapu kütüğünde hazine adına tescil edilecektir. 

 
Proje kapsamında kullanılacak tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılması için, 

19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 
sayılı ‘’Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’’ hükümleri gereğince, Muğla Tarım İl 
Müdürlüğü ve/veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınacaktır. 

 
Proje kapsamında özel mülkiyete ait alanların kullanılması durumunda, 

kamulaştırma çalışmalarında öncelikli olarak karşılıklı anlaşma yoluna gidilecek, 
anlaşmazlık durumlarında ise 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c ve d fıkraları gereği 
çerçevesinde kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 
Proje sahasının kuzeydoğusunda Hacıbayramlar Köyü ve Genekler Mahallesi, 

doğusunda Yapraklı Mahallesi kuzeybatısında Aytabanlar Mahallesi, batısında Batak 
Mahallesi, ve Kırık Köyü, güneybatısında Zeytinköy, güneyinde Turgut beldesi, 
güneydoğusunda Yatağan İlçesi bulunmaktadır. Proje sahasına ait topoğrafik harita 
eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-2).  

 
Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne ait mevcut arazi kullanımının kullanım türlerine göre 

alansal ve oransal büyüklükleri Tablo IV.3.4.2’de verilmiştir. 
 
 
Tablo IV.3.4.2. Muğla İli, Yatağan İlçesi Mevcut Arazi Kullanımı ve Oranları 
 

KULLANIM ŞEKLİ ALAN (ha) % 
Tarım Arazisi 21.531 15,7 
Mera Arazisi 883 0,64 
Orman Arazisi 94.370 68,7 
Fundalık Arazi 18.025 13,13 
Tarım Dışı Arazi 1.137 0,82 
Yerleşim Alanı (Yoğun) 257 0,18 
Yerleşim (Az Yoğun) 880 0,65 
Diğer Araziler 61 0,045 
Su Yüzeyi 37 0,02 
TOPLAM 137.181 100,0 

Kaynak: Muğla İli Arazi Varlığı Raporu, 1998 
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Proje alanlarını kapsayan bölgeyi de kapsayan Aydın-Muğla Denizli Planlama 
Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı tamamlanmış olup, Çevre Düzeni Planı 
Çevre ve Orman Bakanlığı Planlama ve SÇD Dairesi Başkanlığı tarafından 25.08.2009 
tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir.   

 
IV.3.5. Gelir ve İşsizlik (Bölgede Gelirin İş Kollarına Dağılımı İş Kolları İtibariyle 

Kişi Başına Düşen Maksimum, Minimum ve Ortalama Gelir)  
 
1991 verilerine göre Muğla İli GSYİH kişi başına 3.146 USD’dır. Bu değer 1998 

yılında 4.736 USD’ye kadar artmıştır. 2001 yılında ise yine 3.308 USD. Seviyelerine 
gerilemiştir. Cari fiyatlarla GSYİH gelişme hızı Türkiye’de 2001 yılında % 43,2 iken bu 
değer Muğla İlinde Cari fiyatlarla GSYİH gelişme hızı 2001 ylında %53,2 olarak 
belirlenmiştir. TUİK’in yayınlamış olduğu istatistiki bilgiler aşağıda Tablo IV.3.5.1’de 
verilmiştir. 

 
 
Tablo IV.3.5.1. Muğla İli Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) (Cari fiyatlarla)  
 

YILLAR DEĞER (YTL) İLLERİN PAYI (%) GELİŞME HIZI (%) 
2001 2.918.142.226 1.6 53.4 
2000 1.901.840.479 1.5 72 
1999 1.105.425.314 1.4 39.2 
1998 793.949.501 1.5 100.9 
1997 395.108.011 1.4 76 
1996 224.477.838 1.5 106,2 
1995 108.870.722 1.4 93.4 
1994 56.298.563 1.5 123.3 
1993 25.207.408 1.3 76.8 
1992 14.256.962 1.3 86.8 
1991 7.630.267 1.2 54.8 

Kaynak: TUIK,2001 
 
 
Tablo IV.3.5.2. Muğla İli Kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla (cari fiyatlarla) 
 

YILLAR DEĞER (YTL) GELİŞME HIZI (%) $ 
2001 4.006.697.953 50 3.308 
2000 2.670.917.947 59 4.253 
1999 1.697.977.681 36.9 3.976 
1998 1.227.067.526 97.3 4.736 
1997 621.988.135 80.5 4.071 
1996 344.589.243 101.3 4.223 
1995 171.205.415 88.7 3.707 
1994 90.748.368 117.7 3.088 
1993 41.676.090 72.3 3.729 
1992 24.188.407 82 3.466 
1991 13.291.156 50.7 3.146 

Kaynak: TUIK,2001 
 
 
Tablo IV.3.5.3. Muğla İli İktisadi faaliyet kollarına göre gayri safi yurtiçi hasıla (cari fiyatlarla 2001) 
 

SEKTÖRLER DEĞER (YTL) SEKTÖR PAYLARI GELİŞME HIZI (%) 
TARIM 529.664.158 18.2 11.4 
ÇİFTÇİLİK VE HAYVANCILIK 399.924.245 13.7 9.3 
ORMANCILIK 25.513.735 0.9 22.3 
BALIKÇILIK 104.226.178 3.6 17.3 
SANAYİ 560.863.148 19.2 75.2 
MADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI 16.557.673 0.6 -78.4 
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İMALAT SANAYİ 37.360.486 1.3 4.2 
ELEKTRİK, GAZ VE SU 506.944.989 17.4 144.4 
İNŞAAT SANAYİ 151.844.153 5.2 45.2 
TİCARET 944.223.686 32.4 79 
TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET 231.304.158 7.9 44.2 
OTEL LOKANTA HİZMETLERİ 712.919.528 24.4 94.3 
ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME 360.589.836 12.4 75 
MALİ MÜESSESELER 35.858.421 1.2 21.1 
KONUT SAHİPLİĞİ 49.997.162 1.7 44.9 
SERBEST MESLEK HİZMETLERİ 49.364.077 1.7 46.8 
(EKSİ) İZAFİ BANKA HİZMETLERİ 27.463.514 0.9 134.3 
SEKTÖRLER TOPLAMI 2.654.941.127 91 54.4 
DEVLET HİZMETİ 218.084.396 7.5 54.1 
KAR AMACI OLMAYAN ÖZEL HİZMET KURUMU 152.588 0 89 
TOPLAM 2.873.178.110 98.5 54.4 
İTHALAT VERGİLERİ 44.964.116 1.5 11 
GSYIH ALICI FİYATLARIYLA 2.918.142.226 100 53.4 

Kaynak: TUIK,2001 
 
 
Turgut Beldesi’ne ait 12 yaş ve üstü işgücü potansiyeli ve işsizlik durumu verileri 

Tablo IV.3.5.4’de, işgücünde olmayan nüfusun çalışmama nedenleri ise Tablo IV.3.5.5’de 
verilmiştir.    

 
 
 
Tablo IV.3.5.4. Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi İşgücü Potansiyeli ve İşsizlik Durumu 

   TOPLAM 
Kadın 747 kişi İSTİHDAM Erkek 737 kişi 1484 kişi 

Kadın 14 kişi İŞGÜCÜNDEKİ NÜFUS 
İŞSİZ Erkek 18 kişi 32 kişi 

Kadın         213 kişi İŞGÜCÜNDE OLMAYANLAR Erkek 180 kişi 393 kişi 

Kadın 974 kişi TOPLAM Erkek 935 kişi 1909 kişi 

Kaynak: TUIK,2000 
Tablo IV.3.5.5. Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi İşgücünde Olmayan Nüfusun Çalışmama Nedenleri 
 
 

İŞGÜCÜNDE OLMAYAN NÜFUSUN CALISMAMA NEDENI KADIN ERKEK 

Öğrenci 77 kişi 114 kişi 
Ev Kadını/Ev Kızı 116 kişi - 
Emekli 8 kişi 35 kişi 
İrad Sahibi - 16 kişi 
Diğer - 5 kişi 
Toplam 213 kişi 180 kişi 

Kaynak: TUİK, 2000 
 
IV.3.6. Diğer Özellikler  
 
Bu bölümde incelenecek başka bir husus bulunmamaktadır.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM V 
 

TERMİK SANTRALIN ve KÜL DEPOLAMA 
TESİSİNİN BÖLÜM IV’TE TANIMLANAN 

ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve 
ALINACAK ÖNLEMLER 
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BÖLÜM V: TERMİK SANTRALIN VE KÜL DEPOLAMA TESİSİNİN BÖLÜM IV’TE 
TANIMLANAN ALAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ve ALINACAK ÖNLEMLER  

 
(Bu bölümde projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri, bu etkileri 

önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik 
önlemler A-V.I ve B-V.2 başlıkları için ayrı ayrı ve ayrıntılı şekilde açıklanır.) 

 
A-V.1. Arazinin Hazırlanması, İnşaat ve Tesis Aşamasındaki Faaliyetler, 

Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler (Termik Santral, 
Kül Depolama Tesisi, Maden Sahalarında yürütülecek çalışmalar) 

 
V.1.1. Arazinin hazırlanması ve ünitelerin inşaası için yapılacak işler 

kapsamında (ulaşım altyapısı dahil) nerelerde ve ne kadar alanda hafriyat 
yapılacağı, hafriyat artığı toprak, taş, kum vb. maddelerin nerelere, nasıl 
taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları; kullanılacak malzemeler, 
araçlar ve makineler, kırma, öğütme, taşıma, depolama gibi toz yayıcı mekanik 
işlemler, tozun yayılmasına karşı alınacak önlemler 

 
ANTES Projesi kapsamında yapılacak olan hafriyat çalışmaları sonra oluşması 

beklenen toz miktarları Termik Santral alanında yapılacak hafriyat çalışmaları ve Kül 
Depolama Sahasında yapılacak olan hafriyat çalışmaları, kömür yer altı işletmesi 
çalışmaları ve kömür ve kül konveyör hatları çalışmaları için ayrı ayrı hesaplanmıştır.  

 
Kurulması planlanan “Kömür Yakıtlı Termik Santrali”; Muğla İli, Yatağan İlçesi, 

Turgut Beldesi Kırık Köyü mevkiinde 45 ha’lık bir alanda  yer almaktadır. 
 
Ant Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 45 ha’lık alanda kurulması planlanan 

ANTES için arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları kapsamında saha tesviye işlemleri, 
yapıların temel kazıları, yapıların inşası, kaba ve ince işlerin yapımı, ısıtma, havalandırma 
ve sıhhi tesisatların montajı ve en son olarak da çevre düzenleme işlemleri yapılacaktır. 
Vaziyet Planında Termik Santral alanı üzerinde tesislerin yerleşimlerine bağlı olarak 
yaklaşık 65.000 m2 alanda yapılacak kazı, dolgu, tesfiye çalışmaları sonucu yaklaşık 
400.000 m3 ‘lük bir hafriyat gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.   

 
Kül depolama alanı 36 ha alana ve yaklaşık 10.440.000 ton  (7.457.142,8 m3) hacme 

sahip olup Termik Santral Alanının yaklaşık 1,5 km kuzeybatısında yer almaktadır. Kül 
depolama alanında ise gerekli hacmin sağalanabilmesi amacıyla yaklaşık 4.500.000 m3  iç 
kazı yapılması planlanmaktadır. Bu kazının yaklaşık 20 yıllık bir zaman sürecinde 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 
Kömür konveyör hattı toplam 1300 m, kül konveyör hattı toplam 1.500 m 

uzunluğundadır. Toplam 2.800 m’lik konveyör hattının hafriyat ve inşaat çalışmaları 8.400 
m2 alanda gerçekleştirilecek olup, yaklaşık 8.400 m3 hafriyat yapılması planlanmaktadır. 

 
Kesin lokasyon, uzunluk ve çapları “Maden Fizibilite ve İşletme Projesi Hazırlanması 

Çalışmaları” sonucunda belli olacak olan ve 3 yada 4 yıllık hazırlık döneminde; kömür 
nakliye, malzeme ve insan ulaşımı ve havalandırma için ana nakliye galerileri inşa 
edilecektir. Bu galeriler ortalama 19 m2 çapında ve çok büyük bölümü taşta (üst örtü 
formasyonu) sürülecektir. Bu galerilerin toplam uzunluğu 5.000 mt civarında tahmin 
edilmekte olup, (5000 m x 19 m3 = 95.000 m3) yaklaşık 100.000 m3 hafriyat olacaktır.   
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Hafriyat işlemleri sırasında herhangi bir kırma ve öğütme işlemi yapılmayacak olup, 
çalışmalarda kullanılacak olan taş, çakıl, kum, çimento vb. maddeler inşaat alanına hazır 
olarak getirilecektir. Bu nedenle içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su 
havzasındaki derelerden taş, kum, çakıl vb. malzeme çıkarılmayacaktır. Termik Santral 
Alanı arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarında kullanılacak makina ve ekipman listesi 
Tablo V.1.1.1’de Kül Depolama Sahası arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarında 
kullanılacak makine ve ekipman listesi de Tablo V.1.1.2’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.1.1.1. Termik Santral Alanı Arazi Hazırlama ve İnşaat Çalışmalarında Kullanılacak Makina ve 
Ekipman Listesi 
 

MAKİNA VE EKİPMAN ADI SAYISI 

Kamyon 10 Adet 

Traktör 2 Adet  

Dozer 2 Adet 

Ekskavatör 3 Adet 

Kompresör 3 Adet 

Greyder 2 Adet 

Forklift 2 Adet 

Silindir 2 Adet 

Mobil Vinç 2 Adet 

Jeneratör 1 Adet 

Arazöz 1 Adet 

Yakıt Tankeri 1 Adet 

Su Tankeri 2 Adet 

Beton Pompası 1 Adet 

Beton Mikseri 1 Adet 
 
 
Tablo V.1.1.2. Kül Depolama Sahası Arazi Hazırlama ve İnşaat Çalışmalarında Kullanılacak Makina ve 
Ekipman Listesi 
 

MAKİNA VE EKİPMAN ADI SAYISI 

Kamyon 15 Adet 

Dozer 1 Adet 

Ekskavatör 2 Adet 

Kompresör 1 Adet 

Greyder 1 Adet 

Silindir (Keçiayağı) 1 Adet 

Silindir (Vibrasyonlu) 1 Adet 

Jeneratör 5 Adet 

Beton Santralı 1 Adet 

Transmikser 2 Adet 

Beton Pompası 1 Adet 

Yakıt Tankeri 1 Adet 

Su Tankeri 1 Adet 

Arazöz 1 Adet 
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Proje kapsamında yapılacak hafiyat çalışmaları 4 farklı başlık altında incelenmiş 
olup, bunlar; 

 
• Santral sahasında yapılacak hafriyat ve inşaat çalışmaları, 
• Kül depolama alanında yapılacak hafriyat çalışmaları, 
• Kömür sahalarında yapılacak ön hazırlık ve hafriyat çalışmaları. 
• Kül ve Kömür konveyör hatları için yapılacak hafriyat ve inşaat çalışmaları 
 
Proje kapsamında yapılacak kazı işlemlerinde toprak yüzeyinden en fazla 30 cm 

kalınlığındaki bitkisel toprak sıyrılarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği"nde verilen standartlara göre proje sahası içerisinde eğimi % 5’ten 
fazla olmayan bir yerde geçici olarak depolanacak ve inşaat işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra yapılacak çevre düzenleme işlemlerindeki yeşil alan 
oluşturmada kullanılacaktır. Ayrıca proje sahasının mevcut durumunun tespit edilmesi 
amacıyla gerekli toprak analizleri yapılmış olup, ölçüm sonuçları ektedir. Bitkisel toprağın 
altında kalan hafriyat ise dolgu, arazi tesviye ve peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır.  

 
Termik Santral Alanı, Kül Depolama Alanı, Kömür ve Kül Konveyör Hatları, Kömür 

Sahası Ön hazırlık ve Dekapaj çalışmaları esnasında oluşabilecek emisyonlar için 
hesaplamalar, 03.07.2009 tarihli 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 12.6’de belirtilen “Toz 
Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri” kullanılarak 
yapılmış ve değerlendirilmiş olup, toz emisyon faktörleri Tablo V.1.1.3’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.1.1.3. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 12.6’de belirtilen “Toz 
Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri 
 

EMİSYON FAKTÖRÜ 
İŞLEM 

Kontrolsüz  Kontrollü  

Malzemelerin Sökülmesi 0,025 kg/ton 0,0125 kg/ton 

Malzemelerin Yüklenmesi 0,01 kg/ton 0,005 kg/ton 

Malzemelerin Taşınması (Gidiş-Dönüş toplam mesafesi) 0,7 kg/km 0,35 kg/km 

Malzemelerin Boşaltılması 0,01 kg/ton 0,005 kg/ton 

Malzemelerin Depolanması 5,8 kg/ha-gün 2,9 kg/ha-gün 
 
 
Tablo’dan da görüleceği üzere Yönetmelikte emisyon faktörleri kontrollü ve 

kontrolsüz olmak üzere ayrı ayrı verilmiş olup, yapılan hesaplamalarda 
kontrollü/kontrolsüz her iki durum için verilen emisyon faktörleri için ayrı hesaplamalar 
yapılmıştır.   

 
Santralın üretime geçme süresi işin başlangıç tarihinden 36 ay olarak öngörülmüş 

olup, çalışmalar gündüz 12 saatle sınırlandırılmıştır. Hesaplamalarda toprak yoğunluğu 
1,6 ton/m3 alınmış olup; tüm hesaplamalar aşağıda verilmiştir: 

 
SANTRAL SAHASI VE KÜL DEPOLAMA ALANI İNŞAAT ÇALIŞMALARI 

(KONTROLLÜ EMİSYON FAKTÖRLÜ DURUM) 
 
1- Santral Sahası Hafriyat ve İnşaat Çalışmaları 
 
Santral sahasında bulunan yapıların temelleri, arazi tesfiyesi ve dolgu işlemleri için 

yaklaşık 65.000 m2 alanda yapılacak çalışmalar sonucu yaklaşık 400.000 m3 hafriyat 
yapılacaktır.  
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Çalışma Süreleri : 14 ay  
 : 30 gün/ay 
 : 12 saat/gün 
Hafriyatın Özgül Ağırlığı  : 1,6 ton/m3 
Araç Kapasitesi    : 30 ton 
Toplam Hafriyat Miktarı : 400.000 m3 (640.000 ton)  
Saatlik Hafriyat Miktarı : 640.000 ton/ 14 ay/30 gün/12 saat: 127 ton/saat 
 
A) Malzemenin sökülmesi ve araçlara yüklenmesi (0,0125 kg/ton + 0,005 kg/ton                    
= 0,0175 kg/ton) 
 
Proje kapsamında yapılacak tüm hafriyat malzemesinin 400.000 m3 (640.000 ton) 

sökülmesi, araçlara yüklenmesinde oluşacak toz emisyonu kütlesel debisi; 
 
1.Toz Emisyonu (E1) = [640.000 ton x (0,0125 + 0,005) kg/ton] / [14 ay x (360 saat/ay)] 
  
(E1)= 2.22 kg/saat 
 
B) Hafriyat malzemesinin taşınması (0,35 kg/km) 
 
Termik Santralın arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında, hafriyat malzemesinin 

Hafriyat Depolama Sahasına taşınması esnasında yaklaşık 1 km’lik (gidiş-dönüş) yolda 
toz emisyonu meydana gelecektir. 

 
Hafriyat miktarı : 400.000 m3 (640.000 ton) 
 
Sefer Sayısı : 640.000 ton / [14 ay x (30 gün/ay)  
   : 1524 ton/gün (51 sefer/gün-gidiş geliş) 
 
Ortalama Yol :  0,5 km x 2 (Gidiş-Dönüş) = 1 km. 
 
Toz Emisyonu (E2) = (0,35 kg/km) x (1 km/1 sefer) x (51 sefer/gün) x (1 gün/12 saat) 
 
 (E2) = 1,48 kg/saat 
 
C) Malzemenin boşaltılması (0,005 kg/ton) 
 
Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında kullanılması planlanan Hafriyat 

Depolama Sahasına toplam 640.000 ton malzemenin depolanması düşünülmektedir.  
Dolayısıyla sahada malzemenin boşaltılması ile ortaya çıkacak toz emisyonu aşağıda 
hesaplanmıştır.  

 
Toz Emisyonu (E3) = 640.000 ton x 0,005 kg/ton / [14 ay x (360 saat/ay)] 

 
(E3)= 0,63 kg/saat 
 
D) Malzemenin depolanması (2,9 kg/ha.gün) 
 
Gerek inşaat öncesi yapılacak etüt çalışmaları aşamasında, gerekse haritalama 

çalışmaları aşamasında şantiye yeri ve hafriyat döküm yeri olarak alan içerisinden 
topografyası, mülkiyet durumu, ulaşım durumu vb. özellikleri açısından en uygun bulunan 
alanların seçilmesi  planlanmaktadır. Şantiye Binaları ve Ofisler için yaklaşık 500 m2’lik bir 
alan, 400.000 m3 miktarındaki bir hafriyatın dökümü için de yaklaşık 60.000 m2’lik bir 
alanın yeterli olacağı düşünülmektedir. 
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Proje kapsamında yapılacak hafriyat çalışmaları sonrası oluşacak toplam 640.000 
ton malzemenin (bitkisel toprak dahil), en olumsuz şartlarda, 14 ay boyunca 60.000 m2’lik 
Hafriyat Depolama Sahasına depolanacağı düşünüldüğünde; 

 
Toz Emisyonu (E4) = 6 ha x 2,9 kg/ha.gün x (1 gün/24 saat) 
 
(E4) = 0,73 kg/saat 
 
E) Hafriyat İşlemlerinden Oluşacak Toz Emisyonu Toplam Kütlesel Debisi; 
 
E1 + E2 + E3 + E4  = 2,22 + 1,48 + 0,63 + 0,73 
 
 

ET= 5,06 kg/saat 
 
2- Kül Depolama Sahası Hafriyat ve İnşaat Çalışmaları 
 
Kül Depolama Sahasında arazi tesfiyesi, kazı ve dolgu işlemleri için yaklaşık 

yaklaşık 4.500.000 m3 hafriyat yapılacaktır.  
 
Çalışma Süreleri : 20 yıl  
 : 26 gün/ay 
 : 12 saat/gün 
Hafriyatın Özgül Ağırlığı  : 1,6 ton/m3 
Araç Kapasitesi    : 30 ton 
Toplam Hafriyat Miktarı : 4.500.000 m3 (7.200.000 ton)  
Saatlik Hafriyat Miktarı : 7.200.000 ton/ 20 yıl/12 ay/30 gün/12 saat: 83 ton/saat 
 
A) Malzemenin sökülmesi ve araçlara yüklenmesi (0,0125 kg/ton + 0,005 kg/ton                    
= 0,0175 kg/ton) 
 
Proje kapsamında yapılacak tüm hafriyat malzemesinin 4.500.000 m3 (7.200.000 

ton) sökülmesi, araçlara yüklenmesi ve boşaltılmasında oluşacak toz emisyonu kütlesel 
debisi; 

 
1.Toz Emisyonu (E1)  
 
(E1) = [7.200.000 ton x (0,0125 + 0,005) kg/ton] / [20 yıl x 12 ay x (360 saat/ay)] 
  
(E1)= 1.46 kg/saat 
 
B) Hafriyat malzemesinin taşınması (0,35 kg/km) 
 
Kül Depolama Sahasının arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında, yaklaşık 3.500.000 

m3 hafriyat malzemesinin Kül Depolama Barajının Gövde Dolgu İnşaatında kullanılması 
planlanmaktadır. Gövde Dolgusunun oluşturulacağı alan ile Kül Depolama Sahası 
birbirine bitişik konumdadır. Hafriyat malzemesinin en olumsuz durum göz önüne alınarak 
yaklaşık 200 m gidiş ve 200 m dönüş olmak üzere 400 m’lik bir mesafe Hafriyat taşınması 
söz konusu olacaktır. Geriye kalan 1.000.000 m3 lük bölüm ise hafriyat depolama alanına 
transfer edilecek ve bu alanda depolanacaktır.  
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a) Gövde dolgusunda kullanılacak olan hafriyat malzemesinin taşınması sırasında 
oluşacak toz emisyonları   

 
Hafriyat miktarı : 3.500.000 m3 (5.600.000 ton) 
 
Sefer Sayısı : 5.600.000 ton / [20 yıl x 12 ay x (26 gün/ay)]  
   : 897,4 ton/gün (30 sefer/gün-gidiş geliş) 
 
Ortalama Yol :  0,2 km x 2 (Gidiş-Dönüş) = 0,4 km. 
 
Toz Emisyonu (Ea) = (0,35 kg/km) x (0,4 km/1 sefer) x (30 sefer/gün) x (1 gün/12 saat) 
 
 (Ea) = 0,35 kg/saat 
 
b) Geriye kalan 1.000.000 m3 lük hafriyat malzemesinin taşınması sırasında 

oluşacak toz emisyonları   
 
Hafriyat miktarı : 1.000.000 m3 (1.600.000 ton) 
 
Sefer Sayısı : 1.600.000 ton / [20 yıl x 12 ay x (26 gün/ay)]  
   : 256,4 ton/gün (9 sefer/gün-gidiş geliş) 
 
Ortalama Yol :  1 km x 2 (Gidiş-Dönüş) = 2 km. 
 
Toz Emisyonu (E2) = (0,35 kg/km) x (2 km/1 sefer) x (9 sefer/gün) x (1 gün/12 saat) 
 
 (Eb) = 0,53 kg/saat 
 
Taşınmadan kaynaklanacak Toplam Toz Emisyonu Miktarı:  
 
(E2)=  Ea + Eb = 0,35 + 0,53 =  (E2) 0,88 kg/saat  
 
C) Malzemenin boşaltılması (0,005 kg/ton) 
 
Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında kullanılması planlanan Hafriyat 

Depolama Sahasına toplam 640.000 ton malzemenin depolanması düşünülmektedir.  
Dolayısıyla sahada malzemenin boşaltılması ile ortaya çıkacak toz emisyonu aşağıda 
hesaplanmıştır.  

 
Toz Emisyonu (E3) = 7.200.000 ton x 0,005 kg/ton / [20 yıl x 12 ay x (360 

saat/ay)] 
 

(E3)= 0,42 kg/saat 
 
D) Malzemenin depolanması (2,9 kg/ha.gün) 
 
Proje kapsamında Kül Depolama Sahasında yapılacak hafriyat çalışmaları sonrası 

oluşacak toplam 7.200.000 ton malzemenin (bitkisel toprak dahil), 5.600.000 tonluk 
bölümü Kül Depolama Barajı gövde dolgusunda kullanılacaktır. Geriye kalan 1.600.000 
tonluk hafriyat malzemesinin en olumsuz durum göz önüne alınarak 20 yıllık süre boyunca 
boyunca 60.000 m2’lik Hafriyat Depolama Sahasına depolanacağı düşünüldüğünde; 

 
Toz Emisyonu (E4) = 6 ha x 2,9 kg/ha.gün x (1 gün/24 saat) 
 
(E4) = 0,73 kg/saat 
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E) Hafriyat İşlemlerinden Oluşacak Toz Emisyonu Toplam Kütlesel Debisi; 
 
E1 + E2 + E3 + E4  = 1,46 + 0,88 + 0,42 + 0,73 
 
 

ET= 3,49 kg/saat 
 
Konveyör hatlarının Hafriyat ve İnşaat Çalışmaları 
 
Kömür konveyör hattı toplam 1300 m, kül konveyör hattı toplam 1.500 m 

uzunluğundadır. Konveyör hatları üzerinde bulunan transfer istasyonları, kömür kırma 
üniteleri vs. nin inşaat çalışmaları “santral sahası inşaat çalışmaları” kapsamında yukarıda 
değerlendirilmiştir.  

 
Toplam 2.800 m uzunluğundaki konveyör hatlarının inşaat çalışmaları aşağıda 

değerlendirilmiştir. Bu bağlamda toplam 2.800 m’lik konveyör hattının hafriyat ve inşaat 
çalışmaları 8.400 m2 alanda gerçekleştirilecek olup, yaklaşık 8.400 m3 hafriyat yapılması 
planlanmaktadır. 

 
Konveyör hattı için yapılacak hafriyat çalışmaları kapsamında konveyör hattı 

boyunca yapılacak kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan hafriyat toprağı, hattın hemen 
yanına geçici olarak depolanacak ve konveyör hattı direklerinin yerleştirildikten sonra 
hafriyat malzemesi tekrar kazı alanının içerisine topoğrafyaya uygun olarak 
yerleştirilecektir. Hafriyat malzemesinin fazlası ise Termik Santral alanında yapılacak 
hafriyat çalışmaları sonucu çıkacak hafriyatın depolanacağı alanda depolanması 
planlanmaktadır.  

 
Bu bağlamda herhangi bir taşıma ve dolayısıyla taşımadan kaynaklı bir toz emisyonu 

söz konusu olmayacaktır. Ancak en olumsuz durum düşünülürek hafriyat malzemesinin 
tamamınının hafriyat depolama alanına taşınması ihtimali düşünülerek toz emisyonu için 
yapılan hesaplamalar aşağıda verilmiştir:  

 
Kömür Konveyör Bant Uzunluğu  : 1.300 m 
Konveyör Bant Genişliği  : 3 m  
Hafriyat Derinliği  : 1 m 
Hafriyat Alanı  : 3.900 m2 
Hafriyat Miktarı  : 3.900 m3 
 
Kül Konveyör Bant Uzunluğu  : 1.500 m 
Konveyör Bant Genişliği  : 3 m  
Hafriyat Derinliği  : 1 m 
Hafriyat Alanı  : 4.500 m2 
Hafriyat Miktarı  : 4.500 m3 
 
Toplam Hafriyat Alanı  : (3.900 m2)+(4.500 m2) : 8.400 m2 
Toplam Hafriyat Miktarı  : 8.400 m3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 126

Arazi Hazırlama ve İnşaat Çalışmaları Sırasında Oluşacak Toz Miktarı: 
 
Çalışma Süreleri : 14 ay  
 : 26 gün/ay 
 : 12 saat/gün 
Hafriyatın Özgül Ağırlığı  : 1,6 ton/m3 
Araç Kapasitesi    : 30 ton 
Toplam Hafriyat Miktarı : 8.400 m3 (13.440 ton)  
Saatlik Hafriyat Miktarı : 13.440 ton/ 14 ay/26 gün/12 saat: 3 ton/saat 
 
A) Malzemenin sökülmesi ve araçlara yüklenmesi (0,0125 kg/ton + 0,005 kg/ton                    
= 0,0175 kg/ton) 
 
Proje kapsamında yapılacak kömür ve kül konveyör bantlarının tüm hafriyat 

malzemesinin 8.400 m3 (13.440 ton) sökülmesi, araçlara yüklenmesi ve boşaltılmasında 
oluşacak toz emisyonu kütlesel debisi; 

 
1.Toz Emisyonu (E1) = [13.440 ton x (0,0125 + 0,005) kg/ton] / [14 ay x (360 saat/ay)] 
  
(E1)= 0.047 kg/saat 
 
B) Hafriyat malzemesinin taşınması (0,35 kg/km) 
 
Proje kapsamında yapılacak kömür ve kül konveyör bantlarının arazi hazırlık ve 

inşaat çalışmalarında, hafriyat malzemesinin Hafriyat Depolama Sahasına taşınması 
esnasında yaklaşık 2 km’lik (gidiş-dönüş) yolda toz emisyonu meydana gelecektir. 

 
Hafriyat miktarı : 8.400 m3 (13.440 ton) 
 
Sefer Sayısı : 13.440 ton / [14 ay x (26 gün/ay)  
   : 37 ton/gün (2 sefer/gün-gidiş geliş) 
 
Ortalama Yol :  1 km x 2 (Gidiş-Dönüş) = 2 km. 
 
Toz Emisyonu (E2) = (0,35 kg/km) x (2 km/1 sefer) x (2 sefer/gün) x (1 gün/12 saat) 
 
 (E2) = 0,12 kg/saat 
 
C) Malzemenin boşaltılması (0,005 kg/ton) 
 
Projenin Termik Santral alanının arazi hazırlık ve inşaat aşamasında kullanılması 

planlanan Hafriyat Depolama Sahasına konveyör hatlarının arazi hazırlık ve inşaat 
çalışmaları sırasında oluşacak toplam 13.440 ton malzemenin de depolanması 
düşünülmektedir.  Dolayısıyla sahada malzemenin boşaltılması ile ortaya çıkacak toz 
emisyonu aşağıda hesaplanmıştır.  

 
Toz Emisyonu (E3) = 13.440 ton x 0,005 kg/ton / [14 ay x (360 saat/ay)] 

 
(E3)= 0,013 kg/saat 
 
D) Malzemenin depolanması (2,9 kg/ha.gün) 
 
Gerek inşaat öncesi yapılacak etüt çalışmaları aşamasında, gerekse haritalama 

çalışmaları aşamasında şantiye yeri ve hafriyat döküm yeri olarak alan içerisinden 
topografyası, mülkiyet durumu, ulaşım durumu vb. özellikleri açısından en uygun bulunan 
alanların seçilmesi  planlanmaktadır.  
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Şantiye Binaları ve Ofisler için yaklaşık 500 m2’lik bir alan, 8.400 m3 miktarındaki bir 
hafriyatın dökümü için de Termik Santralin arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları sonrası 
oluşacak hafriyat malzemesinin depolanacağı yaklaşık 60.000 m2’lik bir alana sahip olan 
bu alanın proje kapsamında yapılacak kömür ve kül konveyör bantlarının arazi hazırlık ve 
inşaat çalışmalarından çıkacak hafriyat malzemsinin dökümü için de kullanılması 
planlanmaktadır.  

 
Proje kapsamında yapılacak hafriyat çalışmaları sonrası oluşacak toplam 13.440 ton 

malzemenin (bitkisel toprak dahil), en olumsuz şartlarda, 14 ay boyunca 60.000 m2’lik 
Hafriyat Depolama Sahasının 2.500 m2’lik bir kısmında depolanacağı düşünüldüğünde; 

 
Toz Emisyonu (E4) = 0,25 ha x 2,9 kg/ha.gün x (1 gün/24 saat) 
 
(E4) = 0,03 kg/saat 
 
E) Hafriyat İşlemlerinden Oluşacak Toz Emisyonu Toplam Kütlesel Debisi; 
 
E1 + E2 + E3 + E4  = 0,047 + 0,12 + 0,013 + 0,03 
 
 

ET= 0,21 kg/saat 
 
KÖMÜR SAHALARI ÖN HAZIRLIK ve KAZI ÇALIŞMALARI 
 
Kesin lokasyon, uzunluk ve çapları “Maden Fizibilite ve İşletme Projesi Hazırlanması 

Çalışmaları” sonucunda belli olacak olan ve 3 yada 4 yıllık hazırlık döneminde; kömür 
nakliye, malzeme ve insan ulaşımı ve havalandırma için ana nakliye galerileri inşa 
edilecektir. Bu galeriler ortalama 19 m2 çapında ve çok büyük bölümü taşta (üst örtü 
formasyonu) sürülecektir. Bu galerilerin toplam uzunluğu 5.000 mt civarında tahmin 
edilmekte olup, (5000 mt x 19 m3= 95.000 m3) yaklaşık 100.000 m3 hafriyat olacaktır.  Bu 
hafriyat, genellikle galeri çıkışlarında karo sahasında düz bir platform oluşturmak için 
kullanılmaktadır. Bunun dışında işletme döneminde yeni baca( taşta ara galeri) sürülmesi 
gerekebilir ancak bu esnadaki hafriyat miktarı büyük oranlarda olmayıp, mevcut toprak 
stoklama deposunda muhafaza edilmesi planlanmaktadır. 

 
Kömür sahaları ön hazırlık ve dekapaj çalışmaları esnasında oluşabilecek toz 

emisyonları, Çevre ve Orman Bakanlığı ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü’nün resmi 
web sitesinde önerilen emisyon faktörleri kullanılarak hesaplanmıştır.  

 
Kömür Yeraltı İşletmesi Hafriyat Çalışmaları: Üretime başlanmadan önce 

galerilerin açılması için kazı işlemi yapılacak olup, toprak yüzeyinden bitkisel toprak ve alt 
tabaka toprağı alınarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği"nde verilen standartlara göre proje sahası içerisinde eğimi % 5’ten fazla 
olmayan bir yerde geçici olarak depolanacak ve ocak faaliyete kapandıktan sonra arazi 
tesviyesinde en üst tabaka olarak kullanılacaktır. Galeri ağızlarının açılma işlemlerinde 
herhangi bir kırma ve öğütme işlemi yapılmayacaktır. Galerilerin açılması, iş makineleri ile 
sökülmesi, kamyonlara yüklenmesi, çalışma sahası içerisinde taşınması, boşaltılması ve 
geçici olarak depolanması işlemleri esnasında toz emisyonu oluşumu söz konusu olup; 
konuyla ilgili yapılan hesaplamalar aşağıda verilmiştir: 

 
Kömür yer altı işletmesi ve hafriyat çalışmaları sırasında patlayıcı madde kullanılarak 

patlatma işlemi yapılması planlanmamaktadır.  
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Arazi Hazırlama ve İnşaat Çalışmaları Sırasında Oluşacak Toz Miktarı: 
 
Çalışma Süreleri : 36 ay  
 : 26 gün/ay 
 : 10 saat/gün 
Hafriyatın Özgül Ağırlığı  : 1,6 ton/m3 
Araç Kapasitesi    : 30 ton 
Toplam Hafriyat Miktarı : 100.000 m3 (160.000 ton)  
Saatlik Hafriyat Miktarı : 160.000 ton/ 36 ay/26 gün/10 saat: 17 ton/saat 
 
A) Hafriyat malzemesinin taşınması (0,35 kg/km) 
 
Proje kapsamında yapılacak kömür sahası ön hazırlık safhasında oluşacak hafriyat 

malzemesinin Hafriyat Depolama Sahasına taşınması esnasında yaklaşık 2 km’lik (gidiş-
dönüş) yolda toz emisyonu meydana gelecektir. 

 
Hafriyat miktarı : 100.000 m3 (160.000 ton) 
 
Sefer Sayısı : 160.000 ton / [36 ay x (26 gün/ay)  
   : 171 ton/gün (6 sefer/gün-gidiş geliş) 
 
Ortalama Yol :  1 km x 2 (Gidiş-Dönüş) = 2 km. 
 
Toz Emisyonu (E1) = (0,35 kg/km) x (2 km/1 sefer) x (6 sefer/gün) x (1 gün/10 saat) 
 
 (E1) = 0,42 kg/saat 
 
B) Malzemenin boşaltılması (0,005 kg/ton) 
 
Projenin Termik Santral alanının arazi hazırlık ve inşaat aşamasında kullanılması 

planlanan Hafriyat Depolama Sahasına kömür sahaları ön hazırlık ve dekapaj çalışmaları 
sırasında oluşacak toplam 160.000 ton malzemenin de depolanması düşünülmektedir.  
Dolayısıyla sahada malzemenin boşaltılması ile ortaya çıkacak toz emisyonu aşağıda 
hesaplanmıştır.  

 
Toz Emisyonu (E2) = 160.000 ton x 0,005 kg/ton / [36 ay x (260 saat/ay)] 

 
(E2)= 0,086 kg/saat 
 
C) Malzemenin depolanması (2,9 kg/ha.gün) 
 
Gerek inşaat öncesi yapılacak etüt çalışmaları aşamasında, gerekse haritalama 

çalışmaları aşamasında şantiye yeri ve hafriyat döküm yeri olarak alan içerisinden 
topografyası, mülkiyet durumu, ulaşım durumu vb. özellikleri açısından en uygun bulunan 
alanların seçilmesi  planlanmaktadır. Şantiye Binaları ve Ofisler için yaklaşık 500 m2’lik bir 
alan, 8.400 m3 miktarındaki bir hafriyatın dökümü için de Termik Santralin arazi hazırlık ve 
inşaat çalışmaları sonrası oluşacak hafriyat malzemesinin depolanacağı yaklaşık 60.000 
m2’lik bir alana sahip olan bu alanın proje kapsamında yapılacak kömür sahaları ön 
hazırlık ve dekapaj çalışmalarından çıkacak hafriyat malzemesinin dökümü için de 
kullanılması planlanmaktadır.  

 
Proje kapsamında yapılacak hafriyat çalışmaları sonrası oluşacak toplam 160.000 

ton malzemenin (bitkisel toprak dahil), en olumsuz şartlarda, 36 ay boyunca 60.000 m2’lik 
Hafriyat Depolama Sahasının 10.000 m2’lik bir kısmında depolanacağı düşünüldüğünde; 
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Toz Emisyonu (E3) = 1 ha x 2,9 kg/ha.gün x (1 gün/24 saat) 
 
(E3) = 0,12 kg/saat 
 
D) Hafriyat İşlemlerinden Oluşacak Toz Emisyonu Toplam Kütlesel Debisi; 
 
E1 + E2 + E3   = 0,42 + 0,086 + 0,12 
 
 

ET= 0,62 kg/saat 
 
SANTRAL SAHASI VE KÜL DEPOLAMA ALANI İNŞAAT ÇALIŞMALARI 

(KONTROLSÜZ EMİSYON FAKTÖRLÜ DURUM) 
 
1- Santral Sahası Hafriyat ve İnşaat Çalışmaları 
 
Santral sahasında bulunan yapıların temelleri, arazi tesfiyesi ve dolgu işlemleri için 

yaklaşık 65.000 m2 alanda yapılacak çalışmalar sonucu yaklaşık 400.000 m3 hafriyat 
yapılacaktır.  

 
Çalışma Süreleri : 14 ay  
 : 30 gün/ay 
 : 12 saat/gün 
Hafriyatın Özgül Ağırlığı  : 1,6 ton/m3 
Araç Kapasitesi    : 30 ton 
Toplam Hafriyat Miktarı : 400.000 m3 (640.000 ton)  
Saatlik Hafriyat Miktarı : 640.000 ton/ 14 ay/30 gün/12 saat: 127 ton/saat 
 
A) Malzemenin sökülmesi ve araçlara yüklenmesi (0,025 kg/ton + 0,01 kg/ton                    
= 0,035 kg/ton) 
 
Proje kapsamında yapılacak tüm hafriyat malzemesinin 400.000 m3 (640.000 ton) 

sökülmesi, araçlara yüklenmesinde oluşacak toz emisyonu kütlesel debisi; 
 
1.Toz Emisyonu (E1) = [640.000 ton x (0,025 + 0,01) kg/ton] / [14 ay x (360 saat/ay)] 
  
(E1)= 4.44 kg/saat 
 
B) Hafriyat malzemesinin taşınması (0,7 kg/km) 
 
Termik Santralın arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında, hafriyat malzemesinin 

Hafriyat Depolama Sahasına taşınması esnasında yaklaşık 1 km’lik (gidiş-dönüş) yolda 
toz emisyonu meydana gelecektir. 

 
Hafriyat miktarı : 400.000 m3 (640.000 ton) 
 
Sefer Sayısı : 640.000 ton / [14 ay x (30 gün/ay)  
   : 1524 ton/gün (51 sefer/gün-gidiş geliş) 
 
Ortalama Yol :  0,5 km x 2 (Gidiş-Dönüş) = 1 km. 
 
Toz Emisyonu (E2) = (0,7 kg/km) x (1 km/1 sefer) x (51 sefer/gün) x (1 gün/12 saat) 
 
 (E2) = 2,98 kg/saat 
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C) Malzemenin boşaltılması (0,01 kg/ton) 
 
Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında kullanılması planlanan Hafriyat 

Depolama Sahasına toplam 640.000 ton malzemenin depolanması düşünülmektedir.  
Dolayısıyla sahada malzemenin boşaltılması ile ortaya çıkacak toz emisyonu aşağıda 
hesaplanmıştır.  

 
Toz Emisyonu (E3) = 640.000 ton x 0,01 kg/ton / [14 ay x (360 saat/ay)] 

 
(E3)= 1,26 kg/saat 
 
D) Malzemenin depolanması (2,9 kg/ha.gün) 
 
Gerek inşaat öncesi yapılacak etüt çalışmaları aşamasında, gerekse haritalama 

çalışmaları aşamasında şantiye yeri ve hafriyat döküm yeri olarak alan içerisinden 
topografyası, mülkiyet durumu, ulaşım durumu vb. özellikleri açısından en uygun bulunan 
alanların seçilmesi  planlanmaktadır. Şantiye Binaları ve Ofisler için yaklaşık 500 m2’lik bir 
alan, 400.000 m3 miktarındaki bir hafriyatın dökümü için de yaklaşık 60.000 m2’lik bir 
alanın yeterli olacağı düşünülmektedir. 

 
Proje kapsamında yapılacak hafriyat çalışmaları sonrası oluşacak toplam 640.000 

ton malzemenin (bitkisel toprak dahil), en olumsuz şartlarda, 14 ay boyunca yaklaşık 
60.000 m2’lik bölümünde depolanacağı düşünüldüğünde; 

 
Toz Emisyonu (E4) = 6 ha x 2,9 kg/ha.gün x (1 gün/24 saat) 
 
(E4) = 0,73 kg/saat 
 
E) Hafriyat İşlemlerinden Oluşacak Toz Emisyonu Toplam Kütlesel Debisi; 
 
E1 + E2 + E3 + E4  = 4,44 + 2,98 + 1,26 + 0,73 
 
 

ET= 9,48 kg/saat 
 
2- Kül Depolama Sahası Hafriyat ve İnşaat Çalışmaları 
 
Kül Depolama Sahasında arazi tesfiyesi, kazı ve dolgu işlemleri için yaklaşık 

yaklaşık 4.500.000 m3 hafriyat yapılacaktır.  
 
Çalışma Süreleri : 20 yıl  
 : 26 gün/ay 
 : 12 saat/gün 
Hafriyatın Özgül Ağırlığı  : 1,6 ton/m3 
Araç Kapasitesi    : 30 ton 
Toplam Hafriyat Miktarı : 4.500.000 m3 (7.200.000 ton)  
Saatlik Hafriyat Miktarı : 7.200.000 ton/ 20 yıl/12 ay/30 gün/12 saat: 83 ton/saat 
 
A) Malzemenin sökülmesi ve araçlara yüklenmesi (0,025 kg/ton + 0,01 kg/ton                    
= 0,035 kg/ton) 
 
Proje kapsamında yapılacak tüm hafriyat malzemesinin 4.500.000 m3 (7.200.000 

ton) sökülmesi, araçlara yüklenmesi ve boşaltılmasında oluşacak toz emisyonu kütlesel 
debisi; 
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1.Toz Emisyonu (E1)  
 
(E1) = [7.200.000 ton x (0,025 + 0,01) kg/ton] / [20 yıl x 12 ay x (360 saat/ay)] 
  
(E1)= 2.92 kg/saat 
 
B) Hafriyat malzemesinin taşınması (0,7 kg/km) 
 
Kül Depolama Sahasının arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında, yaklaşık 3.500.000 

m3 hafriyat malzemesinin Kül Depolama Barajının Gövde Dolgu İnşaatında kullanılması 
planlanmaktadır. Gövde Dolgusunun oluşturulacağı alan ile Kül Depolama Sahası 
birbirine bitişik konumdadır. Hafriyat malzemesinin en olumsuz durum göz önüne alınarak 
yaklaşık 200 m gidiş ve 200 m dönüş olmak üzere 400 m’lik bir mesafe Hafriyat taşınması 
söz konusu olacaktır. Geriye kalan 1.000.000 m3 lük bölüm ise hafriyat depolama alanına 
transfer edilecek ve bu alanda depolanacaktır.  

 
a) Gövde dolgusunda kullanılacak olan hafriyat malzemesinin taşınması sırasında 

oluşacak toz emisyonları   
 
Hafriyat miktarı : 3.500.000 m3 (5.600.000 ton) 
 
Sefer Sayısı : 5.600.000 ton / [20 yıl x 12 ay x (26 gün/ay)]  
   : 897,4 ton/gün (30 sefer/gün-gidiş geliş) 
 
Ortalama Yol :  0,2 km x 2 (Gidiş-Dönüş) = 0,4 km. 
 
Toz Emisyonu (Ea) = (0,7 kg/km) x (0,4 km/1 sefer) x (30 sefer/gün) x (1 gün/12 saat) 
 
 (Ea) = 0,7 kg/saat 
 
b) Geriye kalan 1.000.000 m3 lük hafriyat malzemesinin taşınması sırasında 

oluşacak toz emisyonları   
 
Hafriyat miktarı : 1.000.000 m3 (1.600.000 ton) 
 
Sefer Sayısı : 1.600.000 ton / [20 yıl x 12 ay x (26 gün/ay)]  
   : 256,4 ton/gün (9 sefer/gün-gidiş geliş) 
 
Ortalama Yol :  1 km x 2 (Gidiş-Dönüş) = 2 km. 
 
Toz Emisyonu (E2) = (0,7 kg/km) x (2 km/1 sefer) x (9 sefer/gün) x (1 gün/12 saat) 
 
 (Eb) = 1,05 kg/saat 
 
Taşınmadan kaynaklanacak Toplam Toz Emisyonu Miktarı:  
 
(E2)=  Ea + Eb = 0,7 + 1,05 =  (E2) 1,75 kg/saat  
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C) Malzemenin boşaltılması (0,01 kg/ton) 
 
Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında kullanılması planlanan Hafriyat 

Depolama Sahasına toplam 640.000 ton malzemenin depolanması düşünülmektedir.  
Dolayısıyla sahada malzemenin boşaltılması ile ortaya çıkacak toz emisyonu aşağıda 
hesaplanmıştır.  

 
Toz Emisyonu (E3)= 7.200.000 ton x 0,001 kg/ton / [20 yıl x 12 ay x (360 saat/ay)] 

 
(E3)= 0,83 kg/saat 
 
D) Malzemenin depolanması (5,8 kg/ha.gün) 
 
Proje kapsamında Kül Depolama Sahasında yapılacak hafriyat çalışmaları sonrası 

oluşacak toplam 7.200.000 ton malzemenin (bitkisel toprak dahil), 5.600.000 tonluk 
bölümü Kül Depolama Barajı gövde dolgusunda kullanılacaktır. Geriye kalan 1.600.000 
tonluk hafriyat malzemesinin en olumsuz durum göz önüne alınarak 20 yıllık süre boyunca 
boyunca 60.000 m2’lik Hafriyat Depolama Sahasına depolanacağı düşünüldüğünde; 

 
Toz Emisyonu (E4) = 6 ha x 5,8 kg/ha.gün x (1 gün/24 saat) 
 
(E4) = 1,45 kg/saat 
 
E) Hafriyat İşlemlerinden Oluşacak Toz Emisyonu Toplam Kütlesel Debisi; 
 
E1 + E2 + E3 + E4  = 2,92 + 1,75 + 0,83 + 1,45 
 
 

ET= 6,95 kg/saat 
 
Konveyör hatlarının Hafriyat ve İnşaat Çalışmaları 
 
Kömür konveyör hattı toplam 1300 m, kül konveyör hattı toplam 1.500 m 

uzunluğundadır. Konveyör hatları üzerinde bulunan transfer istasyonları, kömür kırma 
üniteleri vs. nin inşaat çalışmaları “santral sahası inşaat çalışmaları” kapsamında yukarıda 
değerlendirilmiştir.  

 
Toplam 2.800 m uzunluğundaki konveyör hatlarının inşaat çalışmaları aşağıda 

değerlendirilmiştir. Bu bağlamda toplam 2.800 m’lik konveyör hattının hafriyat ve inşaat 
çalışmaları 8.400 m2 alanda gerçekleştirilecek olup, yaklaşık 8.400 m3 hafriyat yapılması 
planlanmaktadır. 

 
Konveyör hattı için yapılacak hafriyat çalışmaları kapsamında konveyör hattı 

boyunca yapılacak kazı çalışmaları sonucu ortaya çıkan hafriyat toprağı, hattın hemen 
yanına geçici olarak depolanacak ve konveyör hattı direklerinin yerleştirildikten sonra 
hafriyat malzemesi tekrar kazı alanının içerisine topoğrafyaya uygun olarak 
yerleştirilecektir. Hafriyat malzemesinin fazlası ise Termik Santral alanında yapılacak 
hafriyat çalışmaları sonucu çıkacak hafriyatın depolanacağı alanda depolanması 
planlanmaktadır.  

 
Bu bağlamda herhangi bir taşıma ve dolayısıyla taşımadan kaynaklı bir toz emisyonu 

söz konusu olmayacaktır. Ancak en olumsuz durum düşünülürek hafriyat malzemesinin 
tamamınının hafriyat depolama alanına taşınması ihtimali düşünülerek toz emisyonu için 
yapılan hesaplamalar aşağıda verilmiştir:  
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Kömür Konveyör Bant Uzunluğu  : 1.300 m 
Konveyör Bant Genişliği  : 3 m  
Hafriyat Derinliği  : 1 m 
Hafriyat Alanı  : 3.900 m2 
Hafriyat Miktarı  : 3.900 m3 
 
Kül Konveyör Bant Uzunluğu  : 1.500 m 
Konveyör Bant Genişliği  : 3 m  
Hafriyat Derinliği  : 1 m 
Hafriyat Alanı  : 4.500 m2 
Hafriyat Miktarı  : 4.500 m3 
 
Toplam Hafriyat Alanı  : (3.900 m2)+(4.500 m2) : 8.400 m2 
Toplam Hafriyat Miktarı  : 8.400 m3 
 
Arazi Hazırlama ve İnşaat Çalışmaları Sırasında Oluşacak Toz Miktarı: 
 
Çalışma Süreleri : 14 ay  
 : 26 gün/ay 
 : 12 saat/gün 
Hafriyatın Özgül Ağırlığı  : 1,6 ton/m3 
Araç Kapasitesi    : 30 ton 
Toplam Hafriyat Miktarı : 8.400 m3 (13.440 ton)  
Saatlik Hafriyat Miktarı : 13.440 ton/ 14 ay/26 gün/12 saat: 3 ton/saat 
 
A) Malzemenin sökülmesi ve araçlara yüklenmesi (0,025 kg/ton + 0,01 kg/ton                    
= 0,035 kg/ton) 
 
Proje kapsamında yapılacak kömür ve kül konveyör bantlarının tüm hafriyat 

malzemesinin 8.400 m3 (13.440 ton) sökülmesi, araçlara yüklenmesi ve boşaltılmasında 
oluşacak toz emisyonu kütlesel debisi; 

 
1.Toz Emisyonu (E1) = [13.440 ton x (0,025 + 0,01) kg/ton] / [14 ay x (360 saat/ay)] 
  
(E1)= 0.093 kg/saat 
 
B) Hafriyat malzemesinin taşınması (0,7 kg/km) 
 
Proje kapsamında yapılacak kömür ve kül konveyör bantlarının arazi hazırlık ve 

inşaat çalışmalarında, hafriyat malzemesinin Hafriyat Depolama Sahasına taşınması 
esnasında yaklaşık 2 km’lik (gidiş-dönüş) yolda toz emisyonu meydana gelecektir. 

 
Hafriyat miktarı : 8.400 m3 (13.440 ton) 
 
Sefer Sayısı : 13.440 ton / [14 ay x (26 gün/ay)  
   : 37 ton/gün (2 sefer/gün-gidiş geliş) 
 
Ortalama Yol :  1 km x 2 (Gidiş-Dönüş) = 2 km. 
 
Toz Emisyonu (E2) = (0,7 kg/km) x (2 km/1 sefer) x (2 sefer/gün) x (1 gün/12 saat) 
 
 (E2) = 0,23 kg/saat 
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C) Malzemenin boşaltılması (0,01 kg/ton) 
 
Projenin Termik Santral alanının arazi hazırlık ve inşaat aşamasında kullanılması 

planlanan Hafriyat Depolama Sahasına konveyör hatlarının arazi hazırlık ve inşaat 
çalışmaları sırasında oluşacak toplam 13.440 ton malzemenin de depolanması 
düşünülmektedir.  Dolayısıyla sahada malzemenin boşaltılması ile ortaya çıkacak toz 
emisyonu aşağıda hesaplanmıştır.  

 
Toz Emisyonu (E3) = 13.440 ton x 0,01 kg/ton / [14 ay x (360 saat/ay)] 

 
(E3)= 0,026 kg/saat 
 
D) Malzemenin depolanması (5,8 kg/ha.gün) 
 
Gerek inşaat öncesi yapılacak etüt çalışmaları aşamasında, gerekse haritalama 

çalışmaları aşamasında şantiye yeri ve hafriyat döküm yeri olarak alan içerisinden 
topografyası, mülkiyet durumu, ulaşım durumu vb. özellikleri açısından en uygun bulunan 
alanların seçilmesi  planlanmaktadır. Şantiye Binaları ve Ofisler için yaklaşık 500 m2’lik bir 
alan, 8.400 m3 miktarındaki bir hafriyatın dökümü için de Termik Santralin arazi hazırlık ve 
inşaat çalışmaları sonrası oluşacak hafriyat malzemesinin depolanacağı yaklaşık 60.000 
m2’lik bir alana sahip olan bu alanın proje kapsamında yapılacak kömür ve kül konveyör 
bantlarının arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarından çıkacak hafriyat malzemsinin dökümü 
için de kullanılması planlanmaktadır.  

 
Proje kapsamında yapılacak hafriyat çalışmaları sonrası oluşacak toplam 13.440 ton 

malzemenin (bitkisel toprak dahil), en olumsuz şartlarda, 14 ay boyunca 60.000 m2’lik 
Hafriyat Depolama Sahasının 2.500 m2’lik bir kısmında depolanacağı düşünüldüğünde; 

 
Toz Emisyonu (E4) = 0,25 ha x 5,8 kg/ha.gün x (1 gün/24 saat) 
 
(E4) = 0,06 kg/saat 
 
E) Hafriyat İşlemlerinden Oluşacak Toz Emisyonu Toplam Kütlesel Debisi; 
 
E1 + E2 + E3 + E4  = 0,093 + 0,23 + 0,026 + 0,06 
 
 

ET= 0,41 kg/saat 
 
KÖMÜR SAHALARI ÖN HAZIRLIK ve DEKAPAJ ÇALIŞMALARI 
 
Kesin lokasyon, uzunluk ve çapları “Maden Fizibilite ve İşletme Projesi Hazırlanması 

Çalışmaları” sonucunda belli olacak olan ve 3 yada 4 yıllık hazırlık döneminde; kömür 
nakliye, malzeme ve insan ulaşımı ve havalandırma için ana nakliye galerileri inşa 
edilecektir. Bu galeriler ortalama 19 m2 çapında ve çok büyük bölümü taşta (üst örtü 
formasyonu) sürülecektir. Bu galerilerin toplam uzunluğu 5.000 mt civarında tahmin 
edilmekte olup, (5000 mt x 19 m3= 95.000 m3) yaklaşık 100.000 m3 hafriyat olacaktır.  Bu 
hafriyat, genellikle galeri çıkışlarında karo sahasında düz bir platform oluşturmak için 
kullanılmaktadır. Bunun dışında işletme döneminde yeni baca( taşta ara galeri) sürülmesi 
gerekebilir ancak bu esnadaki hafriyat miktarı büyük oranlarda olmayıp, mevcut toprak 
stoklama deposunda muhafaza edilmesi planlanmaktadır. 
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Kömür Yeraltı İşletmesi Hafriyat Çalışmaları: Üretime başlanmadan önce 
galerilerin açılması için kazı işlemi yapılacak olup, toprak yüzeyinden bitkisel toprak ve alt 
tabaka toprağı alınarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği"nde verilen standartlara göre proje sahası içerisinde eğimi % 5’ten fazla 
olmayan bir yerde geçici olarak depolanacak ve ocak faaliyete kapandıktan sonra arazi 
tesviyesinde en üst tabaka olarak kullanılacaktır. Galeri ağızlarının açılma işlemlerinde 
herhangi bir kırma ve öğütme işlemi yapılmayacaktır. Galerilerin açılması, iş makineleri ile 
sökülmesi, kamyonlara yüklenmesi, çalışma sahası içerisinde taşınması, boşaltılması ve 
geçici olarak depolanması işlemleri esnasında toz emisyonu oluşumu söz konusu olup; 
konuyla ilgili yapılan hesaplamalar aşağıda verilmiştir: 

 
Kömür yer altı işletmesi ve hafriyat çalışmaları sırasında patlayıcı madde kullanılarak 

patlatma işlemi yapılması planlanmamaktadır.  
 
Arazi Hazırlama ve İnşaat Çalışmaları Sırasında Oluşacak Toz Miktarı: 
 
Çalışma Süreleri : 36 ay  
 : 26 gün/ay 
 : 10 saat/gün 
Hafriyatın Özgül Ağırlığı  : 1,6 ton/m3 
Araç Kapasitesi    : 30 ton 
Toplam Hafriyat Miktarı : 100.000 m3 (160.000 ton)  
Saatlik Hafriyat Miktarı : 160.000 ton/ 36 ay/26 gün/10 saat: 17 ton/saat 
 
 
A) Hafriyat malzemesinin taşınması (0,7 kg/km) 
 
Proje kapsamında yapılacak kömür sahası ön hazırlık safhasında oluşacak hafriyat 

malzemesinin Hafriyat Depolama Sahasına taşınması esnasında yaklaşık 2 km’lik (gidiş-
dönüş) yolda toz emisyonu meydana gelecektir. 

 
Hafriyat miktarı : 100.000 m3 (160.000 ton) 
 
Sefer Sayısı : 160.000 ton / [36 ay x (26 gün/ay)  
   : 171 ton/gün (6 sefer/gün-gidiş geliş) 
 
Ortalama Yol :  1 km x 2 (Gidiş-Dönüş) = 2 km. 
 
Toz Emisyonu (E1) = (0,7 kg/km) x (2 km/1 sefer) x (6 sefer/gün) x (1 gün/10 saat) 
 
 (E1) = 0,84 kg/saat 
 
B) Malzemenin boşaltılması (0,01 kg/ton) 
 
Projenin Termik Santral alanının arazi hazırlık ve inşaat aşamasında kullanılması 

planlanan Hafriyat Depolama Sahasına kömür sahaları ön hazırlık ve dekapaj çalışmaları 
sırasında oluşacak toplam 160.000 ton malzemenin de depolanması düşünülmektedir.  
Dolayısıyla sahada malzemenin boşaltılması ile ortaya çıkacak toz emisyonu aşağıda 
hesaplanmıştır.  

 
Toz Emisyonu (E2) = 160.000 ton x 0,01 kg/ton / [36 ay x (260 saat/ay)] 

 
(E2)= 0,17 kg/saat 
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C) Malzemenin depolanması (5,8 kg/ha.gün) 
 
Gerek inşaat öncesi yapılacak etüt çalışmaları aşamasında, gerekse haritalama 

çalışmaları aşamasında şantiye yeri ve hafriyat döküm yeri olarak alan içerisinden 
topografyası, mülkiyet durumu, ulaşım durumu vb. özellikleri açısından en uygun bulunan 
alanların seçilmesi  planlanmaktadır. Şantiye Binaları ve Ofisler için yaklaşık 500 m2’lik bir 
alan, 8.400 m3 miktarındaki bir hafriyatın dökümü için de Termik Santralin arazi hazırlık ve 
inşaat çalışmaları sonrası oluşacak hafriyat malzemesinin depolanacağı yaklaşık 60.000 
m2’lik bir alana sahip olan bu alanın proje kapsamında yapılacak kömür sahaları ön 
hazırlık ve dekapaj çalışmalarından çıkacak hafriyat malzemesinin dökümü için de 
kullanılması planlanmaktadır.  

 
Proje kapsamında yapılacak hafriyat çalışmaları sonrası oluşacak toplam 160.000 

ton malzemenin (bitkisel toprak dahil), en olumsuz şartlarda, 36 ay boyunca 60.000 m2’lik 
Hafriyat Depolama Sahasının 10.000 m2’lik bir kısmında depolanacağı düşünüldüğünde; 

 
Toz Emisyonu (E3) = 1 ha x 5,8 kg/ha.gün x (1 gün/24 saat) 
 
(E3) = 0,24 kg/saat 
 
E) Hafriyat İşlemlerinden Oluşacak Toz Emisyonu Toplam Kütlesel Debisi; 
 
E1 + E2 + E3  = 0,84 + 0,17 + 0,24 
 
 

ET= 1,25 kg/saat 
 
Tablo V.1.1.4. Proje kapsamında oluşacak toz emisyonlarının toplam kütlesel debileri (Kontrollü ve 
Kontrolsüz Emisyon Faktörü için) 
 

 KONTROLSÜZ EMİSYON 
FAKTÖRLÜ DURUM 

KONTROLLÜ EMİSYON 
FAKTÖRLÜ DURUM 

TERMİK SANTRAL ALANI 9,48 5,06 
KÜL DEPOLAMA SAHASI 6,95 3,49 
KÜL VE KÖMÜR KONVEYÖR HATLARI 0,41 0,21 
KÖMÜR ÖN HAZIRLIK VE DEKAPAJ 1,25 0,62 
 
 

03.07.2009 tarihli 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (SKHKKY) Ek-2’de, “hava 
kirlenmelerini temsil eden değerler, ölçümlerle elde edilen hava kalitesi değerleri, hesapla 
elde edilen hava kirlenmesine katkı değerleri ve bu değerlerle teşkil edilen toplam 
kirlenme değerlerinin tespit edilmesine, eğer baca dışındaki yerlerden yayılan toz 
emisyonları 1 kg/saat’ten küçükse gerek olmadığı” belirtilmektedir.  

 
Projenin, Termik Santral Alanının, Kül Depolama Sahasının, Kömür ve Kül Konveyör 

hatlarının, Kömür Yer altı İşletmesi Ön Hazırlık ve Dekapaj çalışmalarının arazi hazırlık ve 
inşaat çalışmaları dahilinde yapılacak bütün çalışmaların aynı zaman diliminde 
gerçekleştirileceği (en kötü senaryo) ve yapılacak olan çalışmalarda toz emisyonunu 
minimize edecek kontrol tedbirlerinin alındığı kontrollü durumlar  ve kontrol tedbirlerinin 
alınmadığı kontrolsüz durumlar için yapılan hesaplamaların sonuçları yukarıdaki tabloda 
verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği” Ek-2’de de belirtildiği üzere; yeni kurulacak tesisler için, Tablo 2.1.’de 
belirtilen kirletici kütlesel debilerinin aşılması halinde, tesis etki alanında uluslararası kabul 
görmüş bir dağılım modeli kullanımıyla “Hava Kirlenmesine Katkı Değerinin 
Hesaplanması” gerekmektedir. Kül Depolama Alanında yapılacak hafriyat çalışmaları 
sırasında oluşacak toz emisyonları için dağılım modeli yapılmış ve model çıktıları eklerde 
verilmiştir (Bkz. Ek-13).  
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Buna göre, proje alanında oluşacak toz emisyonlarının hava kalitesi üzerine etkilerini 
ve atmosferik dağılım profilini belirlemek üzere, ABD EPA tarafından geliştirilen ve 
ABD’de yapılan ÇED çalışmalarında kullanılması aynı kuruluş tarafından onaylanmış olan 
ISCST3 (Industrial Source Complex – Short Term 3) Modeli kullanılarak “Hava 
Kirlenmesine Katkı Değerleri” hesaplanmıştır. 

 
Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Hesaplanması 
 
Hava dağılım modellemesi olarak EPA tarafından geliştirilen ve ABD’de yapılan ÇED 

çalışmalarında kullanılması aynı kuruluş tarafından onaylanmış olan ISCST3 (Industrial 
Source Complex–Short Term 3) Modeli kullanılmıştır. ISCST3 modeli uluslararası kabul 
görmekte, dünya çapında birçok araştırmacı, denetim ve yetki organı tarafından kirletici 
konsantrasyonlarını tahmin etmek amacıyla kullanılmaktadır. Modelin temelini sabit 
Gaussian dağılımı oluşturur. Bu model ile bir çok emisyon kaynağı (nokta, alan, çizgi ve 
hacim) aynı anda veya ayrı ayrı modellenebilmektedir. 

 
Yapılan modelleme çalışması ile bölgedeki saatlik, 24 saatlik (günlük), aylık ve yıllık 

ortalama kirletici YSK belirlenmiş ve bu değerler SKHKKY’nde yer alan uzun ve kısa 
vadeli sınır değerler ile karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda, atmosfere 
verilecek toz emisyonlarının bölgedeki hava kalitesi üzerine etkileri belirlenmiştir. 

 
Model sonuçları, SKHKKY Ek-2, Tablo 2.2’de PM10 için verilen tabloda, UVS ve 

KVS için verilen limit değerler ile karşılaştırılmıştır. SKHKKY’nde uzun vadeli sınır değer 
(UVS), aşılmaması gereken ve tüm ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması olan 
değerlerdir. Kısa vadeli sınır değer (KVS) ise maksimum günlük ortalama değerler veya 
istatistik olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, 
ölçüm sonuçlarının yüzde doksan beşini aşmaması gereken değerlerdir.  

 
ISCST3 modelini çalıştırmak üzere üç çeşit veri seti kullanılmıştır. Bunlar; 

• Emisyon verileri, 
• Alıcı ortam ağı (topoğrafik bilgiler) ve 
• Meteorolojik verilerdir. 
 

Modellemede Kullanılan Emisyon Verileri 
 

Model, en kötü durum senaryosu dikkate alınarak; SKHKKY Ek-2.4’de de belirtildiği 
üzere, kirleticilerin ıslak veya kuru çökelmeler nedeniyle konsantrasyonlarında herhangi 
bir azalmanın olmadığı ve kirleticilerin radyoaktif bozulmaya uğramadan ve alt ürünlere 
dönüşmeden yayıldığı kabul edilerek çalıştırılmıştır. 

 
Modelleme çalışması esnasında emisyon kaynağı olarak; ANTES projesinin Termik 

Santral alanının kül depolama sahasının  kül ve konveyör hatlarının arazi hazırlık 
çalışmalarında ve kömür arazi ön hazırlık ve dekapaj çalışmaları sırasında 
gerçekleştirilecek hafriyat çalışmaları, hafriyatın taşınması, boşaltılması ve depolanması 
esnasında meydana gelecek olan emisyon değerleri alınmıştır. Modelleme çalışması, 
arazi hazırlık çalışması esasında tüm çalışmaların aynı zaman diliminde 
gerçekleştirileceği varsayımıyla yapılmış olup, hesaplanan emisyon değerleri yukarıda 
verilmiştir. 

 
 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 138

Modellemede Kullanılan Topoğrafik Veriler 
 
Modelleme çalışmaları; 14 km x 14 km’lik bir inceleme alanı için gerçekleştirilmiştir. 

İnceleme alanı içerisindeki kurulması planlanan projenin arazı hazırlık ve inşaat 
çalışmaları esnasında meydana gelecek hava emisyonlarının hava kalitesi üzerine 
etkilerini belirlemek üzere; inceleme alanı içerisinde bir grid sistemi oluşturulmuş ve bu 
sistemde karelerin kenar uzunlukları 1000 m olacak şekilde işaretlenmiştir. Grid 
istemindeki karelerin köşe noktaları alıcı ortamlar olarak tanımlanmıştır. İnceleme alanı 
içerisinde tanımlanan grit sistemi ile toplam 225 nokta alıcı ortam olarak tanımlanmış ve 
modelleme çıktısında bu noktalara denk gelen yerlerdeki konsantrasyonlar 
hesaplanmıştır.  

 
Modelleme çalışması kapsamında kullanılacak olan inceleme alanı içerisindeki grit 

sistemi ve bu noktalardaki yükseklikler Arc GIS 9.x. programı yardımıyla çıkartılmıştır.  
 
Modellemede Kullanılan Meteorolojik Veriler 
 
Meteoroloji, kirleticilerin atmosferik dağılımını etkileyen en önemli faktördür. Bu 

yüzden, modelleme çalışmalarında meteorolojik verilerin düzenlenmesine özellikle dikkat 
edilmiştir. Proje kapsamında yapılan modelleme çalışmalarında proje alanının ile benzer 
meteorolojik koşulları sağlayan Meteoroloji İstasyonu olan Yatağan Meteoroloji 
istasyonuna ait 2005 yılı verileri kullanılmıştır.  

 
Yatağan Meteoroloji İstasyonu’ndan saatlik yer seviyesi atmosfer bilgileri (sıcaklık, 

rüzgar yönü ve rüzgar hızı) elde edilebilmektedir. Ancak, karışım yüksekliklerinin 
hesaplandığı yüksek atmosfer rasatları Türkiye’de yedi ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, 
Isparta, Samsun, Adana ve Diyarbakır) yapılmakta olup, alan en yakın ölçüm İzmir ilinde 
olduğundan İzmir Meteoroloji İstasyonu’na ait karışım yüksekliği bilgileri modellemede 
kullanılmak üzere temin edilmiştir.  

 
ISCST3 Modeli, rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, kararlılık sınıfı, kırsal ve kentsel 

karışım yüksekliği verilerini saatlik bazda kabul etmektedir. Bu nedenle, verilerin modelde 
kullanılabilmesi için bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu aşamada 
meteoroloji verilerini ISCST3’de kullanılabilecek şekilde düzenleyen bir ön-işlemci, 
PCRAMMET Programı kullanılmıştır. PCRAMMET saatlik sıcaklık, rüzgar yönü, rüzgar 
hızı, bulutluluk ve bulut taban yüksekliği verilerini kullanarak saatlik kararlılık sınıflarını, 
kırsal ve kentsel karışım yüksekliklerini hesaplamaktadır. Bu program yardımı ile modele 
girilecek meteoroloji dosyası oluşturulmuştur.  

 
ISCST3 Hava Dağılım Modelleme Programının ön işlemcisi olan PCRAMMET 

programı, yedi tane karlılık sınıfı kabul etmektedir. Bu kararlılık sınıflarından ilk altı tanesi 
Pasquill’in (1974) sınıflandırma yöntemiyle benzerlik gösterir. Yedinci sınıflandırma 
kategorisi ise Pasquill’in esas sınıflandırma yöntemi ile uyumluluk gösterir. Bu kategori, 
gece rüzgar akımı etkisiyle yerden sıcaklığın ışıması sonucu, sıcaklık inversiyonu (sıcaklık 
terselmesi) olarak tanımlanır. Düzenleyici dispersiyon modelleri konusundaki standart 
EPA uygulamaları; kararlılık sınıfında zamanla oluşabilecek değişimleri saatte 1’den fazla 
olmamak üzere sınırlamıştır. PCRAMMET programındaki kararlılık düzeni bu yöntemi 
uygulamaktadır. Pasquill tarafından oluşturulmuş altı kararlılık sınıfı ve tanımları Tablo 
V.1.1.5’de verilmiştir. 
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Tablo V.1.1.5. Pasquill Kararlılık Sınıfları, 
 

 
 
Pasquill sınıflandırma yönteminin Turner (1961) tarafından geliştirilen değişik bir 

şekline göre, kararlılık sınıflarının tanımı (A-F) Tablo V.1.1.6'da gösterilmiştir. Söz konusu 
sınıflandırma sistemi, kararlılık sınıflarının tahmini için etkin bir yöntem olup, hava kirliliği 
modellemesi çalışmalarında yaygın olarak kullanılmaktadır. 

 
 
Tablo V.1.1.6. Turner Yöntemine Göre Kararlılık Sınıfları, 

 

 
Kaynak: Stern, Arthur C., Fundamentals of Air Pollution, 1984. 

 
 

MODELLEME SONUÇLARI  
 

Kurulması planlanan proje kapsamında hava kirlenmesine katkı değerlerinin 
hesaplanması amacıyla ISCST3 Modeli kullanılarak tesisin bölgede yaratacağı muhtemel 
kirlilik yükü tahmin edilmiştir. Tesis etki alanı içerisinde; saatlik, 24 saatlik (günlük) ve yıllık 
ortalama kirletici YSK değerleri µg/m3 cinsinden belirlenmiş ve ISCST3 model çıktıları 
eklerde sunulmuştur (Bkz. Ek-13). Model sonuçlarının uydu görüntüsü üzerine oturtulmuş 
gösterimi aşağıdaki şekillerde verilmiştir.  
 

Modelleme çalışmalarında kullanılan ISCST3 model girdileri, model sonucu elde 
edilen maksimum saatlik ortalama, günlük ortalama, aylık ortalama ve yıllık ortalama PM 
YSK değerlerini gösterir çıktılar Ek-13’de verilmiş olup, model sonuçları incelendiğinde      
24 saatlik maksimum PM emisyonu ve yıllık ortalama PM emisyon değerleri aşağıdaki 
tabloda verilmiştir.  

 
 
Tablo V.1.1.7. Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maksimum PM YSK Değerleri ve SKHKKY Sınır 
Değerleri 

 
MAKSİMUM YSK 

DEĞERİ 
(µg/m3) 

 

SKHKKY GEÇİŞ 
DÖNEMİ UZUN VADELİ 
VE KISA VADELİ SINIR 

DEĞERLER  

STANDARTLARI 
AŞAN NOKTA 

SAYISI 
(KONTROLLÜ) 

STANDARTLARI 
AŞAN NOKTA 

SAYISI 
(KONTROLSÜZ) 

PRM ORTALAMA 
PERİYODU 

Kontrollü Kontrolsüz 2012 2013 2012 2013 2012 2013 
24 saatlik 

(KVS) 275,6 538,5 140 100 3 4 6 12 
PM 
10 Yıllık (Ortalma) 

(UVS) 111,8 223,5 78 60 1 1 2 2 
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Söz konusu yönetmeliğe göre, UVS değeri aşılmaması gereken, bütün ölçüm 
sonuçlarının aritmetik ortalaması olan değerdir. Modelleme sonuçlarına göre, 225 
noktadaki değerlerin aritmetik ortalaması alındığında, 2012 ve 2013 yılları için verilen UVS 
değerlerinin (78 ve 60 µg/m3) çok altında kaldığı (1,6 µg/m3 kontrollü durum ve 3,2 µg/m3 
kontrolsüz durum için) görülmektedir. 

 
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği “Tablo 2.2: Tesis Etki 

Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu”nda PM 
için verilen sınır değeri, KVS değeri ölçüm sonuçlarının %95’ini (225 noktadan 214’ü) 
aşmaması gereken değerdir. 24 saatlik YSK değeri ise SKHKKY Tablo 2.2 Tesis Etki 
Alanında Uzun Vadeli, Kısa Vadeli Sınır Değerler ve Kademeli Azaltım Tablosu sınır 
değerleri (2012 için PM KVS = 140 µg/m3 ve 2013 için PM KVS = 100 µg/m3 ) 225 adet 
alıcı ortam ağı içerisinde 2012 ve 2013 yılları kontrollü durum için yalnızca sırasıyla  3 ve 
4 noktada ve 2012 ve 2013 yılları kontrolsüz durum için ise sırasıyla 6 ve 12 noktada 
aşmaktadır. Bu durumda da %95’lik sınır değer 2013 yılı kontrolsüz durum için 
aşılmaktadır. Ancak Arazide oluşabilecek tozlanmayı minimuma indirgemek için emisyon 
kaynağında savurma yapmadan doldurma ve boşaltma işlemlerinin yapılması, yollarda 
tesviye yapılması, malzeme taşınması sırasında araçların üzerinin branda ile kapatılması 
ve malzemenin üst kısmının %10 nemde tutulması gibi önlemler alınacaktır. Ayrıca 
gerektiği durumlarda proje alanında bulunan yollar düzenli olarak arazöz araçlar ile 
sulanacaktır. 

 
Ayrıca proje kapsamında yapılacak depolamalar ile ilgili olarak Sanayi Kaynaklı 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin “İzne Tabi Tesisler İçin Emisyon Sınırları” ekinde 
(Ek-1) belirtilen, açıkta depolanan tozlu yığma malzemelerle ilgili hava kalitesi 
standartlarını karşılama hususlarına uyulacaktır. 

 
Hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemler aşağıda maddeler halinde 

özetlenmiştir: 
 
- Taşıma yapılan kamyonların üstünün örtülmesi, 
- Şantiye sahaları içinde hareket eden kamyonlara hız sınırlaması getirilmesi, 
- Savurma yapılmadan doldurma boşaltma yapılması, 
- Şantiye sahaları içinde taşıma yollarının sulanması, 
- Gerektiği taktirde servis yollarının da sulanması. 
 
Bunlara ek olarak, araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma 

indirgenmesi için, 08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı 
Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç 
ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve 
bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na 
uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun 
yükleme yapmalarına dikkat edilecektir.  

 
V.1.2. Arazinin hazırlanması sırasında ve ayrıca ünitelerin inşaasında 

kullanılacak maddelerden parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların taşınımları, 
depolanmaları, hangi işlem için nasıl kullanılacakları, bu işler için kullanılacak alet 
ve makineler, 

 
ANTES’in inşaatı için yapılacak arazi hazırlama işlerinde patlayıcı madde 

kullanılması planlanmaktadır. Patlayıcı madde olarak ANFO ismiyle adlandırılan 
Amonyum Nitrat ve Motorin karışımından oluşan madde kullanılacaktır. ANFO; amonyum 
nitrat ile fuel-oilin (veya mazotun) % 6 oranında karıştırılması ile elde edilen patlayabilir bir 
maddedir.  
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Ucuz ve güvenli olması nedeniyle Dünya’da ve Türkiye’de en çok tüketilen 
patlayabilir karışımdır. Detonasyon hızı; 250 mm çapındaki bir patlatma deliğinde 4.400 
m/s’ye ulaşmaktadır. Bu nedenle ANFO, 25 mm’den daha düşük çaplı deliklerde sabit bir 
detonasyon hızına ulaşamaz. İdeal olarak ANFO, orta ve geniş çaplı (75-250 mm) 
deliklerde en yüksek patlatma hızına ulaşır. ANFO’nun detone edilmesi (patlatılabilmesi) 
için daha yüksek bir primer (dinamit vb.) ile ateşlenmesi gerekmektedir. MKE 
BARUTSAN’dan alınan bilgilere göre ANFO’nun özellikleri Tablo V.1.2.1'de verilmiştir. 

 
 
 Tablo V.1.2.1. ANFO’nun Teknik Spesifikasyonları 
 

GÖRÜNÜŞ BEYAZ-PRİLL TANECİKLER HALİNDE 

Toplam Nitrojen Oranı (% min) 34,5 
NH4NO3  (%min) 98,5 
Suda Çözünmeyen Maddeler (% max) 1,0 
Nem (Fisher metoduna göre) % < 0,2 
pH (150C) 4,5-6,0 
Antikeyt Madde Organik 
Kaplama Mineral 
Fuel-Oil Emme kapasitesi (%) 8,0-12,0 

 
 
Patlatmada, kullanılacak patlayıcı miktarı; kaya ve patlayıcı özelliklerinin yanı sıra 

delik geometrisine (delik ayna uzaklığı ve delikler arası uzaklığa) bağlıdır. Basamak 
patlatma tekniğinde delikleri tek tip patlayıcı ile doldurmak yerine, deliklerin dip kısmında 
daha kuvvetli ve üst kısmında (kolon kısmı) ise daha zayıf patlayıcı kullanılarak gereksiz 
patlayıcı tüketimi engellenebilmektedir.  

 
Delik geometrisinde delik ayna uzaklığı ile delikler arası uzaklığın birbirlerine 

oranının değiştirilmesi ile de parçalanma seviyesi kontrol edilebilmektedir. Ancak, bu 
miktarın tamamı bir seferde atılmayacak, patlatmalar delik geometrisine uygun olarak ve 
ocak alanına en yakın yerleşimin patlatma sonucunda oluşacak vibrasyondan 
etkilenmemesi için aşılmaması gereken patlayıcı miktarına göre gerekli sayıda gecikme 
sağlanarak gerçekleştirilecektir.  

 
Patlayıcı yerleştirilen delikler çok iyi sıkılama yapılacak ve parça savrulma riskini 

önlemek amacıyla deliklerin üzeri örtülecektir. Patlatma esnasında her türlü çevre 
emniyeti alınacak, tüm saha çevresine gerekli ikaz levhaları asılacak ve patlatma 
yapılmadan önce siren ile uyarı yapılacaktır. İşletmede tehlikeli, parlayıcı ve patlayıcı 
özellik gösteren maddeler ile ilgili olarak “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 
Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler” Tüzüğü’ne uyulacaktır.  

 
Ayrıca İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün ilgili maddeleri doğrultusunda tüm 

çalışanlara ortam risklerine göre belirlenmiş standartlara uygun koruyucu malzemeler 
verilerek, kullanım şartlarına uymaları sağlanacaktır. 

 
Faaliyetin tüm aşamalarında; ruhsat ve sertifika verme, maden arama, işletme 

dönemleri işlemlerine, ruhsat alanlarının değiştirilmesine, faaliyetlerin denetim ve 
kontrolüne,  buluculuk hakkına, terk, devir ve intikal işlerine, arama ve  işletmede cevher 
üretim esaslarına, ruhsat sahipleri tarafından düzenlenecek belgelere, ödenecek 
bedellere, faaliyette bulunmak için alınacak izinlere, maden sicili, kamulaştırma 
işlemlerine, ilişkin usul ve esasları kapsayan ‘‘Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’’ 
hükümlerine uyulacaktır. 
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V.1.3. Zemin emniyetinin ve geçirimsizliğin sağlanması için yapılacak işlemler 
(taşıma gücü, emniyet gerilmesi, oturma hesapları), 

 
Termik Santral Alanı 
 
Termik santral alanında yapılmış olan jeolojik-jeoteknik etüt raporu Ek-8‘de verilmiş 

olup, Termik Santral alanı zemininin jeolojik ve jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla 
sahada derinlikleri 25 olan 4 adet toplam 100 m temel sondajı yapılmıştır. 

 
Yapılan sondaj çalışmalarında devamlı olarak karot alınarak ilerlenmiş ve karot 

numuneleri alınmıştır. Sahada zemin gnayslardan oluştuğundan %90-95 oranında verimli 
karot alınmıştır. Sondajlardan alınan karotlar arasından uygun numuneler seçilerek 
zeminin jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla laboratuara gönderilerek tek eksenli 
basınç dayanımı ve nokta yükleme deneyleri gerçekleştirilmiştir.  

 
Termik santral alanı zeminin taşıma gücü belirlenmesi için tek bir referansa bağlı 

kalınmamış, tek eksenli basınç dayanımı değerleri, RQD değerleri, süreksizlikler ve RMR 
kaya sınıflama (Bieniawski) değerleri kullanılarak farklı metotlarla ana kayanın (gnays) izin 
verilebilir taşıma gücü hesaplanmıştır. Bu yöntemlere ait sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

 
Bowles’a göre                                : 28.91 kg/cm2 
Kanada Jeoteknik Komitesine Göre : 31.30 kg/cm2 
Peck ve diğerlerine göre                 : 93.60 kg/cm2 
RMR değerine göre                        : 40.00 kg/cm2  
Bu farklı metotlar sonucu yapı yerinde yer alan ana kaya konumundaki gnayslarda 

izin verilebilir en düşük taşıma gücü değeri 28.91 kg/cm2 olup, ortalama taşıma gücü 
değeri 48.46 kg/cm2 olarak bulunmuştur. Proje alanında güvenli tarafta kalınarak taşıma 
gücünü     24.23 kg/cm2 olarak alınması önerilmektedir. Proje alanında temel kayası yeterli 
taşıma gücüne sahip olup taşıma gücü ve oturma problemi beklenmemektedir. 

 
Ayrıca temeli oluşturan gnayslarda RQD değerleri %80 ile %90 arasında 

değişmekte olup yapılan RMR kaya sınıflamasına (Bieniawski, 1989) göre kaya iyi kaya 
sınıfına girmektedir.  

 
Sondajlarda yer yer anakaya üzerinde gnays’a ait ayrışmış zonlar tespit edilmiş 

olup taşıma gücü düşük ve geçirimli olan bu zonlar inşaat aşamasında kaldırılarak yapılar 
sağlam anakaya üzerine oturtulacaktır. Santral alanında yapılan BST (Basınçlı Su Testi) 
sonuçlarına göre temel kaya (gnays) genelde az geçirimli özellikte olup, geçirimlilikle ilgili 
bir sorun yaşanmayacaktır. 

 
Kül Depolama Alanı 
 
Kül depolama alanında yapılmış olan jeolojik-jeoteknik etüt raporu Ek-9‘da verilmiş 

olup, Kül depolama alanı zemininin jeolojik-jeoteknik ve hidrojeolojik özelliklerini 
belirlemek amacıyla sahada derinlikleri 25 olan 4 adet toplam 100 m temel sondajı 
yapılmıştır (Tablo IV.2.2.3.). 

 
Yapılan sondaj çalışmalarında devamlı olarak karot alınarak ilerlenmiş ve karot 

numuneleri alınmıştır. Sahada zemin gnayslardan oluştuğundan %85-90 oranında verimli 
karot alınmıştır. Sondajlardan alınan karotlar arasından uygun numuneler seçilerek 
zeminin jeoteknik özelliklerini belirlemek amacıyla laboratuara gönderilerek tek eksenli 
basınç dayanımı ve nokta yükleme deneyleri ile arazide zeminin geçirimlilik durumunu 
tespit etmek için BST (Basınçlı Su Testi) gerçekleştirilmiştir (Tablo IV.2.2.4.). 
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Kül Depolama alanı zeminin taşıma gücü belirlenmesi için tek bir referansa bağlı 
kalınmamış, tek eksenli basınç dayanımı değerleri, RQD değerleri, süreksizlikler ve RMR 
kaya sınıflama (Bieniawski) değerleri kullanılarak farklı metotlarla ana kayanın (gnays) izin 
verilebilir taşıma gücü hesaplanmıştır. Bu yöntemlere ait sonuçlar aşağıda verilmiştir. 
 

Bowles’a göre ……………………... : 50,44 kg/cm2 
Kanada Jeoteknik Komitesine Göre : 75,66 kg/cm2 
Peck ve diğerlerine göre ………….. : 186,39 kg/cm2 
RMR değerine göre ...................... : 40.00 kg/cm2 
 

Bu farklı metotlar sonucu yapı yerinde yer alan ana kaya konumundaki gnayslarda 
izin verilebilir en düşük taşıma gücü değeri 40.00 kg/cm2 olup, ortalama taşıma gücü 
değeri 88.13 kg/cm2 olarak bulunmuştur. Proje alanında güvenli tarafta kalınarak taşıma 
gücünü     44.07 kg/cm2 olarak alınması önerilmektedir. Baraj yerinde zemin yeterli taşıma 
gücüne sahip olup taşıma gücü ve oturma problemi beklenmemektedir. 

 
Ayrıca temeli oluşturan gnayslarda RQD değerleri %85 ile %90 arasında 

değişmekte olup yapılan RMR kaya sınıflamasına (Bieniawski, 1989) göre kaya çok iyi 
kaya sınıfına girmektedir. Sondajlarda yer yer anakaya üzerinde gnays’a ait ayrışmış 
zonlar tespit edilmiş olup taşıma gücü düşük ve geçirimli olan bu zonlar inşaat 
aşamasında kaldırılarak baraj gövdesi sağlam anakaya üzerine oturtulacaktır.  
 

V.1.4. Taşkın önleme ve drenaj ile ilgili işlemlerin nerelerde ve nasıl yapılacağı, 
drenaj sisteminden toplanan suyun miktarı, suyun hangi alıcı ortama nasıl deşarj 
edileceği, 

 
Termik santral alanı ve yakın çevresinde devamlı akışa sahip bir yüzeysuyu 

bulunmamaktadır. Termik santral alanı ile Kırık köyü arasındaki derin vadiden geçen 
Gelingediği deresi mevsimsel akışa sahip olup kendi yatağı içinde kontrollü bir akışa sahip 
olup güneyde  Delice deresine boşalmaktadır. Delice deresi de mevsimsel akışa sahip 
kuru bir dere olup santral alanının hemen güneyinde kot olarak düşük seviyedeki Yatağan 
ovası içinde doğuya doğru akarak Dipsiz çayını beslemektedir.  

 
Termik Santral alanında topoğrafik eğim kuzeye doğru artış göstermekte olup 

buralardan gelebilecek yağış suları santral alanı ve çevresinde inşa edilecek olan çevre 
drenaj sistemleri ile uzaklaştırılacak taşkın önleme ve drenaj için firma tarafından her türlü 
tedbir alınacaktır. Proje alanı ve çevresinin drenajını sağlayan Gelingediği ve Delice dere 
yataklarına pasa malzemesi atılmayacak ve herhangi bir müdahalede bulunulmayacaktır. 

 
Kül depolama barajı Tül tepe yamaçlarında tepenin zirvesine yakın kurulmuştur. 

Baraj sahasında veya üst havzada sabit su kaynağı yoktur. Baraj sahasında iki adet üst 
havza bulunmakta olup bu üst havza alanları da çok küçüktür. Havzaların hidrolojik 
hesapları yapılmıştır. Kül depolama barajına üst havzalardan gelebilecek yamaç sularının 
başka havzalara çevrilmesi için çevre drenaj kanalları yapılacaktır. Çevre drenaj kanalları 
hidrolik ve boyutları genel durum planlarında gösterilmiştir (Ek-18). 
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V.1.5. Proje kapsamındaki su temini sistemi ve planı, suyun temin edileceği 
kaynaklardan alınacak su miktarı, özellikleri, nereden ve nasıl temin edileceği, 
ortaya çıkan atık suyun miktar ve özellikleri, nasıl arıtılacağı ve nereye deşarj 
edileceği, Delice deresine etkiler, alınacak önlemler, (İnşaat ve işletme aşaması için 
proses, içme ve kullanma suyu ile ilgili su yönetim planı hazırlanması, kullanılacak 
su miktarının belirlenebilmesi için detaylı hidrojeolojik etüt çalışması yapılması, su 
temininin yetersizliği durumunda izlenecek yola ilişkin değerlendirme,) 

 
Su Kullanımı ve Temini 
 
Kurulması planlanan termik santralın, kül depolama alanının ve maden sahalarının 

arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışacak personelin içme-kullanma ihtiyacı ve arazi 
hazırlık-inşaat çalışmalarında tozlanmayı önlemek amacıyla su gereksinimi olacaktır.  

 
Santral Alanı: Projenin arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarında ortalama 500 kişi 

çalışacak olup; bu kişiler için gerekli su miktarı; (bir kişinin günlük içme ve kullanma suyu 
ihtiyacı 150 lt/kişi-gün alınarak); 

 
500 kişi x 150 lt/kişi-gün = 75.000 lt/gün = 75 m3/gün olarak hesaplanmıştır.  
 
Ayrıca inşaat aşamasında yapılacak işlemlerden dolayı oluşacak tozlanmanın 

önlenmesi amacıyla sulamada kullanılacak su miktarı da yaklaşık 50 m3/gün dür.  
 
Termik santralin işletme aşamasında çalışacak 150 kişi için gerekli su miktarı (bir 

kişinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 lt/kişi-gün alınarak);  
 
150 kişi x 150 lt/kişi-gün = 22.500 lt/gün (22,5 m3/gün) olarak hesaplanmıştır.  
 
Kurulması planlanan ANTES’in işletme aşamasında, santralde yer alacak çeşitli 

işlem ve fonksiyonların yürütülebilmesi için toplam 72 m3/saat su kullanımı söz konusu 
olacaktır. Bu işlem ve fonksiyonları genel olarak kazan make-up (besleme) suyu ve 
soğutma suyu olmak üzere 2 başlık altında değerlendirilmiştir.  

 
Maden Sahaları: Yer altı kömür işletmelerinin arazi hazırlama ve inşaat 

çalışmalarında ortalama 200 kişi çalışacak olup, bu kişiler için gerekli su miktarı (bir kişinin 
günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 lt/kişi-gün alınarak); 

 
200 kişi x 150 lt/kişi-gün = 150.000 lt/gün = 30 m3/gün olarak hesaplanmıştır.  
 
Kömür işletmelerinin inşaat aşamasında yapılacak işlemlerden dolayı oluşacak 

tozlanmanın önlenmesi için ise yaklaşık 50 m3/gün su kullanılacaktır.  
 
Yer altı kömür işletmelerinin işletme döneminde ortalama 150 kişi çalışacak olup, bu 

kişiler için gerekli su miktarı (bir kişinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 lt/kişi-
gün alınarak); 

 
150 kişi x 150 lt/kişi-gün = 22.500 lt/gün = 22,5 m3/gün olarak hesaplanmıştır.  
 
Kömür işletmelerinin işletme aşamasında yapılacak işlemlerden dolayı oluşacak 

tozlanmanın önlenmesi için ise yaklaşık 50 m3/gün su kullanılacaktır.  
 
Kül Depolama Sahası: Kül Depolama Sahasının arazi hazırlama ve inşaat 

çalışmalarında ortalama 30 kişi çalışacak olup; bu kişiler için gerekli su miktarı; (bir kişinin 
günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 lt/kişi-gün alınarak); 

 
30 kişi x 150 lt/kişi-gün = 4.500 lt/gün = 4,5 m3/gün olarak hesaplanmıştır.  
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Ayrıca inşaat aşamasında yapılacak işlemlerden dolayı oluşacak tozlanmanın 
önlenmesi amacıyla sulamada kullanılacak su miktarı da yaklaşık 150 m3/gün dür.  

 
Kül Depolama Sahasının işletme aşamasında çalışacak 10 kişi için gerekli su miktarı 

(bir kişinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 lt/kişi-gün alınarak);  
 
10 kişi x 150 lt/kişi-gün = 1.500 lt/gün (1,5 m3/gün) olarak hesaplanmıştır.  
 
Proje kapsamında çalışanlar ve tozlanma için kullanılacak su miktarları ile ilgili 

bilgiler Tablo V.1.5.1’de özetlenmiştir. 
 
Tablo V.1.5.1. İnşaat ve İşletme Safhalarında Çalışanlar Ve Tozlanma İçin Kullanılacak Su Miktarları 
 

İNŞAAT DÖNEMİ İŞLETME DÖNEMİ Faaliyet / Dönem 
Çalışan 

Sayısı (kişi) 
Su Tüketimi 

(ton/gün) 
Çalışan 

Sayısı (kişi) 
Su Tüketimi 

(ton/gün) 

Tozlanma 
için su 

tüketimi 
(ton/gün) 

Termik Santral  500 75 150 22,5 50 
Kömür Madeni Ocakları  200 30 150 22,5 50 
Kül Depolama Sahası 30 4,5 10 1,5 50 
TOPLAM 730 109,5 310 46,5 150 
 

Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında çalışacak kişiler için gerekli toplam                    
109,5 ton / gün’lük su ihtiyacının ve işletme sırasında çalışacak kişiler için gerekli toplam      
46,5 ton / gün’lük su ihtiyacının ve ayrıca tozlanma için gerekli olacak 150 ton / gün’lük  
sulama suyu ihtiyacının yine aynı mevkide açılacak olan kuyular vasıtasıyla yeraltı su 
kaynaklarından temin edilmesi planlanmaktadır.  

 
Kazan suyu için su hazırlama, arıtma ve demineralizasyon üniteleri kurulacaktır. 

Tesiste kullanılacak Proses Suyu miktarları ve kullanım amaçları Tablo V.1.5.2’de 
verilmiştir. 

 
 
Tablo V.1.5.2. Tesiste Kullanılacak Proses Suyu Miktarları ve Kullanım Amaçları 
 

SU KULLANIM YERİ SU KULLANIM AMACI SU KULLANIM 
MİKTARI1 (m3/saat)

Kazan make-up 
(besleme) 

• Kazanın buhar kaybından ve blöflerden kaynaklanana su eksiğinin 
tamamlanması (kazan dışındaki yan sistemler ve tesis içi kullanma suları 
da bu miktara dahildir) 

15 m3/saat 

Soğutma Yan 
sistemler 

• Kazan dışı ekipmanların soğutma işlemleri, 
• Reçine rejenerasyonu (demineralizasyon ünitesi ve kondensat arıtma 
ünitesinde reçinelerin yenilenmesi işlemi),  
• Kum filtreleri geri yıkama,  
• Kül nemlendirme, 
• Kül stok-kömür boşaltma ünitesi yağmurlama işlemleri 

57 m3/saat  

TOPLAM 72  m3/saat 
 
 
Atık Su 
   
Arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel nitelikli 

atıksudan başka herhangi bir atıksu oluşumu söz konusu değildir. 
        
Arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personel için proje sahası 

içerisinde kurulacak geçici şantiye yapılarından (prefabrik evler, ofisler, yemekhane, 
yatakhane vb. den) kaynaklanacak evsel nitelikli atıksular; kullanılan suyun % 100 
atıksuya dönüşeceği varsayımıyla; termik santralde çalışacak 500 personel için               
75 m3/gün, maden sahalarında çalışacak 200 personel için 30 m3/gün ve kül depolama 
sahasında çalışacak 30 personel için 4,5 m3/gün olacaktır.  
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Kurulması planlanan termik santralden oluşacak tüm atıksular; yapılacak atıksu 
şebeke hattı ile toplanacaktır. Toplanan atıksular, yapılacak paket atıksu arıtma tesisine 
verilecek ve arıtılan su; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Su Ürünleri Kanunu Ek-5 ve 
Ek-6” da verilen deşarj standartları sağlandıktan sonra ilgili Kurumdan “Deşarj İzin 
Belgesi” alınarak en uygun alıcı ortama verilerek bertaraf edilecektir. Proje kapsamında 
oluşacak atıksular ile ilgili bilgi Tablo V.1.5.3’de, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “Atıksu Arıtımının Esasları” adlı kaynakta verilen evsel atıksu özelliklerine 
göre termik santralda oluşacak evsel nitelikli atıksuyun özelikleri ve toplam  kirlilik yükleri 
ise Tablo V.1.5.4’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.1.5.3. Arazi hazırlama ve İnşaat döneminde Oluşacak Atıksu Miktarı 
 

İNŞAAT DÖNEMİ 
Faaliyet / Dönem Çalışan Sayısı 

(kişi) 
Atıksu 

(ton/gün) 
Termik Santral  500 75 
Kömür Madeni Ocakları  200 30 
Kül Depolama Sahası 30 4,5 
TOPLAM 730 109,5 
 
 
Tablo V.1.5.4. Arazi Hazırlık ve İnşaat Aşamasında Çalışacak Kişilerden Kaynaklanması Muhtemel Evsel 
Nitelikli Atıksuların Toplam Kirlilik Yükleri 
 

TOPLAM YÜK (kg/gün) 

PARAMETRE 
ATIKLARDA 

BULUNAN BİRİM 
YÜK DEĞERİ (g/kişi–

gün) 
Santral Alanının  
Arazi Hazırlık ve  
İnşaat Aşaması 

Maden Sahalarının 
Dekapaj ve  
Ön Hazırlık 

Aşaması 

Kül Depolama 
Sahasının 

Arazi Hazırlık ve  
İnşaat Aşaması 

BOI5 45-54 22,5-27 9-10,8 1,35-1,62 
KOI 1,6-1,9 x BOI5 36-51,3 14,4-20,52 2,16-3,1 
Toplam organik karbon 0,6 – 1,0 x BOI5 13,5 -27 5,4-10,8 0,81-1,62 
Toplam katı maddeler 170-220 85-110 34-44 5,1-6,6 
AKM 70-145 35-72,5 14-29 2,1-4,35 
Klorür 4-8 2-4 0,8-1,6 0,12-0,24 
Toplam azot 6-12 3-6 1,2-2,4 0,18-0,36 
Serbest amonyak ≈ 0,6 x toplam N 1,8-3,6 0,72-1,44 0,11-0,22 
Nitrat azotu ≈ 0,0-0,5 x toplam N 0-3 0-1,2 0-0,18 
Toplam fosfor 0,6-4,5 0,3-2,25 0,12-0,9 0,018-0,14 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, “Atıksu Arıtımının Esasları”, 2005 
 
 
Kurulması planlanan termik santraldan, kül depolama sahasından ve maden 

sahalarında çalışacak kişilerden oluşacak evsel nitelikli atıksuların arıtılması için Termik 
Santral Alanına paket atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmaktadır. Arazi hazırlık ve 
inşaat aşamalarında kullanılan arıtma tesisleri işletme aşamasında da kullanılacak olup, 
santral alanına 1 adet 500 kişilik paket atıksu arıtma tesisi Maden sahasına ise 1 adet 200 
kişilik atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Kül depolama sahasında ise SKKY 
“Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 251 sayılı Yönetmelik 
kapsamında sızdırmasız fosseptik inşa edilerek bu noktadan atıksuyun vidanjörler 
yardımıyla Termik Santral alanındaki paket atıksu arıtma tesisine transfer edilmesi 
planlanmıştır. 
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Kurulması planlanan termik santralden oluşacak tüm atıksular; yapılacak atıksu 
şebeke hattı ile toplanacaktır. Toplanan atıksular, yapılacak paket atıksu arıtma tesisine 
verilecek ve arıtılan su; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Su Ürünleri Kanunu Ek-5 ve 
Ek-6” da verilen deşarj standartları sağlandıktan sonra “Deşarj İzin Belgesi” alınarak 
Gerekirse DSİ Bölge Müdürlüğü’nden de deşarj noktası ile ilgili görüş alınarak en uygun 
noktadan alıcı ortama verilerek bertaraf edilecektir. Ayrıca 2005/5 sayılı Atıksu Arıtma 
Tesisi Proje Onayı genelgesi kapsamında atıksu arıtma tesisi projesi onaylatılacaktır. 
“SKKY Tablo 21.1”de verilen deşarj standartları Tablo V.1.5.5’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.1.5.5. SKKY Tablo 21.1 evsel Nitelikli Atıksular için Deşarj Standartları   
(Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOI olarak 5-120 kg/gün arasında, nüfus = 84-2000) 
 

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE (2 Saatlik) KOMPOZİT NUMUNE (24 Saatlik) 

BOİ5 (mg/lt) 50 45 
KOİ (mg/lt) 180 120 
AKM (mg/lt) 70 45 
pH - 6-9 6-9 

 
 
Atıksu arıtma tesisi; biyolojik arıtma tekniklerine göre yapılacak olup, biyolojik atıksu 

arıtma sistemlerinde atık su içerisindeki BOİ5, KOİ ve AKM kirlilik parametreleri asgari 
seviyelere indirilmektedir. Atıksu arıtma tesisine, inşaat aşamasında evsel nitelikli 
atıksuların tamamı verilecek olup, tesis çıkışında suların aynı miktarda çıkacağı 
düşünülmektedir. 

 
Bu arıtma tekniğine göre; arıtma tesisine gelen atıksular; debideki salınımları 

önlemek amacıyla ilk önce dengeleme havuzuna gelecek daha sonra bir pompa yardımı 
ile havalandırma havuzuna iletilecektir. Burada atıksuya bakteri ve hava verilerek 
bakterilerin atıksudaki biyolojik kirliliği ayrıştırması sağlanacak ve atıksu buradan 
çöktürme havuzuna geçirilecektir.  

 
Çöktürme havuzunun tabanına çöken çamurun bir kısmı besleme amacıyla pompa 

yardımı ile havalandırma havuzuna geri verilirken bir kısmı da çamur şartlandırma 
havuzuna verilecektir. Çöktürme havuzunun üst kısmında biriken duru su ise 
dezenfeksiyon havuzuna iletilecek ve burada suya dezenfektan (NaOCl) verilerek 
dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra deşarj edilmek üzere hazır hale gelecektir.  

 
Çamur şartlandırma havuzunda biriken çamura polielektrolit ilave edilerek, 

filtrasyondan geçirilerek % 35 kuru madde içeren çamur niteliğine getirilecek ve organik 
gübre olarak değerlendirilmek üzere kullanıma hazır hale getirilecektir. Bu işlemler 
sırasında çıkan su ise yine havalandırma havuzundan sisteme geri verilecektir. Planlanan 
atıksu arıtma tesisinin akım şeması Şekil V.1.5.1’de verilmiştir. 

 
Firma tarafından arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun ileri arıtmadan (Kum Filtresi 

Besleme Havuzu, Kum Filtresi, Aktif Karbon Filtre ve Filtrelenmiş Su Havuzu vb.) 
geçirilerek suyun geri kazanılması planlanmaktadır. Bu konudaki araştırmalar ve 
çalışmalar devam etmektedir.  

 
Proje kapsamında desülfürizasyon amacıyla kazanda kömürle birlikte yakılacak 

kireçtaşı bölge kaynaklarından satın alınmak suretiyle temin edileceğinden bu başlık 
altında herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 
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Şekil V.1.5.1. Evsel Nitelikli Atıksu Arıtma Tesisi Akım Şeması  
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V.1.6. Arazi hazırlık çalışmaları sırasında ve maden sahasında yürütülecek 
çalışmalar esnasında Hayırlı Barajı ve Sulaması projesine etkilerin incelenmesi, 
kömürün galeri yöntemiyle alınmasıyla oluşacak boşluklar nedeniyle üst 
formasyonun oturması sonucunda çöküntülerin oluşmasının önlenmesi için 
alınacak önlemlerin belirtilmesi,  

 
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Yatağı Modelleme ve 

Ocak Tasarım Ekibi (HÜ-MODEST) tarafından hazırlanan “Muğla, Yatağan, Turgut İR 
38556 ve İR 75300 no’lu linyit sahalarında yapılması planlanan yer altı işletme Projesi için 
Tasman Ön Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. (Bkz. Ek-20) 

 
Bu rapor kapsamında öncelikle proje alanı kısaca tanıtılmış, modellenen kömür 

damarının geometrisi ve yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Saha ile ilgili daha önce 
yapılmış olan çalışma hakkında bazı görüşlere de yer verilmiştir. Üretim sonrasında 
oluşması muhtemel tasman miktarı ve karakteristiği hakkında bilgiler sunulmuştur. Bu 
bağlamda tasman oluşum mekanizması ve etkileyen faktörler hakkında literatür bilgisi de 
verilmiştir. 

 
Ruhsatlara ait sınırlar içerisinde modellenen kömür damarının faylarla bölünmüş 

olduğu görülmüştür. Bu sınırlar içerisinde faylarla birbirinden ayrılmış 6 farklı blok 
belirlenmiştir. Kömür damarının çevresinde bulunan jeolojik birimlerin, sondaj logları 
üzerinde yapılan inceleme sonucunda, mekanik özellikler açısından oldukça zayıf yapıya 
sahip oldukları görülmektedir. Bu nedenle işletmecilik açısından ciddi ölçüde duraysızlık 
problemleri ile karşılaşılması ihtimali yüksektir. Bu damarların eğim açısından uygun 
olmalarına karşın tavan ve taban taşının zayıflığı üretim açısından potansiyel zorlukları 
işaret etmektedir. Ancak tavan tabakalarının zayıf olması yüzeydeki tasman etki sürecinin 
kısalmasına neden olacaktır. Yerüstü kullanımı açısından bu durum bir avantaj olarak 
değerlendirilebilir. 

 
Üretilmeye uygun niteliklere sahip olduğu belirlenen kömür damarının kalınlığı        

1-9,5 m arasında değişmektedir. Kalınlık değişimi işletmecilik açısından olumsuz bir 
durum olarak değerlendirilmelidir. Kalınlık değişimine bağlı olarak üretim yönteminde bazı 
değişikliklerin yapılması gerekeceğinden yapılacak işin standartını oluşturmak 
güçleşecektir. Tasman açısından üretim şekli değerlendirildiğinde, benzer koşullar için 
dünyada önerildiği şekilde, üretilen damar kalınlığının yaklaşık %70’i kadar yerüstünde 
tasman olması beklenmelidir. Üretilecek damar kalınlığının 2-9 m arasında olması 
nedeniyle yerüstünde yaklaşık 1,5-5 m arasında tasman olması kaçınılmazdır. Bu 
miktarda bir tasmanın oluşum evresinde yerüstü faaliyetlerini tamamen önleyici nitelikte 
olması beklenmelidir. Tasman etkisi geçtikten sonra (altında yapılan üretimden yaklaşık 
bir yıl sonra) arazi tekrar tarım amaçlı olarak kullanılabilir. Tasman oluşum mekanizması 
başlığı altında da açıklandığı üzere tasman oluşurken yerüstünde referans alınan bir 
nokta doğrudan düşey yönde oturmamaktadır. Bu referans noktası önce çekme 
gerilmelerine, daha sonrada sıkıştırma gerilmelerine maruz kalacaktır. Bu itibarla, 
madencilik faaliyetleri öncesinde, yerüsütüne döşenecek olan sulama sistemi borularının 
ve kanaletlerinin bu durumdan olumsuz etkileneceği anlaşılmaktadır. 

 
Kömür damarı üzerinde bulunan tabakaların genel itibariyle killi yapıda olması 

nedeniyle kömür damarının metan içerebileceği düşünülmelidir. Bu nedenle işletme 
projesi aşamasında bu durumun araştırılarak gerekli önlemlerin alınması önerilmektedir. 
Üretim alanının kenarında, İR-75300 no.lu ruhsat alanının içinden geçen bir enerji nakil 
hattı bulunmaktadır. Hattın altına gelen kısımlarda kömür damarının kalın olmaması 
nedeniyle üretimi nakil hattına zarar vermeyecek şekilde planlamak mümkündür. 
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 (1)  T.C. Çevre Bakanlığı, Belediyeler İçin Çevre El Kitabı, Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 1998

Sonuç olarak, tasman etkisi sadece üretimin yapılmakta olduğu sahanın üzerinde 
gözleneceğinden, etki alanı dışında kalan diğer tarım bölgelerinde faaliyetlerin 
sürdürülmesinde bir sakınca görülmemektedir. Ancak sulama sistemi kurulu faaliyetlerinin 
üretimi tamamlanan bölgeden başlanarak üretim çalışmaları ile senkronize bir şekilde, 
ardışık olarak yapılması en doğru çözüm olacaktır. 

 
V.1.7. Arazinin hazırlanmasından ünitelerin faaliyete açılmasına dek 

sürdürülecek işler sonucu meydana gelecek katı atıkların cins ve miktarları, bu 
atıkların nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için kullanılacakları,  

 
Planlanan termik santralın arazi hazırlanması ve inşaat aşamasından ünitelerin 

faaliyete açılmasına dek yapılacak çalışmalarda oluşacak katı atıkları, çalışanlardan 
kaynaklı evsel nitelikli atıklar, prefabrik şantiye binaları kurulması durumunda oluşacak 
arıtma çamuru, inşaat malzemeleri kaynaklı katı atıklar, çalışacak araçlardan kaynaklı atık 
yağlar ve ambalaj atıkları olarak sıralamak mümkündür. 

 
İşletme aşamasında ise yine çalışan kişilerden evsel nitelikli katı atık, arıtma 

tesisinden arıtma çamuru, tıbbi nitelikli katı atık, ambalaj atıkları, pil ve aküler ve 
prosesten kül ve alçıtaşı oluşması söz konusu olacaktır.  

 
Termik santralin arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 500 kişi, maden ocaklarının  

arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında 200 kişi ve kül depolama sahasında ise 30 kişi  
görev alacak olup; bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan 
günlük katı atık miktarı 1.21 kg/gün-kişi alınarak);  

 
(500 kişi + 200 kişi + 30 kişi) x 1,21 kg/gün-kişi = 883,3 kg/gün olacaktır. 
 
İşletme aşamasında ise yine çalışan kişilerden evsel nitelikli katı atık, arıtma 

tesisinden arıtma çamuru, tıbbi nitelikli katı atık, ambalaj atıkları, pil ve aküler ve 
prosesten kül ve alçıtaşı oluşması söz konusu olacaktır.  

 
Termik santralin işletme safhasında 150 kişi, maden ocaklarının  işletme safhasında 

150 kişi ve kül depolama sahasının işletme safhasında ise 10 kişi görev alacak olup 
bunlardan kaynaklı evsel nitelikli katı atık miktarı (kişi başına oluşan günlük katı atık 
miktarı 1.21 kg/gün-kişi alınarak);  

 
(150 kişi + 150 kişi +10 kişi) x 1,21 kg/gün-kişi = 375 kg/gün olacaktır. 
 
Evsel nitelikli katı atıklar, proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı 

kapalı çöp bidonlarında toplanarak; geri kazanımı mümkün olan atıklar ayrı konteynırlarda 
biriktirilerek geri kazanım firmalarına  verilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan organik 
atıklar ise çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak; Turgut 
Belediyesi tarafından periyodik olarak alınacaktır. 

 
Atıksu arıtma tesisinden oluşacak arıtma çamurları ise arıtma sistemi kapsamında 

bulunan şartlandırma ve filtrasyon işlemlerinden geçirilerek, “Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği” Madde 28’e göre su içeriği % 65’e getirilerek Turgut Belediyesi’nin belirttiği 
alana iletilerek bertaraf edilecektir. 

 
Arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarından ise; parça demir, çelik, sac, ambalaj 

malzemesi ve benzeri katı atıklarla birlikte elek üstü malzeme (taş, blok, çakıl vb.) atıkları 
oluşacaktır.Bu atıklar hurda olarak toplanarak, proje alanı içinde uygun bir yerde depo 
edilecek ve geri kazanımı mümkün olan atıklar yeniden kullanılacak, geri kazanımı 
mümkün olmayan atıklar ise yine Turgut Belediyesi tarafından alınarak bertaraf edilecektir.  
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İşletme aşamasında uçucu ve yatak külü olmak üzere 2 çeşit kül oluşması söz 
konusu olup, bu küllerin oranı 70:30 civarındadır. Buna göre yaklaşık 32,5 ton/saat uçucu 
kül, 13,90 ton/saat civarında da taban külü olmak üzere 46,40 ton/saat kül oluşması 
beklenmektedir.  

 
Proseste kömürün kireçtaşı ile birlikte yakılması sonucunda oluşan kül; çimento 

fabrikalarında üretimde klinker katkı maddesi olarak, atık çamur stabilizasyonunda, 
alçıtaşı ve briket yapımı vb. alanlarda kullanımı mümkün olduğu için piyasaya satılarak 
değerlendirilecektir.  

 
Tesiste işletme aşamasında çalışacak kişilerin sağlık sorunlarına müdahale etmek 

amacıyla yapılması planlanan ayakta tedavi amaçlı revir ünitesinden oluşacak atıkların 
miktarı belirlenememekle birlikte çok az miktarda olması tahmin edilmektedir. Oluşan tıbbi 
atıklar, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 8. Maddesi’nde belirtilen “tıbbi atık 
üreticilerinin yükümlülükleri” uyarınca diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve Yatağan  
Belediyesi’ne teslim edilecektir. Tıbbi atıkların kaynağında ayrılması ve biriktirilmesi ile 
ilgili yönetmelik şartları yerine getirilecektir. 

        
Ambalaj kağıdı, pet şişe, cam şişe vb. atıklar ise “Ambalaj Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği” 27. Maddesi uyarınca; kullanılan malzeme ve oluştuğu kaynağa 
bakılmaksızın, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı geri kazanım firmalarına 
satılarak değerlendirilecektir. Ayrıca, aynı Yönetmelik uyarınca piyasaya sürülen 
ambalajlarla ilgili bildirim ve geri kazanım yükümlülükleri yerine getirilecektir. Tehlikeli 
kapsamına giren ambalaj atıkları ise, bertaraf edilmek üzere bu konuda lisanslı firmalara 
verilerek bertaraf edilecek olup, atıkların taşınmasının lisanslı araçlarla yapılmasına dikkat 
edilecektir. 

 
İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak araçların bakım ve onarımları en yakın 

yetkili serviste yapılacak, dolayısıyla araçlardan herhangi bir atık yağ oluşması söz 
konusu olmayacaktır. Projenin işletme aşamasında oluşacak tüm katı atıklar için “Katı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”, “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına 
uyulacaktır. 

 
Bertaraf tesislerine aktarılıncaya kadar “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 4. ve 5. 

Bölümlerde öngörülen şartlar sağlanarak, işletme içinde, standartlara uygun geçici 
depolarda depolanacaktır. Daha sonra Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış 
firmalara satılarak değerlendirilecektir. Atık yağların bertaraf tesislerine taşınması lisanslı 
bir taşıyıcı vasıtası ile yapılacaktır.  

 
Proje kapsamında oluşacak katı atıklar, proje alanında uzun süre 

depolanmayacağından koku, görünüş, sızıntı gibi herhangi bir probleme neden 
olmayacaktır. Ayrıca proje kapsamında oluşacak tüm katı atıkların (yemek artığı, ambalaj 
kağıdı, pet şişe, cam şişe vb.) “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Madde 18’de belirtildiği 
üzere; denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere ve ormanlara dökülmesinin 
yasak olduğu konusunda çalışanlar uyarılacaktır. 
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Proje kapsamında santraldan kaynaklanacak kül ve cüruflar için öncelikle 
çimento/alçıtaşı fabrikalarında değerlendirilmeleri planlanmış olup, en olumsuz durum göz 
önüne alınarak, kül ve cürufların geri kazanım olarak değerlendirilemediği varsayımıyla           
1 adet kül depolama alanı geliştirilmiştir. Söz konusu kül depolama alanı 1/25.000 ölçekli 
topoğrafik haritada gösterilmiştir (Bkz. Ek-2).  

 
R.G. 05.04.2005 Tarih ve 25777 Sayı’lı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 26. 

Maddesi’nde “depolama alanlarının tabanına; sıkıştırılmış kalınlığı en az 60 cm. olan kil 
veya aynı geçirimsizliği sağlayan doğal ya da yapay malzeme serilmesi gerektiği ve bu 
malzemelerin geçirimlilik katsayısının (permeabilitesinin) 1.10-8 m/sn’den büyük 
olamayacağı belirtilmektedir. Söz konusu alanların kül depolama alanı olarak kullanılması 
durumunda Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’nde depo tabanı teşkili için belirtilen tüm 
hususlar yerine getirilecek ve 31. Madde uyarınca depo tesisine ruhsat alınacaktır. 
Konuyla ilgili detaylı bilgiler Bölüm V.2.11’de verilmiştir. 

 
V.1.8. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına 

Dek Yapılacak İşlerde Kullanılacak Yakıtların Türleri, Tüketim Miktarları, 
Oluşabilecek Emisyonlar, 

 
Araçlardan Kaynaklı Emisyonlar 
 
Kurulması planlanan ANTES’in, yer altı kömür işletmelerinin arazi hazırlık ve inşaat 

aşamasında greyder, ekskavatör, dozer, kamyon, betoniyer, kompresör, mobil vinç, kule 
vinç gibi çeşitli ağır iş makinelerinin yakıt kullanımı dışında herhangi bir işlemde yakıt 
kullanılmayacaktır.  

 
Ağır iş makinelerinde ve araçlarda genellikle dizel yakıt kullanılacak olup, nadiren 

benzinli araç kullanılacağından benzin tüketiminin dizel tüketimine oranla çok daha az 
olması beklenmektedir. Kullanılacak olan yakıtlar, anlaşma yapılarak açılma izni olan 
benzin istasyonlarıyla anlaşılarak buralardan temin edilecektir.  

 
Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarındaki araçlarda yakıt olarak kullanılacak olan 

motorin ve benzinin özellikleri Tablo V.1.8.1 ve Tablo V.1.8.2’de verilmiştir.  
 
 
Tablo V.1.8.1. Motorinin Özellikleri 
 

ÖZELLİK BİRİM DEĞER SINIR DENEY YÖNTEMİ 

Yoğunluk (15 0C’ta)  kg/m3 820-845  TS 1013 EN ISO 3675 
TS EN ISO 12185 

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar % ağırlık 11 En çok TS EN 12916 
Parlama Noktası   0C 55 En az TS 1273 EN 22719 
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN)           0C   TS EN 116 
 Kıs  (a)                    - 15 En çok  
 Yaz (b)                       5 En çok  
Damıtma            TS 1232 EN ISO 3405 
 250 0C’ta elde edilen             % hacim 65 En çok  
 350 0C’ta elde edilen             % hacim 85 En az  
 360 0C’ta elde edilen             % hacim 95 En az  

Kükürt            mg/kg 50 En çok TS EN ISO 20846 
TS EN ISO 20884 

Karbon Kalıntısı (% 10 damıtma kalıntısında)   % ağırlık 0,30 En çok TS 6148 EN ISO 10370
Viskozite (40 0C’ta)              cst 2,0-4,5  TS 1451 EN ISO 3104 
Bakır Serit Korozyonu (50 0C’ta 3 saat)       No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160 
Kül                  % ağırlık 0,01 En çok TS 1327 EN ISO 6245 
Setan İndisi               hesapla 46 En az TS 2883 EN ISO 4264 
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Su                     mg/kg 200 En çok TS 6147 EN ISO 12937
Toplam Kirlilik             mg/kg 24 En çok TS EN 12662 
Oksidasyon Kararlılığı            g/m3 25 En çok TS EN ISO 12205 
Yağlama özelliği (wsd) 60 0C’ta düzeltilmiş aşınma izi çapı µm 460 En çok TS EN ISO 12156-1 

Kaynak: www.tupras.com.tr 
 
 
Tablo V.1.8.2. Benzinin Özellikleri 
 

ÖZELLIK BIRIM DEĞER SINIR DENEY YÖNTEMI 

Görünüş  Berrak ve parlak  Gözle muayene 
Bakır serit korozyonu  (3 saat 50 0C’ta)  No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160 

Yoğunluk (15 0C’ta) kg/m3 720-775  TS 1013 EN ISO 3675 
TS EN ISO 12185 

Damıtma      TS 1232 EN ISO 3405 
veya ASTM D 86 

 70 0C’ta buharlaşma yüzdesi % hacim    
            Yaz (a)  15-48   
            Kış (b)  17-50   
100 0C’ta buharlaşma yüzdesi % hacim    
           Yaz (a)  40-71   
           Kış (b)  43-71   
 150 0C’ta buharlaşma yüzdesi % hacim 75 En az  
Son kaynama noktası 0C 210 En çok  
Damıtma kalıntısı % hacim 2 En çok  
Mevcut gum (çözücüyle yıkanmış) mg/100 mL 5 En çok TS 1312 EN 26246 
Oksidasyon kararlılığı  dakika 360 En az TS 2646 EN ISO 7536 

Arastirma Oktan Sayısı, RON (c)  95,0 En az TS 2431 EN 25164 
veya ASTM D 2699 

Motor Oktan Sayısı, MON (c)  85,0 En az TS 2232 EN 25163 
veya ASTM D 2700 

Kurşun  mg/L 5 En çok TS 6767 EN 237 
veya IP 224 

Kükürt mg/kg 500 En çok TS EN ISO 20846 
TS EN ISO 20884 

Buhar basıncı  kPa   TS EN 13016-1 veya 
ASTM D 323 

         Yaz (a)       45-60   
         Kış (b)  60-90   
Buhar Kilitleme İndisi (VLI)* Indis    
        Yaz-Kış geçiş dönemi  1150 En çok  

 Benzen % hacim 2,5 En çok TS EN 14517 veya 
ASTM D 5580 

 Olefinler % hacim 18,0 En çok TS EN 14517 veya 
ASTM D 1319 

 Aromatikler % hacim 50,0 En çok TS EN 14517 veya 
ASTM D 1319 

Kaynak: www.tupras.com.tr 
 
 
Projenin arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında, araçlarda kullanılacak yakıtlardan 

yanma gazları emisyonları olan CO, HC ve NOx‘in oluşması beklenmektedir. 
Kaynaklanacak emisyonların miktarı, iş makinasının yakıt türüne, yaşına, bakımına, hızına 
ve arazide yapılan çalışmaya göre farklılıklar göstermekte olup, tüm bu etkenler göz 
önünde bulundurularak, bu tip araçlar için ortalama emisyon faktörleri belirlenmiştir. EPA 
tarafından belirlenen bu emisyon faktörleri Tablo V.1.8.3’de verilmiştir. 
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Tablo V.1.8.3. Emisyon Faktörleri  
 

PARAMETRE HAFİF İŞ MAKİNASI (Dizel) AĞIR İŞ MAKİNASI (Dizel) 

HC (g/km) 0,181 1,313 

CO (g/km) 0,719 5,95 

NOx (g/km) 0,544 4,056 
Kaynak: Mobile Sources Emission Factors, EPA, 1995 
 
 
Proje kapsamında değişik proje alanlarında çalışacak araçlardan yayılacak toplam 

emisyonların kütlesel debileri; aynı anda 8 hafif ve 8 ağır dizel iş makinasının/aracının 
çalışacağı ve araç hızının ortalama hızının 40 km/saat olacağı varsayımlarıyla 
hesaplanmış olup değerler Tablo V.1.8.4’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.1.8.4. Proje Kapsamında Çalışan Araçlardan Yayılan Toplam Emisyonların Kütlesel Debileri 
 

PARAMETRE KÜTLESEL DEBİ (g/saat) KÜTLESEL DEBİ (kg/saat) 

HC (Hidrokarbonlar) 478 0,478 
CO (Karbonmonoksit) 2.134 2,134 
NOx (Azotoksitler) 1472 1,472 

 
 
Tablo V.1.8.4’de de görüldüğü üzere; araçların ortaya çıkardıkları emisyonların 

toplam miktarları oldukça düşük seviyelerde olup, araçların hepsinin aynı yerde ve aynı 
anda çalışmayacakları düşünüldüğünde bu emisyonların proje sahasında oluşturduğu 
kirliliğin mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemeyeceği düşünülmektedir. 

 
Ayrıca çalışacak araçlardan kaynaklanacak emisyonların minimuma indirgenmesi 

için, 08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının 
Kontrolüne Dair Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların 
rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene 
dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır.  

 
 
V.1.9. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına 

Dek Yapılacak İşler Nedeni İle Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültünün Kaynakları 
ve Seviyesi, Kümülatif Değerler, 

 
Proje kapsamında arazi hazırlama ve inşaat aşamasında; kazı, inşaat, montaj vb. 

işlemlerde çalışacak araç ve ekipmanlardan dolayı gürültü oluşumu söz konusu olacaktır. 
Oluşması muhtemel gürültüler ile ilgili tüm hesaplama ve değerlendirmelerin yer aldığı 
Akustik Raporlar ÇGDYY’ne göre hazırlanmış olup, eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-14).  

 
V.1.10. Arazinin hazırlanması ve inşaat alanı için gerekli arazinin temini 

amacıyla elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım 
kabiliyetleri ve tarım ürün türleri,  

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritasına göre Termik 

Santral Alanının küçük bir bölümü “III. Sınıf Sulu Tarım Arazisi, geri kalanı ise VII. Sınıf 
Fundalık Alan”, Kül Depolama Sahasının tamamı  “VII. Sınıf Fundalık Alan” olarak 
işaretlenmiştir.  

 
Proje sahalarının arazi durumları ile ilgili bilgiler Tablo IV.2.8.2.3’de verilmiştir. 
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Proje kapsamında kullanılacak tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılması için, 
19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 
sayılı ‘’Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’’ hükümleri gereğince, Muğla Tarım İl 
Müdürlüğü ve/veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınacaktır.  

 
V.1.11. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Alanı İçin Gerekli Arazinin Temini 

Amacıyla Kesilecek Ağaçların Tür ve Sayıları (Meşçere Tipi, Kapalılığı), Orman 
Alanları Üzerinde Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler, Orman Yangınlarına Karşı 
Alınacak Tedbirler,  

 
Proje alanı ile ilgili 25.08.2009 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla Denizli Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Termik Santral kurulması planlanan 
alan “Orman Alanı”, ve “Makilik Fundalık Çalılık Alan”, çok küçük bir bölümü ise “Tarımsal 
Nitelikli Arazi”, Kül Depolama Sahası “Orman Alanı” olarak işaretlenmiştir. (Bkz. Ek-3) 

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritasına göre Termik 

Santral Alanının küçük bir bölümü “III. Sınıf Sulu Tarım Arazisi, geri kalanı ise VII. Sınıf 
Fundalık Alan”, Kül Depolama Sahasının tamamı  “VII. Sınıf Fundalık Alan” olarak 
işaretlenmiştir.  

 
2000-2001 tarihlerinde yapılan Muğla-Yatağan-Turgut Orman Meşcere Haritasına 

göre Termik Santral alanı; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık alan 
(BÇz.M-T), Kül Depolama Sahası; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık 
alan (BÇz.M-T) olarak işaretlenmiştir.  

 
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2009 tarih ve 

B.18.1.OGM.1.22.03.240.05.29.11/5344-13235 sayılı yazı ile göndermiş olduğu İnceleme 
ve Değerlendirme Formu’na göre, inceleme yapılan toplam 139 ha’lık alan içinde (Termik 
Santal Alanı, Kül Depolama Sahaları toplam alan) 12 ha’lık bir alanın “Orman Sayılan 
Alan” geriye kalan 127 ha’lık alanın ise “Orman Sayılmayan Alan” kapsamında olduğu 
belirtilmiştir. 2009 yılı içerisinde Maliye Hazinesinden tahsisen alınan bu 12 ha’lık alanın 
ağaçlandırıldığı belirtilmiştir. Orman sayılan bu alan Termik Santral Alanı sınırları 
içerisinde kalmakta olup, alanın koordinatları Tablo II.1.1’de verilmiştir.  

 
1/25.000 Ölçekli Arazi Varlığı Haritası ve Orman Meşcere Haritası eklerde verilmiştir. 

(Bkz. Ek-4, Ek-5). 
 
Ayrıca proje sahalarının arazi durumları ile ilgili detaylı bilgi Tablo IV:2.8.3’de 

verilmiştir. 
 
Termik Santral kurulması planlanan alan içerisinde orman arazisi vasfında alanlar 

olup, orman arazisi olması nedeniyle, Çevre ve Orman Bakanlığı, Orman Genel 
Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden konuyla ilgili ve arazi kullanımı ile ilgili 
gerekli izinler alınacaktır. 

 
Proje alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması muhtemel 

flora türleri Tablo IV.2.12.1’de verilmiştir. Bitki türleri için tek olumsuz etki, bitkisel toprak 
örtüsünün sıyrılmasından dolayı meydana gelecek olan biyomas kaybı ile sınırlı 
kalacaktır.  
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V.1.12. Proje ve Yakın Çevresinde Yer Altı ve Yerüstünde Bulunan Kültür ve 
Tabiat Varlıklarına (Geleneksel Kentsel Dokuya, Arkeolojik Kalıntılara, Korunması 
Gerekli Doğal Yerlere) Materyal Üzerindeki Etkilerinin Şiddeti ve Yayılım Etkisinin 
Belirlenmesi, 

 
T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nden 

alınan bilgilere göre; proje sahasında veya etki alanında herhangi bir koruma alanı 
bulunmamaktadır.  

 
Ancak arazi hazırlık ve inşaat aşamasında yapılacak çalışmalarda herhangi bir 

arkeolojik kalıntıya rastlanması halinde çalışmalar derhal durdurulacak ve Muğla Kültür ve 
Turizm İl Müdürlüğü’ne haber verilecektir. 

 
ANTES projesi kapsamında yapılacak arazi hazırlık ve inşaat işlerinden 

kaynaklanabilecek en önemli etki hafriyat çalışmalarından oluşacak toz emisyonu olup, 
bununla ilgili de arazide sulama yapılması, malzemelerin üzerinin kapatılması gibi 
önlemlerin alınmasıyla bu etkinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Dolayısıyla proje 
ve yakın çevresinde yer altı ve yerüstünde bulunan kültür ve tabiat varlıklarına herhangi bir 
olumsuz etkinin olması beklenmemektedir. 

 
Kömür yer altı işletmesi için galerin açılması amacıyla patlayıcı madde 

kullanılmayacaktır. Ancak Termik Santral alanında arazi hazırlık çalışmaları kapsamında 
patlayıcı madde kullanılması planlanmaktadır. Patlayıcı yerleştirilen delikler çok iyi 
sıkılama yapılacak ve parça savrulma riskini önlemek amacıyla deliklerin üzeri 
örtülecektir. Patlatma esnasında her türlü çevre emniyeti alınacak, tüm saha çevresine 
gerekli ikaz levhaları asılacak ve patlatma yapılmadan önce siren ile uyarı yapılacaktır. 
İşletmede tehlikeli, parlayıcı ve patlayıcı özellik gösteren maddeler ile ilgili olarak 
“Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde 
Alınacak Tedbirler” Tüzüğü’ne uyulacaktır.  

 
Ayrıca İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün ilgili maddeleri doğrultusunda tüm 

çalışanlara ortam risklerine göre belirlenmiş standartlara uygun koruyucu malzemeler 
verilerek, kullanım şartlarına uymaları sağlanacaktır. 

 
Faaliyetin tüm aşamalarında; ruhsat ve sertifika verme, maden arama, işletme 

dönemleri işlemlerine, ruhsat alanlarının değiştirilmesine, faaliyetlerin denetim ve 
kontrolüne,  buluculuk hakkına, terk, devir ve intikal işlerine, arama ve  işletmede cevher 
üretim esaslarına, ruhsat sahipleri tarafından düzenlenecek belgelere, ödenecek 
bedellere, faaliyette bulunmak için alınacak izinlere, maden sicili, kamulaştırma 
işlemlerine, ilişkin usul ve esasları kapsayan ‘‘Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’’ 
hükümlerine uyulacaktır. 

 
V.1.13. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına 

Dek Yerine Getirilecek İşlerde Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun 
Konut ve Diğer Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin 
Edileceği, 

 
ANTES’in inşaatı sırasında ortalama 500 kişi, maden sahalarında ise ortalama  200 

kişi çalışacak olup, çalışanların meslek grupları arasında mühendisler, teknisyenler, kazan 
yapımcıları ve montajcılar, marangozlar, duvarcılar, elektrikçiler, kaynakçılar, operatörler, 
şöförler ve vasıflı-vasıfsız inşaat işçileri yer alacaktır.  
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Bu personel (özellikle vasıflı-yarı vasıflı-vasıfsız işçiler) mümkün olduğu kadar 
yöreden temin edilecek olup, bölge dışından gelecek kişiler için prefabrik bekar lojmanları, 
yemekhane, soyunma binası ve sağlık tesisi inşa edilecektir. Personelin santral sahasına 
taşınmaları servis araçları ile yapılacaktır. Çalışanların ihtiyaçları mümkün olduğunca 
santral sahasından karşılanmaya çalışılacak, mümkün olmadığı durumlarda ise en yakın 
yerleşim yerleri olan Turgut Beldesi, Yatağan İlçesi ve/veya Muğla İli merkezinden 
karşılanacaktır. 

 
V.1.14. Arazinin Hazırlanmasından Başlayarak Ünitelerin Faaliyete Açılmasına 

Dek Sürdürülecek İşlerden, İnsan Sağlığı ve Çevre İçin Riskli ve Tehlikeli Olanlar,  
 
ANTES projesinin arazi hazırlık ve inşaat aşaması süresince, insan sağlığı üzerine 

olabilecek etkileri tüm inşaat faaliyetlerinde olabilecek iş kazaları ve potansiyel sağlık 
problemleri olarak sıralamak mümkündür.  

 
İş kazası risk faktörünü düşük düzeyde tutabilmek, iş kazalarını minimuma indirmek 

için önlemler alınacak ve tüm dünyada kabul görmüş güvenlik kurallarından 
yararlanılacaktır. Bu amaçla iş makinelerini kullananların eğitimli ve yeterlilik belgesine 
sahip olmalarına dikkat edilecek, işçilerin çalışma süreleri 10 saat ile sınırlandırılacak, 
işçilerin giyim ve teçhizatına dikkat edilecek, gözlük, eldiven, baret, emniyet kemeri, gibi 
koruyucu ekipman sağlanarak personel tarafından yerinde kullanılıp kullanılmadığı takip 
edilecektir.  

 
Ayrıca olabilecek kazalara karşı şantiye içerisinde yeterli donanımına sahip ilk 

yardım malzemeleri bulundurulacak ve herkesin kolaylıkla ulaşabileceği bir yerde 
muhafaza edilecektir. 

 
Bu etkilerin en aza indirilmesi amacıyla “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”nin  2. 

Bölümü’nde yer alan “işverenin sorumlulukları” bölümünde belirtilen yükümlülükler yerine 
getirilecek ve yönetmelik çerçevesinde alınması gerekli tüm önlemler alınacaktır.  

 
Arazi hazırlık ve inşaat aşamasında oluşması muhtemel emisyon ve gürültü gibi 

kirlilik yaratan faktörler Bölüm V.1’de kapsamında ayrıntılı olarak incelenmiş ve 
yürürlükteki yönetmeliklere göre değerlendirmeleri yapılmıştır. 

 
V.1.15. Proje Kapsamında Yapılacak Bütün Tesis İçi ve Tesis Dışı Taşımaların 

Trafik Yükünün ve Etkilerinin Değerlendirilmesi, 
 
Proje kapsamında inşaat aşamasında gerekli malzemelerin en yakın yerleşim 

yerlerinden tedarik edilmesi planlanmaktadır.  
 
Santral için gerekli kömürlerin ve santraldan oluşacak küllerin depolanması için 

planlanan kül depolama sahalarına taşınım kapalı konveyör sistemlerle yapılacaktır.  
 
Santral alanı, kül depolama alanları ve kömür sahaları, mevcut köy ulaşım yollarına 

cephe konumunda olduğu için proje sahalarına ulaşımda herhangi bir sıkıntı 
yaşanmayacaktır. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde proje kapsamında yeni yol, köprü, 
menfez vb. geçişlerin yapılmasının gerekmesi halinde ilgili kuruluşlardan gerekli izinler 
alınacaktır.  

 
 
 
 
 
 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 158

T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Strateji 
Geliştirme Daire Başkanlığı, Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü’nün her yıl 
yayımladığı “Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük 
Trafik Değerleri ve Ulaşım Bilgileri”nin son (2008 yılı için) yayımlanmış raporunda; proje 
kapsamında kullanılacak 48-79 numaralı Yatağan Turgut arasındaski yollarla ilgili 
herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Ancak 550-14 numaralı Muğla-Yatağan Karayolu ve 
330-03 numaralı Yatağan-Bodrum Karayolu ile ilgili bilgilerden derlenen tablo aşağıda 
verilmiştir.   
 
 

Tablo V.1.15.1. 550-14 numaralı Muğla -Yatağan Devlet Karayolu’nun ve 330-02 numaralaı Yatağan-Bodrum 
Karayolunun 2008 Yılına Ait Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri 

 

         OTOMOBİL ORTA YÜKLÜ 
TİCARİ TAŞIT OTOBÜS KAMYON 

KYM+RÖMORK, 
ÇEKİCİ+YARI 

RÖMORK 

AĞIR 
TAŞIT 

YÜZDESİ 

 KKNO   DİLİM 
NO 

UZUNLUK 
KM   

 YOGT 
Taşıt/Gün   

 YOGT 
Taşıt/Gün   

 YOGT 
Taşıt/Gün  

 YOGT 
Taşıt/Gün   

 YOGT 
Taşıt/Gün    % 

 550-14   1 15 2.985 396 159 867 284 25 
 550-14   2 19 8.336 545 161 923 337 12 
 550-14  3 9 3.253 401 46 677 188 19 

TOPLAM 66 21.060 2.027 525 3436 984 - 
330-02   2 37 3.083 411 45 460 206 16 

 

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü-2008 
 

 

 
 
Şekil V.1.15.1. Muğla Bölgesi Otoyol ve Devlet Yolları Trafik Hacim Haritası-2008 
            Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü-2008 
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Termik Santral Alanının arazi hazırlama ve inşaat aşamasında kullanılacak araçlarla 
ilgili bilgiler Tablo V.1.1.1’de, Kül Depolama Sahasının arazi hazırlama ve inşaat 
aşamasında kullanılacak araçlarla ilgili bilgiler de Tablo V.1.1.2’de, verilmiştir. Tablodan 
da görüleceği gibi Termik Santral Alanının arazi hazırlama ve inşaat aşamasında yaklaşık 
31 aracın (21 araç inşaat aşamasında kullanılması planlanan araçlar + 10 araç özel araç 
olmak üzere), Kül Depolama Sahasının arazi hazırlama ve inşaat aşamasında ise 
yaklaşık 31 aracın (21 araç inşaat aşamasında kullanılması planlanan araçlar + 10 araç 
özel araç olmak üzere) mevcut yollardan faydalanacağı tahmin edilmektedir. İşletme 
aşamasında ise yaklaşık günlük 20 aracın (10 araç işletme faaliyetlerinde kullanılacak 
araçlar + 10 10 araç özel araç olmak üzere) mevcut yolları kullanacağı tahmin 
edilmektedir. Bu kapsamda bahsi geçen yollarda projeden kaynaklanan trafik yükündeki 
artış miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir.  

 
 
Tablo V.1.15.2. Proje Alanınnda İnşaat Ve İşletme Dönemindeki Araç Sayısındaki Artışın Adet Ve Yüzde 
Bazında Değerlendirilmesi 
 

 

Günlük Trafik 
değerleri  

KKNO: 550-14  
(Dilim: 1,2,3) 

Günlük 
Trafik 

değerleri  
KKNO: 330-02 

(Dilim:2) 

Faaliyet 
Kapsamında 
Araç Sayısı 

(günlük) 
(İnşaat) 

Faaliyet 
Kapsamında  

Ek Trafik Yükü 
(%) (İnşaat) 

Faaliyet 
Kapsamında 
Araç Sayısı 

(günlük) 
(İşletme) 

Faaliyet 
Kapsamında  

Ek Trafik Yükü 
(%) (İşletme) 

 550-14 330-02 550-14 330-02 550-14 330-02 550-14 330-02 

Otomobil 21.060 3.083 10 10 0,047 0,32 10 10 0,047 0,32 
Orta Yüklü Ticari 
Taşıt 2.027 411 - - - - - -   

Otobüs 525 45 - - - - - -   

Kamyon 3.436 460 21 21 0,61 4,5 10 10 0,29 2,17 
Kamyon+Römork, 
Çekici+Yarı 
Römork 

984 206 - - - - - -   

TOPLAM 28.032 4.205 31 31 0,11 0,7 20 20 0,07 0,5 
 

Kaynak: 2008 Trafik ve Ulaşım Bilgileri 
Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük Trafik Değerleri ve Ulaşım Bilgileri  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü, Mayıs-2009 

 
 
Bununla birlikte faaliyetin İnşaat ve işletme aşamalarında karayollarının 

kullanılmasında 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu” ve bu kanuna istinaden Karayolları 
ile ilgili olarak çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyulacaktır. 
Ayrıca bozulan yollardan dolayı hem çevre köy halkı, hem de nakliye sırasında 
kullanılacak araçların zarar görmemesi için yol boyu sürekli kontroller yapılacak ve gerekli 
görülen yerlere anında müdahale edilecektir.  

 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yollara herhangi bir zarar verilmeyecek 

olup, zarar verilmesi durumunda tüm zarar, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak 
protokol çerçevesinde yatırımcı firma tarafından karşılanacaktır. Karayoluna giriş-
çıkışlarda ve taşımalarda trafik ile ilgili her türlü güvenlik önlemi, Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda yatırımcı firma tarafından sağlanacaktır. 

 
Ancak proje kapsamında tüm ulaşımın yapılacak servis yolları ve mevcut yollardan 

yapılmasına, tedariklerin dönüşümlü olarak getirilmelerinin sağlanmasına, kullanılacak 
tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma 
alınmasına, bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılmasına ve                 
Trafik Kanunu’na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme 
standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. Yatırımcı firma, gerektiğinde 
bu proje kapsamında kullanacağı tüm yolların rehabilitasyonunu sağlayacaktır. 
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Karayoluna giriş-çıkışlarda trafik güvenliği açısından her türlü güvenlik önlemi 
Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda Ant Enerji San. ve 
Tic.Ltd.Şti tarafından alınacaktır. 

 
V.1.16. Proje Alanında Peyzaj Öğeleri Yaratmak Veya Diğer Amaçlarla 

Yapılacak Saha Düzenlemelerinin (Ağaçlandırmalar, Yeşil Alan Düzenlemeleri Vb.) 
Ne Kadar Alanda Nasıl Yapılacağı, Bunun İçin Seçilecek Bitki ve Ağaç Türleri v.b.  

 
Ülkemiz tarafından 10 Haziran 2003 tarih ve 4881 sayılı "Avrupa Peyzaj 

Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun", bu Kanuna istinaden 
27 Temmuz 2003 tarih ve 25181 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan ve 1 Mart 
2004 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Peyzaj Sözleşmesi’ne göre Peyzaj Planlama; 
peyzajların iyileştirilmesi, onarımı ve yaratılması için yapılan ileriye dönük etkin eylem 
olarak tanımlanmıştır. Bu kapsamda herhangi bir peyzaj planlama eylemi, yöntem olarak 
Peyzaj Analizi ve Peyzaj Değerlendirmesi olmak üzere iki temel aşamaya ayrılabilir. Bu 
projede de belirtilen yöntem temel alınarak değerlendirmeler yapılacaktır. Tablo 
V.1.16.1.‘de çalışmada izlenecek peyzaj planlama süreci verilmiştir.  

 
 
Tablo V.1.16.1. Çalışmada İzlenen Peyzaj Planlama Süreci  

 
PEYZAJ PLANLAMA ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Doğal Peyzaj Analizi 
İklim, bakı, eğim, yükseklik, toprak tipi, doğal bitki örtüsü, 
bitki gelişim dönemi, hakim rüzgar yönü, drenaj deseni, 
hayvan-böcek ve insan davranış biçimleri (lokal 
müdahaleler-tahripler) 

Görsel Peyzaj Analizi Su varlığı, morfolojik yapı, bitki örtüsü (vejetasyon), renk, 
komşu manzara, nadirlik, kültürel değişiklikler PEYZAJ ANALİZİ 

Kültürel Peyzaj Analizi Önemli antik yerleşimler, geleneksel mimari anlayışı 
taşıyan örnekler, tarihi miras alanları 

Peyzaj Gelişim Stratejisi 
Planlama stratejileri, kentsel alanlarda alanın tarihi ve 
kültürel mirasının ileriye taşınması açısından; kırsal 
alanlarda alanın doğal, görsel ve kültürel mirasının ileriye 
taşınması açısından en önemli araçlardan biridir. 

Peyzaj Gelişim Planı 
Eskiyi korumak, özgün ve orijinal olanı korumak, zarar 
görmesini önlemek veya gördüğü zarardan en iyi şekilde 
dönüşümünün sağlanması için yapılan çalışmaların 
oluşum sürecinin bir plan kapsamında ele alınması 

PEYZAJ DEĞERLENDİRMESİ 

Peyzaj Yönetimi 

Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Kapsamında “Peyzaj 
Yönetimi”  sürdürülebilir kalkınma açısından yapılan 
faaliyetlerdir, Bu faaliyetler, peyzajın düzenli bakımını 
yaparak sosyal, ekonomik ve çevresel süreçler 
sonucunda meydana gelen değişikliklere kılavuzluk eder 
ve uyumlaştırır şeklinde ifade edilir. 

 
Bu planlama sürecine göre; faaliyet ünitelerinin inşa edileceği sahalar ve bu 

sahaların çevresi, peyzaj değeri açısından değerlendirildiğinde, seyrek kapalılık ve 
örtülüğe sahip olduğu görülmektedir. Mevcut bitki örtüsünü, çoğunlukla alanda doğal 
koşullarda yetişen zeytinler ve yer örtücüler oluşturmaktadır. Proje alanı ve çevresinde 
bulunan flora listesinin detayı, Bölüm IV.2.12.’de verilmiştir.  

 
Termik santralin inşaatının tamamlanmasından sonra belirlenen açık alanlarda 

çevre düzenlemesi amacıyla faaliyet sahibi tarafından bitkilendirme çalışmaları 
yaptırılacaktır. Bitkilendirme çalışmaları sırasında birincil öncelik, mevcut zeytinliklerin 
korunması ve sürdürülebilirliği olacaktır.   
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Termik Santral alanında, arazi hazırlık aşamasında yapılacak kazı çalışmalarında 
toprak yüzeyinde bulunan nebati (bitkisel) toprak yüzeyden alınarak peyzaj çalışmalarında 
kullanılmak üzere saha içerisinde depolanarak, üzeri hava geçirgenli bir malzemeyle 
kapatılıp, muhafaza edilecektir.  

 
Santral yapı inşaatları ve montajlarının tamamlanmasından sonra depolanan bu 

nebati toprak öncelikli olarak kullanılmak üzere bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun 
olarak bitkilendirme ve çevre düzenleme çalışmalarında değerlendirilecektir. Bu çalışmalar 
işletme dönemi için yapılacak bir peyzaj projesi kapsamında uygulanacaktır.  

 
Doğal Peyzaj Analizi: Termik Santral Alanı ve Kül Depolama Sahası, Muğla İli, 

Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Santral alanının planlandığı 
alana en yakın yerleşim birimi Kırık Köyü olup, alanın 250 metre batısındadır.  

 
Kül Depolama Sahası olarak planlanan alan ise kapalılık ve örtülülük olarak 

değerlendirildiğinde, seyrek bir dağılım gösterdiği söylenebilmektedir. Alanda bulunan 
zeytinlikler, alanın sahip olduğu en önemli peyzaj değerlerindendir. Mevcut bitki örtüsünü 
ağırlıklı olarak Olea europaea (Zeytin), Juniperus excelsa (Boylu ardıç) ve Fraxinus 
angustifolia (Dişbudak) oluşturmaktadır. Proje alanında eğim genel olarak % 0 – >80 
arasında değişmektedir.   
 

Lokal müdahalelerin ve tahribatın olduğu alanlarda ekolojik yaşamın olumsuz yönde 
etkilenmesi kaçınılmazdır. Doğal Peyzaj Analizi açısından önemli olan, canlıların 
habitatlarının ekosistem içindeki bütünlüğünün sağlanmasıdır. Önerilen önlemlerin 
değerlendirilmesi bu planlama bakış açısıyla oluşturulmuştur.   

  
Görsel Peyzaj Analizi: Görsel kalite değerlendirmesi; faaliyet ünitelerinin 

planlandığı alanların gezilmesi ile ve eğer mümkünse havadan geniş kapsamlı 
izlenimlerinin değerlendirilmesi ile yapılır. Bu değerlendirme birçok temel faktörün 
irdelenmesine dayanır. Bunlardan bazıları; morfolojik yapı, bitki örtüsü (vejetasyon), su 
varlığı, renk, komşu manzara, nadirlik, kültürel değişiklikler olarak sıralanabilir. Bu kriterler 
göz önünde bulundurulduğunda puan verilerek sayısal bir değerlendirme söz konusu 
olabilir. 

 
Proje Sahası’nda kentsel peyzajdan bahsetmek mümkün değildir. Hakim olan desen 

kırsal peyzaj niteliğindedir. Alanın kayalık-taşlık (T) bir yapıya sahip olması peyzaj 
çeşitliliğini azaltıcı bir etken olarak kabul edilmesine rağmen, alanın jeomorfolojik yapısı ve 
bünyesinde barındırdığı zeytinlikler nedeniyle, farklı bir peyzaj görselliğine sahip olduğunu 
da ortaya koymaktadır. 

 
Kültürel Peyzaj Analizi: Proje sahasında görülen en önemli kültürel peyzaj değeri, 

alanda uzun zamandır varlığını devam ettiren zeytinliklerdir. Zeytinliklerin alan içerisinde 
korunması, doğal ve kültürel peyzajın sürdürülebilirliğinin en büyük değerlendirme 
indekslerinden biri olacaktır. 

 
• Termik Santralin bulunduğu alana peyzaj planlama kuralları ve hakim rüzgar 

yönünün gerektirdiği şekilde bitkilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu bitkilendirmede 
kullanılacak yerörtücüler konusunda floristik listede belirtilen doğal bitki örtüsünü oluşturan 
türler dikkate alınacak olup, geriye kalan bitkilendirme mevcut zeytinlikler bazında ele 
alınacaktır. 

 
• Termik santral alanı, Yapraklı mahallesine doğu yönünde 1.000 m, Hacıbayramlar 

köyüne kuzeydoğu yönünde 2.000 m, Gelenekler mahallesine kuzeydoğu yönünde 2.500 
m, Aytabanlar mahallesine kuzeybatı yönünde 2.000 m, Kırık köyüne batı yönünde 250 m, 
Batak mahallesine batı yönünde 750 m, Kırıklar köyüne batı yönünde 1.625 m, Zeytin 
köyüne güneybatı yönünde 2.125 m, Turgut beldesine güney yönünde 3.250 m ve 
Yatağan ilçesine güneydoğu yönünde 12.500 m uzaklıktadır.  
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• Proje alanında arazi hazırlığı ve inşaat aşamasında görüntü, gürültü, toz kirliliğini 

önlemek ve oluşabilecek keskin çizgileri yumuşatmak amacıyla Proje alanının dört bir yanı 
hakim rüzgar yönü dikkate alınarak bitkilendirilecektir. Böylece, hem görüntü kirliliği 
oluşturan yapıların oluşturduğu sert görünümler ortadan kalkacak, hem de oluşan 
gürültünün ve tozun derecesi azalacaktır. Bitkilendirme çalışmalarının yapıldığı bölgelere 
levhalar konulacak ve alana girişlerin azaltılması için, gerekli durumlarda çit ya da bitkisel 
bariyerler oluşturulacaktır. Bakı noktaları olarak tanımlanabilecek geniş vista sağlayan 
alanlarda görsel değişim oluşmaması için bu çalışmaların sistematik olarak yapılması 
sağlanacaktır. 

 
V.1.17. Diğer faaliyetler 
 
Bu bölümde incelenecek husus bulunmamaktadır.  
 
B-V.2. Termik Santral ve Kül Depolama Sahasının İşletme Aşamasındaki 

Faaliyetleri, Fiziksel ve Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler 
 
V.2.1. Proje kapsamında tüm ünitelerin özellikleri, hangi faaliyetlerin hangi 

ünitelerde gerçekleştirileceği, kapasiteleri, her bir ünitenin ayrıntılı proses akım 
şeması, temel proses parametreleri, prosesin açıklaması, faaliyet üniteleri dışındaki 
diğer ünitelerde sunulacak hizmetler, kullanılacak makinelerin, araçların, aletlerin ve 
teçhizatın özellikleri ve miktarları, 

 
Kömüre dayalı termik santrallardaki ana işlem, kömürde var olan kimyasal enerjinin 

elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.  
 
Planlanan ANTES Projesindeki prosesi kısaca tanımlamak gerekirse; linyit kömürü, 

kazanda “Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisi”ne göre yakılacak ve yanma 
sonrası oluşan yüksek ısı ile bir takım arıtma işlemleri sonrası saflaştırılan su yüksek 
basınç ve sıcaklıkta buharlaştırılacaktır. Yüksek basınç ve sıcaklıkta elde edilen buharın, 
buhar türbini çalıştırarak mekanik enerjiye dönüştürmesi ve türbinin de jeneratörü 
çalıştırarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi sağlanacaktır. Prosesi daha detaylı 
açıklamak amacıyla, proses üniteleri 3 ana ve 6 yardımcı olmak üzere toplam 9 ünite 
başlığında irdelenmiştir: 

 
A- Ana Üniteler 
 
A.1- Akışkan Yatakta Yakma Kazanı 
A.2- Buhar Türbin Jeneratörü 
A.3- Soğutma Sistemi 
 
B-Yardımcı Üniteler 
 
B.1- Yakıt Hazırlama ve Besleme Sistemi 
B.2- Kireçtaşı Hazırlama ve Besleme Sistemi 
B.3- Su Hazırlama ve Arıtma Sistemi 
B.4- Kül Alma/Uzaklaştırma Sistemi ve Kül Depolama Alanı 
B.5- Elektrostatik Filtre 
B.6- Diğer Üniteler (Kireçtaşı Siloları, Alçak, Orta ve Yüksek Gerilim Şalt Techiatı ve 

Yardımcıları; Kontrol ve Kumanda Techizatı ve Yardımcıları, Kondensat Arıtma Üniteleri   
 
Tesiste ayrıca, İşletme Binası, İdari ve Yardımcı Binalar, Ambarlar, gerekli Atelyeler, 

Garaj, Bekçi Kulübesi, Güvenlik Çitleri ve Tesis içi Yollar bulunacaktır. Tesise ait taslak 
yerleşim planı eklerde verilmiştir. (Bkz. Ek-…) 
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A- ANA ÜNİTELER 
 

A.1- Akışkan Yatakta Yakma Kazanı 
 
Termik santralda buhar elde etmek amacıyla “Dolaşımlı Akışkan Yatak (DAY) 

Teknolojisi” kullanılacaktır. 
 
Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisi 
 
Akışkan yatakta yakma (AYY) teknolojisi, bir termik santralın çevresel etkileri diğer 

proseslere göre minimum olan ve tüm dünyada başarılı uygulamaları bulunan bir teknoloji 
olarak, güvenilirliği ve yanma veriminin üstünlüğü ile dünyaca kabul görmüş bir 
teknolojidir.  

 
Bu teknoloji; kaliteli kömürlerin yanı sıra, başka şekilde değerlendirilmesi mümkün 

olmayan, kükürtçe/külce zengin, düşük kaliteli ucuz yakıtları da temiz ve verimli yakabilen, 
bu nedenle de 1980’li yıllardan bugüne sayıları hızla artan başarılı santral uygulamaları 
sergileyen bir teknolojidir. 

 
AYYT’nin birçok ülkede başarı ile uygulandığı dikkate alındığında ülkemiz kömür 

rezervinin değerlendirilmesi ve doğal gaza yüksek oranda bağımlı kalmamak ve 
konvansiyonel termik santrallerine göre nispeten daha temiz yakma elde etmek adına bu 
teknolojinin ülkemiz kaynaklarına ivedilikle adaptasyonu yerinde olacaktır. Ülkemizde bu 
teknolojiyi gerek proses, gerek ekonomik ve gerekse çevre yönünden tercih ederek 
uygulamaya başlamış işletmeler mevcut olup, yeni tesislerin kurulması da gündemdedir.  

 
AYY teknolojisini, “kömürlü konvansiyonel termik santralleri”nden ayıran en önemli 

teknolojik farklılık kazan kısmındadır. Akışkan yataklı kazanlarda; kazan içerisindeki katı 
parçacıklara, kazan altındaki nozullardan kompresörlerle hava verilerek katı 
parçacıklardan akışkan hale gelmiş bir yatak malzemesi elde edilir. Bu durumdaki katı 
parçacıklar bir akışkanın gösterdiği fiziksel davranışı gösterirler. Milimetre mertebesindeki 
kömür tanecikleri akışkan yatağın yaklaşık % 2’sini oluştururlar. Kömür, askıda eylemsiz 
tanecikler olarak hava içinde mükemmel bir karışmayla yanar ve 850 0C’de yanma 
gerçekleştirilir. Yanmamış kömür tanecikleri ile beraber sürüklenen uçucu kül siklonlar 
vasıtasıyla tekrar yanma odasına gönderildiğinden yanma verimi çok yüksektir. 

 
AYY teknolojisinde desülfürizasyon (yanma sırasında oluşan SO2 gazının bertarafı) 

işlemi, ek bir baca gazı arıtma tesisine ihtiyaç olmadan kazan içinde gerçekleşir. Bu 
amaçla kazana kömürle birlikte belirli özelliklere sahip kireçtaşı beslemesi yapılarak, 
yanma sırasında oluşan SO2’nin tutulması sağlanır. Gazla taşınan küçük tanecikler yakıcı 
çıkışındaki siklonda gazdan ayrılarak yatağa geri beslenmekte bu şekilde kömür ve kireç 
taşının yakıcıda kalma süreleri uzamakta ve dolayısıyla yanma ve kükürt tutma verimi 
artmaktadır.  

 
Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisinin Özellikleri (1) 
 
-Yüksek Yanma Verimi ve Yüksek Isı Transferi Katsayısı:  Mükemmel gaz/katı 

karışımının sağlanması ve yakıtın yatakta kalış süresinin uzunluğu nedeniyle yüksek 
yanma verimi elde edilmektedir. Yatak içerisinde ısı transfer katsayısı çok yüksek olduğu 
için ısı transfer yüzey alanları ve dolayısıyla kazan boyutları konvansiyonel kazanlara göre 
daha küçüktür ve daha az yatırım maliyeti gerekmektedir. Ayrıca diğer sistemlere göre 
daha düşük yanma sıcaklığı olması nedeniyle ısı transfer yüzeylerine kül yapışmaması 
sayesinde % 98’lere varan ısı verimi sağlanmaktadır. 
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-Yakıt Hazırlama Kolaylığı: Kömür kazana verilmeden önce kırıcılardan geçirilerek 
belirli bir boyut aralığına getirilecektir. Akışkan yataklı kazanlara verilen kömür 
konvansiyonel tip termik santral kazanlarına verilen kömüre göre daha iri tanelidir. 
Dolayısıyla, akışkan yataklı santrallarda kömürü pulvenze hale getiren kömür değirmenleri 
bulunmamakta, dolayısıyla kömürün istenen boyuta getirilmesi için daha az enerji 
harcanmaktadır.  

 
-Yakıt Bileşimine Esneklik: Yatak malzemesinin yüksek ısıl kapasitesi sayesinde 

yakıtın yatağa girdiğinde anında ısınması ve parçacıklara yanma için uzun süre 
sağlanması, akışkan yataklı kazanlarda düşük ısıl değerli yakıtların bile rahatlıkla 
yakılabilmesini sağlamaktadır. Aynı sebeplerden akışkan yataklı kazanlar, kül ve kükürtçe 
zengin yakıtların değerlendirilmesine ve düşük kaliteli ikinci yakıtlarla beraber yakma 
işlemine uygundur. Ayrıca bu teknoloji, yakıt bileşimine esnekliği ve bu nedenle işletme 
sırasında bir yakıttan diğerine kısa sürede geçebilme özelliği taşımaktadır. 

 
-Düşük NOx ve SO2 Emisyonları: Yanma sırasında, yakıtın bünyesinde bulunan 

kükürdün oksitlenmesiyle SO2 oluşurken, akışkan yataklı kazanlarda yatak bölgesine 
kireçtaşı beslemesi yapılarak  SO2 tutulur. Kireçtaşı yatağı beslediği anda, sıcaklığın 
etkisiyle endotermik kalsinasyon gerçekleşir: 

 
Kömür içerisindeki kükürdün yanması: 
 
S + O2       SO2 
 
Kireçtaşının kalsinasyonu; 
 
CaCO3     CaO + CO2 
 
Desülfürizasyon reaksiyonu: 
 
CaO + SO2 + 1/2O2    CaSO4 
 
Oluşan SO2, katı faza (CaSO4) geçerek katı atık oluşturur. Oluşan CaSO4, akışkan 

yataklı kazanlara özgü düşük yakma sıcaklıklarında (850 0C) kimyasal olarak kararlı 
olduğundan katı fazda ve bozunmadan kazan dışarısına çıkabilmektedir. Kül ergime 
sıcaklığının altındaki düşük yanma sıcaklığı nedeniyle ısı transfer yüzeylerine kül 
yapışmaması (curuflanma olmaması) sayesinde % 98’lere varan ısı verimi 
sağlanmaktadır. 

 
Bu sistemlerde düşük yanma sıcaklığında (850 0C) çalışıldığından dolayı, havayla 

giren azotun oksitlenmesi (ısıl NOx oluşumunu) en alt seviyeye indirgenmiş olmakta; 
kademeli hava besleme tekniği kullanıldığından dolayı da yakıt azotundan kaynaklanan 
NOx emisyonu son derece düşük seviyelerde oluşmaktadır. Bu nedenlerle akışkan yataklı 
yakma sistemlerinde; NOx ve SO2 emisyon değerleri; pahalı ve karmaşık baca gazı arıtma 
tesislerine gerek olmaksızın, emisyon sınır değerlerinin altında tutulabilmektedir. 

 
-Kullanılabilir Kül: Akışkan yatakta yakma tesislerinin yan ürünü orijinal kömür 

içinde bulunan mineral madde, alçıtaşı ve az bir miktarda kireçten ve yanmamış 
karbondan oluşan kuru küldür. Alkali ve hidrolik karakter taşıyan bu kül çevre sorunu 
yaratmaksızın depolanabilir. Bu kül; uçucu kül olarak alınabildiği gibi kazan altından da 
alınabilmekte olup; atık çamur stabilizasyonu, yol yapımında taban malzemesi, atık 
alanlarının kapatılması, açık maden ocaklarının geri kazanımında dolgu maddesi olarak 
çimento fabrikalarında klinkere katkı malzemesi olarak  kullanılabilir.  
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AYY teknolojileri atmosferik ve basınçlı olmak üzere iki grupta 
sınıflandırılmaktadırlar. Atmosferik basınç civarında çalışanlar “Atmosferik Akışkan Yataklı 
Kazan”, 16 atm’e kadar basınç altında çalışanlar ise  “Basınçlı Akışkan Yataklı Kazan” 
olarak adlandırılırlar. Bunun ardından, hem atmosferik hem de basınçlı akışkan yataklı 
kazanlar, akışkanlaştırma koşullarına bağlı olarak kabarcıklı ve dolaşımlı akışkan yataklı 
kazanlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Bunlar arasında santral boyutunda başarıyla 
uygulanmış ve kullanımı giderek yaygınlaşan tip, atmosferik DAYY teknolojisidir. ANTES 
Projesi’nde de “DAYY Teknolojisi” kullanılacaktır. 

 
Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma (DAYY) Teknolojisi 
 
Akışkan yatak terimi, bir hazne içerisinde öbeklenmiş katı parçacıkların bir dağıtıcı 

plaka aracılığıyla homojen bir şekilde alttan verilen gazla hazne içinde hareketlendirilmiş 
haline verilen addır. ANTES’de kullanılacak bu teknolojide, kazanlarda küçük tanecik 
boyutu ve yüksek gaz hızları sebebiyle parçacıklar yatak ve serbest bölge boyunca 
sürüklenirler. Gaz hızlarının kabarcıklı sistemdekilerin 2-3 katı daha fazla olması 
sonucunda parçacıkların rahatlıkla sürüklenmesi, taneciklerin yoğun ve seyrek bölgelerini 
ayıran belirli bir yüzeyin oluşmasını engellemektedir. Bu sistemlerle, yanma havasının 
kademeli olarak beslenmesiyle yanmanın tüm kazan boyunca sürmesi sağlanır. En alttan 
giren hava miktarı toplam havanın % 60 - % 75’ini oluştururken, geriye kalan hava daha 
yukarı seviyelerden ikincil hava olarak sisteme verilir.  

 
Yanma 800-900°C’da gerçekleşirken, ince tanecikler (<450 mikron) 4-6 m/s yanma 

gazı hızıyla yakıcının dışına taşınırlar. Bu parçacıklar genelde yanma odası çıkışına 
yerleştirilen siklon tarafından tutularak yanma odasına geri gönderilir.  

 
Böylece ‘dolaşım’ gerçekleşmiş olur. Parçacık dolaşımı, parçacıkların ısısından 

maksimum yararlanarak yakıcı duvarlarına verimli ısı transferini ve kazanı terk eden 
parçacıkların geri dönmesi ile kömüre yanma, kireçtaşına da kükürt tutması için yakıcı 
içinde daha uzun kalma süresini sağlamış olur. Ayrıca, geri döndürülen parçacık debisinin 
yanma gazı debisinden çok daha yüksek olması, yanma odası sıcaklığının stabil 
kalmasını sağlar. Yatağın içine yerleştirilmiş kazan boruları bulunmayan bu sistemlerde 
borular yanma odasının duvarlarına ve gaz yolu üzerine yerleştirilir. Kazan duvarlarındaki 
borular gereken ısıyı sistemden alırken, sıcaklığın da belirtilen düzeyde kalması için 
dengeyi sağlarlar. 

 
Akışkan yatakta yakma teknolojisinde yanma sırasında oluşan SO2 emisyonları, ek 

bir baca gazı arıtma tesisine ihtiyaç olmadan yanma odasına kömürle birlikte beslenen 
kireçtaşı ile tutulur. Gazla taşınan küçük tanecikler yakıcı çıkışındaki siklonda gazdan 
ayrılarak yatağa geri beslenir. Bu şekilde kömür ve kireçtaşının yakıcıda kalma süreleri 
uzar ve dolayısıyla yanma ve kükürt tutma performansı artar. 

 
DAY kazanlarda kullanılan kireçtaşı boyutu daha küçük olduğu için, birim ağırlık 

başına kireçtaşı yüzey alanının artması, kükürt dioksit-kireçtaşı reaksiyonunun da hızını 
arttırır. Bu durum, kömürün yapısında bulunan birim kükürt karşılığında sisteme 
beslenmesi gereken kireçtaşı miktarını düşürmektedir.  

 
Kazanda akışkan yatağı oluşturan katı malzemelerin (linyit kömürü ve kireçtaşı) 

yanıcı bileşenlerinin boyutları yanma devam ettikçe küçülecek, boyutu küçülen malzeme 
hava-gaz karışımı ile birlikte taşınacak, fırına bağlanan siklonlara gelecek, bunlardan 
tamamen yanmamış ve boyutu yeterince küçülmemiş olanlar siklonlarda tutulup, siklonun 
hemen altında yeralan kül depolama haznesine aktarılacak ve kül geri dönüş hattı ile 
tekrar yakılmak üzere kazana döndürülecektir. Tamamen yanmış, boyutu siklonlarda 
tutulamayacak kadar küçülmüş olanlar ise, siklondan kurtulup, baca gazı kanalına 
taşınacaktır.  

(1) Prof. Dr. SELÇUK N., “Akışkan Yatakta Yakma Teknolojileri”; Dr. OYMAK O. – BATU A.; “Akışkan Yataklı Kazanlar”
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Siklondan çıkan ve SO2 gazı arıtılmış baca gazı ikinci geçişte yeralan buhar üretim 
ünitesi ısıtıcı boru hatlarında ısısını bıraktıktan sonra, baca gazı kanallarıyla taşınarak 
dönerli hava ön ısıtıcısına girecektir. Bu ısıtıcılar, ikinci geçişin tabanına yakın 
konumlandırılmıştır. Rejeneratif tip bu ısıtıcılarda bir taraftan ısısını bırakan sıcak baca 
gazı geçerken, diğer taraftan kazana gönderilecek taze hava ısıtılmaktadır. Baca gazı, ön 
hava ısıtıcısının altında yeralan elektrostatik toz ünitesine yönlendirilerek, çekme fanları ile 
bacaya gönderilecektir.   

 
Teknoloji gereği, dolaşımlı sistemlerde yakıt bünyesindeki kükürdün çok büyük bir 

bölümü yatakta kireçtaşı ile reaksiyona girerek tutulmuş olduğundan, baca gazlarının 
kükürt içeriği düşüktür. Yatakta oluşan gazların kükürtten arındırılmış olması, düşük 
sıcaklıkta korozyon tehlikesini ortadan kaldırarak, kazan çıkışında baca gazı sıcaklığının 
diğer tip kazanlara göre daha düşük seçilebilmesini, bu da baca gazı ısısından en yüksek 
oranda yararlanılabilmesini sağlar. Bu durum akışkan yataklı kazanların verimini artırır. 

 
Tarif edilen özellikleri itibariyle, ANTES projesinin DAY’ını teknolojinin bu 

elastikliklerini dikkate alarak uç parametrelere göre dizayn ve inşa edilecektir. DAYY 
teknolojisinin genel şematik görünümü Şekil V.2.1.1’de, Proses Akım Şeması Şekil 
V.2.1.2’de ve Kazan Baca Akış Şeması Şekil V.2.1.3’de verilmiştir. 

 
 

 
 
Şekil V.2.1.1. Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisinin Akım Şeması 

                       Kaynak:  www.mimag-samko.com.tr 
 
 
Yanma veriminin iyileştirilmesi ve kazanı terk eden yanmamış kömür miktarının 

azaltılması çalışmaları dolaşımlı akışkan yataklı kazanların geliştirilmesini sağlamıştır. 
Son çalışmalar ise kazan boyutunun küçültülmesi ve enerji üretiminde gaz türbinlerinin de 
kullanımına imkan veren basınçlı akışkan yataklı kazanların geliştirilmesi yönündedir. 
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Akışkan yataklı kazanlar ekonomik açıdan da incelendiğinde, benzer emisyon 
önlemleri alınmış pülverize kazanlardan daha düşük maliyet gerektirdiği görülmektedir. 

 
Akışkan yatakta yakma teknolojisinin avantajları aşağıda özetlenmiştir: 

 
• Mükemmel gaz/katı karışımı ve yakıtın yatakta kalış süresinin uzunluğu nedeniyle 

yüksek yanma verimi sağlanmaktadır. 
• Konvansiyonel kazanlara göre daha küçük boyutlar içerdiğinden ısı transfer katsayısı 

yüksektir. 
• İri tane boyutu nedeniyle yakıt hazırlamada kırıcıların yeterli olması sebebiyle yakıt 

hazırlama kolaylığı sağlamaktadır. 
• Kül ve kükürtçe zengin, düşük kaliteli yakıtların yakılmasında en uygun teknolojidir. 
• Yatak malzemesinin yüksek ısıl kapasitesi sayesinde yakıt bileşimine esnekliği ve bu 

nedenle işletme sırasında bir yakıttan diğerine kısa sürede geçebilme özelliği 
taşımaktadır. 

•  
• Düşük yanma sıcaklığı (850ºC), havayla giren azotun oksitlenmesini (ısıl NOx 

oluşumunu) en alt seviyeye indirir. Yakıt azotundan kaynaklanan NOx emisyonu ise 
kademeli hava besleme tekniği ile son derece düşük seviyelere çekilebilmektedir. 
 
Düşük yanma sıcaklığı aynı zamanda kireçtaşının kükürt tutma verimini artırır ve 

NOx oluşumunu azaltır. Bu nedenlerle NOx ve SO2 emisyonları, pahalı ve karmaşık baca 
gazı arıtma tesislerine gerek olmaksızın, mevcut ve gelecek emisyon sınır değerlerinin 
altında tutulabilir. 

 
Kül ergime sıcaklığının altındaki düşük yanma sıcaklığı nedeniyle ısı transfer 

yüzeylerine kül yapışmaması (curuflanma olmaması) sayesinde %98’lere varan ısı verimi 
sağlanmaktadır. 

 
Akışkan yatakta yakma tesislerinin yan ürünü orijinal kömür içinde bulunan mineral 

madde, alçıtaşı ve az bir miktarda kireçten ve yanmamış karbondan oluşan kuru küldür. 
Alkali ve hidrolik karakter taşıyan bu kül çevre sorunu yaratmaksızın depolanabilir ve 
aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir: 

 
- Atık/çamur stabilizasyonu, 
- Yol yapımında taban malzemesi, 
- Atık alanlarının kapatılması, 
- Açık maden ocaklarının geri kazanımı. 
 
Kazan 
 
Önerilen santralda kullanılacak olan kazan domlu, doğal devir-daimli, yüksek sıcaklık 

siklonlu, yüksek sıcaklık kül geri dönüşlü, dengelenmiş çekişli, tamamen çelik düzeneğe 
sahip olan dolaşımlı akışkan yatak (DAY) kazanıdır. 

 
• Santralda aşağıdaki amaçlarla bir düşük basınçlı / yüksek debili kompresör 

sistemi ve hava/baca gazı sistemi kurulması planlanmaktadır: 
 
• Kazanın yanma işlemi için gereksinim duyduğu havayı, hava ısıtıcısı, birincil ve 

ikincil hava sistemi ve yanma teçhizatından geçirerek sağlamak, 
 
• Yanma odasına ve J vanalarına akışkanlaştırma havasını sağlamak, 
 
• Yanma ürünlerini (baca gazı) kazandan almak ve kazan iç basıncını sabit tutacak 
şekilde  baca girişine kadar taşımak, 
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• Kömür besleyicileri için yalıtım havasını sağlamak, 
 
• Kömür depolama silosundan kömürü alıp, yanma odasına istenilen ve kontrol 

edilebilir miktarda taşımak, 
 
• Tozlaştırılmış kireç taşı silosundan kireçtaşını alıp, yanma odasına istenilen ve 

kontrol edilebilir miktarda taşımak. 
  
Kızgın buhar basıncı, sıcaklık ve debisi, seçilen türbinle uygun olacaktır. Bu 

bağlamda, kullanılması planlanan kazanın ana parametreleri Tablo V.2.1.1’de verilmiştir. 
 
 
Tablo V.2.1.1. Kazanın Temel Teknik Özellikleri 
 

Tanım Birim Kazan-En yüksek Sürekli Hızda 
Kazan tam yükte kızgın buhar debisi ton/saat 460 
Kızgın buhar basıncı Bar (a) 165 
Kızgın buhar sıcaklığı 0C 545 
Tekrar kızdırılmış buhar debisi ton/saat 420 
Tekrar kızdırılmış buhar basıncı bar (a) 41 
Tekrar kızdırılmış buhar sıcaklığı  0C 545 
Kazan besleme suyu sıcaklığı 0C 254 
Kazan verimi  % 90 
Kazana verilen hava debisi ton/saat 678,2 
Çürük Buhar Debisi  ton/saat 305 
Çürük Buhar Basıncı (Vakum) bar (a) 0,05 
Çürük Buhar Sıcaklığı ºC 38 
Tam yükte Yanma Odası Sıcaklığı 0C 871,1 
Kömür boyut dağılımı mm 0 – 10  
Kireçtaşı boyut dağılımı µm 0 - 700 
Tam yükte yanma odası sıcaklığı 0C 871,1 

Not: Basınç birimindeki “a” harfi, mutlak basıncı işaret etmektedir. 
 
 
A.2- Buhar Türbin Jeneratörü 

 
Termik santralda enerji döngü ünitesi, buharın ısı enerjisinin mekanik enerjiye, 

mekanik enerjinin ise elektrik enerjisine dönüştürüldüğü buhar türbini ve jeneratörlerdir.  
 
Buhar türbininde aynı rotor üzerinde yerleştirilmiş hareketli ve sabit kanatlardan 

oluşan yüksek basınç, orta basınç, alçak basınç kademeleri bulunacaktır. Kazanda yanma 
sonrası oluşacak kızgın buhar, türbinin yüksek basınç kademesine girecek ve 
genleşecektir. Sık aralıklı olan türbin kanatlarına çarparak enerjisini rotorlara bırakacaktır. 

 
Yüksek basınç türbininden çıkan buharın ısısı, dolayısıyla enerjisi, kazanın kızdırıcı 

bölümünde tekrar yükseltilecek ve alçak basınç kademesi ile entegre olan orta basınç 
türbinine girecektir. Daha sonra yoğuşturulmak üzere alçak basınç kademesi altında yer 
alan kondensere gönderilecektir. 

 
Türbin ile aynı mekanik aksama (mile) bağlı olarak çalışan stator ve rotordan oluşan 

jeneratörde ise türbin kanatlarına çarparak oluşturulan mekanik enerji elektrik enerjisine 
dönüştürülmektedir. 
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Tablo V.2.1.2. Buhar Türbini Temel Teknik Özellikleri 
 

Tip Üç Kademeli, Tekrar Kızdırmalı 

Taze buhar basıncı (ana kesme vanası girişinde)  165 bar (a) 
Taze buhar nominal debisi 460 ton/saat 
Taze buhar sıcaklığı (ana kesme vanası girişinde) 545 0C 
Tekrar kızdırılmış buhar  basıncı 41 bar (a) 
Tekrar kızdırılmış buhar sıcaklığı 545 0C 
Tekrar kızdırılmış buhar debisi 420  ton/saat 
Güç  160 MW 
Nominal dönüş hızı 3000 dev/dk 
Dönüş yönü Türbinden jeneratöre bakınca saat yönünde 

 
Kazanın hava ve baca gazı sistemi ve kömür ve kireçtaşı besleme sistemleri, 

ünitenin başlangıçtan en yüksek sürekli işletim hızına kadar çeşitli değerleri 
sağlayabilecek şekilde tasarlanacaktır. 

 
Ünitenin hava ve baca gazı sistemi, baca çekişi işletme koşullarını dengeleyecek 

şekilde tasarlanmıştır. Kazan en yüksek sürekli kapasitede iken, sistem, yanma odası 
çıkışındaki hava fazlası katsayısı 1,2 olacak şekilde kazan için toplam yanma havasını 
sağlayacaktır. 

 
Bu sistem, aşağıdaki alt sistemleri içerecektir: 

 
1. Birincil Hava Sistemi (Birincil hava fanı girişinden, birincil hava fanı ve hava 

ısıtıcısı üzerinden yanma odasına kadar) 
 
Birincil hava sisteminin işlevi, yanma odasına akışkanlaştırma havasını, kömürü 

yanma odasına iletmek için sürükleme havasını ve kül soğutucularına soğutma havasını 
sağlamaktır. Sistemin her birinde giriş susturucusu ve yönlendirici kanat bulunan iki adet 
birincil merkezkaç vantilatörü, iki adet buharlı hava ısıtıcısı, bir adet tutuşturma 
destekleyici vantilatör, iki adet kömür dağıtım vantilatörü ve damper vb. bulunmaktadır. 

 
Birincil hava sistemi dört bölüme ayrılır: 
 
Birinci bölüm: Birincil havanın büyük bölümü buharlı hava ısıtıcısı ve tüp tipi ısıtıcı ile 

ısıtılır. Daha sonra sıcak birincil hava, akışkanlaştırıcı hava olarak yanma odası yatağının 
birincil hava kutusuna girer. Yanma odası yatağının altındaki iki adet tutuşturucu brülör, bu 
bölümün by-pass hattına, bir adet tutuşturma vantilatörü tutuşturucu brülörün basınç 
düşüşüne karşı koymak için kurulur.  

 
İkinci bölüm: Sıcak birincil havanın bir kısmı seçici kutulara ve kül 

karıştırıcı/soğutucuların birinci ve ikinci kutularına akışkanlaştırma havası olarak verilir. 
Hava çıkışı yanma odasına gönderilir.  

 
Üçüncü bölüm: Soğuk birincil havanın bir kısmı, birincil hava vantilatörünün çıkışı ile 

buharlı hava ısıtıcısı girişi arasında bulunan birincil hava kanalından kül 
karıştırıcı/soğutucularının son kutularına akışkanlaştırma havası olarak ve soğutma  
yapmak üzere yönlendirilir. Hava çıkışı yanma odasına gönderilir. 

 
Dördüncü bölüm: Sıcak havanın bir kısmı iki adet havalı üfleyici itici fanı vasıtasıyla 

altı adet havalı üfleyici araçlara  bağlanır. 
 
Birincil hava miktarı, yanma için harcanan toplam hava miktarının % 60’ı kadardır. İki 

adet birincil hava vantilatörünün tasarım toplam kapasitesi, girişteki hava sıcaklığı 20ºC 
kabul edilerek, kazanın en yüksek sürekli kapasitede öngörülen birincil hava akışının 
%125’idir. 
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2. İkincil Hava Sistemi (İkincil hava fanı yeniden ısıtma kesme vanası öncesi 
girişinden, ikincil hava fanı ve hava ısıtıcısı üzerinden yanma odasına kadar) 

 
İkincil hava sisteminin işlevi, kazanın yakma işleminde ihtiyaç duyduğu sıcak havayı 

sağlamak ve kömür besleyicilerine soğuk yalıtım havasını sağlamaktır. Sistemde şu 
ekipmanlar bulunmaktadır: İki adet her birinde tek giriş susturucusu ve yönlendirici kanat 
bulunan ikincil merkezkaç vantilatörü, tahliye damperi ve buharlı hava ısıtıcısı vb. 

 
İkincil hava vantilatöründen, ikincil havanın büyük bölümü buharlı hava ısıtıcısı ve 

tüp tipi hava ön ısıtıcısı yoluyla ısıtılır. İkincil hava kutusu vasıtasıyla, sıcak ikincil hava 
direkt olarak yanma odasına verilir. İkincil soğuk havanın diğer kısmı, ikincil hava 
vantilatörü çıkışı ile buharlı hava ısıtıcısı girişi arasında bulunan ikincil hava kanalından 
kömür besleyicilerine yalıtım havası olarak yönlendirilir. 

 
İki adet ikincil hava vantilatörünün toplam kapasitesi, girişteki hava sıcaklığı 20ºC 

kabul edilerek, kazanın en yüksek sürekli kapasitede gerekli olan ikincil hava akışının 
%125’idir. 

 
3. Yüksek Basınç Akışkanlaştırma Havası Sistemi (“J” vanaları fanları 

girişinden, “J” vanaları fanları üzerinden “J” vanaları ve katı Yeniden ısıtma kesme 
vanası öncesi çıkış borularına kadar) 

 
Yüksek basınçlı hava sisteminin işlevi, “J” vanalarına ve katı çıkış borularına gerekli 

yüksek basınçlı havayı sağlamaktır. Sistem şu gereçleri içerir: üç adet susturuculu pozitif 
yer değiştirmeli tip “J” vanası vantilatörü (ikisi asil, biri yedek olmak üzere), damperler vb. 

 
Yüksek basınçlı hava, “J” vanası vantilatörlerinden iki kısma ayrılır. Havanın büyük 

bölümü akışkanlaştırma havası olarak “J” vanalarına yönlendirilir. Yanma odasından yatak 
külünü başarılı bir şekilde kül karıştırıcı/soğutucularına boşaltabilmek amacı ile, havanın 
geri kalan kısmı, yanma odası ile kül karıştırıcı/soğutucuları arasında bulunan katı çıkış 
borularına girer. “J” vanası vantilatörlerinin hava akışını düzenlemek amacıyla, “J” vanası 
vantilatörleri ile birincil sıcak hava kanalı arasına bir bağlantı borusu kurulur. 

 
4. Baca Gazı Sistemi (Hava ısıtıcısı baca gazı çıkışından, Elektrostatik Filtre 

(ESF) üzerinden bacaya kadar) 
 
Baca Gazı sisteminin işlevi, kazandan çıkan baca gazını temizlemek ve kazandaki 

baca çekişini dengelemektir. Sistem şu gereçleri içerir: bir adet elektrostatik filtre (ESF), iki 
adet cebri çekme fanı ve bir baca. Açık hava tipi elektrostatik filtre iki odalı, dört elektrik 
alanlıdır ve verimi %99,9’dan az değildir. Baca gazı akış ve sıcaklık marjinleri, en yüksek 
sürekli kapasitede sırasıyla %10 ve +15ºC’dir. 

 
Yanma ürünleri ilk önce iki adet siklon ayırıcıya girer. Burada, iri taneli uçucu kül 

ayıklanır ve yanma odasına geri gönderilir. İnce taneli uçucu kül içeren baca gazı, ısı geri 
kazanma alanından (heat recovery area) geçer; tozlar elektrostatik filtrede tutulur, cebri 
çekme fanları ve baca yoluyla atmosfere atılır.  

 
Bu proje için her bir sırada üç adet ve peş peşe dört adet olmak üzere toplam 12 

hücreli elektrostatik filtre seçilmiştir.  
 
Cebri çekme fanları merkezkaç tip, çift girişli ve sabit hızda çalışırlar.  
 
Cebri çekme fanlarından sonra metal borulardan oluşan baca gazı hatları, Heller Tipi 

(Kapalı Tip) Soğutma kulesinin içine uzatılarak yaklaşık 50 metre yükseklikte soğutma 
kulesinin tam merkezine yerleştirilecektir (Bkz. Şekil V.2.1.4). 
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Şekil V.2.1.2. Proje Kapsamında Ünitelerin Proses Akım Şeması  
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Şekil V.2.1.3. Proje Kapsamında Kazan ve Baca Akım Şeması  
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5. Kömür Besleme Sistemi (Kömür silosu çıkışından, kömür besleyiciler 
üzerinden yanma odasına kadar) 

 
Kömür besleme sisteminin işlevi, parçacık boyu 0-10 mm arasındaki Linyiti lokal bir 

bunkerden alıp, yanma odasına ulaştırmaktır.  
 
Her bir kömür bunkerinin depolama kapasitesi 350 m³’dür. Bu şekilde toplam 

depolama kapasitesi, kazanın en yüksek kapasitede yaklaşık olarak 10 saat çalışmasını 
karşılayabilecek düzeydedir. Linyit çıkış oluklarından kömür besleyicilerine boşaltılacaktır. 
Her besleyicinin girişinde bir kesme vanası bulunmaktadır. Ağırlık ölçümlü kömür 
besleyicileri kazan için en yüksek kapasitedeki kömür tüketimine uygun olacaktır. 

 
6. Tozlaştırılmış Kireçtaşı Besleme Sistemi (Tozlaştırılmış kireçtaşı silosunun 

çıkışından kireçtaşı püskürtücü ağızlarına kadar) 
 
Tozlaştırılmış kireç taşı besleme sisteminin işlevi, parçacık çapı 0,7 mm’den az olan 

kireçtaşını tozlaştırılmış kireçtaşı bunkerinden alıp, yanma odasına ulaştırmaktır. Dönel 
katı besleme vanası ve kireçtaşı besleyicileri aracılığı ile bunkerden alınan tozlaştırılmış 
kireçtaşı, toz kireçtaşı vantilatörü sayesinde yanma odasına ulaştırılır. Tesiste iki grup 
kireçtaşı sistemi bulunur. Her biri kazanın tam kapasite işletim yükünü kaldırabilecek 
düzeydedir ve normal şartlarda %50 kapasitede çalışırlar. 

 
7. Yatak Külü Soğutma Sistemi 
 
Yatak külü soğutma sistemi için seçici kül karıştırıcı/soğutucuları kullanılacaktır. Bir 

kazan için iki adet kül karıştırıcısı/soğutucusu seçilmiştir ve yanma odasının her iki 
tarafına da konmuştur. Kül karıştırıcılarını/soğutucularını soğutmak için birincil hava veya 
kapalı devre soğutma suyu sistemi kullanılacaktır. 

 
8. Fuel-oil Sistemi 
 
Fuel-oil sistemi yakıtı yanma odasına ve tutuşturuculara sağlamakla görevlidir. Fuel-

oil, her biri 200 m³ olan iki adet yakıt tankında depolanacaktır. Her bir tank daldırma ısıtıcı, 
seviye kontrolü, yangın algılayıcıları ve otomatik yangın söndürme gereçlerinden 
oluşmaktadır. Fuel-oil kazana iki adet %100 kapasiteli pompa setinden biri ile 
pompalanacaktır. 

 
Isıl Sistem 
 
Taze Buhar, Tekrar Kızdırılmış Buhar ve Türbin By-Pass Sistemi 
 
Taze buhar, kazanın kızdırıcı çıkışı kolektöründen türbinin ana buhar vanasına 

yönlendirilecektir. Türbinin yüksek basınç kademesinden çıkan buhar kazandaki Tekrar 
kızdırıcı giriş kolektörüne yönlendirilecektir. Tekrar kızdırılmış buhar, çıkış kolektöründen 
orta basınç bileşik buhar kesme vanasına yönlendirilecektir. 

 
Yüksek basınç bypass sistemi ve alçak basınç bypass sistemi tasarlanacaktır. Bu 

sistem, yük atımını takiben kazanın çalışma koşullarının hızlı bir şekilde dengeye 
gelmesini sağlayacak, ve kazan/türbin ünitelerini türbin jeneratörünün ani olarak tekrar yük 
alımına hazır konumda tutacaktır. Ayrıca devreye alma sırasında buhar ve türbin metal 
sıcaklıklarının dengeli olmasını sağlayarak, türbinin ısıl gerilimini azaltacak ve devreye 
alma zamanını kısaltacaktır. 
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Yüksek basınç bypass sistemi, ana buhar kesme vanası öncesinde bir noktadan 
buharı alarak, basınç düşürme ve kızgın buhar soğutucusundan geçirerek kazan tekrar 
kızdırıcı sistemine gönderecektir. Alçak basınç bypass sistemi, yeniden ısıtma buharı 
kesme vanası öncesinde bir noktadan alınacak, basınç azaltma ve kızgın buhar soğutucu 
üzerinden geçirerek buharı kondensere  gönderecektir. 

 
Türbin Ara Buhar Sistemi 
 
Türbin yüksek basınç bölümünden alınan kademeler arası çekiş buharı ve yüksek 

basınç türbini çıkış buharı, yüksek basınç ısıtıcılarını ayrı ayrı ısıtır. Üçüncü çekiş buharı, 
degazör ve yardımcı buhar kolektörüne; 4, 5, 6 ve 7 numaralı çekiş buharları ise, alçak 
basınç ısıtıcılarına ayrı ayrı buhar temin eder. 

 
Besi suyunu ara çekiş buharıyla ısıtmanın amacı; 
 
Isıl döngü verimini artırmak, 
 
Besisuyu ile kazan boru yüzeyi arasındaki sıcaklık farkını azaltmak ve ısıl çekiç 

oluşumunu azaltmak için kazan besisuyu sıcaklığını yükseltmek, 
 
Kazan besi suyundaki oksijeni ve yoğunlaşmayan gaz içeriğini azaltmaktır. 
 
Türbinin aşırı hızda çalışmasını önlemek için, her ara çekiş buharı borusuna (üçüncü 

ara çekiş buharı hariç) bir motorlu kesme vanası ve havalı kontrol vanaları konulacaktır. 
Buharı degazör ve yardımcı buhar sistemine temin eden üçüncü ara çekiş buharı 
borusuna iki adet havalı kontrol vanası konulacaktır. 

 
Besisuyu Sistemi 
 
Besisuyu sistemi, kazana besleme suyunu bütün işletme koşullarında, gereken 

miktar ve kalitede sağlamalıdır. Isıl döngü verimini artırmak için, ara çekiş buharı besleme 
suyunu YB ısıtıcılarında ısıtır. Normal işletme koşullarında, biri yedek olmak üzere iki adet 
%100 kapasiteli, motorlu, değişken hızlı besisuyu pompası bulunacaktır. 

 
Soğutma Suyu Sistemi 
 
Santralın kurulacağı bölgede, su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle, Islak (açık) 

soğutma kulesi tipi yerine aşağıda çalışma prensibi gösterilen ve Heller tipi olarak da 
adlandırılan Kuru (kapalı) tip soğutma suyu çevrimi kullanılacaktır.  
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Şekil V.2.1.4: Heller Tipi (Kapalı Tip) Soğutma Kulesi Çalışma Prensibi 
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Konvansiyonel termik santrallarda, türbinden çıkan kullanılmış (çürük) buhar, içinden 
soğutma suyunun geçtiği kondenser borularına çarparak yoğuşur ve kondenser altındaki 
kapta toplanır. Burada santral su buhar çevriminde sirküle eden kondensat ve buhara 
ilave olarak, ondan tamamen bağımsız bir soğutma suyu çevrimi bulunmaktadır. Buharı 
yoğuştururken kendisi de ısınan soğutma suyu, soğutma kulesine gönderilir ve açıkta 
hava ile temas ederek soğur. Yaklaşık 27 ºC ile 35 ºC arasında değişen sıcaklıklarda 
soğutma suyu sirkülasyonu sürekli olara devridaim yapar. Ancak, açık hava ile temas ve 
soğuma sırasında soğutma suyunun önemli bir kısmı buharlaşarak havaya karışır ve 
kaybedilir. Bu nedenle, bu kaybı telafi etmek üzere, ıslak tip (açık) soğutma suyu 
çevriminde çok fazla miktarda katma suyuna ihtiyaç vardır. (Yaklaşık olarak her MW için 
2,5 ton/saat.) 

 
Heller tipi kuru (kapalı) soğutma sisteminde ise, bağımsız bir soğutma suyu çevrimi 

yoktur. Kazan su-buhar çevriminde devridaim yapan ve kondensat tabir edilen saf suyun, 
kondenser çıkışında bir bölümü alınarak tamamen kapalı borular içinde soğutma kulesine 
gönderilir ve soğutulduktan sonra türbin çıkışındaki çürük buhar üzerine püskürtülerek 
çürük buharın yoğuşmasını sağlar. Bu sistemde açık hava ile herhangi bir temas 
sözkonusu olmadığı için, ıslak tip soğutma sistemindeki gibi su kaybı yoktur. Bu nedenle, 
Heller tipi soğutma sistemi, su kaynaklarının az olduğu bölgelerde tercih edilmektedir. 
Ülkemizde, EÜAŞ’a ait Hamitabat (1120 MW) ve Çan (320 MW) Termik Santralları ile özel 
sektöre ait Gebze (1554 MW) ve Adapazarı (777 MW) santrallarında bu tür soğutma 
sistemleri kullanılmaktadır. 

 
Ana Bina 
 
Eşit kolon aralıklarına (aralıklar 12 m) sahip olan ana bina, türbin binası, degazör ve 

silo binası, DAY kazan binası, elektrostatik filtre, emiş fanı vantilatörleri, soğutma kulesi ve 
baca gibi kısımlardan oluşur.  

 
Türbin Odası 
 
Türbin/jeneratör ünitesi kazanlara diklemesine yerleştirilecektir. Bu şekilde, türbin 

odası için 6 kolon boşluğu yapılacaktır. Türbin/jeneratör odası kazan bölümünden 
bağımsız bir ada gibi düzenlenecektir. Dikey tipli YB/AB ısıtıcılar buhar türbininin kazan 
tarafına yerleştirilecektir. İki adet motorlu besisuyu pompası zemin kata yerleştirilecektir. 
Ana Kondensat Pompaları kazan duvarına yakın bölümde kondenser hizasında -4,0 m 
kotuna konulacaktır. İki adet vakum pompası ve yardımcı ekipman zemin kata ve yağ 
sistemi zemin katta buhar türbininin yanına konulacaktır. Bakım için gerekli alan 
bırakılacaktır. 

 
Türbin/jeneratör parçalarını, ısıtıcıları, kondens pompalarını, besisuyu pompalarını 

ve yağ soğutucularını bakım sırasında kaldırmak için, türbin odasına 75/20 ton kapasiteli 
gezici tavan vinci konulacaktır. 

 
Degazör ve Kömür Siloları Bölümü 
 
Zemindeki sabit bölüm güç kaynağı odası ve şalt odasını içerecektir. 9,5 m 

seviyesindeki yedi adet göz, kontrol odası, elektrikli cihaz odası olarak kullanılacak ve 
kazan ile türbin arasındaki buhar boru hattı elektrikli cihaz odasının üstünden geçecektir. 
Degazör ve su tankı, kömür besleyicileri, kireçtaşı besleyicileri ve kireçtaşı tozu vantilatörü 
22,0 m seviyesine konulacaktır. Degazör ve su deposu sabit uçta konumlandırılacaktır. 
Kömür bant konveyörün seviyesi 31 m yüksekliğinde olacaktır. Kömür konveyörü ve toz 
tutucu, toz kireçtaşı deposu üzerinde konumlandırılmıştır. Kömür konveyör bant hattı 
seviyesi altına dört adet kömür bunkeri ve bir adet toz kireçtaşı bunkeri 
konumlandırılmıştır. Kömür siloları bölümünün tavan yüksekliği 38 m’dir. 
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Kazan 
 
Kazanın önünde inceleme ve bakım için 4 m genişliğinde bir geçiş bulunacaktır. 

İşletme katı yüksekliği 9,5 m’dir. İki takım birincil hava vantilatörü, iki takım ikincil hava 
vantilatörü, üç takım yüksek basınç akışkanlaştırma havası vantilatörü, iki takım havalı 
sürükleme destek vantilatörü, bir adet tutuşturma destek vantilatörü ve bir adet cüruf 
taşıyıcısı kazan dairesinin 0 m seviyesine kurulacaktır. 

 
Daimi blöf kabı kazan binasının zemin katında bulunacaktır. Cüruf kutusu kazanın 

kenarında konumlandırılmıştır. Kazan dairesinin dışında, üç sıralı ve peş peşe dört geçişli 
(12 elektrik hücreli) bir ESF (elektrostatik filtre), iki adet cebri çekme fanı ve soğutma 
kulesi içine yerleştirilmiş bir adet baca vardır. Kazan ile ESF arasında yangın söndürme 
geçişi vardır. 

 
Santraldaki ana blok boyutu ile ilgili bilgiler Tablo V.2.1.3’de sunulmuştur. 
 
Kömür Taşıma-Depolama Sistemi 
 
Kömür taşıma-depolama sistemi 460 ton/saat buhar üretim kapasiteli DAY kazanı 

için tasarlanmıştır. Tasarım, kömür alma haznesinden, depo bölmesinin iletim katı 
üzerindeki taşıyıcı banta kadar ve kömür stok sahası tesisi, kırıcı tesisi, konveyör bant, 
kömür numune alma, diğer yardımcı cihazlar, kömür taşıma-depolama sisteminin kontrolü, 
çelik yapı tasarımı ve sınır duvarının içinde kalan su yıkama ve vakumlu temizleme 
tesisini içermektedir. 

 
 
 
 
Kömür Stok Sahası Tesisi 
 
Açık kömür stok sahasının boyutları 80 m × 115 m, kömür yığınlarının yüksekliği     

6-8 m seviyesinde olacaktır. Sahanın stoklama kapasitesi yaklaşık 55.000-75.000 ton 
arasında olup, bu miktar, yaklaşık olarak kazanın tam yükte 18-25 günlük kömür 
tüketimine eşittir. Kömür stok sahasında iki adet kömür park makinesi bulunacaktır. Bu 
makineler bantlı ve kazıyıcı sistemli olup, aşağıda belirtilen dört farklı konumda 
çalışabilecektir:  

 
Ocaktan gelen kömürü sahaya stoklama, 
Sahadaki stoktan alıp kazana kömür verme, 
Ocaktan gelen kömürü doğrudan kazana gönderme, 
Ocaktan gelen ve stoktan alınan kömürü karıştırarak kazana gönderme. 
 
Bir adet buldozer, kömür stok sahasındaki çalışmalarda yardımcı olmak üzere 

bulundurulacaktır. 
 
Tablo V.2.1.3 Ana Bloğun Boyutu 
 

No Madde Birim Değer 
1 Türbin Binası   
 Türbin binası kolon mesafesi m 12 
 Türbin bloğunun uzunluğu m 72 
 Genişlik m 27 
 İşletme katı yüksekliği m 9.5 
 Tavan yüksekliği m 27 
2 Degazör ve Kömür Siloları Bölümü   
 Genişlik m 16 
 Ham kömür siloları yüksekliği m 31 
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 Tavan yüksekliği m 38 
3 Kazan   
 Genişlik m 42 
 Uzunluk m 42.5 
 Yükseklik m 55 
4 Kazan arkası   

 Kazanın baca merkezine uzaklığı  m 67 
 
 
Kırma Tesisi 
 
Kırma tesisi, stok sahasından kazana giden kömürün transfer noktasında 

konumlandırılmıştır. Kömür eleğinin işlevi, taşıyıcı banttan gelen kömürü elemek olacaktır. 
Parçacık boyu 9 mm’den az olan kömür, eleği bypass edip, doğrudan kazana giden 
müteakip banda iletilecektir. Parçacık boyu 9 mm ile 50 mm arasında olanlar, 
tozlaştırılmak üzere tekrar kömür kırıcılarına gönderilecektir. Elek yüzeyinin genişliği 1000 
mm’dir ve bu değer kırıcının girişi ile benzerdir. Tesisin özellikleri aşağıda özetlenmiştir: 

 
Adet     : 2 set 
Kapasite     : 200 ton/saat (yaklaşık %150 kapasite) 
En yüksek giren kömür boyutu  : ≤ 50 mm 
En yüksek çıkan kömür boyutu  : ≤ 9 mm 
 
Kömür İletim Sistemi Tanımı 
 
Kazan besleme taşıyıcı sisteminin bant genişliği 500 mm olacaktır. Taşıyıcı bant hızı 

2,5 m/s ve kapasitesi 300 ton/saat olacaktır. Tesis için tek yönlü taşıyıcı bant yapılacaktır. 
Ayaklık genişliği 2800 mm olacaktır. Kömür İletim Sistemi Akış Şeması Şekil V.2.1.5’de 
verilmiştir. 

Manyetik Ayırıcılar 
 
Manyetik ayırıcılar kendi kendine temizlenen askıda tip olacaktır. Manyetik ayırıcılar 

hacmi 25 mm³’e kadar olan döküntü demir ve çeliği alıcı kaplara ayıracaktır. 
 
Kömür Örnekleme Sistemi 
 
İki adet birincil örnekleyicili bir adet modüler iki aşamalı örnekleme sistemi kazana 

giren kömürü “yakıldığı bazda” analiz etmek için temin edilecektir. Her iki örnekleme 
sistemi de otomatik olarak ve sürekli çalışabilir. 

 
Tartılar ve Ayarlama Cihazları 
 
Kömürün santral stok sahasına geliş miktarını ölçmek için bant kantarı ve acil 

durumlarda kamyonla taşıma yapıldığı hallerde ve kireçtaşını tartmak üzere kamyon 
kantarı kullanılacaktır. Bu amaçla, iki adet kamyon kantarı kullanılacak olup, bunlar 50 ton 
kapasiteli ve tam yüklü kamyonları tartmakta kullanılacaktır. Bant kantarları, stok sahasına 
giren ve kazana giden taşıyıcı bantlar üzerine yerleştirilecektir. Bant kantarlarının 
hassaslığı, taşıyıcı kapasitesinin %20’den %100’e kadar olan aralıkta %±0,25’den daha iyi 
olacaktır. 

 
Bakım ve Kaldırma Tesisleri 
 
Bakım ve onarım için kaldırma gereçleri, kırıcı binasında, siloların üstünde ve 

altında, bunker bölmelerinde ve her aktarma istasyonunda uygulamada olacaktır.
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Şekil V.2.1.5: Kömür İletim Sistemi Akış Şeması 
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Kömür Taşıma-Depolama Sisteminin Kontrolü 
 
Bütün ikili hatlardaki gereçler aynı anda işletmeye  alınabilecektir. PLC bazlı kontrol 

sistemi ve endüstriyel TV görüntüleme sistemi tüm kömür taşıma-depolama sistemi 
işletme kontrolü için tercih edilmiştir. 

 
Kireçtaşı ve Kül Miktarlarının Hesaplanması 
 
Enerji santralı bir adet 460 ton/saat buhar kapasiteli DAY kazanı ve bir adet 160 

MW’lık türbin/jeneratörden oluşmaktadır.  Santral toplam brüt verimi %39, Kömür Alt Isıl 
Değeri 2482 kCal/kg, Tam Yükte Yıllık Çalışma Süresi 7500 saat  olarak alındığında 
kömür ve kireçtaşı tüketimi aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır: 

 
Santral Toplam Verimi   : 860 /0.39 = 2205 kCal/kWh 
Birim Kömür Yüketimi   : 2205/2482 = 0.888 kg/kWh 
Yıllık Enerji Üretimi   : 7.500 x 160.000 = 1.200.000.000 kWh 
Yıllık Kömür Tüketimi   : 0.888 x 1.200.000.000 = 1.065.600 Ton 
Saatlik Kömür Tüketimi   : 142 Ton/saat 
 
Kireçtaşı Tüketimi miktarları, her ne kadar kullanılacak kömür ve kireçtaşı 

nümuneleri üzerinde yanma testi yapıldıktan sonra kesinleştirilecekse bile, teorik olarak 
bazı hesaplamalar yapmak mümkündür. 

 
Akışkan yataklı kazanların teknolojisinin anlatıldığı bölümde, desülfürizasyonun 

aşağıdaki reaksiyonlar çerçevesinde meydana geldiği belirtilmişti: 
 
Kömür içerisindeki kükürdün yanması: 
S + O2  SO2 
Kireçtaşının kalsinasyonu: 
CaCO3  CaO + CO2 
Desülfürizasyon reaksiyonu: 
CaO + SO2 + 1/2O2  CaSO4 
 
Stoykiyometrik olarak, bu reaksiyonların ideal bir şekilde gerçekleştiği farz edilirse, 

aşağıdaki miktarlar hesaplama yoluyla elde edilebilecektir: 
 
Saatlik Kömür Tüketimi : 142 Ton 
Saatlik Kömür Miktarının içindeki  
Yanabilir Kükürt Miktarı                    : 142 x %0.59 = 0,834 Ton 
Bu miktardaki kükürtü reaksiyonla  
emebilecek Kireçtaşı miktarı             : 0,834 x 50/16 = 2,6 Ton. 
 
Ancak, bilindiği üzere, hiç bir reaksiyon ideal şartlarda meydana gelmemektedir. 

Kazana giren kireçtaşının tane iriliği, kazan içinde yanma esnasında kireçtaşı ve kömürün 
birlikte kalma süresi v.s. desülfürizasyon verimini artırsa dahi, genellikle stoykiyometrik 
olarak yeterli miktarın yaklaşık 2.5 katı kireçtaşı gerekmektedir.  

 
Bu durumda: 2.6 x 2.5 = 6.5 ton/saat Kireçtaşı tüketimi sözkonusudur. 
 
 
Tablo V.2.1.4. Kömür ve Kireçtaşı Tüketimi 

 
Madde Saatlik Tüketim Yıllık Tüketim 

Kömür 142 ton/saat 1.065.000 ton 
Kireçtaşı 6.5 ton/saat 48.750 ton 
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Bu miktardaki kömür ve kireçtaşı kullanımı sonucunda ise, meydana gelen uçucu kül 
ve yatak külü miktarları aşağıdaki gibi hesaplanabilir: 

 
Kömür içindeki kül miktarı   : % 27.47 
Kömürden dolayı oluşan kül miktarı  : 142 x 27.47/100 = 39 Ton/Saat 
Desülfürizasyon sonucu oluşan CaSO4 miktarı: 2.6 x 68/50 = 3.54 Ton/Saat 
Reaksiyona girmeyen kireçtaşı miktarı : 6.5 – 2.6 = 3.9 Ton/Saat 
Toplam Kül Miktarı    : 39 + 3.54 + 3.9 = 46.44 Ton/Saat 
Uçucu Kül ile Yatak Külü arasındaki bölümleme genellikle %70 - %30 civarında 

olduğu dikkate alınırsa: 
 
Uçucu Kül Miktarı    :  46.4 x 70/100 = 32,5 Ton /Saat 
Yatak Külü Miktarı    :  46.4 x 30/100 = 13,9 Ton/Saat 
 
olarak bulunur. 
 
Kül Taşıma-Depolama Sistemi ve Kireçtaşı Taşıma Sistemi 
 
Kül Alma Sistemi ve Kireçtaşı Taşıma Sistemi 
 
Kazanın uçucu kül ve yatak külü deşarj miktarı Tablo V.2.1.5’de verilmiştir. 
 

 
Tablo V.2.1.5. Kazanın Uçucu Kül ve Yatak Külü Deşarj Miktarı 
 

Saatlik Uçucu Kül ve Yatak Külü Miktarı 
(ton/saat)* 

Yıllık Uçucu Kül ve Yatak Külü Miktarı 
(ton/yıl)* Kazan Buhar 

Üretim 
Kapasitesi 

Uçucu Kül 
ve Yatak 
külü 

Uçucu kül Yatak Külü Uçucu Kül ve 
Yatak Külü 

Uçucu Kül Yatak Külü 

460 (ton/saat) 46,4 32,5 13,9 348.000 243.600 104.400 
* Santralın tam yükte yıllık çalışma saati 7500 saat olarak alınmıştır. 
 
 
Yatak Külü Giderim Sistemi 
 
Sistemin Akım Şeması 
 
Yatak külü soğutucuları → Sıyırıcı Konveyör → Kovalı Elevatör → Yatak külü 

deposu→ Kuru kül boşaltıcısı → Uzaklaştırma kamyonu → Kullanıcı 
 
Sistemin Tanımı 
 
Sistemin işlevi mekanik yolla, akışkan yatak altından çıkan külü yatak külü deposuna 

taşımaktır. Kazan yanma odasının altında iki adet yatak külü soğutucusu mevcuttur. Kül 
çıkış sıcaklığı 150°C’den fazla değildir. 

 
Yatak külü direkt olarak sıyırıcı taşıyıcıda toplanacak, kovalı elevatör ile 

yükseltilecek ve yatak külü silosuna boşaltılacaktır. Kül, daha sonra, kapalı ve mekanik bir 
sistemle nakledilecektir. 

 
Yatak külünün deşarj miktarı 13.9 ton/saat olarak öngörülmüştür. Sistem kapasitesi 

deşarj külünün 2x% 150’sine göre belirlenmiştir. Bu değer yaklaşık olarak 2×20 ton/saat 
değerine denk gelmektedir.  

 
Yatak küllerinin depolanması için tam yükte yaklaşık 24 saatlik depolama 

kapasitesinde (350 m³’lük) bir silo kullanılacaktır. Yatak külü, kuru kül boşaltıcısıyla 
uzaklaştıracak olan kamyona veya nemlendirilerek taşıyıcı konveyöre boşaltılacak ve 
daha sonra kül bertaraf alanına nakledilecektir. 
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Uçucu Kül Taşıma Sistemi 
 
Akım Şeması 
 
ESF hazneleri → Kap → Kül silosu  
Hava ön ısıtma hazneleri → Kül silosu→ Kamyon → Kullanıcı 
 
Büyük hacimsel debilerdeki tozlu atık gazların temizlenmesinde elektrostatik filtreler 

kullanılır. Elektrostatik filtreler düşük basınç kayıplarında küçük tanecik boyutları için 
yüksek verime sahiptirler. Elektrostatik filtreler, bir gaz akımı içerisinde toz taneciklerini, 
elektriksel bir yükle yükleyerek toplarlar. Yüklenen tanecikler, ters yükle yüklenmiş bir 
plakadan meydana gelmiş toplama elektroduna sürüklenirler. Elektrostatik filtre 
kullanmanın bazı avantajları şunlardır: 
 

- Yüksek toplama verimi, 
- Çok küçük tanecikler toplama özelliği, 
- Katı ve sıvılarda kullanma imkanı, 
- Düşük basınç kaybı, 
- Düşük enerji tüketimi ve işletme masrafları, 
- Yüksek gaz çıkış debilerinde çalışabilme olanağı. 

 
Elektrostatik filtreler, termik santrallarda, yakıtın yanması sonucu oluşan baca 

gazının içerdiği uçucu küllerin atmosfere atılarak çevre kirliliğine neden olmasını önlemek 
için baca gazının içerdiği uçucu küllerin tutulması amacıyla kullanılmaktadır. Elektrostatik 
filtreler hava ısıtıcıları ile cebri hava çekme fanları arasına yerleştirilir. Böylece baca 
gazının içerdiği uçucu küllerin, gaz kanalları ve fan kanatlarında abrazyon (katı 
aşındırması) hasarları oluşturması da önlenmektedir. Elektrostatik filtreler, askıda katı 
madde içeren gazların, oluşturulan elektrik alanı içinden geçirilerek, bu katıların yükleme 
elektrodları ile elektriksel olarak negatif yükle yüklenmesi ve negatif yüklenmiş askıdaki 
katı maddelerin pozitif toplama elektrodunda toplanarak gazdan ayrılması ilkesi ile 
çalışmaktadır. Toplama elektrodları üzerinde toplanan kül, elektrodların belirli aralıklarla 
silkelenmesi sonucu elektrofiltre altındaki kül bunkerlerine dökülmektedir. Kül 
bunkerlerinde biriken kül, genel olarak, basınçlı hava (pnömatik olarak) kül silosuna 
taşınmaktadır. 
 

Elektrostatik filtrelerde elektrik alanı, yüksek gerilim trafosundan elde edilen ve bir 
doğrultmaç ile doğru akıma dönüştürülen yüksek gerilim ile oluşturulmaktadır. Yükleme 
elektrodları, doğrultmacın negatif ucuna, toplama elektrodları ise pozitif ucuna bağlı 
durumdadır. 

 
Sistem Tanımı 
 
Sistemin işlevi, uçucu külü ESF ve hava ön ısıtıcısından, pozitif basınçlı taşıma 

sistemi (yoğun faz) ile kül silolarına taşımaktır. Kazan yan yana üç sıralı ve arka arkaya 
dört elektrik alanlı bir ESF ile donatılmıştır. ESF’nin verimi %99,9’dan fazladır. İki adet 
Hava ön ısıtıcısı konulmuştur. 

 
Her ESF ve hava ön ısıtıcısı haznesinin altına bir kap konumlandırılmıştır. I. Elektrik 

alanının ve hava ön ısıtıcısının altındaki hazneler, bir boruyu paylaşırlar ve uçucu külün bu 
kısmı iri taneli kül deposuna deşarj edilecektir. II, III, IV, numaralı Elektrik alanı altındaki 
hazneler de diğer bir boruyu paylaşır. Uçucu külün bu kısmı ince taneli kül deposuna 
deşarj edilecektir. Pnömatik olarak sevk edilen uçucu kül, siloların üstündeki torba filtreler 
tarafından ayrıldıktan sonra, kül siloların içinde biriktirilecektir. 
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Toplam uçucu kül miktarı 32.5 ton/saat’tir. Sistemin kapasitesi deşarj edilen külün 
2x%150’sine göre belirlenmiştir. Bu projenin hava iletim sistemi için, ikisi işletme ve biri 
yedek olmak üzere üç adet hava kompresörü kullanılacaktır. 

 
Proje kapsamında bir adet kalın, bir adet de ince kül silosu yapılacaktır. Siloların her 

birinin hacimleri 400 m³’dür (tam yükte yaklaşık 24 saatlik depolama kapasitesi). Kül 
siloları altında hem kuru olarak kamyona (silobas) ve hem de nemlendirilerek konveyör 
bantlara yükleme düzenekleri bulunacaktır. 

 
Kireçtaşı Taşıma Sistemi  
 
Akım şeması 
Dışarıdan kireçtaşı taşıyan kamyon → Kireçtaşı aktarım silosu → Hazne → Kömür 

silo binası içerisindeki kireçtaşı silosu 
 
Sistem Tanımı 
 
Sistemin işlevi, pozitif basınçlı sistem (yoğun faz) ile kireçtaşını, kireçtaşı aktarım 

silosundan kazan binası yakınındaki kireçtaşı silosuna taşımaktır. Bir adet kireçtaşı 
aktarma silosu vardır. Dışarıdan kamyonlarla taşınan kireçtaşı, kireçtaşı aktarma silosuna 
basınçlı hava kullanılarak deşarj edilir. Kireçtaşının parçacık boyu 0,7 mm’den küçük 
olmayacaktır. Silonun altında, birisi yedek olmak üzere iki adet kap bulunmaktadır. Bunlar 
aynı boruyu paylaşırlar. Kireçtaşı, kömür silo binasındaki kireçtaşı silosuna taşınır, silo 
üzerindeki torba filtreler aracılığıyla ayrıştırılır ve siloya düşer. 

 
Santralın toplam kireçtaşı tüketimi 6.5 ton/saat’tir. Kireçtaşı alma sisteminin 

kapasitesi tüketimin 2x%150’sine göre belirlenmiştir. Bu değer 20 ton/saat’tir. Kazan 
yakınındaki kireçtaşı silosunun hacmi 350 m³’dür. Bu hacim tam kapasitede yaklaşık 50 
saatlik tüketim miktarı için yeterlidir. 

 
B.3- Su Arıtma ve Hazırlama Sistemi 
 
ANTES projesi kapsamında işletmeye geçilmeden önce kazan ve soğutma suyu bir 

sefere mahsus olmak üzere ünitelere verilecek daha sonra işletme süresince kayıp 
miktarlar kadar besleme yapılacaktır. Besleme (katma) suyuna make-up suyu adı 
verilmekte olup, tesiste toplam; yardımcı sistemler ve kazana yapılacak besleme suyu 
dahil 72 m3/saat besleme yapılacaktır.  

 
Su santral sahasına borular vasıtasıyla taşındıktan sonra santral sahası içerisinde 

hazırlama ve şartlandırma yapılarak istenilen özelliklere getirildikten sonra sisteme 
verilecektir. Su arıtma ve hazırlama ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm V.2.5’de verilmiştir. 

 
Su arıtma ve hazırlama sistemi içinde hamsu besleme sistemi, hamsu ön arıtma 

sistemi, demineralizasyon ünitesi yeralacaktır (Bkz. Şekil V.2.1.6).  
 
Ham su besleme sistemi, hamsu pompalarıyla 1000 m3’lük betonarme bir hamsu 

havuzu içerecektir. Hamsu ön arıtma sistemi durultucu-çökeltme tankı ve pompaları, kum 
filtreleri, aktif karbon kolonları, dozaj pompaları çamur tankı ile diğer pompa ve tanklardan 
ibaret olacaktır.  

 
Demineralizasyon ünitesinin normal kapasitesi 2x16 m3/saat düzeyinde olacak ve 

hava üfleyicileri, besleme pompaları, ısıtıcılar, anyon ve katyon değiştiricileri, degazör ve 
yardımcıları, H2SO4 tank ve pompaları, NaOH tank ve pompaları, nötralizasyon havuzu 
ve pompaları, ölçüm cihazları ile gerekli kontrol sistemlerini içerecektir. Kondensat arıtma 
ünitesi ise iyon değiştiricileri, H2SO4 ve NaOH dozaj pompaları ve hava üfleyicilerden 
oluşacaktır.  
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Kondensat arıtma ünitesi, besleme pompası, katyon değiştirici kolon veya kartuş 
filtre kolonu ve bir karışık yataklı kolona sahip ve biri yedek olarak kullanılacak üç hattan 
oluşacaktır.   

 
Santralda kül bunkerlerinden toplanan ve yukarıda anlatıldığı şekilde nemlendirilen 

küller, tamamen kapalı tip konveyörlerle kül stok sahasına taşınacaktır. Bu alınan 
önlemler nedeniyle, külün kül depolama sahasına taşınması sırasında tozuma 
olmayacaktır.  

 
Kül depolama sahasına konveyörler ile taşınan küller, kül depo sahasında üzerine 

su püskürtülerek sedde arkasında oluşturulacak hacimlerde ıslak olarak depolanacaktır. 
Bu şekilde, santral külünün çevreye yayılması kesin olarak önlenecektir. Sahada kül 
ıslatma için kullanılacak su miktarı maksimum  90 m3/saat’dir. Bu suyun büyük bir bölümü 
santralin proses atıksularından, kalanı ise hamsudan karşılanacaktır.  
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Şekil V.2.1.6. Su Kullanım Planı 
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Kül Depolama Alanı 
 
Proje kapsamında santraldan kaynaklanacak kül ve cürufların öncelikle 

çimento/alçıtaşı ve briket fabrikalarında değerlendirilmeleri planlanmış olup, en olumsuz 
durum göz önüne alınarak, kül ve cürufların geri kazanım olarak değerlendirilemediği 
varsayımıyla 1 adet kül depolama alanı belirlenmiştir.  

 
Kül depolama alanı 36 ha alana ve yaklaşık 7.500.000 m3 kül depolama hacmine 

sahip olup Termik Santral Alanının yaklaşık 1.500 m kuzeybatısında yer almaktadır.  
 
Kül depolama alanı ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm V.2.11’de; Kül Depolama Sahası 

için hazırlanmış olan Kül Depolama Barajı Raporu da eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-8).  
 
ANTES kapsamında yer alacak temel teçhizatlar ve alt birimlerinin listesi                

Tablo V.2.1.6’da, santralın genel yerleşim planı ise eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-10). 
 
 
Tablo V.2.1.6. Proje Kapsamında Her Bir Ünitede Yer Alacak Temel Teçhizat ve Özet Alt Birimleri 
 

ANA ÜNİTE ALT BİRİMLER 

Akışkan Yataklı Kazan 
Siklon 
İkinci Geçiş Bölgesi Isı Transfer Modülleri 
Sootblower 
Kömür Günlük Silo 
Kireçtaşı Günlük Silo 
Yatak Kumu Günlük Silosu 
Dip Külü Toplama ve Uzaklaştırma Sistemi 
Birincil Hava Fanı 
İkincil Hava Fanı 
Kesikli Blow - Down Tank 
Sürekli Blow - Down Tank 
Kimyasallar Zerk (Dozajlama) Sistemi (Çözelti tankları ve pompaları) 
Numune Alma Sistemi 

Akışkan Yataklı Kazan Binası 

Kontrol ve Kumanda Panoları 
Toz Toplama Sistemi (Uçucu Kül) 
Toz Taşıma Sistemi (Uçucu Kül) ESF - Elektrostatik Toz Tutucu 

Kontrol ve Kumanda Panoları 
Cebri Çekme Fanı Fan ve Elektrik Motoru 
Baca Gazı Kanalı  
Baca Emisyon Monitoring Sistemi 

Deaerator 
Besleme Suyu Tankı 
Besleme Suyu Pompaları 
Kimyasallar Zerk Sistemi (Çözelti tankları ve pompalar) 

Kazan Besleme Suyu Depo ve Pompa Binası 

Kazan Besi Suyu Isıtma Seri Eşanjörleri 
Buhar Türbini 
Gearbox(Dişli Kutusu) 
Generator 

Türbin Binası 

Kontrol ve Kumanda Panoları 
 Merkezi Kontrol Binası DCS Kontrol Sistemleri 

Yardımcı Kazan 
Dearator 
Besi Suyu Tankları 

Yardımcı Kazan Binası 

Yardımcı Kazan Besleme Pompaları 
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ANA ÜNİTE ALT BİRİMLER 

Kimyasallar Zerk Sistemi(Çözelti tankları ve pompaları) 

Elektrik Kontrol ve Kumanda Panoları 

Light Fuel Oil Tankı  
Light Fuel Oil Pompaları 
Isı Eşanjörleri 

Light Fuel Oil Tankı ve Pompa İstasyonu 

Filtreler 
Dizel Makine 
Jeneratör 
Dizel Yakıt Tankı 

Acil Dizel Jeneratör 

Kontrol ve Kumanda Panoları 
Yükseltici Trafo 
Koruma Duvarları Transformatör Binası 

İç Tüketim Trafoları 
Kesiciler 
Ölçüm Cihazları Ana Elektrik Binası 

Kontrol ve Kumanda Panoları 
Kesiciler Şalt Sahası 
Korumalar 

Kondenser Elektrik Odası Elektrik ve Kontrol Kumanda Panoları 
Kondenser Elektrik Odası (Genişleme Aşaması)  
İdari Binası  
Tesis Girişi - Güvenlik Binası   
Kamyon Park Sahası  
Otopark  
Yemekhane ve Soyunma Odaları  

Elektrik Atölyesi ve Malzeme&Alet Deposu 
Mekanik Atölyesi ve Malzeme&Alet Deposu Bakım Atölyesi ve Depo 

Enstürmantasyon Atölyesi ve Malzeme&Alet Deposu 
Bekçi Kulübesi  

Mobil Teçhizat Kömür Depo Sahası 
Rutubetlendirme (Spreyleme ) 

Kömür Boşaltma Rampası  
Elektrik Panosu Kömür Taşıma Kontrol ve Elektrik Binası 
Kontrol ve Kumanda Panoları 

Kömür Sistemleri&Araçları Garajı ve Deposu  
Transfer Kuleleri  

Konveyor Bandı Kapalı Konveyor Sistemi 
Toz Tutma Sistemi 

Kireçtaşı Siloları  
Uçucu Kül Günlük Silosu  
Cüruf (Dip Külü) Günlük Siloları  
Dip Kül (Kapalı) Konveyoru  

Demineralize Su Birimi Demineralize Su Üretim Binası 
  Dönen Kondens Temizleme Birimi 

Demineralize Su Pompaları 
Ham Su Pompaları 
Kullanma Suyu Pompaları 
Evsel Atık Su Pompaları 

Pompa İstasyonu 

Endüstriyel Atık Su Arıtma Pompaları 
Ham Su Tankı  
Demineralize Su Tankı  
Kullanma Suyu Tankı  
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ANA ÜNİTE ALT BİRİMLER 

Ana Pompaları 

Jokey Pompaları 
Dizel Tankı 

Yangın Suyu Pompa Binası 

Kumanda Panoları 
Yangın Suyu Tankı  
Evsel Atık Su Arıtma Tesisi  
Kimyasal Kirli (Endüstriyel) Atık Su Arıtma Tesisi 
(Nötralizasyon)  

Buhar Kondensi Pompa İstasyonu  
Buhar Kondensi Pompa İstasyonu 
(Genişleme Aşaması)  

Kompresörler Hava Kompresörleri Odası 
Enstrüman Havası kurutma Birimi 

Kondenser  
İtfaiye Garajı ve Kuru Kimyasal Yangın 
Söndürücü  

 
 
V.2.2. Proje Ünitelerinde Üretilecek Mal ve/Veya Hizmetler, Nihai ve Yan 

Ürünlerin Üretim Miktarları, Nerelere, Ne Kadar ve Nasıl Pazarlanacakları, Üretilecek 
Hizmetlerin Nerelere, Nasıl ve Ne Kadar Nüfusa ve/Veya Alana Sunulacağı, 

  
Kurulması planlanan termik santralın ısıl gücü 389,6 MW, kurulu gücü 160 MW; yıllık 

ortalama brüt üretim 1.200.000.000 kWh, net üretim ise 1.098.000.000 kWh olarak 
planlanmıştır. Bu üretimin % 8,5’i iç tüketim, % 2,5’ inin ise dağıtım ve iletim kaybı olacağı 
varsayımıyla satılabilir net elektrik enerjisi miktarı 1.068.000.000 kWh/yıl olacaktır.            

 
Üretilen elektrik enerjisi, EPDK’dan lisans alınmasını takiben TEIAŞ’la yapılacak 

Bağlantı Anlaşmasına göre, TEİAŞ’ın vereceği karara bağlı olarak en yakın trafo 
merkezine (Yatağan TM) veya Santral mahalline çok yakından geçen YG İletim Hatlarına 
girdi-çıktı şeklinde bağlanarak enterkonnekte ulusal şebekeye ulaştırılacaktır. 20.02.2001 
tarih ve 4628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamen serbest piyasada satılarak 
değerlendirilecektir. 

 
ANTES Projesinde elektrik üretimi için yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği”ne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan, ÇED Olumlu kararından 
sonra gerekli Üretim Lisansı alınacaktır. 

 
İşletme aşamasında uçucu ve yatak külü olmak üzere 2 çeşit kül oluşması söz 

konusu olup, bu küllerin oranı 70:30 civarındadır. Buna göre yaklaşık 32,5 ton/saat uçucu 
kül, 13,90 ton/saat civarında da taban külü olmak üzere 46,40 ton/saat kül oluşması 
beklenmektedir.  

 
Santraldan çıkacak kül ve cüruflar, alçıpan, çimento, briket ve asfalt sanayinde 

hammadde olarak kullanılmakta olan değerli malzemeler olup, proje sahibi ANT Enerji 
San. Ve Tic.Ltd.Şti. bu atıkların öncelikle bu sanayi sektörlerinde kullanılarak geri 
kazanımına öncelik vermektedir. Bu bağlamda, ANTES’in işletilmesi sırasında oluşacak 
kül ve cüruflar çimento/alçıpan/briket/yol kapmala sanayine satılarak değerlendirilecek ve 
geri kazanımı sağlanacaktır.  
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Şekil V.2.2.1. Proje Sahası ve Çevresini Gösterir Türkiye Üretim-İletim Sistem Haritası  

Kaynak: TEİAŞ, 2006 
 
 
V.2.3. Proje Ünitelerinde Kullanılacak Suyun Hangi Prosesler İçin Ne 

Miktarlarda Kullanılacağı, Nereden, Nasıl Temin Edileceği, Suya Uygulanacak Ön 
İşlemler (Arıtma Birimleri İle Katma-Besleme Suyu Olarak Katılacağı Birimleri 
Kapsayan), Su Hazırlama  Ve Arıtma Sisteminin Ana Akım Şeması,  

 
Su Kullanımı 
 
Kurulması planlanan termik santralın, kül depolama alanının ve maden sahalarının 

arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışacak personelin içme-kullanma ihtiyacı ve arazi 
hazırlık-inşaat çalışmalarında tozlanmayı önlemek amacıyla su gereksinimi olacaktır.  

 
Santral Alanı: Projenin arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarında ortalama 500 kişi 

çalışacak olup; bu kişiler için gerekli su miktarı; (bir kişinin günlük içme ve kullanma suyu 
ihtiyacı 150 lt/kişi-gün alınarak); 

 
500 kişi x 150 lt/kişi-gün = 75.000 lt/gün = 75 m3/gün olarak hesaplanmıştır.  
 
Ayrıca inşaat aşamasında yapılacak işlemlerden dolayı oluşacak tozlanmanın 

önlenmesi amacıyla sulamada kullanılacak su miktarı da yaklaşık 50 m3/gün dür.  
 
Termik santralin işletme aşamasında çalışacak 150 kişi için gerekli su miktarı (bir 

kişinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 lt/kişi-gün alınarak);  
 
150 kişi x 150 lt/kişi-gün = 22.500 lt/gün (22,5 m3/gün) olarak hesaplanmıştır.  
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Kurulması planlanan ANTES’in işletme aşamasında, santralde yer alacak çeşitli 
işlem ve fonksiyonların yürütülebilmesi için toplam 72 m3/saat su kullanımı söz konusu 
olacaktır. Bu işlem ve fonksiyonları genel olarak kazan make-up (besleme) suyu ve 
soğutma suyu olmak üzere 2 başlık altında toplayabiliriz.  

 
Yer altı kömür işletmelerinin işletme döneminde ortalama 150 kişi çalışacak olup, bu 

kişiler için gerekli su miktarı (bir kişinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 lt/kişi-
gün alınarak); 

 
150 kişi x 150 lt/kişi-gün = 22.500 lt/gün = 22,5 m3/gün olarak hesaplanmıştır.  
 
Kömür işletmelerinin işletme aşamasında yapılacak işlemlerden dolayı oluşacak 

tozlanmanın önlenmesi için ise yaklaşık 50 m3/gün su kullanılacaktır.  
 
Maden Sahaları: Yer altı kömür işletmelerinin arazi hazırlama ve inşaat 

çalışmalarında ortalama 200 kişi çalışacak olup, bu kişiler için gerekli su miktarı (bir kişinin 
günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 lt/kişi-gün alınarak); 

 
200 kişi x 150 lt/kişi-gün = 150.000 lt/gün = 30 m3/gün olarak hesaplanmıştır.  
 
Kömür işletmelerinin inşaat aşamasında yapılacak işlemlerden dolayı oluşacak 

tozlanmanın önlenmesi için ise yaklaşık 50 m3/gün su kullanılacaktır.  
 
Kül Depolama Sahası: Kül Depolama Sahasının arazi hazırlama ve inşaat 

çalışmalarında ortalama 30 kişi çalışacak olup; bu kişiler için gerekli su miktarı; (bir kişinin 
günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 lt/kişi-gün alınarak); 

 
30 kişi x 150 lt/kişi-gün = 4.500 lt/gün = 4.5 m3/gün olarak hesaplanmıştır.  
 
Ayrıca inşaat aşamasında yapılacak işlemlerden dolayı oluşacak tozlanmanın 

önlenmesi amacıyla sulamada kullanılacak su miktarı da yaklaşık 50 m3/gün dür.  
 
Kül Depolama Sahasının işletme aşamasında çalışacak 10 kişi için gerekli su miktarı 

(bir kişinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyacı 150 lt/kişi-gün alınarak);  
 
10 kişi x 150 lt/kişi-gün = 1.500 lt/gün (1.5 m3/gün) olarak hesaplanmıştır.  
 
Kül Depolama Sahasında kullanılacak olan kulanma suyu tanker ile Termik Santral 

alanında açılacak olan yer altı suyu kuyusundan taşınarak karşılanacaktır.  
 
Proje kapsamında çalışanlar ve tozlanma için kullanılacak su miktarları ile ilgili 

bilgiler Tablo V.1.5.1’de özetlenmiştir. 
 
Kurulması planlanan ANTES’in işletme aşamasında, santralda yer alacak çeşitli 

işlem ve fonksiyonların yürütülebilmesi için toplam 72 m3/saat su kullanımı söz konusu 
olacaktır. Kullanılacak su miktarları, kullanma amaçları vb bilgiler Tablo V.2.3.1’de 
özetlenmiştir. Ayrıca Su Kullanım Planı Şekil V.2.1.6’da verilmiştir. 
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Tablo V.2.3.1. Tesiste Kullanılacak Toplam Proses Kullanım Amaçları ve Suyu Miktarları  
 

SU KULLANIM YERİ SU KULLANIM AMACI SU KULLANIM 
MİKTARI1 (m3/saat)

Kazan make-up 
(besleme) 

• Kazanın buhar kaybından ve blöflerden kaynaklanana su eksiğinin 
tamamlanması (kazan dışındaki yan sistemler ve tesis içi kullanma suları 
da bu miktara dahildir) 

15 m3/saat 

Soğutma Yan 
sistemler 

• Kazan dışı ekipmanların soğutma işlemleri, 
• Reçine rejenerasyonu (demineralizasyon ünitesi ve kondensat arıtma 
ünitesinde reçinelerin yenilenmesi işlemi),  
• Kum filtreleri geri yıkama,  
• Kül nemlendirme, 
• Kül stok-kömür boşaltma ünitesi yağmurlama işlemleri 

57 m3/saat  

TOPLAM 72  m3/saat 
 
 
Kullanılacak suyun kazan iç çeperlerinde korozyona ve kireçtaşı oluşumuna neden 

olmaması için proses için kullanılacak su, demineralize su haline getirilecektir. Proses 
suyu hazırlamasında (su şartlandırılmasında) kullanılacak olan üniteler sırasıyla şu 
şekildedir: 

 
Kum Filtreleri: Kum filtreleri içinde değişik tane boyutlarında 3-4 çeşit kuvars kum 

bulunmakta olup, suyun içerisinde bulanıklığa sebep olan partiküler madde, kum, mil, pas, 
yosun gibi yabancı maddelerin ve son olarak oksitlenmiş demir iyonlarının tutulması 
amacıyla kullanılacaktır. 

 
Aktif Karbon Filtreleri: Aktif karbon filtreleri ise su içinde bulunabilecek organik 

maddelerin, serbest klorun ve renk oluşmasına sebep olan maddelerin arıtılması amacıyla 
kullanılacaktır. 

 
Karbon filtre tankları içinde, granüler aktif karbon malzeme bulunmaktadır. Aktif 

karbon malzeme içinde oluşan fiziko-kimyasal arıtım süreci sonucunda, ham suyun 
içindeki serbest klor ve organik moleküllerin tutulması sağlanır. Serbest klor karbon yüzeyi 
ile teması sonucunda oluşan reaksiyon ile giderilirken, organik moleküller de aktif karbon 
malzemenin porozif yapısı içinde tutularak giderilmektedir. 

 
Demineralizasyon: Su içerisindeki minerallerin yani katyon ve anyon iyonlarının 

giderilmesi işlemine demineralizasyon (deiyonizasyon) adı verilmekte olup, bu işlem 
içerisinde reçine dolgusu bulunan “iyon değiştiriciler” vasıtası ile yapılmaktadır.  

 
Katyon iyonlarının giderildiği üniteye “katyon değiştirici”, anyon iyonlarının giderildiği 

üniteye ise “anyon değiştirici” denmektedir. Her iki cins reçineyi bir arada bulunduran hem 
katyonik, hem de anyonik iyonların giderildiği üniteye ise “karma iyon değiştirici (mixed 
bed)” denmektedir. Bu ünitelerde suyun içinde kalan son iyonlar da tutularak su arıtma 
işlemi tamamlanmaktadır. Demineralize su sistemleri; katyon değiştiriciler, anyon 
değiştiriciler, CO2-degazörü, karma iyon değiştiriciler ve rejenerasyon sisteminden 
meydana gelmektedir. 

 
İyon Değişim Mekanizması: Ham su içerisindeki iyon miktarı suyun yükü olarak 

tanımlanmakta olup; iyon değiştiricilerden geçen ham su, katyonik yüklerini (Ca, Mg, Na) 
katyon değiştirici reçinelere bağlı (H) iyonu ile daha sonrada anyonik yüklerini (Cl, SO4, 
HCO3, SiO2) anyon değiştirici reçinelere bağlı (OH) iyonu ile değiştirirler. Böylece istenilen 
oranda demineralize edilerek (iyonlarından ayrılarak) sistemden çıkar. Bu iyon yüklerini 
alan reçineler bir süre sonra doygunluk noktasına ulaşırlar yani tükenirler. Tükenen 
reçinelerin yeniden tazelenmesi (tuttukları iyonlardan temizlenmesi) işlemine 
“rejenerasyon” adı verilmektedir. Su yumuşatma sistemlerinde kullanılan iyon değiştirme 
sistemlerinin rejenerasyonu düz akım ve ters akım olarak ikiye ayrılmaktadır.  
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Özellikle sertliği yüksek olan suların yumuşatılmasında gerek sertlik kaçağının 
engellenmesi ve gerekse tuz ve su sarfiyatının azaltılması için ters akım rejenerasyon 
sistemi kullanılmaktadır.   

 
Karma İyon Değiştirici (Mıxed Bed):·Demineralize su çıkışında kullanılan bu 

sistemlerde yüksek kalitede demineralize su üretilmektedir.İletkenliği <0,3 mS/cm, silis 
miktarı ise < 0,02 mg/l seviyelerinde olan bu sistemlerde katyonik ve anyonik reçine 
karışık olarak  bulunmaktadır. Bu tip değiştiricilerde rejenerasyon aralıkları oldukça uzun 
sürmekte olup, reçine karışımı için hava kullanılmaktadır. 

 
Bu sistemlerde işletme yönü yukarıdan aşağıya doğru, rejenerasyon yönleri kostik 

ve asitle yapılan işlemlere göre farklılık göstermekte olup, iyon değiştirici sisteminin genel 
bir proses şeması Şekil V.2.5.1’de verilmektedir.  

 

 
 
Şekil V.2.5.1. İyon Değiştirici Sisteminin Genel Proses Şeması 

 
CO2 – Degazörleri: Su kaynaklarında hidrojen sülfür (H2S) ve karbondioksit (CO2) 

gazlarının giderilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Katyon değiştirici reçineden geçen 
sularda, katyonlarla yer değiştiren hidrojen, asit oluşumuna neden olmakta, asidin 
bikarbonat iyonları ile teması sonucunda ise karbondioksit açığa çıkmaktadır.  

 
CO2-Degazörleri, bu CO2’i uzaklaştırmada kullanılmakta olup; CO2-Degazörlerinin 

çalışma prensibi şu şekildedir: Su, degazörün en üst kısmındaki dağıtım difüzöründen 
üniteye giriş yapmakta ve degazörün üst kulesine doldurulmuş olan polipropilen halkalarla 
temas ederek aşağı doğru süzülmektedir. Bu esnada, degazör fanının üflediği hava suyla 
temas ederek, suyun içindeki karbondioksiti bünyesine alarak uçurmaktadır. Bu şekilde 
arıtılan su, degazörün alt tabanında bulunan depoda birikmektedir. 

 
Proje kapsamında su-buhar çevrimi içerisinde, iç işlem olarak kazan drum’ına fosfat 

bileşiği eklenecek olup, bu yönteme kısaca koordine fosfat yöntemi denilmektedir.  Proje 
kapsamında su kullanımı ile ilgili su-buhar çevrimi akım şeması Şekil V.2.5.2’de verilmiştir.  
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Şekil V.2.5.2. Su-Buhar Çevrimi Akım Şeması 
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Alkali Kaynatma: Kurulması planlanan ANTES Projesi’nde, işletmeye alınmadan 
önce “alkali kaynatma işlemi” yapılacaktır. 

 
Alkali kaynatma işlemi, kazanların işletilmeye alınma aşamasından önce, kazanın 

üretimi ve kurulumu aşamasında oluşabilecek kum, pas, yağ, kaynak çapağı gibi kirlilikleri 
giderme amacı ile gerçekleştirilmektedir. 

 
Alkali kaynatma işlemi, 3 aşamada gerçekleştirilmektedir: 
  
Birinci aşama, basınçlı suyun hızlı sirküle ettirilerek (flushing) temizleme aşamasıdır. 

Bu aşamada, kum, metal ve pislik gibi olası muhtemel küçük parçacıklar kazanda basınçlı 
suyun hızlı sirküle ettirilmesi ile giderilir. Basınçlı su ile temizleme işlemi, kazanın 
evaporatör ve economizer kısmına uygulanabilirken kızdırıcı kısmına ve kızgın buhar 
hattına uygulanamamaktadır. 

 
İkinci aşama, hafif alkali kimyasallar ile kaynatma aşamasıdır. Bu işlem, özellikle 

yağ, gres ve boya bulaşıkları gibi organik komponentlerin giderilmesi amacı ile 
gerçekleştirilmektedir. Alkali kaynatma aşaması; kazanın 20 bar basınç ve 200 0C sıcaklık 
altında, 8 saat süre ile, Sodyum-tri Fosfat’ın belirli dozlarda suya enjekte edilerek 
muamele edilmesi aşamasıdır. Bu işlem sırasında, basınç ve sıcaklık kontrolü dışında pH 
ve kullanılan kimyasalın konsantrasyonu da kontrol altında tutulmaktadır. Bu işlemden 
sonra kazana verilen su boşaltılır ve kazan soğumaya bırakılır. 

 
Üçüncü aşama ise, buhar ile temizleme aşamasıdır. Bu işlem, kazanın kızdırıcı 

kısmı ile kızgın buhar hattının temizlenmesi için uygulanmaktadır.Bu aşamada; kazan, 
proses koşullarına ait sıcaklık ve basınca getirilerek yüksek hıza sahip çarpma etkisi 
yüksek buhar ile temizlenmektedir.  

 
 
V.2.4. Soğutma Sistemine İlişkin Bilgiler, Soğutma Suyunun Nereden Temin 

Edileceği, Buhar-Su Çevrimi, Kondenser Ve Besi Suyu Sistemi, Soğutma Kuleleri  
Ve Soğutma Suyu Sistemi, Akım Şeması,Kullanılacak Kimyasal Maddeler Ve 
Miktarları,  

 
Santralın kurulacağı bölgede, su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle, Islak (açık) 

soğutma kulesi tipi yerine aşağıda çalışma prensibi gösterilen ve Heller tipi olarak da 
adlandırılan Kuru (kapalı) tip soğutma suyu çevrimi kullanılacaktır (Bkz. Şekil V.2.1.4).  
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Şekil V.2.4.1. Kuru Kule Çalışma Prensibi 
 

Konvansiyonel termik santrallarda, türbinden çıkan kullanılmış (çürük) buhar, içinden 
soğutma suyunun geçtiği kondenser borularına çarparak yoğuşur ve kondenser altındaki 
kapta toplanır. Burada santral su buhar çevriminde sirküle eden kondensat ve buhara 
ilave olarak, ondan tamamen bağımsız bir soğutma suyu çevrimi bulunmaktadır. Buharı 
yoğuştururken kendisi de ısınan soğutma suyu, soğutma kulesine gönderilir ve açıkta 
hava ile temas ederek soğur. Yaklaşık 27 ºC ile 35 ºC arasında değişen sıcaklıklarda 
soğutma suyu sirkülasyonu sürekli olara devridaim yapar. Ancak, açık hava ile temas ve 
soğuma sırasında soğutma suyunun önemli bir kısmı buharlaşarak havaya karışır ve 
kaybedilir. Bu nedenle, bu kaybı telafi etmek üzere, ıslak tip (açık) soğutma suyu 
çevriminde çok fazla miktarda katma suyuna ihtiyaç vardır. (Yaklaşık olarak her MW için 
2,5 ton/saat.) 

 
Heller tipi kuru (kapalı) soğutma sisteminde ise, bağımsız bir soğutma suyu çevrimi 

yoktur. Kazan su-buhar çevriminde devridaim yapan ve kondensat tabir edilen saf suyun 
bir bölümü alınarak tamamen kapalı borular içinde soğutma kulesine gönderilir ve 
soğutulduktan sonra türbin çıkışındaki çürük buhar üzerine püskürtülerek çürük buharın 
yoğuşmasını sağlar. Bu sistemde açık hava ile herhangi bir temas sözkonusu olmadığı 
için, ıslak tip soğutma sistemindeki gibi su kaybı yoktur. Bu nedenle, Heller tipi soğutma 
sistemi, su kaynaklarının az olduğu bölgelerde tercih edilmektedir. 

 
Diğer (Yardımcı) Soğutmalar 
 
Jeneratör Soğutma Sistemleri: Jeneratör sargıları soğutma işlemlerinde 4 tip 

yöntem bulunmakta olup, yapılacak santral yapım sözleşmesinde seçilen jeneratör 
imalatçısının teknolojisine göre proseste bunlardan biri tercih edilecektir: 

 
• “Doğrudan hava geçirme” (once through) yöntemi, 
• “Hava kapalı sirkülasyonu", “hava/su soğutucu devresi” ve “ dolaylı su soğutma” 

yöntemi,  
• “Hidrojen kapalı sirkülasyonu” ve “hidrojen/su devresi” yöntemi, 
• “Hidrojen kapalı sirkülasyonu” ve “hidrojen/hava çevrimi” yöntemi. 
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Jeneratörün hidrojen soğutmalı olarak tercih edilmesi halinde; sistem “kapalı loop 
çevrimi” olacaktır. Saf Hidrojen gazı jeneratör sargılarından dolaştırılacak ve aldığı ısıyı 
“shell-tüp tipi” “hidrojen-su” ısı değiştirici ile suya terk edecektir. Isınan su ise tesiste 
kurulacak “havalı fin-fan cooler” larda soğutularak “kapalı devre soğutma suyu” 
sisteminden jeneratörün Hidrojen soğutmasına geri dönecektir.  

 
Hidrojen, ilk doldurma ve ara doldurma (duruş sonrası vs.) için, uluslararası kabul 

görmüş firmalar tarafından üretilmiş “elektroliz ile Hidrojen gazı üretimi” cihazı 
kullanılacaktır. 

 
Yatak Külü Soğutma Sistemi: Yatak külü soğutma sistemi için seçici kül 

karıştırıcı/soğutucuları kullanılacaktır. Bir kazan için iki adet kül karıştırıcısı/soğutucusu 
seçilmiştir ve yanma odasının her iki tarafına da konmuştur. Kül 
karıştırıcılarını/soğutucularını soğutmak için birincil hava uygun görülmüştür. 

 
V.2.5. Projenin Tüm Ünitelerinden Kaynaklanacak Atıksuların Miktarları, 

Fiziksel, Kimyasal ve Bakteriyolojik Özellikleri, Atıksu Arıtma Tesislerinde Bertaraf 
Edilecek Parametreler ve Hangi İşlemlerle Ne Oranda Bertaraf Edileceği, Arıtma 
İşlemleri Sonrası Atıksuyun Ne Miktarlarda Hangi Alıcı Ortamlara Nasıl Verileceği, 
Delice deresine etkiler, alınacak önlemler, 

 
İşletme aşamasında; santralda muhtelif proseslerden ve işletmede çalışacak 

kişilerden evsel nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır.  
 
İşletme aşamasında çalışacak personelden evsel nitelikli atıksu oluşumu söz konusu 

olacaktır. Çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksular kullanılan suyun 
yine  % 100 atıksuya dönüşeceği varsayımıyla; termik santralde çalışacak 150 personel 
için 22,5 m3/gün,  maden sahalarında çalışacak 150 personel için 22,5 m3/gün, kül 
depolama sahasında çalışacak 10 personel için ise 1,5 m3/gün olacaktır.  

 
Proses kaynaklı atıksular; ön arıtma işleminden kaynaklanan atıksular, kazan blöf 

suları, hava ön ısıtısıcı (Luvo) yıkama suları, demineralize- kondensat arıtma ünitesinden 
kaynaklanan rejenerasyon atıksuları, yağlı atıksular ve diğer sızıntılardır. Kondenserde 
soğutma suyu olarak kullanılacak ve kondenserden ısınarak çıkacak suyun, soğutma 
kulesi yardımıyla soğutularak, sisteme tekrar geri verileceğinden bu ünitede herhangi bir 
atıksu oluşumu söz konusu olmayacaktır.  

 
Kurulması planlanan termik santralden oluşacak tüm atıksular; yapılacak atıksu 

şebeke hattı ile toplanacaktır. Toplanan atıksular, yapılacak paket atıksu arıtma tesisine 
verilecek ve arıtılan su; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Su Ürünleri Kanunu Ek-5 ve 
Ek-6” da verilen deşarj standartları sağlandıktan sonra ilgili Kurumdan “Deşarj İzin 
Belgesi” alınarak en uygun alıcı ortama verilerek bertaraf edilecektir. Proje kapsamında 
oluşacak atıksular ile ilgili bilgi Tablo V.2.5.1’de, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
yayımlanan “Atıksu Arıtımının Esasları” adlı kaynakta verilen evsel atıksu özelliklerine 
göre termik santralda oluşacak evsel nitelikli atıksuyun özelikleri ve toplam  kirlilik yükleri 
ise Tablo V.2.5.2’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.2.5.1 : İşletme Döneminde Oluşacak Atıksu Miktarı 
 

İŞLETME DÖNEMİ 
Faaliyet / Dönem Çalışan Sayısı 

(kişi) 
Atıksu 

(ton/gün) 
Termik Santral  150 22,5 
Kömür Madeni Ocakları  150 22,5 
Kül Depolama Sahası 10 1,5 
TOPLAM 310 46,5 
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Tablo V.2.5.2. İşletme Döneminde Çalışacak Kişilerden Kaynaklanması Muhtemel Evsel Nitelikli Atıksuların 
Özellikleri ve Toplam Kirlilik Yükleri 
 

TOPLAM YÜK (kg/gün) 

PARAMETRE 
ATIKLARDA 

BULUNAN BİRİM 
YÜK DEĞERİ 
(g/kişi–gün) 

Santralın  
İşletme Aşaması 

Maden Sahalarının 
İşletilmesi Aşaması 

Kül Depolama 
Sahasının 
İşletilmesi 
Aşaması 

BOI5 45-54 6,75-8,1 6,75-8,1 0,45-0,54 
KOI 1,6-1,9 x BOI5 10,8-15,4 10,8-15,4 7,78-1,03 
Toplam organik karbon 0,6 – 1,0 x BOI5 4,05 -8,1 4,05 -8,1 0,27-0,54 
Toplam katı maddeler 170-220 25,5-33 25,5-33 1,7-2,2 
AKM 70-145 35-72,5 35-72,5 0,7-1,45 
Klorür 4-8 0,6-1,2 0,6-1,2 0,04-0,08 
Toplam azot 6-12 0,9-1,8 0,9-1,8 0,06-0,12 
Serbest amonyak ≈ 0,6 x toplam N 0,54-1,08 0,54-1,08 0,036-0,072 
Nitrat azotu ≈ 0,0-0,5 x toplam N 0-0,54 0-0,54 0-0,03 
Toplam fosfor 0,6-4,5 0,09-0,675 0,09-0,675 0,006-0,045 

Kaynak: Çevre ve Orman Bakanlığı, “Atıksu Arıtımının Esasları”, 2005 
 
 
Kurulması planlanan termik santraldan, kül depolama sahasından ve maden 

sahalarında çalışacak kişilerden oluşacak evsel nitelikli atıksuların arıtılması için Termik 
Santral Alanına paket atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmaktadır. Arazi hazırlık ve 
inşaat aşamalarında kullanılan arıtma tesisleri işletme aşamasında da kullanılacak olup, 
santral alanına 1 adet 500 kişilik paket atıksu arıtma tesisi ve Maden Sahası için de 1 adet 
200 kişilik paket atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Kül depolama sahasında ise 
SKKY “Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 251 sayılı 
Yönetmelik kapsamında sızdırmasız fosseptik inşa edilerek bu noktadan atıksuyun 
vidanjörler yardımıyla Termik Santral alanındaki paket atıksu arıtma tesisine transfer 
edilmesi planlanmıştır. 

 
Kurulması planlanan termik santralden oluşacak tüm atıksular; yapılacak atıksu 

şebeke hattı ile toplanacaktır. Toplanan atıksular, yapılacak paket atıksu arıtma tesisine 
verilecek ve arıtılan su; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Su Ürünleri Kanunu Ek-5 ve 
Ek-6” da verilen deşarj standartları sağlandıktan sonra “Deşarj İzin Belgesi” alınarak 
Gerekirse DSİ Bölge Müdürlüğü’nden de deşarj noktası ile ilgili görüş alınarak en uygun 
noktadan alıcı ortama verilerek bertaraf edilecektir. Ayrıca 2005/5 sayılı Atıksu Arıtma 
Tesisi Proje Onayı genelgesi kapsamında atıksu arıtma tesisi projesi onaylatılacaktır. 
“SKKY Tablo 21.1”de verilen deşarj standartları Tablo V.1.5.3’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.2.5.3. SKKY Tablo 21.1 evsel Nitelikli Atıksular için Deşarj Standartları   
(Sınıf 1: Kirlilik Yükü Ham BOI olarak 5-120 kg/gün arasında, nüfus = 84-2000) 
 

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE (2 Saatlik) KOMPOZİT NUMUNE (24 Saatlik) 

BOİ5 (mg/lt) 50 45 
KOİ (mg/lt) 180 120 
AKM (mg/lt) 70 45 
pH - 6-9 6-9 

 
 
Atıksu arıtma tesisi; biyolojik arıtma tekniklerine göre yapılacak olup, biyolojik atıksu 

arıtma sistemlerinde atık su içerisindeki BOİ5, KOİ ve AKM kirlilik parametreleri asgari 
seviyelere indirilmektedir. Atıksu arıtma tesisine, inşaat aşamasında evsel nitelikli 
atıksuların tamamı verilecek olup, tesis çıkışında suların aynı miktarda çıkacağı 
düşünülmektedir. 
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Bu arıtma tekniğine göre; arıtma tesisine gelen atıksular; debideki salınımları 
önlemek amacıyla ilk önce dengeleme havuzuna gelecek daha sonra bir pompa yardımı 
ile havalandırma havuzuna iletilecektir. Burada atıksuya bakteri ve hava verilerek 
bakterilerin atıksudaki biyolojik kirliliği ayrıştırması sağlanacak ve atıksu buradan 
çöktürme havuzuna geçirilecektir.  

 
Çöktürme havuzunun tabanına çöken çamurun bir kısmı besleme amacıyla pompa 

yardımı ile havalandırma havuzuna geri verilirken bir kısmı da çamur şartlandırma 
havuzuna verilecektir. Çöktürme havuzunun üst kısmında biriken duru su ise 
dezenfeksiyon havuzuna iletilecek ve burada suya dezenfektan (NaOCl) verilerek 
dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra deşarj edilmek üzere hazır hale gelecektir.  

 
Çamur şartlandırma havuzunda biriken çamura polielektrolit ilave edilerek, 

filtrasyondan geçirilerek % 35 kuru madde içeren çamur niteliğine getirilecek ve organik 
gübre olarak değerlendirilmek üzere kullanıma hazır hale getirilecektir. Bu işlemler 
sırasında çıkan su ise yine havalandırma havuzundan sisteme geri verilecektir. Planlanan 
atıksu arıtma tesisinin akım şeması Şekil V.1.5.1’de verilmiştir.  

 
Ayrıca Kül Depolama Sahasında ve Maden Sahasında inşa edilmesi planlanan 

sızdırmasız fosseptiklerin plan ve tip kesitleri eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-15) 
 
Firma tarafından arıtma tesisinden çıkan arıtılmış suyun ileri arıtmadan (Kum Filtresi 

Besleme Havuzu, Kum Filtresi, Aktif Karbon Filtre ve Filtrelenmiş Su Havuzu vb.) 
geçirilerek suyun geri kazanılması planlanmaktadır. Bu konudaki araştırmalar ve 
çalışmalar devam etmektedir.  

 
Proje kapsamında desülfürizasyon amacıyla kazanda kömürle birlikte yakılacak 

kireçtaşı bölge kaynaklarından satın alınmak suretiyle temin edileceğinden bu başlık 
altında herhangi bir değerlendirme yapılmamıştır. 

 
Kömür hazırlama ve depolama sistemi drenaj atıksuları: Kömür stok alanında 

olabilecek sızıntılar çepeçevre özel kanalında toplandıktan sonra çökeltme havuzunda 
içeriğindeki katı madde içeriği çökeltildikten sonra üst fazdaki durultulmuş su, atıksu 
toplama havuzuna alınarak, kül nemlendirmede kullanılacaktır.  

 
Kazan ateş tarafı ve hava ısıtıcıları yıkama atık suları: Bu sular, plastik 

izolasyonlu özel havuzlarda toplanarak buharlaşmaya bırakılacak ve/veya atıksu toplama 
havuzuna alınarak, kül nemlendirmede kullanılacaktır.  

 
Kazan blöfleri: Dolaşımda istenilen özellikte suyu temin etmek amacıyla kazandan 

sürekli olarak blöf yapılacaktır. Kazan blöfleri saf su özelliğinde olup, kazan suyuna verilen 
fosfat iyonundan dolayı eser miktarda fosfat içerecek ve pH’ı 9-10 arasında olacaktır. 
Dolayısıyla atıksuyun standartlara uygunluğu tespit edildikten sonra diğer sular ile birlikte 
deşarj edilecektir. Bununla birlikte kül nemlendirme ve yağmurlama sistemlerinde 
kullanılma özelliği değerlendirilecektir. 

 
Kum filtreleri geri yıkama atıksuları: Bu sular kum filtrelerinin geri yıkanması 

işleminden kaynaklanan askıda katı madde içeren atıksular olup, çökeltme havuzunda 
askıda katı madde içeriği biriktirildikten sonra üst kısımdaki durultulmuş su geri dönüşümlü 
veya kül nemlendirme/yağmurlama sistemlerinde kullanılma özelliği değerlendirilecektir. 
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Hava ön ısıtıcısı (Luvo) yıkama atıksuları: Santralda baca gazının ısı enerjisinden, 
yakma havasının ısıtılması amacıyla yararlanılmakta olup, bu işlem baca gazı kanallarına 
elektrostatik filtrelerden önce yerleştirilen döner hava ön ısıtıcıları (Luvo) aracılığıyla 
gerçekleştirilmektedir. Yanma gazlarını içinde bulunan uçucu kül nedeniyle zamanla 
kirlenen ısıtıcıların zaman zaman yıkanarak temizlenmesi gerekir. Yıkama seyreltik NaOH 
ile gerçekleştirilecektir. Çıkış suyu hattı üzerinde bulunan pH metre ile atıksuyun pH’ı 6-9 
arasında olacak şekilde NaOH dozajı otomatik olarak ayarlanacaktır.   

 
Hava ısıtıcıları, iç ekipmanda birikebilecek uçucu küllerin ve kurumların temizlenmesi 

için yılda iki kez yıkanabilecektir. Yıkama işlemleri hava ısıtıcılarının kirlilik derecesine 
bağlı olarak 2-4 saat sürmektedir. Sözkonusu atıksular atıksu toplama havuzuna alınarak, 
kül nemlendirmede kullanılacaktır.  

 
Muhtelif sızıntılar: Bu sızıntılar, bakım işlemleri sırasında boşaltılan ekipmanlar ve 

normal/sürekli numune alımı ile boru birleşme noktalarından gelebilecek küçük 
sızıntılardan kaynaklanmaktadır. Bahsi geçen sızıntılar kazan suyu ile aynı özelliktedir.  

 
Rejenerasyon atıksuları: Demineralizasyon ünitesinde saf su üretmek için 

kullanılan anyon katyon reçineleri ile kondensat arıtma ünitesinde bulunan reçinelerin 
kirlendikçe, belirli aralıklarla baz ve asitle rejenere edilmeleri (yenilenmeleri) 
gerekmektedir. Bu işlemler sonucunda ortaya çıkan atıksular bazik ve asidik karakterdeki 
sular olup, bu sular nötralizasyon havuzunda toplanarak pH’ı 6-9 arasında bir değere 
ayarlanmaktadır. Nötralize edilmiş sıvı atıklar atıksu toplama havuzuna kül 
nemlendirmede kullanılmak üzere aktarılmaktadır.  

 
Laboratuvar atıksuları: Proje kapsamında bulunan laboratuvardan kaynaklanacak 

atıksular, asit ve baz nitelikteki kimyasalların yıkama ve temizleme yoluyla gelmesinden 
dolayı, eser miktarda ve debi olarak çok az bir değerde olacaktır. Ayrıca yıkama suyu 
olarak geleceğinden bir çok kimyasal sulanmış olarak gelecektir. Bu nedenlerden dolayı 
standartlara uygunluğu tespit edildikten sonra diğer sular ile birlikte atıklar atıksu toplama 
havuzuna kül nemlendirmede kullanılmak üzere aktarılmaktadır.  

 
Tesiste kullanılacak pompa vb. ekipmanlardan kaynaklanacak yağ bulaşıklı 

sular: Santral sahası ekipmanlarına (elektrik trafoları, türbin yağ tankı, fuel-oil tankı, vb.) 
bağlı yağ toplama boruları, olabilecek yağ sızıntılarını yağ geri kazanım havuzuna ve 
oradan da yağ/atıksu boşaltma veya çökeltme havuzuna akratılmaktadır. 
Boşaltma/çökeltme havuzunda yağ, sudan ayrıştırlmakta ve yağ oranı yaklaşık 10 mg/lt 
olan su kül nemlendirilmesinde kullanılmak üzere, atıksu toplama havuzuna 
aktarılmaktadır. Miktarı ihmal edilebilecek kadar az olan fuel-oil, kazanda yardımcı yakıt 
olarak kullanılan fuel-oil’a katkı olarak eklenerek yakılacaktır.  

 
Yağlı suların, yağ tutucuda yağdan arıntırılması ve arıtıldıktan sonra atıksu toplama 

havuzuna verilmesi planlanmaktadır. Yağlı ve endüstriyel atıksular ile nötralizasyon 
ünitesinden gelen sular, atıksu toplama havuzunda toplanacaktır. Toplanan atıksular, 
santral sahasında kül nemlendirmede ve kül depolama alanında küllerin yağmurlama ile 
ıslatılması amacıyl kullanılacaktır. Dolayısıyla bu atıksular deşarj edilmeyecektir. Kül 
nemlendirmede kullanılacak atıksuların normal işletme koşullarında aşağıda belirtilen 
özelliklerde olması beklenmektedir.  

 
 
Tablo V.2.5.4. Kül Nemlendirmede Kullanılacak suyun asgari özellikleri 
 

Parametre Sınır Değer (mg/lt) 
KOI 30 
AKM 25 
Yağ ve Gres 0,1 
CN 0 
pH 7-8 
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Proje kapsamında oluşacak tüm atıksular için SKKY’nin “Tablo 9: Kömür 
Hazırlama, İşleme Ve Enerji Üretme Tesisleri Atık Sularının Alıcı Ortama Deşarj 
Standartları”na uygun olarak deşarjı sağlanacak ve mevcut su kalitesini bozmayacak 
şekilde işlem yapılacaktır. Mevcut çevresel durum çalışmaları kapsamında yapılan yer 
altı ve yüzeysuyu analizleri de, mevcut su kalitesini belirlemek ve faaliyetin işletme 
aşamasında bu kaynaklara olabilecek etkilerini belirlemek amacıyla yapılmış olup, 
işletme aşamasındaki değerlendirmede bu analizler kullanılacaktır. 

 
V.2.6. Proje İçin Gerekli Hammaddenin Nereden Ve Nasıl Sağlanacağı, 

Özellikleri, Rezerv Miktarları, Taşınımları, Depolanmaları, Taşınma Ve Depolanması 
Sırasındaki Etkileri (Tozuma, Yanma Riski, Sızıntı Suları Vb), Kullanılacak Ulaşım 
Tipi Ve Araçlar, Bu Araçların Miktarları Ve Kapasiteleri, Depolama Ve Kırma-Eleme 
İşleminin Nerede-Ne Şekilde Gerçekleştirileceği, Oluşacak Toz Miktarı),  

 
Kurulması planlanan termik santralda elektrik üretimi kapsamında gerekli olacak 

hammaddeleri kömür, kireçtaşı ve su; yardımcı maddeleri ise % 1 S içerikli light fuel oil 
(yardımcı yakıt) olarak tanımlamak mümkündür. 

 
HAMMADDELER 
 
KÖMÜR 
 
Kullanım Amacı, Miktarı, Temini 
 
ANTES kapsamında ana yakıt olarak kullanılacak kömür miktarı yaklaşık                        

142 ton/saat (yaklaşık 1.000.000 ton/yıl)’dir. Kömürün, faaliyet sahibine ait ruhsatlı 
alanlardan yealtı işletmesi ile sağlanması planlanmaktadır. Kömür madeni olarak 
planlanan ocak sahalarının ruhsat numaraları, ruhsat alanları ve koordinatları Tablo 
II.1.1’de, ruhsat örnekleri ise eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-1). 

  
Kömürün Özellikleri  
 
Santralda kullanılacak kömür numunesinin özelliklerinin tespiti için 15.10.2009 

tarihinde kömür numunesi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü, Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi Başkanlığı 
laboratuvarına gönderilmiştir. Analiz ve ölçüm sonuçları Tablo V.2.6.1‘de; analiz ve ölçüm 
sonuçları ise eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-16).  

 
 
Tablo V.2.6.1. Santralda Kullanılacak Kömürün Analiz ve Ölçüm Sonuçları  
 

ÖLÇÜM/ANALİZ DEĞERİ  
Analiz Tipleri 

 
Birim Orijinal Numunede Kuru Numunede 

Toplam Nem % 28,35 - 
Kül % 39,09 54,56 
Uçucu Madde % 22,09 30,83 
Sabit Karbon % 10,47 14,61 
Yanar Kükürt % 0,42 0,59 
Külde Kükürt % 0,24 0,33 
Toplam Kükürt % 0,66 0,92 
Alt Isıl Değer Kcal/kg 1573 2426 
Üst Isıl Değer Kcal/kg 1858 2593 
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Tablo V.2.6.2. Santralda Kullanılacak Kömürün Analiz Sonuçları  
 

ÖLÇÜM/ANALİZ DEĞERİ ELEMENT Orijinal Numunede Havada, Kuru Numunede Susuz, Külsüz Numunede 
C (%) 15,42 20,69 47,37 
H (%) 2,29 3,07 7,03 
N (%) 0,41 0,54 1,25 
O (%)    
S (%) (Yanar)    
SO3 % 1,08 
CaO % 1,88 
SiO2 % 53,38 
Al2O3 % 30,28 
Fe2O3 % 5,57 
MgO % 1,39 
Na2O % 0,52 
K2O % 2,76 
P2O5 % 0,14 
TiO2 % 0,93 
MnO % 0,03 
Piritik (FeS2) Kükürt %S 0,13 (Orijinalde) 
Sülfat (SO4) %S 0,16 (Orijinalde) 
Organik Kükürt %S 0,36 (Orijinalde) 
Kül Yumuşama Derecesi 1453 oC 
Kül Ergime Derecesi 1552 oC 
Kül Akma Derecesi 1573 oC 
Numunenin Yoğunluğu 1,43 gr/cm3 (Orijinalde ve 20 oC’de) 

 
 
Linyit Kömürünün Üretimi, Hazırlanması ve Depolanması 
 
ANTES projesi kapsamında üretimi yapılacak kömür rezervi, 140 ile 460 mt 

derinlikte, kömür stampı boyunca ara kesmelerle ayrılmış, değişik kalınlıktaki 0º ile 10º 
eğimli kömür damarlarından oluşmaktadır. Üretilecek ana kömür damarı 2-8 mt 
kalınlığında olup, üretilerek yer üstüne çıkartılabilecek kömür miktarı 30 milyon tondur.  
 

Rezervin ve ön fizibilite çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda; kömürün 
yeraltından çıkarılması için Yürüyen Tahkimat+Mekanize Kazı Sistemi ile Dolgulu ve 
göçertmeli Uzun Ayak sisteminin uygulanabileceği düşünülmüştür. Üretim yöntemi ile 
ilgili maden işletmeciliği uygulama projesine esas detaylı jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik 
ve diğer saha etüt çalışmaları ayrıca yapılacaktır.   

 
Termik santralın ihtiyacı olan yıllık 1.000.000 ton linyit kömürünün tamamı yukarıda 

ruhsat numaraları verilen kömür işletmelerinden karşılanacaktır. Santral için gerekli yakıt 
ihtiyacının en uygun şartlarda karşılanabilmesi için, mevcut linyit kömürü rezervi 
bakımından zengin olan, bölgeye yakın ve işletme ruhsatları firmaya ait alanlarda Uzun 
Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam mekanize) yer altı işletmesi yapılması 
planlanmaktadır.  

 
Uzun ayak üretim yöntemi 4-5 metre kalınlığında 20-25º eğime kadar olan kömür 

yataklarında uygulanan bir yöntemdir. Önce damarın 20-30 mt. uzağında tavan taşında 
sürülen, tahkimat ile sürekli kullanıma açık tutulan ana nakliye galerileri oluşturulur. Daha 
sonra bu ana galerilerden damar içine doğru, belli mesafe aralıklarla, yatay olarak pano 
boyunca iki baca sürülür. Bu yatay bacalar, pano sonunda damarın eğimine uygun olarak 
sürülür ve birleştirilir. Bu eğimli baca, teşkil edilen uzun ayak olup geriye doğru ilerleyerek 
kömür üretimi yapılır. Üretim ilerledikçe açılan boşluk ya dışarıdan getirilen dolgu 
malzemesi ile yada tavan taşının kırılması ile doldurulur. 

 
Bu yöntemin uygulanmasındaki esas nedenlerden bir tanesi de yüzeyde 

oluşabilecek tasman sorununu kontrol altına alabilmektir. İşletme projesine esas saha 
etütleri sonucunda, olası tasman miktarı ve yerleri tespit edilecek ve bu bölümlerde dolgu 
malzemesi (Ramble) kullanılacaktır.  
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Uzun Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam mekanize) yer altı işletmesi yapılması ile 
ilgili fotoğraflar Şekil V.2.6.1 ve Şekil V.2.6.2’de verilmiştir.  

 

 
 

Şekil V.2.6.1. Uzun Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam mekanize) yer altı işletmesi yapılması ile ilgili 
fotoğraflar-1 
 

 
 
Şekil V.2.6.2. Uzun Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam mekanize) yer altı işletmesi yapılması ile ilgili 

fotoğraflar-2 
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Yeraltı üretimi 3.000 ton/gün (yılda yaklaşık 1 milyon olarak planlanmış 
olup,yeraltından  kömür çıkış noktasının santral alanına mesafesi yaklaşık 2 km olacağı 
planlanmaktadır. Yer altından çıkartılan kömürler burada ön-stok yapılıp, üstü kapalı 
konveyörlerle termik santral stok alanına gönderilecektir.   

 
Desandre ile girilerek, ana üretim galerisi sürüldükten sonra yer altı üretim panoları,  

oluşturulacaktır. Panolarda tek dilim halinde ayna kazı, geri dönümlü arkadan göçertmeli, 
uzun ayak üretim yöntemi uygulanacaktır. Pano boyları 1.000-2.000 m arasında 
oluşturulacak, 250 m ayak uzunluğu olacaktır.  

 
Ayak içi, minimum 2,5 m yüksekliğinde çalışan tam mekanize yürüyen tahkimatlarla 

tahkim edilecektir. Üretilen kömür 1.000 ton/saat kapasiteli aktarma konveyörüne 
dökülecek ve konveyör üzerinde kurulu çekiçli kırıcı ile istenilen boyuta indirgenerek 
aktarma konveyörünün döküş bölgesinden yeryüzüne kadar ana üretim galerisinden 2 
adet 1 m genişliğinde (yedekli) bantlı konveyörler taşınacaktır.  

 
Üretim sahasında personel ve malzeme taşıma işlemleri için; tabana monte edilmiş 

kulikar ve tavana monte edilmiş monoray sistemleri kullanılacaktır. Hat boyunca sesli 
megafon, sinyalizasyon ve acil durdurma swichleri bulunacaktır. Yer altı üretimi, 
havalandırma sistem kontrolleri, ocak gazları ölçüm noktaları 24 saat kesintisiz olarak, 
elektronik sistemle dizayn edilmiş kontrol ve izleme merkezinden takip edilecektir.  

 
Yer altı sahası havalandırma planlamasında, hazırlık galerileri havalandırması temiz 

hava yoluna kurulacak tali havalandırma vantilatörleri ile sağlanacaktır. Kazı aynasının 
havalandırması işlemi fan tüplerle sağlanacaktır.  

 
Yangın (Bekleme) Barajları: Çalışan panoların giriş ve çıkışlarına yangın bekleme 

barajı yapılacaktır. Bu barajların malzeme ihtiyaçları yanlarında bulundurulacaktır. Nakliye 
ünitelerinde toz oluşmaması için fiskete ve ayırıcı düzenleme sistemi kurulacaktır. Oluşan 
tozların su ile bastırılması ve temizlenmesi sağlanacaktır.  

 
Basınçlı hava: Hazırlık işleri ve üretim döneminde; kazı ileri yapan el aletlerinde, 

patlayıcı kullanılması için açılan deliklerde, kaldırma ve yükleme makine ve techizatlarında 
(vegaist, vinç, monoray ve shunting troley taşıma ve bekleme kirişlerinde), ocak içi atıksu 
tahliyesinde kullanılan havalı tulumbalarda, tali havalandırma vantilatörlerinde ve basınçlı 
hava ile çalışan küçük el aletlerinde basınçlı hava kullanılacaktır.  

 
Ocak içerisinde kullanılacak basınçlı hava yer üstünde yaklaşık 90 m3/dak kapasiteli 

kompresörden sağlanacaktır. Basınçlı hava şebekesi, hazırlık dönemi yer altı galerilerinin 
sürülmesi esnasında, galeri ilerlemesine paralel olarak boru hatlarının döşenmesi ile 
başlayacaktır. Genel olarak 10-8-6-4-2 inç’lik hava boruları kullanılacak ve çalışma 
basıncı 4-6 atm olacaktır.  

 
Su Kullanımı: Yer altı çalışmalarında (galeri ve ayak çalışmaları) yer altı su geliri 

olacaktır. Ayrıca ihtiyaca bağlı olarak yer altı çalışmalarında kullanılması gerekli temiz 
suya ihtiyaç olacaktır. Temiz su; hazırlık döneminde, mekanize kazı makinelerinde 
soğutma ve oluşan tozun bastırılmasında, özellikle taşta sürülen bacalarda patlatma 
deliklerinin açılması esnasında, hazırlık galerilerinin tahkimini güçlendirmek ve kömür 
oksidasyonunu önlemek için yapılan beton püskürtme işlemlerinde, üretim döneminde ise, 
oluşan tozun pulverize su vasıtasıyla bastırılmasında, ayak içi direklerine hidrolik sağlayan 
pompa istasyonlarında, çeşitli makine ve techizatların soğutma sistemlerinde ve ocak 
yangınlarında kullanılacaktır.  

 
 
 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 204

Ocak içerisinde kullanılacak temiz su; yer üstünde tesis edilecek sabit su 
deposundan karşılanacaktır. Temiz su şebekesi, hazırlık dönemi yer altı galerilerinin 
sürülmesi esnasında galeri ilerlemesine paralel olarak boru hatlarının döşenmesi ile 
başlayacaktır.  

 
Atıksu: Hazırlık döneminde, mekanize kazı makinelerinde soğutma suyu tahliyesi, 

galeri açılması ve üretim esnasında karşılaşılan su gelirlerinin galerilerden 
uzaklaştırılması, üretim döneminde ise makine ve techizatların soğutma suları, toz 
bastırma sistemlerinin suları, ilerleme esnasında karşılaşılacak yer altı sularının atılması 
amacıyla ocak en düşük kotuna atıksu toplama havuzları tesis edilecektir.  

 
Bu havuzlar üzerine yer altı su gelirine uygun olarak kurulacak su pompaları vasıtası 

ile dışarı çıkarılacaktır. Termik Santralin su ihtiyacının, yine aynı mevkide açılacak olan 
kuyular vasıtasıyla yeraltı su kaynaklarından ve uzun ayak madencilik teknolojisi ile 
yeraltından kömürün çıkarılması sırasında galerilerden gelecek olan sudan  temin 
edilmesi planlanmaktadır. Suyun proses suyu olarak kullanılabilmesi için gerekli 
parametrelerin analizleri yapıldıktan sonra uygun olması halinde su hazırlama sistemine 
alınacaktır.    Uygun olmaması halinde gerekli arıtım işlemlerine tabi tutulduktan sonra su 
hazırlama sistemine alınacaktır. 

 
Elektrik İşleri: Yer altı sahaları için yeni enerji nakil hattı çekilecektir. Hazırlık ve 

üretim planları dikkate alınarak enerji beslemesi yapılacaktır. Kurulacak hatların izolasyon 
seviyelerini sürekli kontrol edecek ekipmanlar sisteme entegre edilecek ve meydana 
gelebilecek izolasyon problemlerinde hattın enerjisi otomatik olarak kesilecektir.  

 
Yeraltından uzun ve kısa mesafeli bantlarda, konveyörlerde, nakliye araçlarında ilk 

harekete başlamadan önce belirli bir süre ikaz vermesi ve acil bir durum olduğunda 
kullanıcının veya ekipman çevresinde çalışanların kolaylıkla makineyi durdurabileceği 
elektrik ekipmanları monte edilecektir. Aynı zamanda çekme halat sistemi ile 
desteklenecek olan acil durdurma şalteri sayesinde üretim ve ya nakliye ekipmanlarının 
komple emniyete alınması sağlanacaktır.  

 
Yer altı işletme sahasında hava dönüş yollarında kurulacak olan izleme sistemi ile 

hava ortamında olası CH4, CO,CO2 gazları düzenli ölçülecek ve yerüstünde kurulacak 
izleme sistemi ile izlenerek arşivlenecektir. Ayrıca, çalışan personele sağlık, emniyet, 
yönerge ve talimatlar doğrultusunda belirli sürelerde eğitim verilecek ve çalışanlara 
emniyet donanımları (madenci baş lambası-redresör, ferdi kurtarıcı, dedektörler - CH4, 
CO, CO2, O2, kişisel koruyucular, vb) tedarik edilecektir. 
 

Kömür Taşıma-Depolama Sistemi: Kömür taşıma-depolama sistemi 460 ton/saat 
buhar üretim kapasiteli DAY kazanı için tasarlanmıştır. Tasarım, kömür alma 
haznesinden, depo bölmesinin iletim katı üzerindeki taşıyıcı banta kadar ve kömür stok 
sahası tesisi, kırıcı tesisi, konveyör bant, kömür numune alma, diğer yardımcı cihazlar, 
kömür taşıma-depolama sisteminin kontrolü, çelik yapı tasarımı ve sınır duvarının içinde 
kalan su yıkama ve vakumlu temizleme tesisini içermektedir. 

 
Kömür Stok Sahası Tesisi: Açık kömür stok sahasının boyutları 80 m × 115 m 

olarak planlanmaktadır.  Sahanın stoklama kapasitesi yaklaşık 50.000 ton olup, bu miktar, 
yaklaşık olarak kazanın tam yükte 15 günlük kömür tüketimine eşittir. Kömür stok 
sahasında iki adet kömür park makinesi bulunacaktır. Bu makineler bantlı ve kazıyıcı 
sistemli olup, aşağıda belirtilen dört farklı konumda çalışabilecektir:  
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• Ocaktan gelen kömürü sahaya stoklama, 
• Sahadaki stoktan alıp kazana kömür verme, 
• Ocaktan gelen kömürü doğrudan kazana gönderme, 
• Ocaktan gelen ve stoktan alınan kömürü karıştırarak kazana gönderme. 

 
Bir adet buldozer, kömür stok sahasındaki çalışmalarda yardımcı olmak üzere 

bulundurulacaktır. 
 
Kırma Tesisi: Kırma tesisi, stok sahasından kazana giden kömürün transfer 

noktasında konumlandırılmıştır. Kömür eleğinin işlevi, taşıyıcı banttan gelen kömürü 
elemek olacaktır. Parçacık boyu 9 mm’den az olan kömür, eleği bypass edip, doğrudan 
kazana giden müteakip banda iletilecektir. Parçacık boyu 9 mm ile 50 mm arasında 
olanlar, tozlaştırılmak üzere tekrar kömür kırıcılarına gönderilecektir. Elek yüzeyinin 
genişliği 1000 mm’dir ve bu değer kırıcının girişi ile benzerdir. Tesisin özellikleri aşağıda 
özetlenmiştir: 

 
Adet     : 2 set 
Kapasite     : 200 ton/saat (yaklaşık %150 kapasite) 
En yüksek giren kömür boyutu  : ≤ 50 mm 
En yüksek çıkan kömür boyutu  : ≤ 9 mm 
 
Kömür İletim Sistemi Tanımı: Kazan besleme taşıyıcı sisteminin bant genişliği 500 

mm olacaktır. Taşıyıcı bant hızı 2,5 m/s ve kapasitesi 300 ton/saat olacaktır. Tesis için tek 
yönlü taşıyıcı bant yapılacaktır. Ayaklık genişliği 2800 mm olacaktır. 

 
Manyetik Ayırıcılar: Manyetik ayırıcılar kendi kendine temizlenen askıda tip 

olacaktır. Manyetik ayırıcılar hacmi 25 mm³’e kadar olan döküntü demir ve çeliği alıcı 
kaplara ayıracaktır. 

 
Kömür Örnekleme Sistemi: İki adet birincil örnekleyicili bir adet modüler iki aşamalı 

örnekleme sistemi kazana giren kömürü “yakıldığı bazda” analiz etmek için temin 
edilecektir. Her iki örnekleme sistemi de otomatik olarak ve sürekli çalışabilir. 

 
Tartılar ve Ayarlama Cihazları: Kömürün santral stok sahasına geliş miktarını 

ölçmek için bant kantarı ve acil durumlarda kamyonla taşıma yapıldığı hallerde ve 
kireçtaşını tartmak üzere kamyon kantarı kullanılacaktır. Bu amaçla, iki adet kamyon 
kantarı kullanılacak olup, bunlar 50 ton kapasiteli ve tam yüklü kamyonları tartmakta 
kullanılacaktır. Bant kantarları, stok sahasına giren ve kazana giden taşıyıcı bantlar 
üzerine yerleştirilecektir. Bant kantarlarının hassaslığı, taşıyıcı kapasitesinin %20’den 
%100’e kadar olan aralıkta %±0,25’den daha iyi olacaktır. 

 
Bakım ve Kaldırma Tesisleri: Bakım ve onarım için kaldırma gereçleri, kırıcı 

binasında, siloların üstünde ve altında, bunker bölmelerinde ve her aktarma istasyonunda 
uygulamada olacaktır. 

 
Kömür Taşıma-Depolama Sisteminin Kontrolü: Bütün ikili hatlardaki gereçler aynı 

anda işletmeye  alınabilecektir. PLC bazlı kontrol sistemi ve endüstriyel TV görüntüleme 
sistemi tüm kömür taşıma-depolama sistemi işletme kontrolü için tercih edilmiştir. 

 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 206

Diğer Sistemler 
 
Kömür depolama ve taşıma sisteminde oluşan tozumanın bertaraf edilmesi için 

basınçlı yıkama sistemi, kömür stok sahası duşlama sistemi, kömür değirmenleri, kömür 
depolama ve taşıma sisteminin tamamı için ise toz toplama ve uzaklaştırma sistemi 
kurulacaktır. Kömür değirmenlerinde toz tutma işlemi torbalı filtreler vasıtasıyla yapılacak 
olup, ünite tamamen kapalı olacağından toz dağılımı engellenmiş olacaktır. 

 
YARDIMCI YAKIT (LIGHT FUEL OIL) 
 
Kullanım Amacı, Miktarı ve Temini 
 
Termik santralın devreye alınması (start-up) aşamasında yardımcı yakıt olarak             

% 1 S (kükürt) içerikli light fuel oil kullanılması planlanmaktadır. Yardımcı yakıt, sadece 
işletmeye alma aşamasında 6-8 saat süre ile kullanılacak olup, bu süre içerisinde toplam 
40-60 ton yardımcı yakıt sarfiyatı olacaktır. Fuel-oil, her biri 200 m³ olan iki adet yakıt 
tankında depolanacaktır. Her bir tank daldırma ısıtıcı, seviye kontrolü, yangın algılayıcıları 
ve otomatik yangın söndürme gereçlerinden oluşmaktadır. Fuel-oil kazana iki adet %100 
kapasiteli pompa setinden biri ile pompalanacaktır. 

 
Özellikleri  
 
% 1 kükürtlü light fuel oil, kükürt atıklarının doğaya daha az zarar vermesi amacı ile 

üretilmiş bir yakıt türüdür. Elektrik, ısı ya da buhar sistemlerinde kullanılabilen light fuel oil, 
her türlü endüstriyel fabrika, tesis ve binalarda tercih edilmektedir. Çok daha akışkan 
olduğu için kolay pompalanır, yanar ve tasarruf sağlar. Halen Türkiye'de üretilen kalorifer 
yakıtı (kalyak) veya 6 no’lu fuel oile göre daha az kükürt içermesinden dolayı, %1 kükürtlü 
light fuel oilin yanmasından çıkan baca gazı emisyonları, yasal limitler içerisinde 
kalmaktadır (Kaynak: www.bp.com.tr,  www.poas.com.tr ).  

 
Depolanması ve Hazırlanması 
 
Light Fuel oil, API (American Petroleum Institute) kodlarına uygun atmosferik silindir 

tanklarda depolanacak olup, depolama tanklarının çevresi, yangın duvar-seti (dike-set) ile 
çevrilecektir. 

 
Light Fuel oil depolama tanklarda 30-35 0C sıcaklıkta tutulacak ve pompaların 

emişine uygun viskoziteye ulaşması için tank çıkışında “pompa emme ısıtıcısı” 
konulacaktır. Pompa çıkışında ise “Fuel-oil ısıtma pompalama” paket sistemi üzerinden 
kazan brülörüne 60-110 0C’de ulaşılacaktır. Brülörde basınçlı hava veya buhar ile light fuel 
oilin, yanma kolaylığını sağlamak ve verimliliğini arttırmak için pulverize (atomizing) olması 
sağlanacaktır.  

 
SU 
 
Su ile ilgili detaylı bilgiler Bölüm V.2.5’de verilmiştir. 
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V.2.7. Proje kapsamında kullanılacak kireçtaşının miktarı, nereden ve nasıl 
sağlanacağı, karakteristikleri (reaktivitesi ve diğer özellikleri), taşıma güzergahı, 
konunun turizm açısından değerlendirilmesi, 

 
Kullanım Amacı, Miktarı ve Temini 
 
Santralda kullanılacak yakma teknolojisi gereği, kömürünün kireçtaşı ile birlikte 

yakılması ve böylelikle baca gazı arıtma sistemine (desülfürizasyon) gerek duyulmadan 
kömür içindeki kükürtdioksit (SO2) emisyonlarının tutulması planlanmaktadır.  

 
Bu bağlamda ANTES için gerekli kireçtaşı miktarı toplam 6,5 ton/saat olarak hesap 

edilmiştir. (Bkz. Bölüm V.2.1) Proje kapsamında desülfürizasyon amacıyla kazanda 
kömürle birlikte yakılacak kireçtaşı  bölge kaynaklarından satın alınmak suretiyle temin 
edilecektir. Kireçtaşının proje alanına taşınmasında mevcut yollar kullanılacaktır.  

 
Kireçtaşının Özellikleri  
 
Santralda kullanılacak kireçtaşının, yakın çevrede bulunan bir fabrikadan kapalı 

silobaslar içinde öğütülmüş toz olarak temin edilmesi planlanmaktadır. Sözkonusu 
üreticinin “öğütülmüş kalsiyum karbonat” ürünü için verdiği, analiz ve ölçüm sonuçları 
Tablo V.2.7.1’de; analiz ve ölçüm sonuçları ise eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-3).  

 
 
Tablo V.2.7.1. Santralda Kullanılacak Kireçtaşının Ölçüm ve Analiz Sonuçları  
 

ÖZELLİK ÖLÇÜM/ANALİZ DEĞERİ 

CaCO3 % 98,35 

MgCO3 % 0,73 

CaO % 55,08 
SiO2 % 0,37 
Al2O3 % 0,08 
Fe2O3 % 0,12 

Çözünmeyen Maddeler  % 0,1 

Cu (Bakır) 0,26 ppm 

Ortalama Yığın Yoğunluğu  1,47 ton/m3 

Kaba Nem  % 0,50 

Tane Dağılımı 

- d 90 % 66  

- d 50 % 24 
 
 

Kireçtaşı Taşıma Sistemi  
 
Akım şeması 
 
Dışarıdan kireçtaşı taşıyan kamyon → Kireçtaşı aktarım silosu → Hazne → Kömür silo 
binası içerisindeki kireçtaşı silosu 
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Sistem Tanımı 
 

Sistemin işlevi, pozitif basınçlı sistem (yoğun faz) ile kireçtaşını, kireçtaşı aktarım 
silosundan kazan binası yakınındaki kireçtaşı silosuna taşımaktır. Bir adet kireçtaşı 
aktarma silosu vardır. Dışarıdan kamyonlarla taşınan kireçtaşı, kireçtaşı aktarma silosuna 
basınçlı hava kullanılarak deşarj edilir. Kireçtaşının parçacık boyu 0,7 mm’den küçük 
olmayacaktır. Silonun altında, birisi yedek olmak üzere iki adet kap bulunmaktadır. Bunlar 
aynı boruyu paylaşırlar. Kireçtaşı, kömür silo binasındaki kireçtaşı silosuna taşınır, silo 
üzerindeki torba filtreler aracılığıyla ayrıştırılır ve siloya düşer. 
 

Santralın toplam kireçtaşı tüketimi 6.5 ton/saat’tir. Kireçtaşı alma sisteminin 
kapasitesi tüketimin 2x%150’sine göre belirlenmiştir. Bu değer 20 ton/saat’tir. Kazan 
yakınındaki kireçtaşı silosunun hacmi 350 m³’dür. Bu hacim tam kapasitede 50 saatlik 
tüketim miktarı için yeterlidir. 

 
Depolama, taşıma ve boşaltma sistemlerinin kapalı olmaları sebebiyle, kireçtaşının 

silolara alınması ve direkt kazanlara taşınması esnasında kayda değer bir tozuma 
oluşmayacaktır. Sistemde silolarda filtre toz tutucular bulunacaktır.  

 
V.2.8. Proje Kapsamında Kullanılacak Ana Yakıt ve Yardımcı Yakıtın Hangi 

Ünitelerde Ne Miktarlarda Yakılacağı ve Kullanılacak Yakma Sistemleri, Emisyonlar, 
Azaltıcı Önlemler ve Bunların Verimleri, Ölçümler İçin Kullanılacak Aletler ve 
Sistemler, Modelleme Çalışmasında Kullanılan Yöntem, Modelin Tanımı, 
Modellemede Kullanılan Meteorolojik Veriler (Yağış, Rüzgar, Atmosferik Kararlılık, 
Karışım Yüksekliği vb.), Model Girdileri ve ham çıktıları, Kötü Durum Senaryosu Da 
Dikkate Alınarak Model Sonuçları, Muhtemel ve Bakiye Etkiler, Önerilen Tedbirler, 
Modelleme Sonucunda Elde Edilen Çıktıların Arazi Kullanım Haritası Üzerinde 
Gösterilmesi, 

   
ARAÇLARDA KULLANILACAK YAKITLARDAN KAYNAKLANACAK EMİSYONLAR 

 
Proje kapsamında işletme aşamasında hammaddelerin depo alanlarından 

bunkerlere yüklenmesinde çalışacak yükleyicilerde yakıt olarak motorin kullanılacak olup, 
araçlardan yanma gazları emisyonları olan CO, HC ve NOx‘in oluşması beklenmektedir.  

 
Araçlarda kullanılan yakıtlardan kaynaklanacak emisyonların miktarı, iş makinasının 

yakıt türüne, yaşına, bakımına, hızına ve arazide yapılan çalışmaya göre farklılıklar 
göstermekte olup, tüm bu etkenler göz önünde bulundurularak, bu tip araçlar için ortalama 
emisyon faktörleri tespit edilmiştir. EPA tarafından belirlenen bu emisyon faktörleri              
Tablo V.2.8.1’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.2.8.1. Emisyon Faktörleri  
 

PARAMETRE HAFİF İŞ MAKİNASI (Dizel) AĞIR İŞ MAKİNASI (Dizel) 

HC (g/km) 0,181 1,313 

CO (g/km) 0,719 5,95 

NOx (g/km) 0,544 4,056 
Kaynak: Mobile Sources Emission Factors, EPA, 1995 
 
Proje kapsamında çalışacak araçlardan yayılacak toplam emisyonların kütlesel 

debileri; aynı anda 8 hafif ve 8 ağır iş makinasının/aracının çalışacağı ve araç hızının 
ortalama hızının 40 km/saat olacağı varsayımlarıyla hesaplanmış olup, gerek bu değerler 
ve gerekse “SKHKKY’ Ek-2’de, “tesislerin hava kirlenmesine katkı değerlerinin 
hesaplanması” ile ilgili olarak belirlenen sınır değerleri Tablo V.2.8.2’de verilmiştir. 

 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 209

Tablo V.2.8.2. Proje Kapsamında Çalışan Araçlardan Yayılan Toplam Emisyonların Kütlesel Debileri 
 

PARAMETRE KÜTLESEL DEBİ (g/saat) KÜTLESEL DEBİ (kg/saat) 
HC (Hidrokarbonlar) 478 0,478 
CO (Karbonmonoksit) 2.134 2,134 
NOx (Azotoksitler) 1472 1,472 

 
 
Tablo V.2.8.2’de de görüldüğü üzere; araçların ortaya çıkardıkları emisyonların 

toplam miktarları oldukça düşük seviyelerde olup, araçların hepsinin aynı yerde ve aynı 
anda çalışmayacakları düşünüldüğünde bu emisyonların proje sahasında oluşturduğu 
kirliliğin mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemeyeceği düşünülmektedir. Ayrıca 
çalışacak araçlardan kaynaklanacak emisyonların minimuma indirgenmesi için, 
08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Trafikte 
Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne 
Dair Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin 
kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek 
çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır.  

 
DİZEL JENERATÖRLERDEN KAYNAKLANACAK EMİSYONLAR 
 
Tesiste, elektrik kesintilerinde aydınlatma ve emniyet gereği çalışması gerekli 

cihazların elektrik ihtiyacını sağlamak amacıyla jeneratör kullanılacak olup, jeneratör 
yaklaşık 1.000 kVA gücünde olacaktır. Yakıt olarak motorin kullanılacak olan jeneratörün 
yıllık çalışma süresi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yılda yaklaşık 20 saat çalışacağı 
tahmin edilmektedir. Buna göre yıllık olarak yaklaşık 3.000 lt civarında motorin 
kullanılacağı öngörülmektedir. Motorinin özellikleri Tablo V.1.9’da verilmiştir. Jeneratörden 
yanma gazları emisyonları oluşması beklenmekte olup, çalışma saatlerinin çok az 
olmasından dolayı oluşacak emisyonların hava kalitesine önemli bir etki yaratmayacağı 
öngörülmektedir.  

 
PROSESTE KULLANILACAK YAKITLARDAN KAYNAKLANACAK 

EMİSYONLAR  
 
ANTES’de buhar elde edilmesi amacıyla ana yakıt olarak kömür, yardımcı yakıt 

olarak ise Light Fuel Oil kullanılacaktır. Santralda yakıt olarak kullanılacak olan linyit 
kömürü ve fuel oile ait detaylı bilgiler Bölüm V.2.3’de verilmiştir.  

 
Ana Yakıttan Kaynaklanacak Emisyonlar 
 
Kurulması planlanan termik santralda yakıt olarak kullanılacak linyit kömürden ve 

Light fuel oilden yanma işlemi sonrası kükürt dioksit (SO2), azot oksitler (NOx), partikül 
madde (PM), karbon monoksit (CO) ve halojen bileşikleri (HF, HCl) emisyonlarının 
oluşması beklenmektedir. 

 
SKHKKY Ek-6 “Genel Kurallar, Birimler, Semboller, Çevirmeler” Bölümü’nde Isıl Güç 

(Yakıt Isıl Gücü, Anma Isıl Gücü; “Bir yakma tesisinde birim zamanda yakılan yakıt 
miktarının yakıt alt ısıl değeriyle çarpılması sonucu bulunan asıl güç değerdir” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Buna göre ANTES için yakıt ısıl güç aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır: 

 
Toplam Yakıt Miktarı        : 142.000 kg/saat 
Ort. Yakıt Alt Isıl Değeri : 2.482 kcal/kg  
1 MW : 860.420,664 kcal/saat 
ANTES Yakıt Isıl Gücü = 142.000 kg/sa x 2.482 kcal/kg x 1 MW /860.420,664 kcal/sa 
 =  409,6 MWth 
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Tesiste yakma sistemlerinde oluşabilecek en önemli emisyon kirlilik parametreleri 
SO2, NOX ve PM olup, akışkan yatakta yakma sürecinde kömür ile kireçtaşı aynı ortamda 
buluşarak kömür içeriğindeki kükürtten oluşan SO2’nin CaSO4’ün tutulması sağlanacaktır. 
PM için ise ESF sistemleri kurulacak olup, bu sistemlerle emisyon miktarlarının minimum 
düzeyde tutulması sağlanacaktır.  

 
DİTES ÇED çalışması kapsamında sadece mevcut mevzuatların (SKHKKY ve 

BYTY) değil, AB IPPC Direktifi (96/61/ec) kapsamında hazırlanmış ve Avrupa Komisyonu 
tarafından yayımlanmış olan “Mevcut En İyi Teknikler (BAT) Referans Belgesi 
(BREF/Büyük Yakma Tesisleri BREFİ) de dikkate alınarak değerlendirme yapılmıştır.  

 
ANTES kapsamında, akışkan yatakta yakma teknolojisi ve kirletici emisyonların 

önlenmesi/azaltılması amacıyla planlanmış olan ESF tekniği, Avrupa Komisyonu 
tarafından yayımlanan “Büyük Yakma Tesisleri için Mevcut En İyi Teknikler Referans 
Belgesi (Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best 
Available Techniques for Large Combustion Plants-adopted July 2006)”nde 
önerilmektedir.  

 
AYY Teknolojisinde kükürt tutma verimi kazana, kömüre ve özellikle kireçtaşının 

kükürt tutma verimine göre değişiklik göstermektedir. Proje firmasının isteği üzerine 
kireçtaşı reaktivite testi TÇMB’ne yaptırılmış olup, bu sonuçlar neticesinde öngörülen baca 
gazı SO2 konsantrasyonu teyit edilmiştir. Kesin projeler tamamlanmadan S tutma verim 
hesabını yapmak mümkün olamamaktadır. Ancak çalışan akışkan yataklı santrallardan 
alınan literatür bilgilerine göre S tutma verimi % 95 ile % 99,9 aralığındadır.  

 
AYY teknolojisi ile çalışan termik santralların literatür bilgileri ve santralda alınacak 

emisyon azaltım önlemleri dikkate alınarak; kurulması planlanan “ANTES”de öngörülen 
emisyon (% 6 O2 bazında) konsantrasyonları, santralın anma ısıl gücüne (ortalama             
409,6 MW) göre BYTY’nde belirtilen sınır değerler ve IPPC Direktifi’nde belirtilen değerler 
Tablo V.2.8.3’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.2.8.3. ANTES Yakma Kazanı Baca Gazı Emisyon Konsantrasyonları ve Sınır Değerler 

 

PARAMETRE 
 

ÖNGÖRÜLEN EMİSYON 
DEĞERLERİ 

(mg/Nm3, % 6 O2 Bazında ) 

BYTY Ek-1’de VERİLEN 
EMİSYON SINIR DEĞERLERİ 

(mg/Nm3) 
2001/80/EC DİREKTİFİ’nde 
BELİRTİLEN DEĞERLER1 

SO2 200 200 200 
NO2   (NO ve NO2) 200 200 200 
PM 30 30 10 
CO 200 200 - 
HCl2 30 30 - 
HF2 3 3 - 

1 23 Ekim 2001’de Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 2001/80/EC Direktifi’nde; ısıl kapasitesi > 300 MWth 
yeni büyük yakma tesisler için emisyon değerleri. 

2 BYTY Ek-1’de HCl ve HF için herhangi bir limit değer bulunmamasına karşın 21. Maddesi’nde “Bir defaya mahsus 
bir ölçüm ile HF için 15 mg/Nm3, HCl için ise 100 mg/Nm3 sınır değerlerini sağladığını belgeleyen tesisler bu ölçümleri 
periyodik olarak yaptırmak zorunda değildir” hükmü yer almaktadır.  

 
 
Tablo V.2.8.3‘de de belirtildiği üzere santral yakma kazanı için öngörülen emisyon 

değerleri dikkate alındığında, ANTES için BYTY’nde katı yakıtlı yakma tesisleri (Ek-1) için 
belirlenmiş olan emisyon sınır değerlerinin sağlanacağı ve öngörülen emisyon 
konsantrasyonlarının 2001/80/EC Direktifi’nde belirtilen değerlere uygun olduğu 
görülmektedir. Zaten Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü de, 
BYTY’ni AB’ne uyum süreci içerisinde IPPC (2001/80/EC) Direktifine uygun olarak 
tasarlamıştır.  
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Santral yakma kazanı baca gazı emisyonlarının kütlesel debileri ise Tablo V.2.8.4’de 
verilen emisyon konsantrasyonları ve % 6 O2 bazındaki baca gazı debi değeri            
(642.540 Nm3/saat, kuru) kullanılarak hesaplanmış ve SKHHKY Ek-2’de verilen emisyon 
sınır değerleri ile karşılaştırmalı olarak Tablo V.2.8.4’de verilmiştir.  

 
 
Tablo V.2.8.4. ANTES Santral Yakma Kazanı Baca Gazı Emisyon Kütlesel Debi ve SKHKKY Sınır Değerleri 
 

PARAMETRE KÜTLESEL DEBİ DEĞERLERİ 
(kg/saat) 

SKHHKY EK-2’DE VERİLEN EMİSYON 
SINIR DEĞERLERİ (kg/saat) 

SO2 128,51 60 
NOx (NO2 cinsinden) 128,51 40 
PM 19,28 10 
CO 128,51 500 
HCl 19,28 20 
HF 1,93 2 

 
 
SKHKKY Madde 6.g’de “yeni kurulacak işletmede bulunan tesislerin bütünü için; Ek-

2 Tablo-2.1’deki kütlesel debilerin aşılması halinde işletmeci tarafından; tesislerin etki 
alanında, işletmenin kirleticiliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir dağılım modeli 
kullanılarak hava kirlenmesine katkı değerinin hesaplanması gerektiği” belirtilmektedir. 

 
Tablo V.2.8.2’de verilen değerler incelendiğinde ANTES için hesaplanan toplam 

emisyon kütlesel debilerinin HCl, HF ve CO hariç sınır değerlerini aştığı görülmekte olup, 
işletme aşamasında tesisten yayılması muhtemel emisyonların dağılım profillerini 
belirlemek üzere; ABD EPA tarafından geliştirilen ve ABD’de yapılan ÇED çalışmalarında 
kullanılması aynı kuruluş tarafından onaylanmış olan ISCST3 (Industrial Source Complex 
– Short Term 3) Modeli kullanılarak hava dağılım modelleme çalışması yapılmıştır. 
Modelleme ile ilgili bilgiler aşağıda “Hava Dağılım Modellemesi” başlığı altında detaylı 
olarak verilmiştir. 

 
BACA YÜKSEKLİĞİ  
 
Santralda 1 adet baca bulunacak olup, bu baca dışında tesiste herhangi bir baca 

olmayacaktır. Yatırımcı firmanın yaptığı çalışmalar sonucu belirlenen ve taahhüt edilen 
baca bilgileri Tablo V.2.8.5’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.2.8.5. Bacanın Fiziksel Yapısı ve Baca Gazı Bilgileri  
 

Baca sayısı 1 

Baca iç çapı (d) 5 m 

Baca girişindeki atık gazın sıcaklığı (T) 143,5 0C 

Nemsiz durumdaki atık baca gazının normal şartlardaki hacimsel debisi (R) 642.540 Nm3/sa 

Baca gazı hızı (V) 9,09 m/sn 
 
 
SKHKKY’nin Ek-4 b Bendi 3.1. fırasında “baca yüksekliklerinin abak yardımıyla 

belirlenmesi” gerektiği belirtilmektedir. Buna göre baca yüksekliğinin abak yardımıyla 
belirlenmesinde kullanılan Q/S değerleri Tablo V.2.8.3’de verilen bilgiler doğrultusunda 
hesaplanmış olup, sonuçlar Tablo V.2.8.4‘de verilmiştir. Hesaplamalarda kullanılan 
parametreler, SKHKKY’nde şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 
HI  :  Abak kullanılarak belirlenen baca yüksekliği (m) 
Q :  Emisyon kaynağından çıkan hava kirletici maddelerin kütlesel debisi (kg/saat) 
S :  Baca yüksekliği belirlemesinde kullanılan faktör  
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Tablo V.2.8.6.  ANTES Baca Gazı Emisyonları İçin Hesaplanan Q/S Değerleri 
 

PARAMETRE Q/S DEĞERİ (kg/saat) 

SO2 917,9 

NOx (NO2 cinsinden) 1285,1 

PM 240,9 

CO 17,134 

Cl Bileşikleri 192,8 

F Bileşikleri 1.070,9 
 
 
Tablo V.2.8.6’dan de görüleceği üzere, baca yüksekliğinin belirlenmesinde esas 

alınması gereken maksimum Q/S değeri, 1.285,1 kg/saat ile NOx emisyonlarına aittir. 
Santral bacasından atmosfere verilecek olan kirletici emisyonlarının kullanımı ile 
belirlenen bu Q/S değerine ek olarak; Tablo V.2.8.5’de verilen bacanın fiziksel yapısı ve 
baca gazı özelliklerinin kullanımı ile SKHKKY Ek-4’de verilen abak üzerinde baca 
yüksekliği (H’) belirlenmiş olup, hesaplamada kullanılan abak Şekil V.2.8.1’de verilmiştir. 



ANT ENERJİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.                                                                      ANT ENERJİ TERMİK SANTRALI (ANTES) VE 
                                                                        SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI PROJESİ ÇED RAPORU 
 

 213

 

 
 

Şekil V.2.8.1. Baca Yüksekliğinin Belirlenmesinde Kullanılan Abak 
 
 
Şekil V.2.8.1’de de görüldüğü üzere abak yardımıyla belirlenen H' değeri 38 m 

olarak belirlenmiştir. Ancak, santralın kurulacağı alan, engebeli arazi ile çevrelenmiş 
olduğundan SKHKKY Ek-4 gereğince abak ile belirlenen baca yüksekliği (H'), J miktarında 
artırılmıştır. Burada;  

H’= 38  
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H [m] :   Düzeltilmiş baca yüksekliği (H=H’+ J) 
J' [m] :  10 H' yarıçapındaki engebeli arazinin tesis zemininden ortalama yüksekliği 
 
olarak tanımlanmıştır. Buna göre, J’ değerinin belirlenmesi amacıyla, santral bacası 

merkez alınarak 10Hl = 380 m yarıçapındaki bir alan taranmış ve engebeli arazinin tesis 
zemininden ortalama yüksekliği (J’) 20,75 m olarak bulunmuştur. J değerinin belirlenmesi 
için ise; Şekil V.2.8.2’de verilen “J Değerlerinin Belirlenmesi için Diyagram” kullanılmış 
olup, burada yer alan Jl / Hl değeri;  

 
20,75 m / 38 m = 0,546 m olarak bulunmuştur. 
 

 
 

Şekil V.2.8.2. J Değerinin Belirlenmesi için Kullanılan Diyagram 
 
 
Şekilde verilen diyagramdan da görüleceği gibi, bu değer için denk gelen J/Jl değeri 

1’dir. Yani J değeri, JI değerine eşittir. Dolayısıyla, düzeltilmiş baca yüksekliği; 
 
H = Hl + J =  38 m + 20,75 m = 58,75 m olarak belirlenmiştir. 
 
Sonuç olarak; baca gazının atmosferik dağılımını destekleyecek ve santralı 

çevreleyen tepelerin etkisi ile meydana gelebilecek çökelmeyi önleyecek baca yüksekliği 
58,75 m olarak hesaplanmıştır. Ancak yatırımcı firma tarafından, ANTES’den oluşacak 
kirletici emisyonlarının dağılımının daha iyi olması amacıyla baca yüksekliği 120 m olarak 
öngörülmüştür.   

 
Ayrıca, SKHKKY Ek-4 a-1’e göre “anma ısıl gücü 500 kW’ın üzerindeki tesisler için, 

gazların bacadan çıkış hızları en az 4 m/s olmalıdır. Tesisin üretimi ve dizaynı gereği; 
baca çapının daraltılamadığı ve cebri çekişin uygulanamadığı hallerde baca gazı hızı en 
az 3 m/s olmalıdır”. Tablo V.2.8.5.’de belirtilen baca iç çapı ve baca gazı debisi 
değerlerinden baca gazı hızı 9,09 olarak belirlenmiş olup, SKHKKY Ek-4 a-1’de belirtilen 4 
m/s’den büyük bir değerdedir.  
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HAVA KALİTESİNE KATKI DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ 
 
Hava Dağılım Modellemesi, tesisten kaynaklanması muhtemel tüm emisyon 

kaynakları dikkate alarak yapılmış ve kütlesel debi değerleri SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1’de 
belirtilen değerlerden yüksek olan NOX, SO2 ve PM’in mevcut meteorolojik ve topografik 
koşullardaki yayılım profili incelenmiştir.  

 
Modelleme çalışması SKHKKY Ek-2’de belirtildiği üzere; tesis bacası merkez olacak 

şekilde baca yüksekliğinin 50 katı yarıçapındaki dairesel bir alanı (120 m x 50 = 6.000 m) 
kapsayacak ve tesisi merkez alacak şekilde oluşturulan 14 km x 14 km’lik bir alanda 
gerçekleştirilmiştir. Bu alan içerisindeki muhtemel kirlilik düzeyleri incelenmiş ve sonuçlar 
yer seviyesi kirletici konsantrasyonları (µg/m3) cinsinden hesaplanmıştır.  

 
MODELLEME ÇALIŞMALARINDA KULLANILAN YÖNTEM 
 
Dağılım Modelinin Tanımı 
 
Hava dağılım modellemesi olarak EPA tarafından geliştirilen ve ABD’de yapılan ÇED 

çalışmalarında kullanılması aynı kuruluş tarafından onaylanmış olan ISCST3 (Industrial 
Source Complex – Short Term 3) Modeli kullanılmıştır. ISCST3 modeli uluslararası kabul 
görmekte,  dünya çapında birçok araştırmacı, denetim ve yetki organı tarafından kirletici 
konsantrasyonlarını tahmin etmek amacıyla kullanılmaktadır. Modelin temelini sabit 
Gaussian dağılımı oluşturur. Bu model ile bir çok emisyon kaynağı (nokta, alan, çizgi ve 
hacim) aynı anda veya ayrı ayrı modellenebilmektedir. 

 
Model yardımı ile tahmin edilen alıcı ortamlardaki yer seviyesi konsantrasyonu (YSK) 

değerleri, 1 yıllık modelleme süresi için hesaplanmıştır. Planlanan santralın faal duruma 
geçmesi ile söz konusu çevrede oluşturacağı kirlilik yükü model yardımı ile tahmin 
edilmiştir. 

 
ISCST3 Model Girdileri 
 
Modelleme çalışmalarında, ANTES’den kaynaklanacak muhtemel kirleticilerden 

(SO2, NOx, NO2 ve PM’in)  alıcı ortam olarak tanımlanan 14 km x 14 km’lik alan içerisinde, 
mevcut meteorolojik ve topografik koşullar altındaki dağılım profili ve bu dağılım sonucu 
meydana gelecek muhtemel YSK değerleri incelenmiştir. 

 
Model kötü durum senaryosu dikkate alınarak; kirleticilerin ıslak veya kuru 

çökelmeler nedeniyle konsantrasyonlarında herhangi bir azalmanın olmadığı koşulların 
varsayımıyla çalıştırılmıştır. Buna ilaveten, kirleticilerin radyoaktif bozulmaya uğramadan 
ve alt ürünlere dönüşmeden yayıldığı varsayılmıştır.  

 
Yapılan modelleme çalışması ile bölgedeki saatlik, günlük, aylık ve yıllık ortalama 

kirletici YSK belirlenmiş ve bu değerler yönetmelikte yer alan sınır değerler ile 
karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmalar sonucunda, atmosfere verilecek emisyonların hava 
kalitesi üzerine etkileri belirlenmiştir. 

 
ISCST3 modelini çalıştırmak üzere üç çeşit veri seti kullanılmıştır. Bunlar; 
 
• Baca ve emisyon parametreleri, 
• Alıcı ortam ağı (topografik bilgiler) ve 
• Meteorolojik verilerdir. 
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Modellemede Kullanılan Topografik Veriler: Bölgenin topografik yapısı 
kirleticilerin dağılımını etkileyecek diğer bir faktördür. SKHKKY Ek-2b.1’de hava dağılım 
modelleme çalışmalarının tesis etki alanı (tespit edilmiş baca yüksekliklerinin 50 (elli) katı 
yarı çapa sahip alan) içerisinde yapılması gerektiği belirtilmektedir. Modelleme 
çalışmaları; 14 km x 14 km’lik bir inceleme alanı için gerçekleştirilmiştir. Planlanan 
santralın mevcut hava kalitesi üzerine etkilerini belirlemek üzere; inceleme alanı içerisinde 
bir grid sistemi oluşturulmuş ve bu sistemde karelerin kenar uzunlukları santrala yakın 
yerlerde 500 m, diğer kısımlarda 1.000 m olacak şekilde işaretlenmiştir. Grid sistemindeki 
karelerin köşe noktaları alıcı ortamlar olarak tanımlanmış ve bu 225 noktadaki topografik 
yükseltiler belirlenmiştir. İnceleme alanı bu yöntemle sayısallaştırılmış ve model girdisi 
olarak kullanılmış olup, modelleme dökümanları eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-17).  

 
Modellemede Kullanılan Meteorolojik Veriler: Meteoroloji, kirleticilerin atmosferik 

dağılımını etkileyen en önemli faktördür. Modelleme çalışmaları için gerekli olan 
meteorolojik bilgilerin temini için Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden temin 
edilen “Yatağan Meteoroloji İstasyonu” verileri kullanılmıştır.  

 
Bölgedeki genel meteorolojik koşullar hakkında bilgi edinmek üzere uzun yıllar 

ortalamaları incelenmiş, bölgenin karakteristik koşullarını temsil etmesi ve güncel olması 
sebebiyle 2005 yılı meteorolojik verileri modelde kullanılmak üzere seçilmiştir. Modelleme 
çalışmalarında kullanılmak üzere; sıcaklık, rüzgar yönü, rüzgar hızı, bulutluluk ve bulut 
taban yüksekliği verileri temin edilmiştir. 

 
Yatağan Meteoroloji İstasyonu’ndan saatlik yer seviyesi atmosfer bilgileri (sıcaklık, 

rüzgar yönü ve rüzgar hızı) elde edilebilmektedir. Ancak, karışım yüksekliklerinin 
hesaplandığı yüksek atmosfer rasatları Türkiye’de 7 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Isparta, 
Samsun, Adana ve Diyarbakır) yapılmakta olup, İzmir Meteoroloji İstasyonu’na ait karışım 
yüksekliği bilgileri modellemede kullanılmak üzere temin edilmiştir. 

 
ISCST3 Modeli, rüzgar hızı ve yönü, sıcaklık, kararlılık sınıfı, kırsal ve kentsel 

karışım yüksekliği verilerini saatlik bazda kabul etmektedir. Bu nedenle, verilerin modelde 
kullanılabilmesi için bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu aşamada 
meteoroloji verilerini ISCST3’de kullanılabilecek şekilde düzenleyen bir ön-işlemci, 
PCRAMMET Programı kullanılmıştır. PCRAMMET saatlik sıcaklık, rüzgar yönü, rüzgar 
hızı, bulutluluk ve bulut taban yüksekliği verilerini kullanarak saatlik kararlılık sınıflarını, 
kırsal ve kentsel karışım yüksekliklerini hesaplamaktadır. Bu program yardımı ile modele 
girilecek meteoroloji dosyası oluşturulmuştur.  

 
Bölge İklimine Genel Bir Bakış: Bölgeye ait iklimsel özellikler Bölüm IV.2.1’de 

verilmiştir. Buna ek olarak; 2005 meteorolojik verileri kullanılarak, ABD Lakes 
Environmental’ın geliştirdiği WRPLOT View Programı ile bölgeye ait yıllık rüzgar gülü 
oluşturulmuş olup, Şekil V.2.8.3’de verilmiştir.  
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Şekil V.2.8.3. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait 2005 Yılı Rüzgar Gülü 
 
 
Yine WRPLOT View Programı kullanılarak 2005 yılına ait rüzgar hızı dağılımı çizilmiş 

ve Şekil V.2.8.4’de gösterilmiştir. Rüzgar hızları göz önüne alınarak sınıflandırma yapılmış 
ve her sınıftaki rüzgarın esme frekansları % olarak ifade edilmiştir.  

 
 

 
 

Şekil V.2.8.4. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait 2005 Yılı Rüzgar Hızı Dağılımları 
 
 

Atmosferik kararlılık ile karışım yüksekliği bilgileri, bacadan çıkacak duman ve 
gazların dikey dağılım üst limitinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Dolayısıyla, 
kararlılık şartları ve karışım yüksekliği kirleticilerin atmosferik dağılımını etkileyen en 
önemli faktörlerdir. Atmosferik kararlılık, atmosferdeki türbülans miktarının ölçüsüdür.  

 
Atmosferik kararlılık düzeyi azaldıkça, türbülans miktarı artmakta, dolayısıyla baca 

emisyonlarının dağılımı atmosferik kararlılığın azalmasına bağlı olarak artmaktadır. 
WRPLOT View Programı’nın kullanımıyla 2005 yılı atmosferik kararlılık sınıflarının 
dağılımı grafiksel olarak oluşturulmuş ve Şekil V.2.8.5’de gösterilmiştir. Kararlılık sınıfları         
% olarak ifade edilmiştir.  
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Bu şekle göre; bölgede çoğunlukla % 18,7 ile F sınıfı kararlılık gözlenmektedir. Bunu 
% 13,5 ile B ve % 12,5 ile C sınıfı kararlılık izlemektedir. B sınıfı kararlılık hali; atmosferin 
kararsız olduğu ve atmosfere atılan kirleticilerin yayılımının desteklendiği, C ve D kararlılık 
halleri ise; atmosferin nötral olduğu durumları temsil etmektedir. En düşük yüzdeye (% 
5,4) sahip A kararlılık sınıfı ise atmosferin en kararsız olduğu yani dağılımın en fazla 
olduğu durumdur. 

 
 

 
 

Şekil V.2.8.5. Muğla İli, Yatağan İlçesi’ne Ait 2005 Yılı Kararlılık Sınıfı Frekans Dağılımı 
 
 
Atmosferik kararlılık şartları gün içerisinde değişiklik göstermekte; genellikle sabahın 

erken saatlerinde atmosferik kararlılık gözlenmekte, güneş ışınlarının yeryüzüne ulaşması 
ve yeryüzüne yakın katmanların konvektif olarak ısınmasıyla birlikte ise atmosferik 
türbülansın artmasına, kararlılık durumunun azalmasına ve buna bağlı olarak dağılımın 
artmasına neden olmaktadır.  

 
Karışım yüksekliği, atmosfere atılan kirleticilerin dağılımını etkileyen diğer bir 

faktördür. Karışım yüksekliği, kirleticilerin dağılabileceği hacmi belirler. Karışım 
yüksekliğinin düşük olması, birim hacimdeki kütlenin, dolayısıyla da konsantrasyonun 
artması anlamına gelir (konsantrasyon = kütle/hacim). Karışım yüksekliğinin yüksek 
olması ise atmosfere atılan kirleticilerin daha etkin biçimde karışmasına, dağılmasına ve 
yer seviyesi konsantrasyonlarının daha az gözlenmesine olanak sağlar. Diğer bir deyişle; 
karışım yüksekliği kirleticilerin atmosferdeki seyrelme oranını tayin eder.  

 
Karışım yüksekliği de karalılık sınıfları gibi gün süresince değişiklik gösterir. 

Genellikle karışım yükseklikleri, sabahın ilk saatlerinde düşük olmakta, gün içerisinde ise 
öğleden sonra esen kuvvetli rüzgarların etkisiyle artış göstermektedir. Mevsimsel olarak 
ise; yaz aylarında karışım yükseklikleri, kış aylarına oranla daha yüksek olmaktadır. Diğer 
taraftan, kış aylarında karışım yüksekliğinin günlük değişim oranı, güneş radyasyonunun 
daha düşük olması sebebiyle yaz aylarına göre oldukça düşüktür.  

 
Modellemede Kullanılan Emisyon Verileri: Bu çalışmada, ANTES’den 

kaynaklanacak emisyonların yanı sıra, Yatağan İlçesi’nde EÜAŞ tarafından işletilmekte 
olan YATES’in etkisi de değerlendirilmiştir. 

 
Bu amaçla, YATES’e ait baca gazı emisyon değerleri ve bacaların fiziksel yapısıyla 

ilgili bilgiler EÜAŞ Genel Müdürlüğü, Çevre-Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire 
Başkanlığı’ndan temin edilmiş olup, konuyla ilgili olarak EÜAŞ’ın tarafımıza ilettiği resmi 
yazı eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-1). Modelleme çalışmaları sırasında dört farklı durum 
incelenmiştir. Bu durumlar şu şekildedir; 
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1. YATES: EÜAŞ tarafından Muğla İli, Yatağan İlçesi’nde işletilmekte olan YATES 
(Yatağan Termik Santralı), kurulması planlanan ANTES’ne yaklaşık olarak 7 km mesafede 
bulunmaktadır. EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen; santraldan kaynaklanan 
maksimum kirletici emisyonları göz önüne alınarak modelleme çalışması yapılmıştır. 
Modelleme çalışmalarında en kötü senaryo baz alınarak; YATES’in emisyon bilgileri 
mevcut durum için EÜAŞ tarafından verilen değerler kullanılmış olup, normal şartlarda 
BYTY’nde belirtilen “mevcut tesisler” için belirtilen sınır değerler EÜAŞ tarafından verilen 
değerlerden oldukça düşüktür.  

 
630 MW (3×210 MW) kurulu gücüne sahip YATES’te yakıt olarak linyit kullanılmakta 

olup, baca gazı emisyon değerleri ve bacaların fiziksel yapısıyla ilgili bilgiler EÜAŞ Genel 
Müdürlüğü, Çevre-Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Daire Başkanlığı’ndan temin 
edilmiş, tesisteki her bir santral bacasından atmosfere bırakılan SO2, NOx ve PM’in baca 
gazı konsantrasyonları ve debileri ise Tablo V.2.8.7’de verilmiştir.  
 

 
Tablo V.2.8.7. YATES’den Kaynaklanan Kirletici Kütlesel Debileri, Konsantrasyonları ve Yönetmelik Sınır 
Değerleri  
 

EMİSYON SINIR DEĞERLERİ  
 

PARAMETRE KONSANTRASYON 
(mg/Nm3) 

BYTY (mg/Nm3) 2001/80/EC1 SKHHKY EK-2 
(kg/saat) 

EMİSYON 
DEBİSİ 

(kg/saat-ünite) 

SO2 1.000 400-% 942 azalma 400 60 1070,42 

NOX 800 500-2003 500-2003 40 856,34 

PM 1004 50 50 15 107,04 
1 23 Ekim 2001’de Avrupa Parlamentosu ve Konseyi tarafından 2001/80/EC Direktifi’nde; ısıl kapasitesi > 300 MWth 

mevcut büyük yakma tesisler için öngörülen emisyon değerleri. 
2 BYTY’nde SO2 için; “yakıt ısıl gücü 500 MW ve daha fazla olan tesislerde 400 mg/Nm3 emisyon sınır değerinin, 

yakıtın karakteristik özellikleri sebebi ile sağlanamadığı durumlarda; % 94 oranında bir kükürt azaltımı sağlanacaktır” diye 
belirtilmektedir. 

3 BYTY’nde ve 2001/80/EC Direktifi’nde NOx için emisyon sınır değeri; “yakıt ısıl gücü 500 MW ve daha fazla olan 
tesislerde; 1 Aralık 2015 tarihine kadar 500 mg/Nm3, 1 Ocak 2016’dan itibaren ise 200 mg/Nm3 “ olarak belirtilmiştir. 

4 YATES-B Elektrofiltre rehabilitasyon çalışmalarında 250 mg/Nm3 olarak tanımlanan toz emisyonu İlgili Yönetmelikte 
yapılan değişiklikten sonra 100 mg/Nm3 olarak yeniden düzenleme yapılmış olup, rehabilitasyona ilişkin süreç devam 
etmektedir. Modelleme çalışmalarında bu değer esas alınmıştır.  

 
 
2. ANTES: Santralda DAY teknolojisi ve ESF kullanılacağından, ocaklarda ise her 

türlü toz önleminin alınacağından oluşacak kirletici emisyon düzeylerinin oldukça düşük 
olması beklenmektedir. NOx emisyonlarının düşük düzeylerde olmasının sağlanması için 
kazan yakma tekniği, yanma sıcaklığı ve basıncı uygun şekilde tasarlanmıştır.  

 
ANTES’e ait bacanın fiziksel yapısıyla ilgili bilgiler Tablo V.2.8.5’de, baca gazı 

emisyon değerleri ise Tablo V.2.8.6’da özetlenmiştir.  
 
3. YATES + ANTES: Her iki santralın da faaliyette olduğu ve 1. ile 2. maddelerde 

belirtilen emisyon değerlerinin kullanımı ile modelleme çalışmaları yapılmıştır.  olup, 
oluşturulan senaryolar içerisinde en olumsuz emisyon durumu yansıtmaktadır.  

 
4. YATES + ANTES (KÖTÜ METEOROLOJİK ŞARTLAR): Her iki santralın da 

faaliyette olduğu ve 1. ile 2. maddelerde belirtilen emisyon değerlerinin kullanımı ile 
modelleme çalışmaları yapılmıştır.  Bu senaryoda bölgedeki en kötü meteorolojik şartlar  
kullanılmış olup, oluşturulan senaryolar içerisinde en olumsuz durumu yansıtmaktadır.  

 
5. YATES + ANTES (HER 2 SANTRALIN DA BYTY’ne UYDUĞU DURUM): Her iki 

santralın da faaliyette olduğu, ancak her 2 santralın da BYTY’nde verilen sınır değerlere 
uyduğu varsayımıyla modelleme çalışmaları yapılmıştır.  
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MODEL SONUÇLARI ve DEĞERLENDİRMESİ  
 
Kurulması planlanan ANTES’in etki alanında hava kirlenmesine katkı değerlerinin 

hesaplanması amacıyla dağılım modeli kullanılmıştır. Modelleme yoluyla ANTES’in 
bölgede yaratacağı muhtemel kirlilik yükü tahmin edilmiştir. Çalışmada, ANTES’den 
kaynaklanacak emisyonların yanı sıra, santrala yaklaşık 7 km mesafede halen faaliyette 
bulunan EÜAŞ’a ait YATES’in etkileri de değerlendirilmiştir. Modelleme çalışmaları; 

 
1. YATES’in bölgede yarattığı mevcut kirlilik yükünü belirlemek,  
2. ANTES’in bölgede oluşturacağı muhtemel kirlilik yükünü belirlemek,  
3. YATES ve ANTES’in birlikte çalışması durumunda bölgede oluşacak muhtemel 

kirlilik yükünü belirlemek, 
4. YATES ve ANTES’in BYTY’ne uygun çalıştığı durumda bölgede oluşacak 

muhtemel kirlilik yükünü belirlemek ve 
5. YATES ve ANTES’in kötü meteorlojik koşullarda bölgede oluşturacağı muhtemel 

kirlilik yükünü belirlemek amacıyla 5 farklı durum için yapılmış ve değerlendirilmiştir. Bu 5 
durumda da santrallardan kaynaklanması muhtemel maksimum emisyon değerleri dikkate 
alınmış ve en kötü durum senaryoları üretilmiştir. 
 

14 km x 14 km’lik inceleme alanı içerisinde; saatlik, 24 saatlik (günlük), aylık ve yıllık 
ortalama kirletici YSK değerleri µg/m3 cinsinden belirlenmiş ve ISCST3 model çıktıları 
eklerde sunulmuştur (Bkz. Ek-6). Modelleme sonucu tespit edilen YSK değerleri ise, 
SKHKKY’de atmosferik kirleticilere ilişkin olarak belirlenmiş olan sınır değerleri ile 
karşılaştırılmıştır.  

 
Modelleme çalışmaları sonucunda elde edilen değerler ve SKHKKY Tablo 2.2’de 

verilen limit değerler Tablo V.2.8.8’de verilmiştir. 
 
Çöken tozlar için hava kirlenmesine katkı değerleri hesabında ise; her bir tepe 

noktası için ortalama olarak bir günde çöken tozlar aşağıdaki formül ile hesaplanmıştır.  
 

                        
 
Bu bağlamda, model sonucu elde edilen maksimum Aylık YSK PM değerleri dikkate 

alınarak maksimum çöken toz hesabı yapılmıştır. Partikül maddelerin boyutunun, genel 
olarak, 10-50 µm arasında olduğu varsayımı ile alçalma hızı Vdi=0,05 m/s olarak kabul 
edilmiştir.  
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Tablo V.2.8.8. Modelleme Çalışmaları ile Elde Edilen Maksimum YSK Değerleri ve SKHKKY Tablo 2.2’de Belirtilen Emisyon Sınır Değerleri 
 

SENARYOLAR 

1 2 3 4 5 

YATES ANTES YATES+ANTES YATES+ANTES 
(BYTY) 

KÖTÜ 
METEOROLOJİK 

DURUM PARAMETRE SÜRE 

UVD, 
KVD ve 

Max YSK 
Değerleri 
(µg/m3) 

Sınır 
Değeri 
Geçme 
Sayısı 

UVD, 
KVD ve 

Max YSK 
Değerleri
(µg/m3) 

Sınır 
Değeri 
Geçme 
Sayısı 

UVD, 
KVD ve 

Max YSK 
Değerleri 
(µg/m3) 

Sınır 
Değeri 
Geçme 
Sayısı 

UVD, 
KVD ve 

Max YSK 
Değerleri 
(µg/m3) 

Sınır 
Değeri 
Geçme 
Sayısı 

KVD ve 
Max YSK 
Değerleri 
(µg/m3) 

Sınır 
Değeri 
Geçme 
Sayısı 

SKHKKY TABLO 2.2’de 
BELİRTİLEN LİMİT DEĞERLER1 

[µg/m3] 
[CO mg/m3] 

[Çöken toz mg/m2gün] 

Saatlik 3066,35 92 507,87 - 3.066,35 24 1228.43 2 1228.43 2 900 

KVS2   565,99 32 69,35 - 565,99 7 226,78 - 226.78 - 250 

Hedef Sınır Değer 
(Yıllık Aritmetik 
Ortalama) 

9,02 - 0,71 - 18,22 - 4,88 - - - 60 

UVS  9,02 - 0,71 - 18,22 - 4,88 - - - 150 

SO2 
 

UVS    9,02 - 0,71 - 18,22 - 4,88 - - - 203 

KVS  280,14 - 42,93 - 280,14 - 70,13 - 70,13 - 300 NO2 
 UVS    4,46 - 0,44 - 4,90 - 1,56 - - - 60 

KVS  56,59 2 10,39 - 56,59 - 28,39 - 28.39  100 Havada Asılı 
Partikül Madde 
(PM 10) UVS  0,9 - 0,22 - 1,97 - 0,55 - - - 60 

KVS 56,59 - 10,39 - 56,59 - 56,59 - 56,59 - 150 HCl 
 UVS 0,9 - 0,1 - 1 - 1 - - - 60 

Saatlik  46,04 3 7,53 - 46,04 3 46,04 3 46,04 3 30 HF 
 KVS 8,49 4 1,02 - 8,49 4 8,49 4 8,49 3 5 

KVS   74,27 - 14,87 - 74,40 - 37,39 - - - 390 
Çöken toz 

UVS          3,89  0,46 - 4,36 - 2,41 - - - 210 
1 01.01.2014 tarihinde geçerli olacak sınır değerler 
2 Tesis etki alanında 225 alıcı nokta bulunmakta olup, KVS değeri için geçerli olan % 0,05 sınır nokta sayısı 11’dir. 
3 Hassas hayvanların, bitkilerin ve nesnelerin korunması için 
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Tablo V.2.8.8 incelendiğinde kurulması planlanan ANTES’in çalıştığı durum için 
yapılan modelleme çalışmaları sonucu elde edilen maksimum YSK değerlerinin hiçbiri 
SKHKKY Tablo 2.2’de verilen limit değerleri aşmadığı görülmektedir. Değerlerin bu kadar 
düşük olması ve ANTES’in toplam emisyon miktarlarına katkısının nispeten daha az 
olmasının sebepleri; santral kapsamında emisyonların da tutulmasına yönelik olan 
Akışkan Yatak Teknolojisinin kullanılması, emisyonların minimuma indirilmesi için ESF ve 
low NOx burner sistemleri sayesinde söz konusu emisyonların minimum düzeyde 
tutulması ve seçilen baca yüksekliği ve hızının emisyon dağılımlarını iyi yapılmasını 
sağlayacak şekilde dizayn edilmesidir.   

 
Tesis kapsamında kullanılacak teknolojiler, Avrupa Komisyonu tarafından 

yayımlanan “Büyük Yakma Tesisleri için Mevcut En İyi Teknikler Referans Belgesi 
(Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available 
Techniques for Large Combustion Plants-adopted July 2006)”da da önerilmektedir.  

 
Diğer senaryolara bakıldığında ise yine YATES’in mevcut emisyon değerleriyle 

çalıştırıldığı 1., 3., ve 4. Senaryo modellerinde SO2’nin saatlik ve KVS değerlerinin 
SKHKKY Tablo 2.2’de belirtilen limit değerleri aştığı görülmektedir. Bu senaryolarda 
YATES’in kümülatif emisyon değerlerine katkısı çok büyük olup, toplam emisyon 
miktarlarının büyük bölümünü YATES oluşturmaktadır.  

 
5. senaryo olan YATES ve ANTES’in çalıştığı ve kötü meteorolojik koşulların 

oluştuğu durum için yapılan modelleme çalışmaları sonucu elde edilen maksimum YSK 
değerlerine bakıldığında, meteorolojik değişimler 1 haftalık alındığı için maksimum yer 
seviyesi konsantrasyon değerlerinde yükselme görülmemiştir.  

 
Sonuç olarak; ISCST3 Modeli kullanılarak elde edilen Hava Kalitesine Etki 

Değerleri’ne bakıldığında, kurulması planlanan ANTES kaynaklı oluşması muhtemel 
emisyonların mevcut hava kalitesinin öngörülen sınır değerleri sağlayacağı belirlenmiştir. 

 
Tesis işletmeye geçtikten sonra emisyon sınır değerlerinin aşılması durumunda baca 

yüksekliğinin yükseltilmesi etik ve ekonomik bir yaklaşım olmayıp, yük düşümüne 
gidilmesi, ilave arıtım teknolojilerinin geliştirilmesi veya son alternatif olarak iyileştime 
çalışmaları tamamlanana kadar tesisin durdurulması yaygın olarak kullanılan müdahale 
teknikleridir. Bu bağlamda işletme esnasında hava kalitesi sınır değerlerinin aşılması 
durumunda alınacak birincil önlemlere ek olarak uygun teknoloji seçimi ile çözüm 
oluşturulabilecek veya en son alternatif olarak alınacak tüm tedbirlere rağmen 
yönetmelikte belirtilen standart değerlerin sağlanamaması durumunda SKHKKY gereğince 
santralda yük düşümüne gidilebilecektir.  

 
Ayrıca ANTES, SKHKKY Ek-8 “İzne Tabi Tesisler Listesi’nde LİSTE-A 1.1.a’da yer 

almakta olup; işletmeye geçtikten sonra SKHKKY hükümlerine göre emisyon ölçümleri 
yaptırılacak ve emisyon izin belgesi alınacaktır.  

 
SKHKKY Madde-14’e göre; tesis yetkilileri, emisyon izninin alınmasından sonra her 

2 yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste 
yapılan iyileştirmeleri rapor edecektir. Söz konusu rapor, Bakanlık tarafından belirlenen 
veya uluslararası kabul görmüş ISO, EPA, DIN ve benzeri standartlara uygun numune 
alma koşulları ve ölçüm metotları dikkate alınarak, emisyon ölçümleri yapılarak 
hazırlanacak ve bu raporun bir nüshası tesiste muhafaza edilirken, bir nüshası da Muğla 
Valiliği’ne sunulacaktır. Ayrıca, tesis yetkilileri tesiste yapılan iyileştirmeleri raporda 
sunacaklardır.  
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Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince, tesiste yer alan 
yakma sisteminden kaynaklanacak emisyonların tespiti için baca gazı sürekli olarak 
izlenecek; atık gazlardaki PM, O2, SO2, CO, NOx, sıcaklık ve kütlesel debinin 
belirlenebilmesi için hacimsel baca gazı debisi yazıcılı ölçüm aletleri ile sürekli olarak 
ölçülecek, otomatik bilgisayar sistemi ile kaydedilecek ve ölçüm sonuçları online olarak İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne aktarılacaktır. Ayrıca DİTES kapsamında oluşacak 
emisyon konsantrasyonları, sınır değerlerden oldukça düşük olmakla birlikte bölgenin 
yoğun sanayi bölgesi olması nedeniyle tesis etki alanında yer alan ve faaliyetten 
etkilenmesi muhtemel yerleşim yerlerinde sürekli hava kalitesi ölçüm sistemleri (ölçüm 
istasyonu) kurulacak ve ölçüm sonuçları sürekli olarak kaydedilip, kontrol edilecektir. 

 
Yine SKHKKY’ nin 6. Maddesi’nin ğ bendi’nde “Tesisin kurulu bulunduğu bölgede 

hava kirleticilerin Ek-2 de belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda, 
tesis sahibi ve/veya işleticisi tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması 
gerektiği” belirtilmekte olup, ANTES faaliyete geçtikten sonra da Muğla Valiliği tarafından 
hazırlanacak eylem planlarına uyulacaktır. Bu kapsamda gerekirse yük düşümüne gitmek 
de dahil olmak üzere tüm önlemler alınacaktır.  

 
İnşaat döneminde yılda bir defa, mevcut çevresel durum tespiti çalışmaları 

kapsamında SKHKKY Ek-2’ye uygun olarak bölgede pasif difüzyon tüpleri ile 3 periyotta 
toplam 60 gün süre ile SO2, NO2 ve NOx ölçümleri ile toz ve çöken toz ölçümleri yapılacak 
ve ölçüm raporları Muğla Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Orman 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na takdim 
edilecektir. 

 
Son olarak tesisten kaynaklanacak emisyonlarla ilgili olarak SKHKKY’nde belirtilen 

sınır değerlere, Ek-1, Ek-2 (Tablo 2.2), Ek-3 ve diğer bütün yükümlülüklerine uyulacak ve 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

 
Özel Tozlar 
 
SKHKKY Ek-1 g) Atık gazlardaki özel tozların emisyonları için sınırlar’da; “tesisin 

üretim prosesine göre, bu emisyonların oluşma ve atmosfere deşarj edilme periyodu 
dikkate alınarak, tesis en yüksek kapasitede çalışırken bu emisyonlar ölçülür. Sınır 
değerler için 01/01/2012 tarihinden itibaren Ek-7’de verilen sınır değerler ve tablolar 
geçerli olacaktır. Toplam emisyonların sınırlanmasının gerekli görüldüğü hallerde; yetkili 
merci yerleşim bölgelerinde kurulacak olan veya mevcut tesislerde, yörenin; meteorolojik, 
topografik durumuna ve mevcut kirlilik yüküne bağlı olarak, aşağıda verilen özel toz 
emisyonları için konsantrasyon ve kütlesel debi sınırlarını 1/3 oranında azaltabilir” 
şeklinde bir yükümlülük bulunmaktadır. Buna göre kurulması planlanan ANTES’de 
işletmeye geçtikten sonra atmosfere verilen gazlardaki özel tozlar, bu maddede belirtilen 
hükümler uyarınca ölçülecek ve Ek-7’de belirtilen sınır değerlerle karşılaştırılarak gerekli 
yükümlülükler yerine getirilecektir. Projenin tüm aşamalarında SKHKKY’nin ve Büyük 
Yakma Tesisleri Yönetmeliği’nde belirtilen tüm yükümlülükler yerine getirilecektir.  

 
V.2.9. Santral dışında diğer ünitelerden kaynaklanan emisyonlar, azaltıcı 

önlemler ve bunların verimleri, ölçümler için kullanılacak aletler ve sistemler, toz 
oluşumuna karşı alınacak tedbirler, kullanılacak filtrelerin özellikleri, filtrelerin 
bakımı, arızalanması durumunda alınacak önlemler, 

 
ANTES projesi kapsamında santral dışında emisyon oluşturabilecek üniteler; 

kömürün açık stok alanları ve işlem görecekleri ünitelerine girmeden önce uygun 
boyutlara getirilmesi için yapılacak kırma-eleme sistemleridir.  
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AB IPPC Direktifi kapsamında hazırlanmış ve Avrupa Komisyonu tarafından 
yayımlanmış olan “Mevcut En İyi Teknikler (BAT) Referans Belgesi (BREF/ depolamadan 
kaynaklanan emisyonlar BREFİ)’nde sıvı veya sıvılaştırılmış gazların depolanmasından 
kaynaklı VOC’lere yer verilmiş olup, katıların depolanmasından VOC oluşmasına atıfta 
bulunulmamıştır. 

 
Kömür boyutlandırma işlemleri kapalı yapılar içerisinde gerçekleştirileceğinden toz 

oluşumu engellenmiş olacaktır. Ancak konuyla ilgili olarak SKHKKY Ek-2.1’de “Çapı 5  
milimetre ve daha büyük tane boyutlu maddelerin Doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma 
ve öğütme işlemleri;sabit tesislerde ve kapalı alanlarda (Kamyonların malzeme boşalttığı 
ilk kırma ünitesi hariç). gerçekleştiriliyorsa, baca ile atılan toz emisyonları, sınır değerleri 
sağlamak zorundadır.” İbaresi yer almakta olup, işletme aşamasında gerekli toz ölçümleri 
yaptırılarak, sınır değerlerin aşılması halinde gerekli önlemler alınarak sınır değerler 
sağlanacaktır. 

 
Termik Santralden oluşacak küllerin en kötü ihtimalle hiçbir şekilde satılarak 

değerlendirilemediği ve külün tamamının kül depolama sahasına taşınarak depolanacağı 
varsayımıyla küller  %5-15 oranında nemlendirildikten sonra kapalı konveyör bantlar 
yardımıyla Kül Depolama Alanına taşınacaktır.  

 
Ayrıca proje kapsamında yapılacak tüm taşıma işlemlerinde oluşabilecek tozlanmayı 

minimuma indirgemek için, yolların belirli periyotlarla sulanması, savurma yapmadan 
doldurma ve boşaltma işlemlerinin yapılması, üstü açık araçlarla malzeme taşınması 
gerekmesi halinde araçların üzerinin branda ile kapatılması vb. önlemler alınacaktır.  

 
KİREÇTAŞI ÜRETİMİNDEN KAYNAKLANACAK EMİSYONLAR: Termik santralde 

hammadde olarak kullanılacak olan kireçtaşı bölgeden satın alınmak suretiyle temin 
edilecektir. Bu sebeple emisyon hesaplarında sadece malzemenin santral alanına 
taşınması ve boşaltılması işlemlerinden kaynaklanacak toz emisyonları dikkate alınmıştır.  

 
Depolama, taşıma ve boşaltma sistemlerinin kapalı olmaları sebebiyle, kireçtaşının 

silolara alınması ve direkt kazanlara taşınması esnasında kayda değer bir tozuma 
oluşmayacaktır. Sistemde beton ve metalik silolarda filtre toz tutucular bulunacaktır.  

 
Kireçtaşının Santral Sahasına Taşınmasından Kaynaklanacak Toz Emisyonu 

Kütlesel Debisi; En kötü ihtimalle ANTES için gerekli günlük 156 ton kireçtaşının 
taşınmasında çevre sakinlerini rahatsız etmeme adına sadece gündüzleri yapılacağı, her 
bir kamyonun 30 ton malzeme taşıyabileceği ve yaklaşık 1 saatte 1 sefer yaptığı 
varsayılarak emisyon hesaplamaları yapılmıştır. Yatırımcı firma termik santrala 15 km 
uzaklıktaki kireçtaşı fabrikasından taşımasında yaklaşık 1,5 km’lik stabilize yoldan 
kaynaklanacak emisyonların tespiti için “Emission Factor Documentation (1998, EPA)”da 
verilen emisyon faktörleri kullanılmıştır. Emisyon faktörünün hesaplanmasında aşağıdaki 
formül (Emission Factor Documentation, EPA, 1998) kullanılmıştır: 

  
E   = 0,733 x (K/12)0.8 x (A/3)0.4 / (N/0.2)0.3  
E   : Emisyon faktörü (kg/km) 
K   : Kum oranı (% 5) 
A   : Toplam ağırlık (40 ton (santrala geliş) – 10 ton (santralden dönüş)) 
N   : Yol yüzeyi nem oranı (% 20) 
 
E (gidiş)    = 0,733 x (5/12)0.8 x (40/3)0.4 / (20/0.2)0.3 
     = 0,258 kg/km 
 
Emisyon (gidiş) = 0,258 kg/km x 1,5 km/sefer x 1 sefer/saat 
          = 0,387 kg/saat 
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E (dönüş)  = 0,733 x (5/12)0.8 x (10/3)0.4 / (20/0,2)0.3 

      = 0,148 kg/km 
 
Emisyon (dönüş) = 0,148 kg/km x 1,5 km/sefer x 1 sefer/saat 

= 0,222 kg/saat 
 
Toplam Emisyon Miktarı= (0,387 kg/saat) + (0,222 kg/saat) 
 ≈ 0,61 kg/saat 
 
“SKHKKY” Ek-2’de; “hava kirlenmelerini temsil eden değerler, ölçümlerle elde edilen 

hava kalitesi değerleri, hesapla elde edilen hava kirlenmesine katkı değerleri ve bu 
değerlerle teşkil edilen toplam kirlenme değerlerinin tespit edilmesine, eğer baca dışındaki 
yerlerden yayılan emisyonlar 1 kg/saat’ten küçükse gerek olmadığı” belirtilmektedir.  

 
Proje kapsamında gerekli kireçtaşının ANTES proje sahasına taşınmasında 

oluşması beklenen toz emisyonu için hesaplanan değer 0,61 kg/saat olduğu için toplam 
kirlenme değerlerinin tespit edilmesine gerek kalmamıştır.  

 
V.2.10. Tesisin Faaliyeti Sırasında Oluşacak Külün Analizi, Miktarı ve 

Özellikleri, Kül Erime Sıcaklıkları, Depolama/Yığma, Bertarafı İşlemleri, Bu Atıkların 
Nerelere ve Nasıl Taşınacakları alternatif yol güzergahları veya hangi amaçlar için 
yeniden değerlendirilecekleri, külün maden sahası içerisinde depolanmayacağı 
alternatifinin irdelenmesi, 

 
Termik santralda kömürün yanması sonucu uçucu ve dip külü olmak üzere 2 farklı 

kül meydana gelecektir. İşletme süresince oluşacak toplam kül miktarının yaklaşık % 70’i 
uçucu kül, % 30’u ise dip külü olup, santraldan oluşması muhtemel kül miktarları                
Tablo V.2.10.1’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.2.10.1. Santralda Yakma Sistemi Sonrası Oluşacak Toplam Kül Miktarları  
 

SAATLİK UÇUCU KÜL VE YATAK KÜLÜ 
MİKTARI (TON/SAAT)* 

YILLIK UÇUCU KÜL VE YATAK KÜLÜ 
MİKTARI (TON/YIL) KAZAN BUHAR 

ÜRETİM KAPASİTESİ 
Uçucu Kül ve 

Yatak Külü 
Uçucu 

Kül 
Yatak 
Külü 

Uçucu Kül ve 
Yatak Külü 

Uçucu 
Kül 

Yatak 
Külü 

460 ton/saat 46,4 32,5 13,9 348.000 243.600 104.400 
* Santralin tam yükte yıllık çalışma saati 7500 saat olarak alınmıştır.  
 
 
Santraldan oluşacak küllerin özelliklerini belirlemek amacıyla, kullanılacak kömür ve 

kireçtaşı sahalarından numuneler alınarak, yakma testine tabii tutulmuş ve yakma işlemi 
sonucu oluşan uçucu ve kazan altı kül numunelerinin Tehlikeli Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği’ne göre eluat analizi ise TÜBİTAK MAM Çevre Enstitüsü’ne yaptırılmış olup, 
analiz sonuçları Tablo V.2.10.2’de, analiz raporları ise eklerde sunulmuştur (Bkz. Ek-16). 
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Tablo  V.2.10.2. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Tarafından TAKY Ek-11A Listesine Göre Yapılan Kül 
Eluat Analiz Sonuçları   
 

YÖNETMELİK SINIR DEĞERLERİ 

PARAMETRE ÖLÇÜLEN DEĞER 
(mg/lt) İnert Atık olarak 

muamele görecek 
atıklar (mg/lt) 

Tehlikesiz Atık olarak 
muamele görecek 

atıklar (mg/lt) 

Tehlikeli Atık olarak 
muamele görecek 

atıklar (mg/lt) 

L/S=10 lt/kg 

As < 0,005 ≤ 0,05 0,05-0,2 < 0,2-2,5 

Ba 0,267 ≤ 2 2-10 < 10-30 

Cd < 0,0005 ≤ 0,004 0,004-0,1 <0,1-0,5 

Toplam Cr 0,453 ≤ 0,05 0,05-1 < 1-7 

Cu < 0,02 ≤ 0,2 0,2-5 < 5-10 

Hg < 0,0005 ≤ 0,001 0,001-0,02 < 0,02-0,2 

Mo < 0,26 ≤ 0,05 0,05-1 < 1-3 

Ni < 0,005 ≤ 0,04 0,04-1 < 1-4 

Pb < 0,01 ≤ 0,05 0,05-1 < 1-5 

Sb < 0,001 ≤ 0,006 0,006-0,07 < 0,07-0,5 

Se < 0,002 ≤ 0,01 0,01-0,05 < 0,05-0,7 

Zn 0,065 ≤ 0,4 0,4-5 < 5-20 

Cl < 1 ≤ 80 80-1500 < 1500-2500 

F 0,84 ≤ 1 1-15 < 15-50 

SO4 (-2) 648 ≤ 100 100-2000 < 2000-5000 

DOC (Çözünmüş 
Organik karbon) 2,1 ≤ 50 50-80 < 80-100 

TDS (Toplam Çözünen 
katı) 1839 ≤ 400 400-6000 < 6000-10000 

Fenol İndeksi < 0,07 ≤ 0,1   

ORİJİNAL ATIKTA 
BAKILACAK 
KRİTERLER 

(mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) 

TOC (Toplam Organik 
Karbon) 7812 ≤ 30000 (%3) 50000 (%5) 

pH ≥ 6 60000 (%6) 

BTEX (Benzen, 
Toluen, Etilbenzen ve 

xylenes) 
0,45 6 - - 

PCBs < 0,01 1 - - 

Mineral Yağ < 10 500 - - 

LOI (Kızdırma Kaybı) < 1 - - 10000 (%10) 

Kaynak: ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü, Kül Analiz Raporu”, 2009. 
 
 
Tablo  V.2.10.2’de verilen kül analiz sonuçlarına bakıldığında yakma testi sonucu 

oluşan kül numunesi, “Eluat konsantrasyonu tehlikeli atıklar için belirlenen alt sınır ve inert 
atıklar için belirlenen üst sınır arasında olan atıklar, tehlikesiz atık olarak 
sınıflandırılacaktır.” hükmüne göre bu koşulları sağlamakta ve “Tehlikesiz Atık” sınıfına 
girmektedir. Buna göre TAKY Ek-11A’da verilen “Tehlikesiz Atık Sınır Değerleri”ni 
sağlamakta ve dolayısıyla depolama yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. 
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Proje kapsamında santraldan kaynaklanacak kül ve cüruflar için öncelikle 
çimento/alçıtaşı ve briket fabrikalarında değerlendirilmeleri planlanmış olup, en olumsuz 
durum göz önüne alınarak, kül ve cürufların geri kazanım olarak değerlendirilemediği 
varsayımıyla 1 adet kül depolama alanı belirlenmiştir. Santralda oluşacak küllerin alınma 
sistemi hakkında detaylı bilgiler Bölüm V.2.1’de, kül depolama alanı hakkında detaylı 
bilgiler ise Bölüm V.2.11’de verilmiştir. 

 
V.2.11. Kül depolama tesisinin tasarımı ve drenaj sistemi, zemin 

sızdırmazlığının sağlanması için yapılacak işlemler ve kontrol yöntemleri ve 
alınacak önlemler, kullanılacak olan geçirimsiz tabakanın tüm teknik özellikleri, 
nereden ve nasıl temin edileceği, depolama alanına ait her bir hücre için üst örtü ve 
zemin suyu drenaj tabakası plan ve kesit bilgileri, üst yüzey geçirimsizlik 
tabakasının teşkili, ömrü, depolama alanının rehabilitasyonu, 

 
Proje kapsamında santraldan kaynaklanacak kül ve cüruflar için öncelikle 

çimento/alçıtaşı ve briket fabrikalarında değerlendirilmeleri planlanmış olup, en olumsuz 
durum göz önüne alınarak, kül ve cürufların geri kazanım olarak değerlendirilemediği 
varsayımıyla 1 adet kül depolama alanı belirlenmiştir.  

 
Kül depolama konusunda en kötü senaryo ele alındığında; santraldan oluşacak 

küllerinin hiçbir şekilde geri dönüşüm yapılarak değerlendirilemediği ve tamamının 
depolanacağı göz önüne alınarak “İN-CO İnşaat Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş”ye Kül 
Depolama sahası ile ilgili olarak fizibilite çalışması yaptırılmıştır. Kül depolama alanı ile 
ilgili fizibilite raporu, plan ve kesitler eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-18).  

 
Kül depolama alanı 36 ha alana ve yaklaşık 10.440.000 ton  (7.457.142,8m3) hacme 

sahip olup Termik Santral Alanının yaklaşık 1,5 km kuzeybatısında yer almaktadır. Kül 
depolama alanı ile ilgili kesit ve hacim grafiği ve kül barajlarını gösterir 1/25.000 ölçekli 
topoğrafik harita eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-18). Planlanan kül depolama alanının 
kapasitesi ortalama 30 yıllık ihtiyacı karşılayacak hacimde olduğu belirlenmiş ve yıllara 
göre ne kadar kül depolanacağı hesaplanmıştır. Belirlenmiş alanda istenen hacimin kazı 
yaparak temin edilmesi planlanmıştır.  

 
Santraldan kömürün yakılması sonucu ortaya çıkacak atıklar (kül ve cüruflar), 

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Atık 
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ Ek-4 Atık Listesi, 10 (Isıl İşlemlerden 
Kaynaklanan Atıklar), 10 01 (Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden 
Kaynaklanan Atıklar), 10 01 01 (dip külü, cüruf ve kazan tozu) kategorisine girmekte olup, 
bu tip atıklar tehlikesiz atık olarak belirlenmiştir.  

 
Gövde Dolgusu 
 
Gövde dolgusunun yapımında depolama sahasından çıkan kayaların kullanılması 

planlanmıştır. Gövdede gövde dolgusu kaya dolgudur. Sızdırmazlığı sağlamak için gövde 
menba şevinde beton kaplama yapılması planlanmıştır. Beton yüzeyine 2 mm kalınlığında 
PE membran yapıştırılacak olup, membranı dış etkilerden korumak için üzerine kırma taş 
dolgu yapılacaktır.  

 
Sızdırmazlık Önlemleri 
 
Depo tabanında ve kazı şevlerinde zemin kayadır. Kayanın az geçirimli olduğu 

bilinmektedir. Tamamen geçirimsizliğin sağlanması için tabanda ve banketlerde düz yüzey 
oluşturmak için 10 cm beton dökülecektir. Beton yüzeyine 2 mm kalınlığında PE membran 
yapıştırılacaktır. Membranı dış etkilerden korumak için üzerine kırmataş dolgu 
yapılacaktır.  
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Şevli kısımlar bulonlu hasır çelikli shotcrete betonu ile kaplanacaktır. Düz yüzey 
teşkil edildikten sonra 2 mm kalınlığında PE membran yapıştırılacaktır. Membranı dış 
etkilerden korumak için üzerine kırmataş dolgu yapılacaktır.  

 
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’in 7. Maddesi (Düzenli depolama 

tesislerinde toprak ve suların korunması için su kontrolü ve sızıntı suyu yönetimi) ve 16. 
Maddesi (Depo Tabanının Teşkili)”nde de belirtildiği üzere; düzenli depo tesisinden, depo 
tabanına sızan sızıntı sularının yeraltı sularına karışmasını önlemek için depo tabanı 
geçirimsiz hale getirilecek ve depo tabanında oluşturulacak bir drenaj sistemi ile sızıntı 
suları toplanacaktır. Bu amaçla; 

 
• Depolama tesisinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek 

için tesis; koku ve tozların çevreye yayılmasını, rüzgârın etkisiyle kâğıt, naylon torba ve 
ince plastik gibi atıkların yayılmasını, gürültü ve trafik yoğunluğunu, kuşlar, haşerat, böcek 
ve diğer hayvanların alanda üremesi ve alandaki patojenleri çevreye taşımasını, havada 
depo gazından kaynaklanan tabakalaşma ve aerosollerin oluşumunu ve yangın ihtimalini 
azaltacak ve tesis çevresine etkilerini önleyecek biçimde donatılacaktır. 

 
• Kül ve cüruflar, depolama alanının yapısal sağlamlığını bozmayacak, iç ve dış 

şevlerde kayma ve yıkılmalara neden olmayacak güvenlik düzeyinde depolanacaktır. 
 
• Depolama çalışmaları sırasında, şev stabilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca 

manevra yapabilmelerini sağlamak için lot şev eğimi ve atık hücresinin şev eğimi azami 
1/3 olacak şekilde yapılacak ve külleri getiren araçların geçişleri drenaj sistemine zarar 
vermeyecek şekilde planlanacaktır. 

 
• Depolama alanı, izinsiz girişleri engelleyecek şekilde çevre çiti ve giriş kapısı ile 

donatılarak emniyet altına alınacak ve tesiste izinsiz atık boşaltımını engelleyenecek 
kontrol mekanizması oluşturulacaktır. 

 
• Depolama tesisinin tabanı ve yan yüzeylerinde, sızıntı suyunun yeraltı suyuna 

karışmasını önleyecek şekilde bir geçirimsizlik tabakası teşkil edilecektir. Bunun için kil 
veya eşdeğeri malzemeden oluşturulmuş geçirimsizlik tabakası serilecektir. Geçirimsizlik 
tabakasının fiziksel, kimyasal, mekanik ve hidrolik özellikleri depolama tesisinin toprak ve 
yeraltı suları için oluşturacağı potansiyel riskleri önleyecek nitelikte olacak ve geçirimsizlik 
malzemeleri teknik özellik bakımından Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun 
olacaktır. Depo tabanı asgari  K ≤ 1,0 x 10-9 m/sn; kalınlık  ≥ 1 m veya eşdeğeri doğal 
ve/veya yapay malzeme ile geçirimsiz hale getirilecek olup, oluşturulacak geçirimsizlik 
tabakasının toplam kalınlığı 0,5 m’den az olmayacaktır. Depo tabanının boyuna eğimi ise 
% 3'den az olmayacaktır. 

 
• Sızıntı sularının toprak ve yeraltı suları için oluşturacağı potansiyel risklerin 

engellenmesi için geçirimsizlik tabakasına ilave olarak, kullanılacak yapay malzemenin 
yeterli teknik özelliklere haiz olduğunun ve ilgili standartlara veya bunun mümkün 
olmaması halinde uluslararası standartlara uygunluğu belgelenerek Bakanlık’a 
bildirilecektir. 

 
• Yapay geçirimsizlik tabakasının korunması amacıyla koruyucu örtü malzemesi 

kullanılacak olup, yapay geçirimsizlik kaplaması üzerine asgari 0,5 m kalınlığa ve en az                    
K ≥ 1,0 x 10-4 m/s geçirgenliğe sahip drenaj tabakası uygulanacaktır. 
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•  Geçirimsiz hale getirilen taban üzerine dren boruları döşenerek sızıntı suları bir 
noktada toplanacak olup; hidrolik ve statik olarak hesaplanması gereken drenaj 
borularının çapının minimum 100 mm ve minimum eğimin % 1 olmasına dikkat edilecektir. 
Dren boruları, münferit borular şeklinde, yatayda ve düşeyde kıvrım yapmadan doğrusal 
olarak depo sahası dışına çıkarılacak ve depo tesisi çıkışında kontrol bacaları 
bulunacaktır. Ayrıca dren boruları çevresine, boru sırtından itibaren yüksekliği minimum 
30 cm olan kum, çakıl filtre yerleştirilecektir.  Tüm bu çalışmalar sonucunda az geçirimli 
zemin tam geçirimsiz hale getirilmiş olacaktır. 

 
Çevre Drenaj Önlemleri 
 
Kül depolama alanı yamacın zirvesine yakın kurulmuştur. Alan içerisinde veya üst 

havzada sabit su kaynağı yoktur. Alan ın üst kotlarında bulunan havza alanı da çok 
küçüktür.  

 
Kül Depolama Alanı ömrünün ekonomik kullanılması için üst havzalardan 

gelebilecek yamaç sularının başka havzalara çevrilmesi için çevre drenaj kanalları 
yapılmıştır.  

 
Gözlem Kuyuları 
  
Gözlem kuyularının 3 adet olarak kül depolama alanının kuzey alt ucunda 

konumlandırılması planlanmaktadır. Gözlem kuyularının koordinatları fizibilite raporunda 
verilmiştir (Bkz. Ek-18) Gözlem kuyuları Ø  300 mm PVC borulardan yapılacaktır. Gözlem 
kuyularından 6 ayda bir su örnekleri alınacak ve yönetmelikte belirtilen parametrelerin 
ölçüm ve analizleri gerçekleştirilerek suların izlenmesi sağlanacaktır.  

 
Kül Depolama Alanının Üzerinin Kapatılması  
 
Kül Depolama Alanında dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından nihai 

kapatma ve doğaya geri kazanım çalışmaları başlatılacaktır. Kül depolama alanının üzeri 
1 m toprakla örtülecektir. Toprak dolgu üst yüzeyinde % 3 sağa sola ve mansaba doğru 
eğimler verilecektir. Toprak dolgu üzeri 10 cm bitkisel toprak ile örtüldükten sonra, bölge 
şartlarına uygun bitkiler ile yeşillendirilecektir.  

 
Kül depolama sahasında depolama işleminin tamamlanmasından sonra veya 

şevlerde dolgu sırasında, depo sahasının görünüş olarak çevreyi rahatsız etmemesi ve 
arazinin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi için bölgenin topoğrafik ve iklim koşullarına 
göre yeşillendirilme ve ağaçlandırılma yapılacak olup, deponun en üstüne ve şevlere tarım 
toprağı yani bitkisel toprak serilecektir. 

 
Ayrıca kül depolama sahası çevresinde kuşaklama kanalı ve bir sedde tesis 

edilmesiyle erozyon ve taşkın kontrol altına alınacaktır. Bu tesisler ayrıca yağmur sularını 
da kontrol altına alacağından, yağmur sularına bağlı sorun yaşanmayacaktır.  

 
Kül depolama alanının kapatılmasından sonra gözlem kuyularında 30 yıl süre ile 

izleme çalışmalarına devam edilecek ve bir kirlilik tespit edilmemişse firmanın sorumluluğu 
sona erdirilecektir. 

 
 Termik santrallerda kazanda yüksek sıcaklıkta yanma sonucunda oluşan küller, 

bünyelerinde metaloksitleri barındırırlar. Ancak küllerin bünyesindeki absorbe ağır 
metaller, sadece çok düşük pH değerlerinde ortaya çıkabilirler. (Egemen ve Yurteri, 
1994a; Egemen ve Yurteri, 1994 b,  Egemen ve Yurteri, 1994 c). Bu nedenle, kül 
depolama sahasından ortama ağır metal geçmesi söz konusu değildir.    
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Literatürde, termik santrallerin uçucu küllerinin, ıslatıldıklarında sertleştikleri ve 
sıkıştırıldıklarında geçirimsiz tabaka oluşturdukları ve depo alanlarında taban için 
kullanılabildikleri belirtilmektedir. (Liners for waste containment constructed with class F 
and C fly ashes, Palmer, Edil, Benson, 2000, ve Pozzolanic fly ash as a hydraulic barrier 
in landfills, Prashanth, Sivapullaiah, Sridharan,2000). 

 
V.2.12. Kül taşımasında kullanılacak araçların özellikleri, Atık taşıma yöntemi, 

taşıma güzergahı, saha içi trafik yöntemi planı, depolama sahasında kötü hava 
şartlarında yapılacak çalışmalar,  

 
Termik santralda kömürün yanması sonucu uçucu ve dip külü olmak üzere 2 farklı 

kül meydana gelecektir. İşletme süresince oluşacak toplam kül miktarının yaklaşık % 70’i 
uçucu kül, % 30’u ise dip külüdür.  

 
Santraldan oluşacak kül, cüruf ve alçıtaşının alçıtaşı, alçıpan ve çimento sanayinde 

değerlendirilememesi durumunda  36  ha’lık bir alana sahip ANTES  Kül Depolama 
Sahasında depolanarak bertaraf edilmesi planlanmaktadır. 

 
Yatak Külünün Taşınması ve Depolanması: Yatak külü giderim sisteminde amaç 

mekanik yolla, akışkan yatak altından çıkan külü yatak külü deposuna taşımaktır. Kazan 
yanma odasının altında iki adet yatak külü soğutucusu mevcuttur. Kül çıkış sıcaklığı 
150°C’den fazla değildir. 

 
Yatak külü direkt olarak sıyırıcı taşıyıcıda toplanacak, kovalı elevatör ile 

yükseltilecek ve yatak külü silosuna boşaltılacaktır. Kül, daha sonra, kapalı ve mekanik bir 
sistemle nakledilecektir. 

 
Yatak külünün deşarj miktarı 13.9 ton/saat olarak öngörülmüştür. Sistem kapasitesi 

deşarj külünün 2x % 150’sine göre belirlenmiştir. Bu değer yaklaşık olarak 2×20 ton/saat 
değerine denk gelmektedir.  

 
Yatak küllerinin depolanması için tam yükte yaklaşık 24 saatlik depolama 

kapasitesinde (350 m³’lük) bir silo kullanılacaktır. Yatak külü, nemlendirilerek taşıyıcı 
konveyöre boşaltılacak ve daha sonra kül bertaraf alanına nakledilecektir. 

 
Uçucu Kül Taşıma Sistemi: Sistem, Uçucu külü ESF ve hava ön ısıtıcısından, 

pozitif basınçlı taşıma sistemi (yoğun faz) ile kül silolarına taşımaktır. Kazan yan yana üç 
sıralı ve arka arkaya dört elektrik alanlı bir ESF ile donatılmıştır. ESF’nin verimi %99,9’dan 
fazladır. İki adet Hava ön ısıtıcısı konulmuştur. 
 

Her ESF ve hava ön ısıtıcısı haznesinin altına bir kap konumlandırılmıştır. I. Elektrik 
alanının ve hava ön ısıtıcısının altındaki hazneler, bir boruyu paylaşırlar ve uçucu külün bu 
kısmı iri taneli kül deposuna deşarj edilecektir. II, III, IV, numaralı Elektrik alanı altındaki 
hazneler de diğer bir boruyu paylaşır. Uçucu külün bu kısmı ince taneli kül deposuna 
deşarj edilecektir. Pnömatik olarak sevk edilen uçucu kül, siloların üstündeki torba filtreler 
tarafından ayrıldıktan sonra, kül siloların içinde biriktirilecektir. 
 

Toplam uçucu kül miktarı 32.5 ton/saat’tir. Sistemin kapasitesi deşarj edilen külün   
2x %150’sine göre belirlenmiştir. Bu projenin hava iletim sistemi için, ikisi işletme ve biri 
yedek olmak üzere üç adet hava kompresörü kullanılacaktır. 
 

Proje kapsamında bir adet kalın, bir adet de ince kül silosu yapılacaktır. Siloların her 
birinin hacimleri 400 m³’dür (tam yükte yaklaşık 24 saatlik depolama kapasitesi). Kül 
siloları altında hem kuru olarak kamyona (silobas) ve hem de nemlendirilerek konveyör 
bantlara yükleme düzenekleri bulunacaktır. 
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Proje kapsamında oluşacak kül-alçıtaşının ANTES Kül Barajı’na taşınması için, 
Termik Santral alanının kuzeybatısında kalan kül depoalama sahasına kapalı konveyör 
bant kurularak taşınacak olup taşıma yöre halkını rahatsız etmemek adına sadece gündüz 
saatlerinde gerçekleştirilecektir. 

 
Kül depolama sahasında işlemler, meteorolojik şartlar (özellikle rüzgar) dikkate 

alınarak gerçekleştirilecek olup, özellikle rüzgarın çok kuvvetli estiği durumlarda küller 
santral sahasındaki silolarda biriktirilecek ve meteorolojik şartlar normal duruma gelene 
kadar herhangi bir depolama işlemi yapılmayacaktır. 

 
V.2.13. Kül Depolama Sahasına Ait Drenaj sisteminden toplanacak suyun 

miktarı, sızıntı suyu toplama havuzunun toplama karakteristiği, arıtılma şekli, arıtma 
sonucu ulaşılacak değerler, arıtılan suyun hangi alıcı ortama nasıl deşarj edileceği, 
deşarj limitlerinin tablo halinde verilmesi, tesiste oluşacak sızıntı suyu ile ilgili 
değerlendirmenin şiddetli yağış analizlerine göre yapılması, depo alanı yüzey drenaj 
suları ve sızıntı sularının kontrolü ve kirlilik unsuru içermesi durumunda nasıl 
temizleneceği, alınacak izinler 

 
Kül depolama alanı hakkında detaylı bilgiler Bölüm V.2.11’de verilmiştir. Kül 

depolama konusunda en kötü senaryo ele alındığında; santraldan oluşacak küllerinin 
hiçbir şekilde geri dönüşüm yapılarak değerlendirilemediği ve tamamının depolanacağı 
göz önüne alınarak “İN-CO İnşaat Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş”ye Kül Depolama sahası 
ile ilgili olarak fizibilite çalışması yaptırılmıştır. Kül depolama alanı ile ilgili fizibilite raporu, 
plan ve kesitler eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-18).  

 
Kül Depolama Sahası Aytabanlar mevkiinde, bir yamacın zirvesine yakın kurulması 

planlanmaktadır. Kül Depolama Sahası ve çevresinde yapılan arazi çalışmalarında, Saha 
içerisinde ve üst havzada sabit su kaynağı gözlemlenmemiştir. Kül depolama sahasının 
üst alanında iki adet küçük ölçekli havza mevcuttur. Havzalar için gerekli hidrolik hesaplar 
detaylı olarak yapılmış ve Ek-18’de sunulan Fizibilite Raporu içesinde verilmiştir.   

 
Kül Depolama Sahası ömrünün ekonomik kullanılması ve saha üzerinde su akışları 

nedeniyle oluşabilecek aşınmaları, sürüklenmeleri ve birikmeleri önlemek için üst 
havzalardan gelebilecek yamaç sularının başka havzalara çevrilmesi amacıyla çevre 
drenaj kanalları projelendirilmiştir. Çevre drenaj kanalları hidrolik boyutları genel durum 
planları da yine Ek-18’de sunulan Fizibilite Raporu’nda verilmiştir.   

 
Proje kapsamında yer alan kül depolama sahasının üzerine düşen yağıştan depo 

tabanına geçilecek sızıntı suyu miktarlarının hesapları aşağıda verilmiştir: 
 
 
Tablo V.2.13.1. kül depolama sahasının üzerine düşen yağıştan depo tabanına geçilecek sızıntı suyu 
miktarlarının hesapları 
 

KANAL ADI BOYU DEBİSİ EĞİMİ TABAN GENİŞLİĞİ 
K-1 295,90 m 0,20 m3/s 0,005 1,20 m 
K-2 514,70 m 0,970 m3/s 0,005 1,20 m 

 
 
Bölgeye düşen ortalama yağış miktarı: 649,6 mm/yıl (1,78 mm/gün)  
 
1. Kül Depolama Sahası: 360.000 m2 
Yağıştan gelen suyun debisi (QY): Bölgeye düşen ortalama yağış miktarı x Alan  
 
1. Kül Depolama Sahasına Yağıştan Gelecek Suyun Debisi; 
QY  = 1,78 mm/gün x  360.000 m2 x 1 m/1.000 mm 
  = 641 m3/gün olarak bulunur. 
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Kül depolama sahalarına düşen yağışın % 40’ının sızıntı suyu olarak alanın altına 
geçeceği varsayımıyla; kül depolama sahası tabanında oluşabilecek sızıntı suyu miktarı 
256 m3/gün olacaktır.  

 
Depo alanlarının altına yapılacak lagünlerin 15 günlük suyu depolayacak kapasitede 

yapılması planlanmakta olup, buna göre kül depolama sahası lagün hacmi en az              
4000 m3 olacaktır.  

 
Lagünlerde toplanacak sızıntı suları motopomplar vasıtasıyla alınarak kül 

nemlendirmede veya toz oluşumunu engellemek için saha içerisinde değerlendirilmesi 
planlanmaktadır. Sahalarda depolanacak külün analizi Ek-11A’ya göre yaptırılmış olup, 
“tehlikesiz ve inert atık” sınıfında yer aldığı tespit edildiğinden, suya herhangi bir tehlikeli 
madde karışımı söz konusu olmayacaktır. 
 

Proje kapsamında yer alacak geçici kömür, kül ve kireçtaşı stok alanlarının tabanları 
ise , yağmur suyu almayacak şekilde betonlanacak ve yağmur suları için üzeri çelik yapı 
üzerine sundurma ile kapatılacaktır.  

 
Bu önlemlere rağmen stok alanında olabilecek sızıntıları toplamak amacıyla, sular 

çepeçevre özel kanalında toplandıktan sonra çökeltme havuzunda içeriğindeki katı madde 
içeriği çökeltildikten sonra üst fazdaki durultulmuş su, uygun olması halinde kül depolama 
işlemlerinde kullanılacak, kullanılmaması durumunda ise deşarj standartları kontrol 
edildikten sonra diğer sularla birlikte deşarj edilecektir. Konuyla ilgili deşarj standartları 
Tablo V.2.13.2’de verilmiştir. 

 
 

Tablo V.2.13.2. SKKY Tablo 9.3 Deşarj Standart Değerleri 
 

PARAMETRE BİRİM KOMPOZİT NUMUNE 
(2 SAATLİK) 

KOMPOZİT  NUMUNE 
(24 SAATLİK) 

KOİ (mg/l) 60 30 
AKM (mg/l) 150 100 
Yağ ve Gres (mg/l) 20 10 
Toplam Fosfor (mg/l)  8 - 
Toplam Siyanür (Cn⎯) (mg/l) - 0.5 
Sıcaklık (°C) - 35 
Ph  - 6-9 6-9 

 
 
Kömürün; yığın yüksekliği maksimum 6-8 m, şev açısı 600 olacak şekilde aşağıdan 

yukarıya doğru gezer konveyör ile depolanması gerçekleştirilecektir. Böylece kömürün 
harmanlanması da sağlanmış olacaktır. Kömür depolama ve taşıma sistemindeki 
ekipmanların otomatik kontrolu, izlenmesi ve başlatma, durdurma ve işletme durumlarının 
yönetimi için PLC sistemi kurulacaktır. 

 
 
V.2.14. Tesisin Faaliyeti Sırasında Oluşacak Diğer Katı Atık Miktar ve 

Özellikleri, Depolama/Yığma, Bertarafı İşlemleri, Bu Atıkların Nerelere ve Nasıl 
Taşınacakları Veya Hangi Amaçlar İçin Yeniden Değerlendirilecekleri, Alıcı 
Ortamlarda Oluşturacağı Değişimler, Muhtemel ve Bakiye Etkiler, Alınacak 
Önlemler,  

 
Kurulması planlanan ANTES’in işletme aşamasında kaynaklanacak katı atıkları; 

personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar, atık yağlar, pil ve aküler, ambalaj 
atıkları, tıbbi atıklar ve arıtma çamuru olarak sıralamak mümkündür.  
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Evsel Atıklar ve Arıtma Çamuru:  
 
Santralda çalışacak 150 kişilik personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atık 

miktarı (bir kişiden oluşacak günlük katı atık miktarı 1,21 kg/gün olarak alınarak);  
 
150 kişi x 1,21 kg/gün-kişi = 181,5 kg/gün olarak hesaplanır.  
 
Kömür yer altı işletmesinde çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atık 

miktarı (bir kişiden oluşacak günlük katı atık miktarı 1,21 kg/gün olarak alınarak);  
 
150 kişi x 1,21 kg/gün-kişi = 181,5 kg/gün olarak hesaplanır.  
 
Kül Depolama Sahasında çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atık 

miktarı (bir kişiden oluşacak günlük katı atık miktarı 1,21 kg/gün olarak alınarak);  
 
10 kişi x 1,21 kg/gün-kişi = 12,1 kg/gün olarak hesaplanır.  
Tesislerden oluşacak evsel nitelikli katı atıklardan geri kazanımı mümkün olan atıklar 

(metal, karton, plastik, vb.) ve geri kazanımı mümkün olmayan organik (yemek artığı, vb.) 
atıklar ayrı olmak üzere proje sahası ve tesis içerisine yerleştirilen ağzı kapalı 
konteynırlarda biriktirilecektir. Bunlardan geri kazanımı mümkün olan atıklar geri kazanım 
firmalarına verilerek, geri kazanımı mümkün olmayan atıklar ise Turgut Belediyesi 
tarafından alınarak bertaraf edilecektir.  

 
Atıksu arıtma tesislerinde oluşacak arıtma çamuru ise arıtma sistemi kapsamında 

bulunan şartlandırma ve filtrasyon işlemlerinden geçirilerek, “Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği” Madde 28’e göre su içeriği % 65’e getirilerek Turgut Belediyesi’nin belirttiği 
alana iletilerek bertaraf edilecektir.  

 
Oluşacak katı atıkların (yemek artığı, ambalaj kağıdı, pet şişe, cam şişe vb.) 

14.03.1991 tarihli ve 20814 sayılı “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Madde 18’de 
belirtildiği gibi denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere dökülmesinin yasak 
olduğu konusunda azami dikkat edilecek ve gerek bu yasağa gerekse “Katı Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği” nin tüm hükümlerine uymaları sağlanacaktır.  

 
Atık Yağlar:  
 
Proje kapsamında prosesten kaynaklanacak yağlı atıksuların yağ kapanları ile 

tutulması sağlanarak ayrı bir düzenekle biriktirilecektir. Gerek biriktirilen bu atık yağlar ve 
gerekse kullanım ömrünü tamamlamış diğer atık yağların bertarafı,  21.01.2004 tarih ve 
25353 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği”nin 2. bölümünde belirtildiği şekilde lisanslı bertaraf tesislerinde 
gerçekleştirilecektir.  

 
Bertaraf tesislerine aktarılıncaya kadar “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”                        

4. ve 5. Bölümlerde öngörülen şartlar sağlanarak, işletme içinde, standartlara uygun geçici 
depolarda depolanacaktır. Daha sonra Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış 
firmalara satılarak değerlendirilecektir. Atık yağların bertaraf tesislerine taşınması lisanslı 
bir taşıyıcı vasıtası ile yapılacaktır.  

 
Atık Pil ve Aküler:  
 
İşletmede kullanım ömrünü tamamlamış pil ve aküler, “Atık Pil ve Akümülatörlerin 

Kontrolü Yönetmeliği”nin 13. maddesinde belirtildiği üzere evsel atıklardan ayrı toplanarak 
biriktirilecek ve toplama noktalarına ve geçici depolama yerlerine teslim edilecektir.  
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Ambalaj Atıkları:  
 
Ambalaj kağıdı, pet şişe, cam şişe vb. atıklar ise “Ambalaj Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği” 27. Maddesi uyarınca; kullanılan malzeme ve oluştuğu kaynağa 
bakılmaksızın, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı geri kazanım firmalarına 
satılarak değerlendirilecektir.  

 
Tıbbi Atıklar:  
 
Santralda, kömür ve kireçtaşı sahalarında çalışacak kişilerin de sağlık sorunlarına 

müdahale etmek amacıyla yapılacak tedavi amaçlı revir ünitesinden oluşacak atıkların 
miktarı tahmin belirlenememekle birlikte çok az miktarda olması tahmin edilmektedir.  

 
Oluşan tıbbi atıklar, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 8. Maddesi’nde 

belirtilen “tıbbi atık üreticilerinin yükümlülükleri” uyarınca diğer atıklardan ayrı olarak 
biriktirilecek ve Turgut Belediyesi’ne teslim edilecektir. Tıbbi atıkların kaynağında 
ayrılması ve biriktirilmesi ile ilgili yönetmelik şartları yerine getirilecektir. 

 
Projenin işletme aşamasında oluşacak tüm katı atıklar için “Katı Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği”, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği” ve “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği” hususlarına uyulacaktır. 

 
V.2.15. Tesiste Oluşabilecek Koku, Toz ve Haşere Üremesine Karşı Alınacak 

Önlemler, 
 
Proje kapsamında koku ve haşere üremesine neden olacak herhangi bir 

faaliyet söz konusu olmayıp, yapılacak işlemlerden oluşabilecek partikül 
maddelerin giderimi için gerekli önlemler alınacaktır. Konuyla ilgili detaylı bilgiler 
Bölüm V.2.8 ve V.2.9’da verilmiştir. 

 
V.2.16. Termik Santral ve Kül Depolama tesisi kapsamında meydana gelecek 

vibrasyon, gürültü kaynakları ve seviyeleri, Çevresel Gürültü’nün Değerlendirilmesi 
ve Yönetimi Yönetmeliği’ne göre akustik raporun hazırlanması, 
(www.cevreorman.gov.tr adresinde bulunan Akustik Formatının esas alınması) 

 
Santralın ve kül depolama sahasının işletmesi sırasında gürültü kaynağı olması 

beklenen başlıca üniteler; santral ana binası, kömür ve kireçtaşı hazırlama üniteleri, 
kömür depolama sahası ve kül depolama sahası olup; bu ünite ve tesislerde çalışacak 
araçlardan ve yapılacak işlemlerden gürültü oluşması söz konusudur. 

 
Proje kapsamında oluşacak gürültüler ve etkileri 3 başlık altında incelenmiştir. 

Bunlar; 
 
• Santral sahasındaki işletme faaliyetleri, 
• Kül Depolama sahasındaki işletme faaliyetleri ve 
• Kömür Yer altı İşletme Sahasındaki işletme faaliyetleri 
 
Oluşması muhtemel gürültüler ve titreşimler ile ilgili tüm hesaplama ve 

değerlendirmelerin yer aldığı Akustik Rapor, ÇGDYY’ne göre hazırlanmış olup, eklerde 
verilmiştir (Bkz. Ek-14).  
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V.2.17. Radyoaktif Atıkların Miktar ve Özellikleri, Gürültü Kaynakları ve 
Seviyeleri, Muhtemel ve Bakiye Etkiler ve Önerilen Tedbirler, 

 
Kurulması planlanan ANTES’te kullanılacak yakıt ve teknoloji gereği radyoaktif 

oluşumu söz konusu değildir. TAEK tarafından 1996 yılında ülkemizde üretilen kömürler 
ile ilgili bir radyoaktivite araştırması yapılmış ve bu kömürlerin en yüksek radyoaktivite 
içeren numunesinden alınacak doz miktarının bile ihmal edilecek düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. 

    
Proje kapsamında kullanılacak kömür ve kireçtaşının radyoaktivite analizleri TAEK 

tarafından “Gama  Spektrofotometrik Yöntem ile yapılmış olup, analiz sonuçları Tablo 
V.2.17.1.‘de, analiz raporu ise eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-16).  

 
 
Tablo V.2.17.1. Santralde Kullanılacak Kömürün Radyoaktivite Analizleri 
 

NUMUNE ÖLÇÜM PARAMETRESİ ÖLÇÜM DEĞERİ 

K-40 563 ± Bq / kg 

Th-232 95 ± 5 Bq / kg 

Ra-226 93 ± 5 Bq / kg 

U-238 120 ± 22 Bq / kg 

Co-60 < ÖMD* 

Kömür 
 

Cs-137 < ÖMD* 
Kaynak: TAEK Kömürün Radyoaktivite Analiz Raporları,2009 
* ÖMD: Ölçülebilen Minimum Değer 
 
 
Tablo V.2.17.1.‘de yer alan analiz sonuçlarında da görüldüğü üzere proje 

kapsamında herhangi bir radyoaktif atık söz konusu olmayacaktır.  
 
Kömürün yanması sonucunda oluşan uçucu kül üretimini; kullanılan santralin tipi, 

santralin işletim biçimi, yakılan kömürün cinsi, kömürün yanma biçimi gibi çeşitli faktörler 
etkilemektedir. Genel olarak elektrik enerjisi üreten termik santrallerde kullanılan 
taşkömürünün %10-15'i, linyit kömürünün ise %20-50'si kül olarak ortaya çıkmaktadır. 
Yanma sonucu ortaya çıkan külün %75-85’i baca gazları ile kazandan çıkar ve bu atıklar 
"uçucu kül" olarak tanımlanırlar. Santrallerde, baca gazlarından uçucu küllerin tutulması 
amacıyla genel olarak yüksek verimli elektrofiltreler kullanılmaktadır. 

 
Uçucu küllerin sınıflandırılmasında genel olarak ASTM sınıflandırılmasından 

faydalanılmaktadır. ASTM C618’e göre uçucu küller iki genel sınıfa ayrılırlar: 
 
1. F sınıfı uçucu küller: taşkömürünün yakılması ile elde edilirler. F tipi uçucu küller 

% 10’dan daha az CaO içerdikleri için düşük kireç külü olarak da isimlendirilirler. Bu 
küllerin yapılarında serbest kireç (CaO) bulunmaz. Kendi kendine sertleşme özelliğine 
sahip değildirler. Sulu ortamda kireçle reaksiyona girerek sertleşme gösterirler. Puzolanik 
reaksiyonları (çimentolaşma) normal koşullarda çok yavaş olur. 

 
2. C sınıfı uçucu küller: linyit kömürlerinden elde edilmektedir. Ayrıca içerisinde % 

10’dan daha fazla CaO bulunduran küller yüksek kireçli uçucu kül olarak 
tanımlanmaktadır. Yapılarında % 1-3 arasında değişen serbest kireç bulunur. C sınıfı 
uçucu küller serbest kireç nedeniyle kendi kendine çimentolaşma özelliğine sahiptir. 
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Çeşitli nedenlerle uçucu külün yapısı ve özellikleri zamana ve yere göre büyük 
değişkenlik gösterdiğinden, birçok gelişmiş ülke külün farklı alanlarda kullanılmasını 
geçerli kılacak standartlara ihtiyaç duymuştur. Ülkemizde bu konuda Türk Standartları 
Enstitüsü tarafından uçucu küller ile ilgili olarak hazırlanmış iki ayrı standart mevcuttur. 
Bunlardan TS 639 uçucu küllerin tanımı, sınıflandırması, özellikleri, deney yöntemleri ve 
kalite kontrollerini tayin ederken, TS 640 ise uçucu küllü çimentoların fiziksel, kimyasal ve 
mekanik özellikleri ve deney yöntemleri ile ilgilidir. Türkiye’de çok miktarda bulunan 
yüksek kireçli uçucu küller ile ilgili TS 639’da herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. 
Aşağıdaki tabloda ASTM C618 ve TS 639 sınırları gösterilmiştir: 

 
Tablo V.2.17.2. ASTM C618 ve TS 639 Puzolan Olarak Kullanılabilirlik Sınırları 
 

ASTM C618 (%)  Kimyasal Bileşik 
F C 

TS 639 (%) 

SiO2 +Al2O3+ Fe2O3 en az 70 en az 50 en az 70 
MgO en çok 5 en çok 5 en çok 5 
(SO3) en çok 5 en çok 5 en çok 5 
Na2O+K2O en çok 1.5 en çok 1.5 - 
Nem en çok 3 en çok 3 en çok 3 
Yanma Kaybı en çok 12 en çok 6 en çok 10 
Kaynak: Alkaya D., “Uçucu Küllerin Zemin İyileştirmesinde Kullanılmasının İncelenmesi”, Electronic Journal of 
Construction Technologies, 2009, 5 (1) 61-72 
 

Türkiye'de bir yılda yaklaşık 45 milyon ton kömür yakılmakta ve ortalama 15 milyon 
ton uçucu kül üretilmektedir. Bu külün depolanması önemli derecede ekonomik ve 
çevresel problemler meydana getirebilmektedir. Ama uçucu küller endüstriyel atık olarak 
geri kazanılmaya elverişli bir malzeme olup değişik sektörlerde değerlendirme olanakları 
vardır. 

 
Uçucu kül üzerinde yapılan araştırmalar son 25 yılda büyük yoğunluk kazanmıştır. 

Önceden daha çok uçucu külün genel yapısı ve özellikleri ile kullanım olanaklarına 
yönelen çalışmalar, zamanla laboratuar ve arazide gerçekleştirilen analizlerle geliştirilmiş, 
sonuçta uçucu külün inşaat alanında, özellikle yol yapımında kullanılmasının, termik 
santrallerde büyük mertebelerde atık madde olarak oluşan bu malzemenin 
uzaklaştırılması sorununa çözüm getireceği açığa kavuşmuştur. Yapılan çalışmaların 
sonucunda, uçucu külün özellikle yol yapımında, zemin stabilizasyonunda, ayrıca dolgu ve 
enjeksiyon işlemlerinde kullanılması öngörülmüştür. 

 
 
Tablo V.2.17.3. Uçucu küllerin inşaat sektöründe kullanıldığı alanlar 
 

Malzeme Kullanım amacı / yeri 
Çimento  Hammadde, katkı ve ikame malzemesi olarak 
Agrega  İnce agrega, iri agrega ve hafif agrega olarak 
Beton  Katkı ve ikame malzemesi olarak 
Tuğla, ateş tuğlası Katkı malzemesi olarak 
Kerpiç  Bağlayıcı malzeme olarak 
Yapı malzemeleri Blok, panel duvar, gaz beton, beton boru, cam, 

boya, seramik, plastik, harç 
Çeşitli yapılar / uygulamalar Baraj, otoyol, nükleer santral, geoteknik 

uygulamalar 
Kaynak: H.Y. Aruntaş. Uçucu Küllerin İnşaat Sektöründe Kullanım Potansiyeli. Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. 
Der. Cilt 21, No 1, 2006 
 
Uçucu kül dünyanın birçok yerinde çimento ve beton olarak baraj duvarlarında, 

köprü ayaklarında, maden ve diğer yapıların dolgu enjeksiyonlarında ve diğer pek çok 
inşaat yapılarında; tarımda çatı bahçesi ve ağaçlandırma çalışmalarında; agrega olarak 
otoyol, köprü, yol ve briket yapımında; asfaltta dolgu maddesi olarak ve yol drenaj 
kanallarında kullanılmaktadır.  
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Örneğin, Frankfurt’ta 180 m yükseklikteki Castor ve Pollux gökdelenleri ile 
Madrid’de 171 m yükseklikteki Picasso gökdelenlerinin değişik bölümlerinde %20 ile %40 
arasında, Lizbon’da Caixa Gérai Deposite Bankası’nın binasında, Danimarka’da Great 
Bell East köprüsünün yapımında, Finlandiya’da Permantokoski hidroelektrik santrali 
yapımında, Fransa’da Puylaurent barajında, Hollanda’da Eindhoven havaalnının uçuş 
pistinde, Avusturya’da yer altı tren yolu tünellerinde, İtalya’da yerüstü elektrik direkleri 
yapımında, İskoçyada Tornes Nükleer Enerji Santrali yapımında, İngiltere’de denize 
yapılmış olan BP’ye ait 570,000 varil ham petrol depolama kapasitesine sahip yapıda, 
Belçika’da 43.60 m yükseklikteki 4 adet uçucu kül depolama kulelerinin yapımında ve 
İngiltere ile Fransa’yı birbirine bağlayan ve 100 yıllık kullanım için dizayn edilen hızlı tren 
hattının tünel inşaatında uçucu kül kullanılmıştır(Ecoba, 2001). 

 
1960'lardan bu yana yapılan çeşitli araştırmalarda Türkiye uçucu küllerinin 

genellikle iyi kalitede olduğu ve çeşitli alanlarda kullanılabileceği ortaya konmuştur. Ancak 
malzeme, ülkemizde pratik açıdan yeterli düzeyde tanınmamakta, kullanım alanları, teknik 
ve ekonomik yararlarına henüz gerektiği kadar önem verilmemektedir. Dolayısıyla 
kullanımı yaygın hale gelmemiş durumdadır. Bu konuda gelişim sağlanabilmesi için, 
uçucu kül özelliklerinin ve standartlarının belirlenmesinin ötesinde kalite kontrol 
yöntemlerinin geliştirilmesi, taşıma ve özellikle pazarlama gibi faktörlerin incelenmesi 
gereklidir. 

 
Uçucu kül ve santrallerde bununla birlikte oluşan cüruf içerdiği toksik maddelerin  

bir şekilde zararsız hale getirilmiş olması koşuluyla, mühendisliğin çeşitli dallarından 
endüstride çeşitli metallerin eldesine, hatta tarım alanına kadar çok geniş uygulama 
sahası bulabilir. Böylece termik santral atıklarının bu şekilde değerlendirilmesi, depolama 
sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracağı gibi, çevresel sorunları bertaraf edecek, 
özellikle kısıtlı diğer doğal hammaddelerden tasarruf edilmesini sağlayacak, bunların da 
ötesinde nitelik ve nicelik açısından daha iyi ürünler elde edilebilecektir. AB’nde yapı 
malzemesi olarak kullanılan endüstriyel yan ürünlerin ve ortak bina yapı malzemelerinin 
tipik (genellikle) ve maksimum konsantrasyonları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Tipik 
konsantrasyonlar farklı üye ülkelerin nüfus ağırlıklı ulusal ortalamalarıdır. Maksimum 
konsantrasyonlar referanslarda verilen maksimum değerlerdir.  
 
 

Tablo V.2.17.4. AB’nde yapı malzemesi olarak kullanılan endüstriyel yan ürünlerin ve ortak bina yapı 
malzemelerinin tipik ve maksimum konsantrasyonları.  

 
Malzeme Tipik aktivite konsantrasyonu 

(Bq kg-1) 
Maksimum aktivite konsantrasyonu 

(Bq kg-1) 
En yaygın yapı malzemeleri 
(yan ürünler de dahil olabilir) 

226Ra 232Th 40K 226Ra 232Th 40K 

Beton 40 30 400 240 190 1600 
Gazbeton 60 40 430 2600 190 1600 
Kırmızı kil tuğla 50 50 670 200 200 2000 
Kum-kireç tuğla 10 10 330 25 30 700 
Doğal yapı taşları 60 60 640 500 310 4000 
Doğal alçıtaşı 10 10 80 70 100 200 
Yapı malzemesi olarak 
kullanılan en yaygın endüstri 
yan ürünleri 

      

Alçıtaşı yan ürünü (fosforlu 
alçıtaşı) 390 20 60 1100 160 300 

Fırın cürufu 270 70 240 2100 340 1000 
Kömür uçucu külü 180 100 650 1100 300 1500 
 
Kaynak: Radiological Protection Principles concerning the natural radioactivity of building materials. (European 
Commission-Radiation Protection 112)-1999 (Kaynak: Avrupa Komisyonu,  Çevre Genel Müdürlüğü, Nükleer 
Güvenlik ve Sivil Savunma, 1999) 
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Almanya'daki enerji santrallarında yakılan kömür ve linyit de uluslararası 
piyasalardan temin edilmekte olup, santrallarda oluşan küllerin büyük bir çoğunluğu inşaat 
malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu sebeple, kömürdeki radyoaktivitenin belirlenmesi 
amacıyla Almanya'da çeşitli çalışmalar yürütülmüştür (Berg ve Puch, 1996).  

 
Bu çalışmalara göre, Almanya'da kullanılan kömürün kül oranı % 7-40 arasında 

(ortalama % 15) değişmektedir. Planlanan ANTES’de kullanılacak kömürün kül oranı ise  
% 27,47 civarında olacaktır. Yapılan araştırmalar, yanma sonucunda kömürdeki 
radyoaktivitenin % 90 oranında küle geçtiğini göstermektedir. Kalanı ise BGD tesisinde 
tutularak alçıtaşında kalmaktadır. Çalışmalardan elde edilen sonuçlara göre, küldeki 
radyoaktivite toprağın doğal radyoaktivitesinden daha fazla değildir. Yapılan araştırmalara 
göre, Almanya'da toprak kaynaklı radyasyon seviyesinin 0,4 mSv/yıl olduğu tespit 
edilmiştir.  

 
 Aynı ülkedeki kül depolama sahalarında 2.000 saat/yıl süre boyunca kalınması 

durumunda maruz kalınan radyasyon seviyesinin ise 0,28 mSv/yıl olduğu belirlenmiştir. Ek 
olarak, İngiltere'de bir açık kül depolama alanında 2.000 saat kalınması durumunda 
belirlenen seviye 0,06 mSv/yıl olup, bu değer aynı süreyi doğal toprak üzerinde geçirmesi 
sonucunda belirlenen seviyeden (0,057 mSv/yıl) farklı değildir (Berg ve Punch, 1996).  

 
Küldeki radyasyon içeriği topraktaki doğal radyasyon seviyesi ile sınırlı olacağından, 

olumsuz bir etki yaratmayacağı söylenebilir. Ayrıca kömür ve kül bunkerleri vb. ünitelerde 
seviye denetimi amacıyla kullanılacak düzeneklerde Kobalt-6, İridyum-192 vb. radyoaktif 
izotoplar kullanılacak olup, bu izotoplar tedarikçiden kurşun kaplarda getirilecek ve yine 
kurşun kaplarda monte edilerek kullanılacaktır. Bu tek tarafı açık, kilitli kurşun kapların 
bakımı ön tarafı kapatılarak yapılacak olup, kullanım ömrü tamamlandığında tekrar 
tedarikçi firmaya iade edilerek, yenilenmesi sağlanacaktır. 

 
Muğla Üniversitesi tarafından 2001 yılında Muğla yöresindeki termik santraların kül 

örneklerinde radyoaktivite ölçümleri ve ölçüm sonuçları kullanılarak, santral ilçelerinde 
yaşayan halkın taşıdığı radyolojik risklerin hesaplanması için “Muğla Yöresindeki Termik 
Santralların Kül Örneklerinde Radyoaktivite Ölçümleri ve Radyolojik Risklerin 
Değerlendirilmesi” projesi geliştirilmiş ve gerçekleştirilmiştir. Muğla ili sınırları içerisinde 
Yatağan 3x210 MW,  Yeniköy 2x210 MW ve Kemerköy 3x210 MW gücünde üç adet 
termik santral bulunmaktadır 

 
Bu proje kapsamında; Muğla yöresi termik santrallerinden Yatağan ve Yeniköy’den 

üç değişik tarihte alınan uçucu ve dip kül örneklerinde toplam alfa radyoaktivitesi ölçülmüş 
ve ölçümü yapılan radyoaktif uçucu küllerin, santral bacalarından atmosferde yayılarak, 
santrallerin bulunduğu ve 44037 nüfusa sahip Yatağan ve 107108 nüfusa sahip Milas 
ilçelerinde yaşayan halk üzerindeki radyolojik riskler, herbir bölgenin; iklim koşulları, 
coğrafi durumu ve radyoaktif debinin bir nokta kaynaktan yayıldığı varsayımı ile CAP88-
PC bilgisayar kodu kullanılarak her bölge için ayrı ayrı yapılan hesaplar sonucunda 
belirlenmiştir. 

 
Radyoaktif debi; kül örneklerinde ölçülen toplam alfa aktivitesinin, alfa aktif U-238,  

U-238 radyoizotopunun bozunum zincirindeki alfa aktif diğer radyoizotoplar ve Th-232 
radyoizotoplarından kaynaklandığı varsayımı ile, santral toz konsantrasyon debileri ve 
santrallerin yıllık çalışma kapasiteleri kullanılarak, hesaplandıktan sonra CAP88-PC 
bilgisayar programında giriş verisi olarak kullanılmıştır. 

 
Yatağan ve Yeniköy termik santrallerinden; 3 değişik zamanda temin edilen kül 

örneklerinde herbir örnek için 4 kez ölçüm gerçekleştirilmiştir. Uçucu küllerde ölçülen 
radyoaktivitenin, dip küllerinde ölçülen radyoaktiviteden daha yüksek olduğu tespit 
edilmiştir.  
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Yüksek sıcaklıklarda, yakılan linyit kömürünün bileşimdeki uranyum ve diğer 
radyoizotoplar zenginleşmiş olarak küle geçtiğinden ve dip küllerinde yanma işlemi, uçucu 
küllere göre tam olarak gerçekleşmediğinden uçucu küllerdeki radyoaktivitenin, dip 
küllerine göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

 
Herbir santral için 3 değişik kül örneğinden elde edilen maksimum ölçüm değerleri, 

radyoaktif debi hesabında kullanılmıştır. 
 
Alfa aktivitesinin iç ışınlamadaki etkisi gözönüne alınarak; radyoaktif bulutun geçişi 

sırasında kontaminasyona uğrayan havanın solunması, yerde depozisyona uğrayan 
radyoaktif gıda maddelerinin yenilmesi ve içilmesi sonucu hesaplanan bütün vücut etkin 
dozu, kollektif genetik etkin doz, kollektif kanserden ölüm riskleri ve etkin doz hesabında 
kullanılan U-238 radyoizotopuna ait konsantrasyonlar ve Yatağan ve Milas ilçe sınırları 
içerisinde yaşayan halk için hesaplanan doz değerleri ve radyolojik riskler, izin verilen 
maksimum doz değerlerinin hayli altında olmasından dolayı ilçe sınırları içerisinde nüfus 
yoğunluğu bulunan herbir bölge için hesaplanan değerlerin birbirleriyle karşılaştırılmasının 
yerine herbir ilçe için hesaplanan maksimum değerlerin yorumlaması yapılmıştır. 

 
Yatağan ve Yeniköy termik santrallerinin çalışması sonucu Yatağan ve Milas ilçe 

sınırları içerisinde oluşan maksimum bütün vücut etkin dozları sırasıyla 0.0064 mSv/yıl ve 
0.00054 mSv/yıl’dır. Bu değerler, Uluslararası Radyasyondan Korunma Komisyonu 
(ICRP)’nin önerileri doğrultusunda, hazırlanan ulusal radyasyon güvenliği yönetmeliğinde 
belirtilen genel toplum üyesi kişiler için izin verilen maksimum 5 mSv/yıl’lik bütün vücut 
etkin dozunun %0.128 ve %0.0108’ini, ülkemizde doğal radyasyonlar nedeniyle bir yılda 
maruz kalınan Adana’da 0.5 mSv,  İstanbul’da 0.66 mSv  ve  Erzurum’da 1.5 mSv’lik  
bütün vücut etkin dozlarının  %0.43-1.28  ve  %0.036-0.108’ini  oluşturmaktadır. 

 
Radyasyonların düşük dozlarının sebep olduğu etkilerin insanda ışınlanmadan uzun 

süre sonra ortaya çıktığı veya genetik olarak nesillere intikal ettiği kabul edilmektedir. Bu 
nedenle; santraller çevresinde yaşayan  halk için ikinci kuşağa kadar (çocuk, torun) 
kollektif genetik etkin dozlar, bütün vücut etkin doz değerleri kullanılarak hesaplanmıştır. 
Yatağan ve Milas ilçe sınırları içerisinde yaşayan halk için hesaplanan maksimum kollektif 
genetik etkin dozlar sırasıyla 0.0051 kişi.Sv ve 0.00057 kişi.Sv’dir. 

 
Öte yandan ICRP tarafından belirtilen 1 Sv bütün vücut etkin dozuna maruz kalmış, 

yaklaşık 100 kişiden 1’inde ikinci kuşağa kadar (çocuk, torun) genetik etki görülebileceği 
varsayılmaktadır. Yatağan ve Milas ilçe sınırları içerisinde yaşayan halk için hesaplanan 
maksimum kollektif genetik etkin dozlar, ICRP tarafından belirtilen kriterlerin hayli altında 
kalmaktadır. 

 
Bütün vücut etkin doz değerlerine maruz kalan halkta meydana gelebilecek kollektif 

ilave kanser ölüm riskleri; lösemi, kemik, tiroid, göğüs, akciğer, mide, bağırsak, karaciğer, 
pankreas ve prostat olmak üzere 10 çeşit kanser türü gözönüne alınarak, Yatağan ve 
Milas ilçe sınırları içerisinde yaşayan halk için hesaplanmıştır. Yatağan ve Milas ilçe 
sınırları içerisinde yaşayan halk için hesaplanan maksimum kollektif kanserden ölüm 
riskleri  sırasıyla  3.3x10-6 ölüm/yıl  ve  1.4x10-7 ölüm/yıl’dır. 

 
İnsan yaşamında, riski sıfır olan hiçbir davranış ve olay yoktur. Yaşamsal risklerin 

kaynağı, çevredeki doğal olaylar olabileceği gibi, insan yapısı araç-gereçler de olabilir. 
Toplum üyelerinin doğal olaylar ve insan yapısı araç ve gereçler nedeniyle taşıdıkları ölüm 
riskleri; ölümcül bir olayın meydana geliş sıklığına ve bu olayın şiddetine bağlıdır. 
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Herhangi bir olay karşısında insanların taşıdığı yaşam riskleri ve bunların birbirleri ile 
karşılaştırılması pek çok araştırmanın konusu olmuştur. Bunlardan en önemlilerinden birisi 
olan WASH-1400 göre, 1000 kişinin ölümüne neden olabilecek şiddetteki doğal 
olaylardan, depremin ve meteor düşmesinin frekansları sırasıyla  2x10-2 olay/yıl,  1x10-6 
olay/yıl  iken  insan yapısı araç ve gereçlerden yangın ve patlamalar sonucu oluşan 
frekanslar ise  sırasıyla  5x10-3 olay/yıl  , 8.3x10-3 olay/yıl  olarak hesaplanmıştır. 

 
Yatağan ve Milas ilçe sınırları içerisinde yaşayan halk için hesaplanan maksimum 

kollektif kanserden ölüm riskleri WASH-1400 tarafından doğal olaylar ve insan yapısı araç 
ve gereçler için hesaplanan ölüm risklerine göre hayli düşük risklerdir. 

 
Öte yandan Devlet İstatistik Enstitüsünün en son 1998 yılındaki verilerine göre; 

44037 nüfusa sahip Yatağan ve 107108 nüfusa sahip Milas ilçelerindeki aralarında salgın 
hastalıklar, motorlu taşıt kazaları ve bütün diğer dış sebepleri kapsayan seçilmiş 50 
nedene göre bir yıldaki toplam ölüm sayıları sırasıyla  46 ve 151 kişidir. 

 
Yatağan’ın 14243 nüfusa sahip merkez ilçesinin ve Milas’ın 1595 nüfusa sahip 

Bağdamları köyü için hesaplanan maksimum kollektif kanserden ölüm risklerini, kötümser 
bir yaklaşım ile Yatağan ve Milas ilçe sınırları içerisinde yaşayan halkın tamamının 
taşıyacağı kabul edilirse, 1998 yılındaki verilere göre termik santrallerin bacalarından 
yayınlanan radyoaktif duman bulutundan kaynaklanan Yatağan ve Milas ilçelerindeki   
ölüm  oranlarındaki artışlar sırasıyla  % 2.2x10-5  ve  % 6.2x10-6 dır. 

 
Santrallerin yılın %70’inde tam kapasite ile çalıştığı kabul edildiğinde, yüzeydeki 

maksimum depozisyon yoğunlukları Yatağan ve Milas ilçeleri için sırasıyla   1.88x10-2 
Bq/m2  ve   3.75x10-5 Bq/m2’dir. Bu değerler alfa aktif radyoizotoplar için izin verilen 
maksimum depozisyon yoğunluğu olan  3700 Bq/m2 değerinin hayli altında kalmaktadır. 
Ölçülen toplam alfa aktivitesinin %10’nu oluşturduğu kabul edilen Th-232 radyoizotopunun 
ve U-238 bozunum zincirindeki diğer alfa aktif radyoizotoplara ait konsantrasyonlar da 
hesaplanmıştır. Ancak hesaplanan bu değerler, U-238 radyoizotopuna ait konsantrasyon 
değerlerinin yanında çok daha az olduğundan, literatürde izin verilen konsantrasyon 
değerleri ile sadece U-238 için hesaplanan konsantrasyon değerleri  karşılaştırılmıştır. 

 
Hesap sonuçlarının, uluslararası radyasyon doz limit değerlerinin hayli altında 

olması nedeniyle ve radyasyonun düşük değerlerde dahi olsa bile insan sağlığına 
verebileceği zararlar düşünüldüğünde; santral bacalarından yayınlanan toz 
konsantrasyonlarının referans değerlerinin 10 katı olması ve santrallerin tam yükte yılın 
tamamında çalışmaları durumu için radyoaktif debi yeniden belirlenmiş ve hesaplar yeni 
radyoaktif debi değeri için de tekrarlanmıştır.  

 
En kötü varsayımlardan biri düşünülerek; belirlenen radyoaktif debi için  hesaplanan 

maksimum kollektif kanserden ölüm riskleri, 1998 yılı verilerine göre termik santrallerin 
bacalarından yayınlanan radyoaktif duman bulutundan kaynaklanan Yatağan ve Milas 
ilçelerindeki ölüm oranlarında meydana getireceği artışlar sırasıyla  % 3.0x10-4  ve  % 
8.0x10-5  olup bu değerler de hayli düşük seviyelerdedir. 

 
Bu çalışmada, belirli dönemlerde termik santrallerden temin edilen kül örneklerinde 

ölçülen toplam alfa aktivitesinden yola çıkılarak santraller çevresinde yaşayan halkın 
taşıyacağı radyolojik riskler hesaplanmıştır. Hesap sonuçları hayli düşük seviyelerdedir. 
Ancak epidemiyolojik ve istatistiksel çalışmalara göre, toplumda görülen kanser 
vakalarının belirli bir oranının iyonlaştırıcı radyasyonlardan ileri geldiği belirtilmektedir. Bu 
nedenle radyoaktivitenin insan üzerindeki ölümcül etkileri düşünüldüğünde; santral 
çevrelerinde atmosfer rüzgar yönü dikkate alınarak düzenli olarak radyasyon ölçümleri 
yapılmalı ve uçucu küllerin atmosfere kaçış debisi kesinlikle bilinmelidir.  
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Santral çevrelerinde düzenli olarak yapılan radyoaktivite ölçümlerinde artışlar 
gözlenmesi durumunda, santrallerin çalışmalarına ait  gerekli önlemler ilgililer tarafından 
alınmalıdır. 

 
V.2.18. Proje Ünitelerinde Üretim Sırasında Kullanılacak Tehlikeli, Toksik, 

Parlayıcı ve Patlayıcı Maddeler, Taşınımları ve Depolanmaları, Hangi Amaçlar İçin 
Kullanılacakları, Kullanımları Sırasında Meydana Gelebilecek Tehlikeler ve 
Alınabilecek Önlemler, 

 
Kurulması planlanan ANTES’in işletme aşamasında kullanılacak parlayıcı ve 

patlayıcı özellik gösteren maddeler yakıt olarak kullanılacak kömür, light fuel oil ve 
motorindir. Kömür yer altı işletmesi ve hafriyat çalışmaları sırasında patlayıcı madde 
kullanılarak patlatma işlemi yapılması planlanmamaktadır. ANTES’in inşaatı için yapılacak 
arazi hazırlama işlerinde patlayıcı madde kullanılması planlanmaktadır. Patlayıcı madde 
olarak ANFO ismiyle adlandırılan Amonyum Nitrat ve Motorin karışımından oluşan madde 
kullanılacaktır. 

 
Termik santral ile ilgili kimyasallar, yakma proseslerinde ve su arıtım sisteminde 

kullanılan kimyasalları, yağları ve çözücüleri içermekte olup, kullanılacak kimyasalların 
kullanım riskleri ve alınacak önlemleri ile ilgili bilgiler Tablo V.2.18.1’de verilmiştir. Söz 
konusu kimyasal maddeler, santral sahasına yerinde teslim olarak kamyonlarla taşınacak 
ve tecrübeli personel tarafından kullanılacaktır.  

 
 
 
 
Tablo V.2.18.1. ANTES’de Kullanılacak Kimyasal Maddeler, Kullanım Miktarları, Kullanım Riskleri ve 
Alınacak Önlemleri ile İlgili Bilgiler  
 

KİMYASALIN 

Adı Kullanıldığı 
Yer 

Yıllık 
Kullanım 
Miktarı 
(kg/yıl)  

Kullanım Riskleri 
ALINACAK ÖNLEMLER(1) 

Nötralizing 
Amin Degazör 378 

Koroziftir. 
Alevlenebilir. 
Yanıklara neden olur. 
Cilt ile temasında ve 
yutulduğunda sağlığa 
zararlıdır. 

Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, 
koruyucu gözlük / maske kullanılmalıdır. Göz ve cilt 
ile temasında derhal bol su ile yıkanmalıdır. Kullanımı 
sırasında, çalışma odalarının yeterince 
havalandırılmasını sağlanmalı ve ateşten ve 
tutuşturuculardan korunmalıdır.  Depolanması 
sırasında, konteyneri sıkıca kapalı tutulmalı ve iyi 
havalandırılmış yerde depolanmalıdır.  

Oksijen 
Scavenger Degazör 154 

Cilt ve göz ile 
temasında ve 
yutulduğunda sağlığa 
zararlıdır. 

Kullanımı sırasında, göz ile temasından 
kaçınılmalıdır. Göz ve cilt ile temasında derhal bol su 
ile yıkanmalıdır. Depolanması sırasında, yeterli 
havalandırma sağlanmalı ve serin ve kuru bir yerde 
saklanmalıdır. Güneş ışığı da dahil ışıktan 
korunmalıdır. 

Fosfat İyonu 
(PO4) 

Kazan 256 

Koroziftir. Yutulması 
halinde sağlığa 
zararlıdır. Ciddi 
yanıklara neden 
olabilir. Göz ile 
temasında derhal bol 
su ile yıkanmalıdır. 

Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, 
koruyucu gözlük / maske kullanılmalıdır. Göz ve cilt 
ile temasında derhal bol su ile yıkanmalıdır. Kullanımı 
sırasında, deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. 
Depolanması sırasında, konteyneri sıkıca kapalı 
tutulmalıdır.  

Sodyum 
Hipoklorit 
(NaClO) %14 

Ham Su 640 

Cilt ve göz ile 
temasında ve 

yutulduğunda sağlığa 
zararlıdır. Alev 

alabilir. Yanıcı ve 
patlayıcıdır. 

Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, 
koruyucu gözlük / maske kullanılmalıdır. Göz ve cilt 
ile temasında derhal bol su ile yıkanmalıdır. Kullanımı 
sırasında, deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. 
Depolanması sırasında, konteyneri sıkıca kapalı 
tutulmalıdır. Fiziksel darbelerden korunmalıdır. Serin 
ve rutubetsiz ortamda saklanmalıdır. Ateşten uzak 
tutulmalıdır. Daima suyun içerisine yavaşça ve az 
miktarda eklenmelidir. 
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KİMYASALIN 

Adı Kullanıldığı 
Yer 

Yıllık 
Kullanım 
Miktarı 
(kg/yıl)  

Kullanım Riskleri 
ALINACAK ÖNLEMLER(1) 

Hidroklorik 
Asit (HCl) 
%33 

Mixed Bed-
Anyon-
Katyon 

57.600 

Koroziftir. Cilt ve göz 
ile temasında ve 

yutulduğunda sağlığa 
zararlıdır. Yanıklara 

neden olabilir. Yanıcı 
ve patlayıcıdır. 

Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, 
koruyucu gözlük / maske kullanılmalıdır. Göz ve cilt 
ile temasında derhal bol su ile yıkanmalıdır. Kullanımı 
sırasında, deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. 
Daima suyun içerisine yavaşça ve az miktarda 
eklenmelidir. Depolanması sırasında, konteyneri 
sıkıca kapalı tutulmalıdır. Fiziksel darbelerden 
korunmalıdır. Serin ve rutubetsiz ortamda 
saklanmalıdır. Ateşten uzak tutulmalıdır.  

Kostik  
(NaOH) %48 

Mixed Bed-
Anyon-
Katyon 

38.400 

Koroziftir. Cilt ve göz 
ile temasında ve 

yutulduğunda sağlığa 
zararlıdır. Yanıklara 

neden olabilir. Yanıcı 
ve patlayıcıdır. 

Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, 
koruyucu gözlük / maske kullanılmalıdır. Göz ve cilt 
ile temasında derhal bol su ile yıkanmalıdır. Kullanımı 
sırasında, deri ve göz temasından kaçınılmalıdır. 
Depolanması sırasında, konteyneri sıkıca kapalı 
tutulmalıdır. Fiziksel darbelerden korunmalıdır. Serin 
ve rutubetsiz ortamda saklanmalıdır. Ateşten uzak 
tutulmalıdır. 

Sodyum 
Meta Bisülfit 

Mixed Bed-
Anyon-
Katyon 

64 

Cilt ve göz ile 
temasında ve 

yutulduğunda sağlığa 
zararlıdır. Ciltte, 

alerjik etkiler 
gözlenebilir. 

Çalışırken uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, 
koruyucu gözlük / maske kullanılmalıdır. Göz ve cilt 
ile temasında derhal bol su ile yıkanmalıdır. 
Depolanması sırasında, konteyneri sıkıca kapalı 
tutulmalıdır. Fiziksel darbelerden korunmalıdır. Serin 
ve rutubetsiz ortamda saklanmalıdır. 

Hidrojen Soğutma Muhtelif 

Yanıcı ve patlayıcı bir 
maddedir. Oksijen 

içermediğinden kapalı 
alanda yayılması 

durumunda asfeksiye 
(oksijen yokluğundan 
ileri gelen boğulmaya) 
neden olabilmektedir.

Maddenin depolandığı alanın oksijen seviyesinin % 
19,5’dan yüksek tutulmasına, sıcaklığın 52 OC’nin 
altında olmasına ve depo alanının ısı, kıvIlcım ve 
alevden uzakta tutulmasına ve basınç altında 
saklanmasına dikkat edilecektir. 

(1) Genel olarak tüm maddelerin kullanımlarında ortamın havalandırılmasına dikkat edilecektir. 
 
 
Tesisteki kimyasal madde depolama binalarının, patlayıcı ve zararlı maddelerin 

kullanımına ilişkin tüzük uyarınca betonarme olması ve herhangi bir sızıntıya karşı, ikinci 
bir beton duvarla çevrilmesi planlanmıştır. Sülfürik asit ve kostik tankları gibi büyük 
kimyasal tankların etrafına açılacak olan beton hendeklerle ve İnşa edilecek taşkın 
önleyici beton duvarlarla olabilecek sızıntılar önlenecektir. Açılacak hendekler tankın 
hacminden daha büyük kapasitede (en az %110 kapasitede) olacaktır. Ayrıca, ünitede 
bulunacak olan acil durum vanaları ile çevreye herhangi bir sızıntının olması da 
önlenecektir. 

 
Sahaya saf sıvı halde getirilen kimyasallar sıcaklık kontrollü olan seviye göstergeli 

depolama tanklarında, normal kapasitede en az 30 gün yeterli olacak şekilde 
depolanacaktır. Sıvı kimyasal varillerine patlamaya karşı korumalı motorlu varil pompaları 
yerleştirilecektir.  

 
Kimyasallar kendilerine ayrılmış, üstü kapalı ve havalandırmalı ölçüm tanklarına 

aktarılacak ve buradan da cazibeyle çözelti karıştırma ve besleme tanklarına 
ekleneceklerdir. Uygun olan hallerde kimyasallar sisteme doğrudan sahaya taşındıkları 
varillerden besleneceklerdir. Bu gibi durumlarda, her varilde bir varil seviye ölçme aleti 
veya seviye skalası bulunacaktır. Arıtım kimyasallarının kullanılmadan önce bekletilmesi 
veya seyreltildikten sonra belli bir aktivasyon süresinin geçmesi gerektiği durumlarda, 
kimyasallar için iki çift karıştırıcılı karıştırma/bekletme/besleme tankı sağlanacaktır. 
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Kuru yığınlar halindeki kimyasallar, hava akışkanlaştırmalı ve dipten karıştırmalı 
silolara pnömatik olarak taşınacaklardır. Silo deşarjı, kayar kapaklı akış yönlendirici ile 
yapılacaktır. ki adet yüzde yüz kapasiteli kuru, gravimetrik besleyici sağlanacaktır. 

 
Kimyasalın sıvı, yığın veya kuru formda olduğu bütün durumlarda her kimyasal için 

ikişer adet % 100 kapasiteli, uzaktan debi ayar kontrollü, diyaframlı dozlama pompalan 
sağlanacaktır. Buna ek olarak bütün karıştırma/çözelti/karışım besleme tanklarında 
karıştırıcı ve seviye göstergeleri bulunacaktır. 

 
Tehlikeli, parlayıcı ve patlayıcı özellik gösteren maddeler ile ilgili olarak 24.12.1973 

tarih ve 14752 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 
Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler” Tüzüğü’ne uyulacaktır. 
Ayrıca 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği”nin ilgili 
maddeleri doğrultusunda tüm çalışanlara ortam risklerine göre belirlenmiş standartlara 
uygun koruyucu malzemeler verilerek, kullanım şartlarına uymaları sağlanacaktır.  

 
Tesisteki kimyasal madde depolama binalarının, patlayıcı ve zararlı maddelerin 

kullanımına ilişkin tüzük uyarınca betonarme olması ve herhangi bir sızıntıya karşı, ikinci 
bir beton duvarla çevrilmesi planlanmıştır. Sülfürik asit ve kostik tankları gibi büyük 
kimyasal tankların etrafına açılacak olan beton hendeklerle ve inşa edilecek taşkın 
önleyici beton duvarlarla olabilecek sızıntılar önlenecektir. Açılacak hendekler tankın 
hacminden daha büyük kapasitede olacaktır. Ayrıca, ünitede bulunacak olan acil durum 
vanaları ile çevreye herhangi bir sızıntının olması da önlenecektir. Kimyasal malzemelerin 
bulunduğu alanı drene eden kanallar bir yağ tutucuya bağlanacak ve drenaj suları bu 
üniteden geçirilerek genel drenaj sistemine verilecektir. Bahsi geçen kimyasallar, işletme 
aşaması ve sonrasında herhangi bir ikincil zararlı maddeye dönüşmeyecektir. 

 
V.2.19. Proje kapsamında yapılacak bütün tesis içi ve tesis dışı taşımalarından 

kaynaklanacak trafik yükünün ve etkilerinin değerlendirilmesi, 
 
Personelin Taşınması: Santral alanı, kül depolama alanları ve kömür sahaları, 

mevcut köy ulaşım yollarına cephe konumunda olduğu için proje sahalarına ulaşımda 
herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır.  

 
Kurulması planlanan santralda çalışacak personel, gündüz ve gece vardiyalarında 

servis araçları ile taşınacaktır. Santral ile civar yerleşim merkezleri arasındaki mesafe ve 
işletme personeli sayısı göz önüne alındığında, bu personelin taşınmasına ilişkin olarak 
özellikle santral yakınından geçen yollar göze alındığında yerel trafik yükünde kayda 
değer bir artış olması söz konusu olmayacaktır. 

 
Ayrıca proje kapsamında tüm ulaşımın mevcut yollardan yapılmasına, tedariklerin 

dönüşümlü olarak getirilmelerinin sağlanmasına, kullanılacak tüm araç ve ekipmanların 
rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınmasına, bakımları bitene 
dek çalışmalarda başka araçlar kullanılmasına ve Trafik Kanunu’na uygun şekilde 
çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme 
yapmalarına dikkat edilecektir.  

 
T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü, Strateji 

Geliştirme Daire Başkanlığı, Ulaşım ve Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü’nün her yıl 
yayımladığı “Otoyollar ve Devlet Yollarının Trafik Dilimlerine Göre Yıllık Ortalama Günlük 
Trafik Değerleri ve Ulaşım Bilgileri”nin son (2008 yılı için) yayımlanmış raporunda; proje 
kapsamında kullanılacak 48-79 numaralı Yatağan Turgut arasındaski yollarla ilgili 
herhangi bir veriye rastlanmamıştır. Ancak 550-14 numaralı Muğla-Yatağan Karayolu ve 
330-03 numaralı Yatağan-Bodrum Karayolu ile ilgili bilgilerden derlenen tablo V.1.15.1’de  
verilmiştir.   
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Malzeme ve Ekipmanların Taşınması: Arazi hazırlama, inşaat, Montaj ve İşletme 
aşamasında kullanılacak ekipman ve yedek parçalar karayolu ile sahaya nakledilecektir.  

 
Bu aşamada, ithal edilen veya iç pazardan temin edilen tüm malzemeler sahaya 

kamyonlarla taşınacaktır.  
 
İşletme döneminde yakıt olarak kullanılacak kömür maden ocaklarından üstü kapalı 

konveyörlerle taşınacak ve santral sahasında depolanacak, kazana yine kapalı konveyör 
bantlarla taşınacaktır. Dolayısıyla kömürün santral alanına taşınması konveyörlerle 
yapılacağından karayoluna bir trafik yükü getirilmesi söz konusu olmayacaktır. 

 
Yanma sonucu oluşacak küller üstü kapalı konveyör bantlarla kül depolama 

sahasına taışnacaktır. Dolayısıyla karayoluna bir trafik yükü getirilmesi söz konusu 
olmayacaktır. 

 
Kireçtaşı kamyonlarla, yardımcı yakıt fuel oil ise tankerlerle belirli periyotlarla ihtiyaç 

kadar getirilip, sahada depolanacağından araç trafiğinin sürekli olarak etkilenmesi söz 
konusu olmayacaktır.  

 
Bununla birlikte faaliyetin İnşaat ve işletme aşamalarında karayollarının 

kullanılmasında 2918 sayılı “Karayolları Trafik Kanunu” ve bu kanuna istinaden Karayolları 
ile ilgili olarak çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyulacaktır. 
Ayrıca bozulan yollardan dolayı hem çevre köy halkı, hem de nakliye sırasında 
kullanılacak araçların zarar görmemesi için yol boyu sürekli kontroller yapılacak ve gerekli 
görülen yerlere anında müdahale edilecektir.  

 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yollara herhangi bir zarar verilmeyecek 

olup, zarar verilmesi durumunda tüm zarar, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak 
protokol çerçevesinde yatırımcı firma tarafından karşılanacaktır. Karayoluna giriş-
çıkışlarda ve taşımalarda trafik ile ilgili her türlü güvenlik önlemi, Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda yatırımcı firma tarafından sağlanacaktır. 

 
Ancak proje kapsamında tüm ulaşımın yapılacak servis yolları ve mevcut yollardan 

yapılmasına, tedariklerin dönüşümlü olarak getirilmelerinin sağlanmasına, kullanılacak 
tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma 
alınmasına, bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılmasına ve                 
Trafik Kanunu’na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme 
standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. Yatırımcı firma, gerektiğinde 
bu proje kapsamında kullanacağı tüm yolların rehabilitasyonunu sağlayacaktır. 
Karayoluna giriş-çıkışlarda trafik güvenliği açısından her türlü güvenlik önlemi Karayolları 
İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda Ant Enerji San. ve Tic.Ltd.Şti 
tarafından alınacaktır. 

 
V.2.20. Karasal Flora-Fauna Üzerine Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler (Maden 

Sahasında ve Kül Depolama Sahasında Yapılacak Faaliyetlerden Kaynaklanacak 
Etkiler Dahil), 

 
Karasal Flora Üzerine Etkiler 
 

 S02 Emisyonları’nın Bitkiler Üzerine Etkisi 
 
Canlılar içerisinde SO2’e en duyarlı olan bitki grubu tohumsuz bitkiler 

(Cryptogamae)’dir. Tohumlu bitkiler (Spermatophyta veya Phanerogamae) içinde ise 
kozalaklı bitkiler en duyarlı olan bitki grubudur. Bunları, otsu bitkiler ve yaprak döken 
ağaçlar izler.   
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Genel olarak, bitkilerin kirliliğe olan duyarlılığını etkileyen başlıca faktörler aşağıda 
belirtilmiştir: 

 
• Maruz kalma anındaki yaş ve gelişme aşaması, 
• Yaprakların biçimi, yüzey alanı, ıslanabilirlik ve suyun tutulması gibi yüzey 

özellikleri, 
• Maruz kalma süresi, 
• Maruz kalma sıklığı ve biçimi. 
 

 Asit Birikiminin Bitkiler Üzerindeki Etkileri 
 
Biyolojik etkiler söz konusu olduğunda, bitkilerin asit yağmuru, çiğ ve sis ile 

doğrudan teması yaş birikim olarak adlandırılır. Kuru birikim ise genellikle, kirleticilerin 
vejetasyon ve/veya toprak tarafından absorpsiyonu olarak tanımlanır. Asit birikiminin 
bitkiler üzerindeki olumsuz etkileri aşağıda özetlenmiştir: 

 
Doğrudan Etkiler 
• Kütikül gibi, koruyucu yüzey yapılarında zarar, 
• Koruyucu dokuların normal fonksiyonlarının etkilenmesi, 
• Asitli bileşenlerin, stoma ve kabuk zarı yoluyla difüzyonuna bağlı olarak, bitki 

hücrelerinde zehirlenmeler, 
• Bitki hücrelerinde nekroz görülmeden de, normal metabolizmalarda ve büyüme 

proseslerinde bozulmalar, 
• Yaprak ve kökteki madde değişimi proseslerinde değişiklik, 
• Üreme proseslerinde bozulma, 
• Diğer çevresel stres faktörleri ile olan sinerjistik etkileşimler. 
 
Dolaylı Etkiler 
• Önemli toprak özelliklerinde değişiklik, 
• Yaprağa ait organlardan, ivmeli olarak madde sızıntısı, 
• Simbiyotik yaşama biçiminde değişiklik, 
• Host/parazit etkileşimlerinde değişiklik, 
• Kuraklık ve diğer çevresel stres faktörlerine artan duyarlık. 
 
Doğrudan etkiler arasında, bitkilerde tepki olarak görülen bulgulann, en sık 

rastlananları, görülebilir yaprak hasarları ile büyümenin ve ürünün azalma potansiyelidir. 
 
Asit birikimine bağlı olarak ortaya çıkan görülebilir yaprak hasarlarının çoğunlukla, 

tam yaprak gelişiminden önce olduğu gözlenmiştir. Sararma, kütikül (kabuk zarı) 
tabakasında değişiklikler ve ur oluşumu dahil olmak üzere çeşitli bulgular kaydedilmiştir. 
Genç çam ağaçlarına, asit yağmurlarının benzer çözeltileri uygulandığında, iğne 
uzamasının önlendiği görülmüştür. 

 
Görülebilir yaprak hasarları, patojenlere karşı düşük direncin yanı sıra, ürün ve 

ekonomik değer kaybı ile sonuçlanabilir. Nekrotik başkalaşma veya yaprakların kıvrılması 
ve kuruması gibi yapısal değişiklikler, fotosentetik yaprak yüzeyini azaltarak, biyomas 
üretimini azaltır.  

 
Literatürde, kuru birikimin etkileri daha az çalışılmıştır. Ortamın kükürt derişiminin 

yaklaşık %4-5 olduğu bir alanda, 4 yıl boyunca, kuru kükürt birikimine kronik olarak maruz 
kalan çamlarda, kayda değer iğne kaybına neden olduğu kaydedilmiştir. Diğer yandan, 
küçük dozlarda absoplanan atmosferik kükürdün, özellikle kükürt eksikliği olan topraklarda 
yetişen bitkiler için yararlı olduğu görülmüştür.  
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 Toz Birikiminin Bitkiler Üzerine Etkileri 
 
Toz kavramı çok sayıda katı partikülü kapsamaktadır. Partikülün kimyasal yapısı ve 

boyutları etki mekanizmalarını da etkilemektedir. En bariz etki stomaların kapanarak, 
bitkinin gaz alış-verişinin engellenmesidir. Bu da doğrudan gelişmede yavaşlama ve ürün 
kaybına sebep olmaktadır.  

 
Toz konsantrasyonları ile ilgili ayrıntılı literatür bilgileri olmamakla beraber, 1 mg/m3 

üstündeki değerlerin bitkiler için zararlı olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, toz 
emisyonunun etki sahası dar olup, önem değeri de yukarıda açıklanan S02 gazına kıyasla 
daha düşüktür. 

 
Sonuç olarak; Termik santral kaynaklı kirleticiler bitkilerin gelişiminde olumsuz 

etkilere neden olmaktadır. Yöresel şartlara bağlı olarak değişen bu etki, büyük oranda bitki 
hücrelerinin zarar görmesi şeklinde olmakta, zaman zaman da bitki ölümlerine neden 
olmaktadır.  

 
SKHKKY’nde, kirletici emisyonları için belirtilen sınır değerler arasında hassas 

hayvanların, bitkilerin ve nesnelerin korunması için sınır değer ayrıca verilmiştir. Bu 
nedenle, modelleme sonucu elde edilen SO2 yıllık ortalama yer seviyesi konsantrasyonu, 
SKHKKY’nde belirtilen hassas hayvanların, bitkilerin ve nesnelerin korunması için 
belirlenen sınır değeri ile karşılaştırılmıştır.  

 
Hassas hayvanların, bitkilerin ve nesnelerin korunması için belirlenen sınır değer 20 

µg/m3 olup, planlanan ANTES’den kaynaklanacak yıllık ortalama SO2 yer seviyesi 
konsantrasyonu değeri 0,71 µg/m3 olarak tespit edilmiştir. Dolayısıyla hassas hayvanların, 
bitkilerin ve nesnelerin korunması için belirlenen sınır sağlandığı için, santralın faaliyet 
alanı ve yakın çevresindeki bitki toplulukları üzerine olumsuz bir etkisi beklenmemektedir.  

 
Ayrıca toz konsantrasyonları ile ilgili olarak, literatür bilgileri ayrıntılı olmamakla 

birlikte, 1 mg/m3 (1.000 µg/m3)’ün üstündeki değerlerin bitkiler için zararlı olduğu kabul 
edilmektedir. Planlanan santraldan kaynaklanacak yıllık ortalama PM YSK değeri yaklaşık 
1,5 µg/m3 olup, 1.000 µg/m3 eşik değerinin oldukça altında kalmaktadır. Bu durumda, 
planlanan faaliyetten kaynaklanacak PM yer seviyesi konsantrasyonlarının faaliyet alanı 
ve yakın çevresindeki bitkiler üzerinde olumsuz etkiler yaratması söz konusu değildir. 

 
Karasal Fauna Üzerine Etkiler 
 
Termik Santral alanı, Kül Depolama Sahası ve çevresindeki karasal fauna türleri 

özellikle zarar görecek türler olmayıp inşaat aşamasında ortamdaki gürültü ve 
hareketlilikten dolayı bulundukları habitatları terk ederek çevredeki daha uygun alternatif 
yaşam alanlarına çekileceklerdir. Faaliyet alanı ve çevresinin, fauna türleri için özel bir 
yaşama ve üreme ortamı oluşturmaması, bu aşamadaki etkileri asgari seviyede tutacaktır.  

 
Faaliyetin inşaat ve işletme aşamasında çevredeki doğal ortamlarından faaliyet 

alanına gelebilecek olan fauna türlerine herhangi bir zarar verilmemesi konusunda projede 
çalışacak personele faaliyet sahibi tarafından gerekli uyarılar yapılacaktır. Faaliyet 
süresince 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’na ve bu Kanuna istinaden T.C. Çevre ve 
Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce 6 Temmuz 2007 
tarih ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2010-2011 Av 
Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararları”na ve önlemlerine faaliyet sahibi tarafından 
aynen uyulacaktır.  

 
Bern Sözleşmesi Ek-2 ve Ek-3 listesinde bulunan karasal fauna türleri ile ilgili olarak 

Bern Sözleşmesi koruma tedbirlerine ve bu sözleşmedeki 6. ve 7. madde hükümlerine 
uyulacaktır. Bunlar; 
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Kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri ile ilgili olarak (6. madde); 
 

 Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri, 
 

 Üreme ve dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip 
etmek, 

 
 Yabani faunayı bu sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme, 
geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek, 

 
 Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa 
bu yumurtaları alıkoymak, 

 
 Fauna türlerinin canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç ticareti 
yasaktır. 

 
Korunan fauna türleri ile ilgili olarak (7. madde); 
 

 Kapalı av mevsimleri ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esaslara,                                                
 

 Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun 
durumlarda geçici veya bölgesel yasaklamaya, 

 
 Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde 
bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde 
düzenlenmesi hususlarına uyulacaktır. 

 
Faaliyet sahibi tarafından, faaliyet alanı ve etki alanında bulunan ve bulunması 

muhtemel olan ulusal ve uluslararası öneme sahip flora-fauna türleri ile habitatların 
korunması için projede çalışacak personele gerekli uyarılar yapılarak gerekli tedbirlerin 
alınması sağlanacaktır.   

 
Faaliyetin inşaat ve işletme aşamasında çevredeki doğal ortamlarından faaliyet 

alanına gelebilecek olan memeli ve kuş türleri ile ilgili olarak Bern Sözleşmesi Ek-4’de 
(Yasaklanan Av Metod ve Araçlar İle Diğer Yasak İşletme Şekilleri) belirtilen hususlara 
aynen uyulacaktır.  

 
Yapılan gözlem ve literatür çalışmalarına göre faaliyet alanı ve çevresinde; Milli 

Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, 
Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri, Merkez Av Komisyonu Tarafından 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı 
Sahalar, Örnek Avlak Olarak Ayrıldığı İçin Ava Kapatılan Sahalar, Yaban Hayvanı 
Yetiştirildiği İçin Ava Kapatılan Sahalar, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı 
İçin Avlanmanın Yasak Olduğu sahalar bulunmamaktadır. Dolayısıyla faaliyet alanı ve 
çevresi fauna türleri için özel bir yaşama ve üreme ortamı oluşturmadığından bir problem 
söz konusu olmayacaktır.  

  
V.2.21. Bölgedeki mevcut sanayi tesisleri ve yerleşim yerlerinin proje sahasına 

göre konumları, mesafeleri, özellikle Yatağan Termik Santraline olan uzaklık ve her 
iki santralin emisyonlarının etkileşimi, kümülatif etki değerlendirmesi, 

 
Proje alanının yakın civarında önemli büyüklükte bir sanayi tesisi mevcut değildir. 

Proje alanının 4-6 km’lik yakın çevresinde birkaç mermer ocağı ve işleme  tesisleri ve 
yaklaşık 4 km mesafede bir kuvars işleme tesisi bulunmaktadır. Tablo II.1.8’de Proje 
Alanlarının yakın yerleşim yerlerine uzaklıkları ve konumları verilmiştir. EÜAŞ tarafından 
Muğla İli, Yatağan İlçesi’nde işletilmekte olan YATES (Yatağan Termik Santralı), 
kurulması planlanan ANTES’in yaklaşık 7 km güneyinde bulunmaktadır. 
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Kurulması planlanan ANTES’in etki alanında hava kirlenmesine katkı değerlerinin 
hesaplanması amacıyla dağılım modeli kullanılmıştır. Modelleme yoluyla ANTES’in 
bölgede yaratacağı muhtemel kirlilik yükü tahmin edilmiştir. Çalışmada, ANTES’den 
kaynaklanacak emisyonların yanı sıra, santrala yaklaşık 7 km mesafede halen faaliyette 
bulunan EÜAŞ’a ait YATES’in etkileri de değerlendirilmiştir. 

 
EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen; santraldan kaynaklanan maksimum 

kirletici emisyonları göz önüne alınarak modelleme çalışması yapılmıştır. Modelleme 
çalışmalarında en kötü senaryo baz alınarak; YATES’in emisyon bilgileri mevcut durum 
için EÜAŞ tarafından verilen değerler kullanılmış olup, modelleme sonuçları ile ilgili bilgiler 
V.2.8’de detaylı olarak verilmiştir.  

 
Tesis etki alanı içerisinde; saatlik, 24 saatlik (günlük) ve yıllık ortalama kirletici YSK 

değerleri µg/m3 cinsinden belirlenmiş ve ISCST3 model çıktıları ve Model sonuçlarının 
uydu görüntüsü üzerine oturtulmuş gösterimi eklerde sunulmuştur (Bkz. Ek-17).  

 
V.2.22. Etki Alanı içerisinde bulunan koruma alanları ile ilgili ulaşım 

güzergahları, tesis ile olan etkileşimi, 
 
Yapılan gözlem ve literatür çalışmalarına göre faaliyet alanı ve çevresinde; Milli 

Parklar, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, 
Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri, Doğal Sit ve Anıtlar, Özel Çevre Koruma 
Bölgeleri, Merkez Av Komisyonu Tarafından 2010-2011 Av Döneminde Avın Yasaklandığı 
Sahalar, Örnek Avlak Olarak Ayrıldığı İçin Ava Kapatılan Sahalar, Yaban Hayvanı 
Yetiştirildiği İçin Ava Kapatılan Sahalar, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Olarak Ayrıldığı 
İçin Avlanmanın Yasak Olduğu sahalar bulunmamaktadır.  

 
V.2.23. Orman Alanları Üzerine Olası Etkiler ve Alınacak Tedbirler, Orman 

Yangınlarına Karşı Alınacak Tedbirler, 
 
2000-2001 tarihlerinde yapılan Muğla-Yatağan-Turgut Orman Meşcere Haritasına 

göre Termik Santral alanı; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık alan 
(BÇz.M-T), Kül Depolama Sahası; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık 
alan (BÇz.M-T) olarak işaretlenmiştir.  

 
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2009 tarih ve 

B.18.1.OGM.1.22.03.240.05.29.11/5344-13235 sayılı yazı ile göndermiş olduğu İnceleme 
ve Değerlendirme Formu’na göre, inceleme yapılan toplam 139 ha’lık alan içinde (Termik 
Santal Alanı, Kül Depolama Sahaları toplam alan) 12 ha’lık bir alanın “Orman Sayılan 
Alan” geriye kalan 127 ha’lık alanın ise “Orman Sayılmayan Alan” kapsamında olduğu 
belirtilmiştir. 2009 yılı içerisinde Maliye Hazinesinden tahsisen alınan bu 12 ha’lık alanın 
ağaçlandırıldığı belirtilmiştir. Orman sayılan bu alan Termik Santral Alanı sınırları 
içerisinde kalmakta olup, alanın koordinatları aşağıdaki tabloda verilmiştir. İnceleme ve 
Değerlendirme Formu eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-1). 

 
Santral sahası en yakın orman alanına 2.500 m mesafede bulunmaktadır. Orman 

İnceleme Değerlendirme Formu’na göre; saha orman sayılmayan yerler kapsamına 
girdiğinden herhangi bir orman emvali kesilmesi söz konusu olmayacağı belirtilmiştir.  

 
Termik Santral Alanının, Kül depolama Sahasının, Kömür Madeni Alanlarının Orman 

Sayılan Alanın koordinatları aşağıda Tablo II.1.1’de verilmiştir.  
 
Ancak, gerek proje sahasının ve gerekse kül depolama alanının orman alanlarına 

yakın olması sebebiyle her 2 proje alanında da yangın tedbirlerine önem verilecek ve ilk 
müdahale için gerekli teçhizat, alet ve ekipmanlar sahada hazır bulundurulacaktır.  
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Ayrıca çevredeki orman alanlarında herhangi bir yangın olması durumunda proje 
sahalarında bulunan ekipman ve teçhizatların yangın söndürmede kullanılması 
sağlanacaktır. Orman yangınlarına karşı alınacak tedbirlerle ilgili detaylı bilgiler Bölüm 
VIII’de verilmiştir. 

 
Maden sahaları üzerinde orman arazisi bulunmamaktadır. Bu sahalar üzerinde kuru 

tarım yapılmaktadır. Ayrıca linyit kömürü yer altı işletmesi ile çıkarılacağından yer üstünde 
gerçekleştirilerek faaliyetleri etkileyecek bir etki sözkonusu değildir. Dolayısıyla projenin 
orman alanlarına ve tarım alanlarına herhangi bir etkisi olmayacaktır.  

 
Ancak, proje alanlarında yangın tedbirlerine önem verilecek ve ilk müdahale için 

gerekli teçhizat, alet ve ekipmanlar sahada hazır bulundurulacaktır. Ayrıca çevrede 
herhangi bir yangın olması durumunda proje sahalarında bulunan ekipman ve 
teçhizatların yangın söndürmede kullanılması sağlanacaktır. Yangınlara karşı alınacak 
tedbirlerle ilgili detaylı bilgiler Bölüm VIII’de verilmiştir. 

 
V.2.24. Projenin Tarım Ürünlerine (özellikle bölgedeki zeytin ağaçlarına) ve 

Toprak Asitlenmesine Olan Etkileri, Toprak Asitlenmesinin Tahmininde Kullanılan 
Yöntemler ve Alınacak Tedbirler, 

 
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü ile görüşülerek bölgenin 

ve proje alanlarının zeytin ve zeytincilik potansiyeli ve 4086 sayılı Zeytincilik Kanunu 
açısından değerlendirilmesi amacıyla bir uzmanın görevlendirilmesi talep edilmiştir. Bu 
talep üzerine üniversite dekanlığı tarafından Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr.Mücahit Taha 
Özkaya görevlendirilmiş olup, Termik Santral Alanı ve Kül Depolama Alanı üzerinde ve 
yakın çevresinde incelemeler yapılmış ve ardından görüşlerin toparlandığı bir rapor 
hazırlanmıştır. Konu ile ilgili hazırlanan rapor eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-20).  

  
Yatağan ilçesinin tarımsal üretiminde önemli bir yer tutan zeytinin toplam ağaç sayısı 

yaklaşık 1.500.000 adet (2006 yılı verileri) olduğu halde bunun 1.100.000 adeti verimli 
yaşta iken 400.000 adeti genç yaştadır. Elde edilen ürün miktarı ise 2001-2002 sezonu 
için: 22.000 ton meyve; 4.400 ton zeytinyağı; 5.000 ton sofralık olarak verilmiştir. Yatağan 
İlçe Tarım Müdürlüğü’nden elde edilen veriler aşağıda Tablo V.2.24.1 ve V.2.24.2’de 
verilmiştir.  

 
Tablo V.2.24.1. Proje Alanları Yakın Yerleşim Yerlerinin Zeytin ağacı varlığı ve  proje alanlarına uzaklık ve 
konumları 
 

 
YERLEŞİM 

YERİNİN ADI 

Toplu 
Zeytin 
sahası 

(da) 

Toplu 
Zeytin ağaç 

sayısı 
(adet) 

Dağınık 
Zeytinlik 
sahası 

(da) 

Dağınık 
Zeytin ağaç 

sayısı 
(adet) 

Toplam 
Zeytinlik 
sahası 

(da) 

Toplam 
Zeytin sayısı 

(adet) 

Termik 
Santraline 

uzaklık  
(m) 

Kül 
depolama 

alanına 
uzaklık (m)

Konum

Hacıbayramla K  4.100 61.500 2.925 38.255 4.809 69.110 2.000 2.500 NE 
Kırık Köyü 1.150 17.250 1.235 17.045 2.385 34.295 250 1.000 W 
Zeytinköy 387 7.750 898 10.495 1.285 18.245 2.125 3.500 SW 
Turgut Beldesi 1.850 29.600 1.097 12.250 2.947 41.850 3.250 5.000 S 
Yatağan İlçesi 
(merkez köy) 

615 9.240 389 4.735 984 13.975 12.500 13.500 SN 

Kırıklar Köyü  - - - - - - 1.625 1.750 W 
Yapraklı Mah. - - - - - - 1.000 1.750 E 
Genekler Mah. - - - - - - 2.500 2.500 NE 
Aytabanlar Mah. - - - - - - 2.000 750 NW 
Batak Mah. - - - - - - 750 1.250 W 

TOPLAM 41.582 621.360 32.724 395.600 71.559 1.016.960    
(Kaynak: Yatağan İlçe Tarım Müdürlüğü, 2006)  
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Tablo V.2.24.2. Muğla ili Yatağan ilçesi zeytin varlığı ve üretim durumu ve ilçede zeytin üretiminde 
Alternansın etkisi 

 
Toplu zeytinlikler Dağınık zeytinlikler Toplam zeytinlik 

Ağaç sayısı Ağaç sayısı Ağaç sayısı 
 Kapladığı 

alan (ha) Verimli Genç Verimli Genç Verimli Genç 

Ağaç 
başına 

ortalama 
verim 
(kg) 

Üretim 
(ton) 

Zeytin 
(sofralık) 

420 65.000 29.900 45.600 52.000 110.600 81.900 30 3.318 

Zeytin 
(yağlık) 

4.590 721.000 195.500 273.500 92.000 994.500 287.500 30 29.835 

TOPLAM 5.010 786.000 225.400 319.100 144.000 1.105.100 369.400  33.153 
 
2006-07      940.000 395.000 34 31.700
2007-08      1.035.000 400.000 5 5.275 

(Kaynak: Yatağan İlçe Tarım Müdürlüğü, 2010)  
 
Bölgenin hakim zeytin çeşidi, anavatanı Muğla olan, Memecik çeşididir. Ancak, son 

zamanlarda yeni tesis bahçelerde anavatanı Bursa olan Gemlik çeşidi kullanılmıştır. 
Yatağan Tarım İlçe Müdürlüğü kayıtlarına göre (21 Ocak 2010 tarihli yazıları) Memecik 
zeytin çeşidi ile kurulu bahçelerde dekara ortalama ağaç sayısı 18 adet iken Gemlik çeşidi 
ile tesis edilenlerde dekara ortalama 25 zeytin ağacı düşmektedir. Henüz verime 
yatmayan ve sofralık olarak sınıflandırılan zeytin bahçeler %90 oranında Gemlik 
çeşidinden tesis edilmiştir. Bu da 81.900 adet yeni Gemlik fidanı dikildi anlamındadır. 

 
Bölgede yer alan zeytin ağaçları için yukarıda verilen toz, SO2 ve NOx değerlerinin 

zarar verecek seviyelerde olmayacağı düşünülmektedir. Özellikle hava deliklerinin (stoma) 
yaprağın altında olduğu dikkate alınır ise yaprağın üst yüzeyinde birikecek olan, çok az 
miktardaki tozun zeytin ağacında verimi etkilemesi söz konusu olmaz. Ayrıca zeytin 
yaprağının oldukça sert ve kalın olması tozdan kaynaklanabilecek kimyasal tepkimelerinin 
etkilerinden de korunmasını sağlar.  

 
Zeytindeki fotosentez ve tozlanmayı etkileyen olumsuz faktörleri artırıcı yönde ANT 

Enerji Termik Santrali ve Kül Depolama Sahasının, projede ve yukarıda belirtilen 
teknolojik önlemlerin alınması durumunda, 3 km sınırda kalan zeytin ağaçlar açısından 
herhangi bir katkısı olmayacaktır.  

 
Termik Santrali kurulacak alan ile Kül Depolama Sahasının bulunduğu alanın 3 km 

yarıçapında bulunan köylerin mevcut zeytinliklerindeki zeytin ağacı sayısı yaklaşık 121 bin 
olduğu halde bu köylerin söz konusu işletmeye göre konumu ve hakim rüzgar durumu 
incelendiğinde özellikle toz ve dumandan etkilenmeleri söz konusu olmayacaktır. 

 
Termik Santrali kurulacak 450 dekar alanda ortalama 350 metre rakıma sahip iken 

arazide yapılan incelemede yerinde aşılı halde 40-50 yaşlarında zeytin ağaçları ile genç 
aşısız deliceler tespit edilmiştir. Yapılan hesaplamalara göre dekara düşen ağaç sayısı 
3’den az olmaktadır. Kül Depolama Sahasının bulunduğu 360 dekar alanda da benzer bir 
oran tespit edilmiştir. Ancak mevcut zeytin ağaçlarından elde edilecek verim ağaçlar 
arasındaki mesafe dahil arazinin yapısı ve toprağı durumu dikkate alındığında ekonomik 
bir zeytinciliğin yapılmasına uygun değildir. 

 
Bitki yetiştirmeye uygun olmayan kül depolama sahasının üzerinde, kül depolama 

işlemlerinin tamamlanarak bitkisel toprağın da serildiği alanlarda tekniğine uygun 
yapılması durumunda, zeytin bahçesi tesis edilebilir. Aydın ili Dalama ilçesi Kuloğulları 
Köyünde eski Linyit maden alanında yapılan rehabilitasyon çalışması buna örnek 
gösterilebilir. Bitki yetiştirmeye uygun olmayan alanlarda Doğal Saksı Yöntemi 
uygulanarak bitki yetiştiriciliği yapılabilir. Projeye nasıl rehabilite edileceği konusunun 
yazılmasında da fayda vardır.  
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Böylece, proje kapsamında sökülüp başka bir yere taşınan zeytin ağacından daha 
fazla zeytin fidanı bölgeye dikilmiş olacaktır. 

 
Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonucu olarak raporda uzman görüşü; 

Raporda özellikleri verilen çevre dostu tesis projesi, mevcut iklim ve toprak yapısı ile 
coğrafya etkisi içinde faaliyet göstermesi ve titiz denetlenmesi durumunda: “Kurulacak 
santral zeytinlerin generatif ve vegetatıf özelliğini bozucu kirlilik yaratmayacaktır” 
şeklindedir. 

 
Toprak asitlenmesi genel anlamda toprağın asiditesinin artması olarak 

tanımlanabilir. Meydana gelen toprak asitleşmesi aşağıda verilen bir dizi etkiye neden 
olmaktadır:  

 
• Topraktaki katyonların yıkanarak yeraltı sularına karışması,  
• Katyon kaybı nedeniyle toprağın verimsizleşmesi ve buna bağlı tarımsal ürün 

kaybı,  
• Düşen pH nedeniyle bazı metallerin (örneğin; AI ve Cd) mobilize olarak toksik 

düzeylere ulaşması.  
 
Proje sahası olan Muğla İli, Yatağan İlçesi’nin içerisinde bulunduğu Ege Bölgesi’nde 

toprak pH’ı 7-7,9 arasında değişiklik göstermekte olup, Türkiye topraklarında bölgelere 
göre pH dağılımı Tablo V.2.24.3’de verilmiştir. 

 
 
Tablo V.2.24.3. Bölgelere Göre Türkiye Topraklarında pH* Dağılımı  
 

pH BÖLGE ANALİZ EDİLEN 
TOPRAK SAYISI 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8,0-8,9 

Trakya ve Marmara 8462 % 0,9 % 10,2 % 30,7 % 57,1 % 1,1 
Karadeniz 10095 % 4,7 % 16,2 % 25,4 % 51,8 % 1,9 
Orta Anadolu 25778 - % 0,7 % 4,2 % 89,7 % 5,4 
Güneydoğu 4272 - -  % 93,3 % 2,2 
Doğu Anadolu 1342 - % 0,3  % 85,6 % 6,7 
Ege 7404 - % 2,7  % 66,7 % 7,9 
Göller 3871 - % 0,6  % 84,2 % 8,2 
Akdeniz 3367 - -  % 85,9 % 8,6 

Türkiye 64591 % 0,9 % 4,5  % 76,5 % 4,7 
*pH Saturasyon çamurunda belirlenmiştir.       
Kaynak: Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri III: Toprak Analizleri, Ankara Üniversitesi Ziraat Fak. Eğitim, 

Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:3, Prof.Dr. Burhan Kacar 
 
 
Proje alanında mevcut durum tespiti çalışmaları kapsamında toprak numuneleri 

alınarak verimlilik analizleri (bünye, tuzluluk, pH, kireç, fosfor, potasyum, organik madde), 
ve kimyasal analizi (Toplam azot) yapılmıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgiler Bölüm 
IV.2.15.6’da verilmiştir.  

 
Tablo IV.2.15.6.1’de verilen toprak numuneleri analiz sonuçlarına göre hassasiyet 

derecesi; Holowaychuk ve Fessenden (1987) tarafından geliştirilmiş bir kalitatif yaklaşımla 
incelemeye alınmıştır. Değerlendirmeler toprakların pH ve katyon değişim kapasitesi 
dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.  

 
Yapılan analiz sonuçlarına bakıldığında, pH değerlerinin 4,59-6,33 arasında değiştiği 

görülmektedir. Bu sonuçlara göre Holowaychuk ve Fessende tarafından geliştirilen kalitatif 
yaklaşım incelemesini Tablo V.2.24.4’de verilmiştir. 
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Tablo V.2.24.4. Toprakların Asitlenme Hassasiyeti için Kriterler 
 

KATYON 
DEĞİŞİM 

KAPASİTESİ 
pH 

BAZİK KATYON 
KAYBINA KARŞI 

HASSASİYET 

ASİTLENMEYE 
KARŞI HASSASİYET

Al ÇÖZÜNMESİNE 
KARŞI HASSASİYET 

GENEL 
HASSASİYET

<4,6 Y D Y Y 
4,6-5,0 Y D Y Y 
5,1-5,5 Y O Y Y 
5,6-6,0 Y Y O Y 
6,1-6,5 Y Y D Y 

<6 

>6,5 D D D D 
<4,6 Y D Y Y 

4,6-5,0 O D Y O 
5,1-5,5 O D ila O O O 
5,6-6,0 O D ila O D ila O O 

6-15 

>6,0 D D D D 
<4,6 Y D Y Y 

4,6-5,0 O D Y O 
5,1-5,5 O D O O 
5,6-6,0 D D ila O D ila O D 

>15 

>6,0 D D D D 
D: Düşük Hassasiyet ,  O: Orta Hassasiyet,  Y: Yüksek Hassasiyet 
Kaynak: Holowaychuk ve Fessenden (1987) tarafından geliştirilmiş kalitatif hassasiyet analizi 
 
 
Tabloda verilen değerler incelendiğinde; toprak numunelerinin tuzluluğu az, su ile 

doymuşluğu iyi, su ile doymuş toprakta pH’ı 4,59 olan TPR1 düşük derecede asitlenmeye 
karşı hassas topraklar ve pH’ı  5,49 olan TPR2 orta derecede asitlenmeye karşı hassas  
topraklar olduğu görülmektedir. Termik Santral Alanaının ve Kül Depolama Sahasının Al 
çözünmesine karşı ise yüksek hassasiyetli topraklar olduğu görülmektedir.  

 
Ancak proje kapsamında yapılacak tüm işlemlerde Toprak Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği’nin 7. Maddesi’nde belirtilen “toprak kirliliğinin önlenmesine ilişkin 
yükümlülükler”e uyulacak ve gerekleri yerine getirilecektir. 

 
V.2.25. Yeraltı ve Yüzey Suyuna Etkiler ve Alınacak Tedbirler 
 
Yapılması düşünülen termik santralin yerinde Paleozoyik yaşlı gnayslar yer 

almaktadır. Geçirimsiz özellik gösteren gnayslarda yapılmış sondaj verilerine göre 
yeraltısuyuna rastlanılmamıştır. Dolayısıyla santral alanı içinde olabilecek yeraltısuyu 
sızıntısı ya da kirlenme durumu söz konusu değildir. Santral alanına en yakın yüzey suyu 
Gelingediği kuru deresi olup santral alanının yaklaşık 120 m batısından geçmektedir. 
Santral inşaatı ve sonrasında bu dereye herhangi bir müdahalede bulunulmayacak, inşaat 
sırasında çıkan pasa malzemesi dere yatağına bırakılmayacaktır. 

 
Planlanan santralde Islak (açık) soğutma kulesi tipi yerine Heller tipi olarak da 

adlandırılan Kuru (kapalı) tip soğutma suyu çevrimi kullanılacaktır. Bu sistemde açık hava 
ile herhangi bir temas söz konusu olmadığı için, ıslak tip soğutma sistemindeki gibi su 
kaybı yoktur. Heller tipi soğutma sistemi, su kaynaklarının az olduğu bölgelerde tercih 
edilmektedir. Dolayısıyla Kuru Tip (Kapalı) Soğutma Sistemi ile santralin su ihtiyacının 
yaklaşık 20 lt/sn olacağı düşünüldüğünde bu miktarın yeraltı maden galerilerinden gelen 
sular ile ihtiyaç duyulması halinde bölgede Neojen birimlerinde açılacak olan yeraltısuyu 
kuyularından karşılanabileceği düşünülmektedir. Termik santral için çıkarılacak kömür 
yaklaşık 140-460 m derinlikler arasında olmakla birlikte bölgede yapılan çalışmalarda 
çıkarılması düşünülen kömür zonu üzerinde geçirimsiz killi ve marnlı seviyeler tespit 
edilmiştir.  
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Kömür çıkarılması esnasında açılacak olan galeriler bu geçirimsiz seviyelerin altında 
olacağından dolayı kömür zonu üzerindeki akifer ortamın ve yerel halkın kullacağı 
kuyuların bu faaliyetten olumsuz etkilenmesi beklenmemektedir. Santral alanının 600 m 
kuzeyinde yer alan kül sahası da gnaysların üzerinde yer almaktadır. Kül depolama 
alanının yaklaşık 335 m güneydoğusundan gecen mevsimsel akışa sahip Gelingediği 
deresi ve hemen kül depolama alanın yaklaşık 170 m kuzeyinden gecen Tültepe dereleri 
kül sahası yakınındaki kuru derelerdir. Kül depo alanına üst kotlardan gelebilecek 
yüzeysuları ve yağmur sularının bölgeden uzaklaştırılmasını sağlamak için 2 adet 
kuşaklama (çevirme) kanalı yapılacaktır. Sonuç olarak bölgede yapılacak kuşaklama 
kanalları ve uygun şev yapıları ile sahaya gelebilecek yüzey sularının drenajı sağlanarak 
en yakın akarsu - kuru dereye boşalımı sağlanacaktır. 

 
Projede belirtilen alanın kül depolama alanı olarak kullanılması durumunda Atıkların 

Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Madde 16 ‘da depo tabanı teşkili için belirtilen 
tüm hususular yerine getirilecektir. Bu hususlar şöyle özetlenebilir; depo tabanı ve yan 
yüzeylerinde, sızıntı suyunun yeraltı suyuna karışmasını önleyecek şekilde bir 
geçirimsizlik tabakası teşkil edilir. Bunun için kil veya eşdeğeri malzemeden oluşturulmuş 
geçirimsizlik tabakası serilir. Depo tabanı doğal olarak asgari K ≤ 1,0 x 10-9 m/sn 
geçirgenlik; kalınlık  ≥ 1 m veya eşdeğeri koşullarını sağlamalıdır. Jeolojik geçirimsizlik 
tabakasının yukarıda belirtilen koşulları doğal olarak sağlayamaması halinde; bu tabaka 
yapay olarak oluşturulur ve jeomembran kullanılarak güçlendirilir. Geçirimsiz mineral 
malzeme ile yapay olarak oluşturulacak geçirimsizlik tabakasının toplam kalınlığı 0.5 
metreden az olamaz. Dolayısıyla depolama alanının geçirimsizliğinin sağlanması ve 
projelendirilmesi çalışmalarında Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’in 
gerek 16. Maddesi ve gerekse diğer Maddeleri’ne uyulacak ve gerekleri yerine 
getirilecektir.  

 
Proje kapsamında, kül depolama sahasının tabanında “İN-CO İnşaat Mühendislik ve 

Müşavirlik A.Ş” nin hazırlamış olduğu Fizibilite Raporunda ve ilgili yönetmeliklerde 
belirtildiği şekilde ve geçirimsizlik sağlanacağı ve kömür depolama sahası, yağmur suları, 
vb sızıntı suları için drenaj kanalı yapılarak yeraltına herhangi bir sızıntının olması 
önleneceği için yer altı sularına herhangi bir olumsuz etkinin olması beklenmemektedir. 

 
Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde, termik santrallardan kaynaklanan asit 

yağmurları yüzeysel sularda istenmeyen etkiler yaratabilmektedir. Bu etkiler, santral 
kaynaklı asit birikim miktarlarının yüksek olmasından veya alıcı yüzeysel su ortamlarının 
asitifikasyona duyarlı olmalarından kaynaklanmaktadır. Yüzeysel suların asit birikimi 
risklerinin belirlenmesinde aşağıda sıralanan üç temel faktör kullanılmaktadır:  

 
• Asit birikim miktarı,  
• Alıcı ortamın kimyasal özellikleri,  
• Alıcı sucul ortamın hidrolojik ve jeokimyasal özellikleri.  
 
Bazı Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerinde, termik santrallardan kaynaklanan asit 

yağmurları yüzeysel sularda istenmeyen etkiler yaratabilmektedir. Bu etkiler, santral 
kaynaklı asit birikim miktarlarının yüksek olmasından veya alıcı yüzeysel su ortamlarının 
asitifikasyona duyarlı olmalarından kaynaklanmaktadır.  

 
Alıcı sucul ortamların asitifikasyona duyarlılıkları pH, alkalinite (OH-, HC0-3, C03

-2), 
bazik katyonlar (Ca+2 ve Mg+2) ve kalsit doygunluk indeksi gibi su kalitesi parametreleri 
incelenerek belirlenmektedir. Bu parametrelere göre, suların asitifikasyona karşı olan 
duyarlılık dereceleri Tablo V.2.25.1'de özetlenmiştir.  
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Tablo V.2.25.1. Yüzey Sularının Asitifikasyona Duyarlılık Parametreleri  
 

DUYARLILIK SINIFI DUYARLILIK SINIFI 
(Sayısal) pH ALKALİNİTE (CaCO3 

cinsinden, ma/U Ca+2 (mg/lt) 

Yüksek  -5 < 6,5 0-10 0-4 
Orta  -3 6,6-7,0 11-20 5-8 
Orta-Düsük  -2 - - 9-25 
Düsük  -1 7,1-7,5 21-40 26-40 
Önemsiz  O > 7,5 > 40 >40 

Kaynak: Erickson ve Trew, 1986.  
 
 
Bölüm IV.2.15‘de verilen, santral sahası çevresinde yapılan yüzeysuyu analizleri 

incelenediğinde, pH değerlerinin 7,33 olduğu görülmekte olup, asitifikasyona karşı 
duyarlılıklarının önemsiz derecede olduğu söylenebilir.  

 
Bölüm V.2.8‘de belirtilen ANTES hava kalitesi dağılım modellemesi sonuçlarına 

bakıldığında ise, ANTES’den kaynaklanacak SO2 yer seviyesi konsantrasyon değerleri 
SKHKKY'de belirtilen standartların oldukça altında olduğundan, bahsi geçen SO2 
emisyonlarına bağlı bir asit yağmuru etkisi beklenmemektedir. Bu nedenle, ANTES’den 
kaynaklanacak emisyonların yüzey suları üzerinde yaratacağı etkilerin incelendiği detaylı 
bir araştırma yapılmamıştır.  

 
Dolayısıyla; bu durumda, tesis su kullanımına bağlı olarak gerek yeraltı, gerekse 

yüzey olmak üzere mevcut su rezervlerinde olumsuz bir etki oluşması söz konusu değildir.  
 
V.2.26. Bölgenin Mevcut Kirlilik Yükü (hava, su, toprak ve işletmedeki Yatağan 

Santralinden kaynaklanan etkiler) Dikkate Alınarak Kümülatif Etkinin 
Değerlendirilmesi, 

 
ANTES Projesi için proje alanı ve çevresinde, ÇED Çalışması’na done oluşturmak, 

ÇED Raporu’nda çevresel etkileri tespit edebilmek, olumlu ve olumsuz etkileri 
belirleyebilmek ve değerlendirmek amacıyla mevcut durumun tespiti amacıyla bir dizi 
çevresel etüt, ölçüm ve analiz çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar; 

 
- Mevcut Hava Kalitesi Tespit Çalışmaları 
- Partikül Madde (PM10) Tespit Çalışmaları 
- Çöken Toz Tespit Çalışmaları 
- Yer altı Suyu Mevcut Durum Tespit Çalışmaları 
- Yüzey Suyu Mevcut Durum Tespit Çalışmaları 
- Toprakta Mevcut Durum Tespit Çalışmaları 
- Mevcut Gürültü Tespit Çalışmaları 

 
Yapılan tüm çalışmaların analiz sonuçları ve değerlendirmeleri Bölüm IV.2.15’de 

detaylı olarak verilmiştir.  
 
Kurulması planlanan ANTES’in etki alanında hava kirlenmesine katkı değerlerinin 

hesaplanması amacıyla dağılım modeli kullanılmıştır. Modelleme yoluyla ANTES’in 
bölgede yaratacağı muhtemel kirlilik yükü tahmin edilmiştir. Çalışmada, ANTES’den 
kaynaklanacak emisyonların yanı sıra, santrala yaklaşık 7 km mesafede halen faaliyette 
bulunan EÜAŞ’a ait YATES’in etkileri de değerlendirilmiştir. 

 
EÜAŞ Genel Müdürlüğü tarafından bildirilen; santraldan kaynaklanan maksimum 

kirletici emisyonları göz önüne alınarak modelleme çalışması yapılmıştır. Modelleme 
çalışmalarında en kötü senaryo baz alınarak; YATES’in emisyon bilgileri mevcut durum 
için EÜAŞ tarafından verilen değerler kullanılmış olup, modelleme sonuçları ile ilgili bilgiler 
V.2.8’de detaylı olarak verilmiştir.  
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Tesis etki alanı içerisinde; saatlik, 24 saatlik (günlük) ve yıllık ortalama kirletici YSK 
değerleri µg/m3 cinsinden belirlenmiş ve ISCST3 model çıktıları ve Model sonuçlarının 
topografik haritalar üzerine oturtulmuş gösterimi eklerde sunulmuştur (Bkz. Ek-17).  

 
Yapılan model sonuçlarına göre kötü durum senaryosunda dahi SKHKKY’nde 

belirtilen sınır değerlerin sağlandığı görülmektedir. Ayrıca mevcut durum çalışmaları 
kapsamında yapılan gaz ve toz emisyonları ölçümlerine bakıldığında, söz konusu 
değerlerin SKHKKY’nde belirtilen değerlerden oldukça düşük seviyelerde olduğu 
görülmektedir.  

 
Tesis işletmeye geçtikten sonra emisyon sınır değerlerinin aşılması durumunda baca 

yüksekliğinin yükseltilmesi etik ve ekonomik bir yaklaşım olmayıp, yük düşümüne 
gidilmesi, ilave arıtım teknolojilerinin geliştirilmesi veya son alternatif olarak iyileştime 
çalışmaları tamamlanana kadar tesisin durdurulması yaygın olarak kullanılan müdahale 
teknikleridir. Bu bağlamda işletme esnasında hava kalitesi sınır değerlerinin aşılması 
durumunda alınacak birincil önlemlere ek olarak uygun teknoloji seçimi ile çözüm 
oluşturulabilecek veya en son alternatif olarak alınacak tüm tedbirlere rağmen 
yönetmelikte belirtilen standart değerlerin sağlanamaması durumunda SKHKKY gereğince 
santralda yük düşümüne gidilebilecektir.  

 
Tesisten kaynaklanacak emisyonlarla ilgili olarak SKHKKY’nde belirtilen sınır 

değerlere, Ek-1, Ek-2 (Tablo 2.2), Ek-3 ve diğer bütün yükümlülüklerine uyulacak ve 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

 
V.2.27. Tesisin Faaliyeti Sırasında Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı 

Nüfusun Konut ve Diğer Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl 
Temin Edileceği, 

 
Proje kapsamında çalışacak personel için yemekhane, soyunma binası, revir vb. 

sosyal üniteler inşa edilecektir. Bu ihtiyaçlar dışındaki sosyal ihtiyaçlarını ise en yakın 
yerleşim yerleri olan Turgut Beldesi ve Yatağan İlçesi ile Muğla İli’nden 
karşılayabileceklerdir. 

 
V.2.28. Projenin İşletme Aşamasındaki Faaliyetlerden İnsan Sağlığı ve Çevre 

Açısından Riskli ve Tehlikeli Olanlar, Bölgedeki mevcut ve endemik hastalıkların 
belirlenmesi, olası artışların tespitine yönelik çalışmalar ve alınacak önlemler,  

 
Kurulması planlanan santralın işletilmesi esnasında kaynaklanacak en önemli insan 

sağlığı ve çevresel etki hava kirliliğidir.  
 
Tesis bünyesinde oluşacak baca emisyonları için yapılan hava kirliliği modelleme 

çalışmaları neticesinde, kirletici parametre değerlerinin SKHKKY’nde belirtilen sınır 
değerlerin oldukça altında kalacağı görülmüştür.  

 
Tesiste yakma sistemlerinde oluşabilecek en önemli emisyon kirlilik parametreleri 

SO2 ve NOX olup, DAY sürecinde kömür ile kireçtaşı aynı ortamda buluşarak kömür 
içeriğindeki kükürtten oluşan SO2’nin CaSO4’ün tutulması sağlanacaktır.  

 
Kirletici emisyonlarla ilgili sadece mevcut mevzuatın (SKHKKY ve BYTY) değil AB 

IPPC Direktifi (96/61/ec) kapsamında hazırlanmış ve Avrupa Komisyonu tarafından 
yayımlanmış olan “Mevcut En İyi Teknikler (BAT) Referans Belgesi (Integrated Pollution 
Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for Large 
Combustion Plants-adopted July 2006)” dikkate alınmış ve bu dökümanlarda belirtilen 
husulara göre değerlendirme yapılmıştır.  
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Tesis bünyesinde oluşacak baca emisyonları için yapılan hava kirliliği modelleme 
çalışmaları neticesinde, kirletici parametre değerlerinin SKHKKY’nde belirtilen sınır 
değerlerin oldukça altında kalacağı görülmüştür.  

 
Bunun dışında işletme esnasında çıkabilecek herhangi bir yangın olasılığına karşı 

tedbirler alınacak ve diğer acil durumlar için (sabotaj, yangın, deprem, vb.) acil müdahale 
planı oluşturulacaktır. Bu konularla ilgili detaylı bilgiler Bölüm VIII’de verilmiştir. 

 
Yangın koruma sistemi tasarımı ve temini kapsamı bütün santral ve kömür/kireçtaşı 

sahalarını içerecek ve yüksek basınçlı yangın söndürme suyu sistemi sağlanacaktır. 
Sistem su deposu, yangınla mücadele pompaları, pompa dairesi ve boru sistemini 
içermektedir. Ayrıca, tesiste toz toplama ve su püskürtmeli toz tutma sistemi bulunacaktır. 

 
Yakıt Transfer Noktaları İçin Toz Toplama: Toz toplama tozun yakın çevreye 

uçmasını önlemek için yapılan toz toplayıcıları tarafından aktarma istasyonlarındaki, kırıcı 
binasındaki, yakıt deposu haznesindeki bütün aktarma noktaları için gerçekleştirilecektir. 
Toz toplayıcıları havayı tozla birlikte taşıyıcı bantların, deponun ya da kireçtaşı silosunun 
oluklarından çıkaracak ve tozlu hava filtreden geçirilip, toplayıcılara iliştirilmiş vantilatörler 
aracılığıyla dışarı atılacaktır. 

 
Kuru Yakıt Stok Alanında Toz Tutma: Tozun uçmasını kontrol etmek için su 

püskürtmeli toz tutma işlemi gerçekleştirilecektir. Sistem su pompaları, su tankı, 
püskürtme boruları, boru sistemi, vanalar ve kontrol odasından oluşacaktır. 

 
Vakumlu Toz Emme: Ekipmanlar üzerindeki ve yerdeki tozu temizlemek için kazan 

bölümüne ve yakıt aktarma yapılarına vakumlu toz emme sistemleri sağlanacaktır. Sistem 
bir adet vakumlu toz emici kamyondan, sabit boru ağları ve emme borularından oluşur. 

 
Proje kapsamındaki depolama, taşıma ve boşaltma sistemlerinin kapalı olmaları 

sebebiyle, kireçtaşının silolara alınması ve direkt kazanlara taşınması esnasında kayda 
değer bir tozuma oluşmayacaktır. Sistemde beton ve metalik silolarda filtre toz tutucular 
bulunacaktır.  

 
Ayrıca, santralın faaliyeti sırasında kullanılacak çeşitli kimyasal maddelerin kullanım, 

taşıma ve depolanmasıyla ilgili tüm işlemler yalnızca vasıflı personel tarafından daha önce 
hazırlanan talimatlar doğrultusunda dikkatle gerçekleştirilecektir.  

 
Kömür yer altı işletmesinde ise galeri usulü ile çalışılacak olup, panolarda tek dilim 

halinde ayna kazı, geri dönümlü arkadan göçertmeli, uzun ayak üretim yöntemi 
uygulanacaktır. 

 
Üretim sahasında personel ve malzeme taşıma işlemleri için; tabana monte edilmiş 

kulikar ve tavana monte edilmiş monoray sistemleri kullanılacaktır. Hat boyunca sesli 
megafon, sinyalizasyon ve acil durdurma swichleri bulunacaktır. Yer altı üretimi, 
havalandırma sistem kontrolleri, ocak gazları ölçüm noktaları 24 saat kesintisiz olarak, 
elektronik sistemle dizayn edilmiş kontrol ve izleme merkezinden takip edilecektir.  

 
Yer altı sahası havalandırma planlamasında, hazırlık galerileri havalandırması temiz 

hava yoluna kurulacak tali havalandırma vantilatörleri ile sağlanacaktır. Kazı aynasının 
havalandırması işlemi fan tüplerle sağlanacaktır.  

 
Çalışan panoların giriş ve çıkışlarına yangın bekleme barajı yapılacaktır. Bu 

barajların malzeme ihtiyaçları yanlarında bulundurulacaktır. Nakliye ünitelerinde toz 
oluşmaması için fiskete ve ayırıcı düzenleme sistemi kurulacaktır. Oluşan tozların su ile 
bastırılması ve temizlenmesi sağlanacaktır. 
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Hazırlık işleri ve üretim döneminde; kazı ileri yapan el aletlerinde, patlayıcı 
kullanılması için açılan deliklerde, kaldırma ve yükleme makine ve techizatlarında 
(vegaist, vinç, monoray ve shunting troley taşıma ve bekleme kirişlerinde), ocak içi atıksu 
tahliyesinde kullanılan havalı tulumbalarda, tali havalandırma vantilatörlerinde ve basınçlı 
hava ile çalışan küçük el aletlerinde basınçlı hava kullanılacaktır. Genel olarak 10-8-6-4-2 
inç’lik hava boruları kullanılacak ve çalışma basıncı 4-6 atm olacaktır. 

 
Yeraltından uzun ve kısa mesafeli bantlarda, konveyörlerde, nakliye araçlarında ilk 

harekete başlamadan önce belirli bir süre ikaz vermesi ve acil bir durum olduğunda 
kullanıcının veya ekipman çevresinde çalışanların kolaylıkla makineyi durdurabileceği 
elektrik ekipmanları monte edilecektir. Aynı zamanda çekme halat sistemi ile 
desteklenecek olan acil durdurma şalteri sayesinde üretim ve ya nakliye ekipmanlarının 
komple emniyete alınması sağlanacaktır.  

 
Yer altı işletme sahasında hava dönüş yollarında kurulacak olan izleme sistemi ile 

hava ortamında olası CH4, CO,CO2 gazları düzenli ölçülecek ve yerüstünde kurulacak 
izleme sistemi ile izlenerek arşivlenecektir. Ayrıca, çalışan personele sağlık, emniyet, 
yönerge ve talimatlar doğrultusunda belirli sürelerde eğitim verilecek ve çalışanlara 
emniyet donanımları (madenci baş lambası-redresör, ferdi kurtarıcı, dedektörler - CH4, 
CO, CO2, O2, kişisel koruyucular, vb) tedarik edilecektir. 

 
Maden faaliyetlerinde en riskli ve tehlikeli işlem patlatmadır. Patlayıcı madde olarak 

ANFO ismiyle adlandırılan Amonyum Nitrat ve Motorin karışımından oluşan madde 
kullanılacaktır. ANFO; amonyum nitrat ile fuel-oilin (veya mazotun) % 6 oranında 
karıştırılması ile elde edilen patlayabilir bir maddedir. Ucuz ve güvenli olması nedeniyle 
Dünya’da ve Türkiye’de en çok tüketilen patlayabilir karışımdır 

 
Patlayıcı yerleştirilen delikler çok iyi sıkılama yapılacak ve parça savrulma riskini 

önlemek amacıyla deliklerin üzeri örtülecektir. Patlatma esnasında her türlü çevre 
emniyeti alınacak, tüm saha çevresine gerekli ikaz levhaları asılacak ve patlatma 
yapılmadan önce siren ile uyarı yapılacaktır. İşletmede tehlikeli, parlayıcı ve patlayıcı 
özellik gösteren maddeler ile ilgili olarak “Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 
Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler” Tüzüğü’ne uyulacaktır.  
 

Projenin tüm aşamalarında insan sağlığına yönelik muhtemel tüm risklerin 
önlenmesi amacıyla yönetmeliklerce belirlenmiş tüm sağlık ve güvenlik kurallarına ve işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili mevzuatına uyulacaktır.   

 
Bu bağlamda ÇED Raporu kapsamında belirtilen risklerle ilgili önerilen tedbirlerin 

alınması halinde kurulması planlanan ANTES’in insan ve çevre sağlığı açısından önemli 
bir olumsuz etki yaratmayacağı öngörülmektedir.  

 
V.2.29. Proje Alanında Peyzaj Öğeleri Yaratmak Veya Diğer Amaçlarla 

Yapılacak Saha Düzenlemeleri  
 
Proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla proje kapsamında 

yapılacak saha düzenlemeleri reklamasyon çalışmaları ile gerçekleştirilecektir. Bu 
çalışmalar sırasında öncelikli olarak mevcut yapıda oluşabilecek tahribatı en aza 
indirgemek için gerekli önlemler alınacaktır. Çalışmalara, alanın stabil hale getirilmesinde 
kullanılacak üst toprağın (bitkisel toprağın) ayrılmasıyla başlanacak, arazi ıslahı ve 
reklamasyon çalışmasında belirtilen yöntemler sırasıyla izlenmesi ile devam edilecektir. 
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V.2.30. Sağlık Koruma Bandı İçin Önerilen Mesafe  
 
Sağlık koruma bandı belirlenmesinde etkin olabilecek çevre havadaki kirleticilerin 

konsantrasyonu, vibrasyon ve gürültü seviyesi konusunda modelleme yapılması ve bu 
modelleme neticeleri dikkate alınarak, birinci sınıf gayri müesseseler için Sağlık Bakanlığı, 
ikinci sınıf gayri sıhhi müesseseler için Valiliklerden (İl Sağlık Müdürlüğü) uygun görüş 
alınarak bu mesafeler esas alınacaktır.  

  
“İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” 16.Maddesi uyarınca 

sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına 
yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir. 

 
Bu kapsamda söz konusu tesisin sağlık koruma bandı, “İşyeri Açma ve Çalışma 

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğinde belirtilen inceleme kurullarınca işletmenin çevre ve 
toplum sağlığına yapacağı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığı’nın 
da uygun görüşü alınarak ve Sağlık Bakalığınca belirlenecek esas, usül ve referans 
mesafeleri uygun olarak sağlık koruma bandı mesafeleri tespit edilecektir. Yetkili 
makamlarca onaylı sağlık koruma bandı, imar planına işlenecek ve bu mesafeler ilgili İmar 
Müdürlüğü, Yatağan ve Turgut Belediyesi’nce korunacaktır.   

 
Proje yeri başka bir tesisin Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış sağlık koruma bandı 

içerisinde kalmamaktadır. 
 
V.2.31. Diğer faaliyetler 
 
Bu bölümde incelenecek başka bir husus bulunmamaktadır. 
 
V.3. Projenin Sosyo – Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri 

 
V.3.1. Projeyle Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları, Yaratılacak İstihdam 

İmkanları, Nüfus Hareketleri, Göçler, Eğitim, Sağlık, Kültür, Diğer Sosyal ve Teknik 
Alt Yapı Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanma Durumlarında Değişiklikler vb. 
unsurlar kapsamında sosyal etki değerlendirmesi, 

 
ANTES Projesi kapsamında Termik Santralin arazi hazırlama inşaatı aşamasında 

500 kişi ve işletme aşamasında 150 kişinin, kömür sahalarında ise inşaat aşamasında 200 
işletme aşamasında ise 150 kişinin  ve kül depolama sahasının arazi hazırlama 
aşamasında 30 kişinin ve işletme aşamasında ise 10 kişinin istihdam edilmesi ile ciddi 
anlamda istihdam imkanı yaratılmış olacaktır.  

 
Tesiste çalışacakların gelirleri ve çevreden alacakarı ticari hizmetler (konaklama, 

yiyecek ve giyecek malzemesi tüketimi vs.) dolayısıyla bölge ekonomisine bir girdi 
sağlanmış olunacaktır. Böylece yöredeki ticari faaliyetlere hareket gelecek ve gelir 
seviyesinde de artışlar olacaktır. Tesisin ülke ve bölge ekonomisine asıl katkısı ürettiği 
enerjinin kullanılması suretiyle yapılacak olan istihsallerle sağlanacaktır.  

 
Proje kapsamında kullanılacak malzemeler, ekipmanlar, vb. teçhizatların bölgeden 

temin edilmesine özen gösterilecektir. Dolayısıyla projeden yöre halkının olumlu yönde 
etkilenmesi ve proje süresince bölge ekonomisinde bir canlılık olması beklenmektedir. 

 
V.3.2. Çevresel Fayda-Maliyet Analizi 
 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarındaki çevresel fayda-maliyet analizleri ayrı ayrı 

irdelenmiş olup, bu değerlendirmeler Tablo V.3.2.1’de sıralanmıştır. 
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Tablo V.3.2.1. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Potansiyel Çevre Etkileri Matrisi 
 

PROJE FAALİYETLERİ ETKİLENEN ÇEVRESEL 
BİLEŞENLER  ARAZİ HAZIRLIK ve İNŞAAT DÖNEMİ İŞLETME DÖNEMİ 

Jeoloji ve Zemin 

Kömür yer altı işletmesidir. Kömür 
alanlarının yeryüzü bölümünde tasmana 

bağlı bazı değişiklikler olabileceği 
öngörülmektedir. Santral alanında ise 
inşaat faaliyelerine  bağlı değişiklikler 
olacaktır. Kül depolama sahasında da 

inşaata bağlı bazı değişiklikler olacaktır. 

Kömür sahalarında değişiklik olacaktır. 
Santral alanında ve kül depolama 

sahasında ise işletme faaliyetlerine bağlı 
olarak zeminde değişiklikler olacaktır.  

Hidroloji ve Su Kalitesi Herhangi bir etki yoktur. Deşarjlar SKKY 
ilgili hükümlerine göre yapılacaktır. 

Herhangi bir etki yoktur. Deşarjlar SKKY 
ilgili hükümlerine göre yapılacaktır. 

Karasal  Ekoloji 

Toprak yüzeyinde yer alan bitkisel alan 
sıyrılacağından bitkiler üzerine etkisi vardır 
ancak bitkisel toprak korunacak ve peyzaj 
çalışmalarında değerlendirileceğinden bir 

kayıp olmayacaktır. 

Olumsuz bir etki söz konusu ancak 
emisyon değerleri SKHKKY limitlerinin 

altındadır. 

Tarih ve Arkeoloji Herhangi bir etki yoktur. Herhangi bir etki yoktur. 

Sosyo-Ekonomik Durum ve 
Yerel Hizmetler Olumlu etki vardır. Olumlu etki vardır.  

İnsan Sağlığı ve Emniyeti İş kazaları olasılığı vardır. İş kazaları olasılığı vardır. 

Ulaştırma ve Trafik  Karayolu trafiğinde artış söz konusu 
olacaktır.  

Karayolu trafiğinde artış söz konusu 
olacaktır.  

Enerji Üretimi ve Kullanımı  Enerji kullanımı olacaktır. Enerji üretimi olacaktır. 

Hava Kirliliği Toz emisyonu oluşacaktır. 

Mevcut hava kalitesine katkı söz konusu 
ancak bu katkı değerleri, modelleme 

sonucu bulunan tahmini değerlere göre 
SKHKKY limitlerinin altında olacaktır. 

Ayrıca low NOx burner,ESF gibi IPPC’de 
de belirtilen en iyi yakma ve arıtma 

teknikleri kullanılacağından baca gazı 
emisyon değerleri minimum seviyeye 

indirilmiş olunacaktır.  

Gürültü ÇGKYY limitlerin altında geçici bir gürültü 
artışı olacaktır. 

ÇGKYY limitlerin altında gürültü 
oluşacaktır. 

Toprak Önemli bir etki olmayacaktır. Önemli bir etki olmayacaktır. 

Estetik Yörenin estetik görünümünde belirli bir 
değişiklik olmayacaktır. 

Depolama işlemleri tamamlandıkça 
kademeli olarak çevreye uygun peyzaj 
çalışmaları yapılacaktır  Yörenin estetik 

görünümünde yaklaşık 120 m 
uzunluğundaki bir baca dışında belirgin bir 

değişiklik olmayacaktır.  

Rekreasyon Önemli bir etki olmayacaktır. Önemli bir etki olmayacaktır. 
 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM VI 
 

İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN 
SONRA OLABİLECEK ve SÜREN 
ETKİLER ve BU ETKİLERE KARŞI 

ALINACAK ÖNLEMLER 
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BÖLÜM VI: İŞLETME FAALİYETE KAPANDIKTAN SONRA OLABİLECEK ve 
SÜREN ETKİLER ve BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER 
 

VI.1. Arazi Islahı ve Reklamasyon Çalışmaları  
 
İşletme faaliyete kapandıktan sonra başarılı bir peyzaj onarımı çalışması basit bir 

alan bilgisi ve müdahalenin iyi anlaşılması ile başlamaktadır. Belirlenen yöntem ve Tablo 
IV.2.14.1.’de verilmiş olan indisler doğrultusunda yapılan değerlendirmeye göre; projenin 
arazi hazırlığı aşamasında farklılık göstermeye başlayacak olan peyzaj karakteri, işletme 
döneminden itibaren geri dönüşümü olmayacak biçimde farklılıklara uğrayacaktır. 

 
Proje alanında, peyzaj değişimine neden olabilecek başlıca sebepler şu şekilde 

sıralanmaktadır: 
 
• Tahrip olan ve bu tahrip sonucunda değişen yüzey örtüsü, 
• Ortadan kaldırılacak olan bitki örtüsü, 
• Kazı – dolgu çalışmaları sonucunda değişen topografya, 
• Arazi desenindeki / kullanımındaki değişim, 
• İnşa edilecek üniteler / kullanımlar, 
 
Doğal bitki örtüsü tahrip olurken, ekosistemdeki denge, müdahaleler sonucunda 

geçici olarak aksaklıklara uğrayacaktır. Bu aksaklıkları ortadan kaldırmak için yapılacak 
olan peyzaj çalışmalarında, öncelikle tahrip edilen bölgenin ıslah çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. Böylece alanın doğal peyzaj değerini tekrar kazanması sağlanmış 
olacaktır.  

 
Proje alanında yapılacak çalışmaların amaçları şu şekilde sıralanabilir: 
 
• Arazi hazırlığı ve işletme sonrası çevreye olan etkileri en aza indirgeyerek, alanda 

sürdürülebilirliği desteklemek, 
 

• Çalışmalar esnasında kaldırılan bitki örtüsü, sıyrılan üst toprak ve eğim nedeniyle 
oluşabilecek erozyon riskine karşı, erozyon kontrolünü sağlamak (özellikle rüzgar 
erozyonu kontrolü), 
 

• Bölgesel ve yerel karakteri pekiştirmek (doğal bitki örtüsünün sürdürülebilirliği), 
 

• Projenin sona ermesinden sonra, alanda mevcut görüntüye yakın bir görüntü 
oluşturmak ve alanı stabil hale getirmek, 
 

• Görüntü, gürültü ve toz kirliliğini önlemek ve oluşabilecek yapıların oluşturacağı 
keskin çizgileri yumuşatmak amacıyla hakim rüzgar yönünü (N) dikkate alarak perdeleme 
çalışması yapmak, 
 

• Özellikle çeşitli bitki türlerinin bir arada yaşaması ve farklı habitatların bir araya 
gelmesi sonucu oluşan mevsimlik renkliliği, peyzaj yapısını karşılayacak nitelikte bir 
peyzaj tasarımı ile gerçekleştirmek, 
 

Amaçlar doğrultusunda projenin işletme aşaması tamamlandıktan sonra yapılması 
gereken rehabilitasyon ve reklamasyon çalışmaları şu şekilde gerçekleştirilmelidir:  
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Arazi hazırlığı ve inşaat çalışmalarına başlanmadan önce proje alanının fotoğrafları 
çekilerek görsel durumu ortaya konacaktır. İnşaat çalışmaları tamamlandıktan, işletme 
faaliyete kapandıktan ve atık depolama barajları ekonomik ömrünü doldurduktan sonra bu 
alanlar aslına uygun olarak bitkilendirilerek benzer şekilde düzenlenecektir.  Kül 
Depolama Sahaları için başlatılacak reklamasyon çalışmaları “Peyzaj Onarım Çalışmaları” 
kısmında anlatılmaktadır. 

 
Peyzaj Onarım Çalışmaları; 
 
• Alanda sıyrılan üst toprak (bitkisel toprak), alanın stabil hale getirilmesi için 

kullanılacaktır. 
 
• Bitkisel toprak tabakasının ve bitki örtüsünün sıyrılması ile ilgili olarak malzeme 

ocağında gerçekleştirilecek aktivitelerin iş programı yapılarak, toprağın erozyona maruz 
kalacak alanı ve süresi azaltılacaktır. 

 
• Proje alanındaki doğal bitki örtüsü değerlendirilerek alanı temsil eden öncü, 

katılımcı ve hakim türler tespit edilecektir. 
 
• Tespit edilen bu türler ağaç, ağaçcık, çalı ve orman alt örtüsü (yer örtücüler) olarak 

sınıflandırılacaktır.  
 
• Proje alanında yapılacak olan rehabilitasyon çalışmaları, bu türlerle alana uyumlu 

olarak gerçekleştirilecektir. Öncelik erozyon riski yüksek olan alanlara verilecektir. 
 
• İnşaat çalışmalarının ardından, kazı–dolgu çalışmaları yapılan, eğimin yüksek 

olduğu ve toprak kaymasının görüldüğü alanlarda, erozyon ve istenmeyen heyelanın 
meydana gelmesini önlemek üzere, dolgu yapmak suretiyle, daha düz yüzeyler elde 
edilecek ve bu yüzeyler yukarıda bahsedilen sistematiğe göre bitkilendirilecektir. Buna ek 
olarak hafriyat artıkları uygun şekilde değerlendirilecektir. 
 

• Maden ocağının bulunduğu alana peyzaj planlama kuralları ve hakim rüzgar yönü 
dikkate alınarak, gerekli bitkilendirme çalışmaları yapılacaktır. Bu bitkilendirmede floristik 
listede belirtilen doğal bitki örtüsünü oluşturan türler dikkate alınarak yapılacaktır.  
 

• Kül Depolama Alanı olarak iki alternatif düşünülmüştür. Bu alternatifler için farklı iki 
değerlendirme aşağıdaki yapılmaktadır.  
 

Kül Depolama Alanı, Yapraklı mahallesine doğu yönünde 1.750 m, Hacıbayram 
köyüne kuzeydoğu yönünde 2.500 m, Gelenekler mahallesine kuzeydoğu yönünde 2.500 
m, Aytabanlar mahallesine kuzeybatı yönünde 750 m, Kırık köyüne batı yönünde 1.000 m, 
Batak mahallesine batı yönünde 1.250 m, Kırıklar köyüne batı yönünde 1.750 m, 
Zeytinköy ’e güneybatı yönünde 3.500 m, Turgut beldesine güney yönünde 5.000 m, 
Yatağan ilçesine ise güneydoğu yönünden 13.500 m uzaklıktadır. Görüldüğü üzere Kül 
Depolama Alanının çevresi uzaklı yakınlı yerleşimlerle çevrilidir. Proje alanında arazi 
hazırlığı ve inşaat aşamasında görüntü, gürültü, toz kirliliğini önlemek ve oluşabilecek 
keskin çizgileri yumuşatmak amacıyla Kül Depolama Alanının güney yönünün daha 
seyrek, kuzeybatı ve batı yönlerinin daha sık bitkilendirilmesi gereklilikleri dikkate alınarak, 
dört bir yanı hakim rüzgar yönü (N) dikkate alınarak bitkilendirilecektir. 
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Böylece, hem görüntü kirliliği oluşturan yapıların oluşturduğu sert görünümler 
ortadan kalkacak, hem de oluşan gürültünün ve tozun derecesi azalacaktır. Bitkilendirme 
çalışmalarının yapıldığı bölgelere levhalar konulacak ve alana girişlerin azaltılması için, 
gerekli durumlarda çit ya da bitkisel bariyerler oluşturulacaktır. Bakı noktaları olarak 
tanımlanabilecek geniş vista sağlayan alanlarda görsel değişim oluşmaması için bu 
çalışmaların sistematik olarak yapılması sağlanacaktır. 
 

• Proje alanından geçen karayolu ulaşımının, proje çalışmalarından etkilenmemesi 
açısından, karayolu bitkilendirme prensipleri doğrultusunda perdeleme çalışmaları 
yapılacaktır. Yol güzergahı boyunca 5 m ara ile 500 fidan karşılıklı olarak dikilecek ve yol 
güzergahı uygun görülen şekilde tamamen perdelenecektir. 
 

Yapılacak olan reklamasyon çalışmalarının uygunluk durumu, Madencilik Faaliyetleri 
İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği ile örtüştürülerek 
belirlenmiştir. 

 
VI.2. Yer altı ve Yer Üstü Su Kaynaklarına Etkiler 
 
Santral, kül depolama alanı, kömür alanları işletmeye kapandıktan sonra, yer altı ve 

yüzey sularına herhangi bir müdahale olmayacağından bu kaynaklara bir etki söz konusu 
olmayacaktır. İşletme aşamasında oluşan tüm atıksular arıtıldıktan sonra kül 
nemlendirmede kullanılacağından tesisini kapatılması sebebiyle atıksu oluşmayacağından 
su kaynaklarına etki de sözkonusu değildir.  

   
VI.3. Olabilecek Hava Emisyonları 
 
Kurulması planlanan Santral, kül depolama sahası, kömür sahaları işletmeye 

kapandıktan sonra herhangi bir emisyon oluşmayacağından hava kalitesine herhangi bir 
etki olması da mümkün olmayacaktır. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BÖLÜM VII 
 

PROJENİN ALTERNATİFLERİ 
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BÖLÜM VII: PROJENİN ALTERNATİFLERİ 
(Bu bölümde yer seçimi teknoloji alınacak önlemlerin alternatiflerin 

karşılaştırılması yapılacak ve tercih sıralaması belirtilecektir.) 
 
ANTES için proje yeri olarak; Muğla İli, Yatağan İlçesi’nde yer alan yaklaşık 45 ha’lık 

bir alan seçilmiştir. Projenin yer seçimi kriterleri hakkında detaylı bilgiler Bölüm II.1.’de 
verilmiştir. 

 
Önerilen termik santralda kullanılacak olan teknoloji, yakıtın yanması sonucu ortaya 

çıkacak olan SO2 ve AYY teknolojisi, alternatif olabilecek pulvarize kömür teknolojisi ile 
karşılaştırıldığında, iyi yanma verimi ve temiz bir teknoloji olarak, avantajlıdır.  

 
Akışkan yataklı yakıcılar atmosferik ve basınçlı olmak üzere iki grupta 

sınıflandırılabilir. Atmosferik basınç civarında çalışanlar atmosferik akışkan yataklı yakıcı, 
5–20 atm arasında çalışanlar basınçlı akışkan yataklı yakıcı olarak adlandırılır. Bunun 
ardından, akışkan yataklı yakıcılar akışkanlaştırma koşullarına bağlı olarak da kabarcıklı 
(KAY) ve dolaşımlı (DAY) akışkan yataklı yakıcılar olmak üzere ikiye ayrılır. Basınçlı 
akışkan yataklı yakıcılar ise yeterince uygulamaya geçmemiş olup, avantajları göz önünde 
tutularak geliştirme çalışmaları devam etmektedir. 

 
Proje için, DAY teknolojisi seçilmiş olup, DAY teknolojisi ile, alternatifi olan KY 

teknolojisi aşağıda karşılaştırılmaktadır. 
 
• DAY, yüksek yanma havasından dolayı birim kesit alan düşen yakıt miktarı 

fazladır.  
• Sirkülasyon nedeniyle, yanma verimi KAY teknolojisine göre fazladır.  
• DAY teknolojisinin yakıt besleme sistemi daha basittir.  
• DAY sistemlerinde, yakma sistemlerinde kullanılan kireçtaşının partikül boyutu 

daha küçük olduğundan istenilen SO2 giderme veriminin elde edilmesi için gereken 
kireçtaşı daha azdır.  

• NOx emisyonu, kademeli yanmadan ve iyi yanmadan dolayı DAY teknolojisinde 
daha düşüktür.  

• KAY sistemlerinin tasarımı daha kolaydır, yatırım maliyeti daha düşüktür.  
 
DAY sistemlerinde, bekleme ve temas süresi uzun ve karışımın iyi olmasından 

dolayı ısı ve kütle transferi artmakta, böylece yüksek kazan ve yanma verimi elde  
edilmektedir. 

 
Mevcut En İyi Teknikler (BAT) Referans Dökümanı’nın Büyük Yakma Tesisleri’ni 

kapsayan bölümü 96/61/EC (Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Direktifi) Direktifi’nin 
Madde 16(2)’sinde incelenmiştir. Bu doküman, AB’ye üye ülkelerden 60’dan fazla 
uzmanın ve endüstri ve çevre sıvıl toplum kuruluşunun (STK) katılımı ile hazırlanmıştır. Bu 
dökümanın hazırlanmasında, üye ülkelerdeki endüstriler, operatörler ve otoriteler ve 
ekipman tedarikçileri ve çevre STK’lardan elde edilen çok sayıda doküman, rapor ve bilgi 
kullanılmıştır.  

 
Dökümandaki bilgiler aynı zamanda, farklı AB üye ülkeleri’ne ziyaretler sırasında ve 

teknoloji seçimi ve kirlilik azaltma tekniklerinin uygulanması konusunda kazanılan 
deneyimlerin bizzat görüşülmesi sonucu elde edilmiştir. 

 
Döküman, ısıl girdisi 50 MW’dan büyük olan yakma tesislerini kapsamaktadır. Bu 

referans doküman, enerji üretim endüstrisini ve konvansiyonel yakıt türlerini içeren 
endüstrileri içermektedir.  
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Kömür, linyit, biyokütle, yer kömürü, sıvı ve gaz yakıtları (hidrojen ve biyogaz dahil) 
konvansiyonel yakıt olarak adlandırılmaktadır. Bu referans dökümanı sadece yakma 
ünitesini değil, aynı zamanda yakma prosesi ile doğrudan ilgili olan aktiviteleri de 
kapsamaktadır.  

 
Enerji üretimi, genelde birçok farklı yakma teknolojisini kullanmaktadır. Katı yakıt 

türlerinin yakılması için “En İyi Mevcut Teknikler” dokümanında pulverize yakma, akışkan 
yataklı yakma ve fırında yakma gibi farklı teknolojiler yer almaktadır.  

 
Bir işletmede uygulanacak teknolojinin seçimi; yakıt temini, işletim gereksinimleri, 

pazar koşulları ve pazarlama ağı ihtiyaçları gibi ekonomik, teknik, çevresel ve yerel 
kriterlere bağlıdır. Elektrik temel olarak, seçilen yakıt kazanda yakılarak buhar üretimi 
yapılmakta ve elde edilen buhar türbinde üreteç yardımıyla elektriğe dönüştürülmektedir. 
Buhar döngüsünün etkin verimi, türbinden sonra buharın yoğunlaştırılması ihtiyacı ile 
kısıtlanmaktadır.  

 
Her teknoloji, işletmede ihtiyaç duyulan değişken güç ihtiyacına göre işletene bazı 

avantajlar sunmaktadır. Kullanılan fosil yakıtlar taşkömürü, linyit, petrol ürünleri, doğalgaz, 
gaz türevleri, biyokütle ve yer kömürü ve diğer yakıtlar (zift, bitüm, petrol koku gibi)dır. Bu 
tip termik santrallarda en çok kullanılan yakıtların başında kömür ve linyit gelmekte olup, 
yakıt türlerine göre uygun teknikler ve birim ısıl verim yüzdeleri Tablo VII.1’de 
özetlenmektedir. 

 
 
Tablo VII.1. Yakıt Türlerine Göre Uygun Teknikler ve Birim Isıl Verim Yüzdeleri 
 

BİRİM ISIL VERİMİ (NET) (%) 
YAKIT TÜRÜ TEKNİK 

YENİ TESİSLER MEVCUT TESİSLER 

Kömür ve Linyit Kojenerasyon (CHP) 75-90 75-90 

Pulverize yakma 
(Kuru alt kazan ve ıslak alt kazan) 43-47 

Akışkan yataklı yakma >41 
Kömür 

Basınçlı akışkan yataklı yakma >42 

Pulverize yakma 
(Kuru alt kazan) 42-45 

Akışkan yataklı yakma >40 
Linyit 

Basınçlı akışkan yataklı yakma >42 

Isıl verimde 
gerçekleştirilebilir 
gelişmeler tesise özgüdür,
fakat mevcut tesislerde en
iyi mevcut teknolojilerin 
kullanılması ile % 36-40 
seviyelerinde veya 
%3’den daha fazla bir 
artış gözlenebilir. 

 
 
Tablodan da görüleceği üzere, linyit yakıtlı yakma tesislerinde akışkan yataklı yakma 

tekniğinde elde edilen verim oldukça yüksektir. 
 
“Mevcut En İyi Teknikler” Dökümanında; büyük yakma tesislerinden çıkan 

emisyonları azaltmak için genel proses ve teknikler ayrı bir başlık altında 
değerlendirilmiştir. Enerji üreten yakma tesislerinden çıkan emisyonları azaltmak için 
kullanılan birçok proses ve ekipman ve teknik değişiklikleri bulunmaktadır.Dökümanda 
emisyonların azanltılması için önerilen en iyi mevcut teknikler her bir emmisyon için ayrı 
ayrı olmak üzere aşağıda özetlenmiştir: 

 
Emisyonları azaltmak için birincil önlemler: 
 
Yakıt Seçimi: Katı yakıtların sıvı yakıtlarla veya gaz ve sıvı yakıtların gaz yakıtlarla 

değiştirilmesi bir seçenek olarak görülmemektedir. Ancak, genellikle, düşük kükürt, 
nitrojen, karbon, civalı yakıtların kullanılması bir seçenek olarak görülmektedir.  
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Kömür yıkama tesisleri, kül emisyonları ile birlikte sülfür dioksit emisyonlarını 
azaltmada kullanılan bir tekniktir. Daha önemlisi, işleten için emisyonları azaltmada 
ekonomik bir yoldur. ANTES için yerli kaynakların değerlendirilmesi amacıyla yörede 
mevcut olan kömürün kullanılmasına karar verilmiştir. 

 
Yakma Değişiklikleri: Yakma sistemlerine eklenen ilave yakıtlar tam yanmayı 

desteklerler, ayrıca bunlar toz, SO2, NOx ve yakıt spesifik eser element emisyonlarını 
azaltmada birincil önlem olarak kullanılabilirler.  

 
Yakma ile ilgili önlemler yakma değişiklikleri ile mümkündür, bunlar; 
 

 Kapasite değişimi 
 Yakıcı değişiklikleri 
 Fırın yakma değişiklikleri 
 Hava ve yakıt değişiklikleri (örneğin baca gazı geri dönüşümü, yakıt hava ön 

karışımı, ilave yakıtların kullanılması, yakıt karışımı, kurutma, öğütme, gazlaştırma, piroliz) 
 
Emisyon kontrolü için birincil önlemler Tablo VII.2’de verilmiştir (Eurelectric, 2001). 
 
 
Tablo VII.2. Emisyon Kontrolü İçin Birincil Önlemler  
 

YAKMA 
MODİFİKASYONLARI 

KAPASİTE 
DEĞİŞİMİ 

HAVA VE YAKIT 
DEĞİŞİMLERİ 

YAKICI 
MODİFİKASYONLARI 

FIRIN YAKMA 
MODİFİKASYONLARI 

Katı yakıtlar, PM 
kontrolü 

Düşük hacim akışı 
ve yüksek oksijen ile 
sıcaklık azaltılması 

Ön-kurutma, gazlaştırma, 
yakıtın pirolizi, yakıt 

ilaveleri, yani cüruf fırını 
ile sıvı külün azaltımı için 
düşük erime ilaveleri (gaz 

türbinleri için basınçlı 
kömür yakmada test 

edilmiştir) 

Sıvı kül azaltımı, cüruf 
fırınında siklon yakıcıları 

Sıvı kül azaltımı, cüruf 
fırını; dönüşümlü 

akışkan yataklı yakma, 
iri kül kontrolü 

Katı yakıtlar, SO2 
kontrolü 

Düşük sıcaklık 
kükürdün 

buharlaşmasını 
azaltır 

Düşük kükürtlü yakıt ve 
emici yakıt ilavelerinin, 

yani akışkan yataklı 
yakmada alçı ve 

alçıtaşının kullanılması 

Ayrı ilave enjeksiyonlu 
yakıcılar 

Alçıtaşı gibi emicilerin 
hava enjeksiyonu 

Katı yakıtlar, NOx 
kontrolü (NOx üretim 

azaltılması) 
Sıcaklık azaltılması 

Yakıtın öğütülmesi ve 
karıştırılması, baca gazı 

geri dönüşümü NOx 
üretimini azaltır 

Düşük NOx yakıcılar Safhalı yakma ve 
yeniden yakma 

 
 
PARTİKÜL MADDE (TOZ) EMİSYONLARI 
 
Katı veya sıvı yakıtların yakılması sırasında havaya verilen partikül madde (toz) 

emisyonlarının hemen hemen tamamı yakıtların mineral kısmından kaynaklanmaktadır.  
 
En İyi Mevcut Teknikler Dökümanı, yeni ve mevcut tesislerde toz azaltımı için ESF 

veya 5 mg/Nm3’ün altında emisyon değerlerine ulaşabilen filtrelerin kullanımını 
önermektedir. Siklonlar ve mekanik toplayıcıların tek başına kullanımı önerilmemekte, fakat 
bunlar baca gazının ön temizleme safhası olarak kullanılabileceği söylenmektedir.  

 
En İyi Mevcut Teknikler Dökümanı’nda belirtilen partikül madde giderim teknikleri ve 

bu tekniklerin kullanılmasıyla elde edilebilecek emisyon değerleri Tablo VII.3’de 
özetlenmiştir.  
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Tablo VII.3. PM Giderim Teknikleri ve Bu Tekniklerin Kullanılmasıyla Elde Edilebilecek Emisyon Değerleri 
 

TOZ EMİSYON DEĞERLERİ (MG/NM3) 

KÖMÜR VE LİNYİT KAPASİTE (MWISIL) 

YENİ TESİSLER MEVCUT TESİSLER 

BU SEVİYELERE ULAŞMAK İÇİN EN İYİ 
MEVCUT TEKNİK 

50-100 5-20 5-30 Elektrostatik çöktürücü veya filtre 

100-300 5-20 5-25 

>300 5-10 5-20 

Pulverize yakma için nemli, yarı kuru veya kuru 
emici enjeksiyonlu BGD ile birlikte elektrostatik 
çöktürücü veya filtre  
Akışkan yataklı yakma için sadece elektrostatik 
çöktürücü veya filtre kullanımı 

 
 
Partikül Emisyonlarını Azaltma Teknikleri: ESF, nemli elektrostatik çöktürücüler, 

filtreler, santrifüjlü çökeltim (siklonlar), ıslak scruberlar.  
 
Toz arıtım teknolojilerinden ESF, kömür veya linyit kullanan Avrupa’daki termik 

santrallerde en çok kullanılan cihazdır. Elektrostatik çöktürücüler, genellikle kuru halde 
binalarda veya çimento ve beton gibi inşa malzemelerin yapımında kullanılan ve son çare 
olarak düzenli depolamaya gönderilen uçucu külü toplamaktadır. Yakıtlar dünyanın farklı 
kaynaklarından sağlanmaktadır, fakat yüksek voltaj aralıklı enerji sistemli elektrostatik 
çöktürücü teknikleri düşük kükürt içeriğine sahip yakıtları içeren farklı yakıt kaliteleri ile 
reaksiyona girebilmektedir. İleri gelişmeler, μs süresinin maksimum zamanlı yüksek voltaj 
artışı ile ilgilidir. Bu kısa sürede korona deşarjı optimize edilmiş, fakat yanma sönmesi bu 
kısa zaman içinde gelişememiştir. Bu teknik elektrostatik çöktürücüde elektrik tüketimini 
azaltmaktadır. 

 
Büyük yakma tesislerinde toz oluşumunu önlemek için siklonlar fazla 

kullanılmamaktadır. Ancak, bu tip (toz azaltımı sağlayan elektrostatik çöktürücü mekanik 
sistemi kullanan) iki tesis de Fransa’dadır. 

 
Dökümanda belirtilen partikül madde giderim teknolojileri, azaltma verimleri, 

performans parametreleri ve diğer özellikleri Tablo VII.4’de özetlenmiştir. 
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Tablo VII.4. PM Giderim Teknolojileri, Azaltma Verimleri, Performans Parametreleri ve Diğer Özellikleri  
 

AZALTMA VERİMİ % DİĞER PERFORMANS PARAMETRELERİ 
TEKNOLOJİ 

< 1 µM 2 µM 5 µM > 10 µM PARAMETRE DEĞER 
AÇIKLAMA 

Çalışma sıcaklığı 80-220 ºC (soğuk ESF) 
300-450 ºC (sıcak ESF) 

Elektrik kapasitesinin %’si olarak 
enerji tüketimi 0.1-1.8 % 

Basınç düşüşü 1.5-3 (102 Pa) 

Atık Uçucu kül 

Çıkış gazı akım hızı > 200000 m3/saat 

Uygulanabilirlik Katı ve sıvı yakıtlar 

Elektrostatik 
Filtre (ESF) > 96.5 > 98.3 >99.95 > 99.95 

Pazar payı %  90 

 ESF, küçük partiküller için bile çok yüksek verime 
sahiptir. 

 Düşük basınç düşüşleriyle çok yüksek gaz 
hacimlerini kullanabilir. 

 Çok yüksek azaltım hızları hariç düşük işletim 
maliyetlidir. 

 Her pozitif basınç koşullarında çalışabilir. 
 ESF bir kere monte edildikten sonra işletim 

koşullarının değiştirilmesi için çok esnek değildir. 
 Çok yüksek elektrik dirençli partiküllerle 

çalışmayabilir. 

Çalışma sıcaklığı 150 ºC (polyester) 
260 ºC (fiberglas) 

Elektrik kapasitesinin %’si olarak 
enerji tüketimi 0.2-3 % 

Basınç düşüşü 5-20 (102 Pa) 

Atık Uçucu kül 

Çıkış gazı akım hızı < 1100000 m3/saat 

Uygulanabilirlik Katı ve sıvı yakıtlar 

Filtre > 99.6 > 99.6 > 99.9 > 99.95 

Pazar payı %  10 

 % 10’luk pazar payı, dönüşümlü akışkan yataklı 
yakma ve sprey kuru emdirme uygulamalarına dayanır. 

 Filtre hızları, genellikle uygulama, filtre tipi ve filtre 
dokumasına göre 0.01 ile 0.04 m/s arasında 
değişmektedir. 

 Kömür kükürt içeriği ve filtreleme hızı arttıkça filtre 
ömrü azalmaktadır. 

 Verilen baca gazı için partikül madde boyutu 
azaldıkça basınç azalışı artmaktadır. 

Siklon % 85-90. En küçük yakalanan toz çapı 5 ile 10 µm 
arasındadır.    Sınırlı performansa sahip olduğu için toz kontrolü 

için diğer tekniklerle birlikte kullanılabilir. 

Elektrik kapasitesinin %’si olarak 
enerji tüketimi % 3’e kadar (5-15 (kWh/1000 m3)

Sıvı-gaz oranı 0.8-2.0 l/m3 

Basınç düşüşü 30-200 (102 Pa) 

Islak skrabır 
(yüksek enerji 

sermayeli) 
98.5 99.5 99.9 > 99.9 

Atık Uçucu kül çamuru 

 İkincil etki olarak, ıslak skrabırlar gaz ağır 
metallerinin emilmesine ve azaltılmasına yardımcı olur. 

 Arıtılması ve deşarj edilmesi gereken atık su üretir. 

Not: ANTES Projesi kapsamında da partikül madde giderimi için ESF sistemi planlanmıştır. 
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SO2 EMİSYONLARI 
 
Sülfür dioksit emisyonları başlıca yakıtın içinde bulunan kükürtten 

kaynaklanmaktadır. Doğal gazın genel olarak kükürtten yoksun olduğu düşünülmektedir. 
 
Genel olarak, katı ve sıvı yakıtla çalışan yakma tesisleri için düşük kükürt içerikli 

yakıtlar ve/veya desülfürizasyon kullanımı önerilmektedir. Ancak, 100 MWısıl’ın üzerinde 
olan tesislerde düşük kükürt içerikli yakıtların kullanılması, SO2 emisyonlarını azaltmada 
diğer önlemlerle birlikte ek önlem olarak gösterilebilir. 

 
Düşük kükürt içerikli yakıtların kullanılmasının yanı sıra, en iyi mevcut teknik olarak 

gösterilen teknikler genel olarak nemli scruberlar (% 92-98 oranında azaltım) ve pazar 
payı % 90’dan fazla olan sprey kuru scruber desülfürizasyonu (% 85-92 oranında azaltım) 
dur. Kuru emici enjeksiyon gibi kuru BGD teknikleri genel olarak ısıl kapasitesi 300 
MWısıl’dan az olan tesislerde kullanılmaktadır. Nemli scruberlar, HCl, HF, toz ve ağır metal 
emisyonlarının azaltılmasında da avantajlıdır. Yüksek maliyeti nedeniyle nemli scrubbing 
prosesi, kapasitesi 100  MWısıl’dan daha düşük tesisler için en iyi mevcut teknik olarak 
önerilmemektedir. Dökümanda belirtilen SO2 giderim teknikleri ve bu tekniklerin 
kullanılmasıyla elde edilebilecek emisyon değerleri Tablo VII.5’de özetlenmiştir.  

 
 

Tablo VII.5. SO2 Giderim Teknikleri ve Bu Tekniklerin Kullanılmasıyla Elde Edilebilecek Emisyon Değerleri 
 

SO2 EMİSYON DEĞERLERİ (mg/Nm3) 

KÖMÜR VE LİNYİT KAPASİTE (MWısıl) 

YENİ TESİSLER MEVCUT TESİSLER 

BU SEVİYELERE ULAŞMAK İÇİN  
EN İYİ MEVCUT TEKNİK 

50-100 
200-400 

150-400 (Akışkan yataklı 
yakma) 

200-400 
150-400 

(Akışkan yataklı 
yakma) 

100-300 100-200 100-250 

>300 
20-150 

100-200 (devirli akışkan 
yataklı yakma/basınçlı 
akışkan yataklı yakma) 

20-200 
100-200 

(devirli akışkan yataklı 
yakma/basınçlı akışkan 

yataklı yakma) 

Düşük kükürt içerikli yakıt veya/ve BGD (kuru 
emici enjeksiyon) veya BGD (sprey kurutuculu) 
veya BGD (nemli) (tesis büyüklüğüne göre).  
Deniz suyu scrubbing.  
NOx ve SO2 azaltımı için kombine teknikler.  
Kireçtaşı enjeksiyonu (akışkan yataklı yakma). 

 
 
SO2 Emisyonlarını Azaltma Teknikleri: Birincil önlemler düşük kükürtlü yakıtın 

veya desülfüriasyon için temel kül bileşikli yakıtların kullanılması, akışkan yataklı yakma 
sistemlerinde emicilerin kullanılması, ikincil önlemler BGD teknolojileri, yani ıslak 
skrabırlar (ıslak alçı/alçıtaşı skrabırları, denizsuyu skrabırı, magnezyum ıslak skrabırı, 
amonyak ıslak skrabırı), sprey kuru skrabırları, emici enjeksiyonu. 

 
Kömür ve linyit yakma tesislerinde SO2 emisyonlarının azaltılması için baca 

gazlarının desülfürizasyonu için bahsedilen tüm teknikler kullanılmaktadır. Kullanılan 
spesifik teknik yer, termal kapasite ve yükleme faktörü, yakıt ve kül kalitesi gibi tesis ve 
yöreye özgü birçok faktöre bağlıdır. Örneğin, bazı yüksek alkalin küllü ve düşük kükürt 
içerikli düşük kaliteli linyitler (yakma sırasında doğal desülfürizasyon nedeniyle) bazı 
yerlerde %90’lara çıkan SO2 arıtım verimiyle düşük SO2 emisyonları oluşturmaktadır. 

 
ANTES, DAY teknolojisine göre dizayn edilerek, SO2’nin kaynağında azaltılması 

amaçlanmaktadır. 
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NOX EMİSYONLARI 
 
Nitrik oksitlerin (NO) ve nitrojen dioksitlerin (NO2) yakılması sırasında havaya verilen 

temel nitrojen oksitlerin başında NOx gelir. 
 
Katı yakıt yakan akışkan yataklı yakma kazanlarında en iyi mevcut teknik, hava 

dağılımı veya baca gazı döngüsü ile elde edilen NOx emisyonlarındaki azaltımdır. 
Kaynayan akışkan yataklı yakma ile dönüşümlü akışkan yataklı yakmadan çıkan NOx 
emisyonlarında küçük farklılıklar bulunmaktadır. Dökümanda belirtilen NOx giderim 
teknikleri ve bu tekniklerin kullanılmasıyla elde edilebilecek emisyon değerleri                 
Tablo VII.6’da özetlenmiştir.  

 
 

Tablo VII.6. NOx Giderim Teknikleri ve Bu Tekniklerin Kullanılmasıyla Elde Edilebilecek Emisyon Değerleri 
 

EN İYİ MEVCUT TEKNİKLE BAĞLANTILI  
NOx Emisyon Değeri (mg/Nm3) KAPASİTE 

(MWısıl) 
YAKMA TEKNİĞİ 

Yeni tesisler Mevcut 
tesisler Yakıt türü 

BU SEVİYELERE 
ULAŞMAK İÇİN EN İYİ 

MEVCUT TEKNİK 

Fırın-yakma 200-300 200-300 Kömür ve linyit 
NOx azaltımı için birincil 

önlemler ve/veya 
SNCR 

Pulverize yakma 90-300 90-300 Kömür 
NOx azaltımı için birincil 

önlemler ve SNCR 
veya SCR birlikte 

Dönüşümlü akışkan 
yataklı yakma ve 
Basınçlı akışkan 

yataklı yakma 

200-300 200-300 Kömür ve linyit 

50-100 

Pulverize yakma 200-450 200-450 Linyit 

NOx azaltımı için birincil 
önlemler 

Pulverize yakma 90-200 90-200 Kömür 
NOx azaltımı için birincil 
önlemler ile SCR veya 
diğer tekniklerle birlikte

Pulverize yakma 100-200 100-200 Linyit NOx azaltımı için birincil 
önlemler 

100-300 
Kaynayan akışkan 

yataklı yakma, 
dönüşümlü akışkan 

yataklı yakma ve 
basınçlı akışkan 
yataklı yakma 

100-200 100-200 Kömür ve linyit NOx azaltımı için birincil 
önlemler ile SNCR 

Pulverize yakma 90-150 90-200 Kömür 
NOx azaltımı için birincil 
önlemler ile SCR veya 
diğer tekniklerle birlikte

Pulverize yakma 50-200 50-200 Linyit NOx azaltımı için birincil 
önlemler 

>300 
Kaynayan akışkan 

yataklı yakma, 
dönüşümlü akışkan 

yataklı yakma ve 
basınçlı akışkan 
yataklı yakma 

50-150 50-200 Kömür ve linyit NOx azaltımı için birincil 
önlemler 

 
 
NOx Emisyonlarını Azaltma Teknikleri: Birincil önlemler düşük fazda hava, hava 

safhası, baca gazı döngüsü, hava ön ısıtılmasının azaltılması, yakıt safhası (yeniden 
yakma), düşük NOx yakıcıları, ikincil önlemler seçici katalizör azaltılması (SCR), seçici 
katalizör olmayan azaltılması (SNCR). 
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SO2 azaltılmasında olduğu gibi, baca gazlarının denitrifikasyonu için bahsedilen 
hemen hemen tüm teknikler (örneğin birincil ve ikincil önlemler ve bazı durumlarda her iki 
önlem) kömür yakma tesislerinde uygulanmaktadır. 

 
Linyit için yakma sıcaklıkları düşük ve baca gazının nemi taşkömürüne göre çok 

yüksek olduğu için, NOx oluşumu oldukça düşüktür. Bu nedenle, birincil önlemler yeterlidir 
ve sadece linyit yakan büyük yakma tesislerinden çıkan NOx emisyonlarını azaltmak için 
uygulanmaktadır. 

 
Birincil önlem olarak az ilave hava kullanan kömür yakma kazanlarında, ilave hava 

% 5-7 O2 (baca gazında) aralığındadır. Az ilave hava ile yakma %3-6 O2 ile karakterize 
edilebilir, ve ilgili NOx emisyon azatlımı %10 ile 40 arasındadır. Yine kalma süresi, NOx, 
CO ve yanmamış karbonun eşzamanlı kontrolü için anahtar faktör olarak tanımlanmıştır. 

 
Bu teknik, nemli alt kazanlar için kuru alt kazanlara göre, duvar yakmalı kazanlar için 

eğimli yakmalı kazanlara göre ve taşkömürü yakan üniteler için linyit yakan kazanlara göre 
daha iyi sonuçlar vermektedir. 

 
Dökümanda belirtilen NOx giderim teknolojileri, azaltma verimleri, performans 

parametreleri ve diğer özellikleri Tablo VII.7’de özetlenmiştir.  
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Tablo VII.7. NOx Giderim Teknolojileri, Azaltma Verimleri, Genel Uygulanabilirlik Kısıtlamaları ve Diğer Özellikleri 
    

BİRİNCİL ÖNLEM GENEL NOX AZALTIM ORANI GENEL UYGULANABİLİRLİK UYGULANABİLİRLİK 
KISITLAMALARI AÇIKLAMA 

Düşük fazda hava % 10-44 Tüm yakıtlar Tamamlanmamış yanma 
 NOx azaltımı tesisin kontrol edilemeyen emisyon seviyelerine bağlıdır. 
 Düşük fazla havalı yakmayı uygulayabilmek için fırını, milleri ve hava ön 

ısıtıcısını izole etmek gerekebilir. 

Fırında safhalı 
hava % 10-70 Tüm yakıtlar Tamamlanmamış yanma 

(yüksek CO ve yanmamış karbon)  % 10-40 oranında NOx arıtımı duvar-yakmalı fırınlar için mümkündür. 

Baca gazı döngüsü % 20-50 
Kömür yakan kazanlar için < % 20 Tüm yakıtlar Alev dengesizliği 

 Bu NOx azaltım önlemi, safhalı hava ile birleştirildiğinde mevcut tesislere 
uygulanabilir. 

 Baca gazı döngüsü, döngü fanı nedeniyle ilave enerji tüketimine yol 
açmaktadır. 

Hava ön 
ısıtılmasının 
azaltılması 

% 20-30 Kömür yakan ıslak altlı kazanlar 
için uygun değildir.   Emisyon azaltım miktarı, hava ön ısıtıcı sıcaklığına ve bu önlem alındıktan 

sonra ulaşabilen sıcaklığa bağlıdır. 

Yakıt safhası 
(yeniden yakma) 

% 50-60 
(Birincil yakma bölgesinde oluşan 

NOx’ın % 70-80’i azaltılabilir) 
Tüm yakıtlar  

 Yeniden yakma, diğer NOx emisyon azaltım önlemleriyle uyum, tekniğin 
kolay montesi, standart yakıtın kullanılması, çok küçük ilave enerjinin 
kullanılması gibi bazı avantajlar sunmaktadır. 

Düşük NOx 
yakıcıları % 20-60 Tüm yakıtlar Alev dengesizliği 

 Alev ayrımı için gerekli boşluk, düşük NOx yakıcıların ilk oluşumu için 
dezavantajdır: düşük NOx alevlerinin çapı, konvansiyonel alevlerden % 30-50 
daha fazladır. 

 
 
ANTES Projesi kapsamında; düşük yanma sıcaklığında (850 0C) çalışılacak ve bundan dolayı, havayla giren azotun oksitlenmesi (ısıl NOx 

oluşumunu) en alt seviyeye indirgenmiş olacak ve kademeli hava besleme tekniği kullanılacağından dolayı da yakıt azotundan kaynaklanan 
NOx emisyonu son derece düşük seviyelerde oluşacaktır. Bu nedenlerle akışkan yataklı yakma sistemlerinde; NOx ve SO2 emisyon değerleri; 
pahalı ve karmaşık baca gazı arıtma tesislerine gerek olmaksızın, emisyon sınır değerlerinin altında tutulabilmektedir. 
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CO2 EMİSYONLARI 
 
Muğla ilinin Yatağan ilçesi Turgut beldesine uygulanması planlanan Ant Enerji 

Termik Santrali (ANTES) ve Santrale Yakıt Sağlayan Maden Sahaları Projesinde ısı 
enerjisinden elektrik enerji eldesi için linyit kömürü ve kireç taşı karışımından oluşan katı 
yakıt yakılması prosesi uygulanacaktır. Bu prosese bağlı olarak oluşan baca gazındaki 
CO2 emisyon değeri hesaplanmıştır.  

 
Hesaplamalar iki yolla yapılabilmektedir. Bunlardan biri Çevre ve Orman Bakanlığı 

resmi web sitesinde de yayınlanan Avrupa Birliği’nin sera gazları ile ilgili direktiflerinde 
yeralan metod, diğeri ise 1996 Uluslar arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) Sera Gazları 
Rehberinde yeralan metoddur. 

 
1. AB Direktifleri’ne göre; 

 
Yakma sonucunda oluşan CO2 salınımı kullanılan yakıtın enerji kapasitesinin, 

kullanılan yakıtın emisyon ve oksidasyon faktörleriyle çarpımından hesaplanır. 
 

CO2 emisyonu =  kullanılan yakıtın enerji kapasitesi X emisyon faktörü X oksidasyon 
faktörü 
 

• Kullanılan yakıtın enerji kapasitesi:  
 

Direktiflerdeki yakıtların emisyon ve oksidasyon faktörlerini gösteren tablolarda 
birimler TJ e bağlı verildiği için kullanılan yakıtın enerji kapasitesi verilen birimden (kcal),  
terajoule (TJ) ‘e çevrilir: 
 

Kullanılan yakıtın enerji kapasitesi (TJ/yıl) = yıllık kullanılan yakıt miktarı (t or m3) X 
yakıtın net ısıl değeri (kcal/t or kcal/m3) X (1012 TJ/ J) X ( 4186.8 J / kcal) 

  
Ant Enerji Termik Santralinde bir yılda kullanılacak olan linyit kömürü miktarı  
1 065 000 (142 ton/saat X 7500saat = 1 065 000 ton ) tondur. 

 
Linyit kömürünün enerji kapasitesi (TJ/yıl) = 1 065 000 ton/yıl X 2482 kcal/kg X 1000 
kg/ton X 4186.8 J/kcal  = 1.10671 x 1016 J  = 11067.1 TJ/yıl 
 
• Emisyon faktörü: 

 
Yakıtların emisyon faktörleri AB Direktifleri’nde CO2’ ye bağlı olarak kullanılmıştır.  
(t CO2 / TJ). Yakıt türlerine göre emisyon faktörleri aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 
 
Tablo VII.8. Yakıtların Net Isıl Değerlerine Göre Emisyon Faktörleri 
 

YAKIT CO2 EMİSYON FAKTÖRÜ EMİSYON FAKTÖRÜNÜN KAYNAĞI 
SIVI  FOSİLLER 

BİRİNCİL YAKITLAR   
HAM PETROL 73,3 IPCC,1996 
BİTÜM TABANLI YAKIT 80,7 IPCC,1996 
DOĞALGAZ SIVILARI 63,1 IPCC,1996 
İKİNCİL YAKITLAR/ÜRÜNLER   
BENZİN 69,3 IPCC,1996 
GAZ YAĞI 71,9 IPCC,1996 
KAYA PETROLÜ 77,4 Estonya Ulusal Komisyonu, 2002 
MAZOT 74,1 IPCC,1996 
ATIK YAKIT YAĞI 77,4 IPCC,1996 
LPG 63,1 IPCC,1996 
ETAN 61,6 IPCC,1996 
NAFTA 73,3 IPCC,1996 
ZİFT 80,7 IPCC,1996 
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KAYGANLAŞTIRICILAR(YAĞ,GRES) 73,3 IPCC,1996 
PETROL KÖMÜRÜ 100,8 IPCC,1996 
RAFİNERİ HAMMADDESİ 73,3 IPCC,1996 
DİĞER YAĞLAR 73,3 IPCC,1996 

KATI  FOSİLLER 
BİRİNCİL YAKITLAR   

ANTRASİT 98,3 IPCC,1996 
KOK KÖMÜRÜ 94,6 IPCC,1996 
TAŞ KÖMÜRÜ 94,6 IPCC,1996 
İKİNCİL TAŞ KÖMÜRÜ 96,1 IPCC,1996 
LİNYİT 101,2 IPCC,1996 
KAYA PETROLÜ 106,7 IPCC,1996 
YER KÖMÜRÜ 106.0 IPCC,1996 

İKİNCİL YAKITLAR   
KAHVERENGİ KÖMÜR TOZU VE 
REKOMPOZE TAŞ KÖMÜRÜ 94,6 IPCC,1996 

KOK GAZI  108,2 IPCC,1996 
GAZ  FOSİLLER 

KARBON MONOKSİT 155,2 NCV of 10,12 TJ/t 
DOĞALGAZ(KURU) 56,1 IPCC,1996 
METAN 54,9 NCV (*)of 50,01 TJ/t 
HİDROJEN 0 Karbonsuz 

(*) NCV : Net Calorific Value ( Net ısıl Değeri ) 
Kaynak: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
 
 
Tablodan görüldüğü gibi linyit kömürünün emisyon faktörü 101,2 t CO2/ TJ dür. 

Önceki basamakta bulduğumuz linyit kömürünün enerji kapasitesi, bu emisyon faktörüyle 
çarpılarak CO2 miktarı bulunur: 

 
11067.1 TJ/yıl X 101,2 t CO2 / TJ = 1119990.52 ton CO2/yıl 
 

Linyitle karıştırılan kireçtaşı için emisyon faktörü yine AB Direktifler’indeki tabloda 
verilmiştir. Kireçtaşının CO2 ye bağlı stokiyometrik emisyon faktörü aşağıdaki tabloda 
verilmiştir: 

 
 
Tablo VII.9. Stokiyometrik emisyon faktörleri 
 

Kaynak: EU Directives about Greenhouse Gas Emissions under EU ETS 
 
 
Tablodan görüldüğü gibi kireçtaşının (CaCO3) stokiyometrik emisyon faktörü 0,440 t 

CO2/ t CaCO3 dir. 
 
• Oksidasyon faktörü: 

 
Oksidasyon faktörü yakıtın cinsine göre değişmektedir. Oksidasyon faktörünü 

belirleme prosedürü CEN (Avrupa Standartlar Komitesi)’ e bağlı olarak yapılır. CEN 
standartlarına ulaşılamıyorsa ISO standartları ya da ulusal standartlar baz alınır. 

 
AB Direktifleri rehberine göre tüm katı yakıtların oksidasyon faktörü 0,995 olarak 

kabul edilmiştir. 
 
Bu yüzden hesaplamalarda termik santralde kullanılacak olan linyit kömürünün 

oksidasyon faktörü 0.995 olarak alınmıştır.  
 

KARBONAT EMİSYON FAKTÖRÜ (t CO2/t Ca-,Mg- 
veya Diğer Karbonatlar) 

CaCO3 0,440 
MgCO3 0,522 
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Termik santralde baca gazındaki SOx lerin tutulması için linyit kömürüne karıştırılan 
kireçtaşının oksidasyon faktörü AB Direktifleri rehberinde ulaşılamaz olarak belirlenmiştir. 
Bu durumda kireçtaşından kaynaklanan CO2 salınımı göz ardı edilmiştir. 

 
Okside olan karbondioksit miktarını bulabilmek için bir önceki basamakta 

hesaplanan CO2 miktarı oksidasyon faktörü öle çarpılır: 
 
1119990.52 ton X 0.995 = 1 114 390,6 ton CO2 / yıl  
 
Yakma sonucu oluşan, atmosfere salınan yıllık CO2  miktarı 1114390,6 tondur. 
 
2. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli (IPCC,1996) ’ne göre; 

 
Yakma sonucu ortaya çıkan CO2 salınım miktarı IPCC metodolojisine göre 5 

basamakta hesaplanır: 
 
a. Kullanılan yakıtın enerji kapasitesinin tespiti: 

 
 Ant Enerji Termik Santralinde bir yılda kullanılacak olan linyit kömürü miktarı 1 065 

000 (142 ton/saat X 7500saat = 1 065 000 ton ) tondur. 
 

Linyit kömürünün enerji kapasitesi (kcal) = 2482 kcal/kg X 1 065 000 ton/yıl X 1 000 kg/ton 
      

     = 2.64333 x 1012 kcal/yıl 
 
b. Kullanılan yakıtın enerji kapasitesinin terajoule (TJ) e çevrilmesi: 
 
Linyit kömürünün enerji kapasitesi (kcal/yıl) = 2.64333 x 1012 kcal/yıl X 4186.8 J/kcal  
 
      = 1.10671 x 1016 J/yıl 
 
      = 11067.1 TJ /yıl 
 
c. Yakıttaki karbon içeriğinin bulunması için yakıtın enerji kapasitesinin 

emisyon faktörüyle çarpılması 
 
Yakıtların emisyon faktörleri bu yöntemde karbona bağlı olarak kullanılmıştır. 
 (t C / TJ). Yakıt türlerine göre emisyon faktörleri aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 
 
Tablo VII.10. Yakıtların Net Isıl Değerlerine Göre Emisyon Faktörleri 
 

KARBON EMİSYON FAKTÖRLERİ 

YAKIT KARBON EMİSYON 
FAKTÖRÜ YAKIT KARBON EMİSYON 

FAKTÖRÜ 
SIVI FOSİL DİĞER YAĞLAR 20,0 

BİRİNCİL YAKITLAR KATI FOSİL 
HAM PETROL 20,0 BİRİNCİL YAKITLAR 
BÜTÜM TABANLI YAKIT 22,0 ANTRASİT 26,8 
DOĞALGAZ SIVILARI 17,2 KOK KÖMÜRÜ 25,8 

İKİNCİL YAKITLAR TAŞ KÖMÜRÜ 25,8 
BENZİN 18,9 İKİNCİL TAŞ KÖMÜRÜ 26,2 
JET GAZ 19,5 LİNYİT 27,6 
DİĞER GAZ YAĞLARI 19,6 KAYA PETROLÜ 29,1 
KAYA PETROLÜ 20,0 YER KÖMÜRÜ 28,9 
MAZOT 20,2 İKİNCİL YAKITLAR 

ATIK YAKIT YAĞ 21,1 KAHVERENGİ KÖMÜR TOZU VE 
REKOMPOZE TAŞ KÖMÜRÜ 

25,8 

LPG 17,2 KOK GAZI 29,5 
ETAN 16,8 YÜKSEK FIRIN GAZI 66,0 
NAFTA 20,0 GAZ FOSİLLER 
ZİFT 22,0 DOĞALGAZ(KURU) 15,3 
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KAYGANLAŞTIRICILAR (YAĞ/GRES) 20,0 BİYOKÜTLE 
PETROL KÖMÜRÜ 27,5 KATI BİYOKÜTLE 29,9 
RAFİNERİ HAMMADDESİ 20,0 SIVIBİYOKÜTLE 20,0 
RAFİNERİ GAZI 18,2 GAZBİYOKÜTLE 30,6 

Kaynak: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
 
 
Tablodan görüldüğü gibi linyit kömürünün emisyon faktörü 27,6 t C / TJ dür. 

 
Linyit kömüründeki karbon içeriği = 11067.1 TJ/yıl X 27,6 t C / TJ = 305 451,96 ton C/yıl 

 
d. Okside olan karbon miktarını bulunması için bir önceki basamakta 

hesaplanan karbon miktarının oksidasyon faktörüyle çarpılması 
 
Okside olan karbon oranları aşağıdaki tabloda verilmiştir: 
 
 
Tablo VII.11. Yakıtların Okside Olan Karbon Oranları 
 

KARBON OKSİDASYON ORANLARI 
KÖMÜR1 0,98 
YAĞ VE YAĞ ÜRÜNLERİ 0,99 
GAZ 0,995 
ELEKTRİK ÜRETİMİ İÇİN YER KÖMÜRÜ2 0,99 

1 Kömür çeşitlerine göre değişen evrensel bir ortalamadır,0,91’e kadar düşebilir. 
2 Evlerde kullanılan yer kömürü için okside olan kömür oranı daha az olabilir. 

Kaynak: IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories 
 
 
Tablodan görüldüğü gibi kömürün okside olan karbon oranı 0,98 dir. Kömürün 

cinsine göre değişmektedir. Hesaplamalarımızda en kötü koşulları göz önüne aldığımız 
için 0,98 değeri kullanılmıştır. 

 
Yakıtın okside olan karbon miktarı (ton/yıl) = 305 451,96 ton C/yıl X 0,98  

 
= 299 343 ton C/yıl 

 
e. Okside olan karbon miktarının oluşturduğu karbondioksit miktarınını 

hesaplanması 
 
CO2 salınımı (ton/yıl) = okside olmuş karbon miktarı X karbondioksit molekül ağırlığı 

/ karbon molekül ağırlığı 
 
CO2 salınımı (ton/yıl) = 299 343 ton C/yıl X 44 /12 = 1 097 591 ton CO2 / yıl 

 
Yakma sonucu oluşan, atmosfere salınan yıllık CO2 miktarı 1 097 591 tondur. 
 
Sonuçlardan görüldüğü gibi iki yöntemde birbirine yakın miktarlar bulunmuştur. 

Aralarındaki yaklaşık % 2 lik sapma iki yöntemde kullanılan oksidasyon faktörlerinin 
farkından dolayıdır.  

 
Uluslararası alanda şu anda CO2 salınımıyla ilgili herhangi bir sınır değer 

bulunmamaktadır. CO2 salınımıyla ilgili kısıtlamalar sadece Kyoto Protokolü’nde yer 
almaktadır.  Kyoto Protokolü’ne göre gelişmiş ülkeler CO2 salınımlarını 1990 yılı 
karbondioksit salınım miktarlarına göre % 5,2 azaltacaklarını taahhüt etmişlerdir. Türkiye 
Kyoto Protokolünü 05.02.2009 tarihinde TBMM’de kabul ederek protokole dahil olmuştur. 
Fakat şu an için Kyoto Protokolü Türkiye’ye herhangi bir yaptırım getirmemektedir.  
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Enerji Santrallarında CO2’yi yakalamak fazladan enerji gerektirdiğinden, elektriğin 
üretim maliyetini arttırır. Bu maliyet artışı santralın türüne (kömür veya gaz kaynaklı) ve 
yakıtın maliyetine göre değişir. Aralarında Uluslararası Enerji Ajansına bağlı Sera Gazı 
Araştırma Biriminin yapmış olduğu araştırmalar da dâhil çeşitli araştırmalar, CO2 
yakalamanın elektrik üretim maliyetini kw-h başına 1,3 - 3 Avro arasında arttırdığını 
göstermiştir.. Taşıma maliyetleri nispeten düşüktür: CO2 taşımanın maliyeti taşınılan 1 ton 
CO2 başına 1 - 4 Avro, arasındadır. Depolama maliyetleri ağırlıkla basımın yapılacağı 
rezervuarın tipine bağlıdır. Akiferlerde ve tüketilmiş petrol ve gaz rezervuarlarında, maliyet 
1 ton CO2 başına 10 - 20 Avro arasıdır. CO2 basımında ilave petrol ve gaz üretimi varsa, 
1 ton CO2 başına maliyet 10 Avro altına düşebilir.  

 
CO2 yakalanması ve depolanması prosesleri, geleceğimizi tehdit altına alan küresel 

ısınmanın yavaşlatılabilmesi ve doğanın kendi formunun korunabilmesi açısından çok 
önemli bir yer tutmaktadır. Dünya genelinde şu anda CO2 depolaması yapılan, inşaatı 
süren ve planlanan tesislerin toplam sayısı sadece 11’dir. Bunun en büyük nedeni CO2 
yakalama işleminin yüksek enerji gerektirmesi ve dolayısıyla maliyetinin yüksek 
olmasıdır,ayrıca proses teknolojileri ile ilgili Ar-Ge çalışmaları tam olarak 
sonuçlanmamıştır.Yakalanan CO2’nin diğer sanayi sektörlerinde hammadde olarak 
değerlendirilmesi mümkün ancak yakalanan CO2 miktarı düşünüldüğü zaman hammadde 
olarak kullanılabilecek miktar, CO2’yi hammadde olarak kullanan endüstrilerin sınırlı 
olması sebebiyle önemsiz miktarları oluşturmaktadır. CO2 yakalanması,taşınması ve 
depolanması ile ilgili dünya çapında araştırmalar hala devam etmektedir. Türkiye’deki 
durum daha da vahimdir, depolanacak alanlarla ilgili bile henüz bir spesifik çalışma 
yapılmamıştır,bu sebeple  CO2 yakalama ve depolama prosesleri fizibilite çalışmaları 
yapılıncaya kadar Türkiye de maalesef gerçekleştirilememektedir. 

 
CO EMİSYONLARI 
 
Karbon monoksit (CO), yakma prosesinin ara ürünü olarak ortaya çıkmaktadır, CO 

emisyonlarının azaltılması için mevcut en iyi teknik iyi fırın dizaynı, yüksek performanslı 
izleme ve proses kontrol tekniklerinin kullanılması ve yakma sisteminin bakımı ile tam 
yanmanın sağlanmasıdır. 

 
AĞIR METALLER 
 
Ağır metallerin emisyonu, fosil yakıtların doğal yapısında bulunmalarından 

kaynaklanmaktadır. Söz konusu ağır metallerin çoğu (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Se, V, 
Zn)  partiküllerle bağlantılı bileşik (oksitler, kloritler gibi) olarak havaya bırakılırlar. Bu 
yüzden, ağır metal emisyonlarını azaltmak için genel olarak en iyi mevcut teknik, 
elektrostatik çöktürücü veya filtre gibi yüksek performanslı toz emisyonlarını azaltıcı 
ekipmanların kullanılmasıdır. 

 
Sadece Hg ve Se, kısmen gaz halinde bulunmaktadır. Civa, tipik kontrol ekipman 

çalışma sıcaklıklarında yüksek buhar basıncına sahiptir ve partikül madde kontrol 
ekipmanları tarafından toplanması oldukça değişkendir. Elektrostatik çöktürücü veya 
filtrelerin nemli kireçtaşı scruberları, sprey kurutucu scruberları veya kuru emici 
enjeksiyonlu gibi BGD teknikleri ile birlikte çalışması durumunda, civanın ortalama %75 
(Elektrostatik çöktürücüde %50 ve BGD’de %50) ve yüksek toz SCR ilavesi olması 
durumunda ise %90 oranında azaltabilmektedir.  

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM VIII 
 

İZLEME PROGRAMI ve  
ACİL EYLEM PLANI 
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BÖLÜM VIII: İZLEME PROGRAMI ve ACİL EYLEM PLANI 
 

VIII.1. Faaliyetin İnşaatı İçin Önerilen İzleme Programı, Faaliyetin İşletmesi (On-
Line Baca Gazı Emisyon İzleme Sistemi, Hava Kalitesi Ölçüm Sistemi) Ve İşletme 
Sonrası İçin Önerilen İzleme Programı Ve Acil Müdahale Planı, İnsan Sağlığına 
Olabilecek Etkilere İlişkin Sağlık Etki Değerlendirmesi Doğrultusunda Yürütülecek 
İzleme Çalışmaları, 

  
Kurulması planlanan ANTES’in inşaat ve işletme aşamalarındaki olumlu ve olumsuz, 

biyo-fiziksel ve sosyo-ekonomik etkileri ÇED çalışmaları kapsamında incelenmiştir. Buna 
ek olarak; faaliyetin yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun sağlanması ve 
projenin çevre ve insan sağlığına etkilerinin minimuma indirgenmesini sağlamak amacıyla 
“izleme çalışmaları” yapılacaktır. Böylece, projeyle ilgili etki azaltıcı önlemler, onaylanmış 
planlar, izin, koşul ve gerekleri dikkate alarak hazırlanan ÇED Raporu’nda belirtilen dikkat 
edilmesi ve uyulması gerekli konular ve taahhütler ile uyum tam olarak sağlanmış 
olacaktır. 

 
Bu amaçla, Nihai ÇED Raporu’na bağlı olarak, çevresel önem taşıyan etkilerle ilgili 

konuları kapsayacak bir “Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)” hazırlanarak ANTES’da 
uygulamaya konulacaktır. Ayrıca, hazırlanan ÇYS ilgili kamu kuruluşları ile Çevre ve 
Orman Bakanlığı’na sunulacaktır. 

 
Faaliyetin izlenmesi ile ilgili olarak hazırlanacak ÇYS; arazi hazırlığı ve inşaat 

dönemi, işletme dönemi ve işletme sonrası dönem olmak üzere 3 başlıkta irdelenmiştir. 
 
İzleme programının amacı, yukarıda bahsi geçen dönemlerde oluşacak çevresel 

etkileri belirlemek üzere çevresel koşullar ile ilgili verilerin toplanması olup, bu 
dönemlerdeki çalışmaların ilgili yönetmelikler ile uyumunun sağlanması ve çevre üzerine 
etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla termik santral, kömür ve kireçtaşı sahalarının hava 
emisyonları, atıksuları, gürültü ve katı atık işletim uygulamaları izlenecektir.  

 
Projenin izleme çalışmaları kapsamında aşağıdaki konularla ilgili izleme çalışmaları 

yapılması önerilmektedir:  
 
Arazi Hazırlık ve İnşaat Dönemi 
 
Projenin inşaat aşamasında raporda yer alan tüm taahhütler faaliyet sahibi firma 

tarafından yerine getirilecek ve proje alanı civarındaki çevre halkına veya çevreye 
herhangi bir rahatsızlık verilmemesini garanti altına almak firmanın kendi sorumluluğu 
altında olacaktır. Bu dönemde ÇED Raporu’nda belirtilen kısıtlamalar ve çevresel önem 
taşıyan etkilerle ilgili aşağıda belirtilen konularda, firmanın belirleyeceği bir sorumlu 
tarafından izleme çalışması gerçekleştirilecektir. 

 
• İnşaat aşamasında; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri 

yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınması ve bakımları bitene dek çalışmalarda 
başka araçların kullanılması sağlanacaktır. Ayrıca kullanılacak araçların mümkün olduğu 
sürece mevcut yolları kullanılacak ve tozlanma olabilecek yollarda ve proje sahalarında 
arazözle sulama yapılacaktır. 

 
• Hafriyat malzemelerinin taşınması ve depolanması sırasında üstlerinin brandayla 

kapatılması ve inşaat sahasında çevreye, en yakın yüzeysel su kaynağı olan                       
Karabalçık Deresi’ne vb yerlere katı ve sıvı atıkların atılmasının önlenmesi sağlanacaktır. 
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• İnşaat çalışmalarında görev alan personel, gerek orman sahalarına ve gerekse 
diğer mevcut flora-fauna birimlerine zarar (ağaç kesimi, orman yangınına sebep teşkil 
edecek risklerin oluşturulması, vb.) verilmemesi konusunda uyarılacaktır. 
 

• Oluşacak atıksuların paket tip atıksu arıtma tesislerinde arıtımı yapıldıktan sonra 
arıtılmış suların SKKY Tablo 21.1 ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu göre çıkartılan "Su 
Ürünleri Yönetmeliği Ek-5 ve Ek-6"da yer alan deşarj kriterlerine göre belirli sürelerle 
analizleri yaptırılarak kontrol edilecektir. 

 
• Projenin arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları süresince oluşacak evsel atıksular 

paket tip arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra Karabalçık Deresi’ne deşarj edileceğinden 
Karabalçık Deresi’nin mevcut su kalitesinin korunması amacıyla izleme yapılacaktır. Bu 
kapsamda deşarj işleminin dereye olan etkileri belirlemek amacıyla Karabalçık Deresi’nde 
3 ayda bir ölçümler yapılarak mevcut su kalitesinin değişimleri kontrol edilecektir. Her bir 
ölçümün yılın değişik mevsimlerinde yapılmasına dikkat edilecektir. Ölçümler sonucu alıcı 
ortam standartlarından yüksek bir sonuç çıkması halinde derhal düzeltme yoluna 
gidilecek, bu süre zarfında atıksu deşarjı yapılmayacaktır.  

 
• Projenin inşaat aşamasında oluşacak gürültünün mevcut gürültü düzeyine getirdiği 

yüklerin belirlenmesi amacıyla proje sahalarında ve proje sahalarına yakın yerleşim 
yerlerinde 3 ay aralıklarla gürültü ölçümleri yaptırılacaktır. Gürültünün çalışanlar açısından 
öngörülen yönetmelik değerlerini aştığının tespit edilmesi halinde gerekli koruyucu araç ve 
gereçlerin temin edilmesi ve kullanmaları sağlanacaktır. 

 
• İnşaat çalışmaları ve hafriyat işlemleri sırasında oluşacak toz emisyonlarının 

yönetmelik sınır değerlerini sağlayıp sağlamadığını ve mevcut toz seviyesine ne kadar yük 
getirdiğini belirlemek amacıyla proje sahalarında 3 ay aralıklarla toz ölçümleri yaptırılacak 
ve toz emisyonlarının sınır değerlerin üzerinde çıkması halinde yönetmelikte belirtilen 
önlemler alınarak tozun azaltılması ve sınır değerlerinin altında olması sağlanacaktır. 

 
• İnşaat çalışmaları sırasında yılda bir defa  tesisin etki alanında ve proje alanı 

çevresindeki en yakın yerleşim yerlerinde pasif düfüzyon tüpleri ile  3 periyotta toplam             
60 gün süre ile SO2, NO2, NOx ve PM10 ölçümleri yapılacaktır. 

 
• İnşaat aşamasındaki çalışmalarla ilgili çevre halkının şikayet ve önerilerini 

iletmeleri konusunda yöre halkına yardımcı olunması ve çalışma saatleri ile ilgili bilgi 
verilmesi (Böylece, çevre halkının çevresel izleme ve denetleme işlerine katılımı 
sağlanmış olacaktır). 

  
İşletme Aşaması 

 
Bu aşamada, proje sahibi firma tarafından “Çevre Yönetimi ve İzleme Planı” 

oluşturacaktır. Söz konusu proje için “ÇED Olumlu” kararı alındıktan sonra, ilgili mevzuat 
uyarınca, tabi olduğu izinler ve ruhsatlar alınacak ve yatırımın işletme ve işletme sonrası 
dönemlerine ilişkin hazırlanacak raporlarla birlikte Çevre ve Orman Bakanlığı’na 
sunulacaktır.  

 
Projenin ÇED Raporu’na göre düzenlenmiş “Çevre Yönetim ve İzleme Planı”nın ve 

ÇED Raporu’na uyulup uyulmadığının kontrol ve denetimi Çevre ve Orman Bakanlığı 
tarafından yapılacaktır. İşletme döneminde oluşturulacak “Çevre Yönetimi ve İzleme 
Planı”nda izleme yapılacak konular genel olarak aşağıda verilmiştir:  
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• İzleme konularının başında termik santralların en önemli kirletici kaynağı olan tesis 
bacaları gelmektedir. Tesis işletmeye geçtikten sonra, emisyon ön izin döneminde, 
tesisten kaynaklanacak hava kirliliğinin tespit edilmesi amacıyla bu dönemde hava klitesi 
ölçümleri yaptırılacak ve yönetmelik sınır değerleri ile karşılaştırılacaktır.  
 

• İşletme döneminde yılda bir defa tesisin etki alanlarında ve en yakın yerleşim 
yerlerinde pasif difüzyon tüpleri ile 3 periyotta toplam 60 gün süre ile SO2, NO2, NOx ve 
PM10 ölçümleri yapılacaktır. 

 
• Kurulması planlanan “160 MW’lık ANTES Termik Santralı”; 29.04.2009 Sayı ve 

27214 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve 
Lisanslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında ise Ek-1 (1.1.1 Katı  ve  sıvı yakıtlı 
tesislerden toplam yakma sistemi ısıl gücü 100 MW veya daha fazla olan tesisler)” 
kapsamında yer almaktadır. Bu bağlamda tesis kapsamında Yönetmeliklerde öngörülen 
periyotlarla emisyon ölçümleri yaptırılacak ve emisyon iznini de kapsayan “Çevre İzni” 
alınacaktır. 

 
• SKHKKY Madde-14’e göre; tesis yetkilileri, emisyon izninin alınmasından sonra 

her 3 yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve 
tesiste yapılan iyileştirmeleri rapor edecektir. Söz konusu rapor, standartlara uygun 
numune alma koşulları ve ölçüm metotları dikkate alınarak, emisyon ölçümleri yapılarak 
Ek-11’de verilen formata uygun şekilde hazırlanacak ve bu raporun bir nüshası tesiste 
muhafaza edilirken, bir nüshası da Hatay Valiliği’ne sunulacaktır. Ayrıca, tesis yetkilileri 
tesiste yapılan iyileştirmeleri raporda sunacaklardır.  
 

• Tesisten kaynaklanacak emisyonlarla ilgili olarak gerek SKHKKY, gerek Büyük 
yakma Tesisleri Yönetmeliği ve gerekse “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve 
Lisanslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen hükümlere uyulacak ve gerekleri yerine 
getirilecektir. Bölgede hava kalitesi sınır değerlerinin aşılması durumunda uygun teknoloji 
seçimine ek olarak, gerektiğinde (alınacak tüm tedbirlere rağmen yönetmelikte belirtilen 
standart değerlerin sağlanamaması durumunda) ilgili Yönetmelikler gereğince santralda 
yük düşümüne gidilebilecektir. 
 

• Söz konusu rapor, Bakanlık tarafından belirlenen veya uluslararası kabul görmüş 
ISO, EPA, DIN ve benzeri standartlara uygun numune alma koşulları ve ölçüm metotları 
dikkate alınarak, emisyon ölçümleri yapılarak hazırlanacak ve bu raporun bir nüshası 
santralde (en az 5 yıl süreyle) muhafaza edilirken, bir nüshası da Muğla Valiliği’ne 
sunulacaktır. Ayrıca, santral yetkilileri tesiste yapılan iyileştirmeleri  raporda sunacaklardır.  

 
• Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince, tesiste yer alan 

yakma sisteminden kaynaklanacak emisyonların tespiti için baca gazı sürekli olarak 
izlenecek; atık gazlardaki PM, O2, SO2, CO, NOx, sıcaklık ve kütlesel debinin 
belirlenebilmesi için hacimsel baca gazı debisi yazıcılı ölçüm aletleri ile sürekli olarak 
ölçülecek, otomatik bilgisayar sistemi ile kaydedilecek ve ölçüm sonuçları online olarak İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne aktarılacaktır.  

 
• İşletme aşamasında oluşacak tüm atıksular, yapılacak atıksu arıtma tesisinde 

arıtıldıktan sonra "SKKY" alıcı ortam standartları ve 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu göre 
çıkartılan "Su Ürünleri Yönetmeliği Ek-5 ve Ek-6"da yer alan deşarj kriterlerine uygunluk 
sağlanıp, Delice Deresi’ne deşarj edilecektir. (Deşarj noktası DSİ Aydın Bölge Müdürlüğü 
ile görüşülerek belirlenecektir.) Yapılacak deşarj işlemi için ilgili kurum tarafından 
belirlenecek noktada 6 ayda bir ölçümler yapılarak mevcut su kalitesinin değişimleri 
kontrol edilecektir. Her bir ölçümün yılın değişik mevsimlerinde yapılmasına dikkat 
edilecektir.  
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• Ölçümler sonucu alıcı ortam standartlarından yüksek bir sonuç çıkması halinde 
derhal düzeltme yoluna gidilecek, bu süre zarfında atıksu deşarjı yapılmayacaktır. Ayrıca 
deşarj için “deşarj izin belgesi” alınacaktır. 
 

• Projenin mevcut gürültü düzeyine getirdiği yüklerin belirlenmesi ve ÇGDYY’nde 
belirtilen sınır değerlerini aşıp aşmadığının tespit edilmesi amacıyla proje sahaları ve ykın 
yerleşim yerlerinde 1 yıl süreli aralıklarla gürültü ölçümleri yaptırılacaktır. Gürültünün 
çalışanlar açısından öngörülen yönetmelik değerlerini aştığının tespit edilmesi halinde 
gerekli koruyucu araç ve gereçlerin temin edilmesi ve kullanmaları sağlanacaktır. 

 
• Kömür yer altı işletmelerinde yeraltından uzun ve kısa mesafeli bantlarda, 

konveyörlerde, nakliye araçlarında ilk harekete başlamadan önce belirli bir süre ikaz 
vermesi ve acil bir durum olduğunda kullanıcının veya ekipman çevresinde çalışanların 
kolaylıkla makineyi durdurabileceği elektrik ekipmanları monte edilecektir. Aynı zamanda 
çekme halat sistemi ile desteklenecek olan acil durdurma şalteri sayesinde üretim ve ya 
nakliye ekipmanlarının komple emniyete alınması sağlanacaktır.  

 
• Yer altı işletme sahasında hava dönüş yollarında kurulacak olan izleme sistemi ile 

hava ortamında olası CH4, CO,CO2 gazları düzenli ölçülecek ve yerüstünde kurulacak 
izleme sistemi ile izlenerek arşivlenecektir. Ayrıca, çalışan personele sağlık, emniyet, 
yönerge ve talimatlar doğrultusunda belirli sürelerde eğitim verilecek ve çalışanlara 
emniyet donanımları (madenci baş lambası-redresör, ferdi kurtarıcı, dedektörler - CH4, 
CO, CO2, O2, kişisel koruyucular, vb) tedarik edilecektir. 

 
• Küller, depolama yapılmadan önce TAKY Ek-11A’da belirtilen parametrelere göre 

analiz yaptırılacak ve bu ölçümler, kömür kaynağının değiştiği her durum için 
tekrarlanacaktır. Analizler sonucu “Tehlikeli Atık” sınıfına girdiğinin tespit edilmesi halinde 
TAKY’ne göre lisanslı firmalara verilerek bertaraf edilecek ve konuyla ilgili TAKY’nde 
belirtilen tüm yükümlülükler yerine getirilecektir.  

 
• Kömür kaynağının değişmesi halinde küller, depolama yapılmadan önce TAKY  

Ek-11A’da belirtilen parametrelere göre analiz yaptırılacaktır. Analizler sonucu “Tehlikeli 
Atık” sınıfına girdiğinin tespit edilmesi halinde TAKY’ne göre lisanslı firmalara verilerek 
bertaraf edilecek ve konuyla ilgili TAKY’nde belirtilen tüm yükümlülükler yerine 
getirilecektir.  

 
• Kül depolama sahası çevresinde kuşaklama kanalı ve bir sedde tesis edilmesiyle 

erozyon ve taşkın kontrol altına alınacaktır.  
 
• Geçirimsiz hale getirilen taban üzerine dren boruları döşenerek sızıntı suları bir 

noktada toplanacak olup; hidrolik ve statik olarak hesaplanması gereken drenaj 
borularının çapının minimum 100 mm ve minimum eğimin % 1 olmasına dikkat edilecektir. 
Dren boruları, münferit borular şeklinde, yatayda ve düşeyde kıvrım yapmadan doğrusal 
olarak depo sahası dışına çıkarılacak ve depo tesisi çıkışında kontrol bacaları 
bulunacaktır. Ayrıca dren boruları çevresine, boru sırtından itibaren yüksekliği minimum 
30 cm olan kum, çakıl filtre yerleştirilecektir.   

 
• Düzenli depo tesisinden, depo tabanına sızan sızıntı sularının yeraltı sularına 

karışmasını önlemek için depo tabanı geçirimsiz hale getirilecek ve depo tabanında 
oluşturulacak bir drenaj sistemi ile sızıntı suları toplanacaktır. Bu suları izlemek amacıyla 
depo alanı içerisinde birkaç tane gözlem kuyusu açılarak buradan 6 ayda bir su örnekleri 
alınacak ve yönetmelikte belirtilen parametrelerin ölçüm ve analizleri gerçekleştirilerek 
suların izlenmesi sağlanacaktır.  
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İşletme Sonrası Dönemi 
 
Santral ve kül depolama sahasının kapatılmasından sonra yüzeysel veya yer altı 

sularına herhangi bir etki söz konusu olmayacaktır. Aynı şekilde, faaliyetin sona 
ermesinden sonra herhangi bir emisyon kaynağı bulunmayacağından mevcut hava 
kalitesinin olumsuz yönde etkilenmesi de söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla bu 
aşamada herhangi bir izleme yapılması öngörülmemiştir. Ancak kül depolama sahasında, 
depolama işleminin tamamlanmasından sonra veya şevlerde dolgu sırasında, depo 
sahasının görünüş olarak çevreyi rahatsız etmemesi ve arazinin tekrar kullanılabilir hale 
getirilmesi için bölgenin topoğrafik ve iklim koşullarına göre yeşillendirilme ve 
ağaçlandırılma yapılacak olup, deponun en üstüne ve şevlere tarım toprağı yani bitkisel 
toprak serilecektir. Bu toprağın kalınlığı dikilmek istenen bitkinin kök derinliğine göre 
seçilecek olup, depo kütlesi üzerine düşen yağmurun kısa sürede sahayı terk etmesi için 
en üst toprak tabakasının eğiminin % 3’den büyük olmasına dikkat edilecektir. 

 
ACİL MÜDAHALE PLANI (AMP) 
 
Acil eylem planı (ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza, yangın, 

deprem ve sabotaja karşı alınması gerekli önlemler),  
 
Proje kapsamında tesisteki sistemin akışının bozulması, çevresel aksiliklerin 

meydana gelmesi, yangın çıkması ve iş kazası, sabotaj vb acil durumlar için bazı tedbirler 
alınmıştır. Bu tedbirlerle ilgili detaylı bilgiler aşağıda verilmiştir: 

 
Proje kapsamında ilk ateşlemede, yardımcı yakıt olarak yardımcı yakıt olarak % 1 S 

içerikli Light Fuel Oil kullanılabilecektir. 
 
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince, tesiste yer alan 

yakma sisteminden kaynaklanacak emisyonların tespiti için baca gazı sürekli olarak 
izlenecek; atık gazlardaki PM, O2, SO2, CO, NOx, sıcaklık ve kütlesel debinin 
belirlenebilmesi için hacimsel baca gazı debisi yazıcılı ölçüm aletleri ile sürekli olarak 
ölçülecek, otomatik bilgisayar sistemi ile kaydedilecek ve ölçüm sonuçları online olarak İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne aktarılacaktır. Ayrıca DİTES kapsamında oluşacak 
emisyon konsantrasyonları, sınır değerlerden oldukça düşük olmakla birlikte bölgenin 
yoğun sanayi bölgesi olması nedeniyle tesis etki alanında yer alan ve faaliyetten 
etkilenmesi muhtemel yerleşim yerlerinde sürekli hava kalitesi ölçüm sistemleri kurulacak 
ve ölçüm sonuçları sürekli olarak kaydedilip, kontrol edilecektir. 

 
Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince, tesiste yer alan 

yakma sisteminden kaynaklanacak emisyonların tespiti için baca gazı sürekli olarak 
izlenecek; atık gazlardaki PM, O2, SO2, CO, NOx, sıcaklık ve kütlesel debinin 
belirlenebilmesi için hacimsel baca gazı debisi yazıcılı ölçüm aletleri ile sürekli olarak 
ölçülecek, otomatik bilgisayar sistemi ile kaydedilecek ve ölçüm sonuçları online olarak İl 
Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne aktarılacaktır. Ayrıca DİTES kapsamında oluşacak 
emisyon konsantrasyonları, sınır değerlerden oldukça düşük olmakla birlikte bölgenin 
yoğun sanayi bölgesi olması nedeniyle tesis etki alanında yer alan ve faaliyetten 
etkilenmesi muhtemel yerleşim yerlerinde sürekli hava kalitesi ölçüm sistemleri kurulacak 
ve ölçüm sonuçları sürekli olarak kaydedilip, kontrol edilecektir. 

 
Kül depolama sahasında işlemler, meteorolojik şartlar (özellikle rüzgar) dikakte 

alınarak gerçekleştirilecek olup, özellikle rüzgarın çok kuvvetli estiği durumlarda küller 
santral sahasındaki silolarda biriktirilecek ve metetorolojik şartlar normal duruma gelene 
kadar herhangi bir depolama işlemi yapılmayacaktır. 
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Tesislerde herhangi bir iş kazasının önlenmesi için; işletme faaliyete geçtikten sonra 
tesiste kullanılacak makine, ekipman ve kimyasal maddelerin kullanım şartları ve 
muhtemel riskleri ilgili departmanlara yazılı ve sözlü olarak bildirilecektir. Makine ve 
ekipmanların bakımı düzenli olarak yapılacak böylece muhtemel kaza riskleri minimuma 
indirilmiş olacaktır.  

 
Gerek santral sahasında ve gerekse kül depolama sahasında; iş kazası, yangın, vb. 

acil durumlara müdahale etmek için; mevcut yönetmelik ve kanunlara uygun olarak proje 
sahası içerisinde yangın söndürme alet ve ekipman donanımları (yangın söndürme tüpleri, 
kova, kürek vb.), ilk yardım malzemeleri, vb. bulundurulacak ve herkesin kolayca 
ulaşabileceği uygun yerlere yerleştirilecektir.  

 
Termik Santral Alanı ve Kül depolama alanının çevresinde  veya tesis içerisindeki 

olası yangın ihtimallerine karşı yangın önleme sistemine özellikle dikkat edilecektir. 
Santral sahası yakınında yangın çıkması durumunda oluşturulacak yangın önleme sistemi 
ile takviye destek sağlanacak ve ekipmanların yangın söndürmede kullanılması 
sağlanacaktır.  

 
Yangın koruma sistemi tasarımı ve temini kapsamı bütün santral sahasını ve kül 

depolama alanını içerecek ve santral için yüksek basınçlı yangın söndürme suyu sistemi 
sağlanacaktır. Sistem su deposu, yangınla mücadele pompaları, pompa dairesi ve boru 
sistemini içermektedir.  

 
Yakıt Transfer Noktaları İçin Toz Toplama: Toz toplama tozun yakın çevreye 

uçmasını önlemek için yapılan toz toplayıcıları tarafından aktarma istasyonlarındaki, kırıcı 
binasındaki, yakıt deposu haznesindeki bütün aktarma noktaları için gerçekleştirilecektir. 
Toz toplayıcıları havayı tozla birlikte taşıyıcı bantların, deponun ya da kireçtaşı silosunun 
oluklarından çıkaracak ve tozlu hava filtreden geçirilip, toplayıcılara iliştirilmiş vantilatörler 
aracılığıyla dışarı atılacaktır. 

 
Kuru Yakıt Hangarı İçin Su Püskürtmeli Toz Tutma: Kuru yakıt hangarında tozun 

uçmasını kontrol etmek için su püskürtmeli toz tutma işlemi gerçekleştirilecektir. Sistem su 
pompaları, su tankı, püskürtme boruları, boru sistemi, vanalar ve kontrol odasından 
oluşacaktır. 

 
Vakumlu Toz Emme: Ekipmanlar üzerindeki ve yerdeki tozu temizlemek için kazan 

bölümüne ve yakıt aktarma yapılarına vakumlu toz emme sistemleri sağlanacaktır. Sistem 
bir adet vakumlu toz emici kamyondan, sabit boru ağları ve emme borularından oluşur. 

 
Tesislerde iş kazası, yangın, vb. acil durumlara müdahale etmek için; mevcut 

yönetmelik ve kanunlara uygun olarak proje sahası içerisinde yangın söndürme alet ve 
ekipman donanımları (yangın söndürme tüpleri, kova, kürek vb.), ilk yardım malzemeleri, 
vb. bulundurulacak ve herkesin kolayca ulaşabileceği uygun yerlere yerleştirilecektir.  

 
Proje alanlarının yakınında yangın çıkması durumunda oluşturulacak yangın önleme 

sistemi ile takviye destek sağlanacak ve ekipmanların yangın söndürmede kullanılması 
sağlanacaktır.  
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YANGIN ÖNLEME SİSTEMİ 
 
Oluşturulacak yangın önleme sistemi aşağıdaki birimleri içerecektir: 
 
- Yangına müdahale aracı 
- Yangınla mücadele su temini sistemi 
- Açık hava yangın muslukları sistemi 
- Yapı içi yangın muslukları sistemi 
- Otomatik yangın söndürme cihazı 
- CO2 gazı yangın koruma sistemi 
- Köpüklü ve kuru kimyasal yangın söndürücü 
- Taşınabilir yangınla mücadele ekipmanı 
Yangın koruma sistemi tasarımı ve temini kapsamı bütün santral sahasını içerecek 

ve santral için yüksek basınçlı yangın söndürme suyu sistemi sağlanacaktır. Sistem su 
deposu, yangınla mücadele pompaları, pompa dairesi ve boru sistemini içermektedir. 

 
Gerek santral alanında ve gerekse diğer proje alanlarında yangınla mücadelede 

kullanılmak üzere yangın suyu depolama tankı ve biri yedek olmak üzere 2 adet yangın 
pompası kurulacaktır. Yangın durumunda motorlu yangın pompası el ile veya otomatik 
olarak çalıştırılabilecektir. Yangınla mücadele boruları santral alanı ve yardımcı binalar 
etrafına döşenecek ve gömülecek, yeraltı ana borularının çelik borulardan oluşmasına 
dikkat edilecektir. Tesisin yeraltı boru tesisatında yangın musluğu kurulacaktır.  

 
Proje alanlarında meydana gelebilecek olası iş kazalarına ilk müdahalede bulunmak 

ve sağlıkla ilgili ihtiyaçları karşılamak amacı ile, proje alanında devamlı bir sağlık personeli 
bulundurulacaktır. Bu sağlık personeli gerektiğinde kömür, kireçtaşı sahaları veya kül 
depolama alanlarında çalışacak kişilere de hizmet verecektir. 

 
Ayrıca herhangi bir acil duruma karşı Acil Müdahale Planı (AMP) oluşturulacak, 

planda dikkate alınması ve belirlenmesi gerekli ana hususlar ile alınacak önlemler 
belirlenecek, çalışanlara bu konularda gerekli eğitimler verilerek AMP’na uymaları ve bu 
plan doğrultusunda hareket etmeleri sağlanacaktır.  

 
AMP’nda bulunması gereken unsurlar aşağıda sıralanmıştır: 
 
• Acil Müdahale Ekibinin (AME) belirlenmesi 
• AME’nin görev tanımlarının yapılması  
• AME içerisinde ast kademeler oluşturulması (kurtarma, ilk yardım, müdahale vb.) 
• AME’nin ilgili kurum/kuruluşlar ve kendi içerisindeki koordinasyon konularının 

belirlenmesi 
• AME’nin ihtiyaç duyacağı hizmet (ulaştırma, levazım, ikmal, bakım vb.), tahsis 

protokollerinin belirlenmesi 
• AME içerisinde çalışacak personelin günlük çalışma esaslarının belirlenmesi, 
 
Tesislerdeki acil müdahale planı ayrıca aşağıdaki konuları da içerecektir; 
 
• İş güvenliği ve ilk yardım planları, 
• Sabotaj ve saldırılara karşı tesis ve çevresini koruma-emniyet ve güvenlik planı,  
 
AME acil müdahaleler konusunda gerekli eğitimi alacak ve eğitimler; araç ve 

ekipman bakım ve kontrolleri periyodik olarak yapılacaktır. Acil Müdahale Planı 
koordinasyon şeması Şekil VIII.1.1‘de verilmiştir. 
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Şekil VIII.1.1. Acil Müdahale Planı Koordinasyon Şeması 
 
 
Proje alanlarında iş kazası, su taşkını, deprem, yangın, vb. gibi herhangi bir acil 

durumun meydana gelmesi halinde olayı ilk fark eden kişi tesis içindeki alarmla diğer 
birimleri uyaracaktır. AME tarafından öncelikle ilgili kurumlara (hastane, itfaiye, polis vb.) 
haber verilecek ve yardım ekiplerinin olay yerine gelmesi sağlanacaktır. Tıbbi 
müdahalenin yapılması gerektiği durumlarda; yardım ekipleri gelene dek tesiste bulunan 
sağlık personeli ve ilk yardım ekipleri tarafından gerekli tıbbi müdahale yapılacak ve 
kazazedenin derhal sağlık merkezine ulaşımı sağlanacaktır.  

 
Tesiste görevlendirilen ekipler tarafından riski engellemek için tesis içerisinde 

bulunan elektrik tesisat sistemleri devre dışı bırakılacaktır. Elektriksel nedenli yangınlarda, 
yangın yakınındaki yanıcı madde kaynakları derhal izole edilecektir.  

 
Faaliyetin her aşamasında, 09.12.2003 tarih ve 25311 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetmeliği”nde yer alan yükümlülük ve tedbirlere uyulacaktır. 
 
VIII.2. ÇED Olumlu Belgesinin verilmesi durumunda, Yeterlik Tebliği’nde 

“Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşların yükümlülükleri” başlığının ikinci 
paragrafında yer alan hususların gerçekleştirilmesi ile ilgili program. 

 
Projenin inşaat, işletme ve işletme sonrası aşamaları için önerilen izleme programı 

Bölüm VIII.1’de verilmiştir. Proje ile ilgili “ÇED Olumlu Belgesi”nin alınması durumunda; 
Nihai ÇED Raporu’nda belirtilen yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerine ait (yatırımın 
işletmeye geçişine kadar) taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği; Yeterlik Tebliği Ek-4’de 
yer alan “Nihai ÇED Raporu İzleme Raporları Formu” 3 aylık periyotlarla doldurularak 
Çevre ve Orman Bakanlığı’na iletilecektir. 

DOĞAL AFETSABOTAJ KAZA PATLAMA YANGIN 

İLK YARDIM

AME 

SİVİL SAVUNMA

KARAKOL İTFAİYE 

AMBULANS

HASTANE 

ACİL DURUM PLANI



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BÖLÜM IX 

 
HALKIN KATILIMI
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BÖLÜM IX: HALKIN KATILIMI 
(Projeden Etkilenmesi Muhtemel Yöre Halkının Nasıl ve Hangi Yöntemlerle 

Bilgilendirildiği, Proje İle İlgili Halkın Görüşlerinin ve Konu İle İlgili Açıklamalar) 
 
Santral sahasına, kül depolama sahasına ve kömür ruhsat alanlarına en yakın 

yerleşim yerleri; Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi, Taşkesik Köyü, Zeytinköy, Kırık Köyü, 
Aytabanlar Mahallesi, Yapraklı Mahallesi, Hacıbayramlar Köyü, Nebiköy Köyü, Yava 
Köyü, Berber Mahallesi’dir. Dolayısıyla projeden etkilenmesi olası kişilerde bu yerleşim 
yerlerinde ikamet eden insanlardır.  Proje alanlarının yakın yerleşim yerlerine uzaklıkları 
Tablo II.1.8’de verilmiştir. 

 
Projeyi duyurmak, proje ile ilgili bilgi vermek ve halkın görüşlerini almak amacıyla 

16.06.2009 tarihinde, saat 11.00’de Turgut Belediyesi Toplantı Salonu’nda “Halkın 
Katılımı Toplantısı” yapılmıştır.  

 
Toplantı tarihinden önce yerel ve ülke çapında yayın yapan 2 ayrı gazetede toplantı 

ilan edilmiş, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi, Yava Köyü, Kırık Köy, Hacıbayramlar Köyü, 
Hacıveliler Köyü, Taşkesik Köyü, Zeytinköy ve Hisarardı Köyü Muhtarlıklarıyla toplantı ile 
ilgili bilgilendirme yazışmaları yapılmış ve ilan metinleri gönderilmiş ve toplantı hoparlör 
vasıtasıyla yöre halkına bildirilmiştir.  
 

Toplantıya Çevre ve Orman Bakanlığı, ÇED Genel Müdürlüğü Enerji ve Maden 
Şubeleri’nden, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, DSİ Bölge Müdürlüğü’nden, MTA 
Genel Müdürlüğü’nden,  ve Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden uzmanlar, Yatağan 
ve Turgut Belediye Başkanları, Muhtarlar, Gönüllü Kuruluş Temsilcileri, proje sahibi ANT 
Enerji San. Ve Tic.Ltd.Şti., ÇED çalışmalarını yürüten ÇINAR Mühendislik’den uzmanlarla 
birlikte yakın civar yerleşim yerlerinden yaklaşık 300 kişilik katılım olmuştur. Toplantıya 
katılanlara proje ile ilgili bilgi vermek amacıyla sunum yapılmıştır. Toplantı hakkında detay 
bilgiler verilerek, yöneltilen sorular cevaplandırılmıştır.  

 
Bölgede yaklaşık 30 yıldır faaliyette olan ve EÜAŞ tarafından işletilmekte olan 

Yatağan Termik Santralinin çevrede yarattığı olumsuz etkiler sebebiyle, yöre halkı projeye 
oldukça tepkili davranmıştır.  Özellikle Yatağan Termik Santralinin hava kalitesi üzerinde 
yarattığı olumsuz etkiler dile getirilmiştir. Buna bağlı olarak da gerek insan sağlığı ve 
gerekse yöredeki tarımsal faaliyetler üzerinde önemli olumsuz etkiler yarattığı 
vurgulanmıştır.  

 
Planlanan Termik Santralin teknolojik olarak çok farklı ve en az 30 yıl daha yeni bir 

teknoloji olduğu vurgulanmasına rağmen, yöre halkı tarafından bölgede Yatağan Termik 
Santrali’nin yarattığı olumsuz birçok etki vurgulanmış ve 2. santralin burada yapılmasını 
istemediklerini belirtmişlerdir.  

 
Diğer bir görüş de Termik Santralin kurulmasına karşı olunmadığı fakat özellikle 

mevcut santralin çevreye ve insanlara verdiği zararı çok iyi bildiklerinden aynı sonuca 
çıkmaması için gerekli tedbirleri alınmış bir termik santral istedikleri yönünde idi. Özellikle 
hava kirliliği konusunda ÇED raporunda mevcut kirlilik yaratan kuruluşların da dikkate 
alınması gerektiği ve daha yeni teknolojiler kullanılmasını istediklerini belirtmişlerdir.  

  
Katılımcılar, genel olarak projelerin plan aşamasında verilen söz ve taahhütlerin 

yerine getirilmemesinden ve mevcut termik santralların olumsuz etkilerini ve konuyla ilgili 
doğal endişelerini dile getirmişlerdir. Kurulması planlanan santral ve kül depolama alanı ile 
ilgili gerek Diler Elektrik Üretim A.Ş. ve gerekse ÇED çalışmalarını yürüten ÇINAR 
Mühendislik temsilcileri tarafından gerekli açıklamalar yapılmıştır. 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM X 
 
 

YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA 
VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN 

BİR ÖZETİ
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BÖLÜM X: YUKARIDAKİ BAŞLIKLAR ALTINDA VERİLEN BİLGİLERİN TEKNİK 
OLMAYAN BİR ÖZETİ 

(Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yapılması planlanan tüm çalışmaların 
ve çevresel etkiler için alınması öngörülen tüm önlemlerin, mümkün olduğunca 
basit, teknik terim içermeyecek şekilde ve halkın anlayabileceği sadelikte 
anlatılması,) 

 
Ant Enerji San.Tic.Ltd. Şti. tarafından Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi Kırık  

köyü mevkiinde 45 ha’lık bir alanda kömüre dayalı Termik Santral kurulması  
planlanmıştır. Termik santralın kurulu gücü 160 MW olarak planlanmıştır. Termik Santral 
Alanı ruhsatı firmaya ait olan alan içinde belirlenmiştir.  

 
ANTES, Yatağan yöresindeki linyit rezervlerine dayalı “dolaşımlı akışkan yatak 

teknolojisi” ile kurulacaktır. Akışkan yatak teknolojisi, bir termik santralın çevresel etkilerini 
daha yanma aşamasında minimuma indiren bir proses içermektedir. Dünyada başarılı 
uygulamaları bulunan, güvenilirliği ve yanma veriminin üstünlüğü ile dünyaca kabul 
edilmiş bir teknolojidir.  

 
Santral için gerekli yakıt ihtiyacının en uygun şartlarda karşılanabilmesi için, mevcut 

linyit kömürü rezervi bakımından zengin olan, bölgeye yakın ve işletme ruhsatları firmaya 
ait alanlarda Uzun Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam mekanize) yer altı işletmesi 
yapılması planlanmaktadır. Kömür alanlarına ait ruhsatlar ekte verilmiştir. (Bkz Ek-1) 
Projeler için, ÇED Yönetmeliği’nin hükümlerine göre gerekli müracaatlarda bulunulacak ve 
gerekli prosedürler tamamlanmadan faaliyete geçilmeyecektir. 

 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 1990 yılında “Turgut (Muğla-

Yatağan) Linyit Sektörü Rezerv Raporu” hazırlanmıştır. Rapora göre Yatağan Turgut linyit 
sahasında 1974-1985 yılları arasında toplam 89 adet sondaj yapılmıştır. Bu sondajların 73 
adedinde üretilebilir kalınlıkta  kömür kesilmiştir. Sahanın kuzeyinde sondaj kömürü             
59,15 m’de, güneyinde bulunan sondaj ise 505,25 m’de kömür kesmiştir. Bu durum 
kömürün kuzeyden güneye doğru eğimli olduğunu göstermektedir. Kömürün kalınlığının 
ise  1 m ile 12,05 m arasında değiştiği tespit edilmiştir. Sahadaki ortalama kömür kalınlığı 
5,46 m olarak belirlenmiştir.  

 
Santral için gerekli yakıt ihtiyacının en uygun şartlarda karşılanabilmesi için, mevcut 

linyit kömürü rezervi bakımından zengin olan, bölgeye yakın ve işletme ruhsatları firmaya 
ait alanlarda Uzun Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam mekanize) yer altı işletmesi 
yapılması planlanmaktadır. Kömür alanlarına ait ruhsatlar ekte verilmiştir.  

 
Proje kapsamında desülfürizasyon amacıyla kazanda kömürle birlikte yakılacak 

kireçtaşı  bölge kaynaklarından satın alınmak suretiyle temin edilecektir.  
 
Termik Santralin su ihtiyacının, yine aynı mevkide açılacak olan kuyular vasıtasıyla 

yeraltı su kaynaklarından ve uzun ayak madencilik teknolojisi ile yeraltından kömürün 
çıkarılması sırasında galerilerden gelecek olan sudan  temin edilmesi planlanmaktadır.  

 
Akışkan yatakta yakma tesislerinde yanma sonrası oluşan kuru ve depolanabilir kül 

ve alçıtaşı elde edilmektedir. Bu kül; uçucu kül olarak alınabildiği gibi kazan altından da 
alınabilmekte olup; atık çamur stabilizasyonu, yol yapımında taban malzemesi, atık 
alanlarının kapatılması, açık maden ocaklarının geri kazanımında dolgu maddesi olarak, 
alçıpan ve  briket sanayinde,  çimento fabrikalarında klinkere katkı malzemesi olarak  
kullanılabilir.  
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Ayrıca en olumsuz senaryo dikkate alınarak santralden çıkacak özel atık 
kapsamında yer alan kül, cüruf ve alçıtaşının hiçbir şekilde geri kazanım, vb. başka bir 
değerlendirme yapılamadığı varsayılarak kül depolama alanı planlanmıştır. Termik 
Santralin işletmesi sırasında ortaya çıkacak olan bu küllerin depolanabilmesi için yine aynı 
bölgede bir adet “Kül Depolama Sahası” tespit edilmiştir. Kül Depolama Alanı yaklaşık    
36 ha büyüklüğünde ve yine ruhsatı firmaya ait alan içindedir.    

 
Proje kapsamında santralin çalışma süresi 7500 saat/yıl; projenin ekonomik ömrü 

ise 30 yıl olarak belirlenmiştir. Kurulması planlanan termik santralın ısıl gücü 389,6 MW, 
kurulu gücü 160 MW; yıllık ortalama brüt üretim 1.200.000.000 kWh, net üretim ise 
1.098.000.000 kWh olarak planlanmıştır. Bu üretimin % 8,5’i iç tüketim, % 2,5’ inin ise 
dağıtım ve iletim kaybı olacağı varsayımıyla satılabilir net elektrik enerjisi miktarı 
1.068.000.000 kWh/yıl olacaktır.            

 
Santralde; 2482 kcal/kg alt ısıl değerine sahip 142 ton/saat linyit kömürü,                

6,5 ton/saat kireçtaşı ve 72 m3/saat (20 lt/sn) su kullanılacaktır. 
 
Üretilen elektrik enerjisi, EPDK’dan lisans alınmasını takiben TEIAŞ’la yapılacak 

Bağlantı Anlaşmasına göre, TEİAŞ’ın vereceği karara bağlı olarak en yakın trafo 
merkezine (Yatağan TM) veya Santral mahalline çok yakından geçen YG İletim Hatlarına 
girdi-çıktı şeklinde bağlanarak enterkonnekte ulusal şebekeye ulaştırılacaktır. 20.02.2001 
tarih ve 4628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamen serbest piyasada satılarak 
değerlendirilecektir. 

 
ANTES Projesinde elektrik üretimi için yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği”ne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan, ÇED Olumlu kararından 
sonra gerekli Üretim Lisansı alınacaktır. 

 
Proje alanı ile ilgili 25.08.2009 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla-Denizli Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Termik Santral kurulması planlanan 
alan “Orman Alanı”, ve “Makilik Fundalık Çalılık Alan”, çok küçük bir bölümü ise “Tarımsal 
Nitelikli Arazi”, Kül Depolama Sahası “Orman Alanı” olarak işaretlenmiştir. (Bkz. Ek-4) 

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritasına göre Termik 

Santral Alanının küçük bir bölümü “III. Sınıf Sulu Tarım Arazisi, geri kalanı ise VII. Sınıf 
Fundalık Alan”, Kül Depolama Sahasının tamamı  “VII. Sınıf Fundalık Alan” olarak 
işaretlenmiştir. 

 
2000-2001 tarihlerinde yapılan Muğla-Yatağan-Turgut Orman Meşcere Haritasına 

göre Termik Santral alanı; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık alan 
(BÇz.M-T), Kül Depolama Sahası; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık 
alan (BÇz.M-T) olarak işaretlenmiştir.  

 
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2009 tarih ve 

B.18.1.OGM.1.22.03.240.05.29.11/5344-13235 sayılı yazı ile göndermiş olduğu İnceleme 
ve Değerlendirme Formu’na göre, inceleme yapılan toplam 139 ha’lık alan içinde (Termik 
Santal Alanı, Kül Depolama Sahaları toplam alan) 12 ha’lık bir alanın “Orman Sayılan 
Alan” geriye kalan 127 ha’lık alanın ise “Orman Sayılmayan Alan” kapsamında olduğu 
belirtilmiştir. 2009 yılı içerisinde Maliye Hazinesinden tahsisen alınan bu 12 ha’lık alanın 
ağaçlandırıldığı belirtilmiştir. 

 
ANTES projesi kapsamında gerekli kömür firmaya ait ruhsatlı alanları içeren bölge 

kaynaklarından, kireçtaşı ise bölgedeki kireçtaşı ocaklarından satın alınmak suretiyle 
temin edilmesi planlanmaktadır.  
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 Sahada yer altı madencilik yöntemi ile kömür işletmeciliği yapılacağından, yer altı 
emniyet topukları ve üretim zayiatı düşüldükten sonra teorik olarak görünür rezervin %75 
nin üretilebileceği hesaplanmakta olup, toplam üretilebilir rezerv miktarı 30.000.0000 ton 
dur. 
 

Rezerv miktarları ile ilgili detaylı çalışmalar, kesin işletme projesinin 
hazırlanmasına yönelik “Maden Fizibilite  ve İşletme Projesi Hazırlanması Çalışmaları “ ile 
kesinleştirilecektir. 

 
Ant Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 45 ha’lık alanda kurulması planlanan 

ANTES için arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları kapsamında saha tesviye işlemleri, 
yapıların temel kazıları, yapıların inşası, kaba ve ince işlerin yapımı, ısıtma, havalandırma 
ve sıhhi tesisatların montajı ve en son olarak da çevre düzenleme işlemleri yapılacaktır. 
Vaziyet Planında Termik Santral alanı üzerinde tesislerin yerleşimlerine bağlı olarak 
yaklaşık 65.000 m2 alanda yapılacak kazı, dolgu, tesfiye çalışmaları sonucu yaklaşık 
400.000 m3 ‘lük bir hafriyat gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.   

 
Kül depolama alanı 36 ha alana ve yaklaşık 10.440.000 ton  (7.457.142,8 m3) hacme 

sahip olup Termik Santral Alanının yaklaşık 1,5 km kuzeybatısında yer almaktadır. Kül 
depolama alanında ise gerekli hacmin sağalanabilmesi amacıyla yaklaşık 4.500.000 m3  iç 
kazı yapılması planlanmaktadır. Bu kazının yaklaşık 20 yıllık bir zaman sürecinde 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 
Kömür konveyör hattı toplam 1300 m, kül konveyör hattı toplam 1.500 m 

uzunluğundadır. Toplam 2.800 m’lik konveyör hattının hafriyat ve inşaat çalışmaları 8.400 
m2 alanda gerçekleştirilecek olup, yaklaşık 8.400 m3 hafriyat yapılması planlanmaktadır. 

 
Kesin lokasyon, uzunluk ve çapları “Maden Fizibilite ve İşletme Projesi Hazırlanması 

Çalışmaları” sonucunda belli olacak olan ve 3 yada 4 yıllık hazırlık döneminde; kömür 
nakliye, malzeme ve insan ulaşımı ve havalandırma için ana nakliye galerileri inşa 
edilecektir. Bu galeriler ortalama 19 m2 çapında ve çok büyük bölümü taşta (üst örtü 
formasyonu) sürülecektir. Bu galerilerin toplam uzunluğu 5.000 mt civarında tahmin 
edilmekte olup, (5000 m x 19 m3 = 95.000 m3) yaklaşık 100.000 m3 hafriyat olacaktır.   

 
Proje kapsamında yapılacak hafiyat çalışmaları 4 farklı başlık altında incelenmiş 

olup, bunlar; 
 
• Santral sahasında yapılacak hafriyat ve inşaat çalışmaları, 
• Kül depolama alanında yapılacak hafriyat çalışmaları, 
• Kömür sahalarında yapılacak ön hazırlık ve hafriyat çalışmaları. 
• Kül ve Kömür konveyör hatları için yapılacak hafriyat ve inşaat çalışmaları 
 
Proje kapsamında yapılacak kazı işlemlerinde toprak yüzeyinden en fazla 30 cm 

kalınlığındaki bitkisel toprak sıyrılarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği"nde verilen standartlara göre proje sahası içerisinde eğimi % 5’ten 
fazla olmayan bir yerde geçici olarak depolanacak ve inşaat işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra yapılacak çevre düzenleme işlemlerindeki yeşil alan 
oluşturmada kullanılacaktır. Ayrıca proje sahasının mevcut durumunun tespit edilmesi 
amacıyla gerekli toprak analizleri yapılmış olup, ölçüm sonuçları ektedir. Bitkisel toprağın 
altında kalan hafriyat ise dolgu, arazi tesviye ve peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır.  
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Hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemler aşağıda maddeler halinde 
özetlenmiştir: 

 
- Taşıma yapılan kamyonların üstünün örtülmesi, 
- Şantiye sahaları içinde hareket eden kamyonlara hız sınırlaması getirilmesi, 
- Savurma yapılmadan doldurma boşaltma yapılması, 
- Şantiye sahaları içinde taşıma yollarının sulanması, 
- Gerektiği taktirde servis yollarının da sulanması. 
 
Bunlara ek olarak, araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma 

indirgenmesi için, 08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı 
Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç 
ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve 
bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na 
uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun 
yükleme yapmalarına dikkat edilecektir 

 
Planlanan ANTES Projesindeki prosesi kısaca tanımlamak gerekirse; linyit kömürü, 

kazanda “Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisi”ne göre yakılacak ve yanma 
sonrası oluşan yüksek ısı ile bir takım arıtma işlemleri sonrası saflaştırılan su yüksek 
basınç ve sıcaklıkta buharlaştırılacaktır. Yüksek basınç ve sıcaklıkta elde edilen buharın, 
buhar türbini çalıştırarak mekanik enerjiye dönüştürmesi ve türbinin de jeneratörü 
çalıştırarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi sağlanacaktır.  

 
Planlanan termik santral ve kül depolama tesisinin arazi hazırlanması ve inşaat 

aşamalarından ünitelerin faaliyete açılmasına dek yapılacak çalışmalarda oluşacak katı 
atıkları, çalışanlardan kaynaklı evsel nitelikli atıklar, inşaat malzemeleri kaynaklı katı 
atıklar, çalışacak araçlardan kaynaklı atık yağlar ve ambalaj atıkları olarak sıralamak 
mümkündür. 

 
Oluşacak bu atıklar; proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı 

çöp bidonlarında toplanarak; geri kazanımı mümkün olan atıklar ayrı konteynırlarda 
biriktirilerek geri kazanım firmalarına verilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan organik 
atıklar ise çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak; Turgut 
Belediyesi tarafından periyodik olarak alınacaktır.  

 
Arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarından ise; parça demir, çelik, sac, ambalaj 

malzemesi ve benzeri katı atıklarla birlikte elek üstü malzeme (taş, blok, çakıl vb.) atıkları 
oluşacak olup, bu atıkların miktarları değişiklik göstereceğinden bir miktar 
belirlenememektedir. Ancak atıklar hurda olarak toplanıp, proje alanı içinde uygun bir 
yerde depo edilecek ve geri kazanımı mümkün olan atıklar yeniden kullanılacak, geri 
kazanımı mümkün olmayan atıklar ise yine Turgut Belediyesi’nin göstereceği alana 
götürülecektir.  

 
Yatırımcı firma Ant Enerji San.Tic. Ltd.Şti. tarafından planlanan ANTES projesi ÇED 

süreci kapsamında mevcut çevresel durum tespiti amacıyla bir dizi ölçüm ve analiz 
gerçekleştirilmiştir.  

 
Bu ölçüm ve analizler santral kurulmadan önceki çevresel durumu yansıtmakta olup, 

santral işletmeye geçtikten sonra da bu ölçüm ve analizler yapılarak santralın bölgeye 
getirdiği yük tespit edilebilecektir. 
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ANTES’in inşaatı sırasında ortalama 500 kişi, maden sahalarında ise ortalama  200 
kişi çalışacak olup, çalışanların meslek grupları arasında mühendisler, teknisyenler, kazan 
yapımcıları ve montajcılar, marangozlar, duvarcılar, elektrikçiler, kaynakçılar, operatörler, 
şöförler ve vasıflı-vasıfsız inşaat işçileri yer alacaktır.  

 
Bu personel (özellikle vasıflı-vasıfsız işçiler) mümkün olduğu kadar yöreden temin 

edilecek olup, bölge dışından gelecek kişiler için prefabrik bekar lojmanları, yemekhane, 
soyunma binası ve sağlık tesisi inşa edilecektir. Personelin santral sahasına taşınmaları 
servis araçları ile yapılacaktır. Çalışanların ihtiyaçları mümkün olduğunca santral 
sahasından karşılanmaya çalışılacak, mümkün olmadığı durumlarda ise en yakın yerleşim 
yerleri olan Turgut Beldesi, Yatağan İlçesi ve/veya Muğla İli merkezinden karşılanacaktır. 

 
İşletme aşamasında çalışacak personelden evsel nitelikli atıksu oluşumu söz konusu 

olacaktır. Çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksular kullanılan suyun 
yine  % 100 atıksuya dönüşeceği varsayımıyla; termik santralde çalışacak 150 personel 
için 22,5 m3/gün,  maden sahalarında çalışacak 150 personel için 22,5 m3/gün, kül 
depolama sahasında çalışacak 10 personel için ise 1,5 m3/gün olacaktır.  

 
Proses kaynaklı atıksular; ön arıtma işleminden kaynaklanan atıksular, kazan blöf 

suları, hava ön ısıtısıcı (Luvo) yıkama suları, demineralize- kondensat arıtma ünitesinden 
kaynaklanan rejenerasyon atıksuları, yağlı atıksular ve diğer sızıntılardır. Kondenserde 
soğutma suyu olarak kullanılacak ve kondenserden ısınarak çıkacak suyun, soğutma 
kulesi yardımıyla soğutularak, sisteme tekrar geri verileceğinden bu ünitede herhangi bir 
atıksu oluşumu söz konusu olmayacaktır.  

 
Kurulması planlanan termik santraldan, kül depolama sahasından ve maden 

sahalarında çalışacak kişilerden oluşacak evsel nitelikli atıksuların arıtılması için Termik 
Santral Alanına paket atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmaktadır. Arazi hazırlık ve 
inşaat aşamalarında kullanılan arıtma tesisleri işletme aşamasında da kullanılacak olup, 
santral alanına 1 adet 500 kişilik paket atıksu arıtma tesisi ve Maden Sahası için de 1 adet 
200 kişilik paket atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Kül depolama sahasında ise 
SKKY “Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 251 sayılı 
Yönetmelik” kapsamında sızdırmasız fosseptik inşa edilerek bu noktadan atıksuyun 
vidanjörler yardımıyla Termik Santral alanındaki paket atıksu arıtma tesisine transfer 
edilmesi planlanmıştır. 

 
Kurulması planlanan termik santralden oluşacak tüm atıksular; yapılacak atıksu 

şebeke hattı ile toplanacaktır. Toplanan atıksular, yapılacak paket atıksu arıtma tesisine 
verilecek ve arıtılan su; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Su Ürünleri Kanunu Ek-5 ve 
Ek-6” da verilen deşarj standartları sağlandıktan sonra ilgili Kurumdan “Deşarj İzin 
Belgesi” alınarak en uygun alıcı ortama verilerek bertaraf edilecektir. Ayrıca 2005/5 sayılı 
Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı genelgesi kapsamında atıksu arıtma tesisi projesi 
onaylatılacaktır.  

 
faaliyetin İnşaat ve işletme aşamalarında karayollarının kullanılmasında 2918 sayılı 

“Karayolları Trafik Kanunu” ve bu kanuna istinaden Karayolları ile ilgili olarak çıkarılan tüm 
kanun ve yönetmeliklerde belirtilen hükümlere uyulacaktır. Ayrıca bozulan yollardan dolayı 
hem çevre köy halkı, hem de nakliye sırasında kullanılacak araçların zarar görmemesi için 
yol boyu sürekli kontroller yapılacak ve gerekli görülen yerlere anında müdahale 
edilecektir.  
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Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yollara herhangi bir zarar verilmeyecek 
olup, zarar verilmesi durumunda tüm zarar, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak 
protokol çerçevesinde yatırımcı firma tarafından karşılanacaktır. Karayoluna giriş-
çıkışlarda ve taşımalarda trafik ile ilgili her türlü güvenlik önlemi, Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda yatırımcı firma tarafından sağlanacaktır. 

 
Ancak proje kapsamında tüm ulaşımın yapılacak servis yolları ve mevcut yollardan 

yapılmasına, tedariklerin dönüşümlü olarak getirilmelerinin sağlanmasına, kullanılacak 
tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma 
alınmasına, bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılmasına ve                 
Trafik Kanunu’na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme 
standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. Yatırımcı firma, gerektiğinde 
bu proje kapsamında kullanacağı tüm yolların rehabilitasyonunu sağlayacaktır. 

 
Karayoluna giriş-çıkışlarda trafik güvenliği açısından her türlü güvenlik önlemi 

Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda Ant Enerji San. ve 
Tic.Ltd.Şti tarafından alınacaktır. 

 
Termik santralin inşaatının tamamlanmasından sonra belirlenen açık alanlarda 

çevre düzenlemesi amacıyla faaliyet sahibi tarafından bitkilendirme çalışmaları 
yaptırılacaktır. Bitkilendirme çalışmaları sırasında birincil öncelik, mevcut zeytinliklerin 
korunması ve sürdürülebilirliği olacaktır.   

 
Termik Santral alanında, arazi hazırlık aşamasında yapılacak kazı çalışmalarında 

toprak yüzeyinde bulunan nebati (bitkisel) toprak yüzeyden alınarak peyzaj çalışmalarında 
kullanılmak üzere saha içerisinde depolanarak, üzeri hava geçirgenli bir malzemeyle 
kapatılıp, muhafaza edilecektir.  

 
Santral yapı inşaatları ve montajlarının tamamlanmasından sonra depolanan bu 

nebati toprak öncelikli olarak kullanılmak üzere bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun 
olarak bitkilendirme ve çevre düzenleme çalışmalarında değerlendirilecektir. Bu çalışmalar 
işletme dönemi için yapılacak bir peyzaj projesi kapsamında uygulanacaktır.  

 
 
Santralda 1 adet baca bulunacak olup, bu baca dışında tesiste herhangi bir baca 

olmayacaktır. Baca gazının atmosferik dağılımını destekleyecek ve santralı çevreleyen 
tepelerin etkisi ile meydana gelebilecek çökelmeyi önleyecek baca yüksekliği 58,75 m 
olarak hesaplanmıştır. Ancak yatırımcı firma tarafından, ANTES’den oluşacak kirletici 
emisyonlarının dağılımının daha iyi olması amacıyla baca yüksekliği 120 m olarak 
öngörülmüştür.   

 
Sonuç olarak; ISCST3 Modeli kullanılarak elde edilen Hava Kalitesine Etki 

Değerleri’ne bakıldığında, kurulması planlanan ANTES kaynaklı oluşması muhtemel 
emisyonların mevcut hava kalitesinin öngörülen sınır değerleri sağlayacağı belirlenmiştir. 

 
Tesis işletmeye geçtikten sonra emisyon sınır değerlerinin aşılması durumunda baca 

yüksekliğinin yükseltilmesi etik ve ekonomik bir yaklaşım olmayıp, yük düşümüne 
gidilmesi, ilave arıtım teknolojilerinin geliştirilmesi veya son alternatif olarak iyileştime 
çalışmaları tamamlanana kadar tesisin durdurulması yaygın olarak kullanılan müdahale 
teknikleridir. Bu bağlamda işletme esnasında hava kalitesi sınır değerlerinin aşılması 
durumunda alınacak birincil önlemlere ek olarak uygun teknoloji seçimi ile çözüm 
oluşturulabilecek veya en son alternatif olarak alınacak tüm tedbirlere rağmen 
yönetmelikte belirtilen standart değerlerin sağlanamaması durumunda SKHKKY gereğince 
santralda yük düşümüne gidilebilecektir.  
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Tesiste yer alan yakma sisteminden kaynaklanacak emisyonların tespiti için baca 
gazı sürekli olarak izlenecek; PM, O2, SO2, CO, NO2, sıcaklık ve kütlesel debinin 
belirlenebilmesi için hacimsel baca gazı debisi yazıcılı ölçüm aletleri ile sürekli olarak 
ölçülecek, otomatik bilgisayar sistemi ile dijital olarak kaydedilecek ve ölçüm sonuçları 
online olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne aktarılacaktır. Ayrıca tesis etki alanında 
(meteorolojik verilerde dikkate alınarak Muğla Valiliği ile koordinasyon içinde) hava 
kalitesinde toz, çöken toz, SO2, NOx, rüzgar yönü ve rüzgar hızını da ölçen hava kalitesi 
ölçüm istasyonu kurulacak ve ölçüm sonuçları sürekli olarak kaydedilip, kontrol edilecektir. 

 
Yine SKHKKY’ nin 6. Maddesi’nin ğ bendi’nde “Tesisin kurulu bulunduğu bölgede 

hava kirleticilerin Ek-2 de belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda, 
tesis sahibi ve/veya işleticisi tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması 
gerektiği” belirtilmekte olup, ANTES faaliyete geçtikten sonra da Muğla Valiliği tarafından 
hazırlanacak eylem planlarına uyulacaktır. Bu kapsamda gerekirse yük düşümüne gitmek 
de dahil olmak üzere tüm önlemler alınacaktır.  

 
Termik Santralden oluşacak küllerin en kötü ihtimalle hiçbir şekilde satılarak 

değerlendirilemediği ve külün tamamının kül depolama sahasına taşınarak depolanacağı 
varsayımıyla küller  %5-15 oranında nemlendirildikten sonra kapalı konveyör bantlar 
yardımıyla Kül Depolama Alanına taşınacaktır.  

 
Kül depolama konusunda en kötü senaryo ele alındığında; santraldan oluşacak 

küllerinin hiçbir şekilde geri dönüşüm yapılarak değerlendirilemediği ve tamamının 
depolanacağı göz önüne alınarak “İN-CO İnşaat Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş”ye Kül 
Depolama sahası ile ilgili olarak fizibilite çalışması yaptırılmıştır.  

 
Türkiye’nin temel sorunu yüksek nüfus artış hızıdır. Bu durum gelişmekte olan bir 

ülke için enerji başta olmak üzere altyapı yatırımlarının zamanında planlanması ve 
gerçekleştirilmesini yaşamsal olarak önemli kılmaktadır. Ülkemiz son otuz yılda üretim 
kapasitesini on kat artırmayı başarmasına rağmen, kişi başına elektrik tüketimi oranı 
bazında en düşük ülkeler sınıfından halen kurtulamamıştir. Türkiye elektrik üretimini her 
on yılda iki kat artırmak durumundadır.  

 
Tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının 

karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sağlanacak sürekli, güvenilir ve kaliteli 
elektrik, yabancı yatırımları Türkiye’ye çekerek, ülkenin endüstriyel açıdan gelişmesine 
katkıda bulunacak; özel sektörde yeni iş alanları yaratılarak kişi başına düşen gelirin 
artmasında rol oynayacaktır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı yörede ciddi istihdam ve gelişme 
sağlanacağından, proje sahasının bulunduğu yörenin yerel yönetimlerine kaynak girdisi 
sağlanmış olacaktır. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM XI 
 

SONUÇLAR
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BÖLÜM X. SONUÇLAR 
 
(Yapılan tüm açıklamaların özeti, projenin önemli çevresel etkilerinin 

sıralandığı ve projenin gerçekleşmesi halinde olumsuz çevresel etkilerin 
önlenmesinde ne ölçüde başarı sağlanabileceğinin belirtildiği genel bir 
değerlendirme, proje kapsamında alternatifler arası seçimler ve bu seçimlerin 
nedenleri) 

 
Dünyada enerji ihtiyacının 1/4‘ünden fazlası, elektrik enerjisi üretiminde ucuz ve 

rekabetçi bir yakıt olması nedeniyle dünya elektrik üretiminin ise yaklaşık % 40’ı                        
kömür ile karşılanmakta olup, bilinen rezervlerin 1990‘lı yıllara ait üretim verileri temel 
alındığında kömürün 200 yıldan fazla bir süre yeterli olacağı tahmin edilmektedir. Bu süre 
doğal gaz veya petrol için geçerli sürenin yaklaşık dört katıdır. Dolayısı ile tüm ülkelerde 
kömürün önemi daha da önem kazanmaktadır. 

 
Elektrik enerjisi tüketimi, ekonomik gelişmenin ve sosyal refahın en önemli 

göstergelerinden biridir. Bir ülkede kişi başına düşen elektrik enerjisi üretimi ve/veya 
tüketimi o ülkedeki hayat standardını yansıtması bakımından büyük önem arz etmektedir. 
Hızla gelişen ve endüstrileşen bir ülke olarak Türkiye, bugün kesintisiz, kaliteli, güvenilir 
ve ekonomik enerji ihtiyacı içerisindedir.  

 
2009 yılı başı itibariyle Türkiye’de kişi başına elektrik enerjisi tüketimi brüt 2.700 

kWh’ye ulaşmış olmasına rağmen, bu rakamın Avrupa’da yaklaşık 6.500 kWh/kişi ve 
dünya ortalamasının ise 2.350 kWh/kişi olduğu dikkate alınırsa; ülkemiz için kişi başına 
düşen elektrik enerjisi tüketiminin oldukça düşük seviyede olduğu gözlenmektedir. Bu 
nedenle, elektrik enerjisi arzının artırılmasının gereği ortadadır. Özellikle ülkemizde, 
gelişmeye bağlı olarak enerji ihtiyacı sürekli artmaktadır. Dolayısıyla bu ihtiyacı karşılamak 
bir zorunluluktur. Bu zorunlu ihtiyacı karşılamakta bu ve benzeri yatırımları hayata 
geçirmek ile mümkündür. Nitekim, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007–2013), İstikrar içinde 
büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi 
toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye vizyonu ve 
Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde hazırlanmıştır. 

 
2009 yılı itibariyle, enerji üretimimizin % 18,5’i yenilenebilir kaynak olarak 

nitelendirilen hidrolik kaynaklardan, % 80,5’i ise fosil yakıtları olarak adlandırılan termik 
(doğal gaz, linyit, kömür, petrol gibi) kaynaklardan üretilmektedir. Son zamanlarda rüzgar 
ve jeotermal şeklinde alternatif kaynaklara önem verilmektedir. 2009 yılı itibariyle rüzgar 
ve jeotermal kaynaklardan enerji üretimimiz, toplam enerji üretimimizin içinde % 1’e 
ulaşmıştır. Nükleer enerji kullanımı için de çalışmalar yapılmaktadır.  

 
Türkiye’de de rezerv zenginliği dikkate alındığında, en güvenilir enerji hammaddesi 

kömürdür. Ülkemizde 1,3 milyar ton taşkömürü rezervi bulunmaktadır. Bu rezervlerimizin 
termik santrallarında değerlendirilmesi ve kömüre dayalı yeni termik santralların kurulması 
gerekmektedir. Çünkü dünyada artan nüfus ve gelişen teknoloji ile birlikte her gün dünden 
daha fazla bir enerjiye ihtiyaç vardır. Kullanılan enerji kaynaklarının birçoğunun 
yenilenebilir kaynak olmaması nedeniyle enerji kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde 
kullanılması günümüzde çok büyük önem taşımaktadır. 

 
Türkiye’nin genel enerji talebi 90.000.000 ton petrol eşdeğeridir. Bu talebin % 38 i 

petrol, % 27  si kömür, % 23 ü doğalgaz ve kalan % 12 lik kısmı başta hidrolik olmak 
üzere yenilenebilir enerji kaynaklarıdır. Türkiye başta petrol ve doğalgaz olmak üzere % 
72 oranında dışa bağımlıdır. 2005 yılı bazında Türkiye nin enerji ithalatı faturası 18 milyar 
ABD Doları dır. Bu değer toplam ithalatımızın %15 ini oluşturmaktadır. Yüksek nüfus 
artış hızı oranına sahip ve gelişmekte olan ülkemizin artan enerji talebi dikkate 
alındığında, enerji ithalat faturasının katlanarak artacağı görünmektedir.  
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Türkiye nin elektrik üretimi 2006 yılında 176,3 milyar kWh, 2007 yılında 191,2 
milyar kWh, 2008 yılında 198,4 kWh ve 2009 yılında ise 194,8 kWh olarak gerçekleşmiştir. 
Ülkemizin büyük ölçüde sanayi yatırımları yapabilmesi için enerji politikasının; mevcut 
tüketim talebinin karşılanmasının yanı sıra, yeni yatırımlar için de gerekli enerji 
altyapısının sağlanması olmalıdır.  

 
Avrupa ülkelerinde kişi başına yıllık ortalama elektrik enerjisi tüketimi yaklaşık  

7.000-8.000 kWh civarında olup; batının önde gelen gelişmiş ülkelerinde bu değerin yılda 
12.000 ile 14.000 kWh civarında olduğu görülmektedir. Karşılaştırma yapmak açısından, 
Türkiye’de kişi başına düşen elektrik enerjisi tüketiminin Almanya ve Fransa’nın beşte biri, 
İngiltere ve İtalya’nın dörtte biri seviyesindedir (WEC,1998).  

 
Almanya elektrik enerjisinin % 50’sini, ABD % 60’ını, Polonya % 96’sını, Güney 

Afrika % 90’ını kömürden karşılamaktadır. Aynı zamanda 2020 yılına kadar dünya enerji 
ihtiyacına paralel olarak elektrik enerjisinin kömürden sağlama oranı % 20’lik bir artışla,          
% 48 seviyelerine çıkacağı tahmin edilmektedir. 

 
Ant Enerji San.Tic.Ltd. Şti. tarafından Muğla İli, Yatağan İlçesi, Turgut Beldesi Kırık  

köyü mevkiinde 45 ha’lık bir alanda kömüre dayalı Termik Santral kurulması  
planlanmıştır. Termik santralın kurulu gücü 160 MW olarak planlanmıştır. Termik Santral 
Alanı ruhsatı firmaya ait olan alan içinde belirlenmiştir.  

 
ANTES, Yatağan yöresindeki linyit rezervlerine dayalı “dolaşımlı akışkan yatak 

teknolojisi” ile kurulacaktır. Akışkan yatak teknolojisi, bir termik santralın çevresel etkilerini 
daha yanma aşamasında minimuma indiren bir proses içermektedir. Dünyada başarılı 
uygulamaları bulunan, güvenilirliği ve yanma veriminin üstünlüğü ile dünyaca kabul 
edilmiş bir teknolojidir.  

 
Akışkan Yatakta Yakma teknolojisinde desülfürizasyon (yanma sırasında oluşan 

SO2 gazının bertarafı) işlemi, ek bir baca gazı arıtma tesisine ihtiyaç olmadan kazan 
içinde gerçekleşir. Bu amaçla kazana kömürle birlikte belirli özelliklere sahip kireçtaşı 
beslemesi yapılarak, yanma sırasında oluşan SO2’ nin tutulması sağlanır. Gazla taşınan 
küçük tanecikler yakıcı çıkışındaki siklonda gazdan ayrılarak yatağa geri beslenmekte bu 
şekilde kömür ve kireç taşının yakıcıda kalma süreleri uzamakta ve dolayısıyla yanma ve 
kükürt tutma verimi artmaktadır.  

 
Santral için gerekli yakıt ihtiyacının en uygun şartlarda karşılanabilmesi için, mevcut 

linyit kömürü rezervi bakımından zengin olan, bölgeye yakın ve işletme ruhsatları firmaya 
ait alanlarda Uzun Ayak Madencilik teknolojisi ile (tam mekanize) yer altı işletmesi 
yapılması planlanmaktadır. 

 
Proje kapsamında desülfürizasyon amacıyla kazanda kömürle birlikte yakılacak 

kireçtaşı  bölge kaynaklarından satın alınmak suretiyle temin edilecektir.  
 
Termik Santralin su ihtiyacının, yine aynı mevkide açılacak olan kuyular vasıtasıyla 

yeraltı su kaynaklarından ve uzun ayak madencilik teknolojisi ile yeraltından kömürün 
çıkarılması sırasında galerilerden gelecek olan sudan  temin edilmesi planlanmaktadır. Bu 
konu ile ilgili olarak DSİ’nin görüşleri ve izinleri alınacaktır. 

 
Termik Santralde Heller Tipi (Kapalı Kuru Tip) Soğutma Sistemi uygulanacağından 

su ihtiyacının yaklaşık 20 lt/sn olacağı hesaplanmıştır. Proje ile ilgili alanları gösterir 
1/25.000 ölçekli topografik harita eklerde verilmiştir. (Bkz. Ek-2)  
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Akışkan yatakta yakma tesislerinde yanma sonrası oluşan kuru ve depolanabilir kül 
ve alçıtaşı elde edilmektedir. Bu kül; uçucu kül olarak alınabildiği gibi kazan altından da 
alınabilmekte olup; atık çamur stabilizasyonu, yol yapımında taban malzemesi, atık 
alanlarının kapatılması, açık maden ocaklarının geri kazanımında dolgu maddesi olarak, 
alçıpan ve  briket sanayinde,  çimento fabrikalarında klinkere katkı malzemesi olarak  
kullanılabilir.  

 
Ayrıca en olumsuz senaryo dikkate alınarak santralden çıkacak özel atık 

kapsamında yer alan kül, cüruf ve alçıtaşının hiçbir şekilde geri kazanım, vb. başka bir 
değerlendirme yapılamadığı varsayılarak kül depolama alanı planlanmıştır. Termik 
Santralin işletmesi sırasında ortaya çıkacak olan bu küllerin depolanabilmesi için yine aynı 
bölgede bir adet “Kül Depolama Sahası” tespit edilmiştir. Kül Depolama Alanı yaklaşık    
36 ha büyüklüğünde ve yine ruhsatı firmaya ait alan içindedir.    

 
Proje kapsamında santralin çalışma süresi 7500 saat/yıl; projenin ekonomik ömrü 

ise 30 yıl olarak belirlenmiştir. Kurulması planlanan termik santralın ısıl gücü 389,6 MW, 
kurulu gücü 160 MW; yıllık ortalama brüt üretim 1.200.000.000 kWh, net üretim ise 
1.098.000.000 kWh olarak planlanmıştır. Bu üretimin % 8,5’i iç tüketim, % 2,5’ inin ise 
dağıtım ve iletim kaybı olacağı varsayımıyla satılabilir net elektrik enerjisi miktarı 
1.068.000.000 kWh/yıl olacaktır.            

 
Santralde; 2482 kcal/kg alt ısıl değerine sahip 142 ton/saat linyit kömürü,                

6,5 ton/saat kireçtaşı ve 72 m3/saat (20 lt/sn) su kullanılacaktır. Santralın kurulacağı 
bölgede, su kaynaklarının yetersizliği nedeniyle, Islak (açık) soğutma kulesi tipi yerine 
aşağıda çalışma prensibi gösterilen ve Heller tipi olarak da adlandırılan Kuru (kapalı) tip 
soğutma suyu çevrimi kullanılacaktır.  

 
Üretilen elektrik enerjisi, EPDK’dan lisans alınmasını takiben TEIAŞ’la yapılacak 

Bağlantı Anlaşmasına göre, TEİAŞ’ın vereceği karara bağlı olarak en yakın trafo 
merkezine (Yatağan TM) veya Santral mahalline çok yakından geçen YG İletim Hatlarına 
girdi-çıktı şeklinde bağlanarak enterkonnekte ulusal şebekeye ulaştırılacaktır. 20.02.2001 
tarih ve 4628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamen serbest piyasada satılarak 
değerlendirilecektir. 

 
ANTES Projesinde elektrik üretimi için yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği”ne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan, ÇED Olumlu kararından 
sonra gerekli Üretim Lisansı alınacaktır. 

 
Proje alanı ile ilgili 25.08.2009 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla-Denizli Planlama 

Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre Termik Santral kurulması planlanan 
alan “Orman Alanı”, ve “Makilik Fundalık Çalılık Alan”, çok küçük bir bölümü ise “Tarımsal 
Nitelikli Arazi”, Kül Depolama Sahası “Orman Alanı” olarak işaretlenmiştir. (Bkz. Ek-3) 

 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritasına göre Termik 

Santral Alanının küçük bir bölümü “III. Sınıf Sulu Tarım Arazisi, geri kalanı ise VII. Sınıf 
Fundalık Alan”, Kül Depolama Sahasının tamamı  “VII. Sınıf Fundalık Alan” olarak 
işaretlenmiştir (Bkz. Ek-4). 

 
2000-2001 tarihlerinde yapılan Muğla-Yatağan-Turgut Orman Meşcere Haritasına 

göre Termik Santral alanı; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık alan 
(BÇz.M-T), Kül Depolama Sahası; ziraat alanı (Z-1), Bozuk Kızılçam-Meşe-Taşlık Kayalık 
alan (BÇz.M-T) olarak işaretlenmiştir (Bkz. Ek-5).  
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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nün 02.10.2009 tarih ve 
B.18.1.OGM.1.22.03.240.05.29.11/5344-13235 sayılı yazı ile göndermiş olduğu İnceleme 
ve Değerlendirme Formu’na göre, inceleme yapılan toplam 139 ha’lık alan içinde (Termik 
Santal Alanı, Kül Depolama Sahaları toplam alan)12 ha’lık bir alanın “Orman Sayılan 
Alan” geriye kalan 127 ha’lık alanın ise “Orman Sayılmayan Alan” kapsamında olduğu 
belirtilmiştir. 2009 yılı içerisinde Maliye Hazinesinden tahsisen alınan bu 12 ha’lık alanın 
ağaçlandırıldığı belirtilmiştir. 

 
Önerilen Yatağan Turgut Termik Santralının  160 MW kurulu güce sahip olması 

planlanmaktadır. Sistem, dolaşımlı akışkan yataklı kazan (460 ton/saat) ve buhar 
türbininden (160 MW) oluşacaktır. Bu tasarım kapsamında, akışkan yataklı kazan yanma 
sistemi, termik enerji çevrimi sistemi, ana ve yardımcı yakıt sistemi ve ekipmanları, santral 
ana bina düzenlemesi, bakım atölyeleri, hava kompresörleri ve diğer yardımcı araçlar 
bulunmaktadır.  

 
Toplam 45 ha’lık bir arazide kurulması planlanan santral sahası içinde bulunacak 

önemli faaliyet üniteleri aşağıda verilmiştir.  
 

 Buhar üretim ünitesi (dolaşımlı akışkan yataklı kazan) ve yardımcı tesisleri 
(ana yakıt besleme sistemi, yardımcı yakıt besleme sistemi, birincil ve ikincil 
hava sistemleri, baca gazı sistemi vb.), 

 Buhar türbinleri ve jeneratörler, 
 Soğutma Suyu Sistemi, 
 Su hazırlama Tesisleri, 
 Kömür alma ve  ve kül atma tesisleri,  
 Kömür ve Kireçtaşı hazırlama tesisleri, 
 Elektrostatik Filtre Sistemi, 
 Yangın söndürme sistemi, 
 Akaryakıt tesisleri, 
 Mekanik-elektrik atölyesi, 
 İdari/yardımcı binalar ve diğer üniteler. (Kireçtaşı Siloları, alçak, orta ve yüksek 

gerilim şalt techizatı ve yardımcıları, kontrol kumanda techizatı ve yardımcıları, 
kondensat arıtma üniteleri, laboratuarlar vb.) 

 
Üretilen elektrik enerjisi, EPDK’dan lisans alınmasını takiben TEIAŞ’la yapılacak 

Bağlantı Anlaşmasına göre, TEİAŞ’ın vereceği karara bağlı olarak en yakın trafo 
merkezine (Yatağan TM) veya Santral mahalline çok yakından geçen YG İletim Hatlarına 
girdi-çıktı şeklinde bağlanarak enterkonnekte ulusal şebekeye ulaştırılacaktır. 20.02.2001 
tarih ve 4628 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası 
Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde tamamen serbest piyasada satılarak 
değerlendirilecektir. 

 
ANTES Projesinde elektrik üretimi için yürürlükteki “Elektrik Piyasası Lisans 

Yönetmeliği”ne göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan, ÇED Olumlu kararından 
sonra gerekli Üretim Lisansı alınacaktır. 

 
Projenin arazi hazırlama ve inşaat aşamasında yapılacak çalışmalardan 

kaynaklanacak toz, gürültü vb. etkiler kısa vadeli ve geçici olacaktır. Arazi hazırlama ve 
inşaat aşamasında çevresel etki alanının belirlenmesinde; yapılan emisyon ve gürültü 
hesaplamaları dikkate alınmıştır. 

 
İnceleme alanı içerisinde yapılan modelleme çalışması sonucunda yer seviyesi toz 

emisyonu değerleri SKHKYY Ek-2’de belirtilen UVS ve KVS değerlerini aşmamaktadır. Bu 
nedenle arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çevresel etki alanı gürültü modellemesi 
dikkate alınarak proje alanı merkez olmak üzere 7 km, yarıçaplı dairesel bir alan olarak 
belirlenmiştir.  
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İşletme aşamasındaki çevresel etkiler ise uzun süreli etkiler olup, bu aşamadaki 
çevresel etkiler Bölüm V.2’de detaylı olarak açıklanmıştır. Projenin hava kalitesine 
etkilerini belirlemek amacıyla SKHKKY Ek-2’de belirtildiği üzere; tesisi merkez alacak 
şekilde oluşturulan 14 km x 14 km’lik bir inceleme alanı çerçevesinde modelleme 
çalışması gerçekleştirilmiştir. 

 
Faaliyetin işletme aşamasında çevresel etki alanı; yapılan hava dağılım modelleme 

çalışmaları ve gürültü hesaplamaları da dikkate alınarak, baca merkez olmak üzere yine  
7 km yarıçaplı dairesel bir alan olarak belirlenmiştir.  

 
ANTES projesi kapsamında gerekli kömür firmaya ait ruhsatlı alanları içeren bölge 

kaynaklarından, kireçtaşı ise bölgedeki kireçtaşı ocaklarından satın alınmak suretiyle 
temin edilmesi planlanmaktadır.  

  
ANT Enerjiye Ait Sahalarda Görünür Rezerv  : 41.800. 000 tondur. 
75300 ruhsat numaralı sahada    : 28.100 000 ton,  
38566 ruhsat numaralı sahada    : 13.700.000 ton 
Muhtemel Rezerv     :   4.000.000 ton  
Sahadaki Toplam Jeolojik Rezerv   : 50.000.000 ton  tahmin edilmektedir. 

 
Sahada yer altı madencilik yöntemi ile kömür işletmeciliği yapılacağından, yer altı 

emniyet topukları ve üretim zayiatı düşüldükten sonra teorik olarak görünür rezervin %75 
nin üretilebileceği hesaplanmakta olup, toplam üretilebilir rezerv miktarı 30.000.0000 ton 
dur. 
 

Rezerv miktarları ile ilgili detaylı çalışmalar, kesin işletme projesinin 
hazırlanmasına yönelik “Maden Fizibilite  ve İşletme Projesi Hazırlanması Çalışmaları “ ile 
kesinleştirilecektir. 

 
Kömüre dayalı termik santrallardaki ana işlem, kömürde var olan kimyasal enerjinin 

elektrik enerjisine dönüştürülmesidir.  
 
Planlanan ANTES Projesindeki prosesi kısaca tanımlamak gerekirse; linyit kömürü, 

kazanda “Dolaşımlı Akışkan Yatakta Yakma Teknolojisi”ne göre yakılacak ve yanma 
sonrası oluşan yüksek ısı ile bir takım arıtma işlemleri sonrası saflaştırılan su yüksek 
basınç ve sıcaklıkta buharlaştırılacaktır. Yüksek basınç ve sıcaklıkta elde edilen buharın, 
buhar türbini çalıştırarak mekanik enerjiye dönüştürmesi ve türbinin de jeneratörü 
çalıştırarak elektrik enerjisine dönüştürülmesi sağlanacaktır.  

 
Prosesi daha detaylı açıklamak amacıyla, proses üniteleri 3 ana ve 6 yardımcı olmak 

üzere toplam 9 ünite başlığında irdelenmiştir: 
 
A- Ana Üniteler 
 
A.1- Akışkan Yatakta Yakma Kazanı 
A.2- Buhar Türbin Jeneratörü 
A.3- Soğutma Sistemi 
 
B-Yardımcı Üniteler 
 
B.1- Yakıt Hazırlama ve Besleme Sistemi 
B.2- Kireçtaşı Hazırlama ve Besleme Sistemi 
B.3- Su Hazırlama ve Arıtma Sistemi 
B.4- Kül Alma/Uzaklaştırma Sistemi ve Kül Depolama Alanı 
B.5- Elektrostatik Filtre 
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B.6- Diğer Üniteler (Kireçtaşı Siloları, Alçak, Orta ve Yüksek Gerilim Şalt Techiatı ve 
Yardımcıları; Kontrol ve Kumanda Techizatı ve Yardımcıları, Kondensat Arıtma Üniteleri   

 
Tesiste ayrıca, İşletme Binası, İdari ve Yardımcı Binalar, Ambarlar, gerekli Atelyeler, 

Garaj, Bekçi Kulübesi, Güvenlik Çitleri ve Tesis içi Yollar bulunacaktır. 
 
ANTES Projesi için proje alanı ve çevresinde, ÇED Çalışması’na done oluşturmak, 

ÇED Raporu’nda çevresel etkileri tespit edebilmek, olumlu ve olumsuz etkileri 
belirleyebilmek ve değerlendirmek amacıyla mevcut durumun tespiti amacıyla bir dizi 
çevresel etüt, ölçüm ve analiz çalışmaları yapılmıştır.  

 
Proje sahasının kuzeydoğusunda Hacıbayramlar Köyü ve Genekler Mahallesi, 

doğusunda Yapraklı Mahallesi kuzeybatısında Aytabanlar Mahallesi, batısında Batak 
Mahallesi, ve Kırık Köyü, güneybatısında Zeytinköy, güneyinde Turgut beldesi, 
güneydoğusunda Yatağan İlçesi bulunmaktadır. 

 
Ant Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti. tarafından 45 ha’lık alanda kurulması planlanan 

ANTES için arazi hazırlık ve inşaat çalışmaları kapsamında saha tesviye işlemleri, 
yapıların temel kazıları, yapıların inşası, kaba ve ince işlerin yapımı, ısıtma, havalandırma 
ve sıhhi tesisatların montajı ve en son olarak da çevre düzenleme işlemleri yapılacaktır. 
Vaziyet Planında Termik Santral alanı üzerinde tesislerin yerleşimlerine bağlı olarak 
yaklaşık 65.000 m2 alanda yapılacak kazı, dolgu, tesfiye çalışmaları sonucu yaklaşık 
400.000 m3 ‘lük bir hafriyat gerçekleştirileceği tahmin edilmektedir.   

 
Kül depolama alanı 36 ha alana ve yaklaşık 10.440.000 ton  (7.457.142,8 m3) hacme 

sahip olup Termik Santral Alanının yaklaşık 1,5 km kuzeybatısında yer almaktadır. Kül 
depolama alanında ise gerekli hacmin sağalanabilmesi amacıyla yaklaşık 4.500.000 m3  iç 
kazı yapılması planlanmaktadır. Bu kazının yaklaşık 20 yıllık bir zaman sürecinde 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

 
Kömür konveyör hattı toplam 1300 m, kül konveyör hattı toplam 1.500 m 

uzunluğundadır. Toplam 2.800 m’lik konveyör hattının hafriyat ve inşaat çalışmaları 8.400 
m2 alanda gerçekleştirilecek olup, yaklaşık 8.400 m3 hafriyat yapılması planlanmaktadır. 

 
Kesin lokasyon, uzunluk ve çapları “Maden Fizibilite ve İşletme Projesi Hazırlanması 

Çalışmaları” sonucunda belli olacak olan ve 3 yada 4 yıllık hazırlık döneminde; kömür 
nakliye, malzeme ve insan ulaşımı ve havalandırma için ana nakliye galerileri inşa 
edilecektir. Bu galeriler ortalama 19 m2 çapında ve çok büyük bölümü taşta (üst örtü 
formasyonu) sürülecektir. Bu galerilerin toplam uzunluğu 5.000 mt civarında tahmin 
edilmekte olup, (5000 m x 19 m3 = 95.000 m3) yaklaşık 100.000 m3 hafriyat olacaktır.   

 
Hafriyat işlemleri sırasında herhangi bir kırma ve öğütme işlemi yapılmayacak olup, 

çalışmalarda kullanılacak olan taş, çakıl, kum, çimento vb. maddeler inşaat alanına hazır 
olarak getirilecektir. Bu nedenle içme ve kullanma suyu temin edilen kıta içi yüzeysel su 
havzasındaki derelerden taş, kum, çakıl vb. malzeme çıkarılmayacaktır. 

 
Proje kapsamında yapılacak hafiyat çalışmaları 4 farklı başlık altında incelenmiş 

olup, bunlar; 
 
• Santral sahasında yapılacak hafriyat ve inşaat çalışmaları, 
• Kül depolama alanında yapılacak hafriyat çalışmaları, 
• Kömür sahalarında yapılacak ön hazırlık ve hafriyat çalışmaları. 
• Kül ve Kömür konveyör hatları için yapılacak hafriyat ve inşaat çalışmaları 
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Proje kapsamında yapılacak kazı işlemlerinde toprak yüzeyinden en fazla 30 cm 
kalınlığındaki bitkisel toprak sıyrılarak "Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği"nde verilen standartlara göre proje sahası içerisinde eğimi % 5’ten 
fazla olmayan bir yerde geçici olarak depolanacak ve inşaat işlemlerinin 
tamamlanmasından sonra yapılacak çevre düzenleme işlemlerindeki yeşil alan 
oluşturmada kullanılacaktır. Ayrıca proje sahasının mevcut durumunun tespit edilmesi 
amacıyla gerekli toprak analizleri yapılmış olup, ölçüm sonuçları ektedir. Bitkisel toprağın 
altında kalan hafriyat ise dolgu, arazi tesviye ve peyzaj çalışmalarında kullanılacaktır.  

 
Oluşabilecek emisyonlar için hesaplamalar, “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin 

Kontrolü Yönetmeliği” Tablo 12.6’de belirtilen “Toz Emisyonu Kütlesel Debi 
Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri” kullanılarak yapılmış ve 
değerlendirilmiştir. 

 
Kurulması planlanan proje kapsamında hava kirlenmesine katkı değerlerinin 

hesaplanması amacıyla ISCST3 Modeli kullanılarak tesisin bölgede yaratacağı muhtemel 
kirlilik yükü tahmin edilmiştir. Tesis etki alanı içerisinde; saatlik, 24 saatlik (günlük) ve yıllık 
ortalama kirletici YSK değerleri µg/m3 cinsinden belirlenmiş ve ISCST3 model çıktıları 
ÇED Raporu eklerinde verilmiştir. 

 
Arazide oluşabilecek tozlanmayı minimuma indirgemek için emisyon kaynağında 

savurma yapmadan doldurma ve boşaltma işlemlerinin yapılması, yollarda tesviye 
yapılması, malzeme taşınması sırasında araçların üzerinin branda ile kapatılması ve 
malzemenin üst kısmının %10 nemde tutulması gibi önlemler alınacaktır. Ayrıca gerektiği 
durumlarda proje alanında bulunan yollar düzenli olarak arazöz araçlar ile sulanacaktır. 

 
Ayrıca proje kapsamında yapılacak depolamalar ile ilgili olarak Sanayi Kaynaklı 

Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nin “İzne Tabi Tesisler İçin Emisyon Sınırları” ekinde 
(Ek-1) belirtilen, açıkta depolanan tozlu yığma malzemelerle ilgili hava kalitesi 
standartlarını karşılama hususlarına uyulacaktır. 

 
Hava kirliliğinin önlenmesi için alınacak önlemler aşağıda maddeler halinde 

özetlenmiştir: 
 
- Taşıma yapılan kamyonların üstünün örtülmesi, 
- Şantiye sahaları içinde hareket eden kamyonlara hız sınırlaması getirilmesi, 
- Savurma yapılmadan doldurma boşaltma yapılması, 
- Şantiye sahaları içinde taşıma yollarının sulanması, 
- Gerektiği taktirde servis yollarının da sulanması. 
 
Bunlara ek olarak, araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma 

indirgenmesi için, 08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı 
Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç 
ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve 
bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu’na 
uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına uygun 
yükleme yapmalarına dikkat edilecektir.  

 
Kurulması planlanan termik santralın, kül depolama alanının ve maden sahalarının 

arazi hazırlık ve inşaat aşamasında çalışacak personelin içme-kullanma ihtiyacı ve arazi 
hazırlık-inşaat çalışmalarında tozlanmayı önlemek amacıyla su gereksinimi olacaktır.  
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Kurulması planlanan ANTES’in işletme aşamasında, santralde yer alacak çeşitli 
işlem ve fonksiyonların yürütülebilmesi için toplam 72 m3/saat su kullanımı söz konusu 
olacaktır. Bu işlem ve fonksiyonları genel olarak kazan make-up (besleme) suyu ve 
soğutma suyu olmak üzere 2 başlık altında değerlendirilmiştir.  

 
Arazi hazırlık ve inşaat çalışmalarında çalışacak kişiler için gerekli toplam                    

109,5 ton / gün’lük su ihtiyacının ve işletme sırasında çalışacak kişiler için gerekli toplam      
46,5 ton / gün’lük su ihtiyacının ve ayrıca tozlanma için gerekli olacak 150 ton / gün’lük  
sulama suyu ihtiyacının yine aynı mevkide açılacak olan kuyular vasıtasıyla yeraltı su 
kaynaklarından temin edilmesi planlanmaktadır.  

 
Kazan suyu için su hazırlama, arıtma ve demineralizasyon üniteleri kurulacaktır. 
 
Arazi hazırlama ve inşaat aşamasında çalışacak personel için proje sahası 

içerisinde kurulacak geçici şantiye yapılarından (prefabrik evler, ofisler, yemekhane, 
yatakhane vb. den) kaynaklanacak evsel nitelikli atıksular; kullanılan suyun % 100 
atıksuya dönüşeceği varsayımıyla; termik santralde çalışacak 500 personel için               
75 m3/gün, maden sahalarında çalışacak 200 personel için 30 m3/gün ve kül depolama 
sahasında çalışacak 30 personel için 4,5 m3/gün olacaktır.  

 
Kurulması planlanan termik santralden oluşacak tüm atıksular; yapılacak atıksu 

şebeke hattı ile toplanacaktır. Toplanan atıksular, yapılacak paket atıksu arıtma tesisine 
verilecek ve arıtılan su; “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” ve “Su Ürünleri Kanunu Ek-5 ve 
Ek-6” da verilen deşarj standartları sağlandıktan sonra ilgili Kurumdan “Deşarj İzin 
Belgesi” alınarak en uygun alıcı ortama verilerek bertaraf edilecektir. Ayrıca 2005/5 sayılı 
Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı genelgesi kapsamında atıksu arıtma tesisi projesi 
onaylatılacaktır.  

 
Kurulması planlanan termik santraldan, kül depolama sahasından ve maden 

sahalarında çalışacak kişilerden oluşacak evsel nitelikli atıksuların arıtılması için Termik 
Santral Alanına paket atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmaktadır. Arazi hazırlık ve 
inşaat aşamalarında kullanılan arıtma tesisleri işletme aşamasında da kullanılacak olup, 
santral alanına 1 adet 500 kişilik paket atıksu arıtma tesisi Maden sahasına ise 1 adet 200 
kişilik atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Kül depolama sahasında ise SKKY 
“Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 251 sayılı 
Yönetmelik” kapsamında sızdırmasız fosseptik inşa edilerek bu noktadan atıksuyun 
vidanjörler yardımıyla Termik Santral alanındaki paket atıksu arıtma tesisine transfer 
edilmesi planlanmıştır. 

 
Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü Cevher Yatağı Modelleme ve 

Ocak Tasarım Ekibi (HÜ-MODEST) tarafından hazırlanan “Muğla, Yatağan, Turgut İR 
38556 ve İR 75300 no’lu linyit sahalarında yapılması planlanan yer altı işletme Projesi için 
Tasman Ön Değerlendirme Raporu” hazırlanmıştır. 

 
Bu rapor kapsamında öncelikle proje alanı kısaca tanıtılmış, modellenen kömür 

damarının geometrisi ve yapısı hakkında bilgiler verilmiştir. Üretim sonrasında oluşması 
muhtemel tasman miktarı ve karakteristiği hakkında bilgiler sunulmuştur. Bu bağlamda 
tasman oluşum mekanizması ve etkileyen faktörler hakkında literatür bilgisi de verilmiştir. 
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 (1)  T.C. Çevre Bakanlığı, Belediyeler İçin Çevre El Kitabı, Çevre Kirliliğini Önleme ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 1998

Üretilmeye uygun niteliklere sahip olduğu belirlenen kömür damarının kalınlığı        
1-9,5 m arasında değişmektedir. Kalınlık değişimi işletmecilik açısından olumsuz bir 
durum olarak değerlendirilmelidir. Kalınlık değişimine bağlı olarak üretim yönteminde bazı 
değişikliklerin yapılması gerekeceğinden yapılacak işin standartını oluşturmak 
güçleşecektir. Tasman açısından üretim şekli değerlendirildiğinde, benzer koşullar için 
dünyada önerildiği şekilde, üretilen damar kalınlığının yaklaşık %70’i kadar yerüstünde 
tasman olması beklenmelidir. Üretilecek damar kalınlığının 2-9 m arasında olması 
nedeniyle yerüstünde yaklaşık 1,5-5 m arasında tasman olması kaçınılmazdır. Bu 
miktarda bir tasmanın oluşum evresinde yerüstü faaliyetlerini tamamen önleyici nitelikte 
olması beklenmelidir. Tasman etkisi geçtikten sonra (altında yapılan üretimden yaklaşık 
bir yıl sonra) arazi tekrar tarım amaçlı olarak kullanılabilir. Tasman oluşum mekanizması 
başlığı altında da açıklandığı üzere tasman oluşurken yerüstünde referans alınan bir 
nokta doğrudan düşey yönde oturmamaktadır. Bu referans noktası önce çekme 
gerilmelerine, daha sonrada sıkıştırma gerilmelerine maruz kalacaktır. Bu itibarla, 
madencilik faaliyetleri öncesinde, yerüsütüne döşenecek olan sulama sistemi borularının 
ve kanaletlerinin bu durumdan olumsuz etkileneceği anlaşılmaktadır. 

 
Sonuç olarak, tasman etkisi sadece üretimin yapılmakta olduğu sahanın üzerinde 

gözleneceğinden, etki alanı dışında kalan diğer tarım bölgelerinde faaliyetlerin 
sürdürülmesinde bir sakınca görülmemektedir. Ancak sulama sistemi kurulu faaliyetlerinin 
üretimi tamamlanan bölgeden başlanarak üretim çalışmaları ile senkronize bir şekilde, 
ardışık olarak yapılması en doğru çözüm olacaktır. 

 
Planlanan termik santralın arazi hazırlanması ve inşaat aşamasından ünitelerin 

faaliyete açılmasına dek yapılacak çalışmalarda oluşacak katı atıkları, çalışanlardan 
kaynaklı evsel nitelikli atıklar, prefabrik şantiye binaları kurulması durumunda oluşacak 
arıtma çamuru, inşaat malzemeleri kaynaklı katı atıklar, çalışacak araçlardan kaynaklı atık 
yağlar ve ambalaj atıkları olarak sıralamak mümkündür. 

 
İşletme aşamasında ise yine çalışan kişilerden evsel nitelikli katı atık, arıtma 

tesisinden arıtma çamuru, tıbbi nitelikli katı atık, ambalaj atıkları, pil ve aküler ve 
prosesten kül ve alçıtaşı oluşması söz konusu olacaktır.  

 
Evsel nitelikli katı atıklar, proje sahası içerisinde çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı 

kapalı çöp bidonlarında toplanarak; geri kazanımı mümkün olan atıklar ayrı konteynırlarda 
biriktirilerek geri kazanım firmalarına  verilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan organik 
atıklar ise çeşitli noktalara yerleştirilen ağzı kapalı çöp bidonlarında toplanarak; Turgut 
Belediyesi tarafından periyodik olarak alınacaktır. 

 
Atıksu arıtma tesisinden oluşacak arıtma çamurları ise arıtma sistemi kapsamında 

bulunan şartlandırma ve filtrasyon işlemlerinden geçirilerek, “Katı Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği” Madde 28’e göre su içeriği % 65’e getirilerek Turgut Belediyesi’nin belirttiği 
alana iletilerek bertaraf edilecektir. 

 
Arazi hazırlama ve inşaat çalışmalarından ise; parça demir, çelik, sac, ambalaj 

malzemesi ve benzeri katı atıklarla birlikte elek üstü malzeme (taş, blok, çakıl vb.) atıkları 
oluşacaktır.Bu atıklar hurda olarak toplanarak, proje alanı içinde uygun bir yerde depo 
edilecek ve geri kazanımı mümkün olan atıklar yeniden kullanılacak, geri kazanımı 
mümkün olmayan atıklar ise yine Turgut Belediyesi tarafından alınarak bertaraf edilecektir.  
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Tesiste işletme aşamasında çalışacak kişilerin sağlık sorunlarına müdahale etmek 
amacıyla yapılması planlanan ayakta tedavi amaçlı revir ünitesinden oluşacak atıkların 
miktarı belirlenememekle birlikte çok az miktarda olması tahmin edilmektedir. Oluşan tıbbi 
atıklar, “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”nin 8. Maddesi’nde belirtilen “tıbbi atık 
üreticilerinin yükümlülükleri” uyarınca diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve Yatağan  
Belediyesi’ne teslim edilecektir. Tıbbi atıkların kaynağında ayrılması ve biriktirilmesi ile 
ilgili yönetmelik şartları yerine getirilecektir. 

 
Ambalaj kağıdı, pet şişe, cam şişe vb. atıklar ise “Ambalaj Atıkların Kontrolü 

Yönetmeliği” 27. Maddesi uyarınca; kullanılan malzeme ve oluştuğu kaynağa 
bakılmaksızın, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı geri kazanım firmalarına 
satılarak değerlendirilecektir. Ayrıca, aynı Yönetmelik uyarınca piyasaya sürülen 
ambalajlarla ilgili bildirim ve geri kazanım yükümlülükleri yerine getirilecektir. Tehlikeli 
kapsamına giren ambalaj atıkları ise, bertaraf edilmek üzere bu konuda lisanslı firmalara 
verilerek bertaraf edilecek olup, atıkların taşınmasının lisanslı araçlarla yapılmasına dikkat 
edilecektir. 

 
İnşaat ve işletme aşamasında çalışacak araçların bakım ve onarımları en yakın 

yetkili serviste yapılacak, dolayısıyla araçlardan herhangi bir atık yağ oluşması söz 
konusu olmayacaktır. Projenin işletme aşamasında oluşacak tüm katı atıklar için “Katı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”, “Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”, “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, “Ambalaj 
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” ve “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hususlarına 
uyulacaktır. 

 
Bertaraf tesislerine aktarılıncaya kadar “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 4. ve 5. 

Bölümlerde öngörülen şartlar sağlanarak, işletme içinde, standartlara uygun geçici 
depolarda depolanacaktır. Daha sonra Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış 
firmalara satılarak değerlendirilecektir. Atık yağların bertaraf tesislerine taşınması lisanslı 
bir taşıyıcı vasıtası ile yapılacaktır.  

 
Proje kapsamında oluşacak katı atıklar, proje alanında uzun süre 

depolanmayacağından koku, görünüş, sızıntı gibi herhangi bir probleme neden 
olmayacaktır. Ayrıca proje kapsamında oluşacak tüm katı atıkların (yemek artığı, ambalaj 
kağıdı, pet şişe, cam şişe vb.) “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Madde 18’de belirtildiği 
üzere; denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere ve ormanlara dökülmesinin 
yasak olduğu konusunda çalışanlar uyarılacaktır. 

 
Proje kapsamında çalışacak araçlardan kaynaklanacak emisyonların minimuma 

indirgenmesi için, “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı 
Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik’in 7. Maddesi uyarınca; kullanılacak tüm araç 
ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve 
bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılacaktır.  

 
Faaliyetin tüm aşamalarında; ruhsat ve sertifika verme, maden arama, işletme 

dönemleri işlemlerine, ruhsat alanlarının değiştirilmesine, faaliyetlerin denetim ve 
kontrolüne,  buluculuk hakkına, terk, devir ve intikal işlerine, arama ve  işletmede cevher 
üretim esaslarına, ruhsat sahipleri tarafından düzenlenecek belgelere, ödenecek 
bedellere, faaliyette bulunmak için alınacak izinlere, maden sicili, kamulaştırma 
işlemlerine, ilişkin usul ve esasları kapsayan; ‘‘Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği’’ 
hükümlerine uyulacaktır. 
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ANTES’in inşaatı sırasında ortalama 500 kişi, maden sahalarında ise ortalama  200 
kişi çalışacak olup, çalışanların meslek grupları arasında mühendisler, teknisyenler, kazan 
yapımcıları ve montajcılar, marangozlar, duvarcılar, elektrikçiler, kaynakçılar, operatörler, 
şöförler ve vasıflı-vasıfsız inşaat işçileri yer alacaktır.  

 
Bu personel (özellikle vasıflı-yarı vasıflı-vasıfsız işçiler) mümkün olduğu kadar 

yöreden temin edilecek olup, bölge dışından gelecek kişiler için prefabrik bekar lojmanları, 
yemekhane, soyunma binası ve sağlık tesisi inşa edilecektir. Personelin santral sahasına 
taşınmaları servis araçları ile yapılacaktır. Çalışanların ihtiyaçları mümkün olduğunca 
santral sahasından karşılanmaya çalışılacak, mümkün olmadığı durumlarda ise en yakın 
yerleşim yerleri olan Turgut Beldesi, Yatağan İlçesi ve/veya Muğla İli merkezinden 
karşılanacaktır. 

 
Ayrıca İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün ilgili maddeleri doğrultusunda tüm 

çalışanlara ortam risklerine göre belirlenmiş standartlara uygun koruyucu malzemeler 
verilerek, kullanım şartlarına uymaları sağlanacaktır. 

 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında yollara herhangi bir zarar verilmeyecek 

olup, zarar verilmesi durumunda tüm zarar, Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak 
protokol çerçevesinde yatırımcı firma tarafından karşılanacaktır. Karayoluna giriş-
çıkışlarda ve taşımalarda trafik ile ilgili her türlü güvenlik önlemi, Karayolları 2. Bölge 
Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda yatırımcı firma tarafından sağlanacaktır. 

 
Ancak proje kapsamında tüm ulaşımın yapılacak servis yolları ve mevcut yollardan 

yapılmasına, tedariklerin dönüşümlü olarak getirilmelerinin sağlanmasına, kullanılacak 
tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma 
alınmasına, bakımları bitene dek çalışmalarda başka araçlar kullanılmasına ve                 
Trafik Kanunu’na uygun şekilde çalışmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme 
standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. Yatırımcı firma, gerektiğinde 
bu proje kapsamında kullanacağı tüm yolların rehabilitasyonunu sağlayacaktır. 

 
Karayoluna giriş-çıkışlarda trafik güvenliği açısından her türlü güvenlik önlemi 

Karayolları İzmir 2. Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda Ant Enerji San. ve 
Tic.Ltd.Şti tarafından alınacaktır. 

 
İşletme aşamasında; santralda muhtelif proseslerden ve işletmede çalışacak 

kişilerden evsel nitelikli atıksu oluşumu söz konusu olacaktır.  
 
İşletme aşamasında çalışacak personelden evsel nitelikli atıksu oluşumu söz konusu 

olacaktır. Çalışacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksular kullanılan suyun 
yine  % 100 atıksuya dönüşeceği varsayımıyla; termik santralde çalışacak 150 personel 
için 22,5 m3/gün,  maden sahalarında çalışacak 150 personel için 22,5 m3/gün, kül 
depolama sahasında çalışacak 10 personel için ise 1,5 m3/gün olacaktır.  

 
Proses kaynaklı atıksular; ön arıtma işleminden kaynaklanan atıksular, kazan blöf 

suları, hava ön ısıtısıcı (Luvo) yıkama suları, demineralize- kondensat arıtma ünitesinden 
kaynaklanan rejenerasyon atıksuları, yağlı atıksular ve diğer sızıntılardır. Kondenserde 
soğutma suyu olarak kullanılacak ve kondenserden ısınarak çıkacak suyun, soğutma 
kulesi yardımıyla soğutularak, sisteme tekrar geri verileceğinden bu ünitede herhangi bir 
atıksu oluşumu söz konusu olmayacaktır.  
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Kurulması planlanan termik santraldan, kül depolama sahasından ve maden 
sahalarında çalışacak kişilerden oluşacak evsel nitelikli atıksuların arıtılması için Termik 
Santral Alanına paket atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmaktadır. Arazi hazırlık ve 
inşaat aşamalarında kullanılan arıtma tesisleri işletme aşamasında da kullanılacak olup, 
santral alanına 1 adet 500 kişilik paket atıksu arıtma tesisi ve Maden Sahası için de 1 adet 
200 kişilik paket atıksu arıtma tesisi kurulması planlanmıştır. Kül depolama sahasında ise 
SKKY “Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 251 sayılı 
Yönetmelik” kapsamında sızdırmasız fosseptik inşa edilerek bu noktadan atıksuyun 
vidanjörler yardımıyla Termik Santral alanındaki paket atıksu arıtma tesisine transfer 
edilmesi planlanmıştır. 

 
Tesiste yakma sistemlerinde oluşabilecek en önemli emisyon kirlilik parametreleri 

SO2, NOX ve PM olup, akışkan yatakta yakma sürecinde kömür ile kireçtaşı aynı ortamda 
buluşarak kömür içeriğindeki kükürtten oluşan SO2’nin CaSO4’ün tutulması sağlanacaktır. 
PM için ise ESF sistemleri kurulacak olup, bu sistemlerle emisyon miktarlarının minimum 
düzeyde tutulması sağlanacaktır.  

 
ANTES’den kaynaklanacak kirletici emisyonların değerlendirilmesinde, SKHKKY’ne 

göre daha düşük alt limit değerlere sahip TBYTY ve Avrupa Komisyonu tarafından 
yayımlanan “Büyük Yakma Tesisleri için Mevcut En İyi Teknikler Referans Belgesi 
(Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available 
Techniques for Large Combustion Plants-adopted July 2006)” dikkate alınmış ve bu 
dökümanlarda belirtilen husulara göre değerlendirme yapılmıştır.  

 
Sonuç olarak; baca gazının atmosferik dağılımını destekleyecek ve santralı 

çevreleyen tepelerin etkisi ile meydana gelebilecek çökelmeyi önleyecek baca yüksekliği 
58,75 m olarak hesaplanmıştır. Ancak yatırımcı firma tarafından, ANTES’den oluşacak 
kirletici emisyonlarının dağılımının daha iyi olması amacıyla baca yüksekliği 120 m olarak 
öngörülmüştür.   

 
Hava Dağılım Modellemesi, tesisten kaynaklanması muhtemel tüm emisyon 

kaynakları dikkate alarak yapılmış ve kütlesel debi değerleri SKHKKY Ek-2 Tablo 2.1.’de 
belirtilen değerlerden yüksek olan ve SKHKKY’nde sınır değerleri olan NOx, NO2, SO2 ve 
PM’in mevcut meteorolojik ve topografik koşullardaki yayılım profili incelenmiştir.  

 
Modelleme çalışması SKHKKY Ek-2’de belirtildiği üzere; tesis bacası merkez olacak 

şekilde baca yüksekliğinin 50 katı yarıçapındaki dairesel bir alanı (120 m x 50 = 6.000 m) 
kapsayacak ve tesisi merkez alacak şekilde oluşturulan 14 km x 14 km’lik bir alanda 
gerçekleştirilmiştir. Bu alan içerisindeki muhtemel kirlilik düzeyleri incelenmiş ve sonuçlar 
yer seviyesi kirletici konsantrasyonları (µg/m3) cinsinden hesaplanmıştır.  

 
Kurulması planlanan ANTES’in etki alanında hava kirlenmesine katkı değerlerinin 

hesaplanması amacıyla dağılım modeli kullanılmıştır. Modelleme yoluyla ANTES’in 
bölgede yaratacağı muhtemel kirlilik yükü tahmin edilmiştir. Çalışmada, ANTES’den 
kaynaklanacak emisyonların yanı sıra, santrala yaklaşık 7 km mesafede halen faaliyette 
bulunan EÜAŞ’a ait YATES’in etkileri de değerlendirilmiştir. Modelleme çalışmaları; 

 
1. YATES’in bölgede yarattığı mevcut kirlilik yükünü belirlemek,  
2. ANTES’in bölgede oluşturacağı muhtemel kirlilik yükünü belirlemek,  
3. YATES ve ANTES’in birlikte çalışması durumunda bölgede oluşacak muhtemel 

kirlilik yükünü belirlemek, 
4. YATES ve ANTES’in BYTY’ne uygun çalıştığı durumda bölgede oluşacak 

muhtemel kirlilik yükünü belirlemek ve 
5. YATES ve ANTES’in kötü meteorlojik koşullarda bölgede oluşturacağı muhtemel 

kirlilik yükünü belirlemek amacıyla 5 farklı durum için yapılmış ve 
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değerlendirilmiştir. Bu 5 durumda da santrallardan kaynaklanması muhtemel 
maksimum emisyon değerleri dikkate alınmış ve en kötü durum senaryoları 
üretilmiştir. 

 
14 km x 14 km’lik inceleme alanı içerisinde; saatlik, 24 saatlik (günlük), aylık ve yıllık 

ortalama kirletici YSK değerleri µg/m3 cinsinden belirlenmiş ve ISCST3 model çıktıları 
eklerde sunulmuştur (Bkz. Ek-17). Modelleme sonucu tespit edilen YSK değerleri ise, 
SKHKKY’nde atmosferik kirleticilere ilişkin olarak belirlenmiş olan sınır değerleri ile 
karşılaştırılmıştır.  

 
Kurulması planlanan ANTES’in çalıştığı durum için yapılan modelleme çalışmaları 

sonucu elde edilen maksimum YSK değerlerinin hiçbiri SKHKKY Tablo 2.2.’de verilen limit 
değerleri aşmadığı görülmektedir. Değerlerin bu kadar düşük olması ve ANTES’in toplam 
emisyon miktarlarına katkısının nispeten daha az olmasının sebepleri; santral kapsamında 
emisyonların da tutulmasına yönelik olan Akışkan Yatak Teknolojisinin kullanılması, 
emisyonların minimuma indirilmesi için ESF ve low NOx burner sistemleri sayesinde söz 
konusu emisyonların minimum düzeyde tutulması ve seçilen baca yüksekliği ve hızının 
emisyon dağılımlarını iyi yapılmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmesidir.   

 
Tesis kapsamında kullanılacak teknolojiler, Avrupa Komisyonu tarafından 

yayımlanan “Büyük Yakma Tesisleri için Mevcut En İyi Teknikler Referans Belgesi 
(Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available 
Techniques for Large Combustion Plants-adopted July 2006)”da da önerilmektedir.  

 
Diğer senaryolara bakıldığında ise yine YATES’in mevcut emisyon değerleriyle 

çalıştırıldığı 1., 3., ve 4. Senaryo modellerinde SO2’nin saatlik ve KVS değerlerinin 
SKHKKY Tablo 2.2’de belirtilen limit değerleri aştığı görülmektedir. Bu senaryolarda 
YATES’in kümülatif emisyon değerlerine katkısı çok büyük olup, toplam emisyon 
miktarlarının büyük bölümünü YATES oluşturmaktadır.  

 
5. senaryo olan YATES ve ANTES’in çalıştığı ve kötü meteorolojik koşulların 

oluştuğu durum için yapılan modelleme çalışmaları sonucu elde edilen maksimum YSK 
değerlerine bakıldığında, meteorolojik değişimler 1 haftalık alındığı için maksimum yer 
seviyesi konsantrasyon değerlerinde yükselme görülmemiştir.  

 
Sonuç olarak; ISCST3 Modeli kullanılarak elde edilen Hava Kalitesine Etki 

Değerleri’ne bakıldığında, kurulması planlanan ANTES kaynaklı oluşması muhtemel 
emisyonların mevcut hava kalitesinin öngörülen sınır değerleri sağlayacağı belirlenmiştir. 

 
Tesis işletmeye geçtikten sonra emisyon sınır değerlerinin aşılması durumunda baca 

yüksekliğinin yükseltilmesi etik ve ekonomik bir yaklaşım olmayıp, yük düşümüne 
gidilmesi, ilave arıtım teknolojilerinin geliştirilmesi veya son alternatif olarak iyileştime 
çalışmaları tamamlanana kadar tesisin durdurulması yaygın olarak kullanılan müdahale 
teknikleridir. Bu bağlamda işletme esnasında hava kalitesi sınır değerlerinin aşılması 
durumunda alınacak birincil önlemlere ek olarak uygun teknoloji seçimi ile çözüm 
oluşturulabilecek veya en son alternatif olarak alınacak tüm tedbirlere rağmen 
yönetmelikte belirtilen standart değerlerin sağlanamaması durumunda SKHKKY gereğince 
santralda yük düşümüne gidilebilecektir.  

 
Ayrıca ANTES, SKHKKY Ek-8 “İzne Tabi Tesisler Listesi’nde LİSTE-A 1.1.a’da yer 

almakta olup; işletmeye geçtikten sonra SKHKKY hükümlerine göre emisyon ölçümleri 
yaptırılacak ve emisyon izin belgesi alınacaktır.  
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SKHKKY Madde-14’e göre; tesis yetkilileri, emisyon izninin alınmasından sonra her 
2 yılda bir, izin anında öngörülen verilerden herhangi bir sapma olup olmadığını ve tesiste 
yapılan iyileştirmeleri rapor edecektir. Söz konusu rapor, Bakanlık tarafından belirlenen 
veya uluslararası kabul görmüş ISO, EPA, DIN ve benzeri standartlara uygun numune 
alma koşulları ve ölçüm metotları dikkate alınarak, emisyon ölçümleri yapılarak 
hazırlanacak ve bu raporun bir nüshası tesiste muhafaza edilirken, bir nüshası da Muğla 
Valiliği’ne sunulacaktır. Ayrıca, tesis yetkilileri tesiste yapılan iyileştirmeleri raporda 
sunacaklardır.  
 

Tesiste yer alan yakma sisteminden kaynaklanacak emisyonların tespiti için baca 
gazı sürekli olarak izlenecek; PM, O2, SO2, CO, NO2, sıcaklık ve kütlesel debinin 
belirlenebilmesi için hacimsel baca gazı debisi yazıcılı ölçüm aletleri ile sürekli olarak 
ölçülecek, otomatik bilgisayar sistemi ile dijital olarak kaydedilecek ve ölçüm sonuçları 
online olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne aktarılacaktır. Ayrıca tesis etki alanında 
(meteorolojik verilerde dikkate alınarak Muğla Valiliği ile koordinasyon içinde) hava 
kalitesinde toz, çöken toz, SO2, NOx, rüzgar yönü ve rüzgar hızını da ölçen hava kalitesi 
ölçüm istasyonu kurulacak ve ölçüm sonuçları sürekli olarak kaydedilip, kontrol edilecektir. 

 
Yine SKHKKY’ nin 6. Maddesi’nin ğ bendi’nde “Tesisin kurulu bulunduğu bölgede 

hava kirleticilerin Ek-2 de belirlenen hava kalitesi sınır değerlerini aşması durumunda, 
tesis sahibi ve/veya işleticisi tarafından, Valilikçe hazırlanan eylem planlarına uyulması 
gerektiği” belirtilmekte olup, ANTES faaliyete geçtikten sonra da Muğla Valiliği tarafından 
hazırlanacak eylem planlarına uyulacaktır. Bu kapsamda gerekirse yük düşümüne gitmek 
de dahil olmak üzere tüm önlemler alınacaktır.  

 
İnşaat döneminde yılda bir defa, mevcut çevresel durum tespiti çalışmaları 

kapsamında SKHKKY Ek-2’ye uygun olarak bölgede pasif difüzyon tüpleri ile 3 periyotta 
toplam 60 gün süre ile SO2, NO2 ve NOx ölçümleri ile toz ve çöken toz ölçümleri yapılacak 
ve ölçüm raporları Muğla Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Çevre ve Orman 
Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Hava Yönetimi Dairesi Başkanlığı’na takdim 
edilecektir. 

 
Son olarak tesisten kaynaklanacak emisyonlarla ilgili olarak SKHKKY’nde belirtilen 

sınır değerlere, Ek-1, Ek-2 (Tablo 2.2), Ek-3 ve diğer bütün yükümlülüklerine uyulacak ve 
gerekli tedbirler alınacaktır. 

 
Kömür boyutlandırma işlemleri kapalı yapılar içerisinde gerçekleştirileceğinden toz 

oluşumu engellenmiş olacaktır. Ancak konuyla ilgili olarak SKHKKY Ek-2.1’de “Çapı 5  
milimetre ve daha büyük tane boyutlu maddelerin Doldurma, ayırma, eleme, taşıma, kırma 
ve öğütme işlemleri;sabit tesislerde ve kapalı alanlarda (Kamyonların malzeme boşalttığı 
ilk kırma ünitesi hariç). gerçekleştiriliyorsa, baca ile atılan toz emisyonları, sınır değerleri 
sağlamak zorundadır.” İbaresi yer almakta olup, işletme aşamasında gerekli toz ölçümleri 
yaptırılarak, sınır değerlerin aşılması halinde gerekli önlemler alınarak sınır değerler 
sağlanacaktır. 

 
Ayrıca proje kapsamında yapılacak tüm taşıma işlemlerinde oluşabilecek tozlanmayı 

minimuma indirgemek için, yolların belirli periyotlarla sulanması, savurma yapmadan 
doldurma ve boşaltma işlemlerinin yapılması, üstü açık araçlarla malzeme taşınması 
gerekmesi halinde araçların üzerinin branda ile kapatılması vb. önlemler alınacaktır.  
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Kül analiz sonuçlarına bakıldığında yakma testi sonucu oluşan kül numunesi, “Eluat 
konsantrasyonu tehlikeli atıklar için belirlenen alt sınır ve inert atıklar için belirlenen üst 
sınır arasında olan atıklar, tehlikesiz atık olarak sınıflandırılacaktır.” hükmüne göre bu 
koşulları sağlamakta ve “Tehlikesiz Atık” sınıfına girmektedir. Buna göre TAKY Ek-
11A’da verilen “Tehlikesiz Atık Sınır Değerleri”ni sağlamakta ve dolayısıyla depolama 
yapılmasında sakınca bulunmamaktadır. 

 
Kül depolama konusunda en kötü senaryo ele alındığında; santraldan oluşacak 

küllerinin hiçbir şekilde geri dönüşüm yapılarak değerlendirilemediği ve tamamının 
depolanacağı göz önüne alınarak “İN-CO İnşaat Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş”ye Kül 
Depolama sahası ile ilgili olarak fizibilite çalışması yaptırılmıştır. 

 
Kül depolama alanı 36 ha alana ve yaklaşık 10.440.000 ton  (7.457.142,8m3) hacme 

sahip olup Termik Santral Alanının yaklaşık 1,5 km kuzeybatısında yer almaktadır. Kül 
depolama alanı ile ilgili kesit ve hacim grafiği ve kül barajlarını gösterir 1/25.000 ölçekli 
topoğrafik harita eklerde verilmiştir (Bkz. Ek-18). Planlanan kül depolama alanının 
kapasitesi ortalama 30 yıllık ihtiyacı karşılayacak hacimde olduğu belirlenmiş ve yıllara 
göre ne kadar kül depolanacağı hesaplanmıştır. Belirlenmiş alanda istenen hacimin kazı 
yaparak temin edilmesi planlanmıştır.  

 
Santraldan kömürün yakılması sonucu ortaya çıkacak atıklar (kül ve cüruflar), 

05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazatede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Atık 
Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik’ Ek-4 Atık Listesi, 10 (Isıl İşlemlerden 
Kaynaklanan Atıklar), 10 01 (Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden 
Kaynaklanan Atıklar), 10 01 01 (dip külü, cüruf ve kazan tozu) kategorisine girmekte olup, 
bu tip atıklar tehlikesiz atık olarak belirlenmiştir.  

 
Gövde dolgusunun yapımında depolama sahasından çıkan kayaların kullanılması 

planlanmıştır. Gövdede gövde dolgusu kaya dolgudur. Sızdırmazlığı sağlamak için gövde 
menba şevinde beton kaplama yapılması planlanmıştır. Beton yüzeyine 2 mm kalınlığında 
PE membran yapıştırılacak olup, membranı dış etkilerden korumak için üzerine kırma taş 
dolgu yapılacaktır.  

 
Depo tabanında ve kazı şevlerinde zemin kayadır. Kayanın az geçirimli olduğu 

bilinmektedir. Tamamen geçirimsizliğin sağlanması için tabanda ve banketlerde düz yüzey 
oluşturmak için 10 cm beton dökülecektir. Beton yüzeyine 2 mm kalınlığında PE membran 
yapıştırılacaktır. Membranı dış etkilerden korumak için üzerine kırmataş dolgu 
yapılacaktır.  

 
Şevli kısımlar bulonlu hasır çelikli shotcrete betonu ile kaplanacaktır. Düz yüzey 

teşkil edildikten sonra 2 mm kalınlığında PE membran yapıştırılacaktır. Membranı dış 
etkilerden korumak için üzerine kırmataş dolgu yapılacaktır.  

 
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik’in 7. Maddesi (Düzenli depolama 

tesislerinde toprak ve suların korunması için su kontrolü ve sızıntı suyu yönetimi) ve 16. 
Maddesi (Depo Tabanının Teşkili)”nde de belirtildiği üzere; düzenli depo tesisinden, depo 
tabanına sızan sızıntı sularının yeraltı sularına karışmasını önlemek için depo tabanı 
geçirimsiz hale getirilecek ve depo tabanında oluşturulacak bir drenaj sistemi ile sızıntı 
suları toplanacaktır. Bu amaçla; 
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• Depolama tesisinden kaynaklanabilecek olumsuz etkileri asgari düzeye indirmek 
için tesis; koku ve tozların çevreye yayılmasını, rüzgârın etkisiyle kâğıt, naylon torba ve 
ince plastik gibi atıkların yayılmasını, gürültü ve trafik yoğunluğunu, kuşlar, haşerat, böcek 
ve diğer hayvanların alanda üremesi ve alandaki patojenleri çevreye taşımasını, havada 
depo gazından kaynaklanan tabakalaşma ve aerosollerin oluşumunu ve yangın ihtimalini 
azaltacak ve tesis çevresine etkilerini önleyecek biçimde donatılacaktır. 

 
• Kül ve cüruflar, depolama alanının yapısal sağlamlığını bozmayacak, iç ve dış 

şevlerde kayma ve yıkılmalara neden olmayacak güvenlik düzeyinde depolanacaktır. 
 
• Depolama çalışmaları sırasında, şev stabilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca 

manevra yapabilmelerini sağlamak için lot şev eğimi ve atık hücresinin şev eğimi azami 
1/3 olacak şekilde yapılacak ve külleri getiren araçların geçişleri drenaj sistemine zarar 
vermeyecek şekilde planlanacaktır. 

 
• Depolama alanı, izinsiz girişleri engelleyecek şekilde çevre çiti ve giriş kapısı ile 

donatılarak emniyet altına alınacak ve tesiste izinsiz atık boşaltımını engelleyenecek 
kontrol mekanizması oluşturulacaktır. 

 
• Depolama tesisinin tabanı ve yan yüzeylerinde, sızıntı suyunun yeraltı suyuna 

karışmasını önleyecek şekilde bir geçirimsizlik tabakası teşkil edilecektir. Bunun için kil 
veya eşdeğeri malzemeden oluşturulmuş geçirimsizlik tabakası serilecektir. Geçirimsizlik 
tabakasının fiziksel, kimyasal, mekanik ve hidrolik özellikleri depolama tesisinin toprak ve 
yeraltı suları için oluşturacağı potansiyel riskleri önleyecek nitelikte olacak ve geçirimsizlik 
malzemeleri teknik özellik bakımından Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun 
olacaktır. Depo tabanı asgari  K ≤ 1,0 x 10-9 m/sn; kalınlık  ≥ 1 m veya eşdeğeri doğal 
ve/veya yapay malzeme ile geçirimsiz hale getirilecek olup, oluşturulacak geçirimsizlik 
tabakasının toplam kalınlığı 0,5 m’den az olmayacaktır. Depo tabanının boyuna eğimi ise 
% 3'den az olmayacaktır. 

 
• Sızıntı sularının toprak ve yeraltı suları için oluşturacağı potansiyel risklerin 

engellenmesi için geçirimsizlik tabakasına ilave olarak, kullanılacak yapay malzemenin 
yeterli teknik özelliklere haiz olduğunun ve ilgili standartlara veya bunun mümkün 
olmaması halinde uluslararası standartlara uygunluğu belgelenerek Bakanlık’a 
bildirilecektir. 

 
• Yapay geçirimsizlik tabakasının korunması amacıyla koruyucu örtü malzemesi 

kullanılacak olup, yapay geçirimsizlik kaplaması üzerine asgari 0,5 m kalınlığa ve en az                    
K ≥ 1,0 x 10-4 m/s geçirgenliğe sahip drenaj tabakası uygulanacaktır. 

 
Geçirimsiz hale getirilen taban üzerine dren boruları döşenerek sızıntı suları bir 

noktada toplanacak olup; hidrolik ve statik olarak hesaplanması gereken drenaj 
borularının çapının minimum 100 mm ve minimum eğimin % 1 olmasına dikkat edilecektir. 
Dren boruları, münferit borular şeklinde, yatayda ve düşeyde kıvrım yapmadan doğrusal 
olarak depo sahası dışına çıkarılacak ve depo tesisi çıkışında kontrol bacaları 
bulunacaktır. Ayrıca dren boruları çevresine, boru sırtından itibaren yüksekliği minimum 
30 cm olan kum, çakıl filtre yerleştirilecektir.  Tüm bu çalışmalar sonucunda az geçirimli 
zemin tam geçirimsiz hale getirilmiş olacaktır. 

 
Kül Depolama Alanı ömrünün ekonomik kullanılması için üst havzalardan 

gelebilecek yamaç sularının başka havzalara çevrilmesi için çevre drenaj kanalları 
yapılmıştır.  
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Gözlem kuyularının 3 adet olarak kül depolama alanının kuzey alt ucunda 
konumlandırılması planlanmaktadır. Gözlem kuyularının koordinatları fizibilite raporunda 
verilmiştir. Gözlem kuyularından 6 ayda bir su örnekleri alınacak ve yönetmelikte belirtilen 
parametrelerin ölçüm ve analizleri gerçekleştirilerek suların izlenmesi sağlanacaktır.  

 
 
Kül Depolama Alanında dolgu çalışmalarının tamamlanmasının ardından nihai 

kapatma ve doğaya geri kazanım çalışmaları başlatılacaktır. Kül depolama alanının üzeri 
1 m toprakla örtülecektir. Toprak dolgu üst yüzeyinde % 3 sağa sola ve mansaba doğru 
eğimler verilecektir. Toprak dolgu üzeri 10 cm bitkisel toprak ile örtüldükten sonra, bölge 
şartlarına uygun bitkiler ile yeşillendirilecektir.  

 
Kül depolama alanının kapatılmasından sonra gözlem kuyularında 30 yıl süre ile 

izleme çalışmalarına devam edilecek ve bir kirlilik tespit edilmemişse firmanın sorumluluğu 
sona erdirilecektir. 

 
Kül depolama sahasında işlemler, meteorolojik şartlar (özellikle rüzgar) dikkate alınarak 

gerçekleştirilecek olup, özellikle rüzgarın çok kuvvetli estiği durumlarda küller santral 
sahasındaki silolarda biriktirilecek ve meteorolojik şartlar normal duruma gelene kadar 
herhangi bir depolama işlemi yapılmayacaktır. 

 
Proje kapsamında yer alacak geçici kömür, kül ve kireçtaşı stok alanlarının tabanları 

ise , yağmur suyu almayacak şekilde betonlanacak ve yağmur suları için üzeri çelik yapı 
üzerine sundurma ile kapatılacaktır.  

 
Bu önlemlere rağmen stok alanında olabilecek sızıntıları toplamak amacıyla, sular 

çepeçevre özel kanalında toplandıktan sonra çökeltme havuzunda içeriğindeki katı madde 
içeriği çökeltildikten sonra üst fazdaki durultulmuş su, uygun olması halinde kül depolama 
işlemlerinde kullanılacak, kullanılmaması durumunda ise deşarj standartları kontrol 
edildikten sonra diğer sularla birlikte deşarj edilecektir. 

 
Santral yapı inşaatları ve montajlarının tamamlanmasından sonra depolanan bu 

nebati toprak öncelikli olarak kullanılmak üzere bölgenin iklim ve toprak özelliklerine uygun 
olarak bitkilendirme ve çevre düzenleme çalışmalarında değerlendirilecektir. Bu çalışmalar 
işletme dönemi için yapılacak bir peyzaj projesi kapsamında uygulanacaktır.  

 
Termik santralin inşaatının tamamlanmasından sonra belirlenen açık alanlarda 

çevre düzenlemesi amacıyla faaliyet sahibi tarafından bitkilendirme çalışmaları 
yaptırılacaktır. Bitkilendirme çalışmaları sırasında birincil öncelik, mevcut zeytinliklerin 
korunması ve sürdürülebilirliği olacaktır.   

 
Proje kapsamında koku ve haşere üremesine neden olacak herhangi bir faaliyet söz 

konusu olmayıp, yapılacak işlemlerden oluşabilecek partikül maddelerin giderimi için 
gerekli önlemler alınacaktır. 

 
Kurulması planlanan ANTES’te kullanılacak yakıt ve teknoloji gereği radyoaktif 

oluşumu söz konusu değildir. TAEK tarafından 1996 yılında ülkemizde üretilen kömürler 
ile ilgili bir radyoaktivite araştırması yapılmış ve bu kömürlerin en yüksek radyoaktivite 
içeren numunesinden alınacak doz miktarının bile ihmal edilecek düzeyde olduğu 
belirlenmiştir. 
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Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü ile görüşülerek bölgenin 
ve proje alanlarının zeytin ve zeytincilik potansiyeli ve 4086 sayılı Zeytincilik Kanunu 
açısından değerlendirilmesi amacıyla bir uzmanın görevlendirilmesi talep edilmiştir. Bu 
talep üzerine üniversite dekanlığı tarafından Öğretim Üyesi Yard.Doç.Dr.Mücahit Taha 
Özkaya görevlendirilmiş olup, Termik Santral Alanı ve Kül Depolama Alanı üzerinde ve 
yakın çevresinde incelemeler yapılmış ve ardından görüşlerin toparlandığı bir rapor 
hazırlanmıştır. 

 
Bölgede yer alan zeytin ağaçları için yukarıda verilen toz, SO2 ve NOx değerlerinin 

zarar verecek seviyelerde olmayacağı düşünülmektedir. Özellikle hava deliklerinin (stoma) 
yaprağın altında olduğu dikkate alınır ise yaprağın üst yüzeyinde birikecek olan, çok az 
miktardaki tozun zeytin ağacında verimi etkilemesi söz konusu olmaz. Ayrıca zeytin 
yaprağının oldukça sert ve kalın olması tozdan kaynaklanabilecek kimyasal tepkimelerinin 
etkilerinden de korunmasını sağlar.  

 
Zeytindeki fotosentez ve tozlanmayı etkileyen olumsuz faktörleri artırıcı yönde ANT 

Enerji Termik Santrali ve Kül Depolama Sahasının, projede ve yukarıda belirtilen 
teknolojik önlemlerin alınması durumunda, 3 km sınırda kalan zeytin ağaçlar açısından 
herhangi bir katkısı olmayacaktır.  

 
Termik Santrali kurulacak alan ile Kül Depolama Sahasının bulunduğu alanın 3 km 

yarıçapında bulunan köylerin mevcut zeytinliklerindeki zeytin ağacı sayısı yaklaşık 121 bin 
olduğu halde bu köylerin söz konusu işletmeye göre konumu ve hakim rüzgar durumu 
incelendiğinde özellikle toz ve dumandan etkilenmeleri söz konusu olmayacaktır. 

 
Termik Santrali kurulacak 450 dekar alanda ortalama 350 metre rakıma sahip iken 

arazide yapılan incelemede yerinde aşılı halde 40-50 yaşlarında zeytin ağaçları ile genç 
aşısız deliceler tespit edilmiştir. Yapılan hesaplamalara göre dekara düşen ağaç sayısı 
3’den az olmaktadır. Kül Depolama Sahasının bulunduğu 360 dekar alanda da benzer bir 
oran tespit edilmiştir. Ancak mevcut zeytin ağaçlarından elde edilecek verim ağaçlar 
arasındaki mesafe dahil arazinin yapısı ve toprağı durumu dikkate alındığında ekonomik 
bir zeytinciliğin yapılmasına uygun değildir. 

 
Bitki yetiştirmeye uygun olmayan kül depolama sahasının üzerinde, kül depolama 

işlemlerinin tamamlanarak bitkisel toprağın da serildiği alanlarda tekniğine uygun 
yapılması durumunda, zeytin bahçesi tesis edilebilir. Aydın ili Dalama ilçesi Kuloğulları 
Köyünde eski Linyit maden alanında yapılan rehabilitasyon çalışması buna örnek 
gösterilebilir. Bitki yetiştirmeye uygun olmayan alanlarda Doğal Saksı Yöntemi 
uygulanarak bitki yetiştiriciliği yapılabilir. Projeye nasıl rehabilite edileceği konusunun 
yazılmasında da fayda vardır.  

 
Böylece, proje kapsamında sökülüp başka bir yere taşınan zeytin ağacından daha 

fazla zeytin fidanı bölgeye dikilmiş olacaktır. 
 
Yapılan inceleme ve değerlendirmelerin sonucu olarak raporda uzman görüşü; 

Raporda özellikleri verilen çevre dostu tesis projesi, mevcut iklim ve toprak yapısı ile 
coğrafya etkisi içinde faaliyet göstermesi ve titiz denetlenmesi durumunda: “Kurulacak 
santral zeytinlerin generatif ve vegetatıf özelliğini bozucu kirlilik yaratmayacaktır” 
şeklindedir. 

 
ANTES Projesi için proje alanı ve çevresinde, ÇED Çalışması’na done oluşturmak, 

ÇED Raporu’nda çevresel etkileri tespit edebilmek, olumlu ve olumsuz etkileri 
belirleyebilmek ve değerlendirmek amacıyla mevcut durumun tespiti amacıyla bir dizi 
çevresel etüt, ölçüm ve analiz çalışmaları yapılmıştır. Yapılan çalışmalar; 
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- Mevcut Hava Kalitesi Tespit Çalışmaları 
- Partikül Madde (PM10) Tespit Çalışmaları 
- Çöken Toz Tespit Çalışmaları 
- Yer altı Suyu Mevcut Durum Tespit Çalışmaları 
- Yüzey Suyu Mevcut Durum Tespit Çalışmaları 
- Toprakta Mevcut Durum Tespit Çalışmaları 
- Mevcut Gürültü Tespit Çalışmaları 
 
Proje kapsamında çalışacak personel için yemekhane, soyunma binası, revir vb. 

sosyal üniteler inşa edilecektir. Bu ihtiyaçlar dışındaki sosyal ihtiyaçlarını ise en yakın 
yerleşim yerleri olan Turgut Beldesi ve Yatağan İlçesi ile Muğla İli’nden 
karşılayabileceklerdir. 

 
Tesiste çalışacakların gelirleri ve çevreden alacakarı ticari hizmetler (konaklama, 

yiyecek ve giyecek malzemesi tüketimi vs.) dolayısıyla bölge ekonomisine bir girdi 
sağlanmış olunacaktır. Böylece yöredeki ticari faaliyetlere hareket gelecek ve gelir 
seviyesinde de artışlar olacaktır. Tesisin ülke ve bölge ekonomisine asıl katkısı ürettiği 
enerjinin kullanılması suretiyle yapılacak olan istihsallerle sağlanacaktır.  

 
Proje kapsamında kullanılacak malzemeler, ekipmanlar, vb. teçhizatların bölgeden 

temin edilmesine özen gösterilecektir. Dolayısıyla projeden yöre halkının olumlu yönde 
etkilenmesi ve proje süresince bölge ekonomisinde bir canlılık olması beklenmektedir. 

 
İşletme faaliyete kapandıktan sonra başarılı bir peyzaj onarımı çalışması basit bir 

alan bilgisi ve müdahalenin iyi anlaşılması ile başlamaktadır. 
 
Doğal bitki örtüsü tahrip olurken, ekosistemdeki denge, müdahaleler sonucunda 

geçici olarak aksaklıklara uğrayacaktır. Bu aksaklıkları ortadan kaldırmak için yapılacak 
olan peyzaj çalışmalarında, öncelikle tahrip edilen bölgenin ıslah çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. Böylece alanın doğal peyzaj değerini tekrar kazanması sağlanmış 
olacaktır.  

 
Arazi hazırlığı ve inşaat çalışmalarına başlanmadan önce proje alanının fotoğrafları 

çekilerek görsel durumu ortaya konacaktır. İnşaat çalışmaları tamamlandıktan, işletme 
faaliyete kapandıktan ve atık depolama barajları ekonomik ömrünü doldurduktan sonra bu 
alanlar aslına uygun olarak bitkilendirilerek benzer şekilde düzenlenecektir.   

 
Proje kapsamında inşaat çalışmalarında kullanılacak araç ve ekipmanlardan, işletme 

aşamasında ise ünitelerdeki işlemlerden dolayı gürültü oluşması söz konusudur. 
 
Yapılan hesaplamalarda gürültü seviyelerinin yakın mesafelerde “ÇGDYY-Tablo 

5"de belirtilen 70 dBA sınırın altında kaldığı görülmektedir. Proje alanında, inşaat 
aşamasında meydana gelecek gürültü konusunda “ÇGDYY"nin dördüncü bölümünde yer 
alan “şantiye alanları için gürültü kriterleri” ile ilgili 26. Madde’de belirtilen hususlara 
uyulacak ve trafik muayeneleri, egzoz ölçümleri ve bakımları yapılan araçlar 
kullanılacaktır. 

 
Hazırlık çalışmaları açık sahada yapılacağından, gürültü tedbirlerinin alınması 

oldukça güç olacaktır. Gürültü, çalışmalar süresince gün boyu değişiklik gösterecek ancak 
çalışmalar gündüz yapılacağından gürültü oluşumu sınırlandırılmış olacaktır.  
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Proje kapsamındaki tesislerin faaliyete geçmesinden sonra periyodik olarak gürültü 
ölçümleri yapılacak olup, gürültü ölçüm sonuçlarında gürültünün sınır değerlerinin 
üzerinde çıkması halinde çalışanlara 4857 sayılı “İş Kanunu”nda belirtilen, kulaklık, kulak 
tıkaçları, vb. gibi koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır. Ayrıca, proje alanında, inşaat 
aşamasında meydana gelecek gürültü konusunda “ÇGDYY"nde “endüstriyel tesisler için 
çevresel gürültü kriterleri” ile ilgili 25. Madde ve “faaliyet sahibinin yükümlülükleri” ile ilgili 
10. Madde’de belirtilen hususlara uyulacak ve makine ve ekipmanların bakımları düzenli 
olarak yaptırılarak, kontrol edilecektir. 

 
Ayrıca termik santralden, kömür yer altı işletme ve açık işletmeden ve kireçtaşı 

işleme tesisilerinden kaynaklanacak gürültü seviyelerinin tespiti amacıyla her üç tesis için 
de ayrı ayrı hazırlanan Akustik Raporlar ÇED Raporu ekinde verilmiştir.   

 
Santral, kül depolama alanı, kömür alanları işletmeye kapandıktan sonra, yer altı ve 

yüzey sularına herhangi bir müdahale olmayacağından bu kaynaklara bir etki söz konusu 
olmayacaktır. İşletme aşamasında oluşan tüm atıksular arıtıldıktan sonra kül 
nemlendirmede kullanılacağından tesisini kapatılması sebebiyle atıksu oluşmayacağından 
su kaynaklarına etki de sözkonusu değildir.  

 
Kurulması planlanan Santral, kül depolama sahası, kömür sahaları işletmeye 

kapandıktan sonra herhangi bir emisyon oluşmayacağından hava kalitesine herhangi bir 
etki olması da mümkün olmayacaktır. 

 
Proje alanı içerisinde (Termik Santral Alanı) bulunan orman sayılan alanların 

kullanımı için, 6831 Sayılı Orman Kanunun, 5192 sayılı kanunla değişik, 17/3 maddesi 
gereği ''Orman İzni'' Orman Genel Müdürlüğü’nden alınacaktır. 

 
Proje kapsamında kullanılacak tarım alanlarının tarım dışı amaçla kullanılması için 

ise, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 
sayılı ‘’Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’’ hükümleri gereğince, Muğla Tarım İl 
Müdürlüğü ve/veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınacaktır.  

 
Proje kapsamında özel mülkiyete ait alanların kullanılması durumunda, 

kamulaştırma çalışmalarında öncelikli olarak karşılıklı anlaşma yoluna gidilecek, 
anlaşmazlık durumlarında ise 05.05.2001 tarih ve 24393 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunu ve 4628 sayılı Elektrik 
Piyasası Kanunu’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c ve d fıkraları gereği 
çerçevesinde kamulaştırma işlemleri gerçekleştirilecektir. 

 
4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15. madde c 

fıkrası gereğince; kamulaştırma işlemleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) 
tarafından yürütülecek, verilecek olan kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine 
geçecek ve kamulaştırılan taşınmaz mallar tapu kütüğünde hazine adına tescil edilecektir. 

 
Ayrıca projenin gerek inşaat aşamasında ve gerekse işletme aşamasında civardaki 

tarım arazilerine zarar verilmemesi konusunda azami dikkat edilecektir. 
 
Projenin tüm aşamalarında insan sağlığına yönelik muhtemel tüm risklerin 

önlenmesi amacıyla yönetmeliklerce belirlenmiş tüm sağlık ve güvenlik kurallarına ve işçi 
sağlığı ve iş güvenliği konusunda 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili mevzuatına uyulacaktır.   

 
Bu bağlamda ÇED Raporu kapsamında belirtilen risklerle ilgili önerilen tedbirlerin 

alınması halinde kurulması planlanan ANTES’in insan ve çevre sağlığı açısından önemli 
bir olumsuz etki yaratmayacağı öngörülmektedir.  
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Tesiste iş kazası, yangın, vb. acil durumlara müdahale etmek için; mevcut 
yönetmelik ve kanunlara uygun olarak proje sahası içerisinde yangın söndürme alet ve 
ekipman donanımları (yangın söndürme tüpleri, kova, kürek vb.), ilk yardım malzemeleri, 
vb. bulundurulacak ve herkesin kolayca ulaşabileceği uygun yerlere yerleştirilecektir. Proje 
sahasının ormanlık alana yakın olması sebebiyle, tesis içerisinde ve çevresindeki olası 
yangın ihtimallerine karşı yangın önleme sistemine özellikle dikkat edilecektir. Santral 
sahası yakınında yangın çıkması durumunda oluşturulacak yangın önleme sistemi ile 
takviye destek sağlanacak ve ekipmanların yangın söndürmede kullanılması 
sağlanacaktır.  

 
Proje ile ilgili “ÇED Olumlu Belgesi”nin alınması durumunda; Nihai ÇED Raporu’nda 

belirtilen yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerine ait (yatırımın işletmeye geçişine kadar) 
taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği; Yeterlik Tebliği Ek-4’de yer alan “Nihai ÇED 
Raporu İzleme Raporları Formu” 3 aylık periyotlarla doldurularak Çevre ve Orman 
Bakanlığı’na iletilecektir. 

 
Türkiye’nin temel sorunu yüksek nüfus artış hızıdır. Bu durum gelişmekte olan bir 

ülke için enerji başta olmak üzere altyapı yatırımlarının zamanında planlanması ve 
gerçekleştirilmesini yaşamsal olarak önemli kılmaktadır. Ülkemiz son otuz yılda üretim 
kapasitesini on kat artırmayı başarmasına rağmen, kişi başına elektrik tüketimi oranı 
bazında en düşük ülkeler sınıfından halen kurtulamamıştir. Türkiye elektrik üretimini her 
on yılda iki kat artırmak durumundadır.  

 
Tesiste üretilecek elektrik enerjisi, Türkiye’nin artan elektrik ihtiyacının 

karşılanmasında önemli bir rol oynayacaktır. Sağlanacak sürekli, güvenilir ve kaliteli 
elektrik, yabancı yatırımları Türkiye’ye çekerek, ülkenin endüstriyel açıdan gelişmesine 
katkıda bulunacak; özel sektörde yeni iş alanları yaratılarak kişi başına düşen gelirin 
artmasında rol oynayacaktır. Ayrıca, yatırımın yapılacağı yörede ciddi istihdam ve gelişme 
sağlanacağından, proje sahasının bulunduğu yörenin yerel yönetimlerine kaynak girdisi 
sağlanmış olacaktır. 

 
Proje için, ÇED Yönetmeliği’nin hükümlerine göre gerekli müracaatlarda bulunulacak 

ve gerekli prosedürler tamamlanmadan faaliyete geçilmeyecektir. 
 
Projenin inşaat ve işletme süreci boyunca uyulacak olan kanun ve yönetmelikler 

aşağıda sıralanmaktadır: 
 

• 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 5491 sayılı Çevre Kanunu’nda değişiklik yapılmasına 
dair kanun 

 
• 6831 sayılı Orman Kanunu,  
 
• 4342 sayılı Mera Kanunu 
 
• 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliği 
 
• İş Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü 

(11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.) 

 
• Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği 
 
• (23.12.2003 tarih ve 25325 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) 
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• Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
(18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.) 

 
• (14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ve Yönetmelikte yapılan değişiklikler 
Yönetmelikte; 
 
03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete’de 
22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı Resmi Gazete’de 
02.11.1994 tarih ve 22099 sayılı Resmi Gazete’de 
15.09.1998 tarih ve 23464 sayılı Resmi Gazete’de 
18.08.1999 tarih ve 23790 sayılı Resmi Gazete’de 
29.04.2000 tarih ve 24034 sayılı Resmi Gazete’de 
25.04.2002 tarih ve 24736 sayılı Resmi Gazete’de 
05.04.2005 tarih ve 25777 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler. 

 
• 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren ‘Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, 
Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine uyulacaktır. 

 
• 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği"  
Yönetmelikte; 
 
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler 
30.10.2010 tarih ve 27744 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler 
 

• 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’’ 
(Yönetmelikte; 
06.11.2008 tarih ve 27046 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler 
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler) 

 
• 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 
(Yönetmelikte; 
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler) 

 
• 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” 
(Yönetmelikte; 
03.03.2005 tarih ve 25744 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler 
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler) 

 
• 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” 
 
• (04.04.2009 tarih ve 27190 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği  
 
• 13 Ocak 2005 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”  
(Yönetmelikte; 
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14.01.2007 tarih ve 26522 sayılı Resmi Gazete’de 
01.03.2008 tarih ve 26803 sayılı Resmi Gazete’de 
07 Şubat 2009 tarih ve 27134 sayılı Resmi Gazete’de 
27 Ocak 2010 tarih ve 27475 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler.) 

 
• (25.11.2006 tarih ve 26357 Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü 

Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 
(Yönetmelikte; 
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler.) 

 
• (03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” 
(Yönetmelikte; 
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler) 

 
• Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği  

(06.06.2008 tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.) 
 

• Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 
(17.05.2008 tarih ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yürürlüğe girmiştir.) 

 
•  (31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 
(Yönetmelikte 
13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler. 
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler) 

 
• (22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 

”Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 
Yönetmelikte; 
30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazete’de yapılan değişiklikler. 
 

• Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 
(19.04.2008 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.) 

 
• Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik 
(30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.) 
 

• Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmeliği 
(03.05.2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir.) 

 
• Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği  

(06.11.2010 tarih ve 27751 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 
 
SKKY “Lağım Mecrası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait 251 

sayılı Yönetmelik”  
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Ayrıca faaliyet süresince 10.6.2003 tarih ve 25134 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 4857 sayılı "İş Kanunu"nun tüm hususlarına, 1593 sayılı 
Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 4856 sayılı Kanunlara Yasalara ve bu kanunlara istinaden 
çıkarılan tüzük ve yönetmelikler ile ilgili mevzuata uyulacaktır. 
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• Muğla Tarım İl Müdürlüğü Resmi Web Sitesi www.muglatarim.gov.tr 
 
• Yatağan İlçe Tarım Müdürlüğü, 2006-2010 
 
• www.iskur.gov.tr 
 
• www.tupras.gov.tr 
 
• www.mimag-samko.com.tr 
 
• www.teias.gov.tr 
 
• www.wheelabratortechnologies.com 


