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BÖLÜM I:  
 
I.A-PROJENİN TANIMI VE AMACI 

I.A.a.Tanımı 
 

Proje konusu yatırım; DEDEMAN MAD. SAN. TİC.A.Ş  tarafından Balıkesir ili, Balya 
ilçesi, Patlak köyü civarında AR:20056770 ruhsat sahasının ÇED Etki Alanı 228 ha içinde, 
yeraltı ocak işletmesi 186 ha , tesis, idari bina, konsantre ve cevher stok alanı, katı atık alanı, 
nebati toprak stok alanı toplam 42 ha olarak planlanmıştır. 

 
İşletilmesi planlanan yeraltı ocak ve kurulması planlanan flotasyon tesisinde işlenecek 

tüvenan cevher, DEDEMAN MAD. SAN TİC. A.Ş. nin bölgedeki mevcut AR: 20056770 
ruhsatın (Ek-1) işletmeye geçmesinden sonra maden sahasından, bölgede faaliyet gösteren 
maden üreticilerinden ve uygun tenörlerde tüvenan cevheri bulunan tüm madencilerden 
serbest piyasa koşullarına ve ihtiyaç durumuna göre karşılanacaktır. Bu kapsamda faaliyet 
sahibine ait yöredeki maden sahasına ilişkin bilgilere aşağıda değinilmiştir.  

 
Çalışma alanı Balıkesir ili, Balya ilçesinin doğu kısmındaki patlak köyü (Balya ilçesinin 

2 km doğusunda) civarında yer almakta, Balya ilçesine 2 km’lik yol ile bağlanmaktadır.  
 

Tesisin ömrü 25 yıl olarak planlanmıştır. (pasa alanı ömrü 12 yıl olarak planlanmıştır, 
ancak tesis ömrü yılı olan 25 yıla tamamlanacak pasa alanı bulunacaktır.) Tesise girecek 
günlük hammadde kapasitesi 960 kuru-ton (1000 yaş-ton); günlük üretilecek konsantre 
miktarı ise 68 kuru-ton olarak planlanmaktadır.  

 
Arazinin hazırlanması ve tesisin kurulması aşamasında 30 kişi, tesisin işletmeye 

alınması ile birlikte 200 kişi olmak üzere tesisin kurulması ve işletilmesi aşamalarında 
toplamda 230 kişi istihdam edilecektir. Balya Belediyesi mücavir alan sınırı içerisinde 
bulunan; Yeraltı maden işletmesi, idari bina, misafirhane, yemekhane, bakım-onarım 
atölyesinde toplam 200 kişi istihdam edilecektir. Bu 200 kişinin içme, kullanma ve atık 
giderleri Balya Belediyesi’nden sağlanacaktır. Bu nedenle Balya Belediyesi’nden alınan 
müsaade yazısı rapor ekindedir. (Ek-2) 

 
Arazinin hazırlanması, tesisin kurulması ve flotasyon tesisi atık depolama alanının 

inşaatı sırasında, 2 Adet Ekskavatör, 1 Adet Silindir, 1 Adet Su Tankı, 2 Adet Lastik 
Tekerlekli Yükleyici ve 3 Adet Kamyon; Tesisin İşletmeye Alınması İle Birlikte 2 Adet 
Kamyon, 1 Adet Ekskavatör ve 1 Adet Lastik Tekerlekli Yükleyici kullanılacaktır. Ayrıca 
tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte tesiste ve yeraltı işletmesinde kullanılacak makinaların, 
araç ve aletlerin miktar ve özellikleri Bölüm-V.1.7’de sunulmuştur. 

 
Çalışmalara esas teşkil eden % 2,90 Pb ve % 1,80 Zn içerikli tuvenan cevher’in 

maksimum 400-500 mm boyutunda ocak üretimi sonrasında flotasyon ile selektif kurşun ve 
çinko konsantreleri üretimi için öngörülen proses kademeleri aşağıda detaylandırılmıştır. 

 
Ocak üretiminde maksimum 400-500 mm boyutlu tuvenan cevher, kırıcı öncesi ızgara 

ile kontrollu bir siloya alınacaktır. Silo altında titreşimli besleyici ile ızgaraya beslenecek 
ızgara üzerinden geçen malzeme çeneli kırıcıya verilerek kırılacak çeneli kırıcıdan kırılan 
malzeme ile ızgara altına geçen malzeme bant ile birinci konik kırıcıya beslenecek siloya 
gelecek silonun altında titreşimli besleyici ilr birinci konik kırıcıya beslenecek malzeme 
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kırıldıktan sonra çift katlı titreşimli eleğe beslenecek elem çift katlı elekte yapılacak üst leek 
üzere yine birinci konik kırıcıya bantla geri verilecek, alt elek üzeride yine bir bant ile 2.konik 
kırıcının silosuna beslenecek silo altında titreşimli besleyici ile ikinci konik kırıcıya 
beslenecek, konik kırıcıdan çıkan malzeme titreşimli eleğe beslenecek eleme yapıldıktan 
sonra alt eleğin üzeri ikinci konik kırıcının silosuna beslenerek kapalı devre çalıştırılacak. Alt 
eleğin altına geçen malzeme bant ile ince cevher silosuna gönderilecek. İnce cevher silosuna 
gelen malzemenin boyutu 15 mm altında olacak, % 80 ni 11,5 mm altında olacaktır.İnce 
cevher silosu kapasitesi 2000 ton cevher kapasiteli olacaktır. Kırıcıların kırma kapasiteleri 
200 ton /saat olacaktır. Üç kademeli kırıcı (Çeneli ve 2 konili kırıcılar) devresinden geçirilen 
cevher 15 mm boyutu altına kırılmış olarak değirmen devresi öncesinde ince cevher silosuna 
alınacaktır. Saatte 37,5 ton taze cevher beslemeli, devreden yükle birlikte 131,25 t/sa 
öğütme kapasiteli ve klasifikatörle kapalı devre halinde çalışan çubuklu-bilyalı değirmenlerde, 
malzeme,flotasyon için gerekli 100 mikron altına öğütülecektir.  

 
Öğütme sonrası klasifikatör taşkanı pülp 1. Kondüsyonere gönderilecek. Pb sülfür 

konsantresi almak üzere, sodyum karbonatla pH 8,5-9,0 değerine ayarlanacak, kontrol 
reaktifleri olarak; ZnSO4, Na2S2O5, toplayıcı reaktif olarak potasyum etil ksantat (Z3) ve 
köpürtücü reaktif olarak MIBC (Metil izo bütil karbinol) ilavesi ile ortalama 15 dakikalık 
kıvamlandırma sonrasında birinci grup flotasyon selüllerine alınacaktır. Pb konsantre 
devresinde, konsantre 3 kademeli temizlemeye tabi tutulacak, devrenin artığına ise iki 
kademeli süpürme uygulanacaktır. Bu devreden alınan Pb konsantresi bir  tikner de ön 
susuzlaştırmaya tabi tutulacak kısmen susuzlandırılarak, sonra da tambur filitreye verilerek 
konsantre % 90-93 katı oranı ile susuzlaştırılmış olarak elde edilecektir.  

 
Pb flotasyon devresi artığı çinkon flotasyonu için kıvamlandırma tankına alınacaktır. 

Cevherde  prit olması durumunda, kireç ile pH’sı 11,0-12,0 dolayına ayarlanmış pülp (eğer 
cevher içinde pirit olmaz ise bu durumda pH yükseltmeye gerek yoktur.içerisine, kontrol 
reaktifi olarak CuSO4, kollektör reaktifler olarak KAX ve Aerophine 3418A ve köpürtücü 
reaktif olarak MIBC ilavesiyle ortalama 15 dakikalık bir kıvamlandırma süresi sonrasında 
flotasyon selüllerine alınacaktır. Çinko konsatresine 3 kademeli temizleme, devrenin artığına 
ise 3 kademeli süpürme uygulanacaktır. Bu devreden alınan çinko konsantresi ön 
susuzlandırma için  tikinere verilecek burada susuzlandırma yapıldıktan sonra disk filitreye 
verilerek  %90-92 katı oranında çinko konsantresi elde edilecektir.  

 
Proje içinde öngörülen 37,5 t/sa kapasite değeri üzerinden, katı, su balansını içeren 

proses akım şeması Şekil 1’de, flotasyon kademelerini içeren detay akım şeması ise Şekil 2, 
Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’de verilmiştir. 

 
Laboratuvar ölçekte, optimum flotasyon koşullarında gerçekleştirilen flotasyon 

deneylerinde kullanılan reaktif miktarlarına ilişkin bir değerlendirme Tablo 2’de verilmektedir.  
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Tablo 2: Flotasyon Deneylerinde Kullanılan Reaktif Miktarları 
 

 ZnSO4 (g/t) 1000 
Pb devresi Na2S2O5 (g/t) 500 

 pH=8,5-9 Z3 (g/t) 100 
  MIBC (g/t) 25 
 ZnSO4 (g/t) 500 
Pb  temizleme Devresi Na2S2O5 (g/t) 150 

  MIBC (g/t) 25 
  CuSO4 (g/t) 750 
Zn devresi KAX (g/t) 100 
pH=11.8 MIBC (g/t) 25 
  Na2S2O5 (g/t) 150 
  MIBC (g/t) 25 
Zn Temizleme Devresi Kireç ( g/t)                                 1000 

  Na2S2O5 (g/t) 150 
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Şekil 1: Flotasyon Tesisi Akım Şeması ve Malzeme Balansı 
 

BOYUT KÜÇÜLTME ELEME

               ÖĞÜTME

          Pb FLOTASYONU

         Zn FLOTASYONU

GİRİŞ : 41,670 Ton/saat Yaş,40 Ton/saat Kuru 

Pb % 2,90 

Zn %  1,80 

1,630 Ton/saat 

Pb % 65 

Zn %2      

   1,215 Ton/saat 

   Zn % 52 

   Pb  % 2                   

                               
37,155 Ton/saat 
Pb % 0,20          
Zn % 0,15 
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TÜVENAN CEVHER STOK SAHASI 

BOYUT KÜÇÜLTME 
KIRMA ELEME SİLO     

 IZGARA     

 ÇENELİ 
KIRICI     

  BANT    

   1.KONİK 
KIRICI SİLO   

   1.KONİK 
KIRICI    

    ÇİFT KATLI 
ELEK 

İNCE 
CEVHER 
SİLOSU 

   2.KONİK KIRCI 
SİLO   

   2.KONİK 
KIRICI   

 
Şekil 2: I. Boyutlandırma Tesisi İş Akışı 
 
 

BOYUT KÜÇÜLTME KIRMA ÖĞÜTME 

İNCE CEVHER SİLOSU      

ÇUBUKLU DEĞİRMEN      

 KLASİFİKATÖR     

BİLYALI DEĞİRMEN      

 
Şekil 3: II. Boyutlandırma Tesisi İş Akışı 
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CEVHER ZENGİNLEŞTİRME FLOTASYON 

KONDÜSYONER  1      

Pb FLOTASYON  KONDÜSYONER 2 KONDÜSYONER 3    

Pb KONSANTRE   Zn 
FLOTASYON    

   Zn  
KONSANTRE   

       

Şekil 4: Flotasyon Tesisi İş Akışı 
 
 

      

SUSUZLAŞTIRMA  

Pb TİKİNER   Zn TİKİNER ATIK 
TİKİNER  

Pb FİLİTRE   Zn FİLİTRE ATIK 
FİLİTRE  

Pb KONSANTRE   Zn 
KONSANTRE ATIK  

     
ATIK 
DEPOLAMA 
ALANI 

 
Şekil 5: Susuzlaştırma Ünitesi İş Akışı 
 

I.A.b. Ömrü 
 

Flotasyon Tesisinin ömrü öncelikle DEDEMAN MAD. SAN TİC. A.Ş.’ne ait ruhsat 
alanında ve bölgede yürütülen cevher üretim faaliyetlerine bağlıdır. Bölgede maden üretimi 
devam ettiği ve yeni bir teknoloji alternatifi oluşmadığı müddetçe faaliyete devam edilecektir.  

 
Tesisin ömrü 25 yıl olarak planlanmıştır. (pasa alanı ömrü 12 yıl olarak planlanmıştır, 

ancak tesis ömrü yılı olan 25 yıla tamamlanacak pasa alanı bulunacaktır.) 
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I. B- ÇIKARILACAK MALZEMENİN FİZİKSEL, KİMYASAL VE MİNERALOJİK 
ÖZELİKLERİ VE KULLANIM AMAÇLARI 
 

I.B.a) ÇIKARILACAK MALZEMENİN FİZİKSEL, KİMYASAL 
 
Tesiste günde 1.000 ton cevherin zenginleştirilmesi planlanmaktadır. Bu işlem 

sonucunda günlük 39 ton kurşun konsantresi, 29 ton çinko konsantresi olmak üzere toplam 
68  ton alınması beklenmektedir. 

 
Balya sahasında yapılan sondaj ve eski Fransız imalatlarından alınan temsili 

numunelerden 4 ayrı örnekleme yapılarak bu örnekler kimyasal analize tabi tutularak 
sonuçları alındı. Bu sonuçların ortalaması alınarak deneysel çalışmalarda kullanılacak 
numunenin kimyasal analizleri belirlendi. Bu temsili tüvenan cevher analize gönderilerek 
fiziksel, kimyasal ve mineralojik analiz sonuçları belirlendi. Temsili numune üzerinde 
laboratuar çalışmaları yapılarak, Balya sülfürlü cevherlerinin Flotasyon  ile zenginleştirilmesi 
ve proses akım şeması oluşturulması için gerekli veriler elde edildi.  

 

Tüvenan cevherin kimyasal özellikleri yapılan analizler sonucunda aşağıda 
özetlenmiştir.  

 
Tablo 3: Maden Yatağından Çıkan Tüvenan Cevherlerin Kimyasal Analiz Sonuçları 

Örnek Cu, 
% 

Pb, 
% 

Zn, % Ag, 
g/t 

NUMUNE 1 0,11 2,78 1,95 43 
NUMUNE 2 0,08 2,98 1,87 49 
NUMUNE 3 0,06 2,70 1,68 41 
NUMUNE 4 0,15 3,14 1,70 55 
ORTALAMA 0,10 2,90 1,80 47 

 
 

Tablo 4: Flotasyon Tesisinde İşlenecek Tüvenan Cevherin Kimyasal Analiz Sonuçları 
 Cu, % Pb, % Zn, % Fe, % S, % Ag, g/t 

Deneylere Esas Numune 0,10 2,90 1,80 4,30 4,07 47 

 

I.B.b) Çıkarılacak Malzemnin Minerolojik Özellikleri  
 
Cevherin yapısal ve mineralojik özelliklerini belirlemek amacı ile sahada yapılan 

gözlem ve inceleler sonrasında alınan örnekler ile deneysel çalışmalara esas olan cevher 
numunesinden seçilen örneklerden toplam 10 adet parlak kesit ve 5 adet ince kesit 
yapılmıştır. Kesitlerin mikroskobik incelemeleri sonucu cevher bileşiminde yaygın olarak 
izlenilen  

• galen, 
• sfalerit ,  
• çok az kalkoprit, 
• az prit, 
• kuvars, 
• kalsit, 
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• aktinolit, 
• klorit epidot  
• garnet  

minerallerinin bulunduğu görülmüştür.  
 

Cevher bileşiminde saptanan mineral tanelerinin faz boyutları LEICA Q 500 MC 
görüntü analiz cihazında ölçülmüştür. 
 

Deneysel çalışmalara esas olan cevher, metazomatik karekterde görülmektedir. Ayrıca 
dasit-kireçtaşı dokanağında kontakt-metamorfizma ve yüksek ısılı hidrotermal eriyiklerden 
oluşmuş “Skarn Tipi” özelliklerini de taşımaktadır. 

 
Galenit ; genellikle üst yüzeylere doğru artmakta ve fazla miktarda bulunmaktadır. 

Galenit çoğunlukla iri taneli ve kataklastik bazen tamamen parçalanmış, ufalanmış kristaller 
halinde izlenir. Galenit ve sfalerit , bazen çok ufak tanecikler halinde yanyana iç içe 
büyümüşlerdir. İri taneli galenit kristalleri içinde yer yer çok ufak öncelikle yuvarlağımsı 
sfalerit, kalkopirit ve eser sayıda tetrahedrit – tennantit tanecikleri bulunmaktadır. Bir parlak 
kesitte galenitin boulanjeritten bir kuşakla sarılmış olduğu görülmüştür. Galenit kenar, dilinim 
ve çatlakları boyunca yer yer çok az miktarda serrusite dönüşmüştür.  

 
Sfalerit;  allotriomorf ve kataklastik oluşumlar şeklinde bazen skarn silikatları içinde 

damarcıklar oluşturmuş halde gözlenmiştir. Yer yer tamamen ufalanmış olarak bulunan 
sfalerit kırmızı – kahverengi iç yansımalar göstermekte ve içinde farklı rölyefler halinde 
ortaya çıkmış çok güzel ikiz lamelleri bulunmaktadır. Gang mineralleri içinde ve arasında 
izlenen bazı sfalerit oluşumlarının etrafı kalkopirit, pirotin ve pirit gibi sülfidlerle sarılmıştır. 
Kalkopirit ve pirotinle yan yana büyümüş sfaleritler bu minerallerden yarı öz biçimli ve öz 
biçimsiz tanecikler içerirler. Kalkopirit, sfalerit içinde ayrılımlar halinde de bulunur. Çok ufak 
tanecik ve lamelcikler şeklinde izlenen kalkopirit ayrılımları, bazen pirotin tanecikleri içerirler. 
Çoğunlukla kalkopirit ve pirotin ayrılımları kapsayan sfaleritler yanında, ayrılmaz olan 
sfaleritler de bulunur. Böyle ayrılımsız oluşumlar civarında kalkopirit ve pirotine rastlanmaz. 

 
Kalkopirit; az miktarda çok çeşitli durumlarda gözlenmiştir. Genellikle sfalerit ve piro-

tinle kenetli halde bulunan kalkopirit bazen tek başına bulunur. Kalkopirit sfalerit içinde ayrı-
lım ve kapanımlar halinde bulunduğu gibi, kendi içinde yıldızcıklar şeklinde sfalerit ayrılımları 
içerir. Sfalerit ayrılım yıldızcıkları yüksek oluşum sıcaklığına işaret ederler. ( Ramdohr, 1975) 

 
Kalkopiritin etrafı bazen pirotin tarafından kuşatılmış olup, ayrıca kalkopirit içinde çok 

ufak genellikle iki ayrı doğrultuda sıralanan ve uzanan kurtçuklar şeklinde pirotin ayrılımları 
bulunur. Yer yer fazla miktar ve sayılarda ortaya çıkan pirotin ayrılımları, bu durumlarda çok 
çeşitli doğrultularda uzanım ve sıralanım gösterirler. Ayrıca kalkopirit içinde bazen galenit 
tanecikleri ve tetrahedrit damarcıkları izlenmiştir. Diğer taraftan incelenen parlak kesit 
örneklerinde kalkopiritin yer yer belirgin kataklastik yapı gösterdiği saptanmıştır. 

 
Pirit; genellikle kireçtaşı dokanaklarına yakın kesimlerde toplanmış olarak görülür az 

miktarda izlenen maden mineralidir. Pirit öz veya yarı öz biçimli, kısmen öz biçimsiz kristaller 
halinde bulunur. Öz biçimsiz piritler çoğunlukla sfaleriti kesen damarcıklar şeklindedirler. 
Ayrıca iskelet biçimli ve idyoblastik doku gösteren piritlere de rastlanır. Idyoblastik piritler 
içinde gang mineralleri izlenir. Piritin çok az bir kısmı tetrahedritle birlikte kürecik ve elipsoidal 
biçimli tanecikler şeklinde kalkopirit içinde yer alır. Bütün bu değişik pi-rit oluşumları yanında 
kalkopirit içinde azami 5-10 mikron büyüklükte tanecik yığışımları halinde görülen piritler, 
tetrahedrit damarlarına paralel yönde uzanan damarcıklar oluşturur-lar. Yer yer rastlanan 
konsantrik kabuklu, böbreğimsi yapı gösteren piritler, olasılıkla pirotinden dönüşerek 
oluşmuştur. Öz biçimli – yarı öz biçimli piritler genellikle iri kristaller halinde olup, yer yer 
belirgin kataklastik doku gösterirler. Bu tür piritler en önce oluşmuş, çevreleri diğer sülfid 
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mineralleriyle sarılmış, ara ve kataklastik çatlakları doldurulmuştur. Pirit kristalleri içinde 
bazen ufak galenit, sfalerit ve pirotin tanecikleri bulunmaktadır. Bunlardan galenit ve sfalerit 
piritten daha genç olup, pirit içine sokulumlar şeklinde girmiş, buna karşılık pi-rotin 
kapanımlar halinde bulunmaktadır. Ayrıca piritler içinde kalsit ve öz biçimli kuvars tanecikleri 
de izlenir. Bu mineraller bazen piritin zonlu yapısının ortaya çıkmasına katkıda bulunurlar. 

 
Tetrahedrit – Tennatit; çok az miktarda bulunur. Genellikle kalkopiritle kenetli halde iç 

içe yan yana izlenir. Kalkopirit ayrılımları içererek bazen kalkopiriti belirgin bir şekilde 
ornatarak, ondan daha genç olabileceğini ortaya koyar. Genellikle ufak oluşumlar halinde 
bulunan tetrahedrit-tennantit kalkopiritin çevresini kuşatıp, nadiren içinde damarlar oluşturur. 
Bazen de kalkopirit içinde, kalkopiritle yan yana sıralanmış şeritler halinde, pirit kürecikleriyle 
birlikte bulunur. 

 
Manyetit; çok az miktarda öz ve yarı öz biçimli oluşuklar halinde izlenmiştir. Bazı par-

lak kesit örneklerinde değişik doğrultulara yönelik manyetit çubukcukları görülmekte olup, 
muşketoffit (hematit psöydomorfu) olarak adlandırılan bu manyetitler bazen ileri derecede 
hematite dönüşmüşlerdir. Bu durumda bile hemen her zaman bir miktar manyetit artığı 
içerirler. Bu manyetit çubukcukları metamorfizmaya, çoğunlukla kontakt metamorfizmaya 
işaret ederler. Ayrıca en yaşlı sülfid minerallerinden biri olan öz ve yarı öz biçimli piritler 
içinde kapanımlar halinde muşketoffitin izlenmesi, bu mineralin diğer tüm sülfidlerden daha 
yaşlı olduğunu gösterir. 

 
Pirotin; kısmen iri taneli ve genellikle öz biçimsizdir. Kataklastik doku gösteren piro-

tinin kenar ve kataklastik çatlakları boyunca çok az bir kısmı pirite dönüşmüştür. Pirotin pirite 
dönüşürken bir miktar da pirit ve markasitten oluşan “ ara ürün” oluşmuştur. Bu dönüşüm 
pirotinin kenar ve çatlakları yanında kısmen de dilinimleri izleyerek gelişir. Ayrıca pirit içinde 
en fazla 15 - 20 mikron büyüklükte kapanımlar halinde pirotin tanecikleri bulunur. 

 
Antimonit; çok yöresel olarak bir damar içinde hidrotermal kökenli öz biçimli kuvars ve 

kalsitle birlikte bulunur. İri taneli kalsit ve hidrotermal kuvars kristalleri arasında ve içinde çok 
ufak tanecik yığışımları şeklinde bulunan antimonit oluşumları sfaleritle yanyana bulu-nurlar. 
Nisbeten biraz iri kristallerden oluşan antimonit iğnecikleri ışınsal bir doku gösterirler. Aynı 
parlak kesit örneğinde yukarıda değinilen mineraller yanında bir miktar da pirit görülmüştür. 

 
Arsenopirit; en fazla 100 mikron büyüklükte öz ve yarı öz biçimli kristaller halinde bu-

lunmakta olup; içlerinde bazen galenit, sfalerit, pirotin ve manyetit tanecikleri içerirler. 
Bunlardan galenit ve sfalerit büyük olasılıkla sokulum, pirotin ve manyetit kapanım 
halindedirler. Öz biçimli arsenopiritler rombusal ve üçgen kesitli kristaller şeklinde olup, 
bazen de çubukcuklar şeklinde ortaya çıkarlar. Diğer maden mineralleri için de damarcıklar 
da oluşturan arsenopiritler, yer yer belirgin zonlu yapı gösterirler. Arsenopiritlerin zonlu yapısı 
diğer maden mineralleri yanında, daha çok gang mineralleriyle ortaya çıkmıştır. Arsenopirit 
kristalleri bazen yanyana gelişmiş ikizler de oluştururlar. 

 
Bournonit; çok az miktarda, genellikle galenit içinde ve etrafında köşesiz yuvarlağımsı 

tane ve tanecikler halinde görülür. Bournonit bazen çok güzel ve iki ayrı doğrultuda uzanan 
ikiz lamelleri gösterir. 

 
Boulanjerit+jamesonit; kuvars, kalsit, tetrahedrit, sfalerit ve galenit içinde çoğunlukla 

çok ufak çubukcuklar şeklinde çok az miktarda ortaya çıkarlar. Aynı mineraller içinde bu mi-
nerallerin rombusal kesitler şeklindeki kristallerine de rastlanır. Ayrıca kesinlikle ayırtlana-
mayan bu iki mineralin özbiçimsiz oluşumları da izlenmiştir. Bu mineralin çubuk ve iğnecikleri 
öz biçimli hidrotermal kuvars kristalleri arasında ve kalsit, tetrahedrit, sfalerit ve galenit içinde 
çeşitli doğrultularda uzanarak, bazen ağımsı veya keçe yüzeyimsi  bir doku oluşturur-lar. 
Jamesonit sfalerit içinde bulunduğu zaman Taşkesik (İzmir -  Torbalı) jamesonitine çok 
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benzerlik gösterir. Balya madeni maden mineralleri içinde en fazla miktarda bulunan galenit 
bazen boulanjerit tarafından belirgin şekilde ornatılmıştır. 

 
Heyrovskyit; Türkiye’de ilk olarak bulunan bir Pb-Bi sülfid minerali olup, ancak iki adet 

parlak kesit örneğinde çok az miktarda pirit kristalleri ara ve çatlaklarında izlenmiştir. 
Genellikle  ince uzun  çubukcuklar şeklinde  kristaller oluşturan heyrovskyit  bazen de öz 
biçimsiz ve kataklastik doku göstermektedir. Heyrvskyit çubuklarının uzunluğu en fazla 2 – 
2,5 mm. olup, yer yer bükülme ve kırılma gösterirler . Bazen de birbirlerini kesen heyrovskyit 
çubukları içinde arasıra çok eser miktarda bizmutin ve nabit bimut izlenmiştir. Gerek biz-
mutin ve gerekse nabit bizmut heyrovskyitin dilinimleri içine ve heyrovskyit kristalleri ara-sına 
yerleşmişlerdir. Heyrovskyit kristalleri içinde kalkopirit ve sfalerit tanecikleri bulunur. Ayrıca 
kalkopirit içinde çubukcuklar ve rombusal kesitler şeklinde ortaya çıkan heyrovskyit 
kristalcikleri görülmüştür.  

 
Bizmutin ve Nabit – Bizmut; eser miktarlarda, çok ufak tanecikler halinde ve genel-

likle de bizmutin içinde bizmut kalıntısı olarak izlenmişlerdir. Bizmut, sfalerit, kalkopirit ve 
pirotinle kenetli halde ve gang içinde tek başına veya kenar ve köşeleri boyunca bizmutine 
dönüşmüş olarak bulunmaktadır. Nabit bizmut, bazen tamamen bizmutine dönüşmüş olarak 
izlenir. Bizmutin de bazen heyrovskyite çok benzeyen bir minerale dönüşmüş izlenimi verir. 
Bizmutin galenit içinde bazen nisbeten iri taneli allotriyomorf oluşumlar şeklinde bulunmak-
tadır. Buna karşın bizmut ve bizmutin içinde de galenit tanecikleri gözlenmiştir. Ayrıca 
bizmutin bazen çubukcuklar biçiminde izlenir. Nabit- bizmut, bizmutin ve heyrovskyite benze-
yen daha gri mineral arasında nadiren mirmekitik dokuya benzer bir büyüme görülmektedir. 
Bazen pirotin de bu minerallerin birlikte bünyesine katılmaktadır. 

 
Rutil; çok eser miktarda ve en fazla 40-50 mikron büyüklükte ufak tanecikler halinde 

gang içinde görülür. Rutilin yan kayaçlardan alınması olasıdır. Belkide yan kayaçlar içinde il-
menit taneleri olarak bulunan bu oluşuklar, hidrotermal alterasyon sonucu demir içeriklerinin 
açığa çıkmasıyla rulite dönüşmüşlerdir. 

 
Realgar ve orpiment; esas cevherleşme dışında, kireçtaşı içinde yer yer 

görülmektedir. Cevherleşmeden oldukça uzak kesimlerde yer yüzüne çok yakın yerlerde 
oluşmuşlardır 

 
Gang mineraller; Balya madende opak mineral içerikli örneklerden yapılan ince 

kesitlerin mikroskopik incelenmesi sonucunda çok güzel zonlu yapı gösteren granat, epidot 
(pistasit), zoisit, klino-zoisit,kalsit, kuvars, wollastonit, albit, diyopsid, hedenbergit, tremolit, 
ortoklas, andalüzit ve dönüşme ürünü klorit saptanmıştır. İncelenen ince kesitlerin hemen % 
80’inde kuvars, kalsit, albit, epidot ve granat izlemek olasıdır. 

 
Cevherleşmeye eşlik eden gang mineralleri ise granat, epidot, zoisit, klinozoisit, kal-sit, 

kuvars, wallastonit, albit, diyopsid, hedenbergit, tremolit, ortoklas, andalüzit ve klorittir.  
Kuvars, kalsit, albit, epidot ve granat en sık gözlenen gang mineralleridir. 

 
 
Bilyalı değirmene beslenecek 15 mm boyutu altında olan numuneye ait boyut dağılımı 

Tablo 5’de, toplam elek altı eğrisi ise Çizelge 1’de verilmiştir. 
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Tablo 5: 15 mm Altı Numunenin Boyut Dağılımı 
 

Boyut (mm) Miktar (%) ∑Elek üstü (%) ∑Elek altı (%) 

+ 13 4.6 4,6 100.0 

- 13 + 9 9.3 13.9 95.4 

- 9 + 6 28.1 42.0 86.1 

- 6 + 4 9.4 51.4 58.0 

- 4 + 3.36 7.5 58.9 48.6 

- 3.36 + 2 8.7 67.6 41.1 

- 2 + 1 12.8 80.4 32.4 

- 1 + 0.5 6.7 87.10 19.6 

- 0.5 + 0.212 6.2 93.3 12.90 

- 0.212 + 0.106 5.1 98.4 6.7 

- 0.106 1.6 100.0 1.6 

Toplam 100,0   

d80, mm 9,0 

d50, mm 4,0 
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Çizelge 1: 15 mm Altı Numunenin Boyut Dağılım Grafiği 
 

Balya kompleks sülfürlü cevherlerinden alınan temsili numuneye ait Bond iş indeksini 
(öğünebilirlik değeri) saptamak amacıyla numune 30,5 (L) x 30,5 (D) boyutlarında standart 
Bond değirmeni kullanılarak Bond iş endeksi analizi yaptırılmıştır. 

 
Yapılan analiz sonucunda temsili numunenin iş endeksi aşağıdaki değerlerde 

bulunmuştur.  
 

Wİ =  17,16 kwh/t (kuru öğütme), 

Wi = 13,20 kwsa/t (yaş öğütme) 

Tablo 6: Flotasyon Zenginleştirmesi Sonuçları 

ÜRÜNLER 
MİKTAR  

(%) 

KİMYASAL ANALİZ 
(%) 

VERİM (%) 

Pb  Zn Pb Zn 
Besleme (FKuru) 100 2,9 1,8 100 100 
Pb Konsanresi 4,08 65 2 91,5 4,53 
Zn Konsanresi 3,04 2 52 2,09 87,73 
Atık 92,88 0,2 0,15 6,41 7,74 
Konsantre Oranı: 14,05 

 
Türkiye’de 600 den fazla kurşun-çinko-bakır cevherleşmesi olduğu halde bulunan 

maden yatakları dünyadaki diğer yataklara göre orta veya küçük rezervli yataklardır. 
 
Görünür metal kurşun rezervinin dünyada 100 milyon ton, Türkiye’de 0,8 milyon ton 

olduğu tahmin edilmektedir. En büyük kurşun rezervine sahip ülkeler Avustralya, ABD, 
Kazakistan, Kanada ve Çin’dir. Kurşun maden üretimi dünyada 3 milyon ton, hurdalarla 
birlikte toplam üretim 6 milyon ton civarındadır.  

 
Türkiye’nin kurşun metal tüketimi ise yılda 35 bin ton kadardır. Buna karşılık yaklaşık 

10 bin ton metal kurşun hurdadan, 5-6 bin ton da geçici olarak yurtdışına gönderilen 
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cevherlerden elde edilmektedir. 15-20 bin ton mertebesindeki metal kurşun açığı da ithalat 
yoluyla karşılanmaktadır. 

 
Kurşun: Sanayide kullanılacak önemli metallerden biridir. Akü, benzin, matbaa, 

mühimmat, boru, alaşım, lehim, renkli televizyon tüpü yapımında, boya, cam ve kimya sanayi 
kollarında, radyasyon ve X-ışınlarından korunmada kurşun kullanılacaktır. 

 
Görünür metal çinko rezervi dünyada yaklaşık 200 milyon ton, Türkiye’de 2,3 milyon 

tondur. Avustralya, ABD, Kanada, Çin en çok çinko rezervine sahip ülkelerdir. Dünyada çinko 
cevher üretimi 8 milyon ton, hurda çinko üretimi 0,5 milyon ton civarındadır.  

 
Türkiye’nin çinko metal tüketimi yılda 60 bin ton dolayındadır. Bunun 10 bin tonu geçici 

ihraç yoluyla yurtdışına gönderilen cevherlerden geri dönen metalle, bir bölümü hurdadan 
kazanılmakta, geri kalan 20-30 bin tonu ithalatla karşılanmaktadır. 

 
Çinko: Demir, alüminyum ve bakırdan sonra sanayide en çok kullanılacak metaldir. 

Demir ve çeliğin korozyona karşı direncinin artırılmasında, döküm sanayinde kullanılacak 
pirinç ve özel alaşımların yapımında, ayrıca çatı kaplama malzemeleri, lastik ve pil 
yapımında önemli miktarlarda çinko kullanılacaktır.    

 
Gümüş: Gümüş’ün tüketildiği alanları sıralayacak olursak; Fotoğraf sanayi, elektronik, 

para imali, süs eşyası ve takı yapımı, alaşımlar, dişçiliktir. Ayrıca, 
yapay yağmur yağdırmakta, ayna sırlarının yapımında, bilgisayar röle kontaklarında, pil 
yapımında da kullanılacaktır.  

 
Koloidal gümüş tedavide kullanılacaktır. Kolargol adı verilen çözelti, damıtılmış su 

içindeki gümüş eloktrotlar arasında bir elektrik arkının oluşturulması sonucu, son derece saf 
olarak elde edilir. Aynaların gümüşlenmesi için, glikoz, formaldehit yada seignetten tuzu (çift 
potasyum-sodyum tartarat) aracılığıyla, gümüş bileşiklerinin (amonyaklı gümüş nitrat) 
indirgenmesi sonucu metalik gümüş çöktürülür. İnce bir tabaka elde etmek için, iyanoplasti' 
den yararlanılmaktadır.Koruma yada süsleme amacı için, gümüş, eloktroliz yoluyla da 
çöktürülür. Kullanılacak elektrolit, çoğunlukla, gümüş ve potasyum çift siyanürünün sulu 
çözeltisidir. Anot saf gümüştendir, katoduysa, Ag+ iyonlarının indirgenerek, üstünde çökelti 
oluşturacağı gümüşlenecek eşyadır. Uzun süre, akım şiddeti birimi olan amperi ve elektrik 
miktarı birimi olan coulomb'u tanımlamak için, elektrolit olarak suda çözünmüş gümüş 
nitrattan ve gümüş elektrotlarında yararlanılmıştır. 

 
Tesisten çıkacak ürünler yukarıda bahsedildiği üzere pek çok sektöre hammadde ve 

yardımcı madde olmaktadır.  
 
Tesiste üretilecek Kurşun-Çinko, yurtiçi pazar ile birlikte yurt dışına da ihraç 

edilebilecek olması ülke ekonomisi açısından da önemini arttırmaktadır.  
 
Bunların yanı sıra yatırım ile ülke ekonomisine katma değer yaratılırken, yöreye 

istihdam olanağı sağlanacak ve dolaylı talepler mevcut ekonomiye canlılık getirecektir. 
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BÖLÜM II: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU 
 

Proje Yer Seçimi (İlgili Valilik veya Belediye tarafından doğruluğu onanmış olan yerin, 

Onanlı Çevre Düzeni Planı veya İmar Planı sınırları içinde ise bu plan üzerinde, değil ise 

mevcut arazi kullanım haritası üzerinde  koordinatları ile birlikte gösterimi) 

Faaliyet; Balıkesir ili, Balya ilçesi, Patlak köyü civarında AR:20056770 ruhsat sahasının  
içinde, yeraltı ocak işletmesi, kurşun-çinko-gümüş zenginleştirme (flotasyon) tesisi ve katı 
atık alanı projesidir. Proje alanın yer bulduru haritası Harita 1’de sunulmuştur. 

 

 
Harita 1: Yer Bulduru Haritası 
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Balıkesir İl Özel İdaresi İmar Kentsel İyileştirme Müdürlüğü 26.03.2010 tarihli 2671 

sayılı yazı ile söz konusu projenin Çevre Düzen Planı kapsamında bulunmadığı belirtilmiştir. 
(Ek-2) 

 
Kurşun-çinko-gümüş zenginleştirme (flotasyon) tesisi ve katı atık alanın kurulacağı alan 

tamamı orman alanı içinde olmakta, bunun ile ilgili izinler proje ekinde yer almaktadır (Ek-2) 
Tesis, idari bina, konsantre ve cevher stok alanı (20,0 ha), katı atık alanı (9, 75), nebati 
toprak stok alanı (3,69 ha).  

 
Çalışma alanı Balıkesir ili, Balya ilçesinin doğu kısmındaki Patlak köyü (Balya ilçesinin 

2 km doğusunda) civarında yer almakta,  Balya ilçesine  2 km’lik yol ile bağlanmaktadır.  
 
Katı atık alanı etkisinde olan kuru derelerin taşkın debileri hesaplanmış ve bu kuru 

derelere tesisten kaynaklanacak bir etki olmayacaktır. 
 
 Proje alanını gösteren 1/25.000 ölçekli topografik harita Ek-3‘de sunulmuştur. Ayrıca 

proje alanın resimleri ve uydu görüntüsü Ek-4‘de sunulmuştur. 
 
 Kurşun-çinko-gümüş zenginleştirme (flotasyon) tesisi ve katı atık alanın kurulacağı 

bölgenin yer seçiminde belirlenen en önemli etken, tesis ve katı atık alanının proje sahibine 
ait A.R:20056770 ruhsat numaralı maden sahasının içinde olması, yerleşim yerlerine uzak 
olması, yakınında daha önce aynı faaliyet (ECZACIBAŞI ESAN Endüstriyel Hammaddeler 
Sanayi Tic. A.Ş.)  ile ilgili izin verilmiş bir alan olmasıdır.  Proje alanın koordinatları aşağıda 
sırası ile sunulmuştur.  
 

Tablo 7: ÇED Etki Alanı Koordinatları 

Poligon No Nokta No Y X ENLEM BOYLAM 

1 1 550558 4400444 39.75072794 27.58966232 
1 2 550049 4401344 39.75886666 27.58378966 

1 3 551310 4402280 39.76722471 27.59858291 

1 4 552050 4401386 39.75912524 27.60715157 

1 5 551350 4400897 39.75476198 27.59894196 
2 1 553755,678 4401940 39.76401070 27.62710800 
2 2 553650 4402300 39.76726080 27.62590365 
2 3 553350 4402450 39.76863107 27.62241337 

2 4 553828,308 4403008 39.77362833 27.62804333 

2 5 554225 4402550 39.76947680 27.63263728 

Tablo 8: Fabrika, Tesis ve Cevher Stok Alanı Koordinatları 

Nokta 
No Y X ENLEM BOYLAM 
1 554225 4402550  39.76947680 27.63263728  
2 554109,9 4402400  39.76813268 27.63128113  
3 553887,6 4402391  39.76806568 27.62868505 
4 553878,4 4402407  39.76821042 27.62857895 
5 553830,6 4402462  39.76870896 27.62802539  
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6 553815,9 4402478  39.76885404 27.62785507  
7 553795,6 4402498  39.76903552 27.62761970  
8 553735,2 4402538  39.76939971 27.62691780  
9 553685,7 4402567  39.76966411 27.62634224  
10 553618,2 4402716  39.77101078 27.62556631  
11 553843,9 4402990  39.77346517 27.62822390  

 
Tablo 9: Nebati Toprak Stok Alanı Koordinatları 
Nokta No Y X ENLEM BOYLAM 
1 554109,9 4402400  39.76813268     27.63128113 
2 553864,7 4402082  39.76528317     27.62839238 
3 553846,4 4402116  39.76559065     27.62818152 
4 553855,7 4402168  39.76605856     27.62829435 
5 553857,8 4402201 39.76635575   27.62832157 
6 553866,6 4402226  39.76658043     27.62842636 
7 553869,8 4402258  39.76686853     27.62846634 
8 553869,5 4402279  39.76705775     27.62846456 
9 553876 4402296  39.76721051     27.62854183 
10 553885,7 4402330  39.76751622     27.62865787 
11 553887,6 4402391 39.76806568     27.62868505  

Tablo 10: Katı Atık Alanı Koordinatları 

Nokta No Y X ENLEM BOYLAM 

1 553887,6 4402391 39.76806568    27.62868505   

2 553886,3 4402358 39.76776845    27.62866717   

3 553885,7 4402330 39.76751622    27.62865787   

4 553876 4402296 39.76721051    27.62854183   

5 553869,5 4402279 39.76705775    27.62846456   

6 553869,8 4402258 39.76686853    27.62846634   

7 553866,6 4402226 39.76658043    27.62842636   

8 553857,8 4402201 39.76635575    27.62832157   

9 553855,7 4402168 39.76605856    27.62829435   

10 553846,4 4402116 39.76559065    27.62818152   

11 553830,8 4402080 39.76526729    27.62799645   

12 553814,4 4402042 39.76492597    27.62780188   

13 553795,7 4402016 39.76469290    27.62758144  

14 553783,6 4402000 39.76454951    27.62743888   

15 553773,8 4402001 39.76455914    27.62732455   

16 553771,6 4402025 39.76477550    27.62730083   

17 553770,7 4402067 39.76515396    27.62729375   

18 553769,5 4402126 39.76568560    27.62728457   
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19 553769,5 4402142 39.76582976    27.62728588   

20 553758,3 4402168 39.76606471    27.62715725   

21 553742,6 4402194 39.76629995    27.62697608   

22 553735,2 4402214 39.76648061    27.62689132   

23 553731,9 4402238 39.76669705    27.62685476   

24 553731 4402264 39.76693135    27.62684637   

25 553730,8 4402296 39.76721967    27.62684665   

26 553729,9 4402327 39.76749903    27.62683868   

27 553727,3 4402350 39.76770641    27.62681020   

28 553719,5 4402363 39.76782403    27.62672020   

29 553704,1 4402370 39.76788806    27.62654098   

30 553684 4402375 39.76793438    27.62630672   

31 553655,6 4402376 39.76794518    27.62597523   

32 553618,7 4402379 39.76797453    27.62554467   

33 553590,6 4402388 39.76805738    27.62521734   

34 553565,8 4402404 39.76820309    27.62492910   

35 553557,5 4402409 39.76824866    27.62483261   

36 553553,5 4402412 39.76827594    27.62478615   

37 553549,8 4402418 39.76833023    27.62474344   

38 553548,6 4402421 39.76835734    27.62472968   

39 553541,1 4402426 39.76840286    27.62464252   

40 553522,5 4402435 39.76848511    27.62442610   

41 553509,3 4402439 39.76852198    27.62427232   

42 553494,8 4402443 39.76855893    27.62410335   

43 553476,8 4402449 39.76861411    27.62389369   

44 553464,3 4402453 39.76865094    27.62374808   

45 553454,9 4402458 39.76869657    27.62363874   

46 553446,2 4402470 39.76880524    27.62353814   

47 553445,3 4402480 39.76889539    27.62352845   

48 553448,8 4402493 39.76901229    27.62357036   

49 553472,2 4402525 39.76929913    27.62384616   

50 553482,4 4402530 39.76934354    27.62396566   

51 553503,1 4402539 39.76942333    27.62420807   

52 553524,8 4402546 39.76948503    27.62446199   

53 553543,9 4402554 39.76955591    27.62468564   

54 553573,8 4402564 39.76964412    27.62503554   

55 553576 4402564 39.76964398    27.62506122   
56 553577,6 4402566 39.76966190    27.62508007   
57 553580,5 4402568 39.76967974    27.62511409   

58 553584 4402570 39.76969754    27.62515512   
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59 553599,6 4402571 39.76970557    27.62533733   

60 553639,4 4402576 39.76974811    27.62580241   

61 553660,8 4402572 39.76971072    27.62605194   

62 553685,7 4402567 39.76966411    27.62634224   

63 553713,2 4402551 39.76951822    27.62666200   

64 553735,2 4402538 39.76939971    27.62691780   

65 553761,1 4402521 39.76924491    27.62721879   

66 553795,6 4402498 39.76903552    27.62761970   

67 553815,9 4402478 39.76885404    27.62785507   

68 553830,6 4402462 39.76870896    27.62802539   

69 553857,3 4402432 39.76843699    27.62833465   

70 553878,4 4402407 39.76821042    27.62857895   
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BÖLÜM III: PROJENİN EKONOMİK VE SOSYAL BOYUTLARI 
 
 
III.1.  Projenin Zamanlama Tablosu 

 
Tablo 11: Projenin Zamanlama Tablosu 

 
Yukarıda verilen zamanlama tablosundaki süreçlerin gerçekleştirilebilmesi durumunda 

2011 yılında tesisin faaliyete geçmesi planlanmaktadır. 
 

III.2.  Projenin Fayda-Maliyet Analizi 
 
Projenin fayda-maliyet analizi aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Tablo 12: Zenginleştirme Tesisi Yatırım Tutarı 
Yatırım Kalemi Yatırım Tutarı (TL) 
Orman kiralama bedeli 1.000.000 
İnşaat yatırımı 3.500.000 
Ana makine ve teçhizat 6.500.000 
Yardımcı makine ve techizat 1.000.000 
TOPLAM 12.000.000 

 

AÇIKLAMA YIL 
Aylar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ÇED projesi hazırlanması, 
sunulması vs. 2009              

ÇED projesi hazırlanması, 
sunulması vs 2010              

Nihai ÇED kararı alımı 2010              
Faaliyet İçin alınması 
Gereken Diğer İzinler 2010             

Arazi Düzenleme 
Çalışmaları 2010             

Yeraltı İşletmesi Hazırlık 
Çalışmaları (Galeri, Rampa)  2010             

İnşaat İşleri 2010             

İnşaat İşleri 2011             

Tesis Montajı 2011             
Yeraltı İşletmesi Hazırlık 
Çalışmaları (Galeri, Rampa) 2011             

Yeraltı İşletmesi Faaliyete 
Başlanması  2011             

Tesisin İşletmeye Alınması 2011             
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Tablo 13: Yer altı Maden İşletmes Yatırım Tutarı 
Yatırım Kalemi Yatırım Tutarı (TL) 
Yüzey Çalışmaları 255.000 
Yerleşkeler (Bina, Altyapı vs.) 977.000 
Ana makine ve teçhizat 8.730.000 
İnşaat Yatırımı (Rampa, Galeri, Başyukarı Hazırlıklar) 12.000.000 
TOPLAM 21.962.000 

 
Tablo 14: İşletme Dönemi Gider Unsurları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 15: Zenginleştirme Tesisi Amortisman Unsurları 
 
Amortisman Cinsi 

 
Amortisman 
Matrahı 

 
Amortisman 
Oranı 

 
Amortismana 
Tab. Tutar (TL) 

Arsa 1.000.000 %4 40.000 
İnşaat 3.500.000 %5 175.000 
Ana Tec. Mak. 6.500.000 %16.6 1.079.000 
Yrd. Mak. Techizat 1.000.000 %16.6 166.000 
TOPLAM 12.000.000  1.460.000 

 
Tablo 16: Yer altı Maden İşletmesi Amortisman Unsurları 
Amortisman Cinsi Amortisman 

Matrahı 
Amortisman 
Oranı 

Amortismana Tab. 
Tutar (TL) 

Bina İnşaat Giderleri  13.232.000 %8 1.058.000 

Ana Tec. Mak.  8.730.000 %16.6 1.500.000 

TOPLAM 21.962.000 2.558.000 

 

 

Gider Cinsi Birim 
Maliyet  
(TL / 
Ton) 

Tutar (TL) 

Tüvenan cevher üretim gideri 30 9.000.000 
Ocak-tesis nakliye gideri 3 900.000 
Konsantre üretim gideri 30 9.000.000 
Tamir-bakım-yedek parça 2.25 675.000 
Tesis stok alanı nakliye giderleri 1 300.000 
Stoklama giderleri 1 300.000 
Stoklama alanı-liman nakliye gideri 25 513.000 
Liman gideri 25 513.000 
Yönetim ve pazarlama giderleri 40 820.000 
TOPLAM  22.021.000 
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Tablo 17: Gelir Unsurları 
Yıllık Üretim Birim Satış Fiyatı  Yıllık Gelir 

11.757 ton Pb. Konsantre 1.200 $ 14.108.400 $ 

8745 ton Zn. Konsantre. 600 $ 5.247.000 $ 

TOPLAM 18.451ton kon.  19.355.400 $  

TOPLAM (TL)  29.033.000 TL 

 
 

Tablo 18:Mali Rehabilite  
Toplam yatırım tutarı 33.962.000 TL

Toplam yıllık gelir 29.033.000 TL

Toplam yıllık gider 22.021.000 TL

Amortismanlar  4.018.000 TL

Brüt kar 2.994.000TL

Vergi  

2.994.000x %60 x0.30 KV 539.000TL

Net kar 2.455.000TL

 
Tablo 19: Tam Kapasitede Proforma Gelir Tablosu 
 

Açıklamalar  1.yıl 2.yıl 3.yıl 4.yıl 5.yıl 

Proje gelirleri 29.033.000 29.033.000 29.033.000 29.033.000 29.033.000

Proje giderleri 22.021.000 22.021.000 22.021.000 22.021.000 22.021.000

Amortismanlar  4.018.000 4.018.000 4.018.000 4.018.000 4.018.000

Brüt kar 2.994.000 2.994.000 2.994.000 2.994.000 2.994.000

Vergi öncesi kar 2.994.000 2.994.000 2.994.000 2.994.000 2.994.000

Kurumlar vergisi 
(teşvik yasasına 

539.000 539.000 539.000 539.000 539.000
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Tablo 20: Mali Rantabilite Tablosu 
Açıklamalar  Yatırım Yılı 

2011 

2012 2013 2014 2015 2016 

Yatırım tutarı 33.962.000      

İşletme 

giderleri 

 22.021.000 22.021.000 22.021.000 22.021.000 22.021.000

NAKİT 

GİRİŞLERİ 

      

İşletme 

gelirleri 

İşletme 

sermayesi 

 29.033.000 29.033.000 29.033.000 29.033.000 29.033.000

Yıllık net fon  6.473.000 6.473.000 6.473.000 6.473.000 6.473.000 

 

tabi) 

Net kar 2.455.000 2.455.000 2.455.000 2.455.000 2.455.000

Amortismanlar 4.018.000 4.018.000 4.018.000 4.018.000 4.018.000

TOPLAM 6.473.000 6.473.000 6.473.000 6.473.000 6.473.000

Yıllık net fon 6.473.000 6.473.000 6.473.000 6.473.000 6.473.000

Kümülatif fon 
toplamı 

6.473.000 12.946.000 19.419.000 25.892.000 32.365.000
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Tablo 21: Yıllık Üretim Metallurjik Denge Tablosu 

  

Tablo 22: Çinko Konsantre Fiyat Hesabı 
 

     
Tenörler Metal Fiyatı İzabe Kaybı İzabe  

İşçilik 
$/ton 

Toplam 
Konsantre 

Fiyatı 
($/ton) 

Zn Zn Zn 

(%) ($/ton) (%) 

52,0 1700 8,0 350 600 
 
 

Tablo 23: Kurşun Konsantre Fiyat Hesabı 
Tenörler Metal Fiyatları İzabe Kaybı 

İzabe 
Toplam 

Konsantre 
Fiyatı 

Pb Ag Pb İşçilik Pb Ag 
(%) (gr/ton) ($/ton) ($/ton) ($/ton) (gr) 
65,0 700 1800 16 4,0 100 394 1.200 

 
 

III.3. Diğer Hususlar 
 

Bu bölümde belirtilecek başka husus bulunmamaktadır. 

ÜRÜNLER 
MİKTAR KİMY.ANALİZ (%) VERİM (%) 

ton % Pb Zn Pb Zn 

Besleme 
(FKuru) 

288.000 100 2,9 1,8 100.00 100.00 

Pb Konsanresi 11.757 4,08 65 2 91,5 4,53 
Zn  
Konsanresi 8.745 3,04 2 52 2,09 87,72 

Atık 267.498 92,88 0.20 0.15 6,41 7,75 

Giren Cevher 
(Fyaş) 

300.000 Rutubet 4 Konsantre Oranı: 
 14,04 
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BÖLÜM IV: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN VE PROJENİN ETKİ ALANININ 
ÇEVRESEL ÖZELLİKLERİ 
 
IV.1.Fiziksel ve Biyolojik Çevrenin Özellikleri ve Doğal Kaynakların Kullanımı 
 

IV.1.1.Meteorolojik ve İklimsel Özellikler 
 

İklim:  

Balıkesir Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasındaki geçiş bölgesinde bulunmaktadır. 
Bu nedenle her iki iklimin özelliklerini yer yer görmek mümkündür. Kıyılardan iç kesimlere 
doğru gidildikçe iklim karasallık eğilimi göstermekte ve kışlar soğuk geçmektedir.  

 
Rüzgar: 

Rüzgar hızının 10,8 ile 17,1 m/s arasında olduğu günler ilimizde yılda toplam 50 
gündür. Rüzgar hızı değerleri Tablo 24’de verilmiştir.  

 
Tablo 24: Rüzgar Hızı Değerleri 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yıllık 

Ortalama 
rüzgar 
hizi 
(m/s) 

2,7 2,8 3,1 2,5 2,1 2,7 3,7 3,7 3,1 2,4 2 2,4 2,8 

En hızlı 
rüzgar 
hızı 
(m/s) 

27,2 28,1 29,6 26,8 24,7 23,2 25,3 26,9 28,2 26,1 28,2 27,8 29,6 

En hızlı 
rüzgar 
yönü 

SW W 
NE-
SSW 

SW SSW N NNE N NNE NE NW 
SSE-

S-
SSW 

NE-
SSW 

 

Basınç: 

Yıllık ortalama aktüel basınç değeri 997,6 mb’dır. Balıkesir istasyonu yüksekliği 147 
m’dir.  

 
Tablo 25: Balıkesir İl Merkezinde Ortalama Aktüel Basınç 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yıllık 

ortalama aktüel 
basınç (mb) 

999 999 998 997 996 996 994 995 998 1000 1001 1000 998 
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Sıcaklık: 

Balıkesir’de yıllık ortalama sıcaklık 14,5°C'dir. Balıkesir’de ortalama sıcaklığın en 
düşük olduğu ay 4,8°C ile Ocak, en yüksek olduğu ay ise 24,5°C ile Temmuz ayı 
belirlenmiştir.  

 
Tablo 26:  Balıkesir İl Merkezinde En Yüksek Sıcaklık, En Düşük Sıcaklık, Ortalama Sıcaklık, Ortalama 
Yüksek Sıcaklık, Ortalama Düşük Sıcaklık 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yıllık 

en yüksek sıcaklık (0c) 23,3 23,4 30,7 35,2 38,5 39,8 41,7 43,7 39,4 36,1 28,7 25,7 43,7 

en düşük sıcaklık (0c) 
-21,8 -13,1 -7,9 -2,8 0,6 4 9,1 6 4,5 -2,3 -7,6 -12,9 -21,8 

ortalama sıcaklık (0c) 4,8 6 7,9 12,8 17,8 22,2 24,5 24,3 20,4 15,6 11 6,8 14,5 

ortalama yüksek  (0c) 
sicaklik (0c) 

8,6 10,5 13,2 18,9 24,5 28,8 30,9 31 27,2 21,8 16,2 10,8 20,2 

ortalama düşük  sıcaklık 
(0c) 

1,5 2,3 3,4 6,9 11,1 14,8 17,3 17,6 14 10,2 6,9 3,4 9,1 

 

Yağış: 

Balıkesir’de yağışların % 45'lik bir kısmı kış aylarında % 5'lik kısım ise yaz aylarında 
olmaktadır.  

 
Tablo 27: Balıkesir İl Merkezinde Yağış Miktarı, Günlük En Çok Yağış Miktarı 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yıllık 

yağış miktarı 93,7 75,1 60,9 50 42,6 25,1 9,1 8,7 21 42,8 74,8 98,4 602 

günlük en çok yağış miktarı 77,9 56,4 63,9 41,1 53,9 41,8 50,1 40,1 39,6 68,3 118 97,2 118 

 
 

Nem: 

Tablo 28: Balıkesir İl Merkezinde Ortalama Nisbi Nem ve En Düşük Nisbi Nem 
 

Balıkesir’in yıllık ortalama nisbi nem değeri % 69'dur.  
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 yıllık 

ortalama nisbi 
nem (%) 

82 78 74 68 65 58 55 56 62 69 78 82 69 
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IV.1.2. Jeolojik Özellikler 
  

a) Bölge Jeolojisi (İlgili Kesitler ve Haritalar) 
 

Proje alanı Balıkesir, İvrindi, Balya, Şamlı arasındaki alanı kapsayan 1/100.000 ölçekli İ 
19 paftasında yer alır.  

 
Bölgede birçok araştırmacı tarafından değişik zamanlarda çeşitli araştırmalar 

yapılmıştır. 2002-2004 yılları arasında “Biga Yarımadası’nın Ekonomik ve Çevre Jeolojisi” 
projesi kapsamında MTA ve İTÜ ortaklığı ile yürütülen çalışma içeriğindeki Jeoloji Grubu 
(PEHLİVAN Ş. ve diğ.) Biga Yarımadasındaki 1/100.000 ölçekli (Ek-5)) haritalardaki 
kayaçların stratigrafik, petrografik, jeokimyasal ve jeokronolojik özelliklerini saptayıp, 
arazideki revizyonları yapmış, litoloji birimlerini tek lejandda toplayarak haritanın basımına 
hazırlanmasını gerçekleştirmiştir.  

 
Biga Yarımadası’nda Tersiyer öncesi kayaçlar, birbirleriyle tektonik ilişkili olarak KD - 

GB konumunda uzanan  tektonik kuşaklar içerisinde  yüzeylenmektedir. Farklı istiflerden o-
luşan bu zonlar doğudan - batıya doğru İzmir - Ankara Zonu, Sakarya Zonu, Çetni Melanj ve 
Ezine Zonlarından oluşur.  Proje alanını kapsayan İ 19 paftasında Sakarya Zonu ve İzmir – 
Ankara Zonuna ait birimler yüzeylenir.Sakarya Zonu içerisinde genel olarak amfibolit 
fasiyesinde metamorfizma geçirmiş olan Kazdağ Metamorfitlerinden Fındıklı formasyonu 
yüzeyler. Amfibollu gnays, mermer  ve yer yer amfibolit ardalanmasından  oluşan Fındıklı 
formasyonu içerisinde Altınoluk mermer üyesi ayırtlanmıştır. Bölgede küçük yüzeylemeleri 
bulunan Geç Paleozoyik yaşlı Kalabak Birimi düşük dereceli  metamorfiklerden oluşmaktadır.  
Kalabak Birimi içerisinde  mermer  ve metaserpantinit mercekli  fillat  ve  siştlerden oluşan 
Torasan Formasyonu  ile temsil edilmektedir.   

 
Biga Yarımadası’nın diğer bölgelerinde Kalabak  Birimi üzerinde muhtemelen uyumsuz  

dokanaklı Triyas yaşlı Karakaya Kompleksi yeralmaktadır.  Karakaya Kompleksi içerisinde 
birbirleriyle yer yer geçişli, çoğunlukla da tektonik  dokanaklı arkozik kumtaşları ve kiltaşı 
ardalanmalı istif  Arkozik Kumtaşlarını, çört mercekli gravoklar Orhanlar gravoğını, yeşil renkli 
bazaltik kayaçlar ve tüfleri Mehmetalan formasyonunu, kahve -  haki  renkli spilitik bazalt, 
aglomera ve tüflerin yoğun olduğu kesimler Çal formasyonunu  ve en üstte kireçtaşı 
seviyeleri de Camialan Kireçtaşını oluşturmaktadır.  

 
Ayrıca, Karakaya kompleksi içerisinde üstte belirtilen litolojilerin karışık halinde 

bulunduğu ve arazide birbirinden ayırtlanması mümkün olmayan Karakaya formasyonu ve 
tüm bu birimler içerisinde olistolit ve olistostromlar şeklinde  Permo - Karbonifer yaşlı 
kireçtaşı blokları bulunmaktadır. İ 19  paftası  içinde Karakaya kompleksine ait  Karakaya  
formasyonu  ve  Orhanlar grovağı yüzeylenmektedir. Proje alanındaki cevherleşme Karakaya 
formasyonu içerisinde kireçtaşı blokları içerisinde yer almaktadır. Kalabak birimini uyumsuz 
dokanaklı örten, Karakaya kompleksi  ile tektonik dokanaklı, arkozik kumtaşı ve Halobia’lı  
şeyllerden oluşan Balya Formasyonu Geç  Triyas yaşlıdır. Balya Formasyonu  ile geçişli, 
Karakaya  kompleksini uyumsuz  dokanakla örten,  karasal  –  sığdenizel konglomera, 
kumtaşı çamurtaşı ve kireçtaşından oluşan Liyas yaşlı Bakır-köy formasyonu üzerinde Geç 
Jura  –  Erken Kretase yaşlı platform kireçtaşları Bilecik for-masyonu olarak ayırtlanmıştır. 

 
Bölgenin doğusunda İzmir- Ankara Zonu içerisinde Permiyen-Geç  Kretase yaşlı  

kireçtaşı  bloklarını kapsayan Geç Kretase  -  Paleosen yaşlı Bornova Flişi ile ofiyolitli 
melanjdan oluşan Yayla Melanjı bulunmaktadır. Temel  kayaçlar üzerinde uyumsuz  olarak  
yer  alan Tersiyer  birimleri, Geç  Oligosen yaşlı  andezitik lav, ignimbirit, aglo-mera ve az 
oranda volkanoklastiklerden oluşan Bağburun Volkaniti  ile andezitik ve  dasitik bileşimli 
Hallaçlar Volkaniti bölgedeki  Oligosen volkanitlerini oluşturur.  Hallaçlar volkaniti yer yer aşırı 
alterasyona uğramış olup, Erken Miyosen’e kadar etkinliğini sürdürmüştür. Bu alterasyonun 
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nedeni, büyük olasılıkla bölgeye Oligosen-Erken Miyosen aralığında yerleşen, Oligo - 
Miyosen granitoyidleridir. Erken Miyosen’den itibaren volkanik faaliyetle birlikte göl-sel 
havzalar oluşmuştur. Bölgenin güney ve batı kesiminde Şapçı volkaniti ve  Yürekli  dasiti, 
Erken Miyosen yaşlı Soma formasyonunun  konglomera, kumtaşı ve kiltaşı çökellerine eşlik 
etmişlerdir.  İ 19  paftasında  dar alanlarda yüzeylenen  Orta Miyosen yaşlı bazalitik kayaçlar 
Hüseyinfakı volkaniti, Geç Miyosen yaşlı olivinbazaltlar Taştepe bazaltı olarak ayıtlanmıştır. 
Bayramiç formasyonu olarak tanımlanan Pliyosen yaşlı akarsu ve gölsel çökeller ile Kuva-
terner alüvyal çökeller tüm bu birimleri uyumsuz olarak üzerlemektedir. 

 
b) Çalışma Alanı ve Jeolojisi ( İlgili Kesitler ve Haritalar) 

Çalışma alanı içerisinde Permiyen yaşlı kireçtaşı olitolit ve olistromları bulunan Triyas 
yaşlı sedimanter kayaçlar ile Tersiyer volkanik kayaçlar yüzeylenmektedir. Triyas filişi olarak 
bilinen sendimanter birim MTA Genel Müdürlüğü elemanlarınca bölgesel yapılan jeoloji 
çalışmalarında Balya Formasyonu, metemorfizma geçirmiş karşıtları ise Karakaya 
formasyonu olarak tanımlanarak haritalanmıştır. Sondaj çalışmalarında Karakaya 
formasyonu olarak adlandırılan kayaçlar ancak derin sondajlarda  saptanmıştır.Yüzeyde 
daha çok Balya formasyonu olarak adlandırılan halobialı şeyller izlenmektedir. 

 
Balya formasyonu’nun matriksinden alınan örnekler ince taneli kumtaşı veya iri taneli 

silttaşı özelliğinde olup killi bir matriks içinde dağılmış olarak kuvars, mika ve çok az miktarda 
playioklaz kırıntılarından oluşmaktadır. (GÖKÇE,A-2008) 

 
Çalışma alanımızda Bahçecik Mahallesi ve Patlak Köyü arasında ve Hasantanetepe 

çevresinde yüzeyler. Kumlu kireçtaşı-kiltaşı-silttaşı-kumtaşı ardalanmasından oluşur. Arazide 
yapılan incelemede renkleri koyu yeşil, yer yer siyahımsı ve morumsu renkte olmaktadırlar. 
Kumtaşı daha çok siyah, kiltaşları gri ve koyu yeşil renklidir. Sıkı çimentoludur. Çimentosu 
yer yer kireçlidir. Milli seviyelerde yer yer makro fosiller izlenebilmektedir. Önceki 
çalışmalarda halobia türleri tespit edilmiştir. Bu fosillere göre yaşı Triyas olarak saptanmıştır. 
Triyas flişinin üst seviyelerinde izlenen çakıltaşları Triyasın çekilme(regresyon) artığı olarak 
düşünülmektedir. Bahçecik Mahallesi civarında izlenen çakıltaşları Triyas flişine ait miltaşı, 
kumtaşı parçaları içermektedir. Çok seyrek olarak kireçtaşı çakılları izlenmektedir. 

 
Balya formasyonu ve metamorfizma geçirmiş karşıtı Karakaya formasyonu içerisinde 

yaygın olarak değişik boyutlarda (çakıl boyutunda birkaç kilometre boyutuna  kadar) olistolit 
veya olistostrom şeklinde kireçtaşı blokları yer almaktadır.Bölgesel olarak Permiyen yaşlı 
kireçtaşı blokları hemen her düzeyde izlendiği gibi Balya civarında da yoğun olarak 
izlenmektedir.Gri-bej renkli orta-kalın tabakalıdır. Oluşan bloklar arasında masif yer 
rekristalize görünümlü olup olistolitlerin Üst Triyas ile olan dokanağına yakın zonlarda 
olasılıkla dinamametamorfizmanın etkisiyle kalsit kristallerinin oluşturduğu mermer ve yarı 
mermer çakıllarına, breşik kireçtaşı parçalarına rastlanmaktadır.Yer yer kalsit ara dolgular 
izlenmektedir. Bazı olistolitler dolamitizedir. 

 
Balya cevherleşmesi kireçtaşı olistolitleri ile dasitlerin dokanaklarında ve daha çok 

kireçtaşı bloklarının içerisinde gelişmiştir. 
 
Çalışma alanında mağmatik faaliyet oldukça yoğundur. Sokulum (intrüzif) kayaçları 

izlenememiştir. Sahanın büyük bir kısmını kaplayan volkanik kayaçlar dasit, riyodasit, riyolit 
ve andezittir. Dasitler ile riyolitlerin her ikiside aşırı derecede ayrışmış oldukları için sahada 
ayırma olanağı elde edilememiştir. Volkanitlerin permiyen ve Triyas formasyonlarını kestiği 
saptanmış olup, kesin olarak yaşlarını belirtir bir bulgu izlenememiştir. Ancak yaşlarının 
Tersiyer olduğu düşünülmektedir. Andezitlerin ise dasitlerden daha genç olup dasitleri 
kesmektedir. 
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MTA elemanlarınca Şapcı volkaniti olarak isimlendirilen kayaçlat makroskobik olarak 
açık renkli ve ileri derecede bozuşmuş dasit görünümdedir.Bu volkanitlerden alınan 
örneklerde kuvars, plajioklaz,sanidin,biyotit,müskovit hornblend fenokristleri volkanik camın 
hakim olduğu ve daha az miktarlarda plajioklaz mikrolitlerden oluşan bir matriks içinde 
dağılmış olarak gözlenmektedir. (GÖKÇE,A-2008). Kuvarsa her zaman rastlanır. Plajioklaz 
ve alkali feldspat(sanidin) bollukları ile değişmektedir. Genellikle fenodasit  olarak 
tanımlanabilecek bileşimde olmakla birlikte farklı yerlerden alınan örneklerde plajioklaz-alkali 
feldspat miktarlarındaki değişime bağlı olarak; riyolit-riyodasit-dasit-andezit gibi farklı 
isimlendirmelerde yapılabilmektedir. Plajioklazlar polisentetik ikizli,yer yer zonlu 
dokulu,andezin-oligoklaz bileşimli,iri kristaller halindedir. Sanidinler ve kuvarslar genellikle 
kenarları matriksle gelişen reaksiyonlar nedeniyle kemirilmiş ve yuvarlanmış kristaller 
şeklindedir.Bazı örneklerde muskovitlerin aşırı bolluğu dikkat çekmektedir. Cevherleşmeye 
yaklaştıkça hidrotermal çözeltilerin etkisiyle hem plajioklazların, hem de sanidinlerin kademeli 
bir şekilde bozuldukları önce sertleştikleri ve karbonlaştıkları cevherleşmeye çok yakın 
yerlerde ise ileri derecede killeştikleri,hamurdaki volkanik camın devitrifiye olarak yeniden 
kristallendiği (ikincil kuvars şeklinde) plajioklaz mikrolitlerinin ise tamamen killeştiği ve 
karbonatlaştığı görülmektedir.Ayrıca bazı örneklerde hornblendler opaklaşmış, biyotitler ise 
muskovitleşmiştir. 

 
Dasitlerin geniş kapsamlı hadrotermal etkilerde etkili ayrışmaya uğraması,dasit 

intrüzyonundan sonra daha alt seviyelere veya daha yakın yerlere yerleşen granit veya 
granadiyorit yerleşmesinin son safhası olan hidrotermal etkilere bağlı olmalıdır. 

 
Andezitlerin genel olarak esmer kahverengi, mor ve bazen sarı-bej renkli olup küresel 

ayrışma göstermektedir. Yer yer çok fazla hidrotermal ayrışmaya uğramışlardır. 
Kaolenleşmenin yer yer fazla olduğu görülmektedir. Balya ilçesinin kuzeyinde ve batısında 
geniş yayılımlı olan andezitler makroskobik olarak incelendiğinde gri ve koyu renkli,hava ile 
temas yüzü gri olup porfirik feldspat fenokristallerini kompakt bir hamurun çevrelediği 
görülür.Mikroskobik incelemede feno ve mikrofenokristaller halinde hornblend ojit, zonlu 
büyüme gösteren oligoklas içermekte olup,hamur mikro çubuklar halinde plajioklaz hornblend 
az biyotit, manyetit ve kristallenme gösteren camsı metaryellerden ibarettir. Ayrıca çok az 
miktarda hidrotermal kuvars ve kalsitleşme saptanmıştır. 
  

 Çalışma alanının 1/25.000 ve 1/10.000 ölçekli jeoloji haritası Ek-5’deki Jeoloji ve 
Jeomorfoloji Haritası ekinde verilmiştir. 

 
c) Proje alanı ve çevresinin jeomorfolojik özellikleri (ilgili kesitler ve haritalar) 
 
Fazla engebeli olmayan Balıkesir toprakları büyük ölçüde dalgalı düzlüklerden oluşur. İl 

alanının yarısından fazlasını kaplayan plato düzlükleri akarsu vadileriyle parçalanmış 
durumdadır. Yüksekliği hiçbir kesimde 2.000 m’yi bulmayan ilin, genel görünüm itibarıyla 
kuzey kesimini Karadağın batı uzantıları engebelendirir. İlin güneydoğu ve güneybatı 
kesimleri daha dağlıktır. Güneydoğudaki Alaçam Dağları’na bağlı Ulus dağının doruğu 1.769 
metreye erişir.  

 
Güneybatı kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Kazdağı il sınırındaki Karataş Tepesinde 

1.774 m.’lik bir yüksekliği bulur. Ovalar genel coğrafi kapsam içinde az bir yer tutar. Bunların 
başlıcaları; Balıkesir ovası, Manyas ovası, Gönen ve Edremit ovasıdır. Bu ovaların tümü 
tektonik olaylar sonucu ortaya çıkmış çöküntü alanlarının sonradan alüvyonlarla dolmasıyla 
oluşmuş düzlük alanlardır. Marmara Bölgesinin Güney Marmara Bölümünde Doğu – Batı 
istikametinde dizilen çöküntü alanlarında Gönen Ovası vardır. Bu ova ile daha doğudaki 
Manyas Gölü çukurlukları kuzey ve güneyden kırık fay çizgileriyle sınırlanır. 

 
Çalışma alanının Jeomorfoloji haritası Ek-5’da sunulmuştur.  
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d) Maden Jeolojisi ( cevherleşme türü, alterasyon türleri, cevher minarelleri, 

gang minarelleri, cevher-yan kayaç ilişkisi ve 1/1000 ölçekli jeoloji 
haritasında işaretlenmesi, cevher yapısına göre asit kaya drenajının oluşup 
oluşmayacağı, sondaj logları ve sonuçları) (ilgili kesitler ve haritalar) 

Balya madeni yöresinde kuvvetli bir tektonizmanın etkileri izlenmektedir. KD-GB doğ-
rultulu faylar yanında D-B ve KKB-GGD doğrultulu faylar da bulunmaktadır. Triyas ve Permi-
yen yaşlı kayaçlar tektonizmadan ileri derecede etkilenmiş ve bunun sonucu olarak kıvrılmış, 
kırılmış ve birbirlerinin üzerine itilmişlerdir. Oluşan kırık tektoniği cevher oluşumuna yol açan 
solüsyonların hareketi için bir yol oluşturmuştur. 

 
Hastanetepe yöresinde Pb-Zn cevherleşmesi Tersiyer yaşlı volkanitlerle Permiyen yaşlı 

kireçtaşlarının dokanağında gelişmiştir.  Dasit bileşimindeki volkanik kayaçlar kireçteşı 
blokları içine farklı seviyelerde kollar şeklinde girmiş ve cevherleşmeler bu kolların 
kireçtaşları ile olan alt ve üst dokanakları boyunca düzensiz şekilli yığışımlar şeklinde 
oluşmuştur.  Ayrıca dasitler içinde saçınımlı (dissemine) ve damarcıklar şeklinde cevher 
oluşumu da gözlenmektedir. Cevherleşmeyi tektonik dokanaklar boyunca gelmiş hidrotermal 
çözeltiler oluşturmuştur. 

 
Cevherleşmenin oluştuğu kireçtaşlarında  mermerleşmenin yanısıra dolomitleşme  ve  

silisleşme de görülür. Cevherleşmeye yakın kesimlerde hem dasit hem de kireçtaşlarında yer 
yer yoğun olmak üzere killeşme izlenmektedir. Yüzeysel alterasyon olarak limonitleşme 
yaygındır. Yer yer hematitleşme de görülmektedir. 

 
Balya madeni örneklerinin mikroskopta incelenmesi sonucu parlak kesitlerde sırasıyla 

galenit, pirit, sfalerit, kalkopirit, tetrahedrit, manyetit, pirotin, antimonit, arsenopirit, 
baulangerit, jamesonit, heyrovskyit, bizmutit ve nabit - bizmut izlenmiştir. Ayrıca yer yer 
realgar ve orpiment gibi mineraller de görülür. ( ÇAĞATAY,A. - 1981) 

 
Galenit; Genellikle üst yüzeylere doğru artmakta ve fazla miktarda bulunmaktadır. 

Galenit çoğunlukla iri taneli ve kataklastik bazen tamamen parçalanmış, ufalanmış kristaller 
halinde izlenir. Galenit ve sfalerit, bazen çok ufak tanecikler halinde yanyana iç içe büyü-
müşlerdir. İri taneli galenit kristalleri içinde yer yer çok ufak öncelikle yuvarlağımsı sfalerit, 
kalkopirit ve eser sayıda tetrahedrit – tennantit tanecikleri bulunmaktadır. Bir parlak kesitte 
galenitin boulanjeritten bir kuşakla sarılmış olduğu görülmüştür. Galenit kenar, dilinim ve 
çatlakları boyunca yer yer çok az miktarda serrusite dönüşmüştür.    

 
Pirit; genellikle kireçtaşı dokanaklarına yakın kesimlerde toplanmış olarak galenitten 

sonra en fazla miktarda izlenen maden mineralidir. Pirit öz veya yarı öz biçimli, kısmen öz bi-
çimsiz kristaller halinde bulunur. Öz biçimsiz piritler çoğunlukla sfaleriti kesen damarcıklar 
şeklindedirler. Ayrıca iskelet biçimli ve idyoblastik doku gösteren piritlere de rastlanır. 
Idyoblastik piritler içinde gang mineralleri izlenir. Piritin çok az bir kısmı tetrahedritle birlikte 
kürecik ve elipsoidal biçimli tanecikler şeklinde kalkopirit içinde yer alır. Bütün bu değişik pi-rit 
oluşumları yanında kalkopirit içinde azami 5-10 mikron büyüklükte tanecik yığışımları ha-
linde görülen piritler, tetrahedrit damarlarına paralel yönde uzanan damarcıklar oluştururlar. 
Yer yer rastlanan konsantrik kabuklu, böbreğimsi yapı gösteren piritler, olasılıkla pirotin-den 
dönüşerek oluşmuştur. Öz biçimli – yarı öz biçimli piritler genellikle iri kristaller halinde olup, 
yer yer belirgin kataklastik doku gösterirler. Bu tür piritler en önce oluşmuş, çevreleri diğer 
sülfid mineralleriyle sarılmış, ara ve kataklastik çatlakları doldurulmuştur. Pirit kristalleri içinde 
bazen ufak galenit, sfalerit ve pirotin tanecikleri bulunmaktadır. Bunlardan galenit ve sfalerit 
piritten daha genç olup, pirit içine sokulumlar şeklinde girmiş, buna karşılık pirotin kapanımlar 
halinde bulunmaktadır. Ayrıca piritler içinde kalsit ve öz biçimli kuvars tanecikleri de izlenir. 
Bu mineraller bazen piritin zonlu yapısının ortaya çıkmasına katkıda bulunurlar.   
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Sfalerit;  allotriomorf ve kataklastik oluşumlar şeklinde bazen skarn silikatları içinde 
damarcıklar oluşturmuş halde gözlenmiştir. Yer yer tamamen ufalanmış olarak bulunan 
sfalerit kırmızı – kahverengi iç yansımalar göstermekte ve içinde farklı rölyefler halinde 
ortaya çıkmış çok güzel ikiz lamelleri bulunmaktadır. Gang mineralleri içinde ve arasında 
izlenen ba-zı sfalerit oluşumlarının etrafı kalkopirit, pirotin ve pirit gibi sülfidlerle sarılmıştır. 
Kalkopirit ve pirotinle yan yana büyümüş sfaleritler bu minerallerden yarı öz biçimli ve öz 
biçimsiz tanecikler içerirler. Kalkopirit, sfalerit içinde ayrılımlar halinde de bulunur. Çok ufak 
tanecik ve lamelcikler şeklinde izlenen kalkopirit ayrılımları, bazen pirotin tanecikleri içerirler. 
Çoğunlukla kalkopirit ve pirotin ayrılımları kapsayan sfaleritler yanında, ayrılmaz olan 
sfaleritler de bulunur. Böyle ayrılımsız oluşumlar civarında kalkopirit ve pirotine rastlanmaz. 

 
Kalkopirit; az miktarda çok çeşitli durumlarda gözlenmiştir. Genellikle sfalerit ve piro-

tinle kenetli halde bulunan kalkopirit bazen tek başına bulunur. Kalkopirit sfalerit içinde ayrı-
lım ve kapanımlar halinde bulunduğu gibi, kendi içinde yıldızcıklar şeklinde sfalerit ayrılımları 
içerir. Sfalerit ayrılım yıldızcıkları yüksek oluşum sıcaklığına işaret ederler. ( Ramdohr, 1975) 

 
Kalkopiritin etrafı bazen pirotin tarafından kuşatılmış olup, ayrıca kalkopirit içinde çok 

ufak genellikle iki ayrı doğrultuda sıralanan ve uzanan kurtçuklar şeklinde pirotin ayrılımları 
bulunur. Yer yer fazla miktar ve sayılarda ortaya çıkan pirotin ayrılımları, bu durumlarda çok 
çeşitli doğrultularda uzanım ve sıralanım gösterirler. Ayrıca kalkopirit içinde bazen galenit 
tanecikleri ve tetrahedrit damarcıkları izlenmiştir. Diğer taraftan incelenen parlak kesit ör-
neklerinde kalkopiritin yer yer belirgin kataklastik yapı gösterdiği saptanmıştır. 

 
Tetrahedrit – Tennatit; çok az miktarda bulunur. Genellikle kalkopiritle kenetli halde iç 

içe yan yana izlenir. Kalkopirit ayrılımları içererek bazen kalkopiriti belirgin bir şekilde or-
natarak, ondan daha genç olabileceğini ortaya koyar. Genellikle ufak oluşumlar halinde 
bulunan tetrahedrit-tennantit kalkopiritin çevresini kuşatıp, nadiren içinde damarlar oluşturur.  

 
Bazen de kalkopirit içinde, kalkopiritle yan yana sıralanmış şeritler halinde, pirit 

kürecikleriyle birlikte bulunur. 
 
Manyetit; çok az miktarda öz ve yarı öz biçimli oluşuklar halinde izlenmiştir. Bazı par-

lak kesit örneklerinde değişik doğrultulara yönelik manyetit çubukcukları görülmekte olup, 
muşketoffit (hematit psöydomorfu) olarak adlandırılan bu manyetitler bazen ileri derecede 
hematite dönüşmüşlerdir. Bu durumda bile hemen her zaman bir miktar manyetit artığı içe-
rirler. Bu manyetit çubukcukları metamorfizmaya, çoğunlukla kontakt metamorfizmaya işa-ret 
ederler. Ayrıca en yaşlı sülfid minerallerinden biri olan öz ve yarı öz biçimli piritler içinde 
kapanımlar halinde muşketoffitin izlenmesi, bu mineralin diğer tüm sülfidlerden daha yaşlı 
olduğunu gösterir. 

 
Pirotin; kısmen iri taneli ve genellikle öz biçimsizdir. Kataklastik doku gösteren piro-

tinin kenar ve kataklastik çatlakları boyunca çok az bir kısmı pirite dönüşmüştür. Pirotin pirite 
dönüşürken bir miktar da pirit ve markasitten oluşan “ ara ürün” oluşmuştur. Bu dönü-şüm 
pirotinin kenar ve çatlakları yanında kısmen de dilinimleri izleyerek gelişir. Ayrıca pirit içinde 
en fazla 15 - 20 mikron büyüklükte kapanımlar halinde pirotin tanecikleri bulunur. 

 
Antimonit; çok yöresel olarak bir damar içinde hidrotermal kökenli öz biçimli kuvars ve 

kalsitle birlikte bulunur. İri taneli kalsit ve hidrotermal kuvars kristalleri arasında ve içinde çok 
ufak tanecik yığışımları şeklinde bulunan antimonit oluşumları sfaleritle yanyana bulunurlar. 
Nisbeten biraz iri kristallerden oluşan antimonit iğnecikleri ışınsal bir doku gösterirler. Aynı 
parlak kesit örneğinde yukarıda değinilen mineraller yanında bir miktar da pirit görülmüştür. 

 
Arsenopirit; en fazla 100 mikron büyüklükte öz ve yarı öz biçimli kristaller halinde bu-

lunmakta olup; içlerinde bazen galenit, sfalerit, pirotin ve manyetit tanecikleri içerirler. Bun-
lardan galenit ve sfalerit büyük olasılıkla sokulum, pirotin ve manyetit kapanım halindedirler. 
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Öz biçimli arsenopiritler rombusal ve üçgen kesitli kristaller şeklinde olup, bazen de 
çubukcuklar şeklinde ortaya çıkarlar. Diğer maden mineralleri için de damarcıklar da 
oluşturan arsenopiritler, yer yer belirgin zonlu yapı gösterirler. Arsenopiritlerin zonlu yapısı 
diğer maden mineralleri yanında, daha çok gang mineralleriyle ortaya çıkmıştır. Arsenopirit 
kristalleri bazen yanyana gelişmiş ikizler de oluştururlar. 

 
Bournonit; çok az miktarda, genellikle galenit içinde ve etrafında köşesiz yuvarlağımsı 

tane ve tanecikler halinde görülür. Bournonit bazen çok güzel ve iki ayrı doğrultuda uzanan 
ikiz lamelleri gösterir. 

 
Boulanjerit+jamesonit; kuvars, kalsit, tetrahedrit, sfalerit ve galenit içinde çoğunlukla 

çok ufak çubukcuklar şeklinde çok az miktarda ortaya çıkarlar. Aynı mineraller içinde bu mi-
nerallerin rombusal kesitler şeklindeki kristallerine de rastlanır. Ayrıca kesinlikle 
ayırtlanamayan bu iki mineralin özbiçimsiz oluşumları da izlenmiştir. Bu mineralin çubuk ve 
iğnecikleri öz biçimli hidrotermal kuvars kristalleri arasında ve kalsit, tetrahedrit, sfalerit ve 
galenit içinde çeşitli doğrultularda uzanarak, bazen ağımsı veya keçe yüzeyimsi bir doku 
oluşturur-lar. Jamesonit sfalerit içinde bulunduğu zaman Taşkesik (İzmir-Torbalı) 
jamesonitine çok benzerlik gösterir. Balya madeni maden mineralleri içinde en fazla miktarda 
bulunan galenit bazen boulanjerit tarafından belirgin şekilde ornatılmıştır. 

 
Heyrovskyit; Türkiye’de ilk olarak bulunan bir Pb-Bi sülfid minerali olup, ancak iki adet 

parlak kesit örneğinde çok az miktarda pirit kristalleri ara ve çatlaklarında izlenmiştir. 
Genellikle ince uzun çubukcuklar şeklinde kristaller oluşturan heyrovskyit bazen de öz 
biçimsiz ve kataklastik doku göstermektedir. Heyrvskyit çubuklarının uzunluğu en fazla 2 – 
2,5 mm. olup, yer yer bükülme ve kırılma gösterirler. Bazen de birbirlerini kesen heyrovskyit 
çubukları içinde arasıra çok eser miktarda bizmutin ve nabit bimut izlenmiştir. Gerek bizmutin 
ve gerekse nabit bizmut heyrovskyitin dilinimleri içine ve heyrovskyit kristalleri arasına 
yerleşmişlerdir. Heyrovskyit kristalleri içinde kalkopirit ve sfalerit tanecikleri bulunur. Ayrıca 
kalkopirit içinde çubukcuklar ve rombusal kesitler şeklinde ortaya çıkan heyrovskyit 
kristalcikleri görülmüştür.  

 
Bizmutin ve Nabit – Bizmut; eser miktarlarda, çok ufak tanecikler halinde ve genel-

likle de bizmutin içinde bizmut kalıntısı olarak izlenmişlerdir. Bizmut, sfalerit, kalkopirit ve 
pirotinle kenetli halde ve gang içinde tek başına veya kenar ve köşeleri boyunca bizmutine 
dönüşmüş olarak bulunmaktadır. Nabit bizmut, bazen tamamen bizmutine dönüşmüş olarak 
izlenir. Bizmutin de bazen heyrovskyite çok benzeyen bir minerale dönüşmüş izlenimi verir. 
Bizmutin galenit içinde bazen nisbeten iri taneli allotriyomorf oluşumlar şeklinde bulunmak-
tadır. Buna karşın bizmut ve bizmutin içinde de galenit tanecikleri gözlenmiştir. Ayrıca biz-
mutin bazen çubukcuklar biçiminde izlenir. Nabit- bizmut, bizmutin ve heyrovskyite benzeyen 
daha gri mineral arasında nadiren mirmekitik dokuya benzer bir büyüme görülmektedir. 
Bazen pirotin de bu minerallerin birlikte bünyesine katılmaktadır. 

 
Rutil; çok eser miktarda ve en fazla 40-50 mikron büyüklükte ufak tanecikler halinde 

gang içinde görülür. Rutilin yan kayaçlardan alınması olasıdır. Belkide yan kayaçlar içinde 
ilmenit taneleri olarak bulunan bu oluşuklar, hidrotermal alterasyon sonucu demir içeriklerinin 
açığa çıkmasıyla rulite dönüşmüşlerdir. 

 
Realgar ve orpiment; esas cevherleşme dışında, kireçtaşı içinde yer yer 

görülmektedir. Cevherleşmeden oldukça uzak kesimlerde yer yüzüne çok yakın yerlerde 
oluşmuşlardır. 

 
Balya madende opak mineral içerikli örneklerden yapılan ince kesitlerin mikroskopik 

incelenmesi sonucunda çok güzel zonlu yapı gösteren granat, epidot (pistasit), zoisit, klino-
zoisit,kalsit, kuvars, wollastonit, albit, diyopsid, hedenbergit, tremolit, ortoklas, andalüzit ve 
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dönüşme ürünü klorit saptanmıştır. İncelenen ince kesitlerin hemen % 80’inde kuvars, kalsit, 
albit, epidot ve granat izlemek olasıdır. 

 
Cevherleşmeye eşlik eden gang mineralleri ise granat, epidot, zoisit, klinozoisit, kalsit, 

kuvars, wallastonit, albit, diyopsid, hedenbergit, tremolit, ortoklas, andalüzit ve klorittir. 
(ÇAĞATAY,A. – 1981) Kuvars, kalsit, albit, epidot ve granat en sık gözlenen gang 
mineralleri-dir. 

 
Çalışma alanının 1 / 1.000 ölçekli jeoloji haritası Ek-5’de sunulmuştur.  
 
Balya – Dedeman Madencilik sahasında kurşun – çinko – gümüş cevherleşmesi 

Tersiyer yaşı volkanitler ile Permiyen yaşlı kireçtaşı dokanağında gelişmiştir. Dasitler 
kireçtaşı blokları içine farklı seviyelerde değişik boyutlu sokulumlar ile girmiş ve 
cevherleşmeler bu sokulumların kireçtaşı ile olan alt ve üst dokanakları boyunca düzensiz 
şekilli metalik cevherleşmeler oluşmuştur. Ayrıca dasitler içerisinde cevherleşmeler ve piritler 
saçınımlı ve damarcıklar  halinde bulunmaktadır. Cevherleşmeyi tektonik dokanaklar 
boyunca taşınmış hidrotermal çözeltiler oluşturduğu bölgede çalışan araştırmacılar 
tarafından ifade edilmektedir. 

 
Ruhsat Sahasında Önem Sırasıyla Asit Maden Drenajında Rol Oynayacak Sülfürlü 

Mineraller: 
Mineral    Formül  

Galenit    PbS 

Pirit     FeS2 

Sfalerit    ZnS 

Kalkopirit    CuFeS4 

Pirotin     FeS 

Arsenopirit    FeAsS 

Realgar    AsS 

Orpiment    As2S3 

Tennantit    Cu2As2S 

 

Çalışma alanında yapılan sondajlara ait loglar ve sonuçları Ek-6‘de verilmiştir.  
  

IV.1.3. Hidrojeolojik Özellikler (ilgili harita ve kesitleri) 
 

a) Sahanın genel karakteri 

Balya civarında en yaşlı formasyon Alt Triyas yaşlı Karakaya formasyonudur. İlksel 
halini kısmen korumuş metakonglomera, metakumtaşı, metavolkanit ve 
metaçamurtaşlarından oluşmuştur. Faaliyet alanında mostrasına Balya ilçesinin güney, 
güneydoğusu civarında rastlanmaktadır. Bu formasyonun üzerinde Üst Triyas yaşlı Çaldağ 
kireçtaşları yeralmaktadır. Beyaz ve gri renkli, orta-kalın tabakalı ve yer yer kristalize 
özelliktedir. Yüzey kısımlarında erime boşlukları gelişmiş, karstik özelliktedir. Karakaya 
formasyonunun üzerinde, faaliyet alanının güney, güneydoğusunda görülmektedir. Neojen 
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yaşlı volkanitler andezit, dasit, tüf ve aglomeralar olarak inceleme alanının doğusunda 
gözlenir. Dar bir alanda bazalt mostrası da bulunmaktadır. Çoğunlukla bozunmuş 
durumdadırlar. Bölgede önemli yeraltısuyu akiferi bulunmamaktadır. Alüvyon, kireçtaşı ve 
kırıklı, çatlaklı, geçirimli volkanit bölgelerinden yeterince yeraltısuyu temin edilebilecektir. 
Alüvyon faaliyet alanı dışında, kuzeyde Kadıköy ve Koca Çay civarında görülmekte ve 
ortalama kalınlığı 10 m’dir. Çakıl, kil, silt, kum yığışımı olup, en genç jeolojik formasyondur. 
Bu bölgeden Balya belediyesi içme suyunun bir kısmını karşılamaktadır. Bu bölgede 
yeraltısuyunda akarsudan kaynaklanan kirlilik problemi bulunmaktadır. Geri kalan su 
ihtiyacının bir kısmını da volkanit ve kireçtaşlarından çıkan küçük su kaynaklarından temin 
etmektedir. 

 
Akiferler 

Etüt alanında yeraltısuyu taşıma ve depolama özelliği olan akifer birimler kireçtaşı ve 
alüvyonlardır. Alüvyon (Qal), kuzeyde, Kadıköy kıyısından geçen Koca Çay vadisi civarında 
görülmektedir. Bölgede yeraltısuyu işletmesine uygun en önemli sahalardan biridir. Ortalama 
kalınlığı 10 m dir. Çoğunlukla çakıl ve kum yığışımı şeklinde oluşmuş olup, en genç jeolojik 
formasyondur. Çok geçirimli özelliktedir. Ancak alüvyon akiferdeki yeraltısuyunda akarsudan 
kaynaklanan daha çok organik kirlilik problemi bulunmaktadır.  

 
Kireçtaşları ise etüt alanı doğusunda Patlak köyü, Akçal Mahallesi civarında geniş 

alanlarda yayılıma sahiptir. Kireçtaşları karstik yapıya sahip olup geçirimli ve çok geçirimli 
özelliktedir. 

 
Balya ilçesinin doğusunda, Bahçeler mevkiinde görülen andezitler mevzi akifer tipinde 

ve az miktarda yeraltısuyu taşımakta ve depolamaktadırlar. 
 
Etüt alanı civarında açılmış su sondaj kuyusu bulunmamaktadır. Ancak bir çok maden 

sondajı bulunmaktadır. Bazı maden sondaj kuyularındaki yeraltısu seviyesi 2 – 7 m arasında 
bulunduğu ölçülmüştür. Etüt alanındaki en önemli kaynak Patlak kaynağıdır. Köyün içinden 
kireçtaşlarında boşalmaktadır. Makisumum debisi yaklaşık 50 l/s dir. Mevsimlik kaynak olup 
yaz aylarında kurumaktadır. Ayrıca çevrede kireçtaşı, yamaç molozu , kumtaşı, çakıltaşı ve 
volkaniklerden boşalan çeşme olarak kullanılan bir çok küçük su kaynağıda mevcuttur. 
Keson kuyu kuzeyde de Kocaçay vadisinde Balya Belediyesi ve Kadıköy Muhtarlığınca içme 
ve kullanma amaçlı açılmışlardır. YAS seviyeleri ortalama 2 metre, debileri 3 – 15 l/s 
arasındadır.  

Etüt sonucunda su temin edilecek yer,  kuyu (kaptaj) tipi, derinliği,  delik çapı, teçhiz 
çapı,  muhtemel debisi belirlenecektir. 
 

Beslenim ve Boşalım Değerleri 

Ruhsat alanında, yeraltısuyu beslenimi yağıştan olmaktadır. drenaj alanı yaklaşık 45m2 
olup beslenim alanı ise kireçtaşı, alüvyon ve andezitik kayaçlardan oluşmuştur. Beslenim 
alanlarının formasyonlara yaklaşık dağılımı şöyledir:  

• Kireçtaşı : 4 km2 ,  
• alüvyon : 1 km2 ,  
• andezit : 10  km2 dir .  

 
Toplam beslenme alanı 10 km2 dir. Dasitler ve şistler geçirimsiz özellikte bulunduğundan 
beslenim alanından çıkartılmıştır. Boşalım ise  akarsulara ve kaynaklara olmaktadır. Boşalım 
kotu (Kadıköy dere kotu) 145 m olarak belirlenmiştir. 

 
 



 
 

Dedeman Madencilik San. Ve Tic. A.Ş.   
 

34

Yağıştan ve Yüzeysel Akıştan Süzülme ile Beslenim 
 

Topoğrafik yapı nedeniyle ruhsat alan çevresinde yüzey su bölüm hattı içerisinde kalan 
15 km2 alan yeraltısuyu beslenim alanı olarak kabul edilmiştir. Beslenim alanı farklı 
geçirimlilik özelliği olan kireçtaşı, alüvyon ve andezit birimlerinden oluşmuştur. Bu birimler 
için süzülme oranı 0,20 olarak belirlenmiştir. 

 
Yağıştan beslenim, Ekim - Nisan ayları arasında olmakta, yılın diğer dönemlerinde ise 

genellikle beslenim mümkün değildir.  
 
Akarsudan akifere beslenim alüvyon dışından mümkün değildir. Kadıköy deresinin 

akım ölçüleri bulunmadığı için alüvyon akiferden beslenimde dikkate alındığından akarsudan 
beslenim yaklaşık 1,5 hm3/yıl kabul edilmiştir. 

 
 Akarsu ve Akifer İlişkisi 

Ruhsat alanında yeraltısuları yağışlı aylarda yağışlardan beslenmekte ve kurak aylarda 
ise akarsular ile küçük su kaynaklarına boşalmaktadır. Akarsuya boşalım yaz ve sondahar 
aylarında olmaktadır. Akarsulardan beslenim çok az olup ihmal edilebilecek düzeydedir. 
Akarsuya boşalım, eldeki veriler göre hesap edilememiştir. 

 
Suni Boşalım 

Ruhsat sahasında işletme su sondaj kuyusu bulunmadığından herhangi bir suni çekim 
ile yeraltısuyu boşalımı mevcut değildir. Çünkü bu bölgede DSİ ruhsatlı veya ruhsatsız 
açılmış sığ ve derin su sondaj kuyusu bulunmamaktadır. Kuzeyde çalışma alanı dışındaki 
bazı sığ ve derin kuyuları bulunmamaktadır. 
 

Buharlaşma Kayıpları 
 
Ruhsat alanında yer altı su seviyesi buharlaşma seviyesi olan 0 – 2 metre aralığının 

altında bulunmaktadır. Bu nedenle bu bölgeden buharlaşma kayıpları mevcut değildir.  
 

b) Yeraltı su seviyesi 
 
Tesis alanında kireçtaşı yüzeylenmiş olup, YAS taşımaya elverişli değildir. Çalışma 

alanı civarındaki birimler kırıklı ve çatlaklı bir yapıdadırlar. Tesis alanı yakın çevresindeki 
kireçtaşının yapısal özellikleri nedeniyle yeraltı suyu taşıma özelliği açısından fazla önem arz 
etmedikleri, ancak mevcut kırık ve çatlak sistemlerinin yüzey sularından beslenimine bağlı 
olarak kısıtlı yeraltı suyu taşıyabilecekleri gözlenmiştir. Yüzeysel yağışlardan formasyon 
çatlak ve kırık sistemleri içine olan beslenimler düşük düzeyli olup bu beslenimler yağışların 
bol olduğu dönemlerde küçük boşalımlar halinde yüzeylenmektedirler. Bu jeolojik yapı 
konglomeralar dışında önemli yeraltısuyu taşımaz. Jeolojik istifin en üstünde yer alan 
Kuaterner yaşlı alüvyon Manyas Gölü çevresinde ve Karadere civarında geniş alanda 
yayılıma sahiptir. Ortalama kalınlığı 8 m'dir. Siltli, killi, kumludur. Bu özelliklerden dolayı zayıf 
akifer özelliğindedir. 

 
Bu birim kırıklı ve çatlaklı bir yapıdadır ve yapısal özellikleri nedeniyle yeraltı suyu 

taşıma özelliği açısından bir önem arz etmemektedir.   
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Yeraltısuyu Bilançosu 

 
Geçirimli kireçtaşı ve alüvyon ile az – yarı  geçirimli andezitlerin Ruhsat alanı içerisinde 

yer altısuyu muhtemel bilançosu belirlenmiştir. 
 

Ruhsat alanı yeraltı suyu bilançosu  

 
Beslenim hm3 /yıl % Boşalım hm3 /yıl % 
Yağıştan 
süzülme 

1,9 56 Kaynaklara 
boşalım 

0,40 16 

Yüzeysel 
akıştan  

1,5 44 Akarsulara 
boşalım 

2,00 56 

   Suni çekim 1,0 28 
TOPLAM 3,4 100  3,4 100 

 

Ruhsat alanının muhtemel emniyetli yeraltısuyu rezervi  beslenim ve boşalımın %70 
‘ine göre hesap edilmiş ve 2,4 hm3/ yıl bulunmuştur.  

 
b) Yeraltı suyundan faydalanma durumu (Mevcut her türlü keson derin, artezyen 

v.b. kuyu) 

Ruhsat alanı ve yakın çevresinde yeraltı suyu işletme sahası olarak ilan edilen yeraltı 
suyu akiferi ve yeraltı suyu işletmesi için koruma altına alınmış bölge bulunmamaktadır. 
Çünkü yüksek iletkenlik ve depolama özelliğindeki litolojiler küçük alanlarda görülmekte olup 
mevzi akifer özelliğindedirler. Genel olarak flişler ve dasitler dışında litolojiler mevzi veya 
zayıf akifer özelliğinde olup az miktarda yeraltısuyu taşıma veya depolama kapasitesine 
sahiptir. Etüt alanında görülen Patlak civarındaki kireçtaşları ve Kadıköy deresi alüvyonları 
en önemli mevzi akiferlerdir. Bu akiferlerden çevre köy ve yerleşkeler yararlanma 
durumundadır. Ruhsat alanı ve yakınındaki mevzi akiferlerin tahmini emniyetli yeraltısuyu 
rezervi 2,4 hm3/yıldır.  

 
Balya ilçesi ve Patlak ve Kadıköy köylerinin içme ve kullanma suyu kaynak ve kuyuları 

ruhsat sahasının içinde kalmaktadır. Ancak bu kuyu ve kaynaklar cevher işletme alanına, 
tesis alanına ve atık, pasa depolama alanlarına uzak kalmaktadır. Kadıköy ve Balya Kadıköy 
kıyısındaki keson kuyulardan, Patlak köyü ise köy kıyısındaki kaptajdan su ihtiyacını 
karşılamaktadır. 

 
Ruhsat sahasının emniyetli yeraltısuyu rezervi 2,4 hm3/yıldır. Ruhsat sahasında yer altı 

ve yerüstü kaynaklarından şahıs veya kurumlara bugüne kadar yapılmış su tahsisi 
bulunmamaktadır. Dedeman Madencilik A.Ş. adına inşa edilecek maden zenginleştirme 
tesislerini için gerekli olan su yeraltı suyundan da temin edilecektir. Su ihtiyacı için 6 ayrı 
lokasyonda sondaj ve keson kuyu yeri etüt edilerek belirlenmiştir. Ayrıca işletme esnasında 
galerilere, kireçtaşı ve mermerlerden ortalama 50 l/s yeraltısuyu girişimi olacaktır.  Bu su da 
sanayi suyu için önemli bir alternatif kaynak oluşturacaktır. 
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JEOFİZİK ETÜT:  
 

Uygulanan jeofizik yöntem: 

Bir bölgenin yer altı jeolojisini, yapısını ve yer altı kaynaklarını araştırmak için yaygın 
olarak jeofizik bilim dalından faydalanılmaktadır. Bunların içinde elektrik akımından 
faydalanılan yöntemlerde bulunmaktadır. Elektrik jeofiziği içindede pratik, ekonomik ve kısa 
zamanda hızlı sonuç alınabilmesi amacıyla en sık kullanılan ve yeraltısuyu çalışmalarında 
geçerli yöntem Jeofizik Rezistivite yöntemidir. Bu çalışmada da rezistivite yöntemi ve 
Schlumberger açılım sistemi kullanılmıştır. 

 
Temelde bir çift elektrot ile yer içine akım göndermek ve hassas bir voltmetreye bağlı 

diğer bir çift elektrot ile de bu akımın meydana getirdiği potansiyel farkını algılama ve 
kaydetme işlemidir.  

 
Rezistivite (Düşey Elektriki Sondaj) yöntemi, yeraltındaki jeolojik birim ve yapıların 

derinlere doğru değişimini araştırmak için kullanılır. Arazide yapılan çalışmalar sonucu, önce 
görünür özdirenç değerlerine ulaşılır. Daha sonra yardımcı abaklar ve bilgisayar model 
programlar kullanılarak araştırma derinlik sınırları içinde bulunan jeolojik formasyonların 
gerçek özdirenç değerleri, derinlikleri, kalınlıkları ve türleri ile ilgili bilgilere ulaşılır. Bu bilgiler 
ışığında araştırma sahasının yeraltısuyu olanakları değerlendirilerek sondaj ve diğer su alma 
yapıları için projeler oluşturulur.  

 
        +                    I 

     V 

 

 

 

     A       YERYÜZÜ     M         N         B 

 

AB : Akım elektrotları    V: Potansiyometre 
MN : Potansiyel Elektrotları                I:  Miliampermetre   

  
“R” direncine sahip ve içinden “I” akımı geçen homojen bir tabakanın uçları arasındaki 

potansiyel farkı OHM yasası ile verilir. 
V = R I 

 

Homojen, iletken, yarısonsuz ortamda potansiyel dağılımının hesaplanmasını sağlayan 
temel denklem ise; 

           V = I ρ / 2 л r      

ρ: Özdirenç (ohmm) 

I: Yere uygulanan akım şiddeti (mA) 

V: Potansiyel farkı (mV) 

r: Elektrot mesafesi (m) 
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Kullanılan  Jeofizik Alet: 

DC/DC Güç Kaynağı + Verici 
Beslenme voltajı  : 12 volt akü (min. 36 Amp/saat) 
Çıkış akımı  : 0 – 500 m A 
Çıkış voltaşı  : a) 0 – 500 volt DC 
     b) 1000 Vpp 
Çıkış gücü:  : 100 watt 
Çıkış frekansı : 0,5 Hz 
Alıcı 
Giriş empedansı : 2,2 mega ohmm 
Max. Hassasiyet : 0,1 mV tam skala 
Max. Gürültü seviyesi: % 1 (att. 0,1 mV’ta) 
Çalışma frekansı : 0,5 Hz 
Frekans cevabı : -12 Db Oktav başına 
Okuma zamanı : 15 saniye 
Kalibrasyon direnci: 0,5 ohmm 

 

Etüt alanında jeofizik uygulamalar: 
Balıkesir ili, Balya ilçesi, Patlak köyü civarında inşa edilecek Dedeman Madencilik Ltd. 

Şti. cevher zenginleştirme tesisleri için sanayi kullanma suyu ihtiyacının yeraltısuyundan 
temini amaçlı 9 lokasyon da maksimum 200 m. derinliğe nüfuz eden jeofizik rezistivite ölçüsü 
alınmış ve jeofizik görünür rezistivite değerleri ile jeofizik eğri oluşturulmuştur. Elde edilen 
görünür rezistivite ölçüleri bilgisayar ortamında SCHULUMBERGER dizilim yöntemiyle 
değerlendirilmesi ile ortamın gerçek jeofizik rezistivite (özdirenç) değerleri tespit edilmiştir. 
Jeofizik gerçek rezistivite değerleri yardımıyla da jeolojik istif  ve formasyonları  belirlenmiş 
olup hidrojeolojik özellikleri belirlenecektir.  

 
 Jeofizik rezistivite ölçü lokasyonları : 

      Akçal Mah. (JF-1) Koordinatı : 35 5 54001 D – 44 01 321 K 

      Kotu : 410 m 

0 – 6 m  Bitkisel toprak, yamaç molozu  (54 ohmm)  

                        6 -  9 m  Çatlaklı , kırıklı kireçtaşı (197 ohmm) 

   9 - 15 m Çatlaklı kireçtaşı (546 ohmm) 

   15 - 36 m  Masif veya kuru  boşluklu kireçtaşı (1042 - 6093 ohmm) 

36. metrenin altında  kumtaşı, şeyl ara katkılı ve yer yer parçalı kireçtaşı 

(143 - 189 ohmm) seviyeleri bulunmaktadır. 

Patlak mvk. (JF-2): Koordinatı : 35 5 53 481 D – 44 02 019 K 

           Kotu : 346 m 

0 – 6 m  Bitkisel toprak yamaç molozu  (46 ohmm)  

                        6 -  9 m  Kireçtaşı bloklu kumtaşı (74 ohmm) 
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   9 - 57 m  Fliş : Kumtaşı, şeyl (49 - 61 ohmm) 

57. metrenin altında kumtaşı geçişli kireçtaşı (120 ohmm) seviyeleri 

bulunmaktadır. 

Kadıköy güneyi  (JF-3): Koordinatı : 35 5 52 485 D- 44 03 286 K 

        Kotu : 145 m  

0 – 6 m  Bitkisel toprak, yamaç molozu  (10 ohmm)  

                        6-  55 m Bozuşmuş killeşmiş andezitik tüf, kil–kiltaşı  (6 - 9 ohmm) 

55. metrenin altında bozuşmuş volkanikler veya fliş  (13 -16 ohmm) 

seviyeleri bulunmaktadır. 

Hastanetepe  (JF-4): Koordinatı : 35 550 491 D- 44 01 527 K  

   Kotu : 146 m  

0 – 6 m  Bitkisel toprak, yamaç molozu  (77 ohmm)  

                        6-  10 m  Dasit (79 - 81 ohmm) 

   10 - 22 m Kireçtaşı -  dasit  (116 - 109  ohmm)  

    22 -  55 m  Yer yer bozuşmuş dasit (36 - 44 ohmm) 

   55 - 87 m Dasit (62 ohmm) 

87. metrenin altında kireçtaşı bantlı dasit ve fliş (73 ohmm) seviyeleri 

bulunmaktadır. 

Sarısu deresi sol sahili  (JF-5): Koordinatı : 35 5 50 955 D – 44 01 457 K 

      Kotu : 144 m  

0 – 6 m  Yamaç molozu  (50 ohmm)  

                        6 -  36 m  Fliş  (28 - 54 ohmm)  

36. metrenin altında kireçtaşı ve fliş (120 ohmm) seviyeleri bulunmaktadır. 

Sarısu deresi mansabı - çeşme  (JF-6): Koordinatı : 35 5 51 060  D – 44 01 759 K 

      Kotu : 145 m 

0 – 5 m  Kireçtaşı  (595 ohmm)  

                        5 -  12 m  Fliş   (28 - 29 ohmm) 

12. metrenin altında kireçtaşı bantlı fliş meta kumtaşı, grovak (68 - 266 

ohmm) seviyeleri bulunmaktadır. 

Mutlu fabrikası altı (JF-7) : Koordinatı : 35 5 50631 D – 44 01 617 K  
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      Kotu : 159 m  

0 – 6 m  Bitkisel toprak, yamaç molozu  (31 ohmm)  

6 -  10 m  Yer yer bozuşmuş dasit (45 ohmm) 

6 - 16 m Dasit (61 ohmm) 

                        16 - 38 m Kireçtaşı -  dasit  (94 - 109  ohmm)  

38. metrenin altında kireçtaşı bantlı dasit ve fliş (38 - 67 ohmm) 

ardalanmalı seviyeleri bulunmaktadır. 

 

Kadıköy çayı (JF-8): Koordinatı : 35 5 52 439 D – 4403770 K 

      Kotu : 114 m 

0 - 1 m  Çakıllı kum (47 - 58 ohmm)  

                          1 - 7 m  Kumlu  çakıl (66 –89  ohmm) 

   7 - 10 m  Çakıllı kum  (39 ohmm) 

10. metrenin altında bozuşmuş volkanik - fliş (24 ohmm) seviyeleri 

bulunmaktadır. 

 
Kırantepe kuzeyi (JF-9): Koordinatı : 35 5 51 913 D – 44 01 610 K 

              Kotu : 272 m 

0 – 5 m  Bitkisel toprak, yamaç molozu  (151 ohmm)  

5 -  13 m Kırıklı – çatlaklı andezit (57 - 68 ohmm) 

                        13 - 85 m Kireçtaşı  (86 - 146  ohmm)  

85. metrenin altında kireçtaşı bantlı  fliş veya şist (71 - 76 ohmm) 

seviyeleri bulunmaktadır. 
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Tablo 29: Lokasyonların Yeraltısuyu Durumu 

No Litoloji Fiziksel Özelliği Hidrojeolojik 
Özel. 

Muhtemel 
akifer 

Kalınlığı (m) 

JF-1 Kireçtaşı, 
Karakaya For. 

Çatlaklı, boşluklu 
kireçtaşı 

Kireçtaşı 
yeraltısuyu taşır 

80 

JF-2 Kireçtaşı, 
Karakaya For. 

Çatlaklı, boşluklu 
kireçtaşı 

Kireçtaşı 
yeraltısuyu taşır 

30 

JF-3 Kireçtaşı, 
Karakaya For. 

Çatlaklı, kuru 
boşluklu, ara katman 
kireçtaşı 

Kireçtaşı az 
yeraltısuyu taşır 

50 

JF-4 Kireçtaşı, 
Karakaya For. 

Çatlaklı, kuru  
boşluklu kireçtaşı 

Kireçtaşı az 
yeraltısuyu taşır 

50 

JF-5 Kireçtaşı, 
Karakaya For. 

Çatlaklı, boşluklu 
kireçtaşı 

Kireçtaşı  
yeraltısuyu taşır 

70 

JF-6 Kireçtaşı, 
Karakaya For. 

Çatlaklı, boşluklu 
kireçtaşı 

Kireçtaşı  
yeraltısuyu taşır 

60 

JF-7 Kireçtaşı, 
Karakaya For. 

Çatlaklı, masif 
kireçtaşı 

Kireçtaşı az 
yeraltısuyu taşır 

20 

JF-8 Kireçtaşı, 
Karakaya For. 

Çatlaklı,kuru boşluklu, 
ara katman kireçtaşı 

Kireçtaşı az 
yeraltısuyu taşır 

30 

JF-9 Alüvyon Çakıllı, kumlu  

Geçirimli 

 

Bol yeraltısuyu 
taşır 

10 

JF-10 Andezit, tüf Çatlaklı , kırıklı 
andezit 

Kısmen poroz tüf 

Az yeraltısuyu 
taşır 

50 
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IV.1.4. Hidrolojik Özellikler (ilgili harita ve kesitleri)  
 
Hidrolojik haritalar, Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüt Raporunda Ek-12’de olarak 

sunulmuştur. 
 

a) Projenin göl, baraj, gölet, akarsu ve diğer sulak alanlara göre konumu 

Etüt alanı ve civarında önemli su kaynağı ve su noktası bulunmamaktadır.  Bunun 
nedeni topografik ve jeolojik özelliklerdir. Sahada Kadıköy (Selek ) Dere kolu olan küçük 
akarsular, küçük kaynaklar ve zayıf yeraltısuyu potansiyeline sahip mevzi kaya akiferler 
mevcuttur. Bataklık ve göl bulunmamaktadır. Ancak Alaçam dağları su kaynakları yönünden 
zengin olup Dursunbey’e bu bölgeden ortalama 10 l/s tatlı su verilmektedir. 

 
Akarsular 

Bölgede yer alan önemli akarsu; Kadıköy (Selek) Deresidir. 
 
Kadıköy Deresi, inceleme alanının, Ruhsat Sahasının kuzeybatısında Çalova Köyü 

sınırıları içerisinde Tütünlük Dağından çıkan karstik su kaynağından doğarak ve bazı 
kollarıda alarak batıya doğru akışa geçmesi ile oluşmaktadır. Daha sonra Kadıköy civarında 
Maden Deresi ile birleşmektedir.  Kadıköy deresi yağış alanı yaklaşık 40 km2 , ortalama 
debisi 0,5 m3 /sn, aylık minumum ortalama debi eylül ayında 0,1 m3 /sn, aylık maksimum 
ortalama debi nisan ayında 6 m3 /sn olarak görülmüştür.   Ruhsat sahası içinden geçen 
dereler Maden Dere (Sarısu Dere), Yargöçük Dere ile Kocapaşa ve Harmancık derecikleri 
bulunmaktadır. Koca dere dışındaki Ruhsat sahası içinde kalan akarsular yağış sularını 
taşımakta olup mevsimlik akarsulardır. 

 
Ruhsat alanında özellikleri ve konumları itibari ile akarsulardan içme – kullanma ve 

sulama amaçlı kullanılma durumu yoktur. 
 
Etüt alanının tam ortasından geçen Maden Deresine ait bilgiler aşağıda verilmiştir. 
 

Tablo 30: Maden Deresinin Özellikleri 
PARAMETRE ÖLÇÜ ADETİ MİNUMUM ORTALAMA MAKSİMUM 
DEBİ (l/s) 12 3 143 829 
T  7 6,0 15,7 24 
PH 12 6,5 7,2 8,1 
EC 12 805 1622 2588 

 
 

Kaynaklar 

Ruhsat sahası ve çevresinde küçük su kaynakları mevcuttur. Bunların debileri 0,1 –0,2 
l/s arasındadır. Genellikle tortul, andezit ve kireçtaşı dokanağından boşalmaktadırlar. 
Yumuşak ve içilebilir sular olup küçük ihtiyaçlar için çeşme olarak kullanılmaktadırlar. Bazı 
kaynaklar: 
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NO ADI YERİ KOORDİNATI KOTU (m)  KAYNAK TİPİ      DEBİ(lt/sn) 

1 Bahçeler çş. 551601D-4399936K     206  Yamaç kaynağı   0,1 

2 Patlak yolu çş.551258D-4400847K     213  Dokanak kay.   0,15 

3 Patlak yolu çş.551371D-4400901K     233  Dokanak kay.   0,1 

4 Patlak kay. 552841D-4401264K     371  Mevsimlik Karstik kay. 50 

5 Akçal çş. 553694D-4398959K     371  Dokanak kay.   0,2  

Kuyular 

Sığ Kuyular 
 
Ruhsat sahasında sığ kuyular bulunmaktadır. Bu kuyular Kadıköy civarında Belediye , 

Muhtarlık ve bazı tesislerin su ihtiyaçları için açılmışlardır. Daha çok bu kuyular alüvyon 
içinde açılmıştır. Keson kuyuların derinlikleri 5 – 10 m arasında değişmektedir. Debileri 
maksimum 0,2 - 10 l/s arasındadır. 

 
Sondaj Kuyuları 
 
Etüt alanında MTA tarafından 8 adet,  1924 m ve DEDEMAN Madencilik Şirketince 88 

adet, 17001 m maden sondajı açılmıştır. Ruhsat alanında su sondaj kuyusu 
bulunmamaktadır. Maden sondajlarının derinlikleri 75 – 528 m arasında değişmektedir. 
Ayrıca tesis alanında 2 adet temel sondaj kuyusu açılmış olup ve rasat kuyusu haline 
dönüştürülecektir. Bazı kuyuların yeraltısu seviyesi (YASS) ve son durumu : 

 
NO  KOORDİNAT  KOT  DERİNLİĞİ    YASS    DURUMU 

DB-19    550548D – 4401503 K 180 m                 6,80 m                   50 m ölçülebildi. 

DB-43        246 m      5,50  10,5 m altı dolgu 

DB-42        270 m     1,80 m   9,5 m altı dolgu 

PT-1   553715D- 4402194 K 350 m     91 m    30 m 

PT-2   553715D- 4402249 K 360 m    78 m    74 m 

Diğer maden kuyuları kuru, dolmuş veya çökmüş olduğundan ölçülememiştir. Bu 
amaçla proje sahasında maden sondajlarının gözlem kuyusu haline getirilmesi veya yeni 
gözlem kuyularının  açılması gerekebilecektir.  

 
Bataklıklar 

Maden Ruhsat alanı ve çevresinde bataklık veya sulak alan mevcut değildir.  
 

b) İçme, kullanma, sulama amaçlı kullanım durumları . 
 

Balya ilçesinde Dedeman Madencilik Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından inşa edilmesi 
planlanan cevher zenginleştirme tesislerinin su ihtiyacı için aşağıdaki sondaj kuyularının 
açılması önerilmektedir. Bunun için öncelikle Kırantepe kuzeyinde araştırma – işletme amaçlı 
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SK-5 nolu su sondaj kuyusu ve Kadıköy Deresi civarında keson - kollektör kuyunun açılması 
gerekmektedir. Bu su sondaj kuyu verilerine göre önerilen kuyular tekrar değerlendirilerek 
önem sırasına göre açılacaktır. Ayrıca meden işletmesi civarında galerilere girişim yapması 
büyük bir olasılık olan yaklaşık 50 lt/sn yeraltısuyuda alternatif su kaynağı olarak 
planlanmalıdır. Açılması gerekli su sondaj kuyularının listesi aşağıda verilmiştir: 

 
Tablo 31: Açılması Planlanan Su Kuyuları 
No Kuyu Yeri Kuyu Tipi Derinliği Delik Çapı Teçhiz 

Çapı 
Muhtemel  
Debisi 

Sk-1 Jf-1 
Akçal Mah 

Sondaj 150 ± 20 M 12 ¼” 8” 3-10 l/s 

Sk-2 Jf-2 
Patlak Altı Sondaj 150 ± 30 M  10 ¾” 6 5/8” 2 -4 l/s 

Sk-3 
Jf-5 
Sarısu 
Deresi 

Sondaj 200 ± 30 M  10 ¾” 6 5/8” 2 -5 l/s 

Sk-4 
Jf-6 
Çeşme 
Yanı 

Sondaj 200 ± 30 M  10 ¾” 6 5/8” 2 -5 l/s 

Sk-5 
Jf-9 
Kırantepe 
Kuzeyi 

Sondaj 200± 30 M  12 ¼” 8” 5-15 l/s 

Keson Jf-8 
Kadıköy 

Keson/ 
Kollektör 10 ± 2 M  3,5 M 3 M 10-20 l/s 

 
Etüt alanında öncelikle açılacak kuyular JF-8 lokasyon unda keson (kollektör) ve JF- 9 

lokasyonunda önerilen SK-5 nolu sondaj  kuyusu olmalıdır. Diğer açılacak kuyular bu kuyu 
verimlerine ve karakteristiklerine göre tekrar değerlendirilerek açılmalıdır. Balya – Kadıköy 
mevkiinde açılacak keson (kollektör) kuyu  adeti ihtiyaç ve mülkiyet durumuna göre 
artabilecektir.  

 
 

IV.1.5. Proje alanı ve çevresinin doğal afet durumu ( Depremsellik durumu, 
şimdiye kadar yaşanan depremler, deprem haritası, heyalan durumu) 

 
Balıkesir bölgesinin deprem riski ve depremsellik açısından incelenmesi Ek-7’de 

sunulmuştur.  
 
Balıkesir ili deprem kuşağı sıralamasında Kuzey Anadolu Fay Hattı Vartodan batıya 

doğru Dokurcun vadisine kadar devam eder. Batıya doğru Sapanca, İzmit körfezine ulaşır. 
Dokurcun vadisi Saroz körfezi çizgisi güneyinde çok sayıda diri fay bulunmaktadır. Bu alanda 
yer alıp, 1953'te deprem hareketi ile diriliği bilinen Yenice-Gönen fayı buna tipik bir örnektir. 
Marmara bölgesinin Güney Marmara bölümünde doğu-batı doğrultusunda dizilen çöküntü 
alanlarından en batı ucunda Gönen ovası bulunmaktadır.  

 
Doğudaki Manyas gölü çukurları kuzey ve güneyden birer kırık fay çizgisiyle sınırlanır. 

Edremit ovasında da kırık çizgileri bulunan Balıkesir ili etkinliğini koruyan bir deprem kuşağı 
üstündedir. Balıkesir ilinde 06.10.1964 günü saat 16.20'de Manyas gölü merkez olmak üzere 
deprem meydana gelmiş ve bu depremde 4 ilçe ve 100 köy etkilenmiştir. 23.03.1969 günü 
Alaşehir merkez olmak üzere yeniden bir deprem vukua gelmiş, 25.03.1969 günü ise 
tekrarlayarak ilimiz Sındırgı ilçesine bağlı 29 köyde 4669 hanede yaşayan 20119 afetzede 
açıkta kalmıştır. İl dahilinde yaşanan 24.07.1999 tarihli ve hasarlı depremden sonra şiddeti 
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3.0 geçmeyen depremler meydana gelmiş ancak bu depremlerde herhangi bir hasar 
kaydedilmemiştir. 
Tablo 32: Balıkesir Sınırları İçinde Tarih Boyunca Meydana Gelen Ve Kaydedilebilen Önemli Depremler 
 

Tarih Merkez Üssü MD (şiddeti) 

18.11.1919 Soma  6,9 

04.01.1935 Erdek 6,7 

15.11.1942 Bigadiç 6,2 

06.10.1944 Edremit-Ayvacık 6,8 

18.03.1953 Yenice-Gönen 7,2 

14.09.1962 Balıkesir 4-4,5 

06.10.1964 Manyas 7,0 

24.07.1999 Bigadiç  4,4 

 
Faaliyet alanı 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Faaliyet alanının 

işaretlendiği deprem haritası Ek-7’de verilmiştir. İnşaatta, 2.09.1997 tarih 23098 sayılı Resmi 
Gazetede yayınlanan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”in ilgili 
maddelerine uyulacaktır.  
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IV.1.6.Toprak Özellikleri 
 

a) Toprak Yapısı ve Arazi Kullanım Kabiliyeti Sınıfı 
 
Flotasyon Tesisi ve katı atık alanının kurulacağı alan, Ek-8‘da sunulan Arazi varlığı 

haritasından da görüleceği gibi M 20r-3 O VII es ifadesi ile belirtilmiş, derinliği 0-20 cm 
arasında değişen, arazi kullanım kabiliyeti bakımından 7. sınıf arazi olup, orman vasıflı, 
Kahverengi Orman Topraklarından oluşmaktadır. Bu sınıfa giren topraklar; 

 
Yüksek kireç içeriğine sahip ana madde üzerinde oluşurlar. A (B) c profilli olup, 

horizonlar birbirine tedricen geçiş yaparlar. Koyu kahverengi olan A horizonu belirgindir. 
Gözenekli veya granüler bir yapıya sahiptir. Reaksiyonu kalevi bazende 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 bazende nötrdür. Granüler veya yuvarlak köşeli blok 
yapıdadır. Çok az miktarda kil birikmesi olabilir. Horizonun aşağı kısımlarında CaCO3 
birikmesi görülebilir.  

 
Bu topraklar genellikle geniş yapraklı orman örtüsü altında oluşur. Bunlarda etkili olan 

toprak oluşum işlemleri kalsifikasyon ve podzollaşmadır. Drenajları iyidir. Çoğunlukla orman, 
funda ve mera olarak kullanılırlar. Bir kısmında ise kuru tarım yapılmaktadır. 

 
M: Kahverengi orman toprakları 
 

Bu topraklar yüksek kireç içeriğine sahip ana madde üzerinde oluşurlar. A (B) C profilli 
olup, horizonlar birbirlerine tedricen geçiş yaparlar. Koyu kahverengi olan A horizonu 
belirgindir. B horizonu daha açık renktedir ve genellikle kahverengidir. Renk bazen de 
kırmızıdır.  

 
Bu topraklar genellikle geniş yapraklı orman örtüsü altında oluşur. Bunlarda etkili olan 

toprak oluşum işlemleri kalsifikasyon ve podzollaşmadır. Çoğunlukla orman, funda ve mera 
olarak kullanılırlar. Bir kısmında ise kuru tarım yapılmaktadır.  

 
Tablo 33: Balya İlçesinde Çeşitli Eğimlerde Toprak Derinliği, Taşlılık ve Kayalık Durumu 
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Tablo 34: Balya ilçesinde Arazi Sınıfları ve Eğim Gruplarına Göre Kullanım Şekilleri 

 
 

b) Yamaç Stabilitesi 
 

Faaliyet alanında tesisin kurulacağı yerde yamaç stabilitesi olmayacaktır. Stok ve 
yükleme alanları düz alanlar üzerinde olacaktır,  flotasyon tesisi atık depolama tesis alanı ile 
ilgili stabilite sorunu oluşturmayacaktır.  

 
c) Sahanın Erozyon Açısından Durumu 

 
Proje alanındaki yüzde eğim (%E) %20-30 arasında değişim göstermektedir ve 

Doğudan-Kuzeybatıya doğru azalmaktadır. Jeolojik-jeoteknik etüt raporunda da belirtildiği 
üzere proje alanında heyelan riski bulunmamaktadır. Ancak flotasyon tesisi ve atık alanının 
kurulacağı bölgede doğal halinde zaten şiddetli erozyon görülmektedir, projenin faaliyete 
geçmesi ile bu erozyonun ayrıntılı projede anlaşılacağı gibi etkisi azaltılacaktır. 

 
d) Doğal Bitki Örtüsü Olarak Kullanılan Mera, Çayır vb.  

 
Proje sahasının tamamını orman ile kaplandığından toprak üzerinde iklim özelliklerine 

göre orman bitkilerinin yanı sıra doğal bitkilerde bulunmaktadır. Flora bölümündeki ayrıntılar 
tesis alanı çevresini kaplamaktadır. Tesis alanında mera ve çayır bitkisi bulunmamaktadır. 

 

IV.1.7. Tarım ve Hayvancılık 

a) Tarımsal Gelişim Proje Alanları 
Faaliyet alanı ve çevresinde tarımsal gelişim projesi kapsamına giren alan 

bulunmamaktadır.  
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b) Sulu ve Kuru Tarım Arazilerinin Büyüklüğü 
 
Faaliyet alanında tarım arazisi bulunmamaktadır.  
 
İlde tarım arazilerinin (513.946 ha.) 284.929 ha’ı sulanabilecek alandır. Bunun il tarım 

alanlarına oranı %55,43’tür. İlde toplam sulanan alan 88.146 ha olup, toplam sulanabilir 
alana oranı %30,93’tür. Sulanan arazilerin 49.330 ha’ı (%56) devlet sulaması, 38.816 ha’ı 
(%44) halk sulaması şeklindedir. 

c) Ürün Desenleri ve Bunların Yıllık Üretim Miktarları 
 
Balıkesir İli tarım ürünleri ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
 

  Yüzölçümü Tarım Alanı Orman Çayır ve Mera Tarım Dışı Arazi 

Miktar 
(ha) 

Oran (%) Miktar 
(ha) 

Oran 
(%) 

Miktar 
(ha) 

Oran 
(%) 

Miktar 
(ha) 

Oran 
(%) 

İl Toplamı 1.439.668 474.761 32,98 640.715 44,50 106.177 7,38 218.015 15,14 

Balya 95.200 25.610 26,90 47.636 50,04 7.540 7,92 14.414 15,14 

 
Tablo 35: Balıkesir İli Tarım Arazilerinin  Dağılımı 

Cinsi Yüzölçümü 

Tarla Arazisi 316.931 ha 

Sebze Arazisi 40.836 ha 

Zeytinlik 79.281 ha 

Meyvelik-Dutluk 9.802 ha 

Bağ Arazisi 3.358 ha 

Nadas 30.548 ha 

Diğer 33.190 ha 

Toplam 513.946 ha 

 
İlde yetişen tarımsal ürünlerin cins, miktar ve kapladığı alanlar aşağıda verilmiştir. 
 
Tarla bitkileri: Buğday, Arpa, Ayçiçeği, Nohut, Silajlık Mısır ve Tütündür. Bu ürünlerin 

toplam ekiliş alanı 263.507 hektardır. Toplam üretim miktarı 1.150.178 tondur. 
 
Sebze bitkileri: Biber (salçalık), Domates, Karpuz, Kavun ve Taze fasulyedir. Bu 

ürünlerin toplam ekiliş alanı  26.194 hektardır. Toplam üretim miktarı  829.359 tondur. 
 
Yem Bitkileri : Mısır (hasıl,silaj), Tritikale, Kuru Bakla (yemlik), Fiğ (Kuru ot), Burçak 

(yeşil ot), Hayvan Pancarı, Yonca (kuru ot), Korunga (kuru ot) ve Sudan otu (yeşil ot)’dur. Bu 
ürünlerin toplam ekiliş alanı  24.210 hektardır. Toplam üretim miktarı  577.212 tondur. 
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Meyveler : Şeftali, elma, ceviz, erik, mandalina, incir, kiraz ve bademdir. Meyve veren 
yaş ağaç sayısı 1.674.479’dur. Toplam üretim miktarı  53.958 tondur. 

 
Zeytin: İlde; meyve veren yaşta ağaç sayısı 10.436.305 adet, meyve vermeyen yaşta 

ağaç sayısı 202.636 adet, Üretim 124.485 ton, Sofralığa ayrılan 29.693 ton, Yağlığa ayrılan 
94.792 ton’dur. 

 
Balya ilçesinin tarımsal ürünleri hakkında bilgi aşağıda verilmiştir. 
 

Tablo 36: Balya İlçesi Tarımsal Bilgileri (2006 Yılı) 
Ürünler Ekim Alanı 

(da) 
Ürünler Ekim alanı 

(da) 

Ispanak  50 Buğday  82.000 

Kabak  110 Arpa  15.000 

Hıyar 110 Çavdar 15.000 

Patlıcan 45 Yulaf 5.900 

Domates 500 Mısır (slaj) 17.000 

Biber 140 Tritikale (ot) 3.000 

Kavun 600 Bakla 1.420 

Karpuz 500 Nohut 1.700 

Fasulye 100 Fasulye (kuru) 170 

Soğan (taze) 30 Yeşil mercimek 110 

Armut (kapamabahçe) 30 Fiğ (ot) 2.700 

Elma 300 Burçak 600 

Şeftali 60 Susam 500 

Antepfıstığı  1.000 Ayçiçeği 1.000 

Badem 30 Soğan (kuru) 50 

Ceviz 600 Yonca 200 

Kestane 180 Korunga 150 

Üzüm  60   
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d) Hayvancılık Türleri, Adetleri ve Beslenme Alanları 
 

Balıkesir İli hayvancılık ile ilgili bilgiler aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 
 
Büyükbaş Hayvancılık: İlde 243.962 adet sığır, 753 manda olmak üzere toplam 24.715 

büyükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. 
 
Küçükbaş Hayvancılık: İlde 654.814 adet koyun, 146.939 keçi olmak üzere toplam 

801.753 küçükbaş hayvan varlığı bulunmaktadır. 
 
Kümes Hayvancığı: İlde 105.468.110 adet broiler, 4.894.346 yumurtacı tavuk, 15.425 

hindi olmak üzere toplam 110.377.881 kümes hayvanı bulunmaktadır. 
 
Arıcılık: İlde 72.730 adet arı kovanı bulunmaktadır.  
 
Hayvansal Ürünler: İldeki hayvansal üretim; 24.996 ton et, 413.769 ton süt, 2.203 ton 

tereyağı, 53.175 ton peynir, 327 ton yün yapağı, 161.510 tavuk eti, 1.293 ton bal, 
975.611.000 adet yumurtadır.  

 
 

IV.1.8. Flora ve Fauna 
 
a) Türler, Endemik Türler, Yaban Hayatı Türleri ve Biyotoplar, Ulusal ve Uluslar 
Arası Mevzuatla Koruma Altına Alınan Türler  
 

Faaliyet sahası Güney Marmara Bölgesi, Balıkesir  İli, Balya Merkez Kadıköy, Deliklitaş 
Mevkii H22c1 Paftasında bulunan, i19d1, i19a4, i19a3 paftalarındaki 20056770 ruhsat 
numaralı toplam 1572.82 ha’lık IV. Grup Arama Ruhsatlı Sahalarda Maden Tesisi açılması 
ve işletilmesi  planlanmaktadır. Proje alanı için Yrd. Doç Dr. Sakin Vural Varlı ve Prof. Dr. 
Gülendam Tümen tarafıdan hazırlanan ve aşağıda özetlenen Flora Fauna etüd raporu Ek-
9‘da sunulmuştur. 

 
“Balıkesir, Balya ilçesi; Hastane tepe, Deliktaş, mevkilerinde yer alan proje alanı 400-

700 m. kadar değişen yükseltilere sahiptir. Alanda Üst Akdeniz bitki örtüsünün yoğunlukta 
olduğu gözlenir. Proje alanının vejetasyon, flora ve faunasını saptamak için bölgede arazi 
çalışmaları yapılmıştır. Proje alanının vegetasyon yapısı bir kısmı plantasyon bir kısmı tarım 
ve bir kısmında bozuk orman( maki formasyonu) özelliği ile çeşitlilik göstermektedir. Aktif 
çalışma alanı olarak düşünülen yerde maki ve frigana formasyonu yer arazi gözlemleri ile 
toplanan ve teşhisi yapılan örneklere dayanarak alanın bu dönemdeki flora ve faunası ortaya 
çıkarılmıştır. Toplanan örneklerin fitoçoğrafik bölgeleri, endemizm durumu, IUCN kriterlerine 
göre tehlike sınıfları flora listesinde belirtilmiştir. İşletmenin kurulacağı alanın büyük kısmı 
Arbutus unedo(yoğun), Erica arborea,yer yer Juniperus oxycedrus, Quercus infectoria yer 
almaktadır. Alt kısımlarda ve açık alanlarda ise yoğun otsular (Bellis Perennis, Taraxacum, 
valeriana dioscorides, Micromeria fruticosa,Ceterach officinarum, Orchis anatolica, 
Ornithogalum, İsatis gibi otsular yer alır. 

 
Yine proje alanının Kuzeye bakan belirli bir mesafedeki sahası meralardan (ancak 

proje alanında mera bulunmamaktadır) ve ekili alanlardan oluşmaktadır. Kenar habitatlarda 
Cornus mas, prunus divaricata,Quercus cerris,Prunus spinosa, Prunus amygdalus, Rubus 
sanctus,Rubus,Rosa canina,, Fraxinus ornus, bulunmaktadır. 
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Bitki listesinden de görüleceği gibi florada çeşitlilik genellikle otsularda görülür. 

Kurulacak tesisin bazı bitki ve hayvan türlerine geçici zara vereceği düşünülebilir. Ancak 
kapalı sistem çalışmayla, gerekse rehabilitasyon çalışmaları sonucunda bunun en aza 
indirilmeye çalışılacaktır. 

 
Yaptığımız arazi gözlemleri projenin aktif hale geçirildikten sonra  takip edilecek  toprak 

ve su analizleri yanında tespit edilmiş olan bitki türlerinin  de vejetasyon dönemleri başında, 
ortasında (aktif dönemde) ve sonunda (vejetasyon döneminin son evresi) olmak üzere belli 
aralıklarla örnekler alınarak yapılacak analizlerle çevre etki değerlendirmelerinin sürekli 
izlenmesi planlanmaktadır. 

 
Çalışma alanında tespit edilen omurgalı ve omurgasız hayvan türleri arasında ulusal ve 

uluslar arası koruma statülerinde tehlike ve tehdit altında tür bulunmamaktadır. 
 
Etüt döneminde gözlenen kuş türleri ülkemiz için yerli kuşlar statüsündedir. Çalışma 

alanında nadir, hasas, veya ülkemiz için endemik herhangi bir hayvan türüne 
rastlanmamıştır. 

 
Sonuç olarak yapılması planlanan tesisin kullanılan son teknoloji  ve sürekli alınacak  

örneklerle analiz takibi ; ekolojik dengeyi olumsuz yöndeki etkilerini bertaraf edecektir. 
 
FLORA: 
Floristik çalışma yapılacak alanın iklimsel özellikleri; 
 

Balıkesir İlinin iklimi; az yağışlı ve yağışların soğuk mevsimlerde toplandığı, kurak 
mevsimlerin yazları görüldüğü; serin Akdeniz ikliminin üst geçiş bölgesinde bulunmaktadır. 
Her ne kadar vejetasyon bakımından Akdeniz bitki örtüsü hakim ise de Karadeniz ikliminin 
öksin elementleri ile İran –Turan elementlerine de daha az oranlarda raslanmaktadır. 
Araştırma alanının büyük bir kısmı meyilli bir alandan oluşurken hafif vadiler ve tepeler de yer 
almaktadır. 
 

Floristik çalışma hakkında, çalışmanın kim tarafından ve hangi dönemde yapıldığı 
hakkında  bilgi ; 

 
Floristik çalışma yapmak için etüt sahası olarak 1572.82 ha, proje arazisi  de 10  hektar  

genişliğinde olan bir alan incelenmiştir.    
 
Etüt sahasında Hastane tepesi olarak anılan yer; bir plantasyon sahası olup Pinus 

sylvestris, Pinus pinea ve Pinus nigra ‘dan oluşan  kültür  formasyonları  bulunmaktadır. 
Arazinin diğer kısımlarında maki vegetasyonu hakim olup; Arbutus andrachne,arbutus 
unedo,erica arborea,phillyrea latifolia ,Paliurus spina- christii Quercus infectoria, Juniperus 
oxycedrus   populasyonları yer alırken; kültür arazilerinin kenarlarında ve açık alanlarda  ise 
yer yer ve seyrek olarak yer alan Pinus brutia, Quercus, Pyrus amydaloides, Prunus 
divaricata, Fraxinus ornus, Cornus mas gibi türler görülür. Bunların yanında da çalı formunda 
Prunus,Rubus,Crategus türleri ile Juglans regia yerleşim yerlerinde,Platanus orientalis, Alnus 
glutinosa,Salix ve populus su kenarlarında ve vadi içlerinde yer almaktadır. Çalışma alanının 
bir bölümünde tarım arazisi olarak çeşitli kültür bitkileri ile değerlendirilmektedir. Alanda en 
yaygın yetiştirilen kültür bitkileri: Triticum sativum, Hordeum vulgare, Zea may, Sesamum 
indicum, Cicer indicum, Cicer arietinum, Phaseolus vulgare’dir. 
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Söz konusu etüt sahasında floristik çalışma örnekleme metodu kullanılarak yapılmıştır. 

Floristik çalışma 2008 yılının Kasım, Aralık ve 2009 yılının Ocak Şubat, Mart ve nisan 
aylarında havanın açık olduğu günlerinde  yapılmıştır. Floristik çalışma sırasında raporun 
kaynak bölümünde belirtilen eserlerden yararlanılmıştır. Ayrıca bazı türlerin tespiti için çiçek 
formüllerini çıkarmak amacı ile laboratuvar  çalışmaları da yapılmıştır.  

 
 
Etüt Sahasında Tespit Edilen Türler ; 
 
Söz konusu etüt sahasında yapılan floristik çalışma sonucunda alanın tamamının maki, 

garik ve ağaçcık ve ağaç elemanlarından oluştuğu, ancak maki  ve orman elemanları altında 
tek veya çok yıllık otsu bitkilerin yoğun bir şekilde  alana dağıldığı gözlemlenmiştir.  

 

FLORA VE FAUNA

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Kuşların Him. Dair Sözleşme

Cıtes Sözleşmesi

Red Data Book'a Göre İnceleme

Ekim ve Arkadaşlarına Göre İnceleme

Flora Of Turkey'e Göre İnceleme

Bern Sözleşmesine Göre İncelenmesi

Bütün Türlerin Tespit Edilmesi

Mikroskop Kullanarak Çiçek Formüllerinin Bulunması

Resimli Literatür Taraması

Tespit Edilemeyen Türlerin Örneklerinin Toplanması

LİSTE OLUŞTURULMASI

Sahada Tespit Edilen Türlerin Listeye Alınması

Arazi Çalışmalarının Yapılması

Örnekleme İstasyonlarının Belirlenmesi

Etüt Sahasının ve Büyüklüğünün Belirlenmesi

Bölgesel İklim ve Yaban Hayatı Konusunda Literatür Araştırması
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Makilik alanlar ve ağaçcıklar ama genel olarak yer yer daha yoğun yer yer seyrek bir 
şekilde faaliyet alanı sahasını  kaplamaktadır. Etüt sahasında bulunan flora türleri şunlardır; 
 

Dennstaedtiaceae 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn    Kartaleğreltisi,Ayıotu 

Asplenium ceterach L.     Altınotu 

Pinaceae 

Pinus pinea L.        Fıstıkçamı 

Pinus brutia Ten.      Kızılçam 

Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana (Lamb.) Holmboe   Karaçam 

Cupressaceae 

Juniperus oxycedrus L. Oxycedrus 

Cupressaceae sempervirens L.                                  Adiservi (kültür) 

Ephedraceae 

  Ephedra major Host.      Denizüzümü 

Ranunculaceae 

Delphinium peregrinum L.                Hazeran 

 Clematis viticella L.       Akasma 

 Adonis annua L.        Kan Damlası 

 Ranunculus muricatus Boiss.                         Düğün Çiçeği 

Ranunculus repens L.                                                   Düğün çiçeği 

Ranunculus neopolitanus Ten.                                     Düğünçiçeği 

Ranunculus constantinopolitanus (DC.) d’Urv.           Düğünçiçeği 

Ranunculus arvensis L.                                                Düğünçiçeği 

Ranunculus ficaria L.                                                  Yağlıçiçek 

Anemone blanda Schott δ Kotsch.                               Manisa lalesi 

   

     Papaveraceae  

            Papaver rhoeas L.         Gelincik 

       Hypocoum procumbens L.                                               Yavruağzı 
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       Fumaria officinalis L.                                                        Şahtere 

       Corydalis solida (L.) Swartz.                                             Kazgagası 

          

 Cruciferae (Brassicaeae) 

   Rhaphanus raphanistrum L.                                             Yabanturpu 

                Capsella bursa-pastoris (L.) Medik            Çoban Çantası 

         Fibigia eriocarpa (DC.) Boiss 

        Alyssum minus (L.) Rothm. 

        Draba muralis L. 

        Arabis caucasica Willd. 

       Cardamine tenera Gmel. Apud Meyer 

        Erysimum leucanthemum (Steph.) Fedtsch.. 

       Erysimum smyrnaeum Boiss et Bal. 

       Sinapis alba L                                                                     Yabanihardal 

      Brassica nigra (L.) Koch.                                                     Eşekhardalı 

       Calepina irregularis (Asso.) Thellung 

       Lepidium campestre (L.) R.Br.                                              Kırteresi 

       Lepidium perfoliatum L.                                                        Tereotu 

      Cardaria draba (L.) Desv.                                                      Kardarya 

     Nasturdium officinale R.Br.                                                       Suteresi 

     İsatis tinctoria L.                                                                        Çivitotu 

     Thlaspi perfoliatum L.  

Resedaceae 

       Reseda lutea L.                                                                        Rezeda 

     Cistaceae  

 Cistus creticus L.            Pamuklu  

       Cistus salviifolius L.                                                          Pamuklu 

      Helianthemum salicifolium (L.) Miller.                             Güneşgülü 

      Violaceae  
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       Viola arvensis Murray                                                       Tarlamenekşesi 

      Viola kitaibelliana Roem.&Schult.                     .               Menekşe 

  Urticaceae 

 Urtica dioica L.          Isırgan,cızlayan 

  Portulaccaceae 

        Portulacca oleraceae L.                                                     Pirpirin 

       Caryophyllaceae 

 Agrostemma githago L.         Karamuk 

       Silene italica (L. )Pers.         Nakıl 

       Silene dichotoma Ehrh.                                                    Nakıl 

       Silene vulgaris (Moench.) Gareke                                   Nakıl 

      Stellaria media (L.) Vill.                                                   Kuşotu 

     Holosteum umbellatum L. 

     Moehringia trinervia (L.)Clairv.,                                      Dördüzotu 

     Vaccaria pyramidata Medik 

      Anagallis arvensis L.                                                           Farekulağı 

      Moenchia mantica (L.) Bartl. 

      Dianthus tripunctatus Sibth.& Sm.                                   Karanfil 

     Dianthus gigantheus d’URV.                                             Karanfil Endemik 

     Dianthus calocephalus Boss.                                              Tarlakaranfili 

        Lychnis coronaria (L.) Desr.                                            Yalancıkaranfil 

       Cerastium dichotomum L.                                                  Boynuzotu 

        Saponaria officinalis L.                                                      Sabunotu 

    Illecebraceae 

      Herniaria hirsuta L.                                                              Kasıkotu   

      Herniaria incana lam. 

      Scleranthus perennis L.                                                          Yumaklıot  

  Polygonacae 

 Rumex acetocella L.         Kuzukulağı 
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        Rumex crispus (L.)                   Labada 

        Rumex tuberosus L.                                                       Labada 

         Rumex patientia L.                                                        Alabada 

        Polygonum lapathifolium L.                                          Labada 

          

        Polygonum tuberosus  L.                                                Labada 

        Polygonum aviculare L.                                                 Kuşmadımağı 

        Polygonum arenarium Walds&Kit.                                Labada 

  Chenopodiaceae 

       Chenopodium album L.                                                          Akkazayağı 

      Chenopodium botrys  L.                                                           Kazayağı 

      Chenopodium foliosum (Moench.)Sach.                                    Kazayağı 

      Chenopodium vulvaria  L.                                                 Piskokulukazayağı 

 Amaranthaceae 

        Amaranthus deflxus L                                                        Horozibiği 

       Guttiferae (Hypricaceae) 

 Hypericum perforatum (L.)                   Kantaron 

        Hypericum triquetrifolium Turra.                                   Binbirdelikotu 

        Hypericum montbretii Spach.                                          Binbirdelikotu 

        Hypericum cerastoides (Spach.) Robson                         Binbirdelikotu 

Malvaceae  

 Malva sylvestris L.            Ebegümeci 

       Alcea pallida Walds&kit            Hatmi 

       Lavatera trimestris L. 

      Althea cannabina L.                                                          Hatmi 

Tiliaceae 

        Tilia argentea Desf.                                                          Ihlamur 

   Linaceae 

     Linum bienne Miller.                                                            Keten 
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      Linum nodifolium L.                                                             Keten 

       Linum corybulosum L.                                                         Keten 

      Geraniaceae 

   

 Greanium lucidum L.          Turnagagası 

        Greanium tuberosum L.                                                 Turnagagası 

        Geranium columbinum L                                                Turnagagası 

        Geranium rotundifolium  L.                                            Turnagagası 

        Erodium ciconium (L.) Herit.                                           Dönbaba 

         Erodium moschatum (L.) Herit.                                        Dönbaba 

   Zygophyllaceae 

 Tribulus terrestris L.      Çoban Çökerten 

   Simaroubaceae 

      Alianthus altissima Desf.                                             Kokarağaç Kültür 

    Aceraceae 

     Acer platanoides L.                                                        Akçaağaç 

   Vitaceae 

    Vitis sylvestris Gmelin.                                                     Yabaniasma 

     Rhamnaceae 

  Paliurus spina-christii Miller                                              Çaltıkozalağı 

   Anacardiaceae 

      Pistacia terebinthus L. ssp. terbinthus                                Menengiç 

       Rhus coriaria L.                                                                  Sumak 

    Leguminoseae (Fabaceae) 

     Psoralea bituminosa L.      Asfalt Otu 

    Trifolium nigrescens Viv.      Üçgül 

    Trifolium stellatum L.       Üçgül 

    Trifolum arvense L.       Tırfıl 

    Trifollum purpureum Lois .     Üçgül 
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    Coronilla varia L. 

    Vicia villosa L.,                                                               Fiğ 

   Lathyrus aphaca L.                                                           Yalancıbezelye 

   Melilotus officinalis (L.) Desr.                                          Kokuluyonca 

   Melilotus indica (L.) All.                                                   Taşyoncası  

   Lotus corniculatus L.                                                          Gazelboynuzu 

   Lotus ornithopodioides L.                                                   Kuşayağı   

   Lotononis genistoides (Fenzl.)Benth. 

  Cercis siliquastrum L.                                                           Erguvan 

  Genista lydia Boiss. 

   Sparteum junceum L.                                                            Katırtırnağı 

   Robinia pseudoacacia L.                                                      Akasya Kültür 

   Vicia villosa L.                                                                     Fiğ 

   Vicia craca L.                                                                       Fiğ 

  Lathyrus aphaca L. var pseudoaphaca (Boss.) Davis          Yalancıbezelye 

Pisum sativum L.                                                                   Yabanibezelye 

Ononis spinosa L.                                                                   Dikenlikayışkıran 

Medicago orbicularis (L.) Bart.                                               Yonca 

Medicago sativa L.                                                                  Yonca 

Lupinus albus L.                                                                       Acıbakla 

Onobrychis caput-galli (L) Lam.                                               

Rosaceae  

       Rubus canescens DC.     Böğürtlen 

        Potentilla recta L.               Beşparmakotu 

      Potentilla inclinata Vill..                                             Beşparmakotu 

       Rosa canina L.       Kuşburnu 

      Crategus monogyna Jacq.                                             Alıç 

       Sanguisorba minor Scop.                                               Küçükçayırdüğmesi 

       Prunus spinosa L.                                                           Çakaleriği 
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      Prunus divaricata Ledep.                                                  Yunuseriği 

     Pyrus elaegnifolia Palas                                                       Ahlat 

     Pyrus amydaliformis Vill.                                                   Ahlat 

Punicaceae 

     Punica granatum L.                                                                  Nar 

Crassulaceae 

 Sedum album L.        Damkoruğu 

Lythraceae 

    Lytrum salicarnia  L.                                                             Tıbbihevhulma 

Onagraceae 

     Epilobium hirsutum L.                                                        Yalancıhevhulma 

Cucurbitaceae 

     Ecbalium elaterium (L.) A.Rich.                                           Şeytankeleği 

Crassulaceae 

     Umbilicus horizontalis (Guss.) DC.                                         Göbekotu 

      Sedum album L.                                                                       Damkoruğu 

Araliaceae 

      Hedera helix L.                                                                     Ormansarmaşığı 

Umbelliferae(Apiaceae) 

 Orlaya daucoides (L.) Greuter                                           Orlaya 

        Eryngium campestre L.               Şekerdikeni 

       Eryngium bithynicum Boiss.                                                 Boğadikeni  

      Lagoecia cuminoides L.                                                          Çayır kekiği 

        Torilis arvensis (Huds.) Link..                                          Çayırmaydanozu 

        Daucus carota L.                                                               Yabanihavuç 

        Conium maculatum L.                                             Beneklizehirlibaldıran 

        Tordylium apulum L.                                                         Küçükgeyikotu 

         Scandix stellata Banks& Sol. 

Araliaceae 
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   Hedera helix L.                                                                   Ormansarmaşığı 

Cornaceae 

      Cornus mas L.                                                              Kızılcık 

Caprifoliaceae 

    Lonicera etrusca Santi.                                                  Hanımeli 

    Sambucus ebulus L.                                                      Cücemürver 

     Sambucus nigra L.                                                        Mürver 

Valerianaceae  

     Valeriana dioscorides Sm.                                               Kediotu 

    Valerianella carinata Lois.                                                Kediotu 

    Valerianella turgida  (Stev.) Betcke                                  Kediotu 

Dipsaceae 

      Dipsacus laciniatus L.           Fescitarağı 

      Knautia orientalis L.            Eşek kulağı 

       Scabiosa atropurpurea L.             Uyuz otu 

  Compositae(Asteraceae) 

    Taraxacum officinale Weber.                                               Karahindibağ 

    Taraxacum serotinum (w.K.) Poiret.                               Geçikmiş karahindibağ 

     Conyza canadensis (L.) cronquist.                    Pire otu 

      Bellis perenis L.                        Koyun Gözü 

      Senecio vernalis Wall.                                                          Kanarya Otu 

      Calendula arvensis L.                        Çayır Nergisi 

      Antemis tinctoria L. var.tintoria                        Papatya 

       Achillea millefolium L..                        Civan perçemi 

       Onopordum tauricum Wild                        Eşekdikeni 

      Cirsium arvense (L.) Scop.                                 Diken 

      Caardus nutans L.                         Deve dikeni 

     Centaurea solstitialis L.ssp. solsitialis                       Sarıdiken 

     Centaurea cyanus L.                          Peygamber çiçeği 
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     Carthamus dentatus Vahl.                        Yalancı safran 

     Xeranthemum annuum L.                                                       Kağıtçiçeği  

      Scolymus hispanicus L.                         Sarıdiken 

     Cichorium intibus L.                          Bostanhindibası 

     Sonchus asper (L.) Hill.                        Süt otu 

    Sonchus oleraceus L.                        Süt otu 

    Crepis rubra (L.)                                  Hindiba 

    Filago eriocephala Guss. 

     Scorzonera laciniata L.                                                        Karakök 

     Crupina crupinastrum  (Moris) Vis. 

      Chondrilla juncea L. 

        Lactuca serriosa L.                                                          Acımarul 

  Campanulaceae  

      Legouisa pentagonia L. Thellung                              Kadınaynası 

      Campanula lyrata Lam.                                                        Çançiçeği 

  Ericaceae 

      Arbutus unedo L.                                                                Kocayemiş 

     Arbutus andrachne L.                                                         Sandalağacı 

      Erica arborea L.                                                                 Çalıfundası 

     Rhododendron luteum Sweet.                                               Ahu,Komar 

   Primulaceae 

 Lysimachia vulgaris L.                                  Altın kamışı 

      Anagallis arvensis L.                                                              Farekulağı 

     Cylamen persicum Miller.                                                      Domuzturpu 

      Lysimachia atropurpurea L.                                                    

     Primula vulgaris Huds. ssp. sibthorpii                               Marulçiçeği 

Oleaceae 

 Phillyrea latifolia L.                    Akça kesme 

       Jasmium fruticans L.                                                       Yabani yasemin 
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        Fraxinus ornus L. ssp. ornus                                           Dişbudak 

       Ligustrum vulgare L.                                                         Kurtbağrı 

  Gentianaceae 

 Blackstonia perfoliata (L. ) Hudson 

         Centaureum erythraea Rafn.                                          Kırmızıkantoron 

  Convolvulaceae 

 Convolvulus cantabrical L.          Sarmaşık 

        Convolvulus dorycnicum L.                   Tarlasarmaşığı 

        Convolvulus arvensis L.                                                   Tarlasarmaşağı 

   Boraginaceae 

 Echium italicum L.             Engerekotu 

        Echium angustifolium Miller           Engerekotu 

        Anchusa azurea Miller            Sığır dili 

        Onosma heterophyllum Griseb.                                        Emzikotu 

        Onosma roussaei DC.                                                       Emzikotu 

          Buglossoides arvensis (L.) Johnston 

          Nonea obtusifolia (Willd.) DC:                                      Papazotu 

          Cerinthe minor L.                                                            Sarımum çiçeği 

          Myosotis lithospermia (Wiild.) Hornem.                         Unutmabeni 

          Neatostema apulum (L.) Johnston 

          Heliotropium europeum L.                                                  Siğilotu 

          Alkanna  orientalis (L.) Boiss.                                             Havacıvaotu 

   Solanaceae 

        Solanum nigrum L.                                                               İtüzümü 

       Datura stramonium L.                                                             Tatala 

   Scrophulariaceae  

       Verbascum pyramidatum Bieb.                                              Sığırkuyruğu 

        Verbascum sinuatum L. 

         Verbascum vacillans Murb.      
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          Scrophularia canina L.      Sıracaotu  

           Linaria genistifolia L.      Keten otu 

          Digitalis ferruginea L       Yüksük otu 

          Veronica chamaedrys L.                        Venüs çiçeği 

          Veronica cymbalaria Bodard                                              Venüsçiçeği 

         Parentucelia latifolia ( L.) Caruel. 

         Euphrasia pectinata Ten.                                                     Gözlükotu 

          Melampyrum arvense L. 

        Bellardia trixago (L.) All. 

Labiatae(Lamiaceae) 

      Ajuga chamaepitys (L) Schreber                                                 Mayasılotu 

     Teucrium chamaedrys                                                                   Dalakotu 

      Teucrium polium L.                                                                       Kısa Mahmut 

       Lamium garganicum L.                                                                 Ballıbaba 

      Lamium amplexicaule L.                                                               Ballıbaba 

      Lamium purpureum L.                                                                   Ballıbaba    

      Stachys cretica C.Koch ssp smyrnaea Rech.fil.                           Tüylüçay endemik 

     Calamintha grandiflora(L.) Moench                                             Güzelnane 

     Clinopodium vulgare L                                                                 Yabanifesleğen 

  Thymus longicaulis C. Presl ssp.longicaulis                                   Yerkekiği 

  Thymus zygoides Grseb.var.lycaonides (Celak) Roninger              Taşkekiğiendemik 

   Salvia viridis L.                                                                               Adaçayı 

   Salvia virgata Jacq.                                                                          Adaçayı 

    Salvia verbenaca L.                                                                         Adaçayı 

   Sideritis montana L.                                                                          Dağçayı 

   Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Link) Ietswaart                           Güveyotu  

  Origanum sipyleum .L.                                                                   Keklikotu endemik 

   Ballota nigra L.                                                                                 Köpekotu 

   Melisa officinalis L. ssp.altissima                                                     Oğulotu 
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   Micromeria juliana (L.) Bentham&Reichb.                                      Düğümlüçay 

    Micromeria myrtifolia Boiss.&Hohen                                              Düğümlüçay 

    Nepeta italica L.                                                                               Kediotu    

      Prunella vulgaris L.                                                                         Erikotu 

     Lycopus europaeus L.                                                                            

Plantaginaceae 

    Plantago coronopus L.                                                                   Sinirliot 

    Plantago lanceolata L.                                                                    Karnıyarıkotu 

Aristolochiaceae 

     Aristolochia clematis L.                                                                  Lohusa 

Euphorbiaceae  

     Mercurialis annua L.                                                                    Sultanotu 

      Euphorbia microsphaera Boiss.                                                             Sütleğen 

Urticaceae 

    Urtica dioica L.                                                                               Isırgan  

Moraceae 

     Morus alba L.                                                                                Dut 

       Morus nigra L.                                                                             Karadut 

Fagaceae                                                

      Quercus infectoria ssp.infectoria  L.                                         Mazı meşesi 

       Quercus trojana P.W.Webb.                                                    Kazdağımeşesi 

        Quercus cerris L.                                                                     Türkmeşesi 

      Quercus pubescens Willd.                                                          Tüylümeşe 

      Fagus orientalis  Lipsky.                                                             Kayın 

       Castanea sativa Miller                                                                 Kestane 

      Alnus glutinosa (L.)Gaertner.                                                        Kızılağaç 

Salicaceae 

     Salix alba  L.                                                                              Aksöğüt 

    Salix cinerea L.                                                                            Bozsöğüt 
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    Populus alba L.                                                                            Akkavak 

    Populus tremula L.                                                                        Titrekkavak 

Rubiaceae 

    Galium verum L.                                                                          Yoğurtotu 

     Sherardia arvensis L. 

Araceae 

     Arum italicum Miller.                                                              Yılanyastığı 

    Dracunculus vulgaris Schott.                                                    Yılanyastığı 

Liliaceae 

   Asparagus acutifolius L.                                                           Kuşkonmaz 

    Ruscus aculeatus L.                                                                   Tavşanmemesi  

    Asphodelus aestivus Brot.                                                          Çiriş otu 

    Allium paniculatum L.                                                               Yabani soğan 

   Allium scorodoprassum L.                                                         Taşsarımsağı 

    Scilla autumnalis L.                                                                    Kampana çiçeği 

   Ornithogalum umbellatum L.                                                      Tükrük otu 

      Origanum fimbriatum Will.                                                         Tükrükotu 

     Ornithogalum sigmoideum  Freyn et Sint.                                   Tükrük otu 

     Muscari neglectum Guss..                                                           Arap sümbülü 

    Gagea bithynica Pascher.                                                           Altınyıldız Endemik 

     Smilax exelsa L.                                                                             Saparna 

İridaceae 

   Crocus chrysanthus(Herbert) Herbert                                           Sarı çiğdem 

   Crocus pulchellus herbert.                                                             Morçiğdem 

Orchidaceae 

   Orchis mascula (L.) L.                                                                Salep 

    Orchis provincialis Balb.ex DC.                                                Salep 

Amaryllidaceae 

  Stenbergia lutea (L.) Ker. Gawl.&Sprengel                                  Sonbaharnergisi 
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   Galanthus plicatus M.Bieb. ssp. byzantinus D.A.Webb.               Kardelenendemik 

Poaceae 

   Cynodon dactylon (L.) Pers.                                                          Ayrıkotu 

   Aegilops triuncialis  L. 

Briza maxima L.                                                                             Kuş ekmeği  

Elymus repens (L.)Gould.                                                               Çayırotu 

Hordeum bulbosum L  . 

Bromus chrysopogon Viv. 

 Bromus sterilis L. 

Lolium perene L. 

Echinochloa grus-galli ( L.) P.Beauv. 

Cyperaceae 

  Cyperus rotundus L.                                                             Topalak 

   Carex divisia Hudson                                                           Çayırsazı 

Bryophyta 

    Hylocomium prolifera                 Ormançayır yosunu  
Lichenes 
    Parmelia acetabulum       Yapraksı liken  
    Evernia prunastri         Çalı likeni  
    Cladonia pyxidata         Dalsı liken yoğun  
 
Yukarıdaki çiçeksiz bitki türleri içerisinde liken ve karayosunu türleri hakkında literatürde 
herhangi bir koruma tedbiri bulunamamıştır. 
 
Flora Listesi Tabloları 
 

Yukarıda liste halinde verilen etüt sahasındaki bitki türleri aşağıdaki kısaltmalar 
kullanılarak tablo haline getirilmiştir. Ancak çiçeksiz bitki türlerinin yayılışları hakkında bilgi 
bulunamadığı için bu tabloya dahil edilmemiştir. 

 
Her türün karşısında Türkçe ve yöresel ismi, bulunduğu habitatlar, ait olduğu 

fitocoğrafik bölge, nisbi bolluğu, endemizm durumu ve tehlike sınıfları verilmiştir.Tehlike 
sınıfları  Ekim ve ark. “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı,Ankara-2000” adlı kitaba göre 
incelenmiştir.  Kullanılan kısaltma ve terimler aşağıdaki gibidir.  
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         Habitatlar Sınıfları : 

1. Orman 

2. Maki 

3. Frigana 

4. Kültür alanları 

5. Kuru çayır 

6. Nemli çayır 

7. Yol kenarı 

8. Kayalık 

 
 
 
Fitocoğrafik bölgeler: 
 

 Akd. : Akdeniz   İr-Tur.  : İran-Turan 
 Öksin : Öksin    D.Akd.  : Doğu Akdeniz 
 End. : Endemik   Avr.Sib. : Avrupa-Sibirya 

Türkiye’de Yayılışı : 
 K : Kuzey   Geniş   : Geniş 
 G : Güney   Dış Kesimler : Dış Kesimler 
 D : Doğu 
 B : Batı 
 
          Bolluk : 
 1 : Çok Nadir    
 2 : Nadir    
 3 : Orta Derecede Bol 

4 : Bol  
5 : Çok bol

Konum : 

1. L: Literatür 
2. E: Etüt sahası 
3. P: Proje sahası

Tehlike Sınıfları: 

 

EX:Tükenmiş (Extinct) 

EW:Doğada Tükenmiş (Extinct in the wild) 

CR: Çok Tehlikede (Crıitically endangered) 

EN: Tehlikede ( Endangered) 

VU: Zarar Görebilir (Vulnarable) 

LR: Az Tehdit Altında ( Lower risk) 

DD: Veri Yetersiz ( Data deficient) 

NE: Yeterince değerlendirilemeyen ( Not Evalueted) 

Endemizm 

L: Lokal 

B: Bölgesel 
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Proje Alanındaki Vejetasyon Tiplerinin Bir Tablo Üzerinde Gösterilmesi   
Aşağıdaki Tablo Etüt ve Proje Sahasında Ortak Bulunan Türlerin Listesi Olup Habitat, Nispi Bolluk ve Endemizm özellikleri tabloda belirtilmiştir. 
 
Tablo 37: Tesis Alanı ve Yakın Çevresinin Florası 

FAMİLYA 

 

KONUM  TÜR  TÜRKÇE 

İSİM 

YÖRESEL İSİM  FİTOCO
ĞRAFİK 

BÖLGE 

HABİTAT  NİSBİ 

BOLLUK 

SINIFI 

SAHA  SAHA 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 L B Y  

Pinaceae    X  X  Pinus pinea  Fıstıkçamı  Fıstık  Akd.  X               X               ‐ 

Pinaceae    X  X  Pinus brutia  Kızılçam  Kızılçam  Akd.    X               X             ‐ 

Pinaceae    X  X  Pinus sylvestris  Sarıçam  Sarıçam  Akd.  X               X               ‐ 

Pinaceae    X  X  Pinus  nigra  ssp. 
pallasiana 

Karaçam Karaçam  Geniş X X ‐ 

Cupressaceae    X  X  Juniperus  oxycedrus 
ssp.oxycedrus 

Katranardıcı Ardıç Geniş X X ‐ 

Cupressaceae    X  X  Cupressus 
sempervirens 

Servi  Servi  Geniş        X         X               ‐ 

Ephedraceae    X  X  Ephedra major  Denizüzümü  Denizüzümü  Akd.    X             X               ‐ 

Ranunculaceae    X  X  Clematis vitalba Akasma Akasma  Geniş X X X X X X ‐ 

Ranunculaceae    X  X  Ranunculus arvensis Düğünçiçeği Düğünçiçeği  Geniş X X ‐ 

Ranunculaceae    X  X  Ranunculus  Düğünçiçeği  Düğünçiçeği  Geniş            X       X             ‐ 
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muricatus 

Ranunculacea    X    Ranunculus ficarica Düğünçiçeği Yağlıçiçek  Geniş X X ‐ 

Ranunculaceae    X  X  Delphinium 
peregrinum 

Hazeran Hazeran  Akd. X X X X X X ‐ 

Ranunculaceae    X  X  Anemone blanda Manisalalesi Manisalalesi  Akd. X X X X X ‐ 

Ranunculaceae    X  X  Clematis vitalba  Akasma  filbahri  Akd.    X         X       X           ‐ 

Ranunculaceae    X  X  Adonis annua  kandamlası  kandamlası  geniş    X     X       X               ‐ 

Ranunculaceae    X  X  Ranunculus repens  Düğünçiçeği  Yağçanağı,ba
surotu 

Geniş            X X       X           ‐ 

Papaveraceae    X  X  Papaver rhoeas  gelincik  kahma  Geniş          X   X           X       ‐ 

Papaveraceae 

 

  X  X  Hypocoum 
procumbens 

Yavruağzı  Yavruağzı  Geniş  X X X X           X             ‐ 

Papaveraceae 

 

  X  X  Corydalis solida  Tarlakuşumma
hmuzu 

Kazgagası  Akd.  X X             X               ‐ 

Cruciferae    X  X  Capsella 
bursa_pastoris 

Çobançantası  Çobançantası  Geniş          X   X         X          ‐ 

Cruciferae        Rhaphanus 
raphanistrum 

Yabanturpu  Yabanturpu  Geniş    X X     X       X             ‐ 
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Cruciferae    X  X  Fibigia eriocarpa  ‐  ‐  Akd.  X X X               X           _ 

Cruciferae    X  X  Alyssum minus ‐ ‐ Geniş X X X X X ‐ 

Cruciferae    X  X  Draba muralis ‐ ‐ Geniş X X X X X ‐ 

Cruciferae    X  X  Arabis caucasica  ‐  ‐  Akd.    X X   X X       X             ‐ 

Cruciferae    X  X  Erysimum 
smyrnaeum 

‐  ‐  Akd.    X X   X       X               ‐ 

Resedaceae    X  X  Reseda lutea      Rezeda  Sarımuhabbe
tçiçeği 

Akd.      X X X           X           ‐ 

Cistaceae    X  X  Cistus creticus  Laden  Pamuklu  Akd.  X X           X     X           ‐ 

Cistaceae    X  X  Cistus salviifolius  Laden  Pamuklu  Akd.  X X           X     X           ‐ 

Portulaccaceae        X  ‐  Portulacca oleracea  Semizotu  Soğukluk  Geniş        X           X             ‐ 

Urticaceae    X  X  Urtica dioica    Isırgan  Cızlayan  Geniş        X             X           ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Holostemum 
umbellatum 

‐ ‐ Geniş x X X X X X ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Agrostemma githago karamuk karamuk  geniş X X X X ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Silene italica Nakıl Nakıl Geniş X X X X X ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Silene dichotoma  Nakıl  Nakıl  Geniş 

 

                                ‐ 
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Caryophyllaceae    X  X  Stellaria media  Kuşotu  Kuşotu  Geniş    X X X           X X X          ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Moehrıngıa trinervia ‐ ‐ Akd. X X X X ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Vaccaria pyramidata ‐ ‐ Akd. X X X X ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Holostemum 
umbellatum 

‐  ‐  Akd.        X             X           ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Anagallis arvensis  Farekulağı  Farekulağı  Geniş        X           X             ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Moenchia mantica  ‐  ‐  Geniş        X           X             ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Dianthus tripuntatus  Karanfil  Karanfil  Akd.  X X X             X             ‐ 

Caryophyllaceae    X  X  Dianthus gigantheus  Karanfil  Karanfil  Geniş    X           X                 LR(lc) 

Caryophyllaceae    X    Saponaria officinalis Sabunotu Sabunotu  Geniş X X ‐ 

Polygonaceae    X  X  Rumex acetocella labada  kuzukulağı  Geniş X X X ‐ 

Polygonaceae    X  X  Rumex crispus  Labada  Efelek  Geniş    X X X X X X       X           ‐ 

Polygonaceae    X  X  Polygonum 
lapathifolium 

Labada  Labada  Geniş      X X X           X           ‐ 

Polygonaceae    X  X  Polygonum tuberosus  Labada  Labada  Akd.      X   X X           X          ‐ 

Amaranthaceae     X  X  Amaranthus deflexus  Horozibiği  Horozibiği  Geniş        X           X             ‐ 

Guttiferae    X  X  Hypericum 
perforatum 

Binbirdelikotu  Kantaron  Geniş  X X X X   X           X          ‐ 
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Guttiferae    X  X  Hypericum 
triquetrifolium 

Kantaron  Kantaron  Geniş        X             X           ‐ 

Guttiferae    X  X  Hypericum montbreti  Kantaron  Kantaron  Akd.  X                   X           ‐ 

Guttiferae    X  X  Hypericum 
cerastoides 

Kantaron  Kantaron  Av.‐Sib.  X                 X             ‐ 

Malvaceae    X  X  Malva sylvestris  Ebegümeci  Ebemgümec  Geniş      X X X X   X       X          ‐ 

Malvaceae    X  X  Lavatera trimestris ‐ ‐ Akd. X X X X ‐ 

Tiliaceae    X    Tilia argentea Ihlamur Ihlamur  AV.‐Sib. X X X ‐ 

Geraniaceae    X  X  Geranium lucidum  Turnagagası  Tturnagagası  Geniş    X X X X X X       X           ‐ 

Geraniaceae        Geranium tuberosum  Turnagagası  Turnagagası  Öksin        X X         X             ‐ 

Geraniaceae    X  X  Geranium 
columbinum  

Turnagagası  Turnagagası  Akd.      X X           X             ‐ 

Geraniaceae    X  X  Erodium ciconium  Dönbaba  Dönbaba  Geniş        X             X           ‐ 

Geraniaceae    X  X  Erodium moshatum  Dönbaba  Dönbaba  Geniş        X           X             ‐ 

Anacardiaceae    X  X  Pistacia terbinthus Menengiç Menengiç  Akd. X X ‐ 

Anacardiaceae    X    Rhus coriaria Sumak Sumak  Akd. X X ‐ 

Zygophyllaceae    X  ‐  Tribulus terrestiris   Çobançökerten  Deveçökerten geniş          X       X               ‐ 

Simaroubaceae    X    Alianthus altissima  Kokarağaç  Kokarağaç  Kultur              X       X           ‐ 
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Aceraceae    X    Acer platanoides  Akçaağaç  Akçaağaç  Geniş    X             X               ‐ 

Vitaceae    X  X  Vitis sylvestris Yabaniasma Yabaniasma  Geniş X X X ‐ 

Rhamnaceae    X  X  Paliurus spina‐christi Akçakesme Çaltıkozalağı  Akd. X X ‐ 

Leguminosae    X  X  Trifolium nigrescens  Üçgül  Üçgül  geniş  X X       X         X           ‐ 

Leguminosae    X  X  Trifolium arvense  Üçgül  Yonca  geniş    X X X             X           ‐ 

Leguminosae    X  X  Trifolium stellatum  Üçgül  Yonca  Geniş                                  ‐ 

Leguminosae    X  X  Psorolea bituminosa  Asfaltotu  Asfaltotu  Geniş        X X X         X           ‐ 

Leguminosae    X  X  Coronilla varia ‐ ‐ Geniş X X X X X ‐ 

Leguminosae    X  X  Vicia villosa Fiğ Fiğ Geniş X X X X ‐ 

Leguminosae    X  X  Lathyrus aphaca  Yalancıbezelye  Fiğ  Doğuak
.deniz. 

                                 

Leguminosae    X  X  Melilotus officinalis  Kokuluyonca  Yonca  Geniş      X X X           X           ‐ 

Leguminosae    X  X  Lotus corniculatus  Gazelboynuzu  Gazelboynuz
u 

Akd.      X X         X               ‐ 

Leguminosae    X  X  Lotononis genistoides  Yonca  Yonca  Akd.      X X         X               ‐ 

Illecebraceae    X  X  Herniaria glabra  ‐  ‐  Geniş        X X X       X             ‐ 

Rosaceae    X  X  Sanguisorba minor  çayırdüğmesi  çayırdüğmesi  Akd.  X X   X X                       ‐ 

Rosaceae    X  X  Potentilla recta  Beşparmakotu  Beşparmakot Geniş  X X       X     X               ‐ 
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u 

Rosaceae    X  X  Potentilla inclinata Beşparmakotu Beşparmakot
u 

Geniş X X X X ‐ 

Rosaceae    X  X  Rosa canina  Kuşburnu  Öküzgözü  Geniş  X X X   X       X               ‐ 

Rosaceae    X  X  Rubus canescens Böğürtlen Garantı  geniş X X X X X ‐ 

Rosaceae    X  X  Prunus spinosa  Çakaleriği  Çakaleriği  Av.‐sib.        X         X               ‐ 

Rosaceae    X  X  Prunus divaricata  Yunuseriği  Yunuseriği  Geniş        X         X                

Rosaceae    X    Pyrus elaeagnifolia  Ahlat  Ahlat  Av.‐sib.  X     X         X               ‐ 

Punicaceae    X    Punica granatum  Nar  Nar  Geniş        X         X               ‐ 

Lythraceae    X  X  Lythrum salicaria Tıbbihevhulma Tibbihevhulm
a 

Av.‐Sib. X X ‐ 

Onagraceae    X  X  Epilobium hirsutum  Yalancıhevhul
ma 

Yalancıhevhul
ma 

Öksin        X             X           ‐ 

Cucurbitaceae 

 

  X  X  Ecbalium elaterium  Şeytankeleği  Şeytankeleği  Akd.              X         X          ‐ 

Crassulaceae    X  X  Sedum album  Damkoruğu Kayakoruğu  Geniş X X X X ‐ 

Crassulaceae    X  X  Umbilicus 
horizontalis 

Göbekotu Göbekotu  Akd. X X ‐ 
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Araliaceae    X  X  Hedera helix  Dağsarmaşığı  Duvarsarmaşı
ğı 

Geniş  X X                 X           ‐ 

Umbelliferae    X  X  Tordylium apulum  ‐  ‐  Akd.  X X X                 X          ‐ 

Umbelliferae    X  X  Orlaya daucoides  Orlaya  ‐  Akd.    X X       X     X             _ 

Umbelliferae    X  X  Eryngium campestre Şekerdikeni Şekerdikeni  Geniş X X X X ‐ 

Umbelliferae    X  X  Eryngium bithynicum  Şekerdikeni  Şekerdikeni  Geniş    X X   X             X          ‐ 

Umbelliferae    X  X  Eryngium creticum  Şekerdikeni  Şekerdikeni  Geniş    X X               X           ‐ 

Umbelliferae    X  X  Scandix stellata  ‐  ‐  Geniş    X   X           X             ‐ 

Umbelliferae    X    Daucus carota  Yabanihavuç  Yabanihavuç  Geniş        X             X           ‐ 

Umbelliferae    X  X  Conium maculatum Baldıran Baldıran  Geniş X X ‐ 

Dipsacaceae    X  X  Dipsacus laciniatus Fescitarağı Fescitarağı  Geniş X X ‐ 

Dipsacaceae    X  X  Knautia orientalis  Eşekkulağı  Eşekkulağı  Geniş    X X   X             X          ‐ 

Dipsacaceae    X  X  Scabiosa 
atropurpurea 

Uyuzotu  Uyuzotu  Geniş    X X   X           X           ‐ 

Cornaceae    X  X  Cornus mas  Kızılcık  Kızılcık  Akd.    X               X             ‐ 

Compositae    X  X  Bellis perennis  Koyungözü  Koyunçiceği  Av‐Sib.    X   X X           X           ‐ 

Compositae    X  X  Taraxacum officinale  Karahindibağ  Hindibağ  Geniş    X X X     X   X               ‐ 

Compositae    X  X  Onopordum tauricum  eşekdikeni  kangaldikeni  Av‐Sib.  X X X             X X X          ‐ 
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Compositae    X  X  Cichorium intybus  hindibağ  güneylik  Geniş      X X X           X           ‐ 

Compositae    X  X  Sonchus asper eşekmarulu eşekgevreği  geniş X X X X X  

Compositae    X  X  Crepis rubra Hindiba Hindiba  Geniş X X X X X X X ‐ 

Compositae    X  X  Circium arvense  Köygöçüren  gazandelen  Geniş    X X X X X X       X           ‐ 

Compositae    X  X  Calendula arvensis  Çayırnergisi  Çayırnergisi  Av.‐Sib.    X   X             X           ‐ 

Compositae    X  X  Antemis tinctoria var. 
tinctoria 

Papatya  Papatya  Geniş    X   X   X       X             ‐ 

Compositae    X  X  Achillea millefolium  Civanperçemi  Civanperçemi  Akd.    X X             X             ‐ 

Compositae    X  X  Caardus nutans  Devedikeni  Diken  Akd.    X X       X     X             _ 

Compositae    X  X  Centaurea  solstitialis 
ssp.solstitialis 

Sarıdiken Sarıdiken  Geniş X X X X X ‐ 

Compositae    X  X  Centaurea cyanus  Peygamber 
çiçeği 

Peygamber 
çiçeği 

Geniş    X X X         X               ‐ 

Compositae    X  X  Carthamus dentatus  Yalancısafran  Yalancısafran  Geniş    X X X         X               ‐ 

Compositae    X  X  Scolymus hispanicus Sarıdiken Sarıdiken  Geniş X X X ‐ 

    X  X  Xeranthemum 
annuum 

Kağıtçiçeği Kağıtçiçeği  Geniş X X X X ‐ 

Compositae    X  X  Sonchus asper Sütotuı Sütotu  Geniş X X X X ‐ 
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Compositae    X  X  Crepis rubra  Hindibag  Hindibag  Geniş    X X     X       X             ‐ 

Compositae    X  X  Filago erocephala ‐ ‐ Geniş X X X ‐ 

Compositae    X  X  Scorzonera laciniata Karakök Karakök  Akd. X X X ‐ 

Compositae    X  X  Crupina crupinastrum ‐  ‐  Akd.      X             X             ‐ 

Compositae    X  X  Chondrlla juncea  ‐  ‐  Akd.      X X         X               ‐ 

Campanulaceae    X  X  Campanula lyrata  Çançiçeği  Çançiçeği  Geniş        X         X               ‐ 

Campanulaceae    X  X  Legouisa pentagonia  kadınaynası  kadınaynası  Akd.  X X       X     X               ‐ 

Ericaceae    X  X  Arbutus unedo Kocayemiş Davulga  Akd. X X ‐ 

Ericaceae    X  X  Arbutus andrachne Sandalağacı Erkekdavulga  Akd. X X ‐ 

Ericaceae    X  X  Erica arborea  Funda  Pıynar  Öksin    X             X               ‐ 

Primulaceae    X  X  Lysimachia vulgaris  Altınkamışı  Altınkamışı  Akd.      X           X               ‐ 

Primulaceae    X    Primula vulgaris  Çuhaçiçeği  Marulçiçeği  Öksin  X X             X               ‐ 

Primulaceae    X  X  Cylamen coum  Sıklamen  Domuzturpu  Geniş  X X             X               ‐ 

Primulaceae    X  X  Anagallis arvensis Farekulağı Farekulağı  Geniş X X X X ‐ 

Primulaceae    X  X  Lysimachia 
atropurpurea 

Kargaotu Kargaotu  Akd. X X X X ‐ 

Oleaceae    X    Fraxinus ornus Dişbudak Dişbudak  Av.‐sib. X X ‐ 
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Oleaceae    X  X  Phillyrea latifolia  Aakçaesme  Piynar  Akd.  X X X                 X          ‐ 

Oleaceae    X  X  Jasmium fruticans Yabanyasemini Yabanyasemi
ni 

Akd. X X X ‐ 

Gentianaceae    X  X  Blackstonia 
perfoliata 

‐  ‐  Akd.    X             X               ‐ 

Gentiananaceae    X    Centaurium erythrea  Kırmızıkantaro
n 

Kırmızıkantar
on 

Geniş    X             X               ‐ 

Convolvulaceae    X    Convolvulus 
cantabrica 

Tarlasarmaşığı  Tarlasarmaşığ
ı 

Geniş    X X       X X                 ‐ 

Convolvulacae    X  X  Convolvulus 
cantabrica 

sarmaşık  sarmaşık  Geniş  X X X     X     X       X       ‐ 

Convolvulaceae    X  X  Convolvulus arvensis  Tarlasarmaşığı  Sarmaşık  Geniş        X X   X           X       ‐ 

Boraginaceae    X  X  Echium italicum   engerekotu  engerekotu  Geniş    X   X X   X     X             ‐ 

Boraginaceae    X  X  Anchusa azurea engerekotu engerekotu  geniş X X X X X ‐ 

Boraginaceae    X  X  Echium angustifolium Sığırdili Sığırdili  Doğuak
d. 

X X X X ‐ 

Boraginaceae    X    Onosma 
heterophyllum 

Yalancıhavacıv
aotu 

Yalancıhavacı
vaotu 

Iran‐
Turan. 

X X X X ‐ 

Boraginaceae    X    Buglossoides arvensis ‐ * Akd. X X X ‐ 

Boraginaceae    X    Nonea obtusifolia  ‐  ‐  Iran‐   X X           X               ‐ 
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Turan 

Boraginaceae    X    Cerinthe minor Sarımumçiçeği Mumçiçeği  Akd. X X X ‐ 

Solanaceae    X  X  Solanum nigrum Köpeküzümü İtüzümü  Geniş X X X X ‐ 

Scrophulariacea
e 

  X  X  Verbascum 
pyramidatum 

Sığır kuyruğu  Balıkotu  Akd.    X X X     X         X          ‐ 

Scrophulariacea
e 

  X  ‐  Scrophularia canina  Sıracaotu  Sıracaotu  Doğuak
d.. 

  X X               X           ‐ 

Scrophulariacea
e 

  X  ‐  Linaria genistifolia Ketenotu Nevruzotu  Av‐sib. X X X ‐ 

Scrophulariacea
e 

  X  X  Digitalis ferruginea Yüksükotu Arıotu  Av‐sib. X X ‐ 

Scrophulariacea
e 

  X  X  Veronica chamaedrys Venüsçiçieği Yavşanotu  Av‐sib. X X X ‐ 

Scrophulariacea
e 

  X  ‐  Veronica cymbalaria Venüssaçı Yavşanotu  Av‐sib X X X ‐ 

Scrophulariacea
e 

  X  X  Parentucelia latifolia ‐ ‐ Akd. X X X X ‐ 

Scrophulariacea
e 

  X  X  Euphrasia pectinata Gözlükotu Gözlükotu  Geniş X X X X ‐ 

Scrophulariacea   X  X  Melampyrum  ‐  ‐  Av‐sib            X     X               ‐ 
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e  arvense 

Scrophulariacea
e 

  X  X  Bellardia trixago ‐ ‐ ‐ X X X X X ‐ 

Labiateae    X  X  Prunella vulgaris  Erikotu  Erikotu  Av.‐sib.            X       X             ‐ 

Labiateae    X  X  Teucrium 
chamaedrys 

Dalakotu Kısamahmut  Av‐sib. X X X ‐ 

Labiateae    X  X  Teucrium polium Kısamahmut Oğlanotu  Akd. X X X ‐ 

Labiateae    X  X  Lamium garganicum Ballıbaba Ballıbaba  Öksin X X X ‐ 

Labiateae    X  X  Lamium 
amplexicaule 

Ballıbaba  Ballıbaba  Av‐sib.    X X           X               ‐ 

Labiateae    X  X  Stachys  cretica  ssp. 
smyrnaea 

Tüylüçay  Tüylüçay  Akd.    X X           X           X   LR(lc) 

Labiateae    X  X  Calamintha 
grandiflora 

Güzelnane  Güzelnane  Öksin    X X           X               ‐ 

Labiateae    X  X  Clinopodium vulgare Yabanifesleğen Yabanifesleğe
n 

Geniş X X X ‐ 

Labiateae    X  X  Thymus  longicaulis 
ssp. longicaulis 

Kekik Yerkekiği  Geniş X X X X ‐ 

Labiateae    X    Thymus  zygioides 
Griseb.var. lycaonicus 

Kekik Taşrkekiği  Geniş X X X X LR(lc) 
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Labiateae    X  X  Salvia viridis  Adaçayı  Adaçayı  Akd.  X X X           X               ‐ 

Labiateae    X  X  Salvia virgata Adaçayı Moşabla  Akd. X X X X ‐ 

Labiateae    X  X  Origanum  vulgare
ssp. hirtum 

 

İzmirkekiği Güveyotu  Akd. X X X X ‐ 

Labiateae    X  X  Origanum sipyleum Keklikotu Keklikotu  Akd. X X X LR(lc) 

Labiateae    X  X  Ballota nigra Köpekotu Köpekotu  Öksin X X ‐ 

Labiateae    X  X  Melisaofficinalis 
ssp.altissima 

Oğulotu  Oğulotu  Akd.    X X                           ‐ 

Labiateae    X  X  Micromeria juliana  Dağçayı  Düğümlüçay  Akd.                X X               ‐ 

Labiateae        Micromeria 
myrtifolia 

Dağçayı  Düğümlüçay  Akd.                                  ‐ 

Plantaginaceae    X  X  Plantago coronopus  Sinirliot  Sinirotu  Geniş    X           X   X             ‐ 

Plantaginaceae    X  X  Plantago lanceolata  Sinirliot  Sinirotu  Geniş    X X X     X X     X           ‐ 

Aristochiaceae    X    Aristolochiaceae 
clematis 

Lohusaotu  Lohusaotu  Akd.    X                 X           ‐ 

Juglandaceae    X    Juglans regia  Ceviz  Ceviz  Geniş        X         X               ‐ 

Platanaceae    X    Platanus orientalis  Çınar  Çınar  Geniş            X     X               ‐ 
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Euphorbiaceae    X  X  Mercurialis annua  Sultanotu  Sultanotu  Geniş    X X         X                 ‐ 

Euphorbiaceae    X  X  Euphorbia 
microspaera 

Sütleğen Sütleğen  Geniş X X X X X ‐ 

Fagaceae    X  X  Quercus infectoria  Mazımeşesi  Mazımeşesi  Akd.    X X                 X          ‐ 

Fagaceae    X    Quercus trojana Kazdağmeşesi kazdağmeşesi Av.‐sib. X X ‐ 

Fagaceae    X    Quercus cerris  Meşe  Meşe  Geniş    X       X           X          ‐ 

Fagaceae    X  X  Quercus pubescens  Tüylümeşe  Meşe  Geniş    X       X           X          ‐ 

Urticaceae    X  X  Urtica dioica  Isırgan  Giçişgen  Geniş    X X X X X           X          ‐ 

Rubiaceae    X  X  Galium verum  Yoğurtotu  Yoğurtotu  Av.‐sib.    X X           X                  ‐ 

Rubiaceae    X  X  Sherardia arvensis ‐ ‐ Av.‐sib. X X X ‐ 

Araceae    X  X  Dracunculus vulgaris Yılanyastığı Ahu Akd. X X X X X X ‐ 

Liliaceae    X  X  Asparagus acutifolius  Kuşkonmaz  Tilkikuyruğu  Akd.  X X X           X               ‐ 

Liliaceae    X  X  Ruscus aculeatus  Tavşanmemesi  Sidiklikotu  Av.‐sib.  X X X           X               ‐ 

Liliaceae      X  X  Asphodelus aestivus  Çirişotu  Çirişlik  Akd.    X X           X               ‐ 

 

Liliaceae    X  X  Allium paniculatum  Yabanisoğan  Yabanisarıms
ak 

Akd.    X X         X                 ‐ 

Liliaceae    X  X  Scilla autumnalis  Kampanaçiçeği  Kışsümbülü  Akd.  X X X           X               ‐ 
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Liliaceae    X  X  Ornithogalum 
umbellatum 

Tükrükotu  Yıldızçiçeği  Akd.  X X X           X               _ 

Liliaceae    X  ‐  Ornithogalum 
sigmoideum 

Tükrükotu  Akyıldız  Av.‐sib.  X X X             X             ‐ 

Liliaceae    X  ‐  Muscari neglectum  Arapsümbülü  Şeytansümbü
lü 

Geniş  X X X             X             ‐ 

Liliaceae    X  X  Gagea bithynica  Altınyıldız  Altınyıldız  Doğuak
d. 

X X         X                   LR(lc) 

Iridaceae    X  X  Crocus chyranthus  Sarıçiğdem  Çiğdem  Akd.  X X X         X                 ‐ 

Iridaceae 

 

  X  X  Crocus pulchellatus  Morçiğdem  Çiğdem  Doğuak    X X         X                 ‐ 

Orchidaceae    X    Orchis mascula  salep  salep  Geniş    X     X             X          ‐ 

Amaryllıdaceae    X    Galanthus  plicatus 
ssp.byzantinus 

Kardelen Kardelen  Av.sib. X X LR(ıc) 

Poaceae    X  X  Bromus chyropogon Çayırotu Çayırotu  Geniş X X X X ‐ 

Poaceae    X  X  Cynodon dactylon Ayrıkotu Ayrıkotu  Geniş X X X X X X ‐ 

Poaceae    X  X  Aegilops triuncialis  Çayır  Çayır  Doğuak  X X X X X             X          ‐ 

Poaceae    X  X  Briza maxima  Kuşekmeği  Kuşekmeği  Geniş  X X X X X         X             ‐ 

Poaceae    X  X  Elymus repens  Çayırotu  Çayırotu  Geniş  X X X X           X             ‐ 
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Poaceae    X  X  Hordeum bulbosum  ‐  ‐  Geniş  X X X X           X             ‐ 

Poaceae    X  X  Bromus sterilis ‐ ‐ Geniş X X X X ‐ 

Poaceae    X  X  Lolium perene ‐ ‐ Geniş X X X X ‐ 

Poaceae    X  X  Echinochloa  grus‐
galli 

‐  ‐  Geniş    X X           X               ‐ 

Cyperaceae    X  X  Cyperus rotundus  Topalak  Topalak  Geniş    X X   X X           X          ‐ 

Cyperaceae    X  X  Carex divisa  Ayakotu  Ayakotu  Geniş    X X X X             X          ‐ 
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Endemik, özellikle lokal endemik bitki türleri, ulusal ve uluslararası yasalarla koruma 
altına alınan türler; nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler 

 
Prof. Dr. Tuna Ekim ve Arkadaşları tarafından hazırlanan “Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı, 

Ankara-2000” adlı adlı eserine göre yukarıdaki şekilde kategorilere ayrılan yaban hayatı flora 
türleri arasında nadir veya endemik olan türler arasında aşağıdaki türler tespit edilmiştir. Ancak 
bu türlerin çok az bulunan aşağıdaki varyateleri ve alt türleri koruma altındadır. Sahada tespit 
edilen türler çok sık rastlanan ve türü temsil eden varyete ve alt türlerdir. Tehlike sınıfına 
girmeyen türler tabloda '' - '' konularak gösterilmiştir.  

 
Endemik Türler 
 

Stachys cretica C.Koch ssp. smyrnaea Rech.fil.;LR(Ic) Endemik, tehdit    altında olmayan   
Origanum sipyleum  L. ; Lr(Ic) Endemik, tehdit altında olmayan 
Thymus zygioides Griseb. var. lycaonicus  (Celak) Ronniger Lr(Ic) Endemik,tehdit altında 

olmayan 
Gagea bithynica Pascher. ;Lr(Ic) Endemik, tehdit altında olmayan 
Dianthus gigantheus d’URV ; Lr(Ic) Endemik, tehdit altında olmayan 
Galanthus plicatus M.Bieb. ssp. Byzantinus (Baker)D.A.Webb. ; Lr(Ic) Endemik, tehdit altında 

olmayan  
 

Bu türler ülkemizde ve etüt sahasının çevresinde bol miktarda bulunmaktadır. Bu yüzden 
bölgede bu türlerin projenin uygulanması sırasında bölgesel olarak tamamen yok olması söz 
konusu değildir.   

 
Ayrıca tespit edilen bu türler 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete ‘de 

yayınlanan ve 5 Mart 1998 ‘de revize edilen Avrupa ‘nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını 
Koruma Sözleşmesi diğer adıyla Bern Sözleşmesine göre de incelenmiştir. Ancak koruma 
altına alınan  bu türler arasında yukarıda bulunan türlerin hiç biri bulunmamaktadır.      
 

Yukarıda belirtilen türlerden endemik ve eksotik bitki türlerini tesbit etmek için ayrıca  
Davis'in  " Flora of  Turkey and East Aegean Islands"  ( 1965-1998 ) ve Güner ve ark. ‘Flora of 
Turkey and East Aegean Islands’ adlı eserin 11. cildine başvurulmuştur. Faaliyet arazisinde 
lokal Endemik ve Nadir endemik bitki türlerine rastlanmamıştır. 

  
Bu bitki türleri projenin arazinin hazırlanması aşamasında ortadan kalkacaktır. Bu türlerin 

büyük kısmı kozmopolit olup geniş yayılıma sahip türlerdir. Bu  türler  arasında  şu anda  
çalışma  yapılacak 1576  hektarlık  etüd zonda  ve 10 hektarlık pirimer zonda zarara uğrayacak 
lokal endemik ve nadir olan türler bulunmamaktadır. 
 

FAUNA: 
Faaliyet alanı ve çevresi tamamen ormanlık ve makilik alan olup, bölgede bu habitat 

tipine uyum sağlamış hayvan türleri bulunmaktadır Faaliyet sahası Güney Marmara Bölgesi, 
Balıkesir  İli, Balya Merkez Kadıköy , Deliklitaş Mevkii H22c1 Paftasında bulunan, i19d1, i19a4 , 
i19a3 paftalarındaki 20056770 ruhsat numaralı toplam 1572.82 ha’lık IV. Grup Arama Ruhsatlı 
Sahalarda Maden Tesisi açılması ve işletilmesi  planlanmaktadır.  

 
Maden Ocağı Tesisi açılması ile ilgili olarak saha çalışması; 2008 yılının    Kasım, Aralık 

2009 yılının Ocak ve Şubat, Mart ve nisan aylarında havanın açık olduğu günlerinde bizzat 
arazide yapılmıştır. 

 
Proje sahasının faunası, arazi gözlemleri ve yöre insanlarının deneyimi sonucu ortaya 

çıkarılmıştır. Fauna türlerinin tespiti için yapılan çalışma sadece faaliyet sahasında değil, 
floristik çalışmada belirlenen etüt sahasında floristik çalışma ile aynı dönemde yapılmıştır.  
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 Faunanın (Hayvanların) hareketli olması sebebiyle yöre insanının deneyimi sonucu elde 
edilen bölgedeki fauna türleri de listeye eklenmiştir. Daha sonra listedeki türlerin 
değerlendirilmesi, tehlike kategorilerinin belirlenmesi, koruma altına alınan türlerin belirlenmesi 
amacıyla bölgede yada bölgeye yakın alanlarda bitirilmiş Yüksek Lisans ve Doktora 
çalışmalarından da faydalanılmıştır.  
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Tablo 38:Faaliyetin planlandığı yer ve çevresinde bulunan yaygın omurgasız türleri 
 

Latince Türkçe Coğrafi bölge DEMİRSOY 
Faaliyet alanı 

içi/dışı 
Kaynak 

ARTROPODA Eklembacaklılar     

Agriotis segetum Kelebek BB D Fd G,L 

Myrmica scabnnodis Karınca BB D Fd G,L 

Carabus auratus Karafatma BB D Fd G,L 

Tabanus bovinus Sığır sineği BB D Fd G,L 

Vespa vulgaris Yaban arısı** BB D Fd G,L 

Apis mellifica Bal arısı* BB D Fi G,L,A 

Ceresa bubalus Üçgen böceği* BB D Fi G,L 

Lucanus cervus Geyik böceği* BB D Fd G,L 

Kermococcus 
safinazae 

Koşnil* BB D Fd G,L 

Nezara viridula Pis Kokulu yeşil böcek* BB  Fi G,L,A 

Brachyderes 
pubescens 

Hortumlu böcek* BB D Fd G,L 

Centrotus cornutus Böynuzlu böcek*   D     
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Myzus persicae Bitki biti* BB D Fi G,L,A 

Mantis religiosa Peygamber devesi* BB D Fi G,L,A 

Polydrusus ponticus Hortumlu yeşil böcek* BB D Fd G,L 

Polydrusus mollis Hortumlu yeşil böcek* BB D Fd G,L,A 

Polydrusus 
cocciferae 

Hortumlu yeşil böcek* BB D Fd G,L 

Polydrusus 
marcidus 

Hortumlu yeşil böcek* BB D Fi G,L,A 

Polydrusus 
scapularis 

Hortumlu yeşil böcek* BB D Fd G 

Phyllobius 
cocciferae 

Hortumlu böcek* BB D Fd G,L 

Phyllobius acarii Hortumlu böcek BB D Fd G,L 

Melenogryllus 
desertus 

Kara çekirgesi* BB D Fd G,L 

Agriotis segetum Kelebek BB D Fd G,L 

Myrmica scabnnodis Karınca BB D Fd G,L 

Carabus auratus Karafatma BB D Fd G,L 

Tabanus bovinus Sığır sineği BB D Fd G,L 

Vespa vulgaris Yaban arısı** BB D Fd G,L 
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Apis mellifica Bal arısı* BB D Fd G 

Ceresa bubalus Üçgen böceği* BB D Fd G,L 

Lucanus cervus Geyik böceği* BB D Fi G 

Kermococcus 
safinazae 

Koşnil* BB D Fd G,L 

 
IUCN Red List (IUCN Kırmızı Listesi) Kategori ve Kriterleri, 1994 (ver.2.3), 2001 (ver.3.1)* 
 
EX: Nesli tükenmiş(Extinct): Son bireyin öldüğüne ilişkin herhangi bir kuşku yoksa, takson için bu simge kullanılır. 
 
EW: (Extinct in the wild):Doğal ortamında nesli tükenmiş:  Vahşi hayatta nesli tükenmiş” Bu türler  ya insanların himayesi altında botanik 

bahçesi, hayvanat bahçesi gibi ortamlarda koruma altındadırlar, ya da dar bir alanda doğallaşmış haldedirler. 
 
CR:Kritik  düzeyde  tehlikede  (Critically  Endangered):  “Ciddi  tehlike  altında”  Yakın  gelecekte  doğal hayatta yok olma riski çok yüksek 

olan türler. 
 
EN: Tehlikede olan  (Endangered):  “tehlike altında” Doğal hayatta henüz ciddi tehlike altında olmayıp, yakın gelecekte çok yüksek risk 

altına girebilecek türler. 
 
VU:Zarar  görebilir  (Vulnarable):  Hassas”  Henüz  ciddi  tehlike altında  olmayan, ancak  orta vadede  yok olma riski ile karşı karşıya 

kalacak türler 
 
LR: Az riskli(Lower risk): “Düşük risk” Yukarıda belirtilen risk sınıflarına girmeyen ve henüz herhangi bir riskle karşı karşıya olmayan 

türler. Üçe ayrılırlar: 
 
cd:Korumaya bağlı(Conservation dependent): Eğer tür belirli bir program çerçevesinde koruma altına alınmazsa, önümüzdeki 5 yıl 

içerisinde yukarıdaki risk sınıflarından birine dahil olabilir. 
 
nt:Tehlikeye yakın (Near threatened): Korumaya bağımlı olmayan, ancak (VU) kategorisine girmeye aday türler. 
 
lc:  Düşük  risk  (Least  concern):  Korumaya  bağımlı  olmayan,  ya  da  yakın  gelecekte  risk  altında olmayan türler. 
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DD: Veri eksik (Data deficient):Bu gruptaki türler için CR, EN yada VU kategorileri ile ilgili kriterlere ait   veriler   eksiktir.   Bu  nedenle  bu  
türler  ile  ilgili   doğrudan   ve/ya   da   dolaylı   bir   değerlendirme yapılamamaktadır. 

 
NE: Değerlendirilmemiş (Not evaluated): Bu gruptaki türler için  CR,EN yada VU kategorileri ile ilgili herhangi bir değerlendirme 

yapılmamıştır. 
 
* Son yıllarda IUCN Kırmızı Liste Kategorilerinde ve Kriterlerinde daha açık ve kolay kullanılabilecek bir sistemin oluşturulması amacıyla 

geniş çaplı bir gözden geçirme işlemi yapılmaktadır. Sonuç olarak kategoriler  revize edilmiş ve  Şubat 2000’de  IUCN konseyi tarafından kabul  
edilmiştir ve  revize  edilen kategoriler ve  kriterler  (IUCN   kırmızı liste   kategorileri  ve  kriterleri  versiyon  3.1)  2001  yılında yayımlanmıştır. 

 
Bunlara ek olarak, fauna türlerinin tehlike durumları bu konuda bir çok önemli çalışması bulunan ve yerel durumu çok daha iyi yansıtabilen 

Prof. Dr. Ali Demirsoy’un yayınlarında (1996) sınıflamaya göre de belirlenmiş olup, bu bilim adamı tarafından tanımlanan tehlike kategorileri 
aşağıda sunulmaktadır. 

 
Prof.Dr.Ali Demirsoy’un risk değerlendirmesi (tehlike kategorileri) 
 
E:  Tehlikede (Endangered):  İlgili  taksonun  (tür ya  da  alttür) soyu  tükenme tehlikesiyle karşı  karşıya; soyun tükenmesine neden olan 

etkenler sürmektedir. 
 
Ex:   Soyu   tükenmiş   (Extinct):   Takson   doğada   yok   olmuştur   veya   yinelenebilecek   sayının   altına 
düşmüştür. Ancak koruma altında soyunu devam ettirmektedir. 
 
I: Bilinmiyor (in determinate): Taksonun durumu bilinmiyor. 
 
K: Yetersiz bilinenler (İnsufficient known): Bilgi yetersizliğinden ötürü taksonun durumu belirsiz 
 
nt: Yaygın bol olan, tehlikede olmayan: Henüz takson tehlike altında değil 
 
O: Tehlike dışı (Out of danger): Daha önce tehlike altında iken, alınan koruma önlemleri ile kurtarılmış. 
 
R: Nadir (Rare): Küçük populasyonlar halinde bulunan, şu anda tehlikede olmayan, ancak gerekli koruma önlemleri alınmazsa  “V” 

kategorisine girmeye aday taksonlar. 
 
V: Tehdit altında, zarar görebilir (Vulnarable): Soyu hızla tükenen ve önlem alınmazsa yakın gelecekte yok olma riski yüksek taksonlardır. 
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Tablo 39: Tesis Alanı ve Yakın Çevresindeki İki yaşamlılar ve Sürüngenler 
Alanda bulunan Amphibia ve Reptilia ( Sürüngenler ) : 

BUFONIDAE             

Bufo bufo ( Siğilli Kurbağa )* ST OR ÇB Y BB Ek-1  Ek-II L-2 LC Fd G,L 

Bufo viridis (Gece Kurbağası )* ST DK Y BB Ek-1  Ek-II L-2 LC Fd G,L 

RANIDAE                      

Rana ridibunda ( Ova Kurbağa )* ST DK Y BB Ek-1  Ek-II L-2 LC Fd G,L 

COLUBRIDAE            

Eirenis modestus (Uysal Yılan)           

LACERTIDAE            

Lacerta vidiris  ( Yeşil Kertenkele )* ST ÇB G BB Ek-1  Ek-II - LC Fi G 

Lacerta trilineata (İri yeşil Kertenkele) ST DK Y BB Ek-1  Ek-II L-2 LC Fd G,L 

Ophisops elegans (Tarla Kertenkelesi) ST DK Y BB Ek-1  Ek-II L-2 LC Fd G,L 

TESTUDINIDAE            

Testudo graeca ( Adi tosbağa )** ST OR ÇB Y BB Ek-1  Ek-II L-2 LC Fd G,L 
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Tablo 40: Alanda bulunan Pısces (Balık) türleri 
 

 

Latince Tür Adı 

 

 

 

 

 

 

 

Endemizm 

 

 

Classis:  Actinopterygii      
Ordo: Cypriniformes      
Fam: Cyprinidae      
Sp: Rutilus rutilus LİNNAEUS, 1758 Kızılg göz LR/lc -       - L 

Sp: Cyprinus carpio LİNNAEUS, 1758 Sazan DD -        - L 

 
Tablo 41: Tesis Alanı ve Yakın Çevresindeki Kuşlar 

 

Latince Türkçe Habitat Statü Coğrafi 
bölge 

MAK   
09-10 

Red 
Data 

KİZİR
OGLU 

BERN CITES 
IUCN 
(ERL) 
(2008) 

Faaliyet 
alanı 

içi/dışı 
Kaynak

Coturnix coturnix Bıldırcın  ÇB ST Y BB Ek-3 A.3 Ek-III - LC Fi G,L,A 

Columbiformes Güvercinler                     

Columbidae Güvercingiller                     

Streptopelia turtur Üveyik ST ÇB G BB Ek-3 A.3.1 Ek-III - LC Fd G,L,A 

Cuculiformes Gugukkuşları                     

Cuculidae Gugukkuşugiller                     

Cuculus canorus Guguk OR ÇB ST G BB Ek-1 A.2 Ek-III - LC Fd G 

Strigiformes Gece Yırtıcıları                     
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Strigidae Baykuşgiller                     

Athene noctua Kukumav ST OR ÇB Y BB Ek-1 A.2 Ek-II L-2 LC Fd G,L 

Strix aluco Alaca Baykuş ST OR ÇB Y BB Ek-1 A.2 Ek-II L-2 LC Fd G,L 

Asio otus Kulaklı Orman Baykuşu SA ÇB Y BB Ek-1 A.2 Ek-II L-2 LC Fd G,L 

Coraciiformes Kuzgun kuşları                     

Meropidae Arıkuşugiller                     

Merops apiaster Arıkuşu ST ÇB  G BB Ek-1 A.3.1 Ek-II - LC Fd G 

Upupidae Çavuşkuşugiller                      

Upupa epops İbibik ST ÇB G BB Ek-1 A.2 Ek-II - LC Fi G 

Piciformes Ağaçkakanlar                     

Jyngidae Boyunçevirengiller                     

Jynx torquilla Boyunçeviren   G BB Ek-1 A.1.2 Ek-II - LC Fd L 

Picidae Ağaçkakangiller                     

Dendrocopos syriacus Alaca Ağaçkakan OR ÇB Y BB Ek-1 A.2 Ek-II - LC Fi G 

Dendrocopos medius Ortanca Ağaçkakan OR ÇB Y BB Ek-1 A.1.2 Ek-II - LC Fi G 

Passerriformes Ötücükuşlar                     

Alaudidae Tarlakuşugiller                      

Galerida cristata Tepeli Toygar ST ÇB Y BB Ek-2 A.3 Ek-III - LC Fi G 

Hirundinidae Kırlangıçgiller                      

Hirundo rustica Kırlangıç ÇB G BB Ek-1 A.5 Ek-II - LC Fi G,L 
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Delichon urbicum Ev Kırlangıcı ÇB G BB Ek-1 A.3 Ek-II - LC Fi G,L 

Troglodytidae Çitkuşugiller                     

Troglodytes 
troglodytes Çitkuşu ÇB OR Y BB Ek-1 A.1.2 Ek-II - LC Fd G,L 

Turdidae Ardıçkuşugiller                     

Phoenicurus 
phoenicurus Kızılkuyruk ÇB OR Y BB Ek-1 A.3 Ek-II - LC Fi G,L 

Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan ST ÇB G BB Ek-1 A.3 Ek-II - LC Fi G,L 

Turdus merula Karatavuk ÇB OR Y BB Ek-3 A.3 Ek-III - LC Fi G,L,A 

Turdus philomelos Öter Ardıç ÇB OR Y BB Ek-2 A.2 Ek-III - LC Fd G,L,A 

Sylvidae Ötleğengiller                     

Sylvia borin Boz Ötleğen ÇB OR  T BB Ek-1 B.3 Ek-II - LC Fi G 

Phylloscopus trochilus Söğütbülbülü ÇB OR T BB Ek-1 A.3.1 Ek-II - LC Fd G 

Muscicapidae Sinekkapangiller                     

Erithacus rubecula Kızılgerdan ÇB OR Y BB Ek-1 A.3 Ek-II - LC Fi G,L 

Paridae Baştankaragiller                     

Parus ater Çam baştankarası OR Y BB Ek-1 A.3 Ek-II - LC Fi G,L 

Parus major Büyük Baştankara OR ÇB Y BB Ek-1 A.3.1 Ek-II - LC Fi G,L 

Corvidae Kargagiller                     

Garrulus glandarius Alakarga ÇB OR Y BB Ek-3 A.3.1 - - LC Fi G 
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Corvus monedula Küçük Karga ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

Corvus corone corone Kara Leş Kargası ST ÇB Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fi G 

Corvus corax Kuzgun ST ÇB OR Y BB Ek-2 A.5 Ek-III - LC Fd G 

Fringillidae İspinozgiller                     

Fringilla coelebs İspinoz OR ÇB Y BB Ek-2 A.4 Ek-III - LC Fi G,L 

Serinus serinus Küçük İskete OR ÇB Y BB Ek-1 A.3 Ek-II - LC Fi G,L 

Carduelis chloris Florya OR ÇB Y BB Ek-1 A.3 Ek-II - LC Fi G,L 

 
Tablo 42: Tesis Alanı ve Yakın Çevresindeki Memeliler 

 

Latince Türkçe Habitat Statü 
Coğrafi 
bölge 

MAK   
09-10 

Red 
Data 

KİZİR
OGLU 

BERN CITES 
IUCN 
(ERL) 
(2008) 

Faaliyet 
alanı 

içi/dışı 
Kaynak

161BRODENTİA            

Apodemus sylvaticus Orman Faresi ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

Apodemus mystacinus Kayalık Faresi ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

Myomimus roachi Fare Benzeri Yediuyur ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

CHİROPTERA            

Rhinolophus euryale Akdeniz Nalburunlu 
Yarasası ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

Rhinolophus mehelyi Nalburunlu Yarasa ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

Nyctalus noctula Akşamcı Yarasa ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 
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CANIDAE            

Vulpes vulpes ( Tilki )1 ST ÇB OR Y BB Ek-2 A.5 Ek-III - LC Fd G 

Canis aureus (Çakal) ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

            

SUIDAE            

Sus scrofa ( Yaban Domuzu )*² ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

LEPORIDAE            

Lepus europaeus ( Tavşan )**3 ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

HYSTRICIDAE            

Hystrix cristata ( Oklu kirpi )**¹ ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

Erinaceus concolor (Kirpi) **¹ ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

            

MUSTELIDAE            

Mustela nivalis ( Gelincik )*1 ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 

            

TALPIDAE            

Talpa europaea ( Köstebek ) ÇB ST Y BB Ek-3 A.5 - - LC Fd G 
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Kısaltmalar 

Tehlike Sınıfları (Demirsoy) IUCN Kaynak 

EX (Extinct) - Tükenmiş EX (Extinct):Soyu tükenmiş L – Literatür 
E (Endangered) - Tehlikede EW (Extinct in the wild):Doğada soyu tükenmiş G – Gözlem 
V (Vulnarable) - Zarar görebilir CR: (Critically Endangered):Kritik düzeyde tehlikede  

R (Rare) - Nadir EN: (Endangered): Tehlikede Populasyon Yoğunluğu 

I (Unknown) - Bilinmiyor VU: (Vulnarable): Hassas türler 3 - Çok Bol 
K (Insufficinitly known) - Yetersiz bilinenler LR: (Lower risk): Düşük riskli 2 – Bol 
O (Out of danger)- Tehlike dışı DD: (Data Deficient): Veri eksik 1 – Nadir 

nt - Yaygın, bol, tehlikede olmayan NE: (Not Evaluated): 0 – Yok 
 LC: (Least Concern): En az endişe verici  

 NT: (Near threatened) Tehlikeye yakın  
Avrupa’ nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarını Koruma Sözleşmesi (Bern) 
Ek II : (SPFS; Strictly Protected Fauna Species) Kesinlikle korunması gereken hayvan türleri 

Ek III : (PFS; Protected Fauna Species) Korunması gereken hayvan türleri 
2008-2009 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Merkez Av Komisyonu Kararları (MAK) 
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 sürelerde izin verilen av hayvanları 

Literatür 
DEMİRSOY, A. 1996, Sürüngenler, Meteksan A.Ş., Ankara 

DEMİRSOY, A. 2002, Genel Zoocoğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası, Meteksan A.Ş., Ankara 
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BERN SÖZLEŞMESİ  

Ek Liste III ve Ek Liste II ile gösterilen türler 20.2.1984 tarih ve 18318 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Avrupa’nın Yaban Hayat ve Yaşama 
Ortamlarını Koruma Sözleşmesi”’ne göre koruma altına alınmış türler ve kesin koruma 
altına alınmış türlerdir. 

 
Bern Sözleşmesi İle İlgili Yasaklar ve Önlemler 
 
Ek Liste III: Koruma altına alınmış türlerdir. Bu listedeki türler için aşağıdaki 

önlemler alınacaktır.  
 
-Kapalı av mevsimleri ve işletmeyi düzenleyen esaslar (Merkez Av Komisyon 

Kararları) 
 
-Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla uygun 

durumlarda geçici veya bölgesel yasaklama 
 
-Yabani hayvanların canlı ve cansız satışının, satmak amacıyla elde 

bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde 
düzenlenmesi.   

 
Ek Liste II: Kesin  koruma altına alınmış türlerdir. Bu listedeki türler için özellikle 

aşağıdaki hususlar yasaklanmıştır.  
 
-Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri 
 
-Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya bunları tahrip 

etmek 
 
-Yabani faunayı bu sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde özellikle üreme, 

geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etme 
 
-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. 
 
Tesisin işletilmesi sırasında Avrupa’nın Yaban Hayat ve Yaşama Ortamlarını 

Koruma Sözleşmesi hükümlerine uyulacaktır.  
 

MERKEZ AV KOMİSYON KARARLARI 

T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı “Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü” 
2009-2010 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararına Göre; 

 
Ek Liste I- Çevre ve Orman Bakanlığınca Koruma Altına Alınan Yaban 

Hayvanları  
 
Ek Liste II- Merkez Av Komisyonunca Koruma Altına Alınan Av Hayvanları  
 
Ek Liste III- Merkez Av Komisyonunca Avına Belli Edilen Sürelerde İzin Verilen 

Av Hayvanları 
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RED DATA BOOK’A GÖRE TEHLİKE KATEGORİLERİ (RDB) 
E: Soyu tehlikeler ile karşı karşıya olan, birey sayıları çeşitli bölgelerde yapılan 

sayımlarda 26-50 çift arasında olmakla birlikte, artık rastlanmayan türler bu gruba 
girmektedir. 

 
R: Bazı bölgelerde çok nadir görülen; fakat birey sayıları 51-200 çift arasında 

saptanmış türlerdir. 
 
V: Bazı bölgelerde sayıları çok azalan; şu anda tehlike altında olmasa dahi, 

yayılış alanlarının en az sınır bölgelerinde tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan 
türlerdir.  

 
K: Populasyonları hakkında fazla bilgi olmayan veya yetersiz bilinen türlerdir. 
 
O: Tehlike dışı olan türlerdir.  
 
IUCN TEHLİKE KATEGORİLERİ; 
 
VU : Olumsuz etkiler karşısında zarar görebilecek türlerdir.  
 
Lr/nt :Az riskli türler olup, etkilerin çoğalması ile tehlikede olmaya yakın 

türlerdir.  
 
E : Değerlendirilmeye alınmamış türlerdir. 
 

b) Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türler ve bunların yaşama ortamları, bunlar 
için belirlenen koruma kararları 

Yukarıdaki hayvan türlerden çok azı gözlenerek teşhis edilmiş, bir kısmının tespiti 
yapılarak teşhis edilmiş, daha çok gözlem ve literatür çalışması yapılarak türler 
belirlenmiştir. 

 
*    Koruma Altına Alınmış Türlerdir     
**  Kesin Koruma Altına Alınmış Türlerdir 
 

"T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 
Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı’nın 1 Haziran 2009 tarih ve 27245 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “2009-2010 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu 
Kararı ek listelerine göre değerlendirilmiştir"; 

 
¹  Koruma Altına Alınmış Türler 
²  Her Vakit Avlanabilen Türler 
³  Belirli Zamanlarda Avlanmasına İzin Verilen Türler   
 
Alanda ve yakın çevrede gözlenebilen bu hayvanlar özel habitatlara ihtiyaç 

duymayan, ülkemizin değişik bölgelerinde farklı habitatlarda yaşayabilen hayvanlar 
olup habitatlarının tahribi söz konusu değildir. Alanda mevcut hayvanların populasyonu 
fazla olmayıp tek tek bireyler halinde gözlenmiştir.  

 
Bahsedilen fauna türleri bu bölgede zengin populasyonlar oluşturması için arazi 

yapısının eğimli olması, yuva yapmaya elverişli olmayışı nedeniyle uygun değildir. 
Faaliyet sırasında söz konusu türleri korumak için personel uyarılacak ve bu konuda 
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gerekli eğitim verilecektir. Sahada faunaya yönelik bütün koruma tedbirleri faaliyet 
sahibi  tarafından takip edilerek uygulatılacaktır.    

 
 Av hayvanları ve bunların populasyonu ile yaşama ortamları 
 
Proje sahası ve çevresinde av hayvanı olarak tespit edilen türler etüt sahasında 

zengin populasyonlar oluşturmamaktadır. 
 
Proje faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri 

(inşaat ve işletme aşamasında): 
 
Bitki türleri proje arazinin hazırlanması aşamasında ortadan kalkacaktır.  Bu 

türlerin büyük kısmı kozmopolit olup geniş yayılıma sahip türlerdir. Bu türler arasında 
nadir ve lokal endemik olan türler bulunmamaktadır. 

 
Planlan tesisin kurulması aşamasında, faaliyet alanında bulunan bitki örtüsü 

temizlenecek ve proje alanının çevresi ağaçlandırılabilir Bu takdirde. Faaliyetin işletme 
aşamasında bölge florasının içeriğinde bir değişiklik olmayacağı düşünülmektedir.  

 
Diğer hayvanların ve insanların sahaya kontrolsüz girişini önlemek amacıyla 

sahanın etrafı tel örgü ile çevrilebilir.. Ayrıca tesiste çalışacak personel yaban hayatına 
zarar vermemeleri ve zarar verenleri engellemeleri için eğitilebilir.. 

 
SONUÇ : Alanda yapılan Flora ve Fauna tespitinden sonra pirimer zonda 

kurulacak olan kurşun Madeni çıkarma ve işletme tesisi ile bundan zarar 
görebilecek, nadir ve lokal endemik özellikte, gerek bitki, gerekse hayvan 
türlerinin olmadığı ve tesisin kapalı sistemle kurulacağı planlandığından, 
biyolojik açıdan çevreye vereceği zarararın minumum düzeyde kalacağı aşikardır. 
Diğer yandan çok geri kalmış bölge ekonomisine canlılık getireceği 
düşünülmektedir.   

 
c)  Av hayvanları ve bunların popülasyonu ile yaşama ortamları 

Proje sahası ve çevresinde av hayvanı olarak tespit edilen türler etüt sahasında 
zengin populasyonlar oluşturmamaktadır. 

 
Proje faaliyetlerinden etkilenecek canlılar için alınması gereken koruma önlemleri 

(inşaat ve işletme aşamasında) 
 
Bitki türleri projenin arazinin hazırlanması aşamasında ortadan kalkacaktır.  Bu 

türlerin büyük kısmı kozmopolit olup geniş yayılıma sahip türlerdir. Bu türler arasında 
nadir ve lokal endemik olan türler bulunmamaktadır. 

 
Planlanan katı atık düzenli depolama tesisi inşaatı aşamasında, faaliyet alanında 

bulunan bitki örtüsü temizlenecek ve proje alanının çevresi ağaçlandırılacaktır. 
Faaliyetin işletme aşamasında bölge florasının içeriğinde bir değişiklik olmayacağı 
düşünülmektedir.  

 
Diğer hayvanların ve insanların sahaya kontrolsüz girişini önlemek amacıyla 

sahanın etrafı tel örgü ile çevrilecektir. Ayrıca tesiste çalışacak personel yaban 
hayatına zarar vermemeleri ve zarar verenleri engellemeleri için eğitilecektir.” 
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IV.1.9. Koruma Alanları (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) 

 
1.Ülkemiz Mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar: 
 
a) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde tanımlanan ve bu 

Kanunu’nun 2 nci maddesinde tanımlanan ve bu Kanunun 3 üncü maddesi uyarınca 
belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları”;  

 
İl sınırları içinde iki adet tarihi milli park mevcuttur. Bunlardan biri Gelibolu Adası 

Tarihi Milli Parkı diğeri ise Troya Tarihi Milli Parkı’dır. Gelibolu Yarım Adası Flotasyon 
Tesisinin kurulacağı alanın 125 km Kuzey batısında, Troya ise 124 km güneyinde yer 
almaktadır. 

 
b) 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman Bakanlığı’nca belirlenen 

“Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme Alanları”; 
 
c) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 2 nci maddesinin 

“a - Tanımlar” bendinin 1, 2, 3 ve 5 inci alt bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat 
Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” olarak tanımlanan ve aynı Kanun ile 3386 sayılı 
Kanunun  ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve tescili yapılan alanlar; yoktur. 

 
d) 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal ve 

Üreme Sahaları; yoktur. 
 
e) 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 17, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde tanımlanan 
alanlar; yoktur. 

 
f) 02.11.1986 tarih ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren Hava kalitesinin Korunması Yönetmeliği’nin 49 uncu maddesinde tanımlanan 
“Hassas Kirlenme Bölgeleri”;  yoktur. 

 
g) 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu 

tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen alanlar; yoktur. 
 
h) 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu’na Göre Koruma Altına Alınan Alanlar, yoktur. 
 
i) 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman alanı sayılan yerler; yoktur. 
 
j) 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen alanlar; yoktur. 
 
k) 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında 

Kanun’da  belirtilen alanlar; yoktur. 
 
l) 4342 sayılı Mera Kanunu’nda belirtilen alanlar; yoktur. 
 
 m) 17.05.2005  tarih  ve  25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren  Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği’ nde belirtilen alanlar; yoktur. 
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2.Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması 
gerekli alanlar: 

 
a) 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN 
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası 
Üreme Alanları”nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve 
Üreme Alanları”; 

 
          b) 12.06.1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona 
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınan alanlar; 

 
              i.      Proje Alanı ve çevresinde 23/10/1988 tarih ve 19968 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Akdeniz’de Özel Koruma Alanlarına İlişkin  
Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma Alanı” olarak belirlenmiş alanlar 
bulunmamaktadır. 

 
             ii.      Proje Alanı ve çevresinde 13.09.1985 tarihli Cenova Bildirgesi  

gereği seçilmiş ve Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından yayımlanmış olan 
“Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi Sit” listesinde yer alan alanlar 
bulunmamaktadır. 

 
            iii.      Proje Alanı ve çevresinde Cenova Bildirgesi’nin 17 nci maddesinde 

yer alan “Akdeniz’e Has Nesli Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme 
ortamı olan kıyısal alanlar bulunmamaktadır. 

 
c) 14.02.1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi”nin 1 ve 2 nci 
maddeleri gereğince Kültür Bakanlığı tarafından “Kültürel Miras” ve “Doğal Miras” 
statüsü ile koruma altına alınan kültürel, tarihi ve doğal alanlar; 

 
d) 17.05.1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak 
Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına 
alınmış alanlar; faaliyet alanı ve yakın çevresinde yukarıdaki maddelerde belirtilen 
alanlar bulunmamaktadır. 

 
3.Korunması gereken alanlar: 
 
a) Onaylı çevre düzeni planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak 

tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, 
biogenetik rezerv alanları, jeotermal alanlar v.b.); 

 
b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve 

arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda 
kullanılan I. ve II. sınıf ile özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı; 

 
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya 

akıntılı, tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gel-git hareketlerinin çekilme devresinde derinliği 
6 metreyi geçmeyen sular, bataklık sazlık ve torflıklar ile bu alanların kıyı kenar 
çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler  

 
d) Göller, akarsular, yeraltı suyu işletme sahaları 
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e) Bilimsel araştırmalar için önem taşıyan ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya 
düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, 
biyosfer rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik 
ve jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar yoktur. 

 
 

IV .1.10. Orman Alanları 
 
a)  Ağaç Türleri ve Miktarları veya Kapladığı Alan Büyüklükleri 
 

Sahanın genel alanı 558,34 hektar olup bunun 348,19 hektarı Ormansız 
alanlardır. Ormansız alanlar, sahanın %62,36‘sına tekabül etmekte olup kalan % 
37,64’lük (210,15 Hektar) alan muhtelif özelliklerde ormanlarla kaplı bulunmaktadır. 

 
Ormansız alanların dağılımına bakıldığında; 1,81 hektar İskan sahası, 57,19 

hektar Maden Ocak sahası ve 289,19 hektar Ziraat arazisinden oluştukları görülür. 
 
Ormanlık alanını genel miktarı 210,15 hektardır. Bu alanın 3 ana kategoride 

toplanması mümkündür: 
 

1-Fıstık Çamı ağırlıklı alanlar: Çfa ve Çfb2 meşcere tiplerinde toplam 29,74 
hektar alanı kaplamakta olup, bu miktar; ormanlık alanın % 14,2 sine, Genel alanın % 
5,3 üne tekabül etmektedir. 

 
2-Kızılçam ağırlıklı alanlar:Çzbc2 ve Çzc3 meşcere tiplerinde toplam 17,09 

hektar alanı kaplamakta olup, bu miktar; ormanlık alanın % 8,1 ine, Genel alanın % 3 
üne tekabül etmektedir. 

 
3-Meşe ağırlıklı alanlar:Ma, Mbc3 ve BM meşcere tiplerinde toplam 163,33 

hektar alanı kaplamakta olup, bu miktar; ormanlık alanın % 77,7  sine, Genel alanın % 
29,25 ine tekabül etmektedir.  

 
Sahada hakim orman yapısı; BM (bozuk meşe) rumuzu ile ifade edilen ve 

ormanlık alanın % 52,45 ini temsil eden yapıdır. 
 
b) Ormanın Teknik Özellikleri (Kapalılığı, Cari Artım, Hektardaki Servet) 
 

Sahada çeşitli cins ve formlarda orman alanları mevcuttur. Bu alanların kapalılık, 
hektardaki servet ve artım değerleri meşcere tiplerine göre tablo halinde aşağıda 
verilmiştir: 
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Tablo 43: Ormanın Teknik Özellikleri  
Meşcere 

Tipi 
Hektardaki 
Ağaç sayısı 

Kapalılık Hektardaki 
Servet 

Hektardaki 
Artım 

Hakim Ağaç 
Türü 

Çfa  % 71-100  Fıstık çamı 

Çfb2 383 % 41-70 22,138 m3 1,967 m3 Fıstık çamı 

Çzbc2 560 % 41-70 71,690 m3 4,430 m3 Kızılçam 

Çzc3 584 % 41-70 148,407 m3 7,114 m3 Kızılçam 

Ma  % 71-100  Meşe 

Mbc3 636 % 41-70 56,565 m3 0,852 m3 Meşe 

BM 50 - 10,000 m3 0,200 m3 Meşe 

 
 
c) Ocak Yerinin İşlendiği Mesçere Haritası ve Yorumu 

 
Çalışma alanının mesçere haritası Ek-10‘de sunulmuştur. 
 
Sahanın genel itibariyle ormansız alanlar ve bozuk yapıdaki orman meşcere 

tipleri ile kaplı olduğu görülmektedir.  
 
Ormansız alanlar ve BM alanlarının toplamı 458,42 hektar olup saha geneline 

(558,34 Hektar) oranlandığında sahanın % 82,1 ine tekabül ettiği anlaşılır. 
 
d) Saha döküm tablosu 

 
Tablo 44: Saha Döküm Tablosu 
 

BÖLME 
NO 

MEŞCERE TİPLERİ 
Çfa Çfb2 Çzbc2 Çzc3 Ma Mbc3 BM İs Oc Z TOPLAM 

272       2,28           15,50 17,78 
273       1,00     2,19     25,17 28,36 
291   10,49   8,91     5,63   31,89 1,41 58,32 
274           25,71 23,94   13,08 51,49 114,23 
275 4,13       17,67   12,37 1,81   123,68 159,67 
293       0,14 3,06   3,20
294   2,74         10,03   9,17 59,83 81,77 
261     1,77       20,13     3,29 25,19 
277 1,66   3,13       19,67     0,15 24,61 
276 10,71       9,72   16,13     8,65 45,21 

TOPLAM 16,51 13,23 4,90 12,19 27,39 25,71 110,23 1,81 57,19 289,19 558,34 
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e) Sahanın Yangın Görüp Görmediği 
 
Saha genelinde yıllar itibariyle münferit, küçük orman yangınları çıkmakta ve 

orman idaresince müdahale edilerek söndürülmektedir. 
 
Sahanın büyük kesimini etkileyecek orman yangınları kaydedilmemiştir. 

 

IV.1.11. Devletin Yetkili Organlarının Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan 
Araziler (Askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli 
amaçlarla tahsis edilmiş alanlar, 25.09.1978 tarih ve 16415 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan, 7/16349 sayılı Bakanlar Kuru Kararı ile 
“Sınırlandırılmış Alanlar”  v.b.) 

 
Tesis alanı ve yakın civarında askeri yasak bölgeler ile ayrıca kamu kurum ve 

kuruluşlara tahsis edilmiş alanlar, 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
sınırlandırılmış alanlar bulunmamaktadır. 

 

IV.1.12. Peyzaj Değeri Yüksek Yerler ve Rekreasyon Alanları 
 

Faaliyet alanı ve çevresi peyzaj bölümlerinden doğal ve kırsal peyzajı 
içermektedir. Faaliyet alanı ve yakın çevresinde rekreaktif alan, mimari ve arkeolojik 
miras alanı bulunmamaktadır.  

 
 

IV.1.13. Diğer Özellikler 
 

Bu bölümde değerlendirilecek başka husus bulunmamaktadır.  
 
 

IV.2. Sosyo-Ekonomik Çevrenin Özellikleri 
  

IV.2.1. Ekonomik Özellikler (Yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca 
sektörler) 

 
Sanayi ve Ticaret alanında atılımlarını sürdüren Balıkser’de tarım arazilerinin 

geniş bir alanı kaplaması tarıma dayalı endüstri kollarının gelişmesini sağlamıştır. 
Balıkesir Sanayi ve Ticaret alanlarındaki hizmetleri ve atılımları yönünden merkez, 
körfez ve Marmara olmak üzere üç bölgede değerlendirilmektedir. Bu ayrımdan ilin 
sanayisi için temel teşkil eden unsurları toprakaltı ve toprak üstü servetler, yollar, 
limanlar ve istasyonlar, endüstri durumu ve işgücü istihdamıdır. 

 
İlin başlıca geçim kaynağı tarım ve tarıma dayalı sanayidir. Balıkesir ilinde 

Sanayi tesisleri birçok ilde olduğu gibi,merkez ilçede toplanmamış homojen ve sektörel 
olarak ilçelere dağılmıştır. İlin temel sanayisi un, yem, zeytin, zeytinyağı ve  beyaz et 
üretimi ile ilgili sanayi, gübre, konserve üreten üniteler, orman ve orman ürünleri 
sanayisi, kimya, çimento, şeker, deri, kösele, tekstil, süt ve süt ürünleri, çeltik, sentetik 
çuval, tuğla ve kiremit,makine ve tarım makineleri,trafo,jeneratördür. İlin yer altı 
zenginlikleri tarafından ülke çapında önemli yer tutmaktadır. Bor, kömür, demir başta 
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olmak üzere krom, mermer, kurşun, çinko, antimuan, kaolen gibi maden yatakları 
bakımından zengin ve sayıca kabarıktır.mermer ve bor cevherlerinde ülke rezervinin 
büyük bir kısmı Balıkesir’de bulunmaktadır. İlin Sanayi yapısı bakımından Ege ve 
Marmara bölgelerinin genel karakteristik yapısını taşımakta ve İstanbul, İzmir, Bursa 
gibi sanayi şehirlerine kara,deniz ve demiryolları ile bağlantısı bulunmaktadır. 

 
Balıkser’de Başlıca Büyük Ölçekli İşletmelerin dağılımı 

 
  
Gıda Sanayi      174 
Deri ve Tekstil Sanayi    29 
Orman Ürünleri Sanayi    21 
Ambalaj Sanayi     10 
Tıbbi, Kimya ve Petrol Ürünleri Sanayi  18 
Maden Sanayi      43 
Metal Eşya, Makine, Sanayi    55 
Diğer İmalat Sanayi       3 
Elektrik Sanayi       4 
Yem Sanayi        3 
İnşaat Sanayi      12 
Otomotiv Sanayi       7 
Toprak Sanayi       2 
TOPLAM      381 
 
 

Balya halkının ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Son yıllarda hayvan 
besiciliği ve süt inekçiliğinde önemli gelişmeler izlenmektedir. 1998 yılından itibaren 
müsaade edilen Haşhaş ekimi ilçe için yeni bir gelir kaynağıdır.  

 
İlçede hayvan sağlığı ve iyileştirme çalışmalarına da büyük önem verilmiştir. 

İlçede hayvan ıslahını geliştirmek et ve süt verimini arttırmak için sun’i tohumlama 
turları düzenlenmiş, bu turlar sayesinde et ve süt verimi yüksek ırklar elde edilmiştir. 

 
Hayvanlardan elde edilen sütleri işlemek üzere Ilıca, Evciler, Yarışalan, Koyuneri, 

Kavakalan ve Kayalar köylerinde olmak üzere toplam 6 adet mandıra devamlı olarak 
çalışmakta, bunlara ek olarak Kadıköy ve Semizköyü’nde mandıralar mevsimlik olarak 
çalışmaktadırlar.  

 
İlçede büyük sanayi kuruluşu yoktur.  
 
İlçenin ekonomik hayatında en önemli canlılığı getirmesi beklenen Balya Simli 

Kurşun Madeninin MTA tarafından yapılan sondajlar sonucu hazırlanan “Maden 
Rezerv” ve “Fizibilite” raporları olumludur.     

 
İlçenin Ilıca, Mancılık, Değirmendere, Dereköy, Doğanlar, Bengiler, Havutbaşı, 

Çamucu, Çamavşar, Dörtyol, Orhanlar ve Yenikavak köylerinde olmak üzere 12 adet 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi faaliyet göstermektedir. Ayrıca ilçe merkezi, Ilıca Beldesi 
ve Orhanlar Köyü’nde olmak üzere 3 adet Tarım Kredi Kooperatifi vardır. 

 
İlçe merkezinde tarımdan elde edilen buğdayı işlemek üzere bir adet un fabrikası 

mevcuttur. 
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İlçede Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca Kayalar, 
Yenikavak, Narlı, Çakallar, Hacıhüseyin, Yaylacık Köylerine toplam 6 adet sera 
yaptırılmıştır.  

 
 

 

IV.2.2. Nüfus (Yöredeki Kentsel ve Kırsal Nüfus) 
 

2000 Yılı Nüfus Sayımına göre; 
 
İl Nüfusu   : 1.076.347 
  a) Erkek Nüfus :    542.681 ( % 50.4)  
  b) Kadın Nüfus :    533.666 ( % 49.6) 
  c) Şehir Nüfusu :    577.595 ( % 53.66 
  d) Köy Nüfusu :    498.752 ( % 46.34 
 
İl Genelinde km2’ye 75 kişi düşerken, merkezde bu yoğunluk 198 kişidir.  
 
İlin Yıllık Nüfus Artış Hızı : Binde   9.96 artış 
a) Şehirlerde : Binde 20.87 artış 
b) Köylerde : Binde - 1.35 azalma  
Balıkesir’de ortalama hanehalkı büyüklüğü 3.47’dir. 
 
Tablo 45: İlçe Bazında Nüfus Dağılımı Ve İlçelerin Yüzölçümü (2000 yılı nüfus 

sayımına göre) 
İlçe Adı İlçe 

Merkezi 
Nüfusu 

Bağlı 
Köy ve 
Kasaba 
Nüfusu 

Toplam Genel 
Nüfus 
Artışı 
(%o) 

Köy 
(%o) 

Şehir 
(%o) 

Yüzöl
çümü 

Km2’ye 
Düşen 
Nüfus 
Yoğunluğu 

Merkez 215.436 72.273 287.709 15,52 -4,68 23,33 1.454 198 

Balya 1.916 16.953 18.869 -12,98 -12,64 -15,98 936 20 

 
Tablo 46:İlin İlçelerine Ait Nüfus Göstergeleri 

İlçe 
Toplam Nüfus Yıllık Nüfus 

Artış Hızı 
(binde) 

Nüfus 
Yoğunluğu 
(km2/kişi) 1990 2000 

Merkez 246.329 287.709 15,52 198 
Balya 21.486 18.869 -12,98 20 
 
 
2000 yılı genel nüfus sayımı sonuçlarına göre Balıkesir’in nüfusu 1.076.347’dir. 

Nüfusun 507.595’i (%54) şehirlerde, 498.752’si (%46) ise kırsal bölgelerde 
yaşamaktadır. Balıkesir’de şehirleşme oranı %54 (Türkiye genelinde % 65, Ege 
Bölgesinde % 62), yıllık nüfus artış hızı ‰ 9,96, kilometrekare başına düşen kişi sayısı 
ise 75’tir. Balıkesir ili şehirleşme oranının ve yıllık nüfus artış hızının hem Ege Bölgesi 
ortalamalarından hem de Türkiye değerlerinden düşük olduğu görülmektedir. Benzer 
şekilde, ilin nüfus yoğunluğu da Ege Bölgesi ve Türkiye rakamlarından düşük 
seviyelerde seyretmektedir. 

 
1990 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre şehir nüfusu 468.758, köy nüfusu 

505.516 ve toplam nüfus da 974.274 olarak belirlenmiş olan Balıkesir’de kentleşme 
oranı % 48’dir. Bu oranın 2000 yılı nüfus sayım sonuçlarından elde edilen oranla 
karşılaştırıldığında (% 54), nispeten düşük olduğu, dolayısı ile de kentleşme sürecinin 
halen devam etmekte olduğu görülmektedir.  
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Tablo 47:Ege Bölgesi İllerinde Net Göç Hızı (2000) 
 

İl Net Göç Hızı 
(binde) 

Afyon -22,55 
Aydın 25,45
Balıkesir 4,85 
Çanakkale 27,39 
Denizli 19,86 
İzmir 39,88 
Kütahya -1,76 
Manisa 3,21 
Muğla 70,20 
Uşak -6,90 
Ege Bölgesi Ortalama 15,96 

 
2000 yılı nüfus sayım sonuçlarına göre, Balıkesir ilinin net göç hızı ‰ 4,85’tir. Bu 

göç hızı ile Balıkesir, Ege Bölgesi’nde bulunan iller arasında 6. sırada yer almaktadır. 
 
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2007 nüfus sayımı sonucuna göre toplam 

nüfusu 1.118.313 kişidir. 81 İl içinde nüfus bakımından 17. sırada yer almaktadır. 
Nüfus yoğunluğu ise 78’dir. Nüfusun % 58’i şehir ve kasabalarda % 42’si da köylerde 
yaşamaktadır. 

 
Tablo 48:Balıkesir Merkez ve Balya İlçesine Ait Nüfus Göstergeleri (2007) 

BALI
KESİR 

TOPLAM 
To

plam 
Şe

hir 
K

öy 
Merk

ez 
 3

13.630
 2

41.404
 

72.226
Balya  1

6.712 
 2.

084 
 

14.628 
 

 

IV.2.3. Yöredeki Sosyal Altyapı Hizmetleri (Eğitim, Sağlık, Kültür 
Hizmetleri) 

 
İlçemiz genelinde 1 Pansiyonlu Çok Programlı Lise, 1 Pansiyonlu İlköğretim 

Okulu, 6 İlköğretim Okulu (1-5 sınıflı), 12 İlköğretim Okulu (1-8 sınıflı) olmak üzere 
toplam 18 İlköğretim Okulu mevcuttur. 22 Taşıma merkezi ilköğretim okuluna, 32 
yerleşim yerinden toplam 491 öğrenci taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında 
taşınmaktadırlar. Tüm taşıma merkezlerinde taşımalı öğrencilere öğle yemeği 
verilmektedir.  İlçe genelinde ilköğretim okullarında 1749 öğrenci öğrenim görmekte, 
175 (idareciler dahil) öğretmen görev yapmakta, Çok Programlı Lise’de ise 145 öğrenci 
öğrenim görmekte olup, 23 öğretmen (idareciler dahil) görev yapmaktadır. 

 
01 Mart 2007 Sağlık Bakanlığı Genelgesi ve Valilik oluru ile  BALYA ENTEGRE 

İLÇE HASTANESİ olarak hizmet vermeye devam etmekte olup Entegre 112 A.S.H. 
bulunmaktadır. 

  Balya Entegre İlçe Hastanesi 30 yataklı olup; Personel durumu 
aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 49: Balya Entegre İlçe Hastanesi 
Uzman Doktor 
(Aile Hekimi) 

1 Ebe 4 

Pratisyen Tabip 5 Acil Tıp 
Teknisyeni 

2 

Diş Hekimi 1 Şoför 3 
Sağlık Memuru 2 Aşçı 1 
Çevre Sağlığı 
Teknisyeni 

1 Hizmetli 1 

Hemşire 7 Bilgisayar ve 
Temizlik elemanı 

8 

 
Sağlık Grup Başkanlığına bağlı 3 Köy Sağlık Ocağı ve bunlara bağlı toplam 11 

Sağlık Evi bulunmaktadır 
 

1966 yılında faaliyete geçen Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ilçe merkezi ile 
kasaba köylerinde mesleki ve kültürel kurslar açmaktadır. Açılan okuma-yazma kursları 
neticesinde okuma-yazma oranı %98’i bulmuştur. Herhangi bir basımevi yoktur, yerel-
mahalli hiçbir yayın organı bulunmamaktadır. İlçede sinema yoktur.  

 
 İlçe Merkezinde mülkiyeti Belediyeye ait 1966 yılından buyana faaliyet gösteren 

Kültür Bakanlığına ait 7.500 kitap kapasiteli bir Halk Kütüphanesi olup, bunun yanı sıra 
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait 2.300, Atatürk Çok Programlı Lisesine ait 3.500, 
Zübeyde Hanım İlköğretim Okuluna ait 1.500 kitap kapasiteli kütüphaneler ve her 
İlköğretim Kurumunda birer kitaplık mevcuttur. 

 
 

IV.2.4. Sağlık (Bölgede Mevcut Endemik Hastalıklar)  
 

Tesisin kurulacağı bölgede bu zamana kadar endemik bir hastalık türüne 
rastlanılmamıştır. 

 

IV.2.5. Diğer Özellikler 
 

Bu bölümde anlatılacak başka bir özellik yoktur. 
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BÖLÜM V: PROJENİN ÇEVRE ÜZERİNE ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER  
 
(Bu bölüme; projenin fiziksel ve biyolojik çevre üzerine etkileri tanımlanır; bu etkileri 
önlemek, en aza indirmek ve iyileştirmek için alınacak yasal, idari ve teknik önlemler ayrı 
ayrı ve ayrıntılı bir şekilde açıklanır.) 
 
V.1. Arazinin Hazırlanması ve İnşaat Aşamasındaki Faaliyetler, Fiziksel ve 
Biyolojik Çevre Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler 
 

V.1.1. Üretim Sırasında Nerelerde ve Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, 
Hafriyat Sırasında Kullanılacak Malzemeler, Patlayıcı Maddeler, 
hafriyat miktarı, nerelere taşınacakları veya hangi amaçlar için 
kullanılacakları,  

 
Faaliyette sosyal ve idari tesislerin yapımında sadece düzeltme çalışması 

yapılacaktır. Burada bir hafriyat çıkışı olmayacaktır.  
 
İnşaat işlemleri tesis alanında; tesis, idari bina, konsantre ve cevher stok alanı, 

atık alanı, havuzlar ve nebati toprak stok alanı olmak üzere yaklaşık 334 400 m2’lik 
alanda yapılacaktır. Arazinin eğimli olması nedeniyle alanın bir bölümünde hafriyat, bir 
bölümünde dolgu işlemleri yapılacaktır. 

 
Hafriyat çalışmaları sırasında öncelikli olarak alan üzerinde bulunan yaklaşık 0,2 

m derinliğindeki bitkisel toprak sıyrılarak alınacak ve özelliğini kaybetmeyecek şekilde 
alan içerisinde depolanacaktır. Depolanan bitkisel toprak, flotasyon tesisi atık 
depolama alanının üzeri kapatıldıktan sonra Geotekstil malzemenin üzerine serilerek 
alanda kullanılacaktır.  

 
Alanda yapılacak hafriyat işlemleri sırasında arazinin eğimine göre yaklaşık 

114.120 m3 (194.004 ton) hafriyat yapılması planlanmaktadır. Söz konusu hafriyat 
toprağının 65.000 m3 ü katı atık alanının seddesinde dolgu olarak kullanılacak, su 
havuzlarında 5.500 m3 kazı, 4.300 m3 dolgu, tesis, idari bina, konsantre ve cevher stok 
alanında 22.095 m3 dolgu, 17.225 m3 kazı olarak hafriyat malzemesi kullanılacaktır. 
Katı atık alanı için fazladan bir hafriyata ihtiyaç bulunmakta, bu hafriyat malzemesi de 
katı atık alanının içindeki arazinin düzeltilmesinden elde edilecektir 

 
Hafriyat işlemleri sırasında ve hafriyat toprağının bertaraf edilmesinde; 

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 
Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen tüm 
hususlara uyulacaktır.  
 

Tüm bu işlemler sırasında iş makineleri yardımıyla işlemler gerçekleştirilecektir. 
Ancak proje alanındaki kayaç yapısına bağlı olarak gevşetme amaçlı küçük patlatmalar 
yapılabilecektir. 
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Üretim sırasında yeraltında hazırlık galerileri sürülecektir, bu hazırlıklardan elde 
edilecek pasa yeraltında üretim için açılan boşluklara dolgu malzemesi olarak 
kullanılacaktır.  

 
Hazırlık ve üretim sırasında oluşturulacak galerilerin kesitleri maksimum 25 m2 

olup, kullanılacak patlayıcı miktarı metre başına maksimum 98,4 kg olacaktır. 
Yeryüzüne çıkarılacak olan cevher, zenginleştirme tesisisine nakledilecektir. Pasa ise 
yeraltında dolgu malzemesi olarak kullanılacaktır. 

 

V.1.2 Suyun temin edileceği kaynaklardan getirilecek su miktarı, içme ve 
kullanma suyu ve diğer kullanım amaçlarına göre miktarları, 

 
Tesiste su kullanımı dört farklı işlem için gereklidir. 
 

1. Personelin içme ve kullanımı, 
2. Tesis ünitelerinde zenginleştirme, 
3. Tesiste oluşabilecek tozun engellenmesi, 
4. Tesis alanında tesis içi yollardaki tozun engellenmesi 

 
1- Tesiste  çalışacak personelin kullanma suyu için Kadıköy civarında (tesisin 

kuzeyinden 3 km mesafede) keson, tesis alanı içerisinde ise derin kuyulardan 
faydalanılacaktır. İçme suyu ise Balya İlçesinden damacana olarak satın alınacaktır.  
İşletme dönemi boyunca en çok 230 personelin çalışması beklenmektedir. Bu 
personelin büyük bir çoğunluğu yöreden temin edilecek olmakla birlikte bir işçinin 
günde 150 litre su tüketeceği kabulü ile günlük içme ve kullanma amaçlı su miktarı 34,5 
m3 olarak tahmin edilmektedir. 

 
2-İşletme döneminde tesiste kullanılacak su miktarı 168 ton/saat (4032 m3/gün) 

olarak planlanmaktadır. Tesisin ilk işletmeye alınması aşamasında bu suyun tamamı 
taze su olarak verilecek olmakla birlikte üretimin başlamasından sonra, tesiste kapalı 
devre çalışma yapılacağından, filtreleme sonrası ve pasa depolama alanından geri 
dönecek su miktarı 134 ton/saat olarak planlanmaktadır. Aradaki kayıp, suyun 
buharlaşması, malzeme nemi olarak kalması ve sistem içindeki kayıplar olarak 
düşünülmektedir. Bu durumda üretim döneminde tesise beslenecek taze su miktarı 34 
ton/saat olarak planlanmaktadır.  

 
3-Cevher hazırlama ünitesi ve tesis içi yollarda toz oluşumunu en aza indirmek 

için kullanılacak su miktarı mevsim şartlarına ve yağış durumuna göre değişmekle 
birlikte, 5 m3/gün su kullanılacağı tahmin edilmektedir. 

 
Tesiste ve toz oluşumunun engellenmesinde kullanılacak suyun tamamı, firmaya 

ait, ruhsat sahasında açılacak olan kuyudan karşılanacaktır.  
 
3000 m’lik ishale hattı kazılarak yerleştirilecektir. 1 m derinlik, 80 cm genişlikte 

kazılar yapılacaktır. Su ishale hattı 8’’ çapında, çift hat,  pvc borular vasıtasıyla maden 
alanından tesis alanında inşa edilecek su deposuna nakledilecektir.  
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V.1.3 Proje alanında su drenaj sistemi ( Proje alanında yeraltı suları ve 
akiferlerin düzeyleri, yeraltı su seviyesinin geçilip geçilmeyeceği, proje 
alanında yüzey suyu drenaj sistemi, yer altı galerilerindeki drenaj 
sistemi, yağış koşulları, yüzey suyu akışı ve yeraltı suyu koşullarına 
göre proje alanı içinde olabilecek su birikmesi ve alınacak önlemler ) 

 
İnceleme alanında çığ, heyelan, kaya düşmesi gibi afete neden olabilecek doğa 

olayı riski bulunmamaktadır. Arazi deneyleri ve gözlemleri sonucunda inceleme alanı 
için, oldukça kırıklı ve parçalı olmasına rağmen düşük eğim değerleri nedeniyle stabil 
olduğu gözlenen kaya birimlerde önemli duraysızlık beklenmemektedir. Ancak özellikle 
üst seviyelerde yer yer ayrışmış olarak izlenen birimlerde atmosferik koşullarında 
etkisiyle, süreksizliklerde meydana gelecek olumsuz etkiler sonucu gelişebilecek 
stabilite sorunlarıyla karsılaşmamak için şevli kazılar yapılacaktır. 

 
Tesis alanının zemin emniyeti için arazinin düzeltilmesinden başka bir işleme 

gerek bulunmamaktadır.  
 
Katı atık alanı sıfır deşarj ilkesine göre planlandığı için atık alanının iç drenajında 

biriken su, sisteme yeniden verilecektir. Atık depolama alanının içinden geçen kuru 
dere, (taşkın debisi hesaplanamayacak kadar küçüktür.) DSİ Bölge Müdürlüğü ile 
görüşmeler doğrultusunda derenin yönü pasa alanını sınırlayacak şekilde baypas 
yapılacaktır. Aynı zamanda yamaç suları da pasa alanına gelmeyerek drene 
edilecektir. Katı atık alanının batı sınırından hareket eden kuru deresinin taşkın debileri 
DSİ Balıkesir Bölge Müdürlüğünün uzmanlarınca hesaplanmış ve trapez kesitli kanalın 
kesitleri gösterilmiştir.  

 
Katı atık alanı sınırlayan kuru dere yatağına aşağıdaki trapez kesitli kanal 

boyutlarına göre kanal yapılacaktır. Katı atık alanın için uygulanacak drenaj kesitleri de 
aşağıda gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 6: Trapez Kesitli Çevirme Kanalı 
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Şekil 7: Trapez Kesitli Drenaj Kanalı 
 

Atık depolama alanının içinden geçen kuru deresinin üzerinde tesis alanının 
mansabı ve menbasında iki adet rusubat gözlem noktası belirlenerek işletmeden 
kaynaklı rusubat akışı izlenecektir. 

 
Proje alanında su drenaj sistemi doğrultusunda proje alanında yüzey suyu drenaj 

sistemi yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. Projenin su drenaj planı Ek-
11‘de sunulmuştur. Planda yüzey suyun drenaj sisteminin akış yönleri işaretlenmiştir. 

 
Proje alanında yeraltı suları ve akiferlerin düzeyleri, Hidrojeolojik ve Jeolojik Etüd 

Raporunda yer almaktadır (Ek-12).  
 
Yeraltı İşletmesinde, yeraltı sularının belli bir noktada toplanıp yukarıya basılması 

planlanmaktadır. Suların toplanacağı yaklaşık 405 m3 (4,5 x 4,5 x 20 m ) kapasiteli bir 
havuz madenin en alt katında oluşturulacaktır.  

 
Katlarda bulunan su, kanallar aracılığıyla pompa istasyonlarına taşınacak 

buradan da borular aracılığıyla en alt kattaki havuza aktarılacaktır. Her ana katta su 
toplama havuzları bulunacaktır. Bu havuzda toplanan su da pompa vasıtasıyla 
yeryüzüne taşınacak su ocak ve tesiste kullanılcaktır. 
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V.1.4 Proje kapsamındaki ulaştırma altyapısı planı (ulaştırma güzergahı, 
şekli, güzergah yollarının mevcut durumu ve kapasitesi, hangi amaçlar 
için kullanıldığı, mevcut trafik yoğunluğu, yerleşim yerlerine göre 
konumu, yapılması düşünülen tamir, bakım, ve iyileştirme çalışmaları 
vb. ile yeraltı faaliyetlerindeki ulaştırma-nakliyenin ne şekilde 
gerçekleşeceği, güzergahı, güzergah güvenliğinin nasıl sağlanacağı) 

 
Tesis alanının ulaştırma altyapısı olarak bir problemi bulunmamaktadır. Tesise 

ulaşım, Balya-Patlak yol ayrımından Maden deresi kuzey yamacından geçen mevcut 
yolla ulaşılmaktadır. Yolda bakım çalışmaları ile iyileştirme yapılacaktır. Ancak işletme 
dönemi içerisinde yolun bakımı sürekli olarak yapılacak ve bozuk bir satıh 
bırakılmayacaktır. 

 
Tesis içerisinde ise ana yolla bağlantıyı sağlayacak yol ve üniteler arasındaki 

ulaşımı sağlayacak yol yapımı planlanmaktadır. Tesis alanı çok geniş olmadığından ve 
üniteler birbirine yakın olduğundan kapsamlı bir yol planlaması yapılmasına gerek 
olmayacaktır.   

 
İnsan, makina ve cevher nakli için yeryüzünden açılacak olan 5 x 5 (25 m2) 

kesitinde rampa kullanılacaktır.  
 
Nakliye ve ulaşım bu rampa ile sağlanacaktır. Cevher aynasından yapılan 

üretimden çıkacak olan cevher ana katlarda bulunan yükleme istasyonlarında toplanıp 
yeraltı kamyonları aracılığı ile yeryüzüne çıkarılacaktır. Personel ulaşımı için ise yeraltı 
personel taşıyıcısı ve 4x4 dizel pick-up araçlar kullanılacaktır. 

 
Ayrıntılı proje tamamlandıktan sonra nakliye güzergahları izleme raporunda 

sunulacaktır. 
 
Tesis içi yollar Ek-13’deki genel vaziyet planında, Liman ulaşımı ise Ek-14’de 

verilmiştir. 
 

V.1.5 Proje sırasında kesilecek ağaçların tür ve sayıları, etkilenecek tabi 
bitki türleri ve ne kadar alanda bu işlerin yapılacağı, orman yangınları 
ve alınacak önlemler 

 
Projenin uygulanması sırasında ve sonrasında, zorunluluk olmadıkça ağaç 

kesilmemesine dikkat edilecektir. 
 
Zorunluluk halinde; kesilmesi gereken ağaçlar, madenci tarafından orman 

idaresine bildirilerek, İdare tarafından kesilip ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. 
 
Kesilecek ağaç türleri, sahada yer alan orman örtüsünde bulunan ağaç türleridir. 

Bunlar: Meşe, Kızılçam ve Fıstık çamı olarak sayılabilir. Bunların dışında, karışıma 
dahil olan Diğer Yapraklı ağaç türleri (Davulga, sandal vb.) de bulunmaktadır. 

 
Kesilecek ağaç sayısı ise; boşaltılması zorunlu olan yer ve alana bağlı olarak 

değişebilecektir. 
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Kesilecek ağaç sayısı; o meşcere tipindeki Hektardaki ağaç sayısı ile 
boşaltılması zorunlu alanın çarpımı suretiyle hesaplanacaktır. Kesin sayı, Orman 
İdaresinin yapacağı işaretleme (Damgalama) neticesi ortaya çıkacaktır. 

 
Sahada çıkabilecek orman yangınlarına karşı, madenci aşağıda sayılan tedbirleri 

alacaktır: 
1-Madenci; çalıştıracağı tüm personeli orman yangınlarına karşı duyarlılığı 

sağlamak amacıyla, Orman İdaresinin de desteğini alarak eğitecek, gerekli bilinci 
sağlayacaktır. 

 
2-Çalıştıracağı araç ve makinelerden çıkabilecek kıvılcım ve ısıya karşı uyanık 

olacaktır. 
 
3-Saha içinde dolaşabilecek şüpheli kişileri uyaracak ve orman idaresine haber 

verecektir. 
 
4-Saha içinde veya bitişinde, gördüğü ve duyduğu tüm ateş ve dumandan orman 

idaresini haberdar edecektir. 
 
5-Sahip olduğu tüm personel ve donanımı, her hangi bir yangın anında orman 

idaresinin emrine verecektir. 
 

V.1.6 Elden çıkarılacak tarım alanlarının büyüklüğü, arazi kullanım kabiliyeti 
 

Projeden kaynaklanacak elden çıkacak tarım arazisi bulunmamaktadır. 
 

V.1.7 Üretimde kullanılacak makinaların, araçların ve aletlerin miktar ve özellikleri, 
 

Tesiste tüm ünitelerde kullanılacak makine ve teçhizat listesi aşağıda 
sunulmuştur.  

 
Tablo 50: Flotasyon Tesisi Ana Makine-Ekipman Listesi 
Makine-Ekipman Adı Adet Özellikler / Açıklamalar 

Tuvenan besleme silosu 1 4 m x 4 m x 2,5 m 

Silo ızgarası 1 500 m x 500 mm göz açıklıklı 

Titreşimli besletici ızgaralı 1 Silo altı  

Çeneli kırıcı (primer) 1 900x650, 75 KW, 

Konili kırıcı (sekonder) 1 CS420C, 132  KW,  

Konik kırıcı (tersiyer) 1 CH420M,132 KW 

Titreşimli elek Çift Katlı 35,15 1 6000x 1800 mm, poliüretan yüzeyli 

Lastik bantlı konveyör Muht. Kırma-eleme devreleri arasında 

İnce Cevher Silosu 1 2000 ton kapasiteli,1000m3 

Titreşimli besleyici 2 İnce cevher silo altı besleyici 2,5 KW 

Çubuklu değirmen 1  45 t/h kapasiteli 
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Bilyalı değirmen 1  45 t/h kapasiteli 

Spiral klasifikatör 

(veya Siklon bataryası) 

1 

(4) 

20 m2 havuz alanı, 22,5 KW 

(Ø=350 mm) 

Pb kondüsyoner tank 1 Ø=3,5m x h=3,5m, 22,5KW 

Pb Flotasyon bataryası 8 5,6 m3 ,  çift göz 22,5 KW 

Pb flotasyon temizleme bat. 4 2,8 m3, çift göz 11 KW 

Zn Kondüsyoner tank 2 Ø=3,5m x h=3,5m, 22,5KW 

Zn flotasyon. bataryası 12 Pb/Zn selektif flot. bataryası 

Zn selektif flot. bataryası 6 2,8 m3, çift göz 11 KW 

Kurşun tikiner 1 Ø  =6 m. 

Kurşun filitresi Tambur 1 16 m2 

Çinko tikiner 1 Ø  =10 m. 

Çinko filitre disk 1 Yüzey 40 m2, Ø 2590 mm 

Artık tikiner 1 Ø  =17 m 

Artık  Filitresi disk 2  Yüzey 77 m2, Ø 2590 mm 

Atık bantları  1200mm  Susuzlaştırma ünitesi,atık depolama alanı 

arası 

Reaktif besleme sistemi 4 Muhtelif 

Reaktif hazırlama tankaları 12 Ø=1,8m, h=2,0 m 

Çamur pompası 6 Tikiner altları 

Su pompası 6 Muhtelif 

Enerji Trafosu 1 3600 KW 
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Tablo 51: Yeraltı İşletmesi Ana Makina – Ekipman Listesi 
Makina-Ekipman Adı Adet Özellikler 
Atlas Copco Yeraltı Kamyonu 2 MT436B
Atlas Copco Yeraltı Yükleyicisi 2 LHD ST1030
Atlas Copco Delici 1 Model 1254 LH
Atlas Copco Jumbo 1 Model 282
Atlas Copco Jumbo 1 Model 104
Caterpillar 12H Greyder 1
4x4 Araç 3 Personel Aracı
Beton Sprey Aracı 1 Meyco Altera
Mono Pompa 2 2 adet E15K
Flygt Pompa 5 2 adet 5kW, 3 adet 20kW
Kompresör 1 Kompresör
Jeneratör 2 200 kW Jeneratör

 

V.1.8 Üretim Sırasında Tehlikeli, Toksik, Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerin 
kullanım durumları, Taşınmaları ve Depolanmaları 

 
Tesiste öncelikle cevherin hazırlanması ve sonrasında zenginleştirme işlemi 

yapılacaktır. Öğütme aşamasında sisteme su ilavesi yapılacaktır. Tesiste üretim 
aşamasında tehlikeli, toksik, parlayıcı ve patlayıcı madde kullanılmayacaktır. Flotasyon 
işlemi sırasında, birinci kondisyoner tankında pH ayarı için soda, bastırıcı olarak çinko 
sülfat, toplayıcı olarak Z3 ve köpürtücü iki etil hegzegonol ilavesi yapılacaktır. Tesiste 
kullanılacak kimyasalların özellikleri ve miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
Yeraltı üretimi sırasında toksik ve parlayıcı madde kullanmayacaktır. Yeraltında 

Üretim ve Hazırlık aşamalarında, Patlayıcı madde olarak Emülsiyon tipi patlayıcı, 
Kapsül olarak (Non Elektrik-elektriksiz Kapsül ), Fitil (İnfilaklı  5 gr ) kullanılacaktır. 
Yerüstünde oluşturulacak olan seyyar depodan özel araçlarla yönetmeliğe uygun 
olarak yeraltına taşınacaktır.  

 
Tesiste Kullanılacak Kimyasallar ve Miktarları ; 

 

Sodyum Silikat (Na2SiO3) 

Özellikler; 

Yanıcı : HAYIR 

Parlayıcı : HAYIR 

Patlayıcı : HAYIR 

Kanserojen : HAYIR 

Limitler : Toz değeri yok, suya karışmasında sakınca yok 

Çözünürlük : 100% 



 
 

117   

pH : 11.6 

Özgül Ağırlık : 1.41 

Koku : Hafif sabunsu 

Saklama Koşulları : Asit ve aluminyumdan uzakta, normal koşullarda saklanması 
gerekmektedir 

Tesis Kullanımı : 1000ppm (1kg/ton) 

 

Kireç (CaO / Ca(OH)2) 

Özellikler; 

Yanıcı : HAYIR 

Parlayıcı : HAYIR 

Patlayıcı : HAYIR 

Kanserojen : HAYIR 

Limitler : Toz değeri yok, suya karışmasında sakınca yok 

Çözünürlük : 0.165gr/100gr H2O 

pH : 12.45 

Özgül Ağırlık : 2.3-2.4 

Koku : Hafif topraksı 

Saklama Koşulları : Asitlerden uzakta, normal koşullarda saklanması gerekmektedir. CO2 ile 
tepkimeye girerek CaCO3 oluşturabilir. Korozyona sebep verebilir 

Tesis Kullanımı : 3000ppm (3kg/ton) 

 

Çinko 7 - Sülfat (ZnSO4 · 7 H2O) 

Özellikler; 

Yanıcı : HAYIR 

Parlayıcı : HAYIR 

Patlayıcı : Yüksek sıcaklıkta su buharından ötürü bulunduğu kabı deforme ederek 
yırtabilir 

Kanserojen : HAYIR 

Limitler : Toz değeri yok, suya 1mg/L’den fazla karışması sakıncalıdır 

Çözünürlük : Suda çözünebilir 

pH : 4.5 
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Özgül Ağırlık : 1.97 

Koku : Kokusuz 

Saklama Koşulları : Su ile temasında H2SO4 açığa çıkacağından ötürü nemden uzak, kuru ve 
serin bir yerde saklanmalıdır. Kurşun, kalsiyum, stronstiyum tuzları ile 
boraks, alkali karbonatlar ve hidroksitlerden uzakta stoklanmalıdır 

Tesis Kullanımı : 500ppm (500gr/ton) 

 

Bakır 5 - Sülfat (CuSO4 · 5 H2O) 

Özellikler; 

Yanıcı : HAYIR 

Parlayıcı : HAYIR 

Patlayıcı : HAYIR 

Kanserojen : HAYIR 

Limitler : Toz değeri 1mg/m3’ü, suda 0.024mg/L’i geçmemelidir 

Çözünürlük : 31.6gr/100cc H2O 

pH : 4.00 

Özgül Ağırlık : 2.28 

Koku : Kokusuz 

Saklama Koşulları : Bakır tozunun zararlı olmasından ötürü her zaman kapalı kapta muhafaza 
edilmelidir. Asidik yapısından ötürü magnezyum ile tepkimede yanıcı 
hidrojen gazı açığa çıkarır. Hidroksilaminin parlamasına sebep olur. 
Asetilenle tepkimeye girip zararlı asetilitler ortaya çıkarabilir 

Tesis Kullanımı : 500ppm (500gr/ton) 

 

Cytec AERO 350 (Potasyum Amil Ksantat) 

Özellikler; 

Yanıcı : EVET 

Parlayıcı : EVET 

Patlayıcı : EVET 

Kanserojen : HAYIR 

Limitler : Toz değeri toleransızdır, suda 1mg/L’i geçmemelidir ve suya 
bırakılmamalıdır 

Çözünürlük : 35gr/100gr H2O 
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pH : YOK (Toz malzeme) 

Özgül Ağırlık : YOK (Toz malzeme) 

Koku : Az derecede rahatsız edici 

Saklama Koşulları : Asit, ateş, alev ve nemden kesinlikle uzak tutulmalı, serin ve kuru bir yerde 
saklanmalıdır 

Tesis Kullanımı : 100-150ppm (100-150gr/ton) 

 

Cytec AERO 5100 (Modifiye Thionokarbamet) 

Özellikler; 

Yanıcı : EVET 

Parlayıcı : EVET 

Patlayıcı : HAYIR 

Kanserojen : HAYIR 

Limitler : Toz değeri yok, suda 0.006mg/L’i geçmemelidir ve suya bırakılmamalıdır 

Çözünürlük : 497mg/L H2O 

pH : YOK  

Özgül Ağırlık : 0.994 

Koku : Sarımsaksı 

Saklama Koşulları : Oda sıcaklığında, aşırı sıcak, ateş ve alevden uzakta tutulmalıdır. 47oC 
üzerinde parlayabilir 

Tesis Kullanımı : 100ppm (100gr/ton) 

 

Cytec AERO 3477 (Sodyum Dialkil Dithiofosfat) 

Özellikler; 

Yanıcı : HAYIR 

Parlayıcı : HAYIR 

Patlayıcı : HAYIR 

Kanserojen : HAYIR 

Limitler : Toz değeri yok, suya bırakılmasında sakınca yoktur (kanalizasyona 
karışmamalı) 

Çözünürlük : Tamamen çözünebilir 

pH : >12  
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Özgül Ağırlık : 1.1 

Koku : Kükürtümsü 

Saklama Koşulları : Oda sıcaklığında ve asitlerden uzak stoklanmalıdır 

Tesis Kullanımı : 100-150ppm (100-150gr/ton) 

 

Cytec AEROFROTH 76A (Alkol karışımları) 

Özellikler; 

Yanıcı : EVET 

Parlayıcı : HAYIR 

Patlayıcı : HAYIR 

Kanserojen : HAYIR 

Limitler : Toz değeri yok, suda 4.6mg/L’den fazla olmamalıdır ve suya 
bırakılmamalıdır 

Çözünürlük : Az 

pH : YOK  

Özgül Ağırlık : 0.83 

Koku : Parfümümsü 

Saklama Koşulları : Oda sıcaklığında, ateşten ve sıcaktan uzak stoklanmalıdır 

Tesis Kullanımı : 10-20ppm (10-20gr/ton) 

 

Cytec OREPREP F-533 (Alkol, ester, ağır aldehit, glikol karışımı) 

Özellikler; 

Yanıcı : EVET 

Parlayıcı : HAYIR 

Patlayıcı : HAYIR 

Kanserojen : HAYIR 

Limitler : Toz değeri yok, suya kesinlikle bırakılmamalıdır 

Çözünürlük : Az 

pH : 5.1 

Özgül Ağırlık : 0.92 

Koku : Alkol 
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Saklama Koşulları : Oda sıcaklığında, ateşten ve sıcaktan uzak stoklanmalıdır 

Tesis Kullanımı : 15-20ppm (15-20gr/ton) 

 

V.1.9. Kullanılacak üretim yöntemleri, üretim miktarları ve imalat haritaları 
 

Senelik olarak 300.000 ton üretim planlanmaktadır. 
 
Uzun Delikli Patlatmalı ve Geri Doldurmalı Yöntem ile üretim yapılacak olup, 

yüksek mekanizasyon, yüksek üretim oranı ve kolay tahkimat sebebiyle tercih 
edilmiştir.  

 
Hastanetepe bölgesinden açılacak olan ana rampadan girdikten sonra 25 

metrede bir anakatlar oluşturulacak. Ve bu anakatlardan cevhere doğru cehver üretim 
galerileri açılacaktır. Açılan üretim galerileri uzun patlatma delikleri ile delinerek 
patlatılacak ve patlatma yapıldıktan sonra ortaya çıkan malzeme, LHD (yeraltı 
yükleyicileri)’ler ile aşağıda bulunan ana kattan alınarak nakliyesi sağlanacaktır.  

 
Yeraltında havalandırmayı sağlamak için 4x4 m. boyutlarında havalandırmaa 

kuyusu ve 3x3 m. boyutlarında servis kuyusu açılacaktır. Servis kuyusunda; basınçlı 
hava borusu, temiz su borusu, elektrik kabloları ve kaçış yolu bulunacaktır.  

 
Açılacak rampanın boyutları 5x5 m, cevherde sürülecek galeri boyutları 4,5 x 4,5 

m olacaktır.  
 
Açılacak havalandırma kuyusunun tepesine 2 x 150 kwlık emici fan 

yerleştirilecektir, bu fan ile havalandırma kuyusundan hava çekilecektir. Ana Rampa 
temiz hava girişi olarak kullanılacaktır. Havalandırma galerisi ise kirli hava çıkışı olarak 
kullanılacaktır. Böylece çalışma ortamında bulunan kirleticilerden, patlayıcıların 
patlatılmasıyla oluşan karbonmonoksit gazı ve toz, LHD’lerin çıkardığı egsoz gazları ve 
yer altı sularından dolayı oluşan rutubetli(nemli) hava ortamdan uzaklaştırılacaktır.  

 
Madencilik ile ilgili üretim planları ektedir (Ek-15 İmalat Haritaları). 
 

V.1.10. Yeraltı faaliyetleri sonucu tasman oluşup oluşmayacağı, kontrolün 
nasıl sağlanacağı tahkimat, dolgu vb. İşlemlerin ne şekilde 
gerçekleştrileceği 

 
Hazırlığı ve üretimi yapılacak olan galeriler zaman kaybetmeksizin 

destekleneceği ve üretimi yapılan galeriler dolgu ile doldurulacağı için yeraltı faaliyetleri 
sonucu tasman oluşumu beklenmemektedir. 

 
Yeraltında açılacak olan boşluklarda kaya saplaması, çelik hasır ve yer yer fiberli 

püskürtme beton kullanılacaktır.  
 
Dolgu işlemi; kamyonla, patlatma boşluğunun içine yukarı kottan pasa dökülerek 

sağlanacaktır. Üretim yapılan cevher panolarında meydana gelen boşlukların 
doldurulması  yeraltı kamyonları ile sağlanacaktır. Dolgu için rekup hazırlıkları 
sırasında çıkan pasa  kullanılacaktır. Dolgu malzemesi olarak büyük oranda, 
yeryüzündeki taş ocağından alınan steril malzemeler kullanılacaktır.  
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V.1.11. Depolama işleminin ne şekilde gerçekleştirileceği, miktar ve 
sevkiyatı 

 
Tesisin üretimi aşamasında çıkacak atık ile ilgili ayrıntılı poje 26 Mart 2010 tarih 

ve 27533 sayılı Resmi Gazete yayımlanan ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA 
DAİR YÖNETMELİĞİN 11. Maddesi doğrultusunda (ÇED sonrası ayrıntılı proje 
Bakanlığa sunulacaktır) hareket edilecektir. 

 
Tesiste zenginleştirme işlemi sonucunda yaklaşık olarak günlük 890 ton atık 

malzemesi ortaya çıkacaktır. Flotasyon tesisi katı atığı Flotasyon Tesisi Atık Depolama 
Tesisinde düzenli depolanacak; sıvı ise havuzlara aktarılıp kapalı devre sistemde 
sistemin başına döndürülerek tekrar tesiste kullanılacaktır. 

 
Tablo 52: Flotasyon Tesisi Atık Depolama Tesisi Atık Bilgileri 

Yıllık Katı Atık Üretim Miktarı 267.000 ton 98.889 m3 

Günlük Katı Atık Üretim Miktarı 890 ton 330 m3 

Katı Atık Malzeme Yoğunluğu 2,7 ton/m3   

 
 

V.1.12. Faaliyet ünitelerinde kullanılacak suyun hangi prosesler için ne 
miktarlarda kullanılacağı, 

 
Tesiste su kullanımı dört farklı işlem için gereklidir. 

1. Personelin içme ve kullanımı, 
2. Tesis ünitelerinde zenginleştirme, 
3. Tesiste oluşabilecek tozun engellenmesi, 
4. Tesis alanında tesis içi yollardaki tozun engellenmesi 

 
1-Tesiste  çalışacak personelin kullanma suyu için Kadıköy civarında (tesisin 

kuzeyinden 3 km mesafede) keson, tesis alanı içerisinde ise derin kuyulardan 
faydalanılacaktır. İçme suyu ise Balsa İlçesinden damacana olarak satın alınacaktır.  
İşletme dönemi boyunca en çok 230 personelin çalışması beklenmektedir. Bu 
personelin büyük bir çoğunluğu yöreden temin edilecek olmakla birlikte bir işçinin 
günde 150 litre su tüketeceği kabulü ile günlük içme ve kullanma amaçlı su miktarı 34,5 
m3 olarak tahmin edilmektedir. 

 
2-İşletme döneminde tesiste kullanılacak su miktarı 168 ton/saat (4032 m3/gün) 

olarak planlanmaktadır. Tesisin ilk işletmeye alınması aşamasında bu suyun tamamı 
taze su olarak verilecek olmakla birlikte üretimin başlamasından sonra, tesiste kapalı 
devre çalışma yapılacağından, filtreleme sonrası ve pasa depolama alanından geri 
dönecek su miktarı 134 ton/saat olarak planlanmaktadır. Aradaki kayıp, suyun 
buharlaşması, malzeme nemi olarak kalması ve sistem içindeki kayıplar olarak 
düşünülmektedir. Bu durumda üretim döneminde tesise beslenecek taze su miktarı 34 
ton/saat olarak planlanmaktadır.  

 
3-Cevher hazırlama ünitesi ve tesis içi yollarda toz oluşumunu en aza indirmek 

için kullanılacak su miktarı mevsim şartlarına ve yağış durumuna göre değişmekle 
birlikte, 5 m3/gün su kullanılacağı tahmin edilmektedir. 
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Tesiste ve toz oluşumunun engellenmesinde kullanılacak suyun tamamı, firmaya 
ait, ruhsat sahasında açılacak olan kuyudan karşılanacaktır.  

 
3000 m’lik ishale hattı kazılarak yerleştirilecektir. 1 m derinlik, 80 cm genişlikte 

kazılar yapılacaktır. Su ishale hattı 8’’ çapında, çift hat,  pvc borular vasıtasıyla maden 
alanından tesis alanında inşa edilecek su deposuna nakledilecektir.  

 

V.1.13. Faaliyet ünitelerinde içme ve kullanma amaçlı suların kullanımı 
sonrası oluşacak atık suların özellikleri, miktarı ve arıtma aşamasında 
uygulanacak proses ve atık suyun hangi alıcı ortama ne miktarda, 
nasıl verileceği ,   

 
Tesiste çalışacak olan personelin kullanımından kaynaklanacak atık suyun, 

kullanılacak su miktarı ile eşit olduğu varsayımı ile 4,5 m3/gün olması beklenmektedir. 
Bu atık su, tesis alanı içerisinde inşa edilecek olan sızdırmasız fosseptik yardımı ile 
bertaraf edilecektir. Fosseptik, düzenli aralıklara çektirilerek bertaraf edilecektir. Özel 
sektör ile yapılacak anlaşmalar neticesinde fosseptik belirli arlıklarla çektirilecektir.   

 
Tesiste kullanılacak suyun tamamı geri dönüşümlü olarak sisteme geri 

besleneceğinden sıfır deşarj ilkesinden hareketle herhangi bir atık su deşarjı 
olmayacaktır. Su deşarjı olmayacağından kuru ve akan derelere etkisi olmayacaktır.  

 
Tesisteki bu su tanklarının çevresine herhangi bir sızıntıyı önlemek amacıyla 

ikinci bir beton kalıp yapılacaktır.  
 
Tozun engellenmesi amacıyla kullanılacak olan suyun cevher hazırlama 

ünitesinde kullanılacak olan kısmı, cevher ile birlikte sisteme girecek, yolların 
nemlendirilmesi aşamasında kullanılacak olan su da buharlaşma yoluyla yok 
olacağından, bu aşamada da atık su oluşumu söz konusu olmayacaktır. 
 

V.1.14. Üretim Sırasında Toz Kaynakları ve Oluşacak Toz Miktarı  
 
DEDEMAN tarafıdan planlanan faaliyette metot olarak yer altı madenciliği 

yapılacaktır. Yer altı madenciliğin en önemli avantajı ocak sahası içind yüzeyde 
herhangi bir kazı kazılması ve buna bağlı toz oluşumu söz konusu değildir.  

 
Faaliyetin işletme aşamasında toz oluşturabilecek kaynak; alanda yapılacak 

yükleme ve taşıma işlemleri sırasında oluşacak tozdur. İşletmede toza karşı alınacak 
tedbirler aşağıdaki şekilde özetlenebilir. 

 
• Arazide rüzgarı kesici toprak yığınları oluşturulması, bitkisel rüzgar 

perdeleri ve rüzgar koruyucuları yapılması. 
• Taşıma yapılan kamyonların üstünün branda ile örtülmesi. 
• Ocak içinde hareket eden kamyonlara hız sınırlaması getirilmesi. 
• Savurma yapılmadan doldurma boşaltma yapılması. 
• Ocak sahası içindeki taşıma yollarının sulanması. 

 
İşletme aşamsında günde çıkartılacak tüvenan miktarı 960 kuru-ton olarak 

planlanmıştır. Tesisin maden çıkarma ünitesinin 24 saat (3 vardiyalı) çalışması 
planladığından tesisten 40 ton/saat kapasite ile tüvenana cevherinin taşınması 
planlanmaktadır.  
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Günde 24 saat çalışılacağı varsayımı ile: 

saat
ton

gün
saat

gün
ton 4024/960 =  Malzeme çıkartılarak işlenecektir.  

 

Sökme İşlemi Toz Miktarı 

 

Sökme işleminin yer altında yapılacağı için toz oluşumu ve yayılımı söz konusu değildir.  

, 

Yükleme İşlemi Toz Miktarı 

 

saat
kg

saat
tonX 40,040

ton
kg0.010 =  

 

 

Araçların Hareketi Toz Miktarı 

Ocak alanı içerisinde taşıma işleminde gidiş‐geliş ortalama 4 km uzunluğunda bir yol 
kullanılacaktır. Bir kamyonun ortalama 20 ton taşıma kapasitesi olduğuna göre saate 2 sefer 
yapılacaktır.  

saat
kg

sefer
kmX

saat
seferX 6,542

sefer-km
kg0.7 =  

 

Boşaltma İşlemi Toz Miktarı 

 

saat
kg

saat
tonX 40,040

ton
kg0.010 =  

 

Yukarıdaki hesaplamaların özeti Tablo 53’de sunulmuştur. 
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Tablo 53: Projenin İşletme Aşamasında Ortaya Çıkacak Saatlik Kütlesel Toz Emisyonlar 
Sökme İşlemi Toz Miktarı  ‐ Kg/saat 

Yükleme İşlemi Toz Miktarı  0.40 Kg/saat 

Araçların Hareketi Toz Miktarı  5,60 Kg/saat 

Boşaltma İşlemi Toz Miktarı  0.40 Kg/saat 

Toplam  6,40 Kg/saat 

 

Çalışmaları esnasında oluşacak toplam toz emisyonu kütlesel debileri Sanayi 
Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (SKHKKY); Ek–2 Tablo 2.1 Kütlesel 
Debiler de belirtilen baca dışındaki yerlerden toz emisyonu için verilen 1 kg/saat sınır 
değerini aşmaktadır. SKHKKY Ek 2 de belirtildiği üzere, tesis etki alanında Hava 
Kalitesinin Korunması Yönetmeliğinin Madde-6’da yer alan Hava Kalitesi sınır 
değerlerinin sağlanması gerekmektedir. Bu doğrultuda havada asılı partiküller ve çöken 
tozların Hava Kalitesine Katkı Değerini tayin etmek için toz modellemesi aşağıda 
belirtilen metotla hesaplanmıştır.  
 

Tozun dispersiyon (dağılım ) modellemesi yapılırken kullanılan değerler aşağıda 
yer almaktadır. 
 
 Rüzgâr Hızı (Uh ) 
 Uh = UR[h/Za]M 
 Za=Metre birimiyle verilen anemometrenin zeminden yüksekliği (10 m) 
 h=Etkin baca yüksekliği(m) 
 UR=Temsili rüzgar hızı 
 M ise yayılma sınıfına göre aşağıdaki değerleri alır. 
 Çalışmalardan kaynaklanacak tozun çıkabileceği yükseklik h=10m alınmıştır. 
 
 
 
Tablo 54: Meteorolojik Verilere Göre Yayılma Sınıfları 

Yayılma Sınıfı M 
A (Çok kararsız) 0,09 
B (Kararsız) 0,20 
C/I (Nötral) 0,22 
C/II (Nötral) 0,28 
D (Kararlı) 0,37 
E (Çok kararlı) 0,42 

 
Tozun dağılım modellemesinde Çevre Mevzuatı Hava Kalitesinin Korunması 

Yönetmeliği Ek-2 Formül II kullanılmıştır. 
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İşletmede meydana gelen tozları %80 10 μ‘dan büyük çaplı tozların oluşturacağı 
varsayımı ile çöken tozların hesabında ise Formül III kullanılmıştır. 
  

 
  

 C(x,y,z)=Hava kirlenmesine katkı değeri(mg/m3) 
 z=Tepe noktasının zeminden yüksekliği(m) 
 Q=Emisyon kütlesel debi(kg/h) 
 σz,σy=Yatay ve dikey yayılma parametreleri(m) 
 
 Yatay ve dikey yayılma parametreleri ise aşağıdaki formüller ile hesaplanmıştır. 
 σy=F.xf 
 σz=G.xg 
 

 
Tablo 55: Yatay ve Dikey Yayılma Parametreleri 
 

Mesafe (m) F F G g σy σz 
100 0,876 0,823 0,127 1,108 39 21 
200 0,876 0,823 0,127 1,108 69 45 
300 0,876 0,823 0,127 1,108 96 71 
400 0,876 0,823 0,127 1,108 121 97 
500 0,876 0,823 0,127 1,108 146 124 
600 0,876 0,823 0,127 1,108 169 152 
700 0,876 0,823 0,127 1,108 192 180 
800 0,876 0,823 0,127 1,108 215 209 
900 0,876 0,823 0,127 1,108 237 238 

1000 0,876 0,823 0,127 1,108 258 268 
2000 0,876 0,823 0,127 1,108 456 577 
3000 0,876 0,823 0,127 1,108 637 905 

 
Tablo 56: Yönetmelik sınır değerler 
 

Havada asılı partikül(μg/m3) Çöken toz (mg/m2 gün)

UVS KVS UVS KVS 

300 150 350 650 

 
Yapılan hesaplamlar neticesinde çöken toz miktarı aşağıdaki tabloda ve şekilde 

sunulmuştur. 
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Tablo 57: Çöken Toz Miktarının Mesafeye Göre Değişimi 
 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 2000m 3000m
                       
N 8709 2661 1270 726 484 363 242 181 157 127 30 12 

NNE 8709 2661 1270 726 484 363 242 181 157 127 30 12 

NE 16813 5262 2480 1452 968 665 484 363 308 248 67 30 

ENE 24132 7741 3629 2117 1391 968 726 544 454 369 97 42 

E 24132 7741 3629 2117 1391 968 726 544 454 369 97 42 

ESE 24132 7741 3629 2117 1391 968 726 544 454 369 97 42 

SE 24132 7741 3629 2117 1391 968 726 544 454 369 97 42 

SSE 24132 7741 3629 2117 1391 968 726 544 454 369 97 42 

S 12822 4052 1875 1089 726 484 363 302 236 194 48 24 
SSW 16813 5262 2480 1452 968 665 484 363 308 248 67 30 

SW 16813 5262 2480 1452 968 665 484 363 308 248 67 30 

WSW 24132 7741 3629 2117 1391 968 726 544 454 369 97 42 

W 24132 7741 3629 2117 1391 968 726 544 454 369 97 42 

WNW 24132 7741 3629 2117 1391 968 726 544 454 369 97 42 

NW 24132 7741 3629 2117 1391 968 726 544 454 369 97 42 

NNW 16813 5262 2480 1452 968 665 484 363 308 248 67 30 
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Şekil 8: Çöken Toz Miktarının Mesafeye Göre Değimi 
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Yapılan hesaplamalar neticesin toz dağılım modeli aşağıda özetlenmiştir.  
 

Tablo 58: Toz Dağılım Modeli 
 100m 200m 300m 400m 500m 600m 700m 800m 900m 1000m 2000m 3000m
N 36 11 5 3 2 1 1 1 0.6 0.5 0.1 0.1 
NNE 36 11 5 3 2 1 1 1 0.6 0.5 0.1 0.1 
NE 69 22 10 6 4 3 2 2 1.3 1 0.3 0.1 
ENE 100 32 15 9 6 4 3 2 1.9 1.5 0.4 0.4 
E 100 32 15 9 6 4 3 2 1.9 1.5 0.4 0.4 
ESE 100 32 15 9 6 4 3 2 1.9 1.5 0.4 0.4 
SE 100 32 15 9 6 4 3 2 1.9 1.5 0.4 0.4 
SSE 100 32 15 9 6 4 3 2 1.9 1.5 0.4 0.4 
S 53 17 8 5 3 2 2 1 1 0.8 0.2 0.1 
SSW 69 22 10 6 4 3 2 2 1.3 1 0.3 0.1 
SW 69 22 10 6 4 3 2 2 1.3 1 0.3 0.1 
WSW 100 32 15 9 6 4 3 2 1.9 1.5 0.4 0.4 
W 100 32 15 9 6 4 3 2 1.9 1.5 0.4 0.4 
WNW 100 32 15 9 6 4 3 2 1.9 1.5 0.4 0.4 
NW 100 32 15 9 6 4 3 2 1.9 1.5 0.4 0.4 
NNW 69 22 10 6 4 3 2 2 1.3 1 0.3 0.1 
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Şekil 9: Toz Dağılım Modeli 
 

DEDEMAN yer altı işletmesi ve flotasyon tesisinin bütününe 29.04.2009 tarih ve 
27214 sayı Resmi Gazetede yayınlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve 
Lisanslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak Çevre İzni Alacağını taahhüt 
ve beyan etmektedir.  
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V.1.15. Üretim Sırasında Meydana Gelecek Vibrasyon, Gürültü Kaynakları 
ve Seviyelerin için hesaplamaların yapılması (tesise ait akustik rapor) 

 
Dedeman proje alanında akustik rapor hazırlanmak üzere EKO LAB ÇEVRE 

ANALİZ SAĞLIK HİZMET VE TEKNOLOJİLERİ LİMİTED ŞİRKETİ ÇEVRE 
ANALİZLERİ LABORATUARI tarafıbdan Akustik rapor hazırlanmış ve Ek-16‘da 
sunulmuştur. Raporun özeti aşağıda takdim edilmiştir.  

 
“DEDEMAN Maden San. ve Tic. A.Ş. tarafından BALIKESİR İli, BALYA İlçesi, 

Kadıköy - Patlak Köyü civarında faaliyete geçirilmesi planlanmış,  
 
      Tesisin toplam alanı 33,44 ha’dır. 
 
      Emsal Hesabı: Parsel alanı x 0.50 = Emsal alanıdır.  Bu formüle göre; 
      33,44 ha x 0,50 = 16,72 ha 
       
      Kurulu Alan 16,72 hektardan küçük olduğundan uygundur. 
 
2.Kullanılacak Makine ve Ekipmanların Sayısı ve Türleri 
 
İşletmenin yapım aşamasında aşağıdaki donanım ve araçlar kullanılmıştır. 
 

 
Tablo 59: Kullanılacak Makine ve Donanım Listesi Tablo 1. Kullanılacak Makine ve Donanım 
Listesi 

 
Makine Ve Donanım Adı 
 

Adet 

Betonyer 1 
Beton Pompası 1 

Kompresör 1 

Kamyon 2 

Yükleyici 1 

Arazöz 1 

Jeneratör 1 

 
3.Aynı Anda Çalışma Durumları ve Konumları 
 
Tesisin inşaat aşamasında yukarıda listede verilen tüm makineler kullanılmıştır. 

Ancak bunlar zaman zaman tümü birlikte zaman zaman da ayrı çalışlardır. Dolayısıyla 
çalışma durumları ve konumları konusunda net bir zaman aralığı olamamıştır. 

 
4.Her Bir Ekipmanın Ses Gücü Düzeyi Bilgileri ve Bu Bilgilerin Temin Edildiği 

Referans Kaynak 
 
İnşaat aşamasında kullanılan makine ve donanımların ses gücü düzeyleri 

aşağıda verilmiştir. 
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Tablo 60: Kullanılacak Makine ve Ekipman Listesi ve Ses Gücü Düzeyleri 

Makine Ve Ekipman Adı 
 Adet 

Makinelerin 
Ses Gücü 
Düzeyleri 

Betonyer 1 115 

Beton Pompası 1 115 

Kompresör 1 97 

Kamyon 2 101 

Yükleyici 1 115 

Arazöz 1 101 

Jeneratör 1 97 

 
Bu ses gücü düzeyleri makinelerin motor gücü düzeyleri bilindiği için, TS EN ISO 

3744 standardında belirtilen hesaplama yöntemleri ile hesaplanarak bulunmuştur. 
 
5. İnşaat Faaliyeti Sonucu Oluşabilecek Toplam Gürültü Düzeyinin 

Hesaplanması 
 
Eş değer gürültü düzeyi= Leq = (Toplam Ses Basıncı Düzeyi= Lpt) 
                       n 
LWT = 10 log  Σ10 Lwi/10   

                       İ=1 
 
            LWT = 119,9 dB 
 
Formülüne göre inşaat safhasında makinelerden kaynaklı oluşabilecek ses 

seviyeleri aşağıda hesaplanmıştır. 
 
Daha sonra aşağıdaki formül yardımıyla değişik uzaklıklardaki toplam gürültü 

seviyesi hesaplanabilir. 
 
LpT = LwT + 10 Log (Q/A)              
            A = 4 π r2 

 

Q= Yönelme Katsayısı (Yer düzeyindeki ses kaynağının yarı küresel dağılımı, 
Q=1) 

r = Kaynaktan Uzaklık (m) Lp= Ses Basınç Düzeyi Lw= Ses Gücü Düzeyi 
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Tablo 61: Mesafelere göre hesaplanmış maksimum toplam gürültüler 

 
r (m) 
 

 
LpT (dBA) 
 

Çevresel Gürültünün 
Degerlendirilmesi ve 
Yönetimi (ÇGDY) 
Ek-VIII Tablo-4 e Göre 
(L gündüz ) 

0 119,9  
 
 
 
                    70 dBA 
 
 
 
 

10 88,91 
20 82,89 
30 79,37 
40 76,87 
50 74,93 
100 68,91 
250 60,95 
500 54,93 

 
En yakın yerleşim yeri 1,270 m uzaklıkta bulunan Karaydın Köyüdür. 
 

 
 
 
ISO 9613 -2 standardı madde 5 kapsamında  
 
Proje alnındaki meteorolojik şartları; rüzgâr yön ve hızı, bağıl nem değerleri ve 

sıcaklık değerleri şu şekildedir. 
Proje alanında hâkim rüzgâr yönü; Kuzey 
En fazla esen rüzgârın hızı; 2,7 m / sn 
Bağıl nem; 60 %  
Ortalama sıcaklık; 16 0C 
 
ISO 9613 -2 standardı Madde 7 kapsamında hesaplanan ses azalım faktörleri ve 

değerleri: 
  
Proje alanındaki gürültü azalması; geometrik sapmaya, atmosferik absorbsiyon 

ve muhtelif etkilerden bölgedeki bitki örtüsüne bağlı olarak azalacaktır. Proje alanında 
gürültünün bir engel vasıtası engellenmesi söz konusu olmadığından bariyer etkisi 
hesaba katılmamıştır. 
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Buna göre toplam azalma; 
 
Geometrik sapmaya bağlı azalma: Adiv 
   
Adiv=[20log(d/d0)+11 ]dB 
 
d:kaynaktan alıcıya kadar olan mesafe, m, 
d0:referans uzaklık( 1m) 
     
Atmosferik absorbsiyon: Aatm 
 
Aatm=∞d/1000 
  
Atmosferik azalma katsayısı, sesin frekansına, ortam sıcaklığına ve havanın 

bağıl nemine büyük ölçüde bağlıdır. Bölgenin meteorolojik verilerinden elde edilen yıllık 
ortalama sıcaklık 18 0C, bağıl nem %70 civarındadır. 

 
Bitki örtüsünde kaynaklı azalma: Afol 

 
  2000 merkez frekansında 20<d<2000 mesafesindeki azalma oluşacak azalma 

miktarı 0,08 dB olur. 10<d<20 mesafesindeki azalma 1 alınmıştır. 
 

 
Mesaf
e 

Ses 
basınç 
düzeyi 

Afol Aatm Adiv Net 
ses 
basıncı 

10 88,91 1 0.074 31 56,84 
20 82,89 1 0.148 37 44,76 
30 79,37 0,08 0.222 40,5 38,59 

40 76,87 0,08 0.296 43 33,53 
50 74,93 0,08 0.370 44,9 29,63 
100 68,91 0,08 0.741 51 17,19 
250 60,95 0,08 1.852 58,9 0,38 
500 54,93 0,08 3.705 64,9 0,00 

 
 Bu bölümde toplam ses basınç düzeyinden; bitki örtüsündeki azalım,atmosferik 

azalma, topoğrafik engellemeden kaynaklı azalmadan çıkarılarak net ses düzeyi 
bulunur. Bu değer gürültü kaynaklarından kaynaklanan ses basınç değerlerinin en 
yakın alıcı üzerinde oluşturduğu ses basınç değerlerini verir. Sabit değerleri ve 
formüller TSE standartlarından çıkarılacaktır. Eksi çıkan değerler direk sıfır kabul edilir 
yani ses basıncı etkisini yitirir. 
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6. Hesaplama Sonucu Elde Edilen Değerlerin ÇGDY Yönetmeliği Madde 23 

Çerçevesinde Değerlendirilmesi 
 
Şantiye alanları için çevresel gürültü kriterleri  
 MADDE 23 – (1) Şantiye alanlarından çevreye yayılan gürültü seviyesi ve 

gürültünün önlenmesine ilişkin kriterler aşağıda belirtilmiştir: 
 a) Şantiye alanındaki faaliyet türlerinden çevreye yayılan gürültü seviyesi bu 

Yönetmeliğin ekindeki Ek-VIII’de yer alan Tablo-5’te verilen sınır değerleri aşamaz. 
 b) Konut bölgeleri içinde ve yakın çevresinde gerçekleştirilen şantiye faaliyetleri 

gündüz zaman dilimi dışında akşam ve gece zaman dilimlerinde sürdürülemez. 
 c) Kamu yararı gerektiren baraj, köprü, tünel, otoyol, şehir içi anayol, toplu konut 

ve benzeri projelerin inşaat faaliyetleri ile şehir içinde gündüz trafiği engelleyecek 
inşaat faaliyetleri gündüz zaman diliminde çalışmamak koşuluyla Ek-VIII’de yer alan 
Tablo-5’teki gündüz değerlerinden akşam için 5 dBA, gece için 10 dBA çıkartılarak elde 
edilen sınır değerlerin sağlanması şartıyla, İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün görüşü 
alınarak yetkili idare tarafından verilen izin çerçevesinde sürdürülebilir. 

 ç) Şantiye faaliyeti sonucunda oluşan çevresel gürültü seviyesindeki tonal 
değişimlerde 5 dBA’lık, ani değişimlerde ise TS ISO 9315 standardına göre seviye 
ayarlaması yapılır.  

 d) Şantiye faaliyeti sonucu oluşabilecek darbe gürültüsü, LCmax gürültü 
göstergesi cinsinden 100 dBC’yi aşamaz. 

 e) Faaliyet sahibi tarafından şantiye alanında; inşaatın başlama, bitiş tarihleri ve 
çalışma periyotları ile büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe belediyesinden alınan 
izinlere ilişkin bilgiler inşaat alanında herkesin kolayca görebileceği bir tabelada 
gösterilir.  

 f) Tatil beldelerinde ve turistik alanlarda gerçekleştirilen tüm şantiye faaliyetleri 
büyükşehir belediyesi ve/veya il/ilçe/ilk kademe belediyesinin kararı doğrultusunda 
hafta sonları veya bir kaç ay süre ile tamamen durdurulabilir. 

 
Tablo 62:Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 
 

Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım)  Lgündüz (dBA) 
Bina  70 
Yol  75 
Diğer kaynaklar  70 
 
ÇGDY Yönetmeliğinin 23. maddesinin a bendi çerçevesinde hesaplanan değerler 

Ek-VIII Tablo–5 de verilen sınır değerleri aşmamaktadır. 
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7. İnşaat Alanı Yakınında Konut, Hastane ve Okul Bulunması Halinde Makine ve 

Ekipmanlara Göre Titreşim Yönetmeliğin 25. Maddesi Kapsamında Değerlendirilmesi 
 
İnşaat alanı yakınında okul, hastane, konut vs. bulunmamaktadır. Tesis orman 

alanında yer almaktadır. 
 

Tesisin faaliyette olacağı alanda mevcut gürültü düzeyinin Lgündüz cinsinden tespiti 
amacı ile tesis alanı göz önüne alınarak mevcut gürültü seviyesinin tespiti için sahada 
belirlenen noktalarda ölçümler alınmıştır.  

 
1.   Hastane Tepe 
2.   Eski Flotasyon Altı 
3.   Patlak Köyünün Kuzeyi 
4.   Kabakçal Tepesinin Güneyi 
5.   Köşedede Tepesi 
6.   Bahçeler Mevkii 
7.   Patlak Koyu 
8.   Meşelik 
9.   Grafitaj Eski Zenginleştirme Tesisi 
10. Kocadüz Mevkii 
11. Parlamutçu Tepenin Güneyi 
12. Kırtepe Güneyi 
13. Karakuzu Tepesinin Doğusu 
14. Kabakçal Tepesinin Batısı 
15. Kabaktepe Batısı 
16. Karacaali Deresi 
17. Bahçelerin Batısı 
18. Hastane Tepe Batısı 
Ölçümler 5 dak. olarak yapılmıştır. 

 
Tablo 1. Belirlenen noktalar için ölçülen arka plan gürültü seviyeleri 

 
NOKTA 

ÖLÇÜM 
 TARİHİ 

ÖLÇÜM 
SÜRESİ 

Leq Lmax Lmin 

1 07.06.2010 5 dk 51,1 75,6 37,3 
2 07.06.2010 5 dk 67,4 91,4 36,8 
3 07.06.2010 5 dk 78,5 104,2 39,4 
4 07.06.2010 5 dk 50,3 71,1 37,1 
5 07.06.2010 5 dk 54,7 73,5 38,0 
6 07.06.2010 5 dk 57,2 73,9 37,5 
7 07.06.2010 5 dk 71,8 97,1 38,0 
8 07.06.2010 5 dk 54,6 76,6 36,3 
9 07.06.2010 5 dk 78,1 103,1 38,1 
10 07.06.2010 5 dk 69,7 95,9 36,4 
11 07.06.2010 5 dk 50,0 71,2 40,2 
12 07.06.2010 5 dk 69,4 97,8 35,3 
13 07.06.2010 5 dk 65,6 93,4 36,0 
14 07.06.2010 5 dk 78,7 104,4 36,1 
15 07.06.2010 5 dk 80,2 108,5 39,0 
16 07.06.2010 5 dk 61,0 88,3 35,0 
17 07.06.2010 5 dk 59,1 86,6 34,9 
18 07.06.2010 5 dk 48,1 65,8 34,9 
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V.1.16. Çalışacak Personelin ve Bu Personele Bağlı Nüfusun Konut ve 
Diğer Teknik/Sosyal Altyapı İhtiyaçlarının Nerelerde ve Nasıl Temin 
Edileceği 

 
Arazinin hazırlanması ve inşaat döneminde en yoğun zamanda 30 personel 

çalıştırılacak olup, bu personelin büyük bir kısmı yakın yerleşim yerlerinden alınacaktır. 
Bu sayede hem yakın yerleşimlere iş imkanı sunulmuş, hem de personelin barınma 
ihtiyaçları minimumda tutulmuş olacaktır. Yakından temin edilemeyecek personelin 
konaklama ve altyapı ihtiyaçları için de yakın yerleşim alanlarından birisinde ev 
kiralama yoluna gidilmesi düşünülmektedir. Personel mesai saatlerinde uygun servis 
araçları ile evlerinden alınacak ve geri götürülecektir. 

 
Günlük ihtiyaçların karşılanması amacıyla sahada portatif bir şantiye kurulacaktır. 

Bu şantiyede bir bekçi sürekli istihdam edilecek, diğer personel çalışma saatleri 
içersindeki günlük ihtiyaçlarını buradan temin edeceklerdir. 
 

V.1.17. Tesisin üretimi aşamasında çıkacak atık miktarları, özellikleri bu 
atıklara uygulanacak arıtma yöntemleri, arıtım sonrası atıkların 
kimyasal analizi ve bu atıkların bertaraf işlemleri ( Atık Yönetim Planı) 

 
Tesiste zenginleştirme işlemi sonucunda yaklaşık olarak günlük 890 ton atık 

malzemesi ortaya çıkacaktır. Zenginleştirme işlemi sonucunda gang mineralleri pulp 
şeklinde tikiner ve filtrede susuzlaştırma işlemi yapıldıktan sonra, katı ve sıvı 
birbirinden ayrılacak, flotasyon tesisi katı atığı Flotasyon Tesisi Atık Depolama 
Tesisinde düzenli depolanacak; sıvı ise havuzlara aktarılıp kapalı devre sistemde 
sistemin başına döndürülerek tekrar tesiste  kullanılacaktır. 

 
Tablo 63: Flotasyon Tesisi Atık Bilgileri 
Yıllık Katı Atık Üretim Miktarı 267.000 ton 98.889 m3 

Günlük Katı Atık Üretim Miktarı 890 ton 330 m3 

Katı Atık Malzeme Yoğunluğu 2,7 ton/m3   

 
Flotasyon tesisi atık malzemesi cevherin yan kayacı olan gang minerallerinden 

kuvars, kalsit, granat, epidot, aktinolit-tremolit, klorit ve diyobsitten oluşmaktadır. Söz 
konusu bu malzeme tehlikeli atık kapsamında değildir.  

 
Balıkesir İli, İvrindi İlçesine 3,5 km mesafede Balıkesir-Edremit karayolu üzerinde 

kurulu bulunan Flotasyon Tesisi atık havuzu katı atık numunesinin analiz sonuç raporu 
Ek-17’de verilmiştir.  

 
Orijinal katı atık numunesinin analiz sonucuna göre; maden zenginleştirme 

flotasyon tesisi atık havuzu katı atığının “Tehlikeli atıkların Kontrolü Yönetmeliği” Ek-11 
A: atıkların düzenli depo tesislerine depolanabilme kriterleri tablosunda, tehlikesiz atık 
olarak muamele görecek atık değerlerine uygun olduğu belirtilmiştir. 

 
Flotasyondan kaynaklanacak tehlikesiz atık 26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı 

Resmi Gazete yayımlanan ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR 
YÖNETMELİĞİ MADDE 2, MADDE 5, MADDE 6, MADDE 7, MADDE 10, MADDE 11, 
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MADDE 12, MADDE 13, MADDE 14 doğrultusunda depolama yapılacak, atıkların 
arıtması olmayacaktır. 

 

V.1.18. Atık depolama tesisi, yapısı, boyutları, kapasitesi, geçirimsizliğin 
nasıl sağlanacağı, ömrü. 

 
Flotasyon tesisi atık depolama alanı inşaat çalışmaları, ülkemizde ve dünyada 

katı atıkların düzenli depolandığı projelere uygun olarak yapılacaktır. Katı atıkların 
düzenli depolandığı projelerde, depolama alanının zemin geçirimsizliği dört katman 
vasıtasıyla sağlanmaktadır.  

 
Mineral Tabaka; en az 50 cm kalınlığında çok iyi sıkıştırılmış (k<10-9 cm/sn), 

kilden oluşan sızdırmasız tabaka, yada sentetik kil ( tesis içme suyu koruma havsaında 
kalmadığı için) 

 
Sentetik Membran; mineral tabakanın üzerini kaplayan 2 mm kalınlıkta yüksek 

yoğunluklu polietilen membran, 
 
Koruyucu Geotekstil; sentetik membranı yırtılma ve kopmalara karşı fiziksel 

olarak koruyacak ek tabaka, 
 
Drenaj Tabakası; geotekstil tabakanın üzerinde yer alan en az 50 cm 

kalınlığındaki geçirgenliği yüksek(k<10-4 cm/sn), sızıntı suyunu düzenli depolama 
alanının dışına yer alan su havuzlarına  drene eden tabaka. 

 
Katı atıkların düzenli depolandığı alanlarda taban sızdırmazlığı yukarda verilen 

dört katman ile sağlanmaktadır. Tabana serilen ilk iki katman (mineral tabaka ve 
sentetik membran) asıl sızdırmazlığı sağlayan tabakalar olup, diğer iki katman 
(koruyucu geotekstil ve drenaj tabakası) koruma ve sızıntı suyunun sızdırmasız 
tabakaya kolay ulaşımını sağlamak amaçlıdır. 

 
Flotasyon tesisi atık depolama tesisi alanında, 26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı 

Resmi Gazete yayımlanan ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR 
YÖNETMELİĞİ 16.’ıncı maddesine göre depolama işlemi yapılacaktır. Flotasyon tesisi 
atık depolama tesis alanındaki sızdırmazlığın sağlanabilmesi amacıyla, tabana, 
sıkıştırılmış kalınlığı en az 50 cm’lik doğal geçirimsizlik tabakası ve HDPE jeomembran 
malzemesi serilecektir. Kullanılan jeomembran en fazla 1×10-9 m/s geçirgenliğe sahip 
olacaktır.  

 
Zemin üzerine en az 300 g/m2 birim ağırlıkta koruma amaçlı polipropilen veya 

polyesterden imal edilmiş geotekstil ve üzerine 2,00 mm HDPE geomembran olacak 
şekilde uygulama teknik şartnamesinde belirtilen koşullar dahilinde havuz zeminleri 
hazırlanacaktır. 

 
Depolama işlemi tamamlandıktan sonra flotasyon tesisi atık malzemesinin üzeri 

geçirimsiz hale getirilecektir. Flotasyon tesisi atık depolama tesis alanının üst yüzeyinin 
geçirimsiz hale getirilmesi katı atıkların düzenli depolandığı projelere uygun olarak 
yapılacaktır.  

 
Atık depolana tesisi alanının üzerine, üst kaplaması için; flotasyon tesisi 

atıklarının üzerine 1,00 mm HDPE jeomembran ve üzerine de 500 g/m2 birim ağırlıkta 
polipropilen veya polyesterden imal jeotekstil serilerek kapatılacaktır.  Uygulama 
sonunda üzeri geçirimsiz hale getirilen alanın üst yüzeyine bitkisel toprak serilecektir. 



 
 

137   

 
Katı atık düzenli depolama alanlarında işletme sonrası en önemli sorun depo üst 

yüzeyinin zaman içerisinde erozyon vb. etkenlerle açılması ve depolanan malzemenin 
açığa çıkmasıdır. Flotasyon tesisi atık depolama tesisi, depolama alanında depo üst 
yüzeyinde olabilecek açılmaları önlemek amacıyla yine benzer tesislerde uygulanan 
peyzaj çalışması yapılacaktır. Depo üst yüzeyine bölgeye uygun bitki türleri ekilecek ve 
alanın işletme sonrasında yakın çevresinde bulunan alanlara uyumlu hale gelmesi 
sağlanacaktır. 

 
Planlanan depolama tesisnin haçmi ve kapasitesi aşağıda sunulan tabloda 

özetlenmiştir.  
 

Tablo 64: Planlanan Depolama Tesisi Hacmi ve Kapasitesi 
Kot Depolama Hacmi Kapasitesi

  m3 ton Gün Yıl

275 47.800 129060 145 0,5 

280 56.000 151200 170 0,6 

285 66.500 179550 201 0,7 

290 67.300 181710 204 0,7 

295 68.750 185625 208 0,7 

300 69.400 187380 210 0,7 

305 65.300 176310 198 0,7 

310 63.000 170100 191 0,6 

315 49.500 133650 150 0,5 

320 46.000 124200 139 0,5 

325 46.500 125550 141 0,5 

330 45.000 121500 136 0,5 

335 57.000 153900 173 0,6 

340 66.000 178200 200 0,7 

345 57.000 153900 173 0,6 

350 59.000 159300 179 0,6 

355 65.000 175500 197 0,7 

360 175.000 472500 530 1,8 

TOPLAM 1.170.050 3159135 3542 12
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V.1.19. Projeden kaynaklı asit kaya drenajının oluşup oluşmayacağı 
(cevher tipi, projeden kaynaklı atığın asit üretimi üretmeyeceği ve asit 
maden oluşumu potansiyeli, asit kaya drenajı olması durumunda 
alınması gereken önlemler ) 

 
Asit maden (kaya) drenajı tanımı: Pirit gibi sülfürlü minerallerin su ve hava ile 

reaksiyonu sonucunda sülfirik asit ve demir hidroksit oluşumuna asit maden drenajı 
denir. Madencilik faaliyetleri yapılan alanlara yakın yaşayanların etki altında kaldıkları 
en önemli sorunlardan birisi asit maden drenajından kaynaklanan su kirliliğidir. Sülfürlü 
minerallar içeren kömür, baz metal, uranyum ve diğer metal madenlerinde, sülfürlü 
minerallerin su ve hava ile temas sonucunda oksidasyona uğramasıyla nihai tepkime 
ürünü olarak sülfirik asit (H2SO4) oluşur (Atabey 2005).  

 
 FeS2 + 3.75 O2 + 3.5 H2O → Fe(OH)3 + 2 H2SO4 

Sülfirik asit oluşumunun kaynağı sülfürlü kayaç yığınları, atık barajına terk edilen 
proses artıkları, pirit konsantresi stokları, açık ve kapalı maden ocaklarında yapılan 
kazılarda açılan ve sürekli yüzeylerdir. Asit oluşumu için su, oksijen ve sülfürlü mineral 
gerekir. Ayrıca iklim, hidrolojik koşullar, jeolojik, jeokimyasal, biyolojik, fiziksel ve 
kimyasal faktörler oluşumu engelleyici ya da hızlandırıcı yönde etkilemektedir. Asidik 
maden suları yüzey akıntıları, sızma ve süzülme yoluyla yerüstü ve yeraltısularına 
karışır. Dolayıyla bu yolla çevredeki insan ve hayvan sağlığı ile bitki yaşamı olumsuz 
yönde etkilenmektedir. 

 
Maden işletmelerinde açık işletmelerde pirit içeren seviyelerin hava ve su ile 

teması AMD oluşumunu tetikler. AMD oluşumunun ürünleri olan asidite ve demir, su 
kaynaklarının PH ını düşürerek ve akarsu tabanını demir oksit çökelleriyle kaplayarak 
su kaynakları yok ederler. Demir oksit çökelimi sonunda akarsu yatağı ve çevresinde 
gelişen portakal renkli alanlar asit maden drenajının bir etkisidir. 

 
Pirit içeren maden çürufları AMD oluşturması büyük oranda Thiobacillus 

ferrooxidans bakterisinin metabolik aktivitesi sonucudur.  
 
Asit Maden Oluşumunu Etkileyen Faktörler: 
 
Asit Maden Drenajında(AMD) dört temel faktör rol oynar.1.Asitide, 2.Tuzlanma, 

3.Metal Toksitesi, 4.Sedimantasyondur.  
AMD, sadece su kirliliğine neden olan tek yönlü bir kirletici değil, aksine hem 

doğrudan, hem de dolaylı olarak sayısız sorunlara yol açan, ekonomik sonuçları 
şaşırtıcı derecede büyük olan bir sorundur. Tüm sülfürlü minerallerin jeokimyasal 
reaksiyona girerek ortamdan uzaklaştırılana dek devam eder. (Karadeniz, JMO,konf., 
2004). Sonuç olarak, madenciliğin çevre ilişkilerinin minimize edilerek yönetilmesinde: 
Atıkların cins ve miktarlarının belirlenmesi, atık gölet ve depolarının uzun süreli 
jeoteknik duraylılıklarının doğru belirlenmesi, atıklardaki kirleticilerin uzun dönemdeki 
davranışlarının kestirilmesi, kontrol ve arıtma sistemlerini de öngören projelerin de 
geliştirilmiş olması şeklinde özetlenebilir. Madencilikten elde edilecek ekonomik yarar, 
fayda-maliyet analizlerinde; doğuracağı çevre sorunlarının giderilmesini de öngören bir 
bütün olarak değerlendirilmelidir.  

 
Yukarıda ana başlıklar altında özetlediğimiz önemli çevre sorunları içinde 

,özellikle su ve toprak kaynaklarının ağır metallerce ve toksik elementlerce kirletilmesi 
ile Asit Maden Drenajı(AMD) öne çıkmaktadır. Bu tip kirlenmeler, atık depoları ve 
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atmosfer etkisine açılmış galeri-ocak şevlerinden oluşan sızıntılarla olabileceği gibi, atık 
depoları için yapılan kaya/toprak dolgu barajlarının çökmesi sonucunda ortaya çıkan 
büyük ölçeklerde ağır metal kirlenmeleri dolayısıyla bölgesel felaketlere neden 
olmaktadır. AMD düşük PH nın yanı sıra, içerdiği yüksek sülfat ve ağır metal 
konsantrasyonlarından dolayı çevreyi-bölgeyi olumsuz yönde etkilemektedir. AMD 
başladıktan sonra durdurulması çok zor ve kontrolü çok pahalıdır. 

 
Asit Maden Drenajının Önlenmesi: 
 
Asit Maden Drenajına uygulanan arıtma, kimyasal olarak asiditenin nötrölizayonu 

ve onu izleyen demir ve diğer süspanse halindeki katıların çökeltilmesi aşamalarından 
oluşur. 

 
• Asit maden drenajında asiditenin nötrolizasyonunda kullanılacak 

kimyasalları eklemek için sistem 
• Asit maden drenajı ile nötrolizasyonu sağlayan kimyasalları karıştırmak 

için bir sistem 
• Fe, Mn, ve diğer metal çökelleri uzaklaştırmak için çökeltme tankları 

gereklidir. 
 
En yaygın giderim yöntemleri, kimyasal yöntemlerdir. (Kireç veya diğer alkali 

bileşenler kullanılarak nötralizasyon gibi). 
 
AMD nin giderilmesinde kullanılan kimyasallar: CaCO3, Ca(OH)2, Na2CO3, 

Ammony. 
 
Ruhsat Sahasının Asit Maden Drenajı (AMD) Durumu: 
 
Balya – Dedeman Madencilik sahasında kurşun – çinko – kurşun cevherleşmesi 

Tersiyer yaşı volkanitler ile Permiyen yaşlı kireçtaşı dokanağında gelişmiştir. Dasitler 
kireçtaşı blokları içine farklı seviyelerde değişik boyutlu sokulumlar ile girmiş ve 
cevherleşmeler bu sokulumların kireçtaşı ile olan alt ve üst dokanakları boyunca 
düzensiz şekilli metalik cevherleşmeler oluşmuştur. Ayrıca dasitler içerisinde 
cevherleşmeler ve piritler saçınımlı ve damarcıklar  halinde bulunmaktadır. 
Cevherleşmeyi tektonik dokanaklar boyunca taşınmış hidrotermal çözeltiler oluşturduğu 
bölgede çalışan araştırmacılar tarafından ifade edilmektedir. 

 
Ruhsat Sahasında Önem Sırasıyla Asit Maden Drenajında Rol Oynayacak 

Sülfürlü Mineraller: 
Mineral    Formül  

Galenit     PbS 

Pirit     FeS2 

Sfalerit     ZnS 

Kalkopirit    CuFeS4 

Pirotin     FeS 

Arsenopirit    FeAsS 

Realgar    AsS 

Orpiment    As2S3 

Tennantit    Cu2As2S 
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Balya madeni örneklerinin mikroskopta ve karot örneklerinde yukarıdaki sülfürlü 
minerallerin bulunduğu tespit edilmiştir.  Bu güne kadar yapılan çalışmalarda güneyde 
ruhsat sahası dışında (diğer işletmenin ruhsat sahası içinde) ve kuzeyde eski 
işletmeden pasaların bulunduğu bölge de asit maden drenajının etkileri yıllardır 
görülmektedir. Bu sahadan alınan su örneklerinde  

 
İşletme esnasında atmosferik şartların kayaçlar üzerindeki etkisi ile açık 

ocaklarlar, cevher , pasa ve atık depoları ve kırma – öğütme tesisleri civarı asit maden 
drenaj yönünden potansiyel AMD etkisindeki sahalar olacaktır. Bu alan yaklaşık 2 km2 
dir. 

 
Asit maden etkisine karşı işletme esnasında jeokimyasal model oluşturularak 

yukarıda bahsedilen asit maden oluşumunu artıran etkenlerin ortadan kaldırılması için 
önleyici ve arıtma projelerinin oluşturulması gerekmektedir.  

 

V.1.20. Projede proses atığı dışında oluşacak katı atıklar ile atık yağların 
miktarı ve bertarafı, 

 
Tesisin işletme döneminde 230 personel çalışacak olup, evsel nitelikli katı atık 

oluşumu söz konusu olacaktır. 
 
Personel kaynaklı evsel nitelikli katı atıklar, 30 personelden kaynaklanacağından, 

oluşabilecek en fazla katı atık “230 kişi x 1,34 kg/kişi = 308,2 kg/gün” olarak tahmin 
edilmektedir.  

 
Evsel nitelikli katı atıklar 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri 
doğrultusunda değerlendirilebilir katı atıklar ayrılarak ağzı kapalı plastik çöp 
kovalarında biriktirilerek Kalkım Belediyesinin Katı Atık depolama alanlarına sevkiyatı 
sağlanacaktır.  

 
Evsel nitelikli katı atıkların toplanmasında, geri dönüşümü mümkün olan atıkların 

ayrı olarak toplanmasına dikkat edilecek ve bu özellikteki atıklar ayrı olarak 
değerlendirilecektir. Ambalaj atıklarının bertaraf edilmesinde 24/06/2007 tarih ve 26562 
sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü” yönetmeliğine uyulacaktır. 

 
İş makinelerinin bakımları, bakım istasyonlarında yaptırılacak olduğundan 

faaliyetleri sırasında herhangi bir atık oluşması söz konusu olmayacaktır. Ancak 
zorunlu hallerde iş makinelerinin tamiri ve bakımının arazide yapılması durumunda 
oluşabilecek atık yağlar sızdırmasız kapalı kaplar içerisinde biriktirilerek, 30.07.2008 
tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 
hükümleri uyarınca atık motor yağlarını toplamak ve bertarafını gerçekleştirmek üzere 
Lisanslı Firmalara verilecektir. Bu işlemler esnasında 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine 
uyulacaktır. 

 
 İşletme aşamasında kullanılacak makine ve teçhizatın bakım ve onarımı sahada 

yapılmayacağı için; proje alanında atık yağ, tehlikeli atık, atık pil, atık lastik ve akü 
oluşması söz konusu değildir.  

 
İnşaat işlemleri sırasında 31/08/2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ve 
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25/11/2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”’nde belirtilen tüm hususlara 
uyulacaktır.  

 
Personel yemek ihtiyacı bir yemek firmasından satın alınarak karşılanacak olup, 

tesiste yemek yapılması söz konusu değildir. Ancak tesiste yemek yapılması halinde 
meydana gelecek atık bitkisel yağlar, toplanarak 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği”’ne uygun olarak lisans almış bitkisel yağ bertaraf tesislerine 
gönderilecektir. Bu husus DEDEMAN’ın taahhüdü altındadır. 

V.1.21.  Projede proses atığı dışında oluşacak sıvı atık miktarı ve bertarafı 
 

İşletme döneminde tesiste kullanılacak su miktarı 168 ton/saat (4032 m3/gün) 
olarak planlanmaktadır. Tesisin ilk işletmeye alınması aşamasında bu suyun tamamı 
taze su olarak verilecek olmakla birlikte üretimin başlamasından sonra, tesiste kapalı 
devre çalışma yapılacağından, filtreleme sonrası ve pasa depolama alanından geri 
dönecek su miktarı 134 ton/saat olarak planlanmaktadır. Aradaki kayıp, suyun 
buharlaşması, malzeme nemi olarak kalması ve sistem içindeki kayıplar olarak 
düşünülmektedir. Bu durumda üretim döneminde tesise beslenecek taze su miktarı 34 
ton/saat olarak planlanmaktadır. 

 
Tesisin atıksu akışı aşağıdaki çizelgede açıklanmıştır. 
 

 
Çizelge 2: Üretim Sürecinde Su Kullanımı 

 
Tesiste suyun geri dönüşümlü olarak kullnılacak olması nedeni ile üretimden 

atıksu oluşmayacaktır.  
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V.1.22. İnsan Sağlığı ve Çevre Açısından Riskli ve Tehlikeli Projeler 
 

Üretim aşamasında yapılacak olan işlerden dolayı iş kazalarının olması 
muhtemeldir. Bu tür kazaların olmaması için gerekli tüm önlemler alınacak, DEDEMAN 
tesisine 4857 sayılı İş Kanuna uygun olarak “İşletme Belgesi “ almayı taahhüt ve beyan 
etmektedir.  
 

V.1.23. Sağlık Koruma Bandı Mesafesi 
 

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte belirtilen inceleme 
kurullarınca işletmelerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı etkiler ve kirletici unsurlar 
dikkate alınarak, Sağlık Bakanlığı’ndan uygun görüş alınarak ve Sağlık Bakanlığınca 
belirlenecek  esas, usul ve referans mesafelere uygun olarak sağlık koruma bandı 
mesafesi tespit edilecektir.  

 
Tesis etrafında her yönden tesis mülkiyet sınırından içeriye doğru 20 m sağlık 

koruma bandı mesafesi önerilmektedir. 
 
Yetkili makamca onaylanan sağlık koruma bandı mesafesi imar planına işlenecek 

ve bu mesafeler ilgili imar müdürlüğü veya ilgili kurumca korunacaktır. 
 

V.1.24 Proje alanında kültür ve tabiat varlıkları durumu 
 

Proje içinde kültür ve tabiat varlıkları bulunmamaktadır. 
 

V.1.25. Diğer Faaliyetler 
 

Kurşun-çinko flotasyon tesisinin kurulacağı alanda, yeraltı suyunun izlenmesi 
açısından, tesis (pasa/katı atık alanı) sınırının 50 m menbasında 1 (bir) ve 150 m 
mansabında 1 (bir) olmak üzere, yer altı su seviyesinden +20 m derinliğinde toplamda 
2 (iki) adet gözlem kuyusu açılacaktır. Gözlem kuyuları su sondaj kuyusu tipinde, delik 
çapı 10 ¾ inç, techiz çapı 6 5/8 inç olacaktır. Kuyuların 0-5 metresi çimentolu karışım 
ile tecrit edilerek, kuyuların üstünde en az 2’lik kör tapa bırakılacaktır. Ayrıca, kuyularda 
aylık seviye rasatları, kimyasal ve ağır metal analizleri yapılarak, tesis işletme 
süresince ve tesis işletmeye kapatıldıktan sonra 24 ay süresince gözlem kuyusundan 
aylık numune alınarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Teknik Usuller Tebliği Tablo 4 
ve 5 de belirtilen parametrelere göre analizleri yaptırılacak ve sonuçları her ay aylık 
numune sonuç raporları olarak İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne sunulacaktır. Ayrıca 
bahsi geçen gözlem kuyuları tesis faaliyete başlamadan açılacak su numuneleri 
alınarak analizleri yaptırılacaktır. 
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V.2. Projenin Sosyo-Ekonomik Çevre Üzerine Etkileri 
 

(Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları; Yaratılacak İstihdam İmkanları, Nüfus 
Hareketleri,) 
 

Tesiste, Faaliyetin inşaat döneminde 30, işletme döneminde 30 kişi çalıştırılması 
planlanmaktadır. Bu personelin büyük bir bölümü, çevre yerleşimlerden temin 
edilecektir. Bu nedenle yörede belirgin bir nüfus ve göç hareketi olmayacaktır. 

 
Maden işletmesinde mühendis, teknik ekip, işçiler ve diğer ekiplerden oluşan 200 

kişi vardiya usülü, tesiste kalan personel balya ilçesi mücavir alan içinde kalan 
misafirhanelerde istihdam edilecektir.  

 
Tesisin yapılması ile elden çıkarılacak tarım alanı olmaması nedeniyle, yöre 

halkının mevcut geçim kaynakları etkilenmeden ilave geçim kaynakları ortaya çıkmış 
olacaktır. 

Bunun dışında, dışarıdan alınacak diğer hizmetler içinde ayrıca bir katma değer 
yaratılacaktır. 



 
 

144   

 

BÖLÜM VI: İŞLETME PROJE KAPANDIKTAN SONRA OLUŞABİLECEK VE 
SÜREN ETKİLER VE BU ETKİLERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER: 
 
VI.1.Madencilik Faaliyetleri Sonucu Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden 
Kazandırılması Yönetmeliği gereğince hazırlanacak Doğa Geri Kazanım 
Planı 
 

Faaliyet sahası orman alanı olduğundan bu yönetmelik uygulanmayacaktır.  
 
VI.2. Reklamasyon Çalışmaları 
 

Tesiste üretimin sona ermesi aşamasında, mevcut tüm tesisler sökülerek, 
kullanılır durumda olanlar ya satılacak ya da firmanın başka bir işletmesinde 
kullanılmak üzere nakledilecektir. Arazi üzerinde hiçbir yapı bırakılmayacak, kalıcı 
tesisler ise gerekli düzenleme işlemleri (makinelerin çıkarılması, vb.) yapılarak 
bırakılacaktır. 

 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında proje sahasında ve çevresinde bulunan 

sürekli veya mevsimlik akış gösteren akarsu yataklarına ve Sulak alanların Korunması 
Yönetmeliği Madde 15 gereği yönetmelik kapsamına giren alanlara, katı veya sıvı atık, 
proses atığı atılmayacak, pasa veya malzeme doldurulmayacak, dere yataklarından 
malzeme temin edilmeyecek ve bu akarsu yataklarının doğal akışları 
değiştirilmeyecektir. 

 
Tesisin Kapatılması Sonucu Tesis Suyu İçin Yapılacak İşlemler. Sulu Ortamda 

Çalışan Makineler; 
 
Değirmen: Değirmen içindeki malzemenin tamamı öğütülecek son aşamada 

değirmene su girişi durdurulacak değirmen boğazından malzeme gelişi durana kadar 
değirmen döndürülecek boğazdan malzeme gelişi bittikten sonra değirmen 
durdurulacaktır. Değirmen kapağı açılarak buradaki malzeme değirmen altına 
boşaltacak hesaben 3-4 ton civarında ki katı malzeme flotasyon tesisi atık depolama 
tesisine gönderilecektir. Sulu kısımda kanallardan tikinere akıtılacak, burada boşaltma 
sırasında kaçan ince partiküller tikinere alınarak susuzlaştırma sağlanacak. 

 
Klasifikatör: Klasifikatör içindeki malzeme su kesilerek değirmen duruşundan 

sonra bir müddet daha çalıştırılacak takribi 5-6 ton civarındaki katı malzeme klasifikatör 
arkasından klasifikatör yanına alınacak bu malzemede flotasyon tesisi atık depolama 
tesisine gönderilecektir. Klasifikatör alt tapası açılarak kanallar vasıtasıyla sulu 
malzeme tikinere gönderilerek susuzlaştırılacak. 

 
Kondüsyoner Tanklar: Kondüsyoner tankların alt tapaları açılarak buradaki, 

malzeme tikinere gönderilecek ve orada susuzlaştırma işlemleri yapılacaktır. Daha 
sonrada filtre edilip katı malzemeler flotasyon tesisi atık depolama tesisine 
gönderilecektir. 

 
Flotasyon Selülleri: Flotasyon selülleri  alt tapaları sırasıyla açılarak buradaki 

malzemeler tesis içi kanalları ile tikiner ve oradan da filtrelere beslenecek ve 
susuzlaştırma sağlanacaktır. Katı malzeme flotasyon tesisi atık depolama tesisine 
gönderilecektir. 
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Tikinerler: Tikinerler içlerindeki katı malzemeyi tamamını alttan alarak 

çalıştırılacak ve filtrelere verilecek filtrelerde susuzlaştırılacak  katı malzemeler 
flotasyon tesisi atık depolama tesisine gönderilecek. 

 
Filtreler: Filtreler içinde hacimsel olarak bir katı ve sıvı olmayacak ancak filtre 

yüzeyi temizlenecek buradaki sularda mevcut havuzlarda biriktirilecek buradan kaçan 
partiküller havuzlarda serbest çökelme ile çöktürülecek havuzlardaki suyun alınması ile 
bu katı madde flotasyon tesisi atık depolama tesisine gönderilecektir. 

 
Havuzlardaki Sular: Katı ve sıvı ayrımı yapıldıktan sonra sıvı atıklar havuzlarda 

depolanacaktır. 
 
Tesis durdurulmaya karar verildiğinde tedricen kapasite düşürülecek ve 

durdurmaya yakın en az tüvenan cevher ve en az su besleme seviyelerine inilecek, 
durdurma sonunda katılarda kalan %10’luk sıvı kaybı ve buharlaşması da hesaba 
alınırsa 1.500-2.000 ton su havuzlarda kalmış olacaktır. Bu suyun havuzlardan 
boşaltılması için; 

 
1- Havuzlardaki sulardan numune alınarak analizi yaptırılacak numune alım işi ve 

analizi İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün gözetiminde yapılacak analiz sonuçlarına 
bağlı olarak alıcı ortama deşarj edilecektir.  

 
  2- Havuzlardaki suların analiz sonuçlarının, 13.02.2008 tarih ve 26786 

sayılı “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ile değişik 31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren  “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”nde belirtilen deşarj 
kriterlerinin sağlamaması durumunda buradaki sular tankerlerle en yakın arıtma 
tesisine taşınarak burada arıtılacaktır. 

 
Bu alternatiflerinin seçimi sonucu oluşacak bertaraf yönteminde 13.02.2008 tarih 

ve 26786 sayılı resmi gazete yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişik, 31.12.2004 Tarih ve 25687 
Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.  

 
VI.3. Arazi Islahı 

 
Tesis ünitelerinin sökülmesinden sonra, ya bina yıkılarak arazide topoğrafyaya 

uygun gerekli düzenleme çalışmaları tamamlanacak ve bu alanlar çevre bitki örtüsüne 
uygun olarak bitkilendirilerek doğaya uygun hale getirilecektir. Ya da bina başka bir 
kurum ya da şahsa kiralanacak veya satılacaktır. Bu durumda binalar yıkılmadan 
sadece tesisi üniteleri sökülerek bırakılacaktır.  

 
Depolama işlemi tamamlandıktan sonra flotasyon tesisi atık malzemesinin üzeri 

geçirimsiz hale getirilecektir. Flotasyon tesisi atık depolama tesis alanının üst yüzeyinin 
geçirimsiz hale getirilmesi katı atıkların düzenli depolandığı projelere uygun olarak 
yapılacaktır.  

 
Atık depolana tesisi alanının üzerine, üst kaplaması için; flotasyon tesisi 

atıklarının üzerine1,00 mm HDPE jeomembran ve üzerine de 500 g/m2 birim ağırlıkta 
polipropilen veya polyesterden imal jeotekstil serilerek kapatılacaktır.  Uygulama 
sonunda üzeri geçirimsiz hale getirilen alanın üst yüzeyine bitkisel toprak serilecektir. 
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Katı atık düzenli depolama alanlarında işletme sonrası en önemli sorun depo üst 
yüzeyinin zaman içerisinde erozyon vb. etkenlerle açılması ve depolanan malzemenin 
açığa çıkmasıdır. Flotasyon tesisi atık depolama tesisi, depolama alanında depo üst 
yüzeyinde olabilecek açılmaları önlemek amacıyla yine benzer tesislerde uygulanan 
peyzaj çalışması yapılacaktır. Depo üst yüzeyine bölgeye uygun bitki türleri ekilecek ve 
alanın işletme sonrasında yakın çevresinde bulunan alanlara uyumlu hale gelmesi 
sağlanacaktır.  

 
 

VI.4.Mevcut Su Kaynaklarına Etkiler 
 

İşletmenin tamamlanmasından sonra tesis alanı içerisinde su bulunan ya da su 
üretecek hiçbir faaliyet bırakılmayacaktır. 
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BÖLÜM VII: PROJENİN ALTERNATİFLERİ 
 

(Bu bölümde teknoloji, alınacak önlemlerin alternatiflerinin karşılaştırılması 
yapılacak ve tercih sıralaması belirtilecektir.) 
 

Proje için yer seçimi çalışmaları yapılırken üzerinde durulan en önemli etken 
hammadde kaynaklarına yakın olmasıdır. Bu nedenle flotasyon tesisinin maden 
sahasına yakın bir alanda yapılması planlanmıştır. Burada önemli olan bir hususta 
seçilen yerin arazi kullanım durumunun da yer seçim çalışmalarını etkilemesidir. Uygun 
bir topoğrafya bulunduğunda bu alanın tarım alanı olması yer seçimini olumlu 
etkilediğinden öncelikle bu özellikteki alanlardan kaçınılmış, yerleşim yerlerinin 
konumları, ulaşım ve su temini gibi etmenler de dikkate alınarak, bozuk orman 
niteliğinde 6. Snıf arazilerden   en uygun alan seçimine gidilmiştir.  

 
Bu alan dışında alternatif olabilecek alanların tamamı için gerekli eleme 

değerlendirme işlemleri yapılmış ve çevresel açıdan da en uygun alan seçimi yapılarak, 
tesis için kullanılacak araziler  DEDEMAN MADENCİLİK A.Ş tarafından kiralanacaktır. 

 
 Cevher hazırlama ve zenginleştirme tesisi, bugün bu tip cevherler için 

uygulanmakta olan en uygun teknoloji olduğundan alternatif bir teknoloji araştırmasına 
gidilmemiştir. Ancak uygulama içerisinde su kullanımını minimumda tutmak ve çıkacak 
atık suyun deşarj edilmesini ortadan kaldırmak için flotasyon operasyonunda değişik bir 
uygulamaya gidilmesine karar verilmiştir. Hem doğal kaynak olarak suyun minimum 
kullanılması hem de çevresel anlamda atık  su oluşumunun önlenmesi açısından bu 
alternatif önemli avantajlar yaratmaktadır. 

 
Dış piyasaya yapılacak olan nakliyat limandan gerçekleştirilecektir. Bu liman 

seçim aşamasında 3 alternatif bulunmaktadır. Bandırma Limanı (91 km), Karabiga 
limanı (140 km), İzmir limanı (190 km). Faaliyet alanına en yakın liman Bandırma 
limanı olduğu için, nakliyat masrafları düşünülerek burası tercih edilmektedir. Ancak 
zorunlu durumlar oluşması durumunda diğer alternatifler de kullanılacaktır. 
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BÖLÜM VIII: İZLEME PROGRAMI 
 
 
VIII.1. Projenin İnşaatı İçin Önerilen İzleme Programı, Projenin İşletmesi ve İşletme 
Sonrası İçin Önerilen İzleme Programı ve Acil Müdahale Planı 

 
 İNŞAAT DÖNEMİ İÇİN ÖNERİLEN İZLEME PROGRAMI 

 
Bu raporda taahhüt edilen hususlar ve açıklamlar inşaat, işletme ve işletme 

sonrası aşamasında yapılacak çevresel kontrol ve izleme planı Çevre ve Orman 
Bakanlığınca belirlenen sürelerde yapılacaktır.  

 
 FAALİYETİN İŞLETMESİ VE İŞLETME SONRASI İÇİN ÖNERİLEN 

İZLEME PROGRAMI 
 

Kurşun-çinko flotasyon tesisinin kurulacağı alanda, yer altı suyunun izlenmesi 
açısından, tesis (pasa/katı atık alanı) sınırının 50 m menbasında 1(bir) ve 150 m 
mansabında 1 (bir) olmak üzere, yer altı su seviyesinden +20 m derinliğinde toplamda 
2(iki) adet gözlem kuyusu açılacaktır. 

 
 Gözlem kuyuları su sondaj kuyusu tipinde, delik çapı 10 ¾ inç, techiz çapı 6 5/8 

inç olacaktır. Kuyuların 0-5 metresi çimentolu karışım ile tecrit edilerek, kuyuların 
üstünde en az 2’lik kör tapa bırakılacaktır.  

 
Ayrıca, kuyularda aylık seviye rasatları, kimyasal ve ağır metal analizleri 

yapılarak, tesis işletme süresince ve tesis işletmeye kapatıldıktan sonra 24 ay 
süresince gözlem kuyusundan aylık numune alınarak, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, 
Teknik Usuller Tebliği Tablo 4 ve 5 de belirtilen parametrelere göre analizleri 
yaptırılacak ve sonuçları her ay aylık numune sonuç  raporları olarak İl Çevre ve 
Orman Müdürlüğü’ne sunulacaktır. 

 
Ayrıca 21 Kasım 2008 tarih ve 27061 Resmi Gazete’de yayınlnarak yürürlüğe 

giren Çevre Denetimi Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Çevre Yönetim Birimi 
kurmayı veya bağımsız ve Çevre ve Orman Bakanlığıdan yeterlik almış Çevre 
Danışmanlık firmalarıdan danışmanlık hizmeti almayı taahhüt ve beyan etmektedir.  

 
 ACİL EYLEM PLANI 

 
Deprem: Tesis, deprem durumunda en az hasar görecek şekilde inşa edilecektir. 

Herhangi bir can ve mal kaybına neden olmayan deprem olması durumunda; sistem 
sorumluları her alanda gerekli tüm kontrolleri yapacaktır. Acil bir durumun oluşması 
ihtimaline karşı “Acil Durum Ekibi” hazırda bulundurulacaktır.  

 
Deprem sırasında; personelin içerde ve dışarıda en korunaklı yerlere geçmelerini 

sağlamak amacıyla güvenli olabilecek alanlar, tatbikatlar yapılarak önceden 
bildirilecektir.  

 
Deprem sonrasında; yaralılar varsa kurtarma ekibi yaralıları kurtarma işlemini 

sürdürecek ve ilk yardım ekibi yaralılara ilk müdahalesini yapacaktır. Haberci, gerekli 
yerlere (itfaiye, hastane vb.) haber verecektir. Artçı sarsıntılar göz önünde 
bulundurularak diğer personelin dışarıda güvenli bir yerde beklemesi sağlanacaktır. 
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Ateşli ve elektrikli aletlerin kullanımı gerektiği takdirde herhangi bir patlama tehlikesi 
göz önünde bulundurularak bu aletler kullanılacaktır. 

 
Atıkların bulunduğu alanlardaki ve prosesteki hasarlar tespit edilecektir. Atıkların 

çevreye yayılmasını engelleyecek önlemlerin alınması sağlanacaktır. 
Yangın: İtfaiyenin gelme süreci içinde, ilk müdahale için depolarda yangın 

dolapları bulundurulacaktır. Tesiste, acil bir durumda uygulanacak etkili önlemler, olası 
acil durumlar göz önüne alınarak tesisin proje ve inşaat aşamasında dizayn edilecektir. 
Acil bir durumda meydana gelecek zararları en aza indirmek amaçlanmaktadır.  

 
Tesiste çalışan personel, oluşabilecek acil bir durumda, müdahale 

organizasyonunu gerçekleştirme ve panik yaşanmaması için gerekli önlemlerin 
alınabilmesi konusunda bilinçlendirilecektir.  

 
Tesiste meydana gelebilecek herhangi bir acil durumda ilk müdahalenin 

yapılması amacıyla Acil Durum Ekibi oluşturulacaktır. Yangın, deprem ve benzeri 
afetlerde binada bulunanların tahliyesini sağlamak, olaya ilk müdahaleyi yapmak, 
arama-kurtarma ve söndürme olaylarına katılmak bu ekibin görevleridir.  

 
Sorumlu, çalışma saatinin başlangıcından bitimine kadar sorumlu olacak, 

yangına karşı korunma önlemlerini kontrol etmek ve aldırmakla yükümlü olacaktır. Bu 
görev mesai saati dışında gece bekçisinin olacaktır.  

 
Tesiste olası bir yangın durumunda ilk müdahalenin yapılması için aşağıda 

belirtilen ekipler kurulacaktır.  
 
a) Söndürme ekibi, 
b) Kurtarma ekibi, 
c) Koruma ekibi, 
d) İlk yardım ekibi.     
 
Ekiplerin Görevleri ve Sorumlulukları: 
 
a) Söndürme Ekibi:  
 
Öncelikle yangının söndürülmesinden sorumludur. Yangını haber alan ekip 

personeli söndürmede kullanılması gereken cihaz ve teçhizatı ile birlikte yangın 
mahalline en kısa sürede ulaşıp söndürme ve yangının yayılmasını önleme 
çalışmalarına başlar. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereler kapalı ama 
kilitsiz tutulur. Görevliden başkasının yangının bulunduğu bölgeye yaklaşmasına izin 
verilmez. Yangın kapalı alanda ise gaz maskeleri kullanılır. Açık alandaki yangınları 
söndürme işlemi rüzgar arkaya alınarak önden arkaya doğru söndürülür. Eğer tesis 
yakınında bulunan orman arazisinde yangın çıkmışsa, kama-kürek ile ilk müdahale 
yapılacak ve Orman İşletme Müdürlüğü’ne haber verilecektir.   

 
b) Kurtarma Ekibi:  
 
Yangının çıktığı bölgede ve yayılması muhtemel bölgede bulunan öncelikle 

insanları bölgeden kurtarmak ve tehlike bölgesinin dışına çıkarmakla görevlidir.  
 
Bu ekip ikinci öncelikle yangın bölgesinde bulunan değerli evrak ve malzemeler 

ile taşınabilir malları yangından uzaklaştırmak  ve toplanma bölgesine ulaştırmakla 
görevlidir. Makinelerin hazır olmasında sorumludur.   

 
c) Koruma Ekibi:  
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Kurtarma bölgesine ulaştırılan malzeme ve diğer cisimleri her türlü talana karşı 

ve başka şekilde zarar görmesine karşı korumak, yangın mahalline görevlilerin 
dışındaki çalışanların girişine engel olmakla görevlidir. Bu ekip aynı zamanda tesisteki 
eksik personel sayısını bildirip, bulunabileceği bölüme süratle söndürme ve kurtarma 
ekibine bildirecektir.  

 
d) İlk Yardım Ekibi:  
 
Toplanma bölgesinde görev yapar ve bölgeye getirilen yaralıların ilk 

müdahalelerinin yaparak sevkine refakat edere. Bu ekip aynı zamanda ambulans, 
hastane koordinasyonunu sağlamakla birlikte sevk edilen personel varsa takibini yapar. 
İlk yardım ekibi acil durumlarda ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzemenin hazır 
bulundurulmasından da sorumludur. 

 
Tesiste bulunan tüm yangın ekipmanları, 27/11/1973 tarihli ve 7/7551 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı 
Maddelerle Çalışılan İş Yerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük, 
4/12/1973 tarihli ve 7/7583 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne uygun olarak yerleştirilecektir. Tesisin yangından 
korunma tedbirleri çerçevesinde 26.07.2002 tarih ve 24827 sayılı Resmi Gazete 
yayımlanan “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine 
uyulacaktır.  

 
Sabotaj: İşletmede güvenlik, “Güvenlik Amiri” tarafından sağlanacaktır. Güvenlik 

birimi sabotajın yapılmasını engeller ve sabotaj meydana gelmişse Emniyeti anında 
haberdar eder. “Acil Hal Müdahale Ekibi” derhal müdahaleye başlayacaktır. Eğer 
sabotaj gerçekleşmemiş fakat ihbar alınmış ise derhal Ekip Başı haberdar edilip 
çalışanlar şirketin yine ekip başının belirleyeceği güvenli bir bölgesine tahliye 
edilecektir. Emniyet durumdan haberdar edilecektir. Eğer sabotaj başlamış ise Emniyet 
karakoluna bir şekilde haber verilir. Acil Hal Ekibi can ve mal kaybını azaltmak için 
çalışırlar. Bütün makineler kapatılır.  

 
Proses Arızaları: Proses arızaları, sistemin tek bir ünitesinde olabileceği gibi 

tümünde de çıkabilir. Tesislerdeki kaza riskini mümkün olduğu kadar düşük tutmak için 
bu tesisleri kullanan araçların ve yapının düzenli ve detaylı olarak denetimi ve bakımı 
yapılacaktır. Denetim işlemleri esnasında proseste kullanılan araçlar, depolama 
alanları, acil durum için kullanılan araçlar, izleme/denetleme ekipmanları ve güvenlik 
aletleri incelenir. Bu süreç içinde genelde, ekipmanlarda meydana gelen arızalar, 
tesiste meydana gelen veya gelmesi olası zararları, (yapının mukavemeti ile ilgili 
hususlar -sağlamlığı /çürüklük), operatör hataları kontrol edilecektir. 

 
Proseste meydana gelecek herhangi bir alarm durumunda operatör “Acil Durum 

Ekibi”ne haber verilip verilmeyeceğini anlamak üzere gerekli kontrolleri yapacaktır. 
 
Acil Durumlardan Sonra Personel Eksikliği ve İrtibat Kaybı: Acil durumlar, 

yolların kapanması, yaralanma vb. olaylara ve dolayısıyla personel eksikliğine neden 
olabilir. Bu durumda, hayati önem taşıyan işlemleri yürüten eksik personelin görevlerini 
yerine getirecek personeller zaman kaybetmeden atanacaktır. Yolun kapanması 
durumunda yolların açılabilmesi amacıyla gereken ekiplerle irtibat kurularak yoların 
açılması sağlanacaktır. 

 
İdareciler, mevcut personelin örgütlenmesi ve hareket planının hazırlanmasını 

sağlayacaktır. Karmaşayı en aza indirecek planın başarıyla uygulanabilmesi için, her 
bir personelin acil durumda üstleneceği sorumluluğu bilmesi sağlanacaktır.  
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İrtibat kaybı olması durumunda; bir çalışan ve/veya araç vasıtasıyla dış dünya ile 

haberleşilip yaralı varsa yaralı sayısı, durumları, yangın olup olmadığı vs. bildirilecektir.  
 
Endüstriyel Kazalar ve Toksik Zehirlenme: Öncelikle insanların/çalışanların 

güvenliği sağlandıktan sonra dökülen/yayılan atıkların kaynağı belirlenecektir. Sızıntı 
ihtimali varsa derhal tüm sistem kontrol edilecektir. Kapalı alanlarda, etkilenen alana 
taze hava girmesi için tüm pencereler, kapılar vb. açılarak havalandırıcılar 
çalıştırılacaktır. Eğer bu önlemler yeterli gelmiyor ise operatör derhal proje yöneticisini 
bilgilendirip acil eylem planı yapılacaktır. Tesiste herhangi bir beklenmeyen maddeye 
rastlanması durumunda personel hemen proje yöneticisine konuyu aktaracaktır. Buna 
ek olarak, maddenin görüldüğü zaman ve tahmini miktarı not edilecektir.  

 
Çalışanların emniyetini (çalışma koşullarını) sağlamak için, kanserojen ve aşırı 

zehirli atıklar için ilâve emniyet tedbirler alınacaktır. Alınacak bu tedbirler ve gerekli 
diğer koruma faaliyetleri, her somut durumda özel olarak belirlenecektir. 
 
VIII.2. ÇED Olumlu Belgesinin Verilmesi Durumunda, Yeterlik Tebliği’nde 
“Yeterlik Belgesi Alan Kurum/Kuruluşların Yükümlülükleri” Başlığının İkinci 
Paragrafında Yer Alan Hususların Gerçekleştirilmesi İle İlgili Program. 

 
24.02.2004 Tarih ve 25383 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 

“Yeterlilik Belgesi Tebliği” gereği, Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırladıkları 
Nihai ÇED Raporunda belirtilen yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerine ait (yatırımın 
işletmeye geçişine kadar) taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini Bakanlığa iletmekle 
yükümlüdür. 
 

 Sahada yapılacak izleme-kontrol Nihai ÇED Raporu İzleme-Kontrol Raporları 
bakanlıkça belirlenen formata uygun olarak bakanlıkça belirlenen aralıklarla bakanlığa 
sunulacaktır.  
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BÖLÜM IX: HALKIN KATILIMI 
 

 
(Projeden etkilenmesi muhtemel yöre halkının nasıl ve hangi yöntemlerle 

bilgilendirildiği, proje ile ilgili halkın görüşlerinin ve konu ile ilgili açıklamaların ÇED 
Raporuna yansıtılması). 

 
DEDEMAN tarafından planan ve bu rapora konu olan faaliyet ile ilgili olarak 

halkının bilgilendirildiği “Halkın Katılımı Toplantısı” Balya Öğretmen Evi’inde Balıkseir İl 
Çevre Müdürlüğü uzmanlarnın başkanlığında 19 Aralık 2008 tarihinde saat 14:00’da 
yapılmıştır.  

 
Toplantı daveti ulusal basından bir gazetede ve yerel basından bir gazete de 

toplantı yeri, tarihi ve saati ayrıntılı olarak ilan edilmiş ayrıca toplantı günü Balya 
Beledeyesince anons yapılarak yöre halkının katılımı sağlanmıştır.  

 
Yapılan halkı bilgilendirme toplantısında projeye yönelik yöre halkı tarafıdan 

herhangi bir endişe ve öneri belirtilmemiştir. Katılımcılar tarafından toplantı sırasında 
tesisin işleyişi hakkında bilgi istenmiştir.  

 
Balya halkının madencilik faaliyetini yakından tanıması ve projenin ortaya 

çıkaracağı olumlu ekonomik gelişmeyi ön görmeleri nedeni ile yöre halkından faaliyet 
ile ilgli olumsuz eleştirler alınmamıştır.  

 
Planlanan faaliyetin olası çevresel etkilerin kontrol edilebilri ve önelenebilr olması 

ve izleme denetleme süreci ile yöre halkının çevresel etkilerden etkilenmemesi için 
DEDEMAN yönetmi, Balya Beledeyesi, İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ve Çevre Orman 
Bakanlığı olmak üzere tüm kamu kurm ve kuruluşları ile ile diyalog için de çalışmayı 
taahhüt ve beyan etmektedir.  
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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 konusu yatırım; DEDEMAN MAD. SAN. TİC.A.Ş  tarafından Balıkesir ili, 

Balya ilçesi, Patlak köyü civarında AR:20056770 ruhsat sahasının ÇED Etki Alanı 228 
ha içinde, yeraltı ocak işletmesi 186 ha , tesis, idari bina, konsantre ve cevher stok 
alanı, katı atık alanı, nebati toprak stok alanı toplam 42 ha olarak planlanmıştır. 

 
İşletilmesi planlanan yeraltı ocak ve kurulması planlanan flotasyon tesisinde 

işlenecek tüvenan cevher, DEDEMAN MAD. SAN TİC. A.Ş. nin bölgedeki mevcut AR: 
20056770 ruhsatın işletmeye geçmesinden sonra maden sahasından, bölgede faaliyet 
gösteren maden üreticilerinden ve uygun tenörlerde tüvenan cevheri bulunan tüm 
madencilerden serbest piyasa koşullarına ve ihtiyaç durumuna göre karşılanacaktır. Bu 
kapsamda faaliyet sahibine ait yöredeki maden sahasına ilişkin bilgilere aşağıda 
değinilmiştir.  

 
Tesisin ömrü 25 yıl olarak planlanmıştır. (pasa alanı ömrü 12 yıl olarak 

planlanmıştır, ancak tesis ömrü yılı olan 25 yıla tamamlanacak pasa alanı 
bulunacaktır.) Tesise girecek günlük hammadde kapasitesi 960 kuru-ton (1000 yaş-
ton); günlük üretilecek konsantre miktarı ise 68 kuru-ton olarak planlanmaktadır. 

  
Arazinin hazırlanması ve tesisin kurulması aşamasında 30 kişi, tesisin işletmeye 

alınması ile birlikte 200 kişi olmak üzere tesisin kurulması ve işletilmesi aşamalarında 
toplamda 230 kişi istihdam edilecektir. Balya Belediyesi mücavir alan sınırı içerisinde 
bulunan; Yeraltı maden işletmesi, idari bina, misafirhane, yemekhane, bakım-onarım 
atölyesinde toplam 200 kişi istihdam edilecektir. Bu 200 kişinin içme, kullanma ve atık 
giderleri Balya Belediyesi’nden sağlanacaktır 

 
Çalışmalara esas teşkil eden % 2,90 Pb ve % 1,80 Zn içerikli tuvenan cevher’in 

maksimum 400-500 mm boyutunda ocak üretimi sonrasında flotasyon ile selektif 
kurşun ve çinko konsantreleri üretimi için öngörülmektedir.  

 
Tesisin ömrü 25 yıl olarak planlanmıştır. (pasa alanı ömrü 12 yıl olarak 

planlanmıştır, ancak tesis ömrü yılı olan 25 yıla tamamlanacak pasa alanı 
bulunacaktır.) 

 
Tesiste günde 1.000 ton cevherin zenginleştirilmesi planlanmaktadır. Bu işlem 

sonucunda günlük 39 ton kurşun konsantresi, 29 ton çinko konsantresi olmak üzere 
toplam 68  ton alınması beklenmektedir. 

 
Çalışma alanı Balıkesir ili, Balya ilçesinin doğu kısmındaki Patlak köyü (Balya 

ilçesinin 2 km doğusunda) civarında yer almakta,  Balya ilçesine  2 km’lik yol ile 
bağlanmaktadır.  

 
Kurşun-çinko-gümüş zenginleştirme (flotasyon) tesisi ve katı atık alanın 

kurulacağı bölgenin yer seçiminde belirlenen en önemli etken, tesis ve katı atık 
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alanının proje sahibine ait A.R:20056770 ruhsat numaralı maden sahasının içinde 
olması, yerleşim yerlerine uzak olması, yakınında daha önce aynı faaliyet 
(ECZACIBAŞI ESAN Endüstriyel Hammaddeler Sanayi Tic. A.Ş.)  ile ilgili izin verilmiş 
bir alan olmasıdır. 

 
2011 yılında tesisin faaliyete geçmesi planlanmaktadır 
 
Yatırm maliyeti toplam 33.962.000 TL olarak hesaplanmıştır.  
 
Faaliyet alanı 1. derece deprem bölgesinde yer almaktadır.  İnşaatta, 2.09.1997 

tarih 23098 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine uyulacaktır 

 
Flotasyon Tesisi ve katı atık alanının kurulacağı alan arazi varlığı haritasından da 

görüleceği gibi M 20r-3 O VII es ifadesi ile belirtilmiş, derinliği 0-20 cm arasında 
değişen, arazi kullanım kabiliyeti bakımından 7. sınıf arazi olup, orman vasıflı, 
Kahverengi Orman Topraklarından oluşmaktadır 

 
Proje alanı için Yrd. Doç Dr. Sakin Vural Varlı ve Prof. Dr. Gülendam Tümen 

tarafıdan Flora Fauna etüd raporu hazırlanmıştır. Raporun sonuçlar bölümünde 
SONUÇ : Alanda yapılan Flora ve Fauna tespitinden sonra pirimer zonda 
kurulacak olan kurşun Madeni çıkarma ve işletme tesisi ile bundan zarar 
görebilecek, nadir ve lokal endemik özellikte, gerek bitki, gerekse hayvan 
türlerinin olmadığı ve tesisin kapalı sistemle kurulacağı planlandığından, 
biyolojik açıdan çevreye vereceği zarararın minumum düzeyde kalacağı aşikardır. 
Diğer yandan çok geri kalmış bölge ekonomisine canlılık getireceği 
düşünülmektedir” ifade edilmiştir.  

 
Sahanın genel alanı 558,34 hektar olup bunun 348,19 hektarı Ormansız 

alanlardır. Ormansız alanlar, sahanın %62,36‘sına tekabül etmekte olup kalan % 
37,64’lük (210,15 Hektar) alan muhtelif özelliklerde ormanlarla kaplı bulunmaktadır 

 
Tesis alanı ve yakın civarında askeri yasak bölgeler ile ayrıca kamu kurum ve 

kuruluşlara tahsis edilmiş alanlar, 7/16349 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 
sınırlandırılmış alanlar bulunmamaktadır 

 
Faaliyet alanı ve çevresi peyzaj bölümlerinden doğal ve kırsal peyzajı 

içermektedir. Faaliyet alanı ve yakın çevresinde rekreaktif alan, mimari ve arkeolojik 
miras alanı bulunmamaktadır.  

 
Alanda yapılacak hafriyat işlemleri sırasında arazinin eğimine göre yaklaşık 

114.120 m3 (194.004 ton) hafriyat yapılması planlanmaktadır. Söz konusu hafriyat 
toprağının 65.000 m3 ü katı atık alanının seddesinde dolgu olarak kullanılacak, su 
havuzlarında 5.500 m3 kazı, 4.300 m3 dolgu, tesis, idari bina, konsantre ve cevher stok 
alanında 22.095 m3 dolgu, 17.225 m3 kazı olarak hafriyat malzemesi kullanılacaktır. 
Katı atık alanı için fazladan bir hafriyata ihtiyaç bulunmakta, bu hafriyat malzemesi de 
katı atık alanının içindeki arazinin düzeltilmesinden elde edilecektir. Hafriyat işlemleri 
sırasında ve hafriyat toprağının bertaraf edilmesinde; 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı 
Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren Hafriyat Toprağı, İnşaat ve yıkıntı 
atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen tüm hususlara uyulacaktır.  
 

Tesiste su kullanımı dört farklı işlem için gereklidir. 
 

• Personelin içme ve kullanımı, 
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• Tesis ünitelerinde zenginleştirme, 
• Tesiste oluşabilecek tozun engellenmesi, 
• Tesis alanında tesis içi yollardaki tozun engellenmesi 

 
Tesiste çalışacak personelin kullanma suyu için Kadıköy civarında (tesisin 

kuzeyinden 3 km mesafede) keson, tesis alanı içerisinde ise derin kuyulardan 
faydalanılacaktır. İçme suyu ise Balya İlçesinden damacana olarak satın alınacaktır.  
İşletme dönemi boyunca en çok 30 personelin çalışması beklenmektedir. Bu personelin 
büyük bir çoğunluğu yöreden temin edilecek olmakla birlikte bir işçinin günde 150 litre 
su tüketeceği kabulü ile günlük içme ve kullanma amaçlı su miktarı 4,5 m3 olarak 
tahmin edilmektedir. 

 
İşletme döneminde tesiste kullanılacak su miktarı 168 ton/saat (4032 m3/gün) 

olarak planlanmaktadır. Tesisin ilk işletmeye alınması aşamasında bu suyun tamamı 
taze su olarak verilecek olmakla birlikte üretimin başlamasından sonra, tesiste kapalı 
devre çalışma yapılacağından, filtreleme sonrası ve pasa depolama alanından geri 
dönecek su miktarı 134 ton/saat olarak planlanmaktadır. Aradaki kayıp, suyun 
buharlaşması, malzeme nemi olarak kalması ve sistem içindeki kayıplar olarak 
düşünülmektedir. Bu durumda üretim döneminde tesise beslenecek taze su miktarı 34 
ton/saat olarak planlanmaktadır 

 
Tesise ulaşım, Balya-Patlak yol ayrımından Maden deresi kuzey yamacından 

geçen mevcut yolla ulaşılmaktadır. Yolda bakım çalışmaları ile iyileştirme yapılacaktır. 
Ancak işletme dönemi içerisinde yolun bakımı sürekli olarak yapılacak ve bozuk bir 
satıh bırakılmayacaktır 

 
Projeden kaynaklanacak elden çıkacak tarım arazisi bulunmamaktadır 
 
Tesiste öncelikle cevherin hazırlanması ve sonrasında zenginleştirme işlemi 

yapılacaktır. Öğütme aşamasında sisteme su ilavesi yapılacaktır. Tesiste üretim 
aşamasında tehlikeli, toksik, parlayıcı ve patlayıcı madde kullanılmayacaktır. Flotasyon 
işlemi sırasında, birinci kondisyoner tankında pH ayarı için soda, bastırıcı olarak çinko 
sülfat, toplayıcı olarak Z3 ve köpürtücü iki etil hegzegonol ilavesi yapılacaktır. 

 
Yeraltı üretimi sırasında toksik ve parlayıcı madde kullanmayacaktır. Yeraltında 

Üretim ve Hazırlık aşamalarında, Patlayıcı madde olarak Emülsiyon tipi patlayıcı, 
Kapsül olarak (Non Elektrik-elektriksiz Kapsül ), Fitil (İnfilaklı  5 gr ) kullanılacaktır. 
Yerüstünde oluşturulacak olan seyyar depodan özel araçlarla yönetmeliğe uygun 
olarak yeraltına taşınacaktır. 

 
Hazırlığı ve üretimi yapılacak olan galeriler zaman kaybetmeksizin 

destekleneceği ve üretimi yapılan galeriler dolgu ile doldurulacağı için yeraltı faaliyetleri 
sonucu tasman oluşumu beklenmemektedir. 

 
Tesisin üretimi aşamasında çıkacak atık ile ilgili ayrıntılı poje 26 Mart 2010 tarih 

ve 27533 sayılı Resmi Gazete yayımlanan ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA 
DAİR YÖNETMELİĞİN 11. Maddesi doğrultusunda (ÇED sonrası ayrıntılı proje 
Bakanlığa sunulacaktır) hareket edilecektir. Tesiste zenginleştirme işlemi sonucunda 
yaklaşık olarak günlük 890 ton atık malzemesi ortaya çıkacaktır. Flotasyon tesisi katı 
atığı Flotasyon Tesisi Atık Depolama Tesisinde düzenli depolanacak; sıvı ise havuzlara 
aktarılıp kapalı devre sistemde sistemin başına döndürülerek tekrar tesiste 
kullanılacaktır. 
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Arazinin hazırlanması ve inşaat döneminde en yoğun zamanda 30 personel 
çalıştırılacak olup, bu personelin büyük bir kısmı yakın yerleşim yerlerinden alınacaktır. 
Bu sayede hem yakın yerleşimlere iş imkanı sunulmuş, hem de personelin barınma 
ihtiyaçları minimumda tutulmuş olacaktır. Yakından temin edilemeyecek personelin 
konaklama ve altyapı ihtiyaçları için de yakın yerleşim alanlarından birisinde ev 
kiralama yoluna gidilmesi düşünülmektedir. Personel mesai saatlerinde uygun servis 
araçları ile evlerinden alınacak ve geri götürülecektir. 

 
Günlük ihtiyaçların karşılanması amacıyla sahada portatif bir şantiye kurulacaktır. 

Bu şantiyede bir bekçi sürekli istihdam edilecek, diğer personel çalışma saatleri 
içersindeki günlük ihtiyaçlarını buradan temin edeceklerdir. 

 
Tesiste zenginleştirme işlemi sonucunda yaklaşık olarak günlük 890 ton atık 

malzemesi ortaya çıkacaktır. Zenginleştirme işlemi sonucunda gang mineralleri pulp 
şeklinde tikiner ve filtrede susuzlaştırma işlemi yapıldıktan sonra, katı ve sıvı 
birbirinden ayrılacak, flotasyon tesisi katı atığı Flotasyon Tesisi Atık Depolama 
Tesisinde düzenli depolanacak; sıvı ise havuzlara aktarılıp kapalı devre sistemde 
sistemin başına döndürülerek tekrar tesiste  kullanılacaktır. 

 
Flotasyon tesisi atık depolama tesisi alanında, 26 Mart 2010 tarih ve 27533 sayılı 

Resmi Gazete yayımlanan ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR 
YÖNETMELİĞİ 16.’ıncı maddesine göre depolama işlemi yapılacaktır. Flotasyon tesisi 
atık depolama tesis alanındaki sızdırmazlığın sağlanabilmesi amacıyla, tabana, 
sıkıştırılmış kalınlığı en az 50 cm’lik doğal geçirimsizlik tabakası ve HDPE jeomembran 
malzemesi serilecektir. Kullanılan jeomembran en fazla 1×10-9 m/s geçirgenliğe sahip 
olacaktır. Zemin üzerine en az 300 g/m2 birim ağırlıkta koruma amaçlı polipropilen veya 
polyesterden imal edilmiş geotekstil ve üzerine 2,00 mm HDPE geomembran olacak 
şekilde uygulama teknik şartnamesinde belirtilen koşullar dahilinde havuz zeminleri 
hazırlanacaktır. 

 
 
 
DEDEMAN tarafıdan plnalanan faaliyette metos olarak yer altı madenciliği 

yapılacaktır. Yer altı madenciliğin en önemli avantajı ocak sahası içind yüzeyde 
herhangi bir kazı kazılması ve buna bağlı toz oluşumu söz konusu değildir. Faaliyetin 
işletme aşamasında toz oluşturabilecek kaynak; alanda yapılacak yükleme ve taşıma 
işlemleri sırasında oluşacak tozdur. İşletmede toza karşı alınacak tedbirler aşağıdaki 
şekilde özetlenebilir. 

 
• Arazide rüzgarı kesici toprak yığınları oluşturulması, bitkisel rüzgar 

perdeleri ve rüzgar koruyucuları yapılması. 
• Taşıma yapılan kamyonların üstünün branda ile örtülmesi. 
• Ocak içinde hareket eden kamyonlara hız sınırlaması getirilmesi. 
• Savurma yapılmadan doldurma boşaltma yapılması. 
• Ocak sahası içindeki taşıma yollarının sulanması. 

 
Evsel nitelikli katı atıklar 14.03.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete’ de 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri 
doğrultusunda değerlendirilebilir katı atıklar ayrılarak ağzı kapalı plastik çöp 
kovalarında biriktirilerek Kalkım Belediyesinin Katı Atık depolama alanlarına sevkiyatı 
sağlanacaktır.  

 
Evsel nitelikli katı atıkların toplanmasında, geri dönüşümü mümkün olan atıkların 

ayrı olarak toplanmasına dikkat edilecek ve bu özellikteki atıklar ayrı olarak 
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değerlendirilecektir. Ambalaj atıklarının bertaraf edilmesinde 24/06/2007 tarih ve 26562 
sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü” yönetmeliğine uyulacaktır. 

 
İş makinelerinin bakımları, bakım istasyonlarında yaptırılacak olduğundan 

faaliyetleri sırasında herhangi bir atık oluşması söz konusu olmayacaktır. Ancak 
zorunlu hallerde iş makinelerinin tamiri ve bakımının arazide yapılması durumunda 
oluşabilecek atık yağlar sızdırmasız kapalı kaplar içerisinde biriktirilerek, 30.07.2008 
tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 
hükümleri uyarınca atık motor yağlarını toplamak ve bertarafını gerçekleştirmek üzere 
Lisanslı Firmalara verilecektir. Bu işlemler esnasında 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine 
uyulacaktır. 

 
İnşaat işlemleri sırasında 31/08/2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği” ve 
25/11/2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”’nde belirtilen tüm hususlara 
uyulacaktır.  

 
Personel yemek ihtiyacı bir yemek firmasından satın alınarak karşılanacak olup, 

tesiste yemek yapılması söz konusu değildir. Ancak tesiste yemek yapılması halinde 
meydana gelecek atık bitkisel yağlar, toplanarak 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı 
Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği”’ne uygun olarak lisans almış bitkisel yağ bertaraf tesislerine 
gönderilecektir. Bu husus DEDEMAN’ın taahhüdü altındadır. 

 
Üretim aşamasında yapılacak olan işlerden dolayı iş kazalarının olması 

muhtemeldir. Bu tür kazaların olmaması için gerekli tüm önlemler alınacak, DEDEMAN 
tesisine 4857 sayılı İş Kanuna uygun olarak “İşletme Belgesi “ almayı taahhüt ve beyan 
etmektedir.  

 
Projeye konu tesis 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne 
göre izne tabi tesislerden olup, Yönetmelik Ek-1 ve Ek-5’te ve diğer maddelerde 
belirtilen hüküm ve sınır değerlere uyulacaktır.  

 
İşletmenin faaliyete geçmesi ile birlikte Emisyon İzni için, 03.07.2009 tarih ve 

27277 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Madde.6 çerçevesinde Valiliğe başvuruda 
bulunulacaktır. 

 
İşletme esnasında 03.07.2008 tarih ve 27277 Sayılı Resmi gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 
Yönetmeliği”nde belirtilen tüm hususlara uyulacaktır. 

 
17.07.2008 Tarih ve 26939 sayılı resmi gazetede yayımlanan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır.  
 
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak yürürlüğe giren 

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, 
 
03.07.2008 tarih ve 27277 Sayılı Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”, 
 



 
 

158   

14.03.1991 gün ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren, 
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 

 
24/06/2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Ambalaj ve Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”, 
 
 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

“Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”,  
 
25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 

“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”, 
 
30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 
 
07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Çevresel 

Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda her 
türlü önlem alınacaktır. 

 
13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı resmi gazete yayınlanan “Su Kirliliği Kontrolü 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişik, 31.12.2004 Tarih 
ve 25687 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren  “Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği” ne uyulacaktır. 

 
31.05.2005 tarih ve 25831 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Toprak Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” 
 
26.11.2005 tarih ve 26005 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Tehlikeli Maddelerin Su Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği” 
 
167 sayılı “Yer Altı Suları Hakkında Kanun”  
 
19.03.1971 tarih ve 13783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

"Lağım Mecrası İnşası Mümkün Olmayan Yerlerde  Yapılacak  Çukurlara ait 
Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.  

 
Faaliyet için, flotasyon tesisi atık depolama alanının özelliklerini  ve yeterli taban 

geçirimsizliğinin nasıl sağlanacağı konularında Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü’ne 
faaliyete başlamadan önce teknik rapor hazırlanacaktır. Söz konusu rapora Çevre 
yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından olumludur kararı verilmesine müteakip faaliyete 
başlanacaktır.  

 
ÇED Raporunda belirtilen ve taahhüt edilen hususların izleme ve kontrolü Çevre 

ve Orman Bakanlığınca belirlenen periyotlarda yapılacaktır. 
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Notlar ve Kaynaklar 
 

1. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı (http://www.cevreorman.gov.tr) 
2. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı-Orman Genel Müdürlüğü (http://www.ogm.gov.tr) 
3. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (http://www.enerji.gov.tr) 
4. Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (http://www.meteor.gov.tr) 
5. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (http://www.dsi.gov.tr) 
6. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (http://www.mta.gov.tr) 
7. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (http://www.mkek.gov.tr) 
8. T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (http://www.bayindirlik.gov.tr) 
9. T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem 

Araştırma Dairesi Başkanlığı, (http://www.deprem.gov.tr) 
10. T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı-Karayolları Genel Müdürlüğü 

(http://www.kgm.gov.tr) 
11. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (http://www.calisma.gov.tr) 
12. T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel 

Müdürlüğü (http://isggm.calisma.gov.tr/) 
13. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı-Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel 

Müdürlüğü (http://www.agm.gov.tr) 
14. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı-Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

(http://www.milliparklar.gov.tr) 
15. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-Maden İşleri Genel Müdürlüğü 

(http://www.migem.gov.tr) 
16. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı (http://www.kulturturizm.gov.tr) 
17. T.C. Resmî Gazete (http://rega.basbakanlik.gov.tr) 
18. T.C. Sağlık Bakanlığı (http://www.saglik.gov.tr) 
19. T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (http://www.sanayi.gov.tr) 
20. T.C. Tarım Bakanlığı-Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 

(http://www.tigem.gov.tr) 
21. T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı (http://www.tarim.gov.tr) 
22. T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü 

(http://www.kkgm.gov.tr) 
23. T.C. Tarım ve Köy işleri Bakanlığı-Yayın Dairesi Başkanlığı (http://www.tb-

yayin.gov.tr) 
24. T.C. Ulaştırma Bakanlığı (http://www.ubak.gov.tr) 
25. Türkiye Çevre Vakfı (http://www.cevre.org) 
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Ekler 
 
Ek-1 Ruhsat  
Ek-2 Kurum Görüşleri 
Ek-3 1/25000 Lik Topoğrafik Harita 
Ek-4 Proje alanın Uydu görüntüsü 
Ek-5 Jeoloji ve Jeomorfoloji Haritaları 
Ek-6 Sondaj Logları 
Ek-7 Depremsellik 
Ek-8 Arazi Varlığı Haritası 
Ek-9 Flora Fauna Raporu 
Ek-10 Çalışma Alanı Meşcere Haritası 
Ek-11 Atık Alanı Projeli (Su Drenaj Planı) 
Ek-12 Jeolojik ve Hidrojeolojik Etüd Raporu 
Ek-13 Genel Yerleşim Planı 
Ek-14 Liman Ulaşım Planı 
Ek-15 İmalat Haritaları 
Ek-16 Akustik Rapor 
Ek-17 Örnek Flotasyon Tesisi Ek-11 A Analizi 




