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PROJENĠN TEKNĠK OLMAYAN ÖZETĠ 
 
“Günümüzde nüfus artıĢının meydana getirdiği enerji talebi ve buna bağlı olarak 

doğal gaz kullanımının artması sonucunda doğal gazın yeraltında depolanması ve 
kullanımı Türkiye için büyük önem arz etmektedir. Artan bu talep doğrultusunda farklı 
projeler geliĢtirilmektedir. Planlanan bu projeler vasıtasıyla konut sektöründeki doğal gaz 
talebinin artmasına bağlı olarak gelecekte meydana gelecek mevsimsel dalgalanmaların 
önlenmesi hedeflenmektedir.  

 
Bu kapsamda BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. tarafından Tuz Gölü‟nün 

yaklaĢık 40 km güneyinde yapılması planlanan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesi (YDGDP) çok büyük önem arz etmektedir. Söz konusu projede, yaklaĢık 1.000 m 
derinlikte bulunan geniĢ yeraltı doğal tuz yapısının bir bölümünün kontrollü olarak tatlı su 
ile eritilmesi (leaching) yoluyla yeraltı gaz depolama mağaraları (kavernalar) 
oluĢturulacaktır.  Bu bağlamda, ülke çapında özellikle yaz aylarında ortaya çıkan kullanım 
fazlası doğal gazın, proje sahasının yaklaĢık 23 km kuzeyinden geçen Doğu Anadolu 
Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı‟nın, Kayseri-Konya-SeydiĢehir kısmından bir branĢman 
yardımıyla alınarak, oluĢturulacak olan mağaralarda / tuz kavernalarında depolanması 
sağlanacaktır. Projenin hayata geçirilmesi ile mağaralarda (kavernalarda) depolanan 
doğal gazın; yoğun dönemlerde ülke çapında artan gaz talebini karĢılamak amacıyla, 
mağaralardan çekilerek tekrar Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı‟nın Kayseri-
Konya-SeydiĢehir kısmına verilmesi sağlanacaktır. 

 
Proje kapsamında belirlenen bölgede yaklaĢık 80 km²‟lik alan içerisinde 2000 yılı 

Kasım ayında TPAO tarafından üç boyutlu sismik araĢtırmalar gerçekleĢtirilerek, elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda doğal gazın depolanacağı mağaraların ve sistemi kontrol 
amaçlı kurulacak yüzey tesislerinin lokasyonları tespit edilmiĢtir. Bu doğrultuda, Tuz Gölü 
Doğal Gaz Yeraltı Depolama Proje için Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 
19.08.2003 tarihli ve 843 sayılı  “ÇED Olumlu” kararı verilmiĢtir (Bkz. Ek-1.1).  

 
2003 yılında ÇED Olumlu kararı alınan bu proje ile ilgili su temininde revizyon 

yapılması sonucunda, BOTAġ tarafından ÇED Raporuna ek olarak ilave çalıĢmalar 
yapılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢmalarda özellikle, doğal gazın depolanacağı mağaraların 
eritilmesi iĢleminde kullanılacak suyun temin sistemleri ile ilgili değiĢiklikler kapsamında;  
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nden alınan gerekli izinler doğrultusunda kuyulardan 
alınması planlanan suyun, projenin erken tamamlanabilmesi amacıyla kavernaların 2‟li 
yerine 4‟lü gruplar halinde açılmasına karar verilmesi nedeniyle Hirfanlı Barajı‟ndan temin 
edilmesine karar verildiği konularına değinilmiĢtir (Bkz. Ek-1.2). Yapılan bu ilave 
çalıĢmalar ile ilgili durum Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı‟na bildirilmiĢ olup, 25.10.2004 
tarihinde Bakanlık onayı alınmıĢtır (Bkz. Ek-1.3). 

 
Mevcut durumda inĢaat çalıĢmaları sürdürülen her biri 630.000 Nm3 fiziksel hacimli 

olan 12 adet depolama mağarasından (kaverna) oluĢan “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 
Depolama Tesisi”nde ilk 6 depo 2017 yılında devreye alınacak olup, bu aĢamada 500 
milyon Nm3‟lük depolama kapasitesine ulaĢılacaktır. Ġkinci grup 6 deponun ise 2020 
yılında tamamlanması ile toplamda 1 milyar Nm3‟lük depolama kapasitesine ulaĢılacaktır.  

     
“BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.” tarafından Aksaray ili, SarıyahĢi, 

Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren 
ilçesi sınırları içerisinde; Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı‟nca “ÇED Olumlu” kararı 
verilen ve mevcut durumda inĢaat çalıĢmaları sürdürülen “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 
Depolama Tesisi”ne ait kapasitenin 1 milyar Nm3‟den 6 milyar Nm3‟e çıkarılması 
planlanmaktadır. Söz konusu proje ile Ek-1.4‟de sunulan EPDK‟dan alınmıĢ olan 
depolama lisans sahası içinde kalınacak Ģekilde 630.000 Nm3 - 750.000 Nm3 fiziksel 
hacimli 48 adet yeni depolama mağarasının açılması planlanmaktadır.  
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“Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesinde 1 milyar 
Nm3 depolama kapasitesinde olacak 12 adet depo ve  yüzey tesislerinden oluĢan mevcut 
tesise ek olarak ana üniteler kapsamında; 5 milyar Nm3 depolama kapasitesinde 48 adet 
depo, 1 adet yüzey tesisi ve 1 adet doğal gaz branĢman hattı planlanmakta olup, yardımcı 
üniteler olarak ise tatlı su temin hattı, tuzlu su deĢarj hattı, kuyular arası bağlantı hatları, 
pompa istasyonları, su depolama tankları ve beton santralleri kurulması planlanmaktadır. 
Tesisin ihtiyaçlarına ve değiĢen koĢullara bağlı olarak söz konusu yardımcı ünitelerin 
sayılarında artma ve azalma olabilecektir.  

 
Proje kapsamında tesis edilecek olan ana ve yardımcı üniteler Aksaray ili, SarıyahĢi, 

Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren 
ilçesi sınırları içerisinde kalmakta olup; bu tesis ve yapıların etrafı genel olarak tarım 
arazileri ve mera alanları ile kaplıdır. Depolama alanları ile yüzey tesisleri Sultanhanı 
Beldesi‟nin yaklaĢık 17 km güneyinde yer almaktadır.  

 
Projenin inĢaat aĢamasında yaklaĢık 500 kiĢinin, iĢletme aĢamasında ise Tuz Gölü 

Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi projesi de dahil olmak üzere toplam 100 kiĢinin 
çalıĢması ön görülmektedir. Arazi hazırlık ve inĢaat ile iĢletme aĢamalarında oluĢacak 
atıkların miktarı ve çevresel etkiler ile alınacak önlemlere iliĢkin değerlendirmeler      
Bölüm 3‟te verilmiĢtir. 

 
Proje alanını gösterir Yer Bulduru Haritası Ek-3‟de, proje alanının gösterildiği 

1/50.000 ve 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları Ek-4‟te, 1/25.000 ölçekli Topografik 
Harita Ek-5‟te ve 1/25.000 ölçekli Arazi Varlığı Haritası ise Ek-6‟da verilmiĢtir. 

 
Söz konusu proje; ÇED Yönetmeliği‟nin Ek-1 listesi 31. maddesi “Kapasitesi   

50.000 m3 ve üzeri olan petrol, doğalgaz, petrokimya ve kimyasal maddelerin depolandığı 
tesisler”  kapsamında yer almakta olup, ÇED Yönetmeliği‟nin 27/A ve 28. maddelerine 
dayanılarak hazırlanan “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı bulunan 
projelerde yapılacak kapasite artıĢı ve/veya geniĢletilmesi planlanan projelere iliĢkin 
Tebliğ‟in 5. maddesi 1. fıkrası (a) bendi 2. alt bendinde yer alan “Planlanan artıĢ veya 
artıĢlar toplamı Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan eĢik değer üzerinde ise, 
Yönetmeliğin 8. maddesi kapsamında hazırlanacak ÇED baĢvuru dosyası ile Bakanlığa 
baĢvuru yapılması”  hükmü gereğince, ÇED Raporu hazırlanması gerekli olan projeler 
kapsamında yer almakta olup, bu doğrultuda ÇED Raporu hazırlanmıĢtır. 

 
ÇED Raporunun hazırlık sürecinde planlanan projenin, çevreye olabilecek olumlu 

ya da olumsuz etkilerinin belirlenmesi, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye 
zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemler, seçilen yer ile teknoloji 
alternatifleri, göz önünde bulundurularak değerlendirmeler yapılmıĢ ve projenin 
uygulamasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalıĢmalar detaylı olarak 
anlatılmıĢtır.  
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BÖLÜM I : PROJENĠN TANIMI VE ÖZELLĠKLERĠ  
 
I.1. Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle 

ĠliĢkisi ve Mesafeleri, Ekonomik ve Sosyal  Yönden  Ülke,  Bölge  ve/veya  Ġl 
Ölçeğinde  Önem  ve Gerekliliği, Ġstihdam Edilecek KiĢi Sayısı, Yatırım ve ĠĢletme 
Süresi 

 
Enerji çağımızda ülkelerarası iliĢkileri ve ülkelerin ekonomik, siyasi ve sosyal 

geliĢimini etkileyen temel etmenlerden birisi haline gelmiĢtir. Ayrıca, enerji tüketiminde 
meydana gelen artıĢ ve bu artıĢın devamı yönündeki beklenti ülkelerin enerji kaynaklarına 
ucuz, kesintisiz ve güvenilebilir bir biçimde ulaĢma isteğine neden olmaktadır (BOTAġ, 
2015). 

 
Dünyanın önde gelen enerji tedarikçileri ile büyük tüketicileri arasında doğal bir 

coğrafi köprü, dolayısıyla da enerji merkezi ve koridoru oluĢturan Ülkemiz, küresel enerji 
jeopolitiği ve Avrupa‟nın doğal gaz arz güvenliği için büyük önem taĢımaktadır (BOTAġ, 
2015). 

 
Bu çerçevede BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ., Türkiye‟nin enerji arz 

güvenliğinin sağlanması ve uluslararası enerji arenasında etkin ve rekabetçi bir rol 
üstlenmesi açısından stratejik bir oyuncu olarak görev yapmakta olup, jeostratejik 
avantajlarını da kullanarak boru hatları ile petrol ve doğal gaz taĢımacılığı, doğal gaz 
ithalatı-ihracatı, pazarlama-satıĢı ve depolanması, boru hatları etüdü, mühendislik ve 
yapım iĢleri gibi faaliyetleri sürdürmektedir (BOTAġ, 2015). 

 
Dünya birincil enerji talebinin 2013 yılında 13.559 mtpe iken Mevcut Politikalar 

senaryosuna göre 2020 yılında yaklaĢık %11 artarak 15.041 mtpe, 2040 yılında ise 
yaklaĢık %45 artarak 19.643 mtpe olacağı tahmin edilmektedir (BOTAġ, 2015). 

 
Yakıt türleri itibarıyla Tablo I.1.1.‟de görüldüğü üzere, 2013 yılında dünya birincil 

enerji talebinin %81‟i petrol, doğal gaz ve kömürden karĢılanmıĢ olup, tüm senaryolara 
göre 2040 yılında da baskın enerji kaynağı yine fosil yakıtlar olacaktır (BOTAġ, 2015). 

 
Tablo I.1.1.  Dünya Birincil Enerji Talebi (milyon ton petrol eĢdeğeri - mtpe) 
 

Yakıt Türleri 2013 

Mevcut Politikalar 
Senaryosu 

Yeni Politikalar 
Senaryosu 

450 Senaryo 

2020 2040 2020 2040 2020 2030 

Kömür 3.929 4.228 5.618 4.033 4.414 3.752 2.495 

Petrol 4.219 4.539 5.348 4.461 4.735 4.356 3.351 

Doğal Gaz 2.901 3.233 4.610 3.178 4.239 3.112 3.335 

Nükleer 646 827 1.036 831 1.201 839 1.627 

Hidro 326 380 507 383 531 384 588 

Biyoenerji* 1.376 1.537 1.830 1.541 1.878 1.532 2.331 

Diğer Yenilenebilir 161 296 693 316 937 332 1.470 

Toplam 13.559 15.041 19.643 14.743 17.934 14.308 15.197 

TBET içindeki fosil yakıt payı (%) 81 80 79 79 75 78 60 

TBET içindeki OECD-dıĢı pay (%)** 60 63 70 63 70 63 69 

* Geleneksel ve modern biyokütle kullanımlarını içerir. 
** Uluslararası bunkerları içermez. 
TBET: Toplam birincil enerji talebi 
Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, World Energy Outlook (WEO) 2015 
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Enerji talebi ve yakıt çeĢidi seçimindeki uzun dönemli değiĢimlerde etkili olan diğer 
bir husus ise, enerji piyasası dinamiklerinin geliĢmekte olan ülkelere bağlı olarak değiĢim 
göstermesidir. Tablo I.1.2.‟de görülebileceği üzere Uluslararası Enerji Ajansı verilerine 
göre birincil enerji talebindeki OECD dıĢı ülkelerin payı 2013 yılında %58 iken, 2020 
yılında bu oranın %61‟e ulaĢması ve bu artıĢın devam ederek 2040 yılında %68 olması 
beklenmektedir (BOTAġ, 2015). 

 
Tablo I.1.2. Bölgelere Göre Dünya Birincil Enerji Talebi (mtpe) 
 

Bölge 2000 2013 2020 2025 2030 2035 2040 
2013-2040  

Büyüme* (%) 

OECD 5.294 5.324 5.344 5.264 5.210 5.175 5.167 -0,1 

Amerika 2.698 2.694 2.749 2.721 2.707 2.713 2.746 0,1 

ABD 2.270 2.185 2.221 2.179 2.143 2.123 2.125 -0,1 

Avrupa 1.764 1.760 1.711 1.658 1.620 1.586 1.554 -0,5 

Asya Okyanusya 832 870 884 8853 884 876 866 0,0 

Japonya 519 455 434 424 414 406 399 -0,5 

OECD-dıĢı 4.497 7.884 9.008 9.822 10.688 11.505 12.239 1,6 

Doğu Avrupa /Avrasya 1.004 1.139 1.152 1.188 1.231 1.278 1.316 0,5 

Rusya 620 715 702 716 735 758 774 0,3 

Asya 2.215 4.693 5.478 6.028 6.592 7.094 7.518 1,8 

Çin 1.174 3.037 3.412 3.649 3.848 3.971 4.020 1,0 

Hindistan 441 775 1.018 1.207 1.440 1.676 1.908 3,4 

Güneydoğu Asya 386 594 718 800 890 983 1.071 2,2 

Orta Doğu 356 689 822 907 1002 1.089 1.171 2,0 

Afrika 497 744 880 969 1.067 1.180 1.302 2,1 

Latin Amerika 424 618 678 735 797 864 932 1,5 

Brezilya 184 291 319 351 388 426 460 1,7 

Dünya 10.063 13.559 14.743 15.503 16.349 17.166 17.934 1,0 

Avrupa Birliği 1.690 1.624 1.563 1.503 1.455 1.415 1.377 -0,6 

* Yıllık bileĢik ortalama büyüme oranı 
** Dünya değeri uluslararası deniz ve hava bunker’larını içermektedir. 
Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO 2015 

 
2015 yılı BOTAġ Sektör Raporu‟na göre birçok açıdan oldukça önemli birincil enerji 

kaynağı olan doğal gaz rezervlerinin dünya üzerindeki bölgesel dağılımı incelendiğinde 
toplam 187,1 trilyon m3 olan dünya doğal gaz rezervlerinin %42,7‟sinin Orta Doğu 
bölgesinde; %31‟inin ise Avrupa ve Avrasya bölgesinde bulunduğu ve ülkeler bazında ele 
alındığında %18,2 ile Ġran‟ın dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerine sahip olduğu, bu 
ülkeyi %17,4 ile Rusya Federasyonu, %13,1 ile Katar ve %9,3 ile Türkmenistan‟ın takip 
ettiği görülmektedir (Tablo I.1.3.).  

 
Tablo I.1.4.‟de görüldüğü üzere Dünya doğal gaz üretiminin, 2013-2040 yılları 

arasında %47 artarak 5.160 milyar m3‟e çıkması beklenmektedir. 2013 yılında               
685 milyar m3 olan Rusya‟nın gaz üretiminin 2025 yılına kadar düĢeceği, 2025 yılından 
sonra ise hızlanmaya baĢlayarak 2040 yılında yaklaĢık 717 milyar m3‟e çıkacağı tahmin 
edilmektedir. Rusya‟nın doğal gaz üretiminin tutum değiĢikliği, Çin‟in kuzeydoğu hattının 
beslendiği “Sibirya Gücü” denilen Kovykta, Chayanda ve doğu Sibirya alanlarındaki 
üretimin artmasıyla birlikte havzanın üretiminin bozulduğunu kısmen yansıtmaktadır. 
Bunun için Rusya, Batı Sibirya‟daki mevcut alanlardan Batı Çin‟e doğal gaz tedariği için ek 
bir doğal gaz boru hattı projesi (Altay veya Batı rotası olarak da bilinen) tasarlamaktadır 
(BOTAġ, 2015). 
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Tablo I.1.3. 2014 Yılı Ġtibarıyla Dünya Üzerindeki Doğal Gaz Rezervlerinin Bölgesel Dağılımı 
  

Bölge  
Doğal Gaz Rezervleri 

Trilyon m³ Toplamdaki Payı (%) 

Kuzey Amerika 12,1 6,5 

ABD 9,8 5,2 

Kanada 2,0 1,1 

Meksika 0,3 0,2 

Orta ve Güney Amerika 7,7 4,1 

Venezuela 5,6 3,0 

Diğer Ülkeler 2,1 1,1 

Avrupa ve Avrasya 58,0 31,0 

Rusya 32,6 17,4 

Kazakistan 1,5 0,8 

Türkmenistan 17,5 9,3 

Diğer Ülkeler 6,4 3,5 

Orta Doğu 79,8 42,7 

Suudi Arabistan 8,2 4,4 

Ġran 34,0 18,2 

Irak 3,6 1,9 

Kuveyt 1,8 1,0 

Katar 24,5 13,1 

Diğer Ülkeler 7,7 4,1 

Afrika 14,2 7,6 

Asya Pasifik 15,3 8,2 

Çin 3,5 1,8 

Hindistan 1,4 0,8 

Diğer Ülkeler 10,4 5,6 

Dünya 187,1 100,0 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy 2015 

 

Tablo I.1.4. Dünya Doğal Gaz Üretiminin Bölgesel Dağılımı (milyar m
3
) 

 

Bölge 2000 2013 2020 2025 2030 2035 2040 
2013-2040  

Fark 

OECD 1.104 1.242 1.418 1.461 1.494 1.552 1.581 339 

Amerika 760 892 1.042 1.094 1.120 1.179 1.221 329 

Avrupa 303 280 236 212 201 191 180 -100 

Asya Okyanusya 42 70 141 155 173 182 179 109 

OECD-dıĢı 1.396 2.270 2.431 2.692 2.992 3.286 3.579 1.308 

Doğu Avrupa /Avrasya 726 909 924 991 1.058 1.103 1.150 241 

Asya 248 438 512 568 636 711 790 352 

Orta Doğu 198 546 585 649 732 817 900 353 

Afrika 124 204 217 270 318 373 428 224 

Latin Amerika 100 172 193 214 247 282 311 139 

Dünya Toplam 2.501 3.513 3.849 4.153 4.486 4.837 5.160 1.647 

Kaynak: Uluslararası Enerji Ajansı, WEO 2015 
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Dünya doğal gaz tüketimi ise, 2014 yılında bir önceki yıla göre %0,4 artıĢ 
göstermiĢtir. Avrupa ve Avrasya ülkelerinde toplam doğal gaz tüketiminin %29,6 oranı ile 
diğer bölgelere göre daha fazla olduğu görülmektedir. Rusya, petrol ve doğal gaz 
fiyatlarındaki ani düĢüĢten en ciddi etkilenen ülkelerden biri olup, 2014 yılında bir önceki 
yıla göre Rusya‟da doğal gaz tüketiminin %1 oranında azalmıĢ olduğu görülmektedir. 
Diğer taraftan, 2020 yılına kadar Rus ekonomisinin 2014 yılına göre sadece marjinal 
olarak büyüyeceği ve doğal gaz tüketiminde 2020‟lerin ortalarına kadar biraz daha 
düĢüĢler olacağı öngörülmektedir. OECD ülkelerinde ise bir önceki yıla göre, doğal gaz 
tüketimi %1,8 oranında azalmıĢ iken OECD üyesi olmayan ülkelerdeki doğal gaz tüketimi 
%2,4 oranında artıĢ göstermiĢtir (BOTAġ, 2015). 

 
Dünya ekonomisi ile hızlı bir entegrasyon sürecinde olan ülkemiz, altyapısını 

tamamlama, kalkınma hedeflerini gerçekleĢtirme, toplumsal refahı artırma, sanayi 
sektörünü uluslararası alanda rekabet edebilecek bir düzeye çıkarma çabası içindedir. Öte 
yandan, hem bölgesel bir enerji ticaret merkezi hem de artan nüfusu ve geliĢen 
sanayisiyle büyüyen bir tüketici olarak Türkiye‟nin dünya enerji piyasasındaki önemi 
giderek artmaktadır (BOTAġ, 2015). 

  
Ülkemizin enerji talebi son yıllarda artıĢ trendine girmiĢ olup, gelecekte de bu artıĢın 

devam etmesi beklenmektedir. Artan enerji talebinin bilinen kısıtlı yerli kaynaklarla 
karĢılanmasının mümkün olmadığı görülmektedir (BOTAġ 2015). 

 
2014 yılında 125,3 mtpe olan Ülkemizin birincil enerji talebinin 2023 yılı itibarıyla 218 

mtpe‟ye ulaĢması beklenmektedir. Halihazırda birincil enerji talebinin %35‟i doğal gazdan, 
%28,5‟u kömürden, %27‟si petrolden,  %7‟si hidroelektrik santrallerinden, %2,5‟u da diğer 
yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Diğer taraftan tüketilen doğal gazın 
yaklaĢık %99‟u ve petrolün ise %89‟u ithal edilmektedir (BOTAġ, 2015). 

 
Doğal gazın 1990‟lardan itibaren enerji üretimindeki kullanımının fazlalaĢması 

toplam enerji talebindeki payını önemli ölçüde arttırmıĢtır. 1990‟daki %5‟lik payıyla enerji 
talebinde en küçük paya sahip olan doğal gaz, son birkaç yıl içinde, 2010 yılında petrolü, 
2011 yılında da kömürü geçerek hakim yakıt konumuna gelmiĢtir (BOTAġ, 2015). 

 
Ülkemizin 1970-2030 yılları arasındaki yakıt türlerine göre birincil enerji kaynak 

talebi ġekil I.1.1.‟de gösterilmiĢtir. 
 

 
 
ġekil I.1.1. 1970-2030 Yılları Arasında Türkiye Birincil Enerji Kaynak Talebi (mtpe)     Kaynak: OME – MEP Turkey 
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ġekil I.1.1.‟de görüleceği üzere birincil enerji kaynakları tüketimi içerisinde ilk kez 
2008 yılında en büyük payı alarak birinci sıraya yerleĢen doğal gazın, 2009 yılında 
yaĢanan küresel krizin etkisiyle tüketiminde bir miktar gerileme olmasına rağmen bu 
konumu halen devam etmektedir. Ülkemizin doğal gaz tüketim profilinde göze çarpan 
temel husus, birincil enerji kaynağı olarak doğal gaz kullanımının elektrik sektöründeki 
yüksek payıdır. Yıllar itibarıyla talebin artıĢ göstermesindeki en önemli faktörler ĢehirleĢme 
ve Ģehirlerde yaygınlaĢan doğal gaz kullanımıdır. Ayrıca, sanayide 2002 yılından itibaren 
kullanılan sistemlerin doğal gaz dönüĢümü ile ciddi bir artıĢ göstermiĢtir.  

 
Yukarıda belirtilen müĢteri portföyü dahilinde 2015 yılında satıĢı gerçekleĢtirilen 

doğal gazın  %45‟i elektrik üretimi amacıyla,  %26‟sı konutlarda,  %26‟sı sanayide 
tüketilmiĢtir. %3‟lük miktarın ise toptan satıĢı gerçekleĢtirilmiĢtir (ġekil I.1.2.). 

 

 
 

ġekil I.1.2. 2015 yılı BOTAġ Yurt Ġçi SatıĢlarının Sektörler Bazında Yüzde Dağılımı   
Kaynak: 2015 Yılı BOTAġ Sektör Raporu 

 
BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. tarafından illere gaz arzına yönelik 

projelerin tamamlanmasıyla da tüm il merkezlerine doğal gaz arzı sağlanmıĢ olacaktır. 
2015 Yılı itibarıyla Ülke genelinde illere göre doğal gaz arzı ġekil I.1.3.‟de verilmiĢtir. Buna 
göre 77 ilde doğal gaz arzı sağlanmıĢ, 1 ilde de yapım çalıĢmalarına devam edilmektedir. 

 

 
 
ġekil I.1.3. Türkiye Genelinde Ġllere Göre Doğal Gaz Arzı                        Kaynak: 2015 Yılı BOTAġ Sektör Raporu 
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Yukarıda verilen tüm bilgilere bağlı olarak doğal gazın yeraltında depolanması 
Türkiye‟de önemli bir konu olarak ele alınmakta olup, hızla artan gaz tüketimine bağlı 
olarak, pik gaz ihtiyacını etkili bir Ģekilde dengelemek için yeraltı depolamaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. Artan bu talep doğrultusunda farklı projeler geliĢtirilmektedir. Planlanan bu 
projeler vasıtasıyla konut sektöründeki doğal gaz talebinin artmasına bağlı olarak 
gelecekte meydana gelecek mevsimsel dalgalanmaların önlenmesi hedeflenmektedir. 
Tüm bunlara ek olarak yeraltı doğal gaz depolama çalıĢmaları ile;  

 

 Arz güvenliğinin sağlanması (mevsimlik, günlük ve saatlik değiĢiklikleri düzenlemek), 

 Sistem regülasyonunun sağlanması (arz-talep dengesizlikleri (ġekil I.1.4.)), 

 Fiyat dalgalanmalarının kontrol edilmesi (pik talep zamanlarında düzenleyici),  

 Olası arızalara karĢı önlem alınması ve 

 Depolama tesisi yükümlülüğünün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.  

 

 
 
ġekil I.1.4. Doğal Gazın Zamana Bağlı Arz ve Talep Durumu 

 
Yukarıda belirtilen depolama tesisi yükümlülüğü kapsamında 4646 sayılı Doğal Gaz 

Piyasası Kanunu gereği ülke genelinde ithal edilen doğal gazın %10‟luk bir bölümünün 
depolanması Ģartı vardır. Bu oran Avrupa Birliği standartlarında %20 olarak 
gerçekleĢmektedir. Bu anlamda, ülkemiz doğal gaz piyasasının %90‟ını elinde bulunduran 
BOTAġ, ithal ettiği gazın ilk etapta %10‟u kadarını depolama konusunda çalıĢmalarını 
devam ettirmektedir. Tablo I.1.5.‟de verilen Türkiye‟nin doğal gaz tüketim miktarları ile 
mevcut depolama kapasitesine ait rakamlar incelendiğinde 2014 yılı itibarıyla Türkiye‟nin 
4646 sayılı kanun ve Avrupa Birliği standartlarına göre olması gereken depolama 
değerlerinin altında kaldığı görülmektedir.  
 

Tablo I.1.5. Türkiye Doğal Gaz Depolama Talebi  
 

Kapasite 2014 2020 2030 

Doğal gaz tüketim (milyar m
3
) 48 68 80 

Mevcut kapasite (milyar m
3
) 2.8 3.1 3.1 

Gerekli kapasite (milyar m
3
) 4.8 6.8 8 

Fark (4646 sayılı kanun %10) -2.0 -3.7 -4.9 

Fark (AB ile uyum %20) -7.5 -10.5 -12.9 
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Dünya Bankası tarafından 2014 yılında hazırlanan Türkiye‟deki Gaz Sektörünün 
GeliĢtirilmesine yönelik rapora göre doğal gaz yeraltı depolama kapasitesi – tüketim 
oranlarının ülkelere göre dağılımı ve Türkiye‟nin yeri aĢağıda Tablo I.1.6.‟da verilmiĢtir. 

  
Tablo I.1.6. Doğal Gaz Yeraltı Depolama Kapasitesi – Tüketim Oranlarının Ülkelere Göre Dağılımı  
 

Ülkeler 
Depolama Kapasitesi /  

Toplam Tüketim Oranı (%)  
Depolama Kapasitesi /  

Konut Tüketim Oranı  (%) 

ABD 18 48 

Rusya 27 61 

Ukrayna 49 109 

Almanya 19 105 

Fransa 20 52 

Ġtalya 30 65 

Türkiye 5 20 

Kaynak: Dünya Bankası Dokümanı, Rapor no:34140-TU, 2014 

 
Ayrıca, Uzun Vadeli Strateji Planı (2001-2023) çerçevesinde “Ġstikrar içinde 

büyüyen, gelirini daha adil paylaşan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi 
toplumuna dönüşen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlamış bir Türkiye” geniĢ 
görüĢlülüğü ile 10. Kalkınma Planı (2014–2018) hazırlanmıĢtır. Buna göre 10. Kalkınma 
Planı‟nda doğal gaz ihtiyacı, depolama ve Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi 
ile ilgili aĢağıda belirtilen hususlara yer verilmiĢtir. Bu kapsamda 10. Kalkınma Planı‟nda: 

 
 Türkiye‟nin birincil enerji arzında büyük oranda yurtdıĢından karĢılanan petrol ve 

doğal gaz kaynaklarına olan yüksek bağımlılığının devam ettiği belirtilmiĢtir (Prgf 
71). 

 Enerji arz güvenliğinin sağlanması amacıyla Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama 
Projesinin yapımına baĢlandığı belirtilmiĢtir (Prgf 781).  

 Petrol ve doğal gazda olağanüstü durum arz stokları yeterli düzeyde oluĢturulacaktır. 
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi ile Trakya‟da yer alan doğal gaz 
depolama tesisi projeleri tamamlanacaktır. Doğal gaz iletim ve dağıtım ağı ülke 
sathında geniĢletilecek ve talep noktalarına doğal gaz ulaĢtırılacaktır (Prgf 789). 
 

Bu doğrultuda hem yukarıda belirtilen sebeplere bağlı olarak artan depolama talebi 
ve yasal yükümlülükler, hem de mevsimsel gaz çekiĢlerinin dengelenmesi, ani gaz 
çekiĢlerinin karĢılanması, kesintisiz gaz arzının sağlanması, kesintili müĢteri sayısının 
azaltılması ve alım-satım taahhütlerinin yerine getirilmesi amacıyla 15 Haziran 2011 
tarihinde sözleĢmesi imzalanarak, Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi içerisinde 
mevcut durumda inĢaat çalıĢmaları devam eden 1 milyar Nm3 depolama kapasiteli tesisin 
aynı teknoloji kullanılarak toplam depolama kapasitesinin 6 milyar Nm3‟e çıkarılması 
planlanmaktadır (Tablo I.1.7.). Onuncu Kalkınma Planında da belirtilen Tuz Gölü Yeraltı 
Doğal Gaz Depolama projesinin devamı niteliğinde planlanan bu proje doğal gaz 
depolama faaliyetleri kapsamında Ülkemiz açısından çok büyük önem arz etmektedir. 

 
Tablo I.1.7. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi Fiziksel Özellikleri 

 

Fiziksel Özellikler 
ÇED Olumlu Kararı Alınan Tuz 

Gölü Yeraltı Doğal Gaz 
Depolama Projesi  

Planlanan Kapasite ArtıĢ 
Projesi  

Toplam  

Açılacak Kaverna Sayısı 12 Adet Kaverna 48 Adet Kaverna 60 Adet Kaverna 

Her Bir Kaverna Hacmi (Nm
3
) 630.000 Nm

3 
630.000 Nm

3
 - 750.000 Nm

3
 - 

Depolama Hacmi (Nm
3
) 1 Milyar Nm

3
 5 Milyar Nm

3
 6 Milyar Nm

3
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Söz konusu projede, yaklaĢık 1.000 m derinlikte bulunan geniĢ yeraltı doğal tuz 
domunun bir bölümünün kontrollü olarak tatlı su ile eritilmesi yoluyla yeraltı doğal gaz 
depolama açıklıkları oluĢturulacaktır. Bu bağlamda, ülke çapında özellikle yaz aylarında 
ortaya çıkan kullanım fazlası doğal gazın, proje sahasının yaklaĢık 23 km kuzeyinden 
geçen Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı‟nın, Kayseri-Konya-kısmından bir 
bağlantı yardımıyla alınarak, oluĢturulacak olan tuz açıklıklarında depolanması 
sağlanacaktır. Projenin hayata geçirilmesi ile açıklıklarda depolanan doğal gazın, yoğun 
dönemlerde ülke çapında artan gaz talebini karĢılamak amacıyla, açıklıklardan çekilerek 
tekrar Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı‟nın Kayseri-Konya kısmına verilmesi 
sağlanacaktır. 

 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesi kapsamında 

süreç; arazi hazırlık-inĢaat ve iĢletme dönemi olmak üzere iki aĢamadan oluĢmaktadır. 
Projenin inĢaat ve iĢletme aĢamaları birlikte fazlar halinde yürütülecek olup, kuyuların 
açılması iĢlemleri (arazi hazırlık-inĢaat dönemi) devam ederken, eritme iĢlemleri 
tamamlanan kuyularda da doğal gaz depolama iĢlemine baĢlanacaktır (iĢletme dönemi).  

 
Planlanan proje kapsamında Ek-5‟te sunulan 1/25.000 ölçekli Topografik Haritada 

da gösterilen yaklaĢık 80 km2'‟lik alanda mevcut Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesi kapsamında TPAO tarafından üç boyutlu sismik araĢtırmalar gerçekleĢtirilerek 
elde edilen sonuçlar doğrultusunda doğal gazın depolanacağı yeraltı boĢlukları ve 
depolama sistemini kontrol amaçlı kurulacak yüzey tesislerinin konumları tespit edilmiĢtir. 
GerçekleĢtirilen üç boyutlu sismik çalıĢma yapılan sahada 6 milyar Nm³ gaz 
depolanabilecek tuz yapısının var olduğu tespit edilmiĢtir. 

 
 Bu doğrultuda Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesi 

kapsamında inĢaat çalıĢmaları devam eden 1 milyar Nm3 depolama kapasiteli tesisin 
kuzeyinde 40, güneyinde ise 8 adet olmak üzere her biri 630.000 Nm3 - 750.000 Nm3 
fiziksel hacimli toplamda 48 adet yeni kuyunun açılması planlanmakta olup, kapasite artıĢı 
ile birlikte toplam depolama miktarı 1 milyar Nm3‟den 6 milyar Nm3‟e çıkacaktır. Proje 
kapsamında mevcut tuz domlarının eritilmesi için gerekli tatlı su Hirfanlı Barajı‟ndan temin 
edilecek olup su temini için mevcut projeye ait tatlı su temin hattının paralelinde ikinci bir 
boru hattı tesis edilecektir. Eritme iĢlemi sonucunda ortaya çıkan tuzlu su (brine) ise yine 
mevcut proje kapsamında da kullanılan Tuz Gölü çorak alanında yer alan noktaya deĢarj 

edilecektir (ġekil I.1.5.).  

 

 
 

ġekil I.1.5. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi Kapsamında Planlanan Su Temini 
ve DeĢarjı 
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 Planlanan kapasite artıĢı projesi ile inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı 
Doğal Gaz Depolama Projesine ait tesis ve ünite sayıları her bir proje için Tablo I.1.8.‟de 
verilmiĢtir. 

 
Tablo I.1.8. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesine Ait Tesis ve 

Üniteler 
 

 Tesis / Üniteler 
ÇED Olumlu Kararı Alınan Tuz 

Gölü Yeraltı Doğal Gaz 
Depolama Projesi (Adet) 

Planlanan Kapasite ArtıĢ 
Projesi (Adet) 

Toplam (Adet) 

Kuyu/Kaverna 
Sayısı 

12 Adet Kaverna 48 Adet Kaverna 60 Adet Kaverna 

Tatlı Su Temin 
Hattı 

1 Adet Boru Hattı 1 Adet Boru Hattı 2 Adet Boru Hattı 

Tuzlu Su DeĢarj 
Hattı 

1 Adet Boru Hattı 1 Adet Boru Hattı 2 Adet Boru Hattı 

Doğal Gaz 
BranĢman Hattı 

1 Adet Boru Hattı 1 Adet Boru Hattı 2 Adet Boru Hattı 

Yüzey Tesisleri 1 Adet Tesis 1 Adet Tesis 2 Adet Tesis 

Pompa 
Ġstasyonu 

3 Adet Ġstasyon 3 Adet Ġstasyon 6 Adet Ġstasyon 

Su Depolama 
Tankı 

5 Adet 5 Adet 10 Adet 

Su Alma Yapısı 1 Adet 1 Adet 2 Adet 

Beton Santrali 1 Adet 2 Adet 3 Adet 

Su Temin 
Noktası 

Hirfanlı Baraj Gölü (tesis edilecek 
boru hattı ile) 

Hirfanlı Baraj Gölü (tesis 
edilecek boru hattı ile) 

- 

DeĢarj Noktası 
Tuz Gölü çorak alanı (tesis 

edilecek boru hattı ile) 
Tuz Gölü çorak alanı (tesis 

edilecek boru hattı ile) - 

 
Projenin inĢaat safhasının yaklaĢık 7 yıl sürmesi beklenmekte ve ekonomik ömrü 30 

yıl olarak tahmin edilmektedir. Proje‟de 6‟Ģarlı gruplar halinde 48 adet yeni deponun 
yapılması planlanmakta olup, bu depoların hayata geçirilmesiyle; 

 
 • 2020 yılında ilk gaz depolaması planlanan proje ile 2023 yılının sonunda inĢaat 
çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ile birlikte 
toplam 6 milyar Nm3 çalıĢma gazı kapasitesine ulaĢılması hedeflenmektedir. 

• 48 adet depo (kaverna) ile toplam yaklaĢık 5 milyar Nm³ çalıĢma gazı kapasitesi 
elde edilecektir. 

• Bu depolara, Nisan-Ekim döneminde proje sahasına yaklaĢık 23 km uzaklıktaki 
Kayseri-Konya-SeydiĢehir Doğalgaz Ġletim Hattından mevcut proje ile birlikte 
toplamda günde 60 milyon Nm³ gaz basılacak. 

• Ekim-Mart döneminde depolardan sisteme günde 80 milyon Nm³ gaz 
verilebilecek olup, depolarda maksimum basınç yaklaĢık 205 bar civarında olacaktır. 
 
Böylelikle mevsimsel gaz çekiĢlerinin dengelenmesi, ani gaz çekiĢlerinin 

karĢılanması, kesintisiz gaz arzının sağlanması, kesintili müĢteri sayısının azaltılması ve 
alım-satım taahhütlerinin yerine getirilmesi sağlanacak olup, inĢaat çalıĢmaları devam Tuz 
Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi Türkiye‟nin 
doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasında ve özellikle kıĢ aylarında yaĢanan talep 
artıĢlarının karĢılanmasında çok önemli bir rol üstlenmiĢ olacaktır. 
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Proje kapsamında Tablo I.1.8.‟de belirtildiği üzere; yüzey tesisleri, kuyu alanları, 
boru hatları, pompa istasyonları ve su depolama tankları inĢa edilecektir. Buna göre         
1 milyar Nm3 depolama kapasitesinde olacak 12 adet depo ve yüzey tesislerinden oluĢan 
mevcut tesise ek olarak ana üniteler kapsamında; 5 milyar Nm3 depolama kapasitesinde 
48 adet depo, 1 adet yüzey tesisi ve 1adet doğal gaz branĢman hattı tesis edilecek olup, 
yardımcı üniteler olarak ise 1 adet tatlı su temin hattı, 1 adet tuzlu su deĢarj hattı, kuyular 
arası bağlantı hatları, 3 adet pompa istasyonu, 5 adet su depolama tankı ve 2 adet mobil 
beton santrali kurulacaktır. 

 
Söz konusu faaliyet kapsamında bu ünitelere ait detaylar Bölüm I.2.‟de verilmiĢtir. 
 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢ projesi kapsamında 

oluĢturulacak kavernalarda eritme iĢlemleri Çözelti Madenciliği (Solution Mining Process) - 
Su Temini ve Kavernanın Çözeltilmesi yöntemiyle gerçekleĢtirilecek olup bu kapsamda; 

- Tatlı su temin hattı ile taĢınan tatlı suyun tuz formasyonuna enjekte edilmesi, 

- Kaverna teĢkili için tuzun çözülmesi-gaz enjeksiyonu ve tuzlu suyun (brine) 
boĢaltılması ve 

- Tuzlu suyun (brine) basınçlı gaz ile yer değiĢtirmesi iĢlemleri uygulanacaktır. 

 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında 

depoların oluĢturulmasında değiĢen koĢullara bağlı olarak doğrudan ve dolaylı olmak 
üzere iki Ģekilde eritme çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir (ġekil I.1.6.). 

 

 
 

ġekil I.1.6. Tuz Eritme Yöntemleri, Doğrudan Eritme ve Dolaylı Eritme 

 
GerçekleĢtirilecek eritme çalıĢmaları doğrultusunda kaverna oluĢum safhaları     

ġekil I.1.7.‟de sunulmuĢtur. 
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ġekil I.1.7. Kaverna OluĢum Safhaları 

 
Eritme iĢlemleri sonrasında kaverna geometrisinin kontrol edilmesi amacıyla, 

kaverna Ģeklinin ölçümü çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. Kaverna Ģeklinin ölçümü; sonar 
aletinden gönderilen ultrason sinyali ve açıklık duvarından yansıyan bu sinyalin gecikme 
zamanının kaydedilmesi ile yapılacaktır (ġekil I.1.8.). 

 

 
 

ġekil I.1.8. Kaverna ġeklinin Ölçümü ÇalıĢmaları 
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Ayrıca eritme iĢlemi öncesinde yaklaĢık olarak 700 m derinlikten 1.500 m kotlarına 
kadar ulaĢan domlara eriĢim sağlanması için sondaj çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. Bu 
çalıĢmalarda döner (rotary) sondaj tekniği kullanılmakta olup, üç konlu döner uçlu delici 
matkaplar ile kaynağa ulaĢılması sağlanmaktadır. ġekil I.1.9.‟da döner (rotary) sondaj 
tekniğinde kullanılan ekipmanlar, ġekil I.1.10.‟da ise üç konlu döner uçlu matkaptan 
görünüm verilmiĢtir. 

 
 
ġekil I.1.9. Döner (Rotary) Sondaj Tekniği Ekipmanları 
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ġekil I.1.10. Üç Konlu Döner Uçlu Matkaptan Temsili Görünüm 

 
ġekil I.1.10.‟da çamur jeti ile gösterilen gözeneklerden bentonit verilerek zeminde 

bulunan çatlakların/kaçakların dolarak geçirimsiz bir tabaka elde edilmesi sağlanmaktadır. 
Zemindeki çatlakların doldurularak zeminin sıkılaĢması yani bir nevi zemin rehabilitasyonu 
sağlanmaktadır. Kullanılan kimyasallar tehlikesiz nitelikte olup, Ek-1.5‟de Malzeme 
Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) verilmiĢtir. Kesintilerin dıĢarı atılabilmesi için tatlı su bazlı, 
polimer çamurlar kullanılmaktadır. Sondaj çamurunun ana bileĢenleri su ve bentonittir. 

 
Sondaj çamuru, çamur havuzunda biriktirilmekte ve sondajda kullanılmak üzere bu 

alandan sürekli olarak sirkülasyonu sağlanmaktadır. Çevreye zarar vermemek için çıkan 
sondaj çamuru ve suyu geçirimsiz bir havuz içerisinde depolanmaktadır (ġekil I.1.11.). 

 

  
 

ġekil I.1.11. Çamur Havuzundan Temsili Görünüm 

 
Muhafaza boruları ile açılan kuyular yüzeye kadar çimentolanmaktadır                

(Bkz. ġekil I.1.12.). 
 

Çamur Jeti 
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ġekil I.1.12. Çimentolama ve Muhafaza Borularından Temsili Görünüm 

 
Sondaj sırasında olabilecek olaylara karĢı önlem almak ve basınç kontrolünün 

sağlanması için sondaj sırasında emniyet vanaları (Blow Out Preventer-BOP) 
kullanılmaktadır (Bkz. ġekil I.1.13.). Her casing indirildikten sonra belirli periyotlarla bu 
vanalar test edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Emniyet çalıĢmaları için sondajda 
çalıĢan bütün personeller eğitilmekte ve zaman zaman pratikler yapılmaktadır. 

 

 
 
ġekil I.1.13. Temsili Bir Emniyet Vanası (Blow Out Preventer) Görünümü 
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Açılması planlanan kuyularda sondaj çalıĢmaları esnasında kullanılacak sondaj 
çamuru için kuyuların etrafında yine geçirimsiz havuz oluĢturulacaktır. Sondaj 
operasyonunun bitmesinden sonra sondaj çamurunun analizi yaptırılarak, “Atıkların 
Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” kapsamında sınıfı belirlenecektir ve alınan atık 
kodu ile ĠnĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi 
kapsamında olduğu gibi bertaraf edilmek üzere Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından 
lisanslı bertaraf tesislerine gönderilecektir. Çamur havuzlarında biriktirilen sondaj 
çamurları tehlikesiz nitelikte olsa bile hiçbir Ģekilde üzerinin hafriyat toprağı ve bitkisel 
toprak serilerek kapatılması söz konusu olmayacaktır.   

 
“Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesi kapsamında 

48 adet kuyunun açılması planlanmakta olup, açılacak kuyular 19.08.2003 tarihli ve 843 
sayılı  “ÇED Olumlu” kararı verilmiĢ Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama tesisi 
kapsamında EPDK‟dan alınmıĢ olan ve Ek-1.4‟de sunulan depolama lisans sahası içinde 
yer almaktadır. Bu alanın güneyinde mevcut inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü 
Yeraltı Doğal Gaz Depolama Proje alanına yaklaĢık 2.500 m mesafede ve planlanan 
kapasite artıĢı alanına yaklaĢık 1.600 m mesafede yer alan baĢka bir Tuz Gölü Yeraltı 
Doğal Gaz Depolama Tesisinin (YDGDT) kurulması söz konusudur. ÇED süreci 
tamamlanan ve ÇED Olumlu Belgesi beklenen ATLAS Petrol Gaz Ġthalat Ġhracat 
Pazarlama Ticaret A.ġ. (ATLAS) tarafından planlanan bu proje; Aksaray ili, Merkez ve 
Eskil ilçeleri ile Konya ili Emirgazi Ġlçesi sınırlarında yer almakta olup, söz konusu bu 
projenin yüzey tesislerini ve diğer üniteleri gösteren topografik harita Ek-5‟te sunulmuĢtur. 

 
Ayrıca mevcut inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 

Depolama Projesi ile planlanan kapasite artıĢı alanının arasında kalan bölgede, 
kuzeydoğu-güneybatı istikametinde EPDK lisans alanının tam ortasından geçen bir hızlı 
tren projesi planlanmakta olup, söz konusu projeye ait güzergah da Ek-5‟te sunulan 
topografik harita üzerinde verilmiĢtir. 

 
“Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesi kapsamında 

çalıĢacak personellerin ihtiyaçları Ģu anda kullanılan mevcut kamp sahasından ve proje 
kapsamında tesis edilecek yeni kamp sahalarından karĢılanacaktır. 

 
“Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesinin arazi 

hazırlık ve inĢaat aĢamasında 500 kiĢi, iĢletme aĢamasında ise Tuz Gölü Yeraltı Doğal 
Gaz Depolama Tesisi projesi de dahil olmak üzere toplam 100 kiĢinin çalıĢması ön 
görülmektedir. Proje dahilinde inĢaat aĢamasında vasıfsız personel mümkün olduğunca 
bölgeden istihdam edilecek, iĢletme aĢamasında ise daimi personeller yine yöreden 
istihdam edilerek az da olsa bölge ekonomisine katkı sağlanmıĢ olacaktır. ĠĢletme 
aĢamasında tesiste çalıĢacak personel için sosyal tesisler (bekçi kulübesi, idari bina vb.) 
bulunacak olup, yatırımın iĢletme süresi 30 yıl olarak öngörülmektedir. 

 
Sonuç olarak faaliyetin 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu‟na 

istinaden çıkarılan tüm yönetmelik ve tüzük hususlarına uygun olması kaydıyla 
uygulanabilir bir proje olduğu öngörülmektedir. Bu kapsamda planlanan kapasite artıĢı 
projesinin inĢaat ve iĢletme aĢamasında, inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı 
Doğal Gaz Depolama Tesisi Projesinde olduğu gibi 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve meri 
mevzuatlar ile 4857 Sayılı ĠĢ Kanunu‟nda belirtilen tüm yönetmelik ve tüzüklere 
uyulacaktır. 

 
Kısım kısım fazlar bazında devreye alınacak olan “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 

Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesinin tüm üniteleriyle birlikte 2023 yılı sonunda 
faaliyete baĢlaması planlanmaktadır. 
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(*) ÇED Raporu Proje Alanı Örnek Koordinat Formatı; Söz konusu projeye ait nokta, hat ya  da alanların koordinat değerleri:- Alan ve hat gibi birden fazla koordinat 
içeren faaliyet ünitelerinde koordinatlar saat yönünde dizili olacaktır. -Koordinat değerleri raporda UTM ve COĞRAFĠK olarak yer alacaktır.-UTM koordinatlarda;  
Koordinat Sırası:  Sağa-Yukarı, Datum:  ED-50,  Ölçek Faktörü:6 derece olacak ve Dilim Orta Meridyen ile Zon belirtilecektir.  Koordinatların  yazılıĢı  
482920.2545:4418960.7764  örneğindeki  gibi olacaktır.-COĞRAFĠK koordinatlarda; Koordinat Sırası: Enlem-Boylam,  Datum:  WGS-84 olacaktır.  Koordinatların  
yazılıĢı  39.920630:32.800113  örneğindeki  gibi  olacaktır. COĞRAFĠK Koordinatlar “üniteadı. txt” ya da “ünite adı. kml” gibi “.txt” ya da “.kml” uzantılı dosyalar 
halinde kaydedilerek rapor ekinde ve sunulan CD’lerde ayrı dosya olarak yer alacaktır.  
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I.2. Proje Kapsamındaki Faaliyet/Hizmet Üniteleri, Özellikleri, Konumu (proje 
kapsamında mevcut ve ilave boru hatları da dahil olmak üzere yer alan tüm faaliyet 
ünitelerinin proje alanı içindeki konumlarının 1/25.000 ölçekli topografik harita ve 
projenin vaziyet planı(il bazında) üzerinde gösterimi yapılmalı, koordinat bilgileri 
(saat yönünde sıralı ve coğrafik*) iĢlenmeli, bu  üniteler  için  belirlenen  kapalı  ve  
açık  alan  büyüklükleri,  binaların  kat  adetleri  ve yükseklikleri verilmelidir), 
Kapasiteleri, Bu Ünitelerde Yapılacak ĠĢlemler ile Verilecek Hizmetler 

 
Proje kapsamındaki iki temel aĢama çözeltme/eritme ve depolama iĢlemleridir (ġekil 

I.2.1. ve ġekil I.2.2.). Bu iĢlemler için projede yer alan ana ünitelerin listesi Tablo 1.2.1‟de 
sunulmaktadır. 

 

 
 
ġekil I.2.1. Tuz Kayalarında Çözeltme ĠĢlemi (KBB, 1988) 

 

 
 
ġekil I.2.2. Tuz Kayalarında Depolama (Gaz Enjeksiyon/Geri Üretim) ĠĢlemi  
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Tablo I.2.1. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesinde Yer Alan Ana 
Üniteler 

 

Çözeltme ĠĢlemi Ġçin Depolama Ġçin 

Su Alma Yapısı Pig Alma /Atma Ünitesi 

Tatlı Su Temin Boru Hattı Filtre Ünitesi 

Pompa Ġstasyonları Ölçüm Üniteleri 

Su Tankları Kompresör Üniteleri 

Çözeltme Tesisleri (Pompalar) Soğutucular 

Sıvı Azot Ünitesi Gaz Bağlantı Boru Hattı 

Tuzlu Su Havuzları Depolama Kuyuları (Kavernalar) 

Tuzlu Su DeĢarj Hattı ve Dağıtıcısı Glikol Enjeksiyon Üniteleri 

 Su Ayırıcılar 

 Isıtıcılar 

 Basınç DüĢürme Ünitesi 

 Dehidrasyon Ünitesi 

 
Tablo I.2.1‟de belirtilen tesisler kapsamında, “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 

Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesinde faaliyet/hizmet üniteleri olarak; yüzey tesisleri, kuyu 
alanları, boru hatları, pompa istasyonları ve su depolama tankları inĢa edilecektir. Buna 
göre 1 milyar Nm3 depolama kapasitesinde olacak 12 adet depo ve  yüzey tesislerinden 
oluĢan mevcut tesise ek olarak ana üniteler kapsamında; 5 milyar Nm3 depolama 
kapasitesinde 48 adet depo, 1 adet yüzey tesisi ve 1 adet doğal gaz branĢman hattı tesis 
edilecek olup, yardımcı üniteler olarak ise 1 adet tatlı su temin hattı, 1 adet tuzlu su deĢarj 
hattı, kuyular arası bağlantı hatları, 3 adet pompa istasyonu, 5 adet su depolama tankı ve 
2 adet mobil beton santrali kurulacaktır (ġekil I.2.3.). Planlanan kapasite artıĢı projesi ile 
inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine ait tesis 
ve ünite sayıları her bir proje için Tablo I.1.8.‟de verilmiĢtir. 

 

 
 
ġekil I.2.3. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi Kapsamında Planlanan Faaliyet 

Üniteleri 
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Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı 
Projesine ait tesis ve üniteler Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez 
ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde yer 
almaktadır. Buna göre planlanan proje kapsamında tesis edilecek ünitelerden; 

 
- Tatlı su hattının yaklaĢık 3 km‟lik kısmı Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde, 

kalan yaklaĢık 127 km‟lik kısmı ile pompa istasyonu ve su depolama tankları; 
Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde, 

- Su alma yapısı Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde, 

- Tuzlu Su DeĢarj hattının ve doğal gaz branĢman hattının tamamı Aksaray ili, Eskil 
ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde, 

- Tuzlu su deĢarj noktası, Aksaray ili, Eskil ilçesi sınırları içerisinde, 

- Yüzey tesisi Aksaray ili, Merkez ilçe sınırları içerisinde ve 

- 48 Adet kuyudan 41 tanesi Aksaray ili, Eskil ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde, 
kalan 7 tanesi ise Konya ili, Emirgazi ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 

 
Proje kapsamında mevcut ve ilave boru hatları da dahil olmak üzere yer alan tüm 

faaliyet ünitelerinin proje alanı içindeki konumları il sınırları ile birlikte Ek-5‟te sunulan 
1/25.000 ölçekli topografik üzerinde, planlanan proje sahalarına ve ünitelere ait UTM 6 
derecelik koordinatlar Ek-2‟de ve projenin yer bulduru haritası ise Ek-3‟de verilmiĢtir. 

 
Planlanan bu ünitelere ait özellik ve detaylar aĢağıda sunulmuĢtur.  
 
Proje Kapsamında Yer Alan Faaliyet Üniteleri 
   
Yüzey Tesisleri  

Proje kapsamında ġekil I.2.4.‟de gösterilen mevcut inĢaat çalıĢmaları devam eden 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine ait yüzey tesislerinin yaklaĢık 2.000 m 
kuzeyinde konumlanan bir adet yeni yüzey tesisi oluĢturulması planlanmakta olup, 
çözeltme/eritme tesisleri (borulama, pompalar, tuzlu su havuzları, gaz dolum ve boĢaltım 
ekipmanları) ile enjeksiyon ve üretim tesislerinden (ultrasonik ölçüm ünitesi, gaz türbinli 
turbo kompresörler, borulama, soğutma ve ısıtma üniteleri, filtreler ve ayırıcılar, basınç 
düĢürücüler, glikol rejenerasyon ünitesi vb.) oluĢacak yeni yüzey tesisleri yaklaĢık          
650 m x 800 m (52 ha)‟lik bir alanı kaplayacaktır. Söz konusu alan Aksaray ili, Merkez ilçe 
sınırlarında içerisinde kalmaktadır (Tablo I.2.2.).  

 
Tablo I.2.2. Planlanan Yüzey Tesislerine Ait Konum ve Alan Bilgileri 
 

 Planlanan 
Tesis / Ünite 

Adet Yer/Konum Alan (ha) 

Yüzey Tesisleri 1 Adet Tesis Aksaray ili, Merkez ilçesi 52 hektar (650 m X 800 m) 

 
Proje kapsamında yüzey tesisleri çözeltme/eritme ve depolama iĢlemleri ile projenin 

inĢaat ve iĢletme aĢamalarında kullanılacak olup, yeraltı doğal gaz kuyularının açılması ve 
iĢletilmesi sırasında tüm faaliyetler otomatik kontrol ve kumanda sistemleri ile son 
teknolojik proseslerden yararlanılarak gerçekleĢtirilecektir.  

 
Ayrıca planlanan yüzey tesisleri çevresinde inĢaat süresince kullanılacak olan ve 

inĢaat sonrasında kaldırılacak Ģantiye alanları, beton santralleri (60 m3/saat kapasiteli 2 
adet mobil beton santrali) ve malzeme depolama alanları tesis edilecektir. 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ.   TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 
 

19 

 
 
ġekil I.2.4.  ĠnĢaat ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine Ait Yüzey 

Tesislerinden Görünüm 

 
 Yüzey tesisleri iĢletme aĢamasında depolanan gazın her türlü kontrolünün 

sağlanacağı ve depolanan gazın Kayseri-Konya-SeydiĢehir Doğalgaz Ġletim Hattına 
basılmasını sağlayacak ġekil I.2.4.‟de sunulan mevcut proje kapsamında inĢaat 
çalıĢmaları devam eden yüzey tesislerine ait görüntüde görülen kat yükseklikleri 1 ve 3 
arasında değiĢen aĢağıdaki ünitelerden ve binalardan meydana gelecek olup, planlanan 
yüzey tesislerinde iĢletmeye ait genel proses ve yerleĢim planı ġekil I.2.5.‟te verilmiĢtir. 

 
• Sosyal Tesisler (Sosyal Servis Binası), 

• Güvenlik Binası, 

• Tuzlu Su Havuzları, 

• Eritme Pompa Binası, 

• Jeneratör, 

• Genel Ofis Binası (Kontrol Odası), 

• Yangın ve Ġçme Suyu Tankları, 

• Yakıt Tankları, 

• Banket Ünitesi, 

• Elektrik Üniteleri, 

• Kompresör Binaları (2 adet piston kompresör, 5 adet santrifüj kompresör) , 

• Isıtma ve Basınç DüĢürme Ünitesi, 

• Filtre ve Ölçüm Ünitesi, 

• TEG Dehidrasyon Ünitesi, 

• Vent Bacası, 

• Pig Ġstasyonu ve 

• Atık Su Arıtma Binası. 
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ġekil I.2.5. Yüzey Tesisleri Genel Proses ve YerleĢim Planı  
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Kuyular/ Mağaralar (Kavernalar) 

Proje kapsamında 48 adet kuyu oluĢturulacak, kuyularda çalıĢmalar sondaj ve 
eritme çalıĢmaları olmak üzere iki aĢamada yürütülecektir. Eritme iĢlemleri Çözelti 
Madenciliği - Su Temini ve Mağaranın Çözeltilmesi yöntemiyle gerçekleĢtirilecektir.  

 
Proje kapsamında açılacak her bir kuyu alanı için sondaj çalıĢmaları sırasında 

yaklaĢık 100 m x 100 m (1 ha)‟lik alan kullanılacak olup, bu alan içerisinde tesis edilecek 
olan ünitelere ait yerleĢim planı ve ilgili görseller sondaj çalıĢmaları için sırasıyla         
ġekil I.2.6., ġekil I.2.7. ve ġekil I.2.8.‟de, eritme iĢlemleri için ise ġekil I.2.9. ve               
ġekil I.2.10.‟da sunulmuĢtur.   

     

 
 
ġekil I.2.6. Sondaj ĠĢlemleri Sırasında Kuyu Alanı YerleĢimi ve Tesis Edilecek Üniteler 
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1. Sondaj Noktası ve Sondaj Kulesi 2. Sondaj Platformu ve Bentonit Hazırlama Haznesi 

  

3. Ofisler  4. Yatakhaneler 

  

5. ÇamaĢırhane 6. Banyo -WC 

  

7. Malzeme Konteynerleri 8. Sondaj Kimyasalları 

 
ġekil I.2.7. Sondaj ĠĢlemleri Sırasında Kuyu Alanlarında Tesis Edilecek Ünitelere Ait Görseller-I 
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9. Yakıt Tankı 10. Trafo 

  

11. Jeneratör 12. Sondaj Çamuru Havuzu 

  

13. Solüsyon Havuzu 14. Radyoaktif Madde Depo Alanı 

 

 

15. Atıksu Tankı 
 

 
ġekil I.2.8. Sondaj ĠĢlemleri Sırasında Kuyu Alanlarında Tesis Edilecek Ünitelere Ait Görseller-II 
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ġekil I.2.9. Eritme ĠĢlemleri Sırasında Kuyu Alanı YerleĢimi ve Tesis Edilecek Üniteler 
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1. Eritme Noktası ve Eritme BaĢlığı 2. Kontrol Binası 

  

3. Trafo, Jeneratör Odası 4. Gaz Giderim Tankı 

  

5. Geçici Malzeme Depolama Konteynerleri 6. Çözünmeyen ÇıkıĢ Suyu Havuzu 

 

 

7. Solüsyon Havuzu  

 
ġekil I.2.10. Eritme ĠĢlemleri Sırasında Kuyu Alanlarında Tesis Edilecek Ünitelere Ait Görseller 

 
Proje kapsamında ġekil I.2.7. ve ġekil I.2.8.‟de görülebileceği üzere sondaj 

çalıĢmaları sırasında konteyner Ģeklinde yapılar kullanılacak olup, sondaj çalıĢmalarının 
tamamlanması sonrasında bu konteynerler alanlardan kaldırılacaktır.   
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Eritme çalıĢmaları sırasında ise ġekil I.2.10.‟da görüldüğü üzere iĢletme 
aĢamasında kullanılacak olan tek katlı kontrol yapılarının inĢaat çalıĢmaları yürütülecektir.  

 
Planlanan 48 Adet kuyudan 41 tanesi Aksaray ili, Eskil ve Merkez ilçeleri sınırları 

içerisinde, kalan 7 tanesi ise Konya ili, Emirgazi ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır 
(Tablo I.2.3.). Bu lokasyonlar Ek-1.4‟de sunulan EPDK‟dan alınmıĢ olan depolama lisans 
alanı içerisinde kalınmak koĢuluyla ÇED Süreci sonrasında gerçekleĢtirilecek detay 
mühendislik çalıĢmaları sonrasında değiĢebilecektir. Bu değiĢimlerin zorunlu hale gelmesi 
durumunda ÇED Yönetmeliği kapsamında gerekli iĢ ve iĢlemler yürütülecektir. 

 
Tablo I.2.3. Planlanan Kuyu Alanlarının Konum ve Alan Bilgileri 
 

 Planlanan 
Tesis / Ünite 

Adet Yer/Konum Alan (ha) 

Kuyu / Kaverna 
Alanları 

34 Adet Kuyu / Kaverna Aksaray ili, Merkez ilçesi 34 hektar (34 x 1 ha) 

7 Adet Kuyu / Kaverna Aksaray ili, Eskil ilçesi 7 hektar (7 x 1 ha) 

7 Adet Kuyu / Kaverna Konya ili, Emirgazi ilçesi 7 hektar (7 x 1 ha) 

TOPLAM 48 Adet Kuyu / Kaverna 48 ha 

 
Proje kapsamında planlanan kuyu alanlarının illere göre konumunu gösterir 

1/25.000 ölçekli Topografik Harita Ek-5‟te ve kuyu alanlarını gösterir 1/100 ölçekli 
planlanan Vaziyet Planı ise Ek-9‟da sunulmuĢtur.  

 
Tatlı Su Temin Hattı  

 Kuyuların (mağaraların) eritme iĢlemi için tatlı su kullanılacaktır.  48 adet mağaranın 
6‟li gruplar halinde açılması planlanmakta olup tatlı su ihtiyacı proje sahasından kuĢ uçuĢu 
yaklaĢık 115 km uzaklıktaki Hirfanlı Baraj rezervuarından, inĢaat çalıĢmaları devam eden 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama projesi kapsamında kullanılan boru hattının 
paralelinde, yeraltına döĢenecek yaklaĢık 130 km uzunluğunda ve 56 - 64 inç çapında 
yeni bir boru hattı ile sağlanacaktır.  

 
Tatlı su temini kapsamında Hirfanlı Baraj rezervuar alanı kıyısında suyun alınması 

için bir su alma yapısı tesis edilecek olup baraj rezervuar alanından alınan su, tatlı su hattı 
güzergahı üzerinde tesis edilecek olan pompa istasyonları vasıtasıyla yüzey tesislerine 
kadar ulaĢtırılacaktır. Ayrıca eritme prosesinin devamlılığı açısından olası bir su kesintisi 
ihtimaline karĢılık barajdan alınan su yine güzergah üzerinde inĢa edilecek su tanklarında 
depolanacaktır. Proje kapsamında 3 adet pompa istasyonu ve 5 adet depolama tankı inĢa 
edilecek olup, bu tesislere ait lokasyonlar tatlı su hattı güzergahı üzerinde, inĢaat 
çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinde kullanılan 
pompa istasyonları ve depolama tanklarının çevresinde, ÇED Ġnceleme alanı içerisinde 
kalacak Ģekilde hidrolik hesaplara bağlı olarak belirlenecektir. 

 
Planlanan tatlı su temin hattı Ankara ili, Evren ilçesi sınırlarından baĢlayarak, 

Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy ve Merkez ilçeleri güzergahını takip ederek 
planlanan yüzey tesisleri ve kuyu alanlarına ulaĢmaktadır.  

 
Planlanan hattın yaklaĢık 3 km‟lik kısmı Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde, 

kalan yaklaĢık 127 km‟lik kısmı ile pompa istasyonu ve su depolama tankları; Aksaray ili, 
SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde konumlanmaktadır 
(Tablo I.2.4.).   

 
Ayrıca planlanan tatlı su temin hattının yaklaĢık 46,5 km‟lik kısmı, Ek-1.6‟da sunulan 

T.C. Aksaray Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma ġube 
Müdürlüğü‟nün 29.11.2016 tarih ve 4410 sayılı yazısında belirtildiği üzere Aksaray il 
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sınırlarında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında Ek-1.27‟de sunulan T.C. Aksaray Valiliği, 
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nün 01.03.2017 tarih ve 743 sayılı yazısında belirtildiği 
üzere tatlı su temin hattının Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan 
kısımları için, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü‟ne baĢvuruda bulunularak ilgili kurum görüĢü alınmıĢtır.  

 
Tablo I.2.4. Planlanan Tatlı Su Temin Hattı Güzergahına Ait Konum ve Uzunluk Bilgileri 
 

Planlanan Tesis / Ünite Yer/Konum Uzunluk (km) 

Tatlı Su Temin Hattı 

Ankara ili, Evren ilçesi ~ 3 km 

Aksaray ili, SarıyahĢi ilçesi ~ 8,5 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi ~ 22 km 

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi ~ 11,5 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi ~ 85 km 

TOPLAM ~ 130 km 

 
Planlanan tatlı su hattına ait teknik detaylar Bölüm I.3.5.‟te verilmiĢtir.    
 
Tuzlu Su DeĢarj Hattı  

Tuz yapılarının eritilmesinden kaynaklanan tuzlu su (brine), inĢaat çalıĢmaları 
devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama projesi kapsamında kullanılan boru 
hattının paralelinde, yaklaĢık 45 km uzunluğunda, 64 inç çapında yeni inĢa edilecek olan 
deĢarj hattı ile herhangi bir pompa istasyonuna ihtiyaç duyulmadan yükselti farkı 
nedeniyle kendi cazibesiyle Tuz Gölü‟ne deĢarj edilecektir.  

 
Tuzlu su deĢarjı kapsamında planlanan boru hattının son noktasına  ġekil I.2.11.‟de 

görülen mevcut proje kapsamında eritme iĢlemleri sonucu oluĢan tuzlu suyun deĢarj 
edildiği noktada tesis edilen difüzör yapısı Ģeklinde bir ünite tesis edilecektir. DeĢarj 
noktasında tuzlu suyun tek bir noktadan boĢalımı sonucu oluĢabilecek hasarı minimize 
etmek amacıyla planlanan hattın iki yanına çapraz Ģekilde dağıtıcılar yerleĢtirilecektir. 
Ayrıca zemine, gabion sepet içine taĢ ile doldurmak suretiyle oluĢturulan gabion sistemi 
tesis edilecektir.   

 

 
 
ġekil I.2.11.  Eritme ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine Ait Tuzlu DeĢarj 

Noktasından Görünüm 
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Tuzlu su deĢarjının aĢağıda açıklanan  nedenlerden  dolayı  Tuz  Gölü‟ne  olumsuz  
bir  etki  yapması beklenmemektedir: 

  
• Tuz Gölü, eritme iĢleminin gerçekleĢtirileceği proje sahası ile aynı tuz 

formasyonu üzerindedir.  Tuz  Gölü,  zaten  havzada  bulunan  tuz  formasyonlarını  
doğal yollarla eriterek tuzlu su oluĢumuna katkıda bulunan yeraltı suları ile 
beslenmektedir. Bu nedenle, eritme yoluyla mağaraların oluĢturulması, insan 
yapısı/yapay bir iĢlemle de olsa aynı kalitede tuzlu suyun göle giriĢini sağlamaktadır.  

 
•  Ġkinci  olarak, tuzlu su deĢarj  edilecek  alan, inĢaat çalıĢmaları devam eden 

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ÇED sürecinde Mülga Çevre ve 
Orman Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığı  tarafından tarımsal  
faaliyetler  ve  tuz  üretimi  açısından  verimsiz  olarak  tanımlanmıĢ  bir  alandır.   
 
Planlanan tuzlu su deĢarj hattı Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırlarından baĢlayarak, 

Aksaray ili, Eskil ilçesi güzergahını takip ederek yine Aksaray ili, Eskil ilçesi sınırları 
içerisinde planlanan tuzlu su deĢarj noktasına ulaĢmaktadır.  

 
Planlanan hattın yaklaĢık 18,5 km‟lik kısmı ile tuzlu su deĢarj noktası Aksaray ili, 

Eskil ilçesi sınırları içerisinde, kalan yaklaĢık 26,5 km‟lik kısmı ise Aksaray ili, Merkez 
ilçesi sınırları içerisinde konumlanmaktadır (Tablo I.2.5.).   

 
Tablo I.2.5. Planlanan Tuzlu Su DeĢarj Hattı Güzergahına ve DeĢarj Noktasına Ait Konum, Uzunluk ve Alan Bilgileri 
 

 Planlanan Tesis / Ünite Yer/Konum Uzunluk (km) 

Tuzlu Su DeĢarj Hattı 
Aksaray ili, Merkez ilçesi ~ 26,5 km 

Aksaray ili, Eskil ilçesi ~ 18,5 km 

TOPLAM ~ 45 km 
 

 Planlanan Tesis / Ünite Yer/Konum Alan (m
2
) 

Tuzlu Su DeĢarj Noktası Aksaray ili, Eskil ilçesi ~ 1.000 m
2 
(100 m x 10 m) 

 
Ayrıca planlanan tuzlu su deĢarj hattının yaklaĢık 7,5 km‟lik kısmı ve tuzlu su deĢarj 

noktası Ek-1.6‟da sunulan T.C. Aksaray Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Tabiat 
Varlıklarını Koruma ġube Müdürlüğü‟nün 29.11.2016 tarih ve 4410 sayılı yazısında 
belirtildiği üzere Aksaray il sınırlarında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Tuz Gölü 
I. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde, tuzlu su deĢarj hattının yaklaĢık 23,5 km‟lik kısmı ise 
yine aynı görüĢte belirtildiği üzere Aksaray il sınırlarında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma 
Bölgesi sınırları içerisinde kalmaktadır. Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında söz 
konusu alanlar ile ilgili olarak, Ek-1.27 ve Ek-1.28‟de sunulan T.C. Aksaray Valiliği, Çevre 
ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nün 01.03.2017 tarih ve 743 sayılı yazısı ile 02.02.2017 tarih ve 
428 sayılı yazısında belirtildiği üzere Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan 
alanlar için T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü‟ne, Tuz Gölü I. Derece Doğal Sit Alanı içinde kalan kısımlar içinse NevĢehir 
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu‟na baĢvurularda bulunulmuĢ olup, ilgili 
kurumların kurum görüĢleri alınmıĢtır.    

 
Doğal Gaz BranĢman Hattı  

Yaz aylarında oluĢan doğal gaz fazlası, inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü 
Yeraltı Doğal Gaz Depolama projesi kapsamında kullanılan boru hattının paralelinde, 
yaklaĢık 21 km uzunluğunda, 40 inç çapında yeni inĢa edilecek olan branĢman hattı 
vasıtasıyla proje sahasının yaklaĢık 23 km yakınından geçen mevcut Doğu Anadolu Doğal 
Gaz Ana Ġletim Hattı‟nın Kayseri-Konya-SeydiĢehir bölümünden alınarak mağaralarda / 
kuyularda  depolanacak, talebin arttığı dönemlerde de ulusal Ģebekeye tekrar geri 
verilecektir. 
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Planlanan doğal gaz branĢman hattı Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırlarında, Doğu 
Anadolu Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı‟nın Kayseri-Konya-SeydiĢehir bölümünden 
baĢlayarak, proje alanın yaklaĢık 17 km kuzeyinde yer alan Sultanhanı Beldesini geçerek 
yine Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırları içerisinde planlanan yüzey tesislerine ve oradan da 
kuyu alanlarına ulaĢmaktadır. 

 
Planlanan hattın tamamı (~ 21 km) Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırları içerisinde 

konumlanmaktadır (Tablo I.2.6.).   
 
Tablo I.2.6. Planlanan Doğal Gaz BranĢman Hattı Güzergahına Ait Konum ve Uzunluk Bilgileri 
 

 Planlanan Tesis / 
Ünite 

Yer/Konum Uzunluk (km) 

Doğal Gaz BranĢman 
Hattı 

Aksaray ili, Merkez ilçesi ~ 21 km 

 
Ayrıca planlanan doğal gaz branĢman hattının yaklaĢık 10,5 km‟lik kısmı Ek-1.6‟da 

sunulan T.C. Aksaray Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma 
ġube Müdürlüğü‟nün 29.11.2016 tarih ve 4410 sayılı yazısında belirtildiği üzere Aksaray il 
sınırlarında Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalmaktadır. Planlanan 
kapasite artıĢı projesi kapsamında Ek-1.27‟de sunulan T.C. Aksaray Valiliği, Çevre ve 
ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nün 01.03.2017 tarih ve 743 sayılı yazısında belirtildiği üzere doğal 
gaz branĢman hattının Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kalan kısımları 
için, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‟ne 
baĢvuruda bulunularak ilgili kurum görüĢü alınmıĢtır. 

 
I.3. Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri 
 
Bu bölümde planlanan projenin fiziksel ve teknik özellikleri değerlendirilmiĢ olup, 

çalıĢmalar sonucunda elde edilen detaylar devam eden bölümlerde sunulmuĢtur.  
 
I.3.1. Depolama Sahasının Tasarımı (2003 yılında ÇED Olumlu kararı alınan 

proje dahil, depolama yöntemi, boyutları, adedi, kapasitesi, özellikleri, kesiti, 
kullanım amaçları vb.), Drenaj sistemi, Projede Uyulacak Ulusal ve Uluslararası 
Standartlar, 

 
Yeraltı doğal gaz depolama faaliyetleri ve bu kapsamda yürütülen projeler yaklaĢık 

100 yıldır dünyanın farklı bölgelerinde baĢarılı bir Ģekilde yürütülmektedir. Gaz depolama 
projelerinin çoğunluğu Bölüm I.5.‟te açıklanan alternatifler kapsamında tükenmiĢ petrol ve 
gaz haznelerinde ve tuz formasyonlarında yer almaktadır. Depolama projelerinin 
gerçekleĢtirilmesi ve güvenli bir Ģekilde iĢletilebilmesi için depolama alanlarının; 

 
- Yeterince tanımlanmıĢ uygun bir saha olması, 

- Depolama alanın geçirgenlik özellikleri, 

- Depolama alanının bulunduğu formasyonun kalınlık ve yayılımı, 

- Örtü kayacının sıkılığı, 

- Jeolojik yapı ve litoloji gibi  

 

özellikler üzerinden değerlendirilerek alanın seçiminin yapılması ve depolama sahasının 
tasarımı gerçekleĢtirilmelidir. 
 

Türkiye‟de yeraltı depolamanın jeolojik açıdan elveriĢliliği baz alınarak bir eleme 
yapıldığında büyük tuz mağaralarının/kavernalarının oluĢturulabildiği Tuz Gölü Havzası 
yeraltı depolaması için en üst sırada yer almaktadır.  
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Tuz Gölü Havzası; 
 
- Coğrafi konumu,  

- 40 inç‟lik Kayseri-Konya-SeydiĢehir Doğal Gaz Boru Hattı‟na yakın oluĢu, 

- Alanda uygun derinlikte saf tuz kütleleri bulunması ve  

- Türkiye‟de sismik aktivitelerin en az olduğu bölgede olması nedeniyle tuz 

formasyonlarında gaz depolamak için en elveriĢli yerdir. 

 

 
ġekil I.3.1.1. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Kapasite ArtıĢ Projesi Depremsellik Durumu  

 

2003 yılında ÇED Olumlu Kararı alınan ve inĢaat çalıĢmaları devam Tuz Gölü 
Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi kapsamında, mevcut çalıĢmalara devam edilen ve 
aynı zamanda kapasite artıĢının da planlandığı alan için teknik fizibilite çalıĢması 
kapsamında BOTAġ tarafından sahanın sismik açıdan incelenmesi, tuz tabakalarının 
laboratuvar ortamında test edilerek mekanik karakteristiklerinin belirlenmesi, su temini, 
oluĢacak tuzlu suyun deĢarjı için hidrolojik çalıĢma gibi çok sayıda iĢlem 
gerçekleĢtirilmiĢtir.   

 
Bu çerçevede ilk olarak 80 km²‟lik alanda üç boyutlu sismik analiz çalıĢmaları 

yapılmıĢtır. Daha sonrasında depolama için kullanılacak tuz formasyonunun yapısını 
tanıyabilmek için TPAO tarafından 2001 yılında 2 adet kuyu (mevcut inĢaat çalıĢmaları 
devam eden proje kapsamında bu kuyular da kullanılmıĢtır)  açılarak karotlar alınmıĢtır. 
Bu kapsamda söz konusu kuyulardan 700 m ile 1.500 m derinlikten toplam 180 m 
uzunluğunda karotlar alınmıĢtır. Ek olarak uluslararası kabul görmüĢ sismik uzmanlarca 
değerlendirmeler yapılmıĢ ve tuz domlarınn derinliği ve dayanımı nedeniyle baĢarısızlık 
ihtimalinin oldukça düĢük olduğu ve riskin dünyanın herhangi bir yerindeki benzer bir 
tesistekinden daha fazla olmadığı belirlenmiĢtir. 
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Proje kapsamında belirlenen bölgede TPAO tarafından üç boyutlu sismik 
araĢtırmalar gerçekleĢtirilerek elde edilen sonuçlar ve diğer veriler doğrultusunda Ek-5‟te 
verilen 1/25.000 ölçekli topografik haritada gösterilen inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz 
Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında doğal gazın depolanacağı 12 adet 
yeraltı boĢluğu ve depolama sistemini kontrol amaçlı kurulacak yüzey tesisinin konumları 
tespit edilmiĢtir (ġekil I.3.1.2.).  

 

 
 
ġekil I.3.1.2. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi Kapsamında Sismik ÇalıĢma Kapsamında Tespit Edilen 

Tuz Domu ve Tesisler  

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında 48 adet mağaranın/kavernanın 

oluĢturulmasında mevcut proje kapsamında tespit edilen 15 km uzunluğunda ve 2,5 km 
geniĢliğinde olan bu tuz tabakası kullanılacaktır. Bu tabaka yeryüzünün yaklaĢık 700 m ve 
daha altındaki seviyelerde mevcut olup, kalınlıkları 700 m ile 1.500 m arasında 
değiĢmektedir. Tuz formasyonu ile inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal 
Gaz Depolama Projesi kapsamında sondaj çalıĢmaları tamamlanan 12 kuyunun konumu 
ġekil I.3.1.3.‟de verilmiĢtir.  

EPDK Lisans Sahası 

Sismik ÇalıĢma Sonucunda 
Tuz Domu Tespit Edilen 

Alan 

Mevcut Proje Kuyu Sahası 

Mevcut Yüzey Tesisleri Alanı 
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ġekil I.3.1.3. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi Kapsamında Doğal Gaz Depolarının Tuz Formasyonu 

Ġçerisindeki Konumu    

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi ile inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı 

Doğal Gaz Depolama Projesinde depolama yöntemi olarak tuzun su ile çözündürülmesi 
sonucunda yaratılan geniĢ hacimli açıklıklar kullanılacak olup, çözelti madenciliği olarak 
da tanımlanan bu yöntem ile belirlenen tuz formasyonları eritilecektir. Yeraltı doğal gaz 
depolama çalıĢmaları kapsamında tuz formasyonlarının kullanıma ait detaylı bilgi     
Bölüm I.5.‟te açıklanmıĢtır. 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi ile inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı 

Doğal Gaz Depolama Projesinde kapsamında depolama yöntemi, boyutları, açılacak 
kaverna sayıları, kapasiteleri ve özellikleri Tablo I.3.1.1.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo I.3.1.1. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesine Ait Bilgiler 
 

 Projeye Ait Temel 
Bilgiler 

ÇED Olumlu Kararı Alınan ve ĠnĢaat 
ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü 

Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi  

Planlanan Kapasite ArtıĢı 
Projesi  

Toplam  

Depolama Tipi Tuz Formasyonu / Tuz Kavernası Tuz Formasyonu / Tuz Kavernası - 

Tuza GiriĢ Derinliği 500 m ile 860 m Arasında  500 m ile 860 m Arasında  - 

Tuz Domu Derinliği 
>1.500 m (sondaj) ,  

1.500 - 2.000 m (sismik) 
>1.500 m (sondaj) ,  

1.500 - 2.000 m (sismik) 
- 

Kuyu/Kaverna 
Sayısı 

12 Adet Kaverna 48 Adet Kaverna 60 Adet Kaverna 

YaklaĢık Bir Kaverna 
Hacmi (Net) 

~ 630.000 Nm
3
 ~ 630.000 - 750.000 Nm

3
 - 

ÇalıĢma Gazı Hacmi ~ 1 milyar Nm
3
 ~ 5 milyar Nm

3
 ~ 6 milyar Nm

3
 

Maksimum 
Enjeksiyon Debisi 

~ 30 milyon Nm
3
/gün ~ 30 milyon Nm

3
/gün ~ 60 milyon Nm

3
/gün 

Maksimum (Toplam) 
Geri Üretim Debisi 

~ 40 milyon Nm
3
/gün ~ 40 milyon Nm

3
/gün ~ 80 milyon Nm

3
/gün 

Ġletim Hattı Kayseri-Konya Doğal Gaz Ġletim Hattı 
Kayseri-Konya Doğal Gaz Ġletim 

Hattı 
- 

Durum Yapım AĢamasında Planlama AĢamasında - 
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Projenin inĢaat safhasının yaklaĢık 7 yıl sürmesi beklenmekte ve ekonomik ömrü 30 
yıl olarak tahmin edilmektedir. Tablo I.3.1.1.‟de görüldüğü üzere 2020 yılında ilk gaz 
depolaması planlanan kapasite artıĢı projesi ile 2023 yılının sonunda, inĢaat çalıĢmaları 
devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ile birlikte toplam 6 milyar Nm3 
çalıĢma gazı kapasitesine ulaĢılması hedeflenmektedir. 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında Kayseri-Konya-SeydiĢehir Doğalgaz 

Ġletim Hattı‟ndan proje kapsamında tesis edilecek yüzey tesisleri ve kuyu alanlarına, yine 
proje kapsamında tesis edilecek olan yaklaĢık 21 km uzunluğunda doğal gaz branĢman 
hattı ile mevcut inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesine ait hat ile birlikte toplamda günde 60 milyon Nm³ gaz basılacak olup, Ekim-Mart 
döneminde çözeltme madenciliği yöntemi ile yerin 1.000 m ila 1.500 m altında yer alan tuz 
yapılarında oluĢturulan depolardan yine aynı doğal gaz hatları vasıtasıyla sisteme günde 
toplamda 80 milyon Nm³ gaz verilebilecektir. 

 
Böylelikle mevsimsel gaz çekiĢlerinin dengelenmesi, ani gaz çekiĢlerinin 

karĢılanması, kesintisiz gaz arzının sağlanması, kesintili müĢteri sayısının azaltılması ve 
alım-satım taahhütlerinin yerine getirilmesi sağlanacak olup, inĢaat çalıĢmaları devam Tuz 
Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi Türkiye‟nin 
doğal gaz arz güvenliğinin sağlanmasında ve özellikle kıĢ aylarında yaĢanan talep 
artıĢlarının karĢılanmasında çok önemli bir rol üstlenmiĢ olacaktır. 

 
ĠnĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi ve 

planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında yüzey tesisleri ve kuyu alanları çevresinde 
herhangi bir yüzey suyu kaynağı bulunmamaktadır. Bu sebeple inĢaat alanı dahilinde 
herhangi bir taĢkın problemi ile karĢılaĢılması beklenmemektedir.  

 
Proje inĢaat faaliyetleri ve iĢletme dönemleri süresince, proje alanlarına düĢen ve 

drene olan yağmur suları, inĢaat ve tesis çevresine kurulacak yağmur suyu toplama 
kanalları ile inĢaat alanından uzaklaĢtırılacaktır. Bu kanallarda toplanacak sular uygun 
topografyada açık araziye deĢarj edilecektir. Söz konusu sular inĢaat alanlarından proje 
alanlarının çevresine olası sediment taĢınmasının engellenmesi için toplama veya 
biriktirme kanallarının sonuna yapılacak dengeleme ve çöktürme havuzlarından doğal 
drenajlara deĢarj edilecektir.  

 
ĠnĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi 

kapsamında Türk Standartları Enstitüsü tarafından çıkartılan TS 500/ġubat 200 
Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları Standardı ve bu standarda atıf yapılan 
standartlar doğrultusunda inĢaat çalıĢmaları yürütülmektedir. Ayrıca çalıĢmalarda 
04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren ve       
Ek-1.9‟da sunulan Boru Hatları Ġle Petrol TaĢıma A.ġ. Genel Müdürlüğü (BOTAġ) Ham 
Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve ĠĢletilmesine Dair Teknik Emniyet 
ve Çevre Yönetmeliği‟nin Ek-1‟inde yer alan standartlara da riayet edilmektedir.  

 
Tüm bunlara ek olarak gerçekleĢtirilen çalıĢmalarda, ASME American Society of 

Mechanical Engineers (Amerikan Makine Mühendisleri Derneği), API American Petroleum 
Institute (Amerikan Petrol Enstitüsü), ANSI American National Standards Institute 
(Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü) ve DIN Deutsches Institut für Normung (Alman 
Standartlar Enstitüsü) tarafından belirlenen uluslararası standartlara da uyulmaktadır. 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında da yukarıda belirtilen ulusal ve 

uluslararası standartlara uyulacaktır. 
 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ.   TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 
 

34 

I.3.2 Proje Kapsamında ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılmıĢ iĢ ve iĢlemler 
var ise, bunların boyutları, kapasitesi, yapım teknikleri, koordinatları vb. bu 
bölümde verilmelidir.) 

 
Proje kapsamında belirlenen bölgede yaklaĢık 80 km²‟lik alan içerisinde 2000 yılı 

Kasım ayında TPAO tarafından üç boyutlu sismik araĢtırmalar gerçekleĢtirilerek, elde 
edilen sonuçlar doğrultusunda inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 
Depolama Projesi kapsamında doğal gazın depolanacağı mağaraların ve sistemi kontrol 
amaçlı kurulacak yüzey tesislerinin lokasyonları tespit edilmiĢtir. Bu doğrultuda, Tuz Gölü 
Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi kapsamında, Türk Çevre Mevzuatına uygun olarak 
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) çalıĢmalarına baĢlanarak, 19.08.2003 tarihinde ÇED 
Olumlu kararı alınmıĢtır. T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı‟nın 19.08.2003 tarihli ve 843 
sayılı  “ÇED Olumlu” kararı Ek-1.1‟de sunulmuĢtur.  

 
2003 yılında ÇED Olumlu kararı alınan bu proje ile ilgili su temininde revizyon 

yapılması sonucunda, BOTAġ tarafından ÇED Raporuna ek olarak ilave çalıĢmalar 
yapılmıĢtır. Yapılan bu çalıĢmalarda özellikle, doğal gazın depolanacağı mağaraların 
eritilmesi iĢleminde kullanılacak suyun temin sistemleri ile ilgili değiĢiklikler kapsamında;  
Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nden alınan gerekli izinler doğrultusunda kuyulardan 
alınması planlanan suyun, projenin erken tamamlanabilmesi amacıyla kavernaların 2‟li 
yerine 4‟lü gruplar halinde açılmasına karar verilmesi nedeniyle Hirfanlı Barajı‟ndan temin 
edilmesine karar verildiği konularına değinilmiĢtir (Bkz. Ek-1.2). Yapılan bu ilave 
çalıĢmalar ile ilgili durum Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı‟na bildirilmiĢ olup, 25.10.2004 
tarihinde Bakanlık onayı alınmıĢtır (Bkz. Ek-1.3). 

  
Söz konusu proje kapsamında Dünya Bankası ile BOTAġ arasında 2 ġubat 2006 

tarihinde Uluslararası Kredi AnlaĢması (7342-TU) imzalanmıĢtır. Doğal gaz Sektörünü 
GeliĢtirme Projesi kapsamında Dünya Bankası kredisi ile sağlanan finansmana ek olarak 
kullandırılması planlanan finansmanın 2013 yılı sonrasında kullanılacak Ģekilde yine 
Dünya Bankası kredisi ile temin edilmesi uygun görülmüĢtür. Buna göre projenin 
finansmanı; Proje Yönetimi ve Uygulama Desteği DanıĢmanlık Hizmetleri, Çevresel 
Ġzleme ve DanıĢmanlık Hizmetleri ve Yüzey ve Yeraltı Tesisleri, Su Temin ve Tuzlu Su 
DeĢarj Boru Hatları Temin ve Montajı ve Kaverna Çözeltme ĠĢlemi olmak üzere üç aĢama 
çerçevesinde yürütülmektedir. 

 
 BOTAġ, ilave olarak su temini sistemindeki değiĢiklikler ile Dünya Bankası Çevresel 

Değerlendirme politika ve prosedürlerinin gereklerini yerine getirmek üzere ilave bilgileri 
içeren ek çalıĢmalar yapmıĢ ve bu çalıĢmalar ÇED Raporuna ek olarak raporlanmıĢtır. 
ÇED dokümanlarının Türkçe kopyası (ÇED Eki dahil) 01.06.2005 tarihinde Aksaray Mülga 
Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü‟ne Ġngilizce kopyası ise 27.05.2005 tarihinde Dünya 
Bankası‟na gönderilmiĢtir. Projenin ilerleyen aĢamalarında, 2012 yılı içerisinde, detay 
mühendislik çalıĢmaları sonucunda, yüzey alanı ile kuyu lokasyonlarının yerlerinde, 
kaverna sayısında ve kapasitesinde değiĢiklik olmadan, çözeltme iĢleminin her birinin 
630.000 Nm3 fiziksel hacimli 6‟Ģarlı gruplar halinde yapılmasına karar verilmiĢtir (2*6). Bu 
kapsamda, gerçekleĢtirilecek olan çalıĢmalar için Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ÇED Ġzin 
ve Denetim Genel Müdürlüğü‟nün 24.08.2012 tarih ve 14352 sayılı yazısı ile ÇED 
Yönetmeliği kapsamında yeni bir iĢlem yapılmasına gerek bulunmadığı belirtilmiĢtir      
(Ek-1.7).  

 
ÇED Raporu ek çalıĢması sonrasındaki dönemde, ihale sürecinin tamamlanması ve 

yüklenici firma ile sözleĢmenin imzalanmasını müteakip detay mühendislik çalıĢmaları 
tamamlanmıĢ olup, bu çalıĢmalar sonucu bazı teknik detaylarda değiĢiklik yapılmasına 
ihtiyaç duyulmuĢtur. Bu hususlar: 
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- Doğal gazın depolanacağı mağaraların toplam sayısında ve proje süresince 
kullanılacak olan tatlı suyun toplam miktarında bir değiĢiklik olmadan, çözeltme 
iĢleminin 4‟erli gruplar (3*4) yerine, her biri 630.000 Nm3 fiziksel hacimli 6‟Ģarlı 
(2*6) gruplar halinde yapılması,  
 

- Yeraltı doğal tuz yapısının su ile eritilmesi (leaching) iĢlemlerinde ihtiyaç duyulacak 
olan ve Hirfanlı Baraj Gölü‟nden temin edilecek olan tatlı su ihtiyacının eritme 
iĢlemlerindeki değiĢiklik nedeniyle, EK-1.2‟de sunulan 12.04.2006 tarihli DSĠ Genel 
Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığının onayı doğrultusunda, proje boyunca 
kullanılacak toplam su miktarı değiĢmeden yıllık alınacak su miktarının arttırılarak, 
10 hm3/yıl su miktarından 15 hm3/yıl‟a çıkartılması ve 
 

- Çözeltme iĢleminde kullanılacak suyun Hirfanlı Barajı‟ndan yüzey tesislerine 
iletilmesi için ihtiyaç duyulacak olan 3 adet pompa istasyonu, 5 adet depolama 
tankı ve yüzey tesisleri için gerekli enerjinin; toplam uzunluğu 102.943 m olan 5 
adet 34,5 kV‟lık Enerji Nakil Hattı ile sağlanması ve eritme iĢleminde kullanılacak 
suyun kuyuların/kavernaların bulunduğu bölgeye eriĢimi için kurulacak olan; 
pompa istasyonları, su depoları ve diğer sanat yapılarına eriĢim amaçlı planlanan 
bağlantı ve/veya ulaĢım yollarının açılması Ģeklinde sıralanabilir.  
 

Bu bağlamda, yukarıda bahsi geçen konular ile ilgili olarak, planlanan proje 
değiĢiklikleri kapsamında ÇED Raporuna ek olarak ikinci bir ilave çalıĢma hazırlanma 
gereği duyulmuĢtur. Hazırlanan bu ÇED Raporu ikinci ek çalıĢmasında; proje ile ilgili 
eritme iĢlemleri için ihtiyaç duyulan birim zamandaki tatlı su miktarı çekim hızı değiĢimine 
bağlı olarak deĢarj edilecek tuzlu suyun Tuz Gölü Havzasına olası etkisi, yardımcı üniteleri 
ile yüzey tesislerinin elektrik ihtiyacını sağlayacak enerji iletim hatları, bu noktalara eriĢim 
için kullanılacak saha ulaĢım yolları ile yapılması planlanan bu değiĢikliklerin proje alanı 
üzerinde oluĢturabileceği çevresel etkiler ve alanda planlanan diğer projelerin kümülatif 
etkileri değerlendirilmiĢtir. 

 
Yukarıda bahsedilen hususlar doğrultusunda inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz 

Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi‟ne ait ÇED süreci Tablo I.3.2.1.‟de 
özetlenmiĢtir. 

 
Tablo I.3.2.1. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ÇED Süreci 
 

 Aktivite Tarih 

Projenin ÇED Raporunun Hazırlanması, ÇED Olumlu Kararı Alınması 2003 

Hazırlanan ÇED Raporuna Ek Olarak I. Ġlave ÇalıĢmaların Yürütülmesi 2003 - 2004 

Tüm Ġzinlerin Alınması ile Birlikte 2012 Yılının Ġkinci Yarısında Projeye BaĢlanması 2012 

Hazırlanan ÇED Raporuna Ek Olarak II. Ġlave ÇalıĢmaların Yürütülmesi 2012 - 2013 

 
Tablo I.3.2.1.‟de Yukarıda bahsedilen aĢamalar sonrasında 20 Eylül 2010 tarihinde 

“Yüzey ve Yeraltı Tesisleri, Su Temin ve Tuzlu Su DeĢarj Boru Hatları Temin ve Montajı 
ve Kaverna Çözeltme ĠĢlemi” ihalesine çıkılmıĢtır. 15 Haziran 2011 tarihinde, Çin‟de 
yerleĢik, China Tianchen Engineering (TCC) firması ile sözleĢme imzalanmıĢ ve 05 Aralık 
2011 tarihinde de yer teslimiyle birlikte 2012 yılının ortalarında çalıĢmalara baĢlanmıĢtır.  

 
Proje kapsamında çalıĢmalar üç aĢamada gerçekleĢtirilmekte olup, projeye ait fazlar 

aĢağıda sunulmuĢtur. 
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• Faz-I, Boru Hatlarının (Tatlı Su Temin Hattı, Tuzlu Su DeĢarj Hattı, Doğal Gaz 
BranĢman Hattı, Depolama Tankları ve Pompa Ġstasyonları) Tedarik ve Montajı, 

 

• Faz-II, Ġlk 6‟lı Grup Kuyunun/Kavernanın Eritme ĠĢlemleri, Yüzey Tesislerinin 
Tedarik ve Montajı, Yeraltı Tesislerinin Tedarik ve Montajı, Ġlk 6‟lı Grup 
Kuyu/Kavernada Doğal Gaz Depolanması ve 

 

• Faz-III Ġkinci 6 Grup Kuyunun/Kavernanın Eritme ĠĢlemleri,  Ġkinci 6‟lı Grup 
Kuyuda/Kavernada Doğal Gaz Depolanması Ģeklindedir. 

 
Üç aĢamadan oluĢan Projenin, ilk aĢaması olan Faz-I, 31 Aralık 2013 tarihinde 

tamamlanmıĢtır. Buna göre Faz-II kapsamında inĢaat çalıĢmaları halen devam eden Tuz 
Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında gerçekleĢtirilen çalıĢmalar iĢ 
kalemlerine göre aĢağıda sunulmuĢtur. 
 

Boru Hatlarının Tedarik ve Montajı: 

• 123 km Tatlı su temin hattı ( 24"-10mm, 28"-14,2 mm, 30"- 10 ve11 mm), 

• 44 km Tuzlu su tahliye borusu (GRP 36 " – 11,5 mm ), 

• 3 Adet pompa istasyonu, 5 adet depolama tankı, su alma giriĢ yapısı, enerji iletim 

hatları, boru hatlarının iĢletilmesi, Scada ve 

• 23 km 36" Doğal gaz boru hattı  (11 mm). 

  

Yüzey Tesislerinin Tedarik ve Montajı: 

• Çözeltme tesisleri (leaching) (borulama, pompalar, tuzlu su havuzları, gaz dolum 

ve boĢaltım ekipmanları) ve 

• Enjeksiyon ve üretim tesisleri (ultrasonik ölçüm ünitesi, gaz tribünlü turbo 

kompresörler, borulama, soğutma ve ısıtma üniteleri, filtreler ve ayırıcılar, basınç 

düĢürücüler, glikol rejenerasyon ünitesi vb.). 

 

Yeraltı Tesislerinin Tedarik ve Montajı: 

• Sondaj, borulama (casing) ve kavernalar.  
 

Çözelti Madenciliği (Solution Mining Process)-Su Temini ve Kavernanın 
Çözeltilmesi: 

• Tuz formasyonuna su enjekte edilmesi, 

• Kaverna teĢkili için tuzun çözülmesi-gaz enjeksiyonu ve tuzlu suyun (brine) 

boĢaltılması ve 

• Tuzlu suyun (brine) basınçlı gaz ile yer değiĢtirmesi. 

 
Yukarıda tanımlanan iĢler kapsamında 12 adet kuyu alanında sondaj iĢlemleri 

tamamlanmıĢ, 6 kuyuda çözeltme iĢlemi devam etmekte olup; düzenli aralıklarla bu 
kuyularda, yapılan çözeltme iĢleminin kontrol edilmesi ve ilerleyen aĢamalardaki çözeltme 
iĢleminin mühendislik tasarımın yapılması amacıyla sonar görüntüleme yöntemi ile 
ölçümler alınmaktadır. Çözeltme iĢleminin devam ettiği bu kuyulardan birinde değiĢik 
zamanlarda alınan görüntülerden bir örnek ġekil I.3.2.1.‟de sunulmuĢtur.  
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ġekil I.3.2.1. Çözeltme ĠĢleminin Devam Ettiği Bir Kuyudan DeğiĢik Zamanlarda AlınmıĢ Sonar Görüntüleri  

 
ÇED Süreci tamamlanmıĢ ve inĢaat çalıĢmalarına devam edilen proje kapsamında 

yukarıda bahsedilen tüm faaliyet ünitelerinin proje alanı içindeki konumları il sınırları ile 
birlikte Ek-5‟te sunulan 1/25.000 ölçekli topografik üzerinde verilmiĢtir. Ayrıca proje 
kapsamında tesis edilen üniteler ve eritme çalıĢmalarına ait proses ġekil I.3.2.2.‟de 
sunulmuĢtur. 

 

 
 
ġekil I.3.2.2. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi Çözeltme ĠĢlemine Ait Proses  
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Detay mühendislik, satın alma faaliyetleri, tesis binalarının ve diğer yüzey 
tesislerinin yapım çalıĢmaları halen devam eden “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Tesisi”nde ilk 6 depo 2017 yılında devreye alınacak olup, bu aĢamada 500 milyon Nm3‟lük 
depolama kapasitesine ulaĢılacaktır. Ġkinci grup 6 deponun ise 2020 yılında tamamlanarak 
toplamda 1 milyar Nm3‟lük depolama kapasitesine ulaĢılacaktır (Tablo I.3.2.2.). 

 
 Tablo I.3.2.2. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi AĢamaları 
 

AĢama Yıllar Depo Sayısı Depolama Kapasitesi 

1.AĢama 2011-2017 6 500 milyon Nm
3
 

2.AĢama 2017-2019 6 500 milyon Nm
3
 

ĠĢletmeye Alma 2020 12 1 milyar m
3
 (30/40 milyon Nm

3
 /gün) 

 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi projesi kapsamında 2017 yılının ilk 

çeyreğinde eritme çalıĢmaları tamamlanan 1 kuyuda depolama çalıĢmalarına baĢlanacak 
olup, kapasite artıĢı projesinin; ÇED sürecinin tamamlanması, gerekli izinlerin alınması ve 
inĢaat çalıĢmalarının tamamlanması ile 1 milyar Nm3 depolama kapasitesinde olacak 12 
adet depo ve yüzey tesislerinden oluĢan mevcut tesise ek olarak ana üniteler 
kapsamında; 5 milyar Nm3 depolama kapasitesinde 48 adet depo, 1 adet yüzey tesisi ve 1 
adet doğal gaz branĢman hattı ile toplamda 6 milyar Nm3 kapasitesine ulaĢılması 
hedeflenmektedir.  

 
I.3.3 Depolanacak Gazın Özellikleri, Miktarları (günlük, aylık), Nereden ve Nasıl 

Temin Edileceği, Kullanılacak UlaĢım Tipi ve Araçlar, Bu Araçların Sayısı, 
Kapasitesi, Ürünlerdeki Kirletici Parametreleri ve Limit Değerleri, Tür ve Miktarları, 
Ne ġekilde ve Hangi Mevzuata Göre Değerlendirileceği, Depolama Yönetimi, Nereye, 
Nasıl ve Ne ġekilde Pazarlanacağı 

 
ĠnĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve 

Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. 
tarafından gerçekleĢtirilen mevcut kontratlar çerçevesinde ithalatı yapılan doğal gaz 
kullanılacak olup, söz konusu proje ve planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında 
depolanacak dizayn gaz kompozisyonu Tablo I.3.3.1.‟de verilmiĢtir.  

 
Tablo I.3.3.1. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Kapasite ArtıĢı Projesi Kapsamında Depolanacak 

Dizayn Gaz Kompozisyonu 
 

BileĢen Analiz I (Mol %) 

C1 87,8501 

C2 4,1600 

C3 1,3814 

n-C4 0,3574 

i-C4 0,2463 

n-C5 0,0629 

iC5 0,0915 

C6 0,0930 

N2 5,3097 

CO2 0,4478 

O2 0,0000 

 
 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ.   TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 
 

39 

BOTAġ, Türkiye‟nin doğal gaz ihtiyacını karĢılamak ve doğal gaz arzının güvenliğini 
ve çeĢitliliğini sağlayabilmek için, uzun dönemli doğal gaz alım satım anlaĢmaları 
imzalamıĢtır. Buna göre; 

 

 Rusya Federasyonu ile Batı Hattı ve Mavi Akım anlaĢmaları kapsamında toplam 

20 milyar m3/yıl, 

 Ġran ile 9,6 milyar m3/yıl, 

 Azerbaycan ile 3 anlaĢma kapsamında toplam 12,75 milyar m3/yıl, 

 Türkmenistan ile 16 milyar m3/yıl miktarında doğal gaz ile 

 

 Cezayir ile 4,4 milyar m3/yıl, 

 Nijerya ile 1,3 milyar m3/yıl miktarında LNG alım anlaĢmaları mevcuttur. 

 

Azerbaycan‟ın ġah Deniz Faz-II sahasından 6 milyar m3 doğal gaz ithalatına iliĢkin 
anlaĢma kapsamında teslimatların 2018 yılında baĢlaması öngörülmekte olup, 
Türkmenistan ile 1999 yılında yapılan anlaĢma henüz yürürlüğe girmemiĢtir (BOTAġ, 
2015). 

 
Bunların yanı sıra, 2003 yılında Yunanistan ile imzalanan Doğal Gaz Alım Satım 

AnlaĢması çerçevesinde BOTAġ, 2007 yılından itibaren Yunanistan‟a doğal gaz ihracat 
faaliyetine de baĢlamıĢtır (BOTAġ, 2015). 
 

Söz konusu bu doğal gaz arzlarına ait detaylar aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

Rusya Arz Kaynağı (Batı Hattı):  BOTAġ‟ın yıllık 4 milyar m3 kontrat miktarı olan ve 
Rusya arz kaynağından Ülkemize doğal gaz iletimi sağlayan Rusya Federasyonu-Türkiye 
Doğal Gaz Boru Hattı 845 km uzunluğunda olup, Ülkemize Bulgaristan sınırında 
Malkoçlar‟dan girmekte, Hamitabat, Ambarlı, Ġstanbul, Ġzmit, Bursa, EskiĢehir güzergahını 
takip ederek Ankara‟ya ulaĢmaktadır. Boru hattı üzerinde, Kırklareli, Ambarlı, EskiĢehir‟de 
kompresör istasyonları ve Malkoçlar‟da ana ölçüm istasyonu bulunmaktadır (BOTAġ, 
2015). 
 

Rusya Arz Kaynağı (Mavi Akım): Yıllık 16 milyar m3 kontrat miktarı olan ve Rusya 
arz kaynağından Ülkemize doğal gaz iletimi sağlayan Mavi Akım Hattı Rusya 
topraklarında 370 km, Karadeniz geçiĢinde 390 km uzunluğunda paralel 2 hat ve Türkiye 
topraklarında 501 km uzunluğunda bir hat olmak üzere 3 ana bölümden meydana 
gelmektedir. 2003 yılında iĢletmeye alınan hattın Türkiye topraklarındaki kısmı 
Samsun‟dan baĢlayarak Amasya, Çorum, Kırıkkale üzerinden Ankara‟ya ulaĢmakta, 
Polatlı yakınlarında Malkoçlar-Ankara iletim hattı ile birleĢmektedir (BOTAġ, 2015). 
 

Ġran Arz Kaynağı (Doğu Anadolu Hattı):  Yıllık 9,6 milyar m3 kontrat miktarı olan 
ve Ġran arz kaynağından Ülkemize doğal gaz iletimi sağlayan Doğu Anadolu Doğal Gaz 
Ana Ġletim Hattı yaklaĢık 1.491 km uzunluğundadır. Doğubayazıt‟tan baĢlayıp, Erzurum, 
Sivas ve Kayseri üzerinden Ankara‟ya uzanmakta, bir branĢman ile Kayseri üzerinden 
Konya„ya ulaĢmakta olan hat 2001 yılı sonunda iĢletmeye alınmıĢtır. Boru hattı 
kapasitesinin tam kullanımı için 2013 yılında bu hat üzerinde Erzincan Kompresör 
Ġstasyonu yapılarak iĢletmeye alınmıĢtır (BOTAġ, 2015). 
 

Azerbaycan Arz Kaynağı (Bakü-Tiflis-Erzurum Hattı): ġah Deniz Faz-I 

sahasından yıllık 6,6 milyar m³ ve BOTAġ International Limited tarafından Bakü-Tiflis-

Ceyhan Ana Ġhraç Ham Petrol Boru Hattı iĢletmesinde yakıt gazı olarak kullanılmak üzere 

yıllık 0,15 milyar m³ olmak üzere yıllık toplam 6,75 milyar m³ Azerbaycan‟da üretilen doğal 
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gazın Gürcistan üzerinden Türkiye‟ye taĢınması amacıyla geliĢtirilen Azerbaycan-Türkiye 

Doğal Gaz Boru Hattı‟nın toplam uzunluğu 226 km olup, 2007 yılında Azerbaycan‟dan ilk 

gaz sevkiyatı baĢlamıĢtır (BOTAġ, 2015). 

 

LNG Ġthalatı - Nijerya ve Cezayir Arz Kaynağı (Marmara Ereğlisi LNG 

Terminali):  LNG ithalatına baĢlanılmasıyla birlikte alınan gaz için hem baz yük tesisi 

olarak kullanılmak, hem de ani gaz çekiĢlerinin karĢılanmasında devreye sokulmak üzere 

BOTAġ tarafından 1989 yılında yapımına baĢlanılan Marmara Ereğlisi LNG Terminali 

1994 yılında iĢletmeye açılmıĢtır. Halihazırda, Cezayir ile 4,4 milyar m3, Nijerya ile ise    

1,3 milyar m3 olmak üzere toplam kapasitesi 5,7 milyar m3 olan LNG alım satım 

anlaĢmaları bulunmaktadır (BOTAġ, 2015). 

 

Spot LNG: Özellikle tüketimin yüksek olduğu kıĢ aylarında dönemsel bazda veya 

yıllık bazda doğal gaz arz açığının oluĢması ve Ülkemize ithal edilen doğal gazın arz 

kaynaklarının bir veya birkaçında herhangi bir sebepten dolayı doğal gaz iletiminde 

kesintiye sebep olacak beklenmeyen bir arıza ile karĢılaĢılması durumlarında doğal gaz 

arz güvenliğinin sağlanması amacıyla mevcut ithalat anlaĢmalarına ilave olarak Bakanlar 

Kurulu tarafından yapılan görevlendirme çerçevesinde, ülkemizin arz güvenliğinin 

sağlanması için, ihtiyaç duyuldukça BOTAġ tarafından uluslararası LNG piyasasında 

faaliyet gösteren Ģirketlerden spot LNG alımı yapılmaktadır (BOTAġ, 2015). 

 

Yukarıda bahsedilen doğal gaz ithalatı ihracatı yapılan ana iletim hatları             
ġekil I.3.3.1.‟de verilmiĢtir. 

 

 
 
ġekil I.3.3.1. BOTAġ Tarafından Doğal Gaz Ġthalatı ve Ġhracatı Yapılan Ana Ġletim Hatları  
Kaynak: 2015 Yılı BOTAġ Sektör Raporu 

 
Proje kapsamında depolama da kullanılacak olan gaz Ġran arz kaynağının Türkiye‟ye 

iletimini sağlayan Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı‟na yapılan bir branĢman ile 
Kayseri üzerinden Konya„ya doğal gaz iletimini sağlayan Kayseri-Konya-SeydiĢehir 
Doğalgaz Ġletim hattından sağlanacaktır. 
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Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında Kayseri-Konya-SeydiĢehir Doğalgaz 
Ġletim Hattı‟ndan proje kapsamında tesis edilecek yüzey tesisleri ve kuyu alanlarına, yine 
proje kapsamında tesis edilecek olan yaklaĢık 21 km uzunluğunda doğal gaz branĢman 
hattı ile mevcut inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesine ait hat ile birlikte toplamda günde 60 milyon Nm³ gaz basılacak olup, Ekim-Mart 
döneminde çözeltme madenciliği yöntemi ile yerin 1.000 m ila 1.500 m altında yer alan tuz 
yapılarında oluĢturulan depolardan yine aynı doğal gaz hatları vasıtasıyla sisteme günde 
toplamda 80 milyon Nm³ gaz verilebilecektir. 

 
Planlanan kapasite artıĢ projesi kapsamında her bir kuyuda/kavernada yaklaĢık     

52 milyon Nm³  yastık gazı bulunacak olup,  bu gazın üzerindeki yaklaĢık 104 milyon Nm³  
gaz ile iĢlem yapılacaktır. Böylelikle, her bir kavernada yaklaĢık 156 milyon Nm³  doğal 
gaz depolanabilecektir. 48 kuyuda/kavernada toplam yastık gazının yaklaĢık hacmi       
2,5 milyar Nm³, çalıĢma gazının hacmi ise 5 milyar Nm³ olarak öngörülmektedir. Tuz Gölü 
Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi depolama 
yönetimi kapsamında kuyularda/kavernalarda öngörülen gaz hacimleri her bir proje için 
Tablo I.3.3.2.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo I.3.3.2. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesine Kapsamında 

ĠĢletme Döneminde Öngörülen Gaz Hacimleri ve Basınçlar 
 

Kapasite 

ÇED Olumlu Kararı Alınan 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 

Depolama Projesi    
(12 Kaverna Ġçin) 

Planlanan Kapasite ArtıĢı 
Projesi (48 Kaverna Ġçin) 

Toplam (60 Kaverna Ġçin) 

YaklaĢık Bir Kaverna Hacmi 
(Net) 

~ 630.000 Nm
3
 ~ 630.000 - 750.000 Nm

3
 - 

ÇalıĢma Gazı Hacmi ~ 1 milyar Nm
3
 ~ 5 milyar Nm

3
 ~ 6 milyar Nm

3
 

Yastık Gazı Hacmi ~ 500 milyon Nm
3
 ~ 2,5 milyar Nm

3
 ~ 3 milyar Nm

3
 

Toplam Gaz Hacmi (ÇalıĢma 
Gazı + Yastık Gazı) 

~ 1,5 milyar Nm
3
 ~ 7,5 milyar m

3
 ~ 9 milyar Nm

3
 

Maksimum Enjeksiyon 
Debisi 

~ 30 milyon Nm
3
/gün ~ 30 milyon Nm

3
/gün ~ 60 milyon Nm

3
/gün 

Maksimum (Toplam) Geri 
Üretim Debisi 

~ 40 milyon Nm
3
/gün ~ 40 milyon Nm

3
/gün ~ 80 milyon Nm

3
/gün 

Maksimum Kaverna Basıncı ~205 bar ~205 bar - 

Minimum Kaverna Basıncı ~75 bar ~75 bar - 

 
Proje kapsamında Kayseri-Konya-SeydiĢehir Doğalgaz Ġletim Hattı‟ndan gazın 

sisteme alınması ve depolanan gazın tekrar Kayseri-Konya-SeydiĢehir Doğalgaz Ġletim 
Hattı‟na basılması Bölüm I.2.‟de bahsedilen 21 km‟lik doğal gaz branĢman hattı ve yüzey 
tesislerinde kurulacak üniteler vasıtasıyla sağlanacak olup, bu üniteler tesiste iĢletme 
döneminde 24 saat görev alacak personeller tarafından kontrol ve kumanda sistemleri ile 
son teknolojik proseslerden yararlanılarak sürekli denetim altında tutulacaktır. 

 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında 

depolanacak gaz ile ulusal doğal gaz arz-talep dengesinin karĢılanmasının yanı sıra 
BOTAġ‟ın taraf olduğu diğer uluslararası projelerin gereksinimi olan depolama ihtiyacının 
da karĢılanması hedeflenmektedir.   

 
BOTAġ Ulusal iletim Ģebekesi vasıtasıyla ithal edilen doğal gazın tüketim 

noktalarına ulaĢtırılmasını sağlayan doğal gaz boru hattı sisteminin toplam uzunluğu 2015 
yılı sonu itibarıyla 12.963 km olup, doğal gaz depolama çalıĢmaları ile arz sağlanan 77 Ġl‟e 
kesintisiz hizmet verilmesi amaçlanmaktadır.  
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I.3.4 Ünitelerde Kullanılacak Makine ve Teçhizatın Adet ve Özellikleri, Bakım ve 
Temizlik ÇalıĢmaları 

 
ĠnĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve 

Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında çalıĢmalar arazi hazırlık-inĢaat ve iĢletme 
dönemi olmak üzere iki aĢamada gerçekleĢtirilecek olup, arazi hazırlık-inĢaat çalıĢmaları 
süresince eritme iĢlemleri tamamlanan kuyularda doğal gaz depolama prosesine 
baĢlanacaktır.  

 
ĠnĢaat süresince; eritme de kullanılan suyun, yüzey tesislerine ve kuyu alanlarına 

iletilmesi, eritme sonucu oluĢan tuzlu suyun deĢarjı ve kuyu alanlarında eritme aĢamasına 
geçilebilmesi için sondaj iĢlemlerinin tamamlanması gerekmektedir. 

 
ĠĢletme aĢamasında ise; depolanacak olan gazın Ulusal Ġletim ġebekesinden 

depolama tesislerine enjeksiyonu ve yeniden kullanım amaçlı depolama tesislerinden 
alınarak Ulusal Ġletim ġebekesine geri üretimi için doğal gazın istenilen özelliklere 
ulaĢtırılması, belirli sıcaklık ve basınç değerlerine getirilmesi için birtakım iĢlemlerden 
geçirilmesi gerekmektedir. 

 
Yukarıda bahsedilen tüm bu prosesler kapsamında inĢaat döneminde tatlı su temin 

hattı, tuzlu su deĢarj hattı ve sondaj iĢlemleri ile iĢletme aĢamasında enjeksiyon ve geri 
üretim iĢlemleri sırasında kullanılacak olan ünite ve ekipmanlar hakkında bilgiler aĢağıda 
sunulmuĢtur.  
 

Tatlı Su Temini ve Tuzlu Su DeĢarj Hatları 

Tatlı suyun, aĢağıdaki tasarım özellikleri ile Hirfanlı Barajı‟ndan yüzey tesislerine 
temini sağlanacaktır. Bu kapsamda Hirfanlı Barajı kıyı Ģeridinde DSĠ‟nin standartlarına 
uygun bir Ģekilde su alma yapısı inĢa edilecektir. Bu kapsamda: 

 

 Suyun, alım noktasından son noktaya (planlanan yüzey tesisleri ve kuyu alanları) 
taĢınması hat boyunca inĢa edilecek olan pompa istasyonları ve depolama 
tankları vasıtasıyla olacaktır. 

 Tatlı su temin hattı üzerinde 0 noktasında, yaklaĢık 840 m kotlarında 
konumlanması planlanan pompa istasyonu (1. pompa istasyonu) marifetiyle 
alınacak su, ~ 11 km‟lik bir boru hattı vasıtasıyla yaklaĢık 977 m kotlarında 
planlanan depolama tankına (1. depolama tankına) taĢınacaktır. 

 Su bu tesisten, 1. depolama tankının hemen yanında inĢa edilecek olan 2. 
pompa istasyonuna ait 4 adet yatay eksenli pompa (3 Ana + 1 destek) yardımıyla 
~ 11 km‟lik boru hattıyla yaklaĢık 1.200 m kotlarında planlanan 2. depolama 
tankına taĢınacaktır. 

 Su bu tesisten, 2. depolama tankının hemen yanında inĢa edilecek olan 3. 
pompa istasyonuna ait 4 adet yatay eksenli pompa (3 Ana + 1 destek) yardımıyla 
~ 10 km‟lik boru hattıyla yaklaĢık 1.435 m kotlarında planlanan 3. depolama 
tankına taĢınacaktır. 

 Planlanan 3. depolama tankından sonra iletimi yapılacak olan su kot farkından 
yararlanılarak yerçekimi aracılığıyla ~ 18 km‟lik bir boru hattı ile yaklaĢık 1.250 m 
kotlarında yer alacak olan planlanan 4. depolama tankına oradan da ~ 70 km‟lik 
bir boru hattı vasıtasıyla yaklaĢık 1.040 m kotlarında konumlanması planlanan 5. 
depolama tankına ulaĢtırılacaktır. 5. depolama tankına gelen su, eritme 
aĢamasında kullanılacaktır. 
 

Depolama tankları pompaların güvenli koĢullarda çalıĢması göz önünde 
bulundurularak tasarlanacaktır. Tanklar, yaklaĢık bir saatlik su ihtiyacı olan 3.360 m3 /h‟i 
depolayabilecek kapasitede olacaktır.  
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Planlanan tatlı su temin hattı üzerinde hat vanaları da tesis edilecek olup; 
 

 Hat vanaları, tatlı su hattı boyunca asıl olarak prosesi korumak amacıyla 
yerleĢtirilecektir. Borularda olası bir kaçak ve sızıntı durumunda yukarı yönlü ve 
aĢağı yönlü akıĢ noktalarındaki en yakın hat vanaları aracılığıyla bölgenin iki 
taraftan kapatılması sağlanacaktır. Ardından tahliye vanası aracılığıyla su 
tahliyesi sağlanarak gerekli tamirler yapılacaktır.  
 

 Yükselen milli sürgülü vanalar, tatlı su temin hattında hat vanası olarak 
kullanılacaktır. Bu vanalar beton bacalar içerisinde yer alacaktır.  
 

 Kelebek vanaları, pompa kontrol vanaları gibi kullanılacaktır. Her pompanın 
çıkıĢında yer alarak çalıĢmayan pompadan sistemin kısa devre yapmasını 
engelleyecektir. Planlanan tatlı su temin hattı boyunca toplam 13 adet pompa 
kontrol vanası bulunması öngörülmektedir.  
 

 Pompalardan gelen hatların birleĢtiği noktada, aĢağı yönlü bir kontrol vanası yer 
alacaktır. 
 

 Boru hattı, Bölüm I.3.5.‟te verilen özelliklerde çelik borulardan oluĢacaktır. 
Kullanılacak boruların dıĢ yüzeyi polietilen (PE) ile kaplanmıĢ ve iç yüzeyi epoksi 
reçinesi ile kaplı olacaktır.  
 

 Tatlı su temin hattı katodik koruma sisteminin güvencesinde olacaktır. Bu koruma 
sisteminin boyutu, detaylı mühendislik safhasından sonra belirlenecektir.  

 
Planlanan tatlı su temin hattı ile getirilen tatlı su, eritme iĢlemleri sonrasında 

planlanan tuzlu su deĢarj hattı vasıtasıyla pompa gücüne ve depolamaya ihtiyaç 
duyulmadan kot farkı yardımıyla deĢarj edilecektir.   
 

Sondaj Ekipmanları   

Kapasite artıĢı projesi kapsamında eritme çalıĢmaları devam eden 12 adet 
kuyuya/kavernaya ek olarak yeni 48 adet kuyunun/kavernanın oluĢturulması 
planlanmaktadır. Bu kuyularda eritmesi yapılacak tuz domlarına eriĢim için sondaj 
çalıĢmaları gerçekleĢtirilecek olup, kuyularda kullanılan sondaj kulesi aĢağıdaki özelliklere 
sahip olacaktır: 
 

 300 ton kanca yükü, 

 Her biri 1.300-1.600 HP gücünde 2 adet üçlü çamur pompası, 

 21 ¼” 5.000 psi Dairesel Kuyu BaĢı Emniyet Vanaları (BOPs), 

 13 5/8” 5,000 psi Dairesel Kuyu BaĢı Emniyet Vanaları (BOPs), 

 Sondaj, adaptör makaraları, 

 10,000 psi baskı manifoldu, 

 Katı kontrol ekipmanı, 

 Poor boy ve vakum tipi gaz giderici, 

 Trip tankı, 

 Stabilizatörler, cila aletleri, sondaj tüpleri, 

 Çift çekirdek namlular ve matkap uçları, 

 1,000 bbl çamur depolama kapasitesi ve 

 4, 000 bbl su depolama kapasitesi . 

 
Çözeltme/Eritme Tesisleri 

48 kuyunun/kavernanın yaklaĢık 1.100 ve 1.500 m arasında bir derinlikte 
çözeltilmesi/eritilmesi planlanmaktadır.  
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Bu kapsamda çözeltme/eritme tesisleri, 6 kuyunun/kavernanın her biri için yaklaĢık 
280 - 300 m3/h‟lik maksimum eritme aralığında, paralel biçimde çözeltmeye izin verir 
Ģekilde tasarlanacaktır.  

 
Kapasite artıĢı projesi kapsamında yukarıda bahsedilen ünite ve teçhizatlar ile 

gerçekleĢtirilecek olan çözeltme iĢlemine ait proses ġekil I.3.2.2.‟de verilmiĢtir.  
 
Gaz Bağlantı Hattı ve Kuyu Alanı Hatları 

Doğal gaz bağlantı hattı 48 kuyudan 1.564.000 m3/saat maksimum geri üretim 
oranına göre tasarlanacaktır. 

 
Sistem Proje Verileri aĢağıda verilmiĢtir: 
 

 Maksimum giriĢ/çıkıĢ basıncı : 75 bar (g) 

 Minimum giriĢ/çıkıĢ basıncı : 40 bar (g) 

 Maksimum giriĢ sıcaklığı :  25 °C 

 Minimum giriĢ sıcaklığı :  5 °C 

 Maksimum istasyon çıkıĢ sıcaklığı :  45 °C 

 Minimum istasyon çıkıĢ sıcaklığı :  10 °C 

 
Yüzey Tesisleri 

Yüzey tesisleri içinde 48 adet kuyu/kaverna için gaz enjeksiyon ve geri üretim 
tesisleri kurulacak olup, planlanan gaz enjeksiyonu ve geri üretim sistemleri inĢaat ve 
iĢletme aĢamalarına bağlı olarak 6‟lı gruplar Ģeklinde kademeli olarak devreye alınacak 
kuyu gruplarına gaz enjeksiyonu ve bu kuyulardan gazın geri üretimine olanak sağlayacak 
Ģekilde tasarlanacaktır. 6‟lı bir grupta gaz depolama operasyonu (gaz enjeksiyonu), diğer 
bir 6‟lı grupta gerçekleĢtirilecek olan inĢaat çalıĢmaları ile paralel olarak yürütülecektir. 
Proje kapsamında iĢletme aĢamasında ki iki temel aĢama olan gaz enjeksiyon ve geri 
üretim iĢlemleri ġekil I.2.2.‟de sunulmaktadır. 

 
a) Gaz Enjeksiyon Tesisleri 

Gaz enjeksiyon tesislerinin giriĢ/çıkıĢ hattı, pig tesisleri ile boru hattı vasıtasıyla 
istasyon giriĢ/çıkıĢına bağlanacaktır. GiriĢ/çıkıĢ hattındaki baĢlıkta, gaz türbinlerinin 
izolasyonunu sağlamak için (sistemin normal kapatılması ve acil durum kapatılması 
sırasında) istasyon giriĢ baĢlığı ile çıkıĢ baĢlığı arasına uzaktan kontrollü kapatma vanası 
tesis edilecektir.  

 
Herhangi bir sızıntının veya kirliliğin iletim boru hattından gelen gaz ile santral 

tesisleri gazının akıĢ yönünde devam etmesini önlemek amacıyla gaz santrali giriĢi, 
operasyon ve bekleme için birçok filtreden oluĢan giriĢ gaz filtre birimleri yoluyla 
filtrelendirilecektir.  

 
Her bir filtre bağımsız olarak ve aynı zamanda birden fazla filtrenin paralel 

operasyonlarına olanak sağlayacak Ģekilde uzaktan kontrollü motorlu küresel vanayla giriĢ 
baĢlığına bağlanacaktır. 

 
Filtre çıkıĢı, her bir filtre/sayaç sisteminin bakım durumundaki normal gaz 

servisinden ayrımına izin vermek için manuel olarak çalıĢan küresel bir vanayla, bir çıkıĢ 
manifolduyla gaz debimetresine bağlanacaktır. 
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Filtreler tarafından tutulan hareketli sıvılar bir karter içine boĢaltılacaktır. Karterdeki 
yoğuĢma seviyesi, anahtarlar tarafından veya seviye transmitterleri tarafından 
gösterilecektir ve otomatik olarak ortak yoğuĢma (kondensat) tankına aktarılacaktır. 

 
Planlanan proje kapsamında 48 adet kuyunun tamamının devreye alınması 

sonrasında tesiste 2+1 olarak paralel konumda çalıĢan 2 adet filtre ve 1 adet de bekleme 
modunda yedek olarak toplamda 3 adet filtre kullanılacaktır.   
 

GiriĢ filtresinin altına gaz ölçüm sayaçları (ultra sonik sayaçlar) takılacaktır. Sisteme 
gelen gazın kompozisyonun belirlenmesi için bir gaz kromatografisi sistemi kurulacak 
olup, bu sistem baĢlıktan önce ölçüm sisteminden sonra kurulacaktır. Söz konusu gaz 
kromatografisi sistemi ile C6+ hidrokarbon aralıklarından C9+ hidrokarbon aralıklarına kadar 
olan enerji ölçümü mümkün olup, proje kapsamında C6+ bileĢenleri olan CO2, O2 ve H2S 
ölçümleri yapılacaktır. Sistem ile hidrokarbon ve su yoğunlaĢma noktası ölçülecektir. 

 
Proje kapsamında gaz enjeksiyon iĢlemleri için kompresörler kullanılacak olup her 

bir gaz kompresörünün temel tasarım esasları aĢağıdaki gibi olacaktır; 
 

 Emme Basıncı  : 40 - 75 bar (g) 

 Emme Sıcaklığı  : 5 - 15 °C 

 BoĢaltma Basıncı  : 84 - 94 bar(g) 

 BoĢaltma Sıcaklığı  : 90 - 110 °C 

 Gaz AkıĢı  : 200.000 – 315.200 m3/h.n.c 

 Tasarım basıncı  : 220 bar (g) 

 Tasarım sıcaklığı  : -29 ila 170 °C 

 Tavsiye edilen tahrik gücü : 30 MW 

 

Normal enjeksiyon modu için,  paralel konumdaki 4+1 Ģeklinde 1‟i yedek olmak 
üzere bekleme modunda toplamda 5 adet özel gaz kompresör üniteleri kullanılacaktır. 
Kompresörler esas olarak; vakum baĢlığı; kompresör, sürücü ve bir boĢaltma baĢlığı ile 
paralel olarak birçok eĢit sıkıĢtırma sisteminden oluĢacaktır.  

 
SıkıĢtırma sistemlerinde; 
 

- Kuru sızdırmazlık gazı doğrudan tahrikli, kompresörü çevreleyen bir santrifüj 

varil, 
 

- Yardımcı sistemleri olan bir gaz türbini sürücüsü (giriĢ hava filtrasyonu, egzoz 

gazı sistemi, kontrol sistemi, vb.) ve 
 

- Dalgalanma önleme amaçlı bir geri dönüĢüm hattı bulunacaktır. 

 
Ġlk gaz doldurma sürecinde ihtiyaç duyulan doğalgaz basıncı, yüzey tesisleri yapım 

safhasında inĢa edilecek olan 2 adet özel (piston-) kompresör ile sağlanacaktır. Bunlardan 
1 kompresör yedek olarak bekleme modunda olacaktır (2+1). Bu kompresörlere ait temel 
tasarım esasları aĢağıdaki gibi olacaktır; 

 
• Emme Basıncı  : 40 bar (g) 

• Emme Sıcaklığı  : 15 °C 

• BoĢaltma Basıncı : 205 bar(g) 

• BoĢaltma Sıcaklığı : 126 °C 

• Hacimsel AkıĢ  : 55.000 m3/h.n.c 
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Gaz enjeksiyon iĢlemi sırasında aĢağıdaki ana gaz borulama sistemleri kurulacaktır; 
 

 Ġstasyon giriĢ hattı, 

 Ġstasyon giriĢ baĢlığı, 

 Filtre ve sayaç iĢlem borulaması, 

 Filtre ve sayaç iĢlem çıkıĢ manifoldu, 

 Manifold ile gaz kompresör gerilim baĢlığı arasındaki birbirine bağlı borulama, 

 Kompresör gerilim baĢlığı, 

 Anti gerilim hatları, 

 Gaz kompresörü ile gaz soğutucusu arasında birbirine bağlı boru hattı, 

 Gaz soğutucusu ile kompresör boĢaltım baĢlığı arasında birbirine bağlı boru hattı, 

 Kompresör boĢaltım baĢlığı,  

 Kompresör boĢaltım baĢlığı ile kompresör boĢaltım baĢlığı arasındaki devir daim 

hattı, 

 Gaz kompresör boĢaltım baĢlığı ile alan boru hatları arasındaki birbirine bağlı 

boru hatları,  

 Alan boru hatları,  

 Havalandırma boru tesisatı, 

 Yakıt gazı boru hattı ve 

 Havalandırma boru tesisatı aracı. 

 

GeçiĢ vanaları, kapatma vanaları, kontrol vanaları, acil durum kapatma vanaları gibi 
farklı vanalar, yukarıda bahsedilen boru hatlarına ait sistemdeki orta akımı dağıtmak için 
veya orta düzeydeki havalandırma ve drenaj için kullanılacaktır. 
 

Vana motorları (aktüatörlü vana) elektrikli ve pnömatik modelde olacaktır. Genel 
olarak bütün motorlu ana vanalar “açık / kapalı“ pozisyon iĢaretçisiyle ve bir basınç 
diferansiyel vericisi ile donatılacaktır. Bütün regülasyon vanaları 0-100% sensör pozisyonu 
ile donatılacaktır. 
 

b) Gaz Çekme Tesisleri 

Gaz, talep yoğunluğunun arttığı dönemlerde, gaz Ģebeke ağlarını beslemek 
amacıyla kuyulardan/kavernalardan geri çekilecektir. Depolanan gazın kuyu/kaverna 
baĢından geçiĢinden sonra gaz akımı daha önce belirlenen hatlar sayesinde 
toplanacaktır. 

 
Kuyu/kaverna baĢından, dehidrasyon birimlerine doğru olan hattın içinde, özellikle 

geri üretimin baĢladığı sırada, damlacıklar halindeki suyun varlığı ve boruların soğuk oluĢu 
nedeniyle hidrat oluĢum olasılığı artmaktadır. Bu kapsamda, kuyu/kaverna baĢındaki 
enjeksiyon tesislerinde gaz akıĢına glikol enjekte edilecektir. Her bir yatak baĢlığına, glikol 
enjeksiyon birimi kurulacaktır. 

 
Gaz santral tesisindeki her hangi bir sızıntıyı ve ya kirliliği önlemek için, yataklardan 

gelen gaz su ayrıĢtırıcı birimlerine doğru ayrılacaktır. Ayırıcılar, ilk ayırım aĢamasında 
siklonlu iki dağıtım evresinden ve ikinci aĢamadaki filtre elementlerinden oluĢacaktır. 

 
Her bir ayırıcının tek iĢlemine ve aynı zamanda birçok ayırıcının paralel olarak iĢlem 

görmesine izin vermek için, her bir ayırıcı uzaktan kontrollü motorlu küresel bir vana 
sayesinde baĢlığa bağlanacaktır. Ayırıcı çıkıĢları manifold çıkıĢına bağlanacaktır.  



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ.   TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 
 

47 

Ayırıcılar tarafından tutulan sıvılar, bir karterin içine boĢaltılacaktır. Buradan da 
otomatik olarak ortak yoğuĢma tankına doğru tahliye edilecektir. 

 
Planlanan proje kapsamında 48 adet kuyunun tamamının devreye alınması 

sonrasında tesiste 2+1 olarak paralel konumda çalıĢan 2 adet ayırıcı ve 1 adet de 
bekleme modunda yedek olarak toplamda 3 adet ayırıcı kullanılacaktır.   
 

Depolanan gazın basınç düĢürme iĢlemi (kuyu/kaverna basıncından, transit boru 
hattının çalıĢma basıncına düĢürülmesi) sırasında gaz, Joule Thomson etkisinden 
kaynaklanan bir sıcaklık düĢüĢüne maruz kalacaktır. Bu nedenle gaz sıcaklığını hidrat 
oluĢum noktasının üstünde tutulması için bir gaz ön ısıtıcı gereklidir. 

 
Ön ısıtıcısı tasarım koĢulları aĢağıdaki gibidir;  

 

 AkıĢ Hızı : 237.000 - 391.000 m3/h.n.c 

 GiriĢ Basıncı : 73 - 200 bar (g) 

 GiriĢ Isıs : 5 - 15 °C 

 ÇıkıĢ Isısı : 60 °C (200 bar‟da (g)) 

 Isıtma Kapasitesi : 15 MW 

 
Gazın geri üretimi için kullanılacak olan vanalar ve boru tesisatları, gaz enjeksiyon 

için gerekli olan aynı esasları ve tasarım parametrelerini takip edecektir. AĢağıda geri 
üretim sistemleri için gerekli borulama sistemleri verilmiĢtir. Buna göre;  
 

 Gelen alan boru hatları, 

 Alan boru hatları ile su ayırıcı giriĢleri arasında birbirine bağlı boru tesisatı,  

 Manifold, 

 Su ayırıcı giriĢ manifoldu, 

 Su ayırıcı boru tesisatı, 

 Su ayırıcı çıkıĢı ve ön ısıtıcı giriĢ manifoldu, 

 Ön ısıtıcı boru tesisatı, 

 Ön ısıtıcı çıkıĢ manifoldu ile basınç düĢüren dizi giriĢ manifoldu arasında bir 

birine bağlı boru tesisatı, 

 Basınç düĢüren dizi giriĢ manifoldu, 

 Basınç düĢüren dizi boru tesisatı, 

 Basın düĢüren dizi çıkıĢ manifoldu,  

 Basınç düĢüren dizi ve gaz kurutucuları arasındaki birbirine bağlı boru tesisatı, 

 Gaz kurutucu giriĢ manifoldu, 

 Gaz kurutucu boru tesisatı, 

 Gaz kurutucu çıkıĢ manifoldu ile gaz ölçüm giriĢ manifoldu arasında birbirine 

bağlı boru tesisatı, 

 Gaz ölçüm çalıĢması boru tesisatı,  

 Santral çıkıĢ manifoldu,  

 Santral çıkıĢ hattı, 

 Havalandırma boru tesisatı, 

 Drenaj boru tesisatı,  

 Yakıt gazı boru tesisatı ve  

 Hava boru tesisatı araçları.  
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c) Yardımcı Birimler Sistemi 

Tesiste, acil durum kapatma vanasından önce aĢağıda belirtilen tesislerin akaryakıt 
ihtiyaçlarının karĢılanması için kullanılacak olan yakıt gazı, tesisin giriĢinden alınacaktır. 
Alınacak olan gazın yakıt olarak kullanılacağı tesisler; 
 

 Gaz kompresörleri türbinleri,   

 Piston kompresörlere ait gaz motoru, 

 Gaz ısıtma ünitesi, 

 Kazan ısıtma sistemi, 

 Glikol yenileme ve 

 Acil durum güç jeneratörüdür. 

 

Yakıt olarak kullanılacak gazın alınacağı sistemde, yakıt gazı havalandırma ünitesi 
yukarıda belirtilen farklı sistem ve üniteler için gerekli olan iki ayrı basınç düĢürme 
sisteminden oluĢacaktır. 
 

Ġlk basınç düĢürme sistemi yukarıda belirtilen tüm tesis ve üniteler için gerekli olan 
tüm yakıt gazının basıncının düĢürülmesi için planlanacak olup bu sisteme ait tasarım 
verileri / iĢlem esasları aĢağıdaki gibidir:  
 

 AkıĢ hızı  : 600- 45.000 m3/h.n.c 

 Maksimum giriĢ gaz basıncı : 77 bar (g) 

 Gaz türbinleri kaynağı gaz basıncı : 18 bar (g) 

 Gaz türbinleri kaynağı gaz sıcaklığı : 15 °C 

 
Ġlk aĢamadan sonra kurulan ikinci basınç düĢürme aĢamasında ise; yakıt gazının 

basıncı piston kompresörlere ait gaz motoru, gaz ısıtma ünitesi, kazan ısıtma sistemi, 
glikol yenileme ve acil durum güç jeneratörü için daha da düĢürülecektir. 
 

Ġkinci basınç düĢürme aĢaması tasarım verileri / iĢlem esasları ise aĢağıdaki gibidir: 
 

 AkıĢ hızı  : 600-7.000 m3/h.n.c 

 Maksimum giriĢ gaz basıncı : 39 bar (g) 

 Tüketici kaynağı için gaz basıncı : 1 bar (g) 

 Tüketici kaynağı için gaz sıcaklığı : 5 °C 

 

Yukarıdaki basınç düĢürme sistemlerinin her biri (1. aĢama basınç düĢürme ve 2. 
aĢama basınç düĢürme) paralel olarak 1‟i operasyon 1‟de bekleme modunda yedek olmak 
üzere (1+1) toplamda 2 adet üniteden oluĢacaktır. 

 
Hem inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 

Projesinde hem de planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında sistemin devamlılığı ve 
verimliliği için yukarıda bahsedilen makine ve ekipmanların periyodik bakımları 
yapılacaktır.  
 

 Periyodik bakım faaliyetleri sırasında gaz kompresörlerine bağlı sistemlerde 
filtrelerin değiĢtirilmesi ve aynı zamanda gaz türbinlerin de ise yağ değiĢimi söz konusu 
olacaktır. Ayrıca gaz kurutma ünitelerinde su ve hidrokarbon kondensatın tutulması için 
silika jel kullanılacaktır. Sistemde kullanılacak olan makine ve ekipmanlara ait bilgiler 
detay mühendislik çalıĢmaları sonrasında netleĢeceği için bakım faaliyetleri sırasında 
oluĢacak atık yağ, filtre ve silika jel miktarları bu aĢamada netleĢecektir.    
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Planlanan kapasite artıĢı ve inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal 
Gaz Depolama Projesinde iĢletme döneminde ünitelerin bakım ve temizlik çalıĢmaları 
sonucu oluĢacak atık yağlar 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete‟ de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟nin (DeğiĢik R.G-
05.11.2013-28812) 2. bölümünde belirtildiği Ģekilde Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟ndan 
lisans almıĢ firmalar vasıtasıyla bertaraf edilecektir. Filtre atıkları ve silika jel atıkların 
bertarafı ise 02.04.2015 Tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda anlaĢma yapılacak lisanslı 
firmalar vasıtasıyla yapılacaktır. Bu bertaraf iĢlemlerine ait detaylı bilgi Bölüm III.10‟da 
verilmiĢtir. 

 
I.3.5 DöĢenecek Boru Hatlarının Boyutları, Kapasitesi, Adedi, Kullanım 

Amaçları ve Boruların Teknik Özellikleri (Katodik Koruma, Ġzolasyon vb.), ve 
Güzergahları 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz 

Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinde inĢa edilen mevcut boru hatlarının 
paralelinde; 

 
- 1 adet tatlı su temin hattı, 

- 1 adet tuzlu su deĢarj hattı, 

- 1 adet doğal gaz branĢman hattı ve  

- Depolama kuyuları arası bağlantı hatları (48 Adet kuyu arasında tesis edilecek 
olan doğal gaz, tuzlu su, nitrojen ve tatlı su hatları) tesis edilecektir. 

 

Planlanan boru hatlarına ait teknik özellikler ve güzergah bilgileri aĢağıda verilmiĢtir. 
 
Tatlı Su Temin Hattı  

 Kuyuların (mağaraların) eritme iĢlemi için tatlı su kullanılacaktır.  48 adet mağaranın 
6‟li gruplar halinde açılması planlanmakta olup tatlı su ihtiyacı proje sahasından 115 km 
uzaklıktaki Hirfanlı Baraj rezervuarından, inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı 
Doğal Gaz Depolama projesi kapsamında kullanılan boru hattının paralelinde, yeraltına 
döĢenecek yaklaĢık 130 km uzunluğunda ve 56" - 64" inç çapında yeni bir boru hattı ile 
sağlanacaktır.  

 
Tatlı  su  temini kapsamında Hirfanlı Baraj rezervuar alanı kıyısında suyun alınması 

için bir su alma yapısı tesis edilecek olup baraj rezervuar alanından alınan su tatlı su hattı 
güzergahı üzerinde tesis edilecek olan pompa istasyonları vasıtasıyla yüzey tesislerine 
kadar ulaĢtırılacaktır. Ayrıca eritme prosesinin devamlılığı açısından olası bir su kesintisi 
ihtimaline karĢılık barajdan alınan su yine güzergah üzerinde inĢa edilecek su tanklarında 
depolanacaktır. Proje kapsamında 3 adet pompa istasyonu ve 5 adet depolama tankı inĢa 
edilecek olup, bu tesislere ait lokasyonlar tatlı su hattı güzergahı üzerinde, inĢaat 
çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinde kullanılan 
pompa istasyonları ve depolama tanklarının çevresinde, ÇED Ġnceleme alanı içerisinde 
kalacak Ģekilde hidrolik hesaplara bağlı olarak belirlenecektir. 

 
Planlanan tatlı su temin hattı Ankara ili, Evren ilçesi sınırlarından baĢlayarak, 

Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy ve Merkez ilçeleri güzergahını takip ederek 
planlanan yüzey tesisleri ve kuyu alanlarına ulaĢmaktadır.  
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Planlanan hattın yaklaĢık 3 km‟lik kısmı Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde, 
kalan yaklaĢık 127 km‟lik kısmı ile pompa istasyonu ve su depolama tankları; Aksaray ili, 
SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde konumlanmaktadır 
(Tablo I.3.5.1.).   

 
Tablo I.3.5.1. Planlanan Tatlı Su Temin Hattı Güzergahına Ait Konum ve Uzunluk Bilgileri 
 

 Planlanan Tesis / Ünite Yer/Konum Uzunluk (km) 

Tatlı Su Temin Hattı 

Ankara ili, Evren ilçesi ~ 3 km 

Aksaray ili, SarıyahĢi ilçesi ~ 8,5 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi ~ 22 km 

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi ~ 11,5 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi ~ 85 km 

TOPLAM ~ 130 km 

 
Planlanan tatlı su hattı 10.000 m3/h kapasitesinde olup, söz konusu hat ile 

çözeltme/eritme için ihtiyaç duyulan yıllık 45 hm3/yıl (45 milyon m3) suyun Hirfanlı 
Barajından alınarak yüzey tesislerine ve kuyu alanlarına ulaĢtırılması planlanmaktadır. Bu 
kapsamda Ek-1.8‟de sunulan DSĠ Genel Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı‟nın 
21.12.2016 tarih ve 858388 sayılı yazısı doğrultusunda DSĠ Genel Müdürlüğü ve BOTAġ 
arasında bir protokol imzalanacaktır. 

 
Kapasite artıĢı projesi kapsamında planlanan tatlı su temin hattının özellikleri 

aĢağıda verilmiĢtir:  
 
• Boru Hattı Uzunluğu  : ~ 130 km 

• Boru Hattı Çapı        :  56 - 64”  

• Boru Cinsi    : Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum 
Institute-API) 5L standardında X42 Çelik Boru, dıĢ yüzeyi polietilen (PE) kaplı, iç 
yüzeyi epoksi reçinesi kaplı 

• Borunun Et Kalınlığı   : 11 - 14 mm  

• Tasarım Basıncı        : 45 bar (g)  

• ĠĢletme Basıncı  : 15 - 28 bar (g) 

 
Tuzlu Su Deşarj Hattı  

Tuz yapılarının eritilmesinden kaynaklanan tuzlu su (brine), inĢaat çalıĢmaları 
devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama projesi kapsamında kullanılan boru 
hattının paralelinde, yaklaĢık 45 km uzunluğunda, 64 inç çapında yeni inĢa edilecek olan 
deĢarj hattı ile herhangi bir pompa istasyonuna ihtiyaç duyulmadan yükselti farkı 
nedeniyle kendi cazibesiyle Tuz Gölü‟nün çorak noktasına deĢarj edilecektir.  

 
Planlanan tuzlu su deĢarj hattı Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırlarından baĢlayarak, 

Aksaray ili, Eskil ilçesi güzergahını takip ederek yine Aksaray ili, Eskil ilçesi sınırları 
içerisinde planlanan tuzlu su deĢarj noktasına ulaĢmaktadır.  

 
Planlanan hattın yaklaĢık 18,5 km‟lik kısmı ile tuzlu su deĢarj noktası Aksaray ili, 

Eskil ilçesi sınırları içerisinde, kalan yaklaĢık 26,5 km‟lik kısmı ise Aksaray ili, Merkez 
ilçesi sınırları içerisinde konumlanmaktadır (Tablo I.3.5.2.). 
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  Tablo I.3.5.2. Planlanan Tuzlu Su DeĢarj Hattı Güzergahına ve DeĢarj Noktasına Ait Konum, Uzunluk ve Alan 
Bilgileri 

 

 Planlanan Tesis / Ünite Yer/Konum Uzunluk (km) 

Tuzlu Su DeĢarj Hattı 
Aksaray ili, Merkez ilçesi ~ 26,5 km 

Aksaray ili, Eskil ilçesi ~ 18,5 km 

TOPLAM ~ 45 km 

 

 Tesis / Ünite Yer/Konum Alan (m
2
) 

Tuzlu Su DeĢarj Noktası Aksaray ili, Eskil ilçesi ~ 1.000 m
2 
(100 m X 10 m) 

 
Planlanan tuzlu su deĢarj hattı 10.000 m3/h kapasitesinde olup, söz konusu hat ile 

çözeltme/eritme iĢlemleri sonucu oluĢan tuzlu su, planlanan boru hattının son noktasına 
tesis edilecek difüzör yapısı Ģeklinde bir ünite ile Tuz Gölü‟nün çorak alanına deĢarj 
edilecektir. Planlanan tuzlu deĢarj hattının özellikleri aĢağıda verilmiĢtir:  

  
• Boru Hattı Uzunluğu  : ~ 45 km 

• Boru Hattı Çapı        :  64”  

• Boru Cinsi    : CTP (Cam Elyafı Takviyeli Plastik) Boru  

• Borunun Et Kalınlığı   : 16 – 17 mm  

• Tasarım Basıncı        : 21 bar (g)  

• ĠĢletme Basıncı  : 16 bar (g) 

 
Doğal Gaz Branşman Hattı  

Yaz aylarında oluĢan doğal gaz fazlası, inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü 
Yeraltı Doğal Gaz Depolama projesi kapsamında kullanılan boru hattının paralelinde, 
yaklaĢık 21 km uzunluğunda, 40 inç çapında yeni inĢa edilecek olan branĢman hattı 
vasıtasıyla proje sahasının yaklaĢık 23 km yakınından geçen mevcut Doğu Anadolu Doğal 
Gaz Ana Ġletim Hattı‟nın Kayseri-Konya-SeydiĢehir bölümünden alınarak mağaralarda / 
kuyularda  depolanacak, talebin arttığı dönemlerde de ulusal Ģebekeye tekrar geri 
verilecektir. 

 
Planlanan doğal gaz branĢman hattı Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırlarında, Doğu 

Anadolu Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı‟nın Kayseri-Konya-SeydiĢehir bölümünden 
baĢlayarak, proje alanın yaklaĢık 17 km kuzeyinde yer alan Sultanhanı Beldesini geçerek 
yine Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırları içerisinde planlanan yüzey tesislerine ve oradan da 
kuyu alanlarına ulaĢmaktadır. 

 
Planlanan hattın tamamı (~ 21 km) Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırları içerisinde 

konumlanmaktadır (Tablo I.3.5.3.).   
 
Tablo I.3.5.3. Planlanan Doğal Gaz BranĢman Hattı Güzergahına Ait Konum ve Uzunluk Bilgileri 
 

 Planlanan Tesis / Ünite Yer/Konum Uzunluk (km) 

Doğal Gaz BranĢman Hattı Aksaray ili, Merkez ilçesi ~ 21 km 

 
Söz konusu hatta ait boru özelliklerinin belirlenmesinde maksimum gaz çekiĢi göz 

önünde bulundurulmuĢtur. Buna göre, yaklaĢık 30×106 m³/gün kapasiteli hattın özellikleri 
aĢağıda verilmiĢtir: 
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• Boru Hattı Uzunluğu  : ~ 21 km 

• Boru Hattı Çapı        :  40”  

• Boru Cinsi    : Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum 
Institute-API) 5L standardında X70 Çelik Boru, dıĢ yüzeyi polietilen (PE) kaplı, iç 
yüzeyi epoksi reçinesi kaplı 

• Borunun Et Kalınlığı   : 15,9 mm  

• Tasarım Basıncı        : 82,5 bar (g)  

• ĠĢletme Basıncı  : 75 bar (g) 

 
Depolama Kuyuları Arası Bağlantı Hatları  

 Proje alanı içinde oluĢturulacak depolama kuyu sahaları arasında; tatlı su, tuzlu su 
eriyiği, doğal gaz ve azot gibi destek gazları bağlantısı için bağlantı hatları 
oluĢturulacaktır. Söz konusu hatların toplam uzunluğu yaklaĢık 21 km olup (47 Adet kuyu 
X ~ 450 m), bu uzunluk kuyu lokasyonlarının durumuna göre değiĢebilecektir. Planlanan 
depolama kuyuları arası bağlantı hatlarına ait özellikler aĢağıda verilmiĢtir:  

 
• Doğal Gaz Hattı: 16" çapında, karbon çelik cinsinde, 31 mm et kalınlığında, 

Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute-API) 5L standardında 
X65 ve 10" çapında, karbon çelik cinsinde, 21 mm et kalınlığında, Amerikan 
Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute-API) 5L standardında X52. 

• Tuzlu Su Hattı: 12" çapında, 5 mm et kalınlığında, CTP Boru (Cam Elyafı 
Takviyeli Plastik). 

• Nitrojen Hattı: 3" çapında, karbon çelik cinsinde,  11 mm et kalınlığında, 
Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute-API) 5L standardında 
X52. 

• Tatlı Su Hattı: 10" çapında, karbon çelik cinsinde, 14 mm et kalınlığında, 
Amerikan Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute-API) 5L standardında 
X52 ve 12" çapında, karbon çelik cinsinde, 15 mm et kalınlığında, Amerikan 
Petrol Enstitüsü (American Petroleum Institute-API) 5L standardında X52. 

 
Yukarıda teknik özellikleri verilen boru hatlarına ait güzergahlar Ek-5‟te sunulan 

1/25.000 ölçekli topografik harita üzerinde gösterilmiĢ olup, söz konusu hatların yapımı 
sırasında gerçekleĢtirilecek olan faaliyetler (dizgi, kaynak, katodik koruma, Ġzolasyon vb.) 
aĢağıda özetlenmiĢtir. Söz konusu teknik özellikler dizayn aĢamasında ki detay 
mühendislik çalıĢmalarına bağlı olarak değiĢiklik gösterebilecektir.  

 
ĠnĢaat Koridorunun Hazırlanması 
 
Proje kapsamında boru hatlarında inĢaat çalıĢmaları planlanan hatlar arasında 

paralellik olmadığı sürece 04.07.2014 tarih ve 29050 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanarak yürürlüğe giren ve Ek-1.9‟da sunulan Boru Hatları Ġle Petrol TaĢıma A.ġ. 
Genel Müdürlüğü (BOTAġ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve 
ĠĢletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği‟nin Ek-3‟ünde sunulan referans 
çizimler kapsamında 28 m çalıĢma geniĢliğinde yürütülecektir. 

 
ÇalıĢma geniĢliği, Ek-5‟te sunulan 1/25.000 ölçekli topografik haritada gösterilen 

planlanan boru hatları (tatlı su temin hattı, tuzlu su deĢarj hattı, doğal gaz branĢman hattı) 
ve yardımcı yüzey tesisleri (PS-ST) alanı içerisinde kalınmak koĢuluyla arazi koĢullarına, 
çevresel ve resmi kurumlar tarafından belirlenen kısıtlara bağlı olarak belirli kesimlerde 
daraltılabilecek veya ulaĢımı güç olan alanlarda geniĢletilebilecektir. Proje kapsamında 
planlanan boru hatlarına ait inĢaat koridorunun düz arazi ve eğimli arazi koĢulları altındaki 
gösterimi ġekil I.3.5.1.‟de sunulmuĢtur. 
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ġekil I.3.5.1. Boru Çapına Göre Güzergah Ölçüleri (BOTAġ, 2013)  
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Güzergah koridorunun temizlenmesi ve hazırlanması kapsamında güzergah 
koridoru üzerinde bulunan ve çalıĢma alanındaki ilerlemeyi engellemesi muhtemel 
malzemeler uzaklaĢtırılacaktır. Daha sonrasında inĢaat koridoru (~ 28 m‟lik koridor) içinde 
yer alan tüm alanlarda (sulak alanlar, bataklıklar, yan ve dik eğimli alanlar ve tarım 
arazileri dahil), eski haline getirme çalıĢmaları için en önemli unsur olan üst toprak (varsa) 
sıyrılacak ve yeniden kullanılmak üzere uygun Ģartlarda saklanacaktır. Bunların yanında; 

 Güzergah içerisinde kalan ağaç kesimi için izinler alınmıĢ olacak, 

 ĠnĢaat koridoru ve geçici çalıĢma alanı dıĢındaki ağaç ve çalılara zarar 
gelmesini önlemek için gerekli tüm tedbirler alınacak, 

 Güzergah açılmasında çalıĢan tüm iĢ makinelerinin inĢaat koridoru dıĢına 
çıkması engellenecek ve 

 ĠnĢaat koridoruna ulaĢım için izni alınmıĢ eriĢim yolları kullanılacaktır. 

 
Boruların ĠnĢaat Koridoruna TaĢınması ve Dizilmesi  
 
Planlanan boru hatlarında kullanılacak olan borular mevcut veya izni alınmıĢ yollar 

aracılığıyla inĢaat koridoruna taĢınacaktır. Boruların taĢınması sırasında toz emisyonuna 
karĢı gerekli önlemler alınacak, özellikle yerleĢim yerlerinde hız limitlerine riayet 
edilecektir. Güzergaha getirilen borular hat boyunca düzenli bir Ģekilde gerekli güvenlik 
tedbirleri alınarak (dik eğimli alanlara depolamama, boru altlarının kum çuvalı veya takoz 
ile desteklenmesi vb.) dizilecektir (ġekil I.3.5.2.). 

 

 
 
ġekil I.3.5.2. Boruların Güzergaha Dizilmesi Çapına Göre Güzergah Ölçüleri (BTC Projesi, 2004)  
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Boruların Bükülmesi ve Kaynak Yapılması 
 
Alana getirilen borular, topografya, diğer hatlar ve alt yapı projeleri ile kesiĢim 

durumuna göre bükülerek kaynak iĢlemleri tamamlanacaktır.  
 
Tahribatsız Muayene  
 
Kaynak iĢlemleri tamamlanan boru dizilerinde kaynak noktalarının filmleri çekilerek 

kaynakların kalite kontrolü yapılacaktır. 
  
Kumlama ve Boru Bağlantı Noktasında Kaplama Yapılması 
 
Kaynak iĢlemlerinin tamamlanmasından sonra kaplama öncesinde pürüzsüz bir 

yüzey oluĢturmak amacıyla kaynak noktalarında kumlama çalıĢması gerçekleĢtirilecektir. 
 
Proje kapsamında planlanan boru hatlarına ait borular (tuzlu su deĢarj hattı hariç) 

kaplamalı olarak sahaya geleceğinden boruların komplesine ayrıca bir izolasyon iĢlemi 
yapılmasına gerek duyulmayacaktır. Sahada boruların sadece kaynak yerleri izole 
edilecektir. Tuzlu su deĢarj hattı kapsamında kullanılması planlanan CTP borular contalı 
Ģekilde birbirine geçme özelliğinde olan borulardır. 

 
Hendek Açma 
 
Hendek açma iĢleminde ekskavatörler ve kanal açma makineleri kullanılmaktadır. 

Boruyu hendeğe yerleĢtirmeden önce, hafriyat malzemesinin elenmesiyle elde edilen 
kum, kanal zeminine serilecektir.  

 
Hendek kazısından çıkan artık malzeme, hendeğin yanında, inĢaat koridoru üst 

toprak yığınının karĢısında, üst toprak ile karıĢmaması için gerekli önlemler alınarak 
depolanacaktır. 

 
Yataklama, destek ve geri dolgu iĢlemlerinden sonra arta kalan kazı malzemesi, 

yolların eski haline getirilmesi ve arazi hazırlama iĢlemlerinde kullanılacaktır. Kalan kazı 
toprağı, güzergahlar üzerindeki ilçelere bağlı izin verilen sahalarda depolanacaktır. 

 
Boruların Hendeğe Ġndirilmesi 
 
Alana getirilen borular, kaynak ve kaynak noktalarının izolasyonu yapıldıktan sonra 

kanala indirilecektir. Boruların hendeğe indirilmesi iĢlemi sırasında, ġekil I.3.5.1.‟de 
görülen özel iĢ makineleri (sideboom) kullanılacaktır. 

 
Geri Dolgu 
 
Borunun döĢenmesi tamamlanınca kanal, genelde kanal hafriyatından çıkan 

malzeme kullanılarak tekrar doldurulacaktır. Dolgu iĢlemleri sırasında sıkıĢtırma yapılarak 
olası oturma ve çökmeler engellenecektir. Ayrıca dolgu sonrasında borunun üstünde 
maksimum 30 cm yığınlar bırakılarak üst toprak geri serilmeden önce olası çökmelere 
karĢı toprağın oturması için beklenecektir.  

 
Proje kapsamında planlanan boru hatlarına ait hendek ölçüleri ve geri dolgu yöntemi 

Ek-1.9‟da sunulan Boru Hatları Ġle Petrol TaĢıma A.ġ. Genel Müdürlüğü (BOTAġ) Ham 
Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve ĠĢletilmesine Dair Teknik Emniyet 
ve Çevre Yönetmeliği‟nin Ek-5‟inde sunulan referans çizimlere göre ġekil I.3.5.3.‟de 
sunulmuĢtur. 
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ġekil I.3.5.3. Hendek Ölçüleri ve Geri Dolgu (BOTAġ, 2013)  
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Temizleme ve Eski Haline Getirme 
 
Planlanan boru hatları kapsamında görsel etkilerin en aza indirilmesi ve faaliyet 

sonrası alanın tekrar eski arazi kullanım durumuna kavuĢturulması için güzergah 
koridorunun açılması sırasında sıyrılmıĢ olan üst toprak gerekli tesviye ve temizlik (taĢ, 
projeden kaynaklı inĢaat atıkları vb.) çalıĢmaları ile araç hareketlerinden kaynaklı sıkıĢmıĢ 
alanların sürülmesi sonrasında yeniden serilecektir. ġekil I.3.5.4.‟te inĢaat çalıĢmaları 
devam eden mevcut Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında tesis 
edilen tatlı su hattına ait eski haline getirilmiĢ güzergahtan bir görüntü sunulmuĢtur. 

 

 
 
ġekil I.3.5.4. Eski Haline Getirme ÇalıĢmaları TamamlanmıĢ Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine Ait 

Tatlı Su Temin Hattı Güzergahından Görünüm (Kasım, 2015) 

 
Ayrıca çelik boru hatlarında gerçekleĢtirilecek diğer bir uygulama da proje 

kapsamında yer alan ve kanal açılarak gömülecek olan borularda korozyonu önlemek 
ve/veya kontrol altına almak amacıyla tesis edilecek olan, dıĢtan akım uygulanmasına 
dayalı karĢı akım katodik koruma (CP) sistemidir. 

 
KarĢı akım sistemi; doğrudan akım besleyicisi, karĢı akım yatağı (anot + dolgu), 

katodik koruma test noktaları ve bağlantı kablolarından oluĢmaktadır (BOTAġ, 2003).  
 
Katodik koruma sisteminin asgari ekonomik ömrü 36 yıl olacaktır. Anot sayısı, 

yatağın uzunluğu, derinliği ve boyutları, sistemin akım rezistansı, ekonomik ömrü ve olası 
akım yoğunlukları ile belirlenecektir. Anot devrenin toplam toprak rezistansı (yatak ve 
bağlantı kabloları dahil), tutulma voltajının direk akım besleyici akıntı tutulma çıkıĢ 
değerinin %80‟i veya daha düĢük bir değere eĢittir (BOTAġ, 2003). 

 
Yatay ve dikey yatak,  karbon dolgulu yatak içerisinde Fe-Si anotlardan oluĢacaktır. 

Yatağın tuzlu ortamda  (yüksek klor içeriği) bulunması halinde ise Fe-Si-Cr anotları 
kullanılacaktır. Tüm anot kabloları ana bir kabloya bağlı olacaktır. Her anot kablo ucu 
arasındaki gömülü bağlantı noktaları uygun bir bağlantı kitiyle sabitlenecektir. Kurulum 
aĢamasında, yatak uygun bir iĢaretleme sistemiyle belirlenecektir. 

Mevcut Tatlı Su Temin hattı 
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Katodik koruma uygulamasında magnezyum anotlarının kullanımı da gündemde 
olup, detay mühendislik çalıĢmalarında yukarıda anlatılan sisteme alternatif olarak 
değerlendirilecektir (BOTAġ, 2003). 

 
 Proje kapsamında tesis edilecek olan boru hatları (tatlı su temin hattı, tuzlu su 

deĢarj hattı ve doğal gaz branĢman hattı) kapsamında belirlenecek güzergahlar boyunca 
mevcut altyapı tesislerinin (yeraltı kablosu, su hattı, kanalizasyon hattı, sulama projeleri 
vb.) zarar görmemesi için gerekli dizaynalar yapılarak oluĢturulacak yapım planları bu 
yapılara göre hazırlanacaktır. Bu kapsamda hazırlanacak olan yapım planları, inĢaat 
çalıĢmaları öncesinde ilgili kurumlara sunularak onaylar alınacaktır.  

 
Ayrıca planlanan proje kapsamında tesis edilecek boru hatlarında olası kazalara 

karĢı her türlü güvenlik tedbirleri alınacak olup, proje kapsamında inĢaatı yapılacak tatlı su 
temin hattı ve tuzlu su deĢarj hatlarının üzerinde sırasıyla, hat vanası, hava tahliye vanası 
ve deĢarj vanaları gibi vana odaları tesis edilecektir. Bununla birlikte, tatlı su temin ve 
tuzlu su temin hatları boyunca hat güzergahını iĢaretlemek ve hat noktasını belirlemek için 
ardıĢık en az iki tanesinin birbirini gördüğü hat iĢaretleyicileri kullanılacaktır. Bu hat 
iĢaretleyicilerinin üzerinde hat ismi, kullanılan boru tipi, acil durum numaraları, “Yüksek 
Basınç” uyarıları, boru çapı ve kalınlığı, kilometre noktası, vb. ibareler yer alacaktır (ġekil 
I.3.5.5.).  

 

   
 
ġekil I.3.5.5. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine Ait Tatlı Su Temin Hattı ve Tuzlu Su DeĢarj Hattı 

Güzergahlarında Kullanılan Hat ĠĢaretleyicilerinden Görünüm (Aralık, 2015) 

 

Hatların bulunduğu alanda yapılacak tarımsal faaliyetler ve olası elektrik, doğalgaz, 
altyapı sistemlerinin döĢenmesi öncesinde gerekli izinlerin alınması ve uyarıların 
yapılması için ilgili kurum ve kuruluĢlara bilgi verilecektir. Hatlar üzerinde meydana gelen 
istenmeyen kaza ve kaçaklara karĢı basınç ve debi algılayıcıları ile alınan uyarılarla 
kazanın olduğu noktanın her iki tarafındaki vanalar kapatılacak ve hat içindeki su akıĢı 
geçici olarak durdurulacaktır. Yapılacak bakım, onarım ve temizlik faaliyetleri sonrasında 
hatlardaki canlı akıĢ tekrar sağlanacaktır. Hatlarda meydana gelebilecek olası arıza ve 
kazaların önlenmesi için sorumlu ekiplerin eğitimleri verilecek ve sürekli olarak hazır 
tutulacaktır. 
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Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında Ek-1.10‟da sunulan T.C. Orman ve Su 
ĠĢleri Bakanlığı, DSĠ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi BaĢkanlığı‟nın kurum görüĢünde 
belirtildiği üzere, proje kapsamında yapılması düĢünülen tatlı su temin hattının Aksaray 
Mamasın Barajı Sulama Projesi (proje aĢamasında) ve YAS Sulama Projeleri ile kesiĢtiği 
belirlenmiĢtir.  

 
Planlanan tatlı su temin hattının faaliyet ve etki alanında Aksaray Mamasın Barajı 

Sulama Projesi ve YAS Projelerine ait sulama kanalları, drenaj kanalları ile bu kanallara 
ait bakım yolları bulunmaktadır.  Söz konusu faaliyetin mevcut ve planlanan bu projelerin 
bütünlüğünü bozmadan gerçekleĢtirilebilmesi ve bahse konu tatlı su temin hattının söz 
konusu projelere ait yapı elemanları ve bakım koridorlarına zarar vermemesi için gerekli 
önlemler alınacak, kesiĢim noktalarında uygun sanat yapıları inĢa edilecektir. Dizayn 
aĢamasında bu sanat yapıları, kesiĢim noktalarında DSĠ kriterlerine uygun olarak sulama 
bütünlüğünü bozmayacak Ģekilde boyutlandırılacaktır.   

 
Bu Ģekilde tasarlanacak sanat yapılarına ait projeler DSĠ 4. Bölge Müdürlüğü‟ne 

sunularak onaylatılacak ve bahse konu faaliyetin inĢaat çalıĢmaları esnasında yapıların 
olumsuz etkilenmesi durumunda ise her türlü zarar ve ziyan yüklenici kuruluĢ BOTAġ 
tarafından karĢılanacaktır. Bu kapsamda ÇED sürecinin tamamlanmasına müteakip 
BOTAġ ve DSĠ 4. Bölge Müdürlüğü arasında bir protokol yapılacaktır. 

 
I.4. Yatırım ve ĠĢletme Maliyetlerini Ġçeren Fizibilite ÇalıĢması 
 
BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ tarafından kurulması ve iĢletilmesi 

planlanan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı projesinin yatırım 
bedeli yapılan çalıĢmalar sonucunda kuyularda kullanılacak olan yastık gazı da dahil 
9.562.998.272 Türk Lirası olarak öngörülmektedir. 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesinin finansmanı yatırım ve iĢletme maliyetleri olmak 

üzere iki farklı kalemden meydana gelmektedir. Proje kapsamında öngörülen yatırım 
maliyeti 9.562.998.272 Türk Lirası, iĢletme maliyeti ise yıllık ortalama 195.800.000 Türk 
Lirası olup bu kalemlere ait detaylar aĢağıda verilmiĢtir. 

 
Yatırım Maliyeti 

MüĢavirlik : 111.746.278 TL 

Mühendislik : 186.000.000 TL 

Satın Alma : 3.844.000.000 TL 

ĠnĢaat : 2.170.000.000 TL 

Genel Giderler : 561.100.000 TL 

Yastık gazı : 1.774.440.000 TL 

Yatırım Dönemi Faizi : 915.711.994 TL 

TOPLAM : 9.562.998.272 TL 

ĠĢletme Maliyeti 

Yakıt gazı gideri  : 78.223.035 TL 

Elektrik gideri : 14.644.385 TL 

Sigorta : 40.911.661 TL 

Genel yönetim giderleri : 3.028.486 TL 

Personel gideri  : 15.142.431 TL 

DıĢarıdan sağlanan hizmetler : 18.965.771 TL 

Bakım gideri : 24.884.230 TL 

TOPLAM : 195.800.000 TL 
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Planlanan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı projesinin 
yatırım ve iĢletme maliyetlerinin yüksek olması sebebiyle, bu finansal kaynağın bir kısmı 
kredi ile kalan kısmı ise öz sermayeden karĢılanacaktır.  

 
I.5. Proje Ġçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin 

Değerlendirilmesi 
 

Doğalgazın, yer üstünde tanklarda sıvı ve gaz hallerde depolanmasının yanında,  
ikinci bir alternatif olan yeraltında depolama daha büyük miktarda depolama kapasitesine, 
daha düĢük maliyetle olanak sağlaması açısından ön plana çıkmaktadır. Doğal gazın sıvı 
ve gaz halinde yeraltında depolanması; mevsimsel gaz çekiĢlerinin dengelenmesi, ani gaz 
çekiĢlerinin karĢılanması, kesintisiz gaz arzının sağlanması, kesintili müĢteri sayısının 
azaltılması ve alım-satım taahhütlerinin yerine getirilmesi açısından önem arz etmektedir.  

 
Yapılan araĢtırmalar sonucunda yeraltı depolama faaliyetlerinin, aĢağıda belirtilen 

nedenlerle yerüstü depolama tesislerine göre daha iyi ve üstün olduğu kanıtlanmıĢtır. 
Buna göre; 

 
• Yeraltında depolama faaliyetlerinde; terkedilmiĢ petrol ve gaz rezervuarları, terk 

edilmiĢ maden ocakları, akiferler, sert kaya ve tuz kavernaları/mağaraları 
depolama amaçlı kullanılmakta olup, nispeten daha büyük olan yerüstü 
depolama tesislerine oranla inĢa edilmeleri ve iĢletilmeleri daha ekonomiktir.  

 

• Yeraltında depolama faaliyetleri ile depolanacak olan doğal gaz; iĢletmeden 
kaynaklı oluĢacak kaza riskleri (iĢ kazaları, güvenlik hataları vb.) ile deprem, 
olumsuz hava koĢulları, yangın, patlama, infilak, sabotaj vb. çevresel tehlikelere 
karĢı daha güvenilir bir ortamda korunmaktadır. 

 

• Yeraltında doğal gaz depolama tesislerinde, depolama faaliyetleri yeraltında 
gerçekleĢtirildiği için mekansal açıdan avantaj sağlamakla birlikte çevresel açıdan 
yerüstü tesislerine göre daha uygundur (ġekil I.5.1.). 

 

 
 
ġekil I.5.1. Yeraltı Doğal Gaz Depolama Faaliyetlerinden Görünüm  
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Doğal gaz genel olarak terkedilmiĢ petrol ve gaz rezervuarlarında, terk edilmiĢ 
maden ocaklarında, akiferlerde ve tuz kavernalarında/mağaralarında depolanmaktadır. 
Doğal gazın yeraltında depolanması kapsamında kullanılabilecek alternatif alanlar; 

 
- Sert Kaya Kavernaları, 
- Akiferler, 
- Terk edilmiĢ maden ocakları, 
- TüketilmiĢ petrol ve gaz rezervuarları ve  
- Tuz kavernaları olarak sıralanabilir. 

Söz konusu yeraltı doğal gaz depolama alternatiflerine ve tekniklerine ait detaylı 
bilgiler aĢağıda sunulmuĢtur. 

 
Sert Kaya Kavernaları 
 

Bu yapılar magmatik, metamorfik veya çökel kayalar olup, yeraltı depolama için 
değiĢik ön koĢulları sağlamaktadır. Bu kavernalar makine ile kazı ve/veya delme-patlatma 
Ģeklinde konvansiyonel yöntemlerle kazılmaktadır (ġekil I.5.2.). Gaz veya sıvılaĢtırılmıĢ 
maddelerin depolanacağı durumlarda, bu depoların geçirimsizliği iç duvarların 
astarlanması ile elde edilmektedir (BOTAġ, 2003).  

 

 
 
ġekil I.5.2. Oda Yöntemi Uygulanan Yeraltı Kaya Tuzu Madeninde Tahkimatsız Büyük Boyutlu Duraylı Yeraltı 

Açıklığına Ait Görünüm (KALI und SALZ, 2007). 
 

Akiferler   
 

Bu yapılar, çökelti kayalarının suyla dolu gözenekli boĢlukları olup, üzerlerinde 
geçirimsiz yükler olduğu sürece gaz depolamak için uygundur (BOTAġ, 2003). 
Doğalgazın akiferlerde depolanabilmesi için, akiferin üstünde yer alan kayaçların geçirgen 
olmaması ve depolama noktası ile gazı ileten sistem arasında basıncın sağlanabilmesi 
için akiferin minimum 500 m derinlikte olması gerekmektedir. 

   
Terk EdilmiĢ Maden Ocakları   
  

Bu yapılar maden, kömür ve tuz ocakları olup, pek çok durumda, doğal gaz 
depolamak için uygun alanlardır (BOTAġ 2003). TerkedilmiĢ maden ocaklarında, mevcut 
boĢluklar kullanıldığı için bu alanlarda doğal gaz depolamanın en önemli avantajı 
depolama için boĢluk açılmasına gerek olmamasıdır. Bu alanlarda bir takım rehabilitasyon 
çalıĢmaları ile mevcut boĢluklar kullanılmaktadır. 

  
TüketilmiĢ Petrol ve Gaz Rezervuarları  
  

Bu yapıların jeolojik dönemler boyunca geçirimsiz olduklarının kanıtlanmıĢ olması 
nedeniyle, gaz depolamasında kullanılmak için uygundur (BOTAġ, 2003).  
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Tuz Kavernaları  
  

Bu yapılar, genellikle büyük kalınlıklarda bulunmakta olup (tuz domları,  
tabakalanmıĢ tuz), yeraltı depolama sahaları için gerekli olan ideal ön koĢulları, mutlak 
geçirimsizlikleri ile sağlamaktadır. Depolama için tuz içerisinde oluĢturulan kavernalar, 
genellikle tuzun eritilmesiyle (liç) oluĢturulmaktadır (BOTAġ, 2003).  

 
Tuz kavernalarının açılması, kalın tuz formasyonlarının olduğu varsayımına 

dayanılarak yürütülmektedir. Bu açıdan, doğal gaz depolama amaçlı tuz çözelti 
açıklıklarının, yeterli kalınlık ile yayılıma sahip, nispeten homojen kaya tuzu yataklarında 
açılması tercih edilmektedir. Tuz tabakalarının eritilmesi iĢleminde, eritilecek her m³ tuz 
için yaklaĢık 8-9 m³  su gerekmektedir.  Gerekli olan su, yüzey ve yeraltı suları ile 
denizden sağlanmaktadır.  

 
Çözelti madenciliği olarak da tanımlanan bu yöntem ile kaya tuzu, potas, trona gibi 

suda eriyen evaporitik cevherlerin yeraltından çözelti ürünü olarak üretilmesi mümkün 
olmaktadır. Yöntemin esası, yeraltına sondaj kuyusu içerisine yerleĢtirilen boru vasıtasıyla 
gönderilen tatlı suyun, evaporitik tuz yataklarındaki katı tuz mineralleri ile temas etmesi 
sonucunda, tuzun çözündürülmesine dayanmaktadır. Bu yöntem özellikle yeterli kalınlık 
ve yayılıma sahip kaya tuzu yataklarında yıllardır baĢarıyla uygulanmaktadır (Özarslan ve 
diğ. 2007). 

 
Yöntemde, muhafaza boruları ile korunan sondaj kuyusu içerisine, farklı çaplar ile 

değiĢken uzunluklara sahip, iç içe geçmiĢ ikili boru düzeneği indirilmektedir. Bir boru 
aracılığıyla tuzun çözündürülmesi için gerekli olan tatlı su beslemesi sağlanırken, diğer 
boru aracılığıyla da üretilen tuz çözeltisi yerüstüne çekilmektedir. Birbiriyle dengeli bir 
Ģekilde gerçekleĢtirilen tatlı su beslenme ile çözelti çekme iĢlemleri ile aĢamalı olarak 
çözelti açıklığının boyutları ve Ģekli yönlendirilebilmektedir (Özarslan ve diğ. 2007). 
Genelde en dıĢtaki halkada bulunan üçüncü bağlantı vasıtasıyla sudan daha hafif olan ve 
tuzu çözmeyen koruyucu bir örtü (blanket) kavernanın tavanı ve civarındaki çözülmeleri 
engellemek amacıyla kavernaya pompalanır (BOTAġ, 2003).  

 
Sondaj araĢtırmaları ve karot çalıĢmaları ile eritme prosesinin tasarımı, mekanik 

olarak kabul edilebilir boyutlar aĢılmadan optimal olarak kullanıma hazır hale getirilir. 
Yöntemin doğrudan (direkt) ve dolaylı (indirekt) olmak üzere baĢlıca iki farklı teknolojik 
uygulama Ģekli vardır (ġekil I.5.3.).Eritme yönteminin belirlenmesinde göz önünde 
bulundurulan faktörler jeolojik durumlar, istenilen kaverna Ģekli ve ekonomik Ģartlardır.  

 

 
 
ġekil I.5.3. Yeraltı Tuz Çözelti Açıklıklarının OluĢturulma Yöntemleri ve Yerüstü Tesis Birimleri (KBB, 1988) 

A Tuz Formasyonu 

B Örtü Katmanı 

1 Doğrudan Eritme Yöntemi 

2 Dolaylı Eritme Yöntemi 

3 Erime BaĢlığı (Sondaj Kuyusu BaĢlığı) 

4 Ana Pompa Ġstasyonu 

5 Koruyucu Sıvı Ġstasyonu 

6 Arıtma Birimi 

7 Çözelti Pompa Ġstasyonu 

8 Çözelti ÇıkıĢı 

9 Su Beslemesi 
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Doğrudan (Direkt) eritme yönteminde; tatlı su, açıklık tabanına yakın bir konumda 
yer alan boru aracılığıyla beslenmekte ve tuz çözelti sıvısı, açıklık tavanına yakın iç ile dıĢ 
boru arasında yer alan aralık aracılığıyla, yerüstüne iletilmektedir. Bu yöntem ile özellikle 
açıklık tabanına yakın kısımların daha hızlı geniĢlemesi sağlanmaktadır (Özarslan ve diğ. 
2007). 

 
Dolaylı (Ġndirekt) eritme yönteminde tatlı su iç halkadan kavernanın üst kısmına 

verilirken, tuzlu eriyik iç boru vasıtasıyla kavernanın alt kesiminden çekilir (BOTAġ, 2003). 
Bu yöntem ile özellikle açıklık tavanına yakın kısımların daha hızlı geniĢlemesi 
sağlanmaktadır (Özarslan ve diğ. 2007). 

 
Ġstenilen kaverna Ģekli, eritme hatlarının derinlik ayarlamalarının, eritme oranlarının 

ve doğrudan ve dolaylı eritme metotlarının opsiyonel olarak değiĢtirilmesi ile elde edilir. 
Eritme sürecinin kontrolü ve izlenmesi, su ve eriyik analizi, ekometrik araĢtırmalar ve 
bilgisayar bazlı hesaplamalar ve simülasyonlar ile gerçekleĢtirilir (BOTAġ, 2003).  

 
Jeolojik durumlara ve iĢletmeyle ilgili ihtiyaçlara göre tuz kavernalarının depolama 

hacimleri 100.000 - 750.000 Nm³‟e kadar çıkabilir. Ġlerideki depolama iĢlemleri için her iki 
eritme hattı da üretim hattıyla değiĢtirilir (BOTAġ, 2003).  

 
 Eritmeli madencilik yöntemi ile inĢa edilen yüksek basınçlı doğal gaz kavernaları, 

doğal gazın tüketicilere sağlanmasında yaĢanan kısa dönemli ya da mevsimsel 
dalgalanmaların dengelenmesi amacına yöneliktir (BOTAġ, 2003). 

  
Doğal gazın tuz kavernalarında depolanmasının sağladığı avantajlar, aĢağıdaki 

Ģekilde özetlenebilir (BOTAġ, 2003): 
 
• Kavernanın hacmi ve bu sayede kavernada depolanabilecek gazın hacmi 

önceden belirlenerek tasarımda kullanılabilir.  
• Yükselen doğal gaz ihtiyacını karĢılamak amacıyla kavernanın kapasitesi 

kademeli olarak arttırılabilir. 
• ĠĢletme basıncı ve depolanan doğal gaz asıl olarak tuz rezervuarının derinliğine 

bağlı olup, ihtiyaç duyulduğunda değiĢtirilebilir. ĠĢletilen gaz hacminin, depolanan 
hacmin %80‟ine veya daha fazlasına kadar ulaĢması mümkündür.  

• Yüksek çekim hızları ile tuz kavernaları sadece mevsimsel değiĢiklikleri 
dengelemek amacıyla değil,  aynı zamanda kısa dönemli pik çıkıĢları da 
karĢılamaya yönelik kullanılabilir.  

  
Tuz kavernalarının hazırlanması teknik olarak tuzlu eriyik üretimiyle eĢdeğerdir. Bu 

bağlamda tuz kavernası teknolojisi aynı zamanda tuzlu eriyik üretim teknolojisidir. Jeolojik 
faktörlere bağlı olarak tuzlu eriyik üretiminde aĢağıdaki eritme metotları kullanılır (BOTAġ, 
2003): 

 
• Tuzlu eriyik üretimi için genel inĢaat metotları kullanılarak kuyuya tatlı su 

enjeksiyonu.  
• Kalınlığı fazla olmayan tuz depozitlerinde eriyik üretimi için iki ya da daha fazla 

kuyu kullanılmalıdır. DüĢük eritme bitiĢ seviyesine bağlı olarak bu bağımsız 
kavernalar yatay olarak daha hızlı bir Ģekilde geliĢip, tek bir kaverna oluĢturacak 
Ģekilde birleĢirler. Bu oluĢumun sonucunda tatlı su kuyulardan birine enjekte edilir 
ve tuzu eriyik diğer kuyulardan çekilir. 

• “Frac metodu” kullanılarak iki ya da daha fazla sondaj kuyusun hidrolik bağlantısı 
yapılabilir.  Bu bağlantı,  hidrolojik kırılmalar sonucunda tuz depozitlerinin altında 
bulunan zayıf zonların yukarıya doğru kalkması sonucunda oluĢur. Tatlı su 
kuyuya enjekte edildikten sonra frac zonu boyunca akar ve tuzlu eriyik halinde 
diğer kuyulardan yükselir. Böylece prematüre olarak doyurulmuĢ tuzlu eriyik 
oluĢturulmuĢ, kuyuların arasındaki boĢluk geniĢletilmiĢ ve sayıları düĢürülmüĢ 
olur.  
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 Optimum verim, endüstriyel tuzlu eriyik prosesi için eriyik üretimi, yeraltı depolarının 
oluĢturulması ile birlikte kombine bir Ģekilde yürütüldüğü takdirde elde edilebilir. Yeraltı 
depolama faaliyetlerinde kullanılan tesislerin iĢletimi ve bakımı uzmanlık gerektirir. 
Sızdırmazlık üzerinde durulması gereken en önemli konudur. Korozyon ve zayıf 
çimentolama sızıntılara neden olabilir. Rezervuar mühendisliği desteği, güvenlikle ilgili 
faaliyetlerin ötesinde rezervuara veya ekipmanlara zarar gelmesini engellemek açısından 
önemlidir. Bir örnek vermek gerekirse, iĢletim prosedürlerinin optimize edilmesi ve 
rezervuar simülasyon modellerinin devamlı surette geliĢtirilmesi iyi bir iĢletim için hayati 
önem taĢımaktadır (BOTAġ, 2003).  

  
Yukarıda bahsedilen alternatifler ve teknikler doğrultusunda doğal gazın yeraltı 

depolama ortamlarına ait karĢılaĢtırma Tablo I.5.1.‟de ve depolama yatırım maliyetleri ise 
Tablo I.5.2.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo I.5.1. Doğal Gaz Yeraltı Depolama Ortamlarının KarĢılaĢtırılması 
 

Parametreler 

Depolama Ortamları 

Tuz açıklıkları TüketilmiĢ rezervuarlar Akiferler 

Yastık Gazı /ÇalıĢma Gazı 
Oranı 

%30 - %50 %100 - %150 %150 - %200 

Enjeksiyon süresi (gün) 20 - 40 200 - 250  200 - 250  

Geri üretim süresi (gün) 10 - 20 100 - 150 100 - 150 

Yıllık Enjeksiyon-Geri Üretim 
Döngüsü 

5 - 6 1 - 2  1 - 2 

Gazın Su içeriği 
Ġlk birkaç döngüden sonra 

ihmal edilebilir 
Önemli miktarda Yüksek 

 
Tablo I.5.2. Doğal Gaz Yeraltı Depolama Ortamlarının Depolama Yatırım Maliyetleri 
  

Depo tipi (100 x 106 
m

3 
Yeraltı depolama 
sahası için) 

ÇalıĢma Gazı Yatırım Maliyeti US$/m
3
 

Depolama Arz Debisi Yatırım Maliyeti US$/m
3
 

/gün 

Avrupa A.B.D. Avrupa A.B.D. 

Akifer 0.35- 0.6 0.14 35-60 10 

TüketilmiĢ Petrol ve 
Gaz Rezervuarı 

0.35- 0.6 0.12 35-60 5 

Tuz BoĢluğu 0.70- 10 0.30 7-10 2 

Kaynak: Petrol ve Doğal Gaz ÇalıĢma Grubu Doğal Gaz Alt ÇalıĢma Grubu Raporu, Aralık 2007 

 

Tablo I.5.1.‟de sunulan rakamlar incelendiğinde, tuz açıklıkları enjeksiyon süresi, 
geri üretim süresi ve döngüsü açısından akiferler ve tüketilmiĢ sahalarda ki yeraltı 
depolarına göre avantajlar sağlamaktadır. Tablo I.5.2.‟de yer alan verilere göre ise, 
akiferler ve tüketilmiĢ sahalarda yeraltı depolarının çalıĢma gazı yatırım maliyetleri tuz 
boĢluklarına göre daha düĢüktür. Mevsimsel talebe göre daha fazla kapasiteye sahiptirler. 
Fakat tuz boĢlukları kısa dönem yüksek gaz talebinde yüksek debilerde üretim yapabildiği 
için daha düĢük arz debisi yatırım maliyetine sahiptir (Anonim 2007).  

 
Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz 

Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi olduğu gibi doğal gazın yeraltında depolanması 
kapsamında alanın özelliklerine bağlı olarak tuz kavernaları kullanılacak olup, proje 
kapsamında oluĢturulacak kavernalarda eritme iĢlemleri Çözelti Madenciliği (Solution 
Mining Process) - Su Temini ve Kavernanın Çözeltilmesi yöntemiyle kademeli olarak 
fazlar Ģeklinde gerçekleĢtirilecektir. Proje kapsamında oluĢturulacak olan kavernaların 
geometrisi ve teknik özellikleri ġekil I.5.4.‟te ve çözeltme/eritme safhaları ise ġekil I.5.5.‟te 
verilmiĢtir. 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ.   TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 
 

65 

     
  

ġekil I.5.4. Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi Kapsamında OluĢturulacak Olan Kavernaların Geometrisi ve Teknik 
Özellikleri 

 

 
 

ġekil I.5.5. Çözeltme/Eritme Safhaları 

Kaverna liç 
hızı (max) 

280  m³/h 

Kaverna 
fiziksel 
hacmi 

~ 630.000 -
750.000 Nm

3
 

Kaverna 
toplam gaz 

hacmi 
~ 156 milyon Nm³ 

Kaverna 
çalıĢma 

gazı hacmi 
~ 104 milyon Nm³ 

Kaverna 
yastık gazı 

hacmi 
~ 52 milyon Nm³ 
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Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesinin, Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesinde olduğu gibi, Aksaray ili, Sultanhanı Beldesinin 17 km güneyinde, inĢaat 
çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesini de içine alan 
depolama lisansı alınmıĢ saha içerisinde gerçekleĢtirilmesi planlanmakta olup, proje için 
seçilen yerin belirlenmesinde aĢağıda belirtilen hususlar dikkate alınmıĢtır. 

 
- Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı‟na (Ġran Arz Kaynağının iletilmesini sağlayan Doğu 

Anadolu Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı'nın, Kayseri-Konya-SeydiĢehir kısmı) yakın 
olması, 

- Doğal gaz yeraltı deposu oluĢturma ve eritme iĢlemlerinde kolaylık olması, 

- Alanın Türkiye'nin depremsellik riski en düĢük bölgesi olması ve 

- Söz konusu projenin inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 
Depolama Projesinin devamı Ģeklinde kapasite artıĢı projesi olmasıdır. 
 

Bu faktörler göz önüne alındığında, proje sahasının baĢka bir alternatifinin olmadığı 
tespit edilmiĢtir.  

 
Yeraltı depo konumlarının belirlenmesi esnasında göz önünde bulundurulan ölçütler 

ise aĢağıdaki Ģekildedir: 
 

- Tuz tabakasının özellikleri (derinlik, kalınlık vb.), 

- Tuz tabakasının kalitesi (tektonik hareketler vb.) ve 

- Mevcut kuyulara belirli mesafede uzaklık. 
 
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi teknik fizibilite çalıĢması kapsamında 

Bölüm I.3.1‟de belirtildiği üzere sahanın sismik açıdan incelenmesi, tuz tabakalarından 
alınan numunelerin laboratuvar ortamında test edilerek mekanik karakteristiklerinin 
belirlenmesi, su temini ve tuzlu su deĢarjı için hidrolojik çalıĢma gibi çok sayıda çalıĢma 
gerçekleĢtirmiĢtir. 

 
I.6. Proje Kapsamında Planlanan Ekonomik Sosyal ve Altyapı Faaliyetleri 
 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında planlanan 

sosyal ve altyapı faaliyetleri doğrultusunda;  
 

- Kuyuların/kavernaların eritme iĢlemlerinde, inĢaat ve iĢletme aĢamasında 
çalıĢacak personelin su ihtiyaçlarının karĢılanması, inĢaat çalıĢmalarında 
kullanılacak olan suyun temini ve oluĢan atıksuyun deĢarjı için su temini ve atıksu 
arıtma sistemleri, 

- Kuyuların/kavernaların eritme iĢlemleri sonucu oluĢan tuzlu suyun deĢarjı için tuzlu 
su deĢarj hattı ve buna bağlı sistemler, 

- OluĢturulacak kuyularda depolanacak gazın, kuyulara iletimini sağlayacak olan 
doğal gaz branĢman hattı ve buna bağlı sistemler,  

- Planlanan tesislerin inĢaat ve iĢletme aĢamasında gerçekleĢtirilecek olan 
faaliyetler kapsamında gerekli olan elektrik enerjisi için elektrik hatları, 

- Projenin inĢaat aĢamasında çalıĢması öngörülen 500 kiĢi ve iĢletme aĢamasında 
çalıĢması öngörülen 100 kiĢinin barınma, sosyal ve sağlık ihtiyaçlarının ve 
hizmetlerinin karĢılanması amacıyla kamp sahası ve sosyal tesisler, 

- ĠnĢaat ve iĢletme aĢamasında kullanılacak olan aydınlatma, güvenlik ve 
haberleĢme sistemleri ile 

- Proje sahalarına eriĢim amaçlı servis yollarının oluĢturulması planlanmaktadır. 
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Söz konusu proje kapsamında kuyuların eritme iĢlemlerinde kullanılacak olan tatlı su 
yaklaĢık 130 km uzunluğunda Hirfanlı Baraj rezervuarından sağlanacak olup suyun eritme 
alanlarına eriĢimini sağlamak için 1 adet su alma yapısı, 3 adet pompa istasyonu ve 5 
adet depolama tankı tesis edilecektir. Tuz yapılarının eritilmesinden kaynaklanan tuzlu su 
(brine), yaklaĢık 45 km uzunluğunda deĢarj hattı ile herhangi bir pompa istasyonuna 
ihtiyaç duyulmadan yükselti farkı nedeniyle kendi cazibesiyle Tuz Gölü‟nün çorak 
noktasına deĢarj edilecektir. Ayrıca, oluĢturulacak olan kuyulara Doğu Anadolu Doğal Gaz 
Ana Ġletim Hattı‟nın Kayseri-Konya-SeydiĢehir bölümünden doğal gazın iletimi ve ulusal 
Ģebekeye tekrar geri verilmesi amacıyla, yaklaĢık 21 km uzunluğunda bir branĢman hattı 
tesis edilecektir. Söz konusu boru hatlarına ait detaylı bilgi Bölüm I.3.5.‟te verilmiĢtir. 

 
ĠnĢaat ve iĢletme aĢamasında çalıĢacak personelin su ihtiyaçlarının karĢılanması 

için ise inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi 
Projesinde olduğu gibi ihtiyaç duyulan su Sultanhanı Belediyesinden tankerlerle satın 
alınarak temin edilecektir. Ayrıca kapasite artıĢı projesi kapsamında ihtiyaç duyulması 
halinde iki adet yeraltı su kuyusu açılması planlanmakta olup, bu kapsamda 167 sayılı yer 
altı suyu kanunu gereğince gerekli izinler alınacaktır. Tesiste oluĢacak evsel nitelikli 
atıksular için; iĢletme aĢamasında kullanılacak biyolojik arıtma sistemine dayalı atıksu 
arıtma tesisi kullanılacak olup, atıksular arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra çıkıĢ suyu 
özelliklerinin uygun olması halinde alınacak atıksu deĢarj izinleri sonrasında belirlenecek 
mevsimsel dereler ve doğal drenajlar gibi alıcı ortamlara deĢarj edilecektir. Ayrıca tarımsal 
sulama izinlerinin alınmasını müteakip arıtılmıĢ suyun peyzaj alanlarının sulanmasında 
kullanılması da mümkün olacaktır. 

 
Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesinin yapımı ve iĢletmesi sırasında gerekli olan 

enerji, inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinin 
yapımı ve iĢletme aĢamasında olduğu gibi pompa istasyonları ve depolama tankları için 
ġereflikoçhisar trafo merkezinden ve yüzey tesisleri ile kuyu alanları için ise Aksaray trafo 
merkezinden sağlanacaktır. 

 
Proje kapsamında personellerin barınma, sosyal ve sağlık ihtiyaçları ġekil I.6.1.‟de 

görülen mevcut proje kapsamında kullanılan aydınlatma, güvenlik ve haberleĢme 
sistemlerini bünyesinde barındıran kamp sahası ve kapasite artıĢı projesi kapsamında 
tesis edilecek olan benzer özellikteki kamp sahalarından karĢılanacaktır.  

 

  

 
ġekil I.6.1. ĠnĢaat ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine Kamp Sahasından 

Görünüm 

 
Söz konusu proje kapsamında ulaĢım amaçlı inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz 

Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinde kullanılan mevcut yollardan 
faydalanılacaktır. Söz konusu yollarda gerekli düzeltme ve iyileĢtirme çalıĢmaları 
yürütülecektir. 
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Planlanan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında 
yukarıda belirtilenler dıĢında herhangi bir altyapı tesisine ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 
Ayrıca planlanan Proje‟nin amacı Türkiye‟nin mevsimsel gaz çekiĢlerinin 

dengelenmesi, ani gaz çekiĢlerinin karĢılanması, kesintisiz gaz arzının sağlanması, 
kesintili müĢteri sayısının azaltılması ve alım-satım taahhütlerinin yerine getirilmesidir. Bu 
bağlamda,  doğal gaz depolama ve kapasite artırımı faaliyetleri ulusal ölçekte Türkiye 
ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. 

 
I.7. Projeye ĠliĢkin Politik, Yasal ve Ġdari Çerçeve 
 
Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesinin yapımı ve iĢletmesi, inĢaat çalıĢmaları devam 

eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinin yapımı ve iĢletme aĢamasında 
olduğu gibi çok sayıda yasa ve yönetmelikle uyumlu olarak gerçekleĢtirilecektir. Proje ile 
ilgili politik, yasal ve idari çerçevenin prensipleri takip eden bölümlerde anlatılmıĢtır. 

 
I.7.1 Söz Konusu Proje ile Ġlgili Olarak Bu AĢamaya Kadar GerçekleĢtirilmiĢ 

Olan ĠĢ ve ĠĢlemlerin Açıklanması 
 
Tuz Gölü Doğal Gaz Yeraltı Depolama Proje için Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı 

tarafından 19.08.2003 tarihli ve 843 sayılı “ÇED Olumlu” kararı verilmiĢ olup, inĢaat 
çalıĢmaları devam eden söz konusu proje kapsamında; 20 Eylül 2010 tarihinde “Yüzey ve 
Yeraltı Tesisleri, Su Temin ve Tuzlu Su DeĢarj Boru Hatları Temin ve Montajı ve Kaverna 
Çözeltme ĠĢlemi” ihalesine çıkılmıĢtır. 15 Haziran 2011 tarihinde, Çin‟de yerleĢik, China 
Tianchen Engineering firması ile sözleĢme imzalanmıĢ ve 05 Aralık 2011 tarihinde de yer 
teslimiyle beraber 2012 yılının ortalarında yapım çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır.  

 
Üç aĢamadan oluĢan Projenin, ilk aĢaması olan Faz-I, 31 Aralık 2013 tarihinde 

tamamlanmıĢtır. Faz-I kapsamında, tatlı su temin ve tuzlu su deĢarj boru hatlarının inĢası, 
elektrik nakil hatları, 3 adet pompa istasyonu ve 5 adet su deposu ve çözeltme iĢlemine 
yönelik yüzey tesisleri ile 12 kuyunun sondajı tamamlanmıĢtır. Söz konusu ünitelerin 
inĢaat süreçleri Tablo I.7.1.1.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo I.7.1.1. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi Fazlara Göre GerçekleĢtirilmiĢ ĠĢler  
 

Aktivite AĢama BaĢlangıç Tarihi BitiĢ Tarihi 

Tatlı Su Temin ve Tuzlu Su DeĢarj Boru Hatlarının , 
Elektrik Nakil Hatları, 3 Adet Pompa Ġstasyonu ve 5 
Adet Su Deposu ĠnĢası 

Faz-I 

2012 2013 

12 Kuyunun Sondaj ĠĢlemlerinin Tamamlanması 2012 2015 

Yüzey Tesislerinin ĠnĢası Faz-I, Faz-II 2012 Devam Ediyor 

Ġlk 6 Kuyuda Çözeltme ĠĢlemleri Faz-II 2014 Devam Ediyor 

Ġkinci 6 Kuyuda Çözeltme ĠĢlemleri Faz-III 2017 2019 

 
Tablo I.7.1.1.‟de görülebileceği üzere Faz-II kapsamında ilk 6 kuyuda çözeltme 

iĢlemi devam etmekte olup; düzenli aralıklarla bu kuyularda, yapılan çözeltme iĢleminin 
kontrol edilmesi ve ilerleyen aĢamalardaki çözeltme iĢleminin mühendislik tasarımın 
yapılması amacıyla sonar görüntüleme yöntemi ile ölçümler alınmaktadır. Ġkinci 6 kuyuda 
ise 2017 yılında baĢlayacak olan eritme çalıĢmaları kapsamında kontrol yapılarının inĢaat 
çalıĢmaları devam etmektedir. 
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Detay mühendislik, satın alma faaliyetleri, tesis binalarının ve diğer yüzey 
tesislerinin yapım çalıĢmaları halen devam eden proje kapsamında bu aĢamaya kadar 
ÇED Yönetmeliği kapsamında gerçekleĢtirilmiĢ iĢ ve iĢlemler Bölüm I.3.2‟de sunulmuĢtur.  

 
2000 yılı Kasım ayında TPAO tarafından üç boyutlu sismik araĢtırmaların yapıldığı 

sahada 6 milyar Nm³ gaz depolanabilecek tuz yapısının var olduğu tespit edilmiĢtir. Bu 
kapsamda yatırımcı kuruluĢ BOTAġ tarafından Tablo I.3.3.2.‟de verilen kapasitelere 
ulaĢmak için bu raporun hazırlanmasına konu olan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi planlanmaktadır.  

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında ana üniteler olarak 5 milyar Nm3 

depolama kapasitesinde 48 adet depo, 1 adet yüzey tesisi ve 1 adet doğal gaz branĢman 
hattı planlanmakta olup, yardımcı üniteler olarak ise tatlı su temin hattı, tuzlu su deĢarj 
hattı, kuyular arası bağlantı hatları, pompa istasyonları, su depolama tankları ve beton 
santralleri kurulması planlanmaktadır. 

 
Planlanan proje kapsamında devam eden ÇED süreci çalıĢmalarında; proje alanın 

içerisinde kaldığı Aksaray, Konya ve Ankara illerine denk gelen kısımlarda, ÇED inceleme 
alanı içerisinde; 

 
- 2863 sayılı yasa kapsamına giren taĢınır-taĢınmaz kültür varlığının bulunup 

bulunmadığı ile ilgili bilgi alınması için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 
Kurulu Müdürlüğü (Aksaray ve Konya illeri için) ve Ankara 2 Numaralı Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟ne baĢvuruda bulunulmuĢ olup, 
planlanan kapasite artıĢı projesi için ilgili kurumların Ek-1.12 ve Ek-1.13‟te sunulan 
kurum görüĢleri alınmıĢtır. 

- Tabiat varlığı ve doğal sit alanlarının bulunup bulunmadığı ile ilgili bilgi alınması 
için; T.C. Aksaray Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, T.C. Konya Valiliği 
Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü ile T.C. Ankara Valiliği Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğü‟ne baĢvuruda bulunulmuĢ olup, planlanan kapasite artıĢı projesi için 
ilgili kurumların Ek-1.6,  Ek-1.14 ve Ek-1.15‟te sunulan kurum görüĢleri alınmıĢtır.  

- Eritme iĢlemleri sırasında kullanılacak olan suyun tahsisi için T.C. Orman ve Su 
ĠĢleri Bakanlığı, DSĠ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi BaĢkanlığı‟na baĢvuruda 
bulunulmuĢ olup, planlanan kapasite artıĢı projesi için ilgili kurumun Ek-1.8‟de 
sunulan kurum görüĢü alınmıĢtır. 

- Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi ve Tuz Gölü I. Derece Doğal Sit Alanı ile 
planlanan boru hatları (tatlı su temin hattı, tuzlu su deĢarj hattı ve doğal gaz 
branĢman hattı) ve tuzlu su deĢarj noktası arasındaki kesiĢimler kapsamında; Tuz 
Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan alanlar için T.C. Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‟ne, Tuz Gölü I. Derece 
Doğal Sit Alanı içinde kalan kısımlar içinse NevĢehir Tabiat Varlıklarını Koruma 
Bölge Komisyonu‟na baĢvurularda bulunulmuĢ olup, planlanan kapasite artıĢı 
projesi için ilgili kurumların Ek-1.27 ve Ek-1.28‟de sunulan kurum görüĢleri 
alınmıĢtır. 

- Orman varlığının sorgulanması ve ÇED Ġnceleme ve Değerlendirme Formlarının 
alınması amacıyla; T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, 
Ġzin ve Ġrtifak Dairesi BaĢkanlığı‟na baĢvuruda bulunulmuĢ olup, planlanan kapasite 
artıĢı projesi için ilgili kurumun Ek-1.16‟da sunulan kurum görüĢü alınmıĢtır. 

- Meteorolojik verilerin temini amacıyla T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Devlet 
Meteoroloji ĠĢleri Genel Müdürlüğü, AraĢtırma ve Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı‟na 
baĢvuruda bulunularak Ek-1.20‟de sunulan meteorolojik veriler alınmıĢtır. 
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- Daha önceden alınmıĢ bir “Afete Maruz Bölge (AMB) Kararı” olup olmadığını 
belirlemek amacıyla T.C. Aksaray Valiliği Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, T.C. 
Konya Valiliği Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile T.C. Ankara Valiliği Ġl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü‟ne baĢvuruda bulunulmuĢ olup, planlanan kapasite artıĢı projesi 
için ilgili kurumların Ek-1.17, Ek-1.18 ve Ek-1.19‟da sunulan kurum görüĢleri 
alınmıĢ ve hazırlanan bu ÇED raporu içerisinde ilgili bölümlerde değerlendirilmiĢtir.  

 
Planlanan proje kapsamında ÇED sürecinin tamamlanması sonrasında 

gerçekleĢtirilecek iĢ ve iĢlemler ile izin sürecine ait bilgiler aĢağıda Bölüm I.7.2‟de 
verilmiĢtir. 

 
I.7.2 Projeye ĠliĢkin Ġzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) 
 
Proje alanının yer aldığı Aksaray ilçesi, Sultanhanı Beldesinde “Boru Hatları ile 

Petrol TaĢıma A.ġ (BOTAġ)” EPDK tarafından doğalgaz depolama konusunda 
“DEP/1238-6/155” numaralı lisans ile 27.06.2037 tarihine kadar lisanslandırılmıĢtır. Söz 
konusu lisans alanı, Ek-1.11‟de sunulan T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden 
ĠĢleri Genel Müdürlüğü‟nün kurum görüĢünde belirtildiği üzere ER:1157024 sayılı ruhsat 
müracaatlarına kapalı saha olarak iĢaretlenmiĢtir.  

 
ÇED süreci sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 2942 sayılı 

“KamulaĢtırma Kanunu” gereğince, kamulaĢtırma planı doğrultusunda gerek mülkiyet için 
ve gerekse irtifak tesisi için istimlak komisyonu tarafından kamulaĢtırmaları yapılarak hak 
sahiplerine arazi bedelleri ödenecektir. 

 
Proje kapsamında tatlı su temin, doğal gaz branĢman hattı ve tuzlu su deĢarj hattı 

boyunca inĢaat çalıĢmaları sonrasında tarımsal faaliyetler sürdürülebilecek olup, yüzey 
tesisleri ve sondaj lokasyonları gibi tarımsal kullanımın sağlanamayacağı alanlar için 5403 
sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun 13. Maddesi gereği Toprak Koruma 
Projesi hazırlanarak Aksaray ve Konya Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine 
müracaat edilerek “Tarım DıĢı Kullanım Ġzni” alınacaktır. 

 
“Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢ” projesi kapsamında 

eritme iĢleminde kullanılmak üzere Hirfanlı Barajı‟ndan temin edilecek tatlı su miktarında 
artıĢ söz konusu olacaktır. Mevcut durumda DSĠ Genel Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi 
BaĢkanlığı‟nın 12.11.2005 tarih ve 3543 sayılı yazısı ile EÜAġ tarafından iĢletilmekte olan 
Hirfanlı Barajından 15 hm3/yıl suyun alınmasında sakınca görülmediği belirtilmiĢ olup 
(Bkz. Ek-1.2), kapasite artıĢı birlikte Bölüm III.6.‟da hesaplamaları verilen toplam             
60 hm3/yıl suyun temini için de yine DSĠ Genel Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi 
BaĢkanlığı‟ndan gerekli izin alınmıĢtır. Ek-1.8‟de sunulan DSĠ Genel Müdürlüğü, Etüt ve 
Plan Dairesi BaĢkanlığı‟nın 21.12.2016 tarih ve 858388 sayılı yazısı doğrultusunda DSĠ 
Genel Müdürlüğü ve BOTAġ arasında bir protokol imzalanacaktır. 

 
Proje dahilinde kurulacak olan paket atıksu arıtma tesisi için, 04.03.2014 tarih ve 

2746 sayılı “Atıksu Arıtma/Derin Deniz DeĢarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2014/07)” 
kapsamında onayı yapılacaktır. Aksaray Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nden paket 
atıksu arıtma tesisi için 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Çevre Ġzin ve Lisans Yönetmeliği” hükümleri gereğince arıtılmıĢ 
atıksuların deĢarjı için atıksu deĢarjı konulu Çevre Ġzin Belgesi alınacaktır. Ayrıca evsel 
nitelikli atık suların paket arıtma tesisinde arıtılması sonucu oluĢan atık suların alıcı 
ortama verilmesi kapsamında DSĠ 4. Bölge Müdürlüğü‟nden görüĢ alınacaktır. 

 
Hazır beton imalatı esnasında oluĢacak atık su (yıkama suyu), 31.12.2004 tarih ve 

25687 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği (SKKY) (DeğiĢik R.G- 25.03.2012- 28244)” Tablo 7.5 (Sektör: Maden Sanayi 
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(Çimento, TaĢ Kırma, Karo, Plaka Ġmalatı, Mermer ĠĢleme, Toprak, Sanayi, ve 
Benzerleri)‟te belirtilen sınır değerler sağlanması amacıyla alanda fiziksel arıtıma tabi 
tutulacaktır. Standartlar sağlandıktan sonra ise “Atıksu Arıtma/Derin Deniz DeĢarjı Tesisi 
Proje Onayı Genelgesi (2014/07)” kapsamında geri kazanma (recycling) iĢlemi 
uygulanacaktır. Ancak deĢarj durumu söz konusu olursa bu kapsamda yapılacak olan 
arıtma tesisinde SKKY Tablo 7.5‟te belirtilen deĢarj kriterleri sağlanacak ve sonrasında en 
yakın alıcı ortama deĢarj edilecektir. Bu kapsamda kurulacak olan atıksu arıtma tesisi için, 
04.03.2014 tarih ve 2746 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz DeĢarjı Tesisi Proje Onayı 
Genelgesi (2014/07) kapsamında onay alınacaktır. 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı 
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ġzin ve Lisans Yönetmeliği” 
hükümleri gereğince arıtılmıĢ atıksuların deĢarjı için “Çevre Ġzin Belgesi” alınacak ve tesis 
proje ile eĢ zamanlı olarak iĢletmeye alınacaktır. 

 
Proje kapsamında inĢa edilecek yapılar için 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟na göre proje 

alanının Belediye Mücavir Alan Sınırları dıĢında kalmasından dolayı Ġmar Planı, Aksaray Ġl 
Özel Ġdaresi‟ne sunularak onaylatılacaktır. Ayrıca lisans alanı içerisinde sürekli kullanımı 
olacak idari bina vb. üniteler için Aksaray Ġl Özel Ġdaresi‟nden Yapı Kullanma Ġzin Belgesi 
alınacaktır. 

 
10 Ağustos 2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 

giren “ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin” 6.Maddesi gereğince 
idari bina için “ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı (GSM)” alınacaktır. 

 
I.7.3 Projenin GerçekleĢmesi Ġle Ġlgili Zamanlama Tablosu 
 
BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. tarafından kurulması ve iĢletilmesi 

planlanan “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesinin inĢaat 
safhasının yaklaĢık 7 yıl sürmesi beklenmekte olup projenin gerçekleĢmesi ile ilgili 
zamanlama tablosu, Tablo I.7.3.1.‟de verilmiĢtir.  

 
Tablo I.7.3.1.‟de görüldüğü üzere 2020 yılında ilk gaz depolaması planlanan 

kapasite artıĢı projesi ile 2023 yılının sonunda, inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü 
Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ile birlikte toplam 6 milyar Nm3 çalıĢma gazı 
kapasitesine ulaĢılması hedeflenmektedir. 
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Tablo I.7.3.1. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesine Ait Zamanlama Tablosu 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM II 
 

PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT 
ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠ  
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 (**) Projeler için seçilen yerin çevresel özellikleri, yukarıda sıralanan hususlar itibari ile açıklanırken, ilgili kamu kurum ve kuruluĢlarından, araĢtırma kurumlarından, 
üniversitelerden veya benzeri diğer kurumlardan temin edilen bilgilerin hangi kurumdan ve kaynaktan alındığı raporun notlar bölümünde belirtilir veya ilgili harita, doküman 
ve benzeri belgeye iĢlenir. Proje sahibince kendi araĢtırmalarına dayalı bilgiler verilmek istenirse, bunlardan kamu kurum ve kuruluĢların yetkileri altında olanlar için ilgili 
kurum ve kuruluĢlardan bu bilgilerin doğruluğunu belirten birer belge alınarak rapora eklenir. Ayrıca; ÇED Raporunda Komisyon üyesi kurum/kuruluĢların görüĢlerinde 
belirtilen taahhüt ve değerlendirmelerin yer alması gerekmektedir. 
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BÖLÜM II: PROJE YERĠ VE ETKĠ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL ÖZELLĠKLERĠ 
(**) 

 
Bu bölümde, planlanan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı 

Projesi kapsamında proje alanı yakın çevresi ile birlikte ele alınarak değerlendirmeler 
yapılmıĢtır. Bu amaçla alana ait fiziksel, biyolojik ve sosyo-ekonomik verilerin elde edilmesi 
amacıyla literatür araĢtırmaları yapılmıĢ ve saha araĢtırmaları gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 
Ayrıca inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi 

kapsamında 2012 yılından beri devam eden Çevresel Ġzleme ve DanıĢmanlık Hizmetleri 
kapsamında farklı meslek disiplinleri (Çevre Mühendisi, Flora ve Fauna Uzmanları, Jeoloji ve 
Hidrojeoloji Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Peyzaj Mimarı, Sosyolog) tarafından 
gerçekleĢtirilen izleme çalıĢmalarında elde edilen verilerden yararlanılmıĢtır.   

 
Tüm bu çalıĢmalar sonucu elde edilen veriler ilerleyen bölümlerde sunulmuĢtur.   

 
II.1. Proje etki alanının tanımlanması ve neye göre belirlendiğinin açıklanması, 

proje alanı ve etki alanının harita üzerinde gösterimi(il sınırları belirtilerek) 
 
Projeden etkilenecek alanın belirlenebilmesi için projeden kaynaklanan çevresel, 

ekonomik ve sosyal boyutlardaki etkilerin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu 
etkilerin bazıları doğrudan, bazıları ise dolaylı etkiler olup; “proje etki alanı ve inceleme alanı” 
faaliyetin hava kalitesi, gürültü, flora, fauna, tarım ve orman alanları vb. etkenler göz önünde 
bulundurularak seçilmiĢtir. Hava kalitesi kapsamında değerlendirme Bölüm III.1‟ de, çevresel 
gürültü değerlendirmesi ise Ek-1.21‟de yer alan Akustik Rapor‟da yapılmıĢtır. Her iki 
parametre de değerlendirildiğinde sondaj lokasyonları için 150 metre, boru hatları ve yüzey 
tesisleri için ise yaklaĢık 250 metre etki alanı belirlenmiĢtir.  

 
Bu kapsamda etki değerlendirme çalıĢmaları; planlanan boru hatları, yüzey tesisleri ve 

kuyu alanları için mevcut durumda inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal 
Gaz Depolama projesine ait tesis ve üniteleri de kapsayacak Ģekilde Ek-5‟te sunulan 
1/25.000 ölçekli topografik harita üzerinde il sınırları belirtilerek gösterilen planlanan boru 
hatları (tatlı su temin hattı, tuzlu su deĢarj hattı, doğal gaz branĢman hattı) ve yardımcı yüzey 
tesisleri (PS-ST) alanı ve EPDK lisans sınırı içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

“Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesi, Ek-1.4‟de 
sunulan EPDK‟dan alınmıĢ olan depolama lisans sahası içerisinde planlanmaktadır. Proje 
kapsamında tesis edilecek olan ana ve yardımcı üniteler Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, 
Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren ilçesi sınırları 
içerisinde kalmakta olup; bu tesis ve yapıların etrafı genel olarak tarım arazileri ve mera 
alanları ile kaplıdır. Bunun dıĢında Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırları içerisinde TĠGEM‟e ait 
KoçaĢ Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü, yatırımcı kuruluĢ olan BOTAġ‟ın inĢaat çalıĢmaları devam 
eden yeraltı doğal gaz depolama sahası, irili ufaklı bir çok kırsal yerleĢim, Ankara-Aksaray 
otoyolu, Aksaray-Konya otoyolu ve Sultanhanı Beldesi bulunmaktadır. 

 
Planlanan tesisler ve üniteler göz önünde bulundurulduğunda yüzey tesisleri ile kuyu 

alanlarının büyük bir kısmının Aksaray ili, Merkez ilçeye bağlı Sultanhanı Beldesine ait 
araziler üzerinde kalması nedeniyle, projeden etkilenebilecek en önemli alanın Sultanhanı 
Beldesi olacağı düĢünülmektedir.  

 
Proje alanı etrafında yer alan yerleĢim yerleri ve ünitelerin/tesislerin bu alanlara olan 

mesafeleri aĢağıda  Bölüm II.2‟de sunulmuĢtur. 
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II.2. Proje alanı ve etki alanını tanıtıcı bilgiler, etrafında bulunan yerleĢim 
alanlarının, sanayi alanlarının, sağlık kuruluĢlarının, ulaĢım ağının (köprü, yol, 
demiryolu vb.), proje alanının yakın çevresinde faaliyetine devam etmekte olan diğer 
kullanımların, planlanmakta olan projelerin, tarım alanları vb. alanların deĢarj 
noktasının 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerinde gösterilmesi, mesafelerin 
belirtilmesi, proje alanın ve yakın çevresinin panoromik fotoğraflandırılması 

 
Proje kapsamında tesis edilecek olan ana ve yardımcı üniteler; Aksaray ili, SarıyahĢi, 

Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren 
ilçesi sınırları içerisinde kalmakta olup; bu tesis ve yapıların etrafı genel olarak tarım arazileri 
ve mera alanları ile kaplıdır. Bunun dıĢında Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırları içerisinde 
TĠGEM‟e ait KoçaĢ Tarım ĠĢletmesi Müdürlüğü, yatırımcı kuruluĢ olan BOTAġ‟ın inĢaat 
çalıĢmaları devam eden yeraltı doğal gaz depolama sahası, irili ufaklı bir çok kırsal yerleĢim, 
Ankara-Aksaray otoyolu, Aksaray-Konya otoyolu ve Sultanhanı Beldesi bulunmaktadır. 

 
Bölüm II.1.‟de tanımlanan proje etki alanı etrafında yer alan yerleĢim alanları, iĢletme 

ve ulaĢım ağına olan mesafeleri planlanan her bir ünite ve tesis için aĢağıda sunulmuĢtur. 
 
Boru Hatları 

 
Tatlı Su Temin Hattı 

YaklaĢık 130 km uzunluğunda planlanan tatlı su temin hattı Ankara ili, Evren ilçesi 
sınırlarından baĢlayarak, Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy ve Merkez ilçeleri 
güzergahını takip ederek planlanan yüzey tesisleri ve kuyu alanlarına ulaĢmaktadır.  

 
Tatlı su temin hattı boyunca güzergaha en yakın yerleĢim yerleri aĢağıda               

Tablo II.2.1.‟de sunulmuĢtur. 
 

Tablo II.2.1. Planlanan Tatlı Su Temin Hattı Güzergahına En Yakın YerleĢim Yerleri, Yön ve Mesafeleri 
 

Planlanan Tesis 
/ Ünite 

YerleĢim Yeri 
YerleĢim Yerine Göre  

Tesisin / Ünitenin Yönü 
Mesafe (km) 

Tatlı Su Temin 
Hattı 

Ankara ili, Evren ilçesi Kuzeydoğu ~ 5,6 km 

Aksaray ili, SarıyahĢi ilçesi Kuzeydoğu ~ 4,3 km 

Aksaray ili, SarıyahĢi ilçesi, Boğazköy Doğu ~ 2,1 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, Harmandalı Köyü Batı ~ 2,8 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, Kütüklü Köyü Batı ~ 0,6 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi Kuzeydoğu ~ 1,9 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, Camili Köyü Batı ~ 1 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, Kederli Köyü Batı ~ 1,5 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, Hacıismailli Köyü Doğu ~ 2,6 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, AbdiuĢağı Köyü Doğu ~ 1,1 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, ÇatalçeĢme Köyü Doğu ~ 1,9 km 

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, HacımahmutuĢağı Köyü Doğu ~ 0,9 km 

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, PınarbaĢı Köyü Doğu ~ 1,1 km 

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, HacıibrahimuĢağı Köyü Batı ~ 2,1 km 

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Hıdırlı Köyü Batı ~ 0,95 km 

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Karapınar ve Ġshaklı Karapınar 
Köyleri 

Doğu ~ 1 km 

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Oğuzlar Köyü Batı ~ 1,8 km 

Aksaray ili, Ortaköy ilçesi, Camuzluk Köyü Batı ~ 1,95 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Bostanlık Köyü Batı ~ 0,75 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Cerit Köyü Doğu ~ 0,7 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sapmaz Köyü Köyün Ġçinden ~ 0,02 km 
(*)

 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, BaymıĢ Köyü Kuzeybatı ~ 1,5 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, KoçaĢ Tarım ĠĢletmeleri Kuzeybatı ~ 1,7 km 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ.   TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 
 

75 

Planlanan Tesis 
/ Ünite 

YerleĢim Yeri 
YerleĢim Yerine Göre  

Tesisin / Ünitenin Yönü 
Mesafe (km) 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, YeĢiltepe Beldesi Güneydoğu ~ 2,7 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, YeĢilova Beldesi Kuzeybatı ~ 5,75 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Yenikent Beldesi Kuzeybatı ~ 1,5 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, YeĢiltömek Köyü Doğu ~ 8,6 km 
Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi Doğu ~ 4,3 km 
Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, ġemsettin 
Yaylası Batı ~ 0,4 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Süleyman 
Mutlu Yaylası Batı ~ 0,15 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Küçük 
Katırcı Yaylası Batı ~ 0,35 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Mustafa 
Solak Yaylası Batı ~ 0,55 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Mustafa 
Dölek Yaylası Doğu ~ 0,65 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, H. Osman 
Böge Yaylası 

Batı ~ 0,25 km 

* Planlanan hattın en yakın yerleĢime olan mesafesi  

 
Ayrıca planlanan tatlı su temin hattı artan kilometreye doğru Aksaray ili, Merkez ilçesi, 

BaymıĢ Köyü‟nü geçtikten sonra yaklaĢık 60. kilometrede Ankara-Aksaray E-90 karayolunu 
ve Tuz Gölü ÖÇKB içerisinde ise yaklaĢık 110. kilometrede Aksaray-Konya D-300 
karayolunu kesmektedir.  

 
Tuzlu Su Deşarj Hattı 

YaklaĢık 45 km uzunluğunda planlanan tuzlu su deĢarj hattı Aksaray ili, Merkez ilçesi 
sınırlarından baĢlayarak, Aksaray ili, Eskil ilçesi güzergahını takip ederek yine Aksaray ili, 
Eskil ilçesi sınırları içerisinde planlanan tuzlu su deĢarj noktasına ulaĢmaktadır. 

 
Tuzlu su deĢarj hattı boyunca güzergaha en yakın yerleĢim yerleri aĢağıda            

Tablo II.2.2.‟de sunulmuĢtur. 
 

Tablo II.2.2. Planlanan Tuzlu Su DeĢarj Hattı Güzergahına En Yakın YerleĢim Yerleri, Yön ve Mesafeleri 
 

Planlanan Tesis 
/ Ünite 

YerleĢim Yeri 
YerleĢim Yerine Göre  

Tesisin / Ünitenin Yönü 
Mesafe (km) 

Tuzlu Su DeĢarj 
Hattı 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, H. Osman 
Böge Yaylası 

Batı ~ 0,25 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Mustafa 
Dölek Yaylası Doğu ~ 0,65 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Mustafa 
Solak Yaylası Batı ~ 0,55 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Küçük 
Katırcı Yaylası Batı ~ 0,35 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Süleyman 
Mutlu Yaylası Batı ~ 0,15 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, ġemsettin 
Yaylası Batı ~ 0,4 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi Doğu ~ 4,3 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, YeĢiltömek Köyü Kuzeydoğu ~ 5,35 km 

Aksaray ili, Eskil ilçesi, Böget Köyü Kuzeydoğu ~ 8 km 
Tuzlu Su DeĢarj 

Noktası 
Aksaray ili, Eskil ilçesi Kuzeydoğu ~ 8 km 

 
Ayrıca planlanan tuzlu deĢarj hattı Tuz Gölü ÖÇKB içerisinde artan kilometreye doğru 

yaklaĢık 19. kilometrede Aksaray-Konya D-300 karayolunu kesmektedir.  
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Doğal Gaz Branşman Hattı 

YaklaĢık 21 km uzunluğunda planlanan doğal gaz branĢman hattı Aksaray ili, Merkez 
ilçesi sınırlarında, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana Ġletim Hattı‟nın Kayseri-Konya-SeydiĢehir 
bölümünden baĢlayarak, proje alanın yaklaĢık 17 km kuzeyinde yer alan Sultanhanı 
Beldesini geçerek yine Aksaray ili, Merkez ilçesi sınırları içerisinde planlanan yüzey 
tesislerine ve oradan da kuyu alanlarına ulaĢmaktadır. 
 

Doğal gaz branĢman hattı boyunca güzergaha en yakın yerleĢim yerleri aĢağıda    
Tablo II.2.3.‟de sunulmuĢtur. 

 
Tablo II.2.3. Planlanan Doğal Gaz BranĢman Hattı Güzergahına En Yakın YerleĢim Yerleri, Yön ve Mesafeleri 
 

Planlanan Tesis 
/ Ünite 

YerleĢim Yeri 
YerleĢim Yerine Göre  

Tesisin / Ünitenin Yönü 
Mesafe (km) 

Doğal Gaz 
BranĢman Hattı 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, YeĢiltömek Köyü Doğu ~ 8,6 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi Doğu ~ 4,3 km 
Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, ġemsettin 
Yaylası Batı ~ 0,4 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Süleyman 
Mutlu Yaylası Batı ~ 0,15 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Küçük 
Katırcı Yaylası Batı ~ 0,35 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Mustafa 
Solak Yaylası Batı ~ 0,55 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Mustafa 
Dölek Yaylası Doğu ~ 0,65 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, H. Osman 
Böge Yaylası 

Batı ~ 0,25 km 

 
Yardımcı Yüzey Tesisleri 

 
Pompa Ġstasyonları 

Tatlı su temini kapsamında Hirfanlı Baraj rezervuar alanı kıyısında suyun alınması için 
bir su alma yapısı tesis edilecek olup baraj rezervuar alanından alınan su, tatlı su temin hattı 
güzergahı üzerinde tesis edilecek olan 3 adet pompa istasyonu vasıtasıyla yüzey tesislerine 
kadar ulaĢtırılacaktır. 

 
Planlanan pompa istasyonları mevcut istasyonların çevresinde proje etki alanı ve ÇED 

inceleme alanı içerisinde tesis edilecek olup kesin yerleri detay mühendislik çalıĢmaları 
sonrasında hidrolik hesaplara bağlı olarak belirlenecektir.  

 
Planlanan pompa istasyonlarına en yakın yerleĢim yerleri aĢağıda Tablo II.2.4.‟te 

sunulmuĢtur. 
 

Tablo II.2.4. Planlanan Pompa Ġstasyonlarına En Yakın YerleĢim Yerleri, Yön ve Mesafeleri 
 

Planlanan Tesis / 
Ünite 

YerleĢim Yeri 
YerleĢim Yerine Göre 

Tesisin / Ünitenin Yönü 
Mesafe (km) 

Planlanan 1. Pompa 
Ġstasyonu 

Ankara ili, Evren ilçesi Kuzeydoğu ~ 6 km 

Planlanan 2. Pompa 
Ġstasyonu 

Aksaray ili, SarıyahĢi ilçesi, Boğazköy Güneydoğu ~ 2,6 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, Harmandalı Köyü Kuzeybatı ~ 3,4 km 

Planlanan 3. Pompa 
Ġstasyonu 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, Camili Köyü Güneybatı ~ 2 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi Güneydoğu ~ 3 km 
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Su Tankları 

Tatlı su temini kapsamında eritme prosesinin devamlılığı açısından olası bir su kesintisi 
ihtimaline karĢılık Hirfanlı Barajından alınan su, tatlı su temin hattı güzergahı üzerinde inĢa 
edilecek 5 adet su tankında depolanacaktır. 

 
Planlanan su tankları, mevcut su tanklarının çevresinde proje etki alanı ve ÇED 

inceleme alanı içerisinde tesis edilecek olup kesin yerleri detay mühendislik çalıĢmaları 
sonrasında hidrolik hesaplara bağlı olarak belirlenecektir.  

 
Planlanan 2 adet su tankı (artan kilometreye doğru planlanan 1. ve 2.  su tankı), 

yukarıda bahsedilen pompa istasyonlarından 2 tanesi (artan kilometreye doğru planlanan 2. 
ve 3. pompa istasyonu) ile birleĢik Ģekilde aynı yapı içerisinde inĢa edilecek olup bu 
tesislerden kaynaklı etkiler hazırlanan bu raporda bir arada ele alınarak değerlendirilmiĢtir. 
 

Planlanan su tanklarına en yakın yerleĢim yerleri aĢağıda Tablo II.2.5.‟te sunulmuĢtur. 
 

Tablo II.2.5. Planlanan Su Tanklarına En Yakın YerleĢim Yerleri, Yön ve Mesafeleri 
 

Planlanan Tesis 
/ Ünite 

YerleĢim Yeri 
YerleĢim Yerine Göre 

Tesisin / Ünitenin Yönü 
Mesafe (km) 

Planlanan 1. Su 

Tankı 
(*)

 

Aksaray ili, SarıyahĢi ilçesi, Boğazköy Güneydoğu ~ 2,6 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, Harmandalı Köyü Kuzeybatı ~ 3,4 km 

Planlanan 2. Su 

Tankı 
(**)

 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, Camili Köyü Güneybatı ~ 2 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi Güneydoğu ~ 3 km 

Planlanan 3. Su 
Tankı 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, AbdiuĢağı Köyü Güneydoğu ~ 2 km 

Aksaray ili, Ağaçören ilçesi, ÇatalçeĢme Köyü Kuzeydoğu ~ 2,1 km 

Planlanan 4. Su 
Tankı 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Bostanlık Köyü Batı ~ 0,8 km 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Cerit Köyü Doğu ~ 0,65 km 

Planlanan 5. Su 
Tankı 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Tömü Yaylası 

Kuzeydoğu ~ 1,35 km 

*  Planlanan 1. pompa istasyonu ile birleĢik yapı Ģeklinde 

**  Planlanan 2. pompa istasyonu ile birleĢik yapı Ģeklinde 

 
Yüzey Tesisleri / Kuyu Alanları 

 
Proje kapsamında yaklaĢık 650 m x 800 m (52 ha)‟lik bir alanda, inĢaat ve iĢletme 

aĢamasında kullanılacak olan; çözeltme/eritme tesisleri (borulama, pompalar, tuzlu su 
havuzları, gaz dolum ve boĢaltım ekipmanları) ile enjeksiyon ve üretim tesislerinden 
(ultrasonik ölçüm ünitesi, gaz türbinli turbo kompresörler, borulama, soğutma ve ısıtma 
üniteleri, filtreler ve ayırıcılar, basınç düĢürücüler, glikol rejenerasyon ünitesi vb.) oluĢacak 
yeni bir yüzey tesisi inĢa edilecektir. Ayrıca planlanan yüzey tesisleri içerisinde inĢaat 
süresince kullanılacak olan ve inĢaat sonrasında kaldırılacak Ģantiye alanları, beton 
santralleri (60 m3/saat kapasiteli 2 adet mobil beton santrali) ve malzeme depolama alanları 
tesis edilecektir. Söz konusu tesis Aksaray ili, Merkez ilçe, Sultanhanı Beldesi sınırları 
içerisinde kalmaktadır. 

 
Proje kapsamında doğal gazın depolanacağı 48 adet kuyu oluĢturulacak olup, 

planlanan 48 Adet kuyudan 41 tanesi Aksaray ili, Eskil ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde, 
kalan 7 tanesi ise Konya ili, Emirgazi ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 
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Planlanan yüzey tesislerine ve kuyu/kaverna alanlarına en yakın yerleĢim yerleri 
aĢağıda Tablo II.2.6.‟da sunulmuĢtur. 

 
Tablo II.2.6. Planlanan Yüzey Tesisleri ve Kuyu Alanlarına En Yakın YerleĢim Yerleri, Yön ve Mesafeleri 
 

Planlanan Tesis 
/ Ünite 

YerleĢim Yeri 
YerleĢim Yerine Göre 

Tesisin / Ünitenin Yönü 
Mesafe (m) 

Yüzey Tesisleri 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Tömü Yaylası 

Kuzeydoğu ~ 1.000 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Ġsmail Koyuncu Yaylası 

Güneydoğu ~ 1.300 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Kazım Koyuncu Yaylası 

Güneydoğu ~ 1.200 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Akhalil Yaylası 

Güney ~ 1.300 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Hacı Bayram Yaylası 

Batı ~ 1.500 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Çöllülü Yaylası 

Kuzeybatı ~ 1.800 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Acıkuyu Yaylası 

Kuzeybatı ~ 2.000 m 

En Yakın 
Kuyu/Kaverna  

Konya ili, Emirgazi ilçesi, Bucak Yaylası 
Kuzey ~ 460 m 

Kuzeybatı ~ 195 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
NasuhuĢağı Yaylası 

Güneydoğu ~ 750 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Ömerağa Yaylası 

Güneydoğu ~ 1.000 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Tömü Yaylası 

Kuzeybatı ~ 100 m 

Doğu ~ 50 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, Ali 
Koyuncu Yaylası 

Kuzeydoğu ~ 280 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Celal Körük Yaylası 

Kuzeybatı ~ 45 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Ġsmail Koyuncu Yaylası 

Kuzeybatı ~ 375 m 

Güneydoğu ~ 100 m 

Aksaray ili, Eskil ilçesi, GüneĢli Köyü, Mustafa 
Koyuncu Yaylası 

Güneybatı ~ 280 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Sadık Telli Yaylası 

Güneydoğu ~ 190 m 

Kuzeybatı ~ 225 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Alioğlu Yaylası 

Güney ~ 70 m 

Aksaray ili, Eskil ilçesi, GüneĢli Köyü, Bezirci 
Mahallesi 

Güneydoğu ~ 750 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Fatmaoluğu Yaylası 

Kuzeydoğu ~ 305 m 

Kuzeybatı ~ 400 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Yılanlı Yaylası Güneybatı ~ 100 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Kösenin Yaylası Doğu ~ 500 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Mustafa Solak Yaylası Kuzeybatı ~ 900 m 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi, 
Mevlit Pekmez Yaylası Batı ~ 1.200 m 
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Ayrıca mevcut inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesi ile planlanan kapasite artıĢı alanının arasında kalan bölgede, planlanan kuyu 
alanlarının arasından kuzeydoğu-güneybatı istikametinde EPDK lisans alanının tam 
ortasından geçen bir hızlı tren projesi planlanmakta olup, söz konusu proje kapasite artıĢı 
projesi kapsamında planlanan yüzey tesislerinin yaklaĢık 300 m kuzeybatısında kalmaktadır.  

 
Proje etki alanı içerisinde herhangi bir sağlık kuruluĢu, sanayi alanı ve faaliyetine 

devam etmekte olan tesis yer almamakta olup, yukarda belirtilen tüm yerleĢim, yol ve 
tesislerin proje kapsamında planlanan tesis ve üniteler ile konumunu gösteren, etki alanı 
içerisinde kalan inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesine ait tesis ve üniteler ile her iki proje kapsamında eritme iĢlemleri sonucu oluĢan 
tuzlu suyun deĢarj edileceği noktanın iĢlenmiĢ olduğu 1/25.000 ölçekli Topoğrafik Harita    
Ek-5‟te sunulmuĢtur. Ayrıca çevresel etüt çalıĢmaları sırasında elde edilen görüntülerden 
bazıları ġekil II.2.1. ve ġekil II.2.2.‟de sunulmuĢtur.  

 

 
 
ġekil II.2.1. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi Planlanan Kuyu Sahalarından 

Görünüm, Güneydoğu Kısmı / Konya Ġli, Emirgazi Ġlçesi  

 

 
 
ġekil II.2.2. ĠnĢaat ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisine Ait Boru Hattı Güzergahları  

 
Planlanan Kuyu/Kaverna 

Alanları 
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II.3. Proje alanına iliĢkin planlama bilgileri,  lejand ve plan notlarının da yer aldığı 
Bakanlığımızca onaylı Çevre Düzeni Planı’nın plan paftası, 1/5.000 Ölçekli Nazım Ġmar 
Planı ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama Ġmar Planı (aslının aynıdır onaylı) veya plan teklifleri 
ile projenin bu planlar üzerinde gösterimi,  proje alanının hangi kullanımda olduğunun 
belirtilmesi 

 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında tesis 

edilecek olan ana ve yardımcı üniteler Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve 
Merkez ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde 
planlanmakta olup, bu ünitelerin planlandığı proje alanları; KırĢehir-NevĢehir-Niğde-Aksaray 
Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Onaylı Çevre Düzeni Planı, KırĢehir J31, Aksaray K31, 
L30 ve L31 numaralı paftalar ile Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Onaylı 
Çevre Düzeni Planı, Aksaray L31 numaralı paftada yer almaktadır. 

 
Ek-4.1‟de sunulan KırĢehir-NevĢehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 

Ölçekli Onaylı Çevre Düzeni Planı‟na göre planlanan yardımcı ünitelerden; tatlı su temin 
hattı, tuzlu su deĢarj hattı ve doğal gaz branĢman hattına ait alanların; mera, tarımsal nitelikli 
arazi, kırsal yerleĢik alanlar ve Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde kaldığı, ana üniteler 
olan 41 adet kuyu/kaverna alanı ile yüzey tesislerine ait alanın ise mera ve tarımsal nitelikli 
araziler içerisinde kaldığı görülmektedir.  

 
Söz konusu KırĢehir-NevĢehir-Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli 

Onaylı Çevre Düzeni Planı‟nın genel hükümler kısmında “ 7.11 Bu plan ile belirlenen 
planlama alt bölgeleri içinde veya dıĢında ihtiyaç olması halinde güvenlik, sağlık, eğitim v.b. 
sosyal donatı alanları, Belediye hizmet alanları, büyük kentsel yeĢil alanlar, kent veya 
bölge/havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla entegre geri 
kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, sosyal ve teknik alt yapı, karayolu, demiryolu, havaalanı, 
baraj, enerji üretimi, enerji iletimi ve doğalgaz depolamasına iliĢkin imar planları; ÇED 
Yönetmeliği kapsamında kalanlar için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” veya 
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararının bulunması, ÇED Yönetmeliği 
kapsamı dıĢında olanlar için ise ilgili kurum ve kuruluĢların uygun görüĢü olması kaydı ile 
çevre düzeni planı değiĢikliğine gerek olmaksızın, ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. 
Onaylanan planlar sayısal ortamda veri tabanına iĢlenmek üzere Bakanlığa gönderilir. Söz 
konusu tesisler/tesis alanları amacı dıĢında kullanılamazlar.” maddesi gereği ÇED süreci 
tamamlanması sonrasında yüklenici kuruluĢ BOTAġ tarafından gerekli iĢ ve iĢlemler 
yürütülecektir. 

 
Yine Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Onaylı Çevre Düzeni 

Planı‟na göre ana üniteler kapsamında planlanan kalan 7 adet kuyu/kaverna alanın ise çayır-
mera ve tarım arazisi içerisinde kaldığı görülmektedir.  

 
Söz konusu Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Onaylı Çevre Düzeni 

Planı‟nın genel hükümler kısmında “ 7.25. Bu plan kapsamındaki alanlarda, ihtiyaç olması 
halinde güvenlik, sağlık, eğitim, bölge parkı/büyük kentsel yeĢil alanlar v.b. gibi sosyal donatı 
alanları; kent veya bölge/havza bütününe yönelik her türlü atık bertaraf tesisleri ve bunlarla 
entegre geri kazanım tesisleri, arıtma tesisleri, belediye hizmet alanı, mezbaha, karayolu, 
demiryolu, havaalanı, baraj, enerji iletimi, yenilenebilir enerji üretim ve doğalgaz depolama 
gibi teknik altyapı alanları, organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve serbest bölgeler, 
yapılabilir. Bu kullanımlara iliĢkin imar planları, ÇED yönetmeliği kapsamında kalanlar için 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir 
kararının bulunması; ÇED yönetmeliği kapsamı dıĢında olanlar için ise, ilgili kurum ve 
kuruluĢların uygun görüĢü olması kaydı ile bu planda değiĢikliğe gerek olmaksızın, kurum ve 
kuruluĢların görüĢlerine uyularak ilgili idaresince hazırlanır ve onaylanır. Onaylanan planlar 
sayısal ortamda veri tabanına iĢlenmek üzere bakanlığa gönderilir. Söz konusu tesisler/tesis 
alanları amacı dıĢında kullanılamaz.” maddesi gereği ÇED süreci tamamlanması sonrasında 
yine yüklenici kuruluĢ BOTAġ tarafından gerekli iĢ ve iĢlemler yürütülecektir. 
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Ayrıca proje kapsamında planlanan boru hatlarından; tatlı su hattının yaklaĢık 46,5 
km‟lik kısmı, tuzlu su deĢarj hattının yaklaĢık 23,5 km‟lik kısmı ve tuzlu su deĢarj noktası ile 
doğal gaz branĢman hattının yaklaĢık 10,5 km‟lik kısmı Tuz Gölü Özel Çevre Koruma 
Bölgesine ait 1/50.000 ölçekli Onaylı Çevre Düzeni Planı; K31-C, L31-A, L31-B ve L31-D 
paftalarında yer almaktadır. 

 
1/50.000 ölçekli onaylı söz konusu plana göre boru hatları güzergahları; orta 

yoğunlukta kentsel geliĢme alanları, tarımsal niteliği koruncak alanlar, kentsel yerleĢim 
alanları, seyrek yoğunlukta kentsel geliĢme alanları, mera alanları ile koruma alanı içerisinde 
Avlanma Yasaklı Alan, Hassas A Zonu (Mutlak Koruma Alanı) ve Hassas B Zonu (Tampon 
Koruma Alanı), Geçici Göl ile 1. Derece Doğal Sit Alanları içerisinde kalmaktadır.   

 
Ek-4.2‟de sunulan Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50.000 ölçekli Onaylı 

Çevre Düzeni Planı, plan hükümlerinin genel hükümler kısmında “4.9. Planda Gösterilen 
Petrol ve Doğal Gaz Hatları ile GerçekleĢtirilecek Doğal Gaz Depolama Alanı Projesi 
Kapsamında Tuz Gölüne SulandırılmıĢ Tuz BoĢaltımının Yapılacağı Hat ve Çevrelerinde 
Yapılacak Uygulamalarda BOTAġ Genel Müdürlüğü’nün Söz Konusu Hatlarla Ġlgili Teknik 
Uygulama ġartlarına Uyulmakla Birlikte Alanın Hassaslığı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi 
Olmasından Dolayı Bakanlıkça Belirlenen Kriterlere Uyulacaktır” maddesi yer almakta olup, 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında bu madde 
gereği doğal değerlerin ve ekosistem bütünlüğünün korunması için Ek-1.27‟de sunulan T.C. 
Aksaray Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nün 01.03.2017 tarih ve 743 sayılı 
yazısında sunulan T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü‟nün belirttiği hususlara uyulacak ve ayrıca çalıĢmalar 04.07.2014 tarih ve 29050 
sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Boru Hatları Ġle Petrol TaĢıma A.ġ. 
Genel Müdürlüğü (BOTAġ) Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve 
ĠĢletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği‟nde belirtilen hususlar doğrultusunda 
yürütülecektir. 

 
Proje kapsamında tesis edilmesi planlanan ünitelerin gösterildiği KırĢehir-NevĢehir-

Niğde-Aksaray Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Onaylı Çevre Düzeni Planı ve Konya-
Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Onaylı Çevre Düzeni Planı, plan notları ve 
lejantları ile birlikte Ek-4.1‟de ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/50.000 ölçekli 
Onaylı Çevre Düzeni Planı ise plan notları ve lejantı ile birlikte Ek-4.2‟de sunulmuĢtur. 

 
II.4. Faaliyet alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını 

değerlendirebilmek amacı ile yer altı sularını, yer üstü sularını, deprem kuĢaklarını, 
jeolojik yapıyı, yerleĢim birimlerini, ulaĢım ağını, enerji nakil hatlarını, arazi kabiliyetini 
ve faaliyet alanının yakın çevresinde faaliyetlerine devam etmekte olan diğer 
kullanımların yerlerine iliĢkin verileri gösterir bilgilerin 1/25.000 ölçekli harita üzerine 
iĢlenmesi 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında öngörülen tesis ve ünitelerin inĢa 

edileceği alanların mevcut arazi kullanımı genel olarak tarım arazileri ve mera alanlarından 
meydana gelmekte olup, proje alanının yakın çevresinde daha çok kırsal özellikte küçük 
ölçekli yerleĢim birimleri bulunmaktadır.  Mevcut arazi kullanımlarının büyük oranda tarımsal 
desene bağlı olarak Ģekillendiği faaliyet alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımına 
ait detaylı bilgi Bölüm II.14.‟te verilmiĢtir. Planlanan proje kapsamında faaliyet alanı ve yakın 
çevresine ait enerji iletim hatları ile eriĢim ağını içeren Ek-5‟te sunulan 1/25.000 ölçekli 
topografik harita baz alınarak hazırlanmıĢ olan arazi kabiliyetini gösteren Arazi Varlığı 
Haritası Ek-6‟da verilmiĢtir. Ayrıca faaliyet alanı ve yakın çevresinde hidrojeolojik özellikler 
kapsamında yeraltı ve yer üstü sularının planlanan ve mevcut kullanımı, deprem kuĢakları ve 
jeolojik yapıya iliĢkin bilgiler Bölüm II.7. ile Bölüm II.10. arasında verilmiĢ olup, proje 
güzergahı ve planlanan yüzey tesisi alanlarına ait 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası ise Ek-7‟de 
sunulmuĢtur. 
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Faaliyet alanı ve yakın çevresinde planlanan kapasite artıĢına konu olan ve inĢaat 
çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama projesine ait çalıĢmalar 
devam etmekte olup bunun dıĢında alanın tamamına yakın kısmının tarımsal aktivitelerin 
yürütüldüğü araziler, kırsal yerleĢimler ve kırsal yerleĢimlere ait eriĢim yollarından oluĢtuğu 
görülmektedir. 

 
  II.5. Proje kapsamındaki faaliyet ünitelerinin konumu (bütün idari ve sosyal 

ünitelerin, teknik altyapı ünitelerinin varsa diğer ünitelerin proje alanı içindeki 
konumlarının vaziyet planı üzerinde gösterimi, bunlar için belirlenen kapalı ve açık 
alan büyüklükleri binaların kat adetleri ve yükseklikleri) 

 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesine 

ait tesis ve üniteler Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri, Konya 
ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Buna göre 
planlanan proje kapsamında tesis edilecek ünitelerden; 

 
- Tatlı su hattının yaklaĢık 3 km‟lik kısmı Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde, 

kalan yaklaĢık 127 km‟lik kısmı ile pompa istasyonu ve su depolama tankları; Aksaray 
ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde, 

- Su alma yapısı Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde, 

- Tuzlu Su DeĢarj hattının ve doğal gaz branĢman hattının tamamı Aksaray ili, Eskil ve 
Merkez ilçeleri sınırları içerisinde, 

- Tuzlu su deĢarj noktası, Aksaray ili, Eskil ilçesi sınırları içerisinde, 

- Yüzey tesisi Aksaray ili, Merkez ilçe sınırları içerisinde ve 

- 48 Adet kuyudan 41 tanesi Aksaray ili, Eskil ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde, 
kalan 7 tanesi ise Konya ili, Emirgazi ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 

 
Proje kapsamında mevcut ve ilave boru hatları da dahil olmak üzere yer alan tüm 

faaliyet ünitelerinin proje alanı içindeki konumları il sınırları ile birlikte Ek-5‟te sunulan 
1/25.000 ölçekli topografik üzerinde, planlanan proje sahalarına ve ünitelere ait UTM 6 
derecelik koordinatlar Ek-2‟de ve projenin yer bulduru haritası ise Ek-3‟de verilmiĢtir. 

 
Ayrıca planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında yer alan faaliyet ünitelerine ait 

konum, alan ve yerleĢim planı bilgileri Bölüm I.2.‟de detaylı bir Ģekilde verilmiĢtir. 
 
II.6. Proje alanı ve etki alanında devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu 

altında bulunan araziler (askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluĢlarına belirli 
amaçlarla tahsis edilmiĢ alanlar vb.) 

 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında; ana 

üniteler kapsamında; 5 milyar Nm3 depolama kapasitesinde 48 adet depo ve 1 adet yüzey 
tesisinin içerisinde yer aldığı araziler tarım arazisi niteliğindeki alanlardan oluĢmaktadır.  

 
Proje kapsamında su temini için planlanan tatlı su temin hattının faaliyet ve etki 

alanında Ek-1.10‟da sunulan T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, DSĠ Etüt, Planlama ve 
Tahsisler Dairesi BaĢkanlığı‟nın kurum görüĢünde belirtildiği üzere, Aksaray Mamasın Barajı 
Sulama Projesi  (proje aĢamasında) ve YAS Projelerine ait sulama kanalları, drenaj kanalları 
ile bu kanallara ait bakım yolları bulunmaktadır. Söz konusu faaliyetin mevcut ve planlanan 
bu projelerin bütünlüğünü bozmadan gerçekleĢtirilebilmesi ve bahse konu tatlı su temin 
hattının söz konusu projelere ait yapı elemanları ve bakım koridorlarına zarar vermemesi için 
gerekli önlemler alınacak, kesiĢim noktalarında uygun sanat yapıları inĢa edilecektir. Dizayn 
aĢamasında bu sanat yapıları, kesiĢim noktalarında DSĠ kriterlerine uygun olarak sulama 
bütünlüğünü bozmayacak Ģekilde boyutlandırılacaktır.  
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 Bu Ģekilde tasarlanacak sanat yapılarına ait projeler DSĠ 4. Bölge Müdürlüğü‟ne 
sunularak onaylatılacak ve bahse konu faaliyetin inĢaat çalıĢmaları esnasında yapıların 
olumsuz etkilenmesi durumunda ise her türlü zarar ve ziyan yüklenici kuruluĢ BOTAġ 
tarafından karĢılanacaktır. 

 

Su temin sistemi kapsamında, su alma yapısı Ankara ili, Evren Ġlçesi sınırları içerisinde 

Hirfanlı Barajı kıyı Ģeridinde yer almakta olup, söz konusu barajdan ihtiyaç duyulan suyun 

temini ile ilgili Ek-1.8‟de sunulan DSĠ Genel Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı‟nın 

21.12.2016 tarih ve 858388 sayılı yazısı doğrultusunda DSĠ Genel Müdürlüğü ve BOTAġ 

arasında bir protokol imzalanacaktır.   

 

Proje alanı ve etki alanı içerisinde Ek-1.6‟da sunulan T.C. Aksaray Valiliği, Çevre ve 

ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma ġube Müdürlüğü‟nün 29.11.2016 tarih ve 

4410 sayılı yazısında belirtildiği üzere Bezirci Gölü I. Derece Doğal Sit Alanı, Tuz Gölü I. 

Derece Doğal Sit Alanı ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi yer almaktadır. Söz konusu 

bu alanlardan; Tuz Gölü I. Derece Doğal Sit Alanı ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 

ile planlanan boru hatları (tatlı su temin hattı, tuzlu su deĢarj hattı ve doğal gaz branĢman 

hattı) ve tuzlu su deĢarj noktası arasında kesiĢimler söz konusu olup, bu alanlar ile ilgili 

olarak, Ek-1.27 ve Ek-1.28‟de sunulan T.C. Aksaray Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğü‟nün 01.03.2017 tarih ve 743 sayılı yazısı ile 02.02.2017 tarih ve 428 sayılı 

yazısında belirtildiği üzere Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan alanlar için 

T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‟ne, Tuz Gölü 

I. Derece Doğal Sit Alanı içinde kalan kısımlar içinse NevĢehir Tabiat Varlıklarını Koruma 

Bölge Komisyonu‟na baĢvurularda bulunulmuĢ olup, ilgili kurumların kurum görüĢleri 

alınmıĢtır.    

 

Proje kapsamında tatlı su temin hattı ve kuyu lokasyonlarının bulunduğu bölgelerin 

çevresinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 

Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü (Aksaray ve Konya illeri için) ve 

Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün sorumluluğunda 

olan 2863 sayılı yasa kapsamında koruma altına alınmıĢ taĢınır-taĢınmaz kültür varlıkları söz 

konusu olup, planlanan tatlı su hattı ve 20 numaralı kuyu/kaverna alanı, bu alanlardan T.C. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Konya Kültür 

Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün 29.12.2016 tarih ve 3236 sayılı kurum 

görüĢünde belirtildiği üzere Emirgazi Küllütepe Höyüğü ile Adalının Höyüğe ait tescillenmiĢ 

parseller içerisinde kalmaktadır. Ek-5‟te sunulan bu kültür varlıklarının iĢlenmiĢ olduğu 

1/25.000 ölçekli topografik haritada görülebileceği üzere söz konusu kültür varlıkları ile fiziki 

bir kesiĢim söz konusu olmayıp, tescile beyan parsellerde yapılacak her türlü fiziki ve inĢaat 

uygulaması öncesinde Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟ne 

baĢvuruda bulunularak gerekli izinler alınacaktır. 

 

Proje kapsamında Ek-1.16‟da sunulan T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, Orman Genel 

Müdürlüğü, Ġzin ve Ġrtifak Dairesi BaĢkanlığı‟nın kurum görüĢünün ekinde sunulan ÇED 

Ġnceleme ve Değerlendirme Formunda, planlanan tesis ve üniteler ile boru hatlarına ait 

güzergahların orman sayılan alanlarda kalmadığı, orman alanından geçmediği 

bildirilmektedir. 

 

Sırasıyla; Ek-1.17, Ek-1.18 ve Ek-1.19‟da sunulan Aksaray, Konya ve Ankara Ġl Afet ve 

Acil Durum Müdürlüklerinin kurum görüĢlerinde belirtildiği üzere planlanan proje alanları 

içerisinde Bakanlar Kurulunca alınmıĢ herhangi bir Afete Maruz Bölge kararı 

bulunmamaktadır. 
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Ayrıca projenin yer alacağı alanlarda herhangi bir askeri yasak bölge bulunmamaktadır. 

 

II.7. Proje alanı ve etki alanının jeolojik özellikleri (bölgenin ve proje sahasının 
jeolojik ve zemin özellikleri, proje alanının ölçekli haritalar üzerine iĢlenmesi, bölgenin 
stratigrafik kesiti, jeolojik/jeoteknik etüd raporu, rapora atıflarda bulunularak proje 
alanı özelliklerinin anlatılması,  sahanın  olası  bir  deprem  riski  altında  zemin  ve  
kaya  mekaniğine  iliĢkin özellikleri, gerekli mühendislik özellikleri) 

 
Genel Jeoloji 

Proje alanının yer aldığı Tuz Gölü Havzası, çaprazvari yapısal bir depresyon içinde yer 
alan KB-GD yönlü karalar arası bir havzadır. Kuzeyinde Ankara yükselimi Galatya 
volkanitleri, doğusunda KırĢehir masifi olan KırĢehir Kristalin Kompleksi, Güney ve 
Güneybatıdan Toros dağları Bolkardağları Birliği ve batısında Sivrihisar-Bozdağ masifi ile 
çevrelenmiĢtir. Tuz Gölü havzasında, yaĢı Üst Kretase'den günümüze kadar değiĢen          
10 km'ye kadar varan kalınlıkta istiflenme söz konusudur. Havzanın derin kısımlarında genel 
olarak fliĢ karakterli birbirleriyle yanal ve düĢey yönde iliĢkide bulunan Ģeyl, kumtaĢı, çakıltaĢı 
ve kireçtaĢları gibi birimler çökelirken kenar kısımlarında ise karasal ve sığ denizel birimlerin 
çökeldiği araĢtırmacılar tarafından ortaya konmuĢtur. Sığ denizel ve karasal ortamlarda  
yüksek enerji ürünü olan konglomera ve kumtaĢları çökelmiĢ olup sakin dönemlerde Ģeyl, 
kireçtaĢı, jips ve anhidritler oluĢmuĢtur (Arıkan, Y.,1975). 

 
Tuz Gölü Havzası‟nın kuzey ve kuzeydoğusunda temel kayaç birimlerini; Temirözü, 

Mollaresul formasyonları ve Ankara KarmaĢığı ile KırĢehir Kristalin Kompleksine ait birimler; 
batı ve güneybatıda ise düĢük dereceli metamorfitler oluĢturmaktadır (Görür, N., Derman, 
A.,S., 1978). Tuz Gölü Havzası‟nın Üst Kretase-Eosen arasında Polatlı-Haymana 
Havzası‟ndan bir eĢik ile ayrılan ayrı bir havza olduğu ancak Lütesiyen' den sonra ortamın 
sedimantolojik çökelim Ģartlarının değiĢmesiyle her iki havzada; hatta Tuz Gölü'nün 
doğusunda kalan KırĢehir Masifinin bir kısmının da aynı ortam içerisinde kalarak aynı çökel 
özellikleri gösterdiği söylenmektedir. Ayrıca Tuz Gölü havzasında görülen bol miktardaki 
tuzun geç Eosen' deki denizin regresyonu ile ilgili olduğu belirtilmektedir (Görür, N., Oktay, 
F.Y., ve diğ. 1984). 

 
Tuz Gölü Havzası‟nda subsidans Üst Senoniyen-Alt Orta Eosen süresince meydana 

gelmiĢ ve bunu Üst-Orta Eosende baĢlayan ve Oligosen sonlarına kadar devam eden 
regresyon takip etmiĢtir. Üst Senoniyen-Alt Orta Eosen süresince Tuz gölü havzası Haymana 
mıntıkasıyla kuzeybatıya doğru tek ve devamlı bir depresyon oluĢturmuĢtur. Orta Eosen 
Nummulitik kireçtaĢlarının depolanmasından sonra Tuz Gölü Havzası, yükselen Haymana 
Havzası‟ndan Karacadağ yükseliminin doğu kenarı boyunca uzanan bir fay zonu ile 
ayrılmıĢtır (Arıkan, Y.,1975). 

 
Kuzey-kuzeydoğuya doğru Çankırı Havzasıyla bağlantısı Paleosen devrinde meydana 

gelmiĢ ve Tuz Gölü Havzası‟nın KB-GD yönlü fay zonlarıyla sınırlanmıĢ bir graben halini 
aldığı Orta Eosen-Oligosen boyunca devam etmiĢtir. Oligosen sonlarında veya Miyosen 
döneminde meydana gelen esas deformasyondan sonra, Neojen esnasında yer yer 
depolanma havzaları oluĢmuĢ ve bu havzalarda değiĢik kalınlıkta volkaniklerle göl 
kireçtaĢlan dahil karasal sedimentler birikmiĢtir. Tuz gölü havzası Pliyosendeki son Alpin 
kompresyonel hareketlerden hafif etkilenmiĢtir. Neojende meydana gelen ve Pleyistosene 
kadar devam eden tansiyonel hareketler tarihi devirlere kadar uzanan volkanik faaliyetlere 
sebep olmuĢlardır (Arıkan, Y.,1975). 

 
Proje alanı ve çevresine ait Genel Jeoloji Haritası ġekil II.7.1.‟de verilmiĢtir. 
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ġekil II.7.1.  Proje Alanı ve Çevresi Genel Jeoloji Haritası 
Kaynak: Türkiye Jeoloji Haritası Kayseri Paftası (1 / 500 000) MTA, 2002 
 
II.7.1.Ġnceleme (Faaliyet) Alanı Jeolojisi  

 
Proje kapsamındaki kapasite artıĢının planlandığı yeni sondaj alanları ve ana yüzey 

tesis alanı tamamen Miyosen yaĢlı Ġnsuyu formasyonuna ait (gölsel kireçtaĢı marn, çakıltaĢı, 
kumtaĢı, kiltaĢı ve yer yer volkanik ara katkılı) kırıntılı birimler üzerinde bulunmaktadır. 
Planlanan tuzlu deĢarj hattı ve doğalgaz branĢman hattı güzergahlarında ise Ġnsuyu 
formasyonuna ait (gölsel kireçtaĢı marn, çakıltaĢı, kumtaĢı, kiltaĢı ve yer yer volkanik ara 
katkılı) kırıntılı birimler ile Kuvaterner yaĢlı Tuz gölü formasyonuna ait çakıl, kum, silt, 
kireçtaĢı ve karbonatlı killer yüzeylemektedir. 

Proje 

Alanı 
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Tuz Gölü Havzası‟nın hemen kuzeydoğusunda yer alan Hirfanlı Barajı‟ndan gelecek 
olan planlanan tatlı su temin hattı güzergahının büyük bir kesiminde eğimin az ve arazinin 
düz olduğu alanlarda Miyosen yaĢlı Ġnsuyu formasyonu (gölsel kireçtaĢı marn, çakıltaĢı, 
kumtaĢı, kiltaĢı ve yer yer volkanik ara katkılı) ile Peçenek formasyonuna ait kum ve 
çakıllardan oluĢan kırıntılı birimler ve Kuvaterner yaĢlı Tuz gölü formasyonuna ait çakıl, kum, 
silt, kireçtaĢı ve karbonatlı killer, alüvyonlar yüzeylerken; güzergah havzanın 
kuzeydoğusundaki yükseltileri oluĢturan Kretase yaĢlı Orta Anadolu Granitoyitleri ve 
Paleozoyik yaĢlı Kalkanlıdağ Mermerleri üzerinden geçmektedir. 

 
Diğer planlanan yardımcı yüzey tesisleri olan pompa istasyonları ve su depolama 

tankları yerlerinde ise temeli Miyosen yaĢlı Peçenek formasyonu (kum,çakıl), Miyosen yaĢlı 
Ġnsuyu formasyonu (gölsel kireçtaĢı marn, çakıltaĢı, kumtaĢı, kiltaĢı ve yer yer volkanik ara 
katkılı) ile Paleozoyik yaĢlı Kalkanlıdağ Mermerleri oluĢturmaktadır.  

 
Proje güzergahı boyunca yüzeyleyen jeolojik birimler ve litolojik özelikleri yaĢlıdan 

gence doğru aĢağıda verilmiĢtir. Proje güzergahı ve inceleme alanına ait stratigrafik sütun 
kesitler ġekil II.7.1.1. ve ġekil II.7.1.2.‟de, proje güzergahı ve planlanan yüzey tesisi 
alanlarına ait 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası Ek-7‟de, planlanan yüzey tesis alanları ile tatlı su 
temin ve tuzlu deĢarj hat güzergahları üzerindeki zeminin jeolojik-jeoteknik özellikleri aĢağıda 
Bölüm II.7.2.‟de verilmiĢtir. 

 
Stratigrafi 
 
Paleozoyik 
 
Kalkanlıdağ Formasonu (Pzk) 

Slimanit-kuvars-Ģist, biyotit-kuvars-plajiyoklas Ģist, amfibolit, amfibol Ģist, ikili mikalı 
gnays, biyotit gnays, amfibol gnays, granitik gnays, kuvars-Ģist, mikaĢistlerden oluĢmaktadır. 
Bu kaya birimleri birbirleriyle yanal va düĢey yönde geçiĢli ve ardalanmalı olup yer yer 
birbirleri içinde bant ve mercekler Ģeklinde yer alır. Birimin, çökel kayaların düĢük basınç 
metamorfizması geçirmesiyle oluĢtuğu belirtilmiĢtir Formasyonun tabanı görülmemektedir 
yaĢı Pre-Mesozoyiktir (Atabey, E.,1989, MTA).  
 

Bozçaldağ Formasyonu (Pzb) 

Gri, beyaz renkli, orta-kalın tabakalı, yer yer erime boĢluklu mermerler ve çok az 
oranda Ģistlerden oluĢan birim, Bozçaldağ formasyonu olarak adlandırılmıĢtır. Birim AĢıgediği 
formasyonu ve Bozçaldağ mermerleri ile eĢdeğerdir. Orta-iri kristalli olan mermerler, yer yer 
granitoyitik kayaçlarla kesilmiĢ ve ayrıca kontak metamorfizmaya uğramıĢtır. Bu bölümlerde 
skarnlaĢma ve yeniden kristalleĢmeler geliĢmiĢtir. Birimin tabanı görülmemektedir. Üst 
dokanağında ise uyumsuz olarak Ürgüp formasyonuna ait çökeller, ignimbiritler ve Üst 
Miyosen-Piliyosen yaĢlı volkanik kayaçlar yer alır (Dönmez, M.,Akçay,A.E. ve diğ, 2005, 
MTA). 
 

Mesozoyik 
 
Üst Kretase 
 
Orta Anadolu Granotoyidi (Kog) 

Genel olarak granit, granodiyorit, mikrodiyorit ve mikromonzogranit, bileĢimindeki 
derinlik ve yer yer yarı derinlik kayaçları, Orta Anadolu granitoyitieri olarak tanımlanmıĢtır. 
Birim, Baranadağ granitoyidi,  Cefalıkdağ granitoyidi, Karacaali plütonu, Üçkapılı granitoyidi 
ve Yozgat granitoyidi ile eĢdeğerdir. 
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Birimin egemen kaya türünü granit ve granodiyoritler oluĢturur. Kayacı oluĢturan 
baĢlıca mineraller, kuvars, oligoklas, homblend, plajiyoklas, alkali feldispat ve 
biyotittir. Birim, KırĢehir masifini keser. Granitoyitik kayaçlar Eosen ve Üst Miyosen yaĢlı 
çökel ve volkanik kayaçlar tarafından uyumsuz olarak üzerlenmektedir. Ġç Anadolu bölgesinin 
değiĢik kesimlerindeki granitoyitik kayaçlardan 54 - 74 my yaĢlar saptamıĢtır. Bu verilere 
göre birimin yaĢı Senoniyen olmalıdır (Dönmez, M.,Akçay,A.E. ve diğ, 2005, MTA). 
 

Üst Miyosen 
 

Ġç Anadolu Grubu  

Ġç Anadolu bölgesindeki Orta Miyosen-Pliyosen yaĢlı ayrılmamıĢ karasal fasiyesler, Ġç 
Anadolu grubu adı altında toplanmıĢtır. Karasal koĢullarda çökelen birimin, yamaç molozu ile 
temsil edilen kesimleri kırmızı renkli, tane desteksiz çakıltaĢı ve çamurtaĢlarından oluĢur. 
Kanal fasiyeslerini oluĢturan kesimleri kızıl, kahverenkli, çapraz katmanlı, çakıltaĢı, kumtaĢı 
ve çamurtaĢı bant ve mercekleri Ģeklindedir. Göreceli olarak birimin üst kesimlerini oluĢturan 
ve havza ortası gölsel fasiyeslerle temsil edilen kesimleri, bazı yerlerde tutturulmamıĢ 
kumtaĢı, çakıltaĢı, jips ve anhidritlerden, bazı yerlerde ise çakıltaĢı, kumtaĢı, çamurtaĢı, 
kireçtaĢı ve ignimbirit ara düzeylerinden oluĢmaktadır. Ġç Anadolu grubuna ait çökeller 
Miyosen öncesi kayaçları uyumsuzlukla örter. Üstünde ise Kuvaterner çökelleri yer alır 
(Dönmez, M.,Akçay,A.E. ve diğ, 2005, MTA). 
 

Ġnsuyu Formasyonu (Tmi) 

Beyaz, gri renkli kalın-orta katmanlı gölsel kireçtaĢı, marn, çakıltaĢı, kumtaĢı, kiltaĢı ve 
yer yer volkanik ara katkılardan oluĢan birim, Ġnsuyu formasyonu olarak adlandırılmıĢtır.  
 

Formasyon genellikle ince marn ve kil ara katmanlı kireçtaĢları ile temsil edilir. 
KireçtaĢları, beyaz, gri renkli, mikritik ve sparitik dokulu, yer yer silisifiye ve bol 
gastropodludur. Ġnsuyu formasyonunu temel kayalar üzerinde diskordanslı olarak yer alır. Üst 
Miyosen yaĢlı kabul edilen Ġnsuyu formasyonu, karbonat çökeliminin yoğun olduğu bir göl 
ortamının ürünüdür. Silisifiye düzeyler volkanik etkinin varlığını, marn ve kil ara katmanları 
tarafından karadan gelen malzemenin zaman zaman baskın olduğunu yansıtmaktadır (Umut, 
M.,2005, MTA). 
 

Üst Miyosen - Pliyosen 
 

Peçenek Formasyonu (Tpc) 

Formasyon çakıltaĢı, teknesel çapraz tabakalı, gevĢek tutturulmuĢ, orta ince tabakalı 
kumtaĢı, marn ve yer yer tüfit ara düzeyleri ile siltaĢından oluĢmaktadır. Peçenek 
formasyonu, Peçenek Vadisi‟nin Alt Pliyosen‟de düĢey faylanma ile havza haline dönüĢmesi 
ve bu havzaya masife ait malzemenin taĢınıp doldurulması ile oluĢmuĢtur. Birimin kalınlığı 
150 m‟dir. Tabanda Oligosen yaĢlı birimlerle uyumsuzdur. Peçenek formasyonunu yaĢı Üst 
Miyosen – Pliyosendir. Üst seviyelerindeki yatay tabakalı karbonat çökelleri KıĢladağ Üyesi 
olarak ayırtlanmıĢtır. Alüvyal yelpaze, örgülü akarsu ve göl ortamında depolanmıĢtır (Atabey, 
E.,1989, MTA). 
 

KıĢladağ Üyesi (Tpa) 

Pasquare‟nin (1968), Ürgüp havzasındaki adlandırması kullanılmıĢtır. KıĢladağ üyesi 
kalın ve belirsiz tabakalı, beyaz-gri renkli, gözenekli, çakılcıklı kireçtaĢından oluĢmaktadır. 
TebeĢirimsi görünümlü ve 8 metre kalınlığında olabilmektedir (Atabey, E.,1989, MTA). 
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Göstük Tüfü  (plkü) 

Göstük tüfü tabanda masif kalın tabakalı, çakıl boyutunda yuvarlak, köĢeli pomza 
kırıntılı, beyazımsı-pembemsi tüfler ile yine pomza kırıntılı kumlu tüflerden oluĢmaktadır. 
Üste doğru içerisinde gabro, bazalt, andezit çakılları içeren tüfler yer almaktadır. Kalınlıkları 
yaklaĢık 3-10 m. arasında değiĢmektedir.  Ġgnimbritlerin rengi griden pembeye kadar 
değiĢmekte olup içlerinde tane ve çakıl iriliğinde koyu kırmızı ve siyah bazalt parçaları yer 
almaktadır. Ufak boyutta bazen 20-30 cm. çapında beyaz renkli pomza parçalarına da 
rastlanmaktadır.  Ġgnimbritlerin kalınlığı yaklaĢık 50 m‟dir. Birimin yaĢı Üst Miyosen-
Pliyosen‟dir (Atabey, 1989). 

 
Göstük tüfü ve ignimbritleri üzerine uyumlu olarak Alt Pliyosen (Batum, 1978a) yaĢlı 

Kızılkaya ignimbrit örtüsü gelmektedir. Oldukça geniĢ bir alanda yayılım sunan birimin 
bozuĢma rengi pembemsi-kırmızımsıdır. Üç seviye halinde izlenmektedirler. Alt seviyeleri 
yumuĢak ve beyaz renkli olup içlerinde pomza parçaları bulunur. Orta seviyeleri boz-gri, 
pembemsi renkli, andezit ve bazalt çakılları içeren ignimbrit özelliğindedir. En üst seviyeleri 
daha dayanıklı ve gri renklidir. Her üç seviyede de biyotit pulları gözlenmektedir 
(IĢık,F.,2000). 
 

 
 
ġekil II.7.1.1.  Obruk-Sultanhan Ovası Çevresi GenelleĢtirilmiĢ Stratigrafik Kesiti       
Kaynak : DSĠ IV. Bölge Müdürlüğü, 1975, Obruk Sultanhanı Yeraltısuyu Rezerv Raporu 
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ġekil II.7.1.2. Tuz Gölü Doğusu ve Peçeneközü Havzası GenelleĢtirilmiĢ Stratigrafik Kesiti                                                                                                                                      
Kaynak: DSĠ IV. Bölge Müdürlüğü 1975, Tuz Gölü Doğusu-Peçeneközü Havzası Yeraltısuyu Rezerv Raporu 
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Kuvaterner 
 

Tuzgölü Formasyonu (Qtu) 

Birbirine yatay ve düĢey yönde geçiĢli, çoğu zaman gevĢek tutturulmuĢ, kum, kil, çakıl 
ve karbonatlı çökellerden oluĢan birim,  tarafından Tuzgölü formasyonu olarak 
adlandırılmıĢtır.. Formasyon bölgede özellikle Sultanhanı-Aksaray karayolunun kuzeyinde 
geniĢ alanlarda yayılım gösterir. Jips üyesi, YeĢilova üyesi, Alibekağılı üyesi ve Bataklık 
üyesi olmak üzere üç üyeye ayrılmıĢtır. Ġklimsel-mevsimsel değiĢmelere bağlı olarak, 
Tuzgölü formasyonu çökellerinde farklılıklar gözlenmektedir. Bazen gölsel, bazen bataklık 
ortam, bazen de buharlaĢma ve kuraklaĢmaya bağlı çökelleri birbirleri ile yatay ve düĢey 
geçiĢli olarak izlemek olasıdır (Dönmez,M., Akçay, A.E., 2005, MTA). 
 

Jips Üyesi (Qtuj) 

YeĢil-beyaz renkli yatay katmanlı ve jips ara katkılı killerden oluĢur. Birim içinde ince silt 
düzeyleri olağandır. Jipsli killer, kurak-yarı kurak iklim koĢullarındaki çökelimi, kil ve siltler ise 
karadan türeme malzemenin baskınlığını yansıtmaktadır. Birim 10-24 metre arasında 
kalınlıktadır (Dönmez,M., Akçay, A.E., 2005, MTA). 

 

Alibekağılı Üyesi (Qtua) 

Göl çökellerini temsil eden karbonatlı kum, silt ve kireç taĢlarından oluĢur. KireçtaĢları 
beyaz, sarımsı renklerde ve mikritik dokuludur. 20 metre kalınlık sunan birim, karbonat 
çökeliminin zaman zaman da karadan gelen malzemenin egemen olduğu bir çökelimi belirtir. 
Alibekağılı üyesinin alt dokanağı Jips üyesi ile geçiĢlidir. Birimin üzerine inceleme alanı içinde 
baĢka bir birim gelmez. Birim, Kuvaterner yaĢlı gölsel çökellerle deneĢtirilebilir (Dönmez,M., 
Akçay, A.E., 2005, MTA). 
 

Bataklık Üyesi (Qtub) 

Göl kenarlarında yüzey sularının biriktiği, yüzey sularının çekemediği alanlarda oluĢan, 
koyu gri renkli, karbonatlı kil ve yumuĢak karbonattan oluĢan birim, Ulu ve diğ. (1994) 
tarafından Bataklık üyesi olarak adlandırılmıĢtır. Özellikle YeĢilova nahiyesi batısında 
YeĢilova doğusu Hırkatolu, Kazıcık köyleri civarında, Sltanhanı nahiyesi güneyi Bezirci köyü 
civarında, Tuzgölü‟ nün güney kenarında yayılım gösterir. Tuzgölü formasyonunun diğer 
üyeleri ile yanal ve düĢey geçiĢli olarak gözlenirler. Bu nedenle birimin yaĢı Pliyo-Kuvaterner  
olarak kabul edilmektedir (Dönmez,M., Akçay, A.E., 2005, MTA). 
 

YeĢilova Üyesi (Qtuy) 

Yatay katmanlı, çakıli kum ve silten oluĢan birim, Ulu ve diğ. (1994) tarafından YeĢilova 
üyesi olarak adlandırılmıĢtır. Birim yer yer iyi tutturulmuĢtur. ÇalıĢma alanı içerisinde özellikle 
YeĢilova nahiye merkezinin kuzey, güney ve doğu kesimlerinde geniĢ alanlar kapsar. Birimin 
beslenme alanını, Ġnsuyu formasyonu ve temele ait kayaçlar oluĢturur. Birim içerisinde 
gözlenen taneler ve çakıllar çoğu zaman iyi yuvarlaklaĢmıĢ ve iyi boylanmıĢtır. Çakıllar yer 
yer kumlu bir matriksle, yer yer de tane destekli olarak tutturulmuĢtur. (Ulu ve diğ., 1994). 
Birimin çökelme ortamının yer yer yüksek enerjili düz bir yatak üzeri, yer yer durgun su 
koĢulları, yer yer de fırtına koĢulları altında olduğu belirtilmektedir. Yine aynı araĢtırmacılar 
tarafından birimin yaĢı Pliyo-Kuvaterner olarak kabul edilir (Dönmez,M., Akçay, A.E., 2005, 
MTA). 
 

Alüvyon Yelpazesi (Qaly) 

Alüvyon yelpazeleri, akarsuların dağlık yükseltiler arasından düzlüğe çıktığı alanda 
etrafa yayılan sedimanların oluĢturduğu genç çökeller olarak yayılım göstermiĢlerdir 
(Dönmez,M., Akçay, A.E., 2005, MTA). 
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Alüvyon  (Qal) 

TutturulmamıĢ ya da yarı tutturulmuĢ çakıl, kum ve siltlerden oluĢan alüvyon çökelleri, 
Ġnsuyu Deresi boyunca ve bazı ufak dereler boyunca görülür. Üzerinde yer aldığı birimlerle 
aĢındırmalı bir taban iliĢkisine sahiptir. YaĢı, stratigrafik iliĢkilerine göre Holosen olmalıdır ve 
oluĢumunu sürdürmektedir. Birim, aynı yaĢta oluĢan, güncel evaporitler, yamaç molozu, 
Uzundere ve Tapuriçi formasyonları ve Yağmurlar formasyonları ile deneĢtirilebilir  
(Dönmez,M., Akçay, A.E., 2005, MTA). 
 

II.7.2 Yüzey Tesisleri ve Tatlı Su-Tuzlu DeĢarj Hattı Güzergahları Jeolojik-
Jeoteknik Özellikleri 
 

Kapasite artıĢı projesi kapsamında planlanan yüzey tesis alanları (ana yüzey tesis 
alanı, yardımcı yüzey tesisleri olan pompa istasyonları ve su depolama tankları) ile tatlı su 
temin ve tuzlu su deĢarj hatları daha önce ÇED Olumlu Kararı alınmıĢ ve mevcut durumda 
iĢletmede ve inĢa edilmiĢ olan yüzey tesislerinin hemen yanında ve yakınında, tatlı su temin 
ve tuzlu su deĢarj hatlarının ise hemen yanında mevcut hatlara paralel olarak 
planlanmaktadır. Daha önce söz konusu mevcut ve iĢletmede olan yüzey tesis alanları (ana 
yüzey tesis alanı, pompa istasyonları ve su depolama tankları) ile tatlı su temin ve tuzlu su 
deĢarj hatlarının geçtiği zeminin jeolojik-jeoteknik ve hidrojeolojik özelliklerini belirlemek 
amacıyla jeolojik-jeoteknik çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

Buna göre; planlanan yüzey tesisleri ile tatlı su temini ve tuzlu deĢarj hatlarının 
üzerinde yer aldığı zeminlerin jeolojik ve jeoteknik parametreleri aĢağıdaki verilmiĢtir. 

 
Yüzey Tesisleri Zemini Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri 

Mevcut ve planlanan ana yüzey tesis alanı Miyosen yaĢlı Ġnsuyu formasyonuna ait 
(gölsel kireçtaĢı marn, çakıltaĢı, kumtaĢı, kiltaĢı ve yer yer volkanik ara katkılı) kırıntılı 
birimler üzerinde bulunmaktadır. Söz konusu birim üzerinde toplam 48 adet derinlikleri    10 - 
20 m arasında değiĢen zemin etüt sondajı ve jeofizik (sismik, rezistivite) çalıĢmalar 
yapılmıĢtır.  
 

Sondajlardan alınan örselenmiĢ (SPT), örselenmemiĢ (UD) ve karot numuneler 
üzerinde elek analizleri, Atterberg Limit, Su Ġçeriği, Özgül Ağırlık, Tek Eksenli Basınç 
Dayanımı, Nokta Yükleme Deneyi, Kesme Kutusu, Konsolidasyon ve Presiyometre testleri 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Yüzey tesis alanları yerindeki zemin ise birleĢtirilmiĢ zemin sınıflama 
sistemine göre siltli-killi Kum, killi Silt, çakıllı-kumlu-siltli Kil ve siltli-kumlu Çakıl tipi zeminler 
olarak tespit edilmiĢtir. Yapılan laboratuvar testleri ile arazide gerçekleĢtirilen presiyometre, 
SPT sonuçları ve arazi gözlemleri sonucu ana yüzey tesislerinin oturacağı zeminde zemin 
emniyetli taĢıma gücü qem = 1,60 - 2,30 kg/cm2 olarak hesaplanmıĢtır. Bunun dıĢında 
sondajlarda yeraltısuyu ile karĢılaĢılmamıĢ olup zeminde oturma, ĢiĢme ve sıvılaĢma 
açısından herhangi bir problem yada risk tespit edilmemiĢtir. Ayrıca yüzey tesis alanı için ana 
zemin grubu “C”, yerel zemin sınıfı “Z2” ve zemin spektrum karakteristik periyotları TA=0,15 
sn, TB=0,40 sn olarak tespit edilmiĢtir.  
 

Yardımcı yüzey tesis alanları ile mevcut yardımcı yüzey tesisleri yan yana 
planlanmakta olup mevcut tesisler içinde daha önce (pompa istasyonları ve su depolama 
tankları) sondajlı zemin etüt çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 

Yardımcı yüzey tesis yerlerinde derinlikleri 10 - 20 m arasında değiĢen toplam 350 m 
zemin etüt sondajı yapılmıĢtır. Sondajlardan alınan örselenmiĢ (SPT), örselenmemiĢ (UD) ve 
karot numuneler üzerinde gerekli olan laboratuvar ve arazi testleri gerçekleĢtirilmiĢ olup tesis 
yerlerindeki zemin emniyetli taĢıma gücü qem = 1,50 - 2,50 kg/cm2 arasında tespit edilmiĢtir.  
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Bunun dıĢında tesis yerlerindeki zeminde oturma, ĢiĢme ve sıvılaĢma açısından 

herhangi bir problem ya da risk tespit edilmemiĢtir. Ayrıca yardımcı yüzey tesis alanları için 

ana zemin grubu “B-C”, yerel zemin sınıfı “Z2-Z3” ve zemin spektrum karakteristik periyotları 

TA=0,15 sn, TB=0,40-0,60 sn olarak tespit edilmiĢtir.  

 

Tatlı Su Temin Hattı-Tuzlu Su DeĢarj Hattı Zemini Jeolojik-Jeoteknik Özellikleri 

Kapasite artıĢı kapsamında planlanan tatlı su temin ve tuzlu su deĢarj hatları mevcut 

durumdaki tatlı su temin ve su tuzlu deĢarj hatlarının hemen yanında mevcut hatlara paralel 

olarak planlanmaktadır. Daha önce mevcut tatlı su temin ve tuzlu su deĢarj hat güzergahları 

üzerinde zeminin jeolojik-jeoteknik ve hidrojeolojik özelliklerini belirlemek amacıyla jeolojik-

jeoteknik etüt çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Buna göre; mevcut tatlı su temin ve tuzlu su deĢarj hat güzergahları üzerinde dağlık 

alanda aralarında 250 m ve ovalık düz alanlarda 500 m mesafe olan toplam 305 adet 

araĢtırma çukuru açılmıĢtır. Söz konusu araĢtırma çukurlarından alınan örselenmiĢ ve 

örselenmemiĢ numuneler üzerinde elek analizi, atterberg limit, özgül ağırlık, su içeriği, 

konsolidasyon, birim hacim ağırlık, doğrudan direk kesme deneyi, üç eksenli basma 

dayanımı deneyi, proktor ve CBR deneyleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Söz konusu araĢtırma çukurlarında birleĢtirilmiĢ zemin sınıflama sistemine göre ağırlıklı 

olarak çakıllı-siltli Kum, çakıllı-kumlu-siltli Kil ve killi Silt tipi zeminler tespit edilmiĢtir. Açılan 

araĢtırma çukurlarının 57 adedinde yeraltısuyu ile karĢılaĢılmıĢ olup yeraltısuyu 0,6 - 4,3 m 

arasında tespit edilmiĢtir. Alınan numuneler üzerinde yapılan konsolidasyon deneylerine göre 

killi zeminlerde oturma miktarı 0,59 - 5,65 cm arasında hesaplanırken sıvılaĢma riski tespit 

edilmemiĢtir. Yapılan hesaplamalar sonucu ise hat güzergahları üzerindeki zeminlere ait 

zemin emniyetli taĢıma gücü qem = 0,46 - 4,29 kg/cm2 arasında tespit edilmiĢtir. 

 

Bunun dıĢında; proje kapsamında oluĢturulacak kavernaların stabilitesi açısından 

aĢağıdaki kriterlere dikkat edilecektir. 

 
- Güvenlik nedeniyle, tuz mağaralarının birbirinden olan yatay mesafeleri 500 m‟den az 

olmamalıdır. 
 

- Kuyularda/kavernalarda, gaz oluĢumu tuz bölümlerinin dıĢında olamaz. Tuz kütlesi 

içinde depolanacak yüksek basınçlı gazın olası etkileri nedeniyle, kaverna eksenleri 

arasındaki yanal mesafe 600 m'den az olmamalıdır. Kavernalar arasındaki 

mesafelerin daha fazla olması, yer altı geçiĢlerindeki riskleri de azaltmaktadır. Bu 

nedenle mağara eksenleri arasındaki ortak asgari mesafe 300 m‟den yaklaĢık 600 

m‟ye arttırılmıĢtır. 
 

- Sismik araĢtırmalarına göre, kavernalar tuz kütlelerinin dikey ekseni boyunca yeraltı 

topografyasının nispeten düzgün olduğu ve jeolojik bilgilere edinilmiĢ kısımlarda 

yapılacaktır. 

 
II.8. Proje alanı ve etki alanının doğal afet ve depremsellik durumu 
 
Proje alanı ve etki alanının doğal afet ve depremsellik durumu devam eden bölümlerde 

aĢağıda değerlendirilmiĢtir. 
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II.8.1 Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dıĢındaki heyelan, 
su baskını, çığ, kaya düĢmesi vb. doğal ve insan kaynaklı afetlerin oluĢ zamanları, 
büyüklükleri, etki alanları sebep oldukları can ve mal kayıpları vb. hakkında bilgi 
verilmelidir.) 
 

Söz konusu planlanan Tuz Gölü Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi 
Aksaray, Konya ve Ankara olmak üzere 3 farklı il sınırı dahilinde Ankara ilinde Evren ilçesi, 
Aksaray ilinde SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri ile Konya ilinde 
Emirgazi ilçe sınırları içerisinde bulunmaktadır.  

 
Aksaray ilinde; çığ felaketi yaĢanmamakla birlikte aĢırı kar yağıĢları olduğu takdirde 

Hasandağı, Ekecik Dağı ve Ihlara Vadisi gibi alanlarda çığ felaketi görülebilir. Aksaray ilinde 
sel‟e bağlı afetler ise Aksaray Merkez Kasabaları‟ndan; Armutlu Kasabası, Akçakent 
Kasabası, incesu Kasabası, Helvadere Kasabası, Doğantarla Kasabası, TaĢpınar Kasabası, 
Yenikent Kasabası, Gözlükuyu Köyü, Karacaören Köyü, Akhisar Köyü, Aksaray Merkez‟de; 
Bedirmuhtar Mahallesi, Bahçeli Mahallesi, Laleli Mahallesi, Zafer Mahallesi, Bayrambaba 
Mahallesi, KurtuluĢ Mahallesi, Güzelyurt ilçesi‟nde: Selime Kasabası, Yaprakhisar, Belisırma 
Köyü olarak sıralanabilir. 

 
Kaya düĢmesi olayı Aksaray il sınırları içerisinde en yaygın görülen afet türlerinden 

biridir. Aksaray ili doğu ve güneydoğusu tüf, ignimbirit, andezit ve bazalt gibi genç volkanik 
kayaçlar ve volkanizma ürünleri ile kaplıdır. Bu genç kayaçlardan özellikle fiziksel dayanımı 
zayıf olan tüf ve ignimbiritler atmosferik Ģartlar altında ayrıĢarak çatlaklı, kırıklı bir yapı 
kazanabilmekte, meteorolojik etkenler ile (çatlaklıklara su dolması, çatlakların geniĢlemesi, 
çatlak içindeki suyun donması ve güneĢin yakıcı etkisi) ve eğimin yüksek olduğu yerlerde 
düĢerek tehlike yaratmaktadır. 

 
Aksaray ilinde kaya düĢmesi olayı genelde Aksaray Merkez‟de; Sevinçli Kasabası, 

Doğantarla Kasabası, Helvadere Kasabası, Gücünkaya Köyü, Gülağaç ilçesi‟nde; Demirci 
Kasabası, Sofular Kasabası, Kızılkaya Köyü, Güzelyurt ilçesi‟nde; Güzelyurt ilçesi merkez, 
Ihlara Kasabası, Ilısu Kasabası, Selime Kasabası, Uzunkaya Köyü, Sivrihisar Köyü, 
Yaprakhisar Köyü, Belisırma Köylerinde görülmektedir. 

 
Ankara il sınırları içinde ise yerleĢim birimlerini etkileyen toplam afet olayları içinde 

heyelanların %60‟ lık, kaya düĢmesinin %12‟ lik ve su baskını olaylarının %21‟ lik bir paya 
sahip olduğu tespit edilmiĢtir. Ankara ili kapsamındaki afet kayıtlarında çığ düĢmesi olayına 
ait bir bilgi bulunmamaktadır. 

 
Ankara ilinde yapılan istatistiklere göre %14 payı ile afet olay sayısının en fazla olduğu 

ilçe Mamak‟tır. Bu ilçede meydana gelen 102 afet olayının 92‟si kaya düĢmesi tipindedir. 
Çubuk ilçesinin payı Kalecik ve Nallıhan ilçelerinin payları ise %9‟ dur. Ankara ilindeki 
heyelan olaylarını tetikleyen temel faktörler; jeolojik özellikler, zeminde su içeriğinin artması 
ve morfolojik özelliklerdir. Heyelanların geliĢmesinde aĢırı yağıĢlı dönemler sonrasında 
yeraltı su seviyesinin yükselmesi veya süzülme süreçleri sonucunda zemindeki su içeriğinin 
artması önemli bir etkiye sahiptir. Bu faktörlere özellikle kentsel veya kırsal yerleĢim alanları 
içindeki sahalarda verilen yanlıĢ arazi kullanım kararları ve insan giriĢimleri eklenmektedir. Ġl 
genelinde heyelan olayları çoğunlukla lokal ölçekte yer yer daha geniĢ alanlarda etkili 
olmaktadır. Ankara ilinde heyelan, kaya düĢmesi ve sel baskını türü afetler Akyurt, Altındağ, 
AyaĢ, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, GölbaĢı, Güdül, 
Haymana, Kalecik, Kazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Pursaklar, 
ġ.Koçhisar, Sincan ve Yenimahalle ilçelerinde kaydedilmiĢ olup planlanan projenin yer aldığı 
Evren ilçesinde söz konusu afet olayları gözlenmemiĢtir. 

 
Konya ilinde meydana gelen heyelan ve çığ afetleri TaĢkent ilçesi, sel afetleri ise 

Akören, Çeltik ve Yalıhüyük ilçelerinde kaydedilmiĢ olup planlanan projenin yer aldığı 
Emirgazi ilçesinde söz konusu afet olayları gözlenmemiĢtir. 
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Proje kapsamında planlanan proje güzergahı ve yüzey tesis alanları Aksaray, Ankara 
ve Konya illerinde yukarıda adı geçen köy ve kasabalardan geçmemekte olup planlanan 
faaliyet alanları içinde 7269 sayılı yasada belirtilen deprem dıĢındaki heyelan, su baskını, 
çığ, kaya düĢmesi vb. afet olayları beklenmemektedir. 

 
II.8.2 Proje alanında daha önceden alınmıĢ bir “Afete Maruz Bölge (AMB) Kararı” 

olup olmadığı, böyle bir karar var ise AMB kararı tarihi, sınırları, kararın alınıĢ nedeni 
vb. hakkında detaylı bilgi 

 
Kapasite artıĢı kapsamında planlanan alanlara iliĢkin Afete Maruz Bölge (AMB) Kararı 

olup olmadığı konusunda T.C. Aksaray Valiliği, Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, T.C. Konya 
Valiliği, Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve T.C. Ankara Valiliği, Ġl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü ile yazıĢmalarda bulunularak söz konusu alanlara iliĢkin arĢiv taramalarında 
bulunulmuĢtur (Bkz. Ek-1.17, Ek-1.18 ve Ek.1.19).  
 

Buna göre; Ankara ve Konya illerinde proje kapsamında planlanan alanlar dahilinde 
yapılan arĢiv taramalarında Bakanlar Kurulunca alınmıĢ herhangi bir Afete Maruz Bölge 
(AMB) Kararı bulunmamaktadır. Sadece Aksaray ilinde Merkez ilçe Cerit Köyü yakınlarında 
tatlı su hattı güzergahının batısındaki yamaçlarda güzergaha yaklaĢık 25 - 85 m mesafede 
630 m uzunluğuda heyelan nediniyle 1986 yılında Bakalar Kurulunca alınmıĢ Afete Maruz 
Bölge (AMB) Kararı bulunduğu tespit edilmiĢtir. Söz konusu alan sırasıyla  Ek-5 ve Ek-7‟de 
verilen topoğrafik ve jeoloji haritaları üzerinde gösterilmiĢtir. 

 
II.8.3 Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan mevcut 

fayların faaliyet alanına uzaklıkları, etkileri, geçmiĢte ve son dönemde meydana gelen 
depremlerden kısaca bilgi verilerek, Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına, diri fay 
haritasına ve uyulacak yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır) 

 
Kapasite artıĢı kapsamında planlanan sondaj alanları ve yüzey tesisi alanı ile tuzlu su 

deĢarj hattı ve doğalgaz branĢman hattı güzergahları, Mülga Bayındırlık ve Ġskan 
Bakanlığının “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”na göre 5. Derece Deprem Bölgeleri 
içerisinde yer alırken planlanan tatlı su hattı güzergahı 1., 2., 3., 4., ve 5. Derece Deprem 
Bölgeleri içerisinden geçmektedir. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası ġekil II.8.3.1.‟de, proje 
kapsamında planlanan alanların yer aldığı depremsellik haritası ise ġekil II.8.3.2.‟de 
verilmiĢtir.  

 

 
 
ġekil II.8.3.1. Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası                Kaynak: deprem.gov.tr 
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ġekil II.8.3.2. Proje Alanı (Aksaray, Konya ve Ankara) Depremsellik Haritası 
Kaynak: www.deprem.gov.tr/depbolge/aksaray.gif 

 

Ancak Aksaray ve yakın çevresi gerek coğrafi gerekse sismotektonik konumu itibariyle 
geçmiĢte hiçbir zaman büyük bir depremin merkez üssü olmamıĢtır. Proje alanı ve 
çevresinde 1900 yılından günümüze kadar gerçekleĢmiĢ büyüklüğü M ≥ 4 olan depremler 
aĢağıda ġekil II.8.3.3.‟de verilmiĢtir.  

 

 
 
ġekil II.8.3.3. Proje Alanı ve Çevresi M≥ 4 Olan Depremler  
Kaynak: www.deprem.gov.tr/tr/depremkatalogu/23122016 

Proje 
Alanı 

Proje 
Alanı 
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Proje kapsamındaki tüm inĢaat çalıĢmaları; Mülga Bayındırlık Ġskan Bakanlığı‟nın 

06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Deprem 

Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” ve bu Yönetmelikte değiĢiklik 

yapılmasına dair 03.05.2007 tarih ve 26511 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik 

hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 

 
Tektonik 

Bölge Akdeniz Alpin KuĢağı‟nın üzerinde ve Anadolu levhası‟nın orta kesiminde yer 

alır. Bu havzanın geliĢimi Üst Kretase‟de baĢlayıp günümüze değin sürmüĢtür. Havzanın batı 

kenarını kontrol eden EskiĢehir Sultanhanı fay sistemi, doğu kenarını kontrol eden Tuz Gölü 

fay zonu ve güneybatısını kontrol eden Altınekin fay zonu ile iklim değiĢiklikleri bu süreç 

içinde havzanın geliĢiminde önemli rol oynamıĢlardır. Havzaya ait birimlerin litolojileri, yanal 

ve düĢey yönde gösterdikleri fasiyes değiĢiklikleri, aĢınım-birikim yüzeyleri, tektonomorfolojik 

yüzey Ģekilleri iklim koĢullarının ve tektonizmanın etkisini en iyi Ģekilde yansıtmaktadır.  

 

Geç Kretase‟deki tansiyonel hareketlerle oluĢmaya baĢlayan Tuz Gölü Havzası, Orta 

Eosen‟e kadar gerilmeli rejimin etkisi altında geliĢmiĢtir. Geç Eosen‟den itibaren sıkıĢmalı 

rejimin etkisi altında kalan havza sığlaĢmıĢ ve açık denizden tamamen izole olmuĢtur. Geç 

Eosen-Oligosen‟deki yükselme ve aĢınmayı takiben Erken-Orta Miyosen döneminde Orta 

Anadoluda geniĢ bir plato (Anadolu Penepleni) oluĢmuĢtur. Miyosen-Erken Pleyistosen 

döneminde oluĢan aĢınım ve birikim yüzeyleri Orta Anadolu‟da iklim ve tektonizmanın 

morfoloji üzerindeki etkisini yansıtmaktadır. Geç Miyosen‟de oluĢan geniĢ plato üzerinde 

Tuzgölü fay zonu, EskiĢehir Sultanhanı fay sistemi ve bunlara paralel diğer fay zonlarının 

aktivite kazanması ile KB-GD uzanımlı, fay kontrollü havzalar geliĢmeye baĢlamıĢtır. Erken 

Pliyosen-Geç Pliyosen aralığında kenar fayları aktivitesini kaybeden Peçenek, Muradlı, 

Günyüzü gibi havzalarda yeni birikim yüzeyleri oluĢurken Tuz Gölü Havzası fay kontrollü 

geliĢimini sürdürmüĢtür. Günümüzde izlenebilen, Erken Pleyistosen ve daha genç göl kıyı 

kenar çizgileri tektonizmanın bu dönemde de Tuz Gölü‟nün geliĢimini kontrol ettiğini 

belgelemektedir. 

 

Güncel olarak kaydedilen ve büyüklüğü 6‟ya kadar ulaĢan deprem episantırları, Tuz 

Gölü‟nün geliĢimini kontrol eden fay sistemlerinin günümüzde aktif olduğunu kanıtlamaktadır. 

Tuz Gölü Havzası ve civarı üç önemli fay zonu tarafından kontrol edilmektedir. Bunlardan 

birincisi Tuz Gölü‟nün doğu kenarını kontrol eden Tuz Gölü fay zonu, ikincisi batıdaki 

Yeniceoba ve Cihanbeyli fay zonlarından oluĢan EskiĢehir Sultanhanı fay sistemi, üçüncüsü 

ise havzanın güneybatısındaki Altınekin fay zonudur (Dirik, K., Erol, O., 2000). 

 

Proje kapsamında planlanan güzergah ve yüzey tesis alanları ile çakıĢan tek fay 

sistemi tatlı su hattı güzergahının Aksaray ile ġereflikoçhisar arasında kestiği Tuz Gölü 

Fayı‟dır. Proje alanı çevresine ait diri fay haritası ġekil II.8.3.4.‟te verilmiĢtir. 
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ġekil II.8.3.4. Proje Alanı Ve Çevresi Diri Fay Haritası 
Kaynak: ġaroğlu, F., Emre, Ö., KuĢçu, Ġ.,1992, MTA 
 
Tuz Gölü Fayı 

Planlanan tatlı su temin hattı güzergahını kesen Tuz Gölü Fayı, Tuz Gölü Havzası‟nın 
batısını kontrol eden KB-GD doğrultulu, yaklaĢık 190 - 200 km uzunluğa, 5 - 25 km geniĢliğe 
sahip, ve Tuz Gölü‟nün kuzeyinde baĢlayıp Niğde‟nin GB‟sına kadar devam eden bu fay 
zonu basamak Ģeklinde yarı graben veya horst graben morfolojisi sunan bu fay zonu birbirine 
paralel veya yarı paralel faylardan oluĢur. 

 
Ana fayın düĢen batı bloğunda oluĢan kalın, yer yer deforme olmuĢ alüvyon 

yelpazeleri, fay diklikleri ve doğu blok üzerinde, saat yönünde büklüm gösteren dere yatakları 
önemli morfolojik unsurlardır. Fay zonunun güney ucu volkanik aktivite, sıcak su kaynakları, 
fay zonuna paralel parazitik konidizilimi, traverten oluĢumları, fay kontrollü teras oluĢumları 
ve sağ-yanal olarak atılmıĢ lav akın-akıntıları ile karakterize olur. Ayrıca ana fay zonu 
boyunca, yükselen doğu blok üzerinde yüzeyleyen Üst Kretase-Miyosen aralığındaki çökeller 
alçalan batı blok-taki Pliyo-Kuvaterner yaĢlı birimlerle yan yana gelir. Tuz Gölü fay zonunun 
yaĢı hakkında çok değiĢik görüĢler ileri sürülmüĢtür. Kimi araĢtırmacılar fay zonunun yaĢını 
Üst Kretaseye indirirken, kimi fayın yaĢını Eosen, Miyosen olarak kabul etmiĢtir.  

Proje  
Alanı 
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Bu fay zonundaki hareket daha sonraki evrelerde batıya doğru göç etmiĢ ve Üst 
Pleyistosen'den itibaren bugünkü konumunu almıĢtır. Bu fay zonunun en batı ucu Koçhisar'ın 
güneyindeki derin oluğu kontrol etmektedir. Tuz Gölü fay zonunun karakteri konusunda da 
bazı araĢtırmacılar değiĢik fikirler ileri sürülmüĢtür. Bu fayın yüksek açılı ters fay bileĢenine 
sahip sağ-yanal doğrultu atımlı bir fay olduğunu ileri sürmüĢlerdir. Bazısı ise bu fayın önce 
normal bir fay olarak baĢladığını, Eosende sol yönlü doğrultu atım kazandığını, daha sonrada 
tekrar normal bir fay karakterini kazandığını ileri sürmüĢtür. Ancak yukarıda bahsedilen 
morfolojik veriler ve sismik refieksiyon profili yorumu, bu fay zonunun neotektonik dönemde 
yüksek açılı normal fay bileĢenli sağ-yanal doğrultu atımlı bir fay olarak çalıĢtığını 
kanıtlamaktadır (Dirik, K., Erol, O., 2000). 

 
II.9. Hidrojeolojik özellikler ve yeraltı su kaynaklarının mevcut ve planlanan 

kullanımı, bu kaynakların faaliyet alanına mesafeleri ve debileri 
 
Tuz Gölü çevresindeki yeraltı su kaynakları incelendiğinde söz konusu kaynakların 

daha çok Tuz Gölü güneyindeki EĢmekaya sazlıklarında ve Tuz Gölü güneybatısında 
bulunan sazlık-bataklık alanlarda olduğu gözlenmektedir. EĢmekaya sazlıkları proje alanı 
kuzeybatısında yaklaĢık 22 km mesafede bulunmaktadır. Bunun dıĢında Tuz Gölü D-GD 
mevkiinde Peçenek akarsuyu yakınlarında alüvyon ile Peçenek formasyonunda (kum-çakıl) 
faylanmalar sonucu kaynak oluĢumları mevcuttur. Tuz Gölü Alt Havzası içindeki kaynakların 
çoğunun kurumuĢ olduğu düĢünülmektedir.  

 
EĢmekaya sazlıklarında bulunan kaynaklar bölgedeki en önemli kaynak grubu olup Tuz 

Gölü beslenimini sağlamaktadır. EĢmekaya sazlıklarında bulunan pınarlar Ürbük, Memduh, 
Çakıöz, BeĢpınar ve Bağırtlak pınarları olup Ģuan çoğunun kurumuĢ olması ve debilerinde 
büyük oranda düĢüĢler olduğu bilinmektedir. 

 
Proje kapsamında planlanan yüzey tesisleri ve sondaj alanlarının yer aldığı Sultanhanı-

Obruk ve Karapınar alt havza sınırları içinde ruhsatlı ve ruhsatsız birçok yeraltısuyu kuyusu 
(yaklaĢık 20.149 adet) bulunmaktadır. Söz konusu kuyuların büyük bir bölümü bölgede 
tarımsal sulama ve kullanma suyu amaçlı kullanılmaktadır. Proje kapsamında planlanan 
alanlar çevresindeki kuyularda yeraltısuyu statik seviyesi 7,70 - 83,00 m, dinamik seviye 
13,49 - 88,90 ve verimlilik 20 - 60 lt/sn arasında değiĢmektedir.  

 
Proje kapsamında planlanan sondaj alanları, yüzey tesis alanı, tuzlu su deĢarj, 

doğalgaz ve tatlı su hattı güzergahlarının büyük bir kesiminin bulunduğu Tuz Gölü‟nün güney 
kesimde yeraltısuyu taĢıyan en önemli birimler Kuvaterner yaĢlı alüvyonlar ve Tuz Gölü 
formasyonuna ait killi, kumlu, çakıllı seviyeleri ile Miyosen yaĢlı birimlerin kireçtaĢı 
seviyeleridir. Miyosen yaĢlı birimler içinde yer alan bol kırıklı-çatlaklı ve karstik özellik 
gösteren kireçtaĢları havzada önemli akiferleri oluĢturmaktadır.  Tuz Gölü güneyinde 
yüzeyleyen jeolojik birimlere ait hidrojeolojik özellikler ise aĢağıda ġekil II.9.1.‟de verilmiĢtir. 

 
Dolayısıyla kapasite artıĢı kapsamında planlanan yeni sondajlar bölgede yeraltı suyu 

taĢıyan Ġnsuyu formasyonundan baĢlanarak açılacak olup bölgedeki yeraltısuyu seviyesi ve 
akifer ortam dikkate alındığında olası sondaj sıvı kaçaklarının yeraltı suyuna karıĢmasını 
önlemek amacıyla sondajların özellikle ilk 100 - 110 m‟si tamamen kapalı ve akifer ortamı 
izole eden muhafaza boruları kullanılarak açılacaktır. Bunun dıĢında oluĢturulacak olan 
kuyular/kavernalar bölgede yüzeyden itibaren 100 - 150 m kalınlığında akifer ortamın çok çok 
altında ve derinlerde 1.150–1.500 m civarında geçirimsiz tuz domları içerisinde oluĢturulacak 
olup söz konusu kavernaların bölgedeki yeraltı sularına olumsuz bir etkisi beklenmemektedir. 

 
Bu kapsamda inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 

Tesisi Projesi kapsamında oluĢturulan izleme programı doğrultusunda projenin yeraltı suları 
ile etkileĢimini belirlemek amacıyla Ek-5‟te sunulan topografik haritada üzerinde gösterilen 
0553438-Doğu, 4216849-Kuzey küresel koordinat noktasından düzenli olarak 2013 yılından 
beri yeraltı suyu numuneleri alınmakta ve izlenmektedir. Söz konusu izleme çalıĢmalarında 
bölgede ki yeraltı suyunun mevcut kalitesinde herhangi bir değiĢim gözlemlenmemiĢ olup, 
söz konusu izleme çalıĢmalarına ait son iki yılı içeren (2015 ve 2016 yılları) analiz sonuçları 
Ek- 1.26‟da sunulmuĢtur. 
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Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında da kuyu lokasyonlarının nihai durumuna 
göre belirlenecek olan yeni yeraltı suyu izleme ve kontrol noktalarından inĢaat çalıĢmaları 
devam eden mevcut proje kapsamında olduğu gibi oluĢturulacak izleme programına göre 
düzenli olarak yeraltı suyu numuneleri alınarak izlenecektir.  

 

 
 
ġekil II.9.1. Tuz Gölü Güneyinde (Obruk-Sultanhanı Ovası) Yüzeylenen Jeolojik Birimlerin  Hidrojeolojik Özellikleri 
Kaynak : DSĠ IV. Bölge Müdürlüğü, 1975, Obruk Sultanhanı Yeraltısuyu Rezerv Raporu 

 
Tatlı su hattı güzergahının bir kısmı ile yardımcı yüzey tesislerinin (pompa istasyonları 

ve su depolama tankları) yer aldığı Tuz Gölü‟nün doğusundaki Peçeneközü Havzası 
içerisinde akifer özelliği gösteren baĢlıca formasyonlar ise geniĢ yayılım gösteren Mesozoyik 
yaĢlı mermerler, Peçeneközü havzasının doğu kenarını kuzeybatı-güneydoğu yönünde 
yayılım gösteren Kratese yaĢlı granitoyitler, Pliyosen yaĢlı kum ve çakılı birimler ile 
Kuvaterner yaĢlı alüvyonlar oluĢturmaktadır. Mesozoyik yaĢlı mermerler, bol kırıklı-çatlaklı bir 
yapıya sahip olup düĢük kotlarda bulunan birimleri yeraltı suyu akıĢı ile beslemektedir. 
Kratese yaĢlı granitler, yüzeye yakın kısımlarda ve özellikle yüksek kesimlerde bol kırıklı–
çatlaklı bir yapıya sahiptir. Ancak bu çatlakların derinliği fazla olmayıp, uzunlukları ve 
birbirleri ile iliĢkisi de geniĢ olmadığından, sadece bölgesel ölçekte akifer özelliği 
göstermektedir. Bölgede yeraltı suyu beslenimi yağıĢtan ve yüzeysel akıĢtan süzülme ile 
oluĢmaktadır. Tuz Gölü‟nün doğusunda yüzeyleyen jeolojik birimlere ait hidrojeolojik 
özellikler ise aĢağıda ġekil II.9.2.‟de verilmiĢtir. 
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ġekil II.9.2. Tuz Gölü Doğusu ve Peçeneközü Havzasında Yüzeylenen Jeolojik Birimlerin Hidrojeolojik  Özellikleri   
Kaynak: DSĠ IV. Bölge Müdürlüğü 1975, Tuz Gölü Doğusu-Peçeneközü Havzası Yeraltısuyu Rezerv Raporu, 
Değirmenci , M.,1981) 

 
II.10. Hidrolojik özellikler ve yüzeysel su kaynaklarının mevcut ve planlanan 

kullanımı, debileri, bu kaynakların faaliyet alanına mesafeleri ve debileri,  1/25000’lik 
topoğrafik haritada gösterimi 

 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi kapasite artıĢı kapsamında planlanan 

yeni sondaj alanları, yüzey tesis alanı, bazı yardımcı yüzey tesisleri (su depolama tankları) 
tuzlu deĢarj hattı, doğalgaz branĢman hattı ve tatlı su temin hattının büyük bir kesimi Türkiye 
genelinde ayrılmıĢ olan havzalardan Konya Kapalı Havzası içinde yer alırken tatlı su temin 
hattının küçük bir kesimi ve bazı planlanan yardımcı yüzey tesisleri (pompa istasyonları, su 
depolama tankı) Kızılırmak Havzası içinde kalmaktadır. 
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Proje kapasite artıĢı kapsamında planlanan yeni sondaj alanları ve yüzey tesis alanının 
bulunduğu bölgede birkaç mevsimsel akıĢa sahip kuru dere yatağı dıĢında önemli bir yüzey 
suyu bulunmamaktadır. Planlanan tuzlu deĢarj hattı ve doğalgaz branĢman hattı boyunca da 
birkaç mevsimsel akıĢa sahip kuru dere yatağı dıĢında önemli bir yüzey suyu bulunmazken 
tuzlu deĢarj hattı Tuz Gölü‟ne yaklaĢtıkça yağıĢlara bağlı olarak yer yer bataklık olabilen 
alanlardan geçmektedir. Planlanan tatlı su temin hattı güzergahı ise Ankara-Aksaray 
karayoluna kadar oldukça düz bir alan boyunca ilerlemekte olup bu alanda yer yer yağıĢlara 
bağlı olarak bataklık alanlar ile kurutma kanalları kesilmektedir. Anayol (Ankara-Aksaray) 
geçiĢinden sonra ise kuzeydoğuya doğru planlanan tatlı su güzergahı havzanın doğu 
kesimini oluĢturan dağlık ve tepelik alanlardan geçerken birçok mevsimsel akıĢa sahip dere 
yatağını kesmektedir. Dağlık olan bu alan boyunca tatlı su hattı güzergahı boyunca geçilen 
önemli yüzey suları ise kuzeydoğuya doğru Peçenek dere (Bostanlık D.), Camızlıközü Dere, 
Çırçıl dere, Karasakal dere, Karacaören dere, Kocabağ dere, Çelikgöl dere, Kocaöz dere, 
Derin dere ve Küçükhortu deresi olarak sayılabilir. 

 
Kapalı bir havza niteliğindeki Tuz Gölü Havzası‟nda tüm yüzey suları Tuz Gölü‟ne 

boĢalmaktadır. Planlanan tatlı su hattının da geçtiği havzanın doğusundaki dağlık kesimi ise 
büyük ölçüde Peçeneközü deresi drene ederek Tuz Gölü‟nü beslemektedir. Proje alanı 
çevresindeki en önemli yüzey suları ise Tuz Gölü ve Hirfanlı Barajıdır. Planlanan tuzlu su 
deĢarj hattı Tuz gölü güneyine kadar ulaĢmakta olup Tuz Gölü kapasite artıĢı ve yüzey 
tesisleri alanlarına yaklaĢık 45 km mesafede bulunmaktadır. Hirfanlı Barajı ise eritme 
iĢlemleri için su sağlayacak olup yeni sondaj alanları ve yüzey tesis alanlarının kuĢ uçuĢu 
yaklaĢık 115 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır. Hirfanlı Barajına ait teknik özellikler 
aĢağıda Tablo II.10.1.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo II.10.1. Hirfanlı Barajı Teknik Özellikleri 
 

Barajın Adı Hirfanlı 

Yeri KırĢehir 

Akarsuyu Kızılırmak 

Amacı Enerji-TaĢkın Koruma 

ĠnĢaatın (baĢlama-bitiĢ) yılı 1953-1959 

Gövde dolgu tipi Kaya 

Gövde Hacmi 2000 dam
3
 

Yüksekli(talvegden) 78 m 

Normal Su Kotunda Göl Hacmi 5980 hm
3
 

Normal Su Kotunda Göl Alanı 263 km
2
 

 Kaynak: www2.dsi.gov.tr/baraj 

 
Tuz Gölü: Tuz Gölü, Van gölünden sonra Türkiye‟nin en büyük ikinci gölü 

durumundadır. Aksaray, Ankara ve Konya il sınırları içinde bulunmaktadır. YağıĢ alanı 
11.900 km² olan Tuz Gölü, dıĢarıya akıntısı olmayan kapalı bir havza gölüdür. YağıĢ alanının 
geniĢliğine rağmen beslenme kaynakları zayıftır. Göle su getiren akarsular, yazın suları iyice 
azalan ya da tamamen kuruyan derelerdir. Büyüklüğüne karĢın Türkiye‟nin en sığ göllerinden 
birisi olup derinliği birçok yerde 0,5 m‟yi geçmemektedir. Gölün ortalama su seviyesi 40 cm 
civarında, yağıĢın arttığı mayıs ayında ise yaklaĢık 110 cm'dir. Ağustos ayında göl büyük 
ölçüde kurur. Tuz oranının fazla oluĢu, buharlaĢma sonucunda göl sahasının büyük kısmında 
her yıl yenilenen 10-30 cm‟lik tuz tortulaĢmasına neden olmaktadır Suyun bol olduğu ilkbahar 
aylarında göl alanı 164.200 hektara ulaĢır. Yaz sonlarına doğru ise gölün büyük bir kısmı 
kurumaktadır. Göl, yağıĢ, yeraltı suyu ve yüzey akımıyla beslenir. Ġnsuyu deresi, Peçeneközü 
deresi ve Uluırmak çayı (Melendiz) Tuz Gölünü besleyen akarsulardır. Bunların dıĢında 
doğal olmayan sürekli bir su giriĢi ise 150 km uzunluğundaki Konya ana Tahliye Kanalı‟yla 
taĢınan atıksulardır. Kanal ve çayların göle giriĢ yaptığı yerlerde hafif tuzlu bataklıklar 
oluĢmuĢtur.  
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Proje alanı ve çevresinde yer alan mevcut su kullanım durumu, planlanan ve mevcut 
sulama tesisleri ġekil II.10.1.‟ de verilmektedir. 

 

 
 
ġekil II.10.1. Proje Alanı ve Çevresi Mevcut Su Kullanım Durumu, Planlanan ve Mevcut Sulama Tesisleri 
Kaynak: DSĠ, 2006 
 

Proje 
Alanı 
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Proje kapsamında planlanan tatlı su temin hattı güzergahı Aksaray Mamasın Barajı 
Sulama Projesi (proje aĢamasında) ve YAS Projelerine ait sulama kanalları, drenaj kanalları 
ve bu kanallara ait bakım yolları ile kesiĢmektedir. ĠnĢaat aĢamasında söz konusu proje yapı 
elemanları ve bakım koridorlarına zarar verilmeyecek olup kesiĢim noktalarında uygun sanat 
yapıları inĢa edilerek geçilecektir. Bu sanat yapıları DSĠ kriterlerine uygun olarak sulama 
bütünlüğünü bozmayacak Ģekilde boyutlandırılacak ve tasarlanacaktır. Sanat yapılarına ait 
projeler DSĠ 4. Bölge Müdürlüğü‟ne sunularak onaylatılacak ve DSĠ 4. Bölge Müdürlüğü ile 
protokol yapılacaktır. Faaliyetin inĢaat çalıĢmaları esnasında DSĠ yapılarının olumsuz 
etkilenmesi durumunda ise her türlü zarar ve ziyan ilgili faaliyet sahibi tarafından 
karĢılanacaktır. 

 
II.11. Meteorolojik ve Ġklimsel Özellikler   
 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesine 

ait tesis ve üniteler Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri, Konya 
ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Buna göre 
planlanan proje kapsamında tesis edilecek ünitelerden; 

 
- Tatlı su hattının yaklaĢık 3 km‟lik kısmı Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde, 

kalan yaklaĢık 127 km‟lik kısmı ile pompa istasyonu ve su depolama tankları; Aksaray 
ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde, 

- Su alma yapısı Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde, 

- Tuzlu su deĢarj hattının ve doğal gaz branĢman hattının tamamı Aksaray ili, Eskil ve 
Merkez ilçeleri sınırları içerisinde, 

- Tuzlu su deĢarj noktası, Aksaray ili, Eskil ilçesi sınırları içerisinde, 

- Yüzey tesisi, Aksaray ili, Merkez ilçe sınırları içerisinde, 

- 48 Adet kuyudan 41 tanesi Aksaray ili, Eskil ve Merkez ilçeleri sınırları içerisinde, 
kalan 7 tanesi ise Konya ili, Emirgazi ilçesi sınırları içerisinde kalmaktadır. 
 

Proje alanının büyük kısmı ve planlanan ana ünitelerin geneli (yüzey tesislerinin 
tamamı ve 41 Adet kuyu) Aksaray il sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda proje 
etki alanındaki çevresel özellikleri tanımlanırken Ek-1.20‟deki Meteoroloji Genel 
Müdürlüğü‟nün Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu‟na ait 1960-2015 yılları arasındaki rasat 
kayıtlarından yararlanılmıĢ olup, projenin tasarım ve planlama aĢamasında bu veriler dikkate 
alınmıĢtır. 

 
II.11.1. Bölgenin genel iklim koĢulları  
 
Aksaray ili orta iklim kuĢağında olup, soğuk, karasal iklim tipine sahiptir. Yazları sıcak 

ve kurak, kıĢları soğuk ve yağıĢlıktır. YağıĢlar genellikle ilkbahar ve kıĢ aylarında 
görülmektedir.  Ortalama yağıĢ miktarı (son 40 yıl) 340 mm (kg/m²)‟dir. Yaz-kıĢ ve gece-
gündüz sıcaklık farkları çok fazladır. Yaz aylarında nem az olup, sıcaklık ve rüzgar Ģiddetinin 
fazla olmamasından dolayı buharlaĢma miktarı yüksektir. Kar erimeleri ilkbahar aylarında 
taĢkınlar ve toprak kaymalarına neden olmaktadır.  

 
II.11.2. Basınç dağılımı (ortalama, maksimum, minimum basınç)  
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama basınç 905,2 

hPa, maksimum basınç 933,6 hPa ve minimum basınç ise 880,1 hPa olarak ölçülmüĢtür. 
Maksimum basıncın gözlendiği ay 933,6 hPa ile Kasım ayı, minimum basıncın gözlendiği ay 
ise 974,3 hPa ile Aralık ayıdır. Basınç verileri Tablo II.11.2.1‟de, verilerin grafiksel olarak 
gösterimi ise ġekil II.11.2.1.‟de sunulmuĢtur. 
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Tablo II.11.2.1. Ortalama, Maksimum ve Minimum Basınç Değerleri (hPa) 
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ġ
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Ortalama 
Basınç  
(hPa) 

906,6 905,1 904,2 903,4 904,3 903,6 902,2 903 905,6 907,9 908,4 907,5 905,2 

Maksimum 
Basınç  
(hPa) 

924,6 921,6 919,7 914,6 913,4 912,3 910 909,7 914,6 918,4 933,6 923,6 933,6 

Minimum 
Basınç  
(hPa) 

880,4 883,1 884,3 889,5 891,8 892,8 894 894,5 894,5 896,3 891,7 880,1 880,1 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 

 
 
ġekil II.11.2.1. Ortalama, Maksimum ve Minimum Basınç Değerleri (hPa) 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
II.11.3. Sıcaklık dağılımı (ortalama, maksimum, minimum sıcaklık)  
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre; en düĢük sıcaklık -29°C ile 

ġubat ayında, en yüksek sıcaklık ise 40°C ile Temmuz ayında kaydedilmiĢ olup; yıllık 
ortalama sıcaklık 12,1°C‟dir. Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu sıcaklık değerleri                  
Tablo II.11.3.1.‟de, grafiksel gösterimi ise ġekil II.11.3.1.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo II.11.3.1. Ortalama, Maksimum ve Minimum Sıcaklık Değerleri (°C) 
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Ortalama Sıcaklık 
(
o
C) 

0,5 2 6,5 11,5 16,2 20,4 23,7 23,2 18,6 13 6,9 2,5 12,1 

Maksimum 
Sıcaklık (ºC) 

19,4 21,6 29 31,8 33,8 36,9 40 38,8 36,5 32,8 26,2 22 40 

Minimum Sıcaklık 
(ºC) 

-26,4 -29 -19 -7,5 -0,2 2,9 6,8 5,9 1 -6 -14 -21,9 -29 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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ġekil II.11.3.1. Ortalama, Maksimum ve Minimum Sıcaklık Değerleri (°C) 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
II.11.4. YağıĢ dağılımı (ortalama toplam yağıĢ, günlük maksimum yağıĢ miktarı)  
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık ortalama toplam yağıĢ 

miktarı 339,7 mm olarak kaydedilmiĢtir. En fazla yağıĢ alan ay 45,9 mm ile Nisan, en az 
yağıĢ alan ay ise 3,6 mm ile Ağustos ayıdır. Bugüne kadar gözlenen günlük maksimum yağıĢ 
miktarı ise 65,8 mm‟dir.  

 
YağıĢ verileri Tablo II.11.4.1.‟de, verilerin grafiksel olarak gösterimi ise                     

ġekil II.11.4.1.‟de sunulmuĢtur. 
 
Tablo II.11.4.1. Aylara Göre Toplam ve Maksimum YağıĢ Değerleri (mm) 
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Toplam YağıĢ 
Ortalaması (mm) 

37,7 34,3 39,7 45,9 39,9 24,8 5,8 3,6 8,2 24,9 31,5 43,4 339,7 

Günlük 
Maksimum YağıĢ 

(mm) 
33 21,4 32,7 33,4 32,1 43,9 29,4 31,5 19,9 65,8 29,4 33,6 65,8 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 

 
 
ġekil II.11.4.1. Toplam Ortalama ve Maksimum YağıĢ 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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II.11.5. Ortalama nispi nem  
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu kayıtlarına göre yıllık ortalama bağıl nem %58,3, 

minimum nem %2‟dir. Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu bağıl nem verileri Tablo II.11.5.1.‟de, 
grafiksel gösterimi ise ġekil II.11.5.1.‟de verilmiĢtir.  

 
Tablo II.11.5.1. Aylara Göre Ortalama ve Minimum Nem (%) 
 

METEOROLOJĠK 
PARAMETRE 
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Ortalama Nem (%) 71,2 67,6 61,7 58 55,4 50,4 45 45,5 49 58,6 65,9 71,4 58,3 

Minimum Nem (%) 17 10 6 11 10 8 8 10 2 5 9 13 2 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 

 
 
ġekil II.11.5.1. Aylara Göre Ortalama ve Minimum Nem (%) 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
II.11.6. BuharlaĢma durumu (ortalama açık yüzey buharlaĢması, günlük 

maksimum açık yüzey buharlaĢması)  
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu kayıtlarına göre yıllık ortalama açık yüzey buharlaĢması 

1302 mm maksimum açık yüzey buharlaĢması 17,9 mm‟dir. Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu 
açık yüzey buharlaĢması verileri Tablo II.11.6.1.‟de, grafiksel gösterimi ise ġekil II.11.6.1.‟de 
verilmiĢtir.  

 
Tablo II.11.6.1. Aylara Göre Ortalama ve Maksimum Açık Yüzey BuharlaĢması (mm) 
 

METEOROLOJĠK PARAMETRE 
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Ortalama Açık Yüzey BuharlaĢması 
(mm) 

- - 0,3 82,1 162,6 223,1 281,7 266,1 180,1 98,2 7,8 - 1302 

Maksimum Açık Yüzey BuharlaĢması 
(mm) 

- - 6,1 15,5 14,2 15,5 16,8 17,9 15,1 9,4 4,8 - 17,9 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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ġekil II.11.6.1.  Aylara Göre Ortalama ve Maksimum Açık Yüzey BuharlaĢması (mm) 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
II.11.7. Sayılı günler dağılımı (ortalama kar yağıĢlı günler sayısı, ortalama kar 

örtülü günler sayısı, ortalama sisli günler sayısı, ortalama dolulu günler sayısı, 
ortalama kırağılı günler sayısı, ortalama orajlı günler sayısı)  

 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama kar yağıĢlı günler 

sayısı 23,2, yıllık ortalama sisli günler sayısı 14,3 ve dolulu günler sayısı ise 2 olarak tespit 
edilmiĢtir. 

 
Sayılı günler verileri Tablo II.11.7.1.‟de, verilerin grafiksel olarak gösterimi ise          

ġekil II.11.7.1.‟de sunulmuĢtur. 
 
Tablo II.11.7.1. Sayılı Günler Verileri 
 

METEOROLOJĠK 
PARAMETRE 
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Kar YağıĢlı 
Günler Sayısı 

6,3 5,9 3,8 0,9 0,1 - - - - 0,1 1,5 4,6 23,2 

Kar Örtülü Günler 
Sayısı 

8,7 7 2,1 0,2 0 - - - - 0 1 5,4 24,4 

Sisli Günler 
Sayısı Ortalaması 

3,6 1,9 1 0,2 0,1 0 - - 0,1 0,7 2 4,7 14,3 

Dolulu Günler 
Sayısı Ortalaması 

0,1 0,2 0,5 0,5 0,3 0,3 - - 0 0 0 0,1 2 

Kırağılı Günler 
Sayısı Ortalaması 

7,4 6,6 6,5 1,9 0,2 - - - 0,1 2,6 8,1 7,8 41,2 

Toplam Orajlı 
Günler Sayısı 

Ortalaması 
0 0,1 0,7 2,2 4,6 3,6 0,8 0,9 1,1 0,9 0,2 0,1 22,1 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ.   TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 
 

108 

 
 
ġekil II.11.7.1. Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Kar YağıĢlı ve Kar Örtülü Gün Sayıları Grafiği 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
II.11.8. Maksimum kar kalınlığı  
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Uzun Yıllar Bülteni (1960-2015) verilerine göre 

gözlemlenen maksimum kar kalınlığı Aralık ayında 45 cm‟dir.  
 
Aylara göre maksimum kar kalınlığı Tablo II.11.8.1.‟de, kar yağıĢlı ve kar örtülü günlerin 

grafiksel olarak gösterimi ise ġekil II.11.8.1.‟de sunulmuĢtur. 
 
Tablo II.11.8.1. Aylara Göre Maksimum Kar Kalınlığı 
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Maksimum Kar 
Kalınlığı (cm) 

25 41 29 16 1 - - - - 5 19 45 45 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 

 
 
ġekil II.11.8.1. Kar YağıĢlı ve Kar Örtülü Günler Grafiği 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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II.11.9. Rüzgar dağılımı 
 
- Yıllık, Mevsimlik, Aylık Rüzgar Yönü Dağılımı 
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre yönlere göre, esme sayıları 

toplamı Tablo II.11.9.1.‟da verilmiĢtir. Rüzgarın esme sayılarına göre yıllık rüzgar diyagramı 
ġekil II.11.9.1.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo II.11.9.1. Yönlere Göre Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı 
 

Yön 
Meteorolojik 
Parametre 

Aylar 

Yıllık 
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N 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

1386 1167 1503 1591 1734 1980 2053 1901 1790 1648 1808 1738 20299 

NNE 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

2265 2070 2473 2248 2406 3097 4110 3737 3206 3185 2655 2826 34278 

NE 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

4398 4306 4001 3569 3606 4473 5790 5989 4950 5110 4199 4515 54906 

ENE 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

6773 6334 6543 5090 5839 6060 8805 8394 6593 7008 6333 6199 79971 

E 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

2029 2225 2226 1952 2361 2392 2769 2650 2870 3166 2816 2240 29696 

ESE 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

1523 1076 1243 1218 1518 1362 1060 1444 1381 1292 1443 1641 16201 

SE 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

1509 1163 1359 1405 1423 1163 924 988 1061 1223 1326 1570 15114 

SSE 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

2247 1736 1938 1789 1727 1121 954 976 1184 1328 1739 2446 19185 

S 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

2563 2289 2265 2119 1587 1211 736 859 1075 1482 1834 2747 20767 

SSW 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

3121 3312 3307 2772 2001 1117 879 898 1110 1615 2530 2988 25650 

SW 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

2108 2217 2355 2292 1899 1328 795 915 1122 1393 1581 2010 20015 

WSW 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

2158 1926 2621 2745 2427 1816 1348 1394 2053 2097 1929 1877 24391 

W 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

1798 1587 1954 2339 2528 2431 1707 2011 2089 2062 1743 1568 23817 

WNW 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

2452 2017 2495 3047 3669 3829 3481 3697 3943 3450 2721 2388 37189 

NW 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

1943 1470 1939 2332 2542 2878 2274 2127 2602 2221 2151 1854 26333 

NNW 
Esme 

Sayıları 
Toplamı 

1324 1006 1407 1629 1895 1758 1683 1459 1436 1453 1374 1478 17902 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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ġekil II.11.9.1.  Esme Sayılarına Göre Aylık Maksimum Rüzgar Hızı Diyagramı 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarındaki esme sayılarına göre hakim 

rüzgar yönü sırası ile 79.971 esme sayısıyla ENE (doğu-kuzeydoğu), 54.906 esme sayısıyla 
NE (kuzeydoğu), 37.189 esme sayısıyla WNW (batı-kuzeybatı), 34.278 esme sayısıyla NNE 
(kuzey-kuzeydoğu)‟dur.  

 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtları göz önüne alındığında yönlere göre 

rüzgarın mevsimlik esme sayıları toplamı Tablo II.11.9.2.‟de verilmiĢtir. Esme sayılarına göre 
mevsimlik rüzgar diyagramları ġekil II.11.9.2.‟de ve aylık rüzgar diyagramı ġekil II.11.9.3‟te 
verilmiĢtir. 

 
Tablo II.11.9.2. Mevsimlere ve Yönlere Göre Esme Sayıları Toplamı 
 

Meteorolojik Parametre Ġlkbahar Yaz Sonbahar KıĢ 

N Esme Sayıları Toplamı 4828 5744 5194 4291 

NNE Esme Sayıları Toplamı 7127 10944 9046 7161 

NE Esme Sayıları Toplamı 11176 16252 14259 13219 

ENE Esme Sayıları Toplamı 17472 23259 19934 19306 

E Esme Sayıları Toplamı 6539 7811 8852 6494 

ESE Esme Sayıları Toplamı 3979 3866 4116 4240 

SE Esme Sayıları Toplamı 4187 3075 3610 4242 

SSE Esme Sayıları Toplamı 5454 3051 4251 6429 

S Esme Sayıları Toplamı 5971 2806 4391 7599 

SSW Esme Sayıları Toplamı 8080 2894 5255 9421 

SW Esme Sayıları Toplamı 6546 3038 4096 6335 

WSW Esme Sayıları Toplamı 7793 4558 6079 5961 

W Esme Sayıları Toplamı 6821 6149 5894 4953 

WNW Esme Sayıları Toplamı 9211 11007 10114 6857 

NW Esme Sayıları Toplamı 6813 7279 6974 5267 

NNW Esme Sayıları Toplamı 4931 4900 4263 3808 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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ġekil II.11.9.2. Esme Sayılarına Göre Mevsimlik Rüzgar Diyagramı 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 

 
 
ġekil II.11.9.3. Esme Sayılarına Göre Aylık Rüzgar Diyagramı 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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- Yönlere Göre Rüzgar Hızı 
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre yönlere göre rüzgarın ortalama 

hızları Tablo II.11.9.3.‟de ortalama rüzgar hızına göre yıllık rüzgar diyagramı ise              
ġekil II.11.9.4.‟te verilmiĢtir. 

 
Tablo II.11.9.3. Yönlere Göre Rüzgarın Ortalama Hızı 
 

Yön Meteorolojik Parametre 

Aylar 

Yıllık 

O
c
a
k
 

ġ
u

b
a

t 

M
a

rt
 

N
is

a
n

 

M
a

y
ıs

 

H
a
z
ir

a
n

 

T
e

m
m

u
z
 

A
ğ

u
s

to
s
 

E
y
lü

l 

E
k
im

 

K
a
s
ım

 

A
ra

lı
k
 

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

NNE Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,7 1,8 2 1,8 1,9 2,2 2,7 2,5 2 1,7 1,6 1,6 2,0 

NE Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 2 2,2 2,2 2 2 2,3 3 2,8 2,3 2 1,8 2 2,2 

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

E Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,7 1,9 2 1,9 1,9 2,2 2,7 2,5 2 1,7 1,6 1,6 2,0 

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

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

SSE Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,7 1,8 2 1,8 1,6 1,4 1,6 1,6 1,4 1,4 1,4 1,6 1,6 

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

SSW Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 2,3 2,7 2,9 2,8 2,2 1,9 1,7 1,7 1,7 1,9 2,1 2,3 2,2 

SW Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 2 2,6 2,8 2,9 2,4 2,1 1,9 1,9 1,8 2,1 2 2 2,2 

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

W Rüzgarın Ortalama Hızı (m/s) 1,6 1,8 2,4 2,6 2,3 2,3 2,2 2,2 2 1,8 1,6 1,5 2,0 

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

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

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

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
 

 
 
ġekil II.11.9.4. Ortalama Rüzgar Hızına Göre Aylık Rüzgar Diyagramı 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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- Ortalama Rüzgar Hızı Dağılımı 
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre rüzgarın ortalama hızları    

Tablo II.11.9.4.‟te ve ġekil II.11.9.5.‟te verilmiĢtir.  
 
Tablo II.11.9.4. Aylara Göre Ortalama Rüzgar Hızı 
 

METEOROLOJĠK 
PARAMETRE 

AYLAR 
O

C
A

K
 

ġ
U

B
A

T
 

M
A

R
T

 

N
ĠS

A
N

 

M
A

Y
IS

 

H
A

Z
ĠR

A
N

 

T
E

M
M

U
Z

 

A
Ğ

U
S

T
O

S
 

E
Y

L
Ü

L
 

E
K

ĠM
 

K
A

S
IM

 

A
R

A
L

IK
 

Y
IL

L
IK

 

Ortalama rüzgar 
hızı (m/s) 

2,3 2,6 2,8 2,6 2,4 2,5 3 2,8 2,4 2,2 2,2 2,3 2,5 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
 

 
 

ġekil II.11.9.5. Aylara Göre Ortalama Rüzgar Hızı (m/s) 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
- En hızlı Esen Rüzgar Yön ve Hızı 
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre rüzgarın maksimum hızı ġubat 

ayında S yönünde 40,1 m/s‟dir. Aylara göre rüzgarın maksimum hızı Tablo II.11.9.5.‟te ve 
ġekil II.11.9.6.‟da verilmiĢtir. 

 
Tablo II.11.9.5. Aylara Göre Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü 
 

METEOROLOJĠK PARAMETRE 

AYLAR 

O
C

A
K

 

ġ
U

B
A

T
 

M
A

R
T

 

N
ĠS

A
N

 

M
A

Y
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A
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E
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R

A
L
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Y
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L
IK

 

Maksimum Rüzgâr Hızı (m/s) 34,8 40,1 46 36,1 28 33,5 24,2 38 32,5 31,7 29,4 33,7 40,1 

Maksimum Rüzgâr Yönü SW S SW W SSE SW WSW NW WSW SSW S SSW S 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2014) 
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ġekil II.11.9.6. Aylara Göre Maksimum Rüzgar Hızı (m/s) 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
- Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı 
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre ortalama fırtınalı günler sayısı 

Tablo II.11.9.6.‟da ve ġekil II.11.9.7.‟de verilmiĢtir.  
 
Tablo II.11.9.6. Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı 
 

METEOROLOJĠK 
PARAMETRE 

 

AYLAR 

Y
IL

L
IK

 

O
C

A
K

 

ġ
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M
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ĠR

A
N

 

T
E

M
M

U
Z

 

A
Ğ

U
S

T
O

S
 

E
Y

L
Ü
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K
A

S
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R

A
L

IK
 

Fırtınalı Günler 
Sayısı Ortalaması 

1,1 1,3 2,1 2,1 1,4 1,3 1,1 1 0,9 0,9 0,6 1,1 14,9 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 

 
 
ġekil II.11.9.7. Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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- Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı 
 
Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu gözlem kayıtlarına göre ortalama kuvvetli rüzgarlı günler 

sayısı Tablo II.11.9.7.‟de ve ġekil II.11.9.8.‟de verilmiĢtir.  
 
Tablo II.11.9.7. Ortalama Kuvvetli Rüzgârlı Günler Sayısı 
 

METEOROLOJĠK 
PARAMETRE 

 

AYLAR 

YILLIK 

O
C

A
K

 

ġ
U

B
A

T
 

M
A

R
T
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ĠS
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Kuvvetli Rüzgarlı 
Günler Sayısı 

Ortalaması 3,6 4,9 6,2 6,9 6,7 6,4 8,3 7,8 5,1 4,2 3,5 3,8 
67,4 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 

 
 
ġekil II.11.9.8. Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı ve Fırtınalı Günler Sayısı 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 

 
II.11.10. Olağanüstü meteorolojik olaylar (FEVK) bilgileri ile standart zamanlarda 

gözlenen en büyük yağıĢ değerleri bilgileri ve yağıĢ Ģiddet-süre-tekerrür eğrileri 
(Yukarıda belirtilen konu baĢlıkları için meteorolojik verilerin güncelleĢtirilmiĢ ve uzun 
yıllar değerleri olarak rapora konulması, meteorolojik parametrelerin dağılımlarının 
tablo, grafik ve yazılı anlatım olarak verilmesi, yapılanma ve tahliye kanallarının diğer 
meteorolojik olaylar da dahil olmak üzere bu maddede yer alan bilgiler göz önüne 
alınarak planlanması gerekmektedir) 

 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟nden alınan olağanüstü meteorolojik olaylar bilgileri 

(Fevk) Tablo II.11.10.1.‟de verilmiĢtir. Kati proje ve uygulama projeleri oluĢturulurken 

muhtemel fevk hadiseleri ve yaĢanabilecek zararlar değerlendirilecektir. 
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Tablo II.11.10.1. Olağanüstü Meteorolojik Olaylar Bilgileri 
 

TARĠH YER OLAY ZARAR 

25.06.1976 Aksaray YağıĢ ve sel YağıĢ ve sellardan dolayı zirai ürünler zarar görmüĢ 

04.04.1981 Aksaray Kar Kardan dolayı zirai ürünler zarar görmüĢ 

28.07.1999 Aksaray Kuraklık Halihazir durumun yağıĢa ihtiyacı vardır 

03.06.2000 Aksaray YağıĢ ve sel 
Sellerden dolayı zirai ürünler, çevre ve yerleĢim yerleri zarar 

görmüĢ 

03.06.2000 Aksaray Dolu 
Sellerden dolayı zirai ürünler, çevre ve yerleĢim yerleri zarar 

görmüĢ 

23.04.2001 Aksaray Fırtına 
Evlerde kiremitleri uçurmuĢ, ağaçlarda dal kırmıĢ, elektrik tellerini 

koparmıĢ 

13.08.2002 Aksaray Orman yangını 0.8 ha orman alanı yanmıĢ 

16.09.2002 Aksaray Fırtına Bazı kiremitleri ve çatıları uçurmuĢ, bazı ağaçlarda dal kırmıĢ 

13.02.2004 Aksaray Fırtına Evlerde kiremitleri uçurmuĢ 

31.05.2005 Aksaray Dolu Sebze bahçeleri zarar gördü 

25.03.2008 Aksaray Fırtına Ġnsan, hayvan, ulaĢım ve yerleĢim yerleri zarar gördü 

09.02.2009 Aksaray Fırtına YerleĢim yerleri zarar gördü 

19.03.2009 Aksaray Fırtına YerleĢim yerleri zarar gördü 

06.04.2009 Aksaray Fırtına YerleĢim yerleri zarar gördü 

09.03.2010 Aksaray Fırtına HaberleĢme ve enerji nakil hatları zarar gördü 

19.02.2011 Aksaray Fırtına YerleĢim yerleri zarar gördü 

18.04.2012 Aksaray Fırtına Ġnsan hayvan ulaĢım ve yerleĢim yerleri zarar gördü 

15.03.2013 Aksaray Fırtına (17.2-20.7 m/sn) Ağaçlarda dallar kırıldı 

10.12.2013 Aksaray Kar Karayolu ulaĢımı aksadı 

20.12.2013 Aksaray Sis Karayolu ulaĢımı aksadı 

24.12.2013 Aksaray Sis Karayolu ulaĢımı aksadı 

02.03.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Ağaçlarda dallar kırıldı 

23.05.2014 Aksaray ġiddetli yağıĢ  Sel Su baskını Ġnsan  hayvan  ulaĢım ve yerleĢim yerleri zarar gördü 

01.06.2014 Aksaray ġiddetli yağıĢ  Sel Su baskını YerleĢim yerleri zarar gördü 

10.06.2014 Aksaray ġiddetli yağıĢ  Sel Su baskını Ġnsan  hayvan  ulaĢım ve yerleĢim yerleri zarar gördü 

19.06.2014 Aksaray Fırtına  Hortum HaberleĢme ve enerji nakil hatları zarar gördü 

05.08.2014 Aksaray ġiddetli yağıĢ  Sel Su baskını Ġnsan  hayvan  ulaĢım ve yerleĢim yerleri zarar gördü 

10.09.2014 Aksaray ġiddetli yağıĢ  Sel Su baskını Ġnsan  hayvan  ulaĢım ve yerleĢim yerleri zarar gördü 

23.09.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Ağaçlarda dallar kırıldı 

22.10.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Karayolu ulaĢımı aksadı 

27.11.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Ġnsanlar zarar gördü(Ölüm/Yaralanma) 

06.12.2014 Aksaray Sis Karayolu ulaĢımı aksadı 

09.12.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Ağaçlarda dallar kırıldı 

15.12.2014 Aksaray Sis Karayolu ulaĢımı aksadı 

16.12.2014 Aksaray Sis Karayolu ulaĢımı aksadı 

22.12.2014 Aksaray Don Karayolu ulaĢımı aksadı 

29.12.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Karayolu ulaĢımı aksadı 

29.12.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Karayolu ulaĢımı aksadı 

29.12.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Karayolu ulaĢımı aksadı 

29.12.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Karayolu ulaĢımı aksadı 

29.12.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Karayolu ulaĢımı aksadı 

29.12.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Karayolu ulaĢımı aksadı 

29.12.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Karayolu ulaĢımı aksadı 

29.12.2014 Aksaray Fırtına  Hortum Ġnsan  hayvan  ulaĢım ve yerleĢim yerleri zarar gördü 

Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu‟na ait standart zamanlarda gözlenen en yüksek yağıĢ 
miktarı tablosu ve tekerrür grafikleri Tablo II.11.10.2.‟de ve ġekil II.11.10.1.‟de verilmiĢtir. Kati 
proje ve uygulama projeleri oluĢturulurken standart zamanlarda gözlenen en yüksek yağıĢ 
değerleri ve bin yıllık taĢkın debileri dikkate alınacaktır. 

Tablo II.11.10.2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Aksaray Meteoroloji Ġstasyonunda Standart Zamanlarda Gözlenen En 
Büyük YağıĢ Değerleri (mm) 

 

GÖZLEM YILI 
DAKĠKA S A A T 

5 10 15 30 1 2 3 4 5 6 8 12 18 24 24 + 

2010 2,9 5,6 6,1 7,5 10,5 14,9 20,3 22,1 22,1 22,2 22,2 22,2 22,3 34,1 
 

2009 5,6 8,6 9,0 12,3 23,0 23,1 23,2 25,0 29,3 29,4 29,4 33,1 38,2 38,2 
 

2008 1,2 2,2 3,0 4,0 5,1 6,9 8,5 9,1 9,1 9,6 10,2 10,4 11,1 14,1 
 

2007 1,2 2,3 2,7 3,2 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2 21,8 * 

2006 4,5 8,1 11,3 11,9 14,3 14,7 21,1 21,4 22,2 23,2 23,7 28,5 34,1 34,4 
 

2005 2,8 5,3 6,9 7,0 11,7 12,1 12,1 12,3 12,9 13,3 13,4 14,4 15,3 24,5 
 

2004 1,9 3,7 5,4 6,0 8,4 14,4 18,1 23,4 25,8 27,4 28,6 29,3 31,5 31,6 
 

2003 2,3 4,5 4,7 4,8 5,9 8,1 8,9 9,3 9,8 13,9 15,5 15,6 15,8 15,9 
 

2002 2,4 3,9 5,7 10,9 16,2 23,3 24,9 25,0 25,1 25,5 27,1 28,9 31,1 33,0 
 

2001 2,1 3,4 4,8 6,6 8,7 11,6 13,2 13,3 13,5 13,8 13,9 13,9 14,6 19,1 
 

2000 3,5 5,7 6,7 11,4 16,4 23,9 26,2 26,4 26,4 27,5 27,5 33,8 39,2 40,9 
 

1999 3,2 5,2 6,9 12,7 17,5 19,1 19,1 19,1 19,6 20,9 20,9 20,9 20,9 20,9 
 

1998 3,5 5,3 6,4 7,9 9,2 12,9 18,9 23,2 27,2 31,0 37,6 47,6 60,3 74,8 
 

1997 7,2 11,7 15,7 22,2 27,1 29,4 30,9 31,4 31,4 31,4 31,4 31,4 35,0 36,6 
 

1996 2,4 3,6 3,8 5,9 7,5 8,1 9,8 10,7 11,1 11,4 11,6 12,0 14,9 28,3 * 

1995 6,1 11,2 15,0 18,7 20,2 20,4 20,8 20,8 20,8 20,8 20,8 23,0 25,4 25,4 
 

1994 4,0 5,5 6,5 7,4 7,7 12,3 13,6 13,7 13,7 13,7 15,7 17,7 17,7 29,2 
 

1993 2,5 4,5 5,0 5,1 6,9 9,0 10,8 10,8 10,8 11,8 12,0 12,0 13,8 22,3 
 

1992 4,3 5,3 7,0 9,2 10,7 10,8 13,2 15,5 18,5 20,5 23,0 27,1 29,2 29,9 
 

1991 2,5 4,0 4,5 5,0 8,7 13,1 15,6 16,1 16,2 16,2 16,4 18,8 21,8 21,8 
 

1990 3,5 4,5 7,2 7,8 8,0 12,6 14,6 15,5 16,6 16,6 16,6 16,6 18,6 18,7 
 

1989 2,5 3,5 5,5 8,5 9,6 12,3 18,8 23,9 26,3 29,3 27,4 27,4 27,4 29,4 
 

1988 5,0 9,5 11,5 12,3 12,5 12,5 16,5 16,7 17,1 17,1 23,5 25,6 27,2 27,5 
 

1987 11,0 17,4 22,1 34,7 42,2 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 
 

1986 5,5 7,6 8,0 8,5 8,8 12,1 12,3 12,5 13,0 13,0 13,8 14,6 18,7 24,7 
 

1985 4,0 6,5 8,3 10,3 10,6 17,5 22,3 27,0 28,5 28,5 28,5 28,7 31,2 32,1 
 

1984 5,0 7,0 7,5 8,7 10,3 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11,9 13,6 23,6 
 

1983 3,5 4,5 6,0 7,8 8,0 12,8 12,9 12,9 16,1 16,1 16,1 16,1 16,1 19,8 
 

1982 3,5 5,5 7,5 10,1 12,4 18,1 20,6 20,6 20,6 20,7 20,7 20,7 21,1 28,1 
 

1981 6,0 9,0 10,5 12,0 13,3 16,4 17,1 17,1 17,8 17,8 20,7 23,2 23,9 29,8 
 

1980 2,0 4,0 5,5 6,7 6,8 6,8 8,9 10,1 10,1 11,8 14,9 17,9 23,9 24,6 
 

1979 3,0 5,0 6,0 8,2 9,5 11,8 12,3 12,3 12,4 12,4 12,4 12,4 12,4 14,5 
 

1978 3,0 3,5 4,0 5,1 7,0 11,2 11,6 11,8 12,9 16,5 16,5 16,5 16,5 22,1 
 

1977 4,0 7,0 7,6 8,1 8,2 8,6 11,4 12,1 15,3 18,4 20,7 23,4 26,5 33,4 
 

1976 2,8 4,4 4,6 5,1 6,4 8,4 9,4 12,2 13,4 14,1 16,8 17,8 17,8 20,9 
 

1975 2,5 4,0 5,0 5,8 6,2 8,9 10,6 11,3 16,2 17,2 17,7 21,8 29,7 29,7 
 

1974 2,0 2,5 2,5 4,3 4,7 7,2 7,8 9,3 10,6 11,4 11,6 12,8 16,0 30,5 * 

1973 1,7 3,2 4,2 4,2 9,1 10,5 12,2 19,1 22,1 22,3 22,6 25,2 27,1 27,1 
 

1972 3,5 5,5 7,0 8,8 11,2 11,4 12,2 12,3 12,3 12,3 12,4 12,5 12,8 24,1 
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GÖZLEM YILI 
DAKĠKA S A A T 

5 10 15 30 1 2 3 4 5 6 8 12 18 24 24 + 

1971 5,1 9,3 11,5 15,4 15,6 16,4 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 24,7 
 

1970 6,5 12,7 16,7 26,7 32,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 35,9 
 

1969 3,4 3,9 4,9 7,0 8,3 8,6 9,9 12,5 13,6 14,4 15,3 15,5 16,8 45,5 * 

1968 2,0 2,3 2,5 3,0 4,5 8,4 10,1 11,5 12,4 12,8 13,0 13,0 13,0 15,3 
 

1967 2,5 3,5 3,8 5,0 9,5 13,0 13,0 13,0 13,0 13,1 24,3 25,0 25,0 26,4 
 

1966 4,3 4,8 5,3 5,6 5,7 5,9 6,5 6,5 7,7 8,9 11,2 14,0 14,0 24,7 * 

1965 1,2 1,5 1,9 2,1 3,9 4,4 5,4 7,0 8,8 9,7 10,0 10,3 10,8 27,6 * 

1964 - - - - - - - - - - - - - - - 

1963 - - - - - - - - - - - - - - - 

1962 - - - - - - - - - - - - - - - 

1961 - - - - - - - - - - - - - - - 

1960 - - - - - - - - - - - - - - - 

1959 - - - - - - - - - - - - - - - 

1958 - - - - - - - - - - - - - - - 

1957 - - - - - - - - - - - - - - - 

1956 - - - - - - - - - - - - - - - 

1955 - - - - - - - - - - - - - - - 

1954 - - - - - - - - - - - - - - - 

1953 - - - - - - - - - - - - - - - 

1952 - - - - - - - - - - - - - - - 

1951 - - - - - - - - - - - - - - - 

1950 - - - - - - - - - - - - - - - 

1949 - - - - - - - - - - - - - - - 

1948 - - - - - - - - - - - - - - - 

1947 - - - - - - - - - - - - - - - 

1946 - - - - - - - - - - - - - - - 

1945 - - - - - - - - - - - - - - - 

1944 - - - - - - - - - - - - - - - 

1943 - - - - - - - - - - - - - - - 

1942 - - - - - - - - - - - - - - - 

1941 - - - - - - - - - - - - - - - 

1940 - - - - - - - - - - - - - - - 

1939 - - - - - - - - - - - - - - - 

1938 - - - - - - - - - - - - - - - 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 46 

Y-ORT 3,8 6,1 7,6 9,8 12,3 14,9 16,8 17,9 18,9 19,7 20,8 22,4 24,4 28,0 28,3 

Y-EB 11,0 17,4 22,1 34,7 42,2 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 42,5 47,6 60,3 74,8 74,8 

Std.S 1,85 3,13 4,03 6,29 7,65 7,42 7,33 7,46 7,57 7,56 7,58 8,52 10,08 10,37 10,06 

Car.K 1,75 1,68 1,82 2,31 2,30 1,97 1,56 1,26 1,04 0,98 0,87 0,92 1,28 2,36 2,27 

UDF LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 LP3 

2 YIL 3,4 5,3 6,6 8,1 10,0 12,9 15,0 16,1 17,3 18,1 19,4 20,8 22,3 26,0 26,3 

5 YIL 4,9 7,9 9,9 12,9 15,7 18,8 21,2 22,7 24,1 24,9 26,3 28,5 31,3 34,6 34,7 

10 YIL 6,1 10,0 12,5 16,9 20,7 23,7 26,0 27,5 28,9 29,7 31,0 33,8 37,6 40,6 40,7 

25 YIL 7,7 12,9 16,3 23,2 28,7 31,0 32,8 34,3 35,4 36,2 37,0 40,6 46,0 48,5 49,0 

50 YIL 9,0 15,4 19,5 28,9 36,2 37,4 38,5 39,9 40,6 41,3 41,6 45,7 52,5 54,7 55,5 

100 YIL 10,4 18,1 23,1 35,6 44,7 44,8 45,2 45,9 45,9 46,2 46,7 51,0 59,3 61,2 62,3 

PLF 0,15 0,25 0,32 0,45 0,56 0,61 0,66 0,69 0,72 0,73 0,76 0,83 0,93 1,00 1,01 

PLV 0,14 0,22 0,28 0,35 0,44 0,54 0,61 0,65 0,68 0,71 0,75 0,80 0,86 1,00 1,00 
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ġekil II.11.10.1. Aksaray Ġstasyonu YağıĢ ġiddet-Süre-Tekerrür Eğrileri 
Kaynak: Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Rasat Kayıtları (1960-2015) 
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Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu Uzun Yıllar Bülteni (1960-2015) kapsamında ele 
alınan veriler Bölüm II.11‟de detaylı olarak irdelenmiĢtir. Aksaray Meteoroloji Ġstasyonu 
Uzun Yıllar Bülteni (1960-2015), Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟nden alınan olağanüstü 
meteorolojik olaylar bilgileri (Fevk) ile standart zamanlarda gözlenen en yüksek yağıĢ 
miktarı tablosu ve tekerrür grafikleri Ek-1.20‟de sunulmuĢtur. 

 
II.12.  Proje Alanı ve Etki Alanındaki Flora/Fauna Türleri ve YaĢam Alanları  

(arazi çalıĢmalarının vejetasyon dönemi dikkate alınarak hangi dönemde 
yapıldığının belirtilmesi ve literatür çalıĢmalarında güncel kaynakların kullanılması 
gerekmektedir.) 

 
Aksaray, Konya ve Ankara ili sınırlarında yapılması planlanan, “Tuz Gölü Yeraltı 

Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi”nin ÇED Raporu‟nun korunan alanlar, 
flora ve fauna çalıĢmaları Dr. Elif MANAV TÜFEKCĠ, Dr. AyĢegül ĠLĠKER, Dr. Bahadır 
AKMAN ve Bilim Uzmanı Biyolog Levent Biler tarafından yapılmıĢtır.  
 

Ayrıca inĢaat çalıĢmaları devam eden “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesi” Çevresel Ġzleme ve DanıĢmanlık Hizmetleri kapsamında 2012 yılından bu yana 
izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Kapasite artıĢı projesi kapsamında ÇED Raporu‟nun 
flora ve fauna kısımları oluĢturulurken özellikle bu izleme çalıĢmalarında elde edilen 
veriler dikkate alınarak ayrıntılı literatür çalıĢmaları ile pekiĢtirilerek aĢağıda sunulmuĢtur. 

 
II.12.1 Proje sahası ve etki alanında flora ve yaĢam alanları (arazide gözlem, 

anket ve görüĢme sonucu tespit edilen türler ile literatürden alınan türlerin ayrı ayrı 
belirtilmesi, alanda bulunan bitki türlerinin tehlike kategorileri, endemizm durumları, 
nispi bolluk derecelerinin verilmesi,  IUCN ve Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı Tehlike 
Kategorilerine göre değerlendirme yapılması, literatür çalıĢmalarında 
http://turkherb.ibu.edu.tr adresinde bulunan ve güncel olan Türkiye Bitkileri Veri 
Servisinin kullanılması gerekmektedir.) 

 
Ülkemiz coğrafi konum itibariyle baĢta çeĢitli iklimlerin etkisi altındadır. Nitekim 

kuzeyde, Kuzey Anadolu ve Yıldız (Istranca) dağları kuĢağının kuzeye, özellikle 
Karadeniz‟e bakan yamaçlarında okyanusal; Marmara Denizi çevresi, Ege bölümü ve 
Akdeniz Bölgesi‟nde Akdeniz; Ġç, Doğu ve Güneydoğu Anadolu‟da karasal iklim Ģartları 
hüküm sürmektedir. Böylece Anadolu ve Trakya‟nın kuzeyi okyanusların doğusunda 
kıtaların batısında hüküm süren nemli ılıman; Ege ve Akdeniz subtropikal; Anadolu‟nun 
orta ve doğu bölgeleri, kıtaların iç kısımlarında hüküm süren karasal iklimlerin toplandığı 
bir ülkedir. Yüksek dağlık alanlarda ise daha kuzey enlemlerde etkili olan soğuk iklim 
Ģartları görülür. Bu nedenle Türkiye‟de bitki örtüsü açısından farklı alanların ve 
fitocoğrafya (ġekil II.12.1.1) bölgelerinin bulunması, doğal Ģartların bir gereğidir. 

 

 
 

ġekil II.12.1.1. Türkiye‟deki Fitocoğrafik Bölgeler ve Anadolu Diyagonali (Çaprazı) 
(AV.-SĠB.: Avrupa Sibirya Bitki Coğrafyası Bölgesi, AKD.: Akdeniz Bitki Coğrafyası Bölgesi, IR.-TUR.: Ġran Turan 
Bitki Coğrafyası Bölgesi) 

ĠR.-TUR. 

AV.-SĠB. 

AV.-SĠB. 
AKD. 

AKD. 

AKD. 

ĠR.-TUR. 
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Proje alanı, Ġran-Turan Fitocoğrafik Bölgesi içerisinde yer almaktadır. Türkiye‟deki 
Ġran-Turan Fitocoğrafik Bölgesi‟nin kuzeyini Avrupa-Sibirya flora alanı, batı ve güneyini 
Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi, doğusunu da Anadolu Diyagonali oluĢturmaktadır.  

 
Ġç ve Doğu Anadolu çok zengin bir floraya sahiptir. Ġç Anadolu endemik florasının 

yapısında Ġran-Turan Fitocoğrafik Bölgesi ile Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi‟nin etkileri 
bulunmaktadır. Ġç Anadolu‟nun kuzey kısımları Akdeniz ve Öksin elemanlarının, güneyi ise 
Akdeniz elemanlarının etkisi altındadır.   

 
Projeye ait ÇED Raporu‟nun flora listesi hazırlanırken; bölgede yapılan arazi 

çalıĢmalarından ve literatür bilgilerinden faydalanılmıĢtır. Alanın florası "Flora of Turkey 
And The East Aegean Islands" adlı kaynaktan yararlanılarak oluĢturulmuĢtur. Ayrıca 
alanda tarafımızdan yapılan arazi çalıĢmalarından ve alana yakın, alan ile aynı ekolojik 
özellikleri gösteren alanlardaki yapılan floristik çalıĢmalardan da faydalanılarak floristik 
liste oluĢturulmuĢtur. Proje alanında çiçekli bitki türleri Tablo II.12.1.1‟de verilmiĢtir. Ayrıca 
her bir flora türü için TÜBĠVES (Türkiye Bitkileri Veri Servisi) taraması ve değerlendirilmesi 
yapılmıĢtır. Proje alanı, Grid Kareleme Sistemine göre B4 karesinde yer almaktadır (ġekil 
II.12.1.2). 
 

 
 
ġekil II.12.1.2. Proje Alanın Grid Kareleme Sistemindeki Yeri 

 
 

Tablo II.12.1.1. Proje Alanı Bitkileri 
 

Familya Tür Türkçe Adı Endemik Element IUCN 

Aspidiaceae ᴕ Dryopteris filix-max Erkek Eğrelti Endemik değil Bilinmiyor - 

Ranunculaceae ᴕ Consolida stenocarpa Pala Mahmuz Endemik Ġran-Turan 
LR 
(lc) 

Ranunculaceae ᴥ Ranunculus sphaerospermus Su Çiçeği Endemik değil Bilinmiyor - 

Brassicaceae ᴥ Brassica elongata Uzun ġalgam Endemik değil Bilinmiyor - 

Brassicaceae ᴥ Alyssum minutum Gıllik Kuduzotu Endemik değil Bilinmiyor - 

Brassicaceae ᴕ Alyssum macropodum varyete macropodum Saplı Kevke Endemik değil Ġran-Turan - 

Brassicaceae ᴥ Draba bruniifolia alttür bruniifolia Kaya Dolaması Endemik değil Bilinmiyor - 

Brassicaceae ᴕ Arabis caucasica alttür brevifolia Kazteresi Endemik değil D. Akdeniz - 

Caryophyllaceae ᴕ Vaccaria hispanica varyete pyramidata Ekin Ebesi Endemik değil Bilinmiyor - 

Caryophyllaceae ᴥ Silene subconica Mahruti Nakıl Endemik değil Bilinmiyor - 
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Familya Tür Türkçe Adı Endemik Element IUCN 

Illecebraceae ᴕ Herniaria glabra Atyaran Endemik değil Bilinmiyor - 

Illecebraceae ᴕ Scleranthus annuus alttür polycarpos Kırk Kınavel Endemik değil Bilinmiyor - 

Chenopodiaceae ᴥ Atriplex rosea Günunluca Endemik değil Bilinmiyor - 

Chenopodiaceae ᴥ Halimione verrucifera Betne Endemik değil Bilinmiyor - 

Chenopodiaceae ᴕ Camphorosma monspeliaca alttür monspeliaca Ezgen Endemik değil Bilinmiyor - 

Chenopodiaceae ᴥ Panderia pilosa KılateĢtopu Endemik değil Bilinmiyor - 

Chenopodiaceae ᴕ Halocnemum strobilaceum Çuvan Endemik değil Bilinmiyor - 

Chenopodiaceae ᴥ Salicornia europaea - Endemik değil Bilinmiyor - 

Chenopodiaceae ᴕ Suaeda altissima Cirimotu Endemik değil Bilinmiyor - 

Chenopodiaceae ᴕ Suaeda confusa - Endemik değil Bilinmiyor - 

Chenopodiaceae ᴥ Salsola inermis 
Masum 
Sodaotu 

Endemik değil Ġran-Turan - 

Chenopodiaceae ᴕ Salsola crassa Etli Soda Endemik değil Ġran-Turan - 

Chenopodiaceae ᴕ Salsola macera Duvar Sodaotu Endemik değil Ġran-Turan - 

Chenopodiaceae ᴕ Salsola laricina Kel Sodaotu Endemik değil Bilinmiyor - 

Chenopodiaceae ᴕ Salsola canescens alttür canescens - Endemik değil Ġran-Turan - 

Chenopodiaceae ᴕ Halanthium kulpianum Sarı ġoran Endemik değil Bilinmiyor - 

Tamaricaeae ᴕ Reaumuria alternifolia Kördiken Endemik değil Ġran-Turan - 

Frankeniaceae ᴕ Frankenia hirsuta Tülpembe Endemik değil Bilinmiyor - 

Fabaceae ᴥ Galega officinalis Keçisedefi Endemik değil 
Avrupa-
Sibirya 

- 

Fabaceae 
ᴥ Astragalus angustifolius alttür angustifolius 
varyete angustifolius 

Keçi Geveni Endemik değil Bilinmiyor - 

Fabaceae ᴕ Lathyrus brachypterus varyete haussknechtii Yemelik Endemik Ġran-Turan 
LR 
(lc) 

Fabaceae ᴥ Trifolium fragiferum varyete pulchellum Çilek Üçgülü Endemik değil Bilinmiyor - 

Fabaceae ᴥ Trifolium arvense varyete arvense TavĢanayağı Endemik değil Bilinmiyor - 

Fabaceae ᴕ Trigonella aurantiaca UĢak Yoncası Endemik değil Ġran-Turan - 

Fabaceae ᴕ Trigonella coerulescens Hintkokası Endemik değil Ġran-Turan - 

Fabaceae ᴕ Alhagi pseudalhagi Aguldikeni Endemik değil Ġran-Turan - 

Rosaceae ᴥ Prunus x domestica Erik Endemik değil Bilinmiyor - 

Rosaceae ᴕ Geum urbanum Meryemotu Endemik değil 
Avrupa-
Sibirya 

- 

Rosaceae ᴕ Crataegus szovitsii - Endemik değil Ġran-Turan - 

Saxifragaceae ᴕ Saxifraga exarata Yivli TaĢkıran Endemik değil 
Avrupa-
Sibirya 

- 

Grossulariaceae ᴥ Ribes orientale Çeçem Endemik değil Bilinmiyor - 

Apiaceae ᴕ Oenanthe silaifolia Attohumu Endemik değil Bilinmiyor - 

Dipsacaceae ᴕ Pterocephalus plumosus Gök Cücükotu Endemik değil Bilinmiyor - 

Asteraceae ᴥ Anthemis fumariifolia 
Çorak 

Papatyası 
Endemik Ġran-Turan 

LR 
(lc) 

Asteraceae ᴕ Cirsium alatum Batak Kangalı Endemik değil Ġran-Turan - 

Asteraceae ᴕ Jurinea consanguinea Geyikgöbeği Endemik değil Bilinmiyor - 

Asteraceae ᴕ Carthamus dentatus Kınadikeni Endemik değil Bilinmiyor - 

Asteraceae ᴥ Echinops ritro Topuz Endemik değil Bilinmiyor - 

Asteraceae 
ᴥ Tragopogon buphthalmoides 
varyete buphthalmoides 

Tarla Yemliği Endemik değil Ġran-Turan - 

Asteraceae ᴕ Scariola orientalis SızıkamıĢkan Endemik değil Ġran-Turan - 

Asteraceae ᴥ Taraxacum bessarabicum alttür bessarabicum AslandiĢi Endemik değil Bilinmiyor - 
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Familya Tür Türkçe Adı Endemik Element IUCN 

Asclepiadaceae ᴕ Vincetoxicum fuscatum alttür fuscatum Gavur Biberi Endemik değil Bilinmiyor - 

Boraginaceae ᴕ Rochelia disperma varyete disperma KuĢçırnağı Endemik değil Bilinmiyor - 

Boraginaceae ᴥ Myosotis minutiflora 
Minik 

Boncukotu 
Endemik değil Akdeniz - 

Boraginaceae ᴥ Onosma nemoricolum Koru ġıncarı Endemik değil Ġran-Turan - 

Boraginaceae ᴕ Alkanna pseudotinctoria 
Yoz 

Havacivaotu 
endemik Ġran-Turan 

LR 
(lc) 

Solanaceae ᴕ Lycium chinense Termiye Çalısı Endemik değil Bilinmiyor - 

Solanaceae ᴕ Hyocyamus niger - Endemik değil Bilinmiyor - 

Solanaceae ᴕ Hyocyamus reticulatus - Endemik değil Ġran-Turan - 

Scrophulariaceae ᴥ Verbascum sinuatumvaryete adenosepalum Bodanotu Endemik değil D. Akdeniz - 

Scrophulariaceae ᴕ Verbascum cappadocicum 
Peri 

Sığırkuyruğu 
Endemik Ġran-Turan 

LR 
(lc) 

Scrophulariaceae ᴕ Linaria iconia 
Konya 

Nevruzotu 
Endemik Ġran-Turan 

LR 
(lc) 

Scrophulariaceae ᴕ Veronica hederifolia Baharmavisi Endemik değil Bilinmiyor - 

Lamiaceae ᴕ Ziziphora clinopodioides Dağ Reyhanı Endemik değil Bilinmiyor - 

Ulmaceae ᴕ Celtis tournefortii Dardağan Endemik değil Bilinmiyor - 

Rubiaceae ᴕ Galium floribundum alttür floribundum Seyrek Ġplikçik Endemik değil Bilinmiyor - 

Rubiaceae ᴕ Galium verticillatum Ege Yoğurtotu Endemik değil Akdeniz - 

Rubiaceae ᴕ Cruciata pedemontana Tüylü Sarılıkotu Endemik değil Bilinmiyor - 

Alismataceae ᴕ Alisma gramineum 
Ġnce 

Çobandüdüğü 
Endemik değil Bilinmiyor - 

Liliaceae ᴥ Ornithogalum ulophyllum Sahra Yıldızı Endemik değil Bilinmiyor - 

Liliaceae ᴥ Gagea granatellii Yediyıldız Endemik değil Akdeniz - 

Poaceae ᴕ Elymus elongatus alttür ponticus Çayırputası Endemik değil Bilinmiyor - 

Poaceae ᴕ Helictotrichon versicolor Alaca Yulaf Endemik değil 
Avrupa-
Sibirya 

- 

Poaceae ᴕ Rhizocephalus orientalis KökbaĢçimi Endemik değil Ġran-Turan - 

Poaceae ᴥ Festuca arundinacea alttür arundinacea KamıĢ Yumağı Endemik değil Bilinmiyor - 

Poaceae ᴕ Loliolum subulatum KöĢeçim Endemik değil Ġran-Turan - 

Poaceae ᴥ Poa nemoralis Orman Salkımı Endemik değil Bilinmiyor - 

Poaceae ᴕ Puccinellia convoluta - Endemik değil Bilinmiyor - 

ᴥ: Gözlem ᴕ: Literatür 

 
Kaynak: AnĢin, R., 1988, Tohumlu Bitkiler, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Orman Fakültesi Yayınları, No: 15, Trabzon. 
Kaynak: Davis, P.H., Flora of Turkey and the East Aegean Islands Vol.1-9, Edinburgh, 1965-1985, 
Kaynak: Davis, P.H., MILL, R.R., KIT., Flora of Turkey and the East Aegean Islands, (Suppl.) Vol.10, Edinburgh, 1988. 
Kaynak: Yaltırık, F., Efe, A., 1989, Otsu Bitkiler Sistematiği, Ġstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yayınları, No:3, 
Ġstanbul. 
Kaynak: http://www.tubives.com/ 

 
Proje alanındaki flora listesinde tür ve tür altı düzeyde yer alan 79 adet bitki 

taksonunun fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı; Avrupa-Sibirya elementi 4, Akdeniz 
elementi 3, Ġran-Turna elementi 23 ve Doğu Akdeniz elementi 2 Ģeklindedir. Geri kalan 46 
tür ise kozmopolit veya fitocoğrafik bölgesi belirsizler kategorisinde yer almaktadır (Bkz. 
ġekil II.12.1.3). 
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ġekil II.12.1.3. Fitocoğrafik Spektrum 

 
Türkiye, kıtalararası geçiĢ bölgesi konumunda bir ülke olması sebebiyle endemik 

bitkiler bakımından zengindir. Ülkemizde tespit edilen toplam bitki türünün yaklaĢık     
%30‟unu endemik türler oluĢturmaktadır. 

 
Endemik bitki türleri için Ekim, T. ve arkadaĢları (2000) tarafından hazırlanan 

“Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı” adlı yayında kullanılan IUCN Red Data Book kategorileri 
aĢağıdaki açıklanmıĢtır. 
 

EX : TükenmiĢ 
EW : Doğada TükenmiĢ 
CR : Çok Tehlikede 
EN : Tehlikede 
VU : Zarar Görebilir 
DD : Veri Yetersiz 
NE : Değerlendirilemeyen 
LR : Az Tehdit Altında; Gelecekte durumlarına göre tehdit açısından 
sıralanabilecek 3 alt kategorisi vardır.  
 
1) cd - Conservation Dependent (Koruma Önlemi Gerektiren): 5 yıl içerisinde 
yukarıdaki kategorilerden birisine girebilecek taksonlar bu gruptadır.  
2) nt - Near Threatened (Tehdit Altına Girebilir): Bir önceki kategoriye konamayan 
ancak VU kategorisine konmaya yakın aday olan bitki türleri bu grupta yer alır.  
3) Ic - Least Concern (En Az EndiĢe Verici): Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve 
tehdit altında olmayan bitki türleri bu kategoride yer alır. 

 
Planlanan proje alanında 6 adet endemik biti türünün varlığı söz konusudur. Fakat 

bu türler LR (lc) kategorisinde bulunup herhangi bir tehdit altında değildir. 
 

Bern SözleĢmesi 

Avrupa‟nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarının Korunması SözleĢmesi 1979 
Eylül‟ ünün 19. günü Bern‟de imzalanmıĢ olup bu SözleĢme, 09.01.1984 tarih ve 84-7601 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
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SözleĢmenin amacı, yabani flora ve faunayı ve bunların yaĢama ortamlarını 
muhafaza etmek, özellikle birden fazla devletin iĢbirliğini gerektirenlerin korunmasını 
sağlamak ve bu iĢbirliğini geliĢtirmektir. 
 

• Yaban flora ve faunanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekli 
estetik bilimsel, kültürel, rekreasyonel, ekonomik ve özgün değerde doğal bir 
miras olduğunu takdir ederek, 

• Biyolojik dengenin devamlılığında yabani flora ve faunanın oynadığı temel rolü 
bilerek, 

• Yabani flora ve faunanın birçok türlerinin ciddi biçimde tükenmekte olduğu ve 
bazılarının yok olma tehlikesine maruz olduğunu kaydederek, 

• Yabani flora ve faunanın korunmasında, hükümetlerin ulusal amaçları ve 
programlarında dikkate alınması ve özellikle göçmen türlerin korunmasında 
uluslararası iĢbirliğinin gerekliliğini takdir ederek, bu sözleĢme kabul edilmiĢtir. 
 

Alanda BERN sözleĢmesi ile koruma altına alınan herhangi bir bitki türü tespit 
edilmemiĢtir. 

 
II.12.2 Proje sahası ve etki alanındaki fauna ve yaĢam alanları (arazide gözlem, 

anket ve görüĢme sonucu tespit edilen türler ile literatürden alınan türlerin ayrı ayrı 
belirtilmesi, alanda bulunan fauna türlerinin tehlike kategorileri, endemiklik 
durumları, nispi bolluk derecelerinin verilmesi, “Koruma Statüleri”nin RDB (Kırmızı 
Listesi)/Bern SözleĢmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, güncel Merkez Av 
Komisyonu Kararlarına göre irdeleme yapılması,  proje faaliyetlerinden etkilenecek 
canlılar için alınması gereken koruma önlemlerinin belirtilmesi gerekmektedir) 

 
Fauna türleri mevsimsel değiĢiklikler göstermekte olup, bir alanın fauna envanterinin 

belirlenmesi birkaç yıl sürebildiğinden fauna listelerinde verilen türler; arazi çalıĢmasının 
yanı sıra, yöre halkının gözlem ve duyumları, bölgenin biyotop özellikleri, mevcut yayılma 
alanları ve geçerli biyocoğrafya kuralları göz önüne alınarak hazırlanmıĢtır. Ayrıca, proje 
alanı inĢaat çalıĢmaları devam eden “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi” 
Çevresel Ġzleme ve DanıĢmanlık Hizmetleri kapsamında 2012 yılından bu yana 
izlenmekte ve değerlendirilmektedir. Fauna türlerinin değerlendirilmesinde bu 
çalıĢmalardan elde edilen bulgulardan da yararlanılmıĢtır. 

 
Proje alanı ve çevresinde bulunan ve habitat özelliği nedeniyle bulunması muhtemel 

omurgalı fauna türlerinden; amfibi türleri, sürüngen türleri, kuĢ türleri ve memeli türleri 
aĢağıda verilmiĢtir. Listelenen omurgalı fauna türleri tablolarda her türün familyası, Türkçe 
adı, habitatı, IUCN kategorisi, Red Data Book kategorisi ve Bern SözleĢmesi Ek-2 (kesin 
olarak koruma altına alınan fauna türleri) ve Ek-3 (korunan fauna türleri) listelerinin 
hangisinde yer aldığı ile birlikte belirtilmiĢtir. Bern SözleĢmesi Ek-2 ve Ek-3 listesinde ve 
IUCN‟de yer almayan türler için (-) iĢareti konulmuĢtur. 

 
Ayrıca; T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı‟nca 17 Mayıs 2016 tarih ve 15 sayılı Karar 

No ile yayınlanarak yürürlüğe giren “2016-2017 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu 
Kararları” ilgili listelere iĢlenmiĢtir. 
 

Bern SözleĢmesi 

Avrupa‟nın Yaban Hayatı ve YaĢama Ortamlarının Korunması SözleĢmesi 1979 
Eylül‟ ünün 19. günü Bern‟de imzalanmıĢ olup bu SözleĢme, 09.01.1984 tarih ve 84-7601 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanarak 20.02.1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanmıĢtır. 
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SözleĢmenin amacı, yabani flora ve faunayı ve bunların yaĢama ortamlarını 
muhafaza etmek, özellikle birden fazla devletin iĢbirliğini gerektirenlerin korunmasını 
sağlamak ve bu iĢbirliğini geliĢtirmektir. 
 

• Yaban flora ve faunanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekli 
estetik bilimsel, kültürel, rekreasyonel, ekonomik ve özgün değerde doğal bir 
miras olduğunu takdir ederek , 

• Biyolojik dengenin devamlılığında yabani flora ve faunanın oynadığı temel rolü 
bilerek, 

• Yabani flora ve faunanın birçok türlerinin ciddi biçimde tükenmekte olduğu ve 
bazılarının yok olma tehlikesine maruz olduğunu kaydederek, 

• Yabani flora ve faunanın korunmasında, hükümetlerin ulusal amaçları ve 
programlarında dikkate alınması ve özellikle göçmen türlerin korunmasında 
uluslararası iĢbirliğinin gerekliliğini takdir ederek, bu sözleĢme kabul edilmiĢtir. 
 

IUCN Red List Kategorileri 

IUCN, “Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi” ("IUCN Red 
List") ve bitki ve hayvan türlerinin dünyadaki en kapsamlı Küresel Koruma durumu 
envanteridir. IUCN Kırmızı Listesi Uluslararası Doğal Hayatı ve Doğal Kaynakları Koruma 
Birliği tarafından sürdürülmektedir. 

 
IUCN Kırmızı Listesi, kesin ölçüt kullanılarak, binlerce tür ve alt türlerin nesillerinin 

tükenme riskini değerlendirerek oluĢturulmaktadır. Bu ölçüt tüm türlerle ve dünyanın her 
bölgesi ile ilgilidir. Kırmızı Liste ile amaçlanan; koruma meselelerine kamunun ve 
politikacıların dikkatini çekmek ve bununla birlikte türlerin yok oluĢunu azaltmak için 
uluslararası camiaya yardım etmektir. Güçlü bir bilimsel altyapı ile oluĢturulan IUCN Red 
List, biyolojik çeĢitliliğin durumu ile ilgili en geçerli rehber olarak kabul edilmektedir. 

 
IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütleri, küresel tükenme riskleri yüksek olan türleri 

sınıflandırmak için kolayca anlaĢılabilecek bir sistem olarak tasarlanmıĢtır. Bu sistemin 
amacı, farklı türleri tükenme risklerine göre sınıflandırmak için açık ve nesnel bir yöntem 
oluĢturmaktır. Ancak, Kırmızı Liste tükenme riski yüksek türlere dikkat çekerse de, koruma 
önlemleri arasında öncellikleri saptamak için tek yöntem değildir. Sistemin geliĢtirilmesi 
sürecinde yapılan geniĢ kapsamlı danıĢma ve sınamalar, sistemin canlıların çoğu için 
sağlam sonuçlar verdiğini göstermiĢtir. Sistem, türleri tehdit sınıflarına tutarlı olarak 
yerleĢtiriyorsa da, kullanılan ölçütler her türün biyolojik özelliklerini dikkate almaz. Bu 
nedenle özel durumlarda tükenme riski olduğunda daha yüksek veya daha düĢük olarak 
tahmin edilebilir. 

 
1994 öncesinde IUCN Kırmızı Kitap ve Kırmızı Listelerinde daha öznel tehdit 

sınıfları neredeyse 30 yıldır kullanılmaktaydı. Bu tehdit sınıflarının yenilenmesi gereği 
uzun zamandır bilindiği halde, son geliĢtirme süreci 1989‟da IUCN Species Survival 
Commission (SSC) Steering Committee‟den gelen daha nesnel bir yöntem geliĢtirilmesi 
istemiyle baĢladı. IUCN Konseyi yeni Kırmızı Liste sistemini 1994‟de onayladı. 
 

IUCN Kırmızı Liste Sınıfları ve Ölçütlerinin amaçları; 
 

 DeğiĢik kiĢilerce tutarlı olarak uygulanabilecek bir sistem temin etmek, 

 Tükenme riskini etkileyen değiĢik faktörlerin değerlendirilmesi için kolay anlaĢılır 
bir rehberle değerlendirmelerin nesnelliğini artırmak, 

 Birbirinden çok farklı türlerin karĢılaĢtırılabileceği bir sistem sağlamak ve 

 Tehdit altındaki tür listelerini kullananların her türün nasıl sınıflandırıldığını 
anlamalarını sağlamaktır. 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
  KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 
 

 
 

127 

Kategoriler 9 grupta tasnif edilmiĢtir (Tablo II.12.2.1 ve ġekil II.12.2.1); bu tasnifte, 
tükenme hızı, nüfus büyüklüğü, coğrafi dağılım alanları ile nüfus ve dağılım derecesi 
kriterleri dikkate alınmıĢtır. 
 

Tablo II.12.2.1. IUCN Kategorileri ve Anlamları 
 

Evaluated Değerlendirmeye alınmıĢ 

Not Evaluated (NE) Değerlendirmeye alınmamıĢ 

Adequate data Yeterli data mevcut 

Data Deficient (DD) Yeterli data mevcut değil (data eksik) 

Extinct (EX) Türü tamamen yok olmuĢ, nesli tükenmiĢ tür 

Extinct in the Wild (EW) VahĢi doğada nesli tükenmiĢ tür 

Critically Endangered (CR) Önemli derecede yok olma tehlikesi olan tür 

Endangered (EN) Yok olma tehlikesi olan tür 

Vulnerable (VU) Koruma önlemi alınmazsa ileride yok olma tehlikesi olan tür 

Near Threatened (NT) Neredeyse tehdit altında 

Least Concern (LC) En az kaygılanılan tür 

 

 
 

ġekil II.12.2.1. IUCN Kategorileri Arasındaki ĠliĢkiler 

 
Amfibiler 

Amfibiler veya iki yaĢamlılar ismi, iki taraflı yaĢayıĢı olanlar manasına gelir (amphi: 
Ġki taraflı, bios: yaĢam). Çünkü birçok amfibi türü hayatlarını kısmen suda, kısmen karada 
geçirir. Amfibilerin derilerinde pul, plak, kıl vb. bir yapı yoktur. Yani derileri çıplaktır ve 
nemli kalmasını sağlayan bol salgı bezi içerir. Genellikle metamorfoz geçirerek ergin bir 
görünümünde yavru bir bireye dönüĢürler. Erginleri etçildir (karnivor). Kuraklık ve 
tuzluluğa genellikle dayanamazlar. Amfibilerde görünüĢ açısından birbirinden oldukça 
farklı 3 tip görülmektedir; Kuyruksuz Kurbağalar (Anura), Kuyruklu Kurbağalar 
(Semenderler) (Urodela) ve ilk bakıĢta yılan veya solucana benzeyen Bacaksız 
Kurbağalar (Apoda)‟dır. 

 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
  KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 
 

 
 

128 

Türkiye‟de dağılıĢ gösteren iki yaĢamlılar; Kuyruksuz Kurbağalar (Anura) ve 
Semenderler (Kuyruklu Kurbağalar) olarak ikiye ayrılır. Türkiye‟de yaĢan kuyruksuz 
kurbağaların tamamı üremek için suya ihtiyaç duyar. Karasal ortamlara adapte olanlar 
üreme döneminden sonra suyu terk ederken (ör: Bufo, Pseudepidalea) suya bağımlı olan 
türler her zaman suyun içinde, kenarında veya yakınında gözlenebilir (ör: Rana, 
Pelophylax cinsleri). Semenderlerin bir kısmı tamamen karasal hayata adapte olmuĢ ve 
üreme için dahi suya gereksinim duymazlar. Lyciasalamandra cinsi türler bunlara örnek 
olarak verilebilir. Bunun dıĢında kalan semenderler çoğunlukla üreme için suya ihtiyaç 
duyarlar. Amfibilerin tamamı poikloterm (Soğukkanlı) hayvanlar olup, uygun olmayan 
sezonu zorunlu çeĢitli yarık, çatlak, taĢ altı, su altı, toprak altı gibi yerlerde hibernasyon 
(kıĢ uykusu) halinde geçirirler. Türkiye‟de 34 amfibi türü yaĢamaktadır. Bunların 17‟si 
Semenderlere ait, geriye kalan 17‟side kuyruksuz kurbağalara ait türlerden oluĢmaktadır. 
Ülkemizde yaĢayan semenderlerin tamamı tek bir familya-aile (Salamandridae) altında 
sınıflandırılırken kuyruksuz kurbağalar 6 farklı ailede sınıflandırılmaktadırlar. 

 
Yapılan çalıĢmalar sonucunda, proje alanı ve yakın çevresinde 3 amfibi türünün 

dağılıĢ gösterdiği tespit edilmiĢtir.  
 
Bern SözleĢmesine göre; alanda dağılıĢ gösteren 3 tür de Ek-III listesinde 

bulunmaktadır. IUCN Kırmızı Listesine göre 1 tür “DD” ve 2 türde “LC” kategorisindedir.  
 
Proje alanı ve yakın çevresinde tespit edilen amfibiler içerisinde endemik tür 

bulunmamaktadır.  
 
Proje alanı ve çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel amfibi türleri            

Tablo II.12.2.2‟de verilmiĢtir. Proje alanında belirlenen amfibi türlerine ait fotoğraflar ise 
ġekil II.12.2.1. ve ġekil II.12.2.2.‟de verilmiĢtir. 
 

Tablo II.12.2.2. Proje Alanı Amfibi Türleri 
 

Bilimsel Adı Türkçe Adı IUCN CITES BERN Habitatı 

Bufonidae   
   

  

(ᴕ) Bufo bufo Siğilli Kurbağa LC - III 
Az bitkili veya ormanlık bölgelerde nemli taĢlık 
kısımlarda yaĢar. Gündüzleri taĢ altı, topraktaki 
oyuk ve deliklerde gizlenir. 

(ᴥ) Bufotes variabilis  
DeğiĢken Desenli 
Gece Kurbağası 

DD - III 
Geceleri faal olan bu tür, gündüzleri bahçe ve açık 
arazideki taĢ altlarında veya topraktaki deliklerde 
gizlenir. 

Ranidae   
   

  

(ᴥ) Pelophylax ridibundus  
Ova Kurbağası, 
Bataklık 
Kurbağası 

LC - III 
Bol bitkili havuz, göl ve ağır akan sularda yaĢar. 
Sudan fazla ayrılmaz. 

ᴥ: Gözlem ᴕ: Literatür 
 
Kaynaklar: 

1. Baran Ġ, Atatür, MK 1998. Türkiye Herpetofaunası, 214 s. ISBN 975-7347-37-X, Çevre Bakanlığı, Ankara, 
Türkiye. 

2. Baran, Ġ, 2005. Türkiye Ampfibi ve Sürüngenleri, 165 s. ISBN 975-403-356-0, Tübitak Popüler Bilim Kitapları 
207 BaĢvuru Kitaplığı 21, Ankara, Türkiye 

3. BaĢoğlu M, Özeti N., Yılmaz, Ġ. 1994. Türkiye Amfibileri GeniĢletilmiĢ 2. Baskı 212s. Ege Üniversitesi Fen 
Fakültesi Kitaplar Serisi,no: 151, Ġzmir, Türkiye 

4. Budak A, Göçmen B. 2008. Herpetoloji (2. baskı), 230 s., ISBN 975-483-658-2, Ege Üniversitesi Yayınları, Fen 
Fakültesi Yayın No. 194, Ġzmir, Türkiye. 

5. Bülbül, U. & Kutrup, B. (2007). Comparison of Skeletal Muscle Protein Bands among Five Populations of Bufo 
viridis in Turkey by SDS-PAGE, Turk J Zool 31, 419-422. 

6. Clark, R. J. & Clark, E. D. (1973). Report On a Collection Of Amphibians And Reptiles From Turkey. Occasional 
Papers Of California Academy Of Sciences, San Francisco, 104, 1-62.  

7. Eiselt, J. (1966). Ergebnisse zoologischer Samrnelreisen in der Turkei: Amphibia caudata. Ann. Naturhistor. 
Mus. Wien, 69, 427-445. 

8. Flindt, R. &Hemmer, H. (1970). Kreuzungsversuche Mit Bufo calamita, Bufo viridis viridis und Bufo viridis 
arabicus (Amphibia, Bufonidae). Salamandra, 6 (3/4): 94-98.  

9. Mulder, J. (1995). Herpetological Observations in Turkey (1987-1995). Deinsea 2, Pp. 51-66 
10. Teynie, A. (1991). Observationhs Herpetologiques en Turquie 2eme Partie. Bull. Soc. Herp. Fr. 21-30. 
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ġekil II.12.2.1. Proje alanında gözlenen Pelophylax ridibundus Türüne Dair Genel Bir Görünüm (Fotoğraf Dr. 

Bahadır AKMAN) 

 

 
ġekil II.12.2.2. Proje alanında gözlenen Bufotes variabilis Türüne Dair Genel Bir Görünüm (Fotoğraf Dr. Bahadır 

AKMAN) 

 
Sürüngenler 

Sürüngenler sınıfı (Reptilia), kalakbaĢlılar (Rhynchocephalia), kaplumbağalar 
(Chelonia, Testudinata), timsahlar (Crocodilia), kertenkeleler (Sauria), kör kertenkeleler 
(Amphisbaenia) ve yılanlar (Ophidia, Serpentes) olmak üzere altı gruptan oluĢmaktadır. 
Bunlardan üçü kertenkeleler, kör kertenkeleler ve yılanlar, pullular (Squamata) takımını 
oluĢtururlar. Sürüngenler, omurgalıların Tetrapoda veya “kara omurgalıları” grubuna dahil 
edilmelerine karĢın yılanlarda ve bazı kertenkelelerde ayak bulunmaz. Sürüngenler 
yumurta bırakmak suretiyle üremelerine karĢın bir kısmı canlı doğurur. Bazı kertenkele ve 
yılanlarda da partenogenetik üreme görülür. 
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Ülkemiz sınırlarında güncel kayıtlara göre 131 sürüngen türü yaĢamaktadır. Karasal 
ve sucul türlerin bulunduğu bu sürüngenler kaplumbağalar, kertenkeleler, kör 
kertenkeleler ve yılanlar arasında yer almaktadır. Bu gruplara dahil tüm türler poikiloterm 
(Soğukkanlı) canlılar olup, yaĢamlarını sürdürebilmek için uygun olmayan sezonu 
kıĢlamada (hibernasyon) inaktif olarak geçirirler. 

 
Yapılan çalıĢmalar sonucunda, proje alanı ve yakın çevresinde 15 sürüngen türünün 

dağılıĢ gösterebileceği tespit edilmiĢtir.  
 
Bern SözleĢmesine göre; 8 tür Ek-II listesinde, 7 tür ise Ek-III listesinde 

bulunmaktadır. IUCN Kırmızı Listesine göre; 1 tür “VU” kategorisinde ve 8 tür “LC” 
kategorisindedir. 6 tür ise “NE” kategorisinde yani IUCN kategorilerine göre henüz 
değerlendirilmemiĢtir.  

 
Proje alanı ve yakın çevresinde tespit edilen sürüngenler içerisinde endemik tür 

bulunmamaktadır.  
 
Proje alanı ve yakın çevresinde saptanan Sürüngen (Reptilia) türleri                  

Tablo II.12.2.3‟de verilmiĢtir. Proje alanında belirlenen sürüngen türlerine ait fotoğraflar ise 
ġekil II.12.2.3., ġekil II.12.2.4 ve ġekil II.12.2.5.‟te verilmiĢtir. 
 

Tablo II.12.2.3. Proje Alanı ve Çevresi Sürüngen Türleri 
 

Bilimsel Adı Türkçe Adı IUCN CITES BERN Habitatı 

Testudinidae (Kara Kaplumbağaları, Tosbağagiller) 

(ᴥ) Testudo graeca Tosbağa VU II II 

Orman içi, Orman açıklıkları, Yol 
kenarları, Su kenarları, TaĢlık-Kayalık 
alanlar, Çayırlar, Makilikler, Tarlalar, 
Bağ, Bahçeler ve Bozkırlarda 

Agamidae (Kaya Kelerigiller) 

(ᴕ) Stellagama stellio Dikenli Keler LC - II 
Yol kenarları, TaĢlık-kayalık alanlar ve 
Yarı çöl ortamlar 

Lacertidae (Eski Dünya Adi Kertenkeleleri) 

(ᴕ) Lacerta media Doğu YeĢil Kertenkelesi LC - III 
Orman içi, Orman açıklıkları, Su 
kenarları, Açık yamaçlar, Vadi 
yamaçları ve TaĢlık-Kayalık alanlar 

(ᴥ) Ophisops elegans  Tarla Kertenkelesi - - II 
Orman açıklıkları, TaĢlık-Kayalık 
alanlar, Tarlalar, Çalılıklar, Bozkırlar 
ve Yarı çöl ortamlar 

(ᴕ) Parvilacerta parva  Cüce Kertenkele  LC - II 
TaĢlık-Kayalık alanlar, Bozkırlar ve 
Yarı çöl ortamlar 

Scincidae (Parlak Kertenkelegiller) 

(ᴥ) Eumeces schneideri  Sarı Kertenkele - - III 
Orman açıklıkları, Açık yamaçlar, 
TaĢlık-Kayalık alanlar ve Yarı çöl 
ortamlar 

Colubridae (Kırbaç Yılanları) 

(ᴥ) Dolichophis caspius  Hazer Yılanı  - - III 
Açık yamaçlar, TaĢlık-Kayalık alanlar, 
Çayırlar, Tarlalar, Bağ ve Bahçeler 

(ᴕ) Dolichophis jugularis  Kara Yılan  LC - II 
Su kenarları, Açık yamaçlar, Vadi 
yamaçları, TaĢlık-Kayalık alanlar, Bağ 
ve Bahçeler 

(ᴕ) Eirenis modestus  Uysal Yılan  LC - III TaĢlık-Kayalık alanlar 

(ᴕ) Elaphe sauromates Sarı Yılan  - - II 

Orman içi, Orman açıklıkları, Yol 
kenarları, Açık yamaçlar, TaĢlık-
Kayalık alanlar, Çayırlar, Tarlalar, 
Bağ, Bahçeler, Çalılıklar ve Bozkırlar 

(ᴕ) Malpolon insignitus Çukur BaĢlı Yılan  - - III TaĢlık-Kayalık alanlar 

(ᴕ) Platyceps najadum  Ġnce Yılan, Ok Yılanı  LC - II 
Orman içi, TaĢlık-Kayalık alanlar ve 
Çalılıklar 
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Bilimsel Adı Türkçe Adı IUCN CITES BERN Habitatı 

Natricidae (Su Yılanları) 

(ᴕ) Natrix natrix  Yarı Sucul Yılan LC - III Orman içi, Su kenarları ve Çayırlar 

(ᴥ) Natrix tessellata  Su Yılanı  LC - II Su kenarları 

Typhlopidae (Kör Yılanlar) 

(ᴕ) Xerotyphlops vermicularis Kör Yılan  - - III TaĢlık-Kayalık alanlar 

ᴥ: Gözlem ᴕ: Literatür 
 
Kaynaklar: 
 

1. Baran, Ġ. & Gruber, U. (1982). Taxonomische Untersuchungen An Türkischen Gekkoniden. Spixiana, 5 (2): 109-
138. 

2. Baran, Ġ. (1976). Türkiye Yılanlarının Taksonomik Revizyonu ve Coğrafi DağılıĢları, 177 s., TBTAK Yayınları No: 
309, Ankara, Türkiye 

3. BaĢoğlu, M. & Baran, Ġ. (1998). Türkiye Sürüngenleri Kısım II. Yılanlar. 218 s., ISBN 975-483-335-4, Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi Kitaplar Serisi No: 81, Ġzmir, Türkiye. 

4. Bodenheimer, F. S. (1944). Introduction into the knowledge of the Amphibia i and Reptilia of Turkey. - Istanbul 
Üniv. Fen Fak. Mecm., Ser. B, 9: 1-78. 

5. Budak, A. & Göçmen, B. (2008). Herpetoloji (2. baskı), 230 s., ISBN 975-483-658-2, Ege Üniversitesi Yayınları, 
Fen Fakültesi Yayın No. 194, Ġzmir, Türkiye. 

6. Clark, R. J. & Clark, E. D. (1973). Report On a Collection Of Amphibians And Reptiles From Turkey. Occasional 
Papers Of California Academy Of Sciences, San Francisco, 104, 1-62. 

7. Eiselt, J. (1970). Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkei: Bemerkenswerte Funde von Reptilien, I. 
Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 74, 343-355. 

8. Eiselt, J. (1976). Ergebnisse zoologischer Sammelreisen in der Türkie Bemerkenswerte Funde von Reptilen, II. 
Ann. Naturhistor. Mus. Wien, 80, 803-814. 

9. Fritz, U., Bischoff, W., Martens, H. & Schmidtler, J. F. (1996). Variabilitat Syrischer Landschildleroten (Testudo 
Graeca) Sowie Zur Systematik Und Zoogeographie Ġm Nahen Osten Und Ġn Nordafrika. Herpetofauna 18 (104): 
5-14. 

10. Göçmen, B., Ġğci, N., Akman, B. & Oğuz, M. A. (2013). New locality records of snakes (Ophidia: Colubridae: 
Dolichophis, Eirenis) in Eastern Anatolia. North-Western Journal of Zoology, 9 (2): (in press) 

11. Mulder, J. (1995). Herpetological Observations Ġn Turkey (1987-1995). Deinsea 2, Pp. 51-66 
12. Schmidtler, J. F. (1997)a. Anmerkungen zur Lacertiden-Fauna des südlichen Zentral-Anatolien. Die Eidechse 8 

(1) 1-9, 
13. Schmidtler, J. J. & Schmidtler, J. F. (1978). Eine neue zwergnatter aus der Türkei, mit einer Übersicht über die 

Gattung Eirenis (Colubridae, Reptilia). Ann. Naturhistor. Mus. Wien,81 383-400. 
14. Schmidtler, J.F. (1986). Orientalische Smaragdeidechsen: 2. Über Systematik und Synökologie von Lacerta 

trilineata, L. meda und L. pamphylica (Sauria: Lacertidae). Salamandra, 22(2/3), 126-146. 
15. Sindaco, R., Venchi, A., Carpaneto, G. M. & Bologna, M. A. (2000). The reptiles of Anatolia: a checklist and 

zoogeographical analysis. Biogeographia, 21, 441-554. 
16. Teynie, A. (1991). Observationhs Herpetologiques en Turquie 2eme Partie. Bull. Soc. Herp. Fr. 21-30. 
17. Venchi, A. & Sindaco, R. (2006). Annotated checklist of the reptiles of the Mediterranean countries, with keys to 

species identification. Part 2 -Snakes (Reptilia, Serpentes). Annali del Museo Civico di Storia Naturale "G. 
Doria", Genova, XCVIII: 259-364. 

18. Venzmer, G.(1922). Neues Verzeichnis der Amphibien und Reptilien von Kleinasien. Zool. Jahrb. Syst. 46: 43-
60. 
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ġekil II.12.2.3. Proje alanında gözlenen Testudo graeca Türüne Dair Genel Bir Görünüm (Fotoğraf Dr. Bahadır 

AKMAN) 

 

 
ġekil II.12.2.4. Proje alanında gözlenen Ophisops elegans Türüne Dair Genel Bir Görünüm (Fotoğraf Dr. Bahadır 

AKMAN) 
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ġekil II.12.2.5. Proje alanında gözlenen Dolichophis caspius Türüne Ait Deri (Fotoğraf Dr. Bahadır AKMAN) 

 
Kuşlar 

KuĢlar, iki ayaklı, sıcakkanlı, omurgalı ve yumurta ile üreyen hayvanlar sınıfıdır. 

YaklaĢık 10.000 civarında yaĢayan türüyle en kalabalık tetrapod omurgalıları oluĢtururlar. 

Kuzey Kutbundan Güney Kutbuna dünya üzerindeki tüm ekosistemlerde yaĢarlar. 

 

KuĢlar, diğer canlı alemlerinden farklı olarak bazı özelliklere sahiptir. Ġlk sabit 

sıcaklıklı canlılar olma özelliğini taĢırlar. Belirgin özellik olarak, üyelerinin tümü, diğer 

hiçbir hayvan grubunda görülmeyen tüylerle kaplıdır. Ön üyeleri kanatlara dönüĢmüĢtür ve 

arka üyelerdeki kemikler intertarsal eklem oluĢturacak Ģekilde dizilmiĢtir. Trake ve 

bronĢlarının bulunduğu yerde çok geliĢmiĢ bir ses kutuları vardır. Sert kabuklu yumurta 

bırakırlar ve kuluçkaya yatarlar. 

 

Yapılan çalıĢmalar sonucunda, proje alanı ve yakın çevresinde 114 kuĢ türünün 

dağılıĢ gösterebileceği tespit edilmiĢtir.  

 

Bern SözleĢmesine göre; 69 tür Ek-II listesinde, 37 tür ise Ek-III listesinde 

bulunmaktadır. IUCN Kırmızı Listesine göre; 2 tür “EN”, 3 tür “VU”, 3 tür “NT” ve 105 tür 

“LC” kategorisindedir. 

 

KuĢ türlerinden 15 tür 2016-2017 Merkez Av Komisyon Kararlarına göre Ek-I ve 21 

tür ise Ek-II olarak sınıflandırılmaktadır. 

 

Proje alanı ve çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel kuĢ türleri                

Tablo II.12.2.4‟te verilmiĢtir. Proje alanında belirlenen kuĢ türlerine ait fotoğraflar sırasıyla      

ġekil II.12.2.6. ve ġekil II.12.2.37. arasında verilmiĢtir. 
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Tablo II.12.2.4. Proje Alanı ve Çevresi KuĢ Türleri 
 

FAMĠLYA TÜR TURKCE ADI BERN IUCN Red Data Book Statü MAK 

ᴥ Podicipedidae Podiceps cristatus  Bahri III LC A.5 Y - 

ᴕ Podicipedidae Podiceps grisegena Kırmızı boyunlu batağan II LC A.3 Y - 

ᴕ Podicipedidae Podiceps nigricollis Karabayun yumurtapiçi II LC A.4 Y - 

ᴥ Podicipedidae Tachybaptus ruficollis Küçük Batağan II LC A.3 Y - 

ᴥ Ardeidae Ardea cirenea Gri Balıkçıl III LC A.3 Y Ek-I 

ᴥ Ardeidae Ardea alba Büyük Ak Balıkçıl II LC A.3 Y - 

ᴥ 
Phoenicopteridae 

Phoenicopterus roseus Flamingo III LC A.3 Y - 

ᴥ Anatidae Spatula clypeata  KaĢıkgaga III LC A.4 Y Ek-I 

ᴥ Anatidae Anas crecca Çamurcun III LC A.5 Y Ek-II 

ᴥ Anatidae Spatula querquedula Çıkrıkçın III LC A.4 Y Ek-II 

ᴕ Anatidae Anser anser Bozkaz III LC A.4 Y Ek-II 

ᴕ Anatidae Anser albifrons 
Akalınlı büyük kaz, 
sakarca kazı 

III LC B.5 K Ek-II 

ᴕ Anatidae Tadorna ferruginea Pasrenkli angıt, angıt II LC A.4 Y - 

ᴕ Anatidae Tadorna tadorna AlkuĢaklıkaz, suna II LC A.3 Y - 

ᴕ Anatidae Anas platyrhynchos YeĢilbaĢ ördek III LC A.5 Y Ek-II 

ᴕ Anatidae Anas acuta Kılkuyruk III LC A.5 Y Ek-II 

ᴕ Anatidae Anas penelope Fiu, ıslıkçı III LC A.5 Y Ek-II 

ᴕ Anatidae Aythya fuligula Patka, tepeli ördek III LC A.5 Y Ek-II 

ᴕ Anatidae Aythya ferina ElmabaĢ III VU A.5 Y Ek-II 

ᴕ Anatidae Netta rufina 
Macar ördeği, pas rengi 
ördek 

III LC A.5 Y - 

ᴕ Anatidae Oxyura leucoephala Dikkuyruk, akbaĢ II EN A.2 Y - 

ᴥ Accipitridae Buteo rufinus KızılĢahin II LC A.3 Y - 

ᴥ Accipitridae Circus aeruginosus Saz Delicesi II LC A.3 Y - 

ᴥ Accipitridae Circus cyaneus Gökçe Delice II LC A.1 KZ - 

ᴕ Accipitridae Aquila chrysaetos Kaya kartalı II LC A.1 Y - 

ᴕ Accipitridae Aquila heliaca ġah kartal II VU A.1 Y - 

ᴕ Accipitridae Buteo buteo ġahin II LC A.3 Y - 

ᴥ Falconidae Falco cherrug Ulu Doğan II EN A.1 Y - 

ᴥ Falconidae Falco tinnunculus Kerkenez II LC A.2 Y - 

ᴕ Falconidae Falco naumanni Kızıl kerkenez II LC A.2 Y - 

ᴕ Falconidae Falco peregrinus Gezginci doğan II LC A.1 Y - 

ᴕ Falconidae Falco columbarius Güvercin doğan II LC B.1 K - 

ᴕ Falconidae Falco vespertinus Kızılayak doğan II NT B.3 T - 

ᴥ Rallidae Fulica atra Sakarmeke III LC A.5 Y Ek-II 

ᴥ Charadriidae Vanellus vanellus KızkuĢu III NT A.5 KZ Ek-I 

ᴥ Charadriidae Actitis hypoleucos Dere Düdükçünü III LC A.3 YZ - 

ᴕ Charadriidae Charadrius dubius 
Kolyeli küçük 
yağmurkuĢu 

II LC A.3 Y - 

ᴥ Scolopacidae Tringa glareola Orman düdükçünü II LC B.3 T - 

ᴥ Laridae Larus ridibundus KarabaĢ Martı III LC A.5 KZ Ek-I 

ᴕ Laridae Larus melanocephalus Akdeniz martısı II LC A.3 Y - 

ᴕ Laridae Larus minutus Cüce martı II LC B.3 K - 

ᴕ Laridae Larus argentatus GümüĢ martı III LC A.4 Y - 

ᴥ Columbidae Columba livia Kaya Güvercini III LC A.5 Y Ek-II 

ᴥ Columbidae Columba oenas  Gökçe güvercin III LC A.3 Y Ek-I 
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FAMĠLYA TÜR TURKCE ADI BERN IUCN Red Data Book Statü MAK 

ᴥ Columbidae Columba palumbus Tahtalı 
Liste 
DıĢı 

LC A.4 KZ Ek-II 

ᴥ Columbidae Streptopelia decaocta Kumru III LC A.5 Y Ek-I 

ᴕ Columbidae Streptopelia turtur Üveyik III VU A.3 G - 

ᴥ Strigidae Athene noctua Kukumav III LC A.2 Y - 

ᴥ Alaudidae Alauda arvensis TarlakuĢu III LC A.4 KZ Ek-I 

ᴥ Alaudidae Galerida cristata Tepeli Toygar III LC A.3 Y Ek-I 

ᴥ Alaudidae Lullula arborea Orman Toygarı III LC A.3 KZ Ek-I 

ᴥ Alaudidae Melanocorypha calandra Boğmaklı Toygar II LC A.5 Y - 

ᴕ Alaudidae 
Calandrella 
brachydactyla 

Bozkır toygarı II LC A.3 Y - 

ᴥ Motacillidae Anthus pratensis Çayır ĠncirkuĢu II NT A.3 KZ - 

ᴕ Motacillidae Anthus campestris Kır incirkuĢu II LC A.2 G - 

ᴕ Motacillidae Motacilla flava Sarı kuyruksallayan II LC A.3 G - 

ᴕ Motacillidae Motacilla alba Akkuyruksallayan II LC A.3 Y - 

ᴕ Motacillidae Motacilla cinerea Dağ kuyruksallayanı II LC A.2 Y - 

ᴥ Muscicapidae Phoenicurus ochruros Kara Kızılkuyruk II LC A.2 KZ - 

ᴥ Muscicapidae Saxicola torquatus  TaĢkuĢu II LC A.3 KZ - 

ᴥ Turdidae Turdus merula Karatavuk III LC A.3 Y Ek-II 

ᴥ Turdidae Turdus philomelos Öter Ardıç III LC A.2 KZ Ek-II 

ᴥ Turdidae Turdus viscivorus Ökse Ardıcı III LC A.2 Y Ek-I 

ᴕ Turdidae Erithacus rubecula Nar bülbülü, kızılgerdan II LC A.3 Y - 

ᴕ Turdidae Luscinia megarhynchos Bülbül II LC A.2 G - 

ᴕ Turdidae Phoenicurus ochruros Ev kızılkuyruğu II LC A.2 Y - 

ᴕ Turdidae 
Phoenicurus 
phoenicurus 

Bahçe kızılkuyruğu II LC A.3 Y - 

ᴕ Turdidae Saxicola rubetra Çayır taĢkuĢu II LC A.3 Y - 

ᴕ Turdidae Saxicola torquatus TaĢkuĢu II LC A.3 Y - 

ᴕ Turdidae Oenanthe oenanthe Kuyrukkakan II LC A.3 G - 

ᴕ Turdidae Oenanthe hispanica Karakulak kuyrukkakan II LC A.2 G - 

ᴕ Turdidae Oenanthe isabellina 
Toprak renkli 
kuyrukkakan 

II LC A.3 Y - 

ᴕ Turdidae Turdus pilaris Ardıç III LC B.2 K Ek-I 

ᴕ Apodidae Apus apus Ebabil, Kara sağan III LC A.3 G - 

ᴕ Apodidae Tachymarptis melba Akkarın ebabil II - A.3 G - 

ᴥ Paridae Parus caeruleus Mavi BaĢtankara II LC A.2 Y - 

ᴥ Paridae Parus major Büyük BaĢtankara II LC A.3 Y - 

ᴥ Corvidae Corvus frugilegus Ekin Kargası 
Liste 
DıĢı 

LC A.5 Y Ek-II 

ᴥ Corvidae Garrulus glandarius  Alakarga 
Liste 
DıĢı 

LC A.3 Y Ek-II 

ᴥ Corvidae Pica pica Saksağan 
Liste 
DıĢı 

LC A.5 Y Ek-II 

ᴕ Corvidae Corvus corax Karakarga III LC A.5 Y - 

ᴕ Corvidae Corvus corone LeĢkargası 
Liste 
DıĢı 

LC A.5 Y Ek-II 

ᴕ Corvidae Corvus monedula Cüce karga 
Liste 
DıĢı 

LC A.5 Y Ek-II 

ᴥ Sturnidae Sturnus vulgaris Sığırcık 
Liste 
DıĢı 

LC A.5 KZ Ek-I 

ᴕ Sturnidae Sturnus roseus Pembesığırcık II LC A.4 G Ek-I 

ᴥ Passeridae Passer domesticus Serçe 
Liste 
DıĢı 

LC A.5 Y Ek-II 

ᴥ Passeridae Passer montanus Ağaç Serçesi III LC A.3 Y Ek-I 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
  KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 
 

 
 

136 

FAMĠLYA TÜR TURKCE ADI BERN IUCN Red Data Book Statü MAK 

ᴕ Phasianidae Alectoris chukar Kınalı keklik III LC A.2 Y - 

ᴕ Phasianidae Coturnix coturnix Bıldırcın III LC A.3 Y Ek-II 

ᴕ 
Recurvırostrıdae 

Recurvirostra avosetta Avozet kuĢu, kılıçgaga II LC A.4 Y - 

ᴕ Burhinidae Burhinus oedicnemus Kocagöz, çayır balabanı II LC A.2 Y, G - 

ᴕ Upupidae Upupa epops Hüthüt, çavuĢkuĢu, ibibik II LC A.2 G - 

ᴕ Hirundiinidae Hirundo rustica Ġs kırlangıcı II LC A.5 G - 

ᴕ Hirundiinidae Delichon urbicum Pencere kırlangıcı II LC A.3 G - 

ᴕ Sylvidae Cettia cetti Setti bülbülü II LC A.2 Y - 

ᴕ Sylvidae Locustella luscinioides Savi'nin dere ardıçkuĢu II LC A.2 G - 

ᴕ Sylvidae 
Acrocephalus 
scirpaceus 

Saz ardıçkuĢu II LC A.2 G - 

ᴕ Sylvidae 
Acrocephalus 
arundinacrus 

Büyük saz ardıçkuĢu II LC A.3 G - 

ᴕ Sylvidae Hippolais icterina Sarı mukallit II LC A.3 G - 

ᴕ Sylvidae Hippolais pallida Gri mukallit II LC A.3 G - 

ᴕ Sylvidae Sylvia melanocephala KarabaĢ küçük ötleğen II LC A.3 Y - 

ᴕ Sylvidae Sylvia hortensis Orfe ötleğeni II LC A.2 G - 

ᴕ Sylvidae Sylvia curruca Akgerdan ötleğen II LC A.2 G - 

ᴕ Sylvidae Sylvia atricapilla KarabaĢ ötleğen II LC A.2 G - 

ᴕ Sylvidae Sylvia borin Bahçe ötleğeni II LC B.3 T - 

ᴕ Sylvidae Sylvia communis Çalı ötleğeni II LC A.3 G - 

ᴕ Sylvidae Phylloscopus trochilus Söğütbülbülü II LC A.3 T - 

ᴕ Sittidae Sitta europaea Sıvacı II LC A.3 Y - 

ᴕ Sittidae Sitta neumayer Kaya sıvacısı II LC A.2 Y - 

ᴕ Sittidae Sitta tephronota Büyük kaya sıvacıkuĢu II LC A.2 Y - 

ᴥ Fringillidae Carduelis cannabina KetenkuĢu II LC A.3 KZ - 

ᴥ Fringillidae Carduelis carduelis Saka II LC A.3 Y - 

ᴥ Fringillidae Fringilla coelebs Ġspinoz III LC A.4 Y Ek-I 

ᴥ Emberizidae Emberiza cirlus KirazkuĢu II LC A.2 Y - 

ᴥ: Gözlem ᴕ: Literatür 
Kaynak: Kiziroğlu, Ġ, 1993, The Birds of Türkiye (Species List in Red Data Book), TTKD, Ankara. 
Kaynak: Demirsoy, A., 1997, Omurgalılar  “Sürüngenler, KuĢlar ve Memeliler” Meteksan A.ġ., Ankara. 
 
Prof. Dr. Ġlhami Kiziroğlu tarafından hazırlanan The Birds of Türkiye adlı yayında, kuĢ türlerinin korunma durumu ve statüleri 
ile ilgili olarak kullanılan sembollerin açıklaması Ģu Ģekildedir:  
 
A1 : Nesli tükenmiĢ veya tükenme tehlikesi altında olan türler 
A1.1 : Nesli tükenmiĢ olan türler 
A1.2 : Tüm Türkiye‟deki birey sayısı 1-25 çift arasında olan türler  
A2 : Birey sayısı 26-50 çift altında kalan ve yayılıĢ gösterdikleri bölgelerde büyük risk altında olan türler 
A3 : Birey sayısı 51- 200 (500) çift arasında kalan ancak bazı bölgelerde oldukça azalmıĢ türler 
A4 : Birey sayıları fazla olmakla birlikte belirli bölgelerde azalmıĢ olan türler. 
B : Geçici olarak Türkiye‟ye gelen ve biyotopların yok edilmesi ile risk alına girecek türler 
B1 : Anadolu‟yu kıĢlak olarak kullanan ancak Anadolu‟da üremeyen türler 
B2-B3 : Anadolu‟dan transit olarak geçen veya Anadolu‟yu kıĢlak olarak kullanan ve risk derecesi daha düĢük olan türler 
Y : Düzenli olarak yurdumuzda kuluçkaya yatan yerli kuĢ türleri 
G : Yurdumuzda kuluçkaya yattıktan sonra göç eden türler 
K : Yurdumuzda kuluçkaya yatmayan, yurdumuzu transit göç esnasında kullanan türlerdir 
KZ : KıĢ aylarını yurdumuzda geçiren, kıĢ ziyaretçisi türlerdir 
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ġekil II.12.2.6. KaĢıkgaga (Anas clypeata) 

 

 
ġekil II.12.2.7. KaĢıkgaga (Anas clypeata) 
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ġekil II.12.2.8. Çamurcun (Anas crecca) 

 

 
ġekil II.12.2.9. Çıkrıkçın (Anas querquedula) 
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ġekil II.12.2.10. Saz delicesi (Circus aeruginosus), Büyük akbalıkçıl (Ardea alba) 

 

 
ġekil II.12.2.11. Dere düdükçünü (Actitis hypoleucos) 
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ġekil II.12.2.12. Gri balıkçıl (Ardea cirenea) 

 

 
ġekil II.12.2.13. KızkuĢu (Vanellus vanellus) 
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ġekil II.12.2.14. Çayır incirkuĢu (Anthus pratensis) 

 

 
ġekil II.12.2.15. Orman toygarı (Lullula arborea) 
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ġekil II.12.2.16. Küçük batağan (Tachybaptus ruficollis) 

 

 
ġekil II.12.2.17. Bahri (Podiceps cristatus) 
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ġekil II.12.2.18. KarabaĢ martı (Larus ridibundus) 

 

 
ġekil II.12.2.19. Boğmaklı toygar (Melanocorypha calandra) 
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ġekil II.12.2.20. Sığırcık (Sturnus vulgaris), KızılĢahin (Buteo rufinus) 

 

 
ġekil II.12.2.21. Sığırcık (Sturnus vulgaris) 
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ġekil II.12.2.22. Kukumav (Athene noctua) 

 

 
ġekil II.12.2.23. Alakarga (Garrulus glandarius) 
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ġekil II.12.2.24. Kara kızılkuyruk (Phoenicurus ochruros) 

 

 
ġekil II.12.2.25. Kerkenez (Falco tinnunculus) 
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ġekil II.12.2.26. Ağaç serçesi (Passer montanus) 

 

 
ġekil II.12.2.27. Ġspinoz (Fringilla coelebs) 
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ġekil II.12.2.28. Mavi baĢtankara (Parus caeruleus) 

 

 
ġekil II.12.2.29. Tahtalı (Columba palumbus) 
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ġekil II.12.2.30. TaĢkuĢu (Saxicola rubicola) 

 

 
ġekil II.12.2.31. Saksağan (Pica pica) 
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ġekil II.12.2.32. TarlakuĢu (Alauda arvensis) 

 

 
ġekil II.12.2.33. KetenkuĢu (Carduelis cannabina) 
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ġekil II.12.2.34. Gökçe delice (Circus cyaneus) 

 

 
ġekil II.12.2.35. Ekin kargası (Corvus frugilegus) 
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ġekil II.12.2.36. Orman düdükçünü (Tringa glareola) 

 

 
ġekil II.12.2.37. Flamingo (Phoenicopterus roseus) 
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Memeliler 

Memeliler, diĢilerinde bulunan meme bezleri ve hem diĢi hem erkek bireylerinde 
bulunan ter bezleri, kıl, iĢitmede kullanılan üç orta kulak kemiği ve beyinde yer alan 
neokorteks bölgesi ile ayrılan bir omurgalı hayvan sınıfıdır. 

 
Dünya üzerinde yaklaĢık 4.500 memeli türü bulunur. Bunların 200 kadarı Avrupa‟da 

görülebilir, Türkiye ise tek baĢına yaklaĢık 170 memeli türü barındırmaktadır. Çift ve 
karmaĢık dolaĢım sistemine sahip, sabit vücut sıcaklıklı hayvanlardır. Vücutları genellikle 
kıllarla örtülüdür. Genç bireyler anne sütü ile beslenirler. Genellikle bacak Ģeklinde 
oluĢmuĢ dört üyeleri vardır. Solunumda diyafram kullanırlar. Alt çeneleri bir çift kemikten 
oluĢmuĢtur; orta kulaktaki kemikler üç parçalı olup kulak zarı ve iç kulakla bağıntılıdır. 
Hemen hepsinde yedi boyun omuru vardır. 

 
Yapılan çalıĢmalar sonucunda, proje alanı ve yakın çevresinde 14 memeli türünün 

dağılıĢ gösterebileceği tespit edilmiĢtir.  
 
Bern SözleĢmesine göre; 3 tür Ek-II listesinde, 5 tür ise Ek-III listesinde 

bulunmaktadır. IUCN Kırmızı Listesine göre; 1 tür “NT”, 1 tür “DD” ve 12 tür “LC” 
kategorisindedir. 

 
Memeli türlerinden 2 tür 2016-2017 Merkez Av Komisyon Kararlarına göre Ek-I ve 2 

tür ise Ek-II olarak sınıflandırılmaktadır. 
 
Proje alanı ve çevresinde bulunan ve bulunması muhtemel memeli türleri          

Tablo II.12.2.5‟te verilmiĢtir. 
 

Tablo II.12.2.5. Proje Alanı ve Çevresi Memeli Türleri 
 

Familya ve Tür Adı Türkçe Adı Bern MAK IUCN 

LEPORIDAE     

ᴥ Lepus europaeus Yabani tavĢan III Ek-II LC 

ERINACEIDAE     

ᴥ Erinaceus concolor Kirpi - - LC 

CRICETIDAE     

ᴕ Microtus nivalis Karfaresi III - LC 

ᴕ Arvicola terrestris Susıçanı - - LC 

CANIDAE     

ᴥ Vulpes vulpes Tilki - Ek-II LC 

ᴕ Canis lupus Kurt II - LC 

SCIURIDAE     

ᴕ Spermophilus xanthoprymnus Gelengi - - NT 

SPALACĠDAE     

ᴕ Nannospalax nehringi Anadolu Körfaresi - - DD 

RODENTIA     

ᴕ Allactaga williamsi Arap tavĢanı - - LC 

MUSTELIDAE     

ᴕ Mustela nivalis Gelincik III Ek-I LC 

VESPERTILIONIDAE     

ᴕ Pipistrellus pipistrellus Cüceyarasa III - LC 

ᴕ Myotis blythii Farekulaklı küçükyarasa II - LC 

RHINOLOPHIDAE     

ᴕ Rhinolophus hipposideros Küçük nalburunlu yarasa II - LC 

MUSTELIDAE     

ᴕ Meles meles Porsuk III Ek-I LC 

ᴥ: Gözlem ᴕ: Literatür 
Kaynak: Demirsoy, A., 1996, Türkiye Omurgalıları “Memeliler”, Çevre Bakanlığı Çevre Koruma Genel Müdürlüğü, Proje No: 
90-K-1000-90. Ankara. 
Kaynak: Demirsoy, A., 1997, Omurgalılar  “Sürüngenler, KuĢlar ve Memeliler” Meteksan A.ġ., Ankara.  
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II.13.  Koruma Alanları  (Proje Sahası ve Etki Alanında Bulunan Duyarlı Yöreler 
ve Özellikleri, Milli Parklar, Tabiat Parkları, Sulak Alanlar, Tabiat Anıtları, Tabiatı 
Koruma Alanları,  Yaban Hayatı Koruma Alanları, Yaban Hayvanı YetiĢtirme Alanları, 
Kültür Varlıkları, Tabiat Varlıkları, Sit ve Koruma Alanları, Boğaziçi Kanununa göre 
koruma altına alınan alanlar,  Biyogenetik Rezerv Alanları, Biyosfer Rezervleri,  Özel 
Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, içme ve kullanma su kaynakları ile 
ilgili koruma alanları, Turizm Alan ve Merkezleri ve koruma altına alınmıĢ diğer 
alanlar), bunların faaliyet alanına mesafeleri ve 1/25.000 ölçekli harita üzerinde 
gösterimi 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında tesis edilecek olan ünitelerden tatlı su 

temin hattının yaklaĢık 3 km‟lik kısmı ile su alma yapısı Ankara ili, Evren ilçesi sınırları 

içerisinde, planlanan kuyu alanlarından ise 7 tanesi Konya ili, Emirgazi ilçesi sınırları 

içerisinde kalmaktadır. Bu iller içerisinde yer alan korunan alanlardan, Konya ili 

sınırlarında kalan Bozdağ Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası (YHGS) planlanan kapasite 

artıĢı proje alanına yaklaĢık 35,6 km mesafede yer almaktadır. 

 

Aksaray ilinde ise 2 adet Korunan alan söz konusudur. Bunlar, Tuz Gölü Özel Çevre 

Koruma ve Ihlara Vadisi Özel Çevre Koruma Bölgeleri‟dir. Bunlardan Ihlara Özel Çevre 

Koruma Bölgesi proje alanına yaklaĢık 57 km kuĢ uçuĢu uzaklığında bulunup, herhangi bir 

etki beklenmemektedir. Planlanan tatlı su hattının yaklaĢık 46,5 km‟lik kısmı, planlanan 

tuzlu su deĢarj hattının yaklaĢık 23,5 km‟lik kısmı ve tuzlu su deĢarj noktası ve doğal gaz 

branĢman hattının yaklaĢık 10,5 km‟lik kısmı Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 

sınırları içerisinde kalmakta olup, planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında Ek-1.27‟de 

sunulan T.C. Aksaray Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nün 01.03.2017 tarih ve 

743 sayılı yazısında belirtildiği üzere planlanan bu hatların Tuz Gölü Özel Çevre Koruma 

Bölgesi içerisinde kalan kısımları için, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, Tabiat 

Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü‟ne baĢvuruda bulunularak ilgili kurum görüĢü 

alınmıĢtır. 

 

Planlanan bu hatlar inĢaat çalıĢmaları devam Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 

Projesi kapsamında mevcut durumda inĢa edilmiĢ olan ve faal olarak çalıĢan hatların 

paralelinde bulunmaktadır. Bu alanlarda üst toprak yönetiminin doğru bir Ģekilde yapılması 

sonucu büyük ölçekli herhangi bir etki beklenmemektedir.  

 

Proje alanı ve çevresinde bulunan korunan alanlar ve proje alanına olan uzaklıkları 

Tablo II.13.1.‟de ve korunan alanların iĢlenmiĢ olduğu görüntü ise ġekil II.13.1.‟de 

verilmiĢtir. 

 
Tablo II.13.1.Proje Alanı ve Çevresinde Bulunan Korunan Alanlar ve Proje Alanına Olan Uzaklıkları 
 

Korunan Alan Proje Alanına Olan Uzaklığı* 

Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Alan Ġçinde 

Ihlara Vadisi Özel Çevre Koruma Bölgesi 57 km 

Bozdağ Yaban Hayatı GeliĢtirme Sahası 35,6 km 

* Uzaklıklar KuĢ UçuĢu Uzaklığıdır. 
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ġekil II.13.1. Proje Alanı ve Çevresinde Yer Alan Korunan Alanların Görüntüsü 

 
Bunun dıĢında proje alanlarının çevresinde Aksaray ili sınırlarında Ek-1.6‟da 

sunulan T.C. Aksaray Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma 
ġube Müdürlüğü‟nün 29.11.2016 tarih ve 4410 sayılı yazısında belirtildiği üzere Tuz Gölü 
ve Bezirci (GüneĢli) Gölü I. Derece Doğal Sit Alanları bulunmaktadır. Bu alanlar 
kapsamında tuzlu su deĢarj noktası ve tuzlu su deĢarj hattının yaklaĢık 7,5 km‟lik kısmı 
Tuz Gölü I. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu kesiĢim ile ilgili 
olarak Ek-1.28‟de sunulan T.C. Aksaray Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟nün 
02.02.2017 tarih ve 428 sayılı yazısında belirtildiği üzere NevĢehir Tabiat Varlıklarını 
Koruma Bölge Komisyonu‟na baĢvuruda bulunularak ilgili kurum görüĢü alınmıĢtır. 

 
Korunan alanlar kapsamında proje üniteleri ve Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi 

ile Tuz Gölü ve Bezirci (GüneĢli) Gölü I. Derece Doğal Sit Alanlarının iĢlenmiĢ olduğu 
1/25.000 ölçekli topografik harita Ek-5‟te sunulmuĢtur. 

 
Proje kapsamında tatlı su temin hattı ve kuyu lokasyonlarının bulunduğu bölgelerin 

çevresinde T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, 
Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü (Aksaray ve Konya illeri için) ve 
Ankara 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün 
sorumluluğunda olan 2863 sayılı yasa kapsamında koruma altına alınmıĢ taĢınır-taĢınmaz 
kültür varlıkları söz konusu olup, planlanan tatlı su hattı ve 20 numaralı kuyu/kaverna 
alanı, bu alanlardan T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel 
Müdürlüğü, Konya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟nün 29.12.2016 
tarih ve 3236 sayılı kurum görüĢünde belirtildiği üzere Emirgazi Küllütepe Höyüğü ile 
Adalının Höyüğe ait tescillenmiĢ parseller içerisinde kalmaktadır. Ek-5‟te sunulan bu kültür 
varlıklarının iĢlenmiĢ olduğu 1/25.000 ölçekli topografik haritada görülebileceği üzere söz 
konusu kültür varlıkları ile fiziki bir kesiĢim söz konusu olmayıp, tescile beyan parsellerde 
yapılacak her türlü fiziki ve inĢaat uygulaması öncesinde Konya Kültür Varlıklarını Koruma 
Bölge Kurulu Müdürlüğü‟ne baĢvuruda bulunularak gerekli izinler alınacaktır. 

Bozdağ 

YHGS 

Tuz Gölü 

ÖÇKB 

35,6 km 
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Söz konusu kültür varlıklarının proje ünitelerine olan Uzaklıkları Tablo II.13.2.‟de 
verilmiĢtir.  

 
Tablo II.13.2.Proje Alanı ve Çevresinde Bulunan Kültür Varlıklarının Proje Ünitelerine Olan Uzaklıkları 
 

Planlanan Tesis / Ünite YerleĢim Yeri Kültür Varlığı 
Mesafe (m) / Tesis 
Üniteye Göre Yön 

Tatlı Su Temin Hattı Ankara ili, Evren ilçesi Metruk Mezarlık ~ 300 m / Kuzeybatı  

Tatlı Su Temin Hattı Aksaray ili, SarıyahĢi ilçesi UrungüĢ Höyük ~ 210 m / Güneybatı 

Tatlı Su Temin Hattı Aksaray ili, Ağaçören ilçesi ÇatalçeĢme Höyük ~ 160 m / Batı 

Tatlı Su Temin Hattı Aksaray ili, Merkez ilçesi Kölü Höyük ~ 60 m / Kuzeybatı 

Tatlı Su Temin Hattı Aksaray ili, Merkez ilçesi Abidin Höyük ~ 20 m / Güneydoğu 

Tatlı Su Temin Hattı Aksaray ili, Merkez ilçesi Adalının Höyük ~ 20 m / Doğu 

49 Numaralı Kuyu Alanı 

Aksaray ili, Merkez ilçesi Malı Höyük Nekropol Alanı 
Batı 

~ 795 m / Güneydoğu 

48 Numaralı Kuyu Alanı ~ 880 m / Kuzeydoğu 

47 Numaralı Kuyu Alanı ~ 1.100 m / Kuzeydoğu 

43 Numaralı Kuyu Alanı ~ 1.100 m / Doğu 

38 Numaralı Kuyu Alanı ~ 625 m / Kuzeydoğu 

35 Numaralı Kuyu Alanı ~ 660 m / Kuzeydoğu 

32 Numaralı Kuyu Alanı ~ 710 m / Kuzey 

Yüzey Tesisleri ~ 1.500 m / Kuzeybatı 

49 Numaralı Kuyu Alanı 
Aksaray ili, Merkez ilçesi SavaĢtepe Nekropol Alanı 

~ 1.100 m / Kuzeydoğu 

55 Numaralı Kuyu Alanı ~ 1.080 m / Güneydoğu 

44 Numaralı Kuyu Alanı 
Aksaray ili, Eskil ilçesi Bezirci Höyük 

~ 500 m / Kuzeybatı 

45 Numaralı Kuyu Alanı ~ 770 m / Kuzeybatı 

20 Numaralı Kuyu Alanı Konya ili, Emirgazi ilçesi Küllütepe Höyük ~ 300 m / Güneydoğu 

 
II.14. Proje alanı ve etki alanının mevcut arazi kullanım durumu, mülkiyet 

durumuna iliĢkin bilgi ve belgeler (tapu, kira kontratı, kamulaĢtırma vb), arazinin 
hazırlanması ve inĢaat alanı için gerekli arazinin temini amacıyla elden çıkarılacak 
tarım alanlarının büyüklüğü, bunların arazi kullanım kabiliyetleri ve tarım ürün 
türleri, arazi kullanımın yürürlükteki mevzuatlar açısından değerlendirilmesi, proje 
alanı ve etki alanındaki tarımsal ürünler, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi 
Kullanımı Kanunu ile 4342 sayılı Mera Kanunu kapsamında yapılacak iĢ ve iĢlemler 

 
Proje kapsamında tesis edilecek olan ana ve yardımcı üniteler Aksaray ili, SarıyahĢi, 

Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren 
ilçesi sınırları içerisinde kalmakta olup; gerçekleĢtirilen çevresel etüt çalıĢmaları 
esnasında tesis ve yapıların genel olarak tarım arazileri ve mera alanları içerisinde kaldığı 
görülmüĢtür. Söz konusu alanlarda daha çok pancar, yonca ve ayçiçeği yetiĢtirilmektedir. 

 
Proje kapsamında Ek-6‟da sunulan 1/25.000 ölçekli arazi varlığı haritasına göre 

yüzey tesislerinin tamamı büyük toprak grupları açısından incelendiğinde tesisin 
bulunduğu alanın tamamı Kahverengi Topraklardan (B) meydana gelmektedir.              
650 m x 800 m (52 ha)‟lik bir alanı kaplayacak olan yüzey tesisleri arazi kullanma kabiliyet 
sınıflamasına göre incelendiğinde de alanının tamamının I. sınıf toprak gruplarından 
oluĢtuğu görülmektedir. Toprak derinliği açısından yeterli seviyeye sahip yüzey tesisleri 
alanının tamamı Nadaslı Kuru Tarım Arazileri (K) içerisinde kalmaktadır. 
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 Proje kapsamında planlanan 48 adet kuyu alanın tesis edileceği arazilerin tamamı 
da Mera (M) ve Nadaslı Kuru Tarım Arazileri (K) içerisinde kalmakta olup planlanan kuyu 
alanlarına ait büyük toprak grupları (BTG), erozyon sınıfları, Ģimdiki arazi kullanımları 
(SAK) ve arazi kullanım kabiliyet sınıfları her bir kuyu alanı için Tablo II.14.1.‟de verilmiĢtir.   

 
Tablo II.14.1.Planlanan Kuyu Alanlarına Ait Büyük Toprak Grupları, Erozyon Sınıfı, ġimdiki Arazi Kullanımı ve Arazi 

Kullanım Kabiliyet Sınıfları 
  

Planlanan  
Tesis / Ünite 

Büyük Toprak Grupları 
(BTG) 

Erozyon Sınıfı 

1/25.000 Ölçekli Arazi  
Varlığı Haritasına Göre 
ġimdiki Arazi Kullanımı  

(SAK) 

Arazi Kullanım  
Kabiliyet  

Sınıfı (AKK) 
Alan (m

2
) * 

UGS-15 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-16 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-17 Kahverengi Topraklar Çok ġiddetli Mera VII 10.000 

UGS-18 
Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 70 

Kahverengi Topraklar Hiç veya çok az Kuru Tarım (nadaslı) I 9.930 

UGS-19 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-20 Kahverengi Topraklar Çok ġiddetli Mera VII 10.000 

UGS-21 
Kahverengi Topraklar Orta Mera VI 8.938 

Kahverengi Topraklar Çok ġiddetli Mera VII 1.062 

UGS-22 Kahverengi Topraklar Çok ġiddetli Mera VII 10.000 

UGS-23 
Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 9.964 

Kahverengi Topraklar Hiç veya çok az Kuru Tarım (nadaslı) I 36 

UGS-24 Kahverengi Topraklar Hiç veya çok az Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-25 
Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 2.776 

Kahverengi Topraklar ġiddetli Mera VII 7.224 

UGS-26 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-27 Kahverengi Topraklar Hiç veya çok az Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-28 Kahverengi Topraklar ġiddetli Mera VII 10.000 

UGS-29 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-30 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-31 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-32 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-33 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-34 
Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 3.459 

Kahverengi Topraklar Orta Mera III 6.541 

UGS-35 Alüvyal Topraklar Hiç veya çok az Mera VI 10.000 

UGS-36 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-37 
Kahverengi Topraklar Orta Mera III 9.630 

Alüvyal Topraklar Hiç veya çok az Mera VI 370 

UGS-38 Kahverengi Topraklar Orta Mera IV 10.000 

UGS-39 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-40 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 10.000 

UGS-41 
Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 9,782 

Kahverengi Topraklar Hiç veya çok az Kuru Tarım (nadaslı) III 218 

UGS-42 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-43 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-44 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 
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Planlanan  
Tesis / Ünite 

Büyük Toprak Grupları 
(BTG) 

Erozyon Sınıfı 

1/25.000 Ölçekli Arazi  
Varlığı Haritasına Göre 
ġimdiki Arazi Kullanımı  

(SAK) 

Arazi Kullanım  
Kabiliyet  

Sınıfı (AKK) 
Alan (m

2
) * 

UGS-45 
Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) I 5.933 

Alüvyal Topraklar Hiç veya çok az Mera VI 4.067 

UGS-46 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-47 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-48 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-49 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-50 Kahverengi Topraklar Hiç veya çok az Kuru Tarım (nadaslı) III 10.000 

UGS-51 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) III 10.000 

UGS-52 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-53 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) III 10.000 

UGS-54 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-55 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-56 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-57 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-58 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-59 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) II 10.000 

UGS-60 Kahverengi Topraklar Orta Mera III 10.000 

UGS-61 Kahverengi Topraklar Orta Kuru Tarım (nadaslı) II 10.000 

UGS-62 Kahverengi Topraklar R2 Kuru Tarım (nadaslı) IV 10.000 
* Her bir kuyu alanı için 100 m X 100 m (1 ha)’lik alan kullanılacaktır 

 
Ancak mevcut durumda gerçekleĢtirilen arazi çalıĢmaları sırasında bölgedeki yoğun 

yeraltı suyu kullanımına bağlı olarak söz konusu kuru tarım arazilerinde yukarıda 
belirtildiği üzere pancar, yonca vb. ürünlerin yetiĢtirildiği ve sulu tarım yapıldığı da 
gözlemlenmiĢtir. 

 
Proje kapsamında yüzey tesisleri ve kuyu alanları için toplamda 100 ha‟lık bir alanın 

kullanılması öngörülmekte olup kullanılacak arazilerin tamamı tarım arazileri ve mera 
alanları içerisinde kalmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak arazilerin hazırlanması ve 
inĢaat alanı için gerekli arazilerin temini amacıyla proje kapsamında kullanılacak tarım 
alanlarının tarım dıĢı amaçla kullanılması için, 19.07.2005 tarih ve 25880 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu” hükümleri gereğince, Aksaray ve Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl 
Müdürlükleri ve/veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟ndan gerekli izinler alınacaktır. 

 
Proje alanları içerisinde kalan mera alanları için ise, 4342 sayılı Mera Kanunu‟nun 

14.maddesi gereğince, fiilen yatırıma baĢlanmadan önce, söz konusu mera alanlarının 
tahsis amacı değiĢikliği ile ilgili olarak, Aksaray ve Konya Valiliklerine (valilik mera 
komisyonuna) müracaat edilerek gerekli izinler alınacaktır. 

 
Arazinin hazırlanması ve inĢaat çalıĢmaları sırasında gerek kuyu/kaverna 

lokasyonlarında gerekse de kalıcı sabit imalatlardan olan yüzey tessleri için yapılacak olan 
tüm inĢaat faaliyetlerinde, proje kapsamında kullanılmayacak olan fazla kazı malzemesi 
ve pasa benzeri atıklar dere yatağına dökülmeyecek, mevcut taĢkın koruma yapılarına 
zarar verilmeyecektir. Paket atıksu arıtma tesisi ile zararsız hale getirilen evsel nitelikli 
atıksuların, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve Su Ürünleri Yönetmeliği hüküm ve 
kriterlerine uygun olarak bertarafı sağlanacaktır. Projenin tüm aĢamalarında 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanunu hükümlerine riayet edilecektir. 
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Proje kapsamında planlanan tatlı su temin hattı, doğal gaz branĢman hattı ve tuzlu 
su deĢarj hattı boyunca inĢaat çalıĢmaları sonrasında gerçekleĢtirilecek eski haline 
getirme çalıĢmaları ile tarımsal faaliyetler sürdürülebilecek olup, yüzey tesisleri ve sondaj 
lokasyonları gibi tarımsal kullanımın sağlanamayacağı alanlar için yine 5403 sayılı 
“Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun 13. Maddesi gereği Toprak Koruma 
Projesi hazırlanarak Aksaray ve Konya Ġlleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlükleri‟ne 
müracaat edilerek “Tarım DıĢı Kullanım Ġzni” alınacaktır. 

 
II.15. Proje alanının karayoluna mesafesi, projede kullanılacak yol güzergahı, 

yollar için yapılacak çalıĢmalar 
 

Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesinin yapımı ve iĢletmesi sırasında, inĢaat 
çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinin yapım 
aĢamasında kullanılan yol güzergahları kullanılacak olup proje kapsamında yeni yol 
yapımına ihtiyaç duyulmayacaktır. 

 
Projenin tesis edileceği alanlara karayolu ile ulaĢım rahatlıkla sağlanmakta olup, hem 

inĢaat çalıĢmaları devam eden yüzey tesislerine hem de kapasite artıĢı projesi 
kapsamında planlanan yüzey tesislerine en yakın karayolu EĢmekaya-GüneĢli-BaĢaran-
Besci Karayolu ile D-300 Konya-Aksaray Karayolu‟dur. Yüzey tesisleri alanına D-300 
Konya-Aksaray Karayolunun 40. kilometresinde yer alan Sultanhanı Beldesi üzerinden 
Sultanhanı-Karapınar Yolunu kullanarak ulaĢım sağlanmaktadır (ġekil II.15.1.). ĠnĢaat 
çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine ait yüzey 
tesisleri Aksaray il merkezine yaklaĢık 59 km mesafede yer almaktadır. 

 

 
 
ġekil II.15.1. ĠnĢaat ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi Yüzey Tesisleri ile 

Aksaray ġehir Merkezi Arası UlaĢım Güzergahı  
 
ĠnĢaat çalıĢmaları devam yüzey tesislerinin D-300 Konya-Aksaray Karayoluna 

mesafesi yaklaĢık 21 km olup, planlanan yüzey tesisleri ise söz konusu yola yaklaĢık 18,5 
km mesafede yer almaktadır (ġekil II.15.2.).  

 

Mevcut Yüzey 

Tesisleri Alanı 
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ġekil II.15.2. Mevcut ve Planlanan Yüzey Tesislerinin D-300 Karayoluna Mesafesi 
 
Ayrıca, planlanan tatlı su temin hattı güzergahına 3 alternatifli olarak; E-90 Ankara-

Aksaray Karayolu üzerinden, ġereflikoçhisar sapağını kullanarak Evren-ġereflikoçhisar yol 
güzergahıyla, D-260 Ankara-KırĢehir Karayoluyla ve D-757 Aksaray-KırĢehir Karayoluyla 
ulaĢım sağlanabilmektedir.  

 
Arazi hazırlık ve inĢaat aĢamalarında karayollarına herhangi bir zarar verilmemesi 

için tüm tedbirler alınacak olup, kullanılan karayollarına zarar verilmesi durumunda, 
zararın karĢılanması için Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokole iĢtirak 
edilecek ve tüm zarar yatırımcı kuruluĢ tarafından karĢılanacaktır.  

 
Ayrıca mevcut yol güvenliğinin korunması ve sağlanması için ĠnĢaat ve iĢletme 

aĢamalarında yola giriĢ ve çıkıĢlarda trafik güvenliği açısından ıĢık ve/veya bayrakçı 
konulması, gerekli uyarı ve ikaz levhalarının yerleĢtirilmesi, kör noktalara ayna konulması 
vb. her türlü önlem yatırımcı kuruluĢ tarafından alınacaktır. 

 
 

Sultanhanı 

Mevcut Yüzey Tesisleri Alanı 

Planlanan Yüzey Tesisleri Alanı 
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II.16. Proje yeri ve etki alanının mevcut kirlilik yükü (proje alanı ve etki 
alanındaki hava, su ve toprak kirliliği hakkında bilgi verilmelidir) 

 
BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.” tarafından Aksaray ili, SarıyahĢi, 

Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren 
ilçesi sınırları içerisinde planlanan “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite 
ArtıĢı Projesi” için Çevresel Etki Değerlendirmesi çalıĢmalarına veri oluĢturmak amacıyla 
proje alanı, etki alanı ve çevresinde mevcut durumun tespitine yönelik (mevcut hava, su, 
toprak ve gürültü açısından mevcut kirlilik yükü analizi) çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Mevcut durumun tespitine yönelik çalıĢmalar PM10, çöken toz ölçümleri, toprak 

analizi, yeraltı suyu analizi ve gürültü ile ilgili ölçümlerden oluĢmaktadır. Mevcut durum 
tespit çalıĢmaları kapsamında; 

 
- 4 Noktada PM ölçümü,  

- 4 Noktada Toprakta çöken toz ölçümü, 

- 5 Noktada Mevcut gürültü ölçümü, 

- 2 Noktada Toprakta ağır metal analizi ve 

- 2 Noktada Yeraltı suyu analizleri yapılmıĢtır. 
 
Yapılan ölçümler ve alınan numunelerin analizlerinin tamamı ÇINAR Çevre Ölçüm 

ve Analiz Laboratuvarı tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir.  
 
Mevcut Durum Tespit ÇalıĢmaları kapsamında numune alınan noktalar ile ilgili (UTM 

ED 50, 6.derece) koordinat verileri Tablo II.16.1‟de ve söz konusu noktaların iĢlenmiĢ 
olduğu 1/25.000 ölçekli harita Ek-8‟de sunulmuĢtur.  

 
Tablo II.16.1 Numune Alım Noktalarına Ait Koordinatlar 
 

Numune Adı Nokta Adı X Y 

Toprak Numunesi TPK-1 553876 4213320 

Toprak Numunesi TPK-2 548569 4220532 

Toprak Numunesi TPK-3 550106 4225107 

Toprak Numunesi TPK-4 546338 4217082 

Yeraltı Suyu Numunesi YAS-1 551014 4216534 

Yeraltı Suyu Numunesi YAS-2 551010 4226336 

Gürültü Ölçümü G-1 554626 4213940 

Gürültü Ölçümü G-2 553209 4210537 

Gürültü Ölçümü G-3 550617 4218927 

Gürültü Ölçümü G-4 546727 4220837 

Gürültü Ölçümü G-5 549335 4228450 

Çöken Toz ÇK-1 554887 4213785 

Çöken Toz ÇK-2 552299 4210665 

Çöken Toz ÇK-3 544000 4221907 

Çöken Toz ÇK-4 549309 4228963 

PM10 PM-1 554887 4213785 

PM10 PM-2 552299 4210665 

PM10 PM-3 544000 4221907 

PM10 PM-4 549309 4228963 
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PM10 ÖLÇÜM SONUÇLARI  
 

03.11.2016 - 03.12.2016 tarihleri arasında proje alanı ve çevresinde örnekleme 
çalıĢmaları yapılmıĢtır. Ölçüm noktasının seçiminde topografya ve meteorolojik Ģartlar 
değerlendirilerek 4 noktada 1 aylık ölçüm yapılmıĢtır. 

 
Havada PM10 ölçümleri kapsamında filtreler üzerine toplanan parçacıklar ÇINAR 

Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı‟nda tartılarak, toz konsantrasyonları tespit edilmiĢtir.  
 
Ölçüm yapılan noktalar Ek-8‟de verilen Mevcut Durum Haritası üzerinde iĢlenmiĢ 

olup, ölçümün yapıldığı noktalar tesis alanının planlandığı bölgede kalmaktadır. 
 
MCZ LVS 1 kullanılan cihazdan elde edilen filtre kağıdı laboratuvarda 20 oC (+-1oC) 

sıcaklığa ve 50% (+-%5) bağıl neme sahip olduğu koĢullarda klima yardımıyla 48 saat 
boyunca Ģartlandırılıp, hassas terazide tartılarak tartım sonuçları kaydedilmektedir. 
Sonuçlar Tablo II16.2.‟de verilmiĢtir. 

 
 Tablo II.16.2.Partikül Madde (PM10) Ölçüm Sonuçları ve SKHKKY UVS Sınır Değerleri 

* PM 10 deneyi ölçüm belirsizliği % ± 7,17 olarak hesaplanmıştır 
 
Tablo II.16.2‟de verilen ölçüm sonucu incelendiğinde mevcut durum açısından 

partikül madde konsantrasyonlarının SKHKKY‟de (2016 yılı için) yer alan sınır değerlerin 
üzerinde olduğu görülmektedir. 
 

ÇÖKEN TOZ ÖLÇÜM SONUÇLARI  
 

Planlanan projenin etki alanında 4 noktada 03.11.2016 - 03.12.2016 ve    
03.12.2016 - 02.01.2017 tarihleri arasında iki periyot Ģeklinde toplamda iki ay süreli çöken 
toz ölçümü gerçekleĢtirilmiĢtir. Ölçüm noktalarının seçiminde topografya ve meteorolojik 
Ģartlar değerlendirilmiĢtir. 

 
Çöken Toz ölçümleri “Dört Yönlü Ortam Havası Örnekleme Cihazı” kullanılarak 

gravimetrik metotla yapılmıĢtır. Dört Yönlü Ortam Havası Örnekleme Cihazı ile ortamda 
çöken toz tayini TS 2342 standardına uygun olarak ölçülür. Örnekleme sistemi 1 taban 
plakası, 1 tripod ve 4 toz toplama kabından oluĢmaktadır. Böylelikle, örnekleme sistemi 4 
ana yönden (Kuzey, güney, doğu ve batı ) oluĢabilecek çöken tozları toplayabilmekte ve 
belli bir noktadaki tozun kaynağı anlaĢılabilmektedir. Filtreler üzerine toplanan parçacıklar 
ÇINAR Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı‟nda tartılarak, toz konsantrasyonları tespit 
edilmiĢtir.  

 
Ölçüm yapılan noktalar Ek-8‟de verilen Mevcut Durum Haritası üzerinde iĢlenmiĢ 

olup, ölçümün yapıldığı noktalar tesis alanının planlandığı bölgede kalmaktadır (Tablo 
II.16.3.). 

 
 

ÖLÇÜM 
NOKTASI 

PM10  
ÖLÇÜM SONUCU (μg/m

3
) 

PM10 
SKHKKY 2016 yılı UVS DEĞERLERĠ (μg/m

3
) 

PM-1 59,61 52 

PM-2 55,49 52 

PM-3 
62,35 52 

PM-4 
60,43 52 
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Tablo II.16.3. Çöken Toz Ölçüm Sonuçları ve SKHKKY UVS Sınır Değerleri 
 

 
Tablo II.16.3‟de verilen ölçüm sonuçları incelendiğinde mevcut durum açısından 

çöken toz konsantrasyonlarının her iki periyot için de SKHKKY‟de (2016 yılı için) yer alan 
sınır değerlerin oldukça altında kaldığı görülmektedir. 
 

TOPRAK NUMUNESĠ ANALĠZ SONUÇLARI 
 

Mevcut durum tespiti çalıĢmaları kapsamında, Ek-8‟de yer alan Mevcut Durum 
Haritası üzerinde gösterilen 4 noktada Toprak Kirliliği Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı 
KirlenmiĢ Sahalara ĠliĢkin Yönetmelik kapsamında ağır metal analizleri yapmak üzere 
toprak numunesi alınmıĢtır. Ağır metal analizleri Çınar Çevre Laboratuvarında yapılmıĢ 
olup, sonuçlar aĢağıda verilmiĢtir. Söz konusu numunelere ait analiz sonuçları           
Tablo II.6.4.‟te verilmiĢtir. 

  
Tablo II.16.4. Toprak Numunesi Ağır Metal Analizi 
 

 Birim 
Unit 

                            ANALĠZ SONUÇLARI        
ÖLÇÜM 

BELĠRSĠZLĠĞĠ ÖLÇÜM NOKTASI 
T-1 T-2 T-3 T-4 

GPS KOORDĠNATLARI 
553876-
4213320 

548569-
4220532 

550106-
4225107 

546338-
4217082 

P
A

R
A

M
E

T
R

E
 (

m
g

/k
g

) 

pH - 18,4 7,82 8,02 7,79 % +/- 7,14 

Ġletkenlik µS/cm 0,164 232 159 254 % +/- 3,13 

Çinko mg/kg 12,8 10,2 7,14 8,52 % +/- 8,25 

Kadmiyum mg/kg 28,7 <0,05 <0,05 <0,05 % +/- 8,67 

KurĢun mg/kg 10,8 1,21 <0,05 <0,05 % +/- 8,55 

Arsenik mg/kg 22,2 <0,05 <0,05 <0,05 % +/- 8,44 

Bakır mg/kg 53,8 <0,1 <0,1 <0,1 % +/- 8,88 

Krom mg/kg 0,506 1,06 2,56 2,37 % +/- 8,28 

Baryum mg/kg 0,699 86,9 399 151 % +/- 8,93 

Kobalt mg/kg 0,466 3,24 0,348 1,34 % +/- 7,39 

Nikel  mg/kg 0,108 17,2 2,97 6,98 % +/- 8,73 

Vanadyum  mg/kg 0,784 <0,05 <0,05 <0,05 % +/- 8,56 

Toplam Petrol 
Hidrokarbonları 
(TPH) 

mg/kg 149 <100 <100 <100 % +/- 14,6 

BTEX mg/kg 0,762 0,18 0,28 0,19 % +/- 20,0 

*TOX mg/kg 11,1 <200 <200 <200 % +/- 7,14 

*ĠĢaretli parametreler TÜRKAK Akreditasyon Belgesi ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi kapsamı dıĢındadır. 
MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.ġ. tarafından analiz edilmiĢtir.   

Ölçüm noktası  

1.PERĠYOT 

03.11.2016 - 03.12.2016 

2.PERĠYOT 

03.12.2016 - 02.01.2017 

ÇÖKEN TOZ 
SKHKKY 2016 yılı 
UVS DEĞERLERĠ  

(mg/m
2
 gün) 

(mg/m
2 
gün) (mg/m

2 
gün) 

ÇK-1 114 97 210 

ÇK-2 110 93 210 

ÇK-3 100 89 210 

ÇK-4 108 80 210 
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GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM SONUÇLARI 
 

Mevcut durum tespiti çalıĢmaları kapsamında proje alanı ve alana yakın yerleĢim 
bölgelerinde 5 noktada, gündüz, akĢam ve gece zaman dilimlerinde mevcut gürültü 
seviyesini tespit etmek amacıyla gürültü ölçümü yapılmıĢtır. 

 
Söz konusu ölçüm noktaları Ek-8‟de verilen Mevcut Durum Haritası üzerinde 

iĢaretlenmiĢtir.  
 
Gürültü ölçümü yapılan noktalar 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği”ne (ÇGDYY) uygun olarak seçilmiĢ ve bu amaçla yerden 1,5 m yükseklikte ve 
alıcıya en fazla 1 m mesafede (gürültünün geri yansımasını minimumda tutmak amacıyla) 
ölçümü yapılmıĢtır. Yapılan ölçümlerin sonuçları Tablo II.16.5.‟te verilmiĢtir. 

 
Tablo II.16.5. Ölçüm Noktalarında Gündüz,AkĢam ve Gece Zaman Diliminde Tespit Edilen Gürültü Düzeyleri  
 

ÖLÇÜM 
ARALIĞI 

ÖLÇÜM NOKTALARI GÜRÜLTÜ DÜZEYLERĠ (dBA) SINIR DEĞER 

Gündüz 

G-1 49,8 65 

G-2 63,6 65 

G-3 48,5 65 

G-4 54,7 65 

G-5 56,9 65 

AkĢam 

G-1 47 60 

G-2 58,7 60 

G-3 47,7 60 

G-4 52,4 60 

G-5 53,4 60 

Gece 

G-1 44,6 55 

G-2 54,4 55 

G-3 47,1 55 

G-4 50,1 55 

G-5 50,8 55 

Ölçüm belirsizliği +/- 1,35 dB olarak hesaplanmıĢtır. 

 
Yukarıdaki tabloda gürültü ölçüm sonuçları ÇGDYY sınır değerlerini sağlamaktadır. 

Projenin arazi hazırlık-inĢaat ve iĢletme aĢamalarında yapılacak gürültü tespiti 
çalıĢmalarında yukarıda verilen gürültü seviyeleri referans olarak kullanılacaktır.  

 
YERALTI SUYU NUMUNESĠ ANALĠZ SONUÇLARI 
 
BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ.” tarafından Aksaray ili, SarıyahĢi, 

Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren 
ilçesi sınırları içerisinde planlanan “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite 
ArtıĢı Projesi” mevcut durum tespit çalıĢmaları kapsamında 11.11.2016 tarihinde tesis etki 
alanı içerisinde 2 noktadan yeraltı suyu (YAS) numuneleri alınmıĢtır. 

 
 Alınan su numuneleri için Çınar Çevre Laboratuvarı‟nda “Yeraltı Sularının 

Kirlenmeye ve Bozulmaya KarĢı Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında analizler 
yapılmıĢ ve sonuçlar Tablo II.16.6.‟da verilmiĢtir. 
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Tablo II.16.6.  Mevcut Durum Tespit ÇalıĢmaları Kapsamında Alınan Yeraltı Suyu Numunelerinin Analiz Sonuçları 
 

Parametre Birim 
YAS Analiz Sonuçları 

Ölçüm Belirsizliği 
YAS-1 YAS-2 

pH - 7,71 7,04 ± 0,07 

Ġletkenlik µS/cm 1683 1267 % ± 3,13 

Tuzluluk mg/L 0,85 0,72 % ± 3,13 

ÇözünmüĢ Oksijen mg/L 5,21 3,36 
% ± 1,23 

Oksijen Doygunluğu % 67,3 40,5 

AOX* mg/L 0,949 0,750 - 

Mineral Yağlar ve Türevleri (TPH) mg/L <0,1 <0,1 % ± 14,6 

Askıda Katı Madde mg/L 308,3 <10 % ± 13,3 

Tetrakloroetilen mg/L <0,01 <0,01 % ± 15,5 

Trikloroetilen mg/L <0,01 <0,01 % ± 13,9 

Kadmiyum mg/L <0,0005 <0,0005 % ± 8,40 

Arsenik mg/L 0,376 0,052 % ± 13,1 

KurĢun mg/L <0,0005 <0,0005 % ± 2,80 

Civa mg/L <0,0001 <0,0001 % ± 21,7 

Toplam Siyanür mg/L <0,01 <0,01 % ± 6,50 

Fosfat mg/L 0,086 0,125 % ± 12,4 

Nitrat mg/L <0,45 <0,45 % ±  16,5 

Sülfat mg/L 369 142 % ± 11,8 

Klorür mg/L 309 159 % ± 15,9 

Toplam Pestisit mg/L <0,001 <0,001 % ± 20,0 

Amonyum mg/L <0,061 <0,061 % ±  14,6 

*ĠĢaretli parametreler TÜRKAK Akreditasyon Belgesi ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yeterlilik Belgesi kapsamı dıĢındadır. 
MOSTLAB Laboratuvar Hizmetleri A.ġ. tarafından analiz edilmiĢtir.   

 
Söz konusu ölçüm ve analizler kapsamında gerçekleĢtirilen çalıĢmalara ait detaylı 

bilgiler Ek-1.21‟de sunulan Mevcut Durum Ölçüm ve Analiz Raporu‟nda verilmiĢtir. 
 
 
  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM III 
 

PROJENĠN ĠNġAAT VE ĠġLETME 
AġAMASINDA ÇEVRESEL ETKĠLERĠ VE 

ALINACAK ÖNLEMLER 
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BÖLÜM III: PROJENĠN ĠNġAAT VE ĠġLETME AġAMASINDA ÇEVRESEL 
ETKĠLERĠ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

 

Raporun bu bölümünde; projenin arazi hazırlık ve inĢaat aĢamalarında yapılacak 
faaliyetlerin proje alanı ve yakın çevresinde oluĢturması muhtemel etkileri anlatılmıĢ, bu 
etkileri en aza indirmek ve önlemek için alınacak önlemler aĢağıda detaylı olarak 
irdelenmiĢtir. 

 

III.1. Arazinin hazırlanması aĢamasında yapılacak iĢler kapsamında nerelerde, 
ne miktarda ve ne kadar alanda hafriyat yapılacağı, hafriyat toprağı ve sondaj 
çamurunun nerelere taĢınacağı, nerelerde depolanacağı veya hangi amaçlar için 
kullanılacağı (ortaya çıkacak hafriyatın döküleceği sahalar vaziyet planına 
koordinatlı olarak iĢlenmelidir), dolgu için kullanılacaksa hafriyat ve dolgu tabloları 

 

Proje için arazi hazırlık ve inĢaat çalıĢmaları kapsamında saha tesviye iĢlemleri, 
yapıların temel kazıları, yapıların inĢası, kaba ve ince imalatların yapımı, makine ve 
ekipmanların yerleĢtirilmesi, ısıtma, havalandırma ve sıhhi tesisatların montajı ve en son 
olarak da çevre düzenleme iĢlemleri yapılacaktır.  

 

Proje kapsamındaki inĢaat faaliyetleri, boru hatlarına (tatlı su temin hattı, tuzlu su 
deĢarj hattı, doğal gaz branĢman hattı ve kuyular arası bağlantı hatları) ait güzergahlarda, 
yardımcı yüzey tesislerine (pompa istasyonları ve su depolama tankları) ait alanlarda, 48 
adet kuyu lokasyonunda ve yüzey tesislerine ait alanda yapılacaktır.  

 
Planlanan boru hatlarına ait her bir güzergah için yaklaĢık 28 m çalıĢma geniĢliği 

öngörülmekte olup, boru hatlarının (tatlı su temin hattı, tuzlu su deĢarj hattı, doğal gaz 
branĢman hattı ve kuyular arası bağlantı hatları) paralel gittiği yerlerde bu geniĢlik yaklaĢık 
50 m‟ye kadar çıkacaktır. Her bir kuyu lokasyonunun alanı 1 ha iken bu alanlara ait genel 
yerleĢim planı Bölüm I.2.‟de ve Ek-9‟da verilmiĢtir. Proje kapsamında kurulacak yüzey 
tesislerinde ġekil I.2.5.‟te gösterilen mevcut inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü 
Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine ait yüzey tesisleri alanına ait genel yerleĢim 
planına göre kurulacak üniteler için kazı yapılacak alan ve çıkarılacak hafriyat miktarları 
aĢağıda sunulmuĢtur. 

 
Proje kapsamında, kurulacak boru hatları, pompa istasyonları, su depolama 

istasyonları, yüzey tesisleri, depolama kuyu alanları ve bu yapılara eriĢim yolları ile enerji 
nakil hatları direk noktaları gibi destek ünitelerinin inĢaat hazırlık çalıĢmaları sırasında üst 
toprak sıyırma, kazı, hafriyat ve geri dolgu çalıĢmaları yapılacaktır. Bu çalıĢmalar 
sırasında en az 30 cm kalınlığında sıyrılan üst topraklar inĢaat koridoru üzerinde boru 
hattı hendeğinin aksi istikametinde ve alanların yakınına depolanacak ve kazı çalıĢmaları 
depolama sonrasında baĢlayacaktır.  

 
Tatlı Su Hattı, Pompa Ġstasyonları ve Su Depolama Ġstasyonları 
 
YaklaĢık 130 kilometrelik tatlı su hattının yaklaĢık 28 metrelik inĢaat koridoru 

üzerindeki 30 cm kalınlığında üst toprak bölümü sıyrılıp depolanmadan kazı faaliyetine 
baĢlanmayacaktır. Buna göre; sıyrılıp depolanacak üst toprak miktarı; 

 
130.000 m x 28 m x 0,3 m = ~ 1.092.000 m3 olacak ve sıyrılan üst toprak en az       

1 metrelik yığınlar halinde tatlı su hattı boyunca depolanacak ve eski haline getirme 
çalıĢmaları için hazır olarak tutulacaktır.    

 
Üst toprak sıyırma iĢlemi sonrasında baĢlayacak boru hattı hendek kazıları 

sırasında ġekil III.1.1.‟de görülebileceği üzere birim uzunlukta e x d = 3m x 3m = 9 m2 kazı 
alanı oluĢturulacak ve 130 km uzunluğunda hat boyunca; 
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9 m2 x 130.000 m = ~ 1.170.000 m3 kazı toprağı oluĢacaktır. Geçici olarak tatlı su 
hattının yakınında, inĢaat koridoru içinde depolanacak kazı toprakları boru hattı kurulumu 
sonrasında ihtiyaç halinde eleme ve öğütme iĢlemi sonrasında boru hattının hendek içinde 
yastıklama ve/veya gömlekleme iĢleminde kullanılıp kalan miktar geri dolgu iĢlemlerinde 

kullanılacaktır. Tatlı su hattının kazı fazlası hafriyat miktarı, 160cm (64 inç) çapındaki 
borunun birim alanının toplam uzunluğu kadar olacaktır. Buna göre; birim uzunluğa 
tekabül eden boru alanı;  

 

(π x D2) / 4 = (3,14 x (1,60)2) / 4 =  2 m2 olacaktır ve 130.000 metrelik toplam 
uzunluğa sahip tatlı su hattından 130.000m x 2m2 = 260.000 m3 boru hacmi kadar kazı 
fazlası toprak oluĢacaktır. Bununla birlikte, iklimsel ve meteorolojik faktörlerin etkisiyle 
%10 hacim kaybına uğraması muhtemel toplamda çıkan hafriyat atığı (~ 1.170.000 m3) 
miktarının;  

 
1.170.000 m3 – 260.000 m3 = ~ 910.000 m3 geçici depolanan kazı toprağının, 
 
910.000 m3 – 91.000 m3 (%10 kayıp) =  ~ 819.000 m3 toprak geri dolguda 

kullanılabilecek ve en az ~ 260.000 m3 kazı fazlası toprak, hafriyat atığı olarak ilçe 
belediyeleri tarafından tespiti yapılmıĢ hafriyat döküm sahalarına taĢınacaktır.  

 

 
 

ġekil III.1.1. Mevcut ve Planlanan Boru Hattı Hendek Kazısı En Kesit 
 

Tatlı su hattı üzerinde 3 adet yapılması düĢünülen pompa istasyonları, su alma 
yapısından alınan tatlı suyun, tatlı su hattı vasıtasıyla yüzey tesislerine pompaj iĢlemini 
gerçekleĢtiren yapılardır. YaklaĢık 50 m x 50 m boyutlarında olacak ve halihazırda 
kullanılmakta olan tatlı su hattı merkezli 500 m geniĢliğinde oluĢturulacak inĢaat koridoru 
içinde inĢa edilecek olan pompa istasyonlarında inĢaat alanının 30 cm kalınlığında üst 
toprak sıyırılması sonrasında kazı çalıĢmaları yapılacaktır. Toplamda;  

 
3 istasyon x 50 m x 50 m x 0.3 m = 2.250 m3 üst toprak sıyrılarak istasyon yakınında 

izni alınmıĢ alanlarda depolanacak ve eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak 
tutulacaktır. Üst toprak sıyrılması sonrasında; ortalama 5 metre temel kazısı derinliği 
oluĢturulduğunda; 3 istasyon x 50m x 50m x 5m = 37.500 m3 hacminde kazı toprağı 
oluĢacak ve toplam kazı toprağı miktarının %20‟ si pompa istasyonu yapılarının dolgu 
çalıĢmalarında kullanıldığında;  

 
37.500 m3 x 0,2 = 7.500 m3 toprak sonrasında kalan; 

 
37.500 m3 – 7.500 m3 = 30.000 m3 kazı fazlası toprak, pompa istasyonlarından 

hafriyat atığı olarak ilçe belediyeleri tarafından tespiti yapılmıĢ hafriyat döküm sahalarına 
taĢınacaktır.  

3 m 

3 m 
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Tatlı su hattı üzerinde 5 adet yapılması düĢünülen su depolama istasyonları, su 
alma yapısından alınan tatlı suyun, tatlı su hattı üzerinde depolama, basınç düĢürme ve 
debi kontrolü iĢlemini gerçekleĢtiren yapılardır. 2 adet su depolama istasyonu pompa 
istasyonları içinde bulunacağından yaklaĢık 30m x 30m boyutlarında olacak ve halihazırda 
kullanılmakta olan tatlı su hattı merkezli 500 m geniĢliğinde oluĢturulacak inĢaat koridoru 
içinde inĢa edilecek olan 3 su depolama istasyonu inĢaat alanının 30 cm kalınlığında üst 
toprak sıyırılması sonrasında kazı çalıĢmaları yapılacaktır. Toplamda;  

 
3 istasyon x 30 m x 30 m x 0.3 m = 810 m3 üst toprak sıyrılarak istasyon yakınında 

izni alınmıĢ alanlarda depolanacak ve eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak 
tutulacaktır. Üst toprak sıyrılması sonrasında; ortalama 5 metre temel kazısı derinliği 
oluĢturulduğunda; 3 istasyon x 30 m x 30 m x 5 m = 13,500 m3 hacminde kazı toprağı 
oluĢacak ve toplam kazı toprağı miktarının %20‟ si su depolama istasyonu yapılarının 
dolgu çalıĢmalarında kullanıldığında;  

 
13.500 m3 x 0,2 = 2.700 m3 toprak sonrasında kalan; 
 
13.500 m3 – 2.700 m3 = 10.800 m3 kazı fazlası toprak, pompa istasyonlarından 

hafriyat atığı olarak ilçe belediyeleri tarafından tespiti yapılmıĢ hafriyat döküm sahalarına 
taĢınacaktır.  

 
Tuzlu Su Deşarj Hattı 
 
Tuzlu su deĢarj hattı kurulumu süresince yaklaĢık 45 kilometrelik boru hattının 

yaklaĢık 28 metrelik inĢaat koridoru üzerindeki 30 cm kalınlığında üst toprak bölümü 
sıyrılıp depolanmadan kazı faaliyetine baĢlanmayacaktır. Buna göre; sıyrılıp depolanacak 
üst toprak miktarı; 

 
45.000 m x 28 m x 0.3 m = ~ 378.000 m3 olacak ve sıyrılan üst toprak en az            

1 metrelik yığınlar halinde tuzlu su deĢarj hattı boyunca depolanacak ve eski haline 
getirme çalıĢmaları için hazır olarak tutulacaktır.  

 
Üst toprak sıyırma iĢlemi sonrasında baĢlayacak boru hattı hendek kazıları 

sırasında birim uzunlukta e x d = 3 m x 3 m = 9 m2 kazı alanı oluĢturulacak ve 45 km 
uzunluğunda hat boyunca; 

 
9 m2 x 45.000 m = ~ 405.000 m3 kazı toprağı oluĢacaktır. Geçici olarak tuzlu su 

deĢarj hattının yakınında, inĢaat koridoru içinde depolanacak kazı toprakları boru hattı 
kurulumu sonrasında ihtiyaç halinde eleme ve öğütme iĢlemi sonrasında boru hattının 
hendek içinde yastıklama veya gömlekleme iĢleminde kullanılıp kalan miktar geri dolgu 

iĢlemlerinde kullanılacaktır. Tuzlu su deĢarj hattının kazı fazlası hafriyat miktarı,  160 cm 
(64 inç) çapındaki borunun birim alanının toplam uzunluğu kadar olacaktır. Buna göre; 
birim uzunluğa tekabül eden boru alanı;  

 

(π x D2) / 4 = (3,14 x (1,60)2) / 4 =  2 m2 olacaktır ve 45.000 metrelik toplam 
uzunluğa sahip tuzlu su deĢarj hattından 45.000m x 2m2 = ~ 90.000 m3 boru hacmi kadar 
kazı fazlası toprak oluĢacaktır. Bununla birlikte, iklimsel ve meteorolojik faktörlerin etkisiyle 
%10 hacim kaybına uğraması muhtemel toplamda çıkan hafriyat atığı (~ 405.000 m3) 
miktarının;  

 
405.000 m3 – 90.000 m3 = ~ 315.000 m3 geçici depolanan kazı toprağının,    

315.000 m3 – 31.500 m3 (%10 kayıp) = ~ 283.500 m3 toprak geri dolguda kullanılabilecek 
ve en az 90.000 m3 kazı fazlası toprak, hafriyat atığı olarak ilçe belediyeleri tarafından 
tespiti yapılmıĢ hafriyat döküm sahalarına taĢınacaktır.  
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Doğal Gaz Branşman Hattı 
 
Doğal gaz branĢman hattı kurulumu süresince yeni kurulacak olan yüzey tesislerine 

yaklaĢık yaklaĢık 21 kilometrelik boru hattının yaklaĢık 28 metrelik inĢaat koridorları 
üzerindeki 30 cm kalınlığında üst toprak bölümü sıyrılıp depolanmadan kazı faaliyetine 
baĢlanmayacaktır. Buna göre; sıyrılıp depolanacak üst toprak miktarı; 

 
21.000 m x 28 m x 0.3 m = 176.400 m3 olacak ve sıyrılan üst toprak en az 1 metrelik 

yığınlar halinde doğal gaz branĢman hattı boyunca depolanacak ve eski haline getirme 
çalıĢmaları için hazır olarak tutulacaktır.  

 
Üst toprak sıyırma iĢlemi sonrasında baĢlayacak boru hattı hendek kazıları 

sırasında birim uzunlukta e x d = 3 m x 3 m = 9 m2 kazı alanı oluĢturulacak ve 21 km 
uzunluğundaki hat boyunca; 

 
9 m2 x 21.000 m = 189.000 m3 kazı toprağı oluĢacaktır. Geçici olarak doğal gaz 

branĢman hattının yakınında, inĢaat koridoru içinde depolanacak kazı toprakları boru hattı 
kurulumu sonrasında ihtiyaç halinde eleme ve öğütme iĢlemi sonrasında boru hattının 
hendek içinde yastıklama veya gömlekleme iĢleminde kullanılıp kalan miktar geri dolgu 
iĢlemlerinde kullanılacaktır. Doğal gaz branĢman hattının kazı fazlası hafriyat miktarı,       

 101cm (40 inç) çapındaki borunun birim alanının toplam uzunluğu kadar olacaktır. Buna 
göre; birim uzunluğa tekabül eden boru alanı;  

 

(π x D2) / 4 = (3,14 x (1,01)2) / 4 =  0.80 m2 olacaktır ve 21.000 metrelik toplam 
uzunluğa sahip hattan 21.000m x 0,8m2 = ~ 16.800 m3 boru hacmi kadar kazı fazlası 
toprak oluĢacaktır. Bununla birlikte, iklimsel ve meteorolojik faktörlerin etkisiyle %10 hacim 
kaybına uğraması muhtemel toplamda çıkan hafriyat atığı (~ 189.000 m3) miktarının;  

 
189.000 m3 – 16.800 m3 = 172.200 m3 geçici depolanan kazı toprağının,       

172.200 m3 – 17.220 (%10 kayıp) = ~ 154.980 m3 toprak geri dolguda kullanılabilecek, 
 
En az 16.800 m3 kazı fazlası toprak, hafriyat atığı olarak ilçe belediyeleri tarafından 

tespiti yapılmıĢ hafriyat döküm sahalarına taĢınacaktır.  
 
Kuyular Arası Bağlantı Hatları 
 
Proje alanı içinde oluĢturulacak depolama kuyu sahalarında gerekli olan tatlı su, 

tuzlu su eriyiği, doğal gaz ve azot gibi destek gazları bağlantısı için depolama kuyuları 
arasında bağlantı hatları oluĢturulacaktır. Her iki depolama kuyusu arasında çapları          
~ 27 cm ile ~ 42 cm (10 inç ile 16 inç) arasında değiĢen 1 adet tatlı su, 1 adet tuzlu su, 1 
adet doğal gaz aktarma ve 1 adet destek gazı iletim hattı olacaktır. Kuyular arası güvenli 
mesafelere göre uzunlukları belirlenecek olan bağlantı hatları ortalama uzunluklarının   
450 m olması öngörülmekte olup, bu hatlar 50 metrelik inĢaat koridoru üzerinde tesis 
edilecektir. Söz konusu hatların 47 adet olması planlanmakta olup, 30 cm üst toprak 
bölümü sıyrılıp depolanmadan kazı faaliyetine baĢlanmayacaktır. Buna göre; sıyrılıp 
depolanacak üst toprak miktarı; 

 
450 m x 47 x 28 m x 0,3 m = 317.250 m3 olacak ve sıyrılan üst toprak en az             

1 metrelik yığınlar halinde bağlantı hatları boyunca depolanacak ve eski haline getirme 
çalıĢmaları için hazır olarak tutulacaktır.  

 
Üst toprak sıyırma iĢlemi sonrasında baĢlayacak boru hattı hendek kazıları 

sırasında birim uzunlukta e x d = 3m x 3m = 9 m2 kazı alanı oluĢturulacak ve yaklaĢık     
21 km uzunluğundaki hat boyunca; 
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9 m2 x 21.000 m = 189.000 m3 kazı toprağı oluĢacaktır. Geçici olarak doğal gaz 
branĢman hattının yakınında, inĢaat koridoru içinde depolanacak kazı toprakları boru hattı 
kurulumu sonrasında ihtiyaç halinde eleme ve öğütme iĢlemi sonrasında boru hattının 
hendek içinde yastıklama veya gömlekleme iĢleminde kullanılıp kalan miktar geri dolgu 
iĢlemlerinde kullanılacaktır. Söz konusu boruların çapı ortalama 30 cm alındığında, birim 
uzunluğa tekabül eden boru alanları;  

 

(π x D2) / 4 = (3,14 x (0,3)2) / 4 =  0,07 m2 olacaktır ve  ~ 21.000 metrelik toplam 
uzunluğa sahip hatların üzerinde 4 adet boru hattı tesis edileceği için 21.000 m x 0,07 m2 x 
4 = ~ 5.880 m3 boru hacmi kadar kazı fazlası toprak oluĢacaktır. Bununla birlikte, iklimsel 
ve meteorolojik faktörlerin etkisiyle %10 hacim kaybına uğraması muhtemel toplamda 
çıkan hafriyat atığı (~ 189.000 m3) miktarının;  

 
189.000m3 – 5.880m3 = 183.120 m3 geçici depolanan kazı toprağının, 
 

183.120m3 – 18.312 (%10 kayıp) = ~ 164.808 m3 toprak geri dolguda 
kullanılabilecek, 

 

En az 5.880 m3 kazı fazlası toprak ise, kuyu alanlarının ve yüzey tesislerinin 
tesviye iĢlemlerinde kullanılacaktır.  

 
Yüzey Tesisleri 
 
ĠnĢaatı planlanan yüzey tesisinde eritme pompa binası, tuzlu su biriktirme 

havuzları, yangın tankları, kontrol binası, kompresör binası, filtre üniteleri, ısıtma ve 
soğutma sistemleri, yağ ayırıcı üniteler, basınç düĢürücü üniteler, rejenerasyon ünitesi, 
ölçüm üniteleri, dehidratasyon ünitesi, paket atıksu arıtma ünitesi, ofisler, atölye ve sosyal 
alanlar vardır. Bu alanların inĢası sırasında temel kazısı yapılacak olup, 650 m x 800 m 
boyutlarında ki yüzey tesisleri toplamda; e x b = 650m x 800m = 520.000 m2 alana sahip 
olacaktır.  

 
Toplamda 520.000 m3 alandan; 30 cm‟lik; 
 
520.000 m2 x 0.3 m = 156.000 m3 üst toprak sıyrılacak, yüzey tesislerinin yan 

tarafında biriktirilecek ve eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak tutulacaktır.    
  
Aynı Ģekilde yüzey tesislerinde sadece üniteler için yapılacak olan kazı faaliyetleri 

alanın kazı-dolgu ve tesviyesi sırasında oluĢturulan dolgu üzerinde olacağından kazı 
toprağı oluĢumu beklenmemektedir. 

 
Gaz Depolama Alanları 
 
Her biri 100 x 100 m uzunluğunda 48 adet gaz depolama alanının inĢası sırasında 

temel kazısı yapılacak olup, yaklaĢık 100 x 100 m uzunluklarında bir depolama alanının   
e x b = 100 m x 100 m = 10.000 m2 alana sahip olacaktır.  

 
Toplamda 48 adet depolama alanına ait 480.000 m2 alandan; 30 cm‟ lik; 
 
480.000 m2 x 0,3 m = 144.000 m3 üst toprak sıyrılacak ve her bir gaz depolama 

alanının sınırında biriktirilecektir. Aynı Ģekilde gaz depolama alanlarında sadece çamur 
havuzları (10m x 10m) için kazı yapılacak olup alanın kazı-dolgu ve tesviyesi sırasında 
yapılan dolgu üzerinde kazı yapılacağından kazı toprağı oluĢumu beklenmemektedir. 
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III.2. Projenin yol açacağı bitkisel toprak kaybı, projenin peyzaj üzerine etkileri 
ve alınacak önlemler,  proje alanında peyzaj öğeleri yaratmak veya diğer amaçlarla 
yapılacak saha düzenlemelerinin (ağaçlandırmalar,  yeĢil alan düzenlemeleri vb.)  ne 
kadar alanda nasıl yapılacağı, bunun için seçilecek bitki ve ağaç türleri vb.) ve var 
ise peyzaj projesi 

 
Günümüzde nüfus artıĢının meydana getirdiği enerji talebi ve bunu karĢılamak için 

gerçekleĢtirilen projeler çevre üzerinde bir baskı oluĢturmaktadır. Bu baskılardan biri de 

yapılan ve yapılması planlanan enerji projelerinin doğal peyzaj üzerinde 

oluĢturduğu/oluĢturabileceği etkilerdir. Yapılacak çalıĢmalarda „„Peyzaj Onarım 

Planlarının‟‟ hazırlanması ve bu etkilerin değerlendirilmesi, peyzaj elemanlarının 

sürdürülebilirliği açısından büyük önem taĢımaktadır.   

 

Söz konusu projelerde inĢaat ve iĢletme aĢamasında peyzajları korumak ve peyzaj 

öğeleri yaratmak amacıyla peyzaj politikalarını geliĢtirebilmek için karakter-fonksiyon 

temelinde oluĢturulan genel ve ayrıntılı peyzaj koruma stratejileri, peyzaj deseni ile bir 

arada yorumlanmalı ve alana iliĢkin kullanım talepleri ve/veya hedefleri dikkate alınmalıdır 

(ġahin ve diğ. 2014).  

 

Bu bağlamda gerçekleĢtirilecek politikalar peyzaj koruma ve peyzaj onarımı olarak iki 

grupta toplanabilir. Peyzaj koruma çalıĢmaları; peyzajın yapı/karakter, fonksiyon ve 

değiĢimi analizleri ile ortaya çıkan yüksek riskler ve/veya potansiyeller nedeniyle mevcut 

peyzajın korunması ve bakımını kapsayan eylemlerdir. Peyzaj onarımı ise bozunum ya da 

müdahale sonucu yapı ve fonksiyon özellikleri değiĢen peyzajlarda gerçekleĢtirilen eski 

haline getirme (restorasyon), doğaya yeniden kazandırma (rehabilitasyon) ya da yeni 

peyzaj oluĢturma (rejenerasyon) çalıĢmalarının tamamını içeren eylemleri kapsamaktadır 

(ġahin ve diğ. 2014). 

  

Peyzaj onarım çalıĢmalarında, bu eylemlerden hangisinin uygulanacağı ile ilgili 

olarak inĢa edilecek tesis ve inĢaat aktivitelerinin türüne, etkisine, tahribat miktarına ve 

aynı zamanda alanın özelliklerine bağlı olarak gerçekleĢtirilecek peyzaj analizleri 

sonrasında belirlenecek stratejilere göre karar verilerek hedefler belirlenecektir.   

 

Bu kapsamda Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi 

inĢaat dönemi süresince peyzaj ve çevre koruma çalıĢmaları ile inĢaat döneminde ve 

sonrasında doğal peyzajın iĢlev ve yapısında oluĢacak değiĢikliklerin (yeni alanların, 

lekelerin ve koridorların oluĢması vb.) mevcut yapı ile uyumlu hale getirilmesi ve etkilerin 

minimize edilmesi amacıyla saha düzenlemeleri gerçekleĢtirilecektir. Bu çalıĢmalar 

sırasında öncelikli olarak mevcut yapıda oluĢabilecek tahribatı en aza indirgemek 

sonrasında da düzeltmek için gerekli önlemler alınacaktır. 

 

Bu doğrultuda proje alanında inĢaat çalıĢmalarının baĢlamasıyla beraber, çevresel 

koruma ve uygulama çalıĢmalarının da baĢlaması gerekmektedir. ĠnĢaat sonrasında 

yapılacak onarım, düzenleme ve iyileĢtirme çalıĢmalarının baĢarılı olabilmesi büyük bir 

oranda bu duruma bağlıdır. Bu bağlamda; planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında 

çalıĢma alanı sınırlarının belirlenmesi, üst toprak sıyrılması ve depolanması, gerek 

duyulan ortamlarda geçici erozyon önlemlerinin alınması ve sedimantasyon kontrolü 

çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir. Bu çalıĢmalara ait gerçekleĢtirilecek uygulamalar aĢağıda 

detaylı olarak verilmiĢtir. 
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ÇalıĢma Alanı Sınırlarının Belirlenmesi 

ĠnĢaat döneminde sahada çalıĢacak personelin alanın doğal peyzaj değerleri 
hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Bunun için yapılacak ilk Ģey; 
tüm çalıĢanların çevre eğitimi alması, Ģantiye sahalarının belirli noktalarına afiĢ, poster vb. 
görsel iletiĢim araçlarının asılması, doğal yapının daha fazla bozulmaması için çalıĢma ve 
Ģantiye alanlarına ait sınırların belirlenerek tüm personelin bu alanların dıĢında hem inĢai 
(izinsiz yollar açmak, ekstra alan kullanımı vb.) hem de sosyal (her türlü avcılık faaliyetleri, 
ateĢ yakmak vb.) boyutta hiçbir Ģekilde faaliyette bulunmamasıdır. Özellikle planlanan 
proje alanının büyük bir kısmının yoğunlukla tarım arazileri ve mera alanları içinde olduğu 
düĢünülürse, bu önlemlerin alınması kaçınılmazdır. 

Üst Toprak Sıyırma ve Depolama 

Toprak, insanların yiyecek, içecek, yakacak, giyecek gibi her türlü ihtiyaçlarını 
karĢılayan, ancak üretilmesi mümkün olmayan bir üretim faktörüdür. Toprak, ana kayanın 
parçalanması ve ufalanmasından oluĢan ve regolit diye adlandırılan bir materyaldir. Ġklim, 
canlılar, ana madde, topografya ve zaman, toprak oluĢumunu sağlayan ana etmenler 
olarak sıralanabilir. 

 
Peyzaj onarım planlarında toprak denilince, üst toprağın ve kazı fazlası alt toprağın 

yönetimi değerlendirilmekte olup, inĢaat aĢamasındaki çalıĢmalarda temel hedef proje 
süresince faaliyet alanlarında yer alan üst toprağın korunması ve proje sonrasında hiçbir 
zarar görmeden eski yerine iade edilmesidir.  

 
Bitki köklerinin esas geliĢim bölgesi olan üst toprak, maksimum organik madde, 

mineral maddeler, tohumlar, mikroorganizmalar içeren bitkilerin besin ve su madde 
ihtiyaçlarını karĢılayan, sürülen ve iĢlenen canlı bir katmandır (ġekil III.2.1.). Bu nedenle 
üst toprağın özelliklerinin, kalitesinin, özellikle yapısının, gerekli tüm toprak muhafaza 
önlemleri alınarak korunması ve projeden etkilenen alanlarda gerekli düzenlemeler 
yapılarak serilmesi inĢaat sonrası gerçekleĢtirilecek bitkilendirme çalıĢmalarının baĢarı 
oranı için büyük önem arz etmektedir. Ayrıca üst toprak alanda yer alan bitkiler için doğal 
bir tohum gen bankası olup, bitkisel döngünün devam ettirilmesi açısından önemlidir. Bu 
nedenler ile inĢaat döneminde dikkat edilmesi gereken en önemli aĢama iyi bir „„Üst 
Toprak Yönetimi‟‟dir. 

 

 

ġekil III.2.1. Peyzaj Onarım ÇalıĢmalarında, Üst Toprak Katmanı 
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Proje kapsamında inĢaat çalıĢması yapılacak tüm alanlarda uygun toprak 
koĢullarında (dik ve yan eğimli alanlarda dahil) üst toprağın sıyrılması ve inĢaat süresince 
alt toprakla karıĢmayacak, kirletici ve yabancı maddelerin karıĢmaması sağlanacak ve 
kayıplarını önleyecek Ģekilde gerekli önlemler alınarak korunması gerekmektedir. Proje 
alanında mevcut olan üst toprağı korumak için inĢaat çalıĢmaları süresince, toprak sıyırma 
ve depolama iĢlemleri esnasında aĢağıda verilen hususlara maksimum seviyede dikkat 
edilecektir. Bunlar: 

 
-  Tarım arazileri dıĢında kalan alanlarda üst toprak minimum 15 cm, maksimum    

30 cm derinliğe kadar sıyrılacaktır (ġekil III.2.2.). Tarım arazilerinde toprak derinliği 45 cm 
derinliğe kadar ulaĢabilmekte olup, bu alanlarda üst toprak en fazla 45 cm derinliğe kadar 
sıyrılmalıdır. Üst toprak derinliğinin 15 cm„den daha az olduğu yerlerde, üst toprağın 
tamamı dikkatlice sıyrılacaktır. Üst toprak sıyırma çalıĢmalarına ait örnekler                 
ġekil III.2.3.‟de verilmiĢtir. 

 

  

 
ġekil III.2.2. Üst Toprak Sıyırma ÇalıĢmaları, Sıyırma Derinliği Kontrolü, Fotoğraflar: B. ERDEM, 2015 

 

   
ġekil III.2.3. ĠnĢaat Döneminde Bitkisel (Üst) Toprağın Sıyrılması ÇalıĢmaları, Fotoğraf: B. ERDEM, 2015 

 

 -  Üst toprak örtüsünün kayalık ve taĢlık karakterde olduğu bölgelerde, öncelikle üst 
toprak yığınları içerisinde yer alan kaya ve taĢ blokları alınıp ayrı bir yerde depolandıktan 
sonra üst toprak sıyırma çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir (ġekil III.2.4.). 
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ġekil III.2.4. TaĢlık Alanlarda Üst Toprak Sıyırma ÇalıĢmaları, Fotoğraf: B. ERDEM, 2015 

 

-  Üst toprak, araç ve iĢ makinelerinin sıkıĢtırmayacağı veya kirlenmeye maruz 
kalmayacağı yerlerde, kayıplarını ve/veya bozulmasını en düĢük düzeyde tutacak 
koĢullarda depolanacaktır (ġekil III.2.5.). Üst toprak alt toprakla karıĢtırılmayacak, ayrı 
yerlerde depolanacak ve olası karıĢımların önlenmesi taĢ tahkimat, geotekstil kaplama, silt 
kafes vb. uygulamalar yapılacaktır. 
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ġekil III.2.5. Üst Toprak Depolama Yöntemleri Kapsamında; a- TaĢ Tahkimat, b, c- Geotekstil Kaplama ve d, e, f- 
Silt Kafes Uygulamaları, Fotoğraflar: B. ERDEM, 2006  

 
-  Ayrıca üst toprak yığınları olası zararlara karĢı korunmak için gerekli uyarı ve ikaz 

levhaları konularak tanımlanacaktır (ġekil III.2.6.).  
 
- Üst toprak, serbestçe drene olabilecek Ģekilde yerleĢtirilecek ve yığınların 

çevresinde yıkanan suların drene olabilmesi için drenaj kanalları açılacaktır. Açılan drenaj 
kanalları doğal drenajlara ve yüzey suyu akıĢ noktalarına bağlanacaktır. Bu bağlantı 
noktalarında tahliye yapıları, çıkıĢ noktaları oluĢturularak olası aĢınımlar azaltılacaktır 
(ġekil III.2.7.). 

 
 

a b 

c d 

e f 
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ġekil III.2.6. Üst Toprak Depolama Alanlarında GerçekleĢtirilen Levhalama ÇalıĢmaları Fotoğraflar: B. ERDEM, 

2014 

 

  

 
ġekil III.2.7. Üst Toprak Depolama Alanlarında Açılan Drenaj Kanalları, Fotoğraflar: B. ERDEM, 2015 

 
-  Makul geçiĢlere izin vermek amacıyla (hayvan geçiĢleri, araç geçiĢleri vb.) ve 

yüzey suyunun yığının yanında birikebileceği alçak alanlarda üst toprak kümesinde 
açıklıklar bırakılacaktır (ġekil III.2.8.). 

 

  

 
ġekil III.2.8. Üst Toprak Depolama Alanlarında, Yığınlar Arasında Bırakılan Açıklıklar Fotoğraflar: B. ERDEM, 2015 

 
-  Stok alanlarında üst toprak yığınları 2 m‟den yüksek olmayan, yamaç eğimleri 

45º‟den küçük yığınlar halinde depolanacaktır (ġekil III.2.9.). 
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ġekil III.2.9. Üst Toprak Depolama Alanlarında ġev Açısının ve Yığınların Yüksekliğinin Ölçüm Yoluyla Kontrol 

Edilmesi, Fotoğraflar: B. ERDEM, 2015 

 
-  Yığının üstü, yağıĢın içeri iĢlemesini azaltacak, ama havasız (anaerobik) 

koĢulların geliĢimini engelleyecek düzeyde, hafifçe sıkıĢtırılacaktır (ġekil III.2.10.). 
 

  

 
ġekil III.2.10. Üst Toprak Depolama Alanlarında, Yığınların SıkıĢtırılması ÇalıĢmaları Fotoğraflar: B. ERDEM, 2015 

 

- Gerek olduğunda, dıĢ çevresine stabilizasyon destekleri yerleĢtirilerek, 
taĢkınlardan korunması sağlanacaktır (ġekil III.2.11.). 

 

  

 
ġekil III.2.11. Üst Toprak Depolama Alanlarında, Koruma Amaçlı GerçekleĢtirilen Silt Kafes Uygulamaları 

Fotoğraflar: B. ERDEM, 2015 
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- Üst toprak hiçbir Ģekilde yataklama ve dolgu materyali olarak kullanılmayacaktır. 
 
Böylelikle inĢaat sonrasında bitkilendirme sürecinde; bitki geliĢimi için en önemli 

faktör olan toprak (verimli/üst toprak katmanı) korunarak kayıpları engellenecek, dikim için 
uygun ortamlar sağlanmıĢ olacaktır.  

 
Alt Toprak TaĢıma ve Depolama  

Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında miktarları Bölüm III.1.‟de verilen boru 
hatlarına ait hendek kazıları ile pompa istasyonları, su depolama tankları ve kuyu 
alanlarına ait kazı çalıĢmaları sonucu oluĢan alt topraklar hafriyat atığı olarak ilçe 
belediyeleri tarafından tespiti yapılmıĢ hafriyat döküm sahalarına taĢınacaktır. Alt ve üst 
toprağın depolanması için ekstra alanlara ihtiyaç olması durumunda ÇED kapsamında 
gerekli iĢlemler yürütülerek izinler alınacaktır. 

 
Geçici Erozyon Önlemlerinin Alınması 

ĠnĢaat boyunca dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konuda proje alanlarının 
erozyon açısından değerlendirilmesidir. ĠnĢaat aktiviteleri sırasında özellikle kazı 
bölgelerinde ve depolama alanlarında; 

 
- Üst toprak sıyrıldığı için, 

- Yüzey örtüsü ve ağaçlık alanlar tahrip olduğu için, 

- Mevcut bitki örtüsü kaldırıldığı için, 

- Arazi topografyası değiĢtirildiği için ve 

- Mevcut stabil arazi plastiği bozulduğu için inĢaat tamamlanana kadar gerekli 
geçici erozyon önlemleri alınmalıdır.  
 

Proje kapsamında yer alan tesislerin inĢa edileceği alanlar genel itibariyle düz ve 
hareketli olmayan bir jeomorfolojik yapıya sahip olduğu için proje boyunca çok ciddi bir 
erozyon riski beklenmemektedir. Ancak, hafriyat depolama sahalarında ve kazı 
bölgelerinde toprak erozyonu meydana gelme olasılığına karĢılık, tedbir amaçlı erozyon 
kontrol önlemlerin alınması gerekmektedir. Aksi takdirde beklenmedik bir durum 
karĢısında; toprak kaybına ve arazi veriminin düĢmesine, sediman taĢınması ile 
akarsularda su kalitesinin düĢmesine ve oluĢabilecek bir kayma ile jeomorfolojik 
değiĢikliklere neden olunabilir. 

 
Bu nedenle inĢaat çalıĢmaları sırasında üst toprak sıyrıldıktan sonra öncelikle, alt 

toprağın kaldırılması erozyona neden olmayacak ve erozyondan etkilenmeyecek biçimde 
olacaktır. Arazinin hazırlanması, inĢaat ve tesis aĢamasındaki faaliyetler kapsamında 
aĢağıdaki geçici erozyon önlemleri yürütülecektir: 

 
- Yüzey akıĢını kesintiye uğratmak ve tabanın oyulmasını önlemek amacıyla 

malzeme birikintileri bırakılacaktır (ġekil III.2.12.). 

- Eğimlerin kesilmesi gerektiğinde mini savaklar oluĢturulacak, bu savaklar eğim 

boyunca akıntının aĢağıya deĢarjını sağlayacaktır. 

- Çökmeler, toprak kayıpları gibi durumların önlenmesi için sürekli izleme 

yapılacaktır.  

Alınacak bu önlemler hem inĢaat sırasında tehlikeli bir durumla karĢılaĢmamak 
(göçük, heyelan, yıkılma vb.) hem de arazi topografyasında daha fazla zararlar 
oluĢmasına engel olmak için yapılması zorunlu olan uygulamalardır. 
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 ġekil III.2.12.  Erozyon Önleme Yöntemleri Kapsamında OluĢturulan Malzeme Birikintileri ve Ġstifleri 
 
Sedimantasyon Kontrol 

Proje alanında oluĢabilecek toprak erozyonu sonucu meydana gelen sedimanlar en 
yakın çevrede bulunan su kaynaklarını kirletebilir (ġekil III.2.13.). Bu riskin bulunduğu; su 
geçiĢlerinde ve faaliyet alanlarının bir su yatağı ile kesiĢtiği veya paralel olduğu yerlerde 
sedimanlı su giriĢini engellemek üzere sediman önleyici, silt kafes veya saman balyası 
engeli biçiminde düzenekler kurulacaktır (ġekil III.2.14.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
ġekil III.2.13. Sedimanlardan Kaynaklı Su Kirliliğini Azaltma ve Önleme Yöntemleri; Silt kafes, Saman balyası  ġekil: 

B. ERDEM, 2011 

 

Dere akış yönü 

Saman Balyası  

Silt Kafes 

Sedimantasyon  
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Üst toprağın sıyrıldığı ve bitki örtüsünün tahrip olduğu kısımlarda yağıĢlı dönemde 
çıplak kalması beklenen sahalarda sediman filtreleri ve tutucu düzenekler uygulanabilir 
çözümlerdir. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi 
kapsamında bölgedeki en önemli yüzeysel suları kuzeydoğuya doğru Peçenek Dere 
(Bostanlık D.), Camızlıközü Dere, Çırçıl Dere, Karasakal Dere, Karacaören Dere, 
Kocabağ Dere, Çelikgöl Dere, Kocaöz Dere, Derin Dere ve Küçükhortu Deresi olarak 
sayılabilir. Ayrıca su alma yapısı inĢası sırasında Hirfanlı Barajı da dikkat edilmesi 
gereken en önemli su kaynağıdır. DeğiĢen koĢullara ve inĢaat faaliyetlerine bağlı olarak 
inĢaat çalıĢmaları boyunca sedimantasyon riski olan alanlarda ve özellikle olası su deĢarj 
iĢlemleri sırasında mutlaka gerekli önlemler alınmalıdır. 

 
 

ġekil III.2.14. Sedimantasyon Kontrolünde Silt Kafes Uygulaması          Fotoğraf: B. ERDEM, 2005 

 
ĠnĢaat sırasında alınan çevre koruma önlemleri ve gerçekleĢtirilen uygulamalar 

sayesinde daha az alanın zarara uğradığı, inĢaat çalıĢmalarının kontrollü ve çevreye 
saygılı bir Ģekilde ilerlediği görülmektedir. Ayrıca inĢaat sonrası yapılacak peyzaj 
düzenleme çalıĢmaları ile inĢaat boyunca zarar gören ve tahrip olan alanların kendini 
daha kısa sürede onarabildiği görülmektedir. Bu nedenle yukarda belirtilen hususlara 
dikkat edilmesi doğal çevrenin korunması ve ekosistemin devamlılığı açısından büyük 
önem arz etmektedir.  

 
ĠnĢaat çalıĢmaları tamamlandıktan sonra bu alanların onarılması ve rehabilite 

edilmesi çalıĢmalarına baĢlanacaktır. Bu kapsamda arazide yapılacak ilk çalıĢma 
konturlama çalıĢmalarıdır. Bu kapsamda arazi hazırlık çalıĢmaları baĢlamadan önce 
çekilen, tesis ünitelerinin yapılacağı alanlara ait fotoğraflardan yararlanılacaktır. Bu 
çalıĢmalar sırasında mümkün olduğunca alanın çevresinde bulunan mevcut konturlara (eĢ 
yükselti eğrilerine) uyulmaya çalıĢılacaktır. 
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Konturlama çalıĢmalarından sonra gerekli noktalarda hem toprak altında hem de 
yüzeyde drenaj sistemleri oluĢturularak inĢaat öncesi dönemde sıyrılan üst toprak 
serilmesi çalıĢmalarına baĢlanacaktır. 

 
Ancak inĢaat dönemince sıyrılan ve korunan üst toprağın serilmesi aĢamasında 

gerekli durumlarda erozyona karĢı önlemler alınacaktır. Erozyon önlemede en etkin yol 
bitki örtüsünün yetiĢtirilmesidir. Alanda yapılacak bitkilendirme çalıĢmaları sırasında 
gerekli durumlarda ağaç dikimi veya tohumlama iĢlemleri sırasında gübreleme, 
hydroseeding vb. gibi ilave tedbirler alınması gerekmektedir. 
 

ĠnĢaat sonrası onarım ve rehabilitasyon çalıĢmaları boyunca yukarda bahsedilen 
aĢamalar kapsamında sırasıyla; 

 

 Alanda sıyrılan üst toprak stabil hale getirilecektir. 

 Proje alanında, doğal bitki örtüsü değerlendirilerek alanı temsil eden öncü, 

katılımcı ve hakim türler tespit edilecektir. 

 Tespit edilen bu türler ağaç, ağaççık, çalı ve orman alt örtüsü olarak 

sınıflandırılacaktır. 

 Proje alanında yapılacak olan rehabilitasyon çalıĢmaları, bu türlerin tespiti 

doğrultusunda, alana uyumlu olarak gerçekleĢtirilecektir.  

  
Böylelikle; 
 

 Projenin, proje inĢaat ve kullanım süreci içerisinde çevreye olan etkilerini en aza 

indirgeyerek, alanda sürdürülebilirliği desteklenecek, 

 ĠnĢaat ve iĢletme aĢamasında kaldırılan bitki örtüsü, sıyrılan üst toprak ve eğim 

nedeniyle oluĢabilecek erozyon riskine karĢı, erozyon kontrolünü sağlanacak, 

 Bölgesel ve yerel karakter pekiĢtirilecek, 

 Proje gerçekleĢtirildikten sonra, alanda arzu edilen mevcut görüntüye yakın bir 

görüntü oluĢturulacak ve 

 Görüntü kirliliği oluĢturabilecek yapılar (yüzey tesisleri, pompa istasyonları, su 

depolama tankları ve ilgili üniteler) perdelenecektir. 

 
Bu bağlamda üst örtü toprağın serilmesi ve erozyon önlemlerinin alınmasının 

ardından en önemli aĢama bitkilendirme sürecidir. Proje kapsamında gerçekleĢtirilecek 
olan bitkilendirme aktiviteleri ile ilgili yapılacak çalıĢmalar ve uygulamalar aĢağıda detaylı 
olarak verilmiĢtir.  

 
Bitkilendirme Süreci 

Peyzaj onarım çalıĢmalarında doğru mühendislik ve teknik uygulamalarıyla birlikte 
en önemli ana unsurlardan biri de bitki materyalidir. Bitki materyali peyzaj onarım 
çalıĢmalarında doğru kullanılmadığı takdirde hem çalıĢmanın baĢarısız olmasına hem de 
istenmeyen peyzaj ortamlarının oluĢmasına neden olacaktır. Bu nedenle onarım 
çalıĢmalarında kullanılacak bitki türlerinin doğru seçimi, seçilen bitkilerin dikim 
talimatlarına ve yöntemlerine uygun Ģekilde yapılması gerekmektedir.  

 
Peyzaj onarım çalıĢmalarının temel amacı; inĢaattan kaynaklı zarar görebilecek, 

peyzajların onarılması, inĢaat boyunca çevre üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılması ve 
doğal yapıya uygun yeni kullanım alanlarının oluĢturulmasını kapsamaktadır. Yapılacak 
uygulamalarda onarım çalıĢmalarının amacına uygun bitki seçimi çok önemlidir. 
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Ayrıca bitki seçimi sürecinde her ne kadar fonksiyon ön planda olsa da görsellikte 
göz ardı edilmemelidir. Kullanılacak bitkilerde; ölçü, form, doku ve renk özellikleri çok 
önemlidir (Tablo III.2.1.). Doğal bitki örtüsü ile onarımda kullanılacak bitkiler arasında her 
açıdan uyum olmalıdır. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı 
Projesi kapsamında peyzaj onarım çalıĢmalarında öncelikle inĢaat alanında yer alan bitki 
türlerinden yararlanılacak, bunun dıĢında da Aksaray Orman ĠĢletme Müdürlüğü‟nün 
önerdiği bitki türleri tercih edilecektir. Böylelikle hem onarım çalıĢmalarının baĢarısı 
artacak hem de yapılan çalıĢmalar doğal yapıyla uyumlu olacaktır. Bitkilendirme 
çalıĢmalarında kullanılacak doğal bitki türleri ve/veya diğer türler bölgeye en yakın özel ve 
resmi fidanlıklardan temin edilecektir. 

 
Özel durumlarda uzman görüĢleri alındıktan sonra alanda ekolojik rekabet 

yaratmayacak Ģekilde farklı bitki türleri de kullanılabilecektir. Ancak bu bitki türlerinin alana 
uygun olması ve doğal yapıya sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde, hem görsel hem 
de fonksiyonel açıdan baĢarısız bir çalıĢmayla karĢılaĢılması kaçınılmazdır.  

 
Tablo III.2.1. Bitki Özellikleri ve Sınıflandırılması  
 

Bitki Özellikleri Sınıflandırma 

Ölçü Yer örtücü bitkiler Çalılar (bodur, küçük, orta, büyük) Ağaçlar (küçük, büyük) 

Form 

Yükseklik GeniĢlik Oranı DıĢ Hatlarına Göre Hacimsel Özelliklere Göre 

Yatay Dikey 
Kare, Yuvarlak, Elips, Oval, Üçgen, 

BeĢgen, Düzensiz vb. 
Küre, Elipsoid, Sütün, 

Konikal vb. 

Doku Kaba Orta Ġnce 

Renk Çiçek Rengi Yaprak Rengi Gövde Rengi 

 

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında; 
proje alanının iklim ve toprak özelliklerinde ki kısıtlayıcılar nedeniyle çalıĢmada daha çok 
kuraklığa ve sert iklim koĢullarına dayanaklı yapraklı bitkilerin kullanılması önerilmektedir. 
Yapraklı ağaç ve çalıların arasında mutlaka iğne yapraklı/ibreli ağaç ve çalılar da 
kullanılmalıdır. Bu uygulama monotonluğu ortadan kaldırırken aynı zamanda bitkilendirme 
baĢarısının artmasını sağlayacaktır. Bitkilendirme de alanın mevcut dokusu ve arazi 
kullanımları göz önünde bulundurulduğunda renk olarak yeĢil ve tonları ağırlıklı olarak 
kullanılmalıdır. Ayrıca inĢaat ve iĢletme döneminde gerçekleĢtirilen bitkilendirme 
çalıĢmaları sırasında proje yapıları yakın çevresinde köklerin yapılara zarar verebileceği 
ihtimali göz önünde bulundurularak büyük ağaçların kullanımı buna göre 
değerlendirilmelidir. 

 
Uygulama aĢamasında bitki materyalinin doğru tekniklerle dikimi baĢarı yüzdesini 

artırarak, zaman ve ekonomi açısından tasarruf sağlayacaktır. Bir dikimin baĢarıya 
ulaĢması aĢamasında bitki türü kadar, dikim yöntemlerinin doğru ve uygulamayı yapan 
personelin uzman olması gerekmektedir. Doğru ve baĢarılı bir dikim için; 
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- Alanın ve toprak hazırlığının yapılması, 

- Alana uygun, sağlıklı ve formlu fidanların kullanılması, 

- Fidanların dikiminden önce köklerin budaması (ters dönmüĢ, fazla uzamıĢ), 

uygun derinlik ve geniĢlikte çukur açılması (ġekil III.2.15.), 

 
 

 
 

ġekil III.2.15. (a) Fidan Köklerinin Budanması, (b) Ġğne Yapraklı Fidanların, (c) Yapraklı Fidanların ve (d) 
Çalıların Dikimi  

 

b 

a 
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ġekil III.2.15. (devamı). (a) Fidan Köklerinin Budanması, (b) Ġğne Yapraklı Fidanların, (c) Yapraklı Fidanların ve 

(d) Çalıların Dikimi  

 
- Uygun dikim zamanın seçilmesi, 

- Fidanlar arasındaki mesafenin bitkinin alacağı son formuna göre bırakılması 

(ġekil III.2.16.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil III.2.16. (a) Ġğne Yapraklı, (b) Yapraklı Fidanlar ve (c) Çalılar Ġçin Dikim Aralığı 

 

 

 

 

 

1-2m. 

1-2m. 
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m. 
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- Uygun dikim tekniğinin seçilerek kullanılmasıdır.  

Proje kapsamında fidan ve çalıların dikiminde çukur dikim tekniği kullanılacaktır 
(ġekil III.2.17.). 

 

 
 
ġekil III.2.17. Çukur Dikim Tekniği 

 
Hatalı dikim; bitki materyalinin zarar görmesi sonucu ölmesine ya da yavaĢ 

büyümesine ve bunun sonucunda onarım çalıĢmasının baĢarısının düĢmesine neden 
olacaktır. Dikim sırasında sıkça yapılan hatalar yeterli derinlikte çukur açılmaması, 
çukurun çok büyük açılması, köklerin dıĢarıda kalması ve çukur içinde ters dönmesi vb. 
Ģeklinde sıralanabilir (ġekil III.2.18.).  

 

 
 
ġekil III.2.18. Çukur Dikim Sırasında Yapılan Uygulama Hataları 

 
Ayrıca yapılacak bitkilendirme çalıĢmaları ile inĢaat sonrasında oluĢacak yeni 

lekelerin ve koridorların görsel açıdan olumsuz etkilerini minimize edilmesi için sütun ve 
piramit formlu ağaç ve çalılarla perdeleme çalıĢmaları yapılacaktır (ġekil III.2.19.). 
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ġekil III.2.19. Peyzaj Onarım ÇalıĢmalarında Kullanılması Planlanan Örnek Bitkisel Perdeler 

 
Peyzaj onarım çalıĢmaları tamamlandıktan sonra iĢletme dönemi boyunca bakım 

süreci de çok önemli bir aĢamadır. Onarım çalıĢmalarında canlı bir eleman olan bitki ile 
çalıĢıldığı için uygulama alanlarının periyodik olarak kontrolü yapılmalı, zarar gören, 
tutmayan bitkiler yenileriyle değiĢtirilmelidir. Burada özellikle vejetasyon eski haline gelene 
kadar, yüzey kaplaması sağlanana kadar iĢletme döneminde görev yapacak bir personelin 
uygulama alanını periyodik olarak kontrol etmesi gerekmektedir. Gerekli durumlarda; 
sulama, gübreleme, budama, ilaçlama, dıĢ etkilerden koruma vb. bakım çalıĢmaları 
gerçekleĢtirilmelidir. 

 
III.3. Yüzey tesislerinin zemin geçirimsizliği, zemin sızdırmazlığının sağlanması 

için yapılacak iĢlemler ve alınacak önlemler 
 
Yüzey tesislerinin inĢası sırasında zemin sızdırmazlığı ve geçirimsizliğine yönelik 

yapı temellerinde grobeton üzerine temel altı bohçalama yalıtımı membran türü malzeme 
ile yapılarak koruma betonu atılacak ve üzerine temel donatı malzemesi yerleĢtirilerek 
temel betonu dökülecektir. Yüzey tesislerine ait tank ve havuz içleri izolasyon malzemesi 
ile tecrit edilecektir. Ayrıca cam takviyeli plastik borulardan oluĢan tuzlu su deĢarj boru 
hattı ile doğal gaz branĢman hatları için açılacak hendek içleri gerektiğinde geotekstil 
malzemeler ile kaplanarak zemin sızdırmazlığı sağlanacak ve boru hatlarının 
sızdırmazlığı, hattın kurulumu sonrasında yapılacak hidrolik testlerle kontrol edilecektir.  

 
III.4. Tesiste kötü hava Ģartlarında (yağıĢlı, kuru, soğuk hava vs.) yapılacak 

çalıĢmalar 
 

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ve Planlanan Kapasite ArtıĢı 
Projesine ait tesis ve üniteler Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez 
ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren ilçesi sınırları içerisinde yer almakta 
olup, söz konusu alanlar genel iklim özellikleri itibarıyla sert kıĢ aylarının ve yazın da 
kuraklığın görüldüğü bölgelerde kalmaktadır. 
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Yüzey tesislerinin yer alacağı Aksaray ili orta iklim kuĢağında olup, soğuk, karasal 
iklim tipine sahiptir. Yazları sıcak ve kurak, kıĢları soğuk ve yağıĢlıktır. YağıĢlar genellikle 
ilkbahar ve kıĢ aylarında görülmektedir.  Ortalama yağıĢ miktarı (son 40 yıl) 340 mm  
(kg/m²)‟dir. Yaz-kıĢ ve gece-gündüz sıcaklık farkları çok fazladır. Yaz aylarında nem az 
olup, sıcaklık ve rüzgar Ģiddetinin fazla olmamasından dolayı buharlaĢma miktarı 
yüksektir. Kar erimeleri ilkbahar aylarında taĢkınlar ve toprak kaymalarına neden 
olmaktadır. 

 

Planlanan proje kapsamında hem inĢaat döneminde hem de iĢletme döneminde 
çalıĢma alanlarında ve tesiste kötü hava Ģartlarında; 

 

- Tesis içi yaya yolları sürekli olarak temizlenecek ve açık tutulacak, 

- Ana eriĢim yolları ve tesis içi yollar proje araçlarının yol güvenliği için tuzlanacak 
ve temizlenecek, 

- Acil durumlar için eriĢim yolları sürekli olarak açık tutulacak, 

- Tesiste kötü hava koĢullarında meydana gelebilecek acil durum için haberleĢme 
ve iletiĢim olanakları (uydu telefonu, telsiz sistemi vb.) sürekli olarak hazır 
bulundurulacak,   

- Proje de görevli araçların hız limitleri kötü hava koĢullarına göre güvenli sürüĢ 
için düĢürülecek ve 

- Kötü hava Ģartlarında oluĢabilecek kaza ve riskler için sahada sürekli olarak 
görev yapan bir Acil Müdahale Ekibi (AME) ve ekipmanı bulundurulacaktır. 

 
Ayrıca tesiste kötü hava Ģartlarında Bölüm III.25 ve Bölüm III.27‟de belirtilen 

hususlara da azami derece de dikkat edilecektir. 
 
ĠĢletme aĢamasında tesiste kullanılacak olan ünitelerde kötü hava koĢulları için 

ısıtma, soğutma ve koruma sistemleri ile acil durumlar için yedek üniteler tesis edilecek 
olup, kötü hava koĢullarından kaynaklı proses üzerinde olumsuz bir etki 
beklenmemektedir.   

 
III.5. Olası taĢkın riski ve alınacak önlemler (her türlü taĢkın riskine karĢı 

alınacak önlemlerin kimin tarafından alınacağı ve oluĢacak zararların tazmininde 
uygulanacak prosedür açıklanmalıdır) 

 

Proje kapsamında planlanan alanlar içinde Aksaray, Konya ve Ankara Valilikleri Ġl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde yapılan arĢiv taramalarında herhangi bir taĢkın riski ve 
taĢkın sebepli Afete Maruz Bölge (AMB) Kararı tespit edilmemiĢtir (Bkz. Ek-1.17, Ek-1.18 
ve Ek-1.19). Planlanan ana yüzey tesis alanı, sondaj alanları, doğalgaz branĢman ve tuzlu 
su deĢarj hattı boyunca taĢkına sebep verebilecek herhangi bir yüzey suyu 
bulunmamaktadır. Ancak tatlı su temin hattı güzergahı boyunca özellikle alanın 
kuzeydoğusundaki dağlık alanlarda yer yer yüzey suyu geçiĢleri bulunmaktadır.  

 
Dolayısıyla faaliyet kapsamında gerçekleĢtirilecek kazı, depolama, nakliye gibi 

faaliyetlerde çevredeki dere yataklarına malzeme ve pasa dökülmeyecek, dere yataklarına 
müdahale edilmeyecek, dere yatakları değiĢtirilmeyecek, yatak kesitleri daraltılmayacak, 
dere akıĢını etkileyecek herhangi bir faaliyette bulunulmayacak ve 2006/27 sayılı “Dere 
Yatakları ve TaĢkınlar” ile ilgili BaĢbakanlık Genelgesi‟nde belirtilen hükümlere 
uyulacaktır. Boru hatlarının akarsu ve kuru dereleri kestiği yerlerde suyun akıĢ istikametini 
ve derenin doğal yatağını bozmayacak niteliklerde sanat yapıları ile geçiĢ sağlanacaktır.  
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Ayrıca kati proje ve uygulama projeleri oluĢturulurken standart zamanlarda gözlenen 
en yüksek yağıĢ değerleri ve bin yıllık taĢkın debileri dikkate alınacak olası aĢırı 
yağıĢlarda oluĢabilecek çevre yüzey ve taĢkın sularına karĢı tüm tedbirler yüklenici 
kuruluĢ tarafından alınacaktır.  

 

III.6. Projenin inĢaat ve iĢletme döneminde su temini sistemi planı, suyun 
nereden temin edileceği, suyun temin edileceği kaynaklardan alınacak su miktarı ve 
bu suların kullanım amaçlarına göre miktarları ve alınacak izinler (faaliyet 
kapsamında kullanılacak su miktarları saatlik, günlük ve yıllık bazlarda ayrı ayrı 
hesaplanmalı ve suyun kullanıldığı ünite-kullanım amacı-kullanım kaynağı-kullanım 
miktarı (saatlik, günlük ve yıllık) parametrelerini gösteren bir tablo Ģeklinde 
sunulmalıdır)   

 
Planlanan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi 

kapsamında arazi hazırlık inĢaat çalıĢmalarında 500 kiĢi ve iĢletme aĢamasında Tuz Gölü 
Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Projesi de dahil olmak üzere toplam 100 kiĢi 
çalıĢacaktır. Bu personellerin ihtiyaçları inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı 
Doğal Gaz Depolama Tesisine ait kamp sahası ve kapasite artıĢı projesi kapsamında 
tesis edilecek olan benzer özellikteki kamp sahalarından karĢılanacaktır. 

 

ĠnĢaat ve iĢletme aĢamasında çalıĢacak personelin su ihtiyaçlarının karĢılanması da  
inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinde olduğu 
gibi Sultanhanı Belediyesinden tankerlerle satın alınarak temin edilecektir. Ayrıca kapasite 
artıĢı projesi kapsamında ihtiyaç duyulması halinde iki adet yeraltı su kuyusu açılması 
planlanmakta olup, bu kapsamda 167 sayılı yer altı suyu kanunu gereğince gerekli izinler 
alınacaktır. 

 

Proje inĢaat ve iĢletme aĢamasında çalıĢacak olan personelin içme suyu ihtiyacı 
damacanalar ile sağlanacaktır. Personellerden kaynaklı kiĢi baĢı günlük su tüketimi 
miktarı 180 lt/gün-kiĢi olarak hesaplandığında; 

 
Arazi hazırlık ve inĢaat aĢaması için 500 kiĢi x 180 lt/gün-kiĢi = 90 m3/gün ve 
 
ĠĢletme aĢaması için 100 kiĢi x 180 lt/gün-kiĢi = 18 m3/gün olarak hesaplanmaktadır. 
 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında ĠnĢaat ve iĢletme aĢamasında 

çalıĢacak personellerden kaynaklı su ihtiyacı saatlik, günlük ve yıllık olarak                 
Tablo III.6.1.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo III.6.1. Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi Kapsamında ÇalıĢacak Personelden Kaynaklı Su Ġhtiyacı 
 

Dönem KiĢi Sayısı 

Personellerden Kaynaklı Ġhtiyaç Duyulan Su Miktarı (m
3
/gün) 

Saatlik Günlük Yıllık 

Arazi Hazırlık ĠnĢaat 500 KiĢi 3,75 90 32.400  

ĠĢletme 100 kiĢi 0,75 18 6.480 

 
Ayrıca Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında çözeltme/eritme sürecinde, 

inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinin devam 
eden çözeltme/eritme aĢamasında olduğu gibi ihtiyaç duyulan su, Hirfanlı Barajından 
kıyıda tesis edilecek basit bir su alma yapısı ile sağlanacaktır. Bu kapsamda, her bir 
kuyunun/kavernanın çözeltme/eritme iĢlemi için yaklaĢık 280 - 300 m3/h‟lik bir suya ihtiyaç 
duyulmaktadır.  
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Planlanan tatlı su temin hattı ile 48 adet kuyunun/kavernanın çözeltme/eritme iĢlemi 
için ihtiyaç duyulan yıllık 45 hm3/yıl (45 milyon m3) suyun Hirfanlı Barajından alınarak 
yüzey tesislerine ve kuyu alanlarına ulaĢtırılması planlanmaktadır. Mevcut durumda inĢaat 
çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Projesi kapsamında 
ihtiyaç duyulan 15 hm3/yıl su, DSĠ Genel Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı‟nın 
12.11.2005 tarih ve 3543 sayılı yazısı ile EÜAġ tarafından iĢletilmekte olan Hirfanlı 
Barajından sağlanmakta olup, kapasite artıĢı birlikte toplamda 60 hm3/yıl suyun temini için 
de yine DSĠ Genel Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı‟ndan gerekli izin alınmıĢtır. 
Ek-1.8‟de sunulan DSĠ Genel Müdürlüğü, Etüt ve Plan Dairesi BaĢkanlığı‟nın 21.12.2016 
tarih ve 858388 sayılı yazısı doğrultusunda su temini için DSĠ Genel Müdürlüğü ve 
BOTAġ arasında bir protokol imzalanacaktır. 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında çözeltme/eritme aĢamasında her bir 

kaverna için gerekli su miktarı saatlik, günlük ve yıllık olarak Tablo III.6.2.‟de verilmiĢtir. 
 
Tablo III.6.2. Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi Kapsamında Kuyular/Kavernalar Ġçin Gerekli Su Miktarı 
 

Dönem 
Her Bir Kaverna Ġçin Ġhtiyaç Duyulan Su Miktarı 

Saatlik Günlük Yıllık 

Çözeltme/Eritme AĢaması 280 m
3
/saat 6.720 m

3
/gün 2.419.200 m

3
/yıl 

 
ĠnĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi ile 

kapasite artıĢı projesi kapsamında açılacak olan kavernaların bulunduğu hacme sahip tuz 
kütlelerinin eritilmesi için toplamda kullanılacak olan 60 hm3/yıl (60 milyon m3) su miktarı, 
yıllık ortalama dolu hacmi 5,9 milyar m3 olan Hirfanlı Barajı‟nın hacimsel olarak yıllık 
%1.01‟ine tekabül etmekte olup, söz konusu su miktarının temini sırasında Hirfanlı Baraj 
Gölü‟nün çevre/ekosistem kalitesinde bir bozulma olmaması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. Bu kapsamda mevcut durumda inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü 
Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Projesi kapsamında gerçekleĢtirilen çevresel izleme 
çalıĢmalarında olduğu gibi ilgili Uzmanlar tarafından (Çevre Mühendisleri, Fauna ve Flora 
Uzmanları, Hidrojeoloji/Jeoloji Mühendisleri) hem inĢaat süresince hem de sonrasında 
eritme prosesi süresince suyun temini sırasında Hirfanlı Baraj Gölü su kalitesi ve 
ekosistem öğeleri sürekli olarak kontrol edilecektir. 

 
Bu kapsamda su temini için kurulacak olan su alma yapısı Hirfanlı Baraj Gölü‟nün, 

proje tatlı su temin hattı istikameti olan güney kıyılarına yapılacak olup, baraj içinde 
herhangi bir boru hattı geçiĢi, aktarma istasyonu vb. yapı inĢası olmayacaktır. Bu nedenle 
su alma yapısı inĢasından kaynaklı göl ekosistemine doğrudan bir etki olmayacaktır. 
Ayrıca, su alma yapısı inĢaatı süresince, Hirfanlı Baraj Gölü kıyı-kenar çizgisi korunacak 
ve inĢaat faaliyetleri herhangi bir topografik bozulmaya neden olmayacaktır. Yapılacak 
sediment setleri ile birlikte, kazı ve dolgu faaliyetleri sırasında ortaya çıkacak yumuĢak 
toprak kütlelerinin, dalga hareketleri, yağmur erozyonu ve rüzgarlarla baraj içinde 
sedimantasyona neden olması önlenecektir.  

 
Ayrıca mevcut durumda inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 

Depolama Tesisi Projesi kapsamında Hirfanlı Baraj Gölü su alma yapısının uç 
noktasından yüzey suyu kalite sınıflandırmasının kontrolü ve projenin baraj gölüne olası 
etkilerinin belirlenmesi için yılda en az 2 kez olmak üzere yüzey suyu numuneleri 
alınmakta olup, kapasite artıĢı projesi süresince de numune alımına ve kontrol 
çalıĢmalarına devam edilecektir.  
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Su kalitesi izleme çalıĢmaları kapsamında su kaynağının içme suyu kalitesinde 
olmasına bağlı olarak, Hirfanlı Barajı suyundaki analizler; ÇözünmüĢ Oksijen (ÇO), 
Oksijen Doygunluğu, pH, Elektriksel Ġletkenlik (EĠ), Bulanıklık, Fekal Koliform, Toplam 
Koliform Kimyasal Oksijen Ġhtiyacı (KOĠ), Biyolojik Oksijen Ġhtiyacı (BOĠ), Nitrit Azotu, 
Nitrat Azotu, Amonyum Azotu, Çinko, Nikel, Kadmiyum, KurĢun, T. Fosfor, Cıva, Kjeldal 
Azotu, Askıdaki Katı Madde (AKM) ve Renk parametrelerine göre gerçekleĢtirilecektir. 
Elde edilen Analiz sonuçları, 30.11.2012 tarihli ve 28483 sayılı Resmi Gazete‟ de 
yayınlanarak yürürlüğe giren Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği (YSKYY) Ek-5, 
Tablo 5‟e göre;  

 
- Sınıf I - Yüksek Kaliteli Su, 

- Sınıf II - Az KirlenmiĢ Su, 

- Sınıf III - KirlenmiĢ Su ve 

- Sınıf IV - Çok KirlenmiĢ Su olmak üzere 4 sınıfta değerlendirilecektir.  
 

III.7. Projenin inĢaat ve iĢletme döneminde oluĢacak atık suların miktar ve 
karakteristiği, bertaraf yöntemleri, ünitelerin her birinin etrafında ve tesisin 
genelinde yapılacak yağmur suyu kanalları, alan çevresinde bulunan yeraltı ve 
yüzeysel su kaynaklarına olabilecek etkiler ve alınacak önlemler, nihai deĢarj, 
alınacak izinler, analizler 

 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında 

arazi hazırlık inĢaat çalıĢmalarında 500 kiĢi ve iĢletme aĢamasında ise Tuz Gölü Yeraltı 
Doğal Gaz Depolama Tesisi Projesi ile birlikte toplamda 100 kiĢi çalıĢacaktır. 

 
TÜĠK‟in resmi web sitesinden alınan bilgilere göre, kiĢi baĢı çekilen su miktarı      

180 lt/gün-kiĢi‟ olacaktır. Kullanılacak suyun % 80 oranında atıksuya dönüĢtüğü 
varsayılarak; 

 
Arazi hazırlık ve inĢaat aĢaması için 500 kiĢi x (180 lt/gün-kiĢi x 80/100) = 72 m3/gün 

ve 
 
ĠĢletme aĢaması için 100 kiĢi x (180 lt/gün-kiĢi x 80/100) = 14,4 m3/gün olarak 

hesaplanmaktadır. 
 
ĠnĢaat aĢamasında çalıĢacak personelden kaynaklı evsel nitelikli atıksudan baĢka 

herhangi bir personel kaynaklı atıksu oluĢumu söz konusu değildir. ĠnĢaat aĢamasında 
çalıĢacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksu miktarı yukarıda da belirtildiği 
üzere; 72 m3/gün olacaktır.  

 
ĠĢletme aĢamasında ise muhtelif proseslerden ve iĢletmede çalıĢacak kiĢilerden 

evsel nitelikli atıksu oluĢumu söz konusu olacaktır. ÇalıĢacak personelden kaynaklanacak 
evsel nitelikli atık su miktarı kullanılan suyun % 80 atık suya dönüĢeceği varsayımıyla 14,4 
m3/gün olacaktır. 

 
Tesiste oluĢacak evsel nitelikli atıksular için; iĢletme aĢamasında kullanılacak 

biyolojik arıtma sistemine dayalı atıksu arıtma tesisi kullanılacak olup, atıksular arıtma 
tesisinde arıtıldıktan sonra çıkıĢ suyu özelliklerinin uygun olması halinde alınacak atıksu 
deĢarj izinleri sonrasında belirlenecek mevsimsel dereler ve doğal drenajlar gibi alıcı 
ortamlara deĢarj edilecektir. Evsel nitelikli atık suların paket arıtma tesisinde arıtılması 
sonucu oluĢan atık suların alıcı ortama verilmesi kapsamında DSĠ 4. Bölge 
Müdürlüğü‟nden görüĢ alınacaktır. Ayrıca tarımsal sulama izinlerinin alınmasını müteakip 
arıtılmıĢ suyun peyzaj alanlarının sulanmasında kullanılması da mümkün olabilecektir. 
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Proje dahilinde yer alan paket atıksu arıtma tesisi için, 04.03.2014 tarih ve 2746 
sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz DeĢarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2014/07) 
kapsamında onayı yapılacaktır. Atıksu arıtma tesisi için 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı 
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ġzin ve Lisans Yönetmeliği” 
hükümleri gereğince arıtılmıĢ atıksuların deĢarjı için “Çevre Ġzin Belgesi” alınacaktır.  

 
Proje dahilinde dere yatakları ve yan kollarına deĢarj edilecek her türlü su için, 

31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren „‟Su 
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği (DeğiĢik R.G- 25.03.2012- 28244)‟‟ ve 1380 sayılı Su Ürünleri 
Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan alıcı ortam değerleri ile atıksu deĢarj kriterlerine 
uyulacaktır. 

 
Kapasite artıĢı projesinde oluĢacak proses atıksularını ise; tuzlu su, çözünmeyen 

çıkıĢ suyu, çamur suyu, yıkama suyu ve yağlı sular olarak özetlemek mümkündür.  
 
Tuzlu Su  

Proje kapsamında; yeraltında yer alan homojen tuz kayaçlarının içinde, belirli 
yükseklikte yapılacak olan ve yeraltı depolama hazneleri olacak kuyuların/kavernaların 
eritme faaliyetleri sırasında, Hirfanlı Barajı‟ndan tatlı su temini boru hattı ile getirilen tatlı 
sular, tuz domlarının eritilmesi için kullanılacak ve eritme iĢlemi süresince tuzlu sular 
oluĢacaktır. 

  
Eritme iĢlemi süresince oluĢan tuzlu sular eritme sahalarından CTP (Cam Takviyeli 

Plastik) borular vasıtasıyla yüzey tesislerinde yer alan tuzlu su biriktirme havuzlarına 
pompalanacaktır. Burada dengelenecek tuzlu su birikimleri havuzlardan cazibeli akıĢ ile 
yine CTP boru ile kurulmuĢ tuzlu su deĢarj hatları vasıtasıyla Tuz Gölü Havzası‟nın çorak 
alanlarına deĢarj edilecektir.  

 
DeĢarj noktası koordinat ve deĢarj izinlerinin alınması sonrasında, difüzörler 

vasıtasıyla Tuz Gölü Havzası‟na akıtılacak ve Tuz Gölü su karakteri ile aynı yoğunluğa 
sahip tuzlu suların, mevcut projede de gözlemlenmiĢ olduğu gibi havza içindeki çorak 
alanlardan geçerek Tuz Gölü içinde toplanacağı öngörülmektedir (ġekil III.7.1.). 1 m3 tuz 
kütlesinin eritilmesi için yaklaĢık 8 - 9 m3 tatlı su kullanılacağı öngörülmektedir. Bununla 
beraber, Hirfanlı Baraj Gölü‟nden alınacak yıllık 60 milyon m3 tatlı su ile eritme 
sonrasında, buharlaĢma ve su hacminde kayıp olmadığı kabul edilirse yıllık yaklaĢık       
68 milyon m3 tuzlu suyun Tuz Gölü Havzası‟na deĢarj edilmesi planlanmaktadır.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
ġekil III.7.1. Eritme ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine Ait Tuzlu DeĢarj 

Hattı Difüzör Noktasından Görünüm 
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ĠnĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi 
Projesi‟ne ait ÇED Raporunun hazırlanması sürecinde tuzlu suyun deĢarjı ile ilgili yapılan 
çalıĢmalar kapsamında, eritme iĢlemi sonucunda oluĢan tuzlu suyun Tuz Gölü‟nün benzer 
karakteristik özellikler gösterip göstermediğinin anlaĢılması amacıyla DSĠ‟nin havza ve 
sulama suyu projeleri ile Ġller Bankası‟nın içme suyu projelerinde uzun yıllardan beri 
kullandığı “Niggle Diyagramı”ndan yararlanılmıĢtır (ġekil III.7.2.). 

 

 
 
ġekil III.7.2. Niggle Diyagramı       
Kaynak: 2003 Yılı Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi ÇED Raporu 

 
Niggle Diyagramı kapsamında su kaynaklarındaki anyon-katyon konsantrasyonları 

tek taraflı logaritmik ölçekte çizilerek suların anyon-katyon değiĢimleri gözlemlenmiĢtir. 
Proje kapsamında eritme iĢlemi sonucunda ortaya çıkan tuzlu suyun karakteristiklerinin 
tespiti amacıyla kaverna alanında iki farklı noktadan ve Tuz Gölü‟nün iki farklı noktasından 
su örnekleri alınarak analizler gerçekleĢtirilmiĢtir. Tablo III.7.1.„de verilen analiz 
sonuçlarında görüldüğü üzere, aynı kaynaklı suların anyon–katyon değiĢimleri benzerlik 
göstermektedir (BOTAġ, 2003). 

 
Tablo III.7.1. ĠnĢaat ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesi Kapsamında Alınan 

Karot ve Su Analiz Sonuçları  
 

Parametre UGS1 Karotu UGS2 Karotu Su Örneği 1 Su Örneği 2 

Fe (mg/L) 0,3 0,6 4,7 0,38 

Cu (mg/L) 0,04 0,03 0,4 0,002 

Zn (mg/L) 0,03 0,03 0,2 0,1 

Cr (mg/L) 0,002 0,002 0,002 0,002 

Hg (mg/L) 0,002 0,002 0,002 0,002 

Pb (mg/L) 0,0074 0,0046 0,235 0,002 

Ni (mg/L) 0,002 0,005 0,017 0,01 

Cd (mg/L) 0,1 0,1 1,410 0,002 

As(mg/L) 0,0095 0,0046 0,37 0,136 

Na (mg/L) 7000 6500 85000 220 

Se(mg/L) 0,0085 0,0098 0,0094 0,0065 

Mn (mg/L) 0,0024 0,012 0,03 0,3524 
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Yukarıdaki diyagramdan da görüleceği üzere kuyulardan alınan karotlar ve Tuz 

Gölü‟nden alınan su numuneleri anyon-katyon değiĢimleri ile benzerlik göstermektedir. 
Tuz Gölü‟nden alınan su örneği ile proje sahasından analiz için alınan tuz domlarına ait 
karotların suda eritilmesi sonucu oluĢan suyun aynı kaynaktan olduğu sonucunu çıkarmak 
mümkündür (BOTAġ, 2003). 

 
DeĢarj edilen tuzlu suların yoğunluğunun Tuz Gölü su kütlesinin yoğunluğu ile aynı 

olması nedeniyle, mevcut durumda yürütülen proje kapsamında Tuz Gölü ekosisteminde, 
flora, fauna, toprak ve su yapısına herhangi bir olumsuz etkisi gözlenmemiĢtir. Buna ek 
olarak inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi 
Projesi kapsamında olduğu gibi aylık dönemlerde ve ihtiyaç halinde haftalık olarak, tuzlu 
su deĢarj hattının çıkıĢ noktası, deĢarj edilen tuzlu suların oluĢturduğu en yakın birikintiler 
ve olası en uzak noktada oluĢan birikintilerden tuzlu su numuneleri alınacaktır.  

 
Alınan bu numunelerde deĢarj edilen tuzlu sudaki; pH, Elektriksel Ġletkenlik (EĠ), 

Tuzluluk, Toplam ÇözünmüĢ Madde (TÇM), Askıdaki Katı Madde (AKM), Sülfat, Klorür, 
Alkalinite, Nitrat, Nitrit, Amonyum Azotu, Sodyum, Magnezyum, Kalsiyum, Yağ-Gres, 
Toplam Krom, Demir, Bakır, Çinko, Arsenik, Cıva ve KurĢun parametrelerine bakılacaktır. 
Bu analizlerle, tuzlu su içindeki AKM oluĢumu, Anyon-Katyon Dengesi, ağır metaller vb. 
değerlerin miktarları tespit edilerek izlenecektir.  

 
Tuzlu su analizlerine ek olarak tuzlu su yayılım alanındaki toprak yapısının 

karakteristiğinin belirlenmesi için yine aylık periyotlarda toprak numuneleri alınacak ve bu 
numunelerde; su ile doygunluk, pH, çözünebilir iyonlar ve değiĢebilir katyonlar (kalsiyum, 
magnezyum, sodyum, potasyum, vb.), KDK (Katyon DeğiĢim Katsayısı) gibi parametreler 
incelenerek toprak yapısının deĢarj öncesi karakteristiği ile karĢılaĢtırmalı izlemeler 
yapılacaktır. Bununla birlikte, doğal kuĢ göç alanı olan Tuz Gölü Havzası içinde göç 
zamanı olan Mart – Ağustos ayları arasında inĢaat faaliyetleri durdurularak göçmen 
kuĢların konaklama ve üreme alıĢkanlıklarına olası etkiler azaltılacaktır.  

Parametre UGS1 Karotu UGS2 Karotu Su Örneği 1 Su Örneği 2 

B(mg/L) 0,9 5,3 43 0,00121 

Al(mg/L) 0,06 0,3 0,8 0,5 

Li(mg/L) 0 0 0,17 0,36 

Br(mg/L) 0,02 0,042 0,1 0,287 

F(mg/L) 0,02 0,02 0,09 0,39 

Co(mg/L) 0,0013 0,0022 0,0075 0,0007 

Toplam CN
-
(mg/L) 0,05 0,05 0,05 0,05 

SO4
2-
(mg/L) 719 989 5.329 142 

Yağ ve Gres(mg/L) 45 117 50 155 

Cl
-
(mg/L) 10.137 8.950 124.590 197 

Amonyun Azotu(mg/L) 0,14 0,14 1,05 3,4 

NO3
-
-N(mg/L) 0 0 0,21 0,75 

Toplam PO4
-
-P(mg/L) 0,49 0,48 0,45 0,87 

Toplam ÇözünmüĢ Madde(mg/L) 18.991 17.622 227.930 1.183 

KOĠ(mg/L) 1821 19.317 1821 13,5 

BOĠ(mg/L) 0 0 0 0 

AKM(mg/L) 14.2 114,5 28,2 16,2 

TOC(mg/L) 0 0 9,64 2,85 

Fecal Coliform (EMS/100 mL) 0 0 0 0 

Toplam Coliform (EMS/100 mL) 0 0 0 32 
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Ayrıca, kuĢ ve sürüngen bilimcileri ve flora uzmanları ile proje süresince belirli 
periyotlarda yapılacak izleme çalıĢmaları ile ekosistemin mevcut yapısına muhtemel 
etkileri gözlenecek ve raporlanacaktır. 

 
Çözünmeyen Çıkış Suyu 

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamındaki 
eritme sahalarında gerçekleĢtirilen eritme iĢlemleri; eritme ekipmanı yerleĢtirilmesi, tatlı su 
alımı, eritme operasyonu, eritme ekipmanının çıkarılıp sonar test ekipmanlarının 
yerleĢtirilmesi, eritilmiĢ hacim ölçümü, test ekipmanlarının çıkarılıp eritme ekipmanlarının 
yerleĢtirilmesi ve eritmeye devam edilmesi Ģeklinde iĢlemler dizisini ihtiva eden, belirli 
periyotlarda gerçekleĢtirilecek ve bu iĢlemler dizisinde yer alan, kuyu içinde ekipman 
çıkarma ve yerleĢtirme iĢlemleri sırasında ekipman içinde kalan ve klorür, sülfat, vb. su 
içinde çözünmeyen molekül ve bileĢikleri içeren sular çözünmeyen çıkıĢ suyu olarak 
adlandırılmıĢ olup bu sular eritme iĢlemlerinin gerçekleĢtirildiği kuyuların yanında inĢa 
edilmiĢ sızdırmaz betonarme havuzların içinde toplanacaktır.  

 
Tehlikeli karakterde olmayacak fakat yüksek klorür ve sülfat içeriği nedeniyle     

eko-toksik kirletici özelliğinde olacağı öngörülen bu suların, sızdırmaz, yüksek ve yeterli 
hacimlerdeki atmosfere açık havuzlar içinde biriktirilerek çevresindeki yüzeysel su kütlesi 
olmasa da olası sucul ortamlara ve tarım, mera alanlarına bulaĢmaması sağlanacaktır 
(ġekil III.7.3.). Proses süresince buharlaĢma sonrasında kalacak çözünmeyen çıkıĢ suyu 
miktarları proseslere göre değiĢiklik gösterecek ve dönemsel olarak yasal mevzuatlara 
göre bertaraf edilecektir.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil III.7.3. Eritme ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine Ait Çözünmeyen 
ÇıkıĢ Suyu Havuzlarından Görünüm 

 
ĠĢletme baĢlangıcında sadece ilk gaz dolumu süresince çok az miktarda 

çözünmeyen çıkıĢ suyu oluĢacağı ve iĢletmenin geri kalanında oluĢmayacağı 
öngörülmektedir.   

 
Çamur Suyu  

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi eritme 
iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi için yüzeyden yaklaĢık 1.100 - 1.500 m‟ler arasında 
yapılması planlanan kuyular oluĢturulacak ve bunun için bu derinliklere ulaĢan sondaj 
iĢlemi gerçekleĢtirilecektir. GerçekleĢtirilen sondaj çalıĢmaları sırasında formasyon atıkları 
ve sondaj çamuru atığı oluĢacak ve bu atıklar sıvı çamur formunda yine sondaj noktaları 
yanında bulunan sızdırmaz, yeterli hacimlerdeki çamur havuzlarında depolanacaktır. 
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Havuzların içinde bulunan çamurlardan alınan örneklerle, akredite laboratuvarlarda 
çamurun atık karakteristiği ve bertaraf metotlarının belirlenmesi sonrasında çamurun 
bertaraf sürecinde ihtiyaç halinde yağ tutucudan geçirme, susuzlaĢtırma, vb. ön arıtma 
iĢlemleri sonrasında oluĢacak sular, çamur suyu olarak adlandırılacak ve bu sular 
boĢaltılan sondaj çamurları havuzlarında biriktirilecektir.  

 
Yine çözünmeyen çıkıĢ suyu gibi, tehlikeli karakterde olmayacağı fakat yüksek 

klorür ve sülfat içeriği nedeniyle eko-toksik kirletici özelliğinde olacağı öngörülen bu 
suların, sızdırmaz, yüksek ve yeterli hacimlerdeki atmosfere açık havuzlar içinde 
biriktirilerek çevresindeki toprak ve sucul ortamlara bulaĢmaması sağlanacaktır          
(ġekil III.7.4.). Proses süresince buharlaĢma sonrasında kalacak çamur suları, yaklaĢık 
olarak oluĢan sondaj çamuru miktarının %10‟u hacminde olacak ve her bir sondaj alanı 
için yaklaĢık 150 m3 olacaktır. Sondaj çamuru bertarafı sonrasında kalan çamur suları 
dönemsel olarak yasal mevzuatlara göre bertaraf edilecektir.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil III.7.4. Eritme ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine Ait Çözünmeyen 

Çamur Suyu Havuzlarından Görünüm 

 
Çamur suları sadece sondaj çamuru bertarafı sonrasında oluĢacak olup, iĢletme 

süresince oluĢmayacaktır. 
  

Yıkama Suyu  

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında 
oluĢacak yıkama suları; kamp sahaları, atölyeler ve diğer çalıĢma alanlarındaki yıkama ve 
temizlik iĢleri ile beton santrali alanlarındaki beton yıkama alanı ve proje alanlarındaki 
trans-mikser ve beton yıkama sularından oluĢacaktır. Kamp, atölyeler ve çalıĢma 
alanlarındaki yıkama ve temizlik suları özel dizayn edilmiĢ kapalı sistemlerle ana altyapı 
sistemine paralel kurulacak olan bir yağlı su toplama sistemine veya direk altyapı 
sistemine bağlanacaktır. 

 
Beton santrali alanında beton yıkama iĢlemleri özel dizayn edilecek alanlarda 

yapılacak ve oluĢan yıkama suları bu alanlardan kanallar vasıtasıyla yeterli hacimdeki 
beton yıkama havuzlarına alınacaktır. Beton yıkama sularının muhtemel kimyasal içeriği 
nedeniyle, toprak zeminden izole olarak yapılacak beton yıkama havuzlarında biriken 
çökelekler belirli periyotlarda alınarak yine özel alanlarda serme metoduyla kurutulup 
dolgu malzemesi imalinde kullanılabilecektir.  
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Trans-mikserlerin beton santrali sahasından uzak alanlarda yapacağı yıkama 
iĢlemleri de yine bu sahalarda kurulacak geçici yıkama havuzları içinde yapılacak ve 
beton iĢlerinin bitmesini müteakip havuzlar uygun Ģekilde temizlenerek alan eski haline 
getirilecektir. Proje kapsamında oluĢan yıkama suları özel dizayn edilmiĢ toplama ve 
depolama sistemleri haricinde bir alana kesinlikle deĢarj edilmeyecektir.  

 
Hazır beton imalatı esnasında oluĢacak atık su (yıkama suyu), 31.12.2004 tarih ve 

25687 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği (SKKY) (DeğiĢik R.G- 25.03.2012- 28244)” Tablo 7.5 (Sektör: Maden Sanayi 
(Çimento, TaĢ Kırma, Karo, Plaka Ġmalatı, Mermer ĠĢleme, Toprak, Sanayi, ve 
Benzerleri)‟te belirtilen sınır değerler sağlanması amacıyla alanda fiziksel arıtıma tabi 
tutulacaktır. Standartlar sağlandıktan sonra ise “Atıksu Arıtma/Derin Deniz DeĢarjı Tesisi 
Proje Onayı Genelgesi (2014/07)” kapsamında geri kazanma (recycling) iĢlemi 
uygulanacaktır. Ancak deĢarj durumu söz konusu olursa bu kapsamda yapılacak olan 
arıtma tesisinde SKKY Tablo 7.5‟te belirtilen deĢarj kriterleri sağlanacak ve sonrasında en 
yakın alıcı ortama deĢarj edilecektir. Bu kapsamda kurulacak olan atıksu arıtma tesisi için, 
04.03.2014 tarih ve 2746 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz DeĢarjı Tesisi Proje Onayı 
Genelgesi (2014/07) kapsamında onay alınacaktır. 10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı 
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Ġzin ve Lisans Yönetmeliği” 
hükümleri gereğince arıtılmıĢ atıksuların deĢarjı için “Çevre Ġzin Belgesi” alınacak ve tesis 
proje ile eĢ zamanlı olarak iĢletmeye alınacaktır. 

 
ĠĢletme süresince, kompresör ünitelerinin ve diğer yardımcı ünitelerin bakım, onarım 

çalıĢmaları sonrası ve yakıt depolama alanlarında yapılacak temizlik sonrasında oluĢacak 
yıkama suları, inĢaat döneminde olduğu gibi özel dizayn edilmiĢ toplama sistemi ile ön 
arıtım sonrasında ana altyapı sistemine alınacaktır.  

  
Yağlı Sular  

Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında, 
atölyeler, atık toplama noktaları, kimyasal depolama odaları, yakıt dolum noktaları vb. 
bölümlerde, dökülme, yıkama, vb. durumlarda yağlı suların oluĢacağı öngörülmektedir.  

 
Bu bölümlerde uygun alanlarda toplanan yağlı sular her bir alan için ayrı ayrı veya 

ortak kurulacak yağ tutucu sisteminden geçirilecek, laboratuvar analizleri ile yapılacak 
kalite değerlendirmesi sonrasında da uygun olması halinde ortak evsel atıksu arıtma 
tesisine alınacaktır.  

 
Buna ek olarak, yüzey tesisleri altyapı sisteminin inĢaatı sırasında evsel atıksu 

toplama sistemine paralel olarak yağ tutucu ile sonlanan yağlı su toplama hattı 
oluĢturulacak ve yağlı sular bu hatta toplanıp yağ giderimi yapıldıktan sonra ana atıksu 
toplama sistemine alınacaktır.  

 
ĠĢletme süresince, kompresör ünitelerinin ve diğer yardımcı ünitelerin bakım, onarım 

çalıĢmaları sonrası ve yakıt depolama alanlarında oluĢacak yağlı sular, inĢaat döneminde 
olduğu gibi özel dizayn edilmiĢ toplama sistemi ile ön arıtım sonrasında ana altyapı 
sistemine alınacaktır. 

 
Yağmur Suları 

Proje inĢaat faaliyetleri ve iĢletme dönemleri süresince, proje alanlarına düĢen ve 
drene olan yağmur suları, inĢaat ve tesis çevresine kurulacak yağmur suyu toplama 
kanalları ile inĢaat alanından uzaklaĢtırılacaktır. ĠnĢaat alanlarından proje alanlarının 
çevresine olası sediment taĢınmasının engellenmesi için toplama veya biriktirme 
kanallarının sonuna yapılacak dengeleme ve çöktürme havuzlarından doğal drenajlara 
deĢarj edilecektir (ġekil III.7.5.). 
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ġekil III.7.5. Örnek Çevresel Yağmur Suyu Toplama Kanalı ve Dengeleme Havuzu Planı 

 
ĠĢletme alanı içinde yağmur birikimine karĢı dahili ve kapalı sistem kurulacak yağmur 

suyu toplama kanallarına yüzey eğimi verilerek yağmur suyu tahliyesi yapılacaktır. ĠĢletme 
süresince tesislerin etrafına ve iç kısımlara yapılacak ve doğal drenajlara bağlanacak 
yağmur suyu toplama kanalları ile yağmur suyu drenajı gerçekleĢtirilecektir.   

 
III.8.  Arıtım sonucu ulaĢılacak atık su değerleri, arıtılan suyun hangi alıcı 

ortama nasıl verileceği, deĢarj noktası yapıları, deĢarj öncesi alıcı ortama ait bilgiler, 
deĢarj sonrası alıcı ortamda olabilecek değiĢimler, deĢarj limitlerinin tablo Ģeklinde 
verilmesi, arıtılmıĢ suyun kullanım alanları 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesinin inĢaatı ve iĢletme süresince kurulu olarak 

kullanılacak olan atıksu arıtma tesisinde evsel atıksular, aĢağıdaki Tablo III.8.1.‟de yer 
alan parametrelere ait sınır değerlerin altında arıtılacak ve deĢarj izninin alınmasını 
müteakip alıcı ortama deĢarj edilecektir. 

 
Tablo III.8.1. Atıksu DeĢarj Parametreleri   
 

PARAMETRE 2 Saatlik Kompozit Numune 24 Saatlik Kompozit Numune 

pH 6-9 6-9 

KOĠ (mg/l) 160 110 

BOĠ (mg/l) 50 45 

AKM (mg/l) 60 30 

 
Proje inĢaat alanlarında sadece yüzey tesislerinin inĢaat alanları ve yanında 

bulunacak kamp sahaları için ortak bir atıksu arıtma tesisi kurulacak ve bu alanlar 
dıĢındaki alanlarda yapılan faaliyetler sonucu oluĢan atıksular sızdırmaz atıksu 
tanklarında biriktirilerek vidanjörler vasıtasıyla en yakın kentsel arıtma tesisine bertaraf 
edilecektir. Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında yeni bir atıksu arıtma tesisi 
kurulacak olup, inĢaat çalıĢmaları devam eden mevcut projeye ait atıksu arıtma tesisinde 
herhangi bir kapasite artıĢı söz konusu olmayacaktır. 

 
Atıksular, arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra çıkıĢ suyu özelliklerinin uygun olması 

halinde belirlenecek ve onayı alınacak mevsimsel dereler ve doğal drenajlar gibi alıcı 
ortamlara, aksi halde de derine enjeksiyon gibi kamulaĢtırma alanları içinde yer alan 
toprak yapısına, atıksu deĢarj izinleri sonrasında, kapalı sistemler içinden deĢarj 
edilecektir. Ayrıca tarımsal sulama izinlerinin alınmasını müteakip, arıtılmıĢ suyun peyzaj 
alanlarının sulanmasında kullanılması da mümkün olacaktır.  

Dengeleme 

Havuzu 

Tesisler 

Tesisler 
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Atıksu parametrelerinin mevzuatlara uygunluğunun kontrolü amacıyla, her ay 
arıtılmıĢ atıksu numuneleri alınacak ve alınan numunelerde pH, KOĠ, BOĠ ve AKM 
parametreleri analiz edilecektir. Bununla birlikte alıcı ortam çevresi de sürekli olarak 
uzmanlar tarafından incelenecektir.  

 
Arıtma veriminin düĢmesine neden olabilecek, yağ, kimyasal, vb. maddelerin evsel 

atıksu toplama sistemine ve arıtma tesisine giriĢiminin tespit halinde yağ-gres, vb. 
parametrelere de bakılarak, gerekli olması durumunda ana altyapı sistemi temizlenerek 
arıtma verimliliği korunacaktır. 

 
Alıcı ortam standartlarına uygun parametrelerle deĢarj edilen arıtılmıĢ atıksuların, 

proje etrafında tarım arazileri ve meraların olması ve aynı zamanda hassas alıcıların 
(içme ve kullanma suyu kaynağı, özel çevre koruma alanı, ekolojik hassas alan, vb.) 
olmaması nedeniyle alıcı ortam üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir. 

  
Paket atıksu arıtma tesisi için, 04.03.2014 tarih ve 2746 sayılı “Atıksu Arıtma/Derin 

Deniz DeĢarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2014/07)” kapsamında onayı yapılacaktır. 
10.09.2014 tarih ve 29115 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre 
Ġzin ve Lisans Yönetmeliği” hükümleri gereğince arıtılmıĢ atıksuların deĢarjı için Atıksu 
deĢarjı konulu Çevre Ġzin Belgesi alınacaktır. 

 
III.9. Arıtma çamuru için yapılacak iĢlemler, çamurun nihai bertarafı veya 

değerlendirilmesi (enerji  geri  kazanımı  amaçlı,  yakma  tesislerinde  kullanılması  
vb..),  yapılacak  analizler, alınacak izinler 

 
Proje kapsamında sadece aktif çamur prosesi ile çalıĢan evsel nitelikli atıksu arıtma 

tesisinden az miktarda arıtma çamuru oluĢacak ve %50‟den az su muhteviyatına sahip bu 
çamurlar da belirlenecek atık karakteristiğine göre, düzenli periyotlarla, lisanslı bertaraf 
tesislerine (yakma, kurutma, depolama tesisleri, vb.) gönderilecektir. Bunun haricinde 
arıtma çamuru oluĢumuna sebep olacak baĢka herhangi bir proses atıksuyu 
öngörülmemektedir.   

 
III.10. Proje kapsamında inĢaat ve iĢletme aĢamasında meydana gelecek katı 

ve/veya tehlikeli atıkların, özel atıkların vb. her türlü atığın cins ve miktarları, hangi 
prosesten ne kadar atık oluĢacağı, bu atıkların bertaraf Ģekilleri, bu atıkların 
nerelere ve nasıl taĢınacakları veya hangi amaçlar  için  ve  ne  Ģekilde  
değerlendirileceği,  geçici  depolama  alanlarına  dair  bilgiler (atıkların  tesis  içinde  
geçici  olarak  depolandığı  alanlar  da  vaziyet  planı  üzerinde gösterilmelidir) 

 
Proje Ġnşaat Aşaması 

Arazinin hazırlanmasından baĢlayarak ünitelerin faaliyete geçirilmesine kadar geçen 
zamanda yapılacak, saha incelemesi, toprak sıyırma ve kazı iĢleri, inĢaat faaliyetleri, 
mekanik ve borulama iĢleri, sahanın hazırlanması ve yapım süreci içinde 
gerçekleĢtirilecek diğer her türlü faaliyet sonucunda, 

  
- Yemek hazırlama ve yemek sonrasında organik atıklar, 

- Kağıt, plastik, metal, cam, kompozit, vb. ambalaj atıkları,  

- AhĢap, kablo atığı, kıyafet, metal hurdalar, vb. inert / tehlikesiz atıklar, 

- Boya, tiner, inĢaat ve mekanik kimyasalları, yakıt atıkları, kirlenmiĢ atıklar, toner, 

kartuĢ, vb. tehlikeli atıklar, 

- Yağ değiĢim ve bakım çalıĢmaları sonrasında atık yağlar,  

- Mutfak ve yağ tutucu da biriken bitkisel atık yağlar, 

- Ofis, atölye ve bakım çalıĢmaları sonrasında pil ve akümülatör atıkları, 
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- Ömrünü tamamlamıĢ lastikler,  

- Revir hizmetlerinden kaynaklanan tıbbi atıklar,  

- Sondaj faaliyetleri sırasında sondaj çamuru ve formasyon atıkları,  

- Eritme faaliyetleri sırasında çözünmeyen çamur atıkları,  

- Kazı ve yıkım iĢleri sonucunda açığa çıkacak hafriyat atıkları oluĢacaktır.  

 
KiĢi baĢına günlük yaklaĢık olarak 1,08 kg katı atık oluĢacağı kabul edilerek (TUĠK 

Bülten Sayı: 18777, Tarih: 28 Aralık 2015) 18 ay sürecek boru hatlarının kurulumu, pompa 
istasyonlarının ve su depolama tanklarının inĢaatı kapsamında 150 kiĢi olmak üzere 
toplamda 500 kiĢinin çalıĢması öngörüldüğünde; günlük toplam; 

 
500 kiĢi x 1,08 kg katı atık / 1 gün = 540 kg.kiĢi / gün katı atık oluĢması 

öngörülmektedir.  
 
Projenin arazi hazırlık- inĢaat çalıĢmaları esnasında ve iĢletme aĢamasında 

oluĢacak olan tüm katı atıkların bertarafında 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” ne uygun olarak 
hareket edilecektir. 

 
Organik Atıklar 

Proje kapsamında öncelikli olarak yer inceleme, tespit, üst toprak sıyırma, kazı 

iĢlemleri, vb. öncül faaliyetler sırasında çalıĢan iĢçiler tarafından yemek hazırlama ve 

yemek sonrası oluĢan organik atıkların oluĢumu söz konusudur. Bu faaliyetler 

kapsamında oluĢacak organik atıklar, çalıĢma alanlarına yerleĢtirilecek ağzı kapalı, 

sızdırmaz, taĢınabilir atık kutu ve/veya konteynerlerinde geçici olarak biriktirilecek ve iĢ 

bitiminde çalıĢma alanlarından kaldırılarak il ve ilçe belediyelerinin atık toplama 

noktalarına verilerek bertaraf edilecektir.  

 

Proje kamp sahalarının oluĢturulmasını müteakip kamp sahalarının mutfak ve 

bulaĢıkhanelerinde, ofis bölümlerinin çay ocaklarında ve az miktarda olmak üzere 

personel yatakhanelerinde organik atıklar oluĢacaktır. Organik atıklar, bu alanların içinde 

sızdırmaz, kapaklı, taĢınabilir atık konteynerleri içinde biriktirilecek ve gün içinde düzenli 

olarak kamp sahalarında yer alan atık toplama noktalarındaki etiketlenmiĢ atık 

konteynerlerinde geçici olarak biriktirilecektir. Organik atıkların özellikle sıcak günlerde 

hızlı bozulma ve kokma problemi nedeniyle biriktirilen miktarları günlük olarak yüklenici 

veya en yakın il/ilçe belediyesi tarafından hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kamyonları ile il/ilçelerin 

katı atık düzenli depolama alanlarına veya atık transfer istasyonlarına bertaraf edilecektir. 

Organik atıklar içinde geri dönüĢüm özelliğini kaybetmemiĢ olası ambalaj atıkları organik 

atıkların içinden ayıklanarak ambalaj atığı biriktirme alanlarına alınacaktır. OluĢan organik 

atıkların içine diğer baĢka özellik ve türde atık atılmayacaktır.  

 

Kamp sahalarından düzenli depolama alanlarına ve kamp sahaları dıĢındaki proje 

alanlarından proje harici toplama sistemine verilen evsel organik atıkların günlük yaklaĢık 

miktarları da tespit edilerek atık envanteri ve miktarının oluĢturulması için hazırlanacak 

kayıt sisteminde yer alacaktır. 

 

OluĢacak evsel nitelikli katı atıklar (yemek artıkları vb. organik atıklar), denizlere, 

göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere dökülmesinin yasak olduğu konusuna azami 

dikkat edilecek ve 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 

yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin 8. Maddesi kapsamında ilgili belediyenin 

katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 
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Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşebilir Atıklar 

Proje faaliyetlerinin gerçekleĢtirileceği her alanda ambalaj atığı oluĢacaktır. 
OluĢacak ambalaj atıkları boru hattı çalıĢmaları sırasında faaliyetin gerçekleĢtirileceği 
bölümlerde, diğer atıklardan ayrı bir Ģekilde, geçici olarak biriktirilecek ve her iĢ günü 
sonunda toplama sistemine verilmek üzere en yakın kamp sahasındaki atık toplama 
noktasına veya merkezi atık alanına getirilecektir. Kamp sahaları dıĢında devam eden, 
boru hattı, pompa istasyonu, su depolama istasyonu gibi alanlarda biriktirilen ambalaj 
atıkları en yakın il/ilçe belediyesinin ambalaj atığı toplama sistemine verilecektir.  

 
Kamp sahaları dıĢında biriktirilen ve proje harici toplama sistemine verilen ambalaj 

atıklarının cins ve miktarları günlük olarak tespit edilerek Proje kayıtlarına eklenecektir. 
  
Yüzey tesisleri inĢaatı, gaz depolama sahaları ve bağlantı hatları kurulum 

çalıĢmaları, kamp ve ofis faaliyetleri vb. faaliyetler sonucu oluĢan ambalaj atıkları kamp 
sahalarında diğer atıklardan ayrı olarak oluĢturulacak geçici ambalaj atığı konteyner ve 
kutularında biriktirilecektir. Biriktirilen ambalaj atıkları ve diğer geri dönüĢebilir atıklar 
cinslerine göre miktarları belirlendikten sonra günlük olarak Merkezi Atık Toplama Alanı 
(MADA) içinde diğer atık odalarından ayrı bir Ģekilde dizayn edilmiĢ, etiketlenmiĢ ambalaj 
atığı ve geri dönüĢebilir atık biriktirme odalarına alınacaktır.  

 
Bununla birlikte proje kapsamında oluĢan ambalaj atıkları ve geri dönüĢebilir 

atıkların cinslerine göre miktarları günlük olarak tespit edilerek oluĢturulacak atık kayıt 
sistemine iĢlenecektir.   

 
Merkezi Atık Depolama Alanı (MADA) içinde geçici olarak biriktirilen kağıt, plastik, 

metal, cam ve kompozit türdeki ambalaj atıkları, belirli periyotlarda 24.08.2011 tarih ve 
28035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği” (AAKY) maddeleri gereğince TAT (Toplama Ayırma Tesis) lisansına haiz 
ambalaj atığı geri kazanım firmalarına verilecektir. 

  
Ġnert/Tehlikesiz Atıklar 

Planlanan kapasite artıĢı projesi süresince gerçekleĢtirilecek her faaliyet sonucu 
tahta, ahĢap, kablo artığı, iĢ kıyafetleri, demir hurdalar, vb. gibi inert / tehlikesiz atıklar 
oluĢacaktır. Bu atıklar, üretim faaliyetleri sonrası açığa çıkan, yönetmeliklerde tehlikeli 
olarak iĢaretlenmemiĢ, geri kazanım ve bertaraf metotları ile ortamdan uzaklaĢtırılan 
atıklar olup, hacimsel olarak büyük ve kaba formda olacaktır. Ġnert / tehlikesiz atıklar 
çalıĢma alanlarına yakın uygun dizayn edilmiĢ bölümlerde geçici olarak depolanarak 
lisanslı ve düzenli atık depolama tesislerine gönderilecektir. OluĢacak inert / tehlikesiz atık 
miktarları uygulanacak inĢaat, mekanik ve elektrik tekniklerine göre değiĢiklik 
gösterecektir ve cinslerine göre atık miktarları günlük olarak tespit edilerek oluĢturulacak 
atık kayıt sistemine iĢlenecektir.  

  
Tehlikeli Atıklar 

Proje süresince yapılacak faaliyetler sonucu ortaya çıkacak, çevre ve insan 
sağlığına kısa ve uzun vadede olumsuz etki oluĢturabilecek, tehlikeli, zararlı ve kirletici bu 
atıklar; 

 
- Atık yağlar, 

- Filtreler, 

- Pil ve aküler, 

- Sıvı boya, tiner ve mürekkep gibi solventler, 

- KirlenmiĢ bidon, varil gibi ambalajlar, 

- Atık katı boya ve boya çamurları, 
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- Yakıt ve kimyasal atıkları, 

- Her türlü arıtma çamuru, 

- Laboratuvar malzemeleri ve kimyasallar, 

- Beton kimyasalları, katkı maddeleri, 

- KartuĢ, toner ve flüoresan lambalar, 

- Temizlik dezenfektanları, oda spreyleri, 

- Yağlı çamurlar, tutkal ve boya koruyucular, 

- KirlenmiĢ elbise, bez, üstüpü gibi malzemeler, 

- Tehlikeli maddelerle kirlenmiĢ taĢ, toprak vb. atıklar, 

- Tehlikeli atıklarla kirlenmiĢ tulum, eldiven, maske, ayakkabı, bez, taĢ, toprak ve  

- Suyu alınmıĢ sondaj ve iĢlem çamurları, vb. atıklardır. 

 
Proje süresince yukarıda örneklenen tehlikeli atıkların kaynağında azaltılması, 

oluĢumunun önlenmesi ve ilgili mevzuatlara göre bertarafı için gerekli özen gösterilecektir. 
Bu tür atıkların miktarlarının kaynağında azaltılması konusunda proje çalıĢanları verilecek 
eğitimlerle bilgilendirilecek ve özellikle tehlikeli maddelerle yapılan iĢlerde muhtemel çevre 
kazaları (çevreye sızıntı, dökülme, yayılma, bulaĢma, vb.) alınacak önlemlerle en aza 
indirilerek büyük miktarlarda tehlikeli atık oluĢumunun önüne geçilecektir. 

  
Boru hatları ve diğer öncül çalıĢmalar gibi kamp sahalarından uzak proje çalıĢmaları 

sırasında, muhtemel sızıntı ve dökülmeler gibi çevre kazaları sonrasında oluĢabilecek 
kirlenmiĢ malzeme ve kirlenmiĢ toprak haricinde tehlikeli atık oluĢumu beklenmemektedir. 
Muhtemel tehlikeli atık oluĢumu sonrasında da kirlenmenin olduğu alandaki faaliyet geçici 
olarak durdurularak kirlenmiĢ alanlar ve malzemeler çalıĢma alanlarından temizlenip bu 
alanlarda bulunacak; etiketlenmiĢ, üzerinde tehlike ve uyarı iĢaretleri bulunan, ağzı kapalı, 
sızdırmaz portatif konteynerlerde geçici olarak biriktirilecektir. 

  
En fazla 50 kg ağırlığa kadar biriktirilen tehlikeli atıklar, her iĢ günü sonunda kamp 

sahalarına getirilerek MADA içinde yer alan tehlikeli atık depolama odalarına konulacaktır 
(ġekil III.10.1.). Daha büyük miktarlarda oluĢacak tehlikeli atıklar oluĢtuğu alanlardan 
lisanslı tehlikeli atık taĢıma firmaları vasıtasıyla lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerine 
gönderilecektir. Yapılacak bertaraf iĢlemleri 02.04.2015 Tarih ve 29314 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayınlanmıĢ “Atık Yönetimi Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda anlaĢma 
yapılacak lisanslı firmalar vasıtasıyla yapılacaktır. 

 
Kamp sahalarında, yüzey tesislerinde ve gaz depolama alanlarında yapılacak 

faaliyetler sırasında tehlikeli yağ ve kimyasallar ile yapılan iĢler sonrasında bu 
kimyasalların artık ve atıkları ve bu maddelerle kirlenmiĢ atıklar gibi tehlikeli atıkları 
oluĢacaktır. Atölyeler, boya alanları, yakıt dolum ve bakım-yağlama alanları gibi tehlikeli 
kimyasal kullanılan kalıcı alanlar sızdırmaz beton zemin üzerine inĢa edilecek ve yeterli 
drenaj sistemleri oluĢturularak oluĢan tehlikeli atıkların çevreye yayılması engellenecektir. 
Bu alanlarda yapılan drenajlar yağ kapanlarından geçirilerek arıtma tesisi ile sonlanan ana 
altyapı sistemine bağlanacaktır. Yağ kapanlarında tutulan yağlar da periyodik olarak 
temizlenip atık yağ olarak MADA tehlikeli atık odası içinde geçici olarak depolanacaktır. 
Bu tür alanlarda muhtemel sızıntı, dökülme, vb. çevresel risklere karĢı dökülme müdahale 
kitleri hazır olarak tutulacak ve olası çevre kazası sonrasında alan temizlenecektir. 

  
ĠnĢaat, mekanik ve elektrik faaliyetleri sırasında kullanılması muhtemel tehlikeli 

formda yakıt, yağ ve kimyasallar nedeniyle oluĢacak tehlikeli atıklara karĢı geçici iĢlem 
alanlarında kimyasallar, sızdırmaz damlama tepsilerinde, kapalı ortamlarda tutulacaktır. 
Bu tür alanlarda muhtemel sızıntı, dökülme, vb. çevresel risklere karĢı dökülme müdahale 
kitleri hazır olarak tutulacak ve olası çevre kazası sonrasında alan temizlenecektir.  
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OluĢan tehlikeli atık miktarları, cinslerine göre günlük olarak tespit edilerek atık kayıt 
sistemine eklenecektir. 

  
 

“” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ġekil III.10.1. Tehlikeli Atık Depolama Odası YerleĢim Planı 

 
Atık Yağlar 

Proje kapsamında kullanılacak araç ve iĢ makinelerinin motor yağı ve hidrolik yağ 
değiĢimleri ve bakım çalıĢmaları araçların servisleri tarafından mümkün olduğunca servis 
noktalarında yapılacaktır. Servis noktalarında servis hizmeti vermenin mümkün olmadığı 
durumlarda, yağ değiĢimi ve bakım iĢleri kamp sahaları ve inĢaat sahaları içinde 
oluĢturulacak bakım alanlarında yapılacaktır. Beton zemin üzerine inĢa edilecek bakım 
alanları içinde gerekli yağ toplama ve çıkıĢ suyu drenaj sistemleri kurulacak ve çıkıĢ suları 
yağ/su ayırıcı sonrasında merkezi altyapı sistemine verilecektir.  

 
Bakım sırasında atık yağ oluĢumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınacak ve 

oluĢan atık yağlar, Merkezi Atık Depolama Alanı içinde özel dizayn edilmiĢ odalarda, 
damlatma tepsileri içine konulmuĢ etiketli metal variller içinde, dökülme müdahale kitleri 
hazır Ģekilde diğer atık yağ cinsleri ile karıĢtırılmadan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 
4. ve 5. Bölümlerde öngörülen Ģartlar sağlanarak geçici olarak biriktirilecektir. Biriktirilen 
atık yağların yağ kalite sınıflandırılması akredite laboratuvarda analizi yapılarak 
belirlenecektir. Analiz sonucuna atık yağlar göre 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi 
Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟nin (DeğiĢik 
R.G-05.11.2013-28812) 2. bölümünde belirtildiği Ģekilde Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı‟ndan lisans almıĢ firmalara vasıtasıyla bertaraf edilecektir.  

 
Bitkisel Atık Yağlar 

Bitkisel atık yağlar, Proje dahilindeki tüm mutfaklarda kızartma sonrası ve mutfak 
giderlerinde bulunan yağ kapanlarında tutulan yağlardan oluĢacaktır. Projenin inĢaat ve 
iĢletme aĢamasında, tesis alanı içerisinde bulunan yemekhanede oluĢacak kullanılmıĢ bu 
kızartma yağları ve yağ tutucu üst yağları, diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı 
kapaklı bir kapta toplanacaktır. Bitkisel atık yağlar, çevrenin korunması amacıyla 
kanalizasyona, toprağa ve benzeri alıcı ortamlara dökülmeyecektir. Bu bağlamda bitkisel 
atık yağların bertarafı için 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete‟ de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri 
yerine getirilecektir. 

“

” 

KĠRLĠ TOPRAK 

GĠRĠġ 

KARTUġ / TONER 

H
A

V
A

L
A

N
D

IR
M

A
 

BOġ VARĠL 

B
E

T
O

N
 

K
ĠM

Y
A

S
A

L
I 

ATIK BOYA F
L

O
U

R
A

S
A

N
 

“” 

TĠNER 

“” 

 

KĠRLĠ TOPRAK 

“” 

KĠRLENMĠġ 

MALZEME 

DÖKÜLME 

KĠTĠ 

Dezenfektan 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 

203 

Atık Pil ve Akümülatörler 

Proje faaliyetleri süresince atık piller elektronik aletler, telsizler, telefonlar ve ofis 
malzemelerinden kaynaklanacaktır. OluĢan pil atıkları, 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı 
Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü 
Yönetmeliği‟nin (DeğiĢik 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete) hükümleri 
doğrultusunda, proje alanı içerisinde taban sızdırmazlığı sağlanmıĢ, kapalı bir ortamda, 
etiketli atık pil kutuları içinde geçici olarak muhafaza edilecektir. Biriktirilen atık piller lisans 
almıĢ geri kazanım firmasına verilmek sureti ile bertaraf edilecektir. 

 
Araç, iĢ makinesi ve akümülatör beslemeli ekipman bakımları, yetkili servisler 

tarafından yapılacak ve atık akümülatör oluĢumu en aza indirilecektir.  
 
Atık Elektrikli, Elektronik Eşyalar 

Proje faaliyetleri süresince elektrikli ve elektronik eĢya ve malzeme oluĢması 
beklenmemektedir. Fakat muhtemel AEEE oluĢumunda bu atıklar da sızdırmaz özellikte, 
kapalı alanlarda, etiketlenmiĢ atık kutularında biriktirilecek ve 22.05.2012 tarih ve 28300 
sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Elektrikli ve Elektronik 
EĢyaların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertaraf edilecektir.  

 
Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) 

Lastik tekerlekli araç ve iĢ makinelerinin lastik bakım ve değiĢim iĢleri yetkili ve özel 
servislerde gerçekleĢtirilecek olup, proje inĢaat faaliyetleri süresince ömrünü 
tamamlanmıĢ lastik atıklarının oluĢmayacağı öngörülmektedir. Projenin arazi hazırlama ve 
iĢletme aĢamalarında çalıĢacak araçlardan kaynaklanacak araç lastiklerinin bertarafında 
25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı “Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” 
(DeğiĢiklik 11.03.2015 tarihli 29292 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uygun olarak 
hareket edilecektir. Söz konusu lastikler anılan Yönetmeliğin 15 ve 16. Maddelerinde 
belirtilen Ģekilde proje alanı içerisinde geçici olarak depolanacak, anlaĢma yapılacak 
lisanslı firma kanalıyla bertaraf edilecektir. 

 
Tıbbi Atıklar 

Söz konusu projenin inĢaat aĢamasında çalıĢacak kiĢilerin sağlık sorunlarına 
müdahale etmek amacıyla 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‟nin 11. 
Maddesi gereğince kamp sahalarında yataksız, ayakta tedavi amaçlı revir ünitesi 
kurulacaktır. Revir ünitesinde oluĢacak atıkların miktarı belirlenememekle birlikte çok az 
miktarda olması tahmin edilmektedir.  

 
Revir ünitesinde oluĢması muhtemel tüm tıbbi atıklar; yırtılmaya, delinmeye, 

patlamaya ve taĢımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden 
sızdırmaz, çift taban dikiĢli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, 
en az 10 kg kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DĠKKAT TIBBĠ ATIK” ibaresini taĢıyan kırmızı renkli 
plastik torbalara konulacaktır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurularak ağızları sıkıca 
bağlanacak ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir 
torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanacaktır. Kesici ve delici özelliği olan atıklar ise 
diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, 
su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıĢtırılması mümkün olmayan, üzerinde 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DĠKKAT! KESĠCĠ ve DELĠCĠ TIBBĠ ATIK” ibaresi 
taĢıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmıĢ kutu veya 
konteynerler içinde toplanacaktır. Bu biriktirme kapları, en fazla 3/4 oranında doldurulacak 
ve ağızları kapatılarak kırmızı plastik torbalara konulacaktır. Kesici-delici atık kapları 
dolduktan sonra kesinlikle sıkıĢtırılmayacak, açılmayacak, boĢaltılmayacak ve geri 
kazanılmayacaktır.  
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OluĢan tıbbi atıklar, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nin 3. Bölümü‟nde belirtilen “tıbbi 
atıkların ayrılması, toplanması, taĢınması ve geçici depolanması” yükümlülükleri uyarınca 
diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı firmalar ile protokol yapılarak bertaraf 
edilmesi sağlanacaktır. 

  
Sondaj Çamuru ve Formasyon Atıkları 

Proje kapsamında gaz depolama alanlarında eritme iĢlemleri öncesinde hazırlık 
olarak sondaj çalıĢmaları yapılacaktır. Yapılan bu sondajlar 0 – 1.500 m arasında olacak 
ve eritme yapılacak alana geçerken özel sondaj metotları kullanılacaktır. Yapılan bu 
sondajlar sırasında her bir sondaj istasyonunda yaklaĢık 850-1.000 m3 hacminde sondaj 
çamuru oluĢacak ve oluĢan bu çamurlar sondaj noktaları yanında yapılmıĢ olan sızdırmaz 
betonarme havuzlar içinde geçici olarak biriktirilecektir.  

 
Mevcut durumda halihazırda yürütülen proje kapsamında, sondaj faaliyeti sırasında 

oluĢan bu çamurların yüksek tuz ve sülfat içeriği nedeniyle genellikle eko-toksik tehlikeli 
karakterde olduğu gözlenmiĢtir. Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında da oluĢacak 
sondaj çamurlarının sulak alanlar ve su kaynaklarından uzak tutulması, yaptırılacak 
analizler sonrasında proje çevresinde herhangi bir etkiye neden olmadan, Çevre ve 
ġehircilik Bakanlığı‟ndan alınan atık kodu ile lisanlı depolama alanlarına gönderilmesi 
sağlanacaktır.  

 
Açılması planlanan kuyularda sondaj operasyonunun bitmesinden sonra biriktirilen 

sondaj çamurunun analizi yaptırılarak, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” 
kapsamında sınıfı belirlenecektir. Sondaj çamurunun tehlikesiz nitelikte olması durumunda 
analiz değerlerine göre tehlikesiz atık olarak, tehlikeli nitelikte olması durumunda ise 
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nın vereceği atık kodu ile lisanslı bertaraf tesislerine 
gönderilerek bertarafı sağlanacaktır. Sondaj çamuru, yüksek eko-toksik karakteri 
nedeniyle, proje alanlarının etrafındaki tarım arazileri ve mera alanlarına ve ayrıca yeraltı 
suyuna herhangi bir zararlı etki bırakma ihtimaline karĢı proje alanlarından 
uzaklaĢtırılacak ve uygun bertaraf tesislerine gönderilecektir. 

  
Havuzlarda geçici olarak biriktirilen sondaj çamurlarının kirlilik seviyesinin artmaması 

için havuz içine herhangi bir baĢka kirletici madde veya atık dökülmeyecek ve havuzlar dıĢ 
etkilere karĢı izole edilecektir.  

 
Sondaj çalıĢmalarının tamamlanması sonrasında baĢlayacak olan eritme 

faaliyetlerinin ilk aĢamasında yapılacak direk eritme sırasında sondaj çamuru gibi yüksek 
miktarda klorür ve sülfat içeren çözünmeyen çamur atığı gibi formasyon atıkları 
oluĢacaktır. Ġlk 10 aylık direk eritme faaliyeti süresince oluĢacak çözünmeyen çamur 
atıkları eritme iĢlemi sonrasında oluĢan tuzlu sularla birlikte yüzey tesislerinde kurulması 
düĢünülen tuzlu su havuzlarına pompalanacak ve tuzlu su havuzlarının dibinde birikerek 
çözünmeyen çamur çökeleğine dönüĢecektir. Tuzlu su havuzlarının sürekli ve uygun 
Ģekilde kullanılması için havuz dibinde çökelek olarak biriken çözünmeyen çamur atıkları 
dönüĢümlü olarak 15 (onbeĢ) günde bir havuzlardan temizlenerek sızdırmaz, betonarme 
havuzlar içinde biriktirilecektir. 

 
Eritme iĢlemi devam eden kuyulardan çıkan ve tuzlu su havuzlarında biriken 

çözünmeyen çamur atıklarının analizi yaptırılarak, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelik” kapsamında sınıfı belirlenecektir. Çözünmeyen çamur atığının tehlikesiz 
nitelikte olması durumunda analiz değerlerine göre tehlikesiz atık olarak, tehlikeli nitelikte 
olması durumunda Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nın vereceği atık kodu ile lisanslı bertaraf 
tesislerine gönderilerek bertarafı sağlanacaktır. Çözünmeyen çamur atığı, yüksek        
eko-toksik karakteri nedeniyle, proje alanlarının etrafındaki tarım arazileri ve mera 
alanlarına ve ayrıca yeraltı suyuna herhangi bir zararlı etki bırakma ihtimaline karĢı proje 
alanlarından uzaklaĢtırılacak ve uygun bertaraf tesislerine gönderilecektir. 
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Hafriyat ve Yıkıntı Atıkları 

Proje kapsamında yapılan kazı ve inĢaat iĢleri sırasında oluĢacak kazı fazlası 
toprak, taĢ ve malzemeler ve bakım onarım sonrası oluĢan beton atıkları ve diğer yıkım 
atıkları, hafriyat ve yıkıntı atığı özel dizayn edilmiĢ alanlarda geçici olarak biriktirilecek ve 
çalıĢmalar sırasında 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak 
yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği" 
hükümlerine uyularak hareket edilecektir. 

 
Ġşletme Aşaması 

Projenin inĢaat ve yapım sürecinin tamamlanıp iĢletmeye geçilmesi sonrasında tesis 
faaliyetleri sırasında,  

 

- Yemek hazırlama ve yemek sonrasında organik atıklar, 

- Satın alma ve depo faaliyetleri sondasında kağıt, plastik, metal, cam, vb. ambalaj 

atıkları,  

- Vana, jeneratör, kompresör, türbin, vb. ekipmanların bakımı, yağlanması, yağ 

değiĢimi ve kimyasal yıkama, vb. çalıĢmaları sonrasında atık yağlar ve 

kimyasallar,  

- Mutfak ünitesi ve yağ tutucusunda biriken bitkisel atık yağlar, 

- Ofis, atölye ve bakım çalıĢmaları sonrasında pil ve akümülatör atıkları, 

- Revir hizmetlerinden kaynaklanan tıbbi atıklar oluĢacaktır.  

 
KiĢi baĢına günlük yaklaĢık olarak 1,08 kg katı atık oluĢacağı kabul edilerek (TUĠK 

Bülten Sayı: 18777, Tarih: 28 Aralık 2015) tesis iĢletmesi süresince 100 kiĢinin çalıĢması 
öngörüldüğünde; günlük toplam; 

 
100 kiĢi x 1,08kg / 1 gün = 108 kg.kiĢi / gün, organik atık oluĢması öngörülmektedir.  
 
Projenin iĢletme esnasında gerçekleĢtirilen tesis faaliyetleri sonucu oluĢacak olan 

tüm katı atıkların bertarafında 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği” ne uygun olarak hareket 
edilecektir. 

 
Organik Atıklar 

Yemek hazırlama ve yemek sonrası oluĢan organik atıklar tesislerin mutfak ve 
bulaĢıkhanelerinde, ofis bölümlerinin çay ocaklarında ve az miktarda olmak üzere 
personel yatakhanelerinde oluĢacaktır. Organik atıklar, bu alanların içinde sızdırmaz, 
kapaklı, taĢınabilir atık konteynerleri içinde biriktirilecek ve gün içinde düzenli olarak 
iĢletme alanlarında yer alan özel dizayn edilmiĢ atık toplama noktalarındaki etiketlenmiĢ 
atık konteynerlerinde geçici olarak biriktirilecektir. Organik atıkların özellikle sıcak 
günlerde hızlı bozulma ve kokma problemi nedeniyle biriktirilen miktarları günlük olarak 
yüklenici veya en yakın il/ilçe belediyesi tarafından hidrolik sıkıĢtırmalı çöp kamyonları ile 
il/ilçelerin katı atık düzenli depolama alanlarına veya atık transfer istasyonlarına bertaraf 
edilecektir.  

 
Organik atıklar içinde geri dönüĢüm özelliğini kaybetmemiĢ olası ambalaj atıkları 

organik atıkların içinden ayıklanarak ambalaj atığı biriktirme alanlarına alınacaktır. OluĢan 
organik atıkların içine diğer baĢka özellik ve türde atık atılmayacaktır.  

 
OluĢacak evsel nitelikli katı atıklar (yemek artıkları vb. organik atıklar), denizlere, 

göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere dökülmesinin yasak olduğu konusuna azami 
dikkat edilecek ve 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin 8. Maddesi kapsamında ilgili belediyenin 
katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 
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Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşebilir Atıklar 

Tesis faaliyetlerinin gerçekleĢtirilmesi sırasında oluĢacak her türlü satın alma, 
malzeme depolama, kantin, büfe, vb. faaliyetler sonrasında kağıt, plastik, metal ve cam 
cinsinde ambalaj atıkları oluĢacaktır. OluĢacak bu ambalaj atıkları diğer atıklardan ayrı 
olarak tesis içine yerleĢtirilecek geçici ambalaj atığı toplama noktasındaki konteynerlerde 
biriktirilecektir. Biriktirilen ambalaj atıkları ve diğer geri dönüĢebilir atıklar cinslerine göre 
miktarları belirlendikten sonra günlük olarak Merkezi Atık Toplama Alanı (MADA) içinde 
diğer atık odalarından ayrı bir Ģekilde dizayn edilmiĢ, etiketlenmiĢ ambalaj atığı ve geri 
dönüĢebilir atık biriktirme odalarına alınacaktır.  

 
Merkezi Atık Depolama Alanı (MADA) içinde geçici olarak biriktirilen kağıt, plastik, 

metal ve cam türündeki ambalaj atıkları, belirli periyotlarda 24.08.2011 tarih ve 28035 
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği” (AAKY) maddeleri gereğince TAT (Toplama Ayırma Tesis) lisansına haiz 
ambalaj atığı geri kazanım firmalarına verilecektir. 

  
Tehlikeli Atıklar 

ĠĢletme süresince yapılacak tesis faaliyetleri sonucu ortaya çıkacak, çevre ve insan 
sağlığına kısa ve uzun vadede olumsuz etki oluĢturabilecek, tehlikeli, zararlı ve kirletici 
atıklar; 

 
- Atık yağlar, 
- Filtreler, 
- Pil ve aküler, 
- KirlenmiĢ bidon, varil gibi ambalajlar, 
- Yakıt ve kimyasal atıkları, 
- Her türlü arıtma çamuru, 
- Laboratuvar malzemeleri ve kimyasallar, 
- KartuĢ, toner ve flüoresan lambalar, 
- Temizlik dezenfektanları, oda spreyleri, 
- KirlenmiĢ elbise, bez, üstüpü gibi malzemeler, 
- Tehlikeli maddelerle kirlenmiĢ taĢ, toprak vb. atıklar, 
- Tehlikeli atıklarla kirlenmiĢ tulum, eldiven, maske, ayakkabı, bez, taĢ, toprak gibi 

atıklardır.  
 

Tesisin iĢletilmesi süresince yapılacak vana ve jeneratör bakımlarında, vana 
yağlaması sırasında tehlikeli karakterde gres yağı atığı ve gres yağı ambalajının, 
jeneratörün bakım ve yağ değiĢimi sonrasında da atık yağı ve yağ ambalajının oluĢacağı 
düĢünülmektedir. Bununla birlikte, kompresör ve türbin bakımları sırasında yapılacak yağ 
ekleme faaliyetleri sırasında dökülme ve sızmalardan dolayı az miktarda atık makine ve 
türbin yağı oluĢacağı öngörülmektedir. Yağ ile yapılacak tüm bu bakım ve yağlama 
çalıĢmaları sırasında olası, sızma, dökülme, kirlenme, vb. durumlarda kirlenmiĢ ambalaj, 
tulum, eldiven, maske, ayakkabı, bez, taĢ, toprak gibi atıkların da az miktarda oluĢacaktır. 

  
Tesis faaliyetleri sırasında yapılacak bakımlara ek olarak saf su veya asitle 

yapılacak akü bakımları ve türbinlerin kimyasal yıkaması sonucu atık kimyasallar ve 
kirlenmiĢ sular oluĢacaktır ve tüm bu atıklar tehlikeli atık olarak MADA‟ da (Merkezi Atık 
Depolama Alanı) yer alan tehlikeli atık odası içinde geçici olarak depolanacaktır. Geçici 
olarak depolanan tehlikeli atıklar lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerine gönderilecektir. 
Yapılacak bertaraf iĢlemleri 02.04.2015 Tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayınlanmıĢ “Atık Yönetimi Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda anlaĢma yapılacak 
lisanslı firmalar vasıtasıyla yapılacaktır. Yıllık tehlikeli atık depolama kapasitesinin ilgili 
mevzuatta belirtilen miktarın üzerinde olması durumunda da geçici atık depolama izni 
alınacaktır. 
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 Bakım sırasında atık yağ oluĢumunun engellenmesi için gerekli tedbirler alınacak 
ve oluĢan atık yağlar, Merkezi Atık Depolama Alanı içinde özel dizayn edilmiĢ odalarda, 
damlatma tepsileri içine konulmuĢ etiketli metal variller içinde, dökülme müdahale kitleri 
hazır Ģekilde diğer atık yağ cinsleri ile karıĢtırılmadan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 
4. ve 5. Bölümlerde öngörülen Ģartlar sağlanarak geçici olarak biriktirilecektir. Biriktirilen 
atık yağların yağ kalite sınıflandırılması akredite laboratuvarda analizi yapılarak 
belirlenecektir. Analiz sonucuna atık yağlar göre 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi 
Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği‟nin (DeğiĢik 
R.G-05.11.2013-28812) 2. bölümünde belirtildiği Ģekilde Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı‟ndan lisans almıĢ firmalara vasıtasıyla bertaraf edilecektir. 

  
Tesis iĢletme faaliyeti süresince yukarıda örneklenen tehlikeli atıkların kaynağında 

azaltılması, oluĢumunun önlenmesi ve ilgili mevzuatlara göre bertarafı için gerekli özen 
gösterilecektir. Bu tür atıkların miktarlarının kaynağında azaltılması konusunda proje 
çalıĢanları verilecek eğitimlerle bilgilendirilecek ve özellikle tehlikeli maddelerle yapılan 
iĢlerde muhtemel çevre kazaları (çevreye sızıntı, dökülme, yayılma, bulaĢma, vb.) 
alınacak önlemlerle en aza indirilerek büyük miktarlarda tehlikeli atık oluĢumunun önüne 
geçilecektir.  

 
Tesis faaliyetleri kapsamında bakım, yağlama, vb. iĢlemler sırasında muhtemel 

tehlikeli atık oluĢumu sonrasında da kirlenmenin olduğu alandaki faaliyet geçici olarak 
durdurularak kirlenmiĢ alanlar ve malzemeler çalıĢma alanlarından temizlenip bu 
alanlarda bulunacak; etiketlenmiĢ, üzerinde tehlike ve uyarı iĢaretleri bulunan, ağzı kapalı, 
sızdırmaz portatif konteynerlerde geçici olarak biriktirilecektir. 

  
Tesis iĢletmesi sırasında kurulu olan atölyeler, yakıt dolum ve bakım-yağlama 

alanları gibi tehlikeli yakıt, yağ ve kimyasal kullanılan kalıcı alanlar sızdırmaz beton zemin 
üzerine inĢa edilecek ve yeterli drenaj sistemleri oluĢturularak oluĢan tehlikeli atıkların 
çevreye yayılması engellenecektir. Bu alanlarda yapılan drenajlar yağ kapanlarından 
geçirilerek arıtma tesisi ile sonlanan ana altyapı sistemine bağlanacaktır. Yağ 
kapanlarında tutulan yağlar da periyodik olarak temizlenip atık yağ olarak MADA tehlikeli 
atık odası içinde geçici olarak depolanacaktır. Bakım faaliyetleri sırasında kullanılması 
muhtemel tehlikeli formda yakıt, yağ ve kimyasallar nedeniyle oluĢacak tehlikeli atıklara 
karĢı geçici iĢlem alanlarında kimyasallar sızdırmaz damlama tepsilerinde, kapalı 
ortamlarda tutulacaktır. Bu tür alanlarda muhtemel sızıntı, dökülme, vb. çevresel risklere 
karĢı dökülme müdahale kitleri hazır olarak tutulacak ve olası çevre kazası sonrasında 
alan temizlenecektir.  

 
Aynı Ģekilde, tesis ofis ve temizlik çalıĢmaları sırasında oluĢan, kartuĢ, toner, 

flüoresan, temizlik kimyasalları, oda spreyleri gibi tehlikeli atıklar da MADA tehlikeli atık 
odası içinde özel olarak hazırlanmıĢ alanlarda bertaraf zamanına kadar geçici olarak 
biriktirilecektir.  

 
OluĢan tehlikeli atık miktarları, cinslerine göre günlük olarak tespit edilerek atık kayıt 

sistemine eklenecektir.  
 
Bitkisel Atık Yağlar 

Bitkisel atık yağlar, tesis iĢletmesi dahilinde bulunan tüm mutfaklarda kızartma 
sonrası ve mutfak giderlerinde bulunan yağ kapanlarında tutulan yağlardan oluĢacaktır. 
Tesis alanı içerisinde bulunan yemekhanede oluĢacak kullanılmıĢ bu kızartma yağları ve 
yağ tutucu üst yağları, diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta 
toplanacaktır. Bitkisel atık yağlar, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa ve 
benzeri alıcı ortamlara dökülmeyecektir. Bu bağlamda bitkisel atık yağların bertarafı için 
06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel 
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri yerine getirilecektir. 
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Atık Pil ve Akümülatörler 

Tesis iĢletme faaliyetleri süresince atık piller; elektronik aletler, telsizler, telefonlar ve 
ofis malzemelerinden kaynaklanacaktır. OluĢan pil atıkları, 31.08.2004 tarih ve 25569 
sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği‟nin (DeğiĢik 23.12.2014 tarih ve 29214 sayılı Resmi Gazete) 
hükümleri doğrultusunda, tesis alanı içerisinde taban sızdırmazlığı sağlanmıĢ, kapalı bir 
ortamda, etiketli atık pil kutuları içinde geçici olarak muhafaza edilecektir. Biriktirilen atık 
piller lisans almıĢ geri kazanım firmasına verilmek sureti ile bertarafı edilecektir. 

 
Araç, iĢ makinesi ve akümülatör beslemeli ekipman bakımları, yetkili servisler 

tarafından yapılacak ve atık akümülatör oluĢumu en aza indirilecektir.  
 
Atık Elektrikli, Elektronik Eşyalar 

Tesis faaliyetleri süresince elektrikli ve elektronik eĢya ve malzeme oluĢması 
beklenmemektedir. Fakat muhtemel AEEE oluĢumunda bu atıklar da sızdırmaz özellikte, 
kapalı alanlarda, etiketlenmiĢ atık kutularında biriktirilecek ve 22.05.2012 tarih ve 28300 
sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Elektrikli ve Elektronik 
EĢyaların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda bertaraf edilecektir. 

  
Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL) 

Tesis iĢletme faaliyetleri sırasında kullanılacak hafif binek ve pick-up lastik tekerlekli 
araçlarının lastik bakım ve değiĢim iĢleri yetkili ve özel servislerde gerçekleĢtirilecek olup, 
tesis iĢletme faaliyetleri süresince ömrünü tamamlanmıĢ lastik atıklarının oluĢmayacağı 
öngörülmektedir. Tesis iĢletme sınırları dahilinde olası servis, bakım, değiĢim, kaza, vb. 
durumlarda oluĢacak araç lastiklerinin bertarafında 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı 
“Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği” (DeğiĢiklik 11.03.2015 tarihli 
29292 sayılı Resmi Gazete) hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. Söz konusu 
lastikler anılan Yönetmeliğin 15 ve 16. Maddelerinde belirtilen Ģekilde proje alanı 
içerisinde geçici olarak depolanacak, anlaĢma yapılacak lisanslı firma kanalıyla bertaraf 
edilecektir. 

 
Tıbbi Atıklar 

Söz konusu tesisin iĢletme aĢamasında çalıĢacak kiĢilerin sağlık sorunlarına 
müdahale etmek amacıyla 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‟nin 11. 
Maddesi gereğince iĢletme dahilinde yataksız, ayakta tedavi amaçlı revir ünitesi 
kurulacaktır. Revir ünitesinde oluĢacak atıkların miktarı belirlenememekle birlikte çok az 
miktarda olması tahmin edilmektedir.  

Revir ünitesinde oluĢması muhtemel tüm tıbbi atıklar; yırtılmaya, delinmeye, 
patlamaya ve taĢımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden 
sızdırmaz, çift taban dikiĢli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, 
en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki 
yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DĠKKAT TIBBĠ ATIK” ibaresini taĢıyan 
kırmızı renkli plastik torbalara konulacaktır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurularak 
ağızları sıkıca bağlanacak ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere 
sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanacaktır. Kesici ve delici özelliği 
olan atıklar ise diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve 
patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıĢtırılması mümkün 
olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DĠKKAT! KESĠCĠ ve DELĠCĠ 
TIBBĠ ATIK” ibaresi taĢıyan plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmıĢ 
kutu veya konteynerler içinde toplanacaktır. Bu biriktirme kapları, en fazla 3/4 oranında 
doldurulacak ve ağızları kapatılarak kırmızı plastik torbalara konulacaktır. Kesici-delici atık 
kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıĢtırılmayacak, açılmayacak, boĢaltılmayacak ve geri 
kazanılmayacaktır.  
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OluĢan tıbbi atıklar, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 
yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nin 3. Bölümü‟nde belirtilen “tıbbi 
atıkların ayrılması, toplanması, taĢınması ve geçici depolanması” yükümlülükleri uyarınca 
diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı firmalar ile protokol yapılarak bertaraf 
edilmesi sağlanacaktır. 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında iĢletme dönemi için yüzey tesislerine 

ait örnek yerleĢim planı ve iĢletme tesisi atık alanı ġekil III.10.2‟de verilmiĢtir. 
 

 

ġekil III.10.2. Yüzey Tesisleri Örnek YerleĢim Planı ve ĠĢletme Tesisi Atık Alanı 

 
III.11.  ĠnĢaat  ve iĢletme aĢamasında oluĢacak emisyon kaynakları ve alınacak 

önlemler (hesaplamalarda inĢaat aĢamasında malzeme taĢınması, boĢaltılması ve 
depolanması, iĢletme aĢamasındaki  faaliyetler  nedeniyle  hakim  rüzgar  etkisiyle  
oluĢabilecek  tozlanma  vb  ile birlikte proje alanının etrafında bulunan mevcut ve 
planlanan diğer sanayi alanları da göz önünde bulundurularak  hakim rüzgar  
yönüne  göre emisyon modellemeleri ve kapsamlı değerlendirmeler yapılmalıdır) 

 
Arazi Hazırlık ve Ġnşaat Aşaması 

Proje kapsamında, kurulacak boru hatları, pompa istasyonları, su depolama 
istasyonları, yüzey tesisleri, depolama kuyu alanları ve bu yapılara eriĢim yolları ile enerji 
nakil hatları direk noktaları gibi destek ünitelerinin inĢaat hazırlık çalıĢmaları sırasında üst 
toprak sıyırma, kazı, hafriyat ve geri dolgu çalıĢmaları yapılacaktır. Bu çalıĢmalar 
sırasında en az 30 cm kalınlığında sıyrılan üst topraklar inĢaat koridoru üzerinde boru 
hattı hendeğinin aksi istikametinde ve alanların yakınına depolanacak ve kazı çalıĢmaları 
depolama sonrasında baĢlayacaktır. Projenin arazi hazırlama ve inĢaat aĢamasında söz 
konusu iĢlemlerden kaynaklı toz emisyonu oluĢacaktır. 

 
Arazi hazırlık ve inĢaat çalıĢmaları esnasında oluĢabilecek toz emisyonları için 

hesaplamalar, 03.07.2009 tarihli 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (değiĢiklik, 20.12.2014 tarihli 
29211 sayılı Resmi Gazete) Tablo 12.6‟de belirtilen “Toz Emisyonu Kütlesel Debi 
Hesaplamalarında Kullanılacak Emisyon Faktörleri” (Tablo III.11.1.) ve EPA emisyon 
faktörleri (Cowherd C., Development of Emission Factors for Fugitive Dust Sources, EPA, 
1974) kullanılarak hesaplanmıĢ olup, söz konusu emisyon faktörü inĢaat çalıĢmalarında 
birim alan üzerinde yapılan hafriyatların kazı, dolgu, yükleme, boĢaltma ve depolama gibi 
tüm öğelerini içermektedir. Hafriyatların taĢınması esnasında oluĢacak toz emisyonları ise 
“Emission Factor Documentation (1998, EPA)”da verilen emisyon faktörleri kullanılarak 
hesaplanmıĢtır. 
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Tablo III.11.1. SKHKKY Tablo 12.6‟de belirtilen “Toz Emisyonu Kütlesel Debi Hesaplamalarında Kullanılacak 
Emisyon Faktörleri 

 

ĠġLEM 
EMĠSYON FAKTÖRÜ 

Kontrolsüz Kontrollü 

Malzemelerin Sökülmesi 0,025 kg/ton 0,0125 kg/ton 

Malzemelerin Yüklenmesi 0,01 kg/ton 0,005 kg/ton 

Malzemelerin TaĢınması (GidiĢ-DönüĢ toplam mesafesi) 0,7 kg/km 0,35 kg/km 

BoĢaltma 0,01 kg/ton 0,005 kg/ton 

Depolama 5,8 kg toz/ha gün 2,9 kg toz/ha gün 

 
Projenin tüm üniteleriyle iĢletmeye geçme süresi iĢin baĢlangıç tarihinden itibaren 84 

ay olarak öngörülmüĢ olup, hafriyat çalıĢmalarının farklı zaman dilimlerinde 60 ay süreceği 
öngörülmektedir. ÇalıĢmalar gündüz yapılacak olup, 12 saatle sınırlandırılmıĢtır.  

 
Hesaplamalarda hafriyat yoğunluğu 1,6 ton/m3 alınmıĢ olup, tüm hesaplamalar 

aĢağıda verilmiĢtir: 
 
Tatlı Su Temin Hattı Ġnşaat Çalışmaları 

Bitkisel Toprağın Sıyrılması, BoĢaltılması ve Depolanması 

Tatlı Su Temin Hattı arazi tesviye çalıĢmaları sırasında toplam 1.092.000 m3 üst 
toprağın proje alanında sıyrılması ve en az 1 metrelik yığınlar halinde tatlı su hattı 
boyunca depolanması ve eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak tutulması söz 
konusu olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, üst toprak sıyırma çalıĢmalarından 
kaynaklanacak olup, 1.747.200 ton (1,6 x 1.092.000)‟dur. Hesaplamalarda tüm iĢlemlerin 
aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum ortaya konulmuĢtur. 

 
Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E1) = [1.092.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    = 5,83 kg/saat 
 
Bitkisel Toprağın BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E2) = [1.092.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   = 2,33 kg/saat 
 
Bitkisel Toprağın Depolanması 
 
Sıyırma iĢlemi tamamlanan 1.747.200 ton üst toprak su hattı boyunca yeniden 

kullanılmak üzere kazı yapılacak alanın yanında geçici depolanacaktır. Hesaplama tüm 
iĢlemlerin aynı anda yapılacağı varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E3) =  13 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    =  37,7 kg/saat 
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Hafriyat Malzemesinin Sökülmesi, BoĢaltılması ve Depolanması 
 

Malzemenin Sökülmesi  
 

Üst toprak sıyırma iĢlemleri sonrasında toplam 1.170.000 m3 kazı malzemesinin 
proje alanında sökülmesi söz konusu olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, bu hafriyat 
çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 1.872.000 ton (1,6 x 1.170.000)‟dur. 
Hesaplamalarda tüm iĢlemlerin aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum ortaya 
konulmuĢtur. 

 
Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E4) = [1.170.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    =  6,25 kg/saat 
 

Malzemenin BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E5) = [1.170.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   =  2,5 kg/saat 
 

Malzemenin Depolanması 
 
Kazıdan çıkan malzemenin 1.456.000 ton kadarı su hattı boyunca dolguda 

kullanılmak üzere kazı yapılacak alanın yanında geçici depolanacaktır. Hesaplama tüm 
iĢlemlerin aynı anda yapılacağı varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E6) =  13 x 2,9 kg toz/ha gün]  
 

    =  37,7 kg/saat 
 

Malzemenin Araçlara Yüklenmesi  
 
Kazıdan çıkan malzemenin 416.000 ton‟u (260.000m3 x 1,6) hafriyat atığı olarak 

hafriyat döküm sahalarına gönderilmek üzere araçlara yüklenecektir.  
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E7)  = [260.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   =  0,55 kg/saat 

 

Hafriyatın Taşınması Sırasında Oluşacak Toz Miktarı:  Hafriyatların en olumsuz 
Ģartlar altında taĢındığı varsayılarak (asfalt yola olan en uzak mesafe dikkate alınarak) 
yapılan toz emisyonu hesaplamaları aĢağıda verilmiĢtir. Hafriyat malzemesinin taĢınması 
esnasında yaklaĢık 0,4 km‟lik (gidiĢ-dönüĢ) yolda toz emisyonu oluĢacağı ve taĢımada 25 
tonluk kamyonların kullanılacağı öngörülmüĢtür. 

 
Sefer Sayısı  : 111,11 ton/saat x 1 sefer/25 ton 

   : ~4 sefer/saat 
Toz Emisyonu (E8)  = (0,35 kg/km) x (0,4 km/1 sefer) x (4 sefer/saat) 
E8   = 0,56 kg/saat 
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Pompa Ġstasyonları Ġnşaat Çalışmaları 
 
Bitkisel Toprağın Sıyrılması, BoĢaltılması ve Depolanması 
 
Pompa Ġstasyonları arazi tesviye çalıĢmaları sırasında toplam 2.250 m3 üst toprağın 

proje alanında sıyrılması ve istasyon yakınlarında izni alınmıĢ alanlarda depolanması ve 
eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak tutulması söz konusu olacaktır. OluĢacak 
toz emisyonu, üst toprak sıyırma çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 3.600 ton (1,6 x 
2.250)‟dur. Hesaplamalarda tüm iĢlemlerin aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum 
ortaya konulmuĢtur. 

 
Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E9) = [2.250 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    =  0,01 kg/saat 
 
Bitkisel Toprağın BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E10) = [2.250 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   =  0,004 kg/saat 
 
 
Bitkisel Toprağın Depolanması 
 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E11) =  0,075 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    =  0,21 kg/saat 
 
Hafriyat Malzemesinin Sökülmesi, BoĢaltılması ve Depolanması 
 
Malzemenin Sökülmesi  

Üst toprak sıyırma iĢlemleri sonrasında toplam 37.500 m3 kazı malzemesinin proje 
alanında sökülmesi söz konusu olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, bu hafriyat 
çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 60.000 ton (1,6 x 37.500)‟dur. Hesaplamalarda tüm 
iĢlemlerin aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum ortaya konulmuĢtur. 

 
Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 

Toz Emisyonu (E12) = [37.500 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 
saat/ay)] 

    =  0,2 kg/saat 
 
Malzemenin BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E13) = [37.500 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   =  0,08 kg/saat 
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Malzemenin Depolanması 

Kazıdan çıkan malzemenin 12.000 ton kadarı dolguda kullanılmak üzere kazı 
yapılacak alanın yanında geçici depolanacaktır. Hesaplama tüm iĢlemlerin aynı anda 
yapılacağı varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E14) =  0,25 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    =  0,72 kg/saat 
 

Malzemenin Araçlara Yüklenmesi  
 
Kazıdan çıkan malzemenin 48.000 ton‟u (30.000 m3 x 1,6) hafriyat atığı olarak 

hafriyat döküm sahalarına gönderilmek üzere araçlara yüklenecektir.  
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 

Toz Emisyonu (E15)  = [30.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 
saat/ay)] 

   =  0,06 kg/saat 
 
Hafriyatın Taşınması Sırasında Oluşacak Toz Miktarı:  Hafriyatların en olumsuz 

Ģartlar altında taĢındığı varsayılarak (asfalt yola olan en uzak mesafe dikkate alınarak) 
yapılan toz emisyonu hesaplamaları aĢağıda verilmiĢtir. Hafriyat malzemesinin taĢınması 
esnasında yaklaĢık 0,4 km‟lik (gidiĢ-dönüĢ) yolda toz emisyonu oluĢacağı ve taĢımada 25 
tonluk kamyonların kullanılacağı öngörülmüĢtür. 

 
Sefer Sayısı  : 12,82 ton/saat x 1 sefer/25 ton 

   : ~1 sefer/saat 
Toz Emisyonu (E16)  = (0,35 kg/km) x (0,4 km/1 sefer) x (1 sefer/saat) 
E16   = 0,14 kg/saat 
 

Su Depolama Tankları Ġnşaat Çalışmaları 
 
Bitkisel Toprağın Sıyrılması, BoĢaltılması ve Depolanması 
 
Su depolama tankları arazi tesviye çalıĢmaları sırasında toplam 810 m3 üst toprağın 

proje alanında sıyrılması ve istasyon yakınlarında izni alınmıĢ alanlarda depolanması ve 
eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak tutulması söz konusu olacaktır. OluĢacak 
toz emisyonu, üst toprak sıyırma çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 1.296 ton (1,6 x 
810)‟dur. Hesaplamalarda tüm iĢlemlerin aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum 
ortaya konulmuĢtur. 

 
Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E17) = [810  m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    =  0,004 kg/saat 
 

Bitkisel Toprağın BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E18) = [810 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   =  0,001 kg/saat 
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Bitkisel Toprağın Depolanması 
 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E19) =  0,027 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    =  0,78 kg/saat 
 
Hafriyat Malzemesinin Sökülmesi, BoĢaltılması ve Depolanması 
 
Malzemenin Sökülmesi  
 
Üst toprak sıyırma iĢlemleri sonrasında toplam 13.500 m3 kazı malzemesinin proje 

alanında sökülmesi söz konusu olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, bu hafriyat 
çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 21.600 ton (1,6 x 13.500)‟dur. Hesaplamalarda tüm 
iĢlemlerin aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum ortaya konulmuĢtur. 

 
Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E20) = [13.500 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    =  0,07 kg/saat 
 
 
Malzemenin BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E21) = [13.500 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   =  0,02 kg/saat 
 
Malzemenin Depolanması 
 
Kazıdan çıkan malzemenin 4.320 ton kadarı dolguda kullanılmak üzere kazı 

yapılacak alanın yanında geçici depolanacaktır. Hesaplama tüm iĢlemlerin aynı anda 
yapılacağı varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E22) =  0,09x 2,9 kg toz/ha gün]  
    =  0,26 kg/saat 
 
Malzemenin Araçlara Yüklenmesi  
 
Kazıdan çıkan malzemenin 17.280 ton‟u (10.800 m3 x 1,6) hafriyat atığı olarak 

hafriyat döküm sahalarına gönderilmek üzere araçlara yüklenecektir.  
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E23)  = [10.800 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   =  0,023 kg/saat 
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Hafriyatın Taşınması Sırasında Oluşacak Toz Miktarı:  Hafriyatların en olumsuz 
Ģartlar altında taĢındığı varsayılarak (asfalt yola olan en uzak mesafe dikkate alınarak) 
yapılan toz emisyonu hesaplamaları aĢağıda verilmiĢtir. Hafriyat malzemesinin taĢınması 
esnasında yaklaĢık 0,4 km‟lik (gidiĢ-dönüĢ) yolda toz emisyonu oluĢacağı ve taĢımada 25 
tonluk kamyonların kullanılacağı öngörülmüĢtür. 

 
Sefer Sayısı  : 4,6 ton/saat x 1 sefer/25 ton 

   : ~1 sefer/saat 
Toz Emisyonu (E24)  = (0,35 kg/km) x (0,4 km/1 sefer) x (1 sefer/saat) 
E24   = 0,14 kg/saat 
 
 

Tuzlu Su Deşarj Hattı Ġnşaat Çalışmaları 
 
Bitkisel Toprağın Sıyrılması, BoĢaltılması ve Depolanması 
 
Tuzlu Su DeĢarj Hattı arazi tesviye çalıĢmaları sırasında toplam 378.000 m3 üst 

toprağın proje alanında sıyrılması ve en az 1 metrelik yığınlar halinde tuzlu su hattı 
boyunca depolanması ve eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak tutulması söz 
konusu olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, üst toprak sıyırma çalıĢmalarından 
kaynaklanacak olup, 604.800 ton (1,6 x 378.000)‟dur. Hesaplamalarda tüm iĢlemlerin aynı 
anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum ortaya konulmuĢtur. 

 
Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E25) = [378.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    = 2,01 kg/saat 
 
Bitkisel Toprağın BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E26) = [378.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   =  0,8 kg/saat 
 
Bitkisel Toprağın Depolanması 
 
Sıyırma iĢlemi tamamlanan 604.800 ton üst toprak su hattı boyunca yeniden 

kullanılmak üzere kazı yapılacak alanın yanında geçici depolanacaktır. Hesaplama tüm 
iĢlemlerin aynı anda yapılacağı varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E27) =  12,6 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    =  36,54 kg/saat 
 
Hafriyat Malzemesinin Sökülmesi, BoĢaltılması ve Depolanması 
 
Malzemenin Sökülmesi  
 
Üst toprak sıyırma iĢlemleri sonrasında toplam 405.000 m3 kazı malzemesinin proje 

alanında sökülmesi söz konusu olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, bu hafriyat 
çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 648.000 ton (1,6 x 405.000)‟dur. Hesaplamalarda 
tüm iĢlemlerin aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum ortaya konulmuĢtur. 
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Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 

Toz Emisyonu (E28) = [405.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 
saat/ay)] 

    = 2,16 kg/saat 
 
Malzemenin BoĢaltılması 
 

Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E29) = [405.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   = 0,86 kg/saat 
 
Malzemenin Depolanması 
 

Kazıdan çıkan malzemenin 453.600 ton kadarı su hattı boyunca dolguda kullanılmak 
üzere kazı yapılacak alanın yanında geçici depolanacaktır. Hesaplama tüm iĢlemlerin aynı 
anda yapılacağı varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E30) =  9,45 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    =  27,4 kg/saat 
 
Malzemenin Araçlara Yüklenmesi  
 
Kazıdan çıkan malzemenin 144.000 ton‟u (90.000m3 x 1,6) hafriyat atığı olarak 

hafriyat döküm sahalarına gönderilmek üzere araçlara yüklenecektir.  
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E31)  = [90.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
 = 0,19 kg/saat 

 
Hafriyatın Taşınması Sırasında Oluşacak Toz Miktarı:  Hafriyatların en olumsuz 

Ģartlar altında taĢındığı varsayılarak (asfalt yola olan en uzak mesafe dikkate alınarak) 
yapılan toz emisyonu hesaplamaları aĢağıda verilmiĢtir. Hafriyat malzemesinin taĢınması 
esnasında yaklaĢık 0,4 km‟lik (gidiĢ-dönüĢ) yolda toz emisyonu oluĢacağı ve taĢımada 25 
tonluk kamyonların kullanılacağı öngörülmüĢtür. 

 
Sefer Sayısı  : 38,46 ton/saat x 1 sefer/25 ton 

   : ~2 sefer/saat 
Toz Emisyonu (E32)  = (0,35 kg/km) x (0,4 km/2 sefer) x (4 sefer/saat) 
E32   = 1,12 kg/saat 
 
 
Doğalgaz Branşman Hattı Ġnşaat Çalışmaları 

Bitkisel Toprağın Sıyrılması, BoĢaltılması ve Depolanması 

Doğalgaz branĢman Hattı arazi tesviye çalıĢmaları sırasında toplam 176.400 m3 üst 
toprağın proje alanında sıyrılması ve en az 1 metrelik yığınlar halinde doğalgaz branĢman 
hattı boyunca depolanması ve eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak tutulması 
söz konusu olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, üst toprak sıyırma çalıĢmalarından 
kaynaklanacak olup, 282.240 ton (1,6 x 176.400)‟dur. Hesaplamalarda tüm iĢlemlerin aynı 
anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum ortaya konulmuĢtur. 
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Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E33) = [176.400 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    = 0,94 kg/saat 
 
Bitkisel Toprağın BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E34) = [176.400 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   = 0,37 kg/saat 
 
 
Bitkisel Toprağın Depolanması 
 
Sıyırma iĢlemi tamamlanan 282.240 ton üst toprak hat boyunca yeniden kullanılmak 

üzere kazı yapılacak alanın yanında geçici depolanacaktır. Hesaplama tüm iĢlemlerin aynı 
anda yapılacağı varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E35) =  5,88 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    =  17,05 kg/saat 
 
Hafriyat Malzemesinin Sökülmesi, BoĢaltılması ve Depolanması 
 
Malzemenin Sökülmesi  
 
Üst toprak sıyırma iĢlemleri sonrasında toplam 189.000 m3 kazı malzemesinin proje 

alanında sökülmesi söz konusu olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, bu hafriyat 
çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 302.400 ton (1,6 x 189.000)‟dur. Hesaplamalarda 
tüm iĢlemlerin aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum ortaya konulmuĢtur. 

 
Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E36) = [189.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    = 1,00 kg/saat 
 
Malzemenin BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E37) = [189.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   = 0,4 kg/saat 
 
Malzemenin Depolanması 
 
Kazıdan çıkan malzemenin 247.968 ton kadarı doğalgaz hattı boyunca dolguda 

kullanılmak üzere kazı yapılacak alanın yanında geçici depolanacaktır. Hesaplama tüm 
iĢlemlerin aynı anda yapılacağı varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E38) =  5,16 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    = 14,98 kg/saat 
 
Malzemenin Araçlara Yüklenmesi  
 
Kazıdan çıkan malzemenin 26.880 ton‟u (16.800m3 x 1,6) hafriyat atığı olarak 

hafriyat döküm sahalarına gönderilmek üzere araçlara yüklenecektir.  
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E39) = [16.800 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   = 0,035 kg/saat 
 

Hafriyatın Taşınması Sırasında Oluşacak Toz Miktarı:  Hafriyatların en olumsuz 
Ģartlar altında taĢındığı varsayılarak (asfalt yola olan en uzak mesafe dikkate alınarak) 
yapılan toz emisyonu hesaplamaları aĢağıda verilmiĢtir. Hafriyat malzemesinin taĢınması 
esnasında yaklaĢık 0,4 km‟lik (gidiĢ-dönüĢ) yolda toz emisyonu oluĢacağı ve taĢımada 25 
tonluk kamyonların kullanılacağı öngörülmüĢtür. 

 
Sefer Sayısı  : 7,17 ton/saat x 1 sefer/25 ton 

   : ~1 sefer/saat 
Toz Emisyonu (E40)  = (0,35 kg/km) x (0,4 km/2 sefer) x (4 sefer/saat) 
E40   = 0,56 kg/saat 
 
 
Kuyular Arası Bağlantı Hatları Ġnşaat Çalışmaları 
 
Bitkisel Toprağın Sıyrılması, BoĢaltılması ve Depolanması 
 
Kuyular arası bağlantı hatları arazi tesviye çalıĢmaları sırasında toplam 317.250 m3 

üst toprağın proje alanında sıyrılması ve en az 1 metrelik yığınlar halinde kuyular arası 
bağlantı hattı boyunca depolanması ve eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak 
tutulması söz konusu olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, üst toprak sıyırma 
çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 507.600 ton (1,6 x 317.250)‟dur. Hesaplamalarda 
tüm iĢlemlerin aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum ortaya konulmuĢtur. 

 
Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E41) = [317.250 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    = 1,69 kg/saat 
 
Bitkisel Toprağın BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E42) = [317.250 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   = 0,67 kg/saat 
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Bitkisel Toprağın Depolanması 

Sıyırma iĢlemi tamamlanan 507.600 ton üst toprak hat boyunca yeniden kullanılmak 
üzere kazı yapılacak alanın yanında geçici depolanacaktır. Hesaplama tüm iĢlemlerin aynı 
anda yapılacağı varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E43) =  10,57 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    =  30,66 kg/saat 
 
Hafriyat Malzemesinin Sökülmesi, BoĢaltılması ve Depolanması 
 
Malzemenin Sökülmesi  

Üst toprak sıyırma iĢlemleri sonrasında toplam 189.000 m3 kazı malzemesinin proje 
alanında sökülmesi söz konusu olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, bu hafriyat 
çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 302.400 ton (1,6 x 189.000)‟dur. Hesaplamalarda 
tüm iĢlemlerin aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü durum ortaya konulmuĢtur. 

 
Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E44) = [189.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    = 1,00 kg/saat 
 
Malzemenin BoĢaltılması 

Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E45) = [189.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   = 0,4 kg/saat 
 
Malzemenin Depolanması 

Kazıdan çıkan malzemenin 263.692  ton kadarı hat boyunca dolguda kullanılmak 
üzere kazı yapılacak alanın yanında geçici depolanacaktır. Hesaplama tüm iĢlemlerin aynı 
anda yapılacağı varsayımıyla gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E46) =  6,1 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    = 17,70 kg/saat 
 
Yüzey Tesisleri Ġnşaat Çalışmaları 
 

Bitkisel Toprağın Sıyrılması, BoĢaltılması ve Depolanması 

Yüzey tesisleri arazi tesviye çalıĢmaları sırasında toplam 156.000 m3 üst toprağın 

proje alanında sıyrılması ve istasyon yakınlarında izni alınmıĢ alanlarda depolanması ve 

eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak tutulması söz konusu olacaktır. OluĢacak 

toz emisyonu, üst toprak sıyırma çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 249.600 ton (1,6 x 

156.000)‟dur. Hesaplamalarda tüm iĢlemlerin aynı anda yapıldığı düĢünülerek en kötü 

durum ortaya konulmuĢtur. 
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Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 

Toz Emisyonu (E47) = [156.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 
saat/ay)] 

    = 0,83 kg/saat 
 

Bitkisel Toprağın BoĢaltılması 
 
Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E48) = [156.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   = 0,33 kg/saat 
 
Bitkisel Toprağın Depolanması 
 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E49) =  5,2 x 2,9 kg toz/ha gün]  
 

    = 15,08 kg/saat 
 
Yüzey tesislerinde sadece üniteler için yapılacak olan kazı faaliyetleri alanın kazı-

dolgu ve tesviyesi sırasında oluĢturulan dolgu üzerinde olacağından kazı toprağı oluĢumu 
beklenmemektedir. 

 

Kuyu/Kaverna Alanları Ġnşaat Çalışmaları 

Bitkisel Toprağın Sıyrılması, BoĢaltılması ve Depolanması 
 
Kuyu/kaverna alanları arazi tesviye çalıĢmaları sırasında toplam 144.000 m3 üst 

toprağın proje alanında sıyrılması ve istasyon yakınlarında izni alınmıĢ alanlarda 
depolanması ve eski haline getirme çalıĢmaları için hazır olarak tutulması söz konusu 
olacaktır. OluĢacak toz emisyonu, üst toprak sıyırma çalıĢmalarından kaynaklanacak olup, 
230.400 ton (1,6 x 144.000)‟dur. Hesaplamalarda tüm iĢlemlerin aynı anda yapıldığı 
düĢünülerek en kötü durum ortaya konulmuĢtur. 

 

Kontrollü Durum (0,0125 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E50) = [144.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,0125 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
    = 0,76 kg/saat 
 
Bitkisel Toprağın BoĢaltılması 

Kontrollü Durum (0,005 kg/ton) 
 
Toz Emisyonu (E51) = [144.000 m3 x 1,6 ton/m3 x 0,005 kg/ton] / [12 ay x (312 

saat/ay)] 
   = 0,30 kg/saat 
 

Bitkisel Toprağın Depolanması 
 
Kontrollü Durum (2,9 kg toz/ha gün) 
 
Toz Emisyonu (E52 =  4,8 x 2,9 kg toz/ha gün]  
    = 13,92 kg/saat 
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Gaz depolama alanlarında sadece çamur havuzları (10m x 10m) için kazı yapılacak 
olup alanın kazı-dolgu ve tesviyesi sırasında yapılan dolgu üzerinde kazı yapılacağından 
kazı toprağı oluĢumu beklenmemektedir. 

 
Toplam Emisyon;     = E1 + E2 + …… + E52 =  

= 285,89 kg/saat 
 
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRMELER; 
 
Arazi hazırlık ve inĢaat çalıĢmalarında TÜM ĠġLEMLERĠN AYNI ANDA 

YAPILACAĞI varsayımıyla çalıĢmalardan oluĢacak toplam toz emisyon miktarı 285,89 
kg/saat olarak hesaplanmıĢtır. 

 
03.07.2009 tarihli 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği” (değiĢiklik, 20.12.2014 tarihli 
29211 sayılı Resmi Gazete) (SKHKKY) Ek-2‟de, “hava kirlenmelerini temsil eden değerler, 
ölçümlerle elde edilen hava kalitesi değerleri, hesapla elde edilen hava kirlenmesine katkı 
değerleri ve bu değerlerle teĢkil edilen toplam kirlenme değerlerinin tespit edilmesine, 
eğer baca dıĢındaki yerlerden yayılan toz emisyonları 1 kg/saat‟ten küçükse gerek 
olmadığı” belirtilmektedir.  

 
Projenin arazi hazırlık ve inĢaat çalıĢmaları kapsamında çıkarılacak hafriyatın 

sökülmesi, yüklenmesi, boĢaltılması, taĢınması iĢlemlerinin aynı zaman içerisinde 
yapılması durumu (en kötü senaryo) göz önüne alındığında oluĢacak toz emisyonu 
yukarda hesaplanmıĢ olup, toplam toz emisyonu 285,89 kg/saat olarak bulunmuĢtur. 
Buna göre projenin arazi hazırlık aĢamasında (en olumsuz Ģartlarda) oluĢması beklenen 
toz emisyonu için hesaplanan değer 285,89 kg/saat olduğu için hava kalitesi katkı 
değerlerini tespit etmek amacıyla hava kalitesi modellemesi yapılmıĢtır.  

 
Bu bağlamda, inĢaat alanında yapılacak iĢlemlere bağlı olarak oluĢacak toz 

emisyonlarının hava kalitesi üzerine etkilerini ve atmosferik dağılım profilini belirlemek 
üzere AERMOD Modeli kullanılarak PM10‟in “Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri” 
hesaplanmıĢtır.  

 
Proje kapsamında yapılacak iĢlerin 110 x 110 km gibi büyük bir alanda etki 

olacağından ve çalıĢmaların tümünün aynı anda yapılmasının mümkün olmayacağından 
dolayı kuyuları ve yerleĢik tesislerini içeren alan ile su ve doğalgaz boru hatlarını içeren 
alan olmak üzere inĢaat aĢaması için iki ayrı modelleme çalıĢması yapılmıĢtır. 

 
Her iki AERMOD modelini çalıĢtırmak üzere üç çeĢit veri seti kullanılmıĢtır. Bunlar; 
 

 Topografik bilgiler (AERMAP yardımıyla oluĢturulan DEM Dosyası) 

 Meteorolojik veriler (AERMET yardımıyla oluĢturulan Profile ve Surface 

Dosyaları) ve 

 Emisyon parametreleridir. 

 
Kuyuları ve yer tesislerini içeren Modelleme çalıĢması (1) değerlendirme alanı geniĢ 

tutularak 20 X 12 km olan dikdörtgen Ģeklindeki alanı içerecek Ģekilde 240 km2‟lik bir 
alanda gerçekleĢtirilmiĢtir. Su ve doğalgaz boru hatlarını içeren Modelleme çalıĢması (2) 
ise tüm boru hatlarının kesiĢtiği 25 x 25 km olan yerleĢik tesislerin kuzey kısmında kare 
Ģeklindeki alanı içerecek Ģekilde 625 km2‟lik bir alanda gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu alanlar 
içerisindeki muhtemel kirlilik düzeyleri incelenmiĢ ve sonuçlar yer seviyesi kirletici 
konsantrasyonları (µg/m3) cinsinden hesaplanmıĢtır.  
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AERMOD modelinin ön iĢlemcisi olan AERMAP yazılımı vasıtasıyla; modelleme 
yapılacak alan için 1.000 m‟lik referans noktaları oluĢturularak, modelleme alanının veri 
dosyası oluĢturulmuĢtur. Böylece arazinin özellikleri ve hava kirliliğinin dağılımı arasında 
fiziksel bir iliĢki sağlanmıĢtır. AERMAP sonuç olarak, her alıcı konumu (grid noktaları) için 
yükseklik verileri üretir. Ayrıca dağılım modeli, yükseltilerin etrafında dağılıma devam 
etmeye veya bölme üzerinden akan havanın etkilerini sürdürmesi için veri sağlamaktadır.  

 
AERMAP yardımıyla oluĢturulan bu DEM dosyası vasıtasıyla AERMOD‟da; 

kurulması planlanan tesisin mevcut hava kalitesi üzerine etkilerini belirlemek üzere; 
inceleme alanı içerisinde karelerin kenar uzunlukları 1.000 m olacak Ģekilde bir grid 
sistemi oluĢturulmuĢtur. Grid sistemindeki karelerin köĢe noktaları alıcı ortamlar olarak 
tanımlanmıĢ ve noktadaki topografik yükseltiler oluĢturulan DEM dosyası yardımıyla 
belirlenmiĢtir. Ġnceleme alanı bu yöntemle sayısallaĢtırılmıĢ ve model girdisi olarak 
kullanılmıĢtır.  

 
Model yardımı ile tahmin edilen alıcı ortamlardaki yer seviyesi konsantrasyonu 

(YSK) değerleri, 1 yıllık modelleme süresi için hesaplanmıĢtır.  
 
Modelleme sonucu elde edilen değerler (KVD ve UVD) ise yine SKHKKY Ek-2, 

Tablo 2.2‟de belirtilen sınır değerler (KVS ve UVS) ile karĢılaĢtırılmıĢ olup, buna göre 
modelleme çalıĢması ile bölgedeki günlük (KVD) ve yıllık (UVD) ortalama kirletici YSK 
belirlenmiĢtir. SKHKKY‟de atmosferik kirleticilere iliĢkin olarak KVD ve UVD değerleri Ģu 
Ģekilde tanımlanmaktadır:  

 
- Kısa Vadeli Değer (KVD): Maksimum günlük ortalama değerler veya istatistik 

olarak bütün ölçüm sonuçları sayısal değerlerinin büyüklüğüne göre dizildiğinde, ölçüm 
sonuçlarının % 95‟ine tekabül eden değeri ve 

 
- Uzun Vadeli Değer (UVD): Yapılan bütün ölçüm sonuçlarının aritmetik ortalaması 

olan değeri tanımlamaktadır. 
 
Bu karĢılaĢtırmalar sonucunda, atmosfere verilecek emisyonların hava kalitesi 

üzerine etkileri belirlenmiĢtir. Yapılan modelleme çalıĢmaları sonucunda kirletici 
emisyonları için elde edilen maksimum YSK değerleri, KVD ve UVD ile SKHKKY KVS ve 
UVS sınır değerleri Tablo III.11.2‟de, model sonucu oluĢan değerlerin dağılımını gösteren 
haritalar ise Ek-1.22.‟de verilmiĢtir. 
 

Tablo III.11.2. Arazi Hazırlık ÇalıĢmalarında OluĢması Muhtemel Toz Emisyonları için Modelleme ÇalıĢmaları ile 
Elde Edilen Maksimum YSK Değerleri, KVD, UVD ve SKHKKY Sınır Değerleri 

 

EMĠSYON ORTALAMA PERĠYOT 

KVD 
(35. DEĞER 

µg/m
3
) 

UVD 
(Max. µg/m

3
) SKHKKY Tablo 2.2. SINIR 

DEĞERLERĠ (KVS ve UVS) 
(2024 yılı) Model 

1 
Model 

2 
Model 

1 
Model 

2 

PM 

24 Saatlik (Günlük) 20,16 1,48 - - 
50 µg/m

3
 

(bir yılda 35 defadan fazla aĢılmaz) 

Yıllık - - 10,55 0,78 40 µg/m
3
 

EMĠSYON ORTALAMA PERĠYOT 

KVD 
(Max. DEĞER 

mg/m
2
gün) 

UVD 
(Max. mg/m

2
gün) SKHKKY Tablo 2.2. SINIR 

DEĞERLERĠ (KVS ve UVS) 
(2024 yılı) 

Model 
 1 

Model 
2 

Model  
1 

Model 
2 

Çöken toz 

KVS 30,55 3,9 - - 390 mg/m
2
gün 

UVS - - 15,97 2,00 210 mg/m
2
gün 
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Tablo III.11.2.‟de de görüleceği üzere arazi hazırlık çalıĢmalarında oluĢması 
muhtemel toz emisyonları için modelleme çalıĢmaları ile elde edilen 24 saatlik 35. değer 
ile yıllık değerin SKHKKY Tablo 2.2‟de belirtilen sınır değerlerin (yılda 24 saatlik 
aĢılmaması gereken 35. değer ve yıllık maksimum değer) altında kaldığı, maksimum YSK 
değerlerinden elde edilen KVD ve UVD değerlerinin SKHKKY Tablo 2.2‟de belirtilen sınır 
değerlerini (KVS ve UVS) sağladığı görülmektedir. Bu kapsamda gerçekleĢtirilen 
modelleme çalıĢmaları sonucunda PM10 24 saatlik 1. – 35. değer aralıklarına ait yer 
seviyesi konsantrasyon sonuçları Tablo III.11.3. ve Tablo III.11.4.‟te verilmiĢtir.   

 
Tablo III.11.3. 1. Model ÇalıĢmaları ile Elde Edilen 1. ve 35. Değer Aralıklarına Ait Yer Seviyesi Konsantrasyon 

Sonuçları  

MODEL 1 

Değer No Model Sonucu (µg/m
3
) Koordinat (Doğu) Koordinat (Kuzey) 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2. 

Sınır Değer (µg/m
3
) 

1. 40.06 551408.30 4220357.49 

50 

(Yılda 35 Defadan Fazla 

AĢılamaz) 
 

2. 38.79 551408.30 4220357.49 

3. 33.01 551408.30 4220357.49 

4. 32.60 551408.30 4220357.49 

5. 31.92 551408.30 4220357.49 

6. 31.69 551408.30 4220357.49 

7. 31.07 551408.30 4220357.49 

8. 30.02 551408.30 4220357.49 

9. 29.06 551408.30 4220357.49 

10. 28.70 551408.30 4220357.49 

11. 27.55 551408.30 4220357.49 

12. 27.55 551408.30 4220357.49 

13. 27.52 551408.30 4220357.49 

14. 27.46 551408.30 4220357.49 

15. 26.69 551408.30 4220357.49 

16. 26.52 551408.30 4220357.49 

17. 25.75 551408.30 4220357.49 

18. 25.68 551408.30 4220357.49 

19. 25.36 551408.30 4220357.49 

20. 24.73 551408.30 4220357.49 

21. 24.42 551408.30 4220357.49 

22. 24.14 551408.30 4220357.49 

23. 23.40 551408.30 4220357.49 

24. 23.26 551408.30 4220357.49 

25. 23.15 551408.30 4220357.49 

26. 22.87 551408.30 4220357.49 

27. 22.38 551408.30 4220357.49 

28. 22.14 551408.30 4220357.49 

29. 22.00 551408.30 4220357.49 

30. 21.06 551408.30 4220357.49 

31. 20.67 551408.30 4220357.49 

32. 20.67 551408.30 4220357.49 

33. 20.18 551408.30 4220357.49 

34. 20.18 551408.30 4220357.49 

35. 20.16 551408.30 4220357.49 

 
 
Tablo III.11.4. 2. Model ÇalıĢmaları ile Elde Edilen 1. ve 35. Değer Aralıklarına Ait Yer Seviyesi Konsantrasyon 

Sonuçları  

MODEL 2 

Değer No Model Sonucu (µg/m
3
) Koordinat (Doğu) Koordinat (Kuzey) 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2. 

Sınır Değer (µg/m
3
) 

1. 3.63 550649.60 4243709.10  

 

 

50 

(Yılda 35 Defadan Fazla 

AĢılamaz) 

 

 

 

2. 3.55 550649.60 4243709.10 

3. 3.45 550649.60 4243709.10 

4. 3.13 550649.60 4243709.10 

5. 2.75 550649.60 4243709.10 

6. 2.71 550649.60 4243709.10 

7. 2.57 550649.60 4243709.10 

8. 2.51 550649.60 4243709.10 

9. 2.50 550649.60 4243709.10 
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MODEL 2 

Değer No Model Sonucu (µg/m
3
) Koordinat (Doğu) Koordinat (Kuzey) 

SKHKKY EK-2 Tablo 2.2. 

Sınır Değer (µg/m
3
) 

10. 2.31 550649.60 4243709.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
(Yılda 35 Defadan Fazla 

AĢılamaz) 

11. 2.25 550649.60 4243709.10 

12. 2.20 550649.60 4243709.10 

13. 2.04 550649.60 4243709.10 

14. 1.85 550649.60 4243709.10 

15. 1.85 550649.60 4243709.10 

16. 1.77 562649.60 4242709.10 

17. 1.77 562649.60 4242709.10 

18. 1.72 550649.60 4243709.10 

19. 1.68 562649.60 4242709.10 

20. 1.67 550649.60 4243709.10 

21. 1.67 550649.60 4243709.10 

22. 1.66 550649.60 4243709.10 

23. 1.63 550649.60 4243709.10 

24. 1.61 562649.60 4242709.10 

25. 1.60 562649.60 4242709.10 

26. 1.59 562649.60 4242709.10 

27. 1.58 562649.60 4242709.10 

28. 1.53 562649.60 4242709.10 

29. 1.53 562649.60 4242709.10 

30. 1.52 562649.60 4242709.10 

31. 1.52 562649.60 4242709.10 

32. 1.51 562649.60 4242709.10 

33. 1.51 562649.60 4242709.10 

34. 1.49 562649.60 4242709.10 

35. 1.48 562649.60 4242709.10 

 
Ayrıca yukarıda da açıklandığı gibi oldukça büyük bir alanının tamamının aynı anda 

hazırlandığı varsayılarak en olumsuz durum yansıtılarak modelleme çalıĢması yapılmıĢtır. 
Halbuki alan en az 2-3 kademede hazırlanacaktır. Dolayısıyla arazi hazırlık çalıĢmalarının 
yapıldığı zaman modelleme sonuçlarının çok çok altında emisyon oluĢması 
beklenmektedir. AERMOD Hava Dağılım Modelleme Sonuçları ve model haritaları        
Ek-1.22.‟de verilmiĢtir. 

 
Modelleme sonuçlarının sınır değerlerini sağladığının tespit edilmesine rağmen 

arazide oluĢabilecek tozlanmayı minimuma indirgemek için emisyon kaynağında sulama, 
savurma yapmadan doldurma ve boĢaltma iĢlemlerinin yapılması, yolların ıslah edilmesi, 
malzeme taĢınması sırasında araçların üzerinin branda ile kapatılması ve malzemenin üst 
kısmının % 10 nemde tutulması gibi önlemler alınacaktır.  

 
Ayrıca arazide oluĢabilecek tozlanmayı minimuma indirgemek SKHKKY‟nin “Ġzne 

Tabi Tesisler Ġçin Emisyon Sınırları” ekinde (Ek-1) belirtilen, açıkta depolanan tozlu yığma 
malzemelerle ilgili hava kalitesi standartlarını karĢılama hususlarına uyulacaktır. 

 
Planlanan projenin arazi hazırlık ve inĢaat aĢamasında greyder, ekskavatör, dozer, 

kamyon, kompresör, mobil vinç gibi çeĢitli ağır iĢ makinelerinin yakıt kullanımı dıĢında 
herhangi bir iĢlemde yakıt kullanılmayacaktır.  

 
Ağır iĢ makinelerinde ve araçlarda genellikle dizel yakıt kullanılacak olup, nadiren 

benzinli araç kullanılacağından benzin tüketiminin dizel tüketimine oranla çok daha az 
olması beklenmektedir. Kullanılacak olan yakıtlar, açılma izni olan akaryakıt 
istasyonlarıyla anlaĢılarak buralardan temin edilecek veya saha içerisinde tabanı 
sızdırmaz, yangın ve dökülme risklerine karĢı önlemleri alınmıĢ tanktan sağlanacaktır. 
Arazi hazırlık ve inĢaat çalıĢmalarındaki araçlarda yakıt olarak kullanılacak olan motorin 
ve benzinin özellikleri Tablo III.11.5. ve Tablo III.11.6.‟da verilmiĢtir.  
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Tablo III.11.5. Motorinin Özellikleri 
 

ÖZELLĠK BĠRĠM DEĞER SINIR DENEY YÖNTEMĠ 

Yoğunluk (15 
0
C‟ta)  kg/m

3
 820-845  

TS 1013 EN ISO 3675 
TS EN ISO 12185 

Polisiklik aromatik hidrokarbonlar % ağırlık 11 En çok TS EN 12916 

Parlama Noktası  
0
C 55 En az TS 1273 EN 22719 

Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN) 
Kıs (a) 

0
C 

- 15 En çok 
TS EN 116 

Yaz (b)  5 En çok 

Damıtma 

250 
0
C‟ta elde edilen 

% hacim 

65 En çok 

TS 1232 EN ISO 3405 350 
0
C‟ta elde edilen 85 En az 

360 
0
C‟ta elde edilen 95 En az 

Kükürt mg/kg 50 En çok 
TS EN ISO 20846 
TS EN ISO 20884 

Karbon Kalıntısı (% 10 damıtma kalıntısında) % ağırlık 0,30 En çok TS 6148 EN ISO 10370 

Viskozite (40 
0
C‟ta)  cst 2,0-4,5  TS 1451 EN ISO 3104 

Bakır Serit Korozyonu (50 
0
C‟ta 3 saat)   No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160 

Kül % ağırlık 0,01 En çok TS 1327 EN ISO 6245 

Setan Ġndisi  hesapla 46 En az TS 2883 EN ISO 4264 

Su  mg/kg 200 En çok TS 6147 EN ISO 12937 

Toplam Kirlilik  mg/kg 24 En çok TS EN 12662 

Oksidasyon Kararlılığı  g/m
3
 25 En çok TS EN ISO 12205 

Yağlama özelliği (wsd) 60 
0
C‟ta düzeltilmiĢ aĢınma izi çapı µm 460 En çok TS EN ISO 12156-1 

Kaynak: www.tupras.com.tr 

 
Tablo III.11.6.  Benzinin Özellikleri 
 

ÖZELLIK BIRIM DEĞER SINIR DENEY YÖNTEMI 

GörünüĢ  Berrak ve parlak  Gözle muayene 

Bakır serit korozyonu (3 saat 50 
0
C‟ta)  No.1 En çok TS 2741 EN ISO 2160 

Yoğunluk (15 
0
C‟ta) kg/m

3
 720-775  

TS 1013 EN ISO 3675 
TS EN ISO 12185 

Damıtma  

 70 
0
C‟ta buharlaĢma yüzdesi 

Yaz (a) 
% hacim 

15-48  

TS 1232 EN ISO 3405 
veya ASTM D 86 

KıĢ (b) 17-50  

100 
0
C‟ta buharlaĢma yüzdesi 

Yaz (a) 
% hacim 

40-71  

KıĢ (b) 43-71  

 150 
0
C‟ta buharlaĢma yüzdesi % hacim 75 En az 

Son kaynama noktası 
0
C 210 En çok 

Damıtma kalıntısı % hacim 2 En çok 

Mevcut gum (çözücüyle yıkanmıĢ) mg/100 mL 5 En çok TS 1312 EN 26246 

Oksidasyon kararlılığı  dakika 360 En az TS 2646 EN ISO 7536 

Arastirma Oktan Sayısı, RON (c)  95,0 En az 
TS 2431 EN 25164 
veya ASTM D 2699 

Motor Oktan Sayısı, MON (c)  85,0 En az 
TS 2232 EN 25163 
veya ASTM D 2700 

KurĢun  mg/L 5 En çok 
TS 6767 EN 237 
veya IP 224 

Kükürt mg/kg 500 En çok 
TS EN ISO 20846 
TS EN ISO 20884 

Buhar basıncı 
Yaz (a)    

kPa 
45-60  

TS EN 13016-1 veya 
ASTM D 323 

KıĢ (b) 60-90  

Buhar Kilitleme Ġndisi (VLI)* Indis   

http://www.tupras.com.tr/
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ÖZELLIK BIRIM DEĞER SINIR DENEY YÖNTEMI 

 Yaz-KıĢ geçiĢ dönemi  1150 En çok 

 Benzen % hacim 2,5 En çok 
TS EN 14517 veya 
ASTM D 5580 

 Olefinler % hacim 18,0 En çok 
TS EN 14517 veya 
ASTM D 1319 

 Aromatikler % hacim 50,0 En çok 
TS EN 14517 veya 
ASTM D 1319 

Kaynak: www.tupras.com.tr 

 
Projenin arazi hazırlık ve inĢaat çalıĢmalarında, araçlarda kullanılacak yakıtlardan 

yanma gazları emisyonları olan CO, HC ve NOx„in oluĢması beklenmektedir. 
Kaynaklanacak emisyonların miktarı, iĢ makinesinin yakıt türüne, yaĢına, bakımına, hızına 
ve arazide yapılan çalıĢmaya göre farklılıklar göstermekte olup, tüm bu etkenler göz 
önünde bulundurularak, bu tip araçlar için ortalama emisyon faktörleri belirlenmiĢtir. EPA 
tarafından belirlenen bu emisyon faktörleri Tablo III.11.7.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo III.11.7. Emisyon Faktörleri 
 

PARAMETRE HAFĠF Ġġ MAKĠNASI (Dizel) AĞIR Ġġ MAKĠNASI (Dizel) 

HC (g/km) 0,181 1,313 

CO (g/km) 0,719 5,95 

NOx (g/km) 0,544 4,056 

Kaynak: Mobile Sources Emission Factors, EPA, 1995 

 
Proje kapsamında çalıĢacak araçlardan yayılacak toplam emisyonların kütlesel 

debileri; aynı anda yaklaĢık 4 hafif ve 25 ağır dizel iĢ makinasının/aracının çalıĢacağı ve 
araç azami hızının 30 km/saat olacağı varsayımlarıyla hesaplanmıĢ olup değerler       
Tablo III.11.8.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo III.11.8. Proje Kapsamında ÇalıĢan Araçlardan Yayılan Toplam Emisyonların Kütlesel Debileri 
 

PARAMETRE KÜTLESEL DEBĠ (g/saat) KÜTLESEL DEBĠ (kg/saat) 

HC (Hidrokarbonlar) 
1006,5 

1 

CO (Karbonmonoksit) 
4548,8 

4,5 

NOx (Azotoksitler) 
3107,3 

3,1 

 
Tablo III.11.8‟de de görüldüğü üzere; araçların ortaya çıkardıkları emisyonların 

toplam miktarları oldukça düĢük seviyelerde olup, araçların hepsinin aynı yerde ve aynı 
anda çalıĢmayacakları düĢünüldüğünde bu emisyonların proje sahasında oluĢturduğu 
kirliliğin mevcut hava kalitesini olumsuz yönde etkilemeyeceği düĢünülmektedir. 
 

Bu kapsamda çalıĢacak araçlardan kaynaklanacak emisyonların minimuma 
indirgenmesi için; 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak 
yürürlüğe giren Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği 
uyarınca; kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken 
araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalıĢmalarda baĢka araçlar 
kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu‟na uygun Ģekilde çalıĢmaları konusunda uyarılarak 
özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. 

 

http://www.tupras.com.tr/
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Ġşletme Aşaması 

Proseste Kullanılacak Yakıtlardan Kaynaklanacak Emisyonlar 
 

Proje kapsamında yeraltına depolanacak doğalgazın basınçlandırılması ve yeraltı 
kuyularına depolanması için kompresörler kullanılacak olup, kompresörde yakıt olarak 
doğalgaz kullanılacaktır. Kullanılacak yakıt miktarı 26.000 m3/gün‟dür. Kompresörlerin 
yılda en fazla 40 gün çalıĢması planlanmaktadır. 
 

SKHKKY Ek-6 “Genel Kurallar, Birimler, Semboller, Çevirmeler” Bölümü‟nde Isıl 
Güç, Yakıt Isıl Gücü, Anma Isıl Gücü; “Bir yakma tesisinde birim zamanda yakılan yakıt 
miktarının yakıt alt ısıl değeriyle çarpılması sonucu bulunan asıl güç değerdir” Ģeklinde 
tanımlanmaktadır.  

 
Buna göre proje için yakıt ısıl güç aĢağıdaki Ģekilde hesaplanmıĢtır: 
 

Toplam Yakıt Miktarı  : 26.000 kg/saat 
Ort. Yakıt Alt Isıl Değeri : 8.250 kcal/m3 (1) 
Yakıt Isıl Gücü = 1083,33 m3/sa x 8.250 kcal/m3 x 4,18 kJ/kcal x 1 sa/3600 sn 
   = 10,37 MW 
Kullanılması planlanan kompresörlerden yakıt olarak kullanılacak doğalgazdan 

yanma iĢlemi sonrası azot oksitler (NOx) ve karbon monoksit (CO) emisyonlarının 
oluĢması beklenmektedir.  

 
SKHKKY‟de Ek-5‟de yer alan emisyona tabi tesisleri içerisinde kompresör 

istasyonları ısıl güçleri ve prosesleri itibariyle yer almamaktadır. Dolayısıyla 
kompresörlerden kaynaklanacak emisyonların ihmal edilebilir düzeyde olması sebebiyle 
çevresel herhangi bir etki yapması beklenmemektedir. Bununla beraber SKHKKY Ek-4‟de 
izne tabi tesisler için baca yükseklikleri belirlenmiĢ olup, kullanılacak kompresörler 
SKHKKY‟ince bir izne tabi olmadığından baca yükseklikleri kompresör istasyonlarının 
çatısı üzerinden yapı Ģartlarına uygun seviyede monte edilecektir. Planlanan 
kompresörlerin baca bilgileri Tablo III.11.9.‟da verilmiĢtir. Proje kapsamında 1‟i yedek 
olmak üzere 5 adet kompresör kullanılması planlanmaktadır. Kompresör baca dizaynları 
her biri için aynı olacaktır. 

 
Tablo III.11.9. Proje Kapsamında Kullanılacak Kompresörlerin Baca Bilgileri 
 

Baca Uzunluğu (yerden) 17,60 m 

Baca Alanı (dikdörtgen baca) 
6200 x 2147 mm 

Baca Gazı Debisi 
51.355 m

3
/saat 

ÇalıĢma Süresi 
Yılda 40 Gün 

Baca Gazı Hızı 
4 m/s 

 
SKHKKY Ek-4 a-1‟e göre “anma ısıl gücü 500 kW‟ın üzerindeki tesisler için, gazların 

bacadan çıkıĢ hızları en az 4 m/s olmalıdır. Tesisin üretimi ve dizaynı gereği; baca çapının 
daraltılamadığı ve cebri çekiĢin uygulanamadığı hallerde baca gazı hızı en az 3 m/s 
olmalıdır” denilmektedir. 

 
Tablo III.11.9.‟da belirtilen baca iç çapı ve baca gazı debisi değerlerinden baca gazı 

hızı 4 m/sn olup, SKHKKY Ek-4 a-1‟de belirtilen 4 m/s değerini karĢılamaktadır. 
 

                                                 
1
 http://www.eie.gov.tr/duyurular_haberler/document/SENVER_15_Usul_ve_Esaslar_Ek2.pdf 
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Hava Kirlenmesine Katkı Değerlerinin Belirlenmesi 
 

Proje kapsamında kullanılacak kompresörler SKHKKY‟ne tabi olmadığı için Hava 
Dağılım Modellemesi çalıĢtırılmasına gerek olmamasına rağmen emisyonların topografya 
üzerine dağılımlarının incelenmesi amacıyla hava dağılım modellemesi çalıĢtırılmıĢtır. 

Hava Dağılım Modellemesi, kompresörlerden kaynaklanması muhtemel tüm 
emisyon kaynakları dikkate alarak yapılmıĢ ve kütlesel debi değerleri SKHKKY Ek-2,  
Tablo 2.1‟de belirtilen değerlerden düĢük olmasına rağmen NO2 ve CO‟nun mevcut 
meteorolojik ve topoğrafik koĢullardaki yayılım profili incelenmiĢtir.  

 
SKHKKY Ek-2b.1‟de “Tesis Etki Alanı”; tespit edilmiĢ baca yüksekliklerinin 50 (elli) 

katı yarıçapa sahip alan olarak tanımlanmakta olup, etki alanı, proje bacası merkez olmak 
üzere (17,6 m x 50) 880 m yarıçapında bir alandır ancak bölgede dağılımın daha sağlıklı 
tespit edilebilmesi için 2.000 m yarı çaplı alan olarak hesaplanmıĢtır. ĠĢletme 
aĢamasındaki modelleme çalıĢmalarında emisyonların yayılım profili 2 km x 2 km (4 
km2)„lik karesel alan olarak kabul edilmiĢ ve bu alan içerisindeki muhtemel kirlilik düzeyleri 
incelenmiĢ, sonuçlar yer seviyesi kirletici konsantrasyonları (µg/m3) cinsinden 
hesaplanmıĢtır.  

 
SKHKKY Ek-2.a.4‟de de belirtildiği üzere, kirleticilerin ıslak veya kuru çökelmeler 

nedeniyle konsantrasyonlarında herhangi bir azalmanın olmadığı koĢulların varsayımıyla 
ve kirleticilerin radyoaktif bozulmaya uğramadan ve alt ürünlere dönüĢmeden yayıldığı 
kabul edilerek çalıĢtırılmıĢtır. 

 

Modelleme ÇalıĢmalarında Kullanılan Yöntem 
 
Dağılım Modelinin Tanımı 
 
Hava dağılım modellemesi olarak EPA tarafından geliĢtirilen ve ABD‟de yapılan 

ÇED çalıĢmalarında kullanılması aynı kuruluĢ tarafından onaylanmıĢ olan AERMOD 
(AERMIC Modelling) Modeli kullanılmıĢtır. AERMOD modeli uluslararası standartlarda 
kabul görmekte, dünya çapında birçok araĢtırmacı, denetim ve yetki organı tarafından 
kirletici konsantrasyonlarını tahmin etmek amacıyla kullanılmaktadır. Modelin temelini 
sabit Gaussian dağılımı oluĢturur. Bu model ile bir çok emisyon kaynağı (nokta, alan, çizgi 
ve hacim) aynı anda veya ayrı ayrı modellenebilmektedir. 

 
Modelleme çalıĢmasının düzenlenmesinde BREEZE grafik modelleme arayüzü 

kullanılmıĢtır.  Model, zaman içerisinde değiĢen gerçek zaman verilerini baz alarak saatlik, 
günlük ve yıllık Yer Seviyesi Konsantrasyon (YSK) değerlerini tahmin edebilen en geliĢmiĢ 
bilgisayar modellerinden birisidir. Model, izole bacalardan kaçak kirleticilere kadar değiĢik 
(nokta, hacim, alan) pek çok farklı yayılım modeli hesaplamasını bünyesinde 
barındırmakta, ayrıca herhangi bir endüstri bölgesindeki kaynaklardan çıkan kirleticilerin 
uğrayabileceği aerodinamik dalgalar, türbülans ve benzeri olayları da göz önüne 
almaktadır. 

 
Modelleme çalıĢmalarında, projeden kaynaklanacak muhtemel kirleticilerden (NO2, 

ve CO), alıcı ortam olarak tanımlanan 2 km x 2 km‟lik bir alan içerisinde, belirlenen 10 
derece açı ve 500 metre aralıklı uniform polar grid sistemi ile mevcut meteorolojik ve 
topografik koĢullar altındaki dağılım profili ve bu dağılım sonucu meydana gelecek 
muhtemel YSK değerleri incelenmiĢtir. 
 

AERMOD modelini çalıĢtırmak üzere üç çeĢit veri seti kullanılmıĢtır. Bunlar; 
 

• Topoğrafik bilgiler (AERMAP yardımıyla oluĢturulan DEM Dosyası), 
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• Meteorolojik veriler (AERMET yardımıyla oluĢturulan Profile ve Surface 
Dosyaları) ve 

• Baca ve emisyon parametreleridir. 
 
Modellemede Kullanılan Topoğrafik Veriler: Bölgenin topografik yapısı 

kirleticilerin dağılımını etkileyecek diğer bir faktördür. Kompresörlerin baca yüksekliği, 
proses ve bölgenin yer Ģekilleri dikkate alınarak belirlenmiĢ olup, kirleticilerin çökeliminin 
engellemesi ve tepeler üzerinden dağılımı hedeflenmiĢtir. 

 
2 km x 2 km‟lik inceleme alanı içerisinde, AERMOD modelinin ön iĢlemcisi olan 

AERMAP yazılımı vasıtasıyla; SKHKKY‟nde belirtildiği 10 derecelik açılarla 500 m‟lik 
mesafede unıform polar grid referans noktaları oluĢturularak, modelleme alanının veri 
dosyası oluĢturulmuĢtur. Böylece arazinin özellikleri ve hava kirliliğinin dağılımı arasında 
fiziksel bir iliĢki sağlanmaktır. 

 
AERMAP sonuç olarak, her alıcı konumu (grid noktaları) için yükseklik verileri üretir. 

Ayrıca dağılım modeli, yükseltilerin etrafında dağılıma devam etmeye veya bölme 
üzerinden akan havanın etkilerini sürdürmesi için veri sağlamaktadır. AERMAP yardımıyla 
oluĢturulan bu DEM dosyası vasıtasıyla AERMOD‟da; kurulması planlanan tesisin mevcut 
hava kalitesi üzerine etkilerini belirlemek üzere; inceleme alanı içerisinde bir grid sistemi 
oluĢturulmuĢ ve bu sistemde karelerin kenar uzunlukları 500 m olacak Ģekilde 
oluĢturulmuĢtur. Grid sistemindeki karelerin köĢe noktaları alıcı ortamlar olarak 
tanımlanmıĢ ve bu noktalardaki topografik yükseltiler oluĢturulan DEM dosyası yardımıyla 
belirlenmiĢtir. Ġnceleme alanı bu yöntemle sayısallaĢtırılmıĢ ve model girdisi olarak 
kullanılmıĢtır. 

 
Modellemede Kullanılan Meteorolojik Veriler: Meteoroloji, kirleticilerin atmosferik 

dağılımını etkileyen en önemli faktördür. Modelleme çalıĢmaları için gerekli olan 
meteorolojik bilgilerin temini için Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟nden temin edilen Aksaray 
Meteoroloji Ġstasyonu‟nda ölçülen saatlik yüzey istasyonu verileri ve Ankara Meteoroloji 
Ġstasyonu‟nda atmosferin düĢey profilinin tespit edildiği ravinsonda tipi istasyonlarında 
ölçülen meteorolojik sondaj verileri kullanılmıĢtır. Ravinsonda ölçümleri Aksaray 
Meteoroloji istasyonunda yapılmamakta olup, ölçümlerin yapıldığı en yakın istasyon olan 
Anakara Metroloji istasyonu verileri temin edilmiĢtir. 

 
Bölgedeki genel meteorolojik koĢullar hakkında bilgi edinmek üzere uzun yıllar 

ortalamaları incelenmiĢ, bölgenin karakteristik koĢullarını temsil etmesi ve güncel olması 
sebebiyle modelde kullanılacak veriler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılı 
olarak belirlenmiĢtir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟nden temin edilen Aksaray Meteoroloji 
Ġstasyonu uzun yıllara ait rüzgar diyagramı ile modelleme çalıĢmasında saatlik verileri 
kullanılan 2013 yılına ait rüzgar diyagramı ġekil III.11.1‟de verilmiĢtir. AERMOD, model 
için gerekli olan meteorolojik verileri ön iĢlemci olan AERMET ile sağlamaktadır. 
AERMET, sahada yapılan ölçümlerden ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü‟nden alınan 
yüzey ve atmosferik hava verilerini AERMOD programında kullanılmak üzere birleĢtirmek 
için tasarlanmıĢtır. Örneğin yüzey pürüzlülük katsayısı, Bowen oranı ve paklık derecesi 
(albedo) gibi sahaya özgü parametreler bu aĢamada tanımlanmıĢtır. Modelleme 
çalıĢmalarında kullanılmak üzere; sıcaklık, basınç, nem, yağıĢ, rüzgar yönü, rüzgar hızı, 
bulut kapalılığı ve bulut taban yüksekliği verileri temin edilmiĢtir. 
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ġekil III.11.1 Aksaray Meteoroloji Ġstasyonuna Ait 2013 Yılı ve Uzun yıllar Rüzgar Diyagramı 

 
Saatlik yer seviyesi atmosfer bilgileri (sıcaklık, rüzgar yönü ve rüzgar hızı) Aksaray 

Meteoroloji Ġstasyonu‟ndan elde edilirken, AERMET için gerekli profile dosyasının 
oluĢturulması amacıyla ana seviye sondaj verileri gerekmektedir. Ana seviye sondaj 
verileri, Türkiye‟de sekiz ilde (Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Isparta, Samsun, Adana, Diyarbakır 
ve Erzurum) yapılmakta olup, Ankara Meteoroloji Ġstasyonu‟na ait 2013 yılı ana seviye 
sondaj verileri modellemede kullanılmak üzere temin edilmiĢtir. 

 
AERMOD Modeli, rüzgAr hızı ve yönü, sıcaklık, kararlılık sınıfı, ana seviye sondaj 

verileri saatlik bazda kabul etmektedir. Bu nedenle, verilerin modelde kullanılabilmesi için 
bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu aĢamada meteoroloji verilerini 
AERMOD‟da kullanılabilecek Ģekilde düzenleyen bir ön-iĢlemci olan AERMET Programı 
kullanılarak modele girilecek meteoroloji dosyalar oluĢturulmuĢtur. 

 
Modellemede Kullanılan Emisyon Verileri:  
 
Modelleme çalıĢmalarında kompresörlerden kaynaklanacak her bir baca için 

emisyon değerleri CO ve NO2 için 25 ppm olarak alınmıĢtır.  
 

Model Sonuçları Ve Değerlendirmesi  
 
Projenin etki alanında hava kirlenmesine katkı değerlerinin hesaplanması bölgede 

yaratacağı muhtemel kirlilik yükü tahmin edilmiĢtir.  
 
2 km x 2 km„lik bir etki alanı içerisinde; saatlik, 24 saatlik (günlük), ve yıllık ortalama 

kirletici YSK değerleri µg/m3 cinsinden belirlenmiĢ ve AERMOD model çıktıları ve paftaları, 
Ek-1.22‟de sunulmuĢtur.  

 
SKHKKY Tablo 2.1‟de belirtilen eĢik değerleri aĢmamasına rağmen CO ve NO2  

parametreler için yapılan modelleme sonuçları Tablo 2.2‟ye göre değerlendirilmektedir. Bu 
tabloda “2024 yılı ve sonrası” için belirtilen eĢik değerler dikkate alınmıĢtır. 
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Model sonucu elde edilen maksimum YSK değerleri ve SKHKKY Tablo 2.2 sınır 
değerleri Tablo III.11.10.‟da verilmiĢtir. 

 
Tablo III.11.10. Modelleme ÇalıĢmaları ile Elde Edilen Maksimum YSK Değerleri ve SKHKKY‟nde Belirtilen 

Emisyon Sınır Değerleri 
 

KĠRLETĠCĠ 
ORTALAMA 

PERĠYOT 

SENARYOLAR 

SKHKKY  
TABLO 2.2’DE BELĠRTĠLEN  

KVS ve UVS SINIR DEĞERLERĠ 
1
  

1.SENARYO:MÜNFERĠT 

Öngörülen Max YSK Değerleri 

NOx  
(NO2 Cinsinden) 

(µg/m
3
) 

Saatlik 0,12 
200 µg/m

3
 

(bir yılda 18 defadan fazla aĢılmaz) 

Yıllık
3
 0,009 40 µg/m

3
 

CO 
(µg/m

3
) 

Maksimum 
Günlük 

8 Saatlik Ortalama 
0,013 10.000 µg/m

3
 

 

1: Tesisin iĢletmede olacağı 2024 yılı ve sonraki sınır değerler 

 
Sonuç olarak; Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri incelendiğinde SKHKKY’de 

belirtilen sınır değerlerin sağlanacağı görülmektedir. 
 
III.12. Sera gazı emisyonlarının belirlenmesi ve iklim değiĢikliğine etkileri 
 
Sanayi devriminden bu yana, atmosferdeki sera gazı birikimlerinin artmasına en 

baĢta fosil yakıt kullanımı, ormansızlaĢma ve diğer insan etkinlikleri yol açmıĢ; ekonomik 
büyümeyle nüfus artıĢı bu süreci daha da hızlandırmıĢtır. BirleĢmiĢ Milletler Ġklim 
DeğiĢikliği Çerçeve SözleĢmesi ve Kyoto Protokolü baĢlıca sera gazlarının kontrol altına 
alınmasını öngörmektedir. Stratosferdeki ozon tabakasının incelmesine neden olan 
klorofluorokarbonlar ise Montreal Protokolü‟nce denetlenmektedirler. Özellikle 
atmosferdeki birikiminin büyüklüğü ve artıĢ hızı ile yaĢam süresi dikkate alındığında, öteki 
sera gazlarına göre CO2‟nin önemi daha iyi anlaĢılmaktadır.  

 
Bu yüzden, Mauna Loa (Hawaii) Gözlemevi‟ndeki atmosferik karbondioksit izleme 

programı, küresel iklim değiĢikliği çalıĢmalarının temelini oluĢturmaktadır. Sera gazı 
birikimlerindeki bu artıĢlar, yerkürenin daha fazla ısınmasına yol açan pozitif ıĢınımsal 
zorlamanın oluĢmasını sağlar. “Yerküre/atmosfer ortak sisteminin enerji dengesine 
yapılan pozitif katkı”, kuvvetlenmiĢ sera etkisi olarak adlandırılır. Bu ise, yerküre 
atmosferindeki doğal sera gazları (su buharı, CO2, CH4, N2O ve O3) yardımıyla yüz 
milyonlarca yıldan beri çalıĢmakta olan doğal sera etkisinin kuvvetlenmesi anlamını 
taĢımaktadır. Sonuç olarak, küresel ve bölgesel ısınmayı değerlendirmede atık ısı ve CO2 
yayılımı temel iki parametre olarak karĢımıza çıkmaktadır. Atık ısının Ģuan ki durumdan 
100 kat olması durumunda ancak küresel ısınmaya bir etkisi olması beklenirken mevcut 
durumda kısmen bölgeye etkisi olabileceği bilim otoriterleri tarafından ifade edilmektedir. 
Bununla birlikte su buharı, toz, SO gibi yayılımların ise duman ve bulut oluĢumuna sebep 
olduğu düĢünülse bile bunların anlamlı olmadığı bilimsel verilerle açıklanmıĢtır. 

 
Mauna Loa Hawaii gözlem evindeki en son yapılan (Mart 2015 yılı için), ortalama 

küresel CO2 konsantrasyonu, ortam sıcaklığı (T) 15 oC ve basınç (P) 101325 Pa‟da 
404,65 ppmv‟dir. Bilinen en eski CO2 konsantrasyonu 290 ppmv 1880 yılında 
belirlenmiĢtir. Ölçümlerden de anlaĢılacağı üzere 1880-2015 yılları arasında CO2 
konsantrasyonu 290 ppmv‟den 404,65 ppmv değerine 134 yıllık bir dönemde ulaĢmıĢtır. 
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Ortalama güneĢ enerjisinin atmosfer tarafından 342 W/m2‟lik kısmının ancak 168 
W/m2 bölümü yerküre yüzeyi tarafından emilmektedir. 40 W/m2‟lik kısmı doğrudan 
boĢluğa yayılırken yaklaĢık 128 W/m2 kalan kısımda ısı olarak yayılmaktadır. Hemen 
hemen dünyada kullanılan tüm enerji, yerküre ile atmosfer arasında ısı olarak yayılabilir. 
IPCC (Hükümetlerarası Ġklim DeğiĢikliği Paneli) verilerine göre (ġekil III.12.1.) yenilenebilir 
olmayan tüm bu atık ısı kaynakları iklim üzerine bir kuvvet uygulamaktadır. Küresel olarak 
bu kuvvet ortalama +0,028 W/m2 iken Amerika BirleĢik Devletleri için +0,39 W/m2 ve 
Avrupa için +0,68 W/m2‟dir. Tüm sera gazlarının küresel ısınmaya etkisi ise 2,9 W/m2 
olarak hesaplanmıĢtır. Yani atık ısı etkisi, sera gaz etkisinin ancak %1‟dir. 2005 yılı için 
sera gazı etkisinin %60‟dan fazlasının ise CO2‟den kaynaklandığı IPCC verilerinden 
görülmektedir. Yani CO2, küresel ısınmaya katkı potansiyeli birincil olarak 
hesaplanmaktadır. Ancak yapılan bilimsel çalıĢmalarda diğer önemli bir nokta ise anlık 
atık ısı etkisinin, CO2 etkisi ile aynı olduğunun görülmesidir. 

 

 

ġekil III.12.1. Atık Isı ve Seragazı Isınmalarının Yayılım Etkileri 
 
 

Projenin iĢletme aĢamasında sera gazlarına konu olabilecek emisyon üretimi söz 
konusu olmayıp, projenin iĢletme aĢamasında yılda sadece 40 gün çalıĢacak 
kompresörlerden doğalgaz yakılması sonucu CO emisyonunun CO2 oluĢumuna sebebiyet 
vermesi söz konusu olacaktır. Ancak, proje kapsamında kompresörlerin yılda sadece 40 
gün çalıĢacak olması ve 25 ppm (0,025 kg/m3) emisyon miktarının çok düĢük seviyelerde 
olması sebebiyle proje kapsamında sera gazı oluĢumu önemsiz seviyelerde kalmaktadır. 

 
III.13. Tesiste oluĢabilecek koku, toz, haĢere ve sinek üremesine karĢı alınacak 

önlemler 
 
Ġnorganik bileĢiklerden hidrojen sülfür ve amonyak, organik kirleticilerden sülfür ve 

aminli organikler ve solvent grubundan ise klorlu ve klorsuz bileĢikler en önemli koku 
veren bileĢiklerdendir. Bu tür kokulu bileĢikler arıtma tesislerinde giriĢ yapısı, pompa 
istasyonu, kum tutucu, ızgara üniteleri, ön çökeltme havuzları ve çamur ünitelerinden 
kaynaklanmaktadır. 

 
Bu kapsamda genellikle koku emisyonu kontrol sistemleri olarak fizikokimyasal 

(yoğunlaĢtırma, adsorpsiyon, absorpsiyon, oksidasyon, insinerasyon vb.) ve biyolojik 
prosesler (biyofiltreler) yaygın bir Ģekilde kullanılmaktadır. Kirleticilerin konsantrasyon ve 
debileri arıtma yöntemlerinin seçilmesinde belirleyici kriterlerdir. 
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Biyofiltre: 

Büyük debili ve düĢük konsantrasyonlu atık gaz akımları için günümüzde biyofiltreler 
en ekonomik ve etkin seçenek olarak gittikçe yaygınlaĢmaktadır. 

 
Biyofiltrasyonda atık gaz akımlarındaki kirletici gaz bileĢenlerini biyolojik olarak 

ayrıĢtıran ve kokusuz ürünlere dönüĢtüren mikroorganizmalar kullanılır. Hava fazı içindeki 
kirletici gazlar, içinde mikroorganizmaların bulunduğu biyofilm içinde tutulur ve 
mikroorganizma tarafından nihai parçalanma ürünlerine (su, CO2, mineral tuzlar, bazı 
uçucu organik maddeler ve okside olabilen inorganik kirleticiler) dönüĢtürülürler. 
Mikroorganizmaların okside edebildiği bileĢikler: uçucu yağ asitleri (VFA), hidrojen sülfür 
(H2S) ve diğer sülfür içeren bileĢikler, amonyak (NH3), aminler (RNH2), diğer azot içerikli 
bileĢimler ve uçucu bileĢiklerdir. Böylece biyofiltrelerde absorpsiyon, biyolojik olarak 
ayrıĢtırma ve gaz fazı kirleticilerin desorpsiyonu olmak üzere üçlü bir giderme 
kombinasyonu kullanılmaktadır. 

Proje kapsamında kurulacak Atıksu Arıtma Tesisi‟nde koku problemi oluĢması 
durumunda oluĢabilecek giriĢ yapısı, pompa istasyonu, kum tutucu ve ızgara üniteleri, 
çamur ünitelerinin üzerleri kapatılarak kirli hava fanlar yardımıyla çekilmesi ve kirli havanın 
biyofiltre tipi koku giderim ünitesi kullanılarak arıtılması sağlanacaktır. Emilen hava ıslak 
filtre malzemesinden geçirilerek koku giderimi gerçekleĢtirilecektir. 

 
27692 Sayı ve 04.09.2010 Tarihli “Kokuya Sebep Olan Emisyonların Kontrolü 

Yönetmeliği‟nin 14. Maddesi kapsamında; iĢletme aĢamasında koku yüzünden herhangi 
bir Ģikayet olması durumunda Yönetmelik çerçevesinde koku ölçümleri yaptırılacak ve 
değerlerin sınır değerlerin üzerinde olması durumunda; Koku Önleme ve Kontrol 
Yöntemleri Kılavuzu‟nda belirtilen azaltıcı tedbirler alınarak, koku konsantrasyonunun 8. 
Madde‟de verilen sınır değerlerin altına düĢürülmesi sağlanacaktır. 

 
Bunun dıĢında tesisteki binalar ve sosyal ünitelerde haĢere üremesine karĢı genel 

ilaçlamalar yapılacak olup, bu konuda Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiĢ 
kuruluĢlarla gerekli anlaĢmalar yapılacak ve tesisin belirli periyotlarla ilaçlanması 
sağlanacaktır. Yapılacak ilaçlamalar; 27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Halk Sağlığı Alanında HaĢerelere KarĢı Ġlaçlama Usul ve 
Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında yapılacaktır.  

 
Projenin iĢletme aĢamasında 19.07.2013 tarih ve 28712 sayılı Resmi Gazete‟de 

yayımlanarak yürürlüğe giren “Koku OluĢturan Emisyonların Kontrolü Hakkında 
Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır. 

 

III.14. ĠnĢaat ve iĢletme aĢamasında meydana gelecek gürültü, vibrasyonun 
değerlendirmesi ve alınacak önlemler 

 
Arka Plan Gürültü Ölçümleri 
 
Çınar Çevre Laboratuvarı A.ġ. tarafından 10-14.12.2016 tarihleri arasında planlanan 

“Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi” kapsamında 5 
noktada gündüz, akĢam ve gece zaman dilimlerinde gürültü ölçümleri gerçekleĢtirilmiĢtir 
(ġekil III.14.1.). Söz konusu ölçüm raporu Ek-1.23‟de yer alan Akustik Rapor ekinde 
verilmiĢtir. 
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ġekil III.14.1. Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi Kapsamında GerçekleĢtirilen 

Gürültü Ölçüm ÇalıĢmalarından Görünüm 

 
Proje alanı ve yakın çevresi baz alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 

noktada gündüz, akĢam ve gece zaman dilimlerinde gürültü ölçümleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 
 
Ölçüm noktaları Bucak Mahallesi (Bucak yayla evleri) giriĢi, Besci Köyü giriĢi, Tömü 

Yaylası, GüneĢliye bağlı Bezirci Mahallesi ve Sultanhanı Beldesinde yapılmıĢtır. Yapılan 
ölçüm değerleri sonuçları Leq (dBA), “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği” (ÇGDYY) sınır değerleri ile karĢılaĢtırıldığında ölçüm sonuçlarının sınır 
değerlerin altında kaldığı görülmüĢtür. 

 
Gürültü Modelleme Çalışmaları ve Değerlendirmeler 
 
Projenin arazi hazırlık ve inĢaat aĢamasında yapılacak hafriyat iĢlemleri, tesis 

kurulumları ile kuyu inĢaatları sırasında çalıĢacak makine, alet ve ekipmanların 
kullanılması sırasında gürültü oluĢması beklenmektedir. 

 
Projenin iĢletme aĢamasında yalnızca doğalgaz depolama iĢletmeciliğinin yapılacak 

olması ve ayrıca proje alanına giriĢ-çıkıĢ yapan araçlar ile kapalı binalar içerisindeki 
çalıĢacak pompa, kompresör vb. ekipmanlardan kaynaklı gürültü oluĢumu beklendiğinden 
projenin iĢletme aĢamasında oluĢacak gürültü emisyonları modelleme çalıĢmaları 
kapsamına alınmamıĢtır. 

 
Projeye ait alansal veriler ÇED Raporu içerisinden alınarak kullanılmıĢtır. 1/25.000 

ölçekli topografik harita ve Google Earth görüntülerinden faydalanarak modelleme 
çalıĢmaları yapılmıĢtır. 

 
ÇalıĢmalarda WGS 84 UTM Zone 36 N koordinat sistemi kullanılmıĢtır. 
 
Proje dahilinde ünitelerin arazi hazırlık ve inĢaat aĢamasında açık alanda yapılacak 

çalıĢmalarda tek vardiya olarak 07.00-19.00 saatleri arasında çalıĢılacaktır. 07.00-19.00 
saatleri dıĢında gürültü yayıcı ekipmanların çalıĢmamasına özen gösterilecektir. 

 
Projenin iĢletme aĢamasında ise günde 24 saat çalıĢılarak doğalgaz depolanması 

planlanmaktadır. Proje kapsamında boru hatları (tatlı su temin hattı, tuzlu su deĢarj hattı 
ve doğal gaz branĢman hattı), yardımcı yüzey tesisleri (pompa istasyonları ve su tankları) 
ve yüzey tesisleri-kuyu alanları inĢa edilecektir. 
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Projenin inĢaat safhasının yaklaĢık 7 yıl sürmesi beklenmekte ve ekonomik ömrü 30 
yıl olarak tahmin edilmektedir. Proje‟de 6‟Ģarlı gruplar halinde 48 adet yeni kuyunun 
yapılması planlanmaktadır. 

 
Proje kapsamında arazi hazırlık ve inĢaat aĢamasında faaliyet gösterecek makine, 

araç ve ekipmanlar ve miktarları Tablo III.14.1.'de verilmiĢtir. 
 
Tablo III.14.1. ĠnĢaat ÇalıĢmalarında Kullanılacak Makine Ve Ekipmanlar 
 

PROJE ALANI EKĠPMAN ADEDĠ 

Boru Hatları 

Tatlı Su Temin Hatıı 

Ekskavatör 2 

Kamyon 2 

Yükleyici 1 

Traktör 1 

Greyder 1 

Mobil vinç 1 

Beton mikseri 1 

Beton pompası 1 

Sideboom 4 

Treyler 4 

Bobcat 1 

Kompaktör 2 

Motopomp 1 

Tuzlu Su DeĢarj Hattı 

Ekskavatör 2 

Kamyon 2 

Yükleyici 1 

Traktör 1 

Greyder 1 

Mobil vinç 1 

Beton mikseri 1 

Beton pompası 1 

Treyler 4 

Bobcat 1 

Kompaktör 2 

Motopomp 1 

Doğalgaz BranĢman Hattı 

Ekskavatör 2 

Kamyon 2 

Yükleyici 1 

Traktör 1 

Greyder 1 

Mobil vinç 1 

Beton mikseri 1 

Beton pompası 1 

Sideboom 4 

Treyler 4 

Bobcat 1 

Kompaktör 2 

Motopomp 1 

Yardımcı Yüzey 
Tesisleri 

Pompa Ġstasyonları (3 adet inĢası için) 

Ekskavatör 6 

Kamyon 6 

Yükleyici 3 

Kazıcı-yükleyici 3 

Traktör 3 

Mobil vinç 3 

Beton mikseri 12 

Beton pompası 3 

Treyler 3 

Kompaktör 6 

Motopomp 3 

Su Tankları (3 adet inĢası için) 

Ekskavatör 6 

Kamyon 6 

Yükleyici 3 
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PROJE ALANI EKĠPMAN ADEDĠ 

Kazıcı-yükleyici 3 

Traktör 3 

Mobil vinç 3 

Beton mikseri 12 

Beton pompası 3 

Treyler 3 

Kompaktör 6 

Motopomp 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yüzey Tesisleri ve 
Kuyu Alanları 

Yüzey Tesisleri 

Ekskavatör 4 

Kamyon 8 

Yükleyici 1 

Kazıcı-yükleyici 2 

Traktör 1 

Mobil vinç 4 

Beton mikseri 8 

Beton pompası 2 

Treyler 4 

Arazöz 1 

Kompaktör 2 

Beton santrali 2 

Motopomp 1 

Kuyu Alanları (6 adet inĢaası için) 

Ekskavatör 6 

Kamyon 6 

Yükleyici 6 

Kazıcı-yükleyici 6 

Greyder 6 

TitreĢimli silindir 6 

Traktör 6 

Mobil vinç 6 

Beton mikseri 12 

Beton pompası 6 

Treyler 4 

Kompaktör 2 

Motopomp 1 

 
Tabloda verilen makine ve ekipmanlar belirli bir sıra ile çalıĢacak olup, yapılan 

gürültü hesaplamalarında en olumsuz senaryo baz alınarak proje alanlarında çalıĢacak 
olan araçların hepsinin aynı anda çalıĢtıkları varsayılmıĢtır. Planlanan projenin arazi 
hazırlık ve inĢaat çalıĢmaları esnasında meydana gelecek olan toplam gürültü düzeyinin 
tespit edilmesi amacıyla Sound PLAN 7.3 programından yararlanılmıĢtır. Yapılan 
hesaplamalarda gürültü kaynağı olarak seçilen araç ve ekipmanların gürültü düzeyleri 
hakkında bilgi ise programın kitaplığında bulunan veri tabanından sağlanmıĢtır. 

 
Programda ilk olarak, gürültü dağılımını direk olarak etkileyen doğal zeminin 

yükseklik modeli ortaya çıkartılmıĢtır. Doğal zeminin programa yansıtılması esnasında 
Google Earth programından alınan topografik veriler sayısallaĢtırılmıĢtır.  

 
Yükseltilerin sayısallaĢtırılmasından sonra programın sayısallaĢtırılan yükseltiyi 

algılaması amacıyla SZM (sayısal zemin modellemesi) oluĢturulmuĢtur. SZM 
oluĢturulması iĢleminden sonra ise gürültü kaynağı, standardına uygun olarak yazılımda 
verileri girilerek çizilmiĢtir. Yapılan bu çalıĢmalar sonucunda gürültü düzeyinin 
hesaplanacağı hesaplama alanı tanımlanmıĢ ve alıcı noktalar tanımlandıktan sonra alıcı 
noktalar için bu alan içerisinde çalıĢacak olan makine ve ekipmanlardan kaynaklanan 
gürültü düzeyleri hesaplanmıĢtır.  

 
Yapılan hesaplamalarda proje alanı aĢağıda verilen 8 adet kesime bölünmüĢ olup, 

söz konusu kesimlerde oluĢacak gürültü emisyonları ayrı ayrı modellenmiĢtir. 
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1. Tatlı su hattı, pompa istasyonları ve su tankları kısmı 

2. Tatlı su hattı kısım-2 

3. Tatlı su hattı kısım-3 

4. Tatlı su hattı kısım-4 

5. Tatlı su hattı kısım-5 

6. Tatlı su hattı kısım-6 

7. Tatlı su hattı ve doğalgaz branĢman hattı kısmı 

8. Yüzey tesisleri ve kuyu alanları kısmı 

 
Ek-1.23‟de sunulan Akustik Rapor‟da gürültü haritaları verilmiĢ olup, haritalardan da 

anlaĢılacağı üzere, projenin inĢaat çalıĢmaları esnasında çalıĢacak araçlardan kaynaklı 
gürültü düzeyi özellikle araçların çalıĢtığı bölgede yüksek değerlere çıkmaktadır. 

 
04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren 

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” (ÇGDYY) Ek-VII, Tablo-
5”de belirtilen Ģantiye alanı için çevresel gürültü sınır değerleri Tablo III.14.2.‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo III.14.2. ġantiye Alanı Ġçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri 

 

Faaliyet türü (yapım, yıkım ve onarım) Lgündüz (dBA) 

Bina 70 

Yol 75 

Diğer kaynaklar 70 

 
Gürültü emisyonlarının modellemesinde güzergaha en yakın yerleĢim yerleri alıcı 

ortam olarak belirlenmiĢ ve söz konusu noktalarda hesaplanan gürültü emisyonları 
aĢağıda tablolar Ģeklinde verilmiĢtir (Tablo III.14.3. – III.14.10.). 

 
Tablo III.14.3. Kısım-1 En Yakın YerleĢim Yerleri Modelleme Sonucunda Hesaplanan Gürültü Emisyonları 
 

 
 
Tablo III.14.4. Kısım-2 En Yakın YerleĢim Yerleri Modelleme Sonucunda Hesaplanan Gürültü Emisyonları 
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Tablo III.14.5. Kısım-3 En Yakın YerleĢim Yerleri Modelleme Sonucunda Hesaplanan Gürültü Emisyonları 
 

 
 
Tablo III.14.6. Kısım-4 En Yakın YerleĢim Yerleri Modelleme Sonucunda Hesaplanan Gürültü Emisyonları 
 

 
 
Tablo III.14.7. Kısım-5 En Yakın YerleĢim Yerleri Modelleme Sonucunda Hesaplanan Gürültü Emisyonları 
 

 
 
Tablo III.14.8. Kısım-6 En Yakın YerleĢim Yerleri Modelleme Sonucunda Hesaplanan Gürültü Emisyonları 
 

 
 
Tablo III.14.9. Kısım-7 En Yakın YerleĢim Yerleri Modelleme Sonucunda Hesaplanan Gürültü Emisyonları 
 

 
 
Tablo III.14.10. Kısım-8 En Yakın YerleĢim Yerleri Modelleme Sonucunda Hesaplanan Gürültü Emisyonları 
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Tablo III.14.2.‟de verilen gürültü seviyeleri, yukarıda verilen alıcı ortamlarda 
modellenen gürültü dağılımı sonuçları ile karĢılaĢtırıldığında gürültü seviyelerinin tatlı su 
temin hattının içerisinden geçtiği Sapmaz Mahallesinde aĢıldığı görülmüĢtür. Yapılan 
hesaplamalarda tüm makine ve ekipmanların aynı anda çalıĢacağı düĢünülerek 
modelleme yapıldığından ve söz konusu modellemede hiçbir önlem alınmadan araçlardan 
çıkan gürültü seviyeleri hesaplandığından dolayı inĢaat aĢamasında alınacak önlemler ile 
söz konusu gürültü seviyeleri Yönetmelik sınır değeri olan 70 dBA‟nın altına 
çekilebilecektir. Bunun dıĢında modelleme sonuçlarında görüldüğü üzere yukarıda 
belirtilen yerleĢim yeri dıĢındaki tüm alanlarda Yönetmelik sınır değerlerinin sağlandığı 
görülmektedir.  

 

Projenin arazi hazırlık ve inĢaat aĢamasında 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı 
Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği” (ÇGDYY) Ek-VII, Tablo-5”de belirtilen Ģantiye alanı için çevresel 
gürültü sınır değerlerine uyulacaktır. Proje kapsamında arazi hazırlık çalıĢmaları açık 
sahada yapılacağından, gürültü tedbirlerinin alınması oldukça güç olacaktır. Gürültü, 
çalıĢmalar süresince gün boyu değiĢiklik gösterecek ancak çalıĢmalar gündüz (07.00-
19.00) yapılacağından gürültü oluĢumu sınırlandırılmıĢ olacaktır. 
 

Proje kapsamındaki çalıĢmalarda, söz konusu yönetmeliğin 9.maddesi‟nde belirtilen 
kara yolu araçlarında uyulması gereken Ģartlar ve 13. Maddesi‟nde açık alanda kullanılan 
ekipmanlarda uyulması gereken Ģartlar dikkate alınarak, gürültü oluĢumunu minimize 
etmek için gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, proje alanında, inĢaat aĢamasında 
meydana gelecek gürültü konusunda “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği"nin dördüncü bölümünde yer alan “Ģantiye alanları için gürültü kriterleri” ile 
ilgili 23. Madde‟de belirtilen hususlara uyulacak ve trafik muayeneleri, egzoz ölçümleri ve 
bakımları yapılan araçlar kullanılacaktır. 
 

ĠnĢaat aĢamasında makine ve ekipmanlarda meydana gelecek gürültüden 
çalıĢanları koruyabilmek ve gerektiğinde; 4857 sayılı ĠĢ Kanununun 78‟inci maddesine 
göre düzenlenmiĢ olan ve 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği” (ÇGDYY) hükümleri gereğince, iĢçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu 
sağlık ve güvenlik yönünden oluĢabilecek risklerden, özellikle iĢitme ile ilgili risklerden 
korunmaları için gerekli önlemler alınacaktır. ĠnĢaat aĢamalarında makine ve 
ekipmanlarda çalıĢanlara; baĢlık, kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve 
gereçler sağlanarak, çalıĢanların gürültüden etkilenmemeleri sağlanacaktır. 
 

Böylece, çalıĢmalarda makine ve ekipmanlardan kaynaklı oluĢacak gürültü ve 
titreĢim seviyeleri çalıĢanları rahatsız etmeyecek düzeye indirilmiĢ olacaktır. Ayrıca 
yönetmeliklerin öngördüğü değerler yakalanarak, çevreye verilecek gürültü ve titreĢim, 
minimum düzeyde tutulmuĢ olacaktır. 

 
III.15. Projenin içme suyu temin edilen yapılar üzerine etkileri 
 
Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında tesis edilecek olan tatlı su temin, tuzlu 

su deĢarj ve doğal gaz branĢman hatlarına ait güzergahlar ile yüzey tesisleri ve kuyu 
alanları ait bölgelerde etki altında kalacak herhangi bir içme suyu temin edilen yapı yer 
almamaktadır.   

 
Proje kapsamında planlanan tatlı su temin hattı ile Ek-1.10‟da sunulan T.C. Orman 

ve Su ĠĢleri Bakanlığı, DSĠ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi BaĢkanlığı‟nın kurum 
görüĢünde belirtildiği üzere, Aksaray Mamasın Barajı Sulama Projesi  (proje aĢamasında) 
ve YAS Projelerine ait sulama kanalları, drenaj kanalları ile bu kanallara ait bakım yolları 
ile kesiĢimler söz konusu olup, bu kesiĢim noktalarında DSĠ projelerine ait yapı elemanları 
ve bakım koridorlarına zarar vermemek için gerekli önlemler alınacak, kesiĢim 
noktalarında tatlı su temin hattı uygun sanat yapıları inĢa edilerek geçirilecektir. 
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 Ayrıca Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesi kapsamında eritme sürecinde, inĢaat 
çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinin devam eden 
eritme aĢamasında olduğu gibi ihtiyaç duyulan su, Hirfanlı Barajından kıyıda tesis edilecek 
basit bir su alma yapısı ile sağlanacak olup, mevcut proje kapsamında gerçekleĢtirilen 
izleme çalıĢmalarında görüldüğü üzere bu iĢlemden kaynaklı su kalitesi üzerinde ve baraj 
rezervuar alanında olumsuz bir etki beklenmemektedir. Suyun Hirfanlı Barajından temin 
edilebileceği ile ilgili olarak T.C. Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı, DSĠ Etüt, Planlama ve 
Tahsisler Dairesi BaĢkanlığı‟na baĢvuruda bulunulmuĢ olup, alınan kurum görüĢü           
Ek-1.8‟de sunulmuĢtur. 

 
III.16. Projenin, proje alanı ve etki alanında bulunan mevsimsel akıĢ gösteren 

kuru dere yataklarına, yüzey sularına (mevcut su kaynaklarına) ve yer altı suyuna 
etkileri ve alınacak tedbirler 

 

Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında planlanan yeni sondaj alanları ve 
yüzey tesis alanının bulunduğu bölgede birkaç mevsimsel akıĢa sahip kuru dere yatağı 
dıĢında önemli bir yüzey suyu bulunmamaktadır. Planlanan tuzlu deĢarj hattı ve doğalgaz 
branĢman hattı boyunca da birkaç mevsimsel akıĢa sahip kuru dere yatağı dıĢında önemli 
bir yüzey suyu bulunmazken tuzlu deĢarj hattı Tuz Gölü‟ne yaklaĢtıkça yağıĢlara bağlı 
olarak yer yer bataklık olabilen alanlardan geçmektedir. Planlanan tatlı su temin hattı 
güzergahı ise Ankara-Aksaray karayoluna kadar oldukça düz bir alan boyunca ilerlemekte 
olup bu alanda yer yer yağıĢlara bağlı olarak bataklık alanlar ile kurutma kanalları 
kesilmektedir. Anayol (Ankara-Aksaray) geçiĢinden sonra ise kuzeydoğuya doğru 
planlanan tatlı su temin hattı güzergahı havzanın doğu kesimini oluĢturan dağlık ve tepelik 
alanlardan geçerken birçok mevsimsel akıĢa sahip dere yatağını kesmektedir. Dağlık olan 
bu alan boyunca tatlı su temin hattı güzergahı boyunca geçilen önemli yüzey suları ise 
kuzeydoğuya doğru Peçenek Dere (Bostanlık D.), Camızlıközü Dere, Çırçıl Dere, 
Karasakal Dere, Karacaören Dere, Kocabağ Dere, Çelikgöl Dere, Kocaöz Dere, Derin 
Dere ve Küçükhortu Deresi olarak sayılabilir. 

 
Dolayısıyla proje kapsamında gerçekleĢtirilecek kazı, depolama, nakliye gibi 

faaliyetlerde çevredeki dere yataklarına malzeme ve pasa dökülmeyecek, dere yataklarına 
müdahale edilmeyecek, dere yatakları değiĢtirilmeyecek, yatak kesitleri daraltılmayacak, 
dere akıĢını etkileyecek herhangi bir faaliyette bulunulmayacak ve 2006/27 sayılı “Dere 
Yatakları ve TaĢkınlar” ile ilgili BaĢbakanlık Genelgesi‟nde belirtilen hükümlere 
uyulacaktır. Boru hatlarının akarsu ve kuru dereleri kestiği yerlerde suyun akıĢ istikametini 
ve derenin doğal yatağını bozmayacak niteliklerde sanat yapıları ile geçiĢ sağlanacaktır.  

 
Tuz Gölü çevresindeki yeraltı su kaynakları incelendiğinde söz konusu kaynakların 

daha çok Tuz Gölü güneyindeki EĢmekaya sazlıklarında ve Tuz Gölü güneybatısında 
bulunan sazlık-bataklık alanlarda olduğu gözlenmektedir. EĢmekaya sazlıkları proje alanı 
kuzeybatısında yaklaĢık 22 km mesafede bulunmakta olup söz konusu alanda proje 
kapsamında herhangi bir faaliyet gerçekleĢtirilmeyecektir. 

 
Ayrıca kapasite artıĢı kapsamında planlanan yeni sondajlar bölgede yeraltısuyu 

taĢıyan Ġnsuyu formasyonundan baĢlanarak açılacak olup bölgedeki yeraltısuyu seviyesi 
ve akifer ortam dikkate alındığında olası sondaj sıvı kaçaklarının yeraltı suyuna 
karıĢmasını önlemek amacıyla sondajların özellikle ilk 100-110 m‟si tamamen kapalı ve 
akifer ortamı izole eden muhafaza boruları kullanılarak açılacaktır. Bunun dıĢında 
oluĢturulacak olan kavernalar bölgede yüzeyden itibaren 100-150 m kalınlığında akifer 
ortamın çok çok altında ve derinlerde 1.100 - 1.500 m civarında geçirimsiz tuz domları 
içerisinde oluĢturulacak olup söz konusu kavernaların bölgedeki yeraltı sularına olumsuz 
bir etkisi beklenmemektedir. 
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III.17. Projenin civardaki tarım alanlarına, tarım ürünlerine olabilecek etkileri ve 
alınacak önlemler, 

 

Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında boru hattı güzergahlarında (tatlı su 
temin hattı, tuzlu su deĢarj hattı, doğal gaz branĢman hattı ve kuyular arası bağlantı 
hatlarında), yüzey tesislerine ait alanlarda ve kuyu alanlarında hafriyat ve ünitelere ait 
inĢaat çalıĢmaları ile kuyu alanlarında sondaj ve eritme çalıĢmaları gerçekleĢtirilecektir.  

 
Söz konusu faaliyetler kapsamında oluĢacak olan toz, proses atıksuları ve atıklar 

için her türlü önlem alınacak olup bu kapsamda detaylı bilgiler Bölüm III.7., Bölüm III.10. 
ve Bölüm III.11‟de verilmiĢtir.  

 
Planlanan faaliyet ünitelerinin çevresinde yer alan tarım arazilerinin ve tarım 

ürünlerinin zarar görmemesi için; 
 

- Sondaj ve eritme faaliyetlerinde oluĢacak olan tuzlu su, çözünmeyen çıkıĢ suyu, 
çamur suyu, yıkama suyu ve yağlı sular hiçbir Ģekilde alanların çevresinde yer 
alan tarım arazilerine ve mera alanlarına dökülmeyecek, bulaĢmaması için 
gerekli tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda oluĢan tuzlu su, tuzlu su deĢarj hattı 
vasıtasıyla hiçbir tarım arazisine etki etmeden Tuz Gölü‟nün çorak alanına 
deĢarj edilecek, diğer proses atık suları ise sızdırmaz, yüksek ve yeterli 
hacimlerdeki atmosfere açık havuzlar içinde biriktirilecek, 

- Proje araçları tanımlanmıĢ eriĢim yolları dıĢında baĢka yollar kullanılmayacak, 
hiçbir Ģekilde ekili tarım arazileri eriĢim amaçlı ulaĢım yolu olarak 
kullanılmayacak, 

- Özellikle kurak mevsimlerde düzenli olarak sulama yapılarak toz emisyonu 
oluĢumu minimize edilecek, 

- Proje araçlarının tarım arazileri çevresinde hız limitleri daha da düĢürülerek 
tozuma oluĢması engellenmeye çalıĢılacak, 

- Proje kapsamında inĢaat faaliyetlerine baĢlanmadan önce alan sınırları 
belirlenecek ve inĢaat çalıĢmaları (kazı, dolgu, malzeme ve ekipman depolama 
vb.) sadece belirlenen bu sınırlar içerisinde gerçekleĢtirilecek, 

- Planlanan faaliyetlerden kaynaklı atıklar hiçbir Ģekilde tarım arazilerine 
atılmayacak, doğal faktörlerle (rüzgar, fırtına, sel vb.) taĢınan atıklar düzenli 
olarak gerçekleĢtirilecek çevre temizliği çalıĢmalarında görevlendirilmiĢ 
personeller tarafından toplanacak ve  

- Bölüm III.2‟de belirtildiği üzere özellikle boru hatlarına ait güzergahlar üzerinde 
yer alan tarım arazilerinde inĢaat çalıĢmaları sonrasında tarımsal aktivitelerin 
devam ettirilmesi, alanın tekrar eski arazi kullanım kabiliyetine kavuĢturulması 
için verimli üst toprak sıyrılarak, kazı toprağı ile karıĢmayacak Ģekilde koridorun 
kenarında depolanacak ve inĢaat çalıĢmaları sonrasında tekrar geri serilecektir.  

 
Ayrıca iĢletme aĢamasında tesiste kullanılacak ünitelerde (kazan ısıtma sistemleri, 

acil durum jeneratörleri vb.) ve proseste depolanacak gazın enjeksiyonu ve geri 
üretiminde kullanılacak kompresörlerde yakıt olarak doğal gaz kullanılacaktır. Söz konusu 
iĢletmeler için yakıt olarak kullanılacak doğalgazdan yanma iĢlemi sonrası azot oksitler 
(NOx) ve karbon monoksit (CO) emisyonlarının oluĢması beklenmektedir. SKHKKY‟de  
Ek-5‟de yer alan emisyona tabi tesisleri içerisinde kompresör istasyonları ısıl güçleri ve 
prosesleri itibariyle yer almamaktadır. Dolayısıyla kompresörlerden kaynaklanacak 
emisyonların ihmal edilebilir düzeyde olması sebebiyle çevresel herhangi bir etki yapması 
beklenmemektedir. 
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Yukarıda bahsedilen hususlara dikkat edilmesi durumunda arazi hazırlık ve inĢaat 
dönemi ile iĢletme döneminde tarım alanları ve tarım ürünleri üzerinde projeden kaynaklı 
olumsuz bir etki oluĢması beklenmemektedir. 

 
Aksi takdirde oluĢacak çevresel etkiler ile tarımsal varlıklar üzerinde ürün kaybı, 

verim düĢüklüğü ve toprak kirliliği gibi olumsuz etkiler meydana gelebilecektir. Proje alanı 
çevresinde yer alan tarımsal varlıklar üzerinde projeden kaynaklı herhangi olumsuz bir etki 
meydana gelmesi durumunda tüm zararlar yüklenici kuruluĢ tarafından karĢılanacaktır.  

 
III.18. Proje kapsamında inĢaat ve iĢletme aĢamasında kullanılacak 

maddelerden parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve toksik olanların taĢınmaları, 
depolanmaları ve kullanımları, bu iĢler için kullanılacak aletler ve makinalar,  
bertaraf yöntemleri, güvenlik önlemleri ve iĢletme aĢamasında kullanılacak 
kimyasal maddelerin özellikleri ve miktarı 

 
Proje Ġnşaat Aşaması 

Projenin inĢaat süreci kapsamındaki boru hatlarının kurulması, kamp sahalarının 
hazırlanması, yüzey tesisleri ve sondaj alanlarının inĢaatı, sondaj faaliyetleri, mekanik 
ekipman ve tesisat montajları, eritme faaliyetleri ve gaz dolumu safhalarından oluĢacak 
iĢlemler sırasında;  
 

- Yakıt,  
- Motor yağı, hidrolik yağı, kalıp yağı,  
- Boya, tiner, endüstriyel temizleyiciler, vb. kimyasallar 
- Beton kimyasalları, bentonit ve katkı kimyasalları, 
- Laboratuvar kimyasalları 

 

Ģeklinde tehlikeli ve toksik karakterde yakıt, yağ ve kimyasallar kullanılacak olup, bütün bu 
kimyasallar inĢaat faaliyetleri süresince önceden belirlenecek satın alma, taĢıma, 
depolama ve güvenlik plan ve prosedürlerine göre kullanılacaktır. Proje kapsamında 
yapılacak herhangi bir faaliyet için patlayıcı madde kullanımı olmayacaktır.  
  

Yakıtlar  

Proje kapsamında, araç, iĢ makinesi ve jeneratörlere yakıt ikmali amacıyla kamp 
sahalarında ve/veya yüzey tesisi inĢaat alanında yakıt dolum istasyonları oluĢturulacaktır. 
Bu istasyonlarda dizel yakıt depolaması amacıyla yakıt deposu, dolum ünitesi, araç 
yanaĢma platformu, yağ tutucu ve güvenlik ekipmanları yer alacaktır (ġekil III.18.1.).  

 

 
 
ġekil III.18.1. Proje Kapsamında ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Örnek Yakıt Dolum Ġstasyonu YerleĢim Planı 
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Kurulacak yakıt istasyonları; yine beton zemin üzerine olması halinde 10 cm 

yüksekliğinde, toprak zemin üzerine olması halinde 30 cm yüksekliğinde, kenarları setlerle 

kapatılarak havuz haline getirilmiĢ, sızdırmaz, drenaj sistemi olmayan beton zeminler 

üzerine konulacaktır. Yakıt istasyonlarının kapladığı bütün alan üzerine yağmur ve kar 

sularının girmesini engellemek üzere çatı, sundurma inĢa edilecek ve yakıt dolum 

istasyonu içine dıĢarıdan su giriĢi engellenecektir (ġekil III.18.2.). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ġekil III.18.2. Proje Kapsamında ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Örnek Yakıt Dolum Ġstasyonu  

 
Yakıt sızıntı ve döküntülerini tutacak ve içine konulan yakıt tankının %110‟luk 

hacmini tutma kapasitesine sahip olacak havuzların uzun kenarı boyunca betonarme araç 

yanaĢma platformu yapılacaktır. Bu platformun giriĢ ve çıkıĢ bölümlerine yapılacak 

ızgaraların bağlı olduğu tesisat ile araç yanaĢma platformundaki olası dökülmeler ve 

yıkama suları yakıt dolum alanının düĢük kotuna kurulacak yağ tutucuya taĢınacaktır. 

Burada yağ/su ayırımı yapıldıktan sonra yağ tutucu haznelerinde biriken yakıt ve yağ 

artıkları miktarlarının belirlenmesini müteakip varillere alınarak yüzey tesisleri içinde kurulu 

merkezi atık depolama alanı içinde yer alan tehlikeli atık odasına alınacaktır. 

 
Yakıt dolum istasyonu çevresine bariyerler ve uyarı iĢaretleri konularak, tank, dolum 

ünitesi, vb. üniteler etiketlenerek yakıt dolum istasyonu diğer alanlardan izole edilecektir. 

Yakıt dolumu yapması için belirlenen personel; ana tanka yakıt dolumu, araçlara yakıt 

ikmali, istasyon bakımı, yağ tutucu bakım ve temizliği, yakıt dolumu sırasında iĢ güvenliği 

ve çevre kuralları, acil durum planı, yangın, ilk yardım, vb. konularında özel eğitim almıĢ 

personellerden oluĢacaktır. Bu alanlara yetkisiz giriĢler de yayınlanacak talimatlarla ve 

uyarı iĢaretleri ile önlenecektir. Yakıt dolum istasyonunda kullanılacak yakıtların analiz 

sonuçları, lisansları ve malzeme güvenlik bilgi formları olası denetlemelerde sunulmak 

üzere ve kazalarda bilgi temini için yakıt dolum istasyonunun görünür yerinde asılı 

olacaktır.  

 

Bununla birlikte, yangın, patlama, sızıntı, vb. iĢ kazaları ve çevresel kazalara karĢı 

müdahale ekipmanları istasyon yanında hazır tutulacaktır. Ġstasyonun her iki tarafında 

mobil müdahaleler için iki adet yangın tüpü ve etrafında da yangın hidrantları bulunacaktır. 

Aynı Ģekilde olası sızıntı ve döküntülerin çevreye yayılımını önlemek için absorban ped, 

emici bariyer, talaĢ, kazma, kürek, tehlikeli atık kovası, vb. malzemelerden oluĢan 

dökülme kitleri de istasyonun yanında bulunan kapalı alanlarda hazır olarak tutulacaktır. 

Olası dökülmeler sonrası temizlenen alandan kalan kirlenmiĢ toprak, malzeme, vb. atıklar, 

anlık olarak tehlikeli atık odasına taĢınacaktır.  
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Tüm yakıt dolum iĢlemleri bu istasyonlar dahilinde yapılacak olup sahada bulunan 
araç ve iĢ makinelerine yapılacak yakıt ikmal faaliyetleri için de mobil yakıt tankeri 
bulunacaktır. Mobil yakıt tankerinden dolum yapılırken dolum hattı, çevresinden izole 
edilecek ve olası sızıntı ve döküntülere karĢı dolum giriĢ ve çıkıĢ ağızlarının altına 
dökülme tepsileri konulacaktır. Yine yakıt tankeri ve dolum iĢleri eğitimli personel 
tarafından gerçekleĢtirilecek ve her türlü acil duruma müdahale için yangın söndürücü, 
dökülme kiti, vb. acil müdahale ekipmanları araç içinde hazır tutulacaktır.   

 
Yağlar 

Proje inĢaat faaliyetleri süresince motor yağı, yağlama yağları, hidrolik yağlar, kalıp 
yağları ve gres yağı gibi yağlar kullanılacak olup bu yağlar da hazırlanmıĢ satın alma, 
taĢıma, depolama ve güvenlik plan ve prosedürlerine göre inĢaat sahalarında 
kullanılacaktır.  

 
Proje inĢaat faaliyetleri süresince araç ve iĢ makinelerinin yağ değiĢim ve bakım 

iĢleri yetkili servisler tarafından yapılacaktır. Bu nedenle, inĢaat faaliyetleri süresince araç 
ve iĢ makinelerinde acil durumlar haricinde yağ değiĢimi ve motor yağı kullanımı 
öngörülmemektedir. ĠnĢaat faaliyetleri süresince ihtiyaç halinde, prosedürüne uygun 
Ģekilde gerçekleĢtirilen satın alma iĢlemi sonrası, proje alanına getirilen yağlar, yüzey 
tesisleri içinde yine beton zemin üzerine olması halinde 10 cm yüksekliğinde, toprak 
zemin üzerine olması halinde 30 cm yüksekliğinde, kenarları setlerle kapatılarak havuz 
haline getirilmiĢ, sızdırmaz, drenaj sistemi olmayan beton zeminler üzerine inĢa edilmiĢ 
kapalı, havalandırmalı odalar içinde kendi ambalaj varilleri ile depolanacaktır.  

 
Tüm yağlar cinslerine göre etiketlenmiĢ alanlarda tutulacak ve yağ stok ve kullanma 

miktarları sürekli olarak güncellenecektir. Gün sonunda kullanılan yağların miktarları kayıt 
altına alınacak ve olası kontrolsüz yağ kullanımı engellenecektir. Yağ sızıntı ve 
döküntülerini tutacak ve içine konulan yağ varillerinin %110‟luk hacmini tutma 
kapasitesine sahip olacak sızdırmaz havuzların içinde tutulacak yağlar portatif kaldırma 
ekipmanları ile oda dıĢına alınıp kullanma alanına uygun araçlarla (pikap, kamyonet, vb.) 
dökülme tepsileri içinde taĢınacaktır.   

 
Yağ depolama odaları çevresine bariyerler ve uyarı iĢaretleri konularak, odalar diğer 

alanlardan izole edilecektir. Yağ depolama ve taĢımasından sorumlu olarak belirlenen 
personel yağ cinsleri, depolama teknikleri, taĢıma ve kullanım, depolama ünitesi bakımı ve 
temizliği, yağ depolama süresince iĢ güvenliği ve çevre kuralları, acil durum prosedürü, 
yangın, ilk yardım, vb. konularında özel eğitim almıĢ personellerden oluĢacak ve bu 
alanlara yetkisiz giriĢler yayınlanacak talimatlarla ve uyarı iĢaretleri ile önlenecektir. Yağ 
depolama odalarında depolanan yağların analiz sonuçları, lisansları ve malzeme güvenlik 
bilgi formları olası denetlemelerde sunulmak üzere ve kazalarda bilgi temini için oda içinde 
asılı olacaktır.  

 
Bununla birlikte, yangın, patlama, sızıntı, vb. iĢ kazaları ve çevresel kazalara karĢı 

müdahale ekipmanları odanın yanında hazır tutulacaktır. Odanın her iki tarafında mobil 
müdahaleler için iki adet yangın tüpü ve etrafında da yangın hidrantları bulunacaktır. Aynı 
Ģekilde olası sızıntı ve döküntülerin çevreye yayılımını önlemek için absorban ped, emici 
bariyer, talaĢ, kazma, kürek, tehlikeli atık kovası, vb. malzemelerden oluĢan dökülme 
kitleri de odanın yanında bulunan kapalı alanlarda hazır olarak tutulacaktır. Olası 
dökülmeler sonrası temizlenen alandan kalan kirlenmiĢ toprak, malzeme, vb. atıklar, anlık 
olarak yüzey tesisleri içinde kurulu merkezi atık depolama alanı içinde yer alan tehlikeli 
atık odasına alınacaktır.  
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Tüm yağ depolama ve teslim iĢlemleri bu odalar dahilinde yapılacak olup sahada 
bulunan araç ve iĢ makinelerine yapılacak yağ temini faaliyetleri için de iĢ güvenliği ve 
çevresel önlemleri alınmıĢ uygun araçlarla yağ nakliyesi gerçekleĢtirilecektir. Her cins 
yağın ikmali ve kullanımı sırasında alan, çevresinden izole edilecek ve olası sızıntı ve 
döküntülere karĢı yağ varillerinin altına dökülme tepsileri konulacaktır. Yine yağ taĢıma ve 
ikmal iĢleri eğitimli personel tarafından gerçekleĢtirilecek ve her türlü acil duruma 
müdahale için yangın söndürücü, dökülme kiti, vb. acil müdahale ekipmanları araçlar 
içinde hazır tutulacaktır.  

 
Boya, Tiner, Endüstriyel Temizleyiciler, vb. Kimyasallar 

Proje inĢaat faaliyetleri süresince kullanılacak olan boya, tiner, astar, boya koruma, 
temizleyici, vb. tüm kimyasallar da yine hazırlanmıĢ satın alma, taĢıma, depolama ve 
güvenlik plan ve prosedürlerine göre inĢaat sahalarında kullanılacaktır.  

 
Bu kimyasallar, yüzey tesisleri içinde beton zeminler üzerine inĢa edilmiĢ, sızdırmaz, 

havalandırmalı, drenajı olmayan kapalı odalar içinde etiketlenmiĢ olarak ve kendi 
ambalajları içinde ayrı bölümlerde tutulacaktır. Yanıcı ve parlayıcı kimyasallar bir arada 
depolanmayacak ve depolama odası içinde bu kimyasallar haricinde yanıcı malzeme 
bulundurulmayacaktır. Sızıntı ve dökülme risklerine karĢı oda içi havuz Ģeklinde dizayn 
edilerek oda çevresine olacak tehlikeli kimyasal giriĢimi engellenecektir.  

 
Tüm kimyasallar cinslerine göre etiketlenmiĢ alanlarda tutulacak ve stok ve kullanma 

miktarları sürekli olarak güncellenecektir. Gün sonunda kullanılan kimyasalların miktarları 
kayıt altına alınacak ve olası kontrolsüz kullanım engellenecektir. Kimyasal sızıntı ve 
döküntülerini tutacak ve içine konulan kimyasal kutularının %110‟luk hacmini tutma 
kapasitesine sahip olacak sızdırmaz dökülme tepsileri içinde tutulacak kimyasallar 
kullanma alanına uygun araçlarla (pikap, kamyonet, vb.) yine dökülme tepsileri içinde 
taĢınacaktır.  

 
Kullanılan kimyasallara ait atık, artık, ambalaj, vb. her türlü malzeme iĢ bitiminde 

anlık olarak yüzey tesisleri içinde kurulu merkezi atık depolama alanı içinde yer alan 
tehlikeli atık odasına alınacaktır. Boya ve kimyasal artıkları kimyasal odalarında kesinlikle 
tutulmayacaktır.    

 
Kimyasal odaları çevresine bariyerler ve uyarı iĢaretleri konularak, odalar diğer 

alanlardan izole edilecektir. Bu odanın kontrolü için belirlenen personel; kimyasal cinsleri, 
depolama teknikleri, taĢıma ve kullanım, depolama ünitesi bakımı ve temizliği, iĢ güvenliği 
ve çevre kuralları, acil durum prosedürü, yangın, ilk yardım, vb. konularında özel eğitim 
almıĢ personellerden oluĢacak ve bu alanlara yetkisiz giriĢler yayınlanacak talimatlarla ve 
uyarı iĢaretleri ile önlenecektir. Kimyasal odalarında depolanan her türlü kimyasalın 
lisansları ve malzeme güvenlik bilgi formları olası denetlemelerde sunulmak üzere ve 
kazalarda bilgi temini için oda içinde asılı olarak hazır tutulacaktır.  

 
Bununla birlikte, yangın, patlama, sızıntı, vb. iĢ kazaları ve çevresel kazalara karĢı 

müdahale ekipmanları odanın yanında hazır tutulacaktır. Odanın her iki tarafında mobil 
müdahaleler için iki adet yangın tüpü ve etrafında da yangın hidrantları bulunacaktır. Aynı 
Ģekilde olası sızıntı ve döküntülerin çevreye yayılımını önlemek için absorban ped, emici 
bariyer, talaĢ, kazma, kürek, tehlikeli atık kovası, vb. malzemelerden oluĢan dökülme 
kitleri de odanın yanında bulunan kapalı alanlarda hazır olarak tutulacaktır. Olası 
dökülmeler sonrası temizlenen alandan kalan kirlenmiĢ toprak, malzeme, vb. atıklar, anlık 
olarak yüzey tesisleri içinde kurulu merkezi atık depolama alanı içinde yer alan tehlikeli 
atık odasına alınacaktır. Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında inĢaat aĢamasında 
kullanılacak olan örnek kimyasal odası ġekil III.18.3.‟de verilmiĢtir. 
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ġekil III.18.3. Proje Kapsamında ĠnĢaat AĢamasında Kullanılacak Örnek Kimyasal Odası 

 
Beton Kimyasalları, Bentonit ve Katkı Kimyasalları 

Proje inĢaat faaliyetleri süresince; beton santrali ve sondaj noktalarında kullanılacak 
olan beton kimyasalları, bentonit ve katkı kimyasalları da diğer tüm tehlikeli madde ve 
kimyasallarda olduğu gibi önceden hazırlanmıĢ satın alma, taĢıma, depolama ve güvenlik 
plan ve prosedürlerine göre kullanılacaktır.  

 
Çevresel etkileri diğer tehlikeli madde ve kimyasallara göre daha düĢük olan bu grup 

kimyasallar, toksik ve eko-toksik özelliklerde olması muhtemel zararlı maddelerden 
oluĢacaktır.  

 
Tüm beton kimyasalları ve katkı maddeleri kullanıldıkları beton santrali ve sondaj 

noktaları gibi alanlarda, özel, sızdırmaz, etiketlenmiĢ depolama konteynerleri içinde 
tutulacak ve stok ve kullanma miktarları sürekli olarak güncellenecektir. Gün sonunda 
kullanılan kimyasalların miktarları kayıt altına alınacak ve olası kontrolsüz kullanım 
engellenecektir. Kimyasal sızıntı ve döküntülerini tutacak ve içine konulan kimyasal 
kutularının %110‟luk hacmini tutma kapasitesine sahip olacak sızdırmaz dökülme tepsileri 
içinde tutulacak kimyasallar kullanma alanına uygun araçlarla (pikap, kamyonet, vb.) yine 
dökülme tepsileri içinde taĢınacaktır.  

 
Kullanılan kimyasallara ait atık, artık, ambalaj, vb. her türlü malzeme iĢ bitiminde 

anlık olarak yüzey tesisleri içinde kurulu merkezi atık depolama alanı içinde yer alan 
tehlikeli atık odasına alınacaktır.  

 
Kimyasal odaları çevresine bariyerler ve uyarı iĢaretleri konularak, odalar diğer 

alanlardan izole edilecektir. Bu odanın kontrolü için belirlenen personel; bu kimyasal 
türleri, depolama teknikleri, taĢıma ve kullanım, depolama ünitesi bakımı ve temizliği, iĢ 
güvenliği ve çevre kuralları, acil durum prosedürü, yangın, ilk yardım, vb. konularında özel 
eğitim almıĢ personellerden oluĢacak ve bu alanlara yetkisiz giriĢler yayınlanacak 
talimatlarla ve uyarı iĢaretleri ile önlenecektir. Beton kimyasalları ve katkı kimyasallarının 
depolandığı odalarda her türlü kimyasala ait lisans ve malzeme güvenlik bilgi formları 
olası denetlemelerde sunulmak üzere ve kazalarda bilgi temini için oda içinde asılı olarak 
hazır tutulacaktır.  

 
Bununla birlikte, yangın, patlama, sızıntı, vb. iĢ kazaları ve çevresel kazalara karĢı 

müdahale ekipmanları odanın yanında hazır tutulacaktır. Odanın her iki tarafında mobil 
müdahaleler için en az bir adet yangın tüpü ve lüzumu halinde etrafında da yangın 
hidrantları bulunacaktır. Aynı Ģekilde olası sızıntı ve döküntülerin çevreye yayılımını 
önlemek için absorban ped, emici bariyer, talaĢ, kazma, kürek, tehlikeli atık kovası, vb. 
malzemelerden oluĢan dökülme kitleri de odanın yanında bulunan kapalı alanlarda hazır 
olarak tutulacaktır. Olası dökülmeler sonrası temizlenen alandan kalan kirlenmiĢ toprak, 
malzeme, vb. atıklar, anlık olarak yüzey tesisleri içinde kurulu merkezi atık depolama alanı 
içinde yer alan tehlikeli atık odasına alınacaktır.  
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Laboratuvar Kimyasalları 

Genellikle sondaj noktalarında kurulacak mobil laboratuvarlarda kullanılacak olan bu 
tür kimyasallar da, diğer tüm tehlikeli madde ve kimyasallarda olduğu gibi önceden 
hazırlanmıĢ satın alma, taĢıma, depolama ve güvenlik plan ve prosedürlerine göre 
kullanılacaktır. 

 
Çevresel etkileri ve miktarları diğer tehlikeli madde ve kimyasallara göre daha düĢük 

olan bu grup kimyasallar, toksik ve eko-toksik özelliklerde olması muhtemel zararlı 
maddelerden oluĢacak ve yine sızıntı ve döküntülerini tutacak ve içine konulan 
kimyasalların %110‟luk hacmini tutma kapasitesine sahip olacak sızdırmaz tepsiler içinde 
tutulacaktır. 

 
Bu kimyasalların olası dökülmeleri sonrası temizlenen alandan kalan kirlenmiĢ 

toprak, malzeme, vb. atıklar, anlık olarak yüzey tesisleri içinde kurulu merkezi atık 
depolama alanı içinde yer alan tehlikeli atık odasına alınacaktır.  

 
Proje inĢaat faaliyetleri süresince yakıt, yağ ve kimyasallarla yapılan iĢlemler sonucu 

oluĢan bütün atıklar ilgili yönetmelikler gereği düzenli periyotlarla lisanslı bertaraf 
tesislerine gönderilecektir.  

 
Ġşletme Aşaması 

Projenin iĢletme sürecinde; sadece kompresör, jeneratör ve vana yağları, vb. 
tehlikeli karakterde yağlar ile silika jel kullanılacak olup herhangi bir yakıt dolum alanı veya 
baĢka bir kimyasal kullanım faaliyeti öngörülmemektedir. Kullanılacak ve/veya 
kullanılması muhtemel bütün tehlikeli maddeler iĢletme dönemi boyunca önceden 
belirlenecek satın alma, taĢıma, depolama ve güvenlik plan ve prosedürlerine göre 
kullanılacaktır. ĠĢletme kapsamında yapılacak herhangi bir faaliyet için patlayıcı madde 
kullanımı olmayacaktır.   

 
Kompresör, Jeneratör ve Vana Yağları 

ĠĢletme aĢamasının baĢlamasını müteakip, sadece kompresörlerin, jeneratörlerin ve 
vanaların bakım ve onarımları sırasında gerektiği durumlarda kullanılacak olan 
kompresör, jeneratör ve vana yağları ile silika jel yine inĢaat aĢamasında kullanılan yağlar 
için öngörülen yağ depolama odalarında benzer metot ve önlemlerle depolanacaktır.  

 
Bu tür yağların depolaması, kullanımı ve oluĢan atıklarının bertarafı üretici firma 

yetkililerinin sorumluluğunda olacak ve proje kapsamında bu tür tehlikeli maddelere 
uygulanacak çevre ve iĢ güvenliği önlemlerine tabi olacaktır. Bu kimyasallarla yapılacak 
her türlü faaliyet, üretici firma tarafından prosedür olarak hazırlanarak yüklenici kuruluĢa 
sunulduktan sonra onayını müteakip gerçekleĢtirilecektir 

 
ĠĢletme faaliyetleri süresince kompresör, jeneratör ve vanaların bakım ve onarım 

faaliyetleri sırasında kullanılacak ve ihtiyaç halinde, prosedürüne uygun Ģekilde 
gerçekleĢtirilen satın alma iĢlemi sonrası, proje alanına getirilecek yağlar, yüzey tesisleri 
içinde yine beton zemin üzerine olması halinde 10 cm yüksekliğinde, toprak zemin üzerine 
olması halinde 30 cm yüksekliğinde, kenarları setlerle kapatılarak havuz haline getirilmiĢ, 
sızdırmaz, drenaj sistemi olmayan beton zeminler üzerine inĢa edilmiĢ kapalı, 
havalandırmalı odalar içinde kendi ambalaj varilleri ile depolanacaktır. Tüm yağların 
depolama ve kullanım faaliyetleri bu raporun inĢaat aĢaması için belirtilen kriterlere uygun 
Ģekilde yapılacaktır.  

 
Olası dökülmeler sonrası temizlenen alandan kalan kirlenmiĢ toprak, malzeme, vb. 

atıklar, anlık olarak yüzey tesisleri içinde kurulu merkezi atık depolama alanı içinde yer 
alan tehlikeli atık odasına alınacak ve düzenli periyotlarla lisanslı tehlikeli atık bertaraf 
tesislerine gönderilecektir.  
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III.19. Proje kapsamında, inĢaat ve iĢletme döneminde ulaĢım altyapısı planı, 
bu altyapının inĢası ile ilgili iĢlemler, kullanılacak malzemeler, kimyasal maddeler, 
araçlar, makineler, altyapının inĢaatı sırasında kırma, öğütme, taĢıma, depolama 
gibi toz yayıcı mekanik iĢlemler, alınacak önlemler 

 
Projenin tesis edileceği alanlara karayolu ile ulaĢım rahatlıkla sağlanmaktadır. Hem 

inĢaat çalıĢmaları devam eden yüzey tesislerine hem de kapasite artıĢı projesi 
kapsamında planlanan yüzey tesislerine en yakın karayolu EĢmekaya-GüneĢli-BaĢaran-
Besci Karayolu ile D-300 Konya-Aksaray Karayolu‟dur. Söz konusu yollar proje alanının 
sınırında olup, proje kapsamında planlanan tesislere ulaĢımda herhangi bir sıkıntı 
yaĢanmayacaktır. Proje alanına ulaĢım yollarını gösteren uydu görüntüsü ġekil III.19.1.‟de 
verilmiĢtir. 

 

 
 
ġekil III.19.1. Proje Alanı ve Yakın Çevresi UlaĢım Yollarına Ait Uydu Görüntüsü 

 
Proje kapsamında planlanan tatlı su temin ve tuzlu su deĢarj hatlarının projenin ilk 

fazının ihtiyacını karĢılayacak Ģekilde inĢa edilmiĢ olması dolayısıyla kapasite artıĢı 
projesinde inĢa edilecek hatlar içinde aynı güzergahlar ve bu güzergahlara ait eriĢim 
yolları kullanılacaktır.  

 
Sonuç olarak proje kapsamında yeni yol yapımına ihtiyaç duyulmayacaktır. Bu 

sebeple de herhangi bir malzeme kullanımı, kırma, öğütme, taĢıma, depolama gibi de 
çalıĢmaların yapılması söz konusu olmayacaktır. 

 
III.20. Projenin karayolu üzerine etkileri ve alınacak önlemler (inĢaat ve iĢletme 

aĢamalarındaki araç yükünün % artıĢ olarak hesaplanması ve mevcut trafik yüküne 
etkisinin irdelenmesi, kaza riski ve alınacak önlemler vb.) 

 
Projenin tesis edileceği alanlara karayolu ile ulaĢım rahatlıkla sağlanmaktadır. Yüzey 

tesislerine en yakın karayolu EĢmekaya-GüneĢli-BaĢaran-Besci Karayolu ile D-300 
Konya-Aksaray Karayolu‟dur. 

 

Eşmekaya-

Güneşli-Başaran-

Besci Karayolu 

Konya-Aksaray 

Karayolu 
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T.C. UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı‟na bağlı Karayolları Genel 
Müdürlüğü, Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı, UlaĢım ve Maliyet Etütleri ġubesi 
Müdürlüğü tarafından 2015 yılında yayımlanmıĢ “Ġl Yolları Trafik Hacim Haritasından” 
alınan bilgiler aĢağıda verilmektedir.  

 
Proje alanına en yakın taĢınabilir taĢıt sayım ve sınıflandırma istasyonu verilerine 

göre yıllık ortalama günlük trafik değerleri; 3.515 otomobil, 322 orta yüklü ticari taĢıt, 291 
otobüs, 818 kamyon, 881 kamyon+römork çekici olmak üzere toplamda 5.827 adet araç 
geçiĢi gözlenmektedir. 

 
Proje kapsamında en yakın taĢınabilir taĢıt sayım ve sınıflandırma istasyonu 

verilerine ait görüntü ġekil III.20.1.‟de ve proje kapsamında inĢaat ve iĢletme aĢamasında 
kullanılması öngörülen araç sayılarına göre trafik yükü artıĢ değerleri yüzde olarak ise 
Tablo III.20.1‟de verilmiĢtir. 
 

 

 
 

ġekil III.20.1. Trafik Hacim Haritası    Kaynak: 2015 Yılı Ġl Yolları Trafik Hacim Haritası 

 
Tablo III.20.1. Proje Alanına En Yakın TaĢınabilir TaĢıt Sayım Ve Sınıflandırma Ġstasyonu Verileri 
 

Araç Türü 

TaĢınabilir 
TaĢıt Sayım 

ve 
Sınıflandırma 

Faaliyet 
Kapsamında 
YaklaĢık Araç 

Sayısı (günlük) 
(ĠnĢaat) 

Faaliyet 
Kapsamında 
YaklaĢık Araç 

Sayısı (günlük) 
(ĠĢletme) 

Faaliyet 
Kapsamında Ek 

Trafik Yükü 
(ĠnĢaat) % 

Faaliyet 
Kapsamında Ek 

Trafik Yükü 
(ĠĢletme) % 

Otomobil 3515 50 10 1,42 0,28 

Orta Yüklü  
Ticari TaĢıt 

322 20 2 6,21 0,62 

Otobüs 291 − − - - 

Kamyon 818 45 1 5,5 0,12 

Kamyon+Römork, 
Çekici+Yarı 
Römork 

881 24 1 2,72 0,11 

TOPLAM 5827 139 14 2,38 0,24 
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Tablo III.20.1.‟de görülebileceği üzere proje kapsamında arazi hazırlık ve inĢaat 
aĢamasında, günlük yaklaĢık 50 adet otomobil, 20 adet orta yüklü ticari taĢıt, 45 adet 
kamyon ve 24 adet kamyon+römork, çekici+yarı römork‟ün, iĢletme aĢamasında ise 
günlük yaklaĢık 10 adet otomobil, 2 adet orta yüklü ticari taĢıt, 1 adet kamyon ve 1 adet 
kamyon+römork, çekici+yarı römork‟ün proje mahalline geçiĢi öngörülmektedir. Bu araç 
sayılarına bakıldığı zaman 2015 yılı ortalama günlük trafik değerleri dikkate alınarak 
önemli bir artıĢ getirmeyeceği kanaatine varılmaktadır. Proje kapsamında karayoluna 
herhangi bir bağlantı yolu yapılması planlanmamakta olup, yapılması durumunda ise geçiĢ 
yolu izni için Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü‟ne baĢvurularak proje onayı alınacaktır. 

 
Proje kapsamındaki tedariklerin dönüĢümlü olarak getirilmelerinin sağlanmasına, 

kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçların 
bakıma alınmasına, bakımları bitene dek çalıĢmalarda baĢka araçların kullanılmasına, 
özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapılmasına dikkat edilecektir.  

 
Arazi hazırlık ve inĢaat aĢamalarında karayollarına herhangi bir zarar verilmemesi 

için tüm tedbirler alınacak olup, kullanılan karayoluna zarar verilmesi durumunda, zararın 
karĢılanması için Karayolları 3. Bölge Müdürlüğü ile yapılacak protokole iĢtirak edilecek ve 
tüm zarar yatırımcı kuruluĢ tarafından karĢılanacaktır.  

 
ĠnĢaat ve iĢletme aĢamalarında yola giriĢ ve çıkıĢlarda trafik güvenliği açısından her 

türlü önlem yatırımcı kuruluĢ tarafından alınacaktır. 
 
Tehlikeli madde sınıfına giren malzemelerin taĢınması esnasında “Tehlikeli 

Maddelerin Karayolu ile TaĢınması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve Ġkinci Ünite 
Ġlavesi Projesi‟nin tüm aĢamalarında karayolları kullanımlarında 2918 sayılı Trafik Kanunu 
ve ilgili diğer kanun ve yönetmeliklere uygun hareket edilecektir. 

 
III.21. Flora, fauna, biyolojik çeĢitlilik, habitat kaybı üzerine etkiler ve alınacak 

önlemler, endemizm durumu, fitocoğrafik bölge, tehlike kategorileri 
 
Bu bölümde proje kapsamında flora ve fauna ile biyolojik çeĢitlilik üzerine oluĢması 

muhtemel çevresel etkiler, olumsuz etkiler bulunması durumunda bunların en az seviyeye 
indirilmesi için alınması gerekli önlemler tartıĢılmıĢtır. 

 
Proje arazi hazırlığı ve inĢaat aĢamasında bitki türleri bitkisel toprak örtüsünün 

sıyrılmasından dolayı biyomas kaybına uğrayacaktır. Alanda ayrıca endemik bitki türleri 
söz konusudur. Bu bitkiler LR (lc) kategorisinde bulunup, herhangi bir tehdit altında 
değildir. Fakat Biyolojik çeĢitliliğin devamı için yapılacak kazılar veya toprak üstü 
çalıĢmalarda Bölüm III.2.‟de belirtildiği üzere üst toprağın sıyrılarak uygun koĢullarda 
depolanması, inĢaat çalıĢmalarından sonra da tekrar üst toprağın yayılması alanda 
bulunan birçok bitki türünün çimlenmesini ve sıyrılan alanın tekrar çimlenmesini 
sağlayacaktır. Bu Ģekilde alanda bulunan türlerin yok olması önlenecek ve aynı bitkiler ile 
tekrar örtünün meydana gelmesi sağlanmıĢ olacaktır. 

 
Fauna türleri açısından ise arazi hazırlığı ve inĢaat aĢamasında proje sahasındaki 

habitatlarının bozulması nedeniyle bulundukları habitatları terk ederek çevredeki daha 
uygun alternatif yaĢam alanlarına çekilmeleri söz konusu olacaktır. Fauna türlerine 
herhangi bir zarar verilmemesi için projede görev alacak tüm personele gerekli uyarılar 
yapılacaktır. 

 
Fauna türleri arasında Bern SözleĢmesi Ek-2 ve Ek-3‟e göre kesin koruma altında 

olan ve koruma altında olan türler vardır. Bu türlerle ilgili olarak Bern SözleĢmesi koruma 
tedbirlerine ve bu sözleĢmedeki 6. ve 7. Madde hükümlerine uyulacaktır. Bunlar; 
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Kesin olarak koruma altına alınan fauna türleri ile ilgili olarak (6. madde); 
 

 Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme Ģekilleri, 

 Üreme ve dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip 
etmek, 

 Yabani faunayı bu sözleĢmenin amacına ters düĢecek Ģekilde özellikle 
üreme, geliĢtirme ve kıĢ uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek, 

 Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boĢ dahi 
olsa bu yumurtaları alıkoymak ve 

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

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

 
 Kapalı av mevsimleri ve/veya iĢletmeyi düzenleyen diğer esaslara, 

 Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaĢtırmak amacıyla, uygun 
durumlarda geçici veya bölgesel yasaklamaya ve 

 Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satıĢının, satmak amacıyla elde 
bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satıĢa çıkarılmasının uygun 
Ģekilde düzenlenmesi hususlarına uyulacaktır. 
 

Ayrıca faaliyetin her aĢamasında, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu‟na ve ilgili 
Yönetmeliklere uyulacaktır. 
 

III.22. Projenin, inĢaat ve iĢletme aĢamasında etrafından bulunan ve faaliyetine 
devam etmekte olan diğer yatırımlara,  yerleĢim yerlerine ve buralarda yaĢayan 
halkın geçim kaynakları üzerine olabilecek etkileri ve alınacak önlemler 

 
“Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢ” projesi kapsamında 

mevcut durumda 12 adet açılması planlanan kaverna sayısının 60 adede çıkarılması 
planlanmakta olup, proje alanında mevcut durumda inĢaat faaliyetleri sürdürülmektedir. 

 
“Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. (BOTAġ)” adına doğalgaz depolama amaçlı 

olarak lisanslandırılmıĢ proje alanı etrafı genel olarak tarım ve mera arazileri ile kaplı olup, 
proje alanı yakın çevresinde genel olarak geçimini tarım ve hayvancılık ile sağlayan 
yerleĢim yerleri bulunmaktadır. Söz konusu yerleĢim yerlerine ait nüfus, göç ve sosyal 
durum ve diğer parametreler Ek-1.24‟te sunulan “Sosyal Etki Değerlendirme Raporu” 
içerisinde detaylandırılmıĢtır. Bunun dıĢında bölgede sanayi, turizm, enerji, madencilik vb. 
herhangi bir yatırım faaliyeti tespit edilmemiĢtir. 

 
ĠnĢaat aĢamasında boru hattı boyunca irtifak hakkı belirlenerek kamulaĢtırma süreci 

yürütülecek olup, iĢletme aĢamasına geçildiğinde boru hattı üzerinde mevcut tarım 
faaliyetlerinin sürdürülmesi sağlanabilecektir. 

 
III.23. Nüfus hareketleri  (inĢaat ve iĢletme döneminde sağlanacak istihdam,  

ekonomik değiĢiklikler, göç hareketi) ve beklenen sosyo-ekonomik değiĢiklikler 
 
Hem inĢaat hem de iĢletme aĢamasında yerel toplulukların demografik, sosyo-

ekonomik ve sosyo-kültürel yapısının etkilenmesi beklenmektedir. Kapasite artıĢı 
aĢamasının baĢlamasıyla iĢgücüne duyulan ihtiyaç artacaktır ve bu nedenle iĢ arayan 
kiĢilerin yöreye gelmesi muhtemeldir. ĠĢ olanaklarının yaratılması ekonomiyi canlandırabilir 
ve dolaylı olarak yeni iĢlere gereksinim olabilir. Yöreye farklı yerlerden gelen birçok kiĢinin 
olması suç, kültürel farklılıkların neden olduğu hoĢnutsuzluklar dahil olmak üzere farklı 
birçok soruna neden olabilir. 
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Bunların yanı sıra projenin halk sağlığı, güvenlik ve gürültü üzerine de etkilerinin 
olabileceği öngörülmektedir. Yakında bulunan yerleĢimlerde toz-toprak birikmesi, 
çalıĢanların, inĢaat malzemelerinin, araç ve ekipmanların taĢınması için kullanılan araç 
egzozlarından kaynaklı emisyonlar halk sağlığını üzerinde olumsuz etki yaratabilecek 
faktörlerdir. Söz konusu bu çevresel faktörler hazırlanan bu raporun 3. Bölümünde 
belirtilen önlemlerin alınması ile engellenebilecektir.  

 
Projenin gerçekleĢmesiyle ortaya çıkabilecek sosyal etkilerin detaylı olarak 

değerlendirilmesi Ek-1.24‟te sunulan “Sosyal Etki Değerlendirme Raporu” içerisinde 
verilmiĢtir. Potansiyel etkilerin hangi dönemde ortaya çıkacağı (inĢaat/iĢletme), etki 
düzeyinin ne kadar olacağı ve bunlarla ilgili alınması gereken önlemlere iliĢkin öneriler bu 
raporda sunulmuĢtur.   

 
III.24. Tesisin faaliyeti sırasında çalıĢacak personel ve bu personele bağlı 

nüfusun konut ve diğer sosyal/teknik altyapı ihtiyaçlarının nerelerde ve nasıl temin 
edileceği, sunulacak sağlık hizmetleri 

 
Projesinin arazi hazırlık ve inĢaat aĢamasında ortalama 500 kiĢi, iĢletme 

aĢamasında ise inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 
Projesi ile birlikte toplamda 100 kiĢi çalıĢacak olup, çalıĢanların meslek grupları arasında 
mühendisler, teknisyenler, kazan yapımcıları ve montajcılar, marangozlar, duvarcılar, 
elektrikçiler, kaynakçılar, operatörler, Ģoförler ve vasıflı-vasıfsız inĢaat iĢçileri yer alacaktır.  

 
Bu personeller (özellikle vasıflı-vasıfsız iĢçiler) mümkün olduğu kadar yöreden temin 

edilecek olup, bölge dıĢından gelecek kiĢiler, projenin ilk fazında kullanılan mevcut kamp 
sahası içerisindeki geçici lojmanlar ile kapasite artıĢı kapsamında kurulacak kamp sahası 
içerisinde yer alacak lojmanlarda konaklayacaklardır. ÇalıĢanların ihtiyaçları mümkün 
olduğunca kamp sahasından karĢılanmaya çalıĢılacak, mümkün olmadığı durumlarda ise 
en yakın yerleĢim yerleri olan Sultanhanı ilçesi ile Aksaray il merkezinden karĢılanacaktır. 

 
Bölgeden istihdam edilecek olan personelin proje alanına ulaĢımları servis araçları 

ile sağlanacaktır. Proje inĢaat aĢamasında çalıĢacak olan personelin içme ve kullanma 
suyu ihtiyacı damacanalar ile sağlanacak ve evsel atıksularının bertarafı için ise atıksu 
arıtma tesisi kurulacaktır. 

 
Personelin sağlık durumlarının takibi ve izlenmesi için ve acil tedavi gibi sağlık 

hizmetleri için revir ünitesi kullanılacak, gerektiğinde Sultanhanı ilçe merkezinde ve 
Aksaray il merkezinde yer alan hastanelerden faydalanılacaktır. 

 
Mevcut durumda inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 

Depolama Tesisi kamp sahasına ait görüntüler ġekil III.24.1.‟de verilmiĢtir. 
 

  

 
ġekil III.24.1. ĠnĢaat ÇalıĢmaları Devam Eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine Kamp Sahasından 

Görünüm 
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III.25. Proje kapsamında inĢaat ve iĢletme döneminde insan sağlığı ve çevre 
açısından riskli ve tehlikeli olanlar, alınacak önlemler, bununla ilgili uyulacak ulusal 
ve uluslararası standartların açıklanması, çalıĢanların sağlık ve güvenlik tedbirleri 

 

Ġnşaat Dönemi 

Projenin arazi hazırlık ve inĢaat aĢaması süresince, insan sağlığı üzerine olabilecek 
etkileri tüm inĢaat faaliyetlerinde olabilecek iĢ kazaları ve potansiyel sağlık problemleri 
olarak sıralamak mümkündür.  

 
Projenin tüm ünitelerinde arazi hazırlama ve inĢaat çalıĢmaları esnasında; 
 
- yapılacak kazı ve dolgu çalıĢmaları (tesis yapılarının temellerinin açılması vb.), 
- kazı ve dolgu çalıĢması sonucu oluĢacak hafriyat malzemelerinin taĢınması, 

stoklanması, serilmesi, sıkıĢtırılması, dolgu iĢlemleri, 
- tüm ünitelerin( baca, kazan binası vb.) ve tamamlayıcı tesislerin inĢaatı, 
- kullanılan makine ve ekipmanlardan kaza riski söz konusu olabilmektedir.  
 
Projenin arazi hazırlama ve inĢaat aĢamasında; 
 
 Teknik olarak yönetmeliklerin Ģart koĢtuğu her türlü güvenlik tedbirleri, 

 -  personele iĢ sağlığı ve iĢ güvenliği eğitimi, 
 -  yönlendirme iĢaretlerinin ve ikaz levha iĢaretlerin yerleĢtirilmesi, 
 -  iĢçilere kiĢisel koruma araç ve gereçlerinin temini (giysi, maske, kulaklık vb.) 

 
 Tesiste tüm giriĢ çıkıĢların kontrollü bir Ģekilde yapılması, 

 -  güvenlik görevlisinin bulundurulması, 
 -  tehlike, ihbar ve ikaz panolarının yerleĢtirilmesi, 

 
 Bakımlı makine ve ekipmanların kullanılması, 

konularında gerekli her türlü önlemler alınarak, kazaların oluĢması önlenecektir. 
 

Bu konuda özellikle yapı iĢyerlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik Ģartlarını 
içeren,  ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılarak, 23 Aralık 2003 tarih 
ve 25325 Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren „‟Yapı ĠĢlerinde Sağlık ve 
Güvenlik Yönetmeliği‟‟ hükümlerine uygun olarak inĢaat çalıĢmalarının yürütülmesi 
sağlanacaktır. 

 
Bu yönetmelikte geçen ve aĢağıda belirtilen yapı alanları için asgari sağlık ve 

güvenlik koĢullarına uyulacaktır. 
 
A) Yapı Alanındaki ÇalıĢılan Yerler Ġçin Genel Asgari KoĢullar 
 
1. Sağlamlık ve dayanıklılık 
 
1.1. Beklenmeyen herhangi bir hareketi nedeniyle iĢçilerin sağlık ve güvenliğini 

etkileyebilecek her türlü malzeme, ekipman ile bunların parçaları güvenli ve uygun bir 
Ģekilde sabitlenecektir. 

 
1.2. ĠĢin güvenli bir Ģekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalıĢma 

Ģartları sağlanmadıkça, yeterli dayanıklılıkta olmayan yüzeylerde çalıĢılmasına ve 
buralara girilmesine izin verilmeyecektir. 
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2. Enerji dağıtım tesisleri 
 
2.1. Tesisler, yangın veya patlama riski yaratmayacak Ģekilde tasarlanarak 

kurulacak ve iĢletilecektir. KiĢiler, doğrudan veya dolaylı temas sonucu elektrik çarpması 
riskine karĢı korunacaktır. 

 
2.2. Ekipmanın ve koruyucu cihazların tasarımı, yapımı ve seçiminde, dağıtılan 

enerjinin tipi ve gücü, dıĢ Ģartlar ile tesisin çeĢitli bölümlerine girmeye yetkili kiĢilerin 
ehliyeti göz önünde bulundurulacaktır. 

 
3. Acil çıkıĢ yolları ve kapıları 
 
3.1. Acil çıkıĢ yolları ve kapıları doğrudan dıĢarıya veya güvenli bir alana açılacak ve 

çıkıĢı önleyecek hiçbir engel bulunmayacaktır. 
 
3.2. Herhangi bir tehlike durumunda, tüm çalıĢanların iĢyerini derhal ve güvenli bir 

Ģekilde terk etmeleri mümkün olacaktır. 
 
3.3. Acil çıkıĢ yollarının ve kapılarının sayısı, dağılımı ve boyutları; yapı alanının ve 

iĢçi barakalarının kullanım Ģekline, boyutlarına, içinde bulunan ekipmana ve bulunabilecek 
azami iĢçi sayısına uygun olacaktır. 

 
3.4. Acil çıkıĢ yoları ve kapıları, Güvenlik ve Sağlık ĠĢaretleri Yönetmeliğine göre 

uygun Ģekilde iĢaretlenmiĢ olacaktır. ĠĢaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 
 
3.5. Acil çıkıĢ yolları ve kapıları ile buralara açılan yol ve kapılarda çıkıĢı 

zorlaĢtıracak hiçbir engel bulunmayacaktır. 
 
3.6. Aydınlatılması gereken acil çıkıĢ ve yolları ve kapılarında elektrik kesilmesi 

halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak sistem bulunacaktır. 
 
4. Yangın algılama ve yangınla mücadele 
 
4.1. Yapı alanının özelliklerine, iĢçi barakalarının boyutlarına ve kullanım Ģekline, 

alandaki ekipmana, alanda bulunan maddelerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine, 
bulunabilecek maksimum kiĢi sayısına bağlı olarak uygun nitelikte ve yeterli sayıda 
yangınla mücadele araç ve gereci ve gerekli yerlerde yangın dedektörleri ve alarm 
sistemleri bulundurulacaktır. 

 
4.2. Yangınla mücadele araç ve gereçleri, yangın dedektörleri ve alarm sistemlerinin 

düzenli olarak kontrol ve bakımı sağlanacaktır. Periyodik olarak uygun deneme ve testleri 
yapılacaktır. 

 
4.3. Otomatik olmayan yangın söndürme ekipmanı kolayca eriĢilebilir yerlerde 

bulunacak ve kullanımı basit olacaktır. Ekipmanlar ilgili yönetmeliğe uygun Ģekilde 
iĢaretlenmiĢ olacaktır. ĠĢaretler uygun yerlere konulacak ve kalıcı olacaktır. 

 
5. Havalandırma 
 
ĠĢçilerin harcadıkları fiziksel güç ve çalıĢma Ģekli dikkate alınarak yeterli temiz hava 

sağlanacaktır. Cebri havalandırma sistemi kullanıldığında sistemin her zaman çalıĢır 
durumda olması sağlanacak, iĢçilerin sağlığına zarar verebilecek hava akımlarına neden 
olmayacaktır. ĠĢçilerin sağlığı yönünden gerekli hallerde havalandırma sistemindeki 
herhangi bir arızayı bildiren sistem bulunacaktır. 
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6. Özel riskler 
 

6.1. ĠĢçilerin zararlı düzeyde gürültüye veya gaz, buhar, toz gibi zararlı dıĢ etkenlere 
maruz kalmaları önlenecektir. 

 
6.2. Zehirli veya zararlı madde bulunması muhtemel veya oksijen düzeyi yetersiz 

veya parlayıcı olabilecek bir ortama girmek zorunda kalan iĢçilerin, herhangi bir tehlikeye 
maruz kalmalarını önlemek üzere kapalı ortam havası kontrol edilecek ve gerekli önlemler 
alınacaktır. 

 
6.3. ĠĢçiler, sınırlı hava hacmine sahip yüksek riskli ortamlarda çalıĢtırılmayacaktır. 

Zorunlu hallerde, en azından bu iĢçiler dıĢarıdan sürekli izlenecek, gerekli yardımın derhal 
yapılması için her türlü önlem alınacaktır. 

 
7. Sıcaklık 
 

Ortam sıcaklığı, çalıĢma süresince, iĢçilerin yaptıkları iĢe ve harcadıkları fiziksel 
güce uygun düzeyde olacaktır. 

 
8. Yapı alanındaki çalıĢma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılması 
 

8.1. ÇalıĢma yerleri, barakalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde doğal olarak 
aydınlatılacak, gece çalıĢmalarında veya gün ıĢığının yetersiz olduğu durumlarda uygun 
ve yeterli suni aydınlatma sağlanacak, gerekli hallerde darbeye karĢı korunmalı taĢınabilir 
aydınlatma araçları kullanılacaktır. Suni ıĢığın rengi, sinyallerin ve iĢaretlerin algılanmasını 
engellemeyecektir. 

 
8.2. ÇalıĢma yerleri, barakalar ve geçiĢ yollarındaki aydınlatma sistemleri, çalıĢanlar 

için kaza riski oluĢturmayacak türde olacak ve uygun Ģekilde yerleĢtirilecektir. 
 
8.3. ÇalıĢma yerleri, barakalar ve geçiĢ yollarındaki aydınlatma sistemindeki 

herhangi bir arızanın çalıĢanlar için risk oluĢturabileceği yerlerde acil ve yeterli 
aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunacaktır. 

 
9. Kapılar ve geçitler 
 
9.1 Raylı kapılarda, raydan çıkmayı ve devrilmeyi önleyecek güvenlik tertibatı 

bulunacaktır. 
 
9.2 Yukarı doğru açılan kapılarda, aĢağı düĢmeyi önleyecek güvenlik tertibatı 

bulunacaktır. 
 

9.3 KaçıĢ yollarında bulunan kapılar ve geçitler uygun Ģekilde iĢaretlenecektir. 
 
9.4 Araçların geçtiği geçit ve kapılar yayaların geçiĢi için güvenli değilse bu 

mahallerde yayalar için ayrı geçiĢ kapıları bulunacaktır. Bu kapılar açıkça iĢaretlenecek ve 
önlerinde hiçbir engel bulunmayacaktır 

 
9.5 Mekanik kapılar ve geçitler, iĢçiler için kaza riski oluĢturmayacaktır. Bu kapılarda 

kolay fark edilebilir ve ulaĢılabilir, acil durdurma sistemleri bulunacak ve herhangi bir güç 
kesilmesinde otomatik olarak açılmıyorsa, kapılar el ile de açılabilir olacaktır. 

 

10. Trafik yolları – Tehlikeli alanlar 

10.1. Merdivenler, sabitlenmiĢ geçici merdivenler, yükleme yerleri ve rampaları da 
dahil olmak üzere trafik yolları; kolay ve güvenli geçiĢi sağlayacak, buraların yakınında 
çalıĢanlar için tehlike yaratmayacak Ģekilde tasarlanıp yapılacaktır. 
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10.2. Yayaların kullandığı ve yükleme boĢaltma için kullanılanlar da dahil, araçlarla 
malzeme taĢımada kullanılan yollar, potansiyel kullanıcı sayısı ve iĢyerinde yapılan iĢin 
özelliğine uygun boyutlarda olacaktır. Trafik yolları üzerinde taĢıma iĢi yapılması 
durumunda, bu yolu kullanan diğer kiĢiler için yol kenarında yeterli güvenlik mesafesi 
bırakılacak veya uygun koruyucu önlemler alınacaktır. Yollar görülebilir Ģekilde 
iĢaretlenecek, düzenli olarak kontrolü yapılarak her zaman bakımlı olması sağlanacaktır. 

 
10.3. Araç trafiği olan yollar ile kapılar, geçitler, yaya geçiĢ yolları, koridorlar ve 

merdivenler arasında yeterli mesafe bulunacaktır. 
 
10.4. Yapı alanlarında girilmesi yasak bölgelere yetkisiz kiĢilerin giriĢi uygun araç ve 

gereç kullanılarak engellenecektir. Tehlikeli bölgeler belirgin olarak iĢaretlenecek, bu 
bölgelere girme izni verilen iĢçileri korumak için gerekli önlemler alınacaktır. 

 
11. Yükleme yerleri ve rampaları 
 
11.1 Yükleme yerleri ve rampaları, taĢınacak yükün boyutlarına uygun olacaktır. 
 
11.2 Yükleme yerlerinde en az bir çıkıĢ yeri bulunacaktır. 
 
11.3 Yükleme rampaları iĢçilerin düĢmesini önleyecek Ģekilde güvenli olacaktır. 
 
12. ÇalıĢma yerinde hareket serbestliği 
 
ÇalıĢılan yerin alanı, gerekli her türlü ekipman ve araçlar dikkate alınarak, iĢçilerin 

iĢlerini yaparken rahatça hareket edebilecekleri geniĢlikte olacaktır. 
 
13. Ġlk Yardım 
 
13.1 ĠĢveren ilk yardım yapılmasını sağlayacak ve bu amaçla eğitilmiĢ personeli her 

an hazır bulunduracaktır. ĠĢyerinde kaza geçiren veya aniden rahatsızlanan iĢçilerin, tıbbi 
müdahale yapılacak yerlere en kısa zamanda ulaĢmalarını sağlayacak önlemleri alacaktır. 

 
13.2 ÇalıĢma koĢullarının gerektirdiği her yerde ilkyardım ekipmanı 

bulundurulacaktır. Bu ekipman kolayca eriĢilebilir yerlerde olacak ve yürürlükteki 
mevzuata uygun Ģekilde iĢaretlenecektir. Yerel acil servis adresleri ve telefon numaraları 
görünür yerlerde bulunacaktır. 

 
14. Temizlik ekipmanı 
 
14.1 Soyunma yeri ve elbise dolabı. 
 
14.1.1 ĠĢ elbisesi giymek zorunda olan iĢçilerin, etik olarak veya sağlık nedenleriyle, 

uygun olmayan bir yerde soyunmalarına izin verilmeyecek, iĢçiler için uygun soyunma 
Yerleri sağlanacaktır. Soyunma yerlerine kolay ulaĢılacak, kapasitesi yeterli olacak ve 
oturacak yer sağlanacaktır. 

 

14.1.2 Soyunma yerleri yeterince geniĢ olacak ve gerektiğinde iĢçilerin iĢ elbiselerini 
ve kiĢisel eĢyalarını kurutabileceği ve kilit altında tutabileceği imkanlar sağlanacaktır. 
Rutubetli, kirli ve benzeri iĢlerde veya tehlikeli maddelerle çalıĢılan yerlerde, iĢ elbiseleri, 
iĢçilerin Ģahsi elbise ve eĢyalarından ayrı yerlerde muhafaza edilecektir. 

 

14.1.3 Kadınlar ve erkekler için ayrı soyunma yerleri sağlanacak veya bunların ayrı 
ayrı kullanımı için gerekli düzenleme yapılacaktır. 
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14.1.4 14.1.1. maddesinde belirtildiği üzere, iĢyerinde soyunma yeri gerekmiyorsa 
iĢveren her iĢçi için Ģahsi elbise ve eĢyalarını muhafaza edeceği kilitli bir yer 
sağlanacaktır. 

 

14.2 DuĢlar ve lavabolar 
 

14.2.1. Yapılan iĢin gereği veya sağlık nedenleriyle iĢçiler için uygun ve yeterli duĢ 
tesisleri yapılacaktır. DuĢlar kadın ve erkek iĢçiler için ayrı olacak veya bunların ayrı ayrı 
kullanımı için gerekli düzenleme yapılacaktır. 

 

14.2.2. DuĢlar iĢçilerin rahatça yıkanabilecekleri geniĢlikte ve uygun hijyenik 
koĢullarda olacaktır. DuĢlarda sıcak ve soğuk akar su bulunacaktır. 

 

14.2.3. DuĢ tesisi gerekmeyen iĢlerde, çalıĢma yerlerinin ve soyunma odalarının 
yakınında uygun ve yeterli sayıda lavabo bulundurulacaktır. Lavabolarda gerektiğinde 
sıcak akar su da bulundurulacaktır. Lavabolar erkek ve kadın iĢçiler için ayrı olacak veya 
ayrı ayrı kullanımları için gerekli düzenleme yapılacaktır. 

 

14.2.4. Soyunma yerleri ile duĢ veya lavaboların ayrı yerlerde olduğu durumlarda, 
duĢ ve lavabolar ile soyunma yerleri arasında kolay geçiĢ sağlanacaktır. 

 

14.3 Tuvaletler ve lavabolar 
 

ÇalıĢma, dinlenme, yıkanma ve soyunma yerlerinin yakınında, yeterli sayıda tuvalet 
ve lavabo ile temizlik malzemesi bulundurulacaktır. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadın 
iĢçiler için ayrı olacak veya ayrı ayrı kullanımları için gerekli düzenleme yapılacaktır. 

 

15. Dinlenme ve Barınma yerleri 
 

15.1 Özellikle, çalıĢan iĢçi sayısının fazla olması veya iĢin niteliği veya çalıĢma 
yerinin uzak olması ve benzeri nedenlerin sağlık ve güvenlik yönünden gerektirmesi 
halinde, iĢçilere, kolay ulaĢılabilen dinlenme ve/veya barınma yerleri sağlanacaktır. 

 

15.2 Dinlenme odaları veya barınma yerleri yeterli geniĢlikte olacak ve buralarda 
iĢçiler için yeterli sayıda masa ve arkalıklı sandalye bulunacaktır. 

 

15.3 Bu tür imkanlar yoksa iĢ aralarında iĢçilerin dinlenebileceği yerler 
sağlanacaktır. 

 

15.4 Sabit barınma tesislerinde, bir dinlenme odası, bir boĢ vakit değerlendirme 
odası, yeterli duĢ, tuvalet, lavabo ve temizlik malzemesi bulunacaktır. ĠĢçi sayısı göz 
önünde bulundurularak bu yerlerde yatak, dolap, masa ve arkalıklı sandalyeler bulunacak 
ve bunlar kadın ve erkek iĢçilerin varlığı dikkate alınarak yerleĢtirilecektir. 

 

15.5 Dinlenme odaları ve barınma yerlerinde sigara içmeyenlerin sigara 
dumanından korunmaları için gerekli tedbirler alınacaktır. 

 

16. Gebe ve emzikli kadınlar 
 

Gebe ve emzikli kadınların yatıp uzanarak dinlenebilecekleri uygun koĢullar 
sağlanacaktır. 

 
17. Engelli iĢçiler 
 

Engelli iĢçilerin çalıĢtığı iĢyerlerinde bu iĢçilerin durumları dikkate alınarak gerekli 
düzenleme yapılacaktır. Bu düzenleme engelli iĢçilerin özellikle çalıĢma yerleri ile 
kullandıkları kapılar, geçiĢ yerleri, merdivenler, duĢlar, lavabolar ve tuvaletlerde 
yapılacaktır. 
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18. ÇeĢitli Hükümler 
 
18.1 Yapı alanın çevresi ve çalıĢma alanının etrafı kolayca görülebilecek ve fark 

edilebilecek Ģekilde çevrilecek ve iĢaretlenecektir. 
 
18.2 ÇalıĢılan yerlerde ve iĢçi barakalarında iĢçiler için yeterli miktarda içme suyu ve 

diğer alkolsüz içecekler bulundurulacaktır. 
 
18.3 ĠĢçilere uygun koĢullarda, yemeklerini yiyebilecekleri ve gerektiğinde 

yemeklerini hazırlayabilecekleri imkanlar sağlanacaktır. 
 
Ayrıca kapalı ve açık alanlardaki çalıĢma yerlerinde uyulması gereken aĢağıdaki 

asgari Ģartlar yerine getirilerek tüm çalıĢmalar yapılacaktır.  
 
B) Yapı Alanlarındaki Özel Asgari ġartlar 
 
Kapalı Alanlardaki ÇalıĢma Yerleri 
 
1. Sağlamlık ve dayanıklılık 
 
Tesisler ve müĢtemilatı kullanım amacına uygun sağlamlık ve dayanıklılıkta 

olacaktır. 
 
2. Acil çıkıĢ kapıları 
 
- Acil çıkıĢ kapıları dıĢarı doğru açılacaktır. 
- Acil çıkıĢ kapıları; acil durumlarda çalıĢanların hemen ve kolayca açabilecekleri 

Ģekilde olacaktır. 
- Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmayacaktır. 
- Acil çıkıĢ kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır. 
 
3. Havalandırma 
 

Cebri havalandırma sistemi veya klima tesisatı, iĢçileri rahatsız edecek hava 
akımlarına neden olmayacaktır. Havayı kirleterek iĢçilerin sağlığı yönünden ani tehlike 
oluĢturabilecek herhangi bir artık veya kirlilik derhal ortamdan uzaklaĢtırılacaktır. 

 

4. Sıcaklık 
 

4.1. ÇalıĢma odaları, dinlenme yerleri, soyunma yerleri, duĢ, tuvalet ve lavabolar, 
kantinler ve ilk yardım odalarındaki sıcaklık, bu yerlerin özel kullanım amaçlarına uygun 
olacaktır. 

 

4.2. Pencereler, çatı aydınlatmaları ve camlı kısımlar, iĢyerine ve yapılan iĢin 
özelliğine ve odaların kullanım Ģekline göre güneĢ ıĢığının aĢırı etkisini engelleyecek 
Ģekilde olacaktır. 

 

5. Doğal ve suni aydınlatma 
 

ĠĢyerleri, mümkün olduğunca doğal olarak aydınlatılacak, doğal aydınlatmanın 
yeterli olmadığı durumlarda iĢçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması amacına uygun 
Ģekilde yeterli suni aydınlatma yapılacaktır. 

 

6. Odaların taban, duvar ve tavanları 
 
6.1. ÇalıĢma yerlerinin tabanları sabit, sağlam ve kaymaz bir Ģekilde olacak, tehlikeli 

olabilecek engeller, çukurlar veya eğimler bulunmayacaktır. 
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6.2. Odaların taban, duvar ve tavan yüzeyleri hijyen Ģartlarına uygun olarak kolay 
temizlenebilir olacak veya gerektiğinde yenilenebilecektir. 

 
6.3. Odalardaki ve çalıĢma yerleri ile trafik yollarının yakınında bulunan saydam 

veya yarı saydam duvarlar ile özellikle bütün camlı bölmeler; güvenli malzemeden 
yapılmıĢ olacak, açık bir Ģekilde iĢaretlenecek, çarpma ve kırılmaya karĢı uygun Ģekilde 
korunacaktır. 

 
7. Pencereler – Çatı Pencereleri 
 
7.1. Pencerelerin, çatı pencerelerinin ve havalandırma sistemlerinin iĢçiler 

tarafından kolay ve güvenli bir Ģekilde açılması, kapatılması, ayarlanması ve güvenlik 
altına alınması mümkün olacaktır. Bunlar açık durumdayken iĢçiler için herhangi bir tehlike 
yaratmayacaktır. 

 
7.2. Pencereler ve çatı pencereleri, bunların temizliğini yapan iĢçiler ve civarda 

bulunan kiĢiler için risk oluĢturmayacak Ģekilde dizayn edilecek veya gerekli ekipmanla 
donatılacaktır. 

 
8. Kapılar 
 
8.1 Ana giriĢ kapıları ve diğer kapıların yeri, sayısı ve boyutları ile yapıldıkları 

malzemeler, bulundukları yer ve odaların, niteliğine ve kullanım amacına uygun olacaktır. 
 
8.2 Saydam kapıların üzeri kolayca görünür Ģekilde iĢaretlenecektir. 
 
8.3 Her iki yöne açılabilen kapılar saydam malzemeden yapılacak veya karĢı tarafın 

görülmesini sağlayan saydam kısımları bulunacaktır. 
 
8.4 Saydam veya yarı saydam kapıların yüzeyleri güvenli malzemeden yapılmamıĢ 

ve çarpma sonucu kırılmaları iĢçilerin yaralanmalarına neden olabilecek ise, bu yüzeyler 
kırılmalara karĢı korunmuĢ olacaktır. 

 
9. Araç Yolları 
 
Kapalı çalıĢma alanlarının kullanımı ve içinde bulunan ekipman göz önüne alınarak 

araçların geçiĢ yolları iĢçilerin korunması amacıyla açıkça iĢaretlenecektir. 
 
10. Yürüyen merdivenler ve yürüyen bantlar için özel önlemler 
 

-  Yürüyen merdivenler ve bantlar güvenli Ģekilde çalıĢır durumda olacaktır. 
-  Gerekli güvenlik araçları ile teçhiz edilecektir. 
-  Kolayca görülebilecek ve ulaĢılabilecek acil durdurma sistemleri olacaktır. 

 
11. Oda boyutları ve hava hacmi 
 
ÇalıĢma yerlerinin taban alanı ve yüksekliği, iĢçilerin sağlık ve güvenliklerine zarar 

vermeyecek ve rahatça çalıĢmalarını sağlayacak boyutlarda olacaktır. 
 
C) Açık Alanlardaki ÇalıĢma Yerleri 
 
1. Sağlamlık ve dayanıklılık 
 
1.1. Alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalıĢma yerleri; 
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-  çalıĢan iĢçi sayısı, 
-  üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı, 
-  maruz kalabileceği dıĢ etkiler, 

 
göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olacaktır. 
 
Bu çalıĢma yerlerinin taĢıyıcı sistemleri ve diğer kısımları yapısı gereği yeterli 

sağlamlıkta değilse, çalıĢma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya 
kendiliğinden hareketini önlemek için, bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir sabitleme 
metotlarıyla sağlanacaktır. 

 
1.2. ÇalıĢma yerlerinin sağlamlığı ve dayanıklılığı uygun Ģekilde ve özellikle de 

çalıĢma yerinin yükseklik veya derinliğinde değiĢiklik olduğunda kontrol edilecektir. 
 
2. Enerji dağıtım tesisleri 
 
2.1. Yapı alanındaki enerji dağıtım tesislerinin, özellikle de dıĢ etkilere maruz kalan 

tesislerin, kontrol ve bakımları düzenli olarak yapılacaktır. 
 
2.2. Yapı iĢlerine baĢlamadan önce alanda mevcut olan tesisat belirlenecek, kontrol 

edilecek ve açıkça iĢaretlenecektir. 
 
2.3. Yapı alanında elektrik hava hatları geçiyorsa, mümkünse bunların güzergahı 

değiĢtirilerek yapı alanından uzaklaĢtırılacak veya hattın gerilimi kestirilecektir. Bu 
mümkün değilse, bariyerler veya ikaz levhalarıyla araçların ve tesislerin elektrik 
hattından uzak tutulması sağlanacaktır. Araçların hat altından geçmesinin zorunlu olduğu 
durumlarda uygun önlemler alınacak ve gerekli ikazlar yapılacaktır. 

 
3. Hava koĢulları 
 
ĠĢçiler, sağlık ve güvenliklerini etkileyebilecek hava koĢullarından korunacaktır. 
 
4. DüĢen cisimler 
 
Teknik olarak mümkün olduğunda iĢçiler düĢen cisimlere karĢı toplu olarak 

korunacaktır. Malzeme ve ekipman, yıkılma ve devrilmeleri önlenecek Ģekilde istiflenecek 
veya depolanacaktır.  Gerekli yerlerde tehlikeli bölgelere giriĢler önlenecek veya kapalı 
geçitler yapılacaktır. 

 
5. Yüksekten düĢme 
 
5.1. Yüksekten düĢmeler, özellikle yeterli yükseklikte sağlam korkuluklarla veya aynı 

korumayı sağlayabilen baĢka yollarla önlenecektir. Korkuluklarda en az; bir tırabzan, orta 
seviyesinde bir ara korkuluk ve tabanında eteklik bulunacaktır. 

 
5.2. Yüksekte çalıĢmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, 

güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılacaktır. ĠĢin doğası gereği toplu 
koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalıĢma yerine 
ulaĢılması için uygun araçlar sağlanacak, çalıĢılan yerde vücut/paraĢüt tipi emniyet 
kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri kullanılacaktır. 

 
6. Ġskele ve seyyar merdivenler 
 

6.1. Bütün iskeleler kendiliğinden hareket etmeyecek ve çökmeyecek Ģekilde 
tasarlanmıĢ, yapılmıĢ olacak ve bakımlı bulundurulacaktır. 
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6.2. ÇalıĢma platformları, geçitler ve iskele platformları, kiĢileri düĢmekten ve düĢen 
cisimlerden koruyacak Ģekilde yapılacak, boyutlandırılacak, kullanılacak ve muhafaza 
edilecektir. 

 

6.3. Ġskeleler; 
 

(a)  Kullanılmaya baĢlamadan önce, 
(b)  Daha sonra belirli aralıklarla, 
(c) Üzerinde değiĢiklik yapıldığında, belli bir süre kullanılmadığında, kötü hava 

Ģartları veya sismik sarsıntıya veya sağlamlığını ve dayanıklılığını etkileyebilecek diğer 
koĢullara maruz kaldığında, uzman bir kiĢi tarafından kontrol edilecektir. 

 

6.4. Merdivenler yeterli sağlamlıkta olacak ve uygun Ģekilde bakım ve muhafazası 
sağlanacaktır. Bunlar uygun yerlerde ve amaçlarına uygun olarak doğru bir Ģekilde 
kullanılacaktır. 

 

6.5. Seyyar iskelelerin kendiliğinden hareket etmemesi için gerekli önlem alınacaktır. 
 

7. Kaldırma araçları 
 

7.1. Bütün kaldırma araçları ile bağlantıları, sabitleme ve destekleme elemanları da 
dahil bütün yardımcı kısımları; 

 
(a) Kullanım amacına uygun ve yeterli sağlamlıkta tasarlanmıĢ ve imal edilmiĢ 

olacak, 
(b) Doğru Ģekilde kurulacak ve kullanılacak, 
(c) Her zaman iyi çalıĢabilir durumda olacak, 
(d) Yürürlükteki mevzuata göre, periyodik olarak kontrol, test ve deneyleri yapılacak, 
(e) Bu konuda eğitim almıĢ ehil kiĢilerce kullanılacaktır. 
 

7.2. Kaldırma araçları ve yardımcı elemanlarının üzerlerine azami yük değerleri 
açıkça görülecek Ģekilde yazılacaktır. 

 
7.3. Kaldırma ekipmanı ve aksesuarları belirlenen amacı dıĢında kullanılmayacaktır. 
 

8. Kazı ve malzeme taĢıma araç ve makineleri 
 

8.1. Bütün kazı ve malzeme taĢıma araç ve makineleri; 
 

(a) Mümkün olduğu kadar ergonomi prensipleri de dikkate alınarak uygun Ģekilde 
tasarlanmıĢ ve imal edilmiĢ olacak 

(b) Ġyi çalıĢır durumda olacak, 
(c) Doğru Ģekilde kullanılacaktır. 
 

8.2. Kazı ve malzeme taĢıma iĢlerinde kullanılan makine ve araçların sürücü ve 
operatörleri özel olarak eğitilmiĢ olacaktır. 

 

8.3. Kazı ve malzeme taĢıma iĢlerinde kullanılan makine ve araçların kazı çukuruna 
veya suya düĢmemesi için gerekli koruyucu önlemler alınacaktır. 

 

8.4. Kazı ve malzeme taĢıma iĢlerinde kullanılan makine ve araçlarda sürücünün 
bulunduğu kısım, aracın devrilmesi durumunda sürücünün ezilmemesi ve düĢen 
cisimlerden korunması için uygun Ģekilde yapılmıĢ olacaktır. 

 

9. Tesis, makine, ekipman 
 
9.1. Mekanik el aletleri de dahil olmak üzere herhangi bir güçle çalıĢan tesis, makine 

ve ekipman; 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 

262 

(a) Mümkün olduğu kadar ergonomi prensipleri dikkate alınarak uygun Ģekilde 
tasarlanmıĢ ve imal edilmiĢ olacak, 

(b) Ġyi çalıĢır durumda olacak, 
(c) Yalnız tasarlandıkları iĢler için kullanılacak, 
(d) Uygun eğitim almıĢ kiĢilerce kullanılacaktır. 
 
9.2. Basınç altındaki ekipman ve tesisatın, yürürlükteki mevzuata göre, periyodik 

olarak kontrol, test ve deneyleri yapılacaktır. 
 
10. Kazı iĢleri, kuyular, yeraltı iĢleri ve kanal iĢleri ile patlatmalar 
 
10.1. Kazı iĢleri, kuyular, yeraltı iĢleri ile tünel ve kanal çalıĢmalarında; 
 
(a)   Uygun destekler ve setler kullanılacak, 
(b) Malzeme veya cisim düĢmesi veya su baskını tehlikesine ve insanların 

düĢmesine karĢı uygun önlemler alınacak, 
(c)  Sağlık için tehlikeli veya zararlı olmayan özellikte solunabilir hava sağlamak için 

bütün çalıĢma yerlerinde yeterli havalandırma yapılacak, 
(d) Yangın, su baskını veya göçük gibi durumlarda iĢçilerin güvenli bir yere 

ulaĢmaları sağlanacaktır. 
 
10.2. Kazı iĢlerine baĢlamadan önce, yer altı kabloları ve diğer dağıtım sistemleri 

belirlenecek ve bunlardan kaynaklanabilecek tehlikeleri asgariye indirmek için gerekli 
önlemler alınacaktır. 

 
10.3. Kazı alanına giriĢ ve çıkıĢ için güvenli yollar sağlanacaktır. 
 
10.4. Toprak ve malzeme yığınları ve hareketli araçlar kazı yerinden uzak tutulacak 

ve gerekiyorsa uygun bariyerler yapılacaktır. 
 
Bunların yanı sıra proje kapsamında sahada hareket eden araçlar insan sağlığı 

açısından tehlike ve kaza riski oluĢturmaktadır. Kaza risklerini en aza indirmek için proje 
sahası içerisinde çalıĢacak araçların bakımları periyodik olarak yapılacak, saha içerisinde 
her türlü çevre emniyeti alınacak ve gerekli ikaz levhaları konulacaktır. 

 
11. Yıkım iĢleri 
 
Bina veya yapıların yıkımının tehlikeli olabileceği durumlarda: 
 
(a)   Uygun yöntem ve iĢlemler kullanılacak ve gerekli önlemler alınacaktır. 
(b) ÇalıĢmalar ancak uzman bir kiĢinin gözetimi altında planlanacak ve 

yürütülecektir. 
 
12. Metal veya beton karkas, kalıp panoları ve ağır prefabrike elemanlar 
 
12.1. Metal veya beton karkas ve bunların parçaları, kalıp panolar, prefabrike 

elemanlar veya geçici destekler ve payandalar ancak uzman bir kiĢinin gözetimi altında 
kurulacak ve sökülecektir. 

 
12.2. ĠĢçileri, yapının geçici dayanıksızlık veya kırılganlığından kaynaklanan 

risklerden korumak için yeterli önlemler alınacaktır. 
 
12.3. Kalıp panoları, geçici destek ve payandaları, üzerlerine binen yüke ve gerilime 

dayanacak Ģekilde planlanacak, tasarlanacak, kurulacak ve korunacaktır. 
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13. Çatılarda çalıĢma 
 

13.1. Yükseklik veya eğimin belirlenen değerleri aĢması halinde; iĢçilerin, aletlerin 
veya diğer nesne veya malzemelerin düĢmesini veya herhangi bir riski önlemek için toplu 
koruyucu önlemler alınacaktır. 

 

13.2. ĠĢçilerin çatı üzerinde veya kenarında veya kırılgan malzemeden yapılmıĢ 
herhangi bir yüzey üzerinde çalıĢmak zorunda olduğu hallerde; kırılgan maddeden 
yapılmıĢ yüzeyde dalgınlıkla yürümelerini veya yere düĢmelerini önleyecek önlemler 
alınacaktır. 

 

Kısaca, iĢ kazası risk faktörünü düĢük düzeyde tutabilmek, iĢ kazalarını minimuma 
indirmek için önlemler alınacak ve tüm dünyada kabul görmüĢ güvenlik kurallarından 
yararlanılacaktır. Bu amaçla iĢ makinelerini kullananların eğitimli ve yeterlilik belgesine 
sahip olmalarına dikkat edilecek, iĢçilerin çalıĢma süreleri 10 saat ile sınırlandırılacak, 
iĢçilerin giyim ve teçhizatına dikkat edilecek, gözlük, eldiven, baret, emniyet kemeri, gibi 
koruyucu ekipman sağlanarak personel tarafından yerinde kullanılıp kullanılmadığı takip 
edilecektir.  

 
Ayrıca olabilecek kazalara karĢı Ģantiye içerisinde yeterli donanımına sahip ilk 

yardım malzemeleri bulundurulacak ve herkesin kolaylıkla ulaĢabileceği bir yerde 
muhafaza edilecektir. 

 

Proje dahilinde arazi hazırlık, inĢaat, montaj, iĢletme ve iĢletme sonrasında; 1593 
sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, 
Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ve 
çıkartılacak tüzük ve yönetmenlikler ile ilgili mevzuata uyulacaktır. 

 
Ġşletme Aşaması 

“ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik” 16. Maddesi uyarınca 
sağlık koruma bandı, inceleme kurulları tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına 
yapacağı zararlı etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir. Proje 
kapsamında sondaj lokasyonları ve yüzey tesisleri alanında yapılacak çalıĢmalar insan 
sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli unsurlar içermekte olup, bu hususta alınacak 
önlemler aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 
Proje kapsamında baĢvuru koordinatlarının içerisinde uygun sağlık koruma bandı 

kesin proje aĢamasında bırakılacaktır. Bu noktada söz konusu sağlık koruma bandı Sağlık 
Bakanlığı‟nın 17.02.2011 tarih ve 6359 sayılı “Çevre ve Toplum Sağlığını Olumsuz 
Etkileyecek Gayrisıhhi Müesseselerin Etrafında Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı 
Mesafesinin Belirlenmesi Hakkındaki Yönerge” kapsamında ÇED alanı için “Sağlık 
Koruma Bandı Mesafesinin Mülga Ġl Özel Ġdaresince ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına 
ĠliĢkin Yönetmelik” kapsamında oluĢturulacak inceleme ve ruhsat komisyonunun Ġl Sağlık 
Müdürlüğü‟nün teklifi ve inceleme heyetinin yerinde kesinleĢtirip sonuçlandıracağı sağlık 
koruma bandı mesafesi için; ruhsat sınırlarının içinde risk faktörlerine göre yeterli alanın 
bırakılması sağlanacaktır. 

 
Yetkili makamlarca onaylanacak sağlık koruma bandı, imar planına iĢlenecek ve bu 

mesafeler proje kapsamındaki bütün sondajların açılacağı düĢünüldüğünde Aksaray ve 
Konya Ġl Özel Ġdareleri tarafından korunacaktır. 

 
Proje yeri baĢka bir tesisin Sağlık Bakanlığı‟nca onaylanmıĢ sağlık koruma bandı 

içerisinde kalmamaktadır.  
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Bunlara ilaveten 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete‟de (DeğiĢiklik 

13.04.2007) yayımlanarak yürürlüğe giren „‟ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin 

Yönetmelik‟‟ gereği söz konusu proje, II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese niteliğinde olup, 5216 

sayılı yasa kapsamında II. Sınıf Gayrisıhhi Müessese‟ye tabi bu tesis için, “ĠĢyeri Açma ve 

ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmeliğin” 6.Maddesi gereğince idari bina için “ĠĢyeri 

Açma ve ÇalıĢma Ruhsatı” alınacaktır. 

 
III.26.  Proje kapsamındaki elektrifikasyon planı,  bu planın uygulanması için 

yapılacak iĢlemler ve kullanılacak malzemeler, enerji nakil hatlarının geçirileceği 
yerler ve trafoların yerleri, bunların güçleri 
 

Planlanan Kapasite ArtıĢı Projesinin yapımı ve iĢletmesi sırasında gerekli olan 

enerji, inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinin 

yapımı ve iĢletme aĢamasında olduğu gibi pompa istasyonları ve depolama tankları için 

ġereflikoçhisar trafo merkezinden ve yüzey tesisleri ile kuyu alanları için ise Aksaray trafo 

merkezinden sağlanacaktır. 

 

Planlanan proje kapsamında; kullanılacak olan düĢük voltaj, voltajların 

uyumlaĢtırması üzerine olan uluslararası anlaĢmalarla uyumlu ve nominal olarak 400 Volt 

olacaktır. Kullanılacak tüm elektrikli ekipmanlar, metal tanklar vb. ünitelerde topraklama ve 

elektrik kesici sistemleri kullanılacaktır. 

 

Elektrik kesicisi motorlar ve besleyiciler için metal kaplamalı geri çekilebilir devre 

kesici anahtarlar ve kontaktörler kullanılacaktır.  

 

Sistemde kullanılan tüm ünite ve ekipmanlar uzaktan kontrol edilebilecek Ģekilde 

SCADA sistemleri ile iĢletilebilecektir. 

 

Temin edilecek olan elektrik aynı zamanda planlanan yüzey tesislerinin ıĢıklandırma 

sisteminde kullanılacak olup, aĢağıda belirtilen tesis ve binaları besleyecektir. 

 

 ĠĢlem alanı ıĢıklandırması, 

 Acil durum aydınlatması (iĢlem binaları), 

 Acil durum aydınlatması (kontrol odası), 

 Diğer bölge aydınlatması (diğer binalar), 

 Acil durum aydınlatması (diğer binalar) ve 

 Önemli aydınlatmalar (eriĢim yolları ve yollar). 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında enerji nakil hatlarının ve trafo 

merkezlerinin yerleri detay mühendislik çalıĢmaları sonrasında belirlenecektir. 

 
III.27. Acil eylem planı (Tüm ünitelerde meydana gelebilecek muhtemel kaza, 

yangın, deprem, toprak kirliliği ve sabotaja karĢı alınması gerekli önlemler), bununla 
ilgili uyulacak ulusal ve uluslararası standartların açıklanması, alınacak önlemler 

 
Tesis kapsamında herhangi bir acil duruma karĢı Acil Müdahale Planı (AMP) 

oluĢturulacak, planda dikkate alınması ve belirlenmesi gerekli ana hususlar ile alınacak 

önlemler belirlenecek, çalıĢanlara bu konularda gerekli eğitimler verilerek AMP‟ye 

uymaları ve bu plan doğrultusunda hareket etmeleri sağlanacaktır.  
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Acil Müdahale Planı‟nda bulunması gereken unsurlar aĢağıda sıralanmıĢtır: 
 

 Acil Müdahale Ekibinin (AME) belirlenmesi, 

 AME‟nin görev tanımlarının yapılması,  

 AME içerisinde ast kademeler oluĢturulması (kurtarma, ilk yardım, 
müdahale vb.), 

 AME‟nin ilgili kurum/kuruluĢlar ve kendi içerisindeki koordinasyon 
konularının belirlenmesi, 

 AME‟nin ihtiyaç duyacağı hizmet (ulaĢtırma, levazım, ikmal, bakım vb.), 
tahsis protokollerinin belirlenmesi ve 

 AME içerisinde çalıĢacak personelin günlük çalıĢma esaslarının 
belirlenmesi. 
 

Tesisteki acil müdahale planı ayrıca aĢağıdaki konuları da içerecektir; 
 

 ĠĢ güvenliği ve ilk yardım planları ile 

 Sabotaj ve saldırılara karĢı tesis ve çevresini koruma-emniyet ve güvenlik 
planı. 

 
AME acil müdahaleler konusunda gerekli eğitimi alacak ve eğitimler; araç ve 

ekipman bakım ve kontrolleri periyodik olarak yapılacaktır. Acil Müdahale Planı genel 
koordinasyon Ģeması ġekil III.27.1.„de verilmiĢtir. 

 
 

 
 

 
 

ġekil III.27.1. Acil Müdahale Planı Koordinasyon ġeması 

 
Genel olarak acil durum plan içeriği aĢağıda özetlenmiĢtir. Tesis kurulumunu 

gerçekleĢtirecek firmanın önerileri doğrultusunda, uygulama aĢamasında detaylandırılarak 
gerekli önlenmelerin alınması sağlanacaktır. 

DOĞAL AFET SABOTAJ KAZA PATLAMA YANGIN 

ĠLK YARDIM 

AME 

SĠVĠL SAVUNMA 

KARAKOL ĠTFAĠYE 

AMBULANS 

HASTANE 

ACĠL DURUM PLANI 
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ACĠL DURUM PLANLARI 
 

Projede deprem, yangın, sel ve su baskını, kimyasal döküntü veya sızıntı/patlama 

ve tesisin boĢaltılması için ACĠL DURUM PLANLARI aĢağıda özetlenmiĢtir.  

 
1 – DEPREM ACĠL DURUM PLANI 
 
1.1 – DEPREM YAġANMADAN ALINMASI GEREKEN GENEL ÖNLEMLER 
 
- Dosya dolapları ve rafları hem birbirine, hem de duvara emniyetli bir Ģekilde 

sabitlenecektir. 
 
- Koridor duvarlarında asılı duran tablo ve benzeri eĢyalar emniyetli ve düĢmeyecek 

Ģekilde sabitlenecektir. 
 
- Özellikle ambar bölümünde düzensiz istifleme yapılmayacaktır. 
 
- Kimyasal maddelerin depolandığı alanlarda düzensiz istifleme yapılmayacak, ağzı 

açık kimyasal hiçbir Ģekilde bırakılmayacaktır. 
  
- ĠĢletme genelinde kırılan camlar, özellikle risk yaratabilecek konumda ise derhal 

yenisi ile değiĢtirilecektir. 
 
- Yangın söndürme cihazlarının periyodik olarak kontrolü yapılacaktır.  
 
- Acil kaçıĢ yollarına ve acil çıkıĢ kapılarının bulunduğu yerlerinin önlerine malzeme 

istifi yapılmayacaktır. 
 
- Acil çıkıĢ kapılarını ve acil durum toplanma merkezlerine giden yollarda 

yönlendirme levhaları yerleĢtirilecektir. 
 
- Santral, elektrik dağıtım merkezi gibi riskli bölgelerin sistem ekipmanlarının düzenli 

kontrol ve bakımı yapılacaktır. 
 
- Tesisin boru hattı, makine ve ekipmanların bağlantı yerleri belirlenecek, düzenli 

bakımları yapılacaktır.  
 
- Deprem sırasında enerjisinin kesilmesi gereken makine ve ekipmanların listesi 

hazırlanacak ve güncel tutulacaktır.  
 
- Çatılarda yangın riskine karĢı herhangi bir yanabilir ve düĢebilir malzeme 

bırakılmayacaktır. 
 

1.2 – DEPREM ANINDA HAREKET PLANI 
 

Deprem anında, herhangi bir yerde çalıĢan personel kendi güvenliğini sağlayacak 

bir yerde ve sakin Ģekilde depremin bitmesini bekleyecektir. Depremin bitmesi ile o anda 

çalıĢtığı cihaz / makinesini kapatıp (elektrik, gaz, yakıt bağlantılarını kesip), panik 

yapmadan acil çıkıĢ kapılarından çıkacak ve kendisine en yakın acil durum toplanma  

merkezine gidecektir. 

 
Depremin bitmesi ile Acil Durum Komitesi derhal organize olacaktır. 
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1.3 – DEPREM SONRASI HAREKET PLANI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKĠPLER YAPILMASI GEREKENLER 

 
ĠletiĢim, Güvenlik ve Tahliye 

 

Bütün personelin güvenli bir yere 
toplandığından emin olur. 

 
Ġlk Yardım 

 

Yaralılar var ise ilk yardımlarını yapar, 
yaralıları en yakın sağlık tesislerine 
gönderir. 

 
Arama ve Kurtarma 

 

Enkaz altında kalan personel var ise, 
arama ve kurtarma çalıĢmalarına 
baĢlar. 

 

Hasar Tespit 

Öncelikle riskli noktalardan ( tanklar, 
kazan, buhar türbinleri,  elektrik 
dağıtım merkezi, buhar boru 
bağlantıları, boyahane, yemekhane, 
idari binalar, bacalar vs.) baĢlayarak 
kırılan parça, hasar, sızıntı veya 
kaçakları süratle kontrol eder.  
Bütün orta ve yüksek gerilim hatlarını 
kontrol eder (Trafo odalarında ve 
elektrik dağıtım merkezinde yapılacak 
kontroller için voltaja uygun kiĢisel 
koruyucu ve aletler kullanır). 
Yakıt ve buhar borularından kaçak ya 
da sızıntılar söz konusu ise en yakın 
vanayı kapatarak ilk tedbiri alır. 

 
Bakım – Onarım  

Öncelikle Hasar Tespit Ekibi„nin 
belirlediği Sıvı Yakıt ve LPG tanklarının 
kaçaklarını, kırılan parçalarını, devrilen 
baca veya bacadan düĢen parçaları,  
boru  hatlarındaki kopma ve hasarları 
ve diğer riskli bölge hasarlarını süratle 
onarır. 
 
 

 
Yangın  

Deprem sırasında yangın çıkması 
halinde, öncelikle yangın çıkan 
bölümün enerjisini keser ve soğutma 
çalıĢmalarına baĢlar Hatlarda kopma 
veya hasarlar varsa süratle giderir. 
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2 – YANGIN ACĠL DURUM PLANI 

 
2.1 – YANGIN   

 
Yangınlar:  

 
- Yanıcı madde, oksijen ve ısı üçlüsünün birini yok ederek,  
- Yakıtı uzaklaĢtırarak, 
- Oksijeni (havayı) veya oksijen kaynağını uzaklaĢtırarak, 
- Yakıt, oksijen ve yeterli ısı sonucu oluĢan kimyasal tepkime kırılarak söndürülebilir. 

 
2.2 – YANGININ SINIFLANDIRILMASI 
 
Tablo III.27.1. Yangın Sınıfları, Örnekler ve Uygun Söndürücüler 
 

 
Yukarıdaki tabloda (Tablo III.27.1.) yangın sınıfları, örnekleri ve uygun söndürücüler 

özetlenmiĢtir. 
 

 
YANGIN SINIFI 
 
A- Korlu Yanan Katı Maddeler 
 
 
 
B- Yanıcı Sıvılar Veya Sıvı Haline 
Gelen Katılar 
 
 
 
C- Yanıcı Gazlar 
 
 
 
 
D- Yanıcı Metaller 
 
 
 
 
 
E- Elektrik Yangınları 

 
ÖRNEKLER 
 
Odun, kömür, kağıt, tekstil, kauçuk, 
deri, lateks vb. 
 
 
Alkoller, boyalar, solventleri tinerler, 
makine yağları, petrol ürünleri (benzin 
gazyağı) yağlar vb. 
 
 
Hidrojen, metan, LPG, propan, bütan, 
etilen, (A.B.C.) doğal gaz, asetilen vb. 
 
 
Magnezyum, sodyum, alüminyum 
tozları, peroksitler 
 
 
 
 
Transformatörler, bobinler, motorlar, 
bunların izolasyonları 

 
SÖNDÜRÜCÜLER 
 
Su, köpük, çok amaçlı kuru kimyevi 
tozlu (A.B.C.)yangın söndürücüler 
 
Köpük, Çok amaçlı kuru kimyevi tozlu 
(B.C.)yangın söndürücüler, 
karbondioksit gazlı yangın söndürücüler 
 
Çok amaçlı kuru kimyevi tozlu yangın 
söndürücüler, karbondioksit gazlı 
yangın söndürücüler, su ve köpük 
 
 Özel hazırlanmıĢ kalsiyum veya 
sodyum klorür ve veya susuz sodyum 
karbonat esaslı kuru kimyevi toz, özel 
bir teknikle uygulanabilir. 
 
Çok amaçlı kuru kimyevi tozlu 
(A.B.C.)yangın söndürücüler, 
karbondioksit gazlı yangın 
söndürücüler. Genel kuru kimyevi tozlu 
(B.C.) yangın söndürücüler. 
 
 

 
Kimyasal Sızıntı 

 

Yerlere yayılmıĢ kimyasal var ise inert 
malzemeyle süratle temizlenmesini 
sağlar. 
 

 

 

 
Santral Personeli 

Acil Durum Ekiplerinin seri Ģekilde 
hareket edebilmeleri için; 
 
SAKĠN OLUR VE ACĠL DURUM 
EKĠPLERĠNĠN ĠġLERĠNE MÜDAHALE 
ETMEZ. 
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2.3 – YANGINI ÖNLEMEK ĠÇĠN ALINMASI GEREKEN TEDBĠRLER 

 
TutuĢabilir maddeler çalıĢma bölgesinde yalnız iĢin gerektirdiği miktarda bulunacak 

ve iĢ gününün sona ermesi ile önceden hazırlanmıĢ güvenli yerlere taĢınacaktır. 
 

Çabuk tutuĢan maddelerle, yanıcı ve parlayıcı sıvılar yalnız önceden belirlenmiĢ 
özel yerlerde tutulacak, ağızları kesinlikle açık bırakılmayacaktır. Bu yer, ısı 
kaynaklarından uzakta olacak ve ayrı bir korumaya alınacaktır.  
 

Üzerlerine yanıcı bir sıvı sıçramıĢ ya da bulaĢmıĢ kiĢilerin, üstlerini değiĢtirmeden 
çalıĢmalarına izin verilmeyecektir.  
 

Acil çıkıĢ kapıları her zaman temiz, iĢler olacak ve bir engelle kapatılmayacaktır.  
 

Yangın tüplerinin kontrolleri belirlenen periyoda uygun olarak yapılacak, kullanılan 
yangın tüpünün yenisi konacaktır.  
 

Yangın söndürücüleri, vanaları ve diğer yangın söndürme cihazlarının önüne ve 
yanına ulaĢımı zorlaĢtıracak her hangi bir Ģey konulmayacaktır.  
 

Yangın söndürücüleri, vanaları ve diğer yangın söndürme cihazlarının yerleri,  ikaz 
levhaları ve cihazların bulunduğu yerin üst taraflarındaki kırmızı Ģeritler ile uzaktan 
görülebilecek Ģekilde belirlenecektir. 
 

Elektrik sistemi yangınlarından korunmak için tesisatta bozuk malzeme 
kullanılmayacak, kullanılan malzemeler temiz ve passız olacak, tesisat elemanları 
bağlantılarının, izolasyon malzemelerinin uygunluğuna dikkat edilecek, tesisatın 
bulunduğu yerin Ģartlarına uygun olarak yapılmasına özen gösterilecektir. 
 

Elektrik panolarında o panodan beslenen elektrik tesisatı planı görünür yerde 
bulunacak, panoların düğmelerinin ve kapaklarının uygunluğu periyodik olarak kontrol 
edilecektir.  
 

Kağıt ve çöp sepetlerine sigara izmariti atılmayacaktır. Mesai bitiminde çöp kovaları 
kontrol edilecektir. 
 

Teknik nedenlerle kıvılcım ve Ģerare çıkabilecek yerlerde, kimyasal malzeme, yakıt 
dolum ve kullanım yerlerinde ve arĢivde yangın söndürme cihazları bulundurulacak, sigara 
ve ateĢle kesinlikle yaklaĢılmayacaktır. 
 

Tehlikeli bölgelerde „Sigara içilmesi” “AteĢle yaklaĢması” hususlarında ikaz levhaları 
bulundurulacaktır. 
 

Yangın riski yüksek olan birimlerde elektrikli soba, ütü, ocak gibi elektrikli gereçler 
kullanılmayacaktır. 
 

Otomobil park yerlerinde otomobiller, acil çıkabilecek Ģekilde park edilecektir.  
 

Alev ya da kıvılcım saçan elektrik ark kaynağı, oksijen kaynağı, oksijenle kesme 
iĢleri veya spiralle yapılan kesme ve taĢlama çalıĢmaları sırasında çevrede yangına karĢı 
önlem alınacaktır. Bu amaçla bu iĢlerin yapıldığı yerlerin yakınlarında kolayca 
parlayabilecek türdeki bütün malzemeler baĢka yere götürülecek, götürülemiyorsa yangın 
söndürme cihazı hazır bulundurulduktan sonra iĢlere baĢlanacaktır.  
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Yemekhanede fırın ya da ocaklardan olabilecek gaz sızıntılarına karĢı dikkatli 
olunmalı, gaz kokusu hissedildiğinde bütün ısı kaynakları kapatılmalı ve pencereler 
açılarak havalandırma yapılmalı, gaz detektörü ile gaz kaçağının nedenleri araĢtırılacaktır.  

Yemekhanede parlamaya karĢı önceden ısıtılmıĢ tavalar üzerine yağ 
dökülmeyecektir.   

 

Trafolarda Parafudrların periyodik bakım ve kontrolleri yapılarak rapor edilecektir.   
 

2.4 – YANGINA MÜDAHALE HAREKET PLANI 
 

2.4.1 – YANGININ HABER VERĠLMESĠ  
 

Yangının baĢladığını ilk gören personel eğer yangın çok küçük ve kiĢisel çaba ile 
söndürülebilecek gibi ise en yakın yangın söndürme cihazı (yangın tüpleri, yangın 
dolapları) ile müdahale ederek yangını söndürecektir. Bu sürece paralel olarak tesis içinde 
oluĢturulacak güvenlik numarası aranacak ve olay mahallinin yangın ekibi durumdan ivedi 
olarak haberdar edilecektir. Yangın ekibi yangının sebepleri ile ilgili olarak inceleme 
yaparak Yangın Tutanağı düzenleyecektir. AĢağıdaki Ģekilde yangına müdahale hareket 
planı verilmiĢtir (ġekil III.27.2.). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ġekil III.27.2. Yangına Müdahale Hareket Planı 

 
 
 

Olay yerinde ilk müdahale 

Hattın yangın sorumlusuna ve güvenlik 

numarasına haber verilir! 

Yangın 
söndürüldü 

mü? 

Yangının 
çevresindekiler 

Yangın Tutanağı 

düzenlenir 
Kapı Güvenlik, 

Fabrika dıĢı 
itfaiye ekiplerine 

haber verir! 

EVET HAYIR 

Yangın Tutanağı 

düzenlenir 
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2.4.2 – YANGINA MÜDAHALE EDĠLMESĠ 
 

Yangınla mücadele kuralları, itfaiye numaraları ve güvenlik görevlerinin yapması 

gerekenler santral giriĢ kapısında görülebilecek bir yerde asılı olmalıdır.  

 

Elektrik bakımcıları yangın amirinin talimatıyla yangın olan ünitenin elektriğini 

keserek yangınla mücadelenin daha aktif yapılabilmesini sağlar. 

 

Santral çalıĢanları yangın amirinin talimatıyla yangın bölgesine giden sıvı ve gaz 

halindeki parlayıcı niteliği olan maddelerin boru hatlarında kısmen veya tamamen 

kapatma iĢlemlerini yapar. 

 

Açık hava veya havalandırılması mümkün olan yerlerde yangın söndürme için 

gerekli olan zamandan fazla duman ve gaz içerisinde kalınmamalıdır. Kapalı alan ve 

havalandırması zor olan yerlerde özel maske kullanılmalıdır. Yangınla mücadelede görev 

alanlar önce yangında mahsur kalanları kurtaracak, sonra duruma göre evrak dosya 

makine gibi mal ve malzemelerin kurtarılmasına çalıĢılacaktır. Elbiseleri tutuĢanlar, yere 

yatıp yuvarlanmalı veya olaya yakın olanlar tarafından ıslak örtü veya çamaĢırla 

örtülmelidir. 

  
2.4.3 – YANGIN SÖNDÜRME YÖNTEMLERĠ 

 
Yangın söndürme sistemi; yangın pompaları, boru tesisatı, hidrantlar, su spreyleme 

sistemi(otomatik), su yağmurlama sistemi (otomatik), taĢınabilir söndürücüler (kuru), 

yüksek basınçlı CO2, yangın alarmı ve otomatik detektör sistemi, gerekli mahallerin 

havalandırılması klimaları ve yangın merdivenlerinden oluĢmaktadır. 

 

Ayrıca yangın sistemi tüm santrale döĢenecek (borulama) ve hidrantlar 30/60/80 

metre aralıklarla teçhiz edilecektir. Bantlı konveyör hatları otomatik yağmurlama sistemli 

yapılacaktır. Trafolarda otomatik su püskürtme ve yağmurlama sistemli oluĢturulacaktır. 

Kömür bunkerleri yüksek basınçlı CO2 püskürtme sistemli tesis edilecektir. Bunlara 

ilaveten gerekli yerler harici yangın merdivenli, kapalı mekanlar özellikle akü odası 

otomatik havalandırmalı ve yangın teçhizatlı, sıcak ekipman cam veya kaya yünü izoleli 

tüm kablolar tavanlara monteli ve tüm kontrol odaları iklimlendirme düzenekli (merkezi 

klima sistemli) teçhiz edilecektir. 

 
2.5 – YANGIN SONRASI YAPILMASI GEREKENLER 
 
Yangın sonrasında yangın ekibi hasar tespitlerini yapar ve olay mahalli, oluĢ nedeni, 

zamanı, zarar miktarı ve ne ile söndürüldüğünü içeren ayrıntılı bir Yangın Tutanağı 

düzenlenir. Tutanağın bir sureti Yangın dosyasında saklanır, diğer sureti ise sigortadan 

hasarın tazmini için Muhasebe Müdürlüğüne gönderilir. Yangın sabotaj, terör ve kötü 

niyetli bir hareket sonucu meydana gelmiĢse durum Jandarma‟ya ya da polise bildirilir. 

 
3 – SEL VE SU BASKINI ACĠL DURUM PLANI 
 

- Açıkta bırakılan su ile reaksiyona girebilecek malzemeler palet ya da raf gibi 
zeminden yüksekte olan yerlerde depolanacaktır.  

 

- Sel baskınına maruz kalmamak için açık alanda ve tesis içinde bulunan tüm 
rögarlar 3 ayda bir periyodik olarak temizlenecektir.  
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- Çatıda yer alan su kanalları ve suyu aĢağıya veren borular yılda en az 2 kez 
temizlenecektir.  

 

- Sel veya su baskını durumunda çalıĢanlar güvenilir, yüksek bir konumda 
bekleyecektir. 

 

- Zeminde bulunan elektrik ekipman ve panolarının enerjileri kesilecektir. 
 

- ĠletiĢim, Güvenlik ve Tahliye ekibi ile Arama Kurtarma Ekipleri mahsur kalan 
personeli kurtaracak, güvenilir bir yere çıkaracaktır. 

 

- Ġlk yardım ekibi yaralı personele ilk müdahaleyi ivedi olarak yapacaktır. 
 

- Bakım-Onarım Ekibi organize olarak suyun tahliyesini sağlayacaktır. 
 

- Tesis tamamen boĢaltıldığında Hasar-Tespit Ekipleri incelemelerde bulunarak 
gerekli tutanakları tutacaktır. 

 
4 – KĠMYASAL SIZINTI/DÖKÜNTÜ ACĠL DURUM PLANI 
 
Tesiste kullanılan bazı kimyasallar ve bu kimyasalların sızıntı veya döküntü 

yapmasında uygulanacak yöntem aĢağıda belirtilmiĢtir. 
 
4.1 – TEMĠZLEME PLANI 
 
1) Olay yerindeki en yakın çalıĢanlar tesis genelinde belirli bölgelerde bulunan perlit, 

kum, toprak gibi inert bir malzemeyi dökülen kimyasal üzerine yayar ve kimyasal sızıntı 

temizleme ekiplerini çağırır. Kimyasal sızıntı temizleme ekiplerinin listesi ve telefon 

numaraları santral panolarında gösterilir. 
 

2) Olay yerine gelen kimyasal sızıntı ekipleri, inert malzeme ile emdirilmiĢ kimyasal 

sızıntıyı kürekle toplayarak tehlikeli atık çöp kovalarına bırakır. Bu çöp kovalarındaki 

biriktirilen atıklar taĢıma lisanslı bertaraf Ģirketlerine verilerek bertaraf edilecektir. 
 

3) Dökülmeler için uygulanacak iĢlemlerde personeli koruyucu malzemeler 

(koruyucu gözlük ve yüz maskesi  vb.) kullanılır.    
 

4)Kimyasal maddelerin temizleme iĢlemlerinde kesinlikle su kullanılmaz. 
  

5) Kanala doğru akma varsa inert maddelerle set yapılarak akıĢ önlenir. 
 

6) Kimyasal akan madde su kanalına kaçmıĢ ise, kanal gidiĢ yönünde bloke edilir ve 
pompa ile bir kaba alınır.  
 

7) DökülmüĢ ve daha sonra uygun Ģekilde toplanmıĢ kimyasal maddeler hiçbir 
Ģekilde suya atılmaz.  
 

8)Yangın çıkması halinde, kuru kimyevi toz veya karbondioksit ile söndürülecek, su 
kesinlikle kullanılmayacaktır. 
 

9) Sızıntı hissedilmesi halinde kimyasal sızıntı ve bakım onarım ekiplerine haber 
verilecektir. 
 

10) Kaçaklar engellenecek ve ana gaz çıkıĢları kapatılacaktır.  
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III.28. ĠĢletme faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler (arazi 
ıslahı, rehabilitasyon çalıĢmaları, mevcut yer altı ve yüzeysel su kaynaklarına 
etkileri, olabilecek hava emisyonları) ve bu etkilere karĢı alınacak önlemler   

 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi için “ÇED 

Olumlu” kararı alınması durumunda; projenin ekonomik ömrü boyunca kullanılabilirliğini 
sağlamak amacıyla, ekipmanların düzenli olarak bakımlarının yapılması ve iĢletme ömrü 
dolan ekipmanların yenilenerek yeniden iĢletmeye alınması sağlanacaktır. Projenin lisans 
süresi sonunda günün Ģartlarına göre, iĢletmede yapılabilecek revizyonlar ile proje tekrar 
depolama amaçlı kullanılabilir.  

 
Proje alanın ve tesislerinin benzer amaçlar için tekrar kullanılması planlandığında, 

projenin iĢletildiği 30 yıl boyunca ekosisteme verdiği etkilerin incelenmesi ve bugünkü 
mevcut Ģartlardan farkının ortaya çıkartılması ve yeni önlemlerin oluĢturulması noktasında 
yeniden çevresel etki değerlendirme çalıĢmalarının yapılması uygun olacaktır. 

 
ĠĢletmenin tamamen faaliyete kapanması ve baĢka bir amaçla kullanılmaması söz 

konusu olduğunda üniteler sökülerek ve açılan kuyular kapatılarak arazi ıslahı 
yapılacaktır. Bu kapsamda tüm yüzey tesisleri sökülecek ve depolanan gazın tamamı 
içinden çekilmiĢ olan kavernaların içleri su veya tuzlu su ile doldurularak, giriĢ ağızlarının 
tıkaç malzeme doldurulması sonrasında betonlarak kapatılması sağlanacaktır. Tesislerin 
kapladığı alanlarda eski haline getirme (reinstatement), tekrar bitkilendirme (revegetation) 
ve restorasyon (restoration) uygulamaları kullanılarak doğal peyzaj düzenlemeleri 
yapılacaktır. Bu düzenlemeler iĢletme sonrası için dönemin koĢulları (arazi, iklim, 
jeomorfolojik koĢullar vb.) göz önünde bulundurularak hazırlanacak olan peyzaj onarım ve 
rehabilite projeleri ile planlarına uygun olarak gerçekleĢtirilecektir. 

 
Arazi düzenleme çalıĢmaları sırasında mümkün olduğunca çevredeki eĢ yükselti 

eğrilerine uyulmaya çalıĢılacaktır. Alandaki doğal yapıya uygun Ģekilde yüzey drenaj 
sistemleri oluĢturularak ve gerekmesi durumunda topografik yapıya uygun Ģekilde erozyon 
önlemleri sağlanarak bitki geliĢimi için en önemli öğe olan verimli toprak katmanı (üst 
toprak) serilecektir. Toprak katmanı serilmesinden sonra ki aĢamada mevcut bitki 
örtüsüne uygun Ģekilde yeniden bitkilendirme yapılarak tahrip edilmiĢ alanların kısa 
sürede onarılması sağlanacaktır. Planlanan hedefe ulaĢılması için izleme, bakım ve 
kontrol aĢamaları büyük önem arz etmektedir. 

 
Yapılacak rekreasyon ve ıslah çalıĢmalarında amaç, sadece sahayı yeĢillendirmek 

olmayıp kullanılan araziyi doğal yapısına uygun hale getirmek ve faaliyet sonrası en 
uygun amaçla kullanılmasını sağlamaktır. Bu kapsamda temel amaç doğayı onarıp, eski 
haline yakın bir yapıya kavuĢtururken aynı zamanda yakın çevrede yer alan halkın sosyo-
kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına bağlı arazi kullanım sınıflarını alana kazandırmak 
olmalıdır. Bu nedenle tüm bu uygulamalar dönemin koĢullarına ve sosyoekonomik yapıya 
uygun Ģekilde belirlenecek alan kullanımlarına bağlı olarak yürütülecektir.  

 
ĠĢletmenin tamamen faaliyete kapanması ve baĢka bir amaçla kullanılmaması söz 

konusu olduğunda arazi ıslahı çalıĢmalarına Tablo I.7.3.1.‟de verilen zamanlama 
tablosuna göre iĢletme ömrü olan 30 yıl sonrasında 2053 yılında baĢlanması 
planlanmakta olup, arazi ıslah çalıĢmaları sırasında mevcut yeraltı ve yüzey sularına 
herhangi bir müdahalede bulunulmayacaktır.  

 
ĠĢletme faaliyetlerinin sona ermesi ile atmosfere herhangi bir hava emisyonu 

yapılmayacak olup, eski haline getirme (reinstatement), tekrar bitkilendirme (revegetation) 
ve restorasyon (restoration) uygulamaları sırasında rüzgar erozyonu ve buna bağlı toz 
emisyonlarına karĢı gerekli önlemler alınacaktır. Bu kapsamda Tuz Gölü Yeraltı Doğal 
Gaz Depolama Tesisi ve kapasite artıĢı projesi kapsamında faaliyetin sona erdirilmesi 
sonrasında mevcut yeraltı ve yüzey suları ile hava kalitesi üzerinde olumsuz bir etki 
meydana gelmeyecektir. 
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III.29. Yatırım Bilgilendirme Formu (inĢaat dönemi) 
 
“Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” projesi için hazırlanan 

ÇED Raporuna “ÇED Olumlu” belgesi verilmesinden sonra, proje sahibi BOTAġ, Boru 
Hatları Ġle Petrol TaĢıma A.ġ. tarafından ÇED yeterliliğine sahip kurum/kuruluĢlardan 
herhangi birine, yatırımın baĢlangıç ve inĢaat dönemlerine ait taahhütlerin yerine getirilip 
getirilmediğini, yatırımın iĢletmeye geçiĢine kadar proje sahasına giderek, yerinde 
kontrolünü yaptıracaktır. Bu çerçevede, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nın belirlediği 
bildirim periyotlarına uygun olarak 09.02.2016 tarih ve 29619 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “ÇED Yönetmeliğinde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin” 27/B maddesi (Proje sahibi, “ÇED Olumlu” kararını aldıktan sonra yatırımın 
baĢlangıç ve inĢaat dönemine iliĢkin süreçte komisyonca belirlenen 3 aylık periyotlarda 
yatırım sürecinde kaydedilen geliĢmeleri, Bakanlıkça yeterlik verilmiĢ kurum/kuruluĢlarca, 
Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.) gereğince hazırlanacak olan ve Tablo III.29.1 de 
sunulan “Yatırım BaĢlangıç ve ĠnĢaat Dönemine ĠliĢkin Bildirim Formu” Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı ile Aksaray, Konya ve Ankara illeri Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerine 
iletilecektir. 

 
Tablo III.29.1. Yatırım BaĢlangıç ve ĠnĢaat Dönemine ĠliĢkin Bildirim Formu 

 

ÇED Raporunu Hazırlayan 
 Kurum/KuruluĢ Adı: 

ÇINAR MÜHENDĠSLĠK MÜġAVĠRLĠK A.ġ 

Yeterlik Belge No: 02 

ÇED Olumlu Karar Tarihi:  

Proje Adı:      
Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı 

Proje Adresi:   
Aksaray Ġli, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez Ġlçeleri, Konya Ġli, Emirgazi 
Ġlçesi ve Ankara Ġli, Evren Ġlçesi 

Proje Sahibi:    BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. 

Proje Sahibi Tel/ Faks:     Tel:    0 (312) 297 20 00 (Pbx) 
Faks: 0 (312) 266 07 33-34 
Gsm  0 (532) 270 94 14 

Proje sahibinin Adresi: 
Bilkent Plaza A-2 Blok 06800  
Bilkent / ANKARA 

Proje Sahibinin Yetkilendirdiği 
Kurum/KuruluĢ Adı:  
Yeterlik Belge No: 

Çınar Mühendislik MüĢavirlik A.ġ. 
Yeterlik Belge No: 02 

Bildirim Raporu Sunum 
Periyodu: 

(X ) 3 ayda bir    ( ) 6 ayda bir     ( )Yılda bir               ( )
 Diğer……………………… 

ĠnĢaat baĢlangıç tarihi: 

 

ĠnĢaata BaĢlanmamıĢ ise 
nedeni: 

 

Yatırımın iĢletmeye geçiĢ tarihi:  

Raporlama Tarihleri: (açıklama 
1) 

 

 

Koordinat (2) TAAHHÜT EDĠLEN MEVCUT DURUM 

Tesise ait koordinatlar 
(saat yönünde ve sıralı)  
Tesise ait koordinatlar  
(saat yönünde sıralı)  

Projeye ait koordinat bilgisi Raporun ekler kısmında verilmiĢtir 

(Ek-2). 

X: 

Y: 

ÇalıĢan Personel Sayısı 
 

Projenin inĢaat aĢamasında yaklaĢık 500 kiĢinin, iĢletme 
aĢamasında ise Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi 
projesi de dahil olmak üzere toplam 100 kiĢinin çalıĢması ön 
görülmektedir. 
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Koordinat (2) TAAHHÜT EDĠLEN MEVCUT DURUM 

Atıklar ve/veya pasa nasıl 
bertaraf ediliyor? Bertaraf 
Alanları, Koordinatları /Bertaraf 
Yöntemi  
 

Planlanan boru hatlarına ait her bir güzergah için yaklaĢık 28 m 
çalıĢma geniĢliği öngörülmekte olup, boru hatlarının (tatlı su 
temin hattı, tuzlu su deĢarj hattı, doğal gaz branĢman hattı ve 
kuyular arası bağlantı hatları) paralel gittiği yerlerde bu geniĢlik 
50 m‟ye kadar çıkacaktır. Her bir kuyu lokasyonunun alanı 1 ha 
iken bu alanlara ait genel yerleĢim planı Bölüm I.2.‟de 
verilmiĢtir. Proje kapsamında kurulacak yüzey tesislerinde 
ġekil I.2.5.‟te gösterilen mevcut inĢaat çalıĢmaları devam eden 
Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesine ait yüzey 
tesisleri alanına ait genel yerleĢim planına göre kurulacak 
üniteler için kazı yapılacak alan ve çıkarılacak hafriyat miktarı 
Bölüm III.1.‟de özetlenmiĢtir. 
 
Proje kapsamında yapılan kazı ve inĢaat iĢleri sırasında 
oluĢacak kazı fazlası toprak, taĢ ve malzemeler ve bakım 
onarım sonrası oluĢan beton atıkları ve diğer yıkım atıkları, 
hafriyat ve yıkıntı atığı özel dizayn edilmiĢ alanlarda geçici 
olarak biriktirilecek ve çalıĢmalar sırasında 18.03.2004 tarih ve 
25406 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren 
"Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü 
Yönetmeliği" hükümlerine uyularak hareket edilecektir. 

 

Bitkisel toprağın geçici 
depolanması ve koordinatları 
Bitkisel Toprak koruma 
tedbirleri, Bitkisel toprak nerede 
kullanılacak? 
 

Proje alanlarında yapılacak boru hattı, yüzey tesisleri ve sondaj 
alanları inĢaatlarındaki kazılardan önce üst toprak yeterli 
derinlikte (15-30 cm) sıyrılarak inĢaat sonrası eski haline 
getirme çalıĢmalarında kullanılmak üzere boru hatlarında 
inĢaat koridorunun iç yan kısmına, yüzey tesisleri ve sondaj 
alanlarında da kamulaĢtırma alanları içinde yer alacak alanlara 
depolanacaktır. Bu depolama faaliyetleri, bitkisel üst toprağın 
eski haline getirme çalıĢmalarına kadar stabil ve organik 
muhteviyatı ile birlikte tutulması için gerçekleĢtirilecek ve üst 
topraklar baĢka herhangi bir faaliyet için kullanılmayacaktır. 
Proje dahilinde üst toprak yönetimi Toprak ve                     
Biyo-Restorasyon / Eski Haline Getirme Uzmanları tarafından 
sürekli olarak kontrol edilecektir. 

 

Kullanılacak su miktarı 
(m

3
/gün) ve nereden temin 

ediliyor?  
Nerelerde kullanılacak? 
Yörede, su kalitesi ve miktarına 
etkileri nelerdir? 

“Proje inĢaat aĢamasında çalıĢacak olan personelin içme ve 
kullanma suyu ihtiyacı damacanalar ile sağlanacak ve evsel 
atıksularının bertarafı için arıtma tesisi kurulacaktır.” 
 
ĠnĢaat ve iĢletme aĢamasında çalıĢacak personelin su 
ihtiyaçlarının karĢılanması için ise inĢaat çalıĢmaları devam 
eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Projesinde olduğu 
gibi Sultanhanı Belediyesinden tankerlerle satın alınarak temin 
edilecektir. Ayrıca kapasite artıĢı projesi kapsamında ihtiyaç 
duyulması halinde iki adet yeraltı su kuyusu açılması 
planlanmakta olup, bu kapsamda 167 sayılı yer altı suyu 
kanunu gereğince gerekli izinler alınacaktır. 
 
Proje kapsamında; yeraltında yer alan homojen tuz 
kayaçlarının içinde, belirli yükseklikte yapılacak olan ve yeraltı 
depolama hazneleri olacak kuyuların/kavernaların eritme 
faaliyetleri sırasında, Hirfanlı Barajı‟ndan tatlı su temin hattı ile 
getirilen tatlı sular, tuz domlarının eritilmesi için kullanılacak ve 
eritme iĢlemi süresince tuzlu sular oluĢacaktır. 
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Evsel atık su miktarı ve bertaraf 
yöntemi 
 

TÜĠK‟in resmi web sitesinden alınan bilgilere göre, kiĢi baĢı 
çekilen su miktarı 180 lt/gün-kiĢi‟ olacaktır. Kullanılacak suyun 
% 80 oranında atıksuya dönüĢtüğü varsayılarak; 
 
Arazi hazırlık ve inĢaat aĢaması için 500 kiĢi x (180 lt/gün-kiĢi x 
80/100) = 72 m

3
/gün ve 

 
ĠĢletme aĢaması için 100 kiĢi x (180 lt/gün-kiĢi x 80/100) = 14,4 
m

3
/gün olarak hesaplanmaktadır. 

 
ĠnĢaat aĢamasında çalıĢacak personelden kaynaklı evsel 
nitelikli atıksudan baĢka herhangi bir personel kaynaklı atıksu 
oluĢumu söz konusu değildir. ĠnĢaat aĢamasında çalıĢacak 
personelden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksu miktarı 
yukarıda da belirtildiği üzere; 72 m

3
/gün olacaktır.  

 
ĠĢletme aĢamasında ise muhtelif proseslerden ve iĢletmede 
çalıĢacak kiĢilerden evsel nitelikli atıksu oluĢumu söz konusu 
olacaktır. ÇalıĢacak personelden kaynaklanacak evsel nitelikli 
atık su miktarı kullanılan suyun % 80 atık suya dönüĢeceği 
varsayımıyla 14,4 m

3
/gün olacaktır. 

 
Tesiste oluĢacak evsel nitelikli atıksular için; iĢletme 
aĢamasında kullanılacak biyolojik arıtma sistemine dayalı 
atıksu arıtma tesisi kullanılacak olup, atıksular arıtma tesisinde 
arıtıldıktan sonra çıkıĢ suyu özelliklerinin uygun olması halinde 
alınacak atıksu deĢarj izinleri sonrasında belirlenecek 
mevsimsel dereler ve doğal drenajlar gibi alıcı ortamlara deĢarj 
edilecektir. Evsel nitelikli atık suların paket arıtma tesisinde 
arıtılması sonucu oluĢan atık suların alıcı ortama verilmesi 
kapsamında DSĠ 4. Bölge Müdürlüğü‟nden görüĢ alınacaktır. 
Ayrıca tarımsal sulama izinlerinin alınmasını müteakip arıtılmıĢ 
suyun peyzaj alanlarının sulanmasında kullanılması da 
mümkün olabilecektir. 
 
Proje dahilinde yer alan paket atıksu arıtma tesisi için, 
04.03.2014 tarih ve 2746 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz 
DeĢarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2014/07) kapsamında 
onayı yapılacaktır. Atıksu arıtma tesisi için 10.09.2014 tarih ve 
29115 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Çevre Ġzin ve Lisans Yönetmeliği” hükümleri gereğince 
arıtılmıĢ atıksuların deĢarjı için “Çevre Ġzin Belgesi” alınacaktır.  
 
Proje dahilinde dere yatakları ve yan kollarına deĢarj edilecek 
her türlü su için, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren „‟Su Kirliliği Kontrol 
Yönetmeliği (DeğiĢik R.G- 25.03.2012- 28244)‟‟ ve 1380 sayılı 
Su Ürünleri Kanunu ve Yönetmeliğinde yer alan alıcı ortam 
değerleri ile atıksu deĢarj kriterlerine uyulacaktır. 
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Evsel katı atık miktarı ve 
bertaraf yöntemi 
 

KiĢi baĢına günlük yaklaĢık olarak 1.08 kg katı atık oluĢacağı 
kabul edilerek (TUĠK Bülten Sayı: 18777, Tarih: 28 Aralık 2015) 
18 ay sürecek boru hatlarının kurulumu, pompa istasyonlarının 
ve su depolama tanklarının inĢaatı kapsamında 150 kiĢi olmak 
üzere toplamda 500 kiĢinin çalıĢması öngörüldüğünde; günlük 
toplam; 
 
500 kiĢi x 1.08 kg katı atık / 1 gün = 540 kg kiĢi / gün katı atık 
oluĢması öngörülmektedir.  
 
Proje kapsamında öncelikli olarak yer inceleme, tespit, üst 
toprak sıyırma, kazı iĢlemleri, vb. öncül faaliyetler sırasında 
çalıĢan iĢçiler tarafından yemek hazırlama ve yemek sonrası 
oluĢan organik atıkların oluĢumu söz konusudur. Bu faaliyetler 
kapsamında oluĢacak organik atıklar, çalıĢma alanlarına 
yerleĢtirilecek ağzı kapalı, sızdırmaz, taĢınabilir atık kutu 
ve/veya konteynerlerinde geçici olarak biriktirilecek ve iĢ 
bitiminde çalıĢma alanlarından kaldırılarak il ve ilçe 
belediyelerinin atık toplama noktalarına verilerek bertaraf 
edilecektir.  
 
Proje kamp sahalarının oluĢturulmasını müteakip kamp 
sahalarının mutfak ve bulaĢıkhanelerinde, ofis bölümlerinin çay 
ocaklarında ve az miktarda olmak üzere personel 
yatakhanelerinde organik atıklar oluĢacaktır. Organik atıklar, 
bu alanların içinde sızdırmaz, kapaklı, taĢınabilir atık 
konteynerleri içinde biriktirilecek ve gün içinde düzenli olarak 
kamp sahalarında yer alan atık toplama noktalarındaki 
etiketlenmiĢ atık konteynerlerinde geçici olarak biriktirilecektir. 
Organik atıkların özellikle sıcak günlerde hızlı bozulma ve 
kokma problemi nedeniyle biriktirilen miktarları günlük olarak 
yüklenici veya en yakın il/ilçe belediyesi tarafından hidrolik 
sıkıĢtırmalı çöp kamyonları ile il/ilçelerin katı atık düzenli 
depolama alanlarına veya atık transfer istasyonlarına bertaraf 
edilecektir.  
Organik atıklar içinde geri dönüĢüm özelliğini kaybetmemiĢ 
olası ambalaj atıkları organik atıkların içinden ayıklanarak 
ambalaj atığı biriktirme alanlarına alınacaktır. OluĢan organik 
atıkların içine diğer baĢka özellik ve türde atık atılmayacaktır.  
 
Kamp sahalarından düzenli depolama alanlarına ve kamp 
sahaları dıĢındaki proje alanlarından proje harici toplama 
sistemine verilen evsel organik atıkların günlük yaklaĢık 
miktarları da tespit edilerek atık envanteri ve miktarının 
oluĢturulması için hazırlanacak kayıt sisteminde yer alacaktır. 
 
OluĢacak evsel nitelikli katı atıklar (yemek artıkları vb. organik 
atıklar), denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere 
dökülmesinin yasak olduğu konusuna azami dikkat edilecek ve 
02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin 8. 
Maddesi kapsamında ilgili belediyenin katı atık toplama 
sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 

 

Ömrünü yitirmiĢ, kullanılmıĢ 
lastiklerin geçici depolanması 
ve bertaraf yöntemi   
 

Lastik tekerlekli araç ve iĢ makinelerinin lastik bakım ve 
değiĢim iĢleri yetkili ve özel servislerde gerçekleĢtirilecek olup, 
proje inĢaat faaliyetleri süresince ömrünü tamamlanmıĢ lastik 
atıklarının oluĢmayacağı öngörülmektedir. Projenin arazi 
hazırlama ve iĢletme aĢamalarında çalıĢacak araçlardan 
kaynaklanacak araç lastiklerinin bertarafında 25.11.2006 tarih 
ve 26357 sayılı “Ömrünü TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü 
Yönetmeliği” (DeğiĢiklik 11.03.2015 tarihli 29292 sayılı Resmi 
Gazete) hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. Söz 
konusu lastikler anılan Yönetmeliğin 15. ve 16. Maddelerinde 
belirtilen Ģekilde proje alanı içerisinde geçici olarak 
depolanacak, anlaĢma yapılacak lisanslı firma kanalıyla 
bertaraf edilecektir. 
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Alanda oluĢan tozuma nasıl 
gideriliyor? 
Etki alanında toz oluĢumu 
gözleniyor mu? 

Modelleme sonuçlarının sınır değerlerini sağladığının tespit 
edilmesine rağmen arazide oluĢabilecek tozlanmayı minimuma 
indirgemek için emisyon kaynağında sulama, savurma 
yapmadan doldurma ve boĢaltma iĢlemlerinin yapılması, 
yolların ıslah edilmesi, malzeme taĢınması sırasında araçların 
üzerinin branda ile kapatılması ve malzemenin üst kısmının % 
10 nemde tutulması gibi önlemler alınacaktır.  
 
Ayrıca arazide oluĢabilecek tozlanmayı minimuma indirgemek 
SKHKKY‟nin “Ġzne Tabi Tesisler Ġçin Emisyon Sınırları” ekinde 
(Ek-1) belirtilen, açıkta depolanan tozlu yığma malzemelerle 
ilgili hava kalitesi standartlarını karĢılama hususlarına 
uyulacaktır. 

 

Projenin malzeme ihtiyacı 
nereden karĢılanıyor? Kum-
Çakıl, geçirimsiz kil- toprak ve 
kaya ocağı var mı? Varsa 
alınan önlemler 
 

Proje kapsamında gerekli olan malzemeler proje sahası 
yakınlarında yer alan ÇED Olumlu/ÇED Gerekli Değildir Kararı 
bulunan tedarikçi firmalardan sağlanacaktır. 

 

Hazır Beton Tesisleri ve Kırma-
Eleme Tesisi var mı? Emisyon 
izin belgesi var mı? Kırma-
Eleme-Yıkama Tesisleri için 
gerekli önlemler alındımı? 
 

Ayrıca planlanan yüzey tesisleri çevresinde inĢaat süresince 
kullanılacak olan ve inĢaat sonrasında kaldırılacak Ģantiye 
alanları, beton santralleri (60 m

3
/saat kapasiteli 2 adet mobil 

beton santrali) ve malzeme depolama alanları tesis edilecektir. 

 

Yeraltı ve yüzey suları drenajı 
ile ilgili tedbirler alındı mı? 

Kapasite artıĢı kapsamında planlanan yeni sondajlar bölgede 
yeraltısuyu taĢıyan Ġnsuyu formasyonundan baĢlanarak 
açılacak olup bölgedeki yeraltısuyu seviyesi ve akifer ortam 
dikkate alındığında olası sondaj sıvı kaçaklarının yeraltı 
suyuna karıĢmasını önlemek amacıyla sondajların özellikle ilk 
100-110 m‟si tamamen kapalı ve akifer ortamı izole eden 
muhafaza boruları kullanılarak açılacaktır. Bunun dıĢında 
oluĢturulacak olan kavernalar bölgede yüzeyden itibaren 100-
150 m kalınlığında akifer ortamın çok çok altında ve derinlerde 
1.100-1.500 m civarında geçirimsiz tuz domları içerisinde 
oluĢturulacak olup söz konusu kavernaların bölgedeki yeraltı 
sularına olumsuz bir etkisi beklenmemektedir. 
 
Açılması planlanan kuyularda sondaj operasyonunun 
bitmesinden sonra biriktirilen sondaj çamurunun analizi 
yaptırılarak, “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelik” kapsamında sınıfı belirlenecektir. Sondaj 
çamurunun tehlikesiz nitelikte olması durumunda analiz 
değerlerine göre tehlikesiz atık olarak, tehlikeli nitelikte olması 
durumunda Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟nın vereceği atık 
kodu ile lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek bertarafı 
sağlanacaktır. Sondaj çamuru, yüksek eko-toksik karakteri 
nedeniyle, proje alanlarının etrafındaki tarım arazileri ve mera 
alanlarına ve ayrıca yeraltı suyuna herhangi bir zararlı etki 
bırakma ihtimaline karĢı proje alanlarından uzaklaĢtırılacak ve 
uygun bertaraf tesislerine gönderilecektir. 
 
Proje kapasite artıĢı kapsamında planlanan yeni sondaj 
alanları ve yüzey tesis alanının bulunduğu bölgede birkaç 
mevsimsel akıĢa sahip kuru dere yatağı dıĢında önemli bir 
yüzey suyu bulunmamaktadır. 
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Doğal ortamlarda(dere 
yatakları, sulak alanlar vs.) 
çalıĢma esnasında alınacak 
önlemler nelerdir? Dere 
deplasesi var mı? Varsa ilgili 
kurumun izni alındı mı? 

Proje kapasite artıĢı kapsamında planlanan yeni sondaj 
alanları ve yüzey tesis alanının bulunduğu bölgede birkaç 
mevsimsel akıĢa sahip kuru dere yatağı dıĢında önemli bir 
yüzey suyu bulunmamaktadır. 

 

Atık yağ kaynakları nelerdir, 
depolama ve bertaraf yöntemi 
 

Proje kapsamında kullanılacak araç ve iĢ makinelerinin motor 
yağı ve hidrolik yağ değiĢimleri ve bakım çalıĢmaları araçların 
servisleri tarafından mümkün olduğunca servis noktalarında 
yapılacaktır. Servis noktalarında servis hizmeti vermenin 
mümkün olmadığı durumlarda, yağ değiĢimi ve bakım iĢleri 
kamp sahaları ve inĢaat sahaları içinde oluĢturulacak bakım 
alanlarında yapılacaktır. Beton zemin üzerine inĢa edilecek 
bakım alanları içinde gerekli yağ toplama ve çıkıĢ suyu drenaj 
sistemleri kurulacak ve çıkıĢ suları yağ/su ayırıcı sonrasında 
merkezi altyapı sistemine verilecektir.  
 
Bakım sırasında atık yağ oluĢumunun engellenmesi için gerekli 
tedbirler alınacak ve oluĢan atık yağlar, Merkezi Atık Depolama 
Alanı içinde özel dizayn edilmiĢ odalarda, damlatma tepsileri 
içine konulmuĢ etiketli metal variller içinde, dökülme müdahale 
kitleri hazır Ģekilde diğer atık yağ cinsleri ile karıĢtırılmadan 
“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 4. ve 5. Bölümlerde 
öngörülen Ģartlar sağlanarak geçici olarak biriktirilecektir. 
Biriktirilen atık yağların yağ kalite sınıflandırılması akredite 
laboratuvarda analizi yapılarak belirlenecektir. Analiz sonucuna 
atık yağlar göre 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi 
Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliği‟nin (DeğiĢik R.G-05.11.2013-28812) 2. 
bölümünde belirtildiği Ģekilde Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı‟ndan lisans almıĢ firmalara vasıtasıyla bertaraf 
edilecektir. 

 

Tehlikeli atık kaynakları 
nelerdir, depolama ve bertaraf 
yöntemi 
 

Proje süresince yapılacak faaliyetler sonucu ortaya çıkacak, 
çevre ve insan sağlığına kısa ve uzun vadede olumsuz etki 
oluĢturabilecek, tehlikeli, zararlı ve kirletici bu atıklar; 
 

- Atık yağlar, 
- Filtreler, 
- Pil ve aküler, 
- Sıvı boya, tiner ve mürekkep gibi solventler, 
- KirlenmiĢ bidon, varil gibi ambalajlar, 
- Atık katı boya ve boya çamurları, 
- Yakıt ve kimyasal atıkları, 
- Her türlü arıtma çamuru, 
- Laboratuvar malzemeleri ve kimyasallar, 
- Beton kimyasalları, katkı maddeleri, 
- KartuĢ, toner ve flüoresan lambalar, 
- Temizlik dezenfektanları, oda spreyleri, 
- Yağlı çamurlar, tutkal ve boya koruyucular, 
- KirlenmiĢ elbise, bez, üstüpü gibi malzemeler, 
- Tehlikeli maddelerle kirlenmiĢ taĢ, toprak vb. atıklar, 
- Tehlikeli atıklarla kirlenmiĢ tulum, eldiven, maske,    

ayakkabı, bez, taĢ, toprak ve  
- Suyu alınmıĢ sondaj ve iĢlem çamurları, vb. atıklardır. 

 
Proje süresince yukarıda örneklenen tehlikeli atıkların 
kaynağında azaltılması, oluĢumunun önlenmesi ve ilgili 
mevzuatlara göre bertarafı için gerekli özen gösterilecektir. Bu 
tür atıkların miktarlarının kaynağında azaltılması konusunda 
proje çalıĢanları verilecek eğitimlerle bilgilendirilecek ve 
özellikle tehlikeli maddelerle yapılan iĢlerde muhtemel çevre 
kazaları (çevreye sızıntı, dökülme, yayılma, bulaĢma, vb.) 
alınacak önlemlerle en aza indirilerek büyük miktarlarda 
tehlikeli atık oluĢumunun önüne geçilecektir. 
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Boru hatları ve diğer öncül çalıĢmalar gibi kamp sahalarından 
uzak proje çalıĢmaları sırasında, muhtemel sızıntı ve 
dökülmeler gibi çevre kazaları sonrasında oluĢabilecek 
kirlenmiĢ malzeme ve kirlenmiĢ toprak haricinde tehlikeli atık 
oluĢumu beklenmemektedir. Muhtemel tehlikeli atık oluĢumu 
sonrasında da kirlenmenin olduğu alandaki faaliyet geçici 
olarak durdurularak kirlenmiĢ alanlar ve malzemeler çalıĢma 
alanlarından temizlenip bu alanlarda bulunacak; etiketlenmiĢ, 
üzerinde tehlike ve uyarı iĢaretleri bulunan, ağzı kapalı, 
sızdırmaz portatif konteynerlerde geçici olarak biriktirilecektir. 
  
En fazla 50 kg ağırlığa kadar biriktirilen tehlikeli atıklar, her iĢ 
günü sonunda kamp sahalarına getirilerek MADA içinde yer 
alan tehlikeli atık depolama odalarına konulacaktır (ġekil 
III.10.1.). Daha büyük miktarlarda oluĢacak tehlikeli atıklar 
oluĢtuğu alanlardan lisanslı tehlikeli atık taĢıma firmaları 
vasıtasıyla lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerine 
gönderilecektir. Yapılacak bertaraf iĢlemleri 02.04.2015 Tarih 
ve 29314 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanmıĢ Atık Yönetimi 
Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda anlaĢma yapılacak 
lisanslı firmalar vasıtasıyla yapılacaktır. 
 
Kamp sahalarında, yüzey tesislerinde ve gaz depolama 
alanlarında yapılacak faaliyetler sırasında tehlikeli yağ ve 
kimyasallar ile yapılan iĢler sonrasında bu kimyasalların artık 
ve atıkları ve bu maddelerle kirlenmiĢ atıklar gibi tehlikeli 
atıkları oluĢacaktır. Atölyeler, boya alanları, yakıt dolum ve 
bakım-yağlama alanları gibi tehlikeli kimyasal kullanılan kalıcı 
alanlar sızdırmaz beton zemin üzerine inĢa edilecek ve yeterli 
drenaj sistemleri oluĢturularak oluĢan tehlikeli atıkların çevreye 
yayılması engellenecektir. Bu alanlarda yapılan drenajlar yağ 
kapanlarından geçirilerek arıtma tesisi ile sonlanan ana altyapı 
sistemine bağlanacaktır. Yağ kapanlarında tutulan yağlar da 
periyodik olarak temizlenip atık yağ olarak MADA tehlikeli atık 
odası içinde geçici olarak depolanacaktır. Bu tür alanlarda 
muhtemel sızıntı, dökülme, vb. çevresel risklere karĢı dökülme 
müdahale kitleri hazır olarak tutulacak ve olası çevre kazası 
sonrasında alan temizlenecektir. 
  
ĠnĢaat, mekanik ve elektrik faaliyetleri sırasında kullanılması 
muhtemel tehlikeli formda yakıt, yağ ve kimyasallar nedeniyle 
oluĢacak tehlikeli atıklara karĢı geçici iĢlem alanlarında 
kimyasallar, sızdırmaz damlama tepsilerinde, kapalı ortamlarda 
tutulacaktır. Bu tür alanlarda muhtemel sızıntı, dökülme, vb. 
çevresel risklere karĢı dökülme müdahale kitleri hazır olarak 
tutulacak ve olası çevre kazası sonrasında alan 
temizlenecektir.  

Kullanılan iĢ makineleri ve 
diğer donanımdan kaynaklanan 
gürültüyü önleyici tedbirler  
 

Tablo III.14.2.‟de verilen gürültü seviyeleri, Bölüm III.14‟te 
verilen alıcı ortamlarda modellenen gürültü dağılımı sonuçları 
ile karĢılaĢtırıldığında gürültü seviyelerinin tatlı su temin 
hattının içerisinden geçtiği Sapmaz Mahallesinde aĢıldığı 
görülmüĢtür. Yapılan hesaplamalarda tüm makine ve 
ekipmanların aynı anda çalıĢacağı düĢünülerek modelleme 
yapıldığından ve söz konusu modellemede hiçbir önlem 
alınmadan araçlardan çıkan gürültü seviyeleri 
hesaplandığından dolayı inĢaat aĢamasında alınacak önlemler 
ile söz konusu gürültü seviyeleri Yönetmelik sınır değeri olan 
70 dBA‟nın altına çekilebilecektir. 
 
Bunun dıĢında modelleme sonuçlarında görüldüğü üzere 
yukarıda belirtilen yerleĢim yerleri dıĢındaki tüm alanlarda 
Yönetmelik sınır değerlerinin sağlandığı görülmektedir.  
 
Projenin arazi hazırlık ve inĢaat aĢamasında 04.06.2010 tarihli 
ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren 
“ÇGDYY” Ek-VII Tablo-5”de belirtilen Ģantiye alanı için 
çevresel gürültü sınır değerlerine uyulacaktır.  
 
Proje kapsamında arazi hazırlık çalıĢmaları açık sahada 
yapılacağından, gürültü tedbirlerinin alınması oldukça güç 
olacaktır. Gürültü, çalıĢmalar süresince gün boyu değiĢiklik 
gösterecek ancak çalıĢmalar gündüz (07.00-19.00) 
yapılacağından gürültü oluĢumu sınırlandırılmıĢ olacaktır. 

 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 

281 

Koordinat (2) TAAHHÜT EDĠLEN MEVCUT DURUM 

Proje kapsamındaki çalıĢmalarda, söz konusu yönetmeliğin 
9.maddesi‟nde belirtilen kara yolu araçlarında uyulması 
gereken Ģartlar ve 13. maddesi‟nde açık alanda kullanılan 
ekipmanlarda uyulması gereken Ģartlar dikkate alınarak, 
gürültü oluĢumunu minimize etmek için gerekli tedbirler 
alınacaktır. 
 
Ayrıca, proje alanında, inĢaat aĢamasında meydana gelecek 
gürültü konusunda “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği"nin dördüncü bölümünde yer alan 
“Ģantiye alanları için gürültü kriterleri” ile ilgili 23. Madde‟de 
belirtilen hususlara uyulacak ve trafik muayeneleri, egzoz 
ölçümleri ve bakımları yapılan araçlar kullanılacaktır. 
 
ĠnĢaat aĢamasında makine ve ekipmanlarda meydana gelecek 
gürültüden çalıĢanları koruyabilmek ve gerektiğinde; 4857 
sayılı ĠĢ Kanununun 78‟inci maddesine göre düzenlenmiĢ olan 
ve 04.06.2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayınlanarak yürürlüğe giren “ÇGDYY” hükümleri gereğince, 
iĢçilerin gürültüye maruz kalmaları sonucu sağlık ve güvenlik 
yönünden oluĢabilecek risklerden, özellikle iĢitme ile ilgili 
risklerden korunmaları için gerekli önlemler alınacaktır. ĠnĢaat 
aĢamalarında makine ve ekipmanlarda çalıĢanlara; baĢlık, 
kulaklık veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve 
gereçler sağlanarak, çalıĢanların gürültüden etkilenmemeleri 
sağlanacaktır. 
 
Böylece, çalıĢmalarda makine ve ekipmanlardan kaynaklı 
oluĢacak gürültü ve titreĢim seviyeleri çalıĢanları rahatsız 
etmeyecek düzeye indirilmiĢ olacaktır. Ayrıca yönetmeliklerin 
öngördüğü değerler yakalanarak, çevreye verilecek gürültü ve 
titreĢim, minimum düzeyde tutulmuĢ olacaktır. 

Tesiste revir var mı, var ise 
oluĢan tıbbi atıkların geçici 
depolanması ve bertaraf 
yöntemi 
 

Söz konusu projenin inĢaat aĢamasında çalıĢacak kiĢilerin 
sağlık sorunlarına müdahale etmek amacıyla 29.12.2012 tarih 
ve 28512 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği‟nin 11. Maddesi 
gereğince kamp sahalarında yataksız, ayakta tedavi amaçlı 
revir ünitesi kurulacaktır. Revir ünitesinde oluĢacak atıkların 
miktarı belirlenememekle birlikte çok az miktarda olması 
tahmin edilmektedir.  
 
Revir ünitesinde oluĢması muhtemel tüm tıbbi atıklar; 
yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taĢımaya dayanıklı; 
orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift 
taban dikiĢli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 
mikron olan, en az 10 kg kaldırma kapasiteli, üzerinde 
görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde “Uluslararası 
Biyotehlike” amblemi ile “DĠKKAT TIBBĠ ATIK” ibaresini taĢıyan 
kırmızı renkli plastik torbalara konulacaktır. Torbalar en fazla ¾ 
oranında doldurularak ağızları sıkıca bağlanacak ve gerekli 
görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip 
diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanacaktır. 
Kesici ve delici özelliği olan atıklar ise diğer tıbbi atıklardan ayrı 
olarak delinmeye, yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, 
su geçirmez ve sızdırmaz, açılması ve karıĢtırılması mümkün 
olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile 
“DĠKKAT! KESĠCĠ ve DELĠCĠ TIBBĠ ATIK” ibaresi taĢıyan 
plastik veya aynı özelliklere sahip lamine kartondan yapılmıĢ 
kutu veya konteynerler içinde toplanacaktır. Bu biriktirme 
kapları, en fazla 3/4 oranında doldurulacak ve ağızları 
kapatılarak kırmızı plastik torbalara konulacaktır. Kesici-delici 
atık kapları dolduktan sonra kesinlikle sıkıĢtırılmayacak, 
açılmayacak, boĢaltılmayacak ve geri kazanılmayacaktır.  
 
OluĢan tıbbi atıklar, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların 
Kontrolü Yönetmeliği‟nin 3. Bölümü‟nde belirtilen “tıbbi atıkların 
ayrılması, toplanması, taĢınması ve geçici depolanması” 
yükümlülükleri uyarınca diğer atıklardan ayrı olarak 
biriktirilecek ve lisanslı firmalar ile protokol yapılarak bertaraf 
edilmesi sağlanacaktır. 
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Orman, tarım, mera alanları 
kullanılacaksa alanların 
geniĢliği ne? Alınacak izinler 
hakkında bilgi 
 

Proje kapsamında tesis edilecek olan ana ve yardımcı üniteler; 
Aksaray ili, SarıyahĢi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez 
ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren ilçesi 
sınırları içerisinde kalmakta olup; bu tesis ve yapıların etrafı 
genel olarak tarım arazileri ve mera alanları ile kaplıdır. 
 
Proje kapsamında tatlı su temin, doğal gaz branĢman hattı ve 
tuzlu su deĢarj hattı boyunca inĢaat çalıĢmaları sonrasında 
tarımsal faaliyetler sürdürülebilecek olup, yüzey tesisleri ve 
sondaj lokasyonları gibi tarımsal kullanımın sağlanamayacağı 
alanlar için 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 
Kanunu”nun 13. Maddesi gereği Toprak Koruma Projesi 
hazırlanarak Aksaray ve Konya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl 
Müdürlüklerine müracaat edilerek “Tarım DıĢı Kullanım Ġzni” 
alınacaktır. 

 

ĠĢletmeden kaynaklı atıksular 
için arıtma tesisi inĢaatı 
tamamlandı mı? 
 

Tesiste oluĢacak evsel nitelikli atıksular için; iĢletme 
aĢamasında kullanılacak biyolojik arıtma sistemine dayalı 
atıksu arıtma tesisi kullanılacak olup, atıksular arıtma tesisinde 
arıtıldıktan sonra çıkıĢ suyu özelliklerinin uygun olması halinde 
alınacak atıksu deĢarj izinleri sonrasında belirlenecek 
mevsimsel dereler ve doğal drenajlar gibi alıcı ortamlara deĢarj 
edilecektir. Evsel nitelikli atık suların paket arıtma tesisinde 
arıtılması sonucu oluĢan atık suların alıcı ortama verilmesi 
kapsamında DSĠ 4. Bölge Müdürlüğü‟nden görüĢ alınacaktır. 
Ayrıca tarımsal sulama izinlerinin alınmasını müteakip arıtılmıĢ 
suyun peyzaj alanlarının sulanmasında kullanılması da 
mümkün olabilecektir. 
 
Proje dahilinde yer alan paket atıksu arıtma tesisi için, 
04.03.2014 tarih ve 2746 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz 
DeĢarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi (2014/07) kapsamında 
onayı yapılacaktır. Atıksu arıtma tesisi için 10.09.2014 tarih ve 
29115 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Çevre Ġzin ve Lisans Yönetmeliği” hükümleri gereğince 
arıtılmıĢ atıksuların deĢarjı için “Çevre Ġzin Belgesi” alınacaktır.  
 
Hazır beton imalatı esnasında oluĢacak atık su (yıkama suyu), 
31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 
(SKKY) (DeğiĢik R.G- 25.03.2012- 28244)” Tablo 7.5 (Sektör: 
Maden Sanayi (Çimento, TaĢ Kırma, Karo, Plaka Ġmalatı, 
Mermer ĠĢleme, Toprak, Sanayi, ve Benzerleri)‟te belirtilen sınır 
değerler sağlanması amacıyla alanda fiziksel arıtıma tabi 
tutulacaktır. Standartlar sağlandıktan sonra ise “Atıksu 
Arıtma/Derin Deniz DeĢarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 
(2014/07)” kapsamında geri kazanma (recycling) iĢlemi 
uygulanacaktır. Ancak deĢarj durumu söz konusu olursa bu 
kapsamda yapılacak olan arıtma tesisinde SKKY Tablo 7.5‟te 
belirtilen deĢarj kriterleri sağlanacak ve sonrasında en yakın 
alıcı ortama deĢarj edilecektir. Bu kapsamda kurulacak olan 
atıksu arıtma tesisi için, 04.03.2014 tarih ve 2746 sayılı Atıksu 
Arıtma/Derin Deniz DeĢarjı Tesisi Proje Onayı Genelgesi 
(2014/07) kapsamında onay alınacaktır. 10.09.2014 tarih ve 
29115 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 
“Çevre Ġzin ve Lisans Yönetmeliği” hükümleri gereğince 
arıtılmıĢ atıksuların deĢarjı için “Çevre Ġzin Belgesi” alınacak ve 
tesis proje ile eĢ zamanlı olarak iĢletmeye alınacaktır. 

 

Tesisin iĢletmesi aĢamasında 
emisyon kaynaklarında 
alınacak tedbirler alındı mı? 
 

Proje kapsamında kullanılacak kompresörler SKHKKY‟ne tabi 
olmadığı için Hava Dağılım Modellemesi çalıĢtırılmasına gerek 
olmamasına rağmen emisyonların topografya üzerine 
dağılımlarının incelenmesi amacıyla hava dağılım modellemesi 
çalıĢtırılmıĢtır. 
 
Model Sonuçları Ve Değerlendirmesi  

 
Projenin etki alanında hava kirlenmesine katkı değerlerinin 
hesaplanması bölgede yaratacağı muhtemel kirlilik yükü 
tahmin edilmiĢtir.  

 
2 km x 2 km„lik bir etki alanı içerisinde; saatlik, 24 saatlik 
(günlük), ve yıllık ortalama kirletici YSK değerleri µg/m

3
 

cinsinden belirlenmiĢ ve AERMOD model çıktıları ve paftaları, 
Ek-1.22‟de sunulmuĢtur.  
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SKHKKY Tablo 2.1‟de belirtilen eĢik değerleri aĢmamasına 
rağmen CO ve NO2  parametreler için yapılan modelleme 
sonuçları Tablo 2.2‟ye göre değerlendirilmektedir. Bu tabloda 
“2024 yılı ve sonrası” için belirtilen eĢik değerler dikkate 
alınmıĢtır. 
 
Model sonucu elde edilen maksimum YSK değerleri ve 
SKHKKY Tablo 2.2 sınır değerleri Tablo III.11.8.‟de verilmiĢtir. 
 
Sonuç olarak; Hava Kirlenmesine Katkı Değerleri 
incelendiğinde SKHKKY‟nde belirtilen sınır değerlerin 
sağlanacağı görülmektedir. 

Tesisin iĢletmesi aĢamasında 
oluĢacak atık yağlar ve tehlikeli 
atıklar için geçici depolama 
yapıldı mı? 
 

Tehlikeli Atıklar 
 
ĠĢletme süresince yapılacak tesis faaliyetleri sonucu ortaya 
çıkacak, çevre ve insan sağlığına kısa ve uzun vadede 
olumsuz etki oluĢturabilecek, tehlikeli, zararlı ve kirletici atıklar; 
 

- Atık yağlar, 
- Filtreler, 
- Pil ve aküler, 
- KirlenmiĢ bidon, varil gibi ambalajlar, 
- Yakıt ve kimyasal atıkları, 
- Her türlü arıtma çamuru, 
- Laboratuvar malzemeleri ve kimyasallar, 
- KartuĢ, toner ve flüoresan lambalar, 
- Temizlik dezenfektanları, oda spreyleri, 
- KirlenmiĢ elbise, bez, üstüpü gibi malzemeler, 
- Tehlikeli maddelerle kirlenmiĢ taĢ, toprak vb. atıklar, 
- Tehlikeli atıklarla kirlenmiĢ tulum, eldiven, maske, 

ayakkabı, bez, taĢ, toprak gibi atıklardır.  
 

Tesisin iĢletilmesi süresince yapılacak vana ve jeneratör 
bakımlarında, vana yağlaması sırasında tehlikeli karakterde 
gres yağı atığı ve gres yağı ambalajının, jeneratörün bakım ve 
yağ değiĢimi sonrasında da atık yağı ve yağ ambalajının 
oluĢacağı düĢünülmektedir. Bununla birlikte, kompresör ve 
türbin bakımları sırasında yapılacak yağ ekleme faaliyetleri 
sırasında dökülme ve sızmalardan dolayı az miktarda atık 
makine ve türbin yağı oluĢacağı öngörülmektedir. Yağ ile 
yapılacak tüm bu bakım ve yağlama çalıĢmaları sırasında 
olası, sızma, dökülme, kirlenme, vb. durumlarda kirlenmiĢ 
ambalaj, tulum, eldiven, maske, ayakkabı, bez, taĢ, toprak gibi 
atıkların da az miktarda oluĢacaktır. 
  
Tesis faaliyetleri sırasında yapılacak bakımlara ek olarak saf 
su veya asitle yapılacak akü bakımları ve türbinlerin kimyasal 
yıkaması sonucu atık kimyasallar ve kirlenmiĢ sular oluĢacaktır 
ve tüm bu atıklar tehlikeli atık olarak MADA‟ da (Merkezi Atık 
Depolama Alanı) yer alan tehlikeli atık odası içinde geçici 
olarak depolanacaktır. Geçici olarak depolanan tehlikeli atıklar 
lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesislerine gönderilecektir. 
Yapılacak bertaraf iĢlemleri 02.04.2015 Tarih ve 29314 sayılı 
Resmi Gazete‟de yayınlanmıĢ Atık Yönetimi Yönetmeliği 
hükümleri doğrultusunda anlaĢma yapılacak lisanslı firmalar 
vasıtasıyla yapılacaktır. Yıllık tehlikeli atık depolama 
kapasitesinin ilgili mevzuatta belirtilen miktarın üzerinde olması 
durumunda da geçici atık depolama izni alınacaktır. 
  
Bakım sırasında atık yağ oluĢumunun engellenmesi için gerekli 
tedbirler alınacak ve oluĢan atık yağlar, Merkezi Atık Depolama 
Alanı içinde özel dizayn edilmiĢ odalarda, damlatma tepsileri 
içine konulmuĢ etiketli metal variller içinde, dökülme müdahale 
kitleri hazır Ģekilde diğer atık yağ cinsleri ile karıĢtırılmadan 
“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 4. ve 5. Bölümlerde 
öngörülen Ģartlar sağlanarak geçici olarak biriktirilecektir. 
Biriktirilen atık yağların yağ kalite sınıflandırılması akredite 
laboratuvarda analizi yapılarak belirlenecektir. Analiz sonucuna 
atık yağlar göre 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi 
Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliği‟nin (DeğiĢik R.G-05.11.2013-28812) 2. 
bölümünde belirtildiği Ģekilde Çevre ve ġehircilik 
Bakanlığı‟ndan lisans almıĢ firmalara vasıtasıyla bertaraf 
edilecektir. 
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Koordinat (2) TAAHHÜT EDĠLEN MEVCUT DURUM 

  
Tesis iĢletme faaliyeti süresince yukarıda örneklenen tehlikeli 
atıkların kaynağında azaltılması, oluĢumunun önlenmesi ve 
ilgili mevzuatlara göre bertarafı için gerekli özen gösterilecektir. 
Bu tür atıkların miktarlarının kaynağında azaltılması konusunda 
proje çalıĢanları verilecek eğitimlerle bilgilendirilecek ve 
özellikle tehlikeli maddelerle yapılan iĢlerde muhtemel çevre 
kazaları (çevreye sızıntı, dökülme, yayılma, bulaĢma, vb.) 
alınacak önlemlerle en aza indirilerek büyük miktarlarda 
tehlikeli atık oluĢumunun önüne geçilecektir.  
 
Tesis faaliyetleri kapsamında bakım, yağlama, vb. iĢlemler 
sırasında muhtemel tehlikeli atık oluĢumu sonrasında da 
kirlenmenin olduğu alandaki faaliyet geçici olarak durdurularak 
kirlenmiĢ alanlar ve malzemeler çalıĢma alanlarından 
temizlenip bu alanlarda bulunacak; etiketlenmiĢ, üzerinde 
tehlike ve uyarı iĢaretleri bulunan, ağzı kapalı, sızdırmaz 
portatif konteynerlerde geçici olarak biriktirilecektir. 
  
Tesis iĢletmesi sırasında kurulu olan atölyeler, yakıt dolum ve 
bakım-yağlama alanları gibi tehlikeli yakıt, yağ ve kimyasal 
kullanılan kalıcı alanlar sızdırmaz beton zemin üzerine inĢa 
edilecek ve yeterli drenaj sistemleri oluĢturularak oluĢan 
tehlikeli atıkların çevreye yayılması engellenecektir. Bu 
alanlarda yapılan drenajlar yağ kapanlarından geçirilerek 
arıtma tesisi ile sonlanan ana altyapı sistemine bağlanacaktır. 
Yağ kapanlarında tutulan yağlar da periyodik olarak temizlenip 
atık yağ olarak MADA tehlikeli atık odası içinde geçici olarak 
depolanacaktır. Bakım faaliyetleri sırasında kullanılması 
muhtemel tehlikeli formda yakıt, yağ ve kimyasallar nedeniyle 
oluĢacak tehlikeli atıklara karĢı geçici iĢlem alanlarında 
kimyasallar sızdırmaz damlama tepsilerinde, kapalı ortamlarda 
tutulacaktır. Bu tür alanlarda muhtemel sızıntı, dökülme, vb. 
çevresel risklere karĢı dökülme müdahale kitleri hazır olarak 
tutulacak ve olası çevre kazası sonrasında alan 
temizlenecektir.  
 
Aynı Ģekilde, tesis ofis ve temizlik çalıĢmaları sırasında oluĢan, 
kartuĢ, toner, flüoresan, temizlik kimyasalları, oda spreyleri gibi 
tehlikeli atıklar da MADA tehlikeli atık odası içinde özel olarak 
hazırlanmıĢ alanlarda bertaraf zamanına kadar geçici olarak 
biriktirilecektir.  
 
OluĢan tehlikeli atık miktarları, cinslerine göre günlük olarak 
tespit edilerek atık kayıt sistemine eklenecektir.  
 
Bitkisel Atık Yağlar 
 
Bitkisel atık yağlar, tesis iĢletmesi dahilinde bulunan tüm 
mutfaklarda kızartma sonrası ve mutfak giderlerinde bulunan 
yağ kapanlarında tutulan yağlardan oluĢacaktır. Tesis alanı 
içerisinde bulunan yemekhanede oluĢacak kullanılmıĢ bu 
kızartma yağları ve yağ tutucu üst yağları, diğer atıklardan ayrı 
olarak temiz ve ağzı kapaklı bir kapta toplanacaktır. Bitkisel 
atık yağlar, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, 
toprağa ve benzeri alıcı ortamlara dökülmeyecektir. Bu 
bağlamda bitkisel atık yağların bertarafı için 06.06.2015 tarih 
ve 29378 sayılı Resmi Gazete‟ de yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri 
yerine getirilecektir. 

ġantiyenin sökümü ve 
sonrasında yapılacak 
rehabilitasyon çalıĢmaları 
 

Proje kapsamında yürütülen inĢaat çalıĢmaları mevcut Ģantiye 
sahasından yürütülecek olup, çalıĢmaların tamamlanması 
akabinde söz konusu kamp sahaları ve ofislerin bulunduğu 
prefabrik yapılarak kaldırılacak ve arazi tesviye ve peyzaj 
çalıĢmaları yürütülecektir. 
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Koordinat (2) TAAHHÜT EDĠLEN MEVCUT DURUM 

Sağlık Koruma Bandı mesafesi 
mevzuat çerçevesinde 
belirlenerek uygulanıyor mu? 

“ĠĢyeri Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik” 16. 
Maddesi uyarınca sağlık koruma bandı, inceleme kurulları 
tarafından tesislerin çevre ve toplum sağlığına yapacağı zararlı 
etkiler ve kirletici unsurlar dikkate alınarak belirlenmektedir. 
Proje kapsamında sondaj lokasyonları ve yüzey tesisleri 
alanında yapılacak çalıĢmalar insan sağlığı ve çevre için riskli 
ve tehlikeli unsurlar içermekte olup, bu hususta alınacak 
önlemler aĢağıda sıralanmıĢtır. 
 
Proje kapsamında baĢvuru koordinatlarının içerisinde uygun 
sağlık koruma bandı kesin proje aĢamasında bırakılacaktır.  Bu 
noktada söz konusu sağlık koruma bandı Sağlık Bakanlığı‟nın 
17.02.2011 tarih ve 6359 sayılı “Çevre ve Toplum Sağlığını 
Olumsuz Etkileyecek Gayri Sıhhi Müesseselerin Etrafında 
Bırakılacak Sağlık Koruma Bandı Mesafesinin Belirlenmesi 
Hakkındaki Yönerge” kapsamında ÇED alanı için “Sağlık 
Koruma Bandı Mesafesinin Mülga Ġl Özel Ġdaresince ĠĢyeri 
Açma ve ÇalıĢma Ruhsatlarına ĠliĢkin Yönetmelik” kapsamında 
oluĢturulacak inceleme ve ruhsat komisyonunun Ġl Sağlık 
Müdürlüğü‟nün teklifi ve inceleme heyetinin yerinde 
kesinleĢtirip sonuçlandıracağı sağlık koruma bandı mesafesi 
için; ruhsat sınırlarının içinde risk faktörlerine göre yeterli 
alanın bırakılması sağlanacaktır. 
 
Yetkili makamlarca onaylanacak sağlık koruma bandı, imar 
planına iĢlenecek ve bu mesafeler proje kapsamındaki bütün 
sondajların açılacağı düĢünüldüğünde Aksaray ve Konya Ġl 
Özel Ġdareleri tarafından korunacaktır. 
 
Proje yeri baĢka bir tesisin Sağlık Bakanlığı‟nca onaylanmıĢ 
sağlık koruma bandı içerisinde kalmamaktadır. 

 

Asit Kaya Drenajı OluĢma 
potansiyeli varsa gerekli 
tedbirler alındı mı? 

Proje kapsamında asit kaya drenajı oluĢumu 
beklenmemektedir. 

 

Derelerde rusubat mevcut mu? 
TaĢkın olasılığı ve tedbirler 
nelerdir? 

Proje kapasite artıĢı kapsamında planlanan yeni sondaj 
alanları ve yüzey tesis alanının bulunduğu bölgede birkaç 
mevsimsel akıĢa sahip kuru dere yatağı dıĢında önemli bir 
yüzey suyu bulunmamaktadır. 

 

 
Kurum/KuruluĢun yetkilisinin imzası ve kaĢesi 

 

Not: 

1-Bu rapordaki süreler ÇED Olumlu Karar Tarihinden itibaren baĢlar ve belirtilen sürede raporlama yapılarak 
Bakanlığa 20 iĢ günü içinde sunulur. 
2-Raporda verilen taahhütlerle ilgili fotoğraflar ve belgeler formun ekinde sunulacaktır. 
3- Raporda verilmeyen diğer taahhütler varsa ekte verilecektir 

 
 
Kurulması planlanan “Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı” 

projesinin inĢaat ve iĢletme aĢamalarındaki olumlu ve olumsuz, biyo-fiziksel ve sosyo-
ekonomik etkileri ÇED çalıĢmaları kapsamında incelenmiĢtir. Buna ek olarak; faaliyetin 
Türkiye‟de yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygunluğunun sağlanması ve projenin 
çevre ve insan sağlığına etkilerinin minimuma indirgenmesini sağlamak amacıyla “Çevre 
Yönetim Planı” kolaylaĢtırıcı olarak önem arz etmektedir. Böylece, projeyle ilgili etki 
azaltıcı önlemler, onaylanmıĢ planlar, izin, koĢul ve gerekleri dikkate alarak hazırlanan 
ÇED Raporu‟nda belirtilen dikkat edilmesi ve uyulması gerekli konular ve taahhütler ile 
uyum tam olarak sağlanmıĢ olacaktır. 

 

2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği‟nin 
18. Maddesi gereğince Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟ndan “ÇED Olumlu Kararı” alınan 
projelerin inĢaat, iĢletme ve iĢletme sonrası dönemlerinde, çevresel denetleme iĢleri 
konusunda uzman mühendisler ve proje yatırımına uygun uzmanlar tarafından 
yürütüleceği belirtilmekte olup, yönetmelik hükme gereği yerine getirilecektir. 
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Bu amaçla, Nihai ÇED Raporu‟na bağlı olarak, çevresel önem taĢıyan etkilerle ilgili 
konuları kapsayacak bir “Çevre Yönetim Sistemi (ÇYS)” hazırlanarak projede uygulamaya 
konulacaktır. 

 
Faaliyetin izlenmesi ile ilgili olarak hazırlanacak ÇYS; arazi hazırlığı ve inĢaat 

dönemi, iĢletme dönemi ve iĢletme sonrası dönem olmak üzere 3 baĢlıkta irdelenecektir. 
 
Ġzleme programının amacı, yukarıda bahsi geçen dönemlerde oluĢacak çevresel 

etkileri belirlemek üzere çevresel koĢullar ile ilgili verilerin toplanması olup, bu 
dönemlerdeki çalıĢmaların ilgili yönetmelikler ile uyumunun sağlanması ve çevre üzerine 
etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla projenin hava emisyonları, atıksular, gürültü, atıklar, 
hafriyat, izinler vb. iĢletim uygulamaları izlenecektir. Projenin izleme çalıĢmaları 
kapsamında aĢağıdaki konularla ilgili izleme çalıĢmaları yapılması önerilmektedir.  

 
Projenin tüm aĢamalarında, raporda yer alan tüm taahhütler, yüklenici kuruluĢ 

tarafından yerine getirilecek ve proje alanı civarındaki çevre halkına veya çevreye 
herhangi bir rahatsızlık verilmemesini garanti altına almak yüklenici kuruluĢun kendi 
sorumluluğu altında olacaktır. Bu dönemde ÇED Raporu‟nda belirtilen kısıtlamalar ve 
çevresel önem taĢıyan etkilerle ilgili aĢağıda belirtilen konularda, firmanın belirleyeceği bir 
sorumlu tarafından izleme çalıĢmasının gerçekleĢtirilmesi önerilmektedir. 

 
Bu kapsamda öncelikle söz konusu projenin planlama, inĢaat öncesi, inĢaat, iĢletme 

ve iĢletme sonrası dönemlerinde yürütülecek çalıĢmalardan kaynaklı çevresel etkiler ve bu 
etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak 
azaltıcı önlemler ve sorumlu kurum/kuruluĢ Tablo III.29.2.‟de detaylı olarak anlatılmıĢtır. 
Ayrıca proje için uygulanacak „‟Ġzleme Planı‟‟ (izlenecek parametreler, parametrenin 
izleneceği yer, nasıl ve ne zaman izleneceği ve sorumlu kurum/kuruluĢu) Tablo III.29.3.‟de 
verilmiĢtir.
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Tablo III.29.2. Önlemler Planı 
 

AġAMA KONU AZALTICI ÖNLEM SORUMLULUK 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 
Öncesi 

Tarım 
Alanlarının 
Tarım DıĢı 
Kullanımı 

Proje kapsamında tatlı su temin hattı, doğal gaz branĢman hattı ve tuzlu su deĢarj hattı boyunca inĢaat çalıĢmaları sonrasında 
tarımsal faaliyetler sürdürülebilecek olup, yüzey tesisleri ve sondaj lokasyonları gibi tarımsal kullanımın sağlanamayacağı alanlar için 
5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun 13. Maddesi gereği Toprak Koruma Projesi hazırlanarak Aksaray Ġl 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‟ne müracaat edilerek “Tarım DıĢı Kullanım Ġzni” alınacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 
Öncesi 

Zemin 
Emniyetinin 
Sağlanması 

Proje kapsamındaki tüm inĢaat çalıĢmaları; Mülga Bayındırlık Ġskan Bakanlığı‟nın 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat  

Tarihi, Kültürel 
ve Arkeolojik 
Varlıklar 

Projenin uygulama aĢamasında (arazi hazırlık ve inĢaat) herhangi bir kültür ve tabiat varlığına rastlanıldığında en yakın müze 
müdürlüğüne veya Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü‟ne haber verilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Müze Müdürlüğü,  
- Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü, 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Hafriyat 
ÇalıĢmaları 

Planlanan projenin arazi hazırlık ve inĢaat çalıĢmaları esnasınca yapılacak hafriyat çalıĢmaları 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı 
Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine 
uygun olarak gerçekleĢtirilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Ġlgili Belediye 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Bitkisel Üst 
Toprak 
Yönetimi 

Proje alanlarında yapılacak boru hattı, yüzey tesisleri ve sondaj alanları inĢaatlarındaki kazılardan önce üst toprak yeterli derinlikte 

(15-30 cm) sıyrılarak inĢaat sonrası eski haline getirme çalıĢmalarında kullanılmak üzere boru hatlarında inĢaat koridorunun iç yan 
kısmına, yüzey tesisleri ve sondaj alanlarında da kamulaĢtırma alanları içinde yer alacak alanlara depolanacaktır. Bu depolama 
faaliyetleri, bitkisel üst toprağın eski haline getirme çalıĢmalarına kadar stabil ve organik muhteviyatı ile birlikte tutulması için 
gerçekleĢtirilecek ve üst topraklar baĢka herhangi bir faaliyet için kullanılmayacaktır. Proje dahilinde üst toprak yönetimi Toprak ve 
Biyo-Restorasyon / Eski Haline Getirme Uzmanları tarafından sürekli olarak kontrol edilecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Flora Alanları 
ve Bitki Örtüsü 
Üzerine Olacak 
Etkiler 

Proje arazi hazırlığı ve inĢaat aĢamasında bitki türleri bitkisel toprak örtüsünün sıyrılmasından dolayı biyomas kaybına uğrayacaktır. 
Alanda ayrıca endemik bitki türleri söz konusudur. Bu bitkiler LR (lc) kategorisinde bulunup, herhangi bir tehdit altında değildir. 
Fakat Biyolojik çeĢitliliğin devamı için yapılacak kazılar veya toprak üstü çalıĢmalarda Bölüm III.2.‟de belirtildiği üzere üst toprağın 
sıyrılarak uygun koĢullarda depolanması, inĢaat çalıĢmalarından sonra da tekrar üst toprağın yayılması alanda bulunan birçok bitki 
türünün çimlenmesini ve sıyrılan alanın tekrar çimlenmesini sağlayacaktır. Bu Ģekilde alanda bulunan türlerin yok olması önlenecek 
ve aynı bitkiler ile tekrar örtünün meydana gelmesi sağlanmıĢ olacaktır. Ayrıca, inĢaat çalıĢmaları süresince Flora Uzmanları 
tarafından aylık belirli periyotlarda inceleme ve izleme faaliyetleri gerçekleĢtirilecek ve inĢaat faaliyetlerinin çevresindeki flora ve 
bitki örtüsüne etkilerinin olmadığından emin olunacaktır.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Fauna Bireyleri 
Üzerine Olacak 
Etkiler 

Proje inĢaat çalıĢmalarının proje alanları çevresinde bulunan hassas, koruma altındaki, vb. fauna bireylerine olan etkisinin 
belirlenmesi için inĢaat çalıĢmaları süresince Fauna Uzmanları tarafından aylık belirli periyotlarda inceleme ve izleme faaliyetleri 
gerçekleĢtirilecek ve inĢaat faaliyetlerinin çevresindeki faunaya etkilerinin olmadığından emin olunacaktır. Bu izlemeler ve gözlemler 
sırasında, fauna bireylerinin göç zamanı, göç yolları, üreme dönemi, üreme alanları vb. bilgiler derlenip geliĢtirilerek, inĢaat 
çalıĢmalarının bu bilgiler kapsamında gerekirse yeniden planlanması ve inĢaat faaliyetlerinin olası etkilerin azaltılması 
sağlanacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
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AġAMA KONU AZALTICI ÖNLEM SORUMLULUK 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Hava 
Emisyonları 

Arazi hazırlık çalıĢmaları esnasında “SKHKKY” Ek-1‟de belirtilen hususlara uyulacaktır. Arazide oluĢabilecek tozlanmayı minimuma 
indirgemek için, emisyon kaynağında, savurma yapmadan doldurma ve boĢaltma iĢlemlerinin yapılması, yolların ıslah edilmesi, 
malzeme taĢınması sırasında araçların üzerinin branda ile kapatılması ve malzemenin üst kısmının % 10 nemde tutulması gibi 
önlemler alınacaktır. Ayrıca proje kapsamında malzemelerin taĢınması esnasında yollarda tozun indirgenmesi amacıyla 
gerektiğinde arazöz ile yolların sulanması sağlanacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Araç 
Emisyonları 

Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için, 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği” uyarınca; kullanılacak tüm 
araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalıĢmalarda 
baĢka araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu‟na uygun Ģekilde çalıĢmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme 
standartlarına uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

TaĢkın Önleme 
ve Drenaj 

ĠnĢaat esnasında temel çukuru kazılırken kum-çakıl tabakası içerisindeki tünek sular ile yüzey sularının temele gelebileceği göz 
önüne alınarak gerekli pompaj tedbirleri alınacaktır. Ayrıca bodrum kat seviyelerinde yüzey ve sızıntı sulara karĢı gerekli izolasyon 
tedbirleri ile temel altlarında drenaj tedbirleri alınacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- DSĠ Bölge Müdürlüğü 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Atıksu  

Yüzey tesisi inĢaat alanı ve kamp sahaları atıksu arıtma tesisinde yaklaĢık 500 kiĢiden ve diğer evsel kullanımlardan 
kaynaklanacak 72 m

3
 atıksu arıtılacak ve alınan deĢarj izni sonrasında en yakın alıcı ortama deĢarj edilecektir. Atıksu deĢarj 

parametrelerinin alıcı ortam standartlarında olduğunun kontrolü için aylık alınacak arıtılmıĢ atıksu numuneleri ile atıksu analizleri 
yapılacaktır.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Atıksu  
Yüzey tesisi inĢaat alanı ve kamp sahaları haricinde gerçekleĢtirilen inĢaat faaliyetleri süresince portatif tuvalet ve banyolarda 
oluĢan evsel atıksular sızdırmaz atıksu tanklarında biriktirilerek vidanjörler vasıtasıyla arıtma tesisi ile sonlanan en yakın altyapı 
sistemine deĢarj edilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Hidrostatik Test 
Suları 

ĠnĢaat faaliyetleri süresince yapım ve montajı tamamlanan boru ve ekipmanların, sızdırmazlık ve basınç dayanımı ölçümleri için 
yapılacak olan hidrostatik test suları, yağ-gres ve AKM gibi kirletici parametrelerinin analizi sonrasında uygun alanlara deĢarj 
edilecektir. DeĢarj sırasında deĢarj ağzına jeomembran, vb. malzemelerle ve çöktürme hendeği, vb. yapılarla hidrotest suyu içinde 
olması muhtemel yağ-gres ve AKM gibi kirleticiler ön arıtıma tabi tutulacaktır.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Yağmur Suları 
ve TaĢkın 
Önleme 
Yapıları 

ĠnĢaat faaliyetleri süresince, inĢaat alanlarına düĢecek yağmur sularının bu sahalardan uygun Ģekilde drenajı için inĢaat alanlarında 
çevresel ve dahili yağmur suyu toplama sistemleri oluĢturulacak bu sistemlerin sonuna yapılacak çöktürme hendeği, vb. yapılarla 
yağmur sularında taĢınan sediment ve AKM gibi kirleticilerin deĢarj noktalarına ulaĢmaları önlenecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

 
Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

 
Katı Atık  

OluĢan atıklardan geri kazanımı mümkün olan (kağıt, plastik, metal vb.) ve geri kazanımı mümkün olmayan atıklar (organik atıklar 
vb.) ayrı ayrı toplanacak Ģekilde proje sahasının çeĢitli noktalarına yerleĢtirilen ağzı kapalı konteynırlarda (çöp kovalarında) 
biriktirilecektir. Geri kazanımı mümkün olan atıklar lisanslı geri kazanım firmalarına verilerek bertaraf edilecek; geri kazanımı 
mümkün olmayan atıklar ise Sultanhanı Belediyesi ve proje alanlarının geçtiği il ve ilçe belediyelerinin katı atık toplama sistemine 
verilerek bertaraf edilecektir. 
 
Bunlara ilaveten arazi hazırlama ve inĢaat çalıĢmalarından; parça demir, çelik, ambalaj malzemesi ve benzeri katı atıklarda oluĢacak 
olup, bu atıkların miktarı değiĢiklik göstereceğinden bir miktar belirlenememektedir. Ancak atıklar, hurda olarak toplanıp, proje alanı 
içinde uygun bir yerde (Ģantiye alanında) depo edilecek ve geri kazanımı mümkün olan atıklar yeniden kullanılacak ve/veya lisans 
almıĢ geri dönüĢüm firmalarına verilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan atıkların ise yine ilgili belediyenin katı atık toplama 
sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. 
 
Özetle, arazi hazırlık ve inĢaat aĢamasında çalıĢanlardan kaynaklanacak katı atıkların (yemek artığı vb.) denizlere, göllere ve 
benzeri alıcı ortamlara, caddelere ve ormanlara dökülmesinin yasak olduğu konusunda çalıĢanlar uyarılacak ve “Atık Yönetimi 
Yönetmeliği”nin öngördüğü hususlar yerine getirilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Sultanhanı Belediyesi 
- Ġl ve Ġlçe Belediyeleri 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 
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Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Ambalaj 
Atıkları 

Ambalaj kağıdı, pet ĢiĢe, cam ĢiĢe vb. atıklar ise “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 23. Maddesi uyarınca; kullanılan 
malzeme ve oluĢtuğu kaynağa bakılmaksızın, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı geri kazanım firmalarına verilerek 
değerlendirilecektir. Tehlikeli kapsamına giren ambalaj atıkları olması durumunda ise bu konuda lisanslı firmalara verilerek bertaraf 
sağlanacak olup, atıkların lisanslı araçlarla taĢınması yaptırılacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Tehlikesiz ve 
Ġnert Atıklar 

Proje inĢaat faaliyetleri süresince oluĢacak tehlikesiz ve inert atıklar, inĢaat alanlarında özel dizayn edilmiĢ alanlarda tutularak 
lisanslı firmalar vasıtasıyla bertaraf edilecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Firmalar 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Tehlikeli Atıklar 

Proje inĢaat faaliyetleri süresince oluĢacak bütün tehlikeli atıklar, inĢaat alanlarında bulunan merkezi atık depolama alanları içinde 
sızdırmaz zemin üzerinde özel olarak dizayn edilmiĢ, kapalı, drenajı olmayan ve havalandırmalı odalar içinde, etiketlenmiĢ 
alanlarda, geçici olarak depolanarak lisanslı tehlikeli atık taĢıma firmaları vasıtasıyla lisanslı tehlikeli atık geri kazanım, yakma ve 
düzenli depolama tesislerine gönderilecektir. Odalar etrafında yangın (yangın söndürücü, yangın vanası, vb.) ve dökülmelere 
(absorban malzeme, emici talaĢ, vb.) karĢı müdahale kitleri, kiĢisel koruyucu ekipmanlarla (maske, eldiven, gözlük, vb.) birlikte 
sürekli olarak hazır tutulacak ve olası sorunlara en kısa sürede müdahale pratiği kazanmak için Çevresel Müdahale Ekibi ve Acil 
Müdahale Ekibi tarafından belirli periyotlarla yangın ve çevresel kaza tatbikatları yapılacaktır.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Tehlikeli Atık 
Firmaları 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Tıbbi Atıklar 

Arazi hazırlık ve inĢaat aĢamasında çalıĢacak kiĢilerin sağlık sorunlarına müdahale etmek amacıyla yapılacak tedavi amaçlı revir 
ünitesinden oluĢacak atıkların miktarı belirlenememekle birlikte çok az miktarda olacağı tahmin edilmektedir. OluĢan tıbbi atıklar, 
25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nin 3. 
Bölümü‟nde belirtilen “tıbbi atıkların ayrılması, toplanması, taĢınması ve geçici depolanması” yükümlülükleri uyarınca diğer 
atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı firmalar ile protokol yapılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. OluĢan tıbbi atıkların, 
revir ünitesini iĢleten lisanslı sağlık firmaları tarafından ve/veya Aksaray Belediyesi‟nin Tıbbi Atık TaĢıma Lisanslı aracı tarafından 
tıbbi atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Tıbbi atıkların kaynağında ayrılması ve biriktirilmesi ile ilgili 
yönetmelik Ģartları yerine getirilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Sultanhanı Belediyesi 
- Aksaray Belediyesi 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Atık Yağlar 

ĠnĢaat aĢamasında çalıĢacak araçların bakım ve onarımları, yetkili servislerinde yapılacaktır. Ancak araçların tesis içerisinde bakım 
ve onarımının yapılma zorunluluğu ortaya çıkar ise herhangi bir atık yağın ortaya çıkması durumunda; söz konusu yağın toprağa 
ve/veya suya karıĢmasının önlenmesi amacı ile, atık yağ kapalı ve sızdırmasız metal bir kapta toplanarak 30.07.2008 tarih ve 
26952 Sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında lisans almıĢ geri 
kazanım firmasına sözleĢme dahilinde verilecektir. 
 

Araçların tesis içerisinde bakım ve onarımları yapılması durumunda; Ģantiye alanı içerisinde taban sızdırmazlığı sağlanmıĢ ve üzeri 
sundurma yapı ile kapatılmıĢ alanda yapılacak olup, yapılacak çalıĢmalar esnasında “08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi 
Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren “Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı KirlenmiĢ Sahalara Dair Yönetmelik” 
hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Bitkisel Atık 
Yağlar 

Tesis alanı içerisinde kurulacak olan yemekhanede oluĢacak kullanılmıĢ kızartmalık yağlar, diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve 
ağzı kapaklı bir kapta toplanacaktır. KullanılmıĢ kızartmalık yağları, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize 
ve benzeri alıcı ortamlara dökülmeyecektir. Bu bağlamda bitkisel atık yağların bertarafı için 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri yerine getirilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Bitkisel Atık 
Yağ Firması 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Atık Pil ve 
Aküler 

Ömrünü tamamlamıĢ pil ve akülerin, insan sağlığına ve çevreye zarar verecek Ģekilde doğrudan veya dolaylı olarak alıcı ortama 
verilmesinin önlenmesi için 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve 
Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”nin 13. Maddesinde belirtildiği üzere evsel atıklardan ayrı toplanarak biriktirilecek ve lisanslı 
toplama noktalarına ve geçici depolama yerlerine teslim edilerek bertaraf edilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 
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Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Ömrünü 
TamamlamıĢ 
Lastikler 

Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamıĢ diğer tüm lastikler, atıklardan ayrı olarak toplanması ve lisanslı firmalara satıĢı 
gerçekleĢtirilecektir. Bu kapsamda, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü 
TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği‟‟nin öngördüğü Ģartlar yerine getirilecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Yakıt, yağ ve 
Tehlikeli 
Maddelerin 
Depolanması 
ve TaĢınması 

ĠĢ Kanunu, Maddelerin ve KarıĢımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve Büyük 
Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereği inĢaat faaliyetleri süresince kullanılacak her türlü yakıt, yağ, 
kimyasallar, vb. tehlikeli maddeler; kamp, vb. yaĢam alanlarından uzakta, sızdırmaz zemin üzerinde özel olarak dizayn edilmiĢ, 
kapalı, drenajı olmayan ve havalandırmalı odalarda, etiketleri ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ile birlikte depolanacak ve oda 
etrafında yangın (yangın söndürücü, yangın vanası, vb.) ve dökülmelere (absorban malzeme, emici talaĢ, vb.) karĢı müdahale 
kitleri, kiĢisel koruyucu ekipmanlarla (maske, eldiven, gözlük, vb.) birlikte sürekli olarak hazır tutulacaktır 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Formasyon 
Atıkları, Sondaj 
Çamuru ve 
Tuzlu Su 
Çökeleği Olan 
Çözünmeyen 
Çamurlar 

Sondaj ve eritme faaliyetleri sırasında oluĢacak formasyon atıkları ve sondaj çamurları yine sondaj alanlarında bulunan, sızdırmaz, 
betonarme çamur havuzlarında geçici olarak biriktirilecek ve atık karakterizasyon tespiti sonrasında uygun atık kodu ile lisanslı 
firmalar vasıtasıyla bertaraf edilecektir. Yüksek klorür muhteviyatı nedeniyle eko-toksik karakterde olacağı öngörülen formasyon 
atıkları ve sondaj çamurları sucul ve toprak ortamlara kesinlikle deĢarj edilmeyecektir. Eritme faaliyetleri sonrasında oluĢan tuzlu 
suların tuzlu su havuzlarında beklemesi sonrası oluĢan çözünmeyen çamur çökelekleri de atık karakterizasyon tespiti sonrasında 
benzer metotlarla depolanacak ve bertaraf edilecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Firmalar 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Çamur Suları 
ve 
Çözünmeyen 
ÇıkıĢ Suları 

Sondaj faaliyetleri süresince oluĢacak formasyon atıkları ve sondaj çamurlarının bertarafı ve eritme faaliyetleri süresince ekipman 
değiĢimi sırasında oluĢacak çözünmeyen çamur suları sondaj alanlarında bulunan, sızdırmaz, betonarme çamur havuzlarında 
geçici olarak biriktirilecek ve atık karakterizasyon tespiti sonrasında uygun atık kodu ile lisanslı firmalar vasıtasıyla bertaraf 
edilecektir. Yüksek klorür ve sülfat muhteviyatı nedeniyle eko-toksik karakterde olacağı öngörülen çamur suları ve çözünmeyen 
çıkıĢ suları sucul ve toprak ortamlara kesinlikle deĢarj edilmeyecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Firmalar 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Tuzlu Sular 

Eritme faaliyetleri süresince açığa çıkacak tuzlu sular, yüzey tesislerinde bulunan tuzlu su havuzlarına alındıktan sonra burada 
cazibeli akıĢ ile Tuz Gölü Havzası‟na deĢarj edilecektir. Tuzlu suyun deĢarj hattı boyunca sürekli olarak izleme ve gözlem yapılarak 
hatta meydana gelen olası sızıntı ve taĢkınlar tespit edilerek derhal müdahalede bulunulacaktır. Tuzlu suların difüzörler vasıtasıyla 
deĢarjı sonrasında deĢarj noktasından, yakın birikintilerden ve uzak birikintilerden tuzlu su numuneleri alınarak tuzlu suyun fiziksel, 
kimyasal parametreleri ve anyon-katyon dengesi kontrol edilecektir. Aynı zamanda deĢarj edilen tuzlu suların Tuz Gölü Havzası 
toprak yapısına etkisinin belirlenmesi içinde de aylık olarak alınacak toprak numuneleriyle yapılacak analizler sonrasında toprak 
yapısında olması muhtemel değiĢimler izlenecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Yıkama Suları 
ve Yağlı Sular 

Proje inĢaat alanlarında kurulacak beton santralinde oluĢacak beton artıkları ve yıkama sularının proje alanlarında rastgele 
dökülmesi ve deĢarjı yasaklanacak ve beton yıkama suları santral alanına yapılacak kanallar vasıtasıyla çöktürme havuzlarında 
tutulacaktır. Yine atölyelerde oluĢacak yıkama suları da yağlı sularla birlikte yağ tutucudan geçirilerek yağlı su hattına ve/veya ana 
altyapı sistemine alınacaktır. Yağ tutucuda toplanan yağlar da tehlikeli atık yağ olarak lisanslı firmalar vasıtasıyla bertaraf 
edilecektir. Bu kirletici suların proje alanları etrafında su ve toprak ortamlarına deĢarjı ve bulaĢması kesinlikle önlenecek ve 
personele bu konu ile ilgili gerekli eğitimler verilecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Firmalar 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Gürültü ve 
TitreĢim 

Yapılacak çalıĢmalar hakkında yöre halkı önceden bilgilendirilecektir. Ġlgili yönetmelikte belirtilen çalıĢma saatlerinde inĢaat 
çalıĢmaları yürütülecektir. ĠnĢaat çalıĢmalarında aynı anda en az sayıda aracın çalıĢtırılması sağlanacaktır 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 



BOTAġ BORU HATLARI ĠLE PETROL TAġIMA A.ġ. TUZ GÖLÜ YERALTI DOĞAL GAZ DEPOLAMA TESĠSĠ 
 KAPASĠTE ARTIġI PROJESĠ NĠHAĠ ÇED RAPORU 

 

291 

AġAMA KONU AZALTICI ÖNLEM SORUMLULUK 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Personelin 
Konut ve Diğer 
Teknik/Sosyal 
Altyapı 
Ġhtiyaçları 

Personeller (özellikle vasıflı-vasıfsız iĢçiler) mümkün olduğu kadar yöreden temin edilecek olup, bölge dıĢından gelecek kiĢiler 
kamp sahasında konaklama ihtiyaçlarını giderebilecektir. ÇalıĢanların ihtiyaçları mümkün olduğunca kamp sahasından 
karĢılanmaya çalıĢılacak, mümkün olmadığı durumlarda ise en yakın yerleĢim merkezlerinden karĢılanacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ 
Güvenliği 

Projenin tatbikatına baĢlanmadan önce yatırımcı firma tarafından ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Planı oluĢturacaktır. ĠnĢaat çalıĢmalarında; 
yapı iĢyerlerinde alınacak asgari sağlık ve güvenlik Ģartlarını içeren, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkartılarak, 
05 Ekim 2013 tarih ve 28786 Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren „‟Yapı ĠĢlerinde ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği‟‟ 
hükümlerine uygun olarak inĢaat çalıĢmalarının yürütülmesi sağlanacaktır. 
 
Proje dahilinde arazi hazırlık, inĢaat, montaj, aĢamasında; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ve çıkartılacak tüzük ve yönetmenlikler ile ilgili mevzuata uyulacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

ġantiye 
Alanlarının 
Güvenliği 

Proje kapsamında bütün çalıĢma alanları tel çitlerle çevrili olacak ve giriĢ-çıkıĢları sürekli olarak kontrol altında tutulup izinsiz ve 
yetkisiz giriĢler engellenecektir. Aynı Ģekilde proje çalıĢmalarına ait malzeme ve ekipmanlar da tel çitle çevrili kontrollü alanlarda 
tutulacaktır.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma  

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

UlaĢım 

Proje kapsamında tüm ulaĢımın, mevcut yollardan yapılmasına, tedariklerin dönüĢümlü olarak getirilmelerinin sağlanmasına, 
kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınmasına, bakımları bitene dek 
çalıĢmalarda baĢka araçlar kullanılmasına, özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapılmasına dikkat edilecektir. Projenin 
tüm aĢamalarında, Karayolu Trafik Kanunu‟na (2918 sayılı), karayolları ile ilgili çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklere uygun Ģekilde 
çalıĢılacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma  

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Kamu 
Güvenliği 

Projenin can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi için yapılacak çalıĢmalar esnasında uyarı levhaları, bariyerler, Ģeritler vb. 
ekipmanlar yerleĢtirilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Arazi 
Hazırlık ve 
ĠnĢaat 

Eski Haline 
Getirme 
ÇalıĢmaları 

Proje inĢaat faaliyetleri kapsamında tamamlanan boru hatları yataklama, gömlekleme ve geri dolgusu tamamlandıktan sonra 
depolanmıĢ üst toprak ile kapatılarak eski haline getirilecektir. Eski haline getirme faaliyetlerinin baĢarılı olması için özellikle mera 
alanlarında gübreleme, tohumlama, vb. iyileĢtirme faaliyetleri de gerçekleĢtirilecektir. Bununla birlikte, proje inĢaat faaliyetleri 
süresince yerel halk ile ortak kullanılan tüm yollarda oluĢan hasar ve bozulmalar da inĢaat süresince yapılacak düzenli kontrollerle 
derhal onarılıp, eski haline getirme çalıĢmaları sırasında da yenilenerek projenin ortak kullanım alanlarına verdiği zararlar 
giderilecektir.   

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

ĠĢletme Atıksu  
Yüzey tesisi atıksu arıtma tesisinde yaklaĢık 100 kiĢiden ve diğer evsel kullanımlardan kaynaklanacak 14,4 m

3
 atıksu arıtılacak ve 

alınan deĢarj izni sonrasında en yakın alıcı ortama deĢarj edilecektir. Atıksu deĢarj parametrelerinin alıcı ortam standartlarında 
olduğunun kontrolü için aylık alınacak arıtılmıĢ atıksu numuneleri ile atıksu analizleri yapılacaktır.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme Yağmur Suları 
ĠĢletme süresince, iĢletme alanlarına düĢecek yağmur sularının bu sahalardan uygun Ģekilde drenajı için inĢaat alanlarında çevresel 
ve dahili yağmur suyu toplama sistemleri oluĢturulacak bu sistemlerin sonuna yapılacak çöktürme hendeği, vb. yapılarla yağmur 
sularında taĢınan sediment ve AKM gibi kirleticilerin deĢarj noktalarına ulaĢmaları önlenecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme 
Araç 
Emisyonları 

Araçlardan kaynaklanacak emisyonların da minimuma indirgenmesi için 30.11.2013 tarih ve 28837 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü ile Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği”; kullanılacak tüm araç ve 
ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınacak ve bakımları bitene dek çalıĢmalarda baĢka 
araçlar kullanılacaktır. Ayrıca Trafik Kanunu‟na uygun Ģekilde çalıĢmaları konusunda uyarılarak özellikle yükleme standartlarına 
uygun yükleme yapmalarına dikkat edilecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
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ĠĢletme 
Hava 
Emisyonları 

Tüm tesislerden kaynaklanacak emisyonlarla ilgili olarak “SKHKKY”de belirtilen sınır değerlere, koĢullara uyulacak ve gerekli 
tedbirler alınacaktır. 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren „‟Sanayi Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği‟‟nde (SKHKKY) belirtilen bütün hususlara uyulacaktır. Ayrıca AB sınır değerlerinin Türk Mevzuatına 
uyarlanmasından sonra bu sınır değerleri de sağlamak için gaz ve partiküllerin azaltılması noktasında günün teknolojik geliĢmeleri 
kullanılacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Çevre Yönetimi Genel 
Müdürlüğü 

ĠĢletme Katı Atık  

OluĢan atıklardan geri kazanımı mümkün olan (lastik, kağıt, plastik vb.) ve geri kazanımı mümkün olmayan atıklar (organik atıklar 
vb.) ayrı ayrı toplanacak Ģekilde proje sahasının çeĢitli noktalarına yerleĢtirilen ağzı kapalı konteynırlarda (çöp kovalarında) 
biriktirilecektir. Geri kazanımı mümkün olan atıklar lisanslı geri kazanım firmalarına verilerek bertaraf edilecek; geri kazanımı 
mümkün olmayan atıklar ise ilçe belediyelerinin katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilecektir. 
OluĢacak evsel nitelikli katı atıkların (yemek artıkları vb. organik atıklar) denizlere, göllere ve benzeri alıcı ortamlara, caddelere ve 
ormanlara dökülmesinin yasak olduğu konusunda çalıĢanlar uyarılacak ve “Atık Yönetimi Yönetmeliği”nin öngördüğü hususlar 
yerine getirilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Sultanhanı Belediyesi 
- Ġl ve Ġlçe Belediyeleri 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

ĠĢletme 
Ambalaj 
Atıkları 

Ambalaj kâğıdı, pet ĢiĢe, cam ĢiĢe vb. atıklar ise “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” 23. Maddesi uyarınca; kullanılan 
malzeme ve oluĢtuğu kaynağa bakılmaksızın, diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilecek ve lisanslı geri kazanım firmalarına satılarak 
değerlendirilecektir. Tehlikeli kapsamına giren ambalaj atıkları olması durumunda ise bu konuda lisanslı firmalara verilerek bertaraf 
sağlanacak olup, atıkların lisanslı araçlarla taĢınması yaptırılacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

ĠĢletme 
Tehlikesiz ve 
Ġnert Atıklar 

ĠĢletme süresince oluĢacak tehlikesiz ve inert atıklar, inĢaat alanlarında özel dizayn edilmiĢ alanlarda tutularak lisanslı firmalar 
vasıtasıyla bertaraf edilecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Firmalar 

ĠĢletme Tehlikeli Atıklar 

ĠĢletme süresince oluĢacak bütün tehlikeli atıklar, inĢaat alanlarında bulunan merkezi atık depolama alanları içinde sızdırmaz zemin 
üzerinde özel olarak dizayn edilmiĢ, kapalı, drenajı olmayan ve havalandırmalı odalar içinde, etiketlenmiĢ alanlarda, geçici olarak 
depolanarak lisanslı tehlikeli atık taĢıma firmaları vasıtasıyla lisanslı tehlikeli atık geri kazanım, yakma ve düzenli depolama 
tesislerine gönderilecektir. Odalar etrafında yangın (yangın söndürücü, yangın vanası, vb.) ve dökülmelere (absorban malzeme, 
emici talaĢ, vb.) karĢı müdahale kitleri, kiĢisel koruyucu ekipmanlarla (maske, eldiven, gözlük, vb.) birlikte sürekli olarak hazır 
tutulacak ve olası sorunlara en kısa sürede müdahale pratiği kazanmak için Çevresel Müdahale Timi ve Acil Müdahale Timi 
tarafından belirli periyotlarla yangın ve çevresel kaza tatbikatları yapılacaktır.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Tehlikeli Atık 
Firmaları 

ĠĢletme Tıbbi Atıklar 

ĠĢletme aĢamasında çalıĢacak kiĢilerin sağlık sorunlarına müdahale etmek amacıyla yapılacak tedavi amaçlı revir ünitesinden 
oluĢacak atıkların miktarı belirlenememekle birlikte çok az miktarda olacağı tahmin edilmektedir. OluĢan tıbbi atıklar, 25.01.2017 
tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği‟nin 3. Bölümü‟nde 
belirtilen “tıbbi atıkların ayrılması, toplanması, taĢınması ve geçici depolanması” yükümlülükleri uyarınca diğer atıklardan ayrı olarak 
biriktirilecek ve lisanslı firmalar ile protokol yapılarak bertaraf edilmesi sağlanacaktır. OluĢan tıbbi atıkların, revir ünitesini iĢleten 
lisanslı sağlık firmaları tarafından ve/veya Aksaray Belediyesi‟nin Tıbbi Atık TaĢıma Lisanslı aracı tarafından tıbbi atık toplama 
sistemine verilerek bertaraf edilmesi sağlanacaktır. Tıbbi atıkların kaynağında ayrılması ve biriktirilmesi ile ilgili yönetmelik Ģartları 
yerine getirilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Sultanhanı Belediyesi 
- Aksaray Belediyesi 

ĠĢletme Atık Yağlar 

Proje kapsamında kullanım ömrünü tamamlamıĢ atık yağların bertarafı, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete‟de 
yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”nin 2. Bölümünde belirtildiği Ģekilde lisanslı bertaraf tesislerinde 
gerçekleĢtirilecektir. Ayrıca atık yağlar vb. tehlikeli maddelerle kontamine olmuĢ katı atıklar, lisanslı tehlikeli atık bertaraf tesisine 
gönderilerek bertaraf edilecektir. 
 

Bertaraf tesislerine aktarılıncaya kadar “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 4. Ve 5. Bölümlerde öngörülen Ģartlar sağlanarak, 
iĢletme içinde, standartlara uygun geçici depolarda kategorilerine uygun ayrı ayrı depolanacak ve taĢınmaları sağlanacaktır. Atık 
yağların bertaraf tesislerine taĢınması lisanslı bir taĢıyıcı vasıtası ile yapılacaktır. “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” 9. 
Maddesinde belirtildiği üzere atık yağ üreticisinin yükümlülüklerine harfiyen uyulacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

ĠĢletme 
Bitkisel Atık 
Yağlar 

Tesis alanı içerisinde kurulacak olan yemekhanede oluĢacak kullanılmıĢ kızartmalık yağlar, diğer atıklardan ayrı olarak temiz ve 
ağzı kapaklı bir kapta toplanacaktır. KullanılmıĢ kızartmalık yağları, çevrenin korunması amacıyla kanalizasyona, toprağa, denize 
ve benzeri alıcı ortamlara dökülmeyecektir. Bu bağlamda bitkisel atık yağların bertarafı için 06.06.2015 tarih ve 29378 sayılı Resmi 
Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri yerine getirilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Bitkisel Atık 
Yağ Firması 
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ĠĢletme 
Atık Pil ve 
Aküler 

ĠĢletmede kullanım ömrünü tamamlamıĢ pil ve akülerin, insan sağlığına ve çevreye zarar verecek Ģekilde doğrudan veya dolaylı 
olarak alıcı ortama verilmesinin önlenmesi için 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi Gazete‟de yayınlanarak yürürlüğe giren “Atık 
Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”nin 13. Maddesinde belirtildiği üzere evsel atıklardan ayrı toplanarak biriktirilecek ve 
lisanslı toplama noktalarına ve geçici depolama yerlerine teslim edilerek bertaraf edilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

ĠĢletme 
Ömrünü 
TamamlamıĢ 
Lastikler 

Bisiklet ve dolgu lastikleri hariç, ömrünü tamamlamıĢ diğer tüm lastikler, atıklardan ayrı olarak toplanması ve lisanslı firmalara satıĢı 
gerçekleĢtirilecektir. Bu kapsamda, 25.11.2006 tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü 
TamamlamıĢ Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği‟‟nin öngördüğü Ģartlar yerine getirilecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

ĠĢletme 

Yakıt, yağ ve 
Tehlikeli 
Maddelerin 
Depolanması 
ve TaĢınması 

ĠĢ Kanunu, Maddelerin ve KarıĢımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ve Büyük 
Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik gereği inĢaat faaliyetleri süresince kullanılacak her türlü yakıt, yağ, 
kimyasallar, vb. tehlikeli maddeler; iĢletme yaĢam alanlarından uzakta, sızdırmaz zemin üzerinde özel olarak dizayn edilmiĢ, kapalı, 
drenajı olmayan ve havalandırmalı odalarda, etiketleri ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formları ile birlikte depolanacak ve oda etrafında 
yangın (yangın söndürücü, yangın vanası, vb.) ve dökülmelere (absorban malzeme, emici talaĢ, vb.) karĢı müdahale kitleri, kiĢ isel 
koruyucu ekipmanlarla (maske, eldiven, gözlük, vb.) birlikte sürekli olarak hazır tutulacaktır 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme 
Yıkama Suları 
ve Yağlı Sular 

ĠĢletme alanlarındaki atölyelerde oluĢacak yıkama suları, yağlı sularla birlikte yağ tutucudan geçirilerek yağlı su hattına ve/veya ana 
altyapı sistemine alınacaktır. Yağ tutucuda toplanan yağlar da tehlikeli atık yağ olarak lisanslı firmalar vasıtasıyla bertaraf 
edilecektir. Bu kirletici suların iĢletme alanları etrafında su ve toprak ortamlarına deĢarjı ve bulaĢması kesinlikle önlenecek ve 
personele bu konu ile ilgili gerekli eğitimler verilecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Firmalar 

ĠĢletme  
Gürültü ve 
TitreĢim 

Tesislerin faaliyete geçmesinden sonra gürültü ölçümleri yapılacak olup, gürültü ölçüm sonuçlarında gürültünün sınır değerlerinin 
üzerinde çıkması halinde çalıĢanlara 6331 sayılı “ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nda belirtilen, kulaklık, kulak tıkaçları, vb. gibi 
koruyucu giysiler ve gereçler sağlanacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme 
ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ 
Güvenliği 

Projenin iĢletme aĢamasında insan sağlığına yönelik muhtemel tüm risklerin önlenmesi amacıyla yönetmeliklerce belirlenmiĢ tüm 
sağlık ve güvenlik kurallarına ve iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konusunda 6331 sayılı ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‟nun ilgili 
mevzuatına uyulacaktır. Proje dahilinde ayrıca 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve bu kanunlara istinaden çıkarılan ve 
çıkartılacak tüzük ve yönetmenlikler ile ilgili mevzuata uyulacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme 
Yangın Koruma 
Sistemi 

ĠĢletme alanlarındaki tüm yangınla mücadele ekipmanları yasal mevzuatlardaki periyotlarda kontrol edilerek olası yangın 
müdahalelerine hazır halde tutulacaktır. Ayrıca belirlenecek risk değerlendirme tabloları ve acil müdahale planları kapsamında 
periyodik tatbikatlarla olaylara müdahale tepki süresi azaltılacaktır.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme 
Sızıntı ve 
Patlama 

ĠĢletme alanlarındaki olası gaz sızıntı ve patlama riskleri belirlenecek risk değerlendirme tabloları ve acil müdahale planları 
kapsamında sıkı bir Ģekilde takip edilecektir.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme 
Kamu 
Güvenliği 

Projenin can ve mal kaybına sebebiyet vermemesi için yapılacak çalıĢmalar esnasında uyarı levhaları, bariyerler, Ģeritler vb. 
ekipmanlar yerleĢtirilecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme  UlaĢım 

Proje kapsamında tüm ulaĢımın, mevcut yollardan yapılmasına, tedariklerin dönüĢümlü olarak getirilmelerinin sağlanmasına, 
kullanılacak tüm araç ve ekipmanların rutin kontrolleri yaptırılarak bakım gereken araçlar bakıma alınmasına, bakımları bitene dek 
çalıĢmalarda baĢka araçlar kullanılmasına, özellikle yükleme standartlarına uygun yükleme yapılmasına dikkat edilecektir. Projenin 
tüm aĢamalarında, Karayolu Trafik Kanunu‟na (2918 sayılı), karayolları ile ilgili çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklere uygun Ģekilde 
çalıĢılacaktır. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
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AġAMA KONU AZALTICI ÖNLEM SORUMLULUK 

ĠĢletme  

Personelin 
Konut ve Diğer 
Teknik/Sosyal 
Altyapı Ġhtiyacı 

Personeller mümkün olduğu kadar yöreden temin edilecek olup, bölge dıĢından gelecek kiĢiler için de konut ve diğer teknik/sosyal 
altyapı ihtiyaçları yakın yerleĢim yerlerinden sağlanacaktır.  

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme Peyzaj  Proje uhdesinde görsel kirliliğin ortadan kaldırılması için peyzaj düzenlemesi yapılacaktır. 
- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme 
Eski Haline 
Getirme 
ÇalıĢmaları 

Proje inĢaat faaliyetleri kapsamında tamamlanan tüm geçici yapıların ve sondaj alanlarının etrafı depolanmıĢ üst toprak ile 
kapatılarak eski haline getirilecektir. Eski haline getirme faaliyetlerinin baĢarılı olması için özellikle mera alanlarında gübreleme, 
tohumlama, vb. iyileĢtirme faaliyetleri de gerçekleĢtirilecektir. Bununla birlikte, proje inĢaat faaliyetleri süresince yerel halk ile ortak 
kullanılan tüm yollarda oluĢan hasar ve bozulmalar da onarılıp, yenilenerek projenin ortak kullanım alanlarına verdiği zararlar 
giderilecektir.   

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢletme 
Sonrası 

ĠĢletmenin 
Faaliyete 
Kapatıldıktan 
Sonra 
Olabilecek ve 
Süren Etkiler 
Ġle Alınacak 
Önlemler 

 
Projenin ekonomik ömrü sonunda o günün ekonomik ve sosyal koĢullarına uygun olarak bir politika oluĢturulacaktır. Bu bağlamda, 
süre sonunda depolama ekipmanları modernize edilerek yeniden aynı kullanımla ülke ekonomisine hizmet verebilir. 
 
Arazi hazırlık çalıĢmaları baĢlamadan önce tesis ünitelerinin yapılacağı alanların fotoğrafları çekilerek alanın mevcut görsel durumu 
ortaya konacaktır. ĠĢletme faaliyete kapandıktan sonra bu alanlar aslına uygun olarak bitkilendirme faaliyetleri ile gerçeğe uygun 
Ģekilde düzenlenecektir. 

- BOTAġ Boru Hatları ile 
Petrol taĢıma A.ġ. 
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Tablo III.29.3. Ġzleme Planı 
 

AĢama 
Hangi Parametre 

Ġzlenecektir? 
Ġzlenecek Parametre 

Nerededir? 
Parametreler Nasıl Ġzlenecektir. 

Ġzleme Ekipmanının Tipi 

Parametreler Ne Zaman 
Ġzlenecektir-Ġzleme veya 

Sürekli Ölçüm 

Parametre Neden 
Ġzlenmektedir? 

Sorumlu Kurum/ 
KuruluĢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arazi 

Hazırlık ve 

ĠnĢaat 

Dönemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarım Alanlarının 
Tarım DıĢı 
Kullanımı Ġçin Ġzin 

Proje üniteleri ve 
ekipmanlarının tarım 
arazisine giriĢimi durumunda 

Görsel, yazılı izin ile Arazi hazırlık ve inĢaat 
çalıĢmaları öncesinde 

Tarım alanlarının izinsiz 
olarak tarım dıĢı amaçla 
kullanımının önlenmesi 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- Ġl Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Müdürlüğü 

Zemin Emniyetinin 
Sağlanması, 

Tüm proje ünitelerinde 
Sondaj makineleri ve zemin 
laboratuvarlarında yapılacak ölçüm ve 
analizler 

Arazi hazırlık ve inĢaat 
çalıĢmaları öncesinde 

Mülga Bayındırlık Ġskan 
Bakanlığı‟nın 
03.05.2007 tarih ve 
26511 sayılı Resmi 
Gazete‟ de 
yayımlanarak yürürlüğe 
giren “Afet Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar 
Hakkında Yönetmelik”  
hükümleri gereğince 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 

Tarihi, kültürel ve 
arkeolojik 
varlıklar 

Tüm proje ünitelerinde Gözlemsel 
Kültürel ve Arkeolojik 
varlığa rastlanıldığı 
durumda 

Kültür ve arkeolojik 
varlıkların korunması 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma, 
- Müze Müdürlüğü, 
- Koruma Bölge Kurulu 
Müdürlüğü 

Hafriyat 
ÇalıĢmaları 

Tüm proje ünitelerinde; boru 
hattı, yüzey tesisleri, sondaj 
alanlarında yapılan tüm 
kazılarda 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma 
Hafriyat çalıĢmaları 
süresince sürekli, 

Hafriyat Toprağı, ĠnĢaat 
ve Yıkıntı Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği‟ne 
uyumluluk gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Ġl, Ġlçe ve Belde 
Belediyeleri 

Bitkisel Üst 
Toprak Yönetimi 

Tüm proje ünitelerinde; boru 
hattı, yüzey tesisleri, sondaj 
alanlarında yapılan tüm 
kazılarda 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma 
Kazı çalıĢmaları süresince 
sürekli, 

Üst toprağın eski haline 
getirme çalıĢmalarına 
kadar stabil ve organik 
muhteviyatı ile birlikte 
tutulması 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Flora Alanları ve 
Bitki Örtüsü 
Üzerine Olacak 
Etkiler 

Proje alanlarının çevresinde 
Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma, gözlem 
materyalleri 

Aylık belirli periyotlarda 

Proje inĢaat 
çalıĢmalarının, proje 
alanları çevresinde 
bulunan hassas, 
koruma altındaki, vb. 
flora ve bitki örtüsüne 
olan etkisinin 
gözlenmesi ve olası 
etkilerin azaltılması 
faaliyetleri  

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
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AĢama 
Hangi Parametre 

Ġzlenecektir? 
Ġzlenecek Parametre 

Nerededir? 
Parametreler Nasıl Ġzlenecektir. 

Ġzleme Ekipmanının Tipi 

Parametreler Ne Zaman 
Ġzlenecektir-Ġzleme veya 

Sürekli Ölçüm 

Parametre Neden 
Ġzlenmektedir? 

Sorumlu Kurum/ 
KuruluĢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arazi 

Hazırlık ve 

ĠnĢaat 

Dönemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fauna Bireyleri 
Üzerine Olacak 
Etkiler 

Proje alanlarının çevresinde 
Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma, gözlem 
materyalleri 

Aylık belirli periyotlarda 

Proje inĢaat 
çalıĢmalarının proje 
alanları çevresinde 
bulunan hassas, 
koruma altındaki, vb. 
fauna bireylerine olan 
etkisinin gözlenmesi, 
göç zamanı, göç yolları, 
üreme dönemi, üreme 
alanları vb. bilgilerin 
derlenerek, inĢaat 
çalıĢmalarının 
planlanması ve olası 
etkilerin azaltılması 
faaliyetleri  

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Hava Emisyonları 
Tüm proje üniteleri inĢaat 
çalıĢmalarında ve eriĢim 
yollarında 

Gözlemsel ve Toz emisyonları için 
Yeterlilik AlmıĢ ve Akredite OlmuĢ Firma 
Tarafından Ölçümler Yapılarak, 

Hafriyat çalıĢmaları ve 
eriĢim yolu kullanımları 
süresince tüm proje 
alanlarında, 3 ayda bir 
çöken toz ve partikül 
madde ölçümü ve 
Ģikayetin olduğu her 
zaman, 

Çevre ve çalıĢanlarının 
korunması için 
SKHKKY, ĠĢ Sağlığı ve 
Güvenliği Yönetmeliği 
gereği   

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Araç Emisyonları 
ĠnĢaat araç ve 
ekipmanlarında 

Egzoz emisyon ölçüm cihazları 
Araçların periyodik 
bakımlarında 

Egzoz Gazı Emisyonu 
Kontrolü ile Benzin ve 
Motorin Kalitesi 
Yönetmeliği‟ne 
uyumluluk 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Atıksu 
Yüzey tesisi inĢaat alanı ve 
kamp alanları atıksu arıtma 
tesisi 

Atıksuda, Yeterlilik AlmıĢ ve Akredite 
OlmuĢ Firma Tarafından Ölçümler 
Yapılarak 

Aylık 

Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği ile Çevre 
Ġzin ve Lisans 
Yönetmeliği Gereğince, 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Atıksu 
ĠnĢaat alanlarındaki 
sızdırmaz atıksu tankları 

Gözlemsel Günlük 

Atıksuların düzenli 
olarak alınarak arıtma 
ile sonlanan altyapı 
sistemlerine deĢarj 
edilmesi  

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
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AĢama 
Hangi Parametre 

Ġzlenecektir? 
Ġzlenecek Parametre 

Nerededir? 
Parametreler Nasıl Ġzlenecektir. 

Ġzleme Ekipmanının Tipi 

Parametreler Ne Zaman 
Ġzlenecektir-Ġzleme veya 

Sürekli Ölçüm 

Parametre Neden 
Ġzlenmektedir? 

Sorumlu Kurum/ 
KuruluĢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arazi 

Hazırlık ve 

ĠnĢaat 

Dönemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hidrostatik Test 
Suları 

Boru ve ekipmanların 
hidrostatik testleri süresince  

Gözlemsel, deneysel Sürekli 

Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği ve Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü ve 
Noktasal Kaynaklı 
KirlenmiĢ Sahalara Dair 
Yönetmelik gereğince 
hidrostatik test sularının 
yağ-gres ve AKM 
analizleri sonrasında 
kontrollü deĢarjı 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Yağmur Suları Proje Alanlarında Gözlemsel Sürekli 

Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği ve Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü ve 
Noktasal Kaynaklı 
KirlenmiĢ Sahalara Dair 
Yönetmelik gereğince 
yağmur sularının uygun 
toplama ve drenaj 
sistemleri ile proje 
alanları çevresine ve 
doğal drenajlara 
kontrollü deĢarjı 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Katı Atık ve 
Ambalaj Atıkları 

Proje inĢaatı süresince 
çalıĢma alanlarında 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Atık Yönetimi 
Yönetmeliği gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma, 
- Sultanhanı 
Belediyesi, 
- Aksaray Belediyesi, 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

Tehlikesiz ve 
Ġnert Atıklar  

Proje inĢaatı süresince 
çalıĢma alanlarında 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Atık Yönetimi 
Yönetmeliği gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma, 
- Sultanhanı 
Belediyesi, 
- Aksaray Belediyesi, 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 
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AĢama 
Hangi Parametre 

Ġzlenecektir? 
Ġzlenecek Parametre 

Nerededir? 
Parametreler Nasıl Ġzlenecektir. 

Ġzleme Ekipmanının Tipi 

Parametreler Ne Zaman 
Ġzlenecektir-Ġzleme veya 

Sürekli Ölçüm 

Parametre Neden 
Ġzlenmektedir? 

Sorumlu Kurum/ 
KuruluĢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arazi 

Hazırlık ve 

ĠnĢaat 

Dönemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tehlikeli Atıklar  
Proje inĢaatı süresince 
çalıĢma alanlarında 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Atık Yönetimi 
Yönetmeliği gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma, 
- Lisanslı Tehlikeli Atık 
Firması 

Tıbbi Atıklar Revirde Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- Aksaray Belediyesi 
- Lisanslı Tıbbi Atık 
TaĢıyıcı Firma 

Atık Yağlar 
Araç bakım onarım ve 
istasyonunda, 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Atık Yağların Kontrolü 
Yönetmeliği gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma, 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

Bitkisel Atık 
Yağlar 

Yemekhanelerde Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Bitkisel Atık Yağların 
Kontrolü Yönetmeliği 
gereğince 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma, 
- Lisanslı Bitkisel Atık 
Yağ Geri Kazanım 
Firması 

Atık Pil ve 
Akümülatörler 

Proje inĢaat alanlarında Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 

Atık Pil ve 
Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 
gereğince 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

Ömrünü 
TamamlamıĢ 
Lastikler (ÖTL) 

Proje inĢaat alanlarında Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Ömrünü TamamlamıĢ 
Lastiklerin Kontrolü 
Yönetmeliği gereğince 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 
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AĢama 
Hangi Parametre 

Ġzlenecektir? 
Ġzlenecek Parametre 

Nerededir? 
Parametreler Nasıl Ġzlenecektir. 

Ġzleme Ekipmanının Tipi 

Parametreler Ne Zaman 
Ġzlenecektir-Ġzleme veya 

Sürekli Ölçüm 

Parametre Neden 
Ġzlenmektedir? 

Sorumlu Kurum/ 
KuruluĢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arazi 

Hazırlık ve 

ĠnĢaat 

Dönemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yakıt, Yağ ve 
Tehlikeli 
Maddelerin 
Depolanması ve 
TaĢınması 

Proje inĢaatı süresince 
çalıĢma alanlarında 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 

ĠĢ Kanunu,  
 
Maddelerin ve 
KarıĢımların 
Sınıflandırılması, 
Etiketlenmesi ve 
Ambalajlanması 
Hakkında Yönetmelik 
ve  
 
Büyük Endüstriyel 
Kazaların Kontrolü 
Hakkında Yönetmelik 
gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma, 

Formasyon 
Atıkları, Sondaj 
Çamuru ve Tuzlu 
Su Çökeleği Olan 
Çözünmeyen 
Çamurlar 

Proje inĢaatı süresince 
sondaj alanlarındaki 
sızdırmaz çamur 
havuzlarında 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 

Su Kirliliği ve Kontrolü 
Yönetmeliği ve Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü ve 
Noktasal Kaynaklı 
KirlenmiĢ Sahalara Dair 
Yönetmelik gereğince  

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma, 
- Lisanslı Atık Firması 

Çamur Suları ve 
Çözünmeyen 
ÇıkıĢ Suları 

Proje inĢaatı süresince 
sondaj alanlarındaki 
sızdırmaz çamur ve çıkıĢ 
suyu havuzlarında 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 

Su Kirliliği ve Kontrolü 
Yönetmeliği ve Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü ve 
Noktasal Kaynaklı 
KirlenmiĢ Sahalara Dair 
Yönetmelik gereğince  

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Atık Firması 

Tuzlu Sular 
Proje inĢaatı süresince tuzlu 
su havuzlarında ve tuzlu su 
deĢarj alanlarında 

Gözlemsel, deneysel Haftalık 

Su Kirliliği ve Kontrolü 
Yönetmeliği ve Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü ve 
Noktasal Kaynaklı 
KirlenmiĢ Sahalara Dair 
Yönetmelik gereğince 
tuzlu suların fiziksel ve 
kimyasal analizleri 
sonrasında kontrollü 
deĢarjı 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma, 
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AĢama 
Hangi Parametre 

Ġzlenecektir? 
Ġzlenecek Parametre 

Nerededir? 
Parametreler Nasıl Ġzlenecektir. 

Ġzleme Ekipmanının Tipi 

Parametreler Ne Zaman 
Ġzlenecektir-Ġzleme veya 

Sürekli Ölçüm 

Parametre Neden 
Ġzlenmektedir? 

Sorumlu Kurum/ 
KuruluĢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arazi 

Hazırlık ve 

ĠnĢaat 

Dönemi 

Yıkama suları ve 
yağlı sular 

Proje inĢaatı süresince 
inĢaat alanlarında bulunan 
atölyelerde ve beton 
santralinde 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma ve yağ 
tutucu 

Günlük 

Proje alanlarında 
oluĢan yıkama suları ve 
yağlı suların yağ tutucu, 
çöktürme havuzu, vb. 
uygun ön arıtım 
teknikleri ana altyapı 
sistemi ve alıcı ortam 
kriterlerine uygunluğu 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
- Lisanslı Atık Firması 

Gürültü 

ÇalıĢma alanlarında ve 
çalıĢma alanlarının 
çevresindeki hassas 
alanlarda,  

Gürültü ve TitreĢim Ölçüm Cihazıyla,  

Yeterlilik AlmıĢ ve Akredite OlmuĢ Firma 

Tarafından gürültü ölçümü yapılacaktır. 

 

Gürültü, ayda bir veya 

ġikayetin Olduğu 

Durumda, 

 

TitreĢim, kazık çakma vb. 

TitreĢim oluĢturan çalıĢma 

döneminde veya Ģikayetin 

olduğu durumda, 

Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği 
gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ 
Güvenliği 

Tüm çalıĢmalarda Yazılı, çalıĢanlara tebliğ edilerek rapor ile Sürekli ĠĢ Kanunu gereği 
- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

ġantiye 
Alanlarının 
Güvenliği 

Proje Alanlarında Gözlemsel Sürekli 
ġantiye alanı, malzeme, 
ekipman ve personel 
güvenliği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

UlaĢım Tesis Ġçi ve tesis dıĢı yolarda Gözlemsel Sürekli 
Can ve Mal güvenliği, 
Karayolu Trafik Kanunu 
gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Eski Haline 
Getirme 
Faaliyetleri 

Boru hatları, geçici proje 
alanları ve çevresinde 

Gözlemsel Sürekli 
Mera Kanunu ve Tarım 
Arazilerinin Islahı gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 
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AĢama 
Hangi Parametre 

Ġzlenecektir? 
Ġzlenecek Parametre 

Nerededir? 
Parametreler Nasıl Ġzlenecektir. 

Ġzleme Ekipmanının Tipi 

Parametreler Ne Zaman 
Ġzlenecektir-Ġzleme veya 

Sürekli Ölçüm 

Parametre Neden 
Ġzlenmektedir? 

Sorumlu Kurum/ 
KuruluĢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ĠĢletme 

Dönemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atıksu 
ĠĢletme alanındaki yüzey 
tesisleri atıksu arıtma tesisi 

Gözlemsel, deneysel Aylık 

Su Kirliliği ve Kontrolü 
Yönetmeliği ‟ne göre 
deĢarj standartlarının 
sağlanması 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 

Yağmur Suları ve 
TaĢkın Önleme 
ve Drenaj 
Yapıları 

ĠĢletme alanlarında Gözlemsel Sürekli 

Su Kirliliği ve Kontrolü 
Yönetmeliği ve Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü ve 
Noktasal Kaynaklı 
KirlenmiĢ Sahalara Dair 
Yönetmelik gereğince 
yağmur sularının uygun 
toplama ve drenaj 
sistemleri ile proje 
alanları çevresine ve 
doğal drenajlara 
kontrollü deĢarjı 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma 

Katı Atık ĠĢletme alanlarında Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Atık Yönetimi 
Yönetmeliği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 

Ambalaj Atıkları ĠĢletme alanlarında Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Ambalaj Atıklarının 
Kontrolü Yönetmeliği 
gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

Tehlikesiz ve 
Ġnert Atıklar  

ĠĢletme alanlarında Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Atık Yönetimi 
Yönetmeliği gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- Sultanhanı 
Belediyesi, 
- Aksaray Belediyesi, 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

Tehlikeli Atıklar  ĠĢletme alanlarında Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Atık Yönetimi 
Yönetmeliği gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Tehlikeli Atık 
Firması 
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AĢama 
Hangi Parametre 

Ġzlenecektir? 
Ġzlenecek Parametre 

Nerededir? 
Parametreler Nasıl Ġzlenecektir. 

Ġzleme Ekipmanının Tipi 

Parametreler Ne Zaman 
Ġzlenecektir-Ġzleme veya 

Sürekli Ölçüm 

Parametre Neden 
Ġzlenmektedir? 

Sorumlu Kurum/ 
KuruluĢ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ĠĢletme 

Dönemi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tıbbi Atıklar Revirde Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Tıbbi Atıkların Kontrolü 
Yönetmeliği gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- Aksaray Belediyesi 
- Lisanslı Tıbbi Atık 
TaĢıyıcı Firma 

Atık Yağlar 

ĠĢletme alanında bulunan 
kompresör, makine ve 
ekipmanların bakım ve 
onarımları süresince 

Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 
Atık Yağların Kontrolü 

Yönetmeliği gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

Bitkisel Atık 
Yağlar 

Yemekhanelerde Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Günlük 

Bitkisel Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği 

gereğince 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- TaĢeron Firma, 
- Lisanslı Bitkisel Atık 
Yağ Geri Kazanım 
Firması 

Atık Pil ve 
Akümülatörler 

ĠĢletme alanlarında Görsel tetkik, kayıt ve rapor tutma Sürekli 

Atık Pil ve 
Akümülatörlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 
gereğince 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
- Lisanslı Geri Kazanım 
Firması 

Araç Emisyonları Araç ve iĢ makinelerinde Egzoz emisyon ölçüm cihazları Periyodik bakımlarda 

Egzoz Gazı Emisyonu 
Kontrolü ile Benzin ve 
Motorin Kalitesi 
Yönetmeliği ile 
uyumluluk 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 

Emisyonlar En yakın yerleĢim yerinde 
Yeterlilik almıĢ ve akredite olmuĢ firma 
tarafından ölçümler yapılarak 

ġikayet söz konusu 
olduğunda  

ĠĢletmenin çevre 
üzerine olası hava 
kirletici etkilerinin 
önlenmesi için 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 

Gürültü 

ĠĢletme çalıĢma alanlarında 
ve çalıĢma alanlarının 
çevresinde bulunan hassas 
alanlarda, 

Gözlemsel ve gerektiğinde Gürültü Ölçüm 
Cihazıyla,  Yeterlilik AlmıĢ ve Akredite 
OlmuĢ Firma Tarafından Ölçümler 
Yapılarak gürültü ölçümü yapılacaktır. 

ġikayetin Olduğu 
Durumda 

Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği 
ve  
ĠĢ Sağlığı ve güvenliği 
gereği, 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 

ĠĢ Sağlığı ve ĠĢ 
Güvenliği 

Tüm çalıĢmalarda Yazılı, çalıĢanlara tebliğ edilerek rapor ile Sürekli ĠĢ Kanunu gereği 
- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 

Yangın Koruma 
Sistemi 

ĠĢletme alanlarında Görsel ve düzenli tatbikatlarla 
Ġlk olarak aylık, 
sonrasında 3 aylık 
dönemlerde 

ĠĢ Kanunu gereği 
- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 
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AĢama 
Hangi Parametre 

Ġzlenecektir? 
Ġzlenecek Parametre 

Nerededir? 
Parametreler Nasıl Ġzlenecektir. 

Ġzleme Ekipmanının Tipi 

Parametreler Ne Zaman 
Ġzlenecektir-Ġzleme veya 

Sürekli Ölçüm 

Parametre Neden 
Ġzlenmektedir? 

Sorumlu Kurum/ 
KuruluĢ 

 
 
 
 
 
 
ĠĢletme 

Dönemi 

Sızıntı ve 
Patlama 

ĠĢletme alanlarında Gözlemsel Sürekli ĠĢ Kanunu gereği 
- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 

UlaĢım Tesis içi ve tesis dıĢı yolarda Gözlemsel Sürekli 
Can ve Mal Güvenliği, 
Karayolu Trafik Kanunu 
gereği, 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 

Eski Haline 
Getirme 
Faaliyetleri  

ĠĢletme alanları ve 
çevresinde 

Gözlemsel Sürekli 
Mera Kanunu ve Tarım 
Arazilerinin Islahı gereği 

- BOTAġ Boru Hatları 
ile Petrol taĢıma A.ġ. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BÖLÜM IV 
 

HALKIN KATILIMI 
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BÖLÜM IV: HALKIN KATILIMI 
(Halkın  Katılımı  Sonrasında  Proje  Kapsamında  Yapılan  DeğiĢiklikler,  Bu  

Konuda Verilebilecek Bilgi ve Belgeler) 
 
Bu bölümde planlanan Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı 

Projesi kapsamında 21.11.2016 tarihinde Ankara ili, Evren ilçesi ve 22.11.2016 tarihinde 
Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı Beldesi ile Konya ili, Emirgazi ilçesi, Besci Köy 
Merkezinde gerçekleĢtirilen Halkın Katılım Toplantılarında elde edilen bilgiler ve halkın 
görüĢleri değerlendirilerek sunulmuĢtur. 

 
IV.1. Projeden etkilenmesi muhtemel ilgili halkın belirlenmesi ve halkın 

görüĢlerinin çevresel etki değerlendirmesi çalıĢmasına yansıtılması için 
önerilen/kullanılan yöntemler, 

 
BOTAġ, Boru Hatları ile Petrol TaĢıma A.ġ. tarafından Aksaray ili, SarıyahĢi, 

Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez ilçeleri, Konya ili, Emirgazi ilçesi ve Ankara ili, Evren 
ilçesi sınırları içerisinde; Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı‟nca “ÇED Olumlu” kararı 
verilen ve mevcut durumda inĢaat çalıĢmaları sürdürülen “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 
Depolama Tesisi”ne ait kapasitenin 1 milyar Nm3‟den 6 milyar Nm3‟e çıkarılması 
planlanmaktadır.  

 
Projeden etkilenebilecek yerleĢimler proje alanına en yakın yerleĢimler olup bunlar; 

Besci Mahallesi, Bucak Yaylası, Mağrul Yaylası, Bezirci Köyü (GüneĢli Mah.), Tömü 
Yaylası‟dır. Dolayısıyla projeden etkilenmesi olası kiĢilerde bu mahallede ikamet eden 
insanlardır. Projeyi duyurmak, proje ile ilgili bilgi vermek ve halkın görüĢlerini almak 
amacıyla projenin Ankara, Konya ve Aksaray illerinde kalması sebebiyle üç ayrı halkın 
katılımı toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. Halkın Katılımı toplantılarına iliĢkin bilgiler          
Tablo IV.1.1‟de verilmiĢtir. 

 
Tablo IV.1.1 Halkın Katılımı Toplantıları Yer ve Zaman Bilgileri 
 

Toplantı Yeri Toplantı Tarihi Toplantı Zamanı 

Ankara ili, Evren ilçesi, Cumhuriyet 
Caddesi, Dostlar Kıraathanesi 

21.11.2016 13:00 

Aksaray ili, Merkez ilçesi, Sultanhanı 
Belediyesi, Sultanhanı Meclis Salonu 

22.11.2016 10:00 

Konya ili, Emirgazi ilçesi, Besci 
Mahallesi Köy Konağı 

22.11.2016 14:00 

 
Toplantı tarihinden önce yerel ve ülke çapında yayın yapan gazetelerde toplantı ilan 

edilmiĢtir. Ankara Evren Ġlçesinde yapılan toplantıya 33, Aksaray Sultanhanı Ġlçesinde 
yapılan toplantıya 52, Konya Emirgazi Ġlçesi Besci Mahallesinde yapılan toplantıya 26 kiĢi 
katılmıĢtır. Toplantılara halkının katılımı dıĢında; 

 
 Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü yetkilileri, 

 BOTAġ Yetkilileri ve 

 ÇINAR Mühendislik MüĢavirlik A.ġ. Yetkilileri katılım sağlamıĢtır. 

Toplantılarda proje hakkında bilgiler verilerek, yöneltilen sorular cevaplandırılmıĢtır. 
Proje ile ilgili olarak gerçekleĢtirilen Halkın Katılımı Toplantıları‟na ait görünümler sırasıyla 
ġekil IV.1.1. ve ġekil IV.1.6. arasında verilmiĢtir. 
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ġekil IV.1.1. Halkın Katılımı Toplantısı‟na Ait Görünüm-1 (Ankara) 

 

 
 
ġekil IV.1.2. Halkın Katılımı Toplantısı‟na Ait Görünüm-2 (Ankara) 
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ġekil IV.1.3. Halkın Katılımı Toplantısı‟na Ait Görünüm-3 (Konya) 

 

 
 
ġekil IV.1.4. Halkın Katılımı Toplantısı‟na Ait Görünüm-4 (Konya) 
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ġekil IV.1.5. Halkın Katılımı Toplantısı‟na Ait Görünüm-5 (Aksaray) 

 

 
 
ġekil IV.1.6. Halkın Katılımı Toplantısı‟na Ait Görünüm-6 (Aksaray) 
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IV.2. Halkın projeye iliĢkin endiĢe, görüĢ/önerileri ve konu ile ilgili 
değerlendirmeler 

 
Halkın katılımı toplantılarına ait tutanaklar Ek-1.25‟te verilmiĢ olup, Halkın Katılımı 

Toplantılarında irdelenen hususlar, katılımcıların görüĢleri aĢağıda özetlenmiĢtir; 
 

- Proje kapsamında kamulaĢtırma iĢlemlerinin nasıl gerçekleĢtirileceği, 

- KamulaĢtırılacak arazilerin belirlenip, belirlenmediği, 

- Proje alanında inĢaat ve kazı çalıĢmalarının nasıl yürütüleceği, 

- Projenin kuru ve sulu tarım arazilerine zarar vereceği, 

- Mevcut inĢaatı devam eden kısımda kullanılan araçların Ģahıs arazilerine 

zarar verdiği, 

- Proje kapsamında kullanılacak su temin hattının bölge halkına da hizmet 

vermesi hususu, 

- Projenin yeraltı sularına etkisinin olup, olmayacağı ve 

- ĠnĢaat çalıĢmalarında üst toprağın nasıl korunacağı Ģeklindedir. 

 

Yukarıda belirtilen halkın katılımı toplantısında tartıĢılan hususların tamamı ÇED 
Raporu içerisinde irdelenmiĢ olup, ayrıca projenin sosyal etkileri Ek-1.24‟te yer alan 
Sosyal Etki Değerlendirme Raporu‟nda detaylı olarak açıklanmıĢtır.  

 
IV.3.  GörüĢlerine baĢvurulan proje ilgili tarafla ve görüĢ/önerileri ve konu ile 

ilgili değerlendirmeler 
 
Söz konusu proje için görüĢlerine baĢvurulacak baĢka bir taraf, kurum ya da kuruluĢ 

yoktur. 
 
IV.4. GörüĢlerine baĢvurulması öngörülen diğer taraflar 

 
Proje kapsamında görüĢ görüĢlerine baĢvurulması öngörülen baĢka bir kiĢi, kurum 

ya da kuruluĢ bulunmamaktadır. 
 

IV.5. Bu konuda verebileceği diğer bilgi ve belgeler 
 

Projenin gerçekleĢmesiyle ortaya çıkabilecek sosyal etkilerin detaylı olarak 
değerlendirilmesi Ek-1.24‟te sunulan “Sosyal Etki Değerlendirme Raporu” içerisinde 
verilmiĢtir. Potansiyel etkilerin hangi dönemde ortaya çıkacağı (inĢaat/iĢletme), etki 
düzeyinin ne kadar olacağı ve bunlarla ilgili alınması gereken önlemlere iliĢkin öneriler bu 
raporda sunulmuĢtur.   

 
Söz konusu proje ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Ġnceleme 

Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenmiĢ ve değerlendirilmiĢtir. Komisyonca nihai 
edilen ÇED Raporu ÇED yönetmeliğinin 14. Maddesi uyarınca halkın görüĢ ve önerilerini 
almak üzere Ankara Valiliği (Ankara Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü), Aksaray Valiliği 
(Aksaray Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü) ve Konya Valiliği (Konya Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğü)  ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığının internet sitesinde görüĢe açılmıĢtır.  
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Bu süreçte Ankara Valiliği ve Konya Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerine 
herhangi bir görüĢ ve öneri sunulmamıĢ olup, Aksaray Valiliği, Çevre ve ġehircilik Ġl 
Müdürlüğü‟ne gelen görüĢler Ek-1.29‟da sunulmuĢtur.  

 
Halkın projeye iliĢkin görüĢ ve önerileri ve ÇED raporunda bu konularla ilgili yapılan 

açıklamalar aĢağıda verilmiĢtir. 
 
1. “Projenin yapılacağı bu alanda Sultanhanı Halkının sahip olduğu sulu 

arazisinin yaklaşık %40 ına yakın arazisi bulunmaktadır. Bu alan yoğun olarak sulu 
tarımın yapıldığı, özellikle küçükbaş hayvancılığın yapıldığı bir alandır. Bu alanda 
yaklaşık koyunculukla iştigal eden 30 dan fazla yayla bulunmakta olup Sultanhanı 
Halkının küçükbaş hayvancılıkla uğraşan tüm halkı bu alandadır” denilmektedir. 

 
Nihai ÇED Raporu Ek-1.24‟te yer alan “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 

Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi Sosyal Etki Değerlendirme Raporu”nda; Bölüm 2.‟de proje 
alanı içerisinde ve etki alanında yer alan yerleĢim yerleri mahalle ve yayla bazında ele 
alınmıĢ olup, söz konusu yerleĢim yerlerinin geçim kaynakları, mevcut sosyo-ekonomik 
durumu, ana geçim kaynağı olan tarımsal üretim ve yan geçim kaynakları olan hayvancılık 
faaliyetleri hakkında bilgilere yer verilerek değerlendirmelerde bulunulmuĢtur.   

 
Özellikle Sultanhanı beldesinde yaĢayanların tarım arazilerinin büyük bir kısmının 

lisans sınırları içerisinde kaldığı yapılan belediye ve muhtar görüĢmelerinde öğrenilmiĢ 
olup, söz konusu Sosyal Etki Değerlendirme Raporu‟nda görüĢme yapılan muhtarların 
Tuz Gölü Yeraltı Doğalgaz Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı projesine iliĢkin tarım, 
hayvancılık ve yaĢam imkanı konuları baĢta olmak üzere birçok hususta görüĢ ve 
düĢüncelerine yer verilmiĢtir. 

 
Ayrıca, Sosyal Etki Değerlendirme Raporu‟nda Bölüm 7. Sonuç ve Öneriler 

kısmında yöre halkının planlanan projeden kaynaklı mağdur olmaması için 
değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. 

 
2. “Yapılacak bu projenin olumsuz çevresel etkisi çok fazladır. Buna rağmen 

hiçbir inceleme yapılmadan olumlu ÇED raporu verilmesini kabul etmiyoruz. Bu 
hususun ayrıntılı olarak incelenmesi gerekmektedir” denilmektedir. 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında hazırlanan Nihai ÇED Raporu     

Bölüm III.‟e bakıldığında projenin inĢaat ve iĢletme aĢamasından kaynaklı çevresel 
etkilerin değerlendirilerek bu kapsamda alınacak önlemlere ait detaylı bilgilere yer verildiği 
görülecektir.  

 
Ayrıca, Nihai ÇED Raporu Bölüm III.29.‟da söz konusu projenin planlama, inĢaat 

öncesi, inĢaat, iĢletme ve iĢletme sonrası dönemlerinde yürütülecek çalıĢmalardan 
kaynaklı çevresel etkiler ve bu etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde 
en aza indirilmesi için alınacak azaltıcı önlemler ve sorumlu kurum/kuruluĢ hakkında 
bilgilere yer verilmiĢtir. Bu kapsamda planlanan proje için hazırlanan “Önlemler Planı”na 
Nihai ÇED Raporu Tablo III.29.2.‟de ve proje için uygulanacak „‟Ġzleme Planı‟‟na 
(izlenecek parametreler, parametrenin izleneceği yer, nasıl ve ne zaman izleneceği ve 
sorumlu kurum/kuruluĢu) ise Tablo III.29.3.‟de yer verilmiĢtir. 

 
3. “Açılan kuyular nedeni ile yer altı suları tamamen çekilmektedir.” 

denilmektedir. 
 
Nihai ÇED Raporu Bölüm II.9. ve Bölüm III.16.‟ya bakıldığında planlanan kapasite 

artıĢı projesi kapsamında açılacak olan sondajların yeraltı suyu kaynakları üzerinde 
oluĢturabileceği etkilere ait gerekli değerlendirmelerin yapıldığı görülecektir.  
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Bu kapsamda kapasite artıĢı projesinde planlanan yeni sondajlar bölgede yeraltı 
suyu taĢıyan Ġnsuyu formasyonundan baĢlanarak açılacak olup bölgedeki yeraltısuyu 
seviyesi ve akifer ortam dikkate alındığında olası sondaj sıvı kaçaklarının yeraltı suyuna 
karıĢmasını önlemek amacıyla sondajların özellikle ilk 100 - 110 m‟si tamamen kapalı ve 
akifer ortamı izole eden muhafaza boruları kullanılarak açılacaktır. Bunun dıĢında 
oluĢturulacak olan kuyular/kavernalar bölgede yüzeyden itibaren 100 - 150 m kalınlığında 
akifer ortamın çok çok altında ve derinlerde 1.150 – 1.500 m civarında geçirimsiz tuz 
domları içerisinde oluĢturulacak olup söz konusu kavernaların bölgedeki yeraltı sularına 
olumsuz bir etkisi beklenmemektedir. 

 
Bu kapsamda inĢaat çalıĢmaları devam eden Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz Depolama 

Tesisi Projesi kapsamında oluĢturulan izleme programı doğrultusunda projenin yeraltı 
suları ile etkileĢimini belirlemek amacıyla Ek-5‟te sunulan topografik haritada üzerinde 
gösterilen 0553438-Doğu, 4216849-Kuzey küresel koordinat noktasından düzenli olarak 
2013 yılından beri yeraltı suyu numuneleri alınmakta ve izlenmektedir. Söz konusu izleme 
çalıĢmalarında bölgede ki yeraltı suyunun mevcut kalitesinde herhangi bir değiĢim 
gözlemlenmemiĢ olup, söz konusu izleme çalıĢmalarına ait son iki yılı içeren (2015 ve 
2016 yılları) analiz sonuçları Nihai ÇED Raporu Ek- 1.26‟da sunulmuĢtur. 

 
Planlanan kapasite artıĢı projesi kapsamında da kuyu lokasyonlarının nihai 

durumuna göre belirlenecek olan yeni yeraltı suyu izleme ve kontrol noktalarından inĢaat 
çalıĢmaları devam eden mevcut proje kapsamında olduğu gibi oluĢturulacak izleme 
programına göre düzenli olarak yeraltı suyu numuneleri alınarak izlenecektir.  

 
4. “Devletimizin çıkarttığı kanunlarla tarımsal araziler korunmakta iken böyle 

bir proje ile onbinlerce dekar sulu tarım arazisinin yok edilmesi büyük bir çelişkidir. 
Proje, yerel halkı ekonomik olarak olumsuz etkileyecektir, çünkü insanlar arazilerini 
kaybetmektedirler. Halkımızın birinci geçim kaynağı tarımdır. Halk büyük 
mağduriyet yaşacaktır. Bu hususların dikkate alınmasını arz ve talep ediyoruz.” 
denilmektedir.  

 
 Nihai ÇED Raporu Bölüm II.14. ve Bölüm III.17.‟de planlanan tesis ve ünitelerin 
içerisinde kalacağı tarım arazilerinin ve tarım ürünlerinin zarar görmemesi için gerekli 
değerlendirmelerin yapıldığı görülecektir. 

 
Ayrıca yine Nihai ÇED Raporu Ek-1.24‟te yer alan “Tuz Gölü Yeraltı Doğal Gaz 

Depolama Tesisi Kapasite ArtıĢı Projesi Sosyal Etki Değerlendirme Raporu”nda; bölgenin 
tarımsal özellikleri, projeden doğrudan etkilenecek yerleĢim yerleri ve genel özellikleri ile 
projeden kaynaklı olası sosyal etkiler yayla ve mahalle bazında detaylı bir Ģekilde ele 
alınmıĢ olup, söz konusu raporun Bölüm 7. Sonuç ve Öneriler kısmında yöre halkının 
mağdur olmaması için değerlendirmelerde bulunulmuĢtur. 

 
Planlanan proje kapsamında yüzey tesisleri ve kuyu alanları için toplamda 100 ha‟lık 

bir alanın kullanılması öngörülmekte olup kullanılacak arazilerin tamamı tarım arazileri ve 
mera alanları içerisinde kalmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak arazilerin 
hazırlanması ve inĢaat alanı için gerekli arazilerin temini amacıyla proje kapsamında 
kullanılacak tarım alanlarının tarım dıĢı amaçla kullanılması için, 19.07.2005 tarih ve 
25880 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı “Toprak Koruma 
ve Arazi Kullanımı Kanunu” hükümleri gereğince, Aksaray ve Konya Gıda, Tarım ve 
Hayvancılık Ġl Müdürlükleri ve/veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟ndan gerekli 
izinler alınacaktır. 

 
Proje alanları içerisinde kalan mera alanları için ise, 4342 sayılı Mera Kanunu‟nun 

14.maddesi gereğince, fiilen yatırıma baĢlanmadan önce, söz konusu mera alanlarının 
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tahsis amacı değiĢikliği ile ilgili olarak, Aksaray ve Konya Valiliklerine (valilik mera 
komisyonuna) müracaat edilerek gerekli izinler alınacaktır. 
 

Proje kapsamında planlanan tatlı su temin hattı, doğal gaz branĢman hattı ve tuzlu 
su deĢarj hattı boyunca inĢaat çalıĢmaları sonrasında gerçekleĢtirilecek eski haline 
getirme çalıĢmaları ile tarımsal faaliyetler sürdürülebilecek olup, yüzey tesisleri ve sondaj 
lokasyonları gibi tarımsal kullanımın sağlanamayacağı alanlar için yine 5403 sayılı 
“Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu”nun 13. Maddesi gereği Toprak Koruma 
Projesi hazırlanarak Aksaray ve Konya Ġlleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ġl Müdürlükleri‟ne 
müracaat edilerek “Tarım DıĢı Kullanım Ġzni” alınacaktır. 
 

 Planlanan faaliyet ünitelerinin çevresinde yer alan tarım arazilerinin ve tarım 
ürünlerinin zarar görmemesi için; 

 
- Sondaj ve eritme faaliyetlerinde oluĢacak olan tuzlu su, çözünmeyen çıkıĢ suyu, 

çamur suyu, yıkama suyu ve yağlı sular hiçbir Ģekilde alanların çevresinde yer 
alan tarım arazilerine ve mera alanlarına dökülmeyecek, bulaĢmaması için 
gerekli tedbirler alınacaktır. Bu kapsamda oluĢan tuzlu su, tuzlu su deĢarj hattı 
vasıtasıyla hiçbir tarım arazisine etki etmeden Tuz Gölü‟nün çorak alanına 
deĢarj edilecek, diğer proses atık suları ise sızdırmaz, yüksek ve yeterli 
hacimlerdeki atmosfere açık havuzlar içinde biriktirilecek, 

- Proje araçları tanımlanmıĢ eriĢim yolları dıĢında baĢka yollar kullanılmayacak, 
hiçbir Ģekilde ekili tarım arazileri eriĢim amaçlı ulaĢım yolu olarak 
kullanılmayacak, 

- Özellikle kurak mevsimlerde düzenli olarak sulama yapılarak toz emisyonu 
oluĢumu minimize edilecek, 

- Proje araçlarının tarım arazileri çevresinde hız limitleri daha da düĢürülerek 
tozuma oluĢması engellenmeye çalıĢılacak, 

- Proje kapsamında inĢaat faaliyetlerine baĢlanmadan önce alan sınırları 
belirlenecek ve inĢaat çalıĢmaları (kazı, dolgu, malzeme ve ekipman depolama 
vb.) sadece belirlenen bu sınırlar içerisinde gerçekleĢtirilecek, 

- Planlanan faaliyetlerden kaynaklı atıklar hiçbir Ģekilde tarım arazilerine 
atılmayacak, doğal faktörlerle (rüzgar, fırtına, sel vb.) taĢınan atıklar düzenli 
olarak gerçekleĢtirilecek çevre temizliği çalıĢmalarında görevlendirilmiĢ 
personeller tarafından toplanacak ve  

- Nihai ÇED Raporu Bölüm III.2‟de belirtildiği üzere özellikle boru hatlarına ait 
güzergahlar üzerinde yer alan tarım arazilerinde inĢaat çalıĢmaları sonrasında 
tarımsal aktivitelerin devam ettirilmesi, alanın tekrar eski arazi kullanım 
kabiliyetine kavuĢturulması için verimli üst toprak sıyrılarak, kazı toprağı ile 
karıĢmayacak Ģekilde koridorun kenarında depolanacak ve inĢaat çalıĢmaları 
sonrasında tekrar geri serilecektir.  

 
Yukarıda bahsedilen hususlara dikkat edilmesi durumunda arazi hazırlık ve inĢaat 

dönemi ile iĢletme döneminde tarım alanları ve tarım ürünleri üzerinde projeden kaynaklı 
olumsuz bir etki oluĢması beklenmemektedir. 




