
 

 

KARAHALLI OSB ATIKSU 
ARITMA TESİSİ 

FİZİBİLİTE  RAPORU 
MAYIS 2020 

 

BEYAN 
Uşak Karahallı OSB’ye kurulması planlanan Atıksu 
Arıtma Tesisi için Zafer Kalkınma Ajansı desteğiyle 
hazırlanmış fizibilite raporudur. Raporda yer alan 
içerikle ilgili tek sorumluluk Uşak Karahallı OSB’ye 
aittir ve T.C. Zafer Kalkınma Ajansı’nın görüşlerini 
yansıtmaz. 
 
 

 



 

 

 

 

 
i 

 

A. YÖNETİCİ ÖZETİ (Proje ile ilgili bilgilerin ve fizibilite etüdü 
bulgularının özeti) 

Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi; ilçenin ekonomik kalkınmasına ve 
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında kurulmuştur. Bugüne kadar 28 parsel tahsis 
edilmiş olup bunlardan 20 tanesinde kurulu işletme bulunmakta, 8 parselde ise projelendirme 
ve kurulum işlemleri devam etmektedir. Bunlardan 4 tanesi farklı sektörde [mermer, gıda, 
kimya] olmak üzere diğerleri tamamen dokuma sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdir. 
OSB yönetimi olarak Karahallı OSB'nin gelişmesi ve ilçede sektörel çeşitliliğin sağlanması 
için çalışmalara ara vermeden devam edilmektedir. Bu bağlamda, OSB’nin en büyük 
eksikliklerinden biri olan atıksu arıtma tesisini Karahallı’ya kazandırmayı hedeflemekteyiz. 
Bu sayede ilçemizdeki en büyük imalat sanayi olan dokuma sektöründe faaliyet gösteren 
işletmelerin üretim süreçlerinde ihtiyaç duydukları haşıl ve boya gibi işlemler OSB’de 
kurulabilecek bu tesislerde yapılabilecektir. Haşılhane ve boyahane tesislerinde ortaya çıkan 
atıksuyun bertarafı için arıtma tesisi gerektiğinden dolayı bu tarz işletmeler ilçemizde 
kurulamamakta ve bu işlemler için işletmeler Denizli veya Uşak merkezdeki firmalardan 
hizmet almaya yönelmektedirler. Bu nedenle, atıksu arıtma tesisinin kurulması için bu 
fizibilite önemli bir adım olmaktadır.  

Çevreye zarar vermeden imalat sanayini geliştirmek ve sanayide sürdürülebilirliği 
sağlamak amacıyla çevre mevzuatı doğrultusunda atıksuyun arıtılarak deşarjını 
gerçekleştirebileceğimiz bir tesisin kurulması hedeflenmiş, projenin hayata geçirilmesine 
karar verilmiş ve bu proje üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır. Atıksu arıtma tesisinin 
kurulması ve yasal izinlerinin alınarak faaliyete geçirilmesi 2 yıllık bir süreyi gerektirdiği için 
projeye yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. 

Bu düşünceden hareketle, tesisin kurulacağı yer Karahallı OSB’de bulunan 232 ada 5 
nolu parsel olacak şekilde belirlenerek OSB imar planına işlenmiştir. ÇED kapsam dışı 
belgesi 10.09.2019 tarihinde Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce verilmiştir. Böylece, 
tesisin kurulması için gerekli ilk yasal ve teknik altyapı tamamlanmıştır. 

Yapım maliyeti 1,5 milyon TL civarında olacak tesis, Bölgenin ve sanayicilerin mali 
imkanı olmadığı için bugüne kadar kurulamamıştır. Faiz oranlarının yüksek olması ve teminat 
verilememesi nedeniyle de kredi kullanılamamıştır. 

Karahallı’daki artan iş hacminin yanı sıra OSB’ye yeni yatırımcıların gelmek için 
arıtma tesisi talebinde bulunması nedeniyle tesisinin kurulması önem kazanmıştır. Bu 
bağlamda, ilçenin yeni yatırımlarla kalkınmasının önünün açılması için Karahallı Organize 
Sanayi Bölgesi’nin arıtma ihtiyacı bir an önce çözümlenmesi gereken önemli bir konu haline 
getirmiştir. Bu öneme binaen yatırım büyüklüğünün değerlendirilmesi amacıyla işbu fizibilite 
raporu hazırlanmıştır. 
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2. GİRİŞ (raporun amacı, kapsamı ve organizasyonu, çalışma yöntemi, 
bulguların özeti, sonuçlar ve öneriler) 

Fizibilite raporunun amacı; Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki sanayi 
işletmelerinden kaynaklanan atıksuları bertaraf etmek üzere kurulması öngörülen atıksu 
arıtma tesisinin yapımı ve işletimi için gerekli olan finansmanın ortaya çıkartılmasıdır. Arıtma 
tesisi kurulumuyla OSB yatırımcıların ilgisini çekecek ve OSB'de haşıl yapan işletmeler, 
elyaf, iplik ve kumaş boyama tesisleri kurulabilecektir. Ayrıca çeşitli sektörlerde üretim yapan 
ve arıtmaya ihtiyaç duyan firmalar da Karahallı OSB'ye yatırım yapabilecektir. Çevre dostu 
ve sürdürülebilir üretimin sağlanmasıyla toprağa ve suya verilebilecek çevresel zararlar 
önlenmiş olacaktır. 

Türkiye'de planlı dönemin başlamasıyla birlikte yapılandırılmaya başlanan Organize 
Sanayi Bölgeleri kuruldukları bölgelere yeni yatırımların yapılması, yeni istihdam 
olanaklarının sağlanması, düzenli sanayileşme ve planlı kentleşmenin temel öğeleri olmaları 
açısından oldukça önemlidirler. Bu doğrultuda Karahallı’nın ekonomik kalkınmasına ve 
gelişmesine katkı sağlamak amacıyla 01.03.2005 tarihinde o zamanki adıyla Bilim, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından Karahallı OSB’nin kurulmasına karar verilmiş ve bu maksatla da 
müteşebbis teşekkülü oluşmuştur. 

 Fizibilitenin ve eklerinin yapılması için proje genel koordinatörü ile birlikte saha 
uzmanlarından (jeoloji mühendisi, 2 çevre mühendisi) oluşan bir proje ekibi kurulmuştur. 
Fizibilitenin en fazla 8 ay içerisinde tamamlanarak OSB’ye teslim edileceği göz önünde 
bulundurularak planlama yapılmıştır. Öncelikle OSB’deki mevcut firmaların atıksuları tespit 
edilmiş ve firmalardan çıkan atıksuyun ana kollektör nihai çıkışında ölçümleri yapılmıştır. 
Böylece OSB’nin mevcut durumdaki atıksu kirlilik karakterizasyonu belirlenmiş olup evsel 
niteliklidir. Ayrıca OSB’nin yakınından geçen bir derenin  en uygun alıcı ortam deşarj yeri 
olarak önerilmesiyle Jeoloji mühendisi belirlenen yer için zemin etüdünü yapmıştır.  

Bölgenin Atıksu Arıtma Tesisi kurulması için düşünülen yer 232 ada 5 nolu parsel 
olup OSB imar planına işlenmiş durumdadır. Karahallı OSB’nin mevcut durumdaki ana 
kollektör nihai çıkışından alınan atıksuya analiz yapılmış (Tablo 1 ve 2), gelecek 3 yıllık 
dönemde OSB’de yatırım yapması beklenen boyahane/haşılhane gibi seçilen örnek firmaların 
kapasiteleri ve atıksu değerleri araştırılmış, ölçümler yapılmış ve bunlar ışığında debi 
değerleri ve atıksu parametrelerine ait kirlilik konsantrasyonlarına göre arıtma tesisinin 
tasarımı ortaya çıkartılmıştır. Atıksu arıtma tesisinin kurulacağı yerin zemin etüdünün 
yapılarak tesis yapımına uygunluğu tespit edilmiş ve tesis içinde yer alacak makine ve 
ekipmanlar belirlenmiştir. Bu bağlamda, önümüzdeki yıllarda yatırım yapması öngörülen 2 
haşılhane ile 2 boyahanenin ve mevcuttaki işletmelerin su kullanım kapasiteleri dikkate 
alınarak 500 m3/gün kapasitede bir tesisin yeterli ve feasible olacağı düşünülmüştür. 
Gelecekte bu yatırımlar dışında daha fazla işletme yatırımı olursa arıtma tesisine kapasite 
artırımı yapılabilecek şekilde konumlandırma yapılmıştır. Parselin büyüklüğü göz önüne 
alındığında ise fiziki planlama tesisin kapasitesinin daha yukarıya çıkarılmasına uygun 
olacaktır.  
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Tablo 1: Karahallı OSB Atıksu Analizi - 1 

Analizi Yapılan Parametreler Bulunan Değer Sınır Değerler 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 35,0 mg/L 400 – 300 mg/L 

Askıda Katı Madde (AKM) 13,6 mg/L 200 – 100 mg/L 

pH 7,94 6,0 – 9,0 

(NOT: Analizdeki diğer parametrelerin değerleri olmadığı için yazılmamıştır.)  

Tablo 2: Karahallı OSB Atıksu Analizi - 2 

Analizi Yapılan Parametreler Bulunan Değer Sınır Değerler 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 32,0 mg/L 400 – 300 mg/L 

Askıda Katı Madde (AKM) 15,3 mg/L 200 – 100 mg/L 

pH 6,85 6,0 – 9,0 

(NOT: Analizdeki diğer parametrelerin değerleri olmadığı için yazılmamıştır.) 

Uygulanabilecek atıksu arıtma teknolojileri proje özelinde belirlenen kriterler 
açısından teknik olarak değerlendirilmiş ve teknik değerlendirme sonucunda en uygun 
teknoloji alternatifi tespit edilmiştir. Ayrıca, arıtma tesisi projelendirilirken; tekstil 
fabrikalarının ağırlıkta olduğu Uşak Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi örnek 
alınmış ve bu doğrultuda üniteler tercih edilmiştir. Bu tesisin prosesleri ise şu aşamalardan 
oluşmaktadır; 

A- Fiziksel Arıtma Süreci:  

 Mekanik Temizlemeli Kaba Izgara 

 Havalandırmalı Kum Yağ Tutucu 

 Elektromanyetik Debi Metre 

 Dengeleme Havuzu 

 Tambur Elek 

B- Kimyasal Arıtma Süreci:      

 Koagülasyon 

 Flokülasyon 

 Kimyasal Çökeltim 

C- Biyolojik Arıtma Süreci: 

 Ön Havalandırma 

 Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 

 Biyolojik Çökeltim 
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D- Renk Giderim Süreci: 

 Koagülasyon 

 Flokülasyon 

 Kimyasal Çökeltim 

E- Atık Çamur İşlemleri: 

 Çamur Yoğunlaştırma 

 Burgu Pres  

Atıksu arıtma tesisinin kuruluş ve işletme maliyet kalemleri belirlenmiş olup ilk 
yatırım maliyeti 1.290.466,41 TL olarak öngörülmektedir. İşletme maliyetinin ise 137.108,80 
TL olacağı tahmin edilmektedir. Projeksiyonlar ışığında kurulacak haşılhane ve/veya 
boyahaneler ile mevcut işletmeler bazında OSB üyelerine yansıyacak aylık maliyetinin ise m3 
bazında en az 11 TL olması düşünülmektedir. Tesisin işletilmesi için gerekli insan kaynağı ise 
23 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Atıksu Arıtma Tesislerinde Çalışan 
Teknik Personele İlişkin Tebliğ” uyarınca ele alınmış ve belirlenmiştir. Bu bağlamda, tesiste 1 
çevre mühendisi, 1 teknik sorumlu, 2 tekniker ve 2 işçi çalışması uygun görülmüştür. 

Sonuç olarak, atıksular çevre mevzuatına uygun şekilde bertaraf edilmedikleri takdirde 
çevreye ve insan sağlığına zarar verebilecek önemli atık kaynaklarıdır. Dolayısıyla atıksuların 
sağlık ve çevre açısından güvenli bir şekilde bertaraf edilmesi projenin öneminin ortaya 
konması açısından önemlidir.  
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3. PROJENİN TANIMI VE KAPSAMI (projenin adı, amacı, türü, 
teknik içeriği, bileşenleri, büyüklüğü, uygulama süresi, uygulama yeri 
veya alanı, proje çıktıları, ana girdileri, hedef aldığı kitle ve/veya 
bölge, proje sahibi kuruluş ve yasal statüsü, yürütücü kuruluş)  

 Projenin Tanımı ve Konusu: 

Projenin adı “Karahallı OSB Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilitesi”dir. Uşak İli, Karahallı 
İlçesi, Konak OSB Mah., 232 Ada, 5 Nolu Parselde Uşak Karahallı OSB tarafından işletilmek 
üzere sanayi işletmelerinden kaynaklı oluşacak atıksuların bertaraf edilmesi için Atıksu 
Arıtma Tesisi kurulması planlanmakta olup tesisinin yapımı ve işletimi için gerekli olan 
finansman ihtiyacının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında kavramsal tasarımı 
yapılan atıksu arıtma tesisinin hayata geçirilmesi ile OSB sınırları içerisinde oluşacak tüm 
atıksuların, arıtılarak alıcı ortama deşarj edilmesi ve endüstriyel faaliyetlerin su kütleleri 
üzerinde oluşturdukları çevresel risklerin minimize edilmesi hedeflenmektedir. Çevreyi ve su 
kaynaklarını korunmak için; evsel ve endüstriyel aktiviteler sonucu oluşan atık suların 
kirlenmeye yol açacak şekilde alıcı ortama doğrudan deşarjı alınacak önlemler ile 
engellenmelidir. Bu kapsamda geçerli olan ve incelenen yasal çerçeve, su kaynaklarının 
korunması, minimum arıtma ihtiyaçları ve arıtılmış su deşarj limitleri ile arıtma faaliyetleri 
sonucu ortaya çıkabilecek arıtma çamurları gibi diğer atıkların da yönetimi konularını 
düzenlemektedir. 

2 Şubat 2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organize Sanayi 
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ne göre Organize Sanayi Bölgeleri, mahallin en büyük 
mülki amirinin bilgi, denetim ve gözetimi altında 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” koşullarına uyulması kaydı ile 
atıksu altyapı tesislerinin inşası, bakımı ve işletilmesinden sorumludur. Bu bağlamda proje 
sahibi ve yürütücü kuruluş Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi olacaktır. Tesiste sanayi 
kaynaklı atıksuların ve evsel atıksuların bertaraf edilmesi sağlanacağı için ana girdi 
atıksulardır. Tesis günde 3 vardiya, 24 saat, yılda 365 gün çalışacaktır. 

Proje konusu faaliyetin gerçekleştirileceği alan, faaliyet sahibine ait tapulu arazidir. 
Tesis, OSB alanı içinde kurulacaktır. Tesisin yer seçimi deşarj noktası da göz önüne alınarak 
belirlenmiş olup imar planına işlenmiştir. Proje Alanı’na en yakın yerleşim Konak Mahallesi 
olup proje alanı Konak Mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 1.200 m mesafededir. 

 

Teknik İçeriği: 

Önümüzdeki yıllarda yatırım yapması öngörülen 2 haşılhane ile 2 boyahanenin ve 
mevcuttaki işletmelerin su kullanım kapasiteleri dikkate alınarak 500 m3/gün kapasitede bir 
tesis büyüklüğü belirlenmiştir. OSB’de planlanan tesislerin de faaliyete geçmesi ile atıksu 
oluşumunun artacağı da dikkate alınarak atıksu arıtma tesisi yatırımının yapılması, çevre 
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mevzuatına uyum ve Karahallı OSB bölgesi ve çevresinde atıksuların arıtılmamasından 
kaynaklanabilecek olumsuz etkilerin önlenmesi açısından önem arz etmektedir. Arıtma tesisi 
çıkış suyu değerlerinin “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 19 Alıcı Ortama Deşarj 
Standartlarındaki” maksimum kirletici konsantrasyonları sağlayacak şekilde tesis 
projelendirmesi yapılmıştır. Projenin işletme aşamasında tesisi oluşturması planlanan ana ve 
yardımcı üniteler aşağıda verilmiştir; 

A- Fiziksel Arıtma Süreci 

 Mekanik Temizlemeli Kaba Izgara 

 Havalandırmalı Kum Yağ Tutucu 

 Elektromanyetik Debi Metre 

 Dengeleme Havuzu 

 Tambur Elek 

B- Kimyasal Arıtma Süreci 

 Koagülasyon 

 Flokülasyon 

 Kimyasal Çökeltim 

C- Biyolojik Arıtma Süreci 

 Ön Havalandırma 

 Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 

 Biyolojik Çökeltim 

D- Renk Giderim Süreci 

 Koagülasyon 

 Flokülasyon 

 Kimyasal Çökeltim 

E- Atık Çamur İşlemleri 

 Çamur Yoğunlaştırma 

 Burgu Pres  

 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇEDY) kapsamında ÇED uygulanacak 
projeler listesi Ek-I listesinde, seçme ve eleme kriterleri uygulanacak projeler listesi ise Ek-
II’de verilmektedir. Atıksu Arıtma Tesisleri kapasitelerine göre sınıflanmış, 50.000 eşdeğer 
kişi ve/veya 10.000 m3/gün üzeri kapasiteli atıksu arıtma tesisleri için Seçme-Eleme Kriterleri 
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uygulaması zorunlu tutulmuştur. Karahallı OSB bünyesinde planlanan 500 m3/gün kapasiteli 
Atıksu Arıtma Tesisi, ÇED Yönetmeliği kapsamı dışındadır. Bununla birlikte Çevre İzin ve 
Lisans Yönetmeliği, Ek-1’de Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Düzeyde Olan Faaliyetler 
tanımlanmış olup, “10. Diğer Tesisler” başlığı altında “10.1. Sanayilerin toplu olarak yer 
aldığı bölgelere ait atık su arıtma tesisleri” kapsamında değerlendirilmiştir. Bu nedenle 
Karahallı OSB Yönetmelik kapsamında olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından çevre izni 
alması zorunludur. 

 

Tablo 3: Mevcut Tasarıma Göre Temel Proje Özellikleri (Atıksu Arıtma Tesisinin 
Boyutlandırılmasında Kullanılan Debi ve Kirlilik Yükleri) 

Parametre Miktar 

Evsel Nitelikli (Tesis Bünyesi) 15 m3/gün 

Evsel Nitelikli (Tesise Gelen) 85 m3/gün 

Endüstriyel Nitelikli  400 m3/gün 

Toplam Tesis Debisi 500 m3/gün 

Eşdeğer Nüfus 18.519 kişi 

BOI 2.000 mg/lt 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 3.000 mg/lt 

Askıda Katı Madde (AKM ) 1.000 mg/lt 

Yağ ve Gres 250 mg/lt 

Toplam Fosfor ( P ) 50 mg/lt 

Toplam Krom ( Cr ) 0,5 mg/lt 

Krom ( Cr+6 ) 0,5 mg/lt 

Kurşun (Pb) 0,02 mg/lt 

Toplam Siyanür ( CN - ) - 

Kadmiyum ( Cd ) 0,01 mg/lt 

Demir ( Fe ) 3 mg/lt 

Florür ( F - ) 0,3 mg/lt 

Bakır ( Cu ) 0,1 mg/lt 

Çinko ( Zn ) 0,5 mg/lt 

Civa (Hg) -  

Sülfat (SO4) 1.000 mg/lt 

Toplam Kjeldahl- Azotu 150 mg/lt 

Balık Biyo Deneyi (ZSF) 20 

pH 7,5 

Renk 2.500 (Pt-Co) 
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Mevcut teknolojik gelişmelere uygun olarak yapılan tasarıma göre belirlenen projenin 
temel özellikleri Tablo.1’de özetlenmekte olup, proje kapsamında kurulacak faaliyet üniteleri 
ve gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler takip eden bölümlerde açıklanmaktadır. Proje 
özellikleri, yetkili kurumların bilgisi ve onayı dâhilince, gelecekte olacak teknolojik ve 
çevresel gelişmelere, güncel mevzuat gerekliliklerine ve ekonomik şartlara göre 
geliştirilebilecek/optimize edilebilecektir. 

 

 

Şekil 1: Atıksu Arıtma Tesisi Akış Diyagramı 
 

 Uygulama Süresi ve Yeri 

Tesisin yapımı ve lisans alması 18 ayda tamamlanacaktır. Gerçekleştirilmesi planlanan 
Tesisin ekonomik ömrü en az 20 yıl olarak öngörülmekte olup işletme ömrü içerisinde 
meydana gelebilecek teknolojik gelişmelere bağlı olarak yapılması muhtemel sistem 
değişiklikleri ve ilgili mevzuat kapsamındaki gerekliliklerin sağlanması halinde işletme ömrü 
uzatılabilecektir. Bu süre içerisinde günün koşullarına, ticari arz ve talepler doğrultusundaki 
beklentilere bakarak tesis revize edilebilecektir. Söz konusu tesisin ekonomik ömrü içerisinde 
yapılacak her tür kapasite artışı, teknoloji değişikliği gibi hususlar T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın onayı alınarak gerçekleştirilecektir.  

 

Proje Alanı, Karahallı şehir merkezine kuş uçuşu yaklaşık 1,2 kilometre mesafede yer 
almaktadır. Belirlenen 232 ada 5 nolu Parselin, yerleşim alanlarına mesafesi aşağıdaki tabloda 
verilmiştir. 
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Tablo 4. Proje Alanına En Yakın Yerleşimlerin Mesafesi 

Yerleşim Adı 
Parsel Alanına Mesafesi 

(Kuş Uçuşu) 

Konak Mahallesi  1,2 km 

Paşalar Mahallesi  2,8 km 

Külköyü Mahallesi  2,4 km 

Delihıdırlı Mahallesi  3,1 km 

 

Proje alanını gösterir uydu görüntüsü aşağıdaki şekilde verilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Proje Alanını Gösterir Uydu Görüntüsü 
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Proje yeri karayolu ile erişilebilirlik açısından elverişli bir konumdadır. Sahaya 
mevcut durumda ulaşım, Karahallı-Uşak Yolu üzerinden ayrılan ve OSB alanına ulaşım 
sağlayan asfalt yol ile sağlanmaktadır. 

Proje alanı Uşak Karahallı OSB Müdürlüğü’ne ait tapulu arazidir. Arazi OSB sınırları 
içinde kalmaktadır. Proje kapsamında kullanılacak söz konusu parselin büyüklüğü 16.327,91 
m2’dir. Projenin gerçekleştirileceği proje alanı ise yaklaşık 1.000 m2’dir.  

 

Özel amaçlarla koruma altına alınmış alanlarla ilgili olarak;  

 Proje kapsamında orman alanları ve ağaçlandırma alanları bulunmamaktadır. En yakın 
orman alanı 2-3 km mesafede yer almaktadır.  

 Uşak ilinde yaban hayatı geliştirme sahası bulunmamaktadır. Yaban hayatı yerleştirme 
sahası ise proje alanında kalmamaktadır.  

 Proje alanında bitki örtüsünün korunması amacıyla ilan edilmiş özel alanlar 
bulunmamaktadır.  

 Proje alanı OSB sınırları içinde olup, tarihi-kültürel-arkeolojik alanlar içinde 
kalmamaktadır.  

 Proje alanında doğal sit alanı ve korunan alanlar yer almamaktadır. 

 Proje alanı OSB sınırları içinde bulunduğu için OSB içi enerji hattı ve içme-kullanma 
hatları bulunmaktadır. Ancak proje alanı yüksek gerilim hattı ya da ana su kanalları 
üzerinde yer almamaktadır. 
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4. PROJENİN ARKA PLANI 

i. Sosyo-ekonomik Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel) 

Uşak, sosyoekonomik açıdan çevre illerine göre daha hızlı bir gelişme 
sergilemektedir. Kalkınma Bakanlığı tarafından 2003 ve 2011 yıllarında birbirinden farklı 
değişkenlerle hazırlanan “İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi Sıralaması” (SEGE) 
çalışmaları incelendiğinde Uşak’ın 30. Sıradan 25. sıraya çıktığı görülmektedir. İlin 
çevresinde yer alan illerden Denizli 12. sıradan 10. sıraya, Manisa 25. sıradan 23. sıraya, 
Afyonkarahisar 44. Sıradan 43. sıraya ve Kütahya 40. sıradan 38. sıraya yükselmiştir. Bu 
durum aynı süre içerisinde Uşak’ın çevresinde yer alan illerin bir iki sıra ilerlediğini, Uşak’ın 
ise beş sıra ilerlediğini göstermektedir. Uşak’ın benzer gelişme eğilimlerini sürdürmesi 
halinde sosyoekonomik olarak daha iyi seviyelere hızla çıkacağı düşünülmektedir. (Zafer 
Kalkınma Ajansı, Uşak YEGEP Tarım-Maden-Çevre-Enerji 2017-2019, sayfa 10)  

TÜİK’in en son 2015 yılını baz alarak yaptığı illerde yaşam endeksi çalışmasına göre 
Uşak genel sıralamada 6. sırada yer almaktadır. İllerde yaşam endeksi; konut, çalışma hayatı, 
gelir ve servet, sağlık, eğitim, çevre, güvenlik, sivil katılım, altyapı hizmetlerine erişim, sosyal 
yaşam ve yaşam memnuniyeti olmak üzere yaşamın on bir boyutunu kapsamakta ve kırk bir 
gösterge ile temsil edilen bu boyutları tek bir bileşik endeks yapısı içerisinde sunmaktadır. Bu 
çalışmada TR33 Bölgesi illerinden Afyonkarahisar 10. sırada yer alırken Kütahya 4., Manisa 
31. sırada gelmektedir. Uşak’ın çevre illerinden olan Denizli ise 26. sırada yer almaktadır. Alt 
endekslerden biri olan ve ildeki mutluluk düzeyini ortaya koyan yaşam memnuniyeti 
sıralamasında ise Uşak 8. sırada yer almaktadır. İl bu değerlerle ülke genelinde oldukça iyi bir 
konumda bulunmaktadır. (Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak YEGEP Tarım-Maden-Çevre-Enerji 
2017-2019, sayfa 10) 

SEGE’deki imalat sanayi alt endeksinde Uşak, Kütahya dışındaki çevre illerinin 
gerisinde yer alırken; eğitim ve sağlık sektörü endekslerinde ise pek çok ilden daha ileri bir 
seviyeye sahiptir. Yaşam kalitesi, genel sosyoekonomik gelişmişliğin itici gücü olarak 
düşünüldüğünde Uşak’ın ilerleyen yıllarda genel sosyoekonomik endekste daha üst sıralara 
yerleşeceği değerlendirilmektedir. Genel sosyoekonomik ve alt endekslerde Uşak ve çevre 
illerinin sıraları Tablo 5’te sunulmaktadır. (Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak YEGEP Tarım-
Maden-Çevre-Enerji 2017-2019, sayfa 11) 

Yukarıda bahsedilen endekslerdeki Uşak’ın gelişiminin devam etmesi Karahallı’ya da 
olumlu yansıyacaktır. Uşak’ın imalat sanayinde önemli bir yere sahip olan ilçe OSB’deki 
altyapının geliştirilmesiyle yeni yatırımlar alacak ve daha iyi bir gelişim gösterecektir. Yeni 
yatırımların sağlayacağı istihdam olanakları sosyoekonomik açıdan ilçenin gelişimine katkıda 
bulunacaktır.  

İlin nüfusu ülke geneline paralel olarak giderek artmaktadır. TÜİK Genel Nüfus 
Sayımı ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre ülke nüfusu 2007’de 70.586.256 iken 
2018’de 82.003.882’ye çıkmıştır. Uşak nüfusu ise 2007 yılında 334.115 iken, 2018 yılında 
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367.514’e yükselmiştir. Karahallı’nın nüfusu ise 2007 yılında 12.614 iken 2018 yılında 
10.457’ye düşmüştür (%17,1 azalış). Uşak nüfus büyüklüğü açısından Türkiye’nin 52. büyük 
ili konumundadır. (TÜİK ADNKS verileri) Bu veriler ışığında Uşak ilinin nüfus artışının ülke 
geneliyle benzer bir seyir izlediği söylenebilir ancak Karahallı her sene azar azar nüfus kaybı 
yaşamaktadır. Dolayısıyla bu yatırım ilçenin imalat altyapısını destekleyeceği için göçü de 
engelleyecektir.  

 

Tablo 5. Uşak ve Çevre İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Genel ve Alt Endekslerindeki 
Sıraları (2003, 2011)1 

İl Genel 
Endeks 
Sırası 
(2011) 

Genel 
Endeks 
Sırası 
(2003) 

İmalat Sanayi 
Sektörü Alt 

Endeksi 
Sırası (2003)* 

Sağlık 
Sektörü Alt 

Endeksi 
Sırası (2003)* 

Eğitim 
Sektörü Alt 

Endeksi 
Sırası (2003)* 

Uşak 25 30 29 23 27 

Afyonkarahisar 43 44 26 49 55 

Kütahya 38 40 31 54 41 

Manisa 23 25 19 22 37 

Denizli 10 12 12 9 24 
* 2011 yılında böyle bir çalışma yapılmadığı için 2003 yılı verileri kullanılmıştır 
 

İldeki nüfus ağırlıklı olarak kentlerde yaşamaktadır. Nüfusu 20 bin üzeri yerleşimler 
TÜİK tarafından “kent” olarak sınıflandırılmaktadır. İldeki nüfus genel olarak Merkez ilçede 
yoğunlaşmakla beraber, 20.000’in üzerindeki nüfusuyla Banaz, Eşme ve Sivaslı Uşak’ın kent 
kategorisine sahip diğer ilçeleridir. Bu yönüyle Uşak nüfusunun yaklaşık %93’ünün kentlerde 
yaşadığı görülmektedir. İlde nüfus Merkez ilçede yoğunlaşmaktadır. (Zafer Kalkınma Ajansı, 
Uşak YEGEP Tarım-Maden-Çevre-Enerji 2017-2019, sayfa 12) 

 
Tablo 6. Yıllara Göre Uşak’ın Göç Verileri (2014-2018)2 

Yıl Uşak’a Göç Uşak’tan Göç Net Göç Uşak 
Nüfusu 

Net Göç 
Oranı 

Lise ve Üstü 
Eğitimli Göç 

Nüfusu 

2014 10.190 10.895 -705 349.459 -0.20% 6.668 

2015 11.044 11.001 43 353.048 0.01% 7.068 

2016 11.737 10.701 1036 358.736 0.29% 7.053 

2017 13.909 10.420 3489 364.971 0.96% 6.930 

2018 11.871 13.011 -1140 367.514 -0.31%  

Toplam 58.751 56.028 2723    
Kaynak: TÜİK (www.tuik.gov.tr) 
                                                           
1 Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak YEGEP Tarım-Maden-Çevre-Enerji 2017-2019, sayfa 11 
2 TÜİK Genel Nüfus Sayımı ve Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 



 

 

 

 

 
12 

 

Uşak, son beş yıllık dönemde genel olarak göç alan bir il konumundadır. Tablo 6’da 
verilen net göç oranları incelendiğinde Uşak 2014 ve 2018 yıllarında net göç verme 
eğiliminde bir il iken 2015, 2016 ve 2017 yıllarında ise Uşak’ın göç alan bir il konumunda 
olduğu görülecektir. Uşak çevresinde bulunan iller arasında en fazla göçü İzmir’den 
almaktadır. İl 2014-2018 yılları arasında aldığı 58.751 kişilik göçün %13,7’lik kısmını 
İzmir’den almıştır. Tablo 7’de sunulan Uşak’ın en çok göç aldığı 10 il incelendiğinde ilin 
genel olarak çevresindeki illerden ve büyük şehirlerden göç aldığı görülmektedir. İl kendisine 
uzak Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu gibi bölgelerden fazla göç 
çekmemektedir. Bu durum, ilin ekonomik koşullar ve sosyal olanaklar yönünden henüz bir 
çekim merkezi olmadığının göstergesidir. (TÜİK verileri) Ancak yapılacak arıtma tesisi 
özellikle Karahallı’dan göçü azaltacağı için ve hatta il dışından yatırımları da çekebileceği 
için Uşak’ın bu durumunu tersine çevirebilecektir.  

 
Tablo 7. Uşak’ın En Çok Göç Aldığı İlk 10 İl (2014-2018)3 

No Uşak’a Göç  Uşak’tan Göç 

1 İzmir 8.061 13,7%  İzmir 7.868 14,0% 

2 Manisa 5.882 10,0%  Manisa 5.022 9,0% 

3 Kütahya 4.209 7,2%  Kütahya 3.480 6,2% 

4 İstanbul 4.706 8,0%  İstanbul 4.405 7,9% 

5 Denizli 3.727 6,3%  Denizli 4.619 8,2% 

6 Antalya 3.284 5,6%  Antalya 3.189 5,7% 

7 Afyonkarahisar 3.101 5,3%  Afyonkarahisar 2.662 4,8% 

8 Ankara 2.265 3,9%  Ankara 2.215 4,0% 

9 Bursa 1.381 2,4%  Aydın 2.116 3,8% 

10 Aydın 1.736 3,0%  Bursa 1.402 2,5% 

Kaynak: TÜİK (www.tuik.gov.tr) 
 

İlin son yıllarda verdiği göç içinde nitelikli nüfusun payı oldukça yüksektir. Uşak’ta 
hem lise ve üzeri eğitimlilerin hem de yüksekokul ve üzeri eğitimlilerin göç eden nüfus 
içindeki payı (%60’ın üzerinde) ülke genelinden yüksektir. Gelecek dönemlerde bu durumun 
değişmemesi, şehrin yetişmiş iş gücü ihtiyacının artmasına sebep olacak, ayrıca Uşak ilinin 
rekabetçiliğine ve üretimine zarar verecektir. (Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak YEGEP Tarım-
Maden-Çevre-Enerji 2017-2019, sayfa 19) Dolayısıyla bu yatırım hem Karahallı’nın hem de 
Uşak’ın imalat altyapısını destekleyecek nitelikte olduğu için imalat sanayisinin 
rekabetçiliğini de olumlu etkileyecek ve gelişmesine katkıda bulunacaktır.  

                                                           
3 TÜİK  
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TÜİK’in il bazında yayınladığı son veri olan 2013 yılı verisine göre ildeki işsizlik 
oranı, ülke ortalamasına göre ve Manisa hariç çevresindeki illere göre düşük seviyededir. 
TÜİK, il bazında olan işgücü istatistiklerini sadece 2008-2013 yılları için yayınladığından 
dolayı daha yakın bir tarihe dair veri bulunmamaktadır. Sonraki yıllar için TÜİK bölgesel 
istatistikler yayınlamıştır. Uşak’taki istihdam oranı %51,4’lük değerle ülke ortalamasının 
üzerinde olup çevresindeki illerle karşılaştırıldığında bu oranın en yüksek değerlerden biri 
olduğu görülmektedir. Ayrıca Uşak’ın işsizlik oranını incelediğimizde ilin %5,4’lük oranla 
Türkiye ortalamasının altında bir işsizlik oranına sahip olduğu görülecektir. Bunun yanında 
işsizlik oranı çevre iller ve Bölge illeri ile kıyaslandığında da Manisa ilinden sonra Uşak’ın en 
düşük işsizlik oranına sahip olduğu görülmektedir. Karahallı’ya yapılacak bu arıtma tesisinin 
yeni yatırımlara imkan tanıyacak olması ve bu sayede yeni istihdam olanakları sunacak 
olması sonucu olarak işsizlik daha da azalacaktır. 

İstihdam rakamlarına göre, 2018'de TR33 Bölgesi için işgücüne katılım oranı %54 
olup Türkiye ortalamasının (%53,2) üzerindedir. Ayrıca %50,3 ile istihdam oranı da %47,4 
olan Türkiye ortalamasından daha yüksektir. Son olarak, işsizlik oranı ise %6,8  ile Türkiye 
ortalaması olan %11’den daha iyi bir seviyede gerçekleşmiştir. (TÜİK 2018 verileri) 
Yukarıda belirtildiği üzere istihdam olanaklarının artması sayesinde işgücüne katılım oranı da 
artacaktır. 

Tablo 8. Kurumsal olmayan nüfusun işgücü durumu (15+ yaş)4 

  TR33 Bölgesi (Manisa, 
Afyonkarahisar, Kütahya, 

Uşak) 

Türkiye 

(bin kişi) 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

15 Yaş ve 
Üzeri Nüfus 

2372 2392 2421 2441 2472 58833 59855 60889 61777 62820 

İş Gücü 1192 1222 1231 1269 1276 28786 29678 30535 31643 32274 

Çalışan 1145 1172 1171 1191 1189 25933 26621 27205 28189 28738 

İşsiz 47 50 60 78 87 2853 3057 3330 3454 3537 

İşgücünün 
Parçası 
Olmayan 
Nüfus 

1085 1103 1121 1126 1089 28200 28176 28185 28251 28380 

İşgücüne 
Katılma 
Oranı 

52,3 52,6 52,3 53 54 50,5 51,3 52 52,8 53,2 

İşsizlik Oranı 3,9 4,1 4,8 6,2 6,8 9,9 10,3 10,9 10,9 11 

İstihdam 
Oranı 

50,3 50,4 49,8 49,7 50,3 45,5 46 46,3 47,1 47,4 

Kaynak: TÜİK (www.tuik.gov.tr) 
                                                           
4 TÜİK 
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İlde küme potansiyeli olan sektörler tespit edilmiştir. SGK İstatistik Yıllıkları 
verilerine göre; yapılan kümelenme analizinin üç değişkeni bulunmaktadır. Yoğunluk 
değişkeninde 1’in, büyüklük değişkeninde %1,23’ün (1/81 [il sayısı]), başatlık değişkeninde 
ise %4,17’nin (1/24 [sektör sayısı]) kullanıldığı analizde 3 yıldız alan olgun (O) ve 2 yıldız 
alan gelişen (G) kümeler belirlenmiştir. Söz konusu analiz neticesinde Uşak’ta tekstil 
ürünlerinin imalatı, deri ve ilgili ürünler imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin 
imalatı sektörlerinde olgun ve gelişen kümeler tespit edilmiştir. (Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak 
YEGEP Tarım-Maden-Çevre-Enerji 2017-2019, sayfa 26) Tekstil sektöründeki bu 
kümelenme potansiyeli Karahallı için de geçerlidir. İlçede yoğun olan dokuma sektörü doğal 
bir kümelenmeye örnektir. Arıtma tesisinin kurulması sayesinde dokuma sektörünün ihtiyacı 
olan boya ve haşıl yapan işletmeler de Karahallı OSB’yi tercih edeceği için dokuma 
kümesinin daha da gelişmesine katkıda bulunulacaktır. 

Uşak’taki sanayi sektörü istihdamının sektörel dağılımına bakıldığında tekstil 
ürünlerinin imalatı sektörü öne çıkmaktadır. En son yayınlanan SGK istatistik yıllıkları 
2017 yılı verilerine5 göre ilde imalat sanayii istihdamın en fazla olduğu ilk beş sektör 
incelendiğinde %59,9’luk istihdam oranı ile tekstil ürünlerinin imalatı sektörü öne çıkarken 
bu sektörü %11,8’lik oran ile gıda ürünleri imalatı, %10,0’luk oran ile metalik olmayan 
mineral ürünler imalatı ve %5,9’luk oran ile deri ürünleri imalatı sektörlerinin izlediği 
görülmektedir. Bu 4 sektör Uşak'taki istihdamın üçte birini kapsamaktadır. Uşak ilinde imalat 
sanayii istihdamının en fazla olduğu 2. ve 3. Sektörler Bölge illerinde de yüksek istihdam 
oranlarına sahiptir. Uşak'ın sanayi istihdamı dağılımı Şekil 3'te gösterilmektedir. İldeki imalat 
sanayii istihdamın en fazla olduğu ilk beş sektör dışındakiler diğer olarak ele alınmıştır. (SGK 
2017 İstatistik Yıllıkları) 

 

 
Şekil 3. Uşak'ın sanayi istihdamının sektörlere göre dağılımı (%) 

                                                           
5 http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/sgk/tr/kurumsal/istatistik/sgk_istatistik_yilliklari 
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Uşak ilinde atıklar, birinci öncelikli çevresel sorundur. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının hazırlamış olduğu Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri 
Değerlendirme Raporu’na (2016) göre TR33 Bölgesi illerinden Uşak ve Afyonkarahisar’da 
atıklar birinci öncelikli sorun, Kütahya ve Manisa’da ise üçüncü öncelikli sorundur. Su 
kirliliği ise Kütahya ve Manisa’da birinci öncelikli sorun iken Uşak’ta ve Afyonkarahisar’da 
ise üçüncü öncelikli sorun olarak öne çıkmaktadır. Hava kirliliği ise tüm TR33 Bölgesi 
illerinde ikinci öncelikli çevresel sorun olarak öne çıkmaktadır. Görüldüğü üzere TR33 
Bölgesi illerindeki çevresel sorunlar genel olarak birbiriyle benzerlik göstermektedir. Uşak 
ilinde atıkların birinci öncelikli sorun olmasının arkasında yatan sebeplerden en önemlisi 
ildeki organize sanayilerden (özellikle deri ve tekstil sektöründen kaynaklanan atıklar) 
kaynaklanan atıkların düzensiz depolanmasıdır. Uşak’ta atıklar ile ilgili alınan en önemli 
tedbir ise sıvı, katı ve gaz atıklarının mevzuata uygun olarak bertarafını sağlamak amacıyla 
atılan adımlardır. (Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak YEGEP Tarım-Maden-Çevre-Enerji 2017-
2019, sayfa 57) 

ii. Sektörel ve/veya Bölgesel Politikalar ve Programlar 

Sürdürülebilir kalkınmanın üç temel bileşeninden biri olan “çevre”, artan enerji 
ihtiyacı, kaynak yetersizliği, mevcut kaynakların bilinçsizce tüketilmesi ve kirletilmesi, 
küresel ısınma, iklim değişikliği vb. olumsuz gelişmeler neticesinde giderek önem 
kazanmakta ve hazırlanan strateji belgelerinde de daha sık karşılaşılmaktadır. 10. Kalkınma 
Planı’nın “Yaşanabilir Mekânlar, Sürdürülebilir Çevre” bölümü altında yer alan “Kentsel 
Altyapı” ve “Çevrenin Korunması” başlıkları altında atık yönetimi konusu ele alınarak 
çevresel hedefler ve politikalar belirlenmiştir. Ayrıca 11. Kalkınma Planında da “Kentsel 
Altyapı” ve “Çevrenin Korunması” başlıkları altında atık konusuna değinilmiştir. 

Ulusal strateji belgelerinin yanı sıra uluslararası strateji belgelerinde de “çevre” 
konusunun öncelik taşıyan bir husus olduğu göze çarpmaktadır. AB’nin yeni ekonomik 
dönüşüm stratejisi ile 2020 yılı için hedeflerini belirleyen ve strateji belgelerine temel 
oluşturan Avrupa 2020 Stratejisinde Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyüme öncelikleri 
benimsenmiştir. “Sürdürülebilir Büyüme” önceliği ile AB, düşük karbonlu ve kaynaklar 
açısından küçülen bir dünyada çevre tahribatını engelleyici, biyo-çeşitliliği koruyucu ve 
kaynakların israfını önleyici bir noktada konumlanmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda doğal 
kaynakların kirletilmesini engellemek ve sürdürülebilir kullanımını sağlamak açısından atık 
yönetimi dikkat edilmesi gereken hususların en başında yer almaktadır. “Sürdürülebilir çevre” 
amacı ile TR33 Bölgesi’nin mevcut durumu iki ana başlık altında incelenmiştir. (Zafer, TR33 
Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı sayfa 106-109) 

Kentsel yerleşimlerin kontrolsüz büyümesinin ve gittikçe gelişen sanayi sektörünün 
yol açtığı önemli bir sorun da atıklardır. Atık yönetimi, çevrenin korunması ve doğal 
kaynakların sürdürülebilirliği açısından önemli bir husustur. Hem 11. Kalkınma Planı (2019-
2023)’nda hem de 10. Kalkınma Planında yer alan politikalar da çevrenin korunması ve 
sürdürülebilirliğin ulusal düzeyde önem arz eden bir husus olduğunu göstermektedir. Ayrıca 
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AB Entegre Çevre Uyum Stratejisi (UÇES) (2007-2023), Ulusal Geri Dönüşüm Strateji 
Belgesi ve Eylem Planı (2014-2017), Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023) vb. strateji 
dokümanlarında da çevrenin korunması ve atık yönetimi konularına odaklanıldığı 
görülmektedir. 

Atıkların kontrolsüzlüğü, kentlerde büyüyen çöp alanlarının oluşmasına, görüntü ve 
koku kirliliğine yol açtığı gibi doğal kaynaklar üzerinde oluşturduğu baskı ve kirlilik ile de 
insan sağlığını tehdit etmektedir. Buna karşın, atık yönetiminin başarılı bir şekilde 
uygulanması doğal kaynakların korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını, 
dönüştürülmesi mümkün olan atıkların ekonomiye kazandırılmasını ve kentsel alanlardaki 
yaşam kalitesinin artmasını sağlamaktadır. 

TR33 Bölgesi, yerel yönetimlerin sunduğu şebeke hizmetlerinde Ege Bölgesi ve ülke 
genelinden daha iyi bir konumda yer alıyor olsa da çevrenin ve insan sağlığının korunması 
açısından büyük önem taşıyan arıtma hizmetleri sunma açısından hem Ege Bölgesi’nin hem 
de ülke ortalamasının gerisinde yer almaktadır. Bu kapsamda, çevrenin korunması ve toprak, 
su gibi kaynakların kirletilmeden sürdürülebilir şekilde kullanılması açısından Bölge’de çevre 
teknolojilerinin kullanımına ve çevresel altyapı yatırımlarına verilecek desteğin önemi ortaya 
çıkmaktadır. (Zafer, TR33 Bölgesi 2014-2023 Mevcut Durum Analizi sayfa 60) 

TR33 Bölge Planında imalat sanayi, Bölgenin gelişimindeki lokomotif sektör olarak 
tanımlanmıştır. Bölgede üretim kapasitesinin arttırılması için mevcut durumda belirli 
merkezlerde yoğunlaşan sanayi alanlarının arttırılmasına ve daha etkin kullanılmasına ihtiyaç 
duyulduğu belirtilmektedir. Bölgede gerçekleşecek yeni yatırımlara olanak sağlamak, sektörel 
yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde sağlıklı yapılaşma ihtiyacını karşılamak, firmaların bir 
arada yer almasını mümkün kılmak amaçlarıyla mevcut bölgelerin faaliyete geçmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. Ayrıca yeni faaliyete başlayan OSB’lerde de altyapı ve imar eksikliklerinin 
giderilmesine ihtiyaç duyulmakta olduğu belirtilmektedir. Buradan hareketle OSB'nin 
gelişmesi ve sektörel çeşitliliğin sağlanması önündeki en büyük engellerden biri olan atık su 
arıtma tesisinin [AAT] kurulması önem arz etmektedir.  

Uşak’a yönelik hazırlanmış Yerel Ekonomik Gelişme Programı’nda [YEGEP, 2017-
2019] yer alan 3. Eylem Planında Çevre başlığına yönelik “OSB’lerde atık su arıtma 
tesislerinin kurulması veya modernizasyonu” konulu bir faaliyet yer almaktadır. Uşak’ta 
AAT’si olmayan sadece Karahallı OSB olduğu için bu eylem planının hedefinde bu tesisin 
hayata geçirilmesi vardır.  

Ajans Bölge planında yerleşim yerlerindeki çevre kirliliğinin çevrenin korunmasındaki 
en önemli zorluklardan biri olduğu, bu bölgelerdeki çevre kirliliğinin azaltılması için çevrenin 
korunmasına yönelik çevresel altyapıların oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde-4, f bendinde de “Benzer nitelikte atıksu üreten 
endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi kurulması” gerekliliği 
vurgulanmaktadır. Bu politikalar ışığında, OSB olarak AAT yatırımına yönelik çalışma 
yapılması ve mevzuatın yerine getirilmesi gerekmektedir. 
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TR 33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planında (10. Kalkınma Planı [OKP] Madde 1037’ye 
atıf yapılarak), sanayi ve madende çevre dostu ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi 
stratejisi oluşturulmuştur [Tedbir 5.1.A]. Bu strateji kapsamında OSB'lerde atık su arıtma 
tesislerinin kurulması tedbiri belirtilmiştir. Bu kapsamda kirliliğin azaltılması ve kontrolü 
konusunda, atık su arıtımına ilişkin yatırım ve işletme harcamalarının arttırılması ve 
geliştirilmesi önceliklidir denilmiştir. Bununla birlikte OKP Madde 974'te atıkların insan ve 
çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi temel 
amaçtır, denilmektedir. Ayrıca planın Tedbir 1.1.A kısmında “Üretim aşamasına geçmiş 
OSB’lerde gerekli temel altyapı çalışmalarının tamamlanması” ilgili müdahale ve proje olarak 
vurgulanmıştır. Görüleceği üzere, bölgesel ve ulusal planlarla uyumlu olarak AAT yatırımın 
hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Öte yandan TR33 Bölge Planında Bölgedeki doluluk oranı en yüksek OSB’ler 
arasında Uşak ve Uşak Karma OSB gösterilmekte olup bu durum Uşak’a yatırım yapılması 
için Karahallı OSB’ye AAT kurulmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Sürekli büyüme 
gösteren Karahallı OSB de daha fazla işletmenin yatırım yapmasını istemekte ve yeni 
yatırımların bölgeye çekilebilmesi için çalışma yapmaktadır. Ancak OSB bünyesinde bir AAT 
olmadığı için endüstriyel atıksu üreten farklı sektörlerden yatırımcılara parsel 
verilememektedir. Dolayısıyla Uşak’a yeni yatırımların yapılması, ekonomik kalkınmanın ve 
sürdürülebilir üretimin sağlanması amacıyla atıksuların çevre mevzuatı doğrultusunda deşarjı 
için istenen nitelikte ve verimli şekilde çalışacak bir AAT’ye Karahallı OSB’de ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

iii. Kurumsal Yapılar ve Yasal Mevzuat  (teşvik ve YİD mevzuatı gibi)  

Çevreyi ve su kaynaklarını korumak için; evsel ve endüstriyel aktiviteler sonucu 
oluşan atık suların kirlenmeye yol açacak şekilde alıcı ortama doğrudan deşarjı alınacak 
önlemler ile engellenmelidir. Bu kapsamda geçerli olan ve incelenen yasal çerçeve, su 
kaynaklarının korunması, minimum arıtma ihtiyaçları ve arıtılmış su deşarj limitleri ile arıtma 
faaliyetleri sonucu ortaya çıkabilecek arıtma çamurları gibi diğer atıkların da yönetimi 
konularını düzenlemektedir. Bu bağlamda atıksu deşarjı için belirlenmiş mevzuata göz 
atmak gerekirse; 

 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği: 

Atık suların alıcı su ortamlarına deşarjında 25687 sayılı ve 31.12.2004 tarihli Resmi 
Gazete’de yayınlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY) uygulanmaktadır. 
Yönetmelik, en son 24.04.2011 tarihinde revize edilmiş olup, deşarj standardı tablolarına renk 
parametresi eklenmiştir. Bu yönetmelik ile yeraltı ve yerüstü su kaynakları potansiyelinin 
korunması ve en iyi bir biçimde kullanımının sağlanması için, su kirlenmesinin önlenmesini 
sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde gerçekleştirmek üzere gerekli olan 
hukuki ve teknik esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. Yönetmelikte, doğrudan çevreye ya da 
genel kanalizasyon sistemine deşarj olması durumunda belediye deşarjlarının yanı sıra farklı 
endüstriler ve sanayi bölgelerinin sağlaması gereken deşarj standartları da yer almaktadır. 
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Yönetmeliğin 31. Maddesinde Endüstriyel Atıksu Deşarj Standartları tanımlanmıştır. 
Buna göre endüstriler üretim tiplerine göre gruplandırılmış ve onaltı tane sektör 
oluşturulmuştur. Karışık endüstriler; büyük ve küçük organize sanayi bölgeleri ve sektör 
belirlemesi yapılamayan diğer sanayiler, bu sektörlerden birini oluşturmaktadır ve bu sektörde 
faaliyet yürüten tesislerin endüstriyel atıksuyunun alıcı ortama deşarjında sağlanması gereken 
standartlar yönetmelik ekinde verilen “Tablo 19: Karışık Endüstriyel Atıksuların Alıcı Ortama 
Deşarj Standartları” tablosu ile belirlenmiştir. Buna göre Uşak Karahallı OSB alıcı ortama 
yapacağı atıksu deşarjında Tablo 19 ile verilen parametreler için standartları sağlamak ile 
yükümlüdür. 

 Kentsel Atıksuların Arıtılması Yönetmeliği: 

26046 sayılı ve 08.01.2006 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Kentsel Atıksuların 
Arıtılması Yönetmeliği (KAAY) Türkiye’de kentsel atıksuların toplanması, arıtılması ve 
deşarjı ile belirli endüstri sektörlerinden kaynaklanan atıksuların arıtılması ve deşarjını konu 
alır. Yönetmeliğin amacı, çevreyi bahsedilen atıksu deşarjlarından kaynaklanabilecek negatif 
etkilerden korumaktır. 

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’nde hassas ve az hassas su alanları ifade edilmiş 
ve hassas alanlarda azot ve fosfor giderimi istenerek ilgili standartlar belirlenmiştir. Hassas su 
alanları; ötrofik olduğu belirlenen veya gerekli önlemler alınmazsa yakın gelecekte ötrofik 
hale gelebilecek doğal tatlı su gölleri, diğer tatlı su kaynakları, haliçler ve kıyı suları, önlem 
alınmaması halinde yüksek nitrat konsantrasyonları içerebilecek içme suyu temini amaçlanan 
yüzeysel tatlı sular ve daha ileri arıtma gerektiren alanlardır (T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı). 

Bu yönetmeliğin 5. Maddesine göre endüstriyel atıksuyun, kanalizasyon sistemine 
bağlantısı ile atıksuyun alıcı ortama deşarjı, kanalizasyon bağlantı izni ve/veya deşarj iznine 
tabidir. Ayrıca, benzer nitelikte atıksu üreten endüstriler ve yerleşimlerin birbirine olan 
uzaklığı, coğrafik ve topografik özellikleri ile büyüklükleri de dikkate alınarak ekonomik ve 
teknik açıdan uygun olanlar için ortak atıksu arıtma tesisinin kurulması esastır. 

 Çevre Kanununun 29’uncu Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin 
Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik: 

01.10.2010 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 
Yönetmeliğin amacı, alıcı ortamın su kalitesinin yükseltilmesi ve doğal kaynakların 
korunması için alıcı ortama deşarj eden ve/veya geri kazanan atıksu altyapı tesisi 
yönetimlerinden, arıtma tesisini kuran, işleten ve ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerini 
yerine getirenlerin, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 29’uncu maddesinde 
belirtilen teşvik tedbirleri kapsamında atıksu arıtma tesislerinde kullandıkları elektrik enerjisi 
giderlerinin bir kısmının Bakanlıkça geri ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. 

Bu yönetmelik kapsamında enerji teşviklerinden yararlanabilmenin şartları; atıksuları 
arıtmak amacıyla kimyasal, ikincil ve/veya ileri arıtma yaparak alıcı ortam deşarj 
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standartlarını sağlıyor olmak ve Çevre Kanunu uyarınca gerekli izin belgesini almış olmaktır 
(T. C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı). 

 Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği: 

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği’nde belirtilen hassas ve az hassas su alanlarını 
tespit etmek amacıyla yönetmeliğe bağlı olarak Hassas ve Az Hassas Su Alanları Tebliği 
mülga Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 27.06.2009 tarihinde yayımlanmıştır. Bu tebliğ 
uyarınca, Uşak Karahallı OSB’de arıtılmış atıksuyun deşarj edileceği alıcı ortam, hassas ya da 
az hassas olarak tanımlanmamaktadır. (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2009). 

 Atıksu Arıtma Tesisi Teknik Usuller Tebliği: 

Atıksu Arıtma Tesisleri Teknik Usuller Tebliği, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve 
Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmış ve 20.03.2010 tarihinde 
yayımlanmıştır (AAT Teknik Usuller Tebliği, 2010). Bu tebliğ ile atıksuların arıtılması ile 
ilgili atıksu arıtma tesislerinin teknoloji seçimi, tasarım kriterleri, arıtılmış atıksuların 
dezenfeksiyonu, yeniden kullanımı ve derin deniz deşarjı ile arıtma faaliyetleri esnasında 
ortaya çıkan çamurun bertarafı için kullanılacak temel teknik usul ve uygulamaların 
düzenlenmesi amaçlanmıştır. 

Tebliğ Ek-7’de Arıtılmış Atıksuların Sulama Suyu Olarak Geri Kullanım Kriterleri 
tanımlanmıştır. Buna göre sanayi tesislerinden kaynaklanan atıksuların Tablo E7.1, Tablo 
E7.2’de belirtilen parametreler temelinde yapılacak analiz sonuçlarına göre yapılacak 
değerlendirme neticesinde sulama suyu olarak kullanılmasına izin verilmektedir. Arıtılmış 
suyun sulamada kullanılması için iki değişik sınıf oluşturulmuş olup, bu kriterler minimum 
gereksinimleri sağlamakta ve bazı özel uygulamalarda ilave kriterler de uygulanabilmektedir. 

Karahallı OSB’de arıtılmış atıksuyun alıcı ortama deşarjı planlanmaktadır. Ancak tesis 
işletmeye alındıktan sonra çıkış suyu incelenerek sulama suyu olarak kullanımı 
değerlendirilebilecek ve bu tebliğ ile belirlenen standartların sağlanması için ilave ünite 
ihtiyacı tespit edilebilecektir. 

 Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarj Tesisi Proje Onayı Genelgesi: 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 
yayımlanan 04.03.2014 tarih ve 2014/07 sayılı Atıksu Arıtma/Derin Deniz Deşarj Tesisi Proje 
Onayı Genelgesi verimli ve ekonomik arıtma tesislerinin seçilmesi ve uygulanacak projelerin 
onaylanmasına ilişkin konuları düzenlemektedir. Genelgede Organize Sanayi Bölgeleri 
Merkezi Arıtma Tesisleri Ek-1 listesinde yer almakta olup, Uşak Karahallı OSB AAT proje 
onay dosyasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onaylatılması gerekmektedir (T.C. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, 2014). 

 

Atıksu arıtma için gerekli mevzuatı inceledikten sonra arıtma sonrası oluşan arıtma 
çamuru bertarafı için gerekli olan mevzuata göz atmak gerekmektedir; 
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 Atık Yönetimi Yönetmeliği: 

02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atık 
Yönetimi Yönetmeliğinin amacı, atıkların oluşumundan bertarafına kadar çevre ve insan 
sağlığına zarar vermeden yönetiminin sağlanmasına, atık oluşumunun azaltılması, atıkların 
yeniden kullanımı, geri dönüşümü, geri kazanımı gibi yollar ile doğal kaynak kullanımının 
azaltılması ve atık yönetiminin sağlanmasına, çevre ve insan sağlığı açısından belirli ölçütlere, 
temel şart ve özelliklere sahip, bu Yönetmeliğin kapsamındaki ürünlerin üretimi ile piyasa 
gözetimi ve denetimine ilişkin genel usul ve esasların belirlenmesidir. 

Yönetmelik Ek IV ile verilen atık listesi 20 atık grubundan oluşmaktadır. Arıtma 
çamurları, 19 numaralı grup olan “Atık yönetim tesislerinden, tesis dışı atık su arıtma 
tesislerinden ve insan tüketimi ve endüstriyel kullanım için su hazırlama tesislerinden 
kaynaklanan atıklar” kategorisinde değerlendirilmektedir. Bu nedenle Karahallı OSB Atıksu 
Arıtma Tesisinde oluşacak arıtma çamuru ve diğer atıklar için bu yönetmelik hükümleri 
uyarınca Atık Yönetim Planı oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. 

 Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik: 

26.03.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenli 
Depolanmasına Dair Yönetmelik; atıkların düzenli depolama yöntemi ile bertarafı sürecinde; 
düzenli depolama tesislerine atık kabulü işlemlerinde teknik ve idari hususlar ile uyulması 
gereken genel kuralları belirlemektir. Yönetmelikte arıtma çamurunun düzenli depolanması 
hakkında Geçici Madde 4 ile Atık Yönetimi Yönetmeliğinin EK-IV’ünde tehlikesiz olarak 
sınıflandırılan arıtma çamurlarının, Ek-2’de verilen diğer tüm parametreleri sağlaması, 
ağırlıkça en az %50 kuru madde ihtiva etmesi, ön işleme tabi tutularak kötü kokunun 
giderilmesi ve atığın kararlı hale getirilmesi kaydıyla II. Sınıf düzenli depolama alanına 
kabulünde 1/1/2015 tarihine kadar Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) limit değerine 
uygunluk aranmayacağını belirtmiştir. Buna göre devreye alınacak Uşak Karahallı OSB 
Atıksu Arıtma Tesisinde oluşacak arıtma çamurunda düzenli depolama sahasına kabulü için 
ÇOK limit değerinin sağlanması gerekmektedir. 

 Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair 
Yönetmelik: 

08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan bu Yönetmelik toprak 
kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaların ve 
sektörlerin tespiti, kayıt altına alınması, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve 
izlenmesine ilişkin teknik ve idari usul ve esasları kapsamaktadır. Yönetmeliğin amacı; toprak 
kirliliğinin önlenmesi, kirlenmenin mevcut olduğu veya olması muhtemel sahaları ve 
sektörleri tespit etmek, kirlenmiş toprakların ve sahaların temizlenmesi ve izlenmesi esaslarını 
sürdürülebilir kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde belirlemektir. 

Yönetmeliğin 6. maddesine göre, her türlü atık ve artığı, toprağa zarar verecek şekilde, 
Çevre Kanunu ve ilgili mevzuatta belirlenen standartlara ve yöntemlere aykırı olarak 
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doğrudan ve dolaylı biçimde toprağa vermek, depolamak gibi faaliyetlerde bulunmak 
yasaktır. 

 

Atıksu arıtma ve arıtma çamuruna dair mevzuatların yanı sıra diğer mevzuatlara da 
göz atmak gerekirse; 

 Çevresel Etki Değerlendirmesi Konusundaki Mevzuat: 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇEDY) 7 Şubat 1993’te yürürlüğe girmiş 
ancak gelişen ihtiyaçlar ve Avrupa Birliği üyelik sürecinde ÇED Direktifi gerekleri ile uyum 
sağlanması amacıyla birçok kez revize edilmiştir. Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili prensipleri, 
öncelikleri ve koşulları içeren 18 Şubat 2008 tarihli Komisyon Kararı (2008/157/EC), 
“çerçeve kanunları, uluslararası çevresel anlaşmalar ile ilgili müktesebatların uyarlanmasına 
ve uygulanmasına devam edilmesi ve düzeltilmiş çevresel etki değerlendirmesi direktifinin 
yürürlüğe koyulması ve uygulanması” hedeflerini kısa dönem öncelikleri olarak 
belirlenmiştir. Bu kapsamda yeniden düzenlenen ÇED Yönetmeliği 25 Kasım 2014 tarih ve 
29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (T.C. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı, 2014). 

Yönetmelik kapsamında ÇED uygulanacak projeler listesi Ek-I listesinde, seçme ve 
eleme kriterleri uygulanacak projeler listesi ise Ek-II’de verilmektedir. Atıksu Arıtma 
Tesisleri kapasitelerine göre sınıflanmış, 50.000 eşdeğer kişi ve/veya 10.000 m3/gün üzeri 
kapasiteli atıksu arıtma tesisleri için Seçme-Eleme Kriterleri uygulaması zorunlu tutulmuştur. 
Uşak Karahallı OSB bünyesinde planlanan 500 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi, ÇED 
Yönetmeliği kapsamı dışındadır. 

 Çevre İzin ve Lisans Konusundaki Mevzuat: 

10.09.2014 tarih 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre 
İzin ve Lisans Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin 
ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik Ek-1’de Çevreye 
Kirletici Etkisi Yüksek Düzeyde Olan Faaliyetler tanımlanmış olup, “10. Diğer Tesisler” 
başlığı altında “10.1. Sanayilerin toplu olarak yer aldığı bölgelere ait atıksu arıtma tesisleri” 
kapsamında değerlendirilmiştir. Bu nedenle Uşak Karahallı OSB Yönetmelik kapsamında 
olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre izni alması zorunludur. 

 Organize Sanayi Bölgeleri Konusundaki Mevzuat: 

22.08.2009 tarihli 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve son revizyonu 
02.02.2019 tarih ve 30674 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Organize 
Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin amacı; organize sanayi bölgelerinin kuruluşu, 
yapımı ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Yönetmelik Madde 1 uyarınca, Organize sanayi bölgelerinin yer seçimini, kuruluş 
protokolünün onayını, imar ve parselasyon planlarının onayını, arsa tahsislerini, altyapı 
tesisleri kurma, kullanma ve işletme hakkı ile ilgili hususları, kredi kullanmakta olan 
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OSB’lerde ihale usul ve esasları ile OSB üst kuruluşunun görev ve çalışma şekli ile Organize 
Sanayi Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar. Yönetmelik 
Madde 66’da “Atık su yönetimi, atık su arıtma tesisi ilk yatırım ve işletme maliyeti” ele 
alınmıştır. Buna göre “OSB yönetimleri; mahallin en büyük mülki amirinin bilgi, denetim ve 
gözetimi altında 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği 
Kontrolü Yönetmeliği koşullarına uyulması kaydı ile atık su altyapı tesislerinin inşası, bakımı 
ve işletilmesinden sorumludur.” denilmektedir. 

 

Bu mevzuatlardan yola çıkarak Uşak Karahallı OSB Atıksu Arıtma Tesisi ile arıtılacak 
atıksuların deşarjında uygulanacak kriterler, Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ile belirlenmiş 
olup buna göre yerine getirilecektir. Karahallı OSB Atıksu Arıtma Tesisinde oluşacak çamur, 
ulusal mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmelidir. Atık Yönetimi Yönetmeliği ve Toprak 
Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik uyarınca 
doğrudan ya da dolaylı olarak çevreye zararlı atıkların alıcı ortama verilmesini 
yasaklamaktadır. Bu doğrultuda işlenmemiş çamurun tarım alanlarına ya da ormanlara 
serilmesi ve arıtma tesisi çamurlarının epidemik olarak uygun halde olmadığı durumlarda 
mera ve otlaklara uygulanmaması gerekmektedir. Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelik uyarınca arıtma çamurunun düzenli depolanması başlığında bahsedildiği üzere 
Atık Yönetimi Yönetmeliğinin Ek IV’ünde tehlikesiz olarak sınıflandırılan arıtma 
çamurlarının, Ek 2’de verilen diğer tüm parametreleri sağlaması, ön işleme tabi tutularak kötü 
kokunun giderilmesi ve atığın kararlı hale getirilmesi kaydıyla II. Sınıf düzenli depolama 
alanına kabul edileceği belirtilmiştir. Karahallı OSB’de uygulanacak atıksu altyapı tesisleri 
yönetimi ve katılımcıların ilk yatırım ve işletme maliyetlerine katılımı, Organize Sanayi 
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği Madde 66’da belirtilen esaslar çerçevesinde planlanması 
gerekmektedir. Katılımcıların hangilerinin ne oranda arıtma yapacaklarının ve ortak atıksu 
arıtma tesisinin işletme maliyetlerine katılım payları hesap yönteminin belirlenmesi 
gerekmektedir. 

Tesisin yatırımında kullanılabilecek teşvik unsurları incelendiğinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığınca uygulanan Yatırım Teşvik Belgesi alınabilmektedir. Çevre 2012/3305 
sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçevesinde Madde 19 uyarınca 
“çevre yatırımları; KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti ve faiz desteğinden 
yararlandırılır” denilmektedir. Çevre yatırımları için Türk Lirası cinsi kredilerde beş puanı, 
döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde iki puanı, Bakanlıkça da uygun görülmesi 
halinde azami ilk beş yıl için ödenmek kaydıyla bütçe kaynaklarından karşılanabilmektedir. 
Çevre yatırımlarında faiz desteği limiti 1 Milyon TL'dir. 

Tesisin yapımı için gerekli olan yaklaşık 1,5 milyon TL’lik finansmanı Bölge 
Müdürlüğü ve Bölge sanayicilerinden sağlama imkanı olmadığı için Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan uzun vadeli kredi kullanılması da öngörülmektedir. Kredi alınması halinde 
kredi geri ödemeleri OSB uygulama yönetmeliği doğrultusunda bölge katılımcılarına 
yansıtılacaktır. 
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iv. Proje Fikrinin Kaynağı ve Uygunluğu 

1. Projenin Sektörel ve/veya Bölgesel Kalkınma Amaçlarına (politika, plan 
ve programlar) Uygunluğu 

Proje kapsamında, Uşak Karahallı OSB bünyesinde, endüstriyel kaynaklı atıksuların 
bertaraf edilmesine yönelik gerekli AAT yatırımı yapılarak çevresel altyapının 
geliştirilmesine, sürdürülebilir çevrenin sağlanmasına ve doğal çevrenin korunmasına katkıda 
bulunulacaktır. Böylece OSB’lerde olması gereken stratejik ve yenilikçi altyapı faaliyetlerinin 
hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

Uşak’ta ilki 1986 yılında kurulan üç adet Organize Sanayi Bölgesi bulunmaktadır. En 
son kurulan Karahallı OSB ise 2005 yılında faaliyete geçmiştir. Bugün gelinen noktada 
özellikle Uşak merkezde bulunan iki OSB’de tüm parseller dolmuş ve yeni alanların açılması 
söz konusu edilmeye başlanmıştır. Uşak’ta bulunan iki adet OSB’de yer kalmaması ve 
Karahallı OSB’nin boş parsel bakımından uygunluğu, OSB’ye yatırım yapmak için yer 
gösterilmesini talep eden sanayicilerin sayısının her geçen gün artmasını sağlamaktadır. Öte 
yandan OSB’de atıksu arıtma tesisi olmaması nedeniyle bu yatırımlar dokumacılıktan öteye 
geçememekte, sektörel çeşitlilik oluşmamakta ve farklı alanlardan büyük yatırımlar hızlı bir 
şekilde hayata geçmemektedir. Bu durum AAT’nin gerekliliğini ortaya koyan temel 
gerekçelerden biridir. Karahallı OSB’nin altyapısının tamamlanması ile hizmet verdiği 
bölgenin yaşam kalitesi sürdürülebilir kılınacaktır.  

Bunula birlikte Uşak özelinde hazırlanmış Yerel Ekonomik Gelişme Programı’nda 
[YEGEP, 2017-2019] yer alan 3. Eylem Planında Çevre başlığına yönelik “OSB’lerde atık su 
arıtma tesislerinin kurulması veya modernizasyonu” konulu bir faaliyet yer almaktadır. 
Uşak’ta AAT’si olmayan sadece Karahallı OSB’dir. Dolayısıyla planlanan bu yatırım 
Bölgesel Kalkınma politikaları ile uyumlu olup belirtilen eylem planının hayata geçirilmesine 
katkıda bulunacaktır. 

TR33 Bölgesi Bölge Planı (2014-2023), bölgenin ihtiyaçlarını tanımlayan en güncel 
stratejik dokümandır. Bölge Planı’nda belirtilen 5. Çevre ekseni kapsamında, “Doğal 
kaynakların koruma-kullanma dengesi gözetilmesi” ve “Yerleşim yerlerinde çevre kirliliği 
azaltılması” amaçlanmıştır. Bu hedefin oluşmasındaki ana nedenlerden bazıları Bölge’deki 
sanayi sektöründe son yıllarda yaşanan gelişme ve öngörülen büyük ölçekli yatırımların 
muhtemel olumsuz çevresel etkileridir. Artan sanayi üretimi neticesinde Bölge’de ciddi 
anlamda çevreyi koruyucu uygulamaların ve buna dönük altyapı faal yetler n önem  artmıştır. 
TR33 Bölges ’nde olumsuz çevre koşullarının en fazla yaşandığı alan su kaynaklarıdır. 
Bölge’de Afyonkarah sar’dak  toplam çevresel harcamaların %55,4’ü, Kütahya’da %34,7’si, 
Manisa’da %25’i, Uşak’ta ise %68,7’si su ve atık su yönetimi için yapılmaktadır. (Zafer, 
TR33 Bölgesi 2014-2023 Mevcut Durum Analizi sayfa 60) 

Ajans Bölge planında yerleşim yerlerindeki çevre kirliliğinin çevrenin korunmasındaki 
en önemli zorluklardan biri olduğu, bu bölgelerdeki çevre kirliliğinin azaltılması için çevrenin 
korunmasına yönelik çevresel altyapıların oluşturulması gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde-4, f bendinde de “Benzer nitelikte atıksu üreten 
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endüstriler ve yerleşimler için ortak atıksu arıtma tesisi kurulması” gerekliliği 
vurgulanmaktadır.  

TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planında (10. Kalkınma Planı [OKP] Madde 1037’ye 
atıf yapılarak), “Sanayi ve madende çevre dostu ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi” 
Tedbir [5.1.A] olarak belirlenmiş ve “OSB'lerde atık su arıtma tesislerinin kurulması, ihtiyaç 
duyulan OSB'lerde kapasite artırımının ve ileri derece arıtma yapabilecek şekilde 
modernizasyonun yapılması” vurgulanmıştır. Bu kapsamda Bölgedeki sanayi ve maden 
potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla çevre dostu ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi 
yönünde yapılacak çalışmalar önceliklidir denilmiştir. Bununla birlikte yine Bölge Planında 
OKP Madde 974'ye atıf yapılarak atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza 
indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştirilmesi temel amaçtır, denilmektedir. Bölge planının 
Tedbir 1.1.A “Sanayi alanlarının oluşturulması ve faaliyete geçmesi” kısmında “Üretim 
aşamasına geçmiş OSB’lerde gerekli temel altyapı çalışmalarının tamamlanması” ilgili 
müdahale ve proje olarak vurgulanmıştır. Ayrıca faaliyete başlayan OSB’lerde altyapı ve imar 
eksikliklerinin giderilmesine ihtiyaç duyulmakta olduğu belirtilmiş olup mevcut doluluk 
oranlarını da dikkate alacak şekilde ve maliyet etkinlik ilkesi dahilinde bu çerçevede alınacak 
tedbirler ve yapılacak müdahaleler önceliklidir denilmiştir. Buradan hareketle kurulması 
planlanan AAT Ajansın Bölge Planı ile hedeflediği stratejik önceliklere de hizmet edecek 
yapıdadır ve bölgesel planla da örtüşmektedir.  

Uşak ilinde atıklar, birinci öncelikli çevresel sorundur. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının hazırlamış olduğu Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri 
Değerlendirme Raporu’na (2016) göre TR33 Bölgesi illerinden Uşak ve Afyonkarahisar’da 
atıklar birinci öncelikli sorun, Kütahya ve Manisa’da ise üçüncü öncelikli sorundur. Su 
kirliliği ise Kütahya ve Manisa’da birinci öncelikli sorun iken Uşak’ta ve Afyonkarahisar’da 
ise üçüncü öncelikli sorun olarak öne çıkmaktadır. Hava kirliliği ise tüm TR33 Bölgesi 
illerinde ikinci öncelikli çevresel sorun olarak öne çıkmaktadır. Uşak ilinde atıkların birinci 
öncelikli sorun olmasının arkasında yatan sebeplerden en önemlisi ildeki organize 
sanayilerden kaynaklanan atıklardır. Uşak’ta atıklar ile ilgili alınan en önemli tedbir ise sıvı, 
katı ve gaz atıklarının mevzuata uygun olarak bertarafını sağlamak amacıyla atılan adımlardır. 
[Zafer, Uşak YEGEP, 2017-2019 sayfa 57] 

Diğer açıdan bakıldığında, TR33 Bölge Planında Bölgenin 2023 hedeflerindeki 
lokomotif sektörünün sanayi olarak belirlendiği, ortaya konan hedef ve stratejilerle üretim ile 
katma değerin arttırıldığı ve ticari ağların daha etkin kullanıldığı bir sanayi politikasının 
amaçlandığı belirtilmektedir. Bunun hayata geçirilmesi için de Bölgede gerçekleşecek yeni 
yatırımlara olanak sağlayacak ve firmaların bir arada yer almasını sağlayacak şekilde mevcut 
bölgelerin altyapılarının hazır olması ve daha etkin kullanılması gerektiği vurgulanmaktadır. 
Ayrıca faaliyete başlayan OSB’lerde de altyapı ve imar eksikliklerinin giderilmesine ihtiyaç 
duyulduğu Planda önceliklendirilmiştir. Bu bağlamda, bölgenin kalkınmasında itici güç olan 
sanayi ile ilgili olarak sürekli büyüme gösteren Uşak Karahallı OSB, Karahallı’nın sahip 
olduğu sanayi potansiyelinden yararlanılmasının sağlanması ve azami ölçüde geliştirilmesi, 
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alternatif sanayi yatırımlarının ilçeye çekilebilmesi ve yatırıma dönüştürülmesi için gerekli 
olan Atıksu Arıtma Tesisinin kısa vadede kurulumu gerekmektedir. Böylece farklı sektörlerde 
yatırımların şekillenmesine, Karahallı’nın kalkınmasına ve rekabet gücü açısından önemli 
fırsatlardan yararlanılmasına, rekabet seviyesinin artması ile istikrarlı büyümesine katkıda 
bulunulacaktır. AAT yatırımı sayesinde arıtma tesisine ihtiyaç duyan yeni yatırımların 
OSB’mizde yapılması sağlanacak, Karahallı’da sektörel çeşitlilik sağlanacak, çevre sorunları 
oluşmadan önlem alınmış olunacak, sürdürülebilir çevrenin korunmasına katkıda bulunulacak 
ve sanayileşme doğru yönlendirilecektir. Böylece Karahallı’nın kalkınması, ekonomik olarak 
sanayi odaklı gelişmesi, rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanması ve 
kalkınmanın sürdürülebilirliği sağlanacaktır. Bu açılardan bakıldığında da arıtma tesisinin bir 
an önce kurulması zorunluluk arz etmektedir.  

2. Projenin Geçmiş, Yürüyen ve Planlanan Diğer Projelerle İlişkisi 

Proje daha önceki bir projenin devamı niteliğinde olmayıp mevcuttaki bir projeyle 
veya planlanan bir projeyle de ilgili değildir.  

3. Projenin diğer kurum projeleri ile ilişkisi 

a) Proje ile eşzamanlı götürülmesi gereken diğer kurum projeleri 
b) Projede başka kurum projesi ile fiziki çakışma oluşmamasına yönelik tedbirler 
 

Proje ile eşzamanlı götürülmesi gereken diğer kurum projeleri bulunmamaktadır. 
Ayrıca planlanan AAT Uşak Karahallı OSB bünyesindeki firmalara hizmet vereceği için OSB 
özelinde yapılacaktır. Bu nedenle tesis yapımı konusunda fiziki olarak da çakışma ihtimali 
bulunmamaktadır. 

4. Projenin İdarenin Stratejik Planı ve Performans Programına Uygunluğu 

Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi’nin bir Stratejik Planı bulunmadığı için 
planlanan yatırımın belirlenmiş bir stratejiyle ilişkisinden bahsedilememektedir.  

5. Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı 

Kentlerde sanayinin büyümesi, toplumsal ve ekonomik gelişmeye paralel olarak kişi 
başına düşen gelirin yükselmesi, ulaşım araçlarının hız ve kapasitesinin artması, çalışma 
koşullarının iyileşmesi gibi faktörler sayesinde sağlanmaktadır. Bu durum sürdürülebilir 
gelişmişlik açısından önem arz etmektedir. Bu gelişmişlik için TR33 Bölge planında “Daha 
rekabetçi bir ekonomik yapı yaratmak, Yaşam kalitesini arttırmak, Bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltmak ve Dengeli mekânsal organizasyon oluşturmak” amaçları belirlenmiştir. 
TR33 Bölge Planında imalat sanayi, Bölgenin gelişimindeki lokomotif sektör olarak 
tanımlanmıştır. Bölgede üretim kapasitesinin arttırılması için mevcut durumda belirli 
merkezlerde yoğunlaşan sanayi alanlarının arttırılmasına ve daha etkin kullanılmasına ihtiyaç 
duyulduğu belirtilmektedir. Bölgede gerçekleşecek yeni yatırımlara olanak sağlamak, sektörel 
yoğunluğun yüksek olduğu yerlerde sağlıklı yapılaşma ihtiyacını karşılamak, firmaların bir 
arada yer almasını mümkün kılmak amaçlarıyla mevcut bölgelerin faaliyete geçmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. Ayrıca yeni faaliyete başlayan OSB’lerde de altyapı ve imar eksikliklerinin 



 

 

 

 

 
26 

giderilmesine ihtiyaç duyulmakta olduğu belirtilmektedir. Buradan hareketle “Karahallı’nın 
sanayi potansiyelinin geliştirilmesi ve kentin rekabetçi avantajının arttırılması amacıyla 
Karahallı OSB’de çevre dostu ve sürdürülebilir üretimin sağlanması için atık su arıtma tesisi 
yatırımı” hedeflenmektedir. Bu doğrultuda ilçemizin ekonomik kalkınmasına ve gelişmesine 
katkı sağlamak amacıyla 2005 yılında kurulan Karahallı OSB faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Bugüne kadar 28 parsel tahsis edilmiş olup bunlardan 20 tanesinde kurulu işletme 
bulunmakta, 8 parselde ise projelendirme ve kurulum işlemleri devam etmektedir. Bunlardan 
4 tanesi farklı sektörde [mermer, gıda, kimya] olmak üzere diğerleri tamamen dokuma 
sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdir. Ancak OSB'nin gelişmesi ve sektörel çeşitliliğin 
sağlanması önündeki en büyük engellerden bir tanesi atıksu arıtma tesisinin olmamasıdır. 
OSB'deki dokuma işletmeleri üretim aşamalarındaki haşıl, apre ve boya gibi işlemleri Denizli 
veya Uşak merkezden çözmeye çalışmaktadır. Bu üretim aşamalarından oluşan atıksuyun 
bertarafı için arıtma tesisi gerekmektedir. Karahallı OSB'de AAT'nin olmayışı sanayinin 
gelişmesini ve sektörel çeşitliliğin artmasını engellemekte ve işletmelerin sadece dokuma 
üretimiyle kısıtlı kalmasına sebep olmaktadır. Arıtma tesisi kurulumuyla OSB yatırımcıların 
da ilgisini çekecek ve OSB'de haşıl yapan işletmeler, elyaf-iplik ve kumaş boyama tesisleri 
kurulabilecektir. Ayrıca çeşitli sektörlerde üretim yapan ve arıtmaya ihtiyaç duyan firmalar da 
Karahallı OSB'ye yatırım yapabilecektir. 

Dolayısıyla arıtma tesisine ihtiyaç duyan yeni yatırımların uygun görülen sanayi 
alanında yapılanmasını sağlamak, imalat sanayisinin türlerinin geliştirilmesine katkıda 
bulunmak, çevre sorunlarını önlemek ve sanayileşmeyi doğru yönlendirmek amacıyla OSB'de 
seçilen uygun bir yerin atık su arıtma altyapısıyla donatılarak imalat sanayisine yönelik olarak 
hizmet vermesini sağlamak için bu proje yapılacaktır. Bu sayede sanayinin gelişmesine doğru 
yön verilecek ve Karahallı'nın ekonomik olarak sanayi odaklı geliştirilmesi sağlanacaktır. Bu 
bağlamda projeyle gerçekleştirilecek Karahallı OSB AAT ile sürdürülebilir çevrenin 
korunmasına ve kalkınmanın sürdürülebilirliğine katkıda bulunulacaktır. 

6. Projeyle İlgili Geçmişte Yapılmış Etüt, Araştırma ve Diğer Çalışmalar 

Projeyle ilgili olarak geçmişte yapılmış bir çalışma bulunmamaktadır.   
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5. PROJENİN GEREKÇESİ6  

i. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Talep Analizi 

 Talebi  belirleyen temel nedenler  ve göstergeler 

 Talebin geçmişteki büyüme eğilimi 

 Mevcut talep düzeyi hakkında bilgiler 

 Mevcut kapasite ve geçmiş yıllar kapasite kullanım oranları 

Proje OSB bünyesinde bir AAT kurulması olduğu için bu bölümde dipnotta 
belirtildiği üzere ihtiyaç analizi yapılması uygun olmaktadır. Ancak buna dair açıklamalar 
önceki bölümlerde yeterince ele alındığı için burada tekrar edilmeyecektir (Proje Fikrinin 
Uygunluğu, Proje Fikrinin Ortaya Çıkışı gibi).   

Mevcut durumda Karahallı OSB’de oluşan atıksu kaynağı OSB içerisinde yer alan 
tesislerde çalışanlardan kaynaklı evsel nitelikli atıksu olup yaklaşık 85 m3/gün olarak 
hesaplanmaktadır.  Halihazırdaki ana kollektör nihai çıkışından alınan atıksuyun analiz 
sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.  

 

Tablo 9: Karahallı OSB Atıksu Analizi - 1 

Analizi Yapılan Parametreler Bulunan Değer Sınır Değerler 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 35,0 mg/L 400 – 300 mg/L 

Askıda Katı Madde (AKM) 13,6 mg/L 200 – 100 mg/L 

pH 7,94 6,0 – 9,0 

(NOT: Analizdeki diğer parametrelerin değerleri olmadığı için yazılmamıştır.)  

Tablo 10: Karahallı OSB Atıksu Analizi - 2 

Analizi Yapılan Parametreler Bulunan Değer Sınır Değerler 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 32,0 mg/L 400 – 300 mg/L 

Askıda Katı Madde (AKM) 15,3 mg/L 200 – 100 mg/L 

pH 6,85 6,0 – 9,0 

(NOT: Analizdeki diğer parametrelerin değerleri olmadığı için yazılmamıştır.) 

 

Bu analiz sonuçlarına göre evsel nitelikli atıksu olduğu için paket tip arıtma tesisi 
yeterli olacaktır. Ancak teknik şartnamede de belirtildiği üzere gelecek 3 yıllık dönemde 
OSB’de boyahanelerin ve haşılhanelerin yatırım yapması beklendiği için endüstriyel atıksu 
oluşacak olup fiziksel, kimyasal ve biyolojik arıtma yapabilen bir AAT’ye ihtiyaç olacaktır. 
                                                           
6 Proje niteliğine göre talep analizi yerine pazar araştırması ve analizi, ihtiyaç analizi, sorun analizi, 
trafik etüdü vb.  teknikler kullanılabilir.  
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Bu bağlamda, seçilen örnek firmaların kapasiteleri ve atıksu değerleri araştırılmış, ölçümler 
yapılmış ve bunlar ışığında debi değerleri ve atıksu parametrelerine ait kirlilik 
konsantrasyonlarına göre arıtma tesisinin tasarımı ortaya çıkartılmıştır.  

ii. Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin  Tahmini 

 Bölgenin ekonomik büyüme senaryosu (hedef ve stratejiler) ve talep 
tahminleri ile ilişkisi 

 Talebin gelecekteki gelişim potansiyeli ve talebin tahmini 

 Talep tahminlerine  temel teşkil eden varsayımlar, çalışmalar ve kullanılan 
yöntemler  (basit ekstrapolasyon, model vb.) 

Karahallı özelinde Ajans Bölge Planında yapılmış bir büyüme senaryosu 
bulunmamaktadır. Ancak bugüne kadar OSB’den yer tahsisi yapan firma sayısı göz önüne 
alınırsa 28 parsel tahsis edilmiş olup bunlardan 20 tanesinde kurulu işletme bulunmakta, 8 
parselde ise projelendirme ve kurulum işlemleri devam etmektedir. Geri kalan 60 boş parsel 
ve Karahallı’nın barındırdığı sanayi potansiyeli birlikte düşünüldüğünde önümüzdeki yıllarda 
talep olacağı öngörülmektedir.  

Önümüzdeki yıllarda yatırım yapması öngörülen 2 haşılhane ile 2 boyahanenin ve 
mevcuttaki işletmelerin su kullanım kapasiteleri dikkate alınarak 500 m3/gün kapasitede bir 
tesisin yeterli ve feasible olacağı düşünülmüştür.  

Gelecekte bu yatırımlar dışında daha fazla işletme yatırımı olursa arıtma tesisine ilave 
havuzlar yapılarak kapasite artırımı yapılabilecek şekilde mevcut konumlandırma yapılmıştır. 
Parselin büyüklüğü göz önüne alındığında ise fiziki planlama tesisin kapasitesinin daha 
yukarıya çıkarılmasına uygun olacaktır.  
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6. MAL VE/VEYA  HİZMETLERİN  SATIŞ-ÜRETİM PROGRAMI 

i. Satış Programı  

Atıksu arıtma tesisi olarak verilen hizmet, yılın bazı zamanlarında yapılacak genel 
bakım haricinde her gün gerçekleştirilecektir. Ticari bir ürün üretimi olmadığı için bir satış 
programı bulunmamaktadır.  

ii. Üretim Programı 

Kurulacak sistem üretim amaçlı olmamakla birlikte atıksuların arıtılması yukarıda 
belirtilen bakım-onarım haricinde her gün gerçekleştirilecektir. Bu nedenle imalat tesisinde 
olabilecek bir üretim programından bahsetmek uygun değildir. 

iii. Pazarlama Stratejisi (fiyatlandırma, tanıtım ve dağıtım) 

AAT, Uşak Karahallı OSB’de bulunan işletmelerden kaynaklı endüstriyel ve evsel  
atıksuları bertaraf edeceği için pazarlanması gereken bir ürün veya hizmet bulunmamaktadır. 
Çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak adına yapılması gereken bir işlem olduğu için 
gerçekleştirilecektir. Bu nedenle pazarlama karması ele alınarak bir strateji 
geliştirilmeyecektir. Bu hizmetin fiyatlandırılması ise kurulacak tesisin ilk yatırım maliyetinin 
Bakanlıkça sağlanacak kredinin geri ödeme süresine bölünmesiyle beraber tesisin işletme 
sürecinde oluşan giderlerinin arıtılan atıksu miktarına bölünmesi olarak ortaya çıkacaktır. 
Yani ilk yatırım olarak harcanan bedelin tesisin kredi geri ödemesi olarak görülen süreye 
bölünmesi ile yıllık yatırım maliyeti tespit edilecek olup bu maliyet yıllık toplam işletme 
giderleri ile toplanarak yıllık genel gider ortaya çıkacaktır. Bir yılda arıtılan toplam atıksu 
miktarına bölünerek arıtma bedeli belirlenecektir. Belirlenen bu bedel sanayiciye 
yansıtılacaktır.  
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7. PROJE YERİ/UYGULAMA ALANI 

i. Fiziksel ve coğrafi özellikler 

 Coğrafi yerleşim 

Atıksu Arıtma Tesisi; Uşak İli, Karahallı İlçesi, Uşak Karahallı OSB, 232 Ada, 5 Nolu 
Parselde, 16.327,91 m2’lik alanda kurulacaktır. Proje alanı Uşak Karahallı OSB’ye ait tapulu 
arazidir. Arazi OSB sınırları içinde kalmaktadır. Tapu kayıtlarında Arıtma Tesisi alanı olarak 
yer almaktadır. 

 

Şekil 4. Proje Alanının Uydu Görüntülerinde Gösterimi 
 

Proje Alanı’na en yakın yerleşim Karahallı ilçesinin Konak Mahallesi olup proje alanı 
Konak Mahallesine kuş uçuşu yaklaşık 1.200 m mesafededir. Diğer yerleşimler faaliyet 
alanına kuş uçuşu ortalama 2,5 km mesafede yer almaktadırlar. Projemizin gerçekleşeceği 
Karahallı ilçesinin Uşak İline mesafesi 65 kilometredir. Doğusunda Sivaslı, batısında Ulubey, 
güney-doğusunda Denizli İline bağlı Çivril, güney batısında Bekilli ilçeleri bulunmaktadır. 
İlçenin 337 km2 yüz ölçümü olup, deniz seviyesinden yüksekliği 873 metredir. Parselin, 
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yerleşim alanlarına mesafesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu açıdan yaklaşıldığında sosyal 
etki alanı tanımı şekillenmiş olmaktadır. 

 

Tablo 11. Proje Alanına En Yakın Yerleşimlerin Mesafesi 
Yerleşim Adı Parsel Alanına Mesafesi 

(Kuş Uçuşu) 

Konak Mahallesi (Karahallı)  1,2 km 

Paşalar Mahallesi  2,8 km 

Külköyü Mahallesi  2,4 km 

Delihıdırlı Mahallesi  3,1 km 

 

Proje, bundan önceki bölümlerde değinildiği gibi bir atıksu arıtma tesisi projesidir. 
Proje yeri karayolu ile erişilebilirlik açısından oldukça elverişli bir konumdadır. Sahaya 
mevcut durumda ulaşım, Karahallı-Uşak Yolu üzerinden ayrılan ve OSB alanına ulaşım 
sağlayan asfalt yol ile sağlanmaktadır.  

 İklim (yağış oranı, nem, sıcaklık, rüzgar vb.) 

Uşak iklimi Ege ve İç Anadolu bölgeleri arasında bir geçiş özelliği gösterir. Daha çok 
kara iklimi hüküm sürer. Yazları sıcak, kışları uzun ve sert geçer. Senelik yağış miktarı 430 
mm ile 700 mm arasındadır. Sıcaklık -24°C ile +39,8°C arasında seyreder. 0°C altında geçen 
gün sayısı 70’dir. Yağışların çoğu kışın yağar. Yazın yağış oldukça azdır. 

Karahallı ve çevresi, karasal iklim ile Akdeniz iklimi arasında geçiş iklimi sahasında 
kalmaktadır. İlçenin iklim özelliklerini ortaya koymada Uşak, Karahallı, Eşme, Ulubey, 
Sivaslı, Banaz meteoroloji istasyonlarına ait verilerden yararlanılmıştır. Yalnız bu 
istasyonlardan Uşak hariç diğerlerinin yağış ve sıcaklık değerleri maalesef yeterli uzun bir 
dönemi kapsamamaktadır. Yıllık ortalama sıcaklıklar 11.2-13.7 °C arasında seyreder. En 
soğuk ay bütün istasyonlarda Ocak olup 1.6-3.6°C civarındadır (Uşak 2.1°C, Banaz 1.6°C, 
Karahallı °C, 1.6 Sivaslı 2.4°C, Eşme 2.8°C, Ulubey 3.6°C). Aylık ortalama sıcaklığın en 
yüksek olduğu ay Ağustos'tur. Bu aya ait aylık ortalama sıcaklık değeri 21.6°-25.4° (Karahallı 
24.2°C) arasında değişim gösterir. 

Uşak Meteoroloji İstasyonu 1939-2018 gözlem kayıtlarına göre, yıllık ortalama 
toplam yağış miktarı 547,3 mm ve günlük maksimum yağış miktarı 64,3 mm’dir. Proje 
kapsamındaki yapılaşma sürecinde, standart zamanlarda gözlenen en yüksek yağış değeri olan 
64,3 mm yağış miktarı, yeraltı ve yer üstü tesislerinin tasarımlarında dikkate alınacaktır. 
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Tablo 12. 1939 – 2018 yılları arası Uşak iklim verileri (MGM) 

USAK 
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Ş
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Ortalama Sıcaklık (°C) 2.3 3.3 6.1 10.9 15.6 19.9 23.4 23.4 19.1 13.6 8.2 4.1 12.5 
Ortalama En Yüksek 
Sıcaklık (°C) 

6.8 8.2 11.7 16.8 21.8 26.5 30.3 30.5 26.2 20.2 14.0 8.7 18.5 

Ortalama En Düşük 
Sıcaklık (°C) 

-1.3 -0.6 1.3 5.2 9.2 12.6 15.4 15.6 11.9 7.9 3.8 0.6 6.8 

Ortalama Güneşlenme 
Süresi (saat) 

3.8 4.4 5.4 6.7 8.7 10.8 11.6 11.1 9.4 7.2 5.2 3.6 87.9 

Ortalama Yağışlı Gün 
Sayısı 

12.0 10.7 10.5 10.0 9.5 5.2 2.5 1.8 3.1 6.4 7.9 12.3 91.9 

Aylık Toplam Yağış 
Miktarı Ortalaması (mm) 

74.3 65.0 58.5 50.1 49.0 27.8 14.9 10.6 16.7 40.7 58.4 81.3 547.3 

En Yüksek Sıcaklık (°C) 18.3 23.6 27.0 30.0 32.1 36.6 40.2 38.2 36.5 32.6 26.0 21.8 40.2 
En Düşük Sıcaklık (°C) -19.9 -15.0 -12.5 -6.2 -1.0 2.9 7.4 6.8 2.0 -4.8 -11.8 -18.9 -19.9 

 
Tablo 13. En yüksek verilerin gerçekleşme tarihi 

Günlük Toplam En Yüksek 
Yağış Miktarı 

Günlük En Hızlı Rüzgar En Yüksek Kar 

18.03.2000 64.3 mm 14.02.1994 121.0 km/sa 30.01.1942 39.0 cm 

 

 
Şekil 5. Uşak İli Toplam Yağış Haritası 
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 Toprak ve arazi yapısı ile ilgili bilgiler 

Uşak ili arazisinde çeşitli zamanlara ait mermer, kalker gibi karstik gelişim için uygun 
çözünebilen kayaçlar vardır. Menderes Masifi’nin kenarında genel olarak Paleozoik, 
Mesozoik, Neojen ve Kuaterner’e ait formasyonlar ayırt edilmiştir. Bunların bir kısmı karstik 
topografya şekillerinin oluşumuna elverişli kayaçlar içerir. Uşak ilinin karstik gelişime uygun 
kayaçlar; mermerler, limnik kalkerler ve travertenlerdir. Karstik kayaçlar Uşak ili arazisinde 
yaklaşık %35,6 gibi geniş bir alan kaplar. 

Karahallı’nın temelinde Menderes Masifi'ne ait Permo-Trias (Ercan ve diğ. 1978) 
yaşlı mikaşist, amfibol şist, granatlı şist, kloritli şist, kalkşist ve mermer gibi metamorfik 
kayaçlar bulunur. Külköy, Dumanlı, Karahallı ve Kaykıllı yerleşmeleri yakınındaki şistler 
mavi siyah, gri renklere sahiptirler. Şiddetli şekilde tektonik hareketlere maruz kalmış 
kıvrımlanmış ve kırıklı bir yapı kazanmışlardır. Kıvrım eksenleri NE-SW yönündedir. Şistler, 
Banaz Çayı ve kollarının derince yardığı kanyon vadilerin alt kesimlerinde de mostra 
vermektedir. Kalkşistler Karahallı'nın kuzeyinde gri renkli, dik tabakalı ve fazla kırıklıdır. 
Bazı sahalarda ise mavi siyah renkli, bol çatlaklı ve oyuklu bir görünümdedir. Şistler üzerine 
ise gri, beyaz renge sahip batıya doğru dalımlı olan mermerler gelir. Mermerler diğer 
formasyonlara göre dirençli olmalarından dolayı topografyada belirgindir. Dumanlı, Bekiköy, 
Buğdayköy, Karahallı, Paşalar ve Külköy yerleşim birimleri arasındaki Taş burun Tepe, 
Tüfekçibağ Tepe (1035 m), Oğuzdede Tepe (1174 m), Kocadağ Tepe (1219 m) gibi 
yükseltilerin yapısında yer almaktadır. Cılandıras köprüsü batısında Banaz Çayı'nın 
oluşturduğu kanyon mermerler içinde açılmıştır. Mermerler işletilmektedir. Karahallı ilçesi 
Delihıdırlı mevkiindeki kireçtaşlarının mermer yönünden blok verebilme ve cila alma 
özelliklerinin iyi nitelikli olduğu tespit edilmiştir. 

Zemin etüt raporunda belirtildiği üzere inceleme alanının jeolojisi bölgesel ölçekte 
ele alındığında temeli Paleozoik yaşlı metamorfikler oluşturmaktadır. Menderes masifi olarak 
adlandırılan temeldeki kaya birimleri, bir çekirdek ve bunun üzerinde bir örtüden meydana 
gelmiştir. Çekirdek gnaystan oluşmuştur. Beyaz, gri, renkli gözlü gnays, gnays-mikaşist, 
amfibollü şist, granatlı şist, kloritli şist ve kalkşistten oluşan birime Eşme Formasyonu ismi 
verilmiştir. Bölgede Miyosen, Yeniköy Formasyonu ile başlar. Formasyon alacalı renkte 
konglomera, yer yer kömürlü seviyelerden oluşmuştur. Kömürlerin içerdiği spor ve polenlere 
E. AKYOL’a göre Orta Miyosen yaşı verilmiştir. Pliyosen bölgede çeşitli tortul ve kayalardan 
oluşan İnay Grubu (Ahmetler Formasyonu, Beydağı Volkanitleri, Ulubey Formasyonu) ve 
Payamtepe Volkanitleri ile belirlenmektedir. Ahmetler Formasyonunun tabanında köşeli 
metamorfik çakıl ve blokları vardır. Düzgün katmanlanma göstermez. Daha üst kısımlarında 
konglomera-kumtaşı-tüfit-kiltaşı-marn ardalanmasından oluşan bir istif söz konusudur. 
Pliyosen boyunca süregelen ve salt andezitik lav, tüf ve anglomeraları içeren volkanizma olan 
Beydağı Volkanitleri Ahmetler Formasyonuna zaman zaman gereç vermiştir. Ahmetler 
Formasyonu’nun akarsu ortam ürünü olan, Balçıkdere üyesi ile gölsel ortam ürünü olan 
Gedikler üyesi çökelerinin oluşumuna gereç vererek katılmıştır. Beydağı Volkanitleri, mor-
pembe renkli lav ve anglomeralarla beyaz-sarımsı tüfler olarak geniş alanlarda yüzlekler verir. 
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Ahmetler Formasyonu ile uyumlu ve Beydağı Volkanitleriyle yanal geçişli olan gölsel 
ortamda oluşmuş kireçtaşları bulunur. Bu kireçtaşlarının oluşturduğu birim Ulubey 
Formasyonu olarak adlandırılmıştır. Alt kısımları kumlu ve yer yer killi-marnlı düzeyler 
içeren bu birim 250 m. kalınlıktadır. Daha üste doğru açık pembe renkli kireçtaşları ve en 
üstte gri-beyaz renkli kireçtaşları yer alır. Asartepe Formasyonu ve Alüvyon olarak 
Kuvaterner bölgede iki şekilde incelenebilir. Asartepe Formasyonu, akarsu ortamında 
çökelmiş çeşitli renklerde gevşek kireç-tüf-kil çimentolu, çok kökenli yarı yuvarlanmış çakıllı 
konglomera-kumtaşı-kiltaşı ardalanmasından ve yer yer ince marnlı-kireçli düzeylerden 
meydana gelmiştir. Kalınlığı en az 200m.dir. Pliyosen Formasyonları üzerinde uyumsuzlukla 
durur; yaşı Alt Kuvaterner olarak değerlendirilmiştir. Bu birimlerin tümünü onlardan gereç 
almış, Üst Kuvaterner yaşlı Alüvyon olarak adlandırılan birim örtülmüştür. Bölgede yer alan 
Kretase ve Neojen Formasyonları Alpin Tektonizması etkisinde kalarak kırılmış ve 
kıvrımlanmışlardır. Denizin uzun zaman zarfında transgresif olarak ilerlemesi ve sığlaşması 
sonucu bu kayaçlar ardalanmalı oluşmuştur. Alpin Tektonizması sonucu yükselmiş, yükselen 
karanın alçak kesimlerinde iç göller oluşarak, buralarda üçüncü zaman karasal Neojen 
birimleri olan kil,marn ve kireçtaşı ardalanmalı olarak meydana gelmiştir. Etüt bölgesi halen 
Alpin Tektonizması etkisinde bulunmakta olup bu nedenden dolayı 2. Dereceden deprem 
kuşağı içinde yer almaktadır. (Zemin Etüt Raporu) 

Saha çalışmalarına yetkililerle söz konusu araziye 11.05.2019’de gidilerek 1 adet 
araştırma çukuru açılmıştır. 11.05.2019 tarihinde arazideki araştırma çukuru çalışması 
13.05.2019-14.05.2019 tarihleri arasında laboratuvar çalışması yaptırılmış, 02.12.2019-
24.03.12.2019 tarihleri arasında da rapor yazımı çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Araştırma 
çukuru sonucu alınan numuneler üzerinde laboratuvar deneyleri, Aydın Tralles Zemin ve 
Kaya Mekaniği Laboratuvarında yaptırılmış, saha, sondaj, arazi deneyleri ve laboratuvar 
verileri birlikte değerlendirilerek zemin ve temel etüt raporu hazırlanmıştır. Çalışmalar; temel 
sondaj, arazide yapılan deneyler, numune alınması, laboratuvar incelemelerini ve büro 
çalışmalarını kapsamaktadır. (Zemin Etüt Raporu) 

İnceleme alanında Kireçtaşı, killi-çakıllı kireçtaşı, yersel kil, kum, silt, tüfit ve linyitli 
kil düzeyleri içerir. Tabanda çakıllı bir seviye ile başlayıp üste doğru giderek kireçtaşlarının 
hakim olduğu bir istif halinde gözlenmektedir. Genellikle beyaz, açık sarı, açık gri, nadir 
olarak da bej ve mavi renklidir. Kumlu seviyeleri yeşil ve bordo renklidir. Yatay veya çok az 
eğimli tabakalıdırlar. Alt düzeylerindeki çakılların boyları daha iridir. Üst düzeylerine doğru 
tane boyu küçülür. Önce karbonatlı kumtaşlarına sonra kumlu kireçtaşı ve kireçtaşlarına 
geçer. Killi düzeylerinde kriptokristalen kil mineralleri, kalsit, mika ve kuvars taneleri içerir. 
İyi çimentolanarak taşlaşmış seviyelerinin yanı sıra zayıf ve gevşek yapılı seviyeleri de 
mevcuttur. Tabakaların çimentolanma özellikleri yanal ve düşey yönde sık sık değişiklik 
gösterir. Genellikle ince-orta tabakalıdır. Yer yer laminalı ve yer yer de masif görünüşlüdür. 
Bazı seviyelerinde silis bant ve yumruları içerir. Pliyosen yaşlıdır. Kalınlığı yaklaşık 225 
m’dir. İnceleme alanında açılan araştırma çukurunda; 
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Aç-1; 

 0,00 m – 0,10 m arasında bitkisel toprak, 

 0,10 m – 0,30 m arasında kireçtaşı birimi, 

gözlenmiştir. 

Zemin Etüt Raporu sonuçlarına göre; 

Proje alanının 2. derece deprem kuşağında bulunması nedeniyle projelendirme 
aşamasında “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine aynen 
uyulacaktır. İnceleme alanında yerleşimi olumsuz yönde etkileyecek jeolojik bir sakınca 
gözlenmemiştir. “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” kapsamına 
uygun olarak inceleme alanının Zemin Grubu ve Zemin Sınıfı (ZC) olarak alınabilir. Yapılan 
sondajlar esnasında yer altı suyuna rastlanmamıştır. Yer altı suyunun yapı temellerini 
etkileyecek kadar yükselmesi ihtimali beklenmemektedir. Laboratuvarda nokta yükleme 
deneyi yapılmış olup Is: 23,8 kg/cm2 olarak bulunmuştur. İnceleme alanında yer altı suyu 
problemi bulunmamaktadır. Yüzey suları çok iyi şekilde drene edilip alandan uzaklaştırılmalı 
ve yapı temellerini etkilemesi önlenmelidir. İnceleme alanında önerilere uyulması durumunda 
üstteki mühendislik yapısına zarar verecek ölçüde önemli bir şişme ve göçme problemi 
beklenmemektedir. İnceleme alanında gözlenen sıkı tutturulmuş bu birimde önerilere 
uyulması durumunda kazı güvenliği açısından herhangi bir risk beklenmemektedir. Temel 
zemini oluşturan sıkı tutturulmuş bu birimde yapılacak kazı sırasında  oluşabilecek  şevlerde 
herhangi bir hareketlilik beklenmemektedir. 

  
Şekil 6: İnceleme alanına ait araştırma çukuru fotoğrafları 
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İnceleme alanında  4,00 m’ye kadar yapılacak kazılarda kazı şev oranının 1/3 (1 yatay, 
3 düşey ) olarak alınması uygun olacaktır. (ZC) yerel zemin sınıfı için; İnceleme alanında 
yapılacak yapılar için “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” 
kapsamına göre; Deprem Tasarım Sınıfı (DTS) 2, Bina Kullanım Sınıfı (BKS) ise 3 olarak 
alınmalıdır.  

 
Şekil 7: İnceleme alanına ait araştırma çukuru fotoğrafları 

 

 Bitki örtüsü 

İl topraklarının %38’i orman ve fundalıklarla, %35’i ekili-dikili alanlarla ve % 24’ü 
çayır ve meralarla kaplıdır.  

Karahallı’da çoğunlukla çeşitli meşe ve kızılçamlardan oluşan yer yer bozuk ormanlar 
bulunmaktadır. Plato yüzeyinde hâkim ağaç cinsi meşeler iken kanyon vadide kızılçamlardır. 
Kızılçamlar Akdeniz iklim etkilerinin iyi bir şekilde hissedildiği Banaz Çayı kanyon 
vadisinde yayılış gösterir. Bilhassa Çoğuplu batısında Bulkaz Çayı vadisi kızılçamlarla 
kaplıdır. Bunun yanında palamut meşesi, kermez Meşesi, mazı meşesi, saçlı meşe, kokar 
ardıç, Menengiç, Akçakesme, Alıç, Armut, Karaçalı, Laden, sığırkuyruğu, kuşburnu gibi 
bitkiler yayılış göstermektedir. 
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Şekil 8. Uşak İli Bitki Örtüsü Haritası 

 

 Su kaynakları 

Uşak İlinde içme ve kullanma suları genelde yer altı suyu kaynaklarından temin 
edilmekte olup, mevcut durumda ilin içme ve kullanma suyu temin edilen tek yüzeysel içme 
ve kullanma suyu kaynağı Küçükler Barajı’dır. 

Karahallı OSB, kullanma suyunu belediye şebekesinden sağlamaktadır. OSB’ye veya 
sanayicilere ait kuyular bulunmamaktadır.  

İnceleme alanında yapılan sondajlarda yer altı suyuna rastlanmamıştır. Bu durum ve 
inceleme alanı çevresindeki gözlemlere göre statik su seviyesinin temel seviyesini etkileyecek 
kadar  yükselme ihtimali yoktur. İnceleme alanı şehir merkezinde yer almakta olup, akış 
halinde olan  herhangi bir dere yoktur. Taşkın tehlikesi yoktur. Alandaki hafif eğimli yapıdan 
dolayı yüzey sularının drene edilmesinde herhangi bir problem yaşanmayacaktır. 

 Diğer doğal kaynaklar 

Proje alanının konumlandığı Uşak ili, Karahallı ilçesi; Büyükmenderes Havzası 
sınırları içinde yer almaktadır. İlde 4 adet ana akarsu-su kütlesi bulunmaktadır. Proje alanına 
en yakın büyük yerüstü su kaynağı, sahanın kuzeyinde alana kuş uçuşu yaklaşık 7-8 km 
mesafede yer alan Banaz Çayıdır. 
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Tablo 14. Uşak İlinde Yer Alan Akarsular (DSİ, İl Müdürlüğü, 2016) 
Akarsu 
İsmi 
 

Toplam 
Uzunluğu 

(km) 

İl Sınırları 
İçindeki Uzunluk 

(km) 

Debisi 
(m3/sn) 

Kolu Olduğu 
Akarsu 

Kullanım 
Amacı 

Banaz 
Çayı  
 

155 133 146,48 
Ana Nehir (Büyük 
Menderes Nehrine 

ulaşmaktadır.) 
Sulama 

Gediz 
Nehri  

386 58,5 318,73 Ana Nehir Sulama 

Hamam 
Çayı  
 

38 38 21,44 
Ana Nehir (Büyük 
Menderes Nehrine 

ulaşmaktadır.) 
Sulama 

Dokuzsele 
Deresi  

31 31 17,34 
Ana Nehir (Büyük 
Menderes Nehrine 

ulaşmaktadır.) 
 

 

Uşak ilinde 21 adet işletme gölet bulunmaktadır. Proje alanı OSB’de yer alacak olup, 
proje alanında ve yakın çevresinde göl-gölet-baraj yer almamaktadır. Uşak ilinde tek baraj 
bulunmaktadır. Proje Alanı, içme kullanma suyu temin edilen herhangi bir baraj ya da gölün 
koruma alanında yer almamaktadır. 

Uşak ilinde 78 adet sulama alanı bulunmaktadır. Proje alanına oldukça uzak mesafede 
sulama alanları yer almaktadır. Proje sahasında ve çevresinde bulunan sürekli veya mevsimlik 
akış gösteren dere yataklarına katı veya sıvı atık atılmayacak, pasa veya malzeme 
doldurulmayacak, dere yataklarından malzeme temin edilmeyecek ve doğal akış 
değiştirilmeyecektir. 

Proje alanında jeotermal kaynak bulunmamaktadır. 

ii. Ekonomik ve Fiziksel Altyapı (hammadde kaynaklarına erişilebilirlik, ulaşım ve 
haberleşme sistemi, su-elektrik-doğal gaz şebekeleri, arazi kullanımı, yan 
sanayi, dağıtım ve pazarlama olanakları vb.) 

Atıksu arıtma tesisi Karahallı OSB’nin bünyesindeki bir parselde kurulacağı ve 
işletmelerin endüstriyel ve evsel atıksularını arıtacağı için bir diğer anlamda bu atıksular 
hammadde olarak düşünülürse hammaddeye erişmekte sıkıntı bulunmamaktadır. 

Karahallı OSB’nin altyapı (yol, kanalizasyon, içme ve kullanma suyu, yağmur suyu) 
ve AG-OG elektrik şebekesi inşaatları tamamlanmış ve hizmete alınmıştır. Ucuz ve devamlı 
elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Bölgedeki sanayi tesislerinin sektörel niteliği icabı doğalgaza 
tam olarak ihtiyaç duyulmamaktadır. Ancak doğalgazın bölgeye getirilmesi ve dağıtımının 
yapılması çalışmaları devam etmektedir. 

Bölgeden çıkacak atıksuların arıtılması için Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma 
Tesisinin kurulmasıyla çevrenin ve akarsuların ve dolayısıyla Ege Bölgesi'ndeki tarım 
arazilerinin kirlenmesini önlenecektir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği kriterlerde 
deşarj edilecek AAT suyu ile çevrenin sürdürülebilirliği sağlanacaktır. 
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iii. Sosyal Altyapı (nüfus, istihdam, gelir dağılımı, sosyal hizmetler, kültürel yapı) 

Sosyal Altyapıya dair açıklamalar ve istatistiklerin bazıları “4. PROJENİN ARKA 
PLANI i. Sosyo-ekonomik Durum (genel, sektörel ve/veya bölgesel)” bölümünde ele 
alınmıştır. O nedenle nüfus, istihdam gibi veriler burada tekrar edilmeyecektir.  

TÜİK’in yaşam endeksi çalışmasına göre Uşak gelir ve servet alt endeksinde 13. 
sırada yer almaktadır. Yaşam endeksi çalışmasının gelir ve servet alt endeksinde kişi başına 
düşen tasarruf mevduatı, orta üstü gelir grubundaki hanelerin oranı, temel ihtiyaçlarını 
karşılayamadığını beyan eden hanelerin oranı yer almaktadır. TR33 Bölgesi illerinden 
Afyonkarahisar bu alt endekste 47., Kütahya 16., Manisa ise 50. sırada yer almaktadır. İlin 
çevre illerinden olan Denizli ise 17. sırada yer almaktadır. (Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak 
YEGEP) Kurulacak arıtma tesisi sayesinde Karahallı OSB’ye yatırım yapacak firma sayısı 
artacak olup sağlayacakları istihdam olanaklarıyla da bir çok gence gelir kapısı 
oluşturacaklardır. Dolayısıyla hem işletme sahiplerinin gelirinin artması hem de bu 
işletmelerde çalışacak personelin gelirlerindeki artış Karahallı’nın ve tabi ki Uşak’ın gelir 
seviyesinin yükselmesine katkıda bulunacaktır.  

iv. Kurumsal Yapılar 

Projenin yapılacağı yerde kurumsal yapı olarak Uşak Karahallı OSB faaliyet 
göstermektedir. Yatırım tamamen Karahallı OSB’nin sevk ve idaresinde gerçekleşecektir. 
Çevre mevzuatının uygulanmasından ise Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkili 
olacaktır.  

v. Çevresel Etkilerin Ön-değerlendirmesi 

Belirtilen alanda kurulacak olan “Uşak Karahallı OSB Atıksu Arıtma Tesisi” 
kapsamında inşa edilecek üniteler aşağıda yer alan Tablo 15’te sunulmaktadır. Buna göre 
proje kapsamında yer alan ünitelerin toplam inşaat alanları yaklaşık 1.000 m2’dir. 

 
Tablo 15. Planlanan Üniteler 

Ünite 
Kaba Izgara Kanalı 
Yağ Tutucu Havuzu 
Dengeleme Havuzu 
Kimyasal Çökeltim Havuzu 
Anoksik ve Havalandırma Havuzları 
Son Çökeltim Havuzu 

 

Çevresel etki olarak şu noktalar ele alınabilir; 

 Projenin Yol Açacağı Bitkisel Toprak Kaybı 

o Bitkisel Toprak Sıyırma Aşamasında Oluşacak Toz Emisyonu  

o Bitkisel Toprağın Taşınmasında Oluşacak Toz Emisyonu  

o Bitkisel Toprağın Depolanması Sırasında Oluşacak Toz Emisyonu  
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 Projenin Peyzaj Üzerine Etkileri 

 Arazinin Hazırlanması Aşamasında Yapılacak Hafriyat İşi  

o Hafriyat Aşamasında Oluşacak Toz Emisyonu  

o Hafriyat Malzemesinin sökülmesi, kamyonlara yüklenmesi ve boşaltılması 
esnasında oluşacak toz emisyonu 

o Hafriyat Malzemesinin taşınması sırasında meydana gelebilecek olan toz 
emisyonu 

o Hafriyat Malzemesinin Depolanması Sırasında Oluşacak Toz Emisyonu  

 Projenin inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak su ve bu suyun temini  

 Projenin inşaatı ve işletme aşamasında oluşacak sıvı atıklar  

o Evsel nitelikli atıksu,  

o İnşaat işlemlerinden kaynaklı atıksu,  

o Bulaşık Suları 

 Projenin inşaat ve işletme aşamasında oluşacak katı atıklar  

o Hafriyat Toprağı,  

o İnşaat ve Yıkıntı Atıkları,  

o Belediye Atıkları ve Ambalaj Atıkları,  

o Tehlikeli Atık,  

o Atık Pil,  

o Tıbbi Atıklar,  

o Arıtma Çamuru 

 İnşaat ve işletme aşamasında oluşacak emisyonlar 

 Tesiste oluşabilecek koku, toz, haşere vb. üremesi 

Bu bağlamda, çevresel etkilerin minimize edilmesi için alınacak önlemler şu  
şekildedir; 

 Proje sahasından alınan bitkisel toprak, çalışma alanı içerisinde yer alacak “bitkisel 
toprak depolama sahasında” geçici olarak depolanacaktır.  

 Oluşacak toz emisyonu için çalışmaların en olumsuz şartlarda gerçekleşeceği göz 
önüne alınarak tedbirler alınacaktır. 

 Yapılacak peyzaj çalışmalarıyla; öncelikle tahrip edilen bölgenin rehabilitasyonu 
gerçekleştirilerek, alanın doğal peyzaj değerini tekrar kazanması sağlanacaktır. 
Arazinin onarılmış durumu, en azından, tesisin kurulmasından önceki egemen 
koşullara uygun olarak hazırlanmasına özen gösterilecektir. Geride hiçbir atık 
bırakılmayacak, arazi biçimlendirme, sahanın orijinal durumuna uygunluk 
sağlayacak biçimde yapılacaktır. 
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 Hafriyat çalışmaları sırasında oluşacak toz emisyonunu minimize etmek için 
faaliyet alanından çıkartılacak olan hafriyat malzemesi, saha içerisinde uygun 
görülecek bir yere biriktirilerek daha sonra dolgu ve arazi düzenleme 
çalışmalarında tekrar kullanılacaktır. Ayrıca yükleme ve boşaltmada oluşacak 
tozlanmaya karşı savurma yapılmadan yükleme ve boşaltma işlemlerinin yavaş 
yavaş yapılması sağlanarak önlem alınacaktır. Hafriyat malzemesinin depolanması 
sırasında 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı 
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır. 

 İnşaat işlemleri aşamasında hazır beton sulamasında, sıva, şap ve diğer işlemler 
için su kullanılacaktır. Personelin ihtiyacı içme suyu Halk Sağlığı Müdürlüğü 
tarafından izinli damacana sular ile karşılanacak, kullanma suyu ihtiyacı ise 
belediye şebekesinden sağlanacaktır. 

 Kullanım sonrasında oluşacak atık sular, tamamen evsel nitelikli atık su 
karakteristiğinde olacağı için kurulacak olan Atıksu Arıtma Tesisinde arıtılacaktır. 
İnşaat çalışmaları sırasında oluşan sular, malzemenin bünyesinde kalacağı için 
atıksu oluşumu söz konusu olmayacaktır. Tesiste mutfakta oluşacak yağlı atıksular 
arıtma tesisine gönderilerek arıtılacaktır. 

 Hafriyat toprağının özellikle elverişli olanlar dolgu malzemesi olarak tekrar 
kullanılabilecektir. Uygun olmayan malzeme ise peyzaj çalışmalarında 
kullanılacaktır. Beton ve tahtadan oluşan inşaat atıklarının geri dönüşümü 
sağlanacak, geri kazanımı mümkün olmayan inşaat atıkları ise saha içerisinde, bu 
tür atıkların tesis alanında kısa süreli biriktirilmesi için tahsis edilmiş depolama 
sahalarında biriktirilecektir.  

 Personelden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli katı atıklar; proje alanı içerisinde 
niteliklerine göre (organik, cam, plastik, kâğıt, metal vb.) ayrı ayrı konteynırlarda 
toplanarak görünüş, toz, koku ve benzer faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek 
şekilde kapalı kaplarda muhafaza edilecektir. Oluşacak geri kazanımı mümkün 
olan ambalaj atıkları ise diğer katı atıklardan ayrı olarak toplanacak ve ambalaj 
atığı toplama lisansına sahip firma ile yapılacak sözleşme dahilinde belirli 
aralıklarla firmaya telsim edilecektir. Geri kazanımı mümkün olmayan katı atıklar 
ise, Belediye katı atık toplama sistemine verilerek bertaraf edilecektir. 

 Proje alanında yağ, boya ve yakıt gibi kimyasalların dökülme, sızıntı gibi ihmal 
veya dikkatsizlik nedeniyle kontrol dışı dağılımları önlenecektir. Proje kapsamında 
tehlikeli atık kapsamındaki atıkların ortaya çıkması durumunda bu atıklar 
cinslerine göre ayrılarak, sızdırmazlığı sağlanmış, üstü kapalı ve her atık türü için 
bölmeleri bulunacak şekilde inşa edilecek olan geçici atık depolama alanında 
depolanacaktır. 

 Projenin işletme aşamasında atık piller oluşması durumunda bu atık piller, tesis 
içerisinde belirli noktaya konulacak atık pil kutusunda biriktirilecek ve bu atık pil 
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kutusunun dolmasına yakın “Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği”’ne 
teslim edilecektir. 

 Oluşması muhtemel tüm tıbbi atıklar; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve 
taşımaya dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz 
olarak üretilen, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde 
“Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan 
kırmızı renkli plastik torbalara konulacaktır. 

 Arıtma sonrası oluşacak arıtma çamuru geçici depolama alanında bekletildikten 
sonra lisanslı yakma tesislerine iletilerek bertaraf edilecektir. 

 Proje kapsamında oluşan toz emisyonlarının kontrol altında tutulabilmesi için 
sulama yapılacak, araçlara hız sınırlaması getirilecek, mümkün olduğunca yeni ve 
bakımlı araçlar kullanılacaktır. Böylelikle, malzemenin nakliyesi esnasında toz 
oluşumu en aza indirilecektir. 

 Proje kapsamında oluşacak atıklar, nihai bertaraf öncesinde atığın tipine uygun, 
üstü kapalı konteynırlarda toplanarak geçici olarak depolanacaktır. Bu sayede 
atıklar, dış ortam koşullarından (ör: rüzgâr, yağmur, ısı, vb.) korunmuş olacaktır. 
Atıksu arıtma tesisi mevcut olduğundan koku oluşumunun tamamen ortadan 
kaldırılması mümkün değildir. 

vi. Alternatifler, Yer Seçimi ve Arazi Maliyeti (kamulaştırma bedeli) 

Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından “Uşak Karahallı OSB 
Atıksu Arıtma Tesisi” yatırımı için Uşak İli, Karahallı İlçesi, Konak OSB Mah. (Karahallı 
OSB), 232 Ada, 5 Nolu Parsel belirlenmiş olup bu alan OSB’nin tapulu arazisidir. Kurumun 
kendi arazisi olduğu için  ve imar planı dahilinde olduğu için tercih edilmiştir. Bu sayede 
arazi maliyeti oluşmayacaktır. Üstelik tesisin amacı sanayi işletmelerinden çıkan atıksuyun 
arıtılması olacağı için OSB bünyesinde olması yer seçiminde en önemli bir kriter olmuştur. 
Bunların yanı sıra bu yer için ÇED kapsam dışı alınmış olması da doğru bir yer seçimi 
yapıldığını göstermektedir. 
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8. TEKNİK ANALİZ VE TASARIM 

i. Kapasite Analizi ve Seçimi  

Mevcut durumda Karahallı OSB’de oluşan atıksu kaynağı OSB içerisinde yer alan 
tesislerde çalışanlardan kaynaklı evsel nitelikli atıksu olup yaklaşık 85 m3/gün olarak 
hesaplanmaktadır. Halihazırdaki ana kollektör nihai çıkışından alınan atıksuyun analiz 
sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

 

Tablo 16: Karahallı OSB Atıksu Analizi - 1 

Analizi Yapılan Parametreler Bulunan Değer Sınır Değerler 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 35,0 mg/L 400 – 300 mg/L 

Askıda Katı Madde (AKM) 13,6 mg/L 200 – 100 mg/L 

pH 7,94 6,0 – 9,0 

  

Tablo 17: Karahallı OSB Atıksu Analizi - 2 

Analizi Yapılan Parametreler Bulunan Değer Sınır Değerler 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 32,0 mg/L 400 – 300 mg/L 

Askıda Katı Madde (AKM) 15,3 mg/L 200 – 100 mg/L 

pH 6,85 6,0 – 9,0 

 

Bu analiz sonuçlarına göre evsel nitelikli atıksu olduğu için paket tip arıtma tesisi 
yeterli olacaktır çünkü Karahallı Organize Sanayi Bölgesinde mevcut durumda sulu prosesi 
olan bir işletme yer almamaktadır. Ancak teknik şartnamede de belirtildiği üzere gelecek 3 
yıllık dönemde OSB’de boyahanelerin ve haşılhanelerin yatırım yapması beklendiği için 
tesiste bertaraf edilecek atık Karahallı OSB’deki işletmelerden çıkan endüstriyel ve evsel 
nitelikli atıksu olacaktır. Bu bağlamda, seçilen örnek firmaların kapasiteleri ve atıksu 
değerleri göz önüne alınarak yapılan araştırmaya, ölçümlere, debi değerlerine ve atıksu 
parametrelerine ait kirlilik konsantrasyonlarına göre arıtma tesisinin tasarımı ortaya 
çıkartılmaktadır.  

Bu bağlamda Organize Sanayi Bölgesi bünyesine 2 adet haşıl sökme ve 3 adet 
boyahane kurulacağı öngörülerek bu hesaplamalar hazırlanmıştır. Haşılhanelerde endüstriyel 
atıksu oluşumu yoktur. Kurulması öngörülen boyanhaneler ise orta ölçekli olup günlük 
ortalama 1.000-1.500 kg boyama yapabilen tesislerdir. 
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Mevcut debi ve sektörel dağılıma göre muhtemel yeni katılımcıların (2 haşılhane ve 2 
boyahane) tahmini atıksu debisi de göz önüne alınarak 500 m3/gün kapasiteli bir atıksu arıtma 
tesisi uygun olacaktır. Gelecekte bu yatırımlar dışında daha fazla işletme yatırımı olursa 
arıtma tesisine ilave havuzlar yapılarak kapasite artırımı yapılabilecektir. Buradan hareketle, 
arıtma tesisi kapsamı ve teknolojisi projelendirilirken; tekstil fabrikalarının ağırlıkta olduğu 
Uşak Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi örnek alınmış ve bu doğrultuda üniteler 
tercih edilmiştir. 

 Atıksu Debisi = Tesis Bünyesinde Kullanılacak Sudan Kaynaklı Atıksu + OSB’deki 
Tesislerden Kaynaklanacak Evsel Atıksu Debisi + OSB’deki Tesislerden Kaynaklanacak 
Endüstriyel Atıksu Debisi  
       Qatıksu  =  Qevsel A.A.T  +  Qevsel OSB  +  QEndüstriyel OSB 

 

a) Tesiste Oluşan Evsel Atıksu Debisi Hesabı: ( Qevsel A.A.T ) 

Tesiste Kullanılacak Su   : 15 m³/gün 
Kullanılacak suyun tamamen atıksuya dönüştüğü kabulüyle; 
Oluşan Atıksu Miktarı   : 15 m³/gün 

 

b) OSB’de Oluşan Evsel Atıksu Debisi Hesabı  : ( Qevsel OSB ) 

OSB’de Çalışacak Sayısı   : 1.700 kişi. 
Kişi Başına Oluşan Atıksu Miktarı  : 50 L / kişi.gün kabul edilmiştir. 
Qevsel OSB = 1.700 kişi x 50 L / kişi.gün  =  85 m3/gün. 
(Kaynak: Atıksu Arıtımın Esasları 2005 Sayfa; 3) 

 

c) OSB’de Oluşan Endüstriyel Nitelikli Atıksu : ( QtEndüstriyel OSB ) 

 Atıksu Arıtma Tesisi’ne günlük maksimum 500 m³ atıksu gelecek olup, tesise gelecek 
atıksuyun 15 m³ + 85 m³ = 100 m³/gün’ü evsel nitelikli atıksudur. 

 

 Tesise Gelen Endüstriyel Atıksu Debisi ;  

 Boyanahe tesislerinde ortalama 1 kg ürün başına 100 L su kullanılmakta olup 
kullanılan su atıksuya dönüşmektedir. (Kaynak : Ş. Kıran SESLER,2014: İndigo Yıkama ve 
Pamuklu Kumaş Boyama Yapan End. Arıtılmış Atıksuyunda Renk Giderimi için En Uygun 
Koagülasyon/Flokülasyon Teknolojisinin Belirlenmesi, Sayfa;12,13) (Bu sayfalar ekte 
takdim edilmiştir.) 

 Bu veriden hareketle günlük ortalama 1.000-1.500 kg kapasiteli tesislerin kurulacağı 
düşünülürse ve tesislerin kapasitelerini ortalama olarak 1.300 kg kabul edersek 3 boyahane 
için oluşacak endüstriyel atıksu miktarı şu olacaktır; 
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QEndüstriyel OSB = 1.300 kg x 3 tesis x 100 L/kg x 1 m³/1.000 L 
QEndüstriyel OSB = 390 m³/gün 

Güvenli tarafta kalmak için bu değer 400 m³/gün alınmıştır.  

 Eşdeğer Nüfus Hesabı 

 Günlük BOI yükü; 2.000 mg/L x 500.000 L/gün x 1 kg/1.000.000 mg = 1.000 
Kg.BOI/Gün 

 1 Kişinin Günlük BOI yükü =54 gr.BOI/Kişi.Gün 

(Kaynak: Öztürk, İ.; Timur, H.; Koşkan, U. (2005):”Atıksu Arıtımının Esasları, T.C. Çevre 
ve Orman Bakanlığı, sf.20) 

 Eşdeğer Nüfus = 1.000.000 gr.BOI/Gün / 54 gr.BOI/Kişi.Gün = 18.519 Kişi Eşdeğer 
Nüfus olarak bulunur. 

 

 Atıksu Arıtma Tesisi Tasarımına Esas Kirlilik Değerleri  

Tablo 18. Atıksu Arıtma Tesisinin Boyutlandırılmasında Kullanılan Debi ve Kirlilik 
yükleri 
Açıklama Miktar Birim 

Toplam Tesis Debisi 500 m3/gün 

Eşdeğer Nüfus 18.519 Kişi 

BOI 2.000 mg / lt 

Kimyasal Oksijen İhtiyacı 3.000 mg / lt 

Askıda Katı Madde (AKM ) 1.000 mg / lt 

Yağ ve Gres 250 mg / lt 

Toplam Fosfor ( P ) 50 mg / lt 

Toplam Krom ( Cr ) 0,5 mg / lt 

Krom ( Cr+6 ) 0,5 mg / lt 

Kurşun (Pb) 0,02 mg / lt 

Toplam Siyanür ( CN - ) - mg / lt 

Kadmiyum ( Cd ) 0,01 mg / lt 

Demir ( Fe ) 3 mg / lt 

Florür ( F - ) 0,3 mg / lt 

Bakır ( Cu ) 0,1 mg / lt 

Çinko ( Zn ) 0,5 mg / lt 

Civa (Hg) - mg / lt 

Sülfat (SO4) 1.000 mg / lt 

Toplam Kjeldahl- Azotu 150 mg / lt 

Balık Biyo Deneyi (ZSF) 20 - 

pH 7,5 - 

Renk 2.500 (Pt-Co) 
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 Atıksudaki Başlıca Kirlilik Yüklerinin Hesabı:  

Arıtma Tesisi Tasarım Debisi 500 m3/gün alınmıştır. 

 

- Toplam KOI yükü:  

Qgünlük ( m3/gün) x LKOI (gr/m3) / 1.000 gr/kg  = 500 m³/gün x 3.000 mg/L / 1.000 gr/kg 
= 1.500 kg KOI/gün. 

- Toplam BOI yükü:  

Qgünlük ( m3/gün) x LKOI (gr/m3) / 1.000 gr/kg  = 500 m³/gün x 2.000 mg/L / 1.000 gr/kg 
= 1.000 kg BOI/gün. 

- Toplam AKM yükü:  

Qgünlük ( m3/gün) x LKOI (gr/m3) / 1.000 gr/kg  = 500 m³/gün x 1.200 mg/L / 1.000 gr/kg 
       = 600 kg AKM/gün. 

- Toplam Yağ ve Gres yükü:  

Qgünlük ( m3/gün) x LKOI (gr/m3) / 1.000 gr/kg  = 500 m³/gün x 250 mg/L / 1.000 gr/kg 
       = 125 kg Yağ-Gres/gün. 

- Toplam Fosfor yükü:  

Qgünlük ( m3/gün) x LKOI (gr/m3) / 1.000 gr/kg  = 500 m³/gün x 50 mg/L / 1.000 gr/kg  

       = 25 kg P/gün. 

- Toplam Kjeldahl Azotu yükü:  

Qgünlük ( m3/gün) x LKOI (gr/m3) / 1.000 gr/kg  = 500 m³/gün x 150 mg/L / 1.000 gr/kg 
       = 75 kg N/gün. 

Arıtılmış su; Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 19 Alıcı Ortama Deşarj 
Standartlarını sağlar vaziyette olması için bulunmasına izin verilen maksimum kirletici  
konsantrasyonlar aşağıdaki değerlerdir. Arıtma tesisi çıkış suyu değerleri aşağıda verilen 
tablodaki değerleri sağlayacak şekilde projelendirme yapılmıştır. 

 

 Deşarj Yeri ve Özellikleri: 
 
 Organize Sanayi Bölgesi Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış su,  Büyük 

Menderes Havzası, kuru dereye deşarj edilecektir.  
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Tablo 19. Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 19: Alıcı Ortama Deşarj Standartları 

Parametre Birim 
Kompozit 
Numune 

Kompozit 
Numune 

2 Saatlik 24 Saatlik 
Kimyasal Oksijen İhtiyacı mg / lt 400 300 

Askıda Katı Madde (AKM ) mg / lt 200 100 
Yağ ve Gres mg / lt 20 10 

Toplam Fosfor ( P ) mg / lt 2 1 

Toplam Krom ( Cr ) mg / lt 2 1 
Krom ( Cr+6 ) mg / lt 0,5 0,5 

Kurşun (Pb) mg / lt 2 1 

Toplam Siyanür ( CN - ) mg / lt 1 0,5 
Kadmiyum ( Cd ) mg / lt 0,1 - 

Demir ( Fe ) mg / lt 10 - 

Florür ( F - ) mg / lt 15 - 
Bakır ( Cu ) mg / lt 3 - 

Çinko ( Zn ) mg / lt 5 - 

Civa (Hg) mg / lt - 0,05 
Sülfat (SO4) mg / lt 1500 1500 

Toplam Kjeldahl- Azotu mg / lt 20 15 

Balık Biyo Deneyi (ZSF) - 10 10 
pH - 6-9 6-9 

Renk (Pt-Co) 280 260 

 

 Atıksu Arıtma Tesisi Tasarım Esasları 

 

Seçilen Yöntem ve Tercih Nedenleri: 

 Karahallı Organize Sanayi Bölgesi içerisinde hali hazırda sulu bir prosesi olan işletme 
bulunmamakta olup, bölge müdürlüğümüze yapılan talepler neticesinde Atıksu Arıtma Tesisi 
projesi yapılması kanaatine varılmıştır. Arıtma tesisi projelendirilirken; tekstil fabrikalarının 
ağırlıkta olduğu Uşak Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi örnek alınmış ve bu 
doğrultuda üniteler tercih edilmiştir. Seçilen Arıtma Prosesi sırasıyla şu süreçlerden 
oluşmaktadır : 

A- Fiziksel Arıtma Süreci:  
* Mekanik Temizlemeli Kaba Izgara 
* Havalandırmalı Kum Yağ Tutucu 
* Elektromanyetik Debi Metre 
* Dengeleme Havuzu 
* Tambur Elek 
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B- Kimyasal Arıtma Süreci:      
*Koagülasyon 
* Flokülasyon 
* Kimyasal Çökeltim 

C- Biyolojik Arıtma Süreci:      
*Ön Havalandırma 
* Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 
* Biyolojik Çökeltim 

D- Renk Giderim Süreci:      
*Koagülasyon 
* Flokülasyon 
* Kimyasal Çökeltim 

E- Atık Çamur İşlemleri: 
*Çamur Yoğunlaştırma 
*Burgu Pres 

 

 Fiziksel Arıtma Üniteleri 

Organize Sanayi Bölgesindeki tüm firmaların atıksuları, kanalizasyon hattı vasıtasıyla 
atıksu arıtma tesisine gelir. İlk olarak, atıksu kaba ızgaradan geçer. Burada sudaki istenmeyen 
yabancı katı malzemeler (tahta, bidon…vb.) tutularak sonraki ünitelerin pompa, vana…vb. 
mekanik aksamlarına zarar vermesi engellenir. Kaba ızgarada tutulan katı maddeler otomatik 
olarak temizlenecek ve atık konteynırında depolanacaktır. Atık konteynırında depolanan katı 
atıklar atık yönetimi yönetmeliği hükümlerine göre bertaraf edilecektir. 

Kaba ızgaradan geçen atıksular, havalandırmalı kum-yağ tutucuya gelir. Kum-Yağ 
tutucuda atıksu içinde bulunan yağ-gres gibi hafif maddeler yüzeyde toplanırken, kum gibi 
ağır maddeler cazibeyle havuzun tabanına çöker. Çöken maddeler kum sıyırıcı ile toplanır ve 
kendinden emişli pompa ile kum siklonuna basılır. Kum siklonunda toplanan kum, vidalı 
sınıflandırıcı vasıtasıyla sınıflandırıldıktan sonra atık konteynırında depolanır. Diğer yandan 
yüzen maddeler yağ sıyırıcı vasıtasıyla yağ haznesinde toplanır, buradan da dalgıç pompa ile 
yağ toplama tankına gönderilir. Yağ tankının altındaki vana zaman zaman açılarak alttaki su 
alınarak tankın yüzeyindeki yağın daha yoğun hale gelmesi sağlanır. 

Kum-yağ tutucundan çıkan atıksular Dengeleme havuzunda toplanır. Dengeleme 
havuzu fabrikalardan ani boşaltma sonucunda ve iş çıkışlarında oluşan yüksek atıksu 
debilerini tamponlama  (dengeleme) görevi yapacaktır. Dengeleme havuzu atıksu içindeki katı 
maddelerin çökmemesi ve koku oluşmaması için jet aeratörlerle havalandırılarak 
karıştırılacaktır.   

Dengelenen atıksular seviye kontrolüne bağlı otomatik çalışan terfi pompalarıyla ince 
ızgaraya basılır, buradan da cazibeyle kimyasal arıtma ünitesine gelir. 
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 Kimyasal Arıtma Üniteleri 

Kimyasal arıtma ünitesinde Koagülasyon (Hızlı Karıştırma), Flokülasyon (Yavaş 
Karıştırma) ve Çöktürme Havuzlarından oluşmaktadır. 

Hızlı karıştırma havuzlarında atıksuya PH metreye bağlı olarak sırasıyla kireç ve alum 
dozlanır. Böylece atıksuda bulunan ve kendiliğinden çökmeyen kolloidal yapıdaki katı 
maddelerin yumak haline gelmesi sağlanır. Hızlı karıştırma havuzlarında yumaklaşan atıksu 
yavaş karıştırma havuzlarına geçecektir.  

Yavaş karıştırma havuzlarında yumaklaşan atıksuya anyonik polielektrolit dozlanarak 
oluşan yumakların daha iri ve daha kolay çökebilen floklar haline gelmesi sağlanacaktır. 
Yavaş karıştırma havuzlarından çıkan atıksular çöktürme havuzuna geçer. 

Çöktürme havuzunda atıksuyla taşınan floklar havuz tabanına çöker. Çöken çamur 
sıyırıcı vasıtasıyla havuzun merkezindeki çamur haznesinde toplanacak ve buradan çamur 
borusu vasıtasıyla çamur rögarına geçecektir. Çamur rögarına gelen çamur dalgıç pompa 
vasıtasıyla çöktürme havuzundan uzaklaştırılarak çamur yoğunlaştırma havuzuna basılacaktır. 

Kimyasal arıtmadan geçen atıksu çöktürme havuzunun savaklarından savaklanarak 
kimyasal arıtma ünitelerini terk ederek biyolojik arıtma ünitesine geçecektir. 

 

 Biyolojik Arıtma Üniteleri 

Kimyasal arıtma ünitelerinden gelen atıksu biyolojik arıtma ünitelerine gelir. Biyolojik 
arıtma üniteleri; ön havalandırma, havalandırma ve çöktürme havuzlarından oluşacaktır. 

Ön havalandırma havuzuna gelen atıksuda inorganik maddeler alınmış, suda sadece 
organik kirleticiler kalmıştır. Bu ünitede bulunan mikroorganizmalar suda bulunan organik 
kirleticileri kendilerine besin olarak kullanırlar. 

İhtiyaç duyulan oksijen ise yüzey aeratör ile sağlanır. Ön havalandırma havuzundan 
çıkan atıksu, havalandırma havuzuna geçer.  

Havalandırma havuzlarında atıksu içinde kirliliği oluşturan organik maddeler aktif 
çamur (aerobik bakteriler) tarafından parçalanarak su, karbondioksit ve yeni hücreye (atık 
çamur) dönüştürülmekte ve böylece çevreye zararsız hale getirilmektedir. Oluşan yeni 
hücreler fazla çamur olarak sistemden uzaklaştırılmaktadır. Havalandırma havuzlarında 
aerobik proses için gerekli olan oksijen blower- difüzör sistemi le sağlanmaktadır. Ayrıca 
atıksuya yatay hareket vermek ve oksijen transfer verimini arttırmak amacıyla dalgıç 
mikserler kullanılmaktadır. 

Tesiste enerji tasarrufu sağlamak amacıyla havalandırma havuzlarına oksijen sağlayan 
blowerler frekans konvertörlü olarak seçilmiş ve havuzlarda bulunan oksijen metreye bağlı 
olarak motor hızı düşürülmektedir. Blower-difüzör sisteminde, havalandırma havuzları derin 
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yapılabildiği için hem daha az kullanılmakta, hem de blowerlerin oksijen transfer verimi 
arttığı için tesisin enerji maliyeti düşmektedir. 

Havalandırma havuzlarından çıkan atıksu-aktif çamur karışımı, aktif çamurun arıtılmış 
sudan ayrılması amacıyla Biyolojik Çöktürme Havuzuna geçmektedir. Çöktürme 
havuzlarında aktif çamur flokları havuzun tabanına çökmekte ve taban sıyırıcısı vasıtasıyla 
merkezden toplanmaktadır. Tabanda toplanan çamur cazibeyle çamur rögarına geçmekte, 
fazla çamur ise ayrı pompalarla çamur yoğunlaştırma havuzuna gönderilmektedir. Diğer 
yandan çöktürme havuzlarının yüzeyindeki yüzen maddeler ve köpük, yüzey sıyırıcı 
vasıtasıyla toplanmaktadır. Toplanan yüzen köpüklü çamur cazibeyle tekrar dengeleme 
havuzuna gönderilmektedir. Arıtılmış su ise biyolojik çöktürme havuzunun savaklarından 
savaklanarak renk giderimi için 2. Kimyasal ünitelere gönderilecektir. 

 

 Renk Giderimi (Kimyasal Arıtma) Üniteleri 

Renk giderim amacıyla pıhtılaşma-floklaşma-yumaklaşma olarak bilinen proses için 
atıksuya sırasıyla, kireç çözeltisi, alüminyum sülfat çözeltisi, koagulant malzemeler ve 
polimer çözeltisi eklenir ve hızlı-yavaş karıştırma işlemleri ile atıksudaki inorganik maddeler 
çökebilen yumaklar haline getirilir. 

Buradan kimyasal çökeltim havuzuna geçen atıksuda oluşturulan yumaklar bu havuzda 
tabana çöker. Üstte kalan su savaklanarak deşarj hattına geçerken, dibe çöken çamur dalgıç 
pompa vasıtasıyla çamur yoğunlaştırma havuzuna alınır. 

 

 Çamur Susuzlaştırma Üniteleri 

Çamur susuzlaştırma üniteleri; yoğunlaştırma havuzu ve burgu presten oluşmaktadır. 

Biyolojik ve kimyasal arıtma ünitelerinden çıkan çamurlar çamur yoğunlaştırma 
havuzunda toplanmaktadır. Yoğunlaştırma havuzunda mekanik sıyırıcı kullanılarak çamurun 
daha yoğun hale gelmesi ve dolayısıyla hacminin azalması sağlanmaktadır. Havuzun tabanına 
çöken çamur uygun pompalarla, burgu pres ünitelerine verilirken, çamura katyonik polimer 
eklenir ve burgu pres ünitelerinden %20-22 kuruluğa sahip çamur keki olarak bertaraf 
edilmek üzere römorklara alınırlar. 

 

o Arıtma Tesisi Proje Raporu 

Tasarıma Esas Debiler: 

Proje Debisi ( Tasarım Debisi ) : 
 Qproje =   500 m3/gün 
  qproje =   500 m3/gün / 24 saat/gün = 20,83 m3/saat ≈ 21 m3/saat 
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o Arıtma Tesisi Ünitelerinin Tasarımı: 

A. Fiziksel Arıtma Sistemi; 

1. Manuel Temizlemeli Kaba Izgara ve Izgara Kanalı 

Kaba ızgaralar koruyucu ekipman olduklarından ilk ünite olarak kullanılırlar. En 
yaygın olarak kullanılan kaba ızgaralar: çubuk ızgaralar, elekler ve öğütücülerdir. 

Atıksu arıtma tesisinde çubuk ızgara yapılması öngörülmektedir. 

Çubuk Izgaralar; Izgara aralığı 20-40 mm mertebesinde olup atıksu ile gelebilecek 
40 mm’den iri maddeler (çöp, naylon, ahşap malzeme v.b) ızgarada tutulur ve temizleme 
mekanizması ile atıksudan uzaklaştırılır. Bu maddelerin arıtma tesisinde mevcut mekanik 
ekipmanlara zarar vermemesi ve boru hatlarında tıkanıklık yaratmaması için mutlaka 
uzaklaştırılması gereklidir. 

Çubuk ızgaraların tasarımında aşağıdaki formül kullanılır. 

A = Q/V x ((b+s)/s) 

Burada:  
A : gerekli ızgara alanı, m ²,  
Q : maksimum debi, m³ /s,  
V : akış hızı, m/s,  
b : ızgara çubuk genişliği, mm,  
s : ızgara çubukları arası net açıklık, mm, 

 

Tablo 20. Elle ve mekanik temizlemeli çubuk ızgaralarda tasarım değerleri 
Tasarım Faktörü Elle 

temizlemeli 
Mekanik 

temizlemeli 
Izgarada hız (m/sn) 0,3-0,6 0,6-1,0 
Izgara boyutu 
    Genişlik (mm) 
    Derinlik (mm) 

 
4-8 

25-50 

 
8-10 
50-75 

Izgara çubukları arası net açıklık (mm) 25-75 10-50 
Izgaraların yatayla yaptığı açı (derece) 45-60 75-85 
Müsaade edilen yük kaybı, kirli (kısmen tıkalı) ızgara, (mm) 150 150 
Maksimum yük kaybı, kirli ızgara, (mm) 800 800 
 (Kaynak: Öztürk.İ; Timur.H; Koşkan.U (2005):”Atıksu Arıtmının Esasları, T.C. Çevre ve 
Orman Bakanlığı, sf.70) 

 

Günlük Atıksu Debisi  : 500 m³/gün 

Günlük Çalışma Süresi : 24 saat/gün 

 Saatlik Ortalama Debi : 500 m3/gün / 24 saat/gün = 20,83 m3/saat ≈ 21 m3/saat 
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Ortalama Debi  : 21 m³/saat / 1saat/3.600 sn = 0,0058 m³/sn 

Izgarada Hız(1)  : 0,6 m/sn   

 Izgaranın Yatay Yaptığı Açı(1): 800 

 Çubuk Genişliği(1)  : 10 mm 

 Çubuk Derinliği(1)  : 50 mm 

 Çubuklar Arası Açıklık(1) : 50 mm 

Çubuk Izgara Alanı   : A = Q/V x ((b+s)/s) 

Çubuk Izgara Alanı   : A = 0,0058m³/sn/0,6 m/sn x ((10+50)/50) = 0,011 m² 

Kanaldaki Su Yüksekliği : 10 cm 

1 adet Çubuk Alanı  : 0,1 x 0,011 = 0,0011 m² 

Çubuk Sayısı   : Izgara Alanı / Çubuk Alanı 

Çubuk Sayısı   : 0,011 m² / 0,0011m² = 10 adet 

Kanal Genişliği   : 10 x 0,01 m + 9 x 0,050 m = 0,1 m + 0,45 = 0,55 m  

 Izgara Kanal Boyutları : B : 0,55 m, L : 1 m, H = 0,5 m 

 Kanal atıksu giriş borusu kanal tabanının 10 cm üzerinde olacaktır. 

(Kaynak: Öztürk. İ; Timur. H; Koşkan. U (2005):”Atıksu Arıtımının Esasları, T.C. 
Çevre ve Orman Bakanlığı, sf.71) 

 

Atıksu cazibe ile Mekanik Temizlemeli Kaba Izgaraya gelip oradan da havalandırmalı 
kum-yağ tutucu üniteye girecektir. Izgarada Tutulan atıklar bir konteynıra alınıp, Atık 
Yönetim Yönetmeliği doğrultusunda bertarafa gönderilecektir. 

 

Tablo 21. Mekanik Temizlemeli Kaba Izgara Haznesi Tasarım Değerleri 
Tasarım Parametresi Birim Tasarım Değeri 
Saatlik Pik Debi m³ 21 
Ünite Sayısı adet 1 
Kaba Izgara Boyutları (BxLxH) cm 55 x 100 x 50 
Çubuk Genişliği mm 10 
Çubuk Derinliği mm 50 
Çubuk Sayısı adet 10 
Çubuklar Arası Mesafe mm 50 
Kanaldaki Su Yüksekliği cm 10 
Izgaradan Geçiş Hızı m/sn 0,6 
Izgara Yerleşim Açısı - 800 
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2.  Havalandırmalı Kum-Yağ Tutucu 

Ön arıtım endüstriyel nitelikli atıksular için gereklidir. Özellikle sanayi tipine göre 
değişen endüstriyel atıksularda bol miktarda inorganik silt ve yüzücü madde bulunabilir. 
Birçok atıksu için yağ tutucularda uygulanabilmektedir. Merkezi atıksu arıtma tesisi için ATV 
standardına göre havalandırmalı kum-yağ tutucu seçilmiş olup, kum-yağ tutucuya ait 
hesaplamalar aşağıda verilmiştir. 

Günlük Atıksu Debisi  : 500 m³/gün 

Günlük Çalışma Süresi : 24 saat/gün 

 Saatlik Ortalama Debi : 500 m3/gün / 24 saat/gün = 20,83 m3/saat ≈ 21 m3/saat 

 
Tablo 22. Havalandırmalı kum tutucu boyutlandırma kriterleri (MWA, 1998) 

Parametre Tavsiye Edilen Değer 
Yatay hız < 0,2 m/s 
Genişlik derinlik ilişkisi wkum/wyağ 
Kuru hava debisinde 
Yağışlı hava debisinde 

 
< 1,0 
> 0,8 

En kesit alanı (Yağ bölmesi hariç) 1-15 m2 
Uzunluk En az 10 m – Maksimum 50 m 
Bekletme süresü (ort) Yaklaşık 10 dk 
Bekletme süresi (min) Yaklaşık 5 dk 
Bekletme süresi (maks) (yüksek kum 
giderme verimlerinin istendiği 
durumlarda) 

Yaklaşık 20 dk 

Sol taraftaki eğimli bölmenin 
yüksekliği (hsf – hbel) 

Kum toplama havuzunun üst seviyesinin 
üzerinde 30 cm 

Taban eğimi 35-45o 
Hava ihtiyacı (Havuz hacmine bağlı 
olarak belirlenir) 

0,5-1,3 m3/m3.st 
Aen kesit < 3 m2 Qhava < 0,8 m3/m3.st 

Aen kesit > 3 m2 Qhava, 0,8-1,3 m3/m3.st 
aralığında 

Yağ tutma bölmesi genişliği, wyağ 0,2 – 0,5 wkum 

Wkanal 2,5-7 m 

Qkum 5-200 m3 kum  / 106 m3 atıksu 

(Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi,2013, 
Tablo 5.7.sf.121) 

 
WKanal

(*)  : 2,5 metre (Tablodan Seçilmiştir) 
WYağ

(*)   : 0,25 WKum (Tablodan Seçilmiştir) 
WKanal(*)  = WKum + WYağ 

2,5 metre   = WKum + 0,25 WKum 

WKum    = 2,5 metre / 1,25 = 2 metre 
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WYağ   : 0,25 WKum = 0,25 x 2 metre = 0,5 metre 
Wkum/hsf(*)  : 0,8 (Tablodan Seçilmiştir) 
hsf   = Wkum/0,8 = 2 metre/0,8 = 2,5 metre 
 
L  (Kum-Yağ Tututcu Uzunluğu) (*) : 12,5 metre (Tablodan Seçilmiştir) 
 
Eğimli duvarların geometrisinin hesabı; 
W1(*)   : 0,3/(Tan α) 
α (*)   : 45 ° (Tablodan Seçilmiştir)   
W1   =0,3 /(Tan 45°) = 0,3/1 = 0,3 m 
W2(*)   : 0,6/(Tan α) 
α (*)   : 45 ° (Tablodan Seçilmiştir)   
W2   =0,6 /(Tan 45°) = 0,6/1 = 0,6 m 
W3(*)   : WKanal – (W1 + 2 x W2 + 0,5) 
W3   : 2,5 – (0,3 + 2 x 0,6 + 0,5) 
 W3   : 0,5 metre 
 
Yağ toplama bölümünün derinliğinin hesabı; 
hTaban(*)  : W3 x (Tan α) 
α (*)   : 45 ° (Tablodan Seçilmiştir)  
hTaban   : 0,5 x (Tan 45) = 0,5 metre 
hÜst(*)   : hSf - hTaban  
hÜst   : 2,5 – 0,5 = 2 metre  
 
Yağ toplama bölümüne gelen hidrolik yükün kontrolü; 
GLS (m/saat) (*) : (Q/n) / (WYağ x L) 
GLS (m/saat)   : (21m³/saat/1) / (0,5 metre x 12,5metre)  
GLS (m/saat)  = 3,36 metre/saat < 25 metre/saat (Uygundur) (*) 
 
Hidrolik bekletme süresi kontrolü; 
Öncelikle havuz en kesiti hesaplanır. 
AEnkesit (m²) (*)  = ( hSf x WKanal) – (hTaban x W3 /2) - (0,3 x W1 /2)  
AEnkesit (m²)  = ( 2,5 x 2,5) – (0,5 x 0,5/2) - (0,3 x 0,3 /2) 
AEnkesit (m²)  = 6,08 m² 
 
Daha sonra hidrolik kalış süresi; 
t (dak) (*)  = (AEnkesit x L)/(Q/n) 
t (dak)   = (6,08 m² x 12,5 m)/(21 m³/saat/1) 
t (dak)   = 0,06 dak < 20 dakika (Uygundur) (*) 
 
Gerekli hava debisi hesaplamaları; 
AEnkesit (m²)(*)  = 6,08 m² > 3 m² ise Qhava = 1,3 Nm³/saat/m³ seçilir. 
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Toplam hava miktarı; 
QTop.Hava(*)  = Qhava x Havuz Hacmi = Qhava x (AEnkesit x L ) 
QTop.Hava  = 1,3 Nm³/saat/m³ x (6,08 m² x 12,5 m) 
QTop.Hava  = 98,8 m³ 

 
(Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi,2013, 
sf.119-120) 

 

 

Şekil 9. Havalandırmalı Kum Yağ Tutucu Şematik Görünümü 
 

Havalandırmalı Kum-Yağ Tutucu için 2 adet (1 asil, 1 yedek) 150 m³/saat kapasiteli 
tek kademeli blower seçilmiştir. Blower frekans invertörü ile düşük devirde çalıştırılacak ve 
enerji sarfiyatı optimize edilecektir.  

 

 Seçilen Blowerin Teknik Özellikleri 

Tip   : Roots 
Kapasite : 150 Nm³/saat, 350 mbar 
Motor  : 0,37 kw 
Adedi  : 2 asıl 
Çıkış  : DN 100 

Izgara kanalından çıkan atıksu cazibe ile yağ tutucuya gelecektir. Yağ tutucu ünite 
projesine uygun olarak inşa edilecek ve içine perdeler monte edilecektir. Perdeler sayesinde 
yüzen yağlar çıkış borusuna ulaşamadan yağ tutucu yüzeyinde kalacaktır. Yüzeyde tutulacak 
yağ-gres personel tarafından zaman zaman manuel olarak sıyrılıp, bir yağ haznesinde 
biriktirilerek lisanslı firmaya gönderilecektir. 

Yağ tutucu tabanında biriktirilecek kendiliğinden çökebilen atıklar zaman zaman 
operatör tarafından seyyar bir çamur pompası ile çamur şartlandırma ünitesine iletilecektir. 
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Tablo 23. Yağ Tutucu Giriş-Çıkış Değerleri 
No PARAMETRE GİRİŞ VERİM (%) ÇIKIŞ 
1 Ph 7,5 - 7,5 
2 Akm (mg/L) 1.000 20 800 
3 KOI (mg/L) 3.000 10 2.700 
4 BOI (mg/L) 2.000 10 1.800 
5 Yağ-Gres (mg/L) 250 60 100 
6 Renk (Pt-Co) 2.500 - 2.500 

 

Günlük Yağ-Gres Miktarı = 500 m³/gün x 1.000 L/m³ x (250-100) mg/L = 75.000.000 
mg/gün Günlük Yağ-Gres Miktarı =75 kg/gün 

Yağ-Gres Yoğunluğu = 0,9 kg/L 

Yağ-Gres Hacmi = 75 kg/gün / 0,9 kg/L = 83,3 L/gün Yağ-Gres atıksudan ayrılacaktır. 

Günlük Çamur Miktarı = 500 m³/gün x 1.000 L/m³ x (1.000-800) mg/L x 1 
kg/1.000.000 mg 

Günlük Çamur Miktarı = 100 kg/gün 

Bu çamurun yoğunluğu ortalama 1.020 kg/m³ ve katı madde yüzdesi %2 olarak kabul 
edilirse; 

Çamur Hacmi = 100 kg/gün/1.020 kg/m³ / 0,02 = 4,9 m³ sıvı halde çamur, çamur 
şartlandırma havuzuna iletilecektir. Çamur şartlandırma havuzunda biyolojik çamur ve 
kimyasal çamur ile karışarak, polielektrolit ilavesi ile şartlandırılıp, filtrepreste 
susuzlaştırılarak, gerekli analizleri yapılıp, atık kodu belirlenerek, yönetmeliklere uygun 
olarak bertarafı sağlanacaktır. 

 

 Seçilen Çamur Pompası Teknik Özellikleri; 

Pompaların tipi : Frekans konvertörlü ıslak tip dalgıç pompa 
Pompaların çalışma süresi : 8 sa/ gün 
Pompa sayısı : 1 asıl ve 1 yedek 
Hesaplanan pompa kapasitesi : 4,9 m³/gün / 8 sa.gün  = 0,61 m³/sa 
Seçilen pompa kapasitesi : 5 m³/ sa  

 

Yağ tutucudan çıkan atıksu cazibe ile dengeleme havuzuna gidecektir. 

Not: Yedek pompalar, depoda bulundurulacak olup, dengeleme haznesi, yağ tutucu haznesi, 
çökeltim havuzları için 1 adet yedek pompa bulundurulacak olup, ihtiyaç halinde gerekli 
sistemde kullanılacaktır. 
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Tablo 24. Yağ Tutucu Haznesi Tasarım Değerleri 
Tasarım Parametresi Birim Tasarım Değeri 
Saatlik Debi m³ 21 
Ünite Sayısı adet 1 
Kanal Genişliği (WKanal) m 2,5 
Yağ Kanalı Genişliği (WYağ) m 0,5 
Kum Kanalı Genişliği (WKum) m 2 
Kanal Derinliği (hSf) m 2,5 
Kanal Uzunluğu m 12,5 
Hidrolik Yük (GLS) m/dak 3,36 
Hidrolik Bekleme Süresi dk 0,06 
Gerekli Hava İhtiyacı Nm3/saat 98,8 

 

3.  Dengeleme Havuzu 

İşletmede oluşan atıksu kaba ızgara ve yağ tutucudan cazibe ile geçerek ortalama 21 
m³/saat debi ile dengeleme havuzuna kadar gelecek, buradan 21 m³/saat debi ile tambur eleğe 
terfi ettirilecektir. Atıksu tambur elek, hızlı karıştırma, yavaş karıştırma ünitelerinden geçerek 
cazibe ile biyolojik reaktöre gidecektir. 

Dengeleme haznesi, işletmeden gelen atıksuyun toplandığı ve gün içerisindeki 
oluşabilecek pik debilerin sönümlendiği haznelerdir. Bu özelliğinden dolayı Arıtma Tesisine 
sürekli ve aynı miktarlarda atıksuyun gelmesi sağlamaktadır.   

Qmax =  21 m3/saat = 500 m³/gün 

 
Tablo 25. Dengeleme Tankları Tasarım Kriterleri (MWA, 1998) 

Tanım Birim Kriter 
Tank Hacmi m³ Pik debi için 1,5 saatlik bir 

bekletme süresi 
Karıştırma için Enerji İhtiyacı W/m3 atıksu 4-8 
Havalandırma m3 hava/saat/m3 atıksu 1 

(Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi,2013, 
Tablo 5.10.sf.134) 

 

 Dengeleme Havuzu Hacmi; 

Dengeleme havuzu; ortada bir ayırma duvarı olan yönlendirme perdeli “Carrousel” havuz 
tasarlanmıştır. 

Dengeleme havuzunda;  

B : 4 metre 
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L : 10 metre 
h  : 5 metre 
Dairesel Kısmın Boyu : 4 metre 
Havuz Hacmi : B x L x h + (2 x π x R² /4 )x h 
Havuz Hacmi  : 4 m x 10 m x 5 m + (2 x 3,14 x 4²/4) x 5 m 
Havuz Hacmi  : 200 m³ + 125,6 m³ = 325,6 m³ 
 

 Sistem Bekleme Süresi; 

t = V/Q  

t = 325,6 m³ / 21 m³/saat = 15,5 saat 

 

 Dengeleme Havuzunda Gerekli Hava Hesabı ve Karıştırıcı Seçimi; 

 Dengeleme havuzunda havalı şartları korumak için 1 m³ atıksu için 1 m³/saat debide 
hava verilmelidir. (Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım 
Rehberi,2013, Tablo 5.10.sf.134) 

 Gerekli Hava Miktarı; 

A : Hava ihtiyacı, m3/saat = Q max = 20 m³/saat hava 

 

Karıştırma İçin Gerekli Enerji Miktarı; 

 Dengeleme havuzunda karıştırma için gerekli enerji ihtiyacı 8 W/m³.atıksu seçilmiştir. 
(Kaynak: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi,2013, 
Tablo 5.10.sf.134) 

 Günlük atıksu debisi : 500 m³/gün 

 Gerekli enerji ihtiyacı : 500 m³/gün x 8 W/m³ = 4 KW 

 
 Seçilen Karıştırıcı Teknik Özellikleri; 

Karıştırıcı tipi : Yüksek Hızlı Fuchs Tipi Mekanik Havalandırıcı 
Saatlik Oksijen Kapasitesi : 0,8 kg.O2/kw.sa 
Motor Gücü : 4 kW 
Karıştırıcı Adedi : 2 asıl ve 1 yedek 

Yağ tutucu haznesinden cazibe ile dengeleme haznesine iletilen atıksu dalgıç pompa 
vasıtası ile sabit debide hızlı ve yavaş karıştırıcı ünitelerine iletilecektir. Sistem sürekli 
çalıştığından suyun havalandırma haznesine devamlı olarak pompa ile basılması 
gerekmektedir.  

 



 

 

 

 

 
59 

 Seçilen Terfi Pompası (Sistem Besleme Pompası) Özellikleri; 
Pompaların tipi : Frekans konvertörlü ıslak tip dalgıç pompa 
Pompa sayısı : 1 Asil + 1 Yedek 
Pompa kapasitesi : 24 m³/saat , 9 mSS 
Güç : 0,75 kW  
Bağlantı : 21/2” 
Katı Partikül Geçirgenliği : 35 mm 

 

Not: Yedek pompalar, depoda bulundurulacak olup, dengeleme haznesi, yağ tutucu 
haznesi, çökeltim havuzları için 1 adet yedek pompa bulundurulacak olup, ihtiyaç halinde 
gerekli sistemde kullanılacaktır. 

 
Tablo 26. Dengeleme Haznesi Tasarım Değerleri 

Tasarım Parametresi Birim Tasarım Değeri 
Ünite Sayısı Adet 1 

Ünite Boyutları (BxLxH) 
cm R : 400, H:500 (ellipse) 
cm Dikdörtgen kısmı : 4 m x 10 m x 5 m 

Tasarım Debisi m ³/saat 21 
Hidrolik Bekleme Süresi Saat 15,5 
Havalandırıcı Tipi - Yüksek Hızlı Fuchs Tipi Mekanik Havalandırıcı 
Havalandırıcı Adedi Adet 2 Asıl+1 Yedek 
Havalandırıcı Gücü kW 4 
Pompa Adedi Adet 1 Asıl+1 Yedek 
Pompa Tipi - Frekans konvertörlü ıslak tip dalgıç pompa 
Pompa Kapasitesi m³/saat-mSS 24 m³/saat – 9 mSS 

 

4. Tambur Elek :  

 Tambur Elek; atıksudaki katı partiküllerin tesis girişinde tutulması için kullanılacaktır. 
Bu sayede sistemde kendisinden sonra yer alan ekipmanların zarar görmesi önlenmiş olacaktır. 

 Tambur elekte günlük yaklaşık 20 kg katı atık toplanacak olup, toplanan katı atıklar 
konteynırlarda biriktirildikten sonra lot içerisine boşaltılacaktır.  

 Seçilen Tambur Eleğin Teknik Özellikleri: 

Debi     : 21 m³/saat 
Malzeme    : Komple Paslanmaz Çelik (AISI-304) 
Tip    : Dış Akışlı 
Elek    : 1 mm wedge wire 
Güç    : 0,55 kw 
Elek Tel Kalınlığı  : 3 mm 
Elek Çapı   : 40 mm 
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Elek Boyu   : 50 mm 
Elek Yüzey Alanı = Elek Çapı x π x Elek Boyu 

Elek Yüzey Alanı = 0,4 m x 3,14 x 0,5 m = 0,628 m² 

Elekten Geçecek Su Yüzey Alanı = 0,628 m² x 1 mm (Elek Açık Alanı)/4 mm (Elek+Tel 
Kalınlığı) = 0,157 m² 

Tambur elek dönerek çalıştığından dolayı elek yüzey alanının yaklaşık %25’i su ile temas 
etmektedir. 

Elek Yüzeyi Su ile Temas Yüzeyi = 0,157 m² x 0,25 = 0,04 m² 

Tambur eleğe giriş debisi = 21 m³/saat 

Su Geçiş Hızı = Q/V = 21 m³/saat / 0,04 m² = 525 m/saat = 0,15 m/sn 

 

B. Kimyasal Arıtma Sistemi; 

1. Hızlı Karıştırma Havuzu 

Tablo 27. Koagülasyon Haznesi Tasarım Kriterleri 
Ünite Parametre Aralık Seçilen Değer 
Hızlı Karıştırma Bekleme Süresi (Dak) 2-5 5 
Yavaş Karıştırma Bekleme Süresi (Dak) 15-60 - 
Çökeltim Bekleme Süresi (Saat) 2-6 - 

Yüzeysel Hidrolik Yük (m³/m²) 1-2 - 

(Kaynak: Kestioğlu, K. (2001): “Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Boyutlandırma Kriterleri”, 
Bursa. Sf.163) 

 

Günlük Atıksu Debisi   : 500 m³/gün 

İşletmenin Günlük Çalışma Süresi : 24 saat/gün 

Saatlik Ortalama Debi   : 21 m³/saat 

Bekleme Süresi    : 5 dk 

V = Ünite Hacmi (m³) = 21 m³/saat x 5 dak x 1saat/60 dak. = 1,75 m³ 

Renk giderim bölümünde 2 adet hızlı karıştırma havuzu yapılması ön görülmektedir. 

1 Havuz için gerekli hacim = 1,75 m³/2 = 0,875 m³ 

Tank Boyutları (B x L x Hsu) : 1 m x 1 m x 0,9 m  

Tank Yüksekliği    : 1 m 

Su Yüksekliği     : 0,9 m 

Hava Payı     : 40 cm 
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Tank Hacmi     : 1 m x 1 m x 0,9 m = 0,9 m³ 

Toplam Tank Hacmi   : 0,9 m³ x 2 adet = 1,8 m³ 

Alıkonma Süresi    : 1,8 m³/21 m³/saat = 0,08 saat = 5,1 dak 

 

Karıştırıcı İçin Güç Hesapları 

Sabit hız gradyanı (G): 400 sn-1 

Suyun viskozitesi: 1,31x10-3 kg/m.sn (10 ) 

Havuz hacmi net: 1,3 m3 

Gerekli güç; P = V x  x G2  

(Kaynak: Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Su Tasfiyesi”, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, 5. 
Basım, 2008: Sf.83) 

 

P= 1,3 m³ x 1,31 x 10-3 kg/m.sn x 400 2 sn-1 = 272,48 W 

272,48 W x kW/1.000 W= 0,27 kW 

Motor verimi=%70 

Motor gücü Pm=0,27/0,70=0,39 kW 

Seçilen karıştırıcı motor gücü= 2 kW 

Karıştırıcı= 2 kW 110 d/dk 

Modül içinde 2 adet hızlı karıştırma havuzu olacak ve türbin tip mekanik 
karıştırıcılarla karıştırılacaktır. Tanklara PH metreye bağlı olarak ilk havuza kireç, ikinci 
havuza alüm dozlanacaktır. 

 

Tablo 28. Hızlı Karıştırma Haznesi Tasarım Değerleri 
Tasarım Parametresi Birim Tasarım Değeri 
Modül Sayısı Adet 1 Asil + 1 Yedek 
Havuz Sayısı Adet 2 Asil + 2 Yedek 
Havuz Boyutları (BxLxH) m 1x1x1 
Tasarım Debisi Q ort   (m ³/saat) 21 
1 Havuza Gelecek Debi Q1   (m ³/saat) 20,5 
Alıkonma Süresi Dakika 5,1 
Motor Hızı Dev/Dak 110 
Karıştırıcı Gücü kW 2 

  Atıksu hızlı karıştırma havuzundan 21 m³/saat debi ile cazibe ile yavaş karıştırma 
havuzuna geçecektir. 
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2. Yavaş Karıştırma Havuzu 

 Atıksu hızlı karıştırma havuzundan cazibe ile yavaş karıştırma havuzuna geçecektir.  

 

Tablo 29. Flokülasyon Haznesi Tasarım Kriterleri 
Ünite Parametre Aralık Seçilen Değer 
Hızlı Karıştırma Bekleme Süresi (Dak) 2-5 - 
Yavaş Karıştırma Bekleme Süresi (Dak) 15-60 23 
Çökeltim Bekleme Süresi (Saat) 2-6 - 

Yüzeysel Hidrolik Yük (m³/m²) 1-2 - 

(Kaynak: Kestioğlu, K. (2001): “Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Boyutlandırma Kriterleri”, 
Bursa. Sf.163) 

 

Günlük Atıksu Debisi   : 500 m³/gün 
İşletmenin Günlük Çalışma Süresi : 24 saat/gün 
Saatlik Ortalama Debi   : 21 m³/saat 
Bekleme Süresi    : 20 dk 
V = Ünite Hacmi (m³) = 21 m³/saat x 20 dak x 1saat/60 dak. = 7 m³ 
Renk giderim bölümünde 1 adet yavaş karıştırma havuzu yapılması ön görülmektedir. 
Tank Boyutları (B x L x Hsu)  : 2 m x 2 m x 2 m  
Tank Yüksekliği    : 2,5 m 
Su Yüksekliği     : 2 m 
Hava Payı     : 50 cm 
Tank Hacmi     : 2 m x 2 m x 2 m = 82 m³ 
Alıkonma Süresi    : 8 m³/21 m³/saat = 0,38 saat =23 dak 

 

Karıştırıcı İçin Güç Hesapları 

Sabit hız gradyanı (G): 50 1/sn (10-75 1/sn) 
Suyun viskozitesi: 1,31x10-3 kg/m.sn (10 ) 
Havuz hacmi net: 100 m3 
Gerekli güç; P = V x  x G2  

(Kaynak: Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Su Tasfiyesi”, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, 5. 
Basım, 2008: Sf.83) 

 

P= 8 m³ x 1,31 x 10-3 kg/m.sn x 502 sn-1 = 26,2 W 
26,2 W x kW/1.000 W= 0,26 kW 
Motor verimi=%70 
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Motor gücü Pm=0,26/0,70= 0,37 kW 
Seçilen karıştırıcı motor gücü= 0,37kW 
Karıştırıcı= 0,37 kW 10 d/dk 

 

Tablo 30. Yavaş Karıştırma Haznesi Tasarım Değerleri 
Tasarım Parametresi Birim Tasarım Değeri 
Ünite Sayısı Adet 1 Asil + 1 Yedek 
Ünite Boyutları (BxLxH) m 2x2x2,5 
Tasarım Debisi Q max (m ³/saat) 21 
1 Havuza Gelecek Debi Q1 (m ³/saat) 21 
Alıkonma Süresi Dakika 23 
Motor Hızı Dev/Dak 10 
Karıştırıcı Gücü kW 0,37 

   

  Atıksu yavaş karıştırma havuzundan 21 m³/saat debi ile cazibe ile Kimyasal Çökeltim 
havuzuna geçecektir. 

 

Kimyasal Madde Kullanım Miktarı; 

Tesiste KOI gideriminde alüm kullanılacak olup, Alüm suya ilave edilince alkali 
ortamda,  

Al2(SO4)3·18H2O + 3Ca(OH)2        3CaSO4 + 2Al(OH)3 + 6CO2 + 18H2O 
reaksiyonunu verir ve kolloidin yük dengesini bozarak çökelmelerine yol açar.  

Reaksiyon sonucunda oluşan Al(OH)3 'in sudaki çözünürlüğü oldukça azdır. Oluşan 
flok pH 7’de pozitif pH 8.2’de negatiftir. Demir tuzları ise, pH 3-13 arasında çözünmeyen 
demir hidroksit oluştururlar. Kuvvetli asit anyonları içeren koagülantlar hidrolizleri 
sonucunda asit gibi davrandıklarından koagülasyonun ardından pH’ı yükseltmek için ortama 
kireç ilave etmek gerekebilir. Bu durum arıtılacak olan suyun kimyasal yapısına bağlıdır. 

 

 Alüm Sarfiyatı; 500 mg/L 

Alüm İhtiyacı ; 500 mg/L x 500 m³/gün x 10-3 = 250 kg/gün 

Seçilen dozaj pompası; 1.000 lt/saat 3 bar kapasitesinde 1 adet pompa kullanılacaktır. 

 

 Kireç Sarfiyatı; 200 mg/L 

Kireç İhtiyacı ; 200 mg/L x 500 m³/gün x 10-3 = 100 kg/gün 

Seçilen dozaj pompası; 1.000 lt/saat 3 bar kapasitesinde 1 adet pompa kullanılacaktır. 
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 Anyonik Polielektrolit sarfiyatı; 10 mg/L 

Anyonik Polielektrolit İhtiyacı ; 10 mg/L x 500 m³/gün x 10-3 = 5 kg/gün 

Seçilen dozaj pompası; 1.000 lt/saat 3 bar kapasitesinde 1 adet pompa kullanılacaktır. 

 

3. Kimyasal Çökeltim Havuzu 

 Atıksu yavaş karıştırma havuzundan cazibe ile çökeltim havuzuna geçecektir. Yavaş 
karıştırma havuzunda floklar oluştuktan sonra, yavaş karıştırma tankından çöktürme tankına 
geçerler. Yavaş karıştırma tankından cazibe ile çökeltim tankına gelen floklar çökerek 
atıksudan ayrılırlar. Geçiş esnasında flokların kırılması önlenmelidir. Çökeltim havuzlarında 
2-6 saat bekleme süresi yeterlidir. Çöktürme havuzunda çöken floklar çamur oluştururlar.  
Çöktürme havuzunun alt kısmında biriken çamur, çamur pompası vasıtasıyla çekilerek 
şartlandırma haznesine alınır. 

 

Tablo 31. Kimyasal Çökeltim Haznesi Tasarım Kriterleri 
Ünite Parametre Aralık Seçilen Değer 
Hızlı Karıştırma Bekleme Süresi (Dak) 2-5 - 
Yavaş Karıştırma Bekleme Süresi (Dak) 15-60 - 
Çökeltim Bekleme Süresi (Saat) 2-6 6 

Yüzeysel Hidrolik Yük (m³/m²) 1-2 1 

(Kaynak: Kestioğlu, K.(2001): “ Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi Boyutlandırma Kriterleri”, 
Bursa. Sf.163) 

 

Günlük Atıksu Debisi   : 500 m³/gün 
İşletmenin Günlük Çalışma Süresi : 24 saat/gün 
Saatlik Ortalama Debi   : 21 m³/saat 
 

 Yüzeysel Hidrolik Yük 

So=  

So= 1,0 seçilirse (1,0-2 m3/m2 saat aralığında) 
Q = 21 m3/saat (atıksu debisi) 
A = 21 m³/saat / 1 m³/m².saat = 21 m2 

Dağıtım yapısı çapı d=0,5 m olarak kabul edilirse 

D2-d2=     

(Kaynak: Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Su Tasfiyesi”, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, 5. 
Basım, 2008) 
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D2- 0,52 = 21 m² x 4/3,14 
D² = 27 
D = 5,2 m (D=6 metre olarak alınmıştır.) 
 

 Savak yükü 

QL ==  

QL = savak yükü (m3/gün.m) 
Q = 500 m3/gün (atıksu debisi) 

L = 6 x  =18,84 m (havuz içinde savak uzunluğu) 
QL= 500 m³/gün / 18,84 m = 26,5 m3/gün.m 
 

 Kimyasal Çökeltme Havuzu Hacmi 

Çökeltme havuzu yüksekliği: 5 m 
Çökeltme havuzu kenar su yüksekliği hsu: 3 m 
 

Çökeltme havuzu düz kenar hacmi; 

D = 6 m (havuz iç çapı) 
d = 0,5 m (dağıtım yapısı çapı) 

düz= xhsu 

düz= (6² - 0,5²) x 3,14 /4 x 3 m  84,2 m3 

Konik yüksekliği ht =2 metre 
 

Çökeltme havuzu konik hacmi: 

konik=  

 konik= 2 m x 3,14 /12 (6² + 6 x 0,5 + 0,5²)  20,54 m3 

toplam= düz + konik = 84,2 m³+ 20,54 m³  105 m3 

 

 Bekleme süresi 

t=  

(Kaynak: Prof. Dr. Veysel Eroğlu, “Su Tasfiyesi”, Çevre ve Orman Bakanlığı Yayınları, 5. 
Basım, 2008) 

t= bekletme süresi (sa) 
Q =21 m3/sa 
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toplam= 105 m3 
t = 105 m³ / 21 m³/saat = 5 saat 

 

Tablo 32. Kimyasal Çökeltim Haznesi Tasarım Değerleri 
Tasarım Parametresi Birim Tasarım Değeri 
Ünite Sayısı Adet 1 
Ünite Boyutları (RxH) m 6 x 5 
Tasarım Debisi m ³/saat 21 
Alıkonma Süresi Saat 5 
Yüzeysel Hidrolik Yük m³/m² 1 
 

o Kimyasal Çamur Oluşum Miktarı 

Al2(SO4) ve CaO dozlaması sonucu ortamda CaHCO3 var ise oluşan Al(OH)3 ve CaSO4 
çamur miktarı; 

Al2(SO4)3·18H2O + 3Ca(OH)2        3CaSO4 + 2Al(OH)3 + 6CO2 + 18H2O 

       666gr/mol                                   408gr/mol     156 gr/mol 

    (156 + 408) / (666) x 500mg/l x 500 m³/gün x 10-3 = 212 kg/gün 

(Kaynak: Wastewater Engineering, Treatment, Disposal and Reuse, Metcalf & Eddy Inc) 

 

Ham atıksu AKM çamuru(%88 AKM verimi kabul edilerek) 

500 mg/l x 500 m³/gün x 0,88 x 10-3 = 220 kg/gün 

Kimyasal Arıtmadan Gelecek Olan Günlük Çamur Miktarı; 

212 kg/gün + 220 kg/gün = 432 kg KM /gün  

Bu çamurun yoğunluğu ortalama 1.020 kg/m³ ve katı madde yüzdesi %2 olarak kabul 
edilirse; 

Çamur Hacmi = 432 kg/gün/1.020 kg/m³ / 0,02 = 21,2 m³/gün sıvı halde çamur, çamur 
şartlandırma havuzuna iletilecektir. Çamur şartlandırma havuzunda biyolojik çamur ve 
kimyasal çamur ile karışarak, polielektrolit ilavesi ile şartlandırılıp, filtrepreste 
susuzlaştırılarak, gerekli analizleri yapılıp, atık kodu belirlenerek, yönetmeliklere uygun 
olarak bertarafı sağlanacaktır. 

 

 Seçilen Çamur Pompası Teknik Özellikleri; 

Pompaların tipi : Frekans konvertörlü ıslak tip dalgıç pompa 
Pompaların çalışma süresi : 8 sa/ gün 
Pompa sayısı : 1 asıl ve 1 yedek 
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Hesaplanan pompa kapasitesi : 21,2 m³/gün / 8 sa.gün  = 2,65 m³/sa 
Seçilen pompa kapasitesi : 5 m³/ sa  

Not: Yedek pompalar, depoda bulundurulacak olup, dengeleme haznesi, yağ tutucu haznesi, 
çökeltim havuzları için 1 adet yedek pompa bulundurulacak olup, ihtiyaç halinde gerekli 
sistemde kullanılacaktır. 

 

o Aerobik Arıtma Üniteleri 

Aerobik Arıtma ünitelerinin giriş değerleri: 

Atıksu debisi= 500 m3/gün 

Hatta Atıksu Besleme Debisi; 21 m³/saat 

Atıksu Besleme Süresi; 24 saat 

 

Tablo 33. Türkiye için Önerilen KOİ Bileşen Yüzdeleri (Orhın ve Çokgör, 1997) 
KOİ BİLEŞENİ Toplam KOİ’nin Yüzdesi (%) 
İnert Çözünmüş KOİ, SI) 3-10 
İnert Partiküler KOİ, XI 5-15 
Kolay Ayrışan Organik Madde , RBKOİ 5-8 
Yavaş Ayrışan Organik Madde, SBKOİ 60-85 

 

(Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Atıksu Arıtma Tesisleri Tasarım Rehberi,2012, 

Sf:399) 

 

Tablo 34. Aerobik Arıtma Ünitesi Giriş ve Çıkış Kirlilik yükleri 
Kirlilik Yükü Giriş Parametresi 

mg/L 
Çıkış Parametresi 

mg/L 

BOI 1.400  
Kimyasal Oksijen İhtiyacı 2.100 400 

Askıda Katı Madde (AKM ) 700 200 

Yağ ve Gres 15 20 
Toplam Fosfor ( P ) 50 2 

Toplam Krom ( Cr ) 0,5 2 

Krom ( Cr+6 ) 0,5 0,5 
Kurşun (Pb) 0,02 2 

Toplam Siyanür ( CN - ) - 1 

Kadmiyum ( Cd ) 0,01 0,1 
Demir ( Fe ) 3 10 

Florür ( F - ) 0,3 15 
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Bakır ( Cu ) 0,1 3 
Çinko ( Zn ) 0,5 5 

Civa (Hg) - - 

Sülfat (SO4) 1.000 1500 
Toplam Kjeldahl- Azotu 150 10 

Balık Biyo Deneyi (ZSF) 20 10 

pH 7,5 6-9 
Renk 1.750 280 

 
 

Tablo 35. Tasarımda kullanılacak KOI Fraksiyonları 
KOİ BİLEŞENİ KOİ Yüzdesi 

(%) 
Giriş 
KOI 

Hesaplanan 
Değer 

Birim 

İnert Çözünmüş KOI (SCOD,İAT) 5 2.100 102 mg/L 
İnert Partiküler KOI (XCOD,İAT) 10 2.100 210 mg/L 
Kolay Ayrışan Organik Madde  7 2.100 147 mg/L 
Yavaş Ayrışan Organik Madde 78 2.100 1.638 mg/L 
Toplam Organik KOI (CCOD,deg,İAT) - - 1.785 mg/L 

Nitrifikasyon/Denitrifikasyon Kapasitesisin Belirlenmesi: 

Azot giderimi için ön kontrollü nitrifikasyon / denitrifikasyon prosesi uygulanacaktır. 

Buna göre Alman ATV A131E standardına göre: 

SNO3,D = CN,IAT – SorgN,EST – SNH4,EST – SNO3,EST – XorgN,BM 

SNO3,D  : Günlük denitrifike olacak nitrat konsantrasyonu 

CN,IAT : Giriş TKN konsantrasyonu 

SorgN,EST : Çıkış organik azot konsantrasyonu  

SNH4,EST : Çıkış amonyum konsantrasyonu (Güvenli tarafta kalmak için 0 mg/L 

seçilmiştir)1 

SNO3,EST : Çıkış Nitrat konsantrasyonu (Azot için çıkış standardının 0,6-0,8’i 

arasındadır) 1 

XorgN,BM : Hücre içine alınan azot konsantrasyonu ( Giriş KOI konsantrasyonunun 0,02-

0,025’i arasında kabul edilir) 1 

(Kaynak: ALMAN ATV-DVWK-A 131 E Standardı Sf:26) 

SNO3,D = CN,IAT – SorgN,EST – SNH4,EST – SNO3,EST – XorgN,BM 

SNO3,D = 150 mg/L – 10 mg/L – 0 – (10 x 0,8) mg/L – (2.100 x 0,02) mg/L 

SNO3,D = 90 mg/L 

Gerekli Denitrifikasyon kapasitesi SNO3,D/ CBOI,IAT oranına göre bulunur. 
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Denitrifikasyon kapasitesi = 
IATBOI

DNO

C

S

,

,3  06,0
400.1

90
  olarak hesaplanmıştır. 

Denitrifikasyon kapasitesinde aşağıda verilen tabloya bakıldığında ön kontrollü 

nitrifikasyon/denitrifikasyon proseslerinde denitrifikasyon hacmi/toplam hacim (VD/VAT) 0,2 

alınabilmektedir. 

 

Tablo 36. 10o ila 12o C arasındaki sıcaklıklarda ve hava koşullarında kuru hava için 
denitrifikasyonun boyutlandırılması için standart değerler (kg nüfuzlu BOİ5 başına 
nitratlaştırılacak kg nitrat azotu) 

VD/VAT 

SNO3,D/CBOD,IAT 

Anoksik olmayan bölge 
denitrifikasyonu ve 

karşılaştırılabilir süreçler 

Eşzamanlı ve 
aralıklı 

denitrifikasyon 
0,2 0,11 0,06 
0,3 0,13 0,09 
0,4 0,14 0,12 
0,5 0,15 0,15 

(Kaynak: ALMAN ATV-DVWK-A 131 E Standardı Sf:27) 

Denitrifikasyon Potansiyelinin Belirlenmesi: 

LmgNx
x

x
V

V
x

x
xCN

AT

D
BOID /582,0

9,2

75,08,0
400.1

9,2

75,08,0
  

Nitrifikasyon :  

NH4
+ + O2   ibakteriler

asNitrosomon

 NO2
- + O2   ibakteriler

rNitrobakte

 NO3
- 

Amonyum  Nitrit                Nitrat 

Denitrifikasyon :  

NO3
- (Nitrat) + Organik Karbon   NO2

- (Nitrit) + Organik Karbon   N2 (Azot Gazı) + 

CO2 + H2O 

 

Toplam Çamur Yaşının Belirlenmesi 

Nitrifikasyon ve denitrifikasyon için gerekli olan çamur yaşı aşağıdaki formülle 

belirlenir.  

günxx

V

V
xSFxt

AT

D

T
ss 26,8

)2,0(1

1
103,14,345,1

)(1

1
103,14,3 )1215()15(

,dim 
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tSS,dim : Toplam çamur yaşı, gün  

SF  : Güvenlik faktörü  

T  : Atıksuda ölçülen en düşük sıcaklık değeri. Sıcaklık değeri 12 0C olarak 

seçilmiştir. 

 

Güvenlik faktörü (SF) seçiminde; maksimum büyüme hızında değişimlere yol açabilecek 

atıksudaki substratlar, kısa dönemli sıcaklık değişimleri ve pH’daki değişimler, ortalama çıkış 

amonyum konsantrasyonu ve girişteki nitrojen yükündeki değişimlerin çıkış amonyak 

konsantrasyonu üzerine etkileri gibi faktörler dikkate alınır. Daha önceki deneyimlere 

dayanarak KOİ yükünün 12.000 kg/gün olduğu durumlarda güvenlik faktörünün 1,45 

alınması tavsiye edilir. (Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Atıksu Arıtma Tesisleri 

Tasarım Rehberi,2012, Sf:411) 

 

Biyolojik Fosfor Giderimi; 

Fosfor gideriminde Alman ATV A131E standardına göre: 

XP,Prec = CP,IAT – CP,EST – XP,BM – XP,BioP      

XP,Prec : Çöktürülmesi gereken fosfor konsantrasyonu, mg/L 

CP,IAT : Giriş fosfor konsantrasyonu, mg/L 

CP,EST : Çıkış suyunda beklenen fosfor konsantrasyonu, mg/L (Fosfor çıkış 

standardının 0,6-0,7’si arasında alınır) 1
 

XP,BM : Heterotrofların gelişim amaçlı kullandıkları fosfor konsantrasyonu, mg/L 

(Giriş KOI konsantrasyonunun 0,005’i kabul edilir.) 1
 

XP,BioP : Biyolojik olarak giderilecek fosfor konsantrasyonu, mg/L (Giriş KOI 

konsantrasyonunun 0,005-0,007’si arasında alınır) 1 

(Kaynak: ALMAN ATV-DVWK-A 131 E Standardı Sf:29) 

XP,BM = 2.100 mg/L x 0,005 = 10,5 mg/L 

Bakterilerin gelişim amacıyla kullanacakları fosfor konsantrasyonu giriş değeri civarında 

olup, herhangi bir arıtma gereği öngörülmemektedir.   

 

Günlük Oluşan Çamur Miktarı; 

Karbon Giderimi Sonucu Oluşan Çamur Hesabı; 
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Tss

Tss

IATBOD

IATSS
BODdCd Ft

Ft

C

X
BSP





17,01

75,017,0)2,01(
6,075,0(

,

,
,.  

SPd.C : Karbon giderimi sonucu oluşan çamur miktarı, kg/gün 

Bd,BOD : Günlük BOI5 Yükü, mg/L  

CBOD.IAT : Giriş BOI Konsantrasyonu, mg/L (1.400 mg/L) 

XSS,IAT = Atıksu Arıtma Tesisi giriş AKM konsantrasyonu, mg/L (700 mg/L) 

Bd,BOD = QD x CBOD.IAT/1000 

Bd,BOD = 500 m³/gün x 1.400 kg/m³/1.000 = 700 kg/gün 

t SS,dim = t SS  = 8,26 gün 

)15(072,1  T
TF  

F T  : Sıcaklık düzeltme faktörü 

T  : Sızıntı suyunda ölçülen en düşük sıcaklık değeri. 120C seçilmiştir. 

81,0072,1072,1 )1512()15(  T
TF  

Tss

Tss

IATBOD

IATSS
BODdCd Ft

Ft

C

X
BSP





17,01

75,017,0)2,01(
6,075,0(

,

,
,.  

)
81,026,817,01

81,026,875,017,0)2,01(

400.1

700
6,075,0(/700. 




gün

gün

Lmg

Lmg
günkgSP Cd  

SPd.C = 511 kg/gün  

 

Karbon ve Fosfor Gideriminden Kaynaklanan Toplam Fazla Çamur  

SPd  =  SPd,P  +  SPd,C  = 511 kg/gün + 0 = 511 kg/gün 

 

Seçilen Çamur Yaşına Göre Havalandırma Havuzunda Gerekli Olan AKM Miktarı 

MSS,AT = t SS,dim x SPd.C 
MSS,AT : Biyolojik reaktördeki gerekli AKM kütlesi 
MSS,AT = 8,26gün x 511 kg/gün = 4.221 kg 
SVI : Çamur hacim indeksi (Çamur hacim indeksi ATV –DVWK-A 131 standardından 
100 SVI olarak seçilmiştir.) 

 

Biyolojik Reaktör Hacmi 

AT

ATSS
AT S

M
V ,  
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SSAT : Biyolojik Reaktör Havalandırma Tankındaki AKM konsantrasyonu (MLSS-

biyokütle) 

 

Şekil 10. SSRS = 0,7.SSBS için çamur hacmi indeksine bağlı olarak biyolojik reaktördeki 
karışık sıvı süspansiyonlu katı konsantrasyonu için yaklaşık değerler 

 

(Kaynak: ALMAN ATV-DVWK-A 131 E Standardı Sf:32) 

SSAT : 3 olarak seçilmiştir. 

 

³407.1
³/3

221.4, m
mkg

kg

S

M
V

AT

ATSS
AT   

Toplam Hacim (Anoksik+Aerobik) : 1.407 m³ 

2,0
AT

D

V

V
 

³4,281³407.12,0 mmxVD  (Anoksik Havuz Hacmi) 

 

Anoksik Havuz Boyutları; 

b= 8 m, L = 8 m, h = 5,5 m , h su = 5,00 m, h hava = 0,5 m 

Faydalı Hacim = 8 x 8 x 5= 320 m³ 

Alıkonma Süresi = 320 m³ / 500 m³/gün = 0,64 gün 
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Anoksik havuzda dalgıç mikser kullanılacaktır. 

 

 Seçilen Dalgıç Mikserin Teknik Özellikleri: 

Tip   : Dalgıç 

Malzeme  : Komple Paslanmaz Çelik (AISI-304) 

Güç  : 1,5 kw 

Miktar  : 2 asıl, 1 yedek 

 

Havalandırma Havuz Boyutları; 

b= 8 m, L = 30 m, h = 5,5 m , h su = 5,00 m, h hava = 0,5 m 

Faydalı Hacim = 8 x 30 x 5 = 1.200 m³ 

Alıkonma Süresi = 1.200 m³ / 500 m³/gün = 2,4 gün 

Yeni Toplam Havuz Hacmi (VAT,YENİ)= 300 m³+1.200 m³ = 1.500 m³>1.407 m³ 

 

Çamur Yükü (F/M); 

F/M : ( Qort × BOİ5) / ( Vhavuz × MLSS ) = BSS,BOİ5 ( kg BOİ5 / kg MLSS.gün ) 

: ( 500 m³/gün× 1.400mg/L/1000 ) / (1.500m³× 3) = 0,15 kg BOİ5/kg 

MLSS.gün 

 

Havalandırma Havuzundaki Gerekli Hava Hesabı; 

Karbon için gerekli oksijen giderimi , OUd,C 

)17,0(1

15,0
56,0(

000.1,
TSS

TSSBOD
dCd xFxt

xFxt
x

C
xQOU


  

Havalandırıcının tasarımı için seçilen maksimum sıcaklık değeri  30°C  alınmıştır. 

Sıcaklık faktörü  FT : 1,072 ( T-15)  : 1,072 ( 30-15)  = 2,84 

gün
kg

günxx

günxx
xm

kg
xgün

mOU Cd 886)
)84,226,817,0(1

84,226,815,0
56,0(

000.1
³400.1

³500, 


  

 
 Nitrifikasyon için gerekli oksijen miktarı , OUd,N 

OUd,N :  4,30 × ( SNO3,D - SNO3,IAT + SNO3,EST ) × Qd / 1.000  (ATV-DVWK A131E formül 5.25) 

OUd,N :  4,30 × ( 90 – 0,00 + 8 ) × 500m³/gün / 1.000 

OUd,N :  211 kg/O2gün 
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 Denitrifikasyondan kaynaklanan oksijen ihtiyacı azalması , OUd,D 

OUd,D  :  2,90 ×  SNO3,D  × Qd / 1.000    (ATV-DVWK A131E - formül 5.26 ) 

            :  2,90 × 90  × 500 m³/gün / 1.000 

            :  130,5 kg/O2gün 

 

Tablo 37. Oksijen İhtiyacı Hesabında Kullanılan Pik Faktörlerin Seçim Tablosu 
   Çamur yaşı (gün) 

4 6 8 9 10 15 25 
fc 1,3 1,25 1,2 1,2 1,2 1,15 1,1 

BOD ≤ 1200  fN - - - - 2,5 2,0 1,5 
BOD > 6000  fN - - 2,0 1,9 1,8 1,5 - 

Kaynak: Çevre Orman Bakanlığı Teknik Usüller Tebliği , sayfa 56 -Tablo E 3.5   

 

Tablodan çamur yaşına göre seçilen değerler; 

Karbon giderimi için pik faktör , fC      : 1,20   

Nitrojen giderimi için pik faktör , fN   : 2,0   

 

 Günlük oluşacak maksimum saatlik oksijen ihtiyacı ( OUh ) 

Karbon kaynaklı saatlik pik oksijen ihtiyacı ; 

saat
kgOxxxOUfOUOUxf

OU NdnDdCdc
h

2,,, 6,46
24

2111)5,130886(20,1

24

)(






  

Nitrifikasyon kaynaklı saatlik pik oksijen ihtiyacı ; 

saat
kgOxxxOUfOUOUxf

OU NdnDdCdc
h

2,,, 49
24

2112)5,130886(1

24

)(






  

Seçilen OUh Değeri; 49 kg O2/saat(AOTR=OTRf) 

AOR = 49 kg O2/saat x 24 saat = 1.176 kg O2/gün 

 

 Tasarım Faktörünün Hesabı: 

Tesisin deniz seviyesinden yüksekliği; 950 metre 

Tasarım Sıcaklığı : 300C 

14,1)3015,273.(314.8

)950.(97,28.81,9

)15,273.(

),.(.

  ee
P

P TR

mAltMg
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Sabit değerler ; 

g = 9,81 m/s2 

M=28,97 kg/kg.mol (havanın molekül ağırlığı) 

R=8.314 Nm/kg.mol K (havanın ideal gaz sabiti) 

Açık hava basıncı = 950 mb (Uşak için) 

Palt    =( Pa / Pb ) × 9,5  = 1,14 × 9,5  =  10,83 m 

Difizörlerin batma derinliği (Hdif)= 5,50 metre-0,20m = 5,30 metre 

Pdif = Hdif + PAlt = 10,83m + 5,30 m = 16,13 metre 

Cs 20 °C  =  9,08 mg O2/l    

Cs 30°C   =  7,54 mg O2/l   ( 30°C de ) 

Cs T°C    =  1,1 × 7,54 = 8,29 mg O2/l    
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Standart Oksijen Transfer Oranı ( SOTR ) 
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  :  0,40  (0,40~0,80 , Ref : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teknik Usuller Tebliği syf 82) 

ß :  0,70  ( 0,70~0,98 , Ref : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teknik Usuller Tebliği syf 82 ) 

F :  0,90  ( 0,90          , Ref : Orman ve Su İşleri Bakanlığı Teknik Usuller Tebliği syf 82 ) 

DO :  2,00 mg  O2/l seçilmiştir. Buna göre ; 
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SOTR = 325,64 kgO2/saat x 24 saat/gün = 7.815,36 kgO2/gün 

 

Gerekli Hava Miktarı ve Körük Seçimi; 

A  : Hava ihtiyacı, m3/hr 

SOR  : Standart oksijen ihtiyacı, kgO2/saat 

Ca  : Havadaki oksijen kütlesi (1,23x0,232=0,285 kg O2/Nm3 hava) 

A = SOR/ Ca 



 

 

 

 

 
76 

A = 325,64 kg O2/hr / 0,285kg O2/Nm3 hava = 1.142.5 m3/hr Ref 7,   8    

Gerekli blower hava miktarı = 1.142,5 m3/hr 

Difüzör hava geçirme oranı = 5 m3/adet 

Difüzör adedi = (1.142,5 m3/hr) / (5 m3/adet) = 229 adet 

Güvenli tarafta kalmak için 240 adet difüzör seçilmiştir. 

Blower ortalama kapasitesi emniyet ile (1 asıl + 1 yedek)  1.500 Nm3/h olarak seçilmiştir. 

Blowerlar frekans invertörü ile düşük devirde çalıştırılacak ve enerji sarfiyatı optimize 

edilecektir.  

  

 Seçilen Blowerin Teknik Özellikleri 

Tip   : Roots 

Kapasite : 1.500 Nm³/saat, 650mbar 

Motor  : 37 kw 

Çıkış  : DN 100 

 

Tablo 38. Biyolojik Havuz Tasarım Değerleri 
Tasarım Parametresi Birim Tasarım Değeri 
Anoksik Havuz Boyutları (L x B x H) m 8 x 8 x 5,5 
Alıkonma Süresi Gün 0,6 
Dalgıç Mikser Adet 2 Asil, 1 Yedek 
Dalgıç Mikser Malzeme AISI-304 
Dalgıç Mükser Gücü kW 1,5 
Anaerobik Havuz Boyutları (L x B x H) m 8 x 30 x 5,5 
Tasarım Debisi m ³/saat 21 
Alıkonma Süresi Gün 2,4 
Blower Özellikleri Tip Roots Tipi 
Oksijen İhtiyacı Nm³/saat 675 
Blower Kapasitesi Nm³/saat 1500 
Blower Adedi Adet 1 Asil, 1 Yedek 

 

 Son Çökeltim Havuzu 

Son Çöktürme Havuzlarının Tabanındaki Çamur Koyulaşma Süresi ( tTh ) 

tTh = 2 saat olarak seçilmiştir.  (ATV-DVWK A 131E - Tablo 10 ) 

                                                           
7 Prof. Dr. Veysel Eroğlu- Atıksuların Tasfiyesi, sf.84 

8 Syed R.Qasım, Wastewater Treatment Plants Planing, Design and Operation (2000). sf.350, 351 
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Son Çöktürme Havuzlarının Taban Çamur Konsantrasyonu ( SSBS ) 

³/6,122
100

000.1000.1 33 mkgt
SVI

SS ThBS   

 

Geri Devir Çamur Konsantrasyonu ( SSRS ) 

Son çöktürme havuzlarında taban çamurunun alınmasında sıyırıcı kullanılacaktır. Dolayısıyla 

geri devir çamur konsantrasyonunu bulmak için ; (ATV-DVWK A 131E - Bölüm 6.1) 

SSRS(kg/m³)= 0,7 x SSBS = 0,7 x 12,6 = 8,82 kg/m³ 

 

Geri Devir Oranı ( RS ) ve MBR Havuzundaki MLSS  ( SSAT) 

QRS = RS x Q (ATV-DVWK A 131E - Bölüm 6.3) 

Q = 21 m³/saat 

RS = 0,75 (%75) 

QRS = 0,75 x 21 m³/gün = 15,75 m³/gün 

)³(/78,3
75,01

82,875,0

1 EATAT
RS SSSSmkg

x

RS

RSxSS
MLSS 





  

 

Çöktürme Havuzlarının Yüzey Alanının Belirlenmesi 
Hacimsel çamur yükleme oranı ( qSV )      =  500,00 l/m².saat seçilmiştir. 
Seyreltilmiş çamur hacmi ( DSV )      =  SSAT × SVI  = 378 l/m³  
Yüzeysel hidrolik yükleme oranı ( qA )  = ( qSV/DSV )  = 500,00 l/m².saat / 378 l/m³  
                                                                                        = 1,32 m³/m²/sa 

 
Çöktürme havuzları için gerekli yüzey alanı ( AST ) ; 
Qmaks /qA =  21 m3/sa  / 1,32 m³/m²/sa = 16 m 2   
π × D 

2 / 4 ,   formülünden havuz çapı hesaplanırsa ; 
16 m 2 = (  π × D 

2 / 4 ) →  D = 4,51 m ≈ 4,5 m  
 
Yüzeysel Yükleme Tahkiki 
Seçilen değerler için tahkik debilerine göre yüzeysel yükleme kontrolü yapılmıştır.  

Seçilen Yüzey Alanı : 16 m2 

Proje debisi için        : 21 m³/sa / 16 m2 = 1,32 m³/m²/sa  = 31,5 m³/m²/gün  
 
Yüzeysel Çamur Yükü Tahkiki 
Seçilen değerlere için tahkik debilerine göre yüzeysel çamur yükü kontrolü yapılmıştır.  
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Yüzeysel çamur yükü, tabloda seçilen ≤ 500 m³/m²/sa olmalıdır. 
SLS = ( Q × SSAT × SVI ) / Yüzey Alanı 
Proje debisi için : 21 m³/sa × 3,78 kg/m³ × 100 l/kg / 16 m² = 496 m³/m²/sa  ≤ 500 m³/m²/sa 
 

 

Şekil 11. Çöktürme tankının derinliği ve bölgeleri 
 

 
Temiz su bölgesi, minimum derinlik h1 = 0,50 m olan güvenlik bölgesidir. (Kaynak: 

ALMAN ATV-DVWK-A 131 E Standardı Sf:43) 
h1 = 0,7 metre olarak kabul edilmiştir. 
Ayırma/geri devir akış bölgesi, geri devir çamurunu da kapsayan ve serbest su 

hacmine bağlı giriş akışının bekleme süresi 0,5 saat olacak şekilde boyutlandırılmalıdır.  
Bundan çıkan sonuç: 

 h2 = ( 0,5×qA×(1+RS))/(1-(DSV/1000)) 
h2 = ( 0,5×1,32×(1+0,75))/(1-(378/1000)) = 1,9 m 
 
h3 = (1,5×0,3×qSV×(1+RS))/500 
h3 = (1,5×0,3×500×(1+0,75))/500 = 0,8 m 

 
 h4 = (SSEAT×qA×(1+RS)×tTh)/SSBS 

h4 = (3,78×1,32×(1+0,75)×2)/12,6 = 1,4 m 
  

hTOP = h1 + h2 + h3 + h4 

hTOP = 0,7 m + 1,9 m + 0,8 m + 1,4 m = 4,8 m 

 
 Tankın taban eğimi = 1 /15 
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hside = hTOP - ( DST / 2 ) × ( 1 / 3 ) × ( 1 / 15 )  ≥   2,50  m 
hside = 4,8 - ( 4,5 / 2 ) × ( 1 / 3 ) × ( 1 / 15 )  ≥   2,50  m 
hside = 4,75  ≥   2,50 m (havuz su yüksekliği ile yan perdenin alt noktası) 
 
hMerkez = htop + ( DST / 2 ) × ( 2 / 3 ) × ( 1 / 15 ) ≥   4,00  m 
hMerkez = 4,8 + ( 4,5 / 2 ) × ( 2 / 3 ) × ( 1 / 15 ) ≥   4,00  m 
hMerkez = 4,9 ≥   4,00 m (havuz su yüksekliği ile tabandaki konik kısmın üst noktası) 
 
Tabandaki konik kısmın yüksekliği ; 
hKonik = Taban eğimi  ×  ( DST / 2 )  
hKonik = (1/15) × ( 4,5/ 2 ) = 0,15 
hHava Payı = 1,5 m 
Çöktürme Havuzu Hacim Hesabı 
Havuzun tabanındaki konik kısmının hacmi 
VKonik = (π × (D/2 )² × hkonik) / 3 
VKonik = (3,14 × (4,5/2 )² × 0,15) / 3 
VKonik = 0,8 m³ 
 
Havuzun Üst kısmının hacmi 
VÜst = (π × (D/2 )² × hside) / 3 
VÜst = (3,14 × (4,5/2 )² × 4,75) / 3 
VÜst = 25,17 m³ 
 
Toplam Hacim = VKonik + VÜst = 0,8 m³ + 25,17 m³ = 26 m³ 
 
Bekleme Süresi = Q / VTop = 21 m³/saat / 26 m³ = 0,8 saat 
 
Çöktürme Havuzlarının Tabanından Çamur alma Sisteminin Tasarımı 

Çamur giderim aralığı, tSR = π × DSR / VSR formülü ile bulunur. Buna göre ; 

DSR = Çöktürme havuzunun çapı  = 4,5 m 

VSR = Sıyırıcı köprünün dönüş hızı  = 85 m/sa seçilmiştir.  ( 72 ~ 144 m/sa ) 

tSR = π × 4,5 m / 85 m/sa = 0,17 sa 

 

Çamur giderim debisi 

QSR = ( hSR × a× VSR × DSR × n ) / ( 4 × fSR ) 

hSR = Sıyırıcı yüksekliği = 0,6  ( 0,40 ~ 0,60 ) 

a     = Kol sayısı = 3  
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fSR = Giderim faktörü değeri = 1,5 

QSR = ( 0,6 × 3 × 85 × 4,5 × 1 ) / ( 4 × 1,5 ) 

QSR = 115 m³/saat 

 

Geri devir çamur debisi 

QRS = RS × Qmaks = 0,75 × 21 m³/sa = 15,75  m³/sa 

 

Geri Devir ve Fazla Çamur Pompalarının Seçimi; 

Sistemde oluşan çamur, geri devir ve fazla çamur pompalarının olduğu hazneye 

alınacaktır. Buradan da pompalar vasıtasıyla geri devir, anoksik tankın girişine, fazla çamur 

ise çamur şartlandırma tankına aktarılacaktır. 

%75 geri devir durumuna debiler ; 

Geri devir miktarı : 0,75 × Qww,h  = 0,75 × 21 m3/sa = 15,75 m3/sa 

20 m3/saat kapasiteli çamur geri devir pompası öngörülmüştür. Çamur geri devir 

pompası zaman saatine bağlı olarak operatör tarafından kontrol edilecek olup, optimum 

verime göre günlük çalışma süresini operatör belirleyecektir. 

 

Seçilen Geridevir Pompası Teknik Özellikleri; 

Pompaların tipi : Dalgıç pompa 

Pompa sayısı : 1 asıl ve 1 yedek 

Hesaplanan pompa kapasitesi : 15,75 m3/sa 

Seçilen pompa kapasitesi : 21 m³/ sa ( bir pompa için ) 

 

ÇAMUR HESAPLARI 

Sistemden Alınan Fazla Çamur 

Oluşan fazla çamur miktarı: 511 kg/gün 

Çamur muhtevası 1% alınmıştır. 

Çamur yoğunluğu 1.012,00 kg/m3 alınmıştır. 

Fazla çamur miktarı: 511 kg/gün / ( 0,01 × 1.012,00 kg/m3 ) = 50,5 m3/gün 

 

Seçilen Fazla Çamur Pompası Teknik Özellikleri; 

Pompaların tipi : Frekans konvertörlü ıslak tip dalgıç pompa 
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Pompaların çalışma süresi : 24 sa/ gün 

Pompa sayısı : 1 asıl ve 1 yedek 

Hesaplanan pompa kapasitesi : 50,5 m³/gün / 24sa.gün  = 2,1 m³/sa 

Seçilen pompa kapasitesi : 5 m³/ sa  

 

Mekanik Çamur Susuzlaştırıcı 

Tipi : Dekantör   

Giriş KKM : % 1 

Çıkış KKM : % 22 

Dekantörden çıkan çamur : Dekantöre gelen çamur × (giriş KKM /çıkış KKM ) 

: 50,5 m3/gün x ( %1 / %22 ) = 2,3 m³/gün  

Çıkan süzüntü suyu miktarı : Susuzlaştırıcıya gelen çamur – çıkan çamur 

: 50,5 m³/gün – 2,3 m³/gün = 48,2 m³/gün 

                                            = 2 m³/sa   

: Yıkama suyu miktarı  ;  0,5  m³/sa ( üretici bilgisi ) 

 : Toplam 2,5 m3/sa  

 
Ön Çöktürme ve Kum-Yağ Tutucu Tanklarında Alınan Fazla Çamur 
Mekanik çamur susuzlaştırıcı  
Susuzlaştırıcı tipi : Dekantör 
Giriş KKM miktarı : % 3 
Çıkış KKM miktarı : % 22 
Çıkan çamur miktarı : 26,1 m³/gün × ( % 3 / % 22 ) = 3,6 m³/gün 
Çıkan süzüntü suyu miktarı : 26,1 m³/gün -  3,6 m³/gün = 22,5 m³/gün 

: 22,5 m³/gün / 24sa/gün = 0,94 m³/sa 
 

 
Ön ve son çöktürme havuzlarından gelen toplam değerler 
Toplam fazla çamur : 532 kg/gün + 511 kg/gün = 1.043 kg/gün 
Dekantörlere gidecek 
çamur 

: 26,1 m³/gün + 50,5 m³/gün = 76,6 m³/gün 

Dekantörden çıkan çamur : 2,3 m³/gün + 3,6 m³/gün = 5,9 m³/gün 
Çıkan Süzüntü Suyu : 0,94 m³/sa + 2 m³/sa + 0,5 m³/sa = 3,44 m³/sa 
 

Polielektrolit Ünitesi 
1 ton katı madde miktarı için 5,00 kg polielektrolit kullanılacaktır. 
Poli. miktarı : 1.043 kg/gün × 5 ton / kg / 1000  =  5,21 kg/gün   
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Saatlik miktar : 5,21 kg/gün / 24 sa/gün = 0,22 kg/sa   
Özgül ağırlığı : 1,06  kg polielektrolit / l 
Saatlik hacim : 0,22 kg /sa / 1,06 kg poli./lt =20,2 l/sa   
Çözelti yüzdesi : %  0,2 
Ünite kapasitesi : 0,2 l/sa / 0,002 =  104 l/sa  

 

 
Şekil 12. Proses Akış Diyagramı 

 

 

Özetle buraya kadar anlatılan kısımlar görüleceği üzere Karahallı OSB atıksu arıtma 
tesisinin kapasitesi belirlenmektedir.  

ii. Alternatif Teknolojilerin Analizi ve Teknoloji Seçimi 

Bölgenin atıksu karakteri belirlenmiş ve yapılan arıtılabilirlik (jar) testleri ile uygun 
proses belirlenmiştir. Atıksularda azot ve fosfor giderim esasları temel alınarak, bu iki 
nütrientin birlikte giderildiği proseslerin yaygın olarak kullanılan prosesleri, 
Anaerobik/Anoksik/Aerobik bileşenlerden oluşan aktif çamur sisteminin modifikasyonlarıdır. 
Bu amaca yönelik geliştirilmiş ve yaygın olarak kullanılan sistemler şunlardır; 

 Üç Kademeli Phoredox (A2O) Prosesi 

 Beş Kademeli Phoredox (Modifiye veya 5-Kademeli Bardenpho) Prosesi 

 UCT (University of CapeTown) Prosesi 

 Modifiye UCT (University of CapeTown) Prosesi 

 Johannesburg Prosesi 

 Modifiye Johannesburg Prosesi 

 Ardışık Kesikli Reaktör (AKR) Prosesi 
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 Kademeli Besleme Prosesi 

 Simultane (es zamanlı) Nitrifikasyon-Denitrifikasyon (SNdN) Prosesi 

 VIP (Virginia InitiativePlant) Prosesi 

 VT2 

 Uzun Havalandırmalı Aktif Çamur 

 Membran Biyoreaktörler (MBR) 

 Yapışık Büyümeli Sistemler 

 

Bu sistemler arasından A2O sistemi tercih edilmiştir. Çünkü nitrifikasyon için 
alkalinite sağlar, iyi çökelme özelliğine sahip çamur üretimi, işletme basitliği, enerji tasarrufu, 
yaygın kullanım ve işletme deneyimi gibi avantajları sayesinde bu sistem düşünülmüştür. 

iii. Seçilen Teknolojinin Çevresel Etkileri, Koruma Önlemleri ve  Maliyeti  

Seçilen teknolojiyle kurulacak olan atıksu arıtma tesisinin inşaat aşamasında ve 
işletme sürecinde olmak üzere çeşitli çevresel etkileri olacaktır. Oluşacak arıtma çamuru 
lisanslı tesislere gönderilecek, tesisten kaynaklanacak ambalaj atıkları, kontamine atıklar, atık 
yağlar…vb. de sınıflandırma analizlerine müteakip kanun, mevzuat ve yönetmeliklere uygun 
olarak bertaraf edilecektir. Tahmini oluşacak atık türü ile ilgili olarak 7. Bölümde v. Çevresel 
Etkilerin Ön-değerlendirmesi kısmında açıklama yapılmıştır.  

iv. Teknik Tasarım (süreç tasarımı, makine-donanım, inşaat işleri, arazi düzenleme, 
yerleşim düzeni, iller bazında dağılım vb.)  

Projenin şu ana kadar geçirdiği ve bundan sonra geçireceği süreç hakkında detaylı 
bilgi vermek gerekirse; 

 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (ÇEDY) kapsamında ÇED uygulanacak 
projeler listesi Ek-I listesinde, seçme ve eleme kriterleri uygulanacak projeler listesi 
ise Ek-II’de verilmektedir. Atıksu Arıtma Tesisleri kapasitelerine göre sınıflanmış, 
50.000 eşdeğer kişi ve/veya 10.000 m3/gün üzeri kapasiteli atıksu arıtma tesisleri için 
Seçme-Eleme Kriterleri uygulaması zorunlu tutulmuştur. Karahallı OSB bünyesinde 
planlanan 500 m3/gün kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi, ÇED Yönetmeliği kapsamı 
dışındadır. Bu doğrultuda Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği ekinde verilen 
formata uygun olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası hazırlanarak 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulmuş ve ÇED kapsam dışı yazısı alınmıştır.  

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığına sunulmak üzere Proje Onay dosyası hazırlanmıştır. 

 Tesisin yapımı için gerekli olan finansman ihtiyacının belirlenmesi amacıyla iş bu 
fizibilite raporu hazırlanmıştır.  
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Yapım sürecinin yaklaşık 18 ay sürmesi planlanmaktadır. Bu süreç içerisinde 
öncelikle proje ve müşavirlik işlemleri yapılmaya başlanacaktır. En uygun tesis yerleşiminin 
yapılması ve sistemin belirlenmesi için bir ekip oluşturulacaktır. Bunun için hizmet alımı 
yapılacaktır. Akabinde tesisin kurulumu için ihale gerçekleştirilerek satın alma yapılacaktır. 
Satın alma işlemi sonrasında projeye uygun olarak tesisin inşaat işleri, gerekli makine-
ekipmanlarının üretilmesi, yüklenici tarafından montajının yapılması, devreye alınması gibi iş 
ve işlemler gerçekleştirilecektir. Deneme üretimlerinin yapılması için ise aşağıdaki izinlerin 
alınması gerekmektedir. Bu bağlamda; 

 10.09.2014 tarih 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre 
İzin ve Lisans Yönetmeliği, 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken 
çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik 
Ek-1’de Çevreye Kirletici Etkisi Yüksek Düzeyde Olan Faaliyetler tanımlanmış olup, 
“10. Diğer Tesisler” başlığı altında “10.1. Sanayilerin toplu olarak yer aldığı bölgelere 
ait atıksu arıtma tesisleri” kapsamında değerlendirilmiştir. Bu nedenle Uşak Karahallı 
OSB Yönetmelik kapsamında olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan çevre izni 
alması zorunludur.  

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’ne göre Çevre 
İzni ve Lisansı alınacaktır. 

 Çevre İzni ve Lisansı alındıktan sonra ise tesis tam kapasitede işletmeye geçecektir. 

v. Yatırım Maliyetleri (inşaat, makine-donanım, il bazında dağılımı vb.) 

Proje kapsamında kurulacak tesisin ilk yatırım maliyetini oluşturan gider kalemleri 
şunlar olacaktır; 

 Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri) 

Proje konusu faaliyetin gerçekleştirileceği alan, faaliyet sahibine ait tapulu arazidir. 
Tesis, Karahallı OSB alanı içinde Atıksu Arıtma Tesisinde kurulacaktır. Bu bağlamda arazi 
bedeli olarak bir maliyet oluşmayacaktır.  

 Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük  Giderleri 

Yapım sürecinin yaklaşık 18 ay sürmesi planlanmaktadır. Normalde bu süreç 
kapsamında proje ve müşavirlik işlemleri için hizmet alımı yapılmaktadır. Ancak  projeler 
fizibilite kapsamında hazırlandığı için buna dair maliyet oluşmayacaktır. Bununla birlikte 
uygulama sürecinde kontrolörlük için müşavirlik hizmeti alınacaktır. Buradan hareketle, 
kontrolörlük/müşavirlik gideri kapsamında yaklaşık 10.000 TL harcama olacağı 
düşünülmektedir. 
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 Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri 

Tesisin işletmeye geçebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Proje 
Onayına başvurulacaktır. Bu kapsamda Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+ 
Kimyasal+ Biyolojik (250<Q≤1000 m3/gün) için 2.322,03 TL ödeme yapılacaktır.  

 Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.) 

Olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek adına yapılacak peyzaj çalışmalarıyla; 
öncelikle tahrip edilen bölgenin rehabilitasyonu gerçekleştirilerek, alanın doğal peyzaj 
değerini tekrar kazanması sağlanacaktır. Geride hiçbir atık bırakılmayacak, arazi 
biçimlendirme, sahanın orijinal durumuna uygunluk sağlayacak biçimde yapılacaktır. İnşaat 
faaliyetleri sırasında genel olarak toprak yapısına zarar vermekten kaçınılacaktır. Üst toprak, 
arazi yüzeyinde en üstteki verimli materyal katmanı olarak tanımlanmakta olup, bitki 
gelişimini destekler. Etkilenen alanlar proje öncesi kullanımına ve verimliliğine geri 
dönmesine izin verecek düzeyde eski haline getirilecektir. Üst toprak ayrıca tesislerin 
etrafındaki yeşil alanların oluşturulmasında kullanılacaktır.  

Bu bağlamda yapılacak iş ve işlemler için peyzaj işlemleri alınan teklife istinaden 
55.000 TL harcanacaktır. 

 Hazırlık Yapıları (şantiye vb.) 

Hazırlık Yapıları (şantiye vb.) yapım işinin içinde yer alacağı için burada gider olarak 
hesaplanmamıştır. 

 İnşaat Giderleri  (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat yapıları vb.) 

Yatırım kapsamında yapılacak tesisin inşaat işleri için 729.193,60 TL gider oluşacağı 
öngörülmektedir. 

 

1. Kurulum sürecinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için işlerin 
organize edilebileceği bir prefabrik yapı şantiye binası olacak şekilde 
kurulacaktır. Bunun için 25.000 TL gider öngörülmektedir. 

 

2. Beton Maliyeti: 

Atıksu arıtma tesisi havuzları betonarme yapılacaktır. Bu bağlamda çizilen statik 
projeye ve ideCAD programı verilerine göre mahal bazında hesaplanan beton miktarları 
aşağıdaki gibidir; 

 Kaba Izgara Kanalında (V-101) kullanılacak toplam beton miktarı; 3,02 m3 
C30 beton. 

 Yağ Tutucu Havuzunda (V-102) kullanılacak toplam beton miktarı; 91,26 m3 
C30 beton. 

 Dengeleme Havuzunda (V-103) kullanılacak toplam beton miktarı; 98 m3 
C30 beton. 
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 Hızlı Karıştırma ve Yavaş Karıştırma Haznelerinde (V-104, V-105, V-106) 
kullanılacak toplam beton miktarı: 13,42 m3 C30 beton. 

 Kimyasal Çökeltim Havuzunda (V-107) kullanılacak toplam beton; 119,95 m3 
C30 beton. 

 Anoksik (V-108) ve Havalandırma Havuzlarında (V-109) kullanılacak 
toplam beton; 377,61 m3 C30 beton. 

 Son Çökeltim Havuzunda (V-110) kullanılacak toplam beton; 40,18 m3 C30 
beton. 

Bu durumda, Toplam Kullanılacak Beton Miktarı : 3,02 m³ + 91,26 m³ + 98 m³+ 
13,42 m³+ 119,95 m³+ 377,61 m³ + 40,18 m³ = 743,44 m³ 

Beton Sınıfı C30 olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numarası 15.150.1006’dır 
(Açıklaması: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 
30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)) 

Betonun Birim fiyatı : 227,61 TL (ÇŞB 2019 C30 gri beton birim fiyatı) 

Toplam Beton Maliyeti : 743,44 m³ x 227,61 TL= 169.214,38 TL 

 

3. Demir Maliyeti; 

Çizilen statik projeye ve ideCAD programı verilerine göre mahal bazında hesaplanan 
demir miktarları aşağıdaki gibidir; 

 Kaba Izgara Kanalında (V-101) kullanılacak demir miktarı;  
o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 180,94 kg. 
o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 156,68 kg. 

 Yağ Tutucu Havuzunda (V-102) kullanılacak demir miktarı; 
o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 3940,98 kg. 
o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 2412,59 kg. 

 Dengeleme Havuzunda (V-103) kullanılacak demir miktarı; 
o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 4036,32 kg. 
o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 2747,63 kg. 

 Hızlı Karıştırma ve Yavaş Karıştırma Haznelerinde (V-104, V-105, V-106) 
kullanılacak demir miktarı: 
o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 746,51 kg. 
o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 316,20 kg. 

 Kimyasal Çökeltim Havuzunda (V-107) kullanılacak demir miktarı; 
o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 3349,00 kg. 
o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 5573,90 kg. 

 Anoksik (V-108) ve Havalandırma Havuzlarında (V-109) kullanılacak demir 
miktarı; 377,61 m3 C30 beton. 
o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 10706,34 kg. 
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o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 7276,53 kg. 

 Son Çökeltim Havuzunda (V-110) kullanılacak demir miktarı; 
o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 2912,65 kg. 
o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 1725,89 kg. 

Bu durumda, Toplam Kullanılacak Demir Miktarı:  

o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 25.872,74 kg. 
o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 20.209,42 kg. 

 15.160.1003 poz numarasının açıklaması “Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, 
çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması” şeklinde olup Birim Fiyatı 
4029,78 TL/ton’dur. (ÇŞB 2019 birim fiyatı) 

 15.160.1004 poz numarasının açıklaması “Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik 
çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması” şeklinde olup Birim 
Fiyatı 3.965,28 TL/ton’dur. (ÇŞB 2019 birim fiyatı) 

Buradan hareketle, Toplam Demir Maliyeti : 25,87274 ton x 4029,78 TL/ton + 
20,20942 ton x  3.965,28 TL/ton = 184.397,46 TL 

 

4. Kazı-Dolgu Maliyeti : 

Zemin etüt raporunda belirtildiği üzere zemin sınıfı ZC olarak alınabilmektedir. 
Buradan hareketle kazı-dolgu kapsamında aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır. Buradaki 
maliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu pozların birim fiyatlarına göre 
hesaplanmıştır. 

Kazı işlemi için belirlenmiş olan pozun (15.120.1105) açıklaması “Yumuşak kayalık 
zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, 
taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, 
serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin 
taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 
m³ kazı fiyatı” şeklindedir. Çıkan malzeme arıtma yapılması düşünülen arazi içerisinde 
depolanacak ve sonrasında değerlendirilecektir. Dolayısıyla bu açıklamada görüleceği üzere 
döküm yeri 25 metre mesafede olduğu için ayrıca mesafe için bir hesaplama yapılmamıştır. 
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Tablo 39: Kazı-dolgu metrajı ve maliyet hesabı 
Poz No Yapım İşinin Adı Birimi Miktar Birim 

Fiyat 
(Vergiler 

Hariç) 

Toplam 
Fiyat 

(Vergiler 
Hariç) 

15.120.1105 Makine ile patlayıcı madde 
kullanmadan her derinlik ve 
her genişlikte yumuşak kaya 
kazılması (derin kazı) 

M3 3169,04 13,31 42.179,95 ₺ 

15.125.1003 Kum temin edilerek, makine 
ile serme, sulama ve 
sıkıştırma yapılması 

M3 93,88 19,18 1.800,69 ₺ 

15.210.1004 Ocak taşı ile blokaj 
yapılması 

M3 125,18 88,65 11.097,06 ₺ 

15.260.1002 2 mm kalınlıkta, pvc esaslı, 
(düz tip yada sinyal tabakalı) 
jeomembran ile su yalıtımı 
yapılması 

M2 625,89 35,08 21.956,28 ₺ 

15.150.1001 Beton santralinde üretilen 
veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 8/10 
basınç dayanım sınıfında, gri 
renkte, normal hazır beton 
dökülmesi (beton nakli dahil) 

M3 62,59 187,30 11.722,95 ₺ 

GENEL TOPLAM 88.756,92 ₺ 

 

5. Kalıp İşçiliği Maliyeti : 

Yukarıda hesap edilen beton ve demir pozunun açıklamasında işçilik dahil olarak 
belirtilmektedir. Demir pozlarında “nervürlü beton çelik çubukların kesilmesi, bükülmesi ve 
yerine konulması” şeklinde ve beton pozunda “… döküm yerine beton pompası ile basılması, 
yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış 
tesirlerden korunması ve bakımının yapılması …” şeklinde açıklamalarda işçilik dahil olduğu 
için burada tekrar hesap edilmemiştir. İşçilik olarak beton kalıp yapılması ele alınacaktır. Bu 
bağlamda çizilen statik projeye ve ideCAD programı verilerine göre mahal bazında 
hesaplanan kalıp miktarları aşağıdaki gibidir; 

 Kaba Izgara Kanalındaki (V-101) toplam kalıp işi; 17,24 m2  

 Yağ Tutucu Havuzundaki (V-102) toplam kalıp işi; 486,39 m2  

 Dengeleme Havuzundaki (V-103) toplam kalıp işi; 489,99 m2 

 Hızlı Karıştırma ve Yavaş Karıştırma Haznelerindeki (V-104, V-105, V-106) 
toplam kalıp işi: 80,00 m2 

 Kimyasal Çökeltim Havuzundaki (V-107) toplam kalıp işi; 368,65 m2 
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 Anoksik (V-108) ve Havalandırma Havuzlarındaki (V-109) toplam kalıp işi; 
1314,86 m2 

 Son Çökeltim Havuzundaki (V-110) toplam kalıp işi; 254,68 m2 

Bu durumda, Toplam Kalıp İşi: 17,24 m2 + 486,39 m2 + 489,99 m2 + 80,00 m2 + 
368,65 m2 + 1314,86 m2 + 254,68 m2 = 3011,81 m2 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numarası 15.180.1003’tür (Açıklaması: Plywood ile 
düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması) 

Birim fiyatı : 57,48 TL (ÇŞB 2019 birim fiyatı) 

Toplam Kalıp İşçiliği Maliyeti : 3011,81 m2 x 57,48 TL= 173.118,84 TL 

 

6. Borulama Maliyeti 

Piyasa fiyatlarından yola çıkılarak belirlenmiş olup alınan teklif ekte sunulmuştur. 

Tablo 40: Kullanılacak boruların cinsi ve maliyeti 

ÇAP CİNS MİKTARI BİRİM 
FİYATI 

TUTAR (TL) 

Ø63 PVC BORU  700 M 12,30 8.610 

Ø63 PVC DİRSEK 75 ADET 5,10 382,5 

Ø63 PVC T BORU 50 ADET 6,50 325 

Ø63 PVC REKOR 10 ADET 35,10 351 

Ø63 PVC KÜRE VANA 10 ADET 55,30 553 

Ø200 PVC BORU 20 M 101,60 2.032 

Ø90 PVC BORU 100 M 25,20 2.520 

Ø90 PVC DİRSEK 15 ADET 13,40 201 

Ø63 ÇEKVALF 10 ADET 61 610 

3 m3/sa HAVA 
GEÇİRGENLİK 

DİFÜZÖR 225 ADET 70 15.750 

TOPLAM 30.952 TL 
 
 

7. Elektrik Tesisatı Maliyeti  

Piyasa fiyatlarından yola çıkılarak belirlenmiş olup alınan teklif ekte sunulmuştur. 
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Tablo 41: Kullanılacak elektrik tesisatı ve maliyeti 
CİNS MİKTARI BİRİM FİYATI TUTAR (TL) 

Elektrik Panosu 1 3.894 3.894 
Logo 320 A 1 2.990 2.990 
Motor Koruma Şalteri 22 310 6.820 
Kontaktör 21 180 3.780 
Bara Giriş 6 100 600 
Kontak 23 45 1.035 
Ray Klemens 110 m 10 1.100 
Pano içi Muhtelif 1 2.000 2.000 
Röle 26 110 2.860 
I/Q Modül 3 350 1.050 
Analog Modül 1 830 830 
CPU Modül 1 1.300 1.300 
10A Şalter 26 30 780 
100A Otomat 3 730 2.190 
4X10 KABLO 300 M 10 3.000 
4X2,5 KABLO 800 M 5,5 4.400 
4X1,5 KABLO 500 M 4,5 2.250 
2X1,5 KABLO 350 M 2,5 875 
ÇELİK SİPRAL 500 M 2 1000 
İşçilik 1 15.000 15.000 

TOPLAM 57.754 TL 

Toplam İnşaat Maliyeti : 25.000,00 + 169.214,38 + 184.397,46 + 88.756,92 + 
173.118,84 + 30.952 + 57.754 = 729.193,60 TL 

 

 Çevre Koruma Giderleri 

Çevre koruma giderleri olarak yatırım aşamasında oluşabilecek atıkların bertarafına 
yönelik maliyet oluşacaktır. Bu kapsamda katı atıklar, ambalaj, pil, hafriyat, inşaat vb. atıklar 
için 15.000 TL maliyet öngörülmektedir. 

 Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler 

Karahallı OSB mevcut imkanlarını kullanacağı için bu kalem altında gider 
olmayacaktır. 

 Makine-donanım giderleri  

Alınacak olan makinelerin toplam bedeli 392.500,00 TL’dir. Alınan teklif ekte 
sunulmuştur. 
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Tablo 42: Alınacak makine-ekipman listesi ve fiyatları 
Cins Özellik Miktarı Birim Fiyatı Tutar (TL) 

Otomatik Izgara 0,37 kW 1 8.000 8.000 
Blower 150 m3/sa, 350 

mbar, 0,37 kW 
2 10.000 20.000 

Pompa 5m3/sa, 0,75 kW 2 1.500 3.000 
Redüktör 0,37 kW 3 1.700 5.100 

Yüzey Aeratörü 4 kW 3 50.000 150.000 
Tambur Elek 21 m3sa, 0,55 kW 1 25.000 25.000 

Pompa 24 m3/sa, 0,75 kW 2 2.000 4.000 
Hızlı Karıştırıcı 2 kW, 110 d/dk 4 1.500 6.000 

Yavaş Karıştırıcı 0,3 kW, 10d/dk 2 1.200 2.400 
Çamur Pompası 5 m3/sa, 0,75 kW 2 1.500 3.000 
Dalgıç Mikser 1,5 kW 3 1.000 3.000 

Blower 1500 m3/sa, 650 
mbar, 37 kW 

2 45.000 90.000 

Geri Devir Pompası 21 m3/sa, 0,75 kW 2 2.000 4.000 
Fazla Çamur Pompası 5 m3/sa, 0,75 kW 2 1.500 3.000 

Kimyasal Deşarj 
Pompası 

0-5 lt/sa, 0,025 kW 20 800 16.000 

Dekantör 3600 d/dk, 7,5 kW 1 50.000 50.000 
TOPLAM 392.500 TL 

 

 Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme  Giderleri 

Kurulacak olan sistem kapsamındaki makinelerin taşıma giderleri ve taşımaya ilişkin 
sigorta yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kurulacak tesisin sigortası ise Karahallı OSB 
tarafından yaptırılacaktır. Bunun için yıllık yaklaşık 5.000 TL gider oluşacaktır. Yerli malı 
makine alımı yapılacağı için ithalat ve gümrük gideri oluşmayacaktır. 

 Montaj Giderleri 

Montaj giderleri makine-ekipman gideri içerisinde dahil olacak olup sistemin komple 
montajı yüklenici firmaya ait olacağı için montaj gideri olmayacaktır. 

 Taşıt Araçları 

Karahallı OSB mevcut taşıt araçlarını kullanacağı için bu kalem altında gider 
olmayacaktır. 

 Genel Giderler 

Yatırım dönemine ilişkin seyahat, iletişim, kırtasiye, büro hizmetleri, personel 
taşımaları, ihale ve sözleşme giderleri, tanımlanmayan diğer faaliyetler için danışmanlık 
ücretleri, hasar vs. için yapılan sigorta giderleri gibi çeşitli giderler olabileceği tahmin 
edilmektedir. Bunun için yaklaşık 10.000 TL öngörülmüştür. 
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 İşletmeye Alma Giderleri 

Arıtma denemeleri sürecinde ana girdi atıksu ve ilk çalıştırma için kullanılacak 
kimyasallar olarak gider oluşacaktır. Yaklaşık olarak 10.000 TL gibi bir gider oluşacağı 
tahmin edilmektedir.  

 Beklenmeyen Giderler 

Beklenmeyen gider olarak toplam yatırımın %5’ine kadar gider oluşabileceği tahmin 
edilmektedir. Bu bağlamda 61.450,78 TL öngörülmüştür. 

 Yatırım Dönemi Faizleri 

Yatırım döneminde kullanılacak krediye istinaden bir ödeme yapılmayacaktır. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağlayacağı kredinin geri ödeme planı 2 yılı ödemesiz olmak 
üzere 11 yıl olarak gerçekleştirilmektedir.  Bu nedenle 2 yıl ödemesiz olacağı için yatırım 
dönemi faiz gideri olmayacaktır.  

Buradan hareketle yatırım maliyeti toplamı 1.290.466,41 TL’dir. 
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9. PROJE GİRDİLERİ  

i. Girdi İhtiyacı (ham ve yardımcı maddeler) 

AAT’nin en önemli ve temel girdisi Karahallı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerden 
çıkan endüstriyel ve evsek atıksulardır. Bertaraf edilecek atıksu miktarı günlük olarak 500 
m3’tür. Yılda belirli bir zaman diliminde genel bakım-onarım iş ve işlemlerinin 
gerçekleştirilmesi için çalıştırılmaması planlanan tesis bu süre zarfı dışında sürekli 
çalışacaktır. Tam kapasitede tesiste yıllık olarak 365 X 500 = 182.500 m3 atıksu bertaraf 
edilecektir.  

Bunun haricinde tesiste arıtma prosesi için gerekli olacak kimyasallar da bir girdi 
olarak yer alacaktır. Bu süreçte kullanılacak arıtma kimyasalları miktarı yaklaşık olarak; 

 Alüm Sarfiyatı; 500 mg/L 

Alüm İhtiyacı ; 500 mg/L x 500 m³/gün x 10-3 = 250 kg/gün 

 Kireç Sarfiyatı; 200 mg/L 

Kireç İhtiyacı ; 200 mg/L x 500 m³/gün x 10-3 = 100 kg/gün 

 Anyonik Polielektrolit sarfiyatı; 10 mg/L 

Anyonik Polielektrolit İhtiyacı ; 10 mg/L x 500 m³/gün x 10-3 = 5 kg/gün 

olacağı tahmin edilmektedir. 

ii. Girdi Fiyatları ve  Harcama Tahmini 

Yukarıdaki bölümde atıksu ve arıtma kimyasalları olmak üzere tesisin 2 girdisinden 
bahsedilmiştir.  

 Ana girdi kalemini oluşturan atıksu için bir bedel ödenmeyecek olup maliyet 
oluşturmayacaktır.  

 Kimyasallar içinse günlük;  

o Alüm İhtiyacı; 250 kg/gün, Alüm 1 kg birim fiyatı 8 TL 

250 X 8 = 2.000 TL 

o Kireç İhtiyacı; 100 kg/gün, Kireç 1 kg birim fiyatı 5 TL 

100 X 5 = 500 TL 

o Anyonik Polielektrolit İhtiyacı; 5 kg/gün, Anyonik Polielektrolit 1 kg birim 
fiyatı 32 TL 

32 X 5 = 160 TL 

Toplam Günlük Maliyet = 2.000 + 500 + 160 = 2.660 TL 

Toplam Yıllık Maliyet = 2.660 X 365 = 970.900 TL 
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1 m3 başına maliyet = 2.660/500 = 5,32 TL 

 

Girdi fiyatları için 15. Bölümde Finansal Analiz başlığı altında Tablo 51. Yılık İşletme 
Giderleri Tablosu’na bakınız 
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10. ORGANİZASYON YAPISI, YÖNETİM VE İNSAN KAYNAKLARI 

i. Kuruluşun Organizasyon Yapısı ve Yönetimi  

AAT, Karahallı OSB’nin tamamlayıcı bir ünitesi olarak Bölge Müdürlüğü tarafından 
çalıştırılacaktır. Tesiste bir çevre mühendisi ile 5 mavi yakalı personel görev alacak olup 
toplamda 6 kişi çalışacaktır. 23.05.2019 tarih ve 30782 sayılı Atıksu Arıtma Tesislerinde 
Çalışan Teknik Personele İlişkin Tebliğe göre B sınıfı tesis olarak tanımlanmıştır. B sınıfı 
tesislerde 1 adet tesis sorumlusu (Çevre Mühendisi), 1 adet teknik sorumlu, 1 adet elektrik 
teknikeri ve 1 adet makine teknikeri çalışması gerekmektedir. İki kişi de işçi olarak istihdam 
edilecektir. 

Çevre mühendisi AAT sorumlusu olarak atanacak olup diğer personellerin sevk ve 
idaresini gerçekleştirecektir. Çevre mühendisi, işletmenin genel çalışma prensipleri 
doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş 
güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine 
uygun olarak çalışacak ve diğer personeli yönlendirecektir. Tüm personel tesisinin günlük 
olarak kumanda panolarını, kazanlarını, pompalarını, borularını, vanalarını, filtrelerini, 
ızgaralarını ve diğer aksam ve parçalarını görev paylaşımı içerisinde kontrol edecektir. Basit 
arıza ve eksiklikleri giderecek ve ölçü aletlerinin kalibrasyonunu yapacaklardır. AAT 
personeli oluşan arıtma çamurunun depolama süresi sonunda bertaraf edilmesi için tesisten 
uzaklaştırılmasını gerçekleştireceklerdir. 

Tesisin organizasyon şeması aşağıdaki gibi olacaktır: 
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ii. Organizasyon ve Yönetim Giderleri (genel giderler vb.) 

Yukarıdaki bölümde bahsedildiği üzere arıtma tesisinde 1 beyaz yaka personel görev 
alacaktır. Bu personele aylık 5.000 TL net maaş ödenecek olup yıllık brüt maaşı toplamda 
91.856,92 TL olacaktır. İşverene toplam yıllık maliyeti ise 107.931,90 TL olacaktır. 

Personel giderinin yanı sıra genel yönetim giderleri kapsamında elektrik, su, gaz, 
haberleşme gibi çeşitli giderler yer alacaktır. Bu gider kalemleri için yıllık 10.000 TL 
hesaplanmıştır. 

Sonuç olarak yönetim giderleri için ödenecek yıllık toplam tutar 117.931,90 TL’dir. 

iii. İnsan gücü İhtiyacı ve Tahmini Giderler 

Yukarıdaki bölümde bahsedildiği üzere yakma tesisinde 5 mavi yaka personel görev 
alacaktır. Mavi yaka personelden biri teknik sorumlu, ikisi tekniker ve ikisi işçi olarak görev 
yapacaktır. Teknik Sorumlu için 3.000 TL ve  teknikerler için 2500 TL net maaş ödemesi 
yapılacaktır. Diğer 2 personel için ise asgari ücret ödemesi yapılacak olup aylık net maaşı 
2.020,90 TL olacaktır. Buradan hareketle; 

 Teknik Sorumlunun brüt maaşı yıllık toplamda 52.699,41 TL olacaktır. Toplam 
işveren maliyeti ise yıllık 61.921,80 TL’dir. 

 Teknikerlerin brüt maaşı bir personel için yıllık 43.277,17 TL olacaktır. Bir teknikerin 
toplam işveren maliyeti ise yıllık 50.850,66 TL’dir. 2 tekniker için oluşan yıllık 
maliyet ise 101.701,32 TL’dir. 

 Diğer 2 personel için ise yıllık olarak bir personelin brüt maaşı 30.700,80 TL olup 
toplam işveren maliyeti 36.073,44 TL’dir. Bu durumda 2 işçi için oluşacak toplam 
maliyet 72.146,88 TL’dir. 

 Tüm mavi yaka personel için oluşan yıllık maliyet ise 235.770,00 TL’dir. 

 

Tesiste görev alacak personellerin görev tanımları aşağıdaki gibi olacaktır: 

Teknik Sorumlu: 

1. Tesisin etkin ve verimli bir biçimde işletilmesini sağlamak 
2. Tesisin vardiya çalışma sistemini uygulamak 
3. Ünitelerin sürekli kontrolünü sağlamak 
4. Tesisin işletilmesini aksatmayacak şekilde önleyici periyodik ve bakım planlarını 

hazırlamak ve uygulamaya almak 
5. Tesisin işletilmesini aksatmayacak şekilde bakım –onarımlarını yapmak 
6. Tesiste işlemlerin hızlı ve etkin bir şekilde yapılması sağlamak 
7. Tesisin tertip, düzen ve disiplinini sağlamak 
8. Tesis otomasyon sisteminin etkin ve verimli bir şekilde işletilmesini ve arızalara 

anında müdahale edilmesini sağlamak 
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9. Sorumluluğu altındaki makine ve teçhizatın kesintisiz çalışmasını sağlamak, meydana 
gelen arızaları ilgili yerlere bildirmek 

10. Tesise gelen sarf malzemeleri teslim almak, kontrol etmek ve kayıt altına almak. 
11. Kalite-Çevre-İSG Yönetim sistemlerine uygun olarak çalışmak. 
12. Tesiste kullanılan kimyasal maddelerin güvenlik bilgi formu hakkında bilgi sahibi 

olmak ve uygulamak 
 

Elektrik Teknikeri: 

1. Tesisteki makine teçhizata ait elektrik aksamının bakımını ve onarımını yapmak 
2. Tesise bağlı sayaçların kontrollerini yapmak, enerji kullanım miktarının kayıt altına 

almak 
3. Arızaların giderilmesi sırasında gerekli olan yedek parça ihtiyacını tespit ederek tesis 

sorumlusuna bildirmek 
4. Tesiste meydana gelen her türlü elektrik arızasını gidermek 
5. Sorumluluğuna verilen makine ve teçhizatın talimatlara uygun olarak kullanmak, 

temizlik ve bakımını yapmak, kullanıma hazır halde tutmak 
6. Yedek parça gerektiren tamir ve bakım faaliyetlerini düzenli şekilde sürdürebilmek 

için gerekli malzemelerin stok kontrollerini yapmak 
7. Yapılan tüm bakım onarımları kayıt altına almak 

 

Makine Teknikeri: 

1. Tesiste meydana gelen her türlü mekanik arızasını gidermek 
2. Tesise ait diğer makine teçhizata ait mekanik aksamının bakımını ve onarımını 

yapmak 
3. Arızaların giderilmesi sırasında gerekli olan yedek parça ihtiyacını tespit ederek tesis 

formenine bildirmek 
4. Motorların yağ seviyelerinin kontrollerini yapmak 
5. Sorumluluğuna verilen makine ve teçhizatın talimatlara uygun olarak kullanmak, 

temizlik ve bakımını yapmak, kullanıma hazır halde tutmak 
6. Yedek parça gerektiren tamir ve bakım faaliyetlerini düzenli şekilde sürdürebilmek 

için gerekli malzemelerin stok kontrollerini yapmak 
7. Yapılan tüm bakım onarımları kayıt altına almak 
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11. PROJE YÖNETİMİ VE UYGULAMA PROGRAMI 

i. Proje Yürütücüsü Kuruluşlar ve Teknik Kapasiteleri 

Proje sahibi ve yürütücüsü Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü’dür. 
Müteşebbis Heyet ve Yönetim Kurulunun aldığı kararlar doğrultusunda iş ve işlemlerini 
gerçekleştiren OSB müdürlüğü bünyesinde 3 tam zamanlı çalışan bulunmaktadır; Bölge 
Müdürü, 1 Tekniker ve 1 Muhasebeci. OSB İdari Binasında 2 ofis bulunmaktadır. OSB'ye ait 
2 adet araç vardır. 

Proje alanı Karahallı OSB’nin genel denetiminde olacaktır. Proje’nin 
İzleme/Değerlendirme faaliyetleri oluşturulacak proje ekibiyle yürütülecektir. 

ii. Proje Organizasyonu ve Yönetim (karar alma süreci, yapım yöntemi vb.) 

Proje sahibi ve yürütücüsü Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi olacaktır. OSB 
bünyesinde projenin etkin ve efektif bir şekilde yürütülmesi için bir proje ekibi 
oluşturulacaktır. Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında OSB’nin bünyesinde oluşturulacak 
proje ekibinde Bölge Müdürü ile 2 personel sorumlu üye olarak görev yapacaklardır.  

Proje Koordinatörü [OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Kaymakam]: Projenin etkin 
şekilde yürütülmesini ve OSB ile yükleniciler arasında gerekli koordinasyonun kurulmasını 
sağlayacaktır. Karar alma sürecinde Yönetim Kurulu ile koordinasyonu sağlayarak iş ve 
işlemlerin gerçekleştirilmesinden sorumlu olacaktır. 

Proje Koordinatör Yardımcısı [Bölge Müdürü – İnşaat Mühendisi]: Proje 
Koordinatörüne, projenin yürütülmesinde yardımcı olacaklardır. Projede gerçekleşecek AAT 
için proje ekibi ile teknik ve idari şartnamelerin hazırlanmasından sorumlu olacaktır. Tesis 
uygulama planlarını ve takvimlerini hazırlayarak yasal ve teknik çerçeve içinde 
uygulanmasını sağlayacaktır. Sahada gerçekleştirilen uygulamaları kontrol ederek gerekli 
yönlendirmeleri yapacaktır. Özetle planlama, programlama, bütçeleme, izleme ve belgeleme 
dahil olmak üzere proje koordinatörüne proje yönetim desteği sağlayacaktır. 

Proje Teknik Sorumlusu [Tekniker]: Projenin uygulanması sırasında AAT’nin 
yapılacağı yerdeki saha uygulama işlerini organize edecek kişidir. Proje Koordinatör 
Yardımcısı ile yakın ilişki içinde çalışacak ve iş akışını koordine edecektir. Günlük yönetim 
ve uygulama işleriyle bütün inşaat işlerini raporlayarak bilgi verecektir. 

Muhasebe Sorumlusu:  

Yatırım için oluşturulmuş olan bütçenin takibi, mevzuat çerçevesinde harcanması ve 
bu harcamalara ilişkin muhasebe kayıtlarının tutulması islerinde görev alacaktır. Satınalma 
evraklarının hazırlanması, harcama formlarının, banka hesaplarının takip edilmesi görevlerini 
yürütecektir. 

Bunun yanı sıra projede iç ve dış değerlendirme süreci de dikkate alınarak iş ve 
işlemler yürütülecektir; 
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İç Değerlendirme:  

Proje ekibi iç değerlendirmeden sorumlu olacak, çalışmalar faaliyet takvimine bağlı 
bir şekilde yürütülecektir. Yapılacak olan her türlü satın alma ve harcama ile ilgili fatura, 
dekont, makbuz, ihale evrakları ve ilgili diğer dokümanlar proje ekibi tarafından 
dosyalanacaktır. Proje kapsamında tüm çalışmalar, proje ekibinin katılacağı aylık 
toplantılarda istişare edilecektir. Toplantılarla birlikte, proje ilerlemelerini, teknik ve mali 
verileri içeren detaylı İlerleme Raporları hazırlanacaktır. Böylece projenin planlanan takvime 
ne derece ulaştığı ve bundan sonra yapılması gerekenler değerlendirilecektir. İlerleme 
Raporları aylık olarak OSB Yönetim Kuruluna sunulacaktır. Projedeki tüm faaliyetler 
yönetmeliklere uygun olarak yürütülecektir.  

 

Dış Değerlendirme:  

Mali yönetimle ilgili olarak, Yeminli Mali Müşavirden dış denetim hizmeti 
alınacaktır. Yeminli Mali Müşavir OSB’ye rapor verecektir. Ayrıca dış denetim kapsamında 
projenin ilerlemesini takip etmek için Yönetim Kurulundan görevlendirilecek kişiler izleme 
ve değerlendirme uzmanı olarak projenin gerçekleşmesi ve etkinliği ile ilgili dış 
değerlendirmede bulunacaklardır. 
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iii. Proje Uygulama Programı (Termin Planı) 

Tablo 43. Faaliyet Planı 

No Faaliyet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Uygulama 
Birimleri 

1 
Proje Ekibinin Görev 
Dağılımının Yapılması 

                        Karahallı OSB 

2 
AAT Proje ve 
Müşavirlik Hizmetinin 
Alınması 

                        Karahallı OSB 

3 

AAT Yapım İşi İçin 
Teknik ve İdari 
Şartnamenin 
Hazırlanması 

                        Proje Ekibi 

4 
AAT Yapım İşi İhale 
Sürecinin 
Gerçekleştirilmesi 

                        
Proje Ekibi, 
Yönetim Kurulu 

5 
İhale Sonucu 
Yüklenici Tarafından 
Tesisin İnşa Edilmesi 

                        Yüklenici 

6 
Denemelerinin 
Yapılması 

                        
Yüklenici, 
Karahallı OSB 
AAT Personeli 

7 
Çevre İzin ve 
Lisansının Alınması 

                        
Yüklenici, 
Karahallı OSB, 
ÇŞB 

8 
İlerleme 
Raporlarının 
Hazırlanması 

                        Proje Ekibi 

9 
Dış Denetimin 
Yapılması 

                        
Yönetim 
Kurulu, YMM 
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12. İŞLETME DÖNEMİ GELİR VE GİDERLERİ 

i. Üretimin ve/veya Hizmetin Fiyatlandırılması 

Üretimin fiyatlandırılması atıksuyun bertarafı için kurulan tesisin ilk yatırım 
maliyetinin yıllara bölünmesiyle beraber arıtma tesisinin işletme sürecinde oluşan giderlerinin 
arıtılan atıksu miktarına (m3 başına) bölünmesi olarak ortaya çıkacaktır. Yani ilk yatırım 
olarak harcanan bedelin tesisin faydalı ömrü olarak görülen süreye bölünmesi ile yıllık bir 
maliyet ortaya çıkacak olup bu maliyet yıllık toplam işletme giderleri ile toplanarak yıllık 
genel gider ortaya çıkacaktır. Bir yılda arıtılan toplam atıksuya bölünerek bir m3atıksu için 
arıtma bedeli belirlenecektir. Buradan hareketle,  

 

Toplam yatırım maliyeti 1.290.466,41 TL olarak hesaplanmıştır. Gerçekleştirilmesi 
planlanan Atıksu Arıtma Tesisinin ekonomik ömrü en az 20 yıl olarak öngörülürse; 

1.290.466,41 TL/20 yıl = 64.523,32 TL yıllara sari yatırım maliyeti çıkmaktadır.  

 

İşletme Giderlerini hesap edecek olursak; 

 

Daha önce girdi olarak belirtilen  kimyasallar için yıllık olarak 970.900 TL gider 
olacağı hesaplanmıştır. 

Ayrıca personel giderleri kapsamında Organizasyon ve Yönetim Giderleri olarak 
117.931,90 TL ve tüm mavi yaka personel için yıllık 235.770 TL maliyet hesaplanmıştı. 
Toplamda 353.701,9 TL yapmaktadır. 

Tesis Bakım Onarım ve Yedek Parça Giderleri içinse yıllık olarak 10.000 TL gider 
olacağı tahmin edilmektedir. 

 Tesiste tüketilecek elektrik miktarı günlük olarak 1.565,5 kW olacaktır (Tablo 41). 
Elektriğin kW fiyatı  0,50 TL alınırsa günlük olarak 782,75 TL, yıllık ise 285.703,75 TL 
elektrik bedeli oluşacaktır.  

Ayrıca Bakanlıktan kullanılacak kredinin 9 yıl boyunca ödenecek işletme dönemi 
faizinin yıllık ortalaması 11.404,33 TL olacaktır.  

Bu durumda Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Giderleri Toplamı 1.631.709,98 TL 
yapmaktadır. 

Tesisin ekonomik ömrü içerisinde ilk yatırım maliyetinin yıllara sari maliyeti ise 
64.523,32 TL yapmakta olup bugünkü fiyatlarla bir yıllık toplam maliyet 1.696.233,30 
TL’dir.  
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Tablo 44: Elektrik sarfiyatı 
Cins Motor Gücü 

(kW/h) 
Çalışma Süresi 

(Saat) 
Toplam Motor 
Gücü (kW/gün) 

Otomatik Izgara 0,37 kW 24 8,88 
Blower 0,37 kW 16 5,92 
Pompa 0,75 kW 8 6 
Redüktör 0,37 kW 24 x 3 adet 54 
Yüzey Aeratörü 4 kW 16X2 adet 128 
Tambur Elek 0,55 kW 24 13,2 
Pompa 0,75 kW 8 6 
Hızlı Karıştırıcı 2 kW 24 48 
Yavaş Karıştırıcı 0,3 kW  24 8 
Çamur Pompası 0,75 kW 6 4,5 
Dalgıç Mikser 1,5 kW 16x 2adet 24 
Blower 37 kW 16x 2 adet 1.184 
Geri Devir Pompası 0,75 kW 8 6 
Fazla Çamur Pompası 0,75 kW 16 12 
Kimyasal Deşarj Pompası 0,025 kW 24 x 20adet 12 
Dekantör 7,5 kW 6 45 

TOPLAM 1.565,5 

 

Bu durumda yıllık 182.500 m3 atıksuyun arıtılabileceği düşünülürse 1 m3 atıksu için 
bugünkü fiyatlarla talep edilebilecek minimum hizmet fiyatı 9,29 TL’dir.  

Ancak finansal analiz baz alındığında yani 10 yıllık – 20 yıllık süre ve bu sürede 
oluşacak enflasyon oranı (hesaplamalarda %10 alınmıştır) düşünüldüğüne Net Bugünkü 
Değerin pozitif olması gerekmektedir. Buradan hareketle, 9,29 TL’lik hizmet fiyatı bugünkü 
fiyatlarla makul görünse de 10 yıllık projeksiyonda NBD’nin pozitif olması için 10,5 TL 
civarı bir fiyat makul olmaktadır. 20 yıllık projeksiyonda NBD’nin pozitif çıkması içinse 9,70 
TL civarı bir fiyat belirlenmesi gerekmektedir. 

Dolayısıyla nakit akış diyagramlarından yararlanılarak finansal analiz yapıldığı 
taktirde tesisin 10 yıllık Net Bugünkü Değerinin pozitif olması ve İç Karlılık oranının 
NBD ile orantılı olarak makul çıkması için arıtma bedelinin 10,5 TL/m3 olması hesap 
edilmektedir. İç Karlılık oranının NBD ile orantılı olması demek ise iç karlılık oranının 
tanımından dolayıdır: “Yatırımın faydalı ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişini yatırım 
maliyetine eşit kılan veya Net Bugünkü Değeri “0”a eşitleyen iskonto oranıdır”. 

 Tesis kurulduktan sonra boyahane/haşılhane yatırımlarının hemen gerçekleşmediği 
öngörüldüğü taktirde arıtma hizmet maliyeti şu olacaktır; 

 Bu yatırımlar yokken endüstriyel atıksu olmayacağı için mevcuttaki gibi sadece 
evsel nitelikli atıksu arıtılacağından dolayı kimyasal gideri olmayacaktır. Sadece 
havalandırma ve ön çökeltim havuzu faal olacaktır.  
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 Personel gideri aynı şekilde yıllık 353.701,9 TL olacaktır. 

 Tesis Bakım Onarım ve Yedek Parça Giderleri yıllık olarak daha az olacak olup 
2.000 TL ön görülmektedir. 

 Tesiste tüketilecek elektrik miktarı günlük olarak 1.291,5 kW olacaktır. Elektriğin 
kW fiyatı 0,50 TL alınırsa günlük olarak 645,75 TL, yıllık ise 235.698,75 TL 
elektrik bedeli oluşacaktır. 

 Bakanlıktan kullanılacak kredinin 9 yıl boyunca ödenecek işletme dönemi faizinin 
yıllık ortalaması 11.404,33 TL olacaktır.  

 Bu durumda Atıksu Arıtma Tesisi İşletme Giderleri Toplamı 602.804,98 TL 
yapmaktadır. 

 Tesisin ekonomik ömrü içerisinde ilk yatırım maliyetinin yıllara sari maliyeti ise 
64.523,32 TL yapmakta olup bugünkü fiyatlarla bir yıllık toplam maliyet 
667.328,3  TL’dir. 

Bu durumda günlük 100 m3 (yıllık olarak 36.500 m3) atıksuyun arıtılabileceği 
düşünülürse 1 m3 atıksu için bugünkü fiyatlarla talep edilebilecek minimum hizmet fiyatı 
18,28 TL’dir. 

ii. İşletme Gelir ve Giderlerinin Tahmin Edilmesi 

İşletmenin gelir kalemi sadece atıksuyun arıtılması için verilen hizmetin karşılığıdır. 
Bir yılda en fazla 182.500 m3 atıksu arıtılabilecektir. Yukarıdaki  hesaplamadan yola çıkarak 
1 m3 atıksu için talep edilebilecek arıtma hizmet fiyatı 10,5 TL’dir. 

 

İşletme giderleri de yukarıda detaylıca anlatılmıştır. 
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13. TOPLAM YATIRIM TUTARI VE YILLARA DAĞILIMI 

i. Toplam Yatırım Tutarı (iç ve dış para olarak) 

1. Arazi Bedeli (kamulaştırma giderleri) 

Proje konusu faaliyetin gerçekleştirileceği alan, faaliyet sahibine ait tapulu arazidir. 
Tesis, Karahallı OSB alanı içinde Atıksu Arıtma Tesisinde kurulacaktır. Bu bağlamda arazi 
bedeli olarak bir maliyet oluşmayacaktır.  

2. Sabit Sermaye Yatırımı 

 Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük  Giderleri 

Yapım sürecinin yaklaşık 18 ay sürmesi planlanmaktadır. Normalde bu süreç 
kapsamında proje ve müşavirlik işlemleri için hizmet alımı yapılmaktadır. Ancak  projeler 
fizibilite kapsamında hazırlandığı için buna dair maliyet oluşmayacaktır. Bununla birlikte 
uygulama sürecinde kontrolörlük için müşavirlik hizmeti alınacaktır. Buradan hareketle, 
kontrolörlük/müşavirlik gideri kapsamında yaklaşık 10.000 TL harcama olacağı 
düşünülmektedir. 

 Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri 

Tesisin işletmeye geçebilmesi amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na Proje 
Onayına başvurulacaktır. Bu kapsamda Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Proje Onayı;Fiziksel+ 
Kimyasal+ Biyolojik (250<Q≤1000 m3/gün) için 2.322,03 TL ödeme yapılacaktır.  

 Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.) 

Olumsuz etkileri ortadan kaldırabilmek adına yapılacak peyzaj çalışmalarıyla; 
öncelikle tahrip edilen bölgenin rehabilitasyonu gerçekleştirilerek, alanın doğal peyzaj 
değerini tekrar kazanması sağlanacaktır. Geride hiçbir atık bırakılmayacak, arazi 
biçimlendirme, sahanın orijinal durumuna uygunluk sağlayacak biçimde yapılacaktır. İnşaat 
faaliyetleri sırasında genel olarak toprak yapısına zarar vermekten kaçınılacaktır. Üst toprak, 
arazi yüzeyinde en üstteki verimli materyal katmanı olarak tanımlanmakta olup, bitki 
gelişimini destekler. Etkilenen alanlar proje öncesi kullanımına ve verimliliğine geri 
dönmesine izin verecek düzeyde eski haline getirilecektir. Üst toprak ayrıca tesislerin 
etrafındaki yeşil alanların oluşturulmasında kullanılacaktır.  

Bu bağlamda yapılacak iş ve işlemler için peyzaj işlemleri alınan teklife istinaden 
55.000 TL harcanacaktır. 

 Hazırlık Yapıları (şantiye vb.) 

Hazırlık Yapıları (şantiye vb.) yapım işinin içinde yer alacağı için burada gider olarak 
hesaplanmamıştır. 
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 İnşaat Giderleri  (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat yapıları vb.) 

Yatırım kapsamında yapılacak tesisin inşaat işleri için 729.193,60 TL gider oluşacağı 
öngörülmektedir. 

Kurulum sürecinin etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için işlerin 
organize edilebileceği bir prefabrik yapı şantiye binası olacak şekilde kurulacaktır. Bunun için 
25.000 TL gider öngörülmektedir. 

 

Beton Maliyeti: 

Atıksu arıtma tesisi havuzları betonarme yapılacaktır. Bu bağlamda çizilen statik 
projeye ve ideCAD programı verilerine göre mahal bazında hesaplanan beton miktarları 
aşağıdaki gibidir; 

 Kaba Izgara Kanalında (V-101) kullanılacak toplam beton miktarı; 3,02 m3 C30 
beton. 

 Yağ Tutucu Havuzunda (V-102) kullanılacak toplam beton miktarı; 91,26 m3 C30 
beton. 

 Dengeleme Havuzunda (V-103) kullanılacak toplam beton miktarı; 98 m3 C30 
beton. 

 Hızlı Karıştırma ve Yavaş Karıştırma Haznelerinde (V-104, V-105, V-106) 
kullanılacak toplam beton miktarı: 13,42 m3 C30 beton. 

 Kimyasal Çökeltim Havuzunda (V-107) kullanılacak toplam beton; 119,95 m3 
C30 beton. 

 Anoksik (V-108) ve Havalandırma Havuzlarında (V-109) kullanılacak toplam 
beton; 377,61 m3 C30 beton. 

 Son Çökeltim Havuzunda (V-110) kullanılacak toplam beton; 40,18 m3 C30 beton. 

 

Bu durumda, Toplam Kullanılacak Beton Miktarı : 3,02 m³ + 91,26 m³ + 98 m³+ 
13,42 m³+ 119,95 m³+ 377,61 m³ + 40,18 m³ = 743,44 m³ 

 

Beton Sınıfı C30 olup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numarası 15.150.1006’dır 
(Açıklaması: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 
30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil)) 

Betonun Birim fiyatı : 227,61 TL (ÇŞB 2019 C30 gri beton birim fiyatı) 

Toplam Beton Maliyeti : 743,44 m³ x 227,61 TL= 169.214,38 TL 
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Demir Maliyeti; 

Çizilen statik projeye ve ideCAD programı verilerine göre mahal bazında hesaplanan 
demir miktarları aşağıdaki gibidir; 

 Kaba Izgara Kanalında (V-101) kullanılacak demir miktarı;  

o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 180,94 kg. 

o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 156,68 kg. 

 Yağ Tutucu Havuzunda (V-102) kullanılacak demir miktarı; 

o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 3940,98 kg. 

o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 2412,59 kg. 

 Dengeleme Havuzunda (V-103) kullanılacak demir miktarı; 

o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 4036,32 kg. 

o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 2747,63 kg. 

 Hızlı Karıştırma ve Yavaş Karıştırma Haznelerinde (V-104, V-105, V-106) 
kullanılacak demir miktarı: 

o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 746,51 kg. 

o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 316,20 kg. 

 Kimyasal Çökeltim Havuzunda (V-107) kullanılacak demir miktarı; 

o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 3349,00 kg. 

o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 5573,90 kg. 

 Anoksik (V-108) ve Havalandırma Havuzlarında (V-109) kullanılacak demir 
miktarı; 377,61 m3 C30 beton. 

o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 10706,34 kg. 

o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 7276,53 kg. 

 Son Çökeltim Havuzunda (V-110) kullanılacak demir miktarı; 

o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 2912,65 kg. 

o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 1725,89 kg. 

Bu durumda, Toplam Kullanılacak Demir Miktarı:  

o Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuk 25872,74 kg. 

o Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuk 20209,42 kg. 
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 15.160.1003 poz numarasının açıklaması “Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, 
çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması” şeklinde olup Birim Fiyatı 
4029,78 TL/ton’dur. (ÇŞB 2019 birim fiyatı) 

 15.160.1004 poz numarasının açıklaması “Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik 
çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması” şeklinde olup Birim 
Fiyatı 3.965,28 TL/ton’dur. (ÇŞB 2019 birim fiyatı) 

Buradan hareketle, Toplam Demir Maliyeti : 25,87274 ton x 4029,78 TL/ton + 
20,20942 ton x  3.965,28 TL/ton = 184.397,46 TL 

 

Kazı-Dolgu Maliyeti : 

Zemin etüt raporunda belirtildiği üzere zemin sınıfı ZC olarak alınabilmektedir. 
Buradan hareketle kazı-dolgu kapsamında aşağıdaki iş ve işlemler yapılacaktır. Buradaki 
maliyetler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu pozların birim fiyatlarına göre 
hesaplanmıştır. 

Kazı işlemi için belirlenmiş olan pozun (15.120.1105) açıklaması “Yumuşak kayalık 
zeminde; patlayıcı madde kullanılmadan makina ile kayaların kırılması, sökülmesi, kazılması, 
taşıtlara yüklenmesi, 25 metreye kadar taşınması, depo, imla veya sedde yerinde boşaltılması, 
serilmesi, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin 
taban ve yan cidarlarının, depo ve dolgunun tesviyesi ve düzeltilmesi için yapılan her türlü 
malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 
m³ kazı fiyatı” şeklindedir. Çıkan malzeme arıtma yapılması düşünülen arazi içerisinde 
depolanacak ve sonrasında değerlendirilecektir. Dolayısıyla bu açıklamada görüleceği üzere 
döküm yeri 25 metre mesafede olduğu için ayrıca mesafe için bir hesaplama yapılmamıştır. 

 

Tablo 45: Kazı-dolgu metrajı ve maliyet hesabı 
Poz No Yapım İşinin Adı Birimi Miktar Birim 

Fiyat 
(Vergiler 

Hariç) 

Toplam 
Fiyat 

(Vergiler 
Hariç) 

15.120.1105 Makine ile patlayıcı madde 
kullanmadan her derinlik ve 
her genişlikte yumuşak kaya 
kazılması (derin kazı) 

M3 3169,04 13,31 42.179,95 ₺ 

15.125.1003 Kum temin edilerek, makine 
ile serme, sulama ve 
sıkıştırma yapılması 

M3 93,88 19,18 1.800,69 ₺ 

15.210.1004 Ocak taşı ile blokaj 
yapılması 

M3 125,18 88,65 11.097,06 ₺ 
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15.260.1002 2 mm kalınlıkta, pvc esaslı, 
(düz tip yada sinyal tabakalı) 
jeomembran ile su yalıtımı 
yapılması 

M2 625,89 35,08 21.956,28 ₺ 

15.150.1001 Beton santralinde üretilen 
veya satın alınan ve beton 
pompasıyla basılan, C 8/10 
basınç dayanım sınıfında, gri 
renkte, normal hazır beton 
dökülmesi (beton nakli dahil) 

M3 62,59 187,30 11.722,95 ₺ 

GENEL TOPLAM 88.756,92 ₺ 

 

Kalıp İşçiliği Maliyeti : 

Yukarıda hesap edilen beton ve demir pozunun açıklamasında işçilik dahil olarak 
belirtilmektedir. Demir pozlarında “nervürlü beton çelik çubukların kesilmesi, bükülmesi ve 
yerine konulması” şeklinde ve beton pozunda “… döküm yerine beton pompası ile basılması, 
yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış 
tesirlerden korunması ve bakımının yapılması …” şeklinde açıklamalarda işçilik dahil olduğu 
için burada tekrar hesap edilmemiştir. İşçilik olarak beton kalıp yapılması ele alınacaktır. Bu 
bağlamda çizilen statik projeye ve ideCAD programı verilerine göre mahal bazında 
hesaplanan kalıp miktarları aşağıdaki gibidir; 

 Kaba Izgara Kanalındaki (V-101) toplam kalıp işi; 17,24 m2  

 Yağ Tutucu Havuzundaki (V-102) toplam kalıp işi; 486,39 m2  

 Dengeleme Havuzundaki (V-103) toplam kalıp işi; 489,99 m2 

 Hızlı Karıştırma ve Yavaş Karıştırma Haznelerindeki (V-104, V-105, V-106) 
toplam kalıp işi: 80,00 m2 

 Kimyasal Çökeltim Havuzundaki (V-107) toplam kalıp işi; 368,65 m2 

 Anoksik (V-108) ve Havalandırma Havuzlarındaki (V-109) toplam kalıp işi; 
1314,86 m2 

 Son Çökeltim Havuzundaki (V-110) toplam kalıp işi; 254,68 m2 

 

Bu durumda, Toplam Kalıp İşi: 17,24 m2 + 486,39 m2 + 489,99 m2 + 80,00 m2 + 
368,65 m2 + 1314,86 m2 + 254,68 m2 = 3011,81 m2 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı poz numarası 15.180.1003’tür (Açıklaması: Plywood ile 
düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması) 

Birim fiyatı : 57,48 TL (ÇŞB 2019 birim fiyatı) 

Toplam Kalıp İşçiliği Maliyeti : 3011,81 m2 x 57,48 TL= 173.118,84 TL 
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Borulama Maliyeti 

Piyasa fiyatlarından yola çıkılarak belirlenmiş olup alınan teklif ekte sunulmuştur. 

 

Tablo 46: Kullanılacak boruların cinsi ve maliyeti 

ÇAP CİNS MİKTARI BİRİM 
FİYATI 

TUTAR (TL) 

Ø63 PVC BORU  700 M 12,30 8.610 

Ø63 PVC DİRSEK 75 ADET 5,10 382,5 

Ø63 PVC T BORU 50 ADET 6,50 325 

Ø63 PVC REKOR 10 ADET 35,10 351 

Ø63 PVC KÜRE VANA 10 ADET 55,30 553 

Ø200 PVC BORU 20 M 101,60 2.032 

Ø90 PVC BORU 100 M 25,20 2.520 

Ø90 PVC DİRSEK 15 ADET 13,40 201 

Ø63 ÇEKVALF 10 ADET 61 610 

3 m3/sa HAVA 
GEÇİRGENLİK 

DİFÜZÖR 225 ADET 70 15.750 

TOPLAM 30.952 TL 
 

Elektrik Tesisatı Maliyeti  

Piyasa fiyatlarından yola çıkılarak belirlenmiş olup alınan teklif ekte sunulmuştur. 

 

Tablo 47: Kullanılacak elektrik tesisatı ve maliyeti 

CİNS MİKTARI BİRİM FİYATI TUTAR (TL) 

Elektirik Panosu 1 3.894 3.894 

Logo 320 A 1 2.990 2.990 

Motor Koruma Şalteri 22 310 6.820 

Kontaktör 21 180 3.780 

Bara Giriş 6 100 600 

Kontak 23 45 1.035 

Ray Klemens 110 m 10 1.100 

Pano içi Muhtelif 1 2.000 2.000 

Röle 26 110 2.860 

I/Q Modül 3 350 1.050 
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Analog Modül 1 830 830 

CPU Modül 1 1.300 1.300 

10A Şalter 26 30 780 

100A Otomat 3 730 2.190 

4X10 KABLO 300 M 10 3.000 

4X2,5 KABLO 800 M 5,5 4.400 

4X1,5 KABLO 500 M 4,5 2.250 

2X1,5 KABLO 350 M 2,5 875 

ÇELİK SİPRAL 500 M 2 1000 

İşçilik 1 15.000 15.000 

TOPLAM 57.754 TL 

 

Toplam İnşaat Maliyeti : 25.000,00 + 169.214,38 + 184.397,46 + 88.756,92 + 
173.118,84 + 30.952 + 57.754 = 729.193,60 TL 

 Çevre Koruma Giderleri 

Çevre koruma giderleri olarak yatırım aşamasında oluşabilecek atıkların bertarafına 
yönelik maliyet oluşacaktır. Bu kapsamda katı atıklar, ambalaj, pil, hafriyat, inşaat vb. atıklar 
için 15.000 TL maliyet öngörülmektedir. 

 Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler 

Karahallı OSB mevcut imkanlarını kullanacağı için bu kalem altında gider 
olmayacaktır. 

 Makine-donanım giderleri  

Alınacak olan makinelerin toplam bedeli 392.500,00 TL’dir. Alınan teklif ekte 
sunulmuştur. 

Tablo 48: Alınacak makine-ekipman listesi ve fiyatları 

Cins Özellik Miktarı Birim Fiyatı Tutar (TL) 

Otomatik Izgara 0,37 kW 1 8.000 8.000 

Blower 150 m3/sa, 350 
mbar, 0,37 kW 

2 10.000 20.000 

Pompa 5m3/sa, 0,75 kW 2 1.500 3.000 

Redüktör 0,37 kW 3 1.700 5.100 

Yüzey Aeratörü 4 kW 3 50.000 150.000 

Tambur Elek 21 m3sa, 0,55 kW 1 25.000 25.000 

Pompa 24 m3/sa, 0,75 kW 2 2.000 4.000 

Hızlı Karıştırıcı 2 kW, 110 d/dk 4 1.500 6.000 
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Yavaş Karıştırıcı 0,3 kW, 10d/dk 2 1.200 2.400 

Çamur Pompası 5 m3/sa, 0,75 kW 2 1.500 3.000 

Dalgıç Mikser 1,5 kW 3 1.000 3.000 

Blower 1500 m3/sa, 650 
mbar, 37 kW 

2 45.000 90.000 

Geri Devir Pompası 21 m3/sa, 0,75 kW 2 2.000 4.000 

Fazla Çamur Pompası 5 m3/sa, 0,75 kW 2 1.500 3.000 

Kimyasal Deşarj Pompası 0-5 lt/sa, 0,025 kW 20 800 16.000 

Dekantör 3600 d/dk, 7,5 kW 1 50.000 50.000 

TOPLAM 392.500 TL 

 

 Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme  Giderleri 

Kurulacak olan sistem kapsamındaki makinelerin taşıma giderleri ve taşımaya ilişkin 
sigorta yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kurulacak tesisin sigortası ise Karahallı OSB 
tarafından yaptırılacaktır. Bunun için yıllık yaklaşık 5.000 TL gider oluşacaktır. Yerli malı 
makine alımı yapılacağı için ithalat ve gümrük gideri oluşmayacaktır. 

 Montaj Giderleri 

Montaj giderleri makine-ekipman gideri içerisinde dahil olacak olup sistemin komple 
montajı yüklenici firmaya ait olacağı için montaj gideri olmayacaktır. 

 Taşıt Araçları 

Karahallı OSB mevcut taşıt araçlarını kullanacağı için bu kalem altında gider 
olmayacaktır. 

 Genel Giderler 

Yatırım dönemine ilişkin seyahat, iletişim, kırtasiye, büro hizmetleri, personel 
taşımaları, ihale ve sözleşme giderleri, tanımlanmayan diğer faaliyetler için danışmanlık 
ücretleri, hasar vs. için yapılan sigorta giderleri gibi çeşitli giderler olabileceği tahmin 
edilmektedir. Bunun için yaklaşık 10.000 TL öngörülmüştür. 

 İşletmeye Alma Giderleri 

Arıtma denemeleri sürecinde ana girdi atıksu ve ilk çalıştırma için kullanılacak 
kimyasallar olarak gider oluşacaktır. Yaklaşık olarak 10.000 TL gibi bir gider oluşacağı 
tahmin edilmektedir.  

 Beklenmeyen Giderler 

Beklenmeyen gider olarak toplam yatırımın %5’ine kadar gider oluşabileceği tahmin 
edilmektedir. Bu bağlamda 61.450,78 TL öngörülmüştür. 
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3. Yatırım Dönemi Faizleri 

Yatırım döneminde kullanılacak krediye istinaden bir ödeme yapılmayacaktır. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağlayacağı kredinin geri ödeme planı 2 yılı ödemesiz olmak 
üzere 11 yıl olarak gerçekleştirilmektedir.  Bu nedenle 2 yıl ödemesiz olacağı için yatırım 
dönemi faiz gideri olmayacaktır.  

4. İşletme Sermayesi 

İşletme sermayesi ihtiyacını tespit etmek için hammadde stoku, malzeme stoku ve 
çeşitli giderler (personel, bakım onarım, yakıt, sigorta vs.) için gerekli nakit ihtiyacı hesap 
edilecektir. Bu bağlamda; 

 

o Hammadde stoku için bir sermaye ihtiyacı olmayacaktır. Hammadde bedelsiz 
alınacaktır.  

o Malzeme stoku kapsamında kimyasallar yer almakta olup bunlar için yıllık olarak 
yaklaşık 970.900 TL gider oluşacağı öngörülmüştür. Ancak yıllık tek seferde kimyasal 
stoku yapılmayacak olup aylık olarak stoklanması düşünüldüğü için işletme sermayesi 
olarak 80.908,33 TL olarak maliyet yansıyacaktır.  

o Bir diğer nakit ihtiyacı gerekecek olan personel ve genel yönetim giderleri içinse 
işletme sermayesi ihtiyacı 29.475,16 TL olmaktadır.  

o Bunlar haricindeki diğer nakit ihtiyacı kapsamında Tesis Bakım Onarım ve Yedek 
Parça Giderleri, elektrik, faiz giderleri ve sigorta için işletme sermayesine ihtiyaç 
duyulacaktır. Bunlar için yıllık 320.704 TL gider olacağı tahmin edilmektedir. Bunlar 
için de aylık işletme sermayesine ihtiyaç olacağı varsayımından yola çıkarak hesap 
edilen maliyet 26.725,33 TL’dir. 

Bu durumda Atıksu Arıtma Tesisi İşletme sermayesi ihtiyacı toplamda 137.108,80 
TL yapmaktadır. 

ii. Yatırımın Yıllara Dağılımı 

11. bölümde yer alan Yatırım Uygulama Programında da gösterildiği üzere yatırımın 
izinleriyle beraber 18 ayda tamamlanması planlanmaktadır. Bu bağlamda, yapılacak yatırımın 
maliyeti ilk sene içerisinde gösterilmiş olup sonraki yıllarda yer almamıştır. 
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14. PROJENİN FİNANSMANI 

i. Yürütücü ve İşletmeci  Kuruluşların Mali Yapısı 

Proje sahibi ve yürütücüsü Uşak Karahallı Organize Sanayi Bölgesi’dir. Yıllar 
itibariyle OSB'nin gelirleri giderek artmaktadır. Bunda özellikle hizmet alanında OSB'deki 
firmalara satışı yapılan elektrik tüketiminin yükselmesi etkili olmaktadır. Hem bölgeye gelen 
yatırımcı sayısının artması hem de bölgede son yıllarda artan üretimle beraber elektrik 
satışında ve dolayısıyla OSB'nin gelirlerinde önemli oranda yükselme meydana gelmiştir. 
Ayrıca OSB'nin aidatlarını artırması da gelirlerini ve öz sermayesini artırmıştır. İstikrarlı 
büyüyen OSB'nin borcu olmadığı [kredi vb.] için uzun vadeli borçları yıllar içinde önemli 
oranda düşmüştür. Oluşan kısa vadeli borçlar Elektrik Dağıtım Firmasından elektrik alım 
sürecinde oluşmakta ve her ay sonu kapanmaktadır. Özetle OSB planlı büyümektedir. 

OSB'nin bankalardan kullanılan kredisi bulunmaktadır. Bunların ödemesi de düzenli 
bir şekilde yapılmaktadır. Başka kişi ve kurumlardan alınan borçlandırıcı teminatlar yoktur.  

ii. Finansman Yöntemi (özkaynak, dış kredi, hibe, YİD vb.) 

Aşağıdaki tablolarda da görülebileceği üzere projenin ilk yatırım maliyeti 1,5 milyon 
TL’nin üzerinde olmaktadır. Bu maliyetin finanse edilebilmesi için kredi olarak 1,35 milyon 
TL dış kaynak kullanımı düşünülmektedir. Bu kredinin finansmanının Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan sağlanması konusunda başvurular yapılacaktır. Bakanlık; sunulan AAT 
projesini uygun bulması halinde, kredi başvurusunu değerlendirmeye alacaktır. Kredi 
sağlanamaması halinde, tesisin yapılması için finans kuruluşlarıyla görüşmeler 
sürdürülecektir.  

iii. Finansman Kaynakları ve Koşulları  

Finansman kaynağı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olması planlanmaktadır. 
Sağlanması öngörülen kredinin ilk 2 yılı ödemesiz sonraki 9 yılı ödemeli ve yıllık %2 faiz 
uygulanacağı beklenmektedir.  

Bunun yanı sıra finans kuruluşlarıyla da görüşmeler yapılacaktır. Bu kurumların 
sunacağı koşullar da değerlendirmeye alınacak olup yatırım kredisinin 2 yılı ödemesiz olması 
istenecektir. İşletme sürecinde 5 yıllık bir ödeme planına göre kredi kullanılması 
öngörülmektedir. Yıllık faiz oranı %10 civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

 

Kredi Miktarı      1.000.000 TL   

Kredi Oranı Yıllık %2 

Kredi Süresi                  9 yıl      
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Tablo 49. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Göre Kredi Finansmanı Hesaplaması 

Taksit No Taksit Tutarı Ödenen Faiz 
Tutarı 

Ödenen Anapara 
Tutarı 

Kalan Anapara 
Borcu 

1 122.515,44 20.000,00 102.515,44 897.484,56 
2 122.515,44 17.949,69 104.565,75 792.918,82 
3 122.515,44 15.858,38 106.657,06 686.261,76 
4 122.515,44 13.725,24 108.790,20 577.471,55 
5 122.515,44 11.549,43 110.966,01 466.505,55 
6 122.515,44 9.330,11 113.185,33 353.320,22 
7 122.515,44 7.066,40 115.449,03 237.871,19 
8 122.515,44 4.757,42 117.758,01 120.113,17 
9 122.515,44 2.402,26 120.113,17 -0,00 

TOPLAM 1.102.638,94 102.638,94 1.000.000,00  

 

iv. Finansman Maliyeti 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından sağlanan finansmanın koşullarına göre yıllık 
faiz oranı, buna bağlı geri ödeme planı ve böylece finansman maliyeti net olarak oluşacaktır. 
Yukarıdaki hesaplamaya göre yıllık %2 faiz oranı ile kullanılacak 1 milyon TL yatırım 
kredisinin geri ödenecek faiz miktarı  102.638,94 TL’dir. Bu tutarın ana paraya oranı 
%10,26’dır. 

v. Finansman Planı  

Yatırım uygulama planına göre arıtma tesisi izin ve lisans süreçleri dahil 18 ayda 
tamamlanacağı için finansmanın yatırıma başlamadan önce sağlanması gerekmektedir. 
Yatırım Finansmanı olarak düşünüldüğü için yıllara sari olarak planlanmamaktadır. 
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15. PROJE ANALİZİ 

i. FİNANSAL ANALİZ 

1. Finansal Tablolar ve Likidite Analizi 

 
Tablo 50. Sabit Yatırım Giderleri 

Sabit Yatırım Harcama Türü Uygun Harcama 
Tutarı 

Arazi Bedeli 0,00 
Etüt-Proje, Mühendislik ve Kontrollük  Giderleri 10.000,00 
Lisans, Patent, Know-How vb. Giderleri 2.322,03 
Arazi Düzenleme ve Geliştirme Giderleri (peyzaj vb.) 55.000,00 
Hazırlık Yapıları (şantiye vb.) 0,00 
İnşaat Giderleri  (toprak işleri, altyapı, üstyapı, sanat yapıları 
vb.) 

729.193,60 

Çevre Koruma Giderleri 15.000,00 
Ulaştırma Tesislerine İlişkin Giderler 0,00 
Makine-donanım giderleri  392.500,00 
Taşıma, Sigorta, İthalat ve Gümrükleme  Giderleri 5.000,00 
Montaj Giderleri 0,00 
Taşıt Araçları Giderleri 0,00 
Genel Giderler 10.000,00 
İşletmeye Alma Giderleri 10.000,00 
Beklenmeyen Giderler 61.450,78 
Yatırım Dönemi Faiz Gideri 0,00 
Toplam 1.290.466,41 
Sabit Yatırım Giderleri Toplamı 1.290.466,41 

 
 

 
Tablo 51. Sabit Yatırım ve İşletme Sermayesi İhtiyacı 
Kalemler Öz kaynak Kredi Toplam 

Sabit Yatırım Tutarı 290.466,41 1.000.000,00 1.290.466,41 
İşletme Sermayesi Tutarı 137.108,80 0 137.108,80 
Toplam Sermaye  427.575,21 1.000.000,00 1.427.575,21 
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Tablo 52. Yılık İşletme Giderleri Tablosu 
GİDERLER 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl 7.Yıl 8. Yıl 9. Yıl 10. Yıl 
1. Hammadde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Personel ve Genel Yönetim 
Giderleri 

353.702 389.072 427.979 470.777 517.855 569.640 626.604 689.265 758.191 834.011 

3. Kimyasal Gideri 970.900 1.067.990 1.174.789 1.292.268 1.421.495 1.563.644 1.720.009 1.892.009 2.081.210 2.289.331 
4. Enerji Gideri 285.704 314.274 345.702 380.272 418.299 460.129 506.142 556.756 612.431 673.674 
5. Bakım-Onarım Giderleri 10.000 11.000 12.100 13.310 14.641 16.105 17.716 19.487 21.436 23.579 
6. İşletme dönemi faiz ödemeleri 20.000 17.950 15.858 13.725 11.549 9.330 7.066 4.757 2.402 0 
7. Amortisman 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 
8. Sigorta 5.000 5.500 6.050 6.655 7.321 8.053 8.858 9.744 10.718 11.790 
TOPLAM 1.709.829 1.870.309 2.047.002 2.241.530 2.455.683 2.691.424 2.950.918 3.236.542 3.550.913 3.896.909 

 
GİDERLER 11. yıl 12. yıl 13. yıl 14. yıl 15. yıl 16. yıl 17. yıl 18. yıl 19. yıl 20. yıl 
1. Hammadde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Personel ve Genel Yönetim 
Giderleri 

917.412 1.009.153 1.110.068 1.221.075 1.343.182 1.477.501 1.625.251 1.787.776 1.966.553 2.163.209 

3. Kimyasal Gideri 2.518.265 2.770.091 3.047.100 3.351.810 3.686.991 4.055.690 4.461.259 4.907.385 5.398.124 5.937.936 
4. Enerji Gideri 741.042 815.146 896.661 986.327 1.084.960 1.193.455 1.312.801 1.444.081 1.588.489 1.747.338 
5. Bakım-Onarım Giderleri 25.937 28.531 31.384 34.523 37.975 41.772 45.950 50.545 55.599 61.159 
6. İşletme dönemi faiz ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Amortisman 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 
8. Sigorta 12.969 14.266 15.692 17.261 18.987 20.886 22.975 25.272 27.800 30.580 
TOPLAM 4.280.148 4.701.710 5.165.429 5.675.519 6.236.619 6.853.828 7.532.759 8.279.582 9.101.088 10.004.74

5 
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Tablo 53. Yıllık İşletme Gelirleri Tablosu 
Yıllar 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl 7.Yıl 8. Yıl 9. Yıl 10. Yıl 
A - Atıksu Arıtma Miktarı (m3) 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 

B - Atıksu Arıtma Bedeli (TL) 10,50 11,55 12,71 13,98 15,37 16,91 18,60 20,46 22,51 24,76 

Arıtma Geliri (A*B) 1.916.250 2.107.875 2.318.663 2.550.529 2.805.582 3.086.140 3.394.754 3.734.229 4.107.652 4.518.417 

Toplam Gelir 1.916.250 2.107.875 2.318.663 2.550.529 2.805.582 3.086.140 3.394.754 3.734.229 4.107.652 4.518.417 
 
 

Yıllar 11. yıl 12. yıl 13. yıl 14. yıl 15. yıl 16. yıl 17. yıl 18. yıl 19. yıl 20. yıl 
A - Atıksu Arıtma Miktarı (m3) 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 182.500,00 

B - Atıksu Arıtma Bedeli (TL) 27,23 29,96 32,95 36,25 39,87 43,86 48,25 53,07 58,38 64,22 

Arıtma Geliri (A*B) 4.970.259 5.467.285 6.014.013 6.615.415 7.276.956 8.004.652 8.805.117 9.685.629 10.654.192 11.719.611 

Toplam Gelir 4.970.259 5.467.285 6.014.013 6.615.415 7.276.956 8.004.652 8.805.117 9.685.629 10.654.192 11.719.611 
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2. İndirgenmiş Nakit Akım Tablosu 

Tablo 54. Yapılacak Yatırımın Tahmini Gelir Gider Tablosu 
  1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl 7.Yıl 8. Yıl 9. Yıl 10. Yıl 
I. Gelirler 1.916.250 2.107.875 2.318.663 2.550.529 2.805.582 3.086.140 3.394.754 3.734.229 4.107.652 4.518.417 
1.Satışlardan Elde Edilen Gelir 1.916.250 2.107.875 2.318.663 2.550.529 2.805.582 3.086.140 3.394.754 3.734.229 4.107.652 4.518.417 
2. Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            
II. Giderler 1.709.829 1.870.309 2.047.002 2.241.530 2.455.683 2.691.424 2.950.918 3.236.542 3.550.913 3.896.909 
1. Hammadde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Personel Giderleri 353.702 389.072 427.979 470.777 517.855 569.640 626.604 689.265 758.191 834.011 
3. Kimyasal Gideri 970.900 1.067.990 1.174.789 1.292.268 1.421.495 1.563.644 1.720.009 1.892.009 2.081.210 2.289.331 
4. Enerji Gideri 285.704 314.274 345.702 380.272 418.299 460.129 506.142 556.756 612.431 673.674 
5. Bakım-Onarım Giderleri 10.000 11.000 12.100 13.310 14.641 16.105 17.716 19.487 21.436 23.579 
6. İşletme dönemi faiz ödemeleri 20.000 17.950 15.858 13.725 11.549 9.330 7.066 4.757 2.402 0 
7. Amortisman 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 
8. Sigorta 5.000 5.500 6.050 6.655 7.321 8.053 8.858 9.744 10.718 11.790 

            
III. Vergilendirme Öncesi Kar (I - 
II) 

206.421 237.566 271.661 308.998 349.899 394.715 443.836 497.687 556.739 621.508 

IV. Vergi İndirimi ve İstisnalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V. Vergiler [(III-IV)* % Vergi 
Oranı] 

45.413 52.264 59.765 67.980 76.978 86.837 97.644 109.491 122.483 136.732 

VI. Vergilendirme Sonrası Kar 
(III - V) 

161.008 185.301 211.896 241.019 272.921 307.878 346.192 388.196 434.257 484.776 

VII. Ödenen Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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  11. yıl 12. yıl 13. yıl 14. yıl 15. yıl 16. yıl 17. yıl 18. yıl 19. yıl 20. yıl 
I. Gelirler 4.970.259 5.467.285 6.014.013 6.615.415 7.276.956 8.004.652 8.805.117 9.685.629 10.654.192 11.719.611 
1.Satışlardan Elde Edilen Gelir 4.970.259 5.467.285 6.014.013 6.615.415 7.276.956 8.004.652 8.805.117 9.685.629 10.654.192 11.719.611 
2. Diğer Gelirler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            
II. Giderler 4.280.148 4.701.710 5.165.429 5.675.519 6.236.619 6.853.828 7.532.759 8.279.582 9.101.088 10.004.745 
1. Hammadde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Personel Giderleri 917.412 1.009.153 1.110.068 1.221.075 1.343.182 1.477.501 1.625.251 1.787.776 1.966.553 2.163.209 
3. Kimyasal Gideri 2.518.265 2.770.091 3.047.100 3.351.810 3.686.991 4.055.690 4.461.259 4.907.385 5.398.124 5.937.936 
4. Enerji Gideri 741.042 815.146 896.661 986.327 1.084.960 1.193.455 1.312.801 1.444.081 1.588.489 1.747.338 
5. Bakım-Onarım Giderleri 25.937 28.531 31.384 34.523 37.975 41.772 45.950 50.545 55.599 61.159 
6. İşletme dönemi faiz ödemeleri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. Amortisman 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 
8. Sigorta 12.969 14.266 15.692 17.261 18.987 20.886 22.975 25.272 27.800 30.580 

            
III. Vergilendirme Öncesi Kar (I - 
II) 

690.111 765.575 848.585 939.895 1.040.337 1.150.823 1.272.358 1.406.046 1.553.103 1.714.866 

IV. Vergi İndirimi ve İstisnalar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
V. Vergiler [(III-IV)* % Vergi 
Oranı] 

151.825 168.426 186.689 206.777 228.874 253.181 279.919 309.330 341.683 377.270 

VI. Vergilendirme Sonrası Kar 
(III - V) 

538.287 597.148 661.896 733.118 811.463 897.642 992.439 1.096.716 1.211.421 1.337.595 

VII. Ödenen Temettüler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tablo 55. Yapılacak Yatırımın Tahmini Nakit Akış Tablosu 
  Yatırım 

Dönemi 
1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl 7.Yıl 8. Yıl 9. Yıl 10. Yıl 

VIII. Toplam Nakit Girişi 0 1.916.250 2.107.875 2.318.663 2.550.529 2.805.582 3.086.140 3.394.754 3.734.229 4.107.652 4.518.417 
12.Satışlardan Elde Edilen Nakit 
Girişi 

 1.916.250 2.107.875 2.318.663 2.550.529 2.805.582 3.086.140 3.394.754 3.734.229 4.107.652 4.518.417 

13. Diğer Gelirler Nakit Girişi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IX. Destek Miktarı 0,0           
X. Özkaynaklar 290.466           
XI. Kredi 1.000.000           
             
XII. Toplam Nakit Çıkışı (+15 
+II) 

-1.290.466 1.709.829 1.870.309 2.047.002 2.241.530 2.455.683 2.691.424 2.950.918 3.236.542 3.550.913 3.896.909 

15.Toplam Yatırım Harcamaları -1.290.466           
15.1. İşletme Sermayesindeki 
Değişim 

-137.109           

15.2 .Sabit Yatırım Harcaması -1.290.466           
II. Giderler  1.709.829 1.870.309 2.047.002 2.241.530 2.455.683 2.691.424 2.950.918 3.236.542 3.550.913 3.896.909 
XIII. Amortismanlar  64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 
             
XIV. Brüt Nakit Akışı (VIII-
XII+XIII+9) 

1.290.466 270.944 302.089 336.184 373.522 414.422 459.239 508.359 562.211 621.263 686.032 

XV. Kredi Anapara Ödemesi   102.515 104.566 106.657 108.790 110.966 113.185 115.449 117.758 120.113 0 
XVI. Net Nakit Akışı (VIII 
+XIII+IX+X+XI-XII -XV-V-
VII)  

-45.413 123.016 145.259 169.762 196.752 226.478 259.216 295.266 334.962 378.667 549.300 

XVII. Kümülatif Net Nakit Akışı  -45.413 77.604 222.863 392.624 589.376 815.855 1.075.071 1.370.337 1.705.298 2.083.965 2.633.265 
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  11. yıl 12. yıl 13. yıl 14. yıl 15. yıl 16. yıl 17. yıl 18. yıl 19. yıl 20. yıl 
VIII. Toplam Nakit Girişi 4.970.259 5.467.285 6.014.013 6.615.415 7.276.956 8.004.652 8.805.117 9.685.629 10.654.192 11.719.611 
12.Satışlardan Elde Edilen Nakit 
Girişi 

4.970.259 5.467.285 6.014.013 6.615.415 7.276.956 8.004.652 8.805.117 9.685.629 10.654.192 11.719.611 

13. Diğer Gelirler Nakit Girişi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IX. Destek Miktarı           
X. Özkaynaklar           
XI. Kredi           
            
XII. Toplam Nakit Çıkışı (+15 
+II) 

4.280.148 4.701.710 5.165.429 5.675.519 6.236.619 6.853.828 7.532.759 8.279.582 9.101.088 10.004.745 

15.Toplam Yatırım Harcamaları           
15.1. İşletme Sermayesindeki 
Değişim 

          

15.2 .Sabit Yatırım Harcaması           
II. Giderler 4.280.148 4.701.710 5.165.429 5.675.519 6.236.619 6.853.828 7.532.759 8.279.582 9.101.088 10.004.745 
XIII. Amortismanlar 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 64.523 
            
XIV. Brüt Nakit Akışı (VIII-
XII+XIII+9) 

754.635 830.098 913.108 1.004.419 1.104.861 1.215.347 1.336.881 1.470.570 1.617.627 1.779.389 

XV. Kredi Anapara Ödemesi  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
XVI. Net Nakit Akışı (VIII 
+XIII+IX+X+XI-XII -XV-V-
VII)  

602.810 661.672 726.419 797.642 875.986 962.166 1.056.963 1.161.239 1.275.944 1.402.119 

XVII. Kümülatif Net Nakit Akışı  3.236.075 3.897.747 4.624.166 5.421.808 6.297.795 7.259.960 8.316.923 9.478.162 10.754.106 12.156.225 
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3. Finansal Fayda-Maliyet Analizi (NBD, İKO vb.) 

 Net Bugünkü Değer: 

 
Belli bir iskonto oranına göre indirgenmiş nakit giriş ve çıkışları arasındaki fark eğer 

pozitif ise proje kabul edilir düzeydedir. 
                           n 

NBD = G – Y = ΣAt/(1+r)t + H/(1+r)n – Y ≥ 0 
                          t=1 
  

 G, Projenin sağlayacağı nakit giriş ile çıkışları arasındaki farkların indirgenmiş 
değerlerinin toplamı 

 A,  Projenin her bir t’inci (t=1,2,3,…..n) yılda sağlayacağı nakit girişi ile nakit çıkışı 
arasındaki fark (net kar + amortisman) 

 n,  Projenin faydalı ömrü 

 Y,  Yatırım maliyeti 

 H,  Projenin faydalı ömrü sonundaki hurda değeri 

 r,   İskonto oranı 
 

Net Bugünkü Değer = 2.267.128,98 TL (20 yıllık NBD, Yıllık iskonto oranı %10 olacağı 
varsayılmıştır)  

Net Bugünkü Değer = 170.440,83 TL (10 yıllık NBD, Yıllık iskonto oranı %10 olacağı 
varsayılmıştır)  

 

Bu veriler MS Excel’de NPV fonksiyonu kullanılarak 20 yıllık net nakit akışlarına ve 
ilk yatırım maliyetine yapılan hesaplamayla bulunmuştur.  
 

İlk Yatırım 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 8 Yıl 9 Yıl 10 Yıl 
-1.290.466,41 123.016 145.259 169.762 196.752 226.478 259.216 295.266 334.962 378.667 549.300 

 
11. yıl 12. yıl 13. yıl 14. yıl 15. yıl 16. yıl 17. yıl 18. yıl 19. yıl 20. yıl 
602.810 661.672 726.419 797.642 875.986 962.166 1.056.963 1.161.239 1.275.944 1.402.119 

 
 

 Karlılık İndeksi (Fayda/Maliyet Oranı):  
 

İndirgenmiş nakit girişleri toplamının (fayda) indirgenmiş nakit çıkışları toplamına 
(maliyet) oranıdır. “1”den büyük ise proje olumlu olarak kabul edilir. Kurulacak tesisin 
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ömrünün en az 20 yıl olacağı öngörülerek yola çıkıldığı için fayda ve masraflar bu süre göz 
önüne alınarak hesaplanmıştır. 

 

 

 

 Gt, t döneminde projenin sağlayacağı nakit girişi 

 Ct,  t döneminde projenin gerektirdiği nakit çıkışı   

 Cy,  yatırım döneminde yatırımın gerektirdiği nakit çıkışı 

 H,   Projenin faydalı ömrü sonundaki hurda değeri 

 r,    İskonto oranı 
 

Karlılık İndeksi (Fayda/Maliyet Oranı) = 1,09 

 

 İç Karlılık Oranı (Verimlilik Oranı): 
 

Yatırımın faydalı ömrü boyunca sağlayacağı nakit girişini yatırım maliyetine eşit kılan 
veya Net Bugünkü Değeri “0”a eşitleyen iskonto oranıdır. 

 Eğer; 

                             n 
NBD = G – Y = ΣAt/(1+r)t + H/(1+r)n – Y = 0,  

                            t=1 
 

 G = Y, NBD = 0 ise; 

 r = NBD’i “0” a eşitleyen iskonto oranı  

İç karlılık oranı, tüm yatırımın dış kaynakla finanse edilmesi senaryosunda, yatırım 
süresi + ekonomik ömür vadesindeki kredi için tolere edilebilecek azami faiz oranı haddi 
olarak algılanabilir. 
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Bu bağlamda MS Excel’de IRR fonksiyonu kullanılarak 20 yıllık net nakit akışlarına 
ve ilk yatırım maliyetine yapılan hesaplamayla İç Karlılık Oranı = 21,7% bulunmuştur.  
 

İlk Yatırım 1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 8 Yıl 9 Yıl 10 Yıl 
-1.290.466,41 123.016 145.259 169.762 196.752 226.478 259.216 295.266 334.962 378.667 549.300 

 
11. yıl 12. yıl 13. yıl 14. yıl 15. yıl 16. yıl 17. yıl 18. yıl 19. yıl 20. yıl 
602.810 661.672 726.419 797.642 875.986 962.166 1.056.963 1.161.239 1.275.944 1.402.119 

 
10 yıllık net nakış akışlarına uygulandığı taktirde ise iç karlılık oranı %12,3 olmaktadır. 
 

 Ekonomik Ömür: 
 

Ekonomik Ömür = (Sabit Yatırım Tutarı – Arsa Tutarı) / Amortisman Tutarı 
  = (1.290.466,41 – 0) / 64.523,32 
Ekonomik Ömür = 20 yıl 

 

 Yatırım Karlılığı 
 

Yatırım Karlılığı = (Vergi Sonrası Kar / Toplam Yatırım Tutarı) x 100 
  = (161.008 / 1.290.466,41) x 100 
Yatırım Karlılığı = 12,5% 

 
Tablo 56. Yatırım Karlılığı 

 1. Yıl 2. Yıl 3. Yıl 4. Yıl 5. Yıl 6. Yıl 7.Yıl 8. Yıl 9. Yıl 10. Yıl 

Yatırım 
Karlılığı 

12,5% 14,4% 16,4% 18,7% 21,1% 23,9% 26,8% 30,1% 33,7% 37,6% 

 

 Yatırımın Geri Dönüş Süresi: 
 

Projenin Geri Ödeme Süresi hesaplanırken, Gelir-Gider Tablosu verileri kullanılır. 
Gelir-Gider Tablosu’ndan “Net kar + Amortisman + Faiz Gideri” yıllar itibariyle 
toplamlarının yatırım tutarına eşit olduğu yıl, projenin geri ödeme süresini göstermektedir. 

 
Yatırımın Geri Dönüş Süresi = Toplam Yatırım Tutarı / (Vergi Sonrası Kar + 

Amortisman + Faiz) 
 = 1.290.466,41 / (161.008 + 64.523,32 + 20.000) 
Yatırımın Geri Dönüş Süresi = 5,3 yıl 
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 Geri Ödeme Süresi: 

 
GÖS = Toplam Yatırım/ (Net Kar + Amortismanlar) 
 = 1.290.466,41 / (161.008 + 64.523,32) 
Yukarıdaki formülden hareketle Geri Ödeme Süresi 5,7 yıl çıkmaktadır. 

 

 Başabaş Noktası (Kara Geçiş Noktası) 

 

Arıtma miktarı ve gelir olarak aşağıda başabaş noktası hesaplanmıştır: 

KGN (Arıtma Miktarı olarak) = Sabit Giderler/(Birim Satış Fiyatı + Birim Başına Değişken 
Gider) 

= 448.225 / (10,5+ 1.261.604 / 182.500) 

= 25.741 m3 

 

KGN (Gelir olarak)  = Sabit Giderler/[1-(Değişken Giderler/Satış Hasılatı)] 

    = 448.225 /[1-(1.261.604/1.916.250) 

    = 1.312.024 TL 

 

Tablo 57. Sabit ve Değişken Giderler Tablosu 
Gider Toplam Sabit 

Maliyet 

Değişken 

Maliyet 

Sabit 

Oran 

Değişken 

Oran 

1. Hammadde 0 0 0 0% 100% 

2. Personel Giderleri 353.702 353.702 0 100% 0% 

3. Kimyasal Gideri 970.900 0 970.900 0% 100% 

4. Enerji Gideri 285.704 0 285.704 0% 100% 
5. Bakım-Onarım 
Giderleri 

10.000 5.000 5.000 50% 50% 

6. İşletme dönemi faiz 
ödemeleri 

20.000 20.000 0 100% 0% 

7. Amortisman 64.523 64.523 0 100% 0% 

8. Sigorta 5.000 5.000 0 100% 0% 

TOPLAM 1.709.829 448.225 1.261.604   
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 Borç Ödeme Gücü 

Borç Ödeme Gücü = Net Nakit Akışı /( İşletme dönemi faiz ödemeleri + Kredi Anapara 
Ödemesi) 
 

Tablo 58. Borç Ödeme Gücü Tablosu 

 
1 Yıl 2 Yıl 3 Yıl 4 Yıl 5 Yıl 6 Yıl 7 Yıl 8 Yıl 9 Yıl 

Net Nakit Akışı 123.016 145.259 169.762 196.752 226.478 259.216 295.266 334.962 378.667 

İşletme dönemi 
faiz ödemeleri 

20.000 17.950 15.858 13.725 11.549 9.330 7.066 4.757 2.402 

Kredi Anapara 
Ödemesi 

102.515 104.566 106.657 108.790 110.966 113.185 115.449 117.758 120.113 

Borç Ödeme 
Gücü 

1,00 1,19 1,39 1,61 1,85 2,12 2,41 2,73 3,09 

 
4. Devlet Bütçesi Üzerindeki Etkisi 

 

Yapılacak yatırımın devlet bütçesi üzerindeki etkisi Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’ndan kullanılacak kredidir. 1 milyon TL bütçe kullanmak istenmektedir. 2 yıl 
ödemesiz sonrasında yıllık %2 faiz ile 9 yılda geri ödemesi yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda 
kredinin geri ödeme planı ve ödenecek toplam faiz tutarı yer almaktadır. 

 

Tablo 59. Kullanılacak Kredinin Geri Ödeme Planı 
Taksit No Taksit Tutarı Ödenen Faiz 

Tutarı 
Ödenen 

Anapara Tutarı 
Kalan Anapara 

Borcu 
1  122.515,44    20.000,00    102.515,44    897.484,56   
2  122.515,44    17.949,69    104.565,75    792.918,82   
3  122.515,44    15.858,38    106.657,06    686.261,76   
4  122.515,44    13.725,24    108.790,20    577.471,55   
5  122.515,44    11.549,43    110.966,01    466.505,55   
6  122.515,44    9.330,11    113.185,33    353.320,22   
7  122.515,44    7.066,40    115.449,03    237.871,19   
8  122.515,44    4.757,42    117.758,01    120.113,17   
9  122.515,44    2.402,26    120.113,17   0,00   

TOPLAM  1.102.638,94    102.638,94    1.000.000,00    
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ii. EKONOMİK ANALİZ 

1. Ekonomik Maliyetler 

Projeler parasal değerleri hesaplanabilir finansal ve ekonomik etkilere sahip olup, 
finansal ve ekonomik analizler proje etkilerini (maliyet ve faydalarını) uygun yöntemlerle 
karşılaştırmak ve değerlendirmek suretiyle gerçekleştirilirler. Bu etkilerin yatırım sahibi 
kurum veya kişiler açısından değeri ile toplum açısından değeri farklı olup farklı şekilde 
hesaplanırlar. Projelerin yatırımcı kurum veya kişi açısından ve pazar fiyatlarını kullanarak 
yapılan analizine Finansal Analiz, maliyet ve faydaların toplum açısından değerlerinin (gölge 
ücretlerle) hesaplandığı analize Ekonomik Analiz denir. Yani ekonomik analiz, yatırım 
önerilerinin tüm topluma faydası ve maliyetleri açısından genel ekonomiye yaptığı katkıların 
değerlendirilmesidir. 

Kurulacak tesis sürdürülebilir çevrenin korunması için yapılan bir atıksu arıtma tesisi 
olduğu için tesisin ekonomik maliyeti olarak gösterilebilecek unsurlar daha önceki 
bölümlerde açıklandığı üzere yatırım maliyetleri ve işletme giderleridir. Yukarıda belirtilen 
çevresel etkilerin maliyeti çevre mevzuatı kapsamının belirlediği limitler dahilinde olduğu 
için ekonomik olarak önemli bir etki oluşturmayacaktır. Ayrıca proje alanı ve yakın 
çevresinde yaban hayatı koruma sahası, yaban hayatı geliştirme sahası ve yaban hayvanı 
yerleştirme alanı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanı, tabiat parkı, milli park, kültür varlığı, sit 
alanı vb. hassas alanlar, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su Ürünleri İstihsal 
ve Üreme Sahaları, özel çevre koruma bölgesi, orman alanları, zeytinlik alan, mera, sulak 
alanlar, baraj, göl ve endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar bulunmamaktadır. 

Bu bağlamda ekonomik maliyetler olarak, yatırım maliyetleri ve cari giderler 
alınmıştır. 

2. Ekonomik Faydalar 

Kurulacak atıksu arıtma tesisinin en önemli faydası çevresel anlamda sağlanacak 
avantajlar olacaktır. Bunun yanı sıra tesisin kurulmasıyla Karahallı OSB’nin cazibesi artacak 
ve yeni yatırımlar çekecektir.  

Karahallı OSB'nin gerçekleştireceği yatırım sayesinde bölgede yatırım yapmak isteyen 
firmaların, proje ile OSB'ye yeni yatırım yapmalarının önü açılacaktır. Bu durum altyapısı 
tamamlanmış Karahallı OSB'nin atıl kalmasını önleyecek ve ilçenin sosyo-ekonomik 
kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca bölgede hayati önem taşıyan AAT’nin kurulması 
farklı sektörlerden yatırımcıların da bölgeye gelmesine katkıda bulunacaktır. Karahallı 
OSB’nin boş duran parsellerindeki yatırımlar da bu sayede hızlanacak ve yeni istihdam 
olanakları sunulacaktır. 

Karahallı OSB bu tesisi kurarak firmaların atıksuyla ilgili yasal sorumluluklarını 
yerine getirmiş olacaktır. Bu sayede bölgede boyahane, haşılhane, apre tesisleri kurulacaktır. 
2 boyahane kurulacağı öngörüldüğünde yaklaşık 40 kişilik bir istihdam sağlanacaktır. Ayrıca 
bu firmaların atıksu bertaraf gideri minimum maliyetle gerçekleşecektir. Bununla birlikte 
boya, apre, haşıl gibi işlemler için Uşak merkeze veya Denizli’ye gitmek zorunda kalan 
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işletmeler kurulacak bu tesisler sayesinde Karahallı’da işlerini yapabileceklerdir. Bu da 
işletmelerin maliyetlerini azaltacaktır. Maliyetlerinin azaltılması sayesinde işletmelerin 
çalışmasının sürekliliği sağlanacak ve böylece sürdürülebilir kalkınmaya katkıda 
bulunulacaktır. Böylece azalan maliyetlerle rekabet avantajı elde edecek ve karlılığı artacak 
firmalar yeni istihdam olanakları sunabilecektir.  

Yapılacak yatırım atıksuyun bertarafına yönelik olduğu için Karahallı OSB'nin 
yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine vesile olacak ve OSB faaliyetlerinin 
sürekliliğini sağlayarak sürdürülebilir çevreye ve kalkınmaya katkı sağlayacaktır. 

Atıksu arıtma tesisinin inşaat ve işletme aşamasında emek-yoğun bir çalışma olacağı 
için işgücü gereksinimi önemli ölçüde Uşak’ta yaşayan halk tarafından karşılanacaktır. İnşaat 
aşamasında 20 kişi ve işletme aşamasında 6 kişi olmak üzere 26 kişi işgücüne katılmış 
olacaktır.  

3. Ekonomik Fayda-Maliyet Analizi (ENBD, EİKO vb.) 

Yatırımın tek bir fayda veya faktör bazında ulusal ekonomiye yapacağı katkıları ölçme 
yöntemi olan tek faktörlü ölçütleri kullanacak olursak;  

 

 Net katma değer etkisi : 749.087 TL 
 İstihdama etkisi  : 215.077,73 TL 

olarak çıkmaktadır. 
 

Ekonomik Net Bugünkü Değer (ENBD), Ekonomik İç Karlılık Oranı (EİKO) ve 
Ekonomik Fayda Maliyet Oranı (EFM Oranı) ise yukarıda belirlenen fayda ve maliyetlerin 
net rakamlar içermemesi nedeniyle tam olarak hesaplanamamıştır. Esasında maliyetler, 
finansal analizdeki maliyetlerden çok farklı değildir. Ancak faydalar maliyetlere nazaran daha 
fazla etkiye sahiptir. Bu bağlamda, bu analizler finansal analize göre daha iyi çıkacaktır. 

4. Maliyet Etkinlik Analizi  (karşılaştırmalı birim üretim ve yatırım 
maliyeti) 

Yapılacak yatırım bir üretim faaliyeti içermediği için birim üretim ve yatırım 
maliyetinin karşılaştırılması anlamlı bir ilişki oluşturmayacaktır. Ancak daha önceki 
analizlerde ortaya konulan sonuçlar yatırımın finansal ve ekonomik olarak anlamlı olduğu 
sonucunu çıkarmaktadır. 

5. Projenin Diğer Ekonomik Etkileri (katma değer etkisi vb.) 

 Katma Değer Etkisi 

Katma Değer, kullanılan girdilerin sağladığı değer artışıdır. Ürün işlenince mamul 
değer yanında, ek değerlerin üretilmesine de imkan sağlar. Katma Değer hesabı, mamul 
dışında üretilen ek kaynakların tanımlanmasına dayanmaktadır. 

Net Katma Değer = Ücretler ( işveren sigorta hissesi dahil) + Sigorta Gid.+ Faiz +Kar 
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Brüt Katma Değer = Net Katma Değer + Amortisman + Vergi 

 

Yatırım ekonomik ömrü dikkate alınarak toplam net ve brüt katma değerin yıllık 
ortalaması hesaplanmıştır. 

Net Katma Değer  = 749.087 TL 

Brüt Katma Değer = 859.023 TL 

iii. SOSYAL ANALİZ 

1. Sosyal Fayda-Maliyet Analizi 

Sosyal fayda-maliyet analizinde projenin toplam faydası içine dolaylı faydalar da dahil 
edilmektedir. Bu proje özelinde yukarıda yapılan ekonomik fayda-maliyet analizi sosyal 
fayda-maliyet analiziyle örtüşmektedir.  

Yapılacak atıksu arıtma tesisi yatırımı sayesinde Karahallı’ya hem bölge hem de ülke 
içinden yatırımcılar geleceğinden ilçenin hem ekonomik açıdan hem de sosyo-kültürel açıdan 
gelişimine katkı sağlanacaktır. İşletmelerde çalışmaya gelecek personeller yöre halkından 
olabileceği gibi bölge dışından da olacağı için farklı kültürlerin karışımı sağlanacak, yörenin 
kültürel zenginliği artacaktır. Bununla birlikte kurulacak boyahane/haşılhane gibi tekstil 
sektöründeki işletmeler ve arıtmaya ihtiyaç duyan diğer işletmelerin yanında bu firmalara mal 
veya hizmet sağlayan tedarik zincirinin parçası olan işletmeler de yer alacak, bunların 
çalışanları, müşterileri gibi sebeplerle de kültürel hareketlilik artacaktır. Yatırımın toplam 
maliyeti raporda da belirtildiği gibi 1,5 milyon TL civarında olup bu yatırımın geri dönüş 
süresinin de 6,3 yıl olarak hesaplandığı göz önüne alındığında yatırımın gelecek nesiller 
açısından da ekonomik olarak ölçümlenemeyecek derecede sosyal faydalar içerdiği ortaya 
çıkmaktadır. Ekonomi faydaların yanı sıra ortaya çıkabilecek sosyal faydaları özetlemek ve 
tahmin etmek gerekirse aşağıdaki tabloda derlenebilir: 

 

Tablo 60: Ekonomik - Çevresel ve Sosyal Faydalar 

Ekonomik Fayda Sosyal Fayda Çevresel Fayda 

Tekstil sektörünün 
çeşitlenmesi, güçlenmesi ve 
gelişmesine katkı 
sağlanması 

Karahallı dışında yaptırılan hizmet 
alımlarının yerelde kullanılması, 
dolayısıyla kaynakların yerinde ve 
etkin kullanımı 

Doğal çevrenin 
korunması, çevrenin 
sürdürülebilirliğinin 
sağlanması 

Yeni yatırımlarla 
doğrudan ve dolaylı 
istihdamın artırılmasına 
katkı sağlanması 

Yerel kültürün korunması ve 
kültürel çeşitliliğin sağlanması 

Çevre bilincinin 
artması ve 
geliştirilmesi 

Artan işletme sayısı 
sayesinde doğrudan ve 
dolaylı vergilerle devlet 

İşletmelerin kurumsal 
kapasitelerinin gelişmesinin 
sağlanması 

Sürdürülebilir 
çevrenin korunarak 
geliştirilmesi 
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bütçesine katkı sağlanması 

Doğrudan veya dolaylı 
ilişkili diğer sektör veya 
işletmelere katkı 
sağlanması 

Toplumda farkındalığın artırılması Çevre kalitesinin 
iyileştirilmesi 

Yeni iş kollarının 
gelişimine katkı sağlanması 

Sosyal hizmetlere ulaşımın 
sağlanması 

Alt ve üst yapı 
olanaklarının 
geliştirilmesi 

Gayri Safi Milli Hasılanın 
artmasına katkı sağlanması 
ve gelir dağılımının 
artmasına katkı sağlanması 

Yerelden göçün azalmasına ve 
dışarıdan göç alınmasına katkı 
sağlanması 

 

Tekstil sektörünün rekabet 
gücüne katkı sağlanması 

  

 

2. Sosyo-kültürel Analiz (katılımcılık, cinsiyet etkisi vb.)  

Proje kapsamında birinci derece etkilenecek kesim, proje alanına yakın yerleşim yerlerinde 
yaşamını sürdüren yerel halktır. Projeden yörede yaşayan ve yöreden geçimini sağlayan yerel 
halk öncelikli olarak etkilenecektir. Bunların yanı sıra, yakın çevredeki köylerde yaşayan 
bölge halkı dolaylı olarak etkilenecektir. AAT’nin kurulması ile Karahallı OSB’ye kurulacak 
yeni tekstil işletmelerinde diğer tekstil firmalarında olduğu gibi çalışacak işçiler arasında 
kadın çalışanların olması beklenmektedir. 

3. Projenin Diğer Sosyal Etkileri (istihdama katkı vb.) 

 İstihdam Katkısı  

İstihdam katkısı, birim istihdam için gerçekleştirilen yatırım tutarını ifade etmektedir. 
Projede işletme döneminde 14 kişi çalışacak olup toplam yatırı tutarı ise 28.997.903,63 
TL’dir. 

İstihdam Katkısı = Toplam Yatırım Tutarı / Toplam İstihdam 

İstihdam Katkısı = 215.077,73 TL 

 
 Sosyal Katma Değer Katkısı 

 

Sosyal Katma Değer = Brüt Kar + Ücretler  

   = 560.123 TL 
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iv. BÖLGESEL ANALİZ 

 Projenin bölgesel düzeydeki doğrudan ve dolaylı etkileri 

TR33 Bölgesi illerinden Uşak ve Afyonkarahisar’da atıklar birinci öncelikli sorun, 
Kütahya ve Manisa’da ise üçüncü öncelikli sorundur. Su kirliliği ise Kütahya ve Manisa’da 
birinci öncelikli sorun iken Uşak’ta ve Afyonkarahisar’da ise üçüncü öncelikli sorun olarak 
öne çıkmaktadır. Hava kirliliği ise tüm TR33 Bölgesi illerinde ikinci öncelikli çevresel sorun 
olarak öne çıkmaktadır. Uşak ilinde atıkların birinci öncelikli sorun olmasının arkasında yatan 
sebeplerden en önemlisi ildeki organize sanayilerden [özellikle deri ve tekstil sektöründen 
kaynaklanan atıklar] kaynaklanan atıkların düzensiz depolanmasıdır. Uşak’ta atıklar ile ilgili 
alınan en önemli tedbir ise sıvı, katı ve gaz atıklarının mevzuata uygun olarak bertarafını 
sağlamak amacıyla atılan adımlardır. [Zafer Kalkınma Ajansı, Uşak YEGEP, 2017-2019] Bu 
bağlamda, kurulacak atıksu arıtma tesisi hem Uşak ölçeğinde hem de Bölge düzeyinde 
doğrudan etki oluşturacaktır.  

Arıtma tesisi sayesinde Karahallı OSB yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmiş 
olacaktır. Çevre Kanunu ve Tarım Kanunu; atıksuyun Yönetmeliklerde belirtilen şekilde 
çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini beklemektedir. Yapılacak yatırım yaşam 
alanlarının sürdürülebilir olmasına, tarım ve hayvancılık faaliyetlerin desteklenmesine katkı 
sağlayacaktır. 

TR33 Bölge Planında “Sanayi ve madende çevre dostu ve sürdürülebilir üretimin 
geliştirilmesi” tedbir [5.1.A] olarak belirlenmiş ve “OSB'lerde atık su arıtma tesislerinin 
kurulması, ihtiyaç duyulan OSB'lerde kapasite artırımının ve ileri derece arıtma yapabilecek 
şekilde modernizasyonun yapılması” vurgulanmıştır. Bu kapsamda Bölgedeki sanayi ve 
maden potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla çevre dostu ve sürdürülebilir üretimin 
geliştirilmesi yönünde yapılacak çalışmalar önceliklidir denilmiştir. Bölge planının Tedbir 
1.1.A “Sanayi alanlarının oluşturulması ve faaliyete geçmesi” kısmında “Üretim aşamasına 
geçmiş OSB’lerde gerekli temel altyapı çalışmalarının tamamlanması” ilgili müdahale ve 
proje olarak vurgulanmıştır. Ayrıca faaliyete başlayan OSB’lerde altyapı ve imar 
eksikliklerinin giderilmesine ihtiyaç duyulmakta olduğu belirtilmiş olup mevcut doluluk 
oranlarını da dikkate alacak şekilde ve maliyet etkinlik ilkesi dahilinde bu çerçevede alınacak 
tedbirler ve yapılacak müdahaleler önceliklidir denilmiştir. Buradan hareketle kurulacak 
atıksu arıtma tesisi atıksuyun bertarafını sağlayacak olup Ajansın Bölge Planı ile hedeflediği 
stratejik önceliklere de hizmet edecektir. 

Arıtma tesisinin çevreci yönü, hem TR33 Bölgesi’nde hem de bölge dışında diğer 
OSB’lere, ilgili kuruluşlara örnek ve özendirici olacaktır. Bununla beraber sürdürülebilir 
çevrenin korunmasına yönelik yapılacak tesisin çevre mevzuatını tamamen karşılaması 
sayesinde çevre yasa ve yönetmeliklerin belirttiği kriterleri karşılayacak ve diğer 
kurum/kuruluşlara yapılan yatırımlarda ilgili kanun ve yönetmelikleri gözetmeleri konusunda 
yol gösterici olacaktır. 
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Karahallı OSB’nin gerçekleştireceği yatırım kapsamında başta çevrede yaşayan 
canlıların sağlığını ve yaşam kalitesini, çevrenin korunmasını, tarım ve hayvancılık 
faaliyetlerini gözetmesi, diğer OSB’lerin de hizmet verdikleri bölgenin geleceğini düşünerek 
plan yapmasına model olacaktır. Özellikle arıtma olmamasından dolayı bölgede yatırım 
yapmak istemeyen yatırımcıların, proje ile OSB’ye yeni yatırım yapmalarının önü açılacaktır. 
Bu durum altyapısı tamamlanmış OSB’nin atıl kalmasını önleyecek ve ilçenin sosyo-
ekonomik kalkınmasına katkı sağlayacaktır. 

Karahallı OSB’nin bölgenin sürdürülebilir gelişmesi için Atıksu Arıtma Tesisi yatırımı 
yapması, maddi ve manevi etki yaratıp kaldıraç etkisi gösterecektir. Yapılan bu çalışmanın 
TR33 Bölgesindeki OSB’lerle de paylaşılması adına gerekli doküman ve broşürler 
gönderilerek bilgi verilecek, çarpan etkisinin artmasına katkı sağlanacaktır.  

Karahallı OSB ve diğer OSB’lerin kanunen yapmakla yükümlü oldukları altyapı 
yatırımlarını eksiksiz olarak yerine getirmeleri, bölgede hayati önem taşıyan su ve toprak 
kirliliğinin önlenmesini sağlayarak tüm bölge halkı için yaşanabilir bir ortam oluşturacaktır. 
Böylece OSB tarafından yapılacak Arıtma Tesisi sayesinde insanlara, tarım alanlarına ve 
hayvanlara zarar veren durum oluşmayacak ve canlıların yaşam kaliteleri sürdürülebilir 
olacaktır. Böylece sürdürülebilir çevrenin korunması ve yaşam standartlarının geliştirilmesi 
için benzer çalışmaların yapılması yönünde farkındalık oluşturacaktır. Tüm bunlar Uşak’ın ve 
TR33 Bölgesinin gelişmesi için ilgili kurumların proje geliştirmesi yönünde doğrudan ve 
dolaylı olarak etkili olacaktır. 

v. DUYARLILIK ANALİZİ 

Projelerin uygulanması sırasında bazı girdi (işgücü, akaryakıt, vb.) ve çıktıların miktar 
ve fiyatlarında, proje değerlendirmelerinde kullanılan değerlerden önemli sapmalar meydana 
gelebilir ve bu sapmalar neticesinde projenin ekonomik performans gerçekleşmesi proje 
başında yapılan değerlendirmeden farklı olabilir. Duyarlılık analizinde, girdi ve çıktı miktar 
ve fiyatlarında olabileceği düşünülen değişiklilerin tahmini yapılır ve NBD, F/M, İKO bu yeni 
değerlere göre yeniden hesaplanır. Bu değerlendirmeler kötümser ve iyimser tahminler olarak 
yapılabilir. Bu yeni hesaplamalar sonucunda projenin finansal ve ekonomik değerlendirme 
sonucunun ne derece değiştiği veya değişmediğine bakılır. 

Gerçekçi varsayımlar ve elle tutulabilir ve ölçülebilir faydalar çerçevesinde, arıtma 
tesisinin mali iç karlılık oranı %21,7 olarak çıkmaktadır. Bu oran her %10 maliyet artışları-
azalışlarında sadece %1,2 oranında etkilendiği göz önüne alındığında, İKO’nun ne denli 
sağlam olduğu anlaşılmaktadır. Öte yandan maliyetlerdeki etkileme oranına nazaran, 
faydalardaki her %10’luk azalma veya artışlar, İKO’yu %2 civarında etkilediği 
hesaplanmıştır. Bu ekonomik analize temel olan duyarlılık analizi aşağıdaki tabloda 
sunulmaktadır. 
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Tablo 61. Proje İKO Duyarlılık Analizi 
 Proje faydalarında değişim 

-20% -10% 0 10% 20% 

Proje maliyetlerinde değişim 

-20% 6,8 9,2 11,4 13,4 15,2 

-10% 6,3 8,7 10,9 12,9 14,8 
0 5,7 8,2 10,4 12,5 14,4 

10% 5,1 7,7 10 12 14 
20% 4,5 7,1 9,5 11,6 13,6 

 
 

vi. RİSK ANALİZİ 

Riskler çoğunlukla proje yaklaşımına has özelliklerden kaynaklanmaktadır. Proje talep 
odaklı, katılımcı planlama ve uygulamaya dayalı olduğundan, yatırım plan ve tekliflerinin 
seçimi Karahallı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin proje yaklaşımını kabul etmeleri ile 
doğrudan bağlantılıdır. Atıksu arıtma tesisinin getireceği ek maliyetle ilgili olarak taraflı 
davranış riski söz konusu olabilir. Ancak, çevre mevzuatının gereklilikleri ile projeye dair 
süreç ve yöntemler, mümkün olduğu kadar objektif ve şeffaf olmaya dönük tasarlanmıştır. 
Projenin tamamlanma risklerinin başında iklim şartları yer almaktadır. İnşaat işleri için 
elverişli iklim şartlarının olması gerekmektedir. İkinci olarak uygun yüklenicinin ihaleyi 
alması gerekmektedir. Bunun için de ihale şartnameleri riski minimize edecek şekilde detaylı 
hazırlanacak ve kendi içinde yaptırımları olan tedbirleri içerecek şekilde tasarlanacaktır. 
Üçüncü olarak döviz kurlarında ve makro ekonomide yaşanabilecek riskler yer almaktadır.  
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EKLER 

Ek-1: Karahallı OSB Su Analizi - 1 
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Ek-2: Karahallı OSB Su Analizi - 2 
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Ek-3: Saha Çalışma Fotoğrafları 
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Ek-4: Atıksu değer ve miktarının hesaplanmasına ilişkin kaynak  
(Ş. Kıran SESLER,2014: İndigo Yıkama ve Pamuklu Kumaş Boyama Yapan End. Arıtılmış 
Atıksuyunda Renk Giderimi için En Uygun Koagülasyon/Flokülasyon Teknolojisinin 
Belirlenmesi, Sayfa;12,13) 
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EK-5: Teklifler 
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