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1. Giriş
1981 yılında işletilmeye başlanan Dalaman Hava Limanı, turizmde Türkiye’nin önde gelen yerlerine
(Dalaman, Marmaris, Datça, Fethiye, Köyceğiz, Dalyan, Göcek vb.) hizmet vermektedir. Bölgedeki
turizm kapasitesinin her geçen gün artmasına bağlı olarak yolcu sayısında ve iniş-kalkış yapan uçak
sayısında bir artış görülmektedir. Dalaman Havalimanının kapasitesinin bu artışı karşılamak için
yetersiz geldiği görülmüş olup, bölgenin olduğu kadar Türkiye’nin de ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla
yeni iç hatlar terminali projesi önerilmiştir.
YDA Group’un bağlı ortaklıklarından biri olan YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş., 2040 yılına
kadar Dalaman Havalimanı İç ve Dış Hatlar Terminallerinin işletme haklarına ilişkin ihaleyi
kazanmıştır. YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
arasındaki Kira Sözleşmesine göre YDA Havalimanı, terminallerin günlük idare ve işletmesinin yanı
sıra mevcut İç Hatlar Terminalinin daha yüksek yolcu kapasitesine sahip daha modern bir tesise
dönüştürülmesinden de sorumlu olacaktır. Ancak YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. hava
işletmelerinden sorumlu olmayacaktır; uçak ve apron yönetimi sorunları ise DHMİ tarafından ele
alınacaktır.
Önerilen Proje, mevcut İç Hatlar Terminal Binasının ve yardımcı binalarının yıkımı, yeni bir İç Hatlar
Terminal Binası, yeni apron bariyer binası, yeni kuvvet merkezi (jeneratörler), ısı merkezi (kazanlar),
enerji dağıtım binası (EDB) ve diğer yardımcı binalar ile iç ve dış hatlar terminal binaları arasında
yapılacak bir bağlantı yapısı yapımından oluşmaktadır.
Mevcut İç Hatlar Terminali 1989 yılında yapılmış olup; dört yolcu köprüsü, 14.690 m2’lik otoparkı ve
2
490 araçlık park alanı kapasitesine sahip açık alanı ile birlikte toplam 23.500 m ’lik alan üzerine
kurulmuştur. Bu terminal, söz konusu iş kapsamında yıkılacak ve yeni bir terminal inşa edilecektir.
Mevcut iç hatlar terminalinin yıkım işleminin, yeni iç hatlar terminalinin kullanıma hazır hale gelmesini
takip eden altı ay içinde tamamlanması planlanmaktadır.
Yeni İç Hatlar Terminali, yedi yolcu köprüsüyle birlikte 105.585 m²’lik toplam alana sahip olacak
şekilde tasarlanmakta ve bir viyadük yapısı sayesinde Dış Hatlar Terminaliyle bağlantılı olması
planlanmaktadır. Yeni otopark, toplamda 35.886 m²’lik alana sahip olacak ve 364 araçlık park alanına
sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır. İnşaat işlerinin 2018 yılı Nisan ayında tamamlanması
planlanmaktadır. Yeni iç hatlar terminal binasının 2040 yılı Aralık ayına kadar YDA Havalimanı Yatırım
ve İşletme A.Ş. tarafından işletilmesi planlanmaktadır. Yeni iç hatlar terminal binası, yılda yaklaşık
yedi milyon yolcuya hizmet verebilecektir.

1.1. ÇSED’in Amaçları
Proje resmi bir ÇED Süreci gerekliliğinden yasal olarak muaf olmakla birlikte, Uluslararası Finans
Kuruluşlarının yani Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) ve UniCredit Group’un ihtiyaçları
doğrultusunda bir Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) hazırlanmıştır. Bu nedenle YDA
Group tarafından ÇSED talep edilmiş ve MGS Proje Müşavirlik Mühendislik Ticaret Limited Şirketi
tarafından uygulanmıştır.
Bu doküman, ÇSED çalışmasının Teknik Olmayan Özeti olup, projeden kaynaklı potansiyel çevresel
ve sosyal etkilerin ve azaltıcı önlemler hakkındaki ÇSED bulgularını içermektedir.

1.2. Yasal ve İdari Çerçeve
Proje, ulusal ve uluslararası mevzuatın yanı sıra kredi kuruluşlarının prensiplerine uygun olacaktır.
Uluslararası kredi kuruluşları, Projenin çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği için gerekli olan aşağıda
belirtilen standartlara uyması şartını getirmektedir: ÇSED ve ÇSYİP aşağıda belirtilen standartlara
uygun olarak hazırlanmıştır:





Türk Çevresel Mevzuatı
Türk ÇED Yönetmeliği
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Çevresel ve Sosyal Politikası Performans
Koşulları (2008)
EBRD Çevresel ve Sosyal Politika (2008)
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Dünya Bankası/Uluslarası Kredi Kuruluşu (IFC) Performans Standartları (January 1, 2012)
IFC Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) Genel Kılavuzu (April 30, 2007)
Havalimanları için IFC EHS Kılavuzu (April 30, 2007)
Ekvator Prensipleri (July 2013)
Türkiye tarafından kabul edilen Uluslararası Sözleşmeler
97/11/EC, 2003/35/EC ve 2009/31/EC EC Direktifi ile değiştirilen Çevresel Etki
Değerlendirmesi Direktifi (85/337/EEC)

Ulusal ve uluslararası standartların farklılık gösterdiği durumlarda, aksi belirtilmediği sürece, projenin
daha sıkı olan standarda tabi olması gereklidir.
Dalaman Yeni İç Hatlar Terminali Projesinin aşağıdaki PK (EBRD) ve PS (IFC) ile uyumlu bir şekilde
yönetilmesi gereken etkileri olacaktır:







PK 1: Çevresel ve Sosyal Değerlendirme ve Yönetim
PK 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları
PK 3: Kirliliğin Önlenmesi ve Azaltılması
PK 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti
PK 6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Doğal Kaynak Yönetimi
PK 10: Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılımı







PS 1: Sosyal ve Çevresel Değerlendirme ve Yönetim Sistemi
PS 2: Çalışma Koşulları
PS 3: Kirliliğin Önlenmesi ve Azaltılması
PS 4: Toplum Sağlığı, Emniyeti ve Güvenliği
PS 6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Doğal Kaynakların Yönetimi

1.3. ÇSED’in Yöntemi
ÇSED çalışmaları, yukarıda bahsedilen kılavuzlar ve prosedürlere uygun olarak yürütülmüştür.
Çevresel ve sosyal temel veriler sistematik bir şekilde toplanmış, projeyle ilgili temel koşulları
etkileyebilecek işler tanımlanmış ve inşaat ve işletme süresince oluşabilecek etkiler belirlenmiştir.
Önerilen bu yöntem ÇSED’in üstlendiği genel yaklaşımı tanımlar ve ÇSED boyunca uygulanan kritik
noktaları gösterir.
Etki değerlendirme ve azaltmanın amacı belirlenen alıcı ve kaynaklar üzerindeki potansiyel etkilerin
önemini belirlenen değerlendirme kriterlerine göre tanımlamak ve değerlendirmek; potansiyel olumsuz
etkilerin önlenmesi ya da azaltılması için alınacak önlemleri geliştirmek ve tanımlamak ve potansiyel
faydalarını artırmak; azaltmadan sonra kalan kalıcı etkilerin önemini bildirmektir. Büyüklük ve
hassasiyetin tanımlanması için kullanılan genel kriterler aşağıda özetlenmiştir.
Temel koşulların ve alıcıların hassasiyeti, mevcut çevresel özelliklerin göreceli önemine göre veya
insan, flora ve fauna gelişiminden etkilenecek alıcıların hassasiyetine göre belirlenir. Temel koşul ve
alıcıların değişikliklere adapte olabilme kabiliyetleride göz önünde bulundurulmuştur. Potansiyel
etkilerin büyüklüğü temek çevre koşulları üzerindeki etkileri önerilen gelişimin değişiminin derecesi ve
ölçeği göz önünde bulundurularak belirlenmiştir. Etkinin büyüklüğü değerlendirilirken iki adım
izlenmiştir. İlk olarak, proje ile ilgili kilit noktalar yararlı ve zararlı olarak kategorize edilir. Daha sonra,
etkinin süresi, mekânsal boyutu, etkisinin geri döndürülebilme ihtimali ve yasal standartlarla uyumu
göz önüne alınarak, etkiler büyük, orta, küçük ve önemsiz olarak sınıflandırılır. Etkilerin önemi
belirlenirken, alıcı ortamın hassasiyeti ve değişimin büyüklüğü arasındaki ilişkide göz önünde
bulundurulur. Önemli etkileri olan faaliyetler için, projenin uygun ve uygulanabilirliği olan gerekli
azaltıcı önlemleri belirlemesi ve bunları tam olarak uygulaması gereklidir. Azaltıcı önlemlerin
uygulanmasının izlenmesi Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı (ESMMP) yoluyla
sağlanmaktadır. Azaltma uygulandığı zaman, azaltmanın etkili bir şekilde yapıldığını varsayarak her
etki yeniden değerlendirilir ve kalan herhangi bir etki yukarda özetlenen işlem kullanılarak yeniden
değerlendirilir. Sonuçlar kalıcı etkiler için önemli bir değerlendirmedir
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2. Projenin Yeri
Dalaman Havalimanı Yeni İç Hatlar Terminali projesi Ege Bölgesi, Muğla İli, Dalaman Ilçesi’nde
mevcut Dalaman Havalimanı sınırları içerisinde planlanmaktadır.
Dalaman Havalimanı, Muğla il merkezine 90 km, Sarıgerme’ye 12 km, Fethiye’ye 50 km, Marmarise
80 km, Datça’ya 170 km, Bodrum’a 225 km ve Dalaman ilçe merkezine 6 km mesafede yer
almaktadır.
Dalaman Hava Meydan Komutanlığı ile ortak kullanılan havalimanının güney ucunda askeri üs
bulunmaktadır. Ayrıca Akdeniz de proje alanının yaklaşık 3 km güneyinde yer almaktadır. Proje alanı,
“Aydın-Muğla-Denizli’de bulunan Havalimanları/Hava Meydanları, 1/100.000 Ölçekli Çevre İmar
Planında” belirtilmiştir. Çevre İmar Planına göre Proje alanı çevresindeki alanlar TİGEM (Tarım
İşletmeleri Genel Müdürlüğü) alanları (işlenmiş araziler), sazlık-bataklık alanları ve kırsal yerleşimler
olarak belirtilmiştir. Yer Bulduru Haritası Şekil 1’de sunulmuştur.

2.1. Etki Alanı
Projeden etkilenecek alanın belirlenmesi için projeden kaynaklanan çevresel, ekonomik ve sosyal
boyutlardaki etkilerin bir arada değerlendirilmesi gerekmektedir.
İnşaat ve yıkım aşamaları için etki alanı toz, gürültü, egzoz emisyonları, inşaat malzemesi taşınması
gibi kısa sureli ve inşaat çalışmaları tamamlandığında ortadan kalkacak mahiyetteki çevresel etkileri
kapsamaktadır. İnşaat/yıkım aşaması trafik güzergahı da etki alanı kapsamına alınmıştır.
İşletme aşaması için etki alanı ise artan uçuş faaliyetlerinden kaynaklı hava emisyonu ve gürültü
etkilerinden potansiyel olarak etkilenebilecek uçuş rotasındaki yakın yerleşimleri kapsamaktadır.
Planlanan çalışmaların inşaat/yıkım ve işletme aşamalarındaki etki alanı, inşaat alanı merkez alınmak
üzere 5 km’lik yarpıçapa sahip dairesel alan olarak belirlenmiştir. Bu seçimin sebebi inşaat ve yıkım
aşamalarında havalimanı işletilmesinin devam edecek oluşudur. Ayrıca etki alanının genişliği,
Kapıkargın Köyü (2700 m doğu), Şerefler Köyü (4500 m kuzeydoğu), Dalaman İlçesinin güney kısmı
(2450 m kuzey), Fevize Köyü (4800 m kuzeybatı), İncebel Tatil Sitesi ve Therme Maris Termal Otel
(2700 m güneydoğu) gibi yakın yerleşimler de düşünülerek seçilmiştir. Etki alanı aynı zamanda
havalimanı işletmesinde çalışan personele tahsis edilen ve havalimanı kampüsü içerisinde yer alan
lojmanlar ile kampüs alanı dışındaki yerleşimler ve TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)
arazisini kapsamaktadır.
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YATAĞAN
MİLAS

MUĞLA

BODRUM

ULA
KÖYCEĞİZ
MARMARİS

FETHİYE

DATÇA

PROJECT AREA

Şekil 1. Yer Bulduru Haritası
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Şekil 2. Uydu Haritası
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3. İşin Kapsamı
Önerilen Proje, mevcut İç Hatlar Terminal Binasının ve yardımcı binalarının yıkımı, yeni bir İç Hatlar
Terminal Binası, yeni apron bariyer binası, yeni kuvvet merkezi (jeneratörler), ısı merkezi (kazanlar),
enerji dağıtım binası (EDB) ve diğer yardımcı binalar ile iç ve dış hatlar terminal binaları arasında
yapılacak bir bağlantı yapısı yapımından oluşmaktadır.
Yeni İç Hatlar Terminali, yedi yolcu köprüsüyle birlikte 105.585 m²’lik toplam alana sahip olacak
şekilde tasarlanmakta ve bir viyadük yapısı sayesinde Dış Hatlar Terminaliyle bağlantılı olması
planlanmaktadır. Yeni otopark, toplamda 35.886 m²’lik alana sahip olacak ve 364 araçlık park alanına
sahip olacak şekilde tasarlanmaktadır. Yeni iç hatlar terminal binası, yılda yaklaşık yedi milyon
yolcuya hizmet verebilecektir.
İç Hatlar Terminali binası tamamlanıp işletmeye açıldığında, sezon dışı olarak düşünülen 5-6 aylık
sürede mevcut Dış Hatlar Terminali’nin kapalı tutulması ve kış aylarında hem iç hatlar hem de dış
hatlar yolcu sirkülasyonunun yeni inşa edilecek terminalden yapılması öngörülmektedir. Ayrıca, yeni iç
hatlar terminaline ulaşımda kullanılacak yolların ve viyadüğün 19.334 m2’lik aşan üzerinde inşa
edilmesi planlanmaktadır.
Yeni bir ısı merkezi (kazanlar) ve güç merezi (jeneratörler) ve enerji dağıtım binası, yaklaşık 4000 m2
2
alan üzerinde, 2 katlı ve 6000 m kullanım alanına sahip olacak şekilde inşa edilecektir. Yeni iç hatlar
terminali ve yardımcı ünitelerinin ihtiyaç duyacağı elektrik enerjisi, yeni yapılacak olan güç
merkezinden 6,3 kV gerilim seviyesinde dağıtım hatları üzerinden karşılanacaktır. Dış Hatlar binası ve
yardımcı ünitelerinin ihtiyaç duyacağı elektrik enerjisi ise 31,5 kV gerilim kademesinde yeni yapılacak
güç merkezinden Dış Hatlar binasının kendi içinde bulunan güç merkezine, mevcut dağıtım hatlarının
buraya aktarılması ile sağlanacaktır.
Yıkılacak mevcut yapılar; iç hatlar terminali, eski iç hatlar terminali, gümrük binası-1, gümrük binası-2,
apron bariyer binası, biyadük, açık park alanı (iç hatlar)’dır. Ayrıca yeni iç hatlar terminalinin
yapılacağı alanda depolama ve katering amacıyla kullanılan prefabrik yapılar bulunmakta olup bu
yapıların taşınamsı sağlanacaktır.
İnşaat aşamasında çalışacak personel sayısı, inşaat işlemlerine gore değişkenlik gösterecektir. İnşaat
işlemlerinin en yoğun olduğu dönemde, aynı zamanda en çok 650 işçinin çalışacağı öngörülmektedir.
Aynı zamanda çalışacak ortlama işçi sayısı ise 390 olarak öngörüşmüştür. Havalimanı işletmesinde
mevcut durumda çalışan idari, güvenlik, temizlik, destek birimleri de dahil olmak üzere ortalama 3600
kişinin inşaat aşamasında çalışacağı tahmin edilmektedir. DIşarıdan gelecek işçilerin barınma
ihtiyaçlarını karışlamak amacıyla havalimanı sınırları içerisinde geçici prefabrik yapılar
oluşturulacaktır. Dış hatlar terminalinin kuzeybatısı şantiye alanı olarak seçilmiştir. Şantiye alanı
ERBD/IFC‘nin İşçilerin Barınmaları İşlemleri ve Standartları ile ilgili Kılavuz’a uygun olarak dizayn
edilecek ve işletilecektir.
İşletme aşamasında, hava operasyonları ile uçak ve apron yönetim DHMİ’nin sorumluluğunda
olacaktır. YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. ile DHMİ arasında imzalanan İmtiyaz
Sözleşmesine gore iç ve dış hatlar terminallerinin işletilmesi YDA’nın sorumluğunda olacaktır.
Şu anda mevcut iç hatlar terminalinin işletilmesinde 146 kişi, dış hatlar terminalinin işletilmesinde ise
369 kişi çalışmakta olup, DHMİ personeli de dahil olmak üzere toplamda 3200 personel havalimanı
işletmesinde çalışmaktadır. Yeni iç hatlar terminalinin işletmeye alınması ile birlikte iç hatlar
terminalinde çalışan sayısının 264 kişiye, iç ve dış hatlarda çalışan toplam kişi sayısının ise 663 kişiye
ulaşması beklenmektedir.

4. Proje Takvimi
Proje takvimi aşağıda verilmiştir:
 28 Nisan 2015 tarihinden başlayarak 36 ay içerisinde, yeni iç hat terminali, apron bariyer
binası, yeni kuvvet santrali, ısı güç merkezi, EDB binası ve diğer yardımcı tesislerinin teknik
şartname ve inşaat sözleşmesine göre inşası,
 Yeni iç hat terminalinin işletmeye geçmesi ile mevcut iç hat terminalinin 6 ay içerisinde yıkımı
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 28 Nisan 2015 ten başlayarak 31 Aralık 2040 tarihine kadar, 96.417 m 2’lik mevcut dış hat
terminalinin (865 araçlık park alanı, mevcut ısıtma&soğutma sistemi, evsel atıksu arıtma
sistemi, enerji üretimi tesisi ve diğer yardımcı tesisler dahil) transferi
Proje sahibinden alınan bilgiye gore, inşaat aşamasının 24 ay süreceği öngörülmektedir.

5. Çevresel ve Sosyal Etki Değelrnedirme
Önerilen projenin her aşamasından kaynaklı potansiyel pozitif ve negative etkiler tanımlanmış ve
mümkün olduğu ölçüde nicelleştirilmiştir. Projenin planlama, inşaat, işletme ve yıkım aşamalarında
alınacak etki azaltıcı önlemlere dair bilgi verilmiştir.

5.1. Hava Kalitesi
Projenin inşaat/yıkım aşamalarında hava kalitesi üzerindeki potansiyel etkilerin başlıca kaynakları,
hafriyat işlerinden kaynaklı toz, yıkım işleminden kaynaklı toz yayılımı, taş kırıcıdan kaynaklı toz,
inşaat ekipmanlarının hareketleri ve ekipmanlardan çıkan egzoz emisyonudur. İşletme aşamasında
ise bu kaynaklar, hareketli ve durağan kaynaklar olmak üzere, uçakların iniş, kalkış ve yer
operasyonlarından kaynaklı egzoz gazları, havalimanına hizmet veren yer hizmet araçlarından
kaynaklı egzoz emisyonları, yakıt depolama ve dağıtımı sırasındaki emisyonlar, kazanlardan ve acil
durumda kullanılacak jeneratörlerden çıkan emisyonlardır.
ÇSED Raporu kapsamında, ortam hava kalitesi seviyesinin belirlenebilmesi amacıyla Eylül-Ekim
(2014) tarihinde Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı tarafından proje alanı, yakın çevresi ve
duyarlı yapılarda ölçüm çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ölçüm işlemleri kapsamında, partiküler madde
(PM10), Uçucu Organik Bileşikler (VOC), NO2 ve SO2 örneklemeleri gerçekleştirilmiştir. PM10 ölçümü
24 saat boyunca lojman bölgesindeki en yakın binada, yeni terminal alanında, İncebel (en yakın
turistik yerleşim yeri) ve Kapokargın Köyü (en yakın duyarlı bina) olmak üzere 4 ayrı noktada yerel
mevzuat ve uluslarası AB ve IFC standarltarına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Ancak VOC, NO2 ve
SO2 analiz sonuçları yurt dışında yer alan akredite laboratuvardan henüz sonuçların gelmemiş olması
sebebiyle ÇSED raporunda verilememiştir.
Etki alanı içerisindeki Projenin inşaat, işletme ve yıkım aşamalarından kaynaklı hava kalitesi
emisyonunlarını hesaplamak, hava kalitesine etkileri belirlemek ve yer seviyesi konsantrasyon
dağılımını değerlendirme üzere AERMOD dağılım modeli ve Mobile 6 Araç Emisyon Modelleme
Yazılımı kullanılarak hava kalitesi modelleme çalışması yürütülmüştür. Hava kalitesi modelleme
çalışmaları aşağıda verilen senaryolara gore yürütülmüş olup, emisyonların kütlesel debileri ayrı ayrı
hesaplanmıştır.
Tablo 1. Proje Senaryolarına Göre Hava Kalitesi Etkileri
Senaryo 1: Havalimanı İşletmesi
Senaryo 2: Havalimanı İşletmesi
Senaryo 3: Havalimanı İşletmesi
+ Iç Hatlar Terminal Binası
+ Mevcut Iç Hatlar Terminal
Inşaatı
Binasının Yıkımı
a) Hafriyat işlerinden kaynaklı toz a) Yıkım işlerinde kaynaklı toz,
a)
Havalimanı
yer
hizmet
(kazı, yükleme, boşaltma, taşıma b) Inşaat ekipman ve araçlarından araçlarından
kaynaklı
egzoz
işlemleri vb.),
kaynaklı egzoz emisyonu,
emisyonları,
b) Inşaat ekipman ve araçlarından Ayrıca, yıkım süresinde havalimanı b) Mevcut ısı merkezi yerine
kaynaklı egzoz emisyonu
işletilmesine devam edileceği için:
yapılacak yeni ısı merkezinden
Ayrıca, inşaat süresinde havalimanı c)
Havalimanı
yer
hizmet kaynaklı baca gazı emisyonu,
işletilmesine devam edileceği için:
araçlarından
kaynaklı
egzoz c) Uçakların iniş, kalkış ve yer
c)
Havalimanı
yer
hizmet emisyonları,
operasyonlarından kaynaklı egzoz
araçlarından
kaynaklı
egzoz d) Mevcut ısı merkezi yerine gazları.
emisyonları,
yapılacak yeni ısı merkezinden
d) 1,45 MW gücündeki 3 adet kaynaklı baca gazı emisyonu,
mevcut kazanlardan kaynaklı baca e) Uçakların iniş, kalkış ve yer
gazı emisyonu,
operasyonlarından kaynaklı egzoz
e) Uçakların iniş, kalkış ve yer gazları.
operasyonlarından kaynaklı egzoz
gazları.
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Modelleme çalışması sonucunda çıkan etki alanında yer seviyesi emisyon konstantrasyonları yerel ve
ulsulararası hava kalitesi limit değerleri ile karşılaştırılmıştır. Her bir senaryo için hesaplanan
konsantrasyon en sıkı limit değerin altında kalmaktadır.
Dalaman Havalimanı yakınında tarım alanları, askeri yasak bölge ve yerleşim alanları dışında
herhangi bir tesis bulunmadığı için, kümülatif etki değerlendirme sadece havalimanı içerisindeki
tesisleri kapsayacak şekilde yürütülmüştür. İnşaat ve yıkım aşamalarındaki etkiler, iç ve dış hatlar
terminallerinin işletilmesine devam edileceği düşünülerek hesaplanmıştır.
Projenin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerin azaltımı için inşaat/yıkım ve işletme aşamalarında
alınması gereken önlemler belirtilmiştir.
Inşaat ve yııkım aşamalarında etkilerin kısa vadeli olması sebebiyle hava kalitesi üzerinde kalıcı bir
etkisi beklenmemektedir. Ayrıca, önerilen etki azaltıcı önlemlerin etkili olarak uygulanması halinde,
işletme aşamasının hava kalitesi üzerinde önemli bir kalıcı etkisi olması beklenmemektedir.
Baca Gazı Emisyonu
Tesis içerisinde yer alan ısı merkezinde 3 adet kazan yer almaktadır. Kazanlarda yakıt olarak fuel oil
kullanılmaktadır. Bacalarda standart yanma gazı, toz ve isilik ölçümleri gerçekleştirilmiştir. 2013
yılında yetkili bir kuruluş tarafından hazırlanan emisyon ölçüm raporuna gore söz konusu analizler 3
kez tekrar edilmiş ve emisyon kaynaklarının debilerinin, kirleticiler için belirlenen yerel debi limit
değerlerinden düşük olduğun tespit edilmiştir. Ayrıca baca yükseklikleri ve baca gazı hızları da ilgili
yönetmeliklerde belirlenen şartları sağlamaktadır.
YDA yetkililerinden alınan bilgiye gore, yeni ısı merkezi mevcut ısı merkezine benzer bir şekilde
tasarlanacak olup, mevcut merkez yeni ısı merkezinin işletmeye alınması ile birlikte
kullanılmayacaktır.
Sera Gazı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün hazırlamış olduğu Green Airport (Yeşil Kuruluş) Projesi
kapsamında ATM işletmesi tarafından istenilen kriterler yerine getirilerek Yeşil Kuruluş Belgesi 2010
yılında alınmıştır.
Yeşil Kuruluş belge yenileme çalışmaları kapsamında 2013 yılı için Sera Gazı çalışması yapılması
istenilmiş, terminalde sera gazına neden olan 2012 yılı faaliyetlinin üzerinden ATM Havalimanı Yapım
ve İşletme A.Ş. tarafından, sera gazı azaltımı için kurum hedeflerini belirleyen ve bu hedeflere
ulaşmak için gerekli kontrol mekanizmalarını ve programlarını kapsayan 3 yıllık yönetim planı
hazırlanmıştır. Plan kapsamında, sorumluluklar, kontrol prosedürleri, faaliyet verileri, azaltma
hedefleri, azaltım ve kontrol mekanizması açıklanmıştır.
Hesaplamalar sonucu 2012 yılı için kişi başına 0,0014565 değerinde sera gazı salınım olduğu
belirlenmiştir. İşletme tarafından hazırlan sera gazı yönetim planında sonraki ve takip eden yıllarda
%1 oranında bu değerin düşürülmesi hedeflenmiştir.

5.2. Gürültü
İnşaat ekipmanları ve artan trafik, önerilen proıenin inşaat ve yıkım aşamalarındaki başlıca gürültü
kaynaklarıdır. İşletme aşamasında ise en önemli gürültü kaynaklarıı uçakların iniş, kalkışlarından
kaynaklı gürültü ile yer hizmetleri araçları ve nakım işlemlerinden kaynaklı gürültüdür.
Proje sahası ve yakın çevresindeki gürültü seviyesinin tespit edilmesi için yetkili SEGAL Çevre Ölçüm
ve Analiz Laboratuvarı tarafından 7 farklı noktada gündünz, akşam ve gece saatlerinde gürültü
ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Ölçüm sonuçları Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği (ÇGDYY)’de belirtilen sınır değerler ve IFC EHS kılavuzundaki sınır değerler ile
mukayese edilmiştir.
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Ölçüm sonuçlarına göre;





Ölçülen gündüz, akşam ve gece gürültü seviye değerlerinin tamamının yerel limit değerlerin
altında olduğu tespit edilmiştir.
En yaknda bulunun lojman binası dışındaki bütün gürültü düzeyleri IFC sınır değerlerinin
altındadır, yalnızca lojmandaki gündüz gürültü seviyesi (56,6 dBA), IFC limitini (55 dBA) çok
küçük oranda aşmaktadır. Bu durum en yakın lojmanın, iç ve dış hatlar yolcuları ve
havalimanı çalışanları tarafından en sık kullanılan rota üzerinde yer almasından
kaynaklanıyor olabilir.
En yakın lojman, Dalaman İlçesinin en yakın duyarlı yapısı ve en yakın konuttaki (Kapıkargın
Köyü) gece gürültü seviyeleri, IFC’nin yerleşim yerleri için olan gece gürültü seviyesi limitini
(45 dBA) aşmaktadır. Bu durum, ölçümlerin havalimanı faaliyetlerinin geceleri de yoğun
olarak devam ettiği yaz sezonunda yapılmış olmasından kaynaklı olabilir (uçak iniş/kalkışı,
Dalaman Havalimanı ve havalimanına bağlanan yoldaki trafik gibi).

ÇSED çalışmaları kapsamında, inşaat, işletme ve yıkım aşamalarında en yakın duyarlı yapılarda
hissedilecek gürültü seviyesinin belirlenmesi amacıyla, gürültü modelleme çalışmaları aşağıda verilen
senaryolara gore yürütülmüştür.
Table 1. Proje Senaryolarına Göre Gürültü Etkileri
Senaryo 1: Havalimanı İşletmesi
Senaryo 2: Havalimanı İşletmesi
Senaryo 3: Havalimanı İşletmesi
+ Iç Hatlar Terminal Binası
+ Mevcut Iç Hatlar Terminal
Inşaatı
Binasının Yıkımı
a) Inşaat ekipman ve araçlarından a) Yıkım ekipman ve ağır iş a) Havalimanı yer hizmet araçları
kaynaklı gürültü,
makinelerinden kaynaklı gürültü
ile havalimanına giriş çıkış yapan
Ayrıca, inşaat süresinde havalimanı Ayrıca, inşaat süresinde havalimanı araçlardan kaynaklı gürültü,
işletilmesine devam edileceği için:
işletilmesine devam edileceği için:
b)
Havalimanındaki
enerji
b) Noise generated by airport b) Havalimanı yer hizmet araçları otomasyon sisteminden kaynaklı
ground service vehicles and ile havalimanına giriş çıkış yapan gürültü (jeneratörler,
kazanlar,
vehicles entering and exiting the araçlardan kaynaklı gürültü,
transformatörler vb.),
airport,
c)
Havalimanındaki
enerji c) Uçakların iniş, kalkış ve yer
c) Havalimanı yer hizmet araçları otomasyon sisteminden kaynaklı operasyonlarından kaynaklı gürültü.
ile havalimanına giriş çıkış yapan gürültü (jeneratörler,
kazanlar,
araçlardan kaynaklı gürültü,
transformatörler vb.),
d)
Havalimanındaki
enerji d) Uçakların iniş, kalkış ve yer
otomasyon sisteminden kaynaklı operasyonlarından kaynaklı gürültü.
gürültü (jeneratörler,
kazanlar,
transformatörler vb.),
e) Uçakların iniş, kalkış ve yer
operasyonlarından kaynaklı gürültü.

Tüm gürültü kaynakları her bir senaryo için kümülatif olarak değerlendirilmiş olup, en yakın duyarlı
yapılardaki gürültü seviyeleri hesaplanarak gürültü dağılım haritasında gösterilmiştir.
Modelleme çalışmasına göre, en yakın lojman da dahil olmak üzere en yakın duyarlı yapılarda
gündüz, akşam ve gece için hesaplanan gürültü seviyeleri ÇGDYY’de belirtilen limit değerlerden
düşüktür. Ayrıca, işletme aşamasında tüm duyarlı yapılardaki gürültü seviyesi artışları 3 dBA’yı
geçmemektedir.
Inşaat ve yıkım aşamalarından kaynaklı gürültü etkisinin kısa vadeli olması beklenmekte olup,
alınacak önlemler ile birlikte etkisi azaltılabilinecektir. Bu nedenle kalıcı bir etki beklenmemektedir.
Ayrıca, ÇSED Raporunda işletme aşamasında gürültü seviyesinin düşürülmesi için önerilen etki
azaltıcı önlemlerin uygulanması halinde, işletme aşamasından kaynaklı gürültü seviyesinin en yakın
duyarlı yapı üzerinde önemli bir kalıcı etkisi olması beklenmemektedir.

5.3. Jeoloji, Hidrojeoloji, Hidroloji ve Toprak Kalitesi
Proje Alanı Jeolojisi
Dalaman havalimanı deniz kenarında dalaman çayı ve kollarının geçtiği Holosen yaşlı yeni alüvyonal
düzlüklerde yer almaktadır. 2004 yılında yapılan 5 adet klasik etüd zemin sondajı sonuçları ÇSED
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Raporunda yer almaktadır. Sondaj çalışmalarında zeminin kil, silt ve kumdan oluştuğu görülmüştür.
Sondajların hepsinde yüzeyden 1.00 m. derinlikte yer altı suyuna rastlanmıştır.
Doğal Afet
Proje sahası, mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Deprem Bölgeleri
Haritasına göre 1. derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. 1. derece deprem bölgesi,
Türkiye'deki depremlerden etkilenme riski yüksek alanları temsil eder.
Proje Alanı Hidrojeolojisi
Proje alanında yer alan jeolojik birimler litolojik ve yapısal özelliklerine göre farklı geçirgenliktedirler.
Yer yer geçirimli seviyelerin bulunmasına karşın, havzadaki konumları nedeniyle hidrojeolojik yönden
önem taşımazlar.
Proje kapsamında, mevcut yeraltı suyu kalitesini belirlemek amacıyla, Eylül (2014) tarihinde Segal
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı tarafından ana kuyudan bir adet numune alınarak analizi
yapılmıştır.
Yeraltı Sularinin Kirlenmeye Ve Bozulmaya Karşi Korunmasi Hakkinda Yönetmelik (Resmi Gazete:
07.04.2012, 28257) yeraltu suyu kalitesinin korunması amacıyla kurallar içermektedir. Ancak, bu
yönetmelikte ve diğer yönetmeliklerde yeraltı suyu kalitesini belirleyen strandart değerler mevcut
değildir. Bu sebeple, yeraltı suyu numunesinin kimyasal ve fiziksel özellikleri Yüzey Su Kalitesinin
Yönetimi Yönetmeliği Ek-5, Tablo 5’e göre mukayese edilmiştir.
Analiz sonuçlarına göre, ana kuyudan alınan su numunesi genel olarak 1. Sınıf özellikleri
göstermektedir. Ancak, suyun kullanım alanlarına dağıtımından önce kum filtrasyonu, klorlama,
yumuşatma, aktif karbon filtrasyonu ve UV dezenfeksiyonu ünitelerini kapsayan bir ek arıtma sistemi
uygulanmaktadır.
Proje Alanı Hidrolojisi ve Taşkın Riski
Mevcut yüzeysel su kalitesini belirlemek amacıyla, Eylül (2014) tarihinde Segal Çevre Ölçüm ve
Analiz Laboratuvarı tarafından, arazi çalışmalarında ve uydu görüntülerinde en yakın yüzeysel su
yapısı olarak belirlenen Taşlı Çayından numune alınarak Yüzey Su Kalitesinin Yönetimi
Yönetmeliği’ne uygun olarak analizi yapılmıştır.
Analiz sonuçlarına göre, yüzeysel su numunesi genel olarak 1. Sınıf özellikleri göstermektedir. Yüksek
tuzluluk konstransyonu Taşlı Çayına deniz suyunun karıştığını göstermekte olup, çayın denize 700 m
uzaklıkta olduğu düşünüldüğünde beklenen bir sonuçtur. Ağır metal kosantrayonslarının büyük bir
çoğunluğu 1. Sınıf, bir kısmı ise 2. Sınıf özellik göstermekte olup, ağır metal kirliliği riskinin olmadığı
tespit edilmiştir. Hafif düşük çözünmüş oksijen konsantrasyonu ve oksijen doygunluğu su kaynağının
durgunluğundan olabilir.
Taşkın riskini azaltmak amacıyla havza sınırları içerisinde taşkın koruma amaçlı Akköprü Barajı inşa
edilmiştir. Ayrıca Dalaman Çayı üzerinde taşkın korum seddeleri yapılmıştır. Ayrıca, Sarısu Çayı
üzerinde makineli yatak düzenlemesi ile taşkınlara yeterli bir kesit düzenlenmesi; Tersakan çayında
da bir sel kapanı ve mevcut seddelerin yükseltilmesi ön inceleme aşamasındadır. Proje alanı
içerisinde yağmur suyu birikmesinden kaynaklı taşkın olayı beklenmemektedir. Şu anda, proje
alanındaki yağmur suyu, proje alanını çevreleyen drenaj kanallarıyla toplanarak kontrol edilmekte ve
Dalaman Çayına deşarj edilmektedir.
Proje Alanı Toprak Özellikleri
Arazi kullanım durumunu ve sınıfını gösterir Arazi Varlığı Haritasına göre Dalaman Havalimanı ve
çevresinde alüvyal toprak grubu yaygın olup, 3. Sınıf sulu tarım yapılmaktadır.
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Toprak kalitesini belirlemek ve proje alanı ve yakın çevresinde toprak kirliliği olup olmadığını
araştırmak amacıyla Segal Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı tarafından numune alınarak analizleri
yapılmıştır.
Ölçülen Toplam Petrol Hidrokarbon (TPH) değerleri yönetmelik sınır değerleri içerisinde olup, yeni iç
hatlar terminali alanında petrol kirliliği olmadığı belirlenmiştir. Nikel konsantrasyonunun ise sınır
değere göre büyük ölçüde yüksek olduğu belirlenmiş olum bunun birkaç sebebi olabilir. Jeolojik yapı
ve toprak oluşum prosesleri topraktaki nikel miktarını büyük ölçüde etkilemektedir. Ayrıca, kömürün ve
yakıtın yanması gibi antropojenik aktiviteler de nikelin atmosferik çökelmesine neden olabilir. Alkali
magma ya da volkanik kayadan oluşan topraklar da dahil olmak üzere bazı organik topraklar bu
metaldan yüksek oranda içermektedir. Ancak, yüksek nikel konstransyonunun sebebinin antropojenik
(uçak yakıtının yanması) olduğu tahmin edilmektedir. Yüksek nikel konsantrayonunun sebebini net
olarak anlayabilmek amacıyla, inşaat başlamadan once aynı noktada ve havalimanı içerisinde ve
dışında farklı noktalarda toprak analizi YDA tarafından yaptırılacaktır. Çok düşük konsantrasyonları
bile insan sağlığı üzerine önemli düzeylerde etki edebilen bir element olan Arsenik’in yapılan analizler
neticesinde mevcut koşullarda izin verilebilir sınırların altında olduğu görülmüştür. Bakır içeriği
toprakta kirlilik yaratacak düzeylerde değildir
Su Kaynaklarına ve Toprak Kalitesine Olan Etkileri
2004 yılında dış hatlar terminali için hazırlanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporuna göre, 1.00 m.
derinlikte yeraltı suyu bulunmaktadır. Bu sebeple, kazı ve inşaat ekipmanlarından olası yakıt sızıntısı
gibi inşaat ve yıkım aktivitelerinden dolayı yeraltı suyu kalitesi olumsuz olarak etkilenebilir. İşletme
aşamasında ise yer altı suyu ve toprak kalitesine olumsuz etkisi olabilecek potansiyel etmenler yakıt
sızıntısı, atıksu deşarjı ve taşkın riskidir.
Yakıt depolama tankları yakıt sızıntı/dökümesi ihtimaline karşın beton kaplama yüzey üzerinde yer
almakta olup, beton zemin üzerinde drenaj kanalları bulunmaktadır. Ayrıca, yakıt uçaklara yakıt
hidrant sistemi ile iletilmekte olup sıralanan sebepler yüzünden toprak ve yeraltı suyu kirlenmesi
beklenmemektedir.
Önerilen etki azaltıcı önlemlerin uygulanması ile yüzeysel su, yeraltı suyu ve toprak üzerine ihmal
edilebilir seviyede kalıcı etki olması beklenmektedir.

5.4. Ekoloji
ÇSED çalışmaları kapsamında proje sahası ve yakın çevresi ile ilgili fitoekolojik değerlendirme,
faunistik değerlendirme, zirai açıdan değerlendirmeler yapılmıştır. Alanın flora ve fauna türlerini tespit
etmek amacıyla biyolog tarafından arazi çalışmaları ve tür örneklemeleri gerçekleştirilmiş ve
çalışanlarla görüşmeler yapılmıştır.
Flora
Proje kapsamında, proje alanı ve çevresindeki mevcut biyoçeşitlilik, bölgedeki habitat türleri, inşaat
çalışmalarının flora üzerindeki etkisi, projeden etkilenebilecek ender, lokal endemik yada tehlike
altındaki türler, etki azaltım yöntemleri tartışılmıştır. Çalışma sonucunda, proje alanında endemik flora
türünün olmadığı belirlenmiştir.
Fauna
Proje kapsamında, proje alanı ve çevresindeki kurbağlar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler incelenmiş
ve endemik, nadir veya tehlike altında olan hayvan türü tespit edilmemiştir. Çalışmalar literatür
araştırması ve saha araştırmaları şeklinde yürütülmüştür.
Proje alanındaki fauna türleri incelendi ve 6 türün hassas ve nadir tür olduğu belirlendi. Bunlar:
Trionyx triunguis, Rhinolophus ferrumequinum, Myotis capaccinii, Ablepharus chernovi, Meles meles
and Dryomys nitedula türleridir. Bu türler literatür ve saha araştırmaları sonucunda belirlenmiştir.
Kuş göç yolları incelendi ve en yakın kuş göç yolunun Ege denizinden gelerek proje sahasının
güneyinden geçerek Akdeniz üzerinden devam ettiği belirlendi. Haziran 2010 yılında Hacettepe
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Üniversitesi tarafından yapılan “Dalaman Havalimanı Vahşi Hayat ve Kuş Yönetimi Haritalama
Çalışması”na göre Dalaman Havalimanı sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde görülen ana kuş
aktivitelerinin olduğu “ana” ya da “tali” göz güzergahları üzerinde yer almamaktadır. Kuşlarla ilgili
yönetim ve önlem alma sorumluluğu DHMİ’ye ait olup gerekli önlemler DHMİ Vahşi Hayat ve Kuşların
Yönetimi Yönergesine göre yapılmaya devam edecektir.
Korunan Alanlar
Yasal bir kurum olan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ve sivil toplum örgütü olan Doğa
Derneği tarafından belirlenen korunan alanlara göre proje alanı değerlendirilmiştir.
Proje alanının belirli bir bölümü Dalaman sulak alanları sınırları içerisinde kalmaktadır. Sulak alan için
kalan alanlar Dalaman Havalimanının askeri amaçla kullanılan bölümleridir. Bu alanlar, yeni iç hatlar
terminali projesi kapsamında inşaat ve işletme dönemlerinde kullanılmayacak alanlardır.
Fethiye-Göcek Özel Koruma Alanı Dalaman Havalimanına yaklaşık 1,4 km uzaklıktadır ve planlanan
yeni iç hatlar binasına yaklaşık 3,5 km uzaklıktadır. Özel koruma alanında proje bağlı olumsuz etki
olmayacaktır.
Buna ek olarak, proje sahası önemli biyoçeşitlilik alanları, önemli kuş alanları ve önemli bitki alanları
bakımından değerlendirilmiştir. Mevcut Dalaman Havalimanı Dalaman Ovası Önemli Biyoçeşitlik Alanı
içerisinde bulunmaktadır. Dalaman Ovası Doğa Derneği tarafından önemli bitki alanı olarak
belirlenmiştir. Proje alanına yakın önemli kuş alanı bulunmamaktadır. Proje alanına en yakın önemli
kuş alanı yaklaşık 16 km uzaklıktadır. Yeni iç hatlar terminali mevcut havalimanı içerisinde yapılacak
olup inşaat, yıkım ve işletme aşamalarında olumsuz etki beklenememektedir.
Ekoloji Üzerindeki Etkiler
Mevcut Dalaman Havalimanının işletilmesi göz önünde bulundurulduğunda, ekoloji üzerindeki en
önemli etki uçakların iniş ve kalkış sırasında çıkaracağı gürültüdür (kuşlar üzerinde). Planlanan yeni iç
hatlar terminal projesinin inşaat ve yıkım aşamalarında ekosistemi olumsuz etkileyecek acil bir durum
ön görülmemiştir. Ancak, uçakların iniş ve kalkışları sırasında uçak kuş çarpışmaları meydana
gelmektedir. Dalaman Havalimanındaki mevcut bilgiye göre yıllık yaklaşık 10-12 uçak kuş kazası
meydana gelmektedir. Benzer kazaları azaltmak ve önlemek için DHMİ Vahşi Hayat ve Kuşların
Yönetimi Direktifine uyulacaktır.
İnşaat ve yıkım dönemleri için önerilen önerilere uyulması durumunda ekoloji üzerinde kalıcı etki
beklenmemektedir. Özellikle, işletme aşamasında kuşlarla ilgili alınacak önlemler uçak kuş kazaları
gibi olumsuz etkilerin oluşmasını engelleyecektir.

5.5. Trafik ve Ulaşım
İnşaat ve yıkım aşamalarında çalışacak personelin taşınması ve inşaat malzemelerinin taşınması
trafik yükünde bir artışa sebep olacaktır. Dalaman Havalimanı Yolundaki (D555-11 Devlet Yolu)
mevcut trafik hacmi verileri kullanılarak inşşat ve yıkım aşamalarının trafik yükünü %0,99 oranında
arttıracağı tespit edilmiştir. İnşaat trafiği belirlenen güzergah ve ana karayolu üzerinde olacaktır.
Böylece, mevcut yüksek trafik hacmi sebebiyle projeden kaynaklı trafiğin düşük ölçüde önemli etkisi
olacaktır. Etki azaltıcı önlemlerin uygulanması halinde kalıcı etkinin ihmal edilebilir seviyede olacağı
öngörüşmüştür. İnşaat ve yıkım aşamaları için Trafik Yönetim Planı hazırlatılacaktır.
Işletme aşamasında, iç hatlar terminalinin yeni kapasitesinin havalimanı ulaşım yollarında artışa
sebep
olacağı
beklenmektedir.
Yolcuların
projeye
bakış
açılarını
anlamak
ve
havalimanına/havalimanından ulaşımda tercih ettikleri ulaşım metodunu anlamak amacıyla bir anket
çalışması yapılmıştır. Anket sonuçlarına göre, yolcuların %24’ü hususi araç, %49’u otobüs/servis,
%7’si araç kiralama, %20’si taksi seçeneğini tercih etmektedir. Yolcuların mevcut terminale ulaşımda
çoğunlukla toplu taşıma araçlarını tercih ettiğin ve bu tercihin yeni terminalin işletmeye alınmasıyla
birlikte devam edeceği düşünülerek yolcu trafiğindeki artışın düşük olacağı öngörülmüştür.
HAvalimanı sınırları içerisinde ve dışında mevcut bir trafik yükünün olduğu da hesaba katılarak, yolcu
trafiğindeki artışın ihmal edilebilir seviyede olacağı belirlenmiştir. Projenin işletme aşaması için Trafik
Yönetim Planı hazırlatılacaktır.
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5.6. Atık ve Tehlikeli Maddelerin Yönetimi
İnşaat, işletme ve yıkım aşamaları için atıkların cinsi, etkisinin önemi, yönetimi ve bertaraf yöntemleri
ÇSED Raporunda değerlendirilmiştir. Her bir aşamada uygulanacak etki azaltıcı önlemler de ÇSED
Raporunda yer almaktadır. Ayrıca, asbestos içerikli atıkların yönetimi hakkında ayrı bir bölüm de yer
almaktadır.
İnşaat/yıkım aşamalarında oluşacak atıklar aşağıda verilmiştir:









Katı Atık (evsel katı atık, ambalaj atıkları)
Hafriyat ve yıkıntı atıkları (kullanılmış kablolar, metal parçalar, kırık cam, çelik, beton, tuğla,
çini ve seramik karışımı vb.)
Tehlikeli Atık (boş boya ve kimyasal kapları, kontamine ekipmanlar, atık akümülatör ve piller)
Atık Yağ
Tıbbi Atık
Çamur (atıksu arıtma tesisinden kaynaklı)
Ömrünü tamamlamış lastikler
Asbestos Içerikli Atık

İşletme aşamasında oluşacak atıklar aşağıda verilmiştir:








Katı Atık (terminallerden ve uçaklardan gelen evsel katı atık/ambalaj atıkları)
Tehlikeli Atık (atık flüoresanlar, atık bakım yağı, atık kimyasal ambalajları, atık akümülatör ve
piller, mekanik ve elektrik sistemlerinin makım ve onarımından kaynaklı diğer atıklar)
Çamur (atıksu arıtma tesisinden kaynaklı)
PAT (Pist-Apron-Taksirut) Saha Atığı (pist, apron ve taksi yolunun temizlik işlemlerinden
kaynaklı FOD (Yabancı Obje Zararı) ve uçak lastik atıkları)
Ömrünü tamamlamış lastikler
Uçak Lastik Kalıntısı (uçakların iniş yaptığı aşamada lastiklerin yere değmesi aşamasında
oluşan lastik atıklar)
Tıbbi Atık (yolcu ve personel sağlık merkezi and)

Inşaat ve yıkım aşamaları için Atık Yönetim Planı hazırlanacak ve mevcut Atık Yönetim Planı projenin
operasyonel ömrü boyunca uygulanacak ve güncellenecektir.
Atık Yönetim Planlarının hazırlanması ve uygulanması halinde kalıcı etki ihmal edilebilir seviyede
olacaktır.
Tehlikeli Maddeler
Inşaat/yıkım faaliyetleri ve ısı ve güç merkezleri dahil olmak üzere terminal binalarının işletilmesi
esnasında birçok tehlikeli madde kullanılacaktır. Bunlardan bazıları:






Jeneratörlerin işletilmesinde kullanılacak dizel yakıt,
Bakım işlemlerinde kullanılacak kayganlaştırıcılar ve hidrolik yağlar,
Atıksu arıtma tesisi işletmesinde kullanılacak asit, kostik ve klor,
Kapalı su devrelerinde tıkanma önleyici maddeler,
Onarım amaçlı çözücüler ve boyalar vb.

Tehlikeli maddelerin kullanımı ve depolanması hususlarında uygulanacak güvenlik önlemlerini içeren
yerel ve uluslararası standartlara uygun bir Tehlikeli Madde Yönetim Planı hazırlanacaktır. Söz
konusu planın hazırlanması ve mevut atık yönetim planının kullanımlası halinde kalıcı etkinin ihmal
edilebilir düzeyde olacağı öngörülmektedir.
Asbestos Analizi ve Bertarafı
Mevcut iç hatlar terminali yapısında asbestos bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla
asbestos analizi ve yönetimi konusunda uzman ve akredite bir kuruluştan hizmet alınmıştır.
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Akredite kuruluş tarafından yapılan saha çalışmaları sonucunda Envanter Raporu oluşturulmuştur.
Söz konusu rapor asbest kaynakları, risk değerlendirmesi, alınması gereken önlemler ve çevre, sağlık
ve güvenlik açısdından önerileri içermektedir.
Iç hatlar ve yardımcı binalarda yapılan asbestos malzeme araştırması sonucunda numuneler alınarak
analizlerinin yapılması amacıyla yetkili laboratuvara gönderilmiştir. Numuneler üzerinde yapılan
analizler sonucunda bazı numunelerde asbestos içeriği tespit edilmiştir.
Yıkım aşamasında, ÇSED raporunda belirtilen etki azaltıcı önlemlerin alınması halinde, projenin
asbestostan kaynaklı büyük bir etkisi beklenmemektedir.

5.7. Su Temini ve Atıksu
İçme ve kullanma suyu Dalaman Havalimanı içerisinde yer alan nana kuyudan sağlanmaktadır. Ayrıca
şu aşamada kullanılmayan bir yedek kuyu da mevcuttur. Içme ve kullanma suyu ihtiyacı
şişe/damacana sulardan ve kuyudan sağlanacaktır. Yeni iç hatlar terminalinin inşasından sonra da
ana kuyunun kullanılması planlanmaktadır. Söz konusu kuyular için DSİ 21. Bölge Müdürlüğünden
alınmış kuyu kullanım izinleri mevcuttur.
Havalimanı işletilmesinden kaynaklı evsel atıksu, 500 m 3/gün kapasiteli mevcut atıksu arıtma
tesisinde arıtılarak dezenfeksyion işlemi sonucunda bahçe sulamada kullanılmaktadır. Arıtılmış atıksu
analizleri aylık olarak yapılmakta olup, son analizdeki KOİ, BOİ, AKM ve pH değerleri Türk mevzuatı,
IFC standarları ve EU Kentsel Atıksu Direktifi sınır değerlerinin altında kalmaktadır. Ayrıca, atıksuyun
Dalaman Çayına deşarjı hususunda 08.05.2013 tarihinde Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden
alınan ve 5 yıl geçerlilik süresi bulunan Çevre Izni belgesi mevcuttur.
Mevcut atıksu arıtma tesisi inşaat ve yıkım aşamalarında da kullanılacaktır. Inşaat ve yıkım
aşamalarında su, personelin ihtiyaçları vet oz bastırma işlemleri için kullanılacaktır. Atıksu ise
personel/yolcu kullanımından ve havalimanı işletmesindeki temizlik aktivitelerinden kaynaklanacaktır.
Arıtılan atuksu düzenli olarak izlenecek ve Yüzeysel Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve Yüzeysel
Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği ile uygunluğu sağlanacaktır. Gerekmesi
durumunda, yeni iç hatlar terminali işletilmeye başlandığında Çevre İzni yenilenecektir.
Kalıcı etki değerlendirilmesi yapılmış olup, sıvı atıkların yönetimini içeren Atık Yönetim Planının
projenin operasyonel ömrü boyunca uygulanması ve güncel tutulması halinde kalıcı bir etkinin ihmal
edilebilir seviyede olacağı belirlenmiştir.

5.8. Sosyo-Ekonomi
Bölgenin sosyo ekonomik özellikleri idari bölümler ve yönetiim, demografi, etnisite, din ve dil, istihdam,
geçim ve ekonomi, sağlık, eğitim, ulaşım altyapısı, turizm ve kültürel faaliyetler ve hassas gruplar
başlıkları altında Muğla İli, Dalaman İlçesi ve yakın yerleşimler bazında değerlendirilmiştir. Mevcut
durum çalışmaları literature araştırmaları, kamu kurum berileri ve arazi çalışmalarına dayanmaktadır.
ÇSED çalışmaları kapsamında, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesinden Prof Dr. Suavi Aydın
tarafından sosyal etki değerlendirme çalışması yürütülmüştür. Çalışma kapsamında proje alanı ziyaret
edilmiş ve röportaj, gözlem ve anket metodları uygulanmıştır. Röportajlar paydaşlar ve ilgili gruplar ile
yürütülmüş, anket çalışmaları ise Dalaman Havalimanını kullanan Türk ve yabancı yolcular üzerinde
uygulanmıştır.Türkçe, İngilizce ve Rusça olmak üzere her bir dilde 50 adet anket hazırlanarak
doldurulması sağlanmıştır. Araştırma sonucunda, yolcuların havalimanı kapasitesinin artışı
konusunda olumlu görüş verdiklerini ve iç hat terminalini kullanan yolcuların özellikle kapasite artışının
gerekliliği konusunda görüş verdiği tespit edilmiştir.
ÇSED hassas grupları engelli insanlar, aile resinin kadın olduğu gruplar, yaşlılar ve çocuklar olarak
tanımlamıştır. IFC PS1 ve EBRD PK10’a uygun olarak projeden doğrudan veya olumsuz etkilenen
paydaşlardan Paydaş katılım sürecine diğer katılımcılar gibi katılamayacak hassas paydaşlar için
özen gösterilecektir. Engellilere yönelik uygulamalar detaylı olarak açıklanmıştır.
ÇSED kapsamında değerlendirilen sosyal etkiler aşağıda özetlenmiştir.
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İstihdam Olanağı
İnşaat aşamasında çalışacak personel sayısı, inşaat işlemlerine gore değişkenlik gösterecektir.
Personel seçiminde bölgede yaşayan insanlara öncelik verilecek ve bu personellere kendi evlerinde
kalma olanağı sunulacaktır. İnşaat ve yıkım aşamalarında kadınların uygun pozisyonlarda istihdam
edilmesi hususunda gayret gösterilecektir. İnşaat aşamasında çalışacak personel için bir şantiye
oluşturulavaktır. Bu alan için dış hatlar terminalinin kuzeybatısı seçilmiştir.
Oluşturulacak istihdam olanağı ile birlikte proje alanı yakın çevresindeki göç miktarının azalması
beklenmektedir.
Yeni iç hatlar terminalinin işletmeye alınması ile birlikte iç hatlar terminalinde çalışan sayısının 264
kişiye, iç ve dış hatlarda çalışan toplam kişi sayısının ise 663 kişiye ulaşması beklenmektedir. İşletme
aşamasında kadınların uygun pozisyonlarda istihdam edilmesi hususunda gayret gösterilecektir.
Çalışan personelin büyük bir kısmı kalıcı olarak istihdam edilmekte olup, yaz sezonunda ilave
personel istihdam edilmektedir.
Personel yönetim prosedürleri; Personel prosedürü, Seçme Yerleştirme Prosedürü, Personel Disiplin
Kuralları, İşten Ayrılma Prosedürü uygulanacaktır.
İş Sağlığı ve Güvenliği Riskleri
İnşaat aktivirleri çalışan işçiler üzerinde belli sağlık ve güvenlik riskleri oluşturacaktır. Bu riskler ağır
ekipman kullanımından kaynaklı fiziksel tehlikeler, takıla ve düşme tehlikeleri, toz, gürültü, ısı ve
titreşime maruz kalma, düşebilecek objelerden kaynaklı risk ve yakıtların ve kimyasalların
kullanımından kaynaklı kimyasal risklerdir. Bu riskerin tamamı dikkatli bir şekilde yönetilmelidir.
Şirketin çalışanları ve yüklenici ile iyi bir çalışan-yönetici ilişkisi yaratbilmek ve sürdürebilmek için işçi
hakları dikkate alınmalıdır.
Havalimanı işletmesindeki iş sağlığı ve güvenliği konuları öncelikle gürültü, fiziksel ve kimyasal
tehlikeler içerir.
Olası fiziksel tehlikeler ve azaltıcı önlemler ATM tarafından hazırlanan Makro Planda
detaylandırılmıştır. TS (OHSAS) 18001 Standardına uygun olarak hazırlanmış İş Sağlığı ve Güvenliği
Yönetimi Sistemi oluşturulmuştur. Bu çerçevede gerekli kaynaklar sağlanmış, eğitimler düzenlenmiş,
dokümanlar hazırlanarak ilgili personellere dağıtılmış, amaçlar belirlenmiş ve uygulamanın devamlılığı
sağlanmıştır.
Toplum Sağlığı ve Güvenliği
İnşaat sahasının ve inşaat nedeniyle oluşacak hareketliliğin mevcut havalimanı kampüsü içinde
olması nedeniyle, projenin etki alanı olarak tanımladığımız sosyal ve ekonomik çevre ile inşaat sahası
arasında temas çok sınırlıdır. Bu nedenle bu sosyal ve ekonomik çevreyi tehdit edecek toplum
güvenliği riski söz konusu değildir. Ayrıca Havalimanı 1981 yılından beri uluslararası düzeyde hizmet
vermektedir. 1981 yılından bu yana havalimanı bölgedeki yerleşimler, sosyal koşullar ve iktisadî yapı
ile eklemlenmiş durumdadır. Kapasite artışının bu eklemlenme içinde değerlendirilmesi gerekir. Bu
nedenle projenin özel ve beklenmedik etkiler yaratması söz konusu değildir.
İşletme aşaması için ise toplum sağlığı ve güvenliği planı oluşturulacaktır. Bu planın amacı, Milli Sivil
Havacılık Güvenlik Programı’nın güvenlik önlemlerini ve prosedürlerini gerçekleştirmek ve personel
terminaller, sivil havacılık birimleri, uçak ve ekipman karşı yapılabilecek yasadışı müdahalelere engel
olarak Dalaman Havalimanı güvenliğini sağlamaktır.
İşçi Akını
Proje kapsamında istihdamdan kaynaklı nüfus büyümesi ve buna bağlı olarak bölgenin gelir
düzeyinde artış beklenmektedir. Nüfus büyümesi ve gelir artışına parallel olarak proje alanı ve yakın
çevresindeki göç oranında düşüş öngörülmektedir. Bu sebeple, bölgedeki işçi akını yerel hizmet
servislerine yük bindirebilir ve sosyal çatışmaya neden olabilir.
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Proje kapsamında Personel Davraniş Ilkeleri ve Şantiye Disiplini Prosedürü hazırlanmıştır. Bu plan,
yerel halka etkileşime ilişkin normlara ek olarak işyerinde davranışa ilişkin beklentileri içermektedir. Bu
doküman oryantasyon eğitimin bir kısmını oluşturacaktır. Ayrıca IFC EHS kılavuzunda belirtilen tüm
sağlık ve güvenlik riskleri proje ömrü boyunca düzgün bir şekilde yönetilecektir.
Ekonomi Üzerinde Etkiler
Lokal ekonomi üzerinde etkileri düşünüldüğünde, proje alanının etrafının TİGEM arazileri ile çevrili
olması sebebiyle bölge ekonomisini oluşturan tarım ve hayvancılık üzerinde projeden kaynaklı kayda
değer olumsuz etkilerin olması beklenememektedir. Havalimanında taşımacılık hizmetini yürüten
kendi hesabına çalışan insanlar (taksi sürücüleri, otobüs hizmetleri, ring, vb.) mevcut park alanlarının
inşaat başlamadan yeni bir alana taşınacak olması sebebiyle projeden olumsuz olarak
etkilenmeyeceklerdir. Ayrıca, Trafik Yönetim Planı onların haklarını ve işlerini göz önünde
bulunduracak ve olumsuz durumların önüne geçilecektir.
Öngörülen olumsuz etkilerin yanı sıra, yetkinliklerine göre yerel insanlardan istihdam yapılacak olması
sebebiyle bölgede gelir düzeylerinde kayda değer düzeyde artış beklenmektir. Ayrıca, yerel
ürünlerden ve hizmetlerden (inşaat malzemeleri, yiyecek, konaklama, taşıma, vb.) faydalanılacak
olması sebebiyle yerel ekonomiye ayrıca katkıda bulunulacaktır.
İşletme aşamasında, Muğla bölgesinde daha fazla uçuş olacak olması sebebiyle yıllık 7 milyon
yolcuya hizmet edilebilecektir. Ayrıca, gelişen havacılık endüstrisine ve turizme örnek olarak, yeni iç
hatlar terminal binasından daha yeni teknoloji ve hizmet sunulabilecektir.
Havalimanındaki kapasite artışına göre, mevcut durumdan daha fazla istihdam yaratılarak yerel
ekonomiye katkı sağlanacaktır.
Önerilen proje, mevcut iç hatlar ve dış hatlar işletmelerinde iş kaybı ve/veya ekonomik yer değiştirme
gibi olumsuz etkilere yol açamayacaktır. Mevcut iç hatlar ve dış hatlar terminallerinde çalışmalar
sadece daha modern iş ortamında devam etmekle kalmayacak ayrıca istihdam sayısında da artış
sağalaycaktır. Her hangi bir çalışan projeden kaynaklı olarak işini kaybetmeyecektir.
22.07.2014 tarihinde YDA ve DHMİ imtiyaz sözleşmesi imzalamıştır ve anlaşma gereği
havalimanındaki bütün kafe ve marketler iç hatlar terminali işletildiği sürece haklarını koruyacaklardır.
Ayrıca, DHMİ ile imzalanan bütün kiralama sözleşmeleri YDA ile imtiyaz sözleşmesi imzalanmasıyla
iptal olmuştur. YDA mevcut iç hatlar terminalindeki tüm kiralık işletmelerle anlaşma çalışmaları
yürütmekte olup bazıları ile yenileme anlaşmalarını imzalamıştır ve mevcut iç hatlar terminali yıkılana
kadar devam edilecektir. Yenileme görüşmeleri anlaşmaya varılmayan işletmelerle devam edecektir.
Yeni iç hatlar terminali açıldığında mevcut kiralama sözleşmeleri otomatik olarak iptal olacaktır ve
YDA’nın her hangi bir tazminat ödeme zorunluluğu bulunmamaktadır. Mevcut kiracılarla yeni iç hatlar
binasının durumuna göre yeni sözleşmelerin imzalanması değerlendirilecektir.

5.9. Kültürel Miras
Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne resmi bir başvuru yapılarak proje
alanında korunması gereken herhangi bir kayıtlı tarihi, arkeolojik, orada kentsel sit alanı
bulunmadığına dair resmi bir yazı telmin edilmiştir. Bu nedenle kültürel miras üzerinde herhangi bir
etki beklenmemektedir. Proje inşaatı sırasında herhangi bir kültürel varlığın bulunması durumunda
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na uygun olarak Arkeolojik Rastlantısal
Buluntu Planı uygulanacaktır.

5.10.

Görsellik ve Peyzaj

ÇSED kapsamında, Dalaman Havalimanının mevcut ve önerilen görüntüleri verilmiş olup, görsellik
açısından tasarım krtilerleri açıklanmıştır. Sonuç olarak, inşaat/yıkım aşamalarının kısa vadeli oluşu,
alanın herhangi bir korunan alanda kalmadığı ve türlerin bölgede ve ilçede geniş yayılışlı oluşu
gözetilerek, flora kaybından kaynaklı önemli ölçüde görsel etki oluşumu beklenmemektedir.
Inşaat/yıkım işlemlerinin tamamlanmasının ardından Peyzaj Projesi doğrultusunda peyzaj çalışmaları
gerçekleştirilerek porje alanına çekici bir görünüm kazandırılacaktır. Yeni terminal binası, mevcut
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havalimanı içerisinde yer almasından dolayı mevcut peyzaj özelliklerinde önemli ölçüde bir değişiklik
olması beklenmemektedir.

6. Danışma
Bu bölüm, yerel yönetmeliklerle aynı doğrultuda olan uluslararası standartların parçası olarak
gerçekleştirilen danışma faaliyetlerini ve uluslararası standartlar doğrultusunda ÇSED kapsamında
gelecekte yapılacak katılım faaliyetleri ile ilgili bilgileri içerecektir. Bu bölüm Paydaş Katılım Planı
(PKP) baz alınarak hazırlanmıştır.
Paydaş Tanımı
Paydaş tanım ve analizi projenin en önemli adımları arasındadır. Bu çerçevede, ele alınması gereken
özel yönetim konuları, paydaş tanımlama ve analiz, planlama sürecinde yer alacağı sosyal ve
kurumsal bağlamda temel bir anlayış sağlar.











Tablo 2. Kilit Paydaş Kişi ve Kurumlar
Kilit Paydaş Kurumlar
Paydaşlar
Geniş bir yelpazede hükümet ve Devlet Kurumları ve Ticari Kuruluşlar:
 Muğla Valiliği
bağlı kurumlar
 Muğla Büyükşehir Belediyesi
Yerel Kişiler,
 Dalaman Valiliği
 Dalaman ve diğer yakın
 Dalaman Belediyesi
yerleşim
yerlerinde
 Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü
yaşayanlar
(Şerefler
ve
 Karayolları Genel Müdürlüğü 131. Şube Şefliği
Kapukargın Köyleri)
 Muğla Valiliği çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
 Hassas insanlar
 Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Havalimanını kullanan müşteriler
 Orman ve Su işleri Bölge Ofisi
Perakendeciler ve havaalanı için
 Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü
hizmet sağlayan diğer tedarikçi
 TİGEM Dalaman İşletme Müdürlüğü
firmalar
 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
İşçiler (proje sahibi ve alt
 Muğla Ticaret ve Sanayi Odası
taşeronlar için çalışanlar)
 Şerefler ve Kapukargın Köy Muhtarları
Turizm, hizmet, tarım gibi yerel iş
 Perakendeciler ve havaalanı için hizmet sağlayan diğer
ve ekonomi sektörleri
tedarikçi firmalar
Kitlesel medya ve iletişim ağı
 Bölgede Turizm ve Hizmet Sağlayan Firmalar
Sivil Toplum Örgütleri (STK)
İnsanlar:
 Muğla ili sakinleri
 Dalaman ilçe sakinleri
 Şerefler köyü sakinleri
 Kapukargın köyü sakinleri
 YDA ve Taşeron firmanın çalışanları
 Havalimanı müşterileri ve yolcular
Diğerleri:
 Sivil Toplum Örgütleri (Meslek odaları, doğa koruma
toplulukları, ticaret ve turizm odaları,vb.) ve yerel medya

Projece Danışma Faaliyetleri ve Sonuçları
Ana katılım takvimi PKP de verilmiştir. Gelecek katılım faaliyetleri “canlı” olarak kabul edilmeli ve bazı
faaliyetlerin belirli zamanlamaları hakkında daha detaylı bilgi ilerledikçe güncellenecektir.
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme kapsamında yürütülen Paydaş katılım faaliyetleri aşağıda
listelenmiştir;



Projeyi anlatmak ve paydaşlardan gelecek fikir, öneri ve şikâyetleri dinlemek amacıyla bire bir
görüşmeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, Muğla Büyükşehir Belediyesine, Dalaman Belediyesine,
Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel
Müdürlüğü’ne yazılı ve/veya sözlü olarak görüş sorulması
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Havalimanını kullanan yolculara Türkçe, İngilizce ve Rusça olarak anketler dağıtıldı ve
Dalaman Havalimanı ve yenileme projesiyle ilgili düşünceleri alındı
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu (ÇSED), Paydaş Katılım Planı, Teknik
Olmayan Özet ve Çevresel ve Sosyal Yönetim ve İzleme Planı hazırlanmıştır ve bu
dokümanlar halk ile paylaşım için yayımlanacaktır.

Gözden geçirme süreci tamamlandıktan sonra tüm öneri ve şikâyetler alınacak ve ilgili olanlar taslak
Nihai ÇSED raporu ve eklerine dâhil edilecektir. Nihai ÇSED, Teknik Olmayan Özet, PKP ve ÇSAP
dokümanları YDA’nın internet sitesinde yayımlanacaktır. Buna ek olarak, bu dokümanlar inşaat
süresince inşaat alanında ve işletme süresince tesiste bulundurulacaktır.
Bu belgelerin açıklanması ile ilgili bilgiler yerel ve ulusal düzeyde gazateler, halka açık panolar ve
belediye ve muhtarların duyuru panoları aracılığıyla geniş bir şekilde duyurulacaktır. Danışma süresi 2
hafta olacaktır.
Paydaşların yorumlarını aşağıda verilen iletişim noktaları aracılığıyla bildirmeleri mümkün olacaktır;
YDA HAVALiMANI YATIRIM VE İŞLETME A.Ş.
İlgili Personel : Bilge Barut SUBAŞI
(İnsan Kaynakları Müdürü ve Kalite Sistem Müdürü)
Adres
: ATM Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali 48780 Dalaman / MUĞLA
Telefon
: +90 (0252) 792 55 55 Fax: +90 (0252) 792 55 65
e-mail
: info@atmairport.aero / bilge.barut@atmairport.aero
Web
: www.atmairport.aero
MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD. ŞTİ.
İlgili Personel : Emre DÖLEK (Çevre Danışmanlık Müdürü)
Adres
:Şehit Cevdet Özdemir Mah. Öveçler 4. Cad.1351.Sokak No: 1/7
Çankaya/ANKARA
Telefon
: +90 (312) 479 84 00 Fax: +90 (312) 479 84 99
e-mail
: mgs@mgsmuhendislik.com / emre@mgsmuhendislik.com
Web
: www.mgsmuhendislik.com

Proje Şikayet Mekanizması
İyi bir iş uygulamasının bir parçası olarak, paydaş kaygı ve şikâyetlerini almak ve uygun biçimde
değerlendirip cevaplamak amacıyla inşaat ve işletim süresi için bir mekanizma geliştirilmiştir.
Proje kapsamında, şikâyet mekanizmasının amaçları aşağıda listelenmiştir:




Projeden etkilenen ya da proje ile ilgilenen paydaşlara (halk ve çalışanlar) iletişim
kanalı sağlamak
Şikâyetlere yazılı (uygulanabilir olduğunda sözlü ) olarak cevap vermek
Gündeme gelen tüm şikâyetleri takip etmek ve kayıt altına almak

Havalimanı işletmesi için kullanılan mevcut bir Şikâyet Mekanizması vardır. Havalimanında yer alan
danışma noktalarına ek olarak, Dalaman Havalimanı iletişim bilgileri internet sitesinde yer almaktadır.
Ayrıca, paydaşların şikâyetlerinin alınması ve cevaplanması için Şikâyet formu kullanılır ve terminal
içerisinde bir şikâyet kutusu bulunmaktadır.
İnşaat aşamasından önce, İnsan Kaynakları Müdürü halkı bilgilendirme, şikâyet gibi konuları içeren
paydaş katılımı yönetimden sorumlu olarak tayin edilecektir. Şikâyet sürecine olan ilgiyi arttırmak
amacıyla şikâyet mekanizması ile ilgili bilgilerin duyuruları belediyeler ve muhtarlıkların makamlarında
ve proje şirketinin internet sitesinde yer alacaktır. Dalaman Yeni İç Hatlar Havalimanı Terminal Binası
Projesi için kullanılacak şikâyet formları ve şikayet mekanizması Paydaş Katılım Planında ayrıntılı bir
şekilde yer almaktadır.
Şikâyet yönetimini etkili bir şekilde gerçekleştirebilmek için bütün şikâyetlerin yazılı kaydı tutulacaktır.
Ve tüm kişilerden gelen şikâyetlerin ayrıntılı bir şikâyet kaydı oluşturulacaktır. Kayıtlar, şikâyet tarihini,
alınan izleme faaliyetlerini, nihai sonucu ve bu kararın şikâyetçi olan kişilere nasıl ve ne zaman
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ulaştırıldığını bilgilerini içerecektir. Proje süresince oluşacak herhangi bir şikâyet veya soru iki bölüm
tarafından yönetilecektir. Çalışanlarla ilgili şikâyetler İnsan Kaynakları Bölümü tarafından
yönetilecektir. Proje performansıyla ilgili şikâyetler Halkla İlişkilerden sorumlu bölüm tarafından
yönetilecektir.
Çalışan Şikayetleri;
İlgili Personel
Adres
Telefon
e-mail
Web

: Bilge Barut SUBAŞI
(İnsan Kaynakları Müdürü ve Kalite Sistem Müdürü)
: ATM Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali 48780 Dalaman / MUĞLA
: +90 (0252) 792 55 55 Fax: +90 (0252) 792 55 65
: info@atmairport.aero / bilge.barut@atmairport.aero
: www.atmairport.aero

Projeyle İlgili Şikayetler
İlgili Personel
Adres
Telefon
e-mail
Web

: Halkla İlişkiler Sorumlusu (belirlenecek)
: ATM Dalaman Havalimanı Dış Hatlar Terminali 48780 Dalaman / MUĞLA
: +90 (0252) 792 55 55 Fax: +90 (0252) 792 55 65
: info@atmairport.aero / bilge.barut@atmairport.aero
: www.atmairport.aero

İzleme ve Raporlama
Paydaş Katılımı izlemesi danışma ve bilgilendirme çalışmalarının etkili olup olmadığının ve özellikle
paydaşlarla etkili bir bilgi alışverişinin yapıldığının anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Paydaş Katılım
Planı proje süresi boyunca yılda en az bir kere revize edilecek ve güncellenecektir.
İzlemenin içeriğini aşağıdaki maddeler oluşturmaktadır;




Paydaş Katılım Planının uygulanmasının denetimi
Katılım faaliyetlerinden alınan geribildirimlerin takibiyle katılım faaliyetlerinin etkileri ve
beklentileri yönetmedeki etkinliğinin izlenmesi
Alınan şikâyetlerin izlenmesi

Paydaş Katılımı izlemesi danışma ve bilgilendirme çalışmalarının etkili olup olmadığının ve özellikle
paydaşlarla etkili bir bilgi alışverişinin yapıldığının anlaşılabilmesi açısından önemlidir. Paydaş Katılım
Planı proje süresi boyunca yılda en az bir kere revize edilecek ve güncellenecektir.
İzlemenin içeriğini aşağıdaki maddeler oluşturmaktadır;




Paydaş Katılım Planının uygulanmasının denetimi
Katılım faaliyetlerinden alınan geribildirimlerin takibiyle katılım faaliyetlerinin etkileri ve
beklentileri yönetmedeki etkinliğinin izlenmesi
Alınan şikâyetlerin izlenmesi

Olaylar ve şikâyetler ile düzeltici ve önleyici faaliyetlerinin uygulanma durumunun periyodik olarak
özetleri YDA Havalimanı Yatırım ve İşletme A.Ş. yönetimine sunulacaktır. Olayları gerektiği
durumlarda düzenleyici kurullar gibi dış taraflara raporlamak YDA yönetiminin sorumluluğunda
olacaktır. Bir iç bülten oluşturulacaktır ve herhangi bir kayıt ya da belge belirli bir süre için yetkili bir
kişi tarafından incelenmesi amacıyla mevcut bulundurulacaktır.
YDA tarafından hazırlanacak Yıllık Çevresel ve Sosyal Rapor, paydaşların gündeme getirdiği
konuların özetini, şikâyetlerin sayı ve konularını ve bu konulara yönelik alınan önemli eylemlerin
özetini içerecektir.
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