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1.0 GİRİŞ 
Bu “Kümülatif Etki Değerlendirmesi” (KED) çalışması, Sibaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Sibaş Gıda) 

tarafından Aydın İli, Söke İlçesi sınırları içerisinde planladığı İlave Yatırım Projesi (Proje) dahilinde 
hazırlanmıştır.  Bu çalışma kapsamında, Proje kapsamında oluşması öngörülen çevresel ve sosyal etkilerin, 
Proje alanı çevresinde yer alan geçmiş, planlanan, inşaat veya işletme aşamasındaki proje ve aktivitelerle 
etkileşimi ve bu etkileşim sonrası oluşması muhtemel kümülatif etkiler, bu rapor kapsamında değerlendirilmiştir. 

Bu çalışma, Türk Eximbank tarafından sağlanacak Proje finansmanı için hazırlanan Çevresel ve 
Sosyal Durum Değerlendirmesi (ÇSDD) çalışması sonucu oluşturulan Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı 
(ÇSAP)’nda talep edilmesi sonrası hazırlanmıştır.   

2.0 PROJENİN TANITIMI 
Sibaş Gıda, Aydın İli, Söke İlçesi, Akçakonak Mahallesi (Akçakonak Caddesi, No: 371) sınırları 

içerisinde yer almaktadır. Tesis alanı, 132/63, 132/64, 132/45 ve 142/23 numaralı 4 ayrı parselden oluşmaktadır. 
İlave Yatırım Projesi, 132/63 numaralı parselde gerçekleştirilecektir. Tesisin toplam alanı 60.353 m2 olup, 10.500 
m2 kapalı alanda işletme faaliyetleri yürütülmektedir (Şekil 1). 

 
Şekil 1: Proje Alanının Görünümü 

Proje konusu faaliyet, Aydın il merkezinin yaklaşık 45 km, Söke ilçe merkezinin yaklaşık 7,5 km 
güneyinde, yer almaktadır. Sibaş Gıda tesisine ulaşmak için Söke-Güllübahçe Yolu kullanılmaktadır. Proje 
alanına en yakın yerleşim yeri olan Akçakonak Mahallesi, tesisin 350 m kuzeybatısında yer almaktadır. En yakın 
konut, yaklaşık 50 m uzaklıktadır. Diğer en yakın yerleşim yerleri ise Gölbent (2.765 m) ve Yenidoğan                   
(3.200 m) Mahalleleridir (Şekil 2). 
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Şekil 2: Proje Alanının Yakınında Yer Alan Yerleşim Yerleri 

Sibaş Gıda tesisinde kapari, turşu, kuru domates, yarı kurutulmuş domates, karışık turşu, taze 
karabiber, sarımsak turşusu, üzüm yaprağı ve salatalık turşusu üretilmektedir. Mevcut tesis; kurutulmuş 
domates üretim hattı, biber turşusu üretim hattı, biber turşusu üretim ünitesi, biber paketleme hattı, kapari üretim 
hattı ve salatalık turşusu üretim hattından oluşmaktadır.  Tesiste üretim hatlarına ek olarak atık su arıtma tesisi, 
idari bina, güvenlik binası, laboratuvar ve geçici atık depolama alanı bulunmaktadır. Üretim alanının genel 
yerleşim planı Şekil 3’te verilmiştir. 
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Şekil 3: Sibaş Gıda Mevcut Vaziyet Planı 

İlave Yatırım Projesi kapsamında, olası sızıntıları önlemek için tank doldurma, boşaltma ve nakliye 
ekipmanlarının satın alınması planlanmaktadır. Ayrıca, tesise getirilecek polyester kaplı tankların yarı gömülü 
olacak şekilde konumlandırılması ve tesisin depolama kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. Bunun yanı 
sıra, idari binalarda ısıtma sistemi ve bilişim sistemi ile ilgili kullanılan programın geliştirilmesi ve güçlendirilmesi 
ile ilgili yatırımlar da Proje dahilinde gerçekleştirilecektir. Planlanan İlave Yatırım Projesi, halihazırda kullanımda 
olan tesis alanında gerçekleştirilecektir. İlave yatırımların yapılacağı alan, Şekil 3-4’te göstermektedir. 
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Şekil 4: İlave Yatırım Projesi’nin Gerçekleştirileceği Alan 

Alınan ve alınması planlanan makinalarla hedef, daha az enerji, daha az su tüketimi, daha hijyenik ve 
seri üretimdir. Stoklama ile ilgili yatırım kısmı ise stok alanlarının düzenlenmesi, salamura suyunun dökülmesi 
taşması ile oluşan zararların önüne geçilmesi, ürünün kalitesini korumak amacıyla planlanmıştır. 

Hali hazırda 326 adet yer altı tankı tesis sınırları içinde mevcuttur. Proje konusu yatırımla 50 tankın 
yerleştirme işlemi bitmiş olup, 390-400 adet tank gömme yatırım projesi mevcuttur. Proje dahilinde kurulacak 
olan tankların yüksekliği 315 cm ve çapı 300 cm’dir. Depolama kapasiteleri yaklaşık 20 m3’tür. 

Proje finansmanı dahilinde alınacak diğer ekipmanlar ve diğer yatırımlar ise boş kavanoz palet bozma 
makinesi ve rinser yıkama makinesi, otomatik palet makinesi, şerit kesme makinesi, havuzlu bant makinesi, 
sarsak makinesi ve fan separatör, sarsak boyutlama makinesi, poşet dolum makine sistemi, dilimleme makinesi, 
trafo, 40.000 lt ayaklı salamura tankı, idari bina klima, çember makinesi, sarsak makinesi ve fan separatör, 
fermantasyon tankı boşaltma sistemi (yeraltı), küp/şerit kesme makinesi, biber göbek çıkarma ve tamburlama 
makinesi, ayaklı 20.000 lt yeraltı tankı, biber taşıma römorku, teneke kutu kapatma makinesi, kazıcı kepçe, 
hidrafor grubu, elektrikli transpalet, logo mind budget ana paket, lenovo thinksystem, ya-platform web tabanlı 
uygulama platformu yazılımı olarak sıralanabilmektedir. 

Proje ile ilgili arazi hazırlık, satın alma ve inşaat süreçleri 2021 yılı itibariyle başlamıştır. Bu süreç 
dahilinde saha sınırlarının belirlenmesi, depoların Proje alanına taşınması ve yerleştirilmesi, hafriyat toprağının 
taşınması, tarla içi yolların belirlenmesi, ağır ve büyük ekipmanların taşınması ve kaldırılması, Proje 
bileşenlerinin (tankların ve ekipmanların) yerleştirilmesi, devreye alma ve çalıştırma ve geçici şantiye alanının 
restorasyonu çalışmalarının 15 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanması planlanmaktadır. 15 Ağustos 2021 
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tarihi itibariyle İlave Yatırım Projesi dahilinde yer alan tüm ünitelerin tamamen işletmeye geçmesi 
öngörülmektedir. 

3.0 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİNİN TANITIMI  
Kümülatif etkiler, ekosistemlerin öğelerini ve işlevlerini etkileyen çoklu stres birikimi ve etkileşiminden 

kaynaklanır. Ekolojik sistemlerin bazen özellikle görünüşte küçük stres artışlarına tepki olarak aniden ve 
beklenmedik şekilde değiştiği bilgisi önem arz etmektedir. 

Kümülatif etkiler, Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) Performans Standardı 1 (2012) ve IFC’nin bir 
diğer yayını olan Kümülatif Etki Değerlendirmesi ve Yönetimine Dair İyi Uygulamalar El Kitabı (Ağustos 
2013)’nda “proje tarafından kullanılan veya projeden doğrudan etkilenen alanlar veya kaynaklar üzerindeki; risk 
ve etki tanımlama prosesinin yürütüldüğü tarihte; diğer mevcut, planlanan ya da makul ölçüde tanımlanmış  
yatırımlar sonucunda ortaya çıkan artımlı etkilerden kaynaklanan kümülatif etkiler” olarak ifade edilmektedir.  

IFC tarafından hazırlanan el kitabı, kümülatif etki değerlendirmesi çalışmasının kapsamının, öngörülen 
kümülatif etkilerin boyutu ile doğru orantılı olması gerektiğini belirtmektedir. Bu, yalnızca ilgili alanları göz önüne 
alınarak odaklı bir değerlendirme oluşturulabilmesi için iyi bir yönlendirme sağlamaktadır. Kümülatif etkiler 
genellikle bilimsel kaygılar ve/veya etkilenen topluluklarca iletilen kaygılar esas alınarak önemli kabul edilen 
etkilerle sınırlıdır1.  

Kümülatif etkiler, muhtelif etki faktörleri arasında çeşitli etkileşim türlerinden doğabilir: 

 Belirli bir lokasyonda veya belirli bir alıcı ortam üzerinde muhtelif etki faktörlerinin birikiminden 
kaynaklanan etkiler; örneğin aynı lokasyonda inşaat işleri boyunca gürültü ve toz emisyonunun 
eşzamanlı olarak mevcut olması; 

 Farklı bir coğrafi lokasyondaki aynı alıcı ortam üzerinde aynı etki faktöründen kaynaklanan 
etkiler; örneğin farklı lokasyonlarda aynı habitatların bozulması ilgili türlerin tüm yayılım alanları 
boyunca bunların popülasyonlarına zarar verebilir. 

 Projeden ve diğer geçmiş, planlanan, inşaat veya işletme aşamasındaki proje ve aktivitelerden 
doğan etki faktörlerinin eşzamanlı olarak mevcut olmasından kaynaklanan etkiler; inşaat işleri 
ile aynı lokasyonda yeni bir altyapı projesinin eşzamanlı inşasından kaynaklanan toz 
emisyonunu örnek olarak verilebilir.  

Değerlendirme için takip edilen süreç, bir sonraki paragraflarda açıklandığı gibi IFC tarafından 
sağlanan ve aşağıdaki şekilde gösterilen çerçeve ile uyumludur. İyi Uygulamalar El Kitabı, gelişen piyasalarda 
yatırımcılar için yararlı bir ön yaklaşım olarak, aşağıda gösterilen hızlı kümülatif etki değerlendirmesinin (HKED) 
yürütülmesini önermektedir. 

 
1 Gaz emisyonlarının bir hava kuşağına katkının artması; bir boşaltma havzasındaki su akışlarının çoklu çekilme dolayısıyla azalması; bir boşaltma 
havzasına taşınan sediman yüklerindeki artış; göç yollarına veya yaban hayatının hareketine müdahale veya topluluğun taşıt yollarındaki araç trafiği 
artışından dolayı trafik sıkışıklıklarının ve kazaların artması kümülatif etkilere örnek olarak verilebilir. 
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Şekil 5: HKED: Altı Adımlı Yaklaşım 

Mevcut çalışma çerçevesinde, KED, Proje ile bağlantılı faaliyetlerden kaynaklanan bakiye etkiler ile 
diğer eylemlerin bakiye etkileri arasında bir bağlantının oluştuğu bölge içerisinde geçmişte meydana gelmiş, 
devam eden veya makul ölçüde öngörülebilir bir gelecekte meydana gelecek insan faaliyetleri veya 
eylemlerinden doğan (azaltıcı önlemler sonrası) bakiye etkiler ile sınırlıdır. 

Projeyi bir üçüncü şahıs hizmetiyle veya bölgede önerilen diğer bağımsız proje ve aktivitelerle 
tamamlayacak öngörülebilir projeler KED'de dikkate alınmak üzere tanımlanmış ve açıklanmıştır. Diğer 
projelerin etkilerinin zaman ve/veya mekân bakımından Proje’nin etkileri ile makul ölçüde çakışma potansiyeli 
söz konusu olmalıdır. Bu çakışma belirgin düzeyde değil ise, bu durumda KED öngörülmez. 

Kümülatif etkilerin meydana gelmesi için, Proje’den doğan bakiye etkilerinin diğer öngörülebilir projeler 
ve aktivitelerden doğan bakiye etkilerle çakışması gerekir. Bundan dolayı, biyofiziksel etkiler bakımından KED 
için kullanılan en büyük potansiyel etki alanı Bölgesel Etki Alanı veya KED İnceleme Alanı’dır (Şekil 6).   

3.1 Mekânsal ve zamansal sınırlar 
Potansiyel kümülatif etkileri, Proje’nin çevresinde 5 km çaplı daire içerisinde (KED inceleme alanı) yer 

alan projelerin ve aktiviteler incelenerek değerlendirilmiştir (Şekil 6). İlave Yatırım Projesi dahilinde yapılan 
inşaat çalışmaları ve Sibaş Gıda tesisinin operasyonel aktiviteleri eş zamanlı olacağından, söz konusu 
çalışmalardan kaynaklı etkiler de kümülatif olarak değerlendirmiştir.  



Mart, 2021 Project No: 18106528 

    

 
 

 10 
 

 
Şekil 6: KED İnceleme Alanı 

3.2 Değerli çevresel ve sosyal bileşenlerin (DÇSB’lerin) tanımlanması 
KED kapsamında ele alınan DÇSB’ler Proje için ele alınan bileşenler aşağıda listelenmiştir. 

 Hava kalitesi 

 Su kaynakları 

 Peyzaj 

 Biyoçeşitlilik 

 Gürültü 

 Trafik 

 Sosyoekonomik çevre 

3.3 Kümülatif Etkilerin Önem Dereceleri 
KED dahilinde değerlendirilen projelerin ve aktivitelerin her biri için mevcut bilgiler bir çizelge halinde 

özetlenmiş ve kümülatif etkilerin önemine dair bir değerlendirme tanımlanmıştır.  

Potansiyel kümülatif etkilerin önemi dört düzeyde tanımlanmıştır: 

 Önemsiz: etkileşimin kümülatif etkiler oluşturma ihtimali bulunmamaktadır. 

 Düşük Önem Derecesi: etkileşimin bir ya da birkaç DÇSB ve sınırlı sayıda alıcı ortam üzerinde 
bazı kümülatif etkiler oluşturma potansiyeli olabilir. 

 Orta Önem Derecesi: etkileşimin birkaç DÇSB üzerinde ve/veya birkaç alıcı ortamı kapsayan 
geniş bir coğrafi alan üzerinde kümülatif etkiler oluşturma ihtimali bulunmaktadır. 

 Yüksek Önem Derecesi: etkileşimin ele alınan DÇSB’lerin çoğunluğu üzerinde geniş kümülatif 
etkiler oluşturma ve emisyon düzeylerinin aşılmasını potansiyel olarak tetikleme ihtimali 
bulunmaktadır. 
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3.4 Azaltım stratejisinin tanımı 
Azaltım stratejisi, ele alınan muhtelif projeler ve aktiviteler ile ilgili kesin bilgiler mevcut olmaksızın giriş 

seviyesinde tanımlanmıştır. Genel olarak kaçınma, azaltım ve telafi etme adımlarından oluşan azaltım 
hiyerarşisini takip etmektir ve bu strateji gerekli durumlarda Sibaş Gıda ile diğer projelerden sorumlu olan 
şirketler veya kurumlar arasında faaliyetlerin koordine edilmesine dayalıdır. 

4.0 MEVCUT VE PLANLANAN PROJELER VE AKTİVİTELER İLE 
ETKİLEŞİM  
KED kapsamında tanımlanan projeler ve aktiviteler aşağıda Tablo 1‘de verilmiştir. Bu kapsamda, KED 

inceleme alanı içerisinde, ÇSDD Raporu’nda2 da belirtildiği üzere bir adet tekstil fabrikası, bir adet rüzgâr enerjisi 
santrali (RES) ve iki adet yerleşim yeri bulunmaktadır. Ayrıca, Proje alanı yakınında yer alan iki karayolu da 
KED dahilinde değerlendirilmiştir. 

Tablo 1 : KED İnceleme Alanında Tespit Edilen Projeler ve Aktiviteler 

Proje/Aktivite Tipi Mesafe Yön 
Aşama 
(Geçmiş/Planlanan 
/İnşaat/İşletme) 

Mevcut Sibaş Gıda Fabrikası Gıda fabrikası - - İşletme 

Er Tekstil Tekstil fabrikası 500 m Güney batı İşletme 

Söke Çatalbük RES (30 MWe) Enerji tesisi 1.800 m Kuzey İşletme 

Akçakonak Mahallesi Yerleşim 350 m Kuzey - 

Gölbent Mahallesi Yerleşim 2.765 m Güney - 

Söke-Güllübahçe Yolu Karayolu 50 m Güney doğu İşletme 

Milas-Söke Yolu Karayolu 1.400 m Güney doğu İşletme 

 

5.0 KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ  
Tanımlı çakışan proje ve aktivitelerin kümülatif etkileri Değerli DÇSB’lerin her biri için ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Tanımlı proje ve aktivitelerin tümüne ve DÇSB’lere ilişkin değerlendirme aşağıda Tablo 2‘de 
yer almakta olup detayları aşağıda verilmiştir.  

  

 
2 MGS, Şubat 2021, Sibaş Gıda Çevresel ve Sosyal Durum Değerlendirme Raporu 
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Tablo 2: Kümülatif Etki Değerlendirme 

İNŞAAT AŞAMASI 

Proje / Aktivite Hava 
kalitesi 

Su 
kaynakları Peyzaj Biyo 

çeşitlilik Gürültü Trafik 
Sosyo 
ekonomik 
çevre 

İlave Yatırım Projesi 
kapsamında yapılacak 
çalışmalar 

X - - X X X X 

Mevcut Sibaş Gıda 
Fabrikası X X X X X X X 

Er Tekstil X X X X X X X 

Söke Çatalbük RES 
(30 MWe) - - X X X - X 

Akçakonak Mahallesi X X X X X X X 

Gölbent Mahallesi X X X X X X X 

Söke-Güllübahçe Yolu 
ve Milas-Söke Yolu X - - X X X - 

KÜMÜLATİF ETKİ X X - X X X X 

İŞLETME AŞAMASI 

Proje / Aktivite Hava 
kalitesi 

Su 
kaynakları Peyzaj Biyo 

çeşitlilik Gürültü Trafik 
Sosyo 
ekonomik 
çevre 

Sibaş Gıda Fabrikası X X X X X X X 

Er Tekstil X X X X X X X 

Söke Çatalbük RES 
(30 MWe) - - X X X - X 

Akçakonak Mahallesi X X X X X X X 

Gölbent Mahallesi X X X X X X X 

Söke-Güllübahçe Yolu 
ve Milas-Söke Yolu X - - X X X - 

KÜMÜLATİF ETKİ X X X X X X X 

 

5.1 Hava Kalitesi 
5.1.1 İnşaat aşaması 

Projenin inşaat aşamasında esnasında gömülecek olan tanklar için yapılacak hafriyat çalışmasından 
dolayı toz ve iş makinalarından kaynaklı egzoz emisyonu oluşumu söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra, 
mevcut gıda fabrikasından ve tekstil fabrikasından kaynaklı baca gazı emisyonları ile yerleşim yerlerinde 
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yaşayan yerel halkın aktivitelerinden kaynaklı hava emisyonları (baca gazı emisyonları, trafik vb.) ve mevcut 
yollardan kaynaklı toz ve egzoz emisyonları söz konusu olmaktadır. 

İnşaat faaliyetleri esnasında oluşacak söz konusu emisyonların geniş bir alana yayılmayacağı, diğer 
proje ve aktivitelerle önemli bir etkileşim içerisinde olmayacağı ve aşağıda belirtilen önlemlerin alınarak minimize 
edileceği öngörüldüğünden, Proje’nin bu aşamasında hava kalitesi açısında önemli bir kümülatif etki oluşacağı 
öngörülmemekte olup, kümülatif etki seviyesinin “Önemsiz” olacağı düşünülmektedir. 

 Hafriyat çalışmaları sonrasında açığa çıkan malzemenin yüklenmesi ve boşaltılması işlemleri 
yüksekten bırakılmadan, tozuma oluşturmayacak şekilde serpmeden gerçekleştirilecektir. 

 Çıkacak olan hafriyat malzemesi mümkün olduğunca geri dolu işlemlerinde kullanılacak olup, 
dolguda kullanılamayacak malzeme uygun yöntemlerle bertaraf edilecektir. 

 Hafriyat malzemesinin taşınması esnasında kamyonlar kapasitelerinin üzerinde 
doldurulmayacak ve toz oluşumunu önlemek amacıyla, nakledilen malzemenin üzerinin branda 
ile kapatılması sağlanacaktır. 

 Malzeme depolama yüksekliği mümkün olduğunca minimum seviyede tutulacaktır ve malzeme 
depolama alanlarındaki eğimler mümkün olduğunca azaltılacaktır.  

 Özellikle yaz aylarında, şantiye alanının içerisinde sulama yapılarak toz oluşumu önlenecektir. 

 İnşaat araçlarının çalışma sahası içerisinde motorları çalışır durumda tutmaması sağlanacaktır. 

 Yakıt tasarrufu sağlayan ve bakımları tamamlanmış araçlar kullanılacak ve bu araçların bakımı 
düzenli olarak gerçekleştirilecektir. 

 Araçlar için Proje alanı içi ve dışı hız sınırlamaları uygulanacaktır.  

 Hava kalitesi konulu herhangi bir şikâyetin Sibaş Gıda’ya iletilmesi durumunda, inşaat 
çalışmaları sonucu oluşan emisyonların standartlara uygunluğu kontrol edilecek ve gerekli 
önlemlerin alınması sağlanacaktır. 

5.1.2 İşletme aşaması 
Mevcut Sibaş Gıda tesisinde klima sistemi bulunmakta olup, tesiste yer alan buhar kazanında yakıt 

olarak kömür kullanılmaktadır. Tesisteki emisyon noktası buhar kazanı bacasıdır. 27.02.2020 tarihli Emisyon 
Raporu’nda belirtildiği üzere, baca gazı emisyonu kirletici konsantrasyonları, Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin 
Kontrolü Yönetmeliği sınır değerlerinin altında kalmaktadır. Mevcut tesis, hava emisyonu konulu Çevre İzin ve 
Lisansı’na sahiptir. 

Proje dahilinde Sibaş Gıda tesisinde yapılacak olan yatırım çalışmaları sonrası mevcut hava 
emisyonlarında önemli bir değişiklik öngörülmemekte olup, idari bina klima sisteminde yapılacak yenileme, söz 
konusu mevcut hava emisyonlarında azalmaya sebep olabilecektir. Dolayısıyla, söz konusu yatırımın Proje’nin 
işletme aşaması kapsamında mevcut hava kalitesi üzerinde herhangi bir kümülatif etkiye sebep olmayacağı 
öngörülmektedir ve kümülatif etki seviyesi “Önemsiz” olarak belirlenmiştir. 

5.2 Su Kaynakları 
5.2.1 İnşaat aşaması 

Sibaş Gıda tesisine en yakın su kaynakları, Proje alanının güneyinde yer alan tarım alanları üzerindeki 
sulama kanallarıdır. Proje dahilinde söz konusu kanallarla herhangi bir etkileşim içerisinde bulunulmamakta 
olup, tesis duvarları ve yol gibi fiziksel bariyerler söz konusu kanallar ile teması önlemektedir. 

Sibaş Gıda tesisi dahilinde oluşan evsel ve endüstriyel nitelikli atıksular, tesiste bulunan atıksu arıtma 
tesisinde arıtıldıktan sonra Proje alanına yaklaşık 2,5 km uzaklıkta bulunan DSİ kanalına deşarj edilmektedir 
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(Bkz. Bölüm 5.2.2). Projenin inşaat aşamasında yalnızca evsel nitelikli atıksu oluşacak olup, çalışacak işçilerden 
kaynaklı oluşacak atıksuyun mevcut atıksu miktarına kıyasla çok az miktarda olacağı öngörülmektedir.  

Bunun yanı sıra, Proje’nin inşaat aşamasında oluşacak atıksuyun mevcut tekstil fabrikası ile yerleşim 
yerlerinde yaşayan yerel halkın aktivitelerinden atıksular ile olabilecek etkileşimi düşünüldüğünde, atıksu 
oluşumunun herhangi bir kümülatif etkiye sebep olmayacağı öngörülmektedir ve kümülatif etki seviyesi 
“Önemsiz” olarak belirlenmiştir. 

5.2.2 İşletme aşaması 
Sibaş Gıda tesisi dahilinde, tesiste çalışan personelden kaynaklanan evsel atıklar ve üretim 

sürecinden kaynaklanan su ve kazan yıkama suyu oluşmaktadır. Oluşan atıksu, Bölüm 5.2.1’de de belirtildiği 
üzere tesis sahasında bulunan 200 m3/gün kapasiteli atık su arıtma tesisinde arıtmaktadır. Atık su, "evsel ve 
endüstriyel atık su", "kapari atıksu" ve "endüstriyel temiz su" olmak üzere üç ayrı şekilde toplanmakta, atıksu 
arıtma tesisinde arıtılma ve yukarıda da belirtildiği üzere deşarj konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi dahilinde 
Proje alanına yaklaşık 2,5 km uzaklıkta bulunan DSİ kanalına deşarj edilmektedir.  

Çevre İzin ve Lisans Belgesi dahilinde yapılan atıksu analizlerinde, deşarj edilen atıksuyun Su Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliği sınır değerlerini sağladığı belirtilmektedir. 

Proje dahilinde Sibaş Gıda tesisinde yapılacak olan yatırım çalışmaları sonrası atıksu oluşumunda 
önemli bir artış öngörülmemekte ve atıksuyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinde herhangi bir değişiklik 
öngörülmemektedir. Dolayısıyla, söz konusu yatırımın Proje’nin işletme aşaması kapsamında su kaynakları 
üzerinde herhangi bir kümülatif etkiye sebep olmayacağı öngörülmektedir ve kümülatif etki seviyesi “Önemsiz” 
olarak belirlenmiştir. 

5.3 Peyzaj 
5.3.1 İnşaat aşaması 

Projenin inşaat aşamasında oluşacak görsel etkiler; hafriyat çalışmaları ve inşaat makine ve 
ekipmanlarının varlığından kaynaklı olacaktır. Söz konusu görsel etkiler tesis sınırları içerisi ile sınırlı 
olacağından ve görsel etki yaratabilecek diğer unsurlarla (tekstil fabrikası, RES) herhangi bir etkileşimi 
olmayacağından, Proje’nin bu aşamasında peyzaj üzerine herhangi bir kümülatif etki oluşmayacaktır. 

5.3.2 İşletme aşaması 
Proje dahilinde gerçekleştirilecek ilave yatırımlardan kaynaklı görsel etki, Proje alanına yerleştirilecek 

tanklardan kaynaklı olabilecektir. Söz konusu tanklar gömülü olduğundan, görsel etki yaratacak bir yapıya sahip 
olmadıklarından ve söz konusu işlem tesis sınırları içerisinde sınırlı olduğundan herhangi bir görsel etki 
beklenmemektedir. İnşaat aşamasında olduğu gibi işletme aşamasında da görsel etki yaratabilecek diğer 
unsurlarla (tekstil fabrikası, RES) herhangi bir etkileşimi olmayacak ve Proje’nin bu aşamasında peyzaj üzerine 
herhangi bir kümülatif etki oluşmayacaktır. 

5.4 Biyoçeşitlilik 
5.4.1 İnşaat aşaması 

Proje konusu faaliyet, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Yönetmeliği dahilinde yer almamaktadır. 
Dolayısıyla, söz konusu Proje için gerçekleştirilmiş herhangi bir biyoçeşitlilik değerlendirmesi yapılmamıştır. 

Proje inşaat için ayrılmış alanlar dışında herhangi bir Proje faaliyeti gerçekleştirilmeyecek olup, bu 
alan dışında herhangi bir bölgede yer alan biyoçeşitlilik öğelerine zarar verilmeyecektir. Ayrıca, Proje’nin inşaat 
aşaması kapsamında yapılacak tank yerleştirme işlemi, biyoçeşitlilik anlamında özelliğini yitirmiş olan mevcut 
tesis alanı içerisinde yapılacağından biyoçeşitlilik anlamında önemli bir etki öngörülmemektedir.  
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Bunun yanı sıra, KED inceleme alanı içerisinde yer alan ve biyoçeşitlilik üzerine etkisi olabileceği 
öngörülen tekstil fabrikası, RES ve yerel halk aktiviteleri ile Proje çalışmalarının herhangi bir etkileşim içerisinde 
olunmayacağı ve biyoçeşitlilik üzerine kümülatif etki seviyesinin “Önemsiz” olacağı düşünülmektedir. 

Projenin inşaat aşamasında aşağıda belirtilen önlemlerin alınması, biyoçeşitlilik üzerine olası etkileri 
asgari seviyeye çekecektir: 

 Personel araçları, iş makineleri, yük kamyonları ve diğer araçların, önceden belirlenen 
güzergahlar dışında mümkün olduğunca çıkmayacaktır. 

 Projenin inşaat çalışmaları sonrasında çevre düzenleme ve rehabilitasyon çalışmaları yapılacak 
olup, bu çalışmalarda hafriyat çalışmaları sonrası ayrı toplanan bitkisel toprak ve bölgeye özgü 
doğal flora türleri kullanılacaktır. Böylelikle, flora ve fauna türlerinin alandaki varlıklar 
sağlanabilecektir. 

 Proje çalışmaları esnasında saha içerisinde bir hayvan ya da bir yumurta tespit edilmesi halinde, 
zarar vermeden Proje alanı dışına çıkarılacaktır. 

 Doğal afet, yangın ve sızıntı gibi acil durumların yönetimi, Sibaş Gıda tesisi dahilinde 
hazırlanmış Acil Durum Müdahale Planı doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 

5.4.2 İşletme aşaması 
Proje kapsamında planlanan ilave yatırımlar dahilinde, işletme aşaması esnasında biyoçeşitlilik 

üzerine etki yaratabilecek herhangi bir aktivite bulunmamaktadır. Mevcut tesis kapsamında alınan çevresel 
önlemlerin ve ilgili mevzuat kapsamındaki gereklilikleri uygulanmasının biyoçeşitlilik üzerine etkileri en düşük 
seviyeye çekeceği düşünülmektedir.  

Mevcut tesis faaliyetlerinden biyoçeşitlilik üzerine etki yaratabilecek en önemli faaliyet atıksu 
deşarjıdır. Atıksu deşarjının artırma işleminden ve ilgili yönetmelik sınır değerleri sağlandıktan sonra deşarj 
edilmesi, bunun Sibaş Gıda tarafından takip edilmesi önem arz etmektedir. 

İnşaat aşamasında olduğu gibi, işletme aşamasında da KED inceleme alanı içerisinde yer alan ve 
biyoçeşitlilik üzerine etkisi olabileceği öngörülen tekstil fabrikası, RES ve yerel halk aktiviteleri ile Proje 
çalışmalarının herhangi bir etkileşim içerisinde olunmayacağı ve biyoçeşitlilik üzerine kümülatif etki seviyesinin 
“Önemsiz” olacağı düşünülmektedir. 

5.5 Gürültü 
5.5.1 İnşaat aşaması 

Projenin inşaat aşamasında yer alacak makine ve ekipmanların çalışmalarından kaynaklı gürültü 
oluşumu söz konusu olacaktır. Proje dahilinde tank kurulumunun yapılacağı alan tesis içerisinde yer almasına 
ve fiziksel bariyerlerle en yakın yerleşim yeri ile ayrılmasına rağmen, inşaat kaynaklı gürültü ve Proje alanı 
yakınında yer alan karayollarından kaynaklı gürültü kümülatif etki yaratabilecektir.  

Oluşacak söz konusu gürültünün kısa süreli olması, sınırlı bir alana etki edeceği ve aşağıda belirtilen 
önlemlerin alınarak minimize edilebileceği düşünüldüğünde, mevcut gürültü seviyesi üzerine kümülatif etkinin 
“Düşük Önem Seviyesi”nde olacağı öngörülmektedir.  

Mümkün olduğunca uluslararası standartlarda, düşük gürültü oluşturan ekipmanlar ve araçlar 
kullanılacaktır.  

 İnşaat araçlarının çalışma sahası içerisinde motorları çalışır durumda tutmaması sağlanacaktır. 

 Bakımları gerçekleştirilmiş araçlar kullanılacak, ya da araçların bakımlarının yetkili serviste 
yapılması sağlanacaktır. 
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 Araçlar için Proje alanı içi ve dışı hız sınırlamaları uygulanacaktır. 

 Gürültü konulu herhangi bir şikâyetin Sibaş Gıda’ya iletilmesi durumunda, inşaat çalışmaları 
sonucu oluşan gürültünün standartlara uygunluğu kontrol edilecek,  en yakın hassas alıcı 
noktada gürültü ölçümü yapılacak ve gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır. 

5.5.2 İnşaat aşaması 
Proje kapsamında planlanan ilave yatırımlar dahilinde mevcut gürültü seviyesi üzerine etki 

yaratabilecek herhangi bir aktivite bulunmamaktadır. Mevcut tesis kapsamında alınan çevresel önlemlerin ve 
ilgili mevzuat kapsamındaki gereklilikleri uygulanmasının mevcut gürültü seviyesi üzerine etkileri en düşük 
seviyeye çekeceği düşünülmektedir.  

İnşaat aşamasında olduğu gibi, işletme aşamasında da KED inceleme alanı içerisinde yer alan 
yollardan kaynaklı oluşan gürültü ile bir kümülatif etki olabileceği düşünülmekte olup, Proje’nin işletme 
aşamasında önemli bir gürültü kaynağı olmadığından kümülatif etki seviyesinin “Önemsiz” olacağı 
düşünülmektedir. 

5.6 Trafik 
5.6.1 İnşaat aşaması 

Sibaş Gıda’ya ait tesis, Söke-Güllübahçe Yolu üzerinde yer almakta olup, Milas-Söke Karayolu’na 
yaklaşık 1,4 km uzaklıkta yer almaktadır (Şekil 2). Milas-Söke Karayolu’nun trafik yükünü gösteren 2019 Yılı 
Trafik Hacim Haritası Şekil 7’de sunulmaktadır. Haritada da görülebileceği üzere, Proje alanının yakınında yer 
alan noktada günlük 24.496 taşıt gözlemlenmiştir. 

 
Şekil 7: 2019 Yılı Trafik Hacim Haritası3 

 
3 https://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/trafikhacimharitasi/2019HacimHaritalari/2otoyol2019.pdf 
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Projenin inşaat aşamasında yoğun bir araç trafiği olmayacak olup, yalnızca oluşan hafriyat 
malzemesinin dolgu olarak kullanılamaması ve bertarafı durumunda bir kamyon trafiği söz konusu olabilecektir. 
Proje trafiği, Söke-Güllübahçe Yolu üzerindeki trafik yükü üzerinde etki yaratabilecek olup, etkinin kısa süreli 
olması ve aşağıdaki belirlenen önlemlerle kontrol altına alınabileceği düşünülmektedir. Projenin mevcut trafik 
yükü üzerine kümülatif etkinin “Düşük Önem Seviyesi”nde olacağı öngörülmektedir. 

 Proje süreci boyunca yapılacak tüm araç hareketlerinde, trafik kontrol edilecek ve gerekli 
izinlerin alınması sonrasında uyarıları belirtmek için uygun trafik işaretleri yerleştirilecektir.  

 İnşaat alanı girişine “Dikkat İnşaat Var” gibi uyarı levhaları asılarak, yerel halkın inşaat 
alanından uzak durması sağlanacaktır.  

 Kesişim noktalarında, kavşaklarda ve gerekli duyulan diğer noktalarda, ekstra güvenlik 
önlemleri alınacaktır.  

 Trafik ile ilgili şikayetler Paydaş Katılım Planı (PKP) dahilinde yer alan Şikâyet Mekanizması 
doğrultusunda kaydedilecek ve soruşturulacaktır.  

 Paydaş katılım toplantılarında ve paydaş görüşmelerinde, trafikle ilgili konular ve şikâyet 
süreciyle ilgili bilgiler, yerel halka ve ilgili diğer paydaşlara sağlanacaktır.  

 Tehlikeli durumları belirtmek için yol işaretleri/bayrakçı gibi personeller ile güvenli trafik kontrol 
önlemleri uygulanacaktır.  

 Verilen eğitimlerde sürücülere, güvenli sürüşün öneminin vurgulanacaktır. 

 Araçlarla yaya etkileşimini minimuma indirilecektir.  

 Mümkün olduğunca yerel halktan malzeme sağlanarak ulaşım mesafeleri ve Proje trafiği 
minimum düzeye indirilecektir. 

5.6.2 İşletme aşaması 
Projenin işletme aşamasında oluşacak trafik yükü, hammadde ve ürün transferi sırasında olacaktır. 

Proje konusu ilave yatırım sonrasında, Proje’nin yaratacağı trafik yükü üzerinde önemli bir değişiklik olmayacağı 
öngörülmektedir. Gerekli trafik önlemleri ve yasal yükümlülüklerin uygulanacağı düşünüldüğünde, Proje’nin 
mevcut trafik yükü üzerine kümülatif etki seviyesinin “Önemsiz” olacağı düşünülmektedir. 

5.7 Sosyoekonomik Çevre 
5.7.1 İnşaat aşaması 

Proje konusu faaliyet, Sibaş Gıda’ya ait mevcut tesis sınırları içerisinde gerçekleştirilecektir. 
Dolayısıyla, herhangi bir arazi edinimi veya geçim kaynağı etkisi söz konusu değildir. Bunun yanı sıra, Proje’nin 
inşaat aşaması esnasında çalışacak işçiler, anlaşılacak alt işverenler ve diğer servis sağlayıcıları 
düşünüldüğünde, Proje’nin sosyoekonomik çevre üzerine etkisinin pozitif olacağı ve herhangi bir olumsuz 
kümülatif etki oluşmayacağı öngörülmektedir. 

5.7.2 İşletme aşaması 
Proje kapsamında çalışacak işçiler, sözleşmeli çiftçiler ve diğer servis sağlayıcıları düşünüldüğünde, 

inşaat aşamasında olduğu gibi, işletme aşamasında da Proje konusu ilave yatırım faaliyetlerinin sosyoekonomik 
çevre üzerine etkisinin pozitif olacağı ve herhangi bir olumsuz kümülatif etki oluşmayacağı öngörülmektedir. 

6.0 SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin mevcut veya planlanan proje ve aktivitelerle 

etkileşimi sonrasında DÇSB’ler üzerinde oluşması muhtemel kümülatif etkilere ilişkin bilgiler yukarıda verilmiştir. 
Bu faaliyetler belirlenirken, 5 km çaplı daire içerisinde (KED inceleme alanı) yer alan projelerin ve aktiviteler 
incelenerek değerlendirilmiştir. 
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KED çalışmasına göre, faaliyetlerin kümülatif etkilerinin “Önemsiz” ve “Düşük Önem Seviyesi”nde 
olacağı tahmin edilmektedir. Bu kapsamda, ilgili yasal mevzuat ve uluslararası standartlar dahilinde belirlenen 
önlemlerin alınması ve izleme çalışmaları ile bu etkilerin takip edilmesi, proje çalışmalarından kaynaklanan 
olumsuz etkilerin minimize edilmesine veya tamamen ortadan kaldırılmasına yardımcı olacaktır. 
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