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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Mevcut sanayi alanlarının 'yeşillendirilmesi' ve yeni Yeşil Organize Sanayi Bölgelerinin 

(OSB'ler) kurulması yönünde artan bir eğilim söz konusudur. Yeşil OSB, kaynak verimliliğini 

(malzeme, su, enerji, altyapı ve doğal kaynakların verimli kullanımı) artırarak, yenilenebilir 

enerji kullanarak ve endüstriyel ortak yaşam (şirketlerin birbirlerinin yan ürünlerini kullanması 

ve kaynakları paylaşması) yaratarak döngüsel ekonomi kavramını uygulayarak çevre dostu bir 

şekilde sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla hem yönetimin hem de işletmelerin atık 

ve kirliliği azaltma çabalarını birleştirdiği bir sanayi bölgesidir. Yeşil OSB konsepti, 

hükümetlerin iklim değişikliği taahhütlerini yerine getirmelerine ve firmaların iyi çevresel, 

sosyal, endüstriyel bölge yönetimi ve ekonomik uygulamalar getirerek çevresel ve sosyal 

sorumlulukla ilgili kendi kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak bir yol 

sunmaktadır. Bu bağlamda, Projenin uygulayıcı kuruluşu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) 

olup, Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü OSB Yönetimlerine kredi sağlanması da 

dahil olmak üzere OSB'lerin planlanması ve geliştirilmesine yönelik politikaların 

tasarlanmasından sorumludur. 

Proje, Türkiye'deki Yeşil OSB'ler için ulusal bir çerçevenin geliştirilmesine yardımcı olan ve 

OSB yatırımlarının potansiyel etkisinin ön değerlendirmelerini gerçekleştiren, STB ile Dünya 

Bankası Grubu (DBG) arasındaki mevcut teknik yardım ilişkisi üzerine inşa edilecektir. 

Bu bağlamda, projenin uygulayıcı kurumu olarak STB, seçilen OSB'lere alt borçlu olarak kredi 

sağlayacaktır. 

Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü, genel proje faaliyetlerini günlük olarak koordine edecek ve 

gerektiğinde diğer STB birimlerini ve departmanlarını sürece dahil edecek sorumlu bir Proje 

Uygulama Birimi'ne (PUB) sahiptir. PUB, ÇSYÇ'nin ve ilgili gereksinimlerin uygulanmasını 

yönetmek için yeterli niteliklere ve deneyime sahip çevresel ve sosyal uzmanlara sahiptir. 

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü (Salihli OSB), Salihli OSB'de faaliyet gösteren 58 

işletmeye hizmet vermektedir. Proje, Manisa İli, Salihli İlçesi'nde bulunan ve aktif işletmelerden 

kaynaklanan endüstriyel ve evsel atıksuların arıtılması amacıyla faaliyet gösteren, mevcut 

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi'nin (AAT) kapasitesinin artırılması 

amacıyla tasarlanmıştır. Salihli OSB Müdürlüğü. 

SOSB, İzmir-Ankara karayolu üzerinde, Salihli'ye 16 km uzaklıkta, 2.547 dönüm alan üzerine 

kurulu, 1.633 dönüm sanayi parseli, 30 dönüm Hizmet ve Destek alanı, 192,1 dönüm idari ve 

sosyal tesis alanı, teknik hizmet ve altyapı alanı ile 122,6 dönüm yeşil alana sahip olup, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı onayı ile kurulmuş, 4562 sayılı OSB Kanunu ve ilgili yönetmeliklerde 

belirlenen usul ve esaslara uygun olarak faaliyet göstermektedir. 

SOSB karma tip OSB’lerdendir. Bu kapsamda OSB'de gıda ve gıda yan sanayi olarak faaliyet 

gösteren işletmeler konserve, alkol, süt ve süt ürünleri, evcil hayvan gıdaları ve yem katkı 
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maddeleri, yaş meyve-sebze işleme, kurutulmuş domates-biber, salamura zeytin, turşu, un 

kaplama malzemeleri, tahin, helva gibi ürünleri işlemektedir. Tarım dışındaki diğer sektörlerde 

faaliyet gösteren fabrikalarda ise bağlantı elemanları (vida, cıvata, somun), plastik ve ambalaj, 

hafif yapı elemanları, bebek ekipmanları ve ortopedik ekipmanlar üretilmektedir. 

Bu belge, Projenin olumsuz sosyal etkilerini en aza indirmek ve olumlu etkilerini artırmak 

amacıyla iç ve dış paydaşlarla istişare yöntemlerini belirlemek için hazırlanmıştır. Plan 

öncelikle paydaşları tanımlar, onların proje ile ilişkilerini açıklar, istişareler için araçlar önerir, 

planlanan katılım faaliyetlerini açıklar, şikâyet mekanizmasının ayrıntılarını sağlar ve planın 

başarısını belirlemek için göstergeler içerir. 
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1 GİRİŞ 

Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi (bundan sonra 

“Proje” olarak anılacaktır), mevcut Salihli Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi'nin 

(AAT) kapasitesinin genişletilmesi için tasarlanmıştır. Proje Manisa İli Salihli İlçesi Salihli 

Organize Sanayi Bölgesi (SOB) içerisinde yer almaktadır. Proje kapsamında seçilen arazi 

halihazırda AAT'nin arazisi olup, söz konusu arazi Salihli OSB'ye aittir. 

Paydaş Katılım Planının amacı, Salihli OSB'ye aşağıdaki konularda rehberlik etmektir: 

• Paydaşlarla, özellikle etkilenen topluluklarla yapıcı bir ilişki kurmak ve sürdürme, 

• Paydaşlarla etkili bir ilişki kurarak iyileştirilmiş çevresel ve sosyal performansı teşvik 

etmek, 

• Etkilenen topluluklarla yeterli etkileşimi teşvik etmek ve bunun için araçlar sağlamak 

ve anlamlı çevresel ve sosyal bilgilerin bu topluluklara ve diğer paydaşlara 

açıklanmasını sağlamak, 

• Tüm paydaşların bilgiye erişme ve sorunları dile getirme yollarının olduğundan emin 

olmak, 

• Projeden etkilenen toplulukların sorunlarını ve şikayetlerini iletmek için erişilebilir 

araçlara sahip olmasını ve Salihli OSB'nin bu tür sorunlara ve şikayetlere uygun 

şekilde yanıt vermesini ve yönetmesini sağlamak. 

Bu PKP şunları içerir; (i) Proje için paydaşların belirlenmesi, (ii) paydaşların Proje ile ilişkilerinin 

analizi, (iii) istişare metodolojilerinin detayları, (iv) bugüne kadar yürütülen ve Projenin geleceği 

için planlanan faaliyetler, (v) paydaşların endişelerini ve şikayetlerini yönetme sürecinin 

ayrıntıları ve paydaş katılım sürecinin nasıl kaydedileceğini, izleneceğini, değerlendirileceğini 

ve raporlanacağı. 

Salihli OSB, bu PKP'yi Projenin tüm aşamalarında uygulamayı taahhüt eder. PKP, Dünya 

Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi (ÇSÇ), Türkiye Organize Sanayi Bölgeleri Projesi 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi ve Türk mevzuatına uygun olarak hazırlanmıştır1.PKP 

yaşayan bir belgedir ve Salihli OSB yönetimi tarafından düzenli olarak izlenecek, gözden 

geçirilecek ve güncellenecektir.

 
1 https://www.sanayi.gov.tr/sanayi-bolgeleri/dunya-bankasi-finansmanli-osb-kredilendirme-projesi/sf1604010641 
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2 PROJE HAKKINDA  

2.1 Projenin Amacı ve Gereksinimleri  

Manisa ili Salihli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'ne ait AAT 8.000 m³/gün 

kapasitenin %90'ında faaliyet göstermektedir. Proje, 1. Etap SOSB ve 2. Etap SOSB'deki tüm 

tesisleri kapsamaktadır. Firmalardan kaynaklanacak AAT'deki atıksu arıtma kapasitesi 

yetersizliği nedeniyle kapasitenin artırılması gerekmektedir. 1.Etap OSB %100 kapasiteye 

ulaşmış olup 2.Etap OSB'de tahsisler tamamlanmak üzeredir. 2020 yılı itibariyle bölgede debi 

ölçüm çalışmalarına başlanmış ve arsa tahsisi yapılan firmalardan tahmini tüketimler alınarak 

ortalama atıksu miktarı hesaplanmıştır. İlave atıksu kapasitesi yıllara bağlı olarak 8.000 m³/gün 

olarak belirlenmiştir. Mevcut tesisin 2023 yılı sonunda %100 kapasiteye ulaşması 

beklenmektedir. 

AAT'nin deşarj noktası olan Hayıtlı Deresi'ne en yakın yerleşim yerine 3 km uzaklıkta olan 

Yeşilova Mahallesi'nde son yıllarda atıksu ile ilgili şikayetler yaşanmış ve 2014-2016 yılları 

arasında kapasite artışı gerçekleşmiştir.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2015 yılında 

hazırlanan Gediz Havzası Eylem Planı'nda da belirtildiği üzere kirlilik kaynağında önlenecek 

ve çevreye zarar verebilecek atık sular arıtılarak doğaya zarar verilmeyecektir. Gediz 

Havzası'nda sanayinin sektörel dağılımında ilk sırayı gıda sektörü almakta ve havzanın verimli 

topraklarında yetişen tarım ürünleri işlenmektedir. Temiz bir Gediz Nehri ile bölgede sulanan 

arazilerde yetişen ürünler de sağlıklı bir şekilde tüketilecektir. 

2.2 Proje Yeri  

Manisa İli, Salihli İlçesi'nde 53.608,76 m2 adresinde faaliyet gösteren AAT'nin kapasitesinin 

artırılması planlanmaktadır. Sokak No:4, pafta no K20-C-22-D-3, ada no 121, parsel no 9 

olarak tapuda Salihli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından kayıtlıdır. Proje Alanında 

işletmede olan bir AAT mevcut olup, kapasite artırımı projesi kapsamında kurulacak olan 2. 

Kademe arıtma tesisi ile kapasite artırımı gerçekleştirilecektir. Kurulması planlanan 2. Kademe 

Atıksu Arıtma tesisi üniteleri toplam 17.000 m2 alanı kapsayacaktır. 

Proje Alanı Şekil 2-1'de verilmiştir. 
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Şekil 2-1. Proje yeri 

2.1 Görev ve Sorumluluklar 

Projenin uygulayıcı kuruluşu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'dır. STB, alt borçlu olarak borç alan 

OSB'lere kredi sağlayacaktır. STB’da Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü genel proje faaliyetlerini 

günlük olarak koordine eden ve gerektiğinde diğer STB birimlerini ve departmanlarını da dahil 

eden sorumlu Proje Uygulama Birimidir (PUB).  PUB, ÇSYP ve PKP'nin uygulanmasını ve ilgili 

gereklilikleri yönetmek için yeterli nitelik ve deneyime sahip çevresel ve sosyal uzmanları içerir. 

2.2 Proje Organizasyonu 

Proje, Salihli OSB tarafından yapılacak ve Bakanlığın denetiminde yapılacak ihale ile 

müteahhit firmaya verilecek. 

Proje kapsamında uygunsuzlukların tespiti, Salihli OSB'ye bildirilmesi ve düzeltici faaliyetlerin 

izlenmesinden sorumlu olacak Gözetim Danışmanı, Salihli OSB tarafından açılacak ihale ile 

seçilecektir. Bu ihale Dünya Bankası Satın Alma Yönetmeliğine uygun olarak yapılacak olup, 

kamu ihalelerinden menedilen firmalar ihale sürecine dahil edilmeyecektir. İhale sonucu STB 

tarafından onaylanacak. 
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Denetimler sırasında bulunan herhangi bir uygunsuzluk, durumun ciddiyetine göre uyarlanmış 

bir süreç tarafından yönetilecektir. Uygunsuzluklar, ÇSYP ve PKP belgelerinin sözleşme 

gerekliliklerinden herhangi bir sapma olarak tanımlanacaktır. Uygunsuzluklar aşağıdaki gibi 4 

kategoriye ayrılır: 

Küçük uygunsuzluklara ilişkin gözlem bildirimi: Uygunsuzluğun Yüklenici Temsilcisine 

bildirilmesinin ardından, Denetleme Danışmanı tarafından hazırlanan imzalı bir gözlem 

bildirimi takip edilecektir. Gözlem bildirimlerinin çoğaltılması veya düzeltici faaliyetlerin 

olmaması, uygunsuzluğun ciddiyetinin Seviye 1'e yükseltilmesine neden olabilir. 

Seviye 1 uygunsuzluklar: Bunlar sağlık, çevre, toplum veya güvenlik açısından acil ve büyük 

bir risk oluşturmayan uygunsuzluklardır. Uygunsuzluk, 5 gün içinde düzeltilmesi için 

yükleniciye gönderilen bir rapor kapsamında ele alınacaktır. Yüklenici, uygunsuzluğun nasıl 

giderildiğini açıklayan bir raporu Denetim Danışmanına teslim edecektir. Düzeltici faaliyetin 

etkinliğinin incelenmesi ve olumlu değerlendirilmesine ek olarak, Denetim Danışmanı 

uygunsuzluk için bir kapanış raporu imzalayacaktır. Seviye 1 uygunsuzluğun bir (1) ay içinde 

giderilmediği tüm durumlarda, uygunsuzluğun ciddiyeti Seviye 2'ye yükseltilecektir. 

Seviye 2 uygunsuzluklar: Bunlar, sağlık ve/veya çevre, toplum veya güvenlik açısından 

önemli sonuçları olan bir riski temsil eden tüm uygunsuzluklar için geçerlidir. Seviye 1 

uygunsuzlukları için uygulanan prosedürün aynısı uygulanır. Düzeltici eylem yüklenici 

tarafından 3 gün içinde gerçekleştirilecektir. Yüklenici, alınan düzeltici önlemleri açıklayan bir 

rapor hazırlayacaktır. 1 ay içinde çözülmeyen tüm Seviye 2 uygunsuzluklar Seviye 3'e 

yükseltilir. 

Seviye 3 uygunsuzluklar: Bunlar, sağlığa veya çevreye zarar veren veya yüksek güvenlik 

tehlikesi veya yüksek sosyal risk oluşturan tüm uygunsuzluklar için geçerlidir. Müteahhit ve 

Proje kapsamında oluşturulacak Proje Yönetim Biriminin en üst kademeleri derhal 

bilgilendirilecek ve müteahhide olayı kontrol altına alması için 24 saat süre verilecektir. Seviye 

3 uygunsuzluk, uygunsuzluk giderilene kadar ara ödemelerde kademeli bir azalmaya yol açar. 

Seviye 3 uygunsuzluğun düzeltilmesi üzerine, indirim(ler) ödeme için bir sonraki Ara Ödeme 

Sertifikasına dahil edilecektir. Herhangi bir indirim veya ertelenen ödeme tutarları için herhangi 

bir faiz ödenmeyecektir. Durumun gerektirdiği şekilde, Gözetim Danışmanı uygunsuzluk 

giderilene kadar işin durdurulmasına karar verebilir. 

Projenin organizasyon yönetimi Tablo 2-1. 
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Tablo 2-1. Proje Organizasyon Yönetimi 

Sorumlu parti Başvuru şartları 

Proje Sahibi (Salihli OSB) 

• Bu projenin uygulayıcısı ve yararlanıcısı Salihli OSB'dir. 

• Salihli OSB, yüklenicinin gözetimi ve projelere ilişkin teknik ve mali fizibilite 
raporlarının hazırlanması sırasında teknik ve veri desteği sağlamakla sorumlu 
olacaktır. 

• Salihli OSB, görevlendireceği Çevresel, Sosyal ve İSG Uzmanları (en az bir 
Sosyal Uzman, Çevre Uzmanı ve İSG Uzmanı) ile birlikte hem sözleşme 
paketlerinin teknik ve idari ilerlemesini hem de ÇSYP ve PKP'de belirtilen 
noktaların uygulanmasını yerinde kontrol edecektir. Proje Organizasyon 
Şemasında yer almak. 

• Salihli OSB, yüklenici tarafından hazırlanan ÇSYR'leri aylık olarak STB'ye 
sunacaktır. 

• Salihli OSB, Müşavirin aylık izleme raporunu değerlendirir, inceler ve PUB'a 
sunar. 

Denetleyici Danışman 

• Salihli OSB, yüklenicinin faaliyetlerini günlük olarak denetlemek üzere çeşitli 
uzmanlıklara sahip bir Denetim Danışmanı atayacaktır. Salihli OSB'ye DB 
ÇSS'ler hakkında verilen rehberlik dışında ayrıca halkın katılımı ve duyuru 
gereklilikleri ve DB gerekliliklerine uygun proje belgeleri. 

• ÇSYP kapsamında, inşaat aşaması için belirlenen önlemlerin uygulanması, 
Proje Organizasyon Şemasında yer alacak Çevresel, Sosyal ve İSG 
Uzmanları (en az bir Sosyal Uzman, Çevre Uzmanı ve tam zamanlı İSG 
Uzmanı) tarafından koordine edilecektir. Söz konusu uzmanlar, ÇSYP 
doğrultusunda çevresel ve sosyal etkilerin ortadan kaldırılması/en aza 
indirilmesi için gerekli aksiyonların alınmasından ve izleme planlarının hayata 
geçirilmesinden sorumlu olacaklardır. 

• Denetleyici Danışman uygulama aşamasında ihale belgelerinin 
hazırlanmasından, ihale süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olacaktır. 
Dünya Bankası'nın yasal gerekliliklerine uyulacak, İnşaat Sözleşmesi takip 
edilecek ve inşaat faaliyetlerinin denetimi için STB ile işbirliği yapılacaktır. 

Yüklenici 

• ÇSYP kapsamında yer alan sözleşme paketleri kapsamındaki inşaat işleri 
yükleniciler tarafından yürütülecektir. 

• ÇSYP'de belirtilen yükümlülüklere uymakla sorumlu olacaktır. ÇSYP'nin 
uygulanmasına ilişkin hususlar, ihalenin hazırlanması sırasında yüklenici 
tarafından incelenecek ve STB tarafından hazırlanan ÇSYP dikkate alınarak 
teklifler sunulacaktır. 

• ÇSYP, projenin inşaat aşamasında yapılacak faaliyetlerin olası olumsuz 
etkilerini ve bu etkileri en aza indirmek için alınması gereken önlemleri ve bu 
önlemlerin hayata geçirilme koşullarını açıklayan izleme tablolarını içerir. Ek 
olarak, söz konusu tablolar, söz konusu kalemlerden sorumlu kişi ve 
kuruluşları (proje paydaşları) içerir. 

• İnşaat aşamasında yüklenici, projede yer alacak personele çevre, iş ve işçi 
sağlığı ve güvenliği, toplum sağlığı ve güvenliği ve sosyal konularda 
bilinçlendirmek için ÇSYP kapsamındaki önlemleri içeren eğitim verecektir. . 

• Yüklenici, aylık ÇSYR'lerini Salihli OSB'ye sunacaktır. 

• Çevresel, sosyal ve işçilik sorunları veya kaza veya zaman kaybı gibi 
beklenmedik durumlarda, yüklenici derhal Salihli OSB'yi ve Denetim 
Müşavirini bilgilendirecektir. Salihli OSB, Sağlık Bakanlığı'na bilgi verecektir. 
STB, risk düzeyine göre üç iş günü içinde Dünya Bankası'na iletecektir. 
Olayın kök nedenlerine ve alınacak düzeltici önlemlere ilişkin bir rapor 30 gün 
içinde STB'ye ve Dünya Bankası'na sunulacaktır. 
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Sorumlu parti Başvuru şartları 

Sağlık Bakanlığı 

• İnşaat ve işletme aşamalarında, SB yetkilileri, Salihli OSB tarafından 
yönetilen ÇSYP'de belirtilen hükümlere uygunluk açısından Salihli OSB'nin 
performansını denetleyecektir. 

• Bu kapsamda, çalışmalar ve raporlama faaliyetleri ile ilgili olarak, Salihli OSB 
tarafından iletilen izleme raporları aracılığıyla STB PUB'a bilgi verilecektir. 
STB, ÇSYP'leri aylık olarak gözden geçirecek ve her üç ayda bir DB'yi 
ÇSYP'lerle bilgilendirecektir. 

• STB, halkın katılımı ve duyuru gerekliliklerini, proje belgelerini Dünya Bankası 
gerekliliklerine uygun olarak yönlendirecektir. 

• STB, periyodik saha ziyaretleri gerçekleştirecek ve DB ÇSS'ler hakkında 
Salihli OSB'ye rehberlik edecektir. 

Dünya Bankası 
• İnşaat ve işletme aşamalarında, Dünya Bankası yetkilileri, Salihli OSB 

tarafından yönetilen ÇSYP'de belirtilen hükümlere uygunluk açısından Salihli 
OSB'nin performansını periyodik olarak denetleyecektir. 

Kaynak: https://www.sanayi.gov.tr/sanayi-bolgeleri/dunya-bankasi-finansmanli-osb-kredilendirme-projesi/sf1604010641 
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3 YASAL GEREKLİLİKLER 

3.1 Ulusal Yasal Çerçeve  

Dilekçe, Bilgi Edinme ve Kamu Denetçisine Başvurma Hakkı (Anayasa, Madde 74)  

"Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla Türkiye'de ikamet eden yabancılar 

kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye 

Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına sahiptir. Kendisiyle ilgili başvurunun sonucu, 

gecikmeksizin dilekçe sahibine yazılı olarak bildirilir. Herkes, bilgi edinme ve Kamu Denetçisine 

başvurma hakkına sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisine bağlı olarak kurulan Kamu 

Denetçiliği Kurumu idarenin işleyişiyle ilgili şikâyetleri inceler."  

Anayasal Şikâyet Hakkı (Anayasa, Madde 148) 

“Herkes, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki ve Anayasa ile güvence altına alınan 

temel hak ve özgürlüklerden birinin kamu makamları tarafından ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa 

Mahkemesine başvurabilir. Başvuru y291apılabilmesi için olağan kanun yollarının tüketilmiş 

olması gerekir.” 

"Madde 24, İtiraz süreci- Bilgi edinme talebi reddedilen başvuru sahibi, yargı yoluna 

başvurmadan önce resmi bildirimden itibaren on beş gün içinde Kurula itiraz edebilir. İtirazlar 

yazılı olarak yapılmalıdır. Kurul 30 gün içinde kararını verir."  

Bilgi Edinme Hakkı (Madde 11) 

“Madde 11- Kurum ve kuruluşlar, talep edilen bilgileri 15 iş günü içinde vermek zorundadır. 

Ancak, talep edilen bilgi veya belgenin başvurulan kurum ve kuruluş bünyesindeki başka bir 

birimden temin edilecek olması veya başka bir kurumdan görüş alınmasının gerekli olması 

veya başvuru kapsamının birden fazla kurumu ilgilendirmesi halinde; erişim 30 iş günü içinde 

sağlanacaktır. Bu durumda uzatma ve gerekçesi 15 iş günü içinde başvuru sahibine yazılı 

olarak bildirilir.” 

29186 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (Madde 9) 

1) Yatırımcı kamuoyunu bilgilendirmek, proje ile ilgili görüş ve önerilerini almak üzere; Halkın 

Katılımı Toplantısı düzenlemek zorundadır. Bakanlık tarafından belirlenen tarihte 

gerçekleştirilecek ve Bakanlık yeterliliği verilen kurum/kuruluş ve proje sahipleri ile projeden 

etkilenen topluluk katılımcılarının Vali tarafından belirlenecek merkezi bir yerde katılması 

beklenecektir. 
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a) Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluşlar toplantı tarih, saat ve yerini PPM için belirlenen 

tarihten en az on (10) takvim günü önce yaygın olarak yayınlanan bir gazetede yayımlar. 

b) Halkın Katılımı toplantısı Çevre veya Şehircilikten Sorumlu Müdür veya yetkili başkanın 

başkanlığında yapılır. Toplantıda proje hakkında kamuoyu bilgilendirilecek, görüş, soru ve 

öneriler alınacaktır. Müdür, katılımcılardan yazılı görüş isteyebilir. Toplantı tutanakları bir 

nüshası Valilik kayıtları için saklanmak üzere Bakanlığa gönderilir. 

2) Valilik, kamuoyu görüş ve önerilerine ilişkin program ve iletişim bilgilerini kamuoyuna 

duyurur. Halktan alınan görüşler programa göre Komisyona sunulacaktır. 

3) Komisyon üyeleri, kapsam belirleme sürecinden önce Proje uygulama alanını gözden 

geçirebileceği gibi, ilan edilen tarihte halkın katılımı toplantısına da katılabilirler. 

4) Bakanlıkça yetki verilen kurum/kuruluşlar, Halkın Katılımı Toplantısı öncesinde kamuoyunu 

bilgilendirmek amacıyla broşür, anket ve seminer şeklinde veya internet aracılığıyla çalışmalar 

yapabilir. 

Katılımcı Planlama Anlayışı (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu) 

Stratejik planlama ve performansa dayalı bütçeleme 

Madde 9- Kamu idareleri; Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel 

ilkeler çerçevesinde geleceğe yönelik misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaç ve 

ölçülebilir hedefler belirlemek, performanslarını ölçmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik 

plan hazırlarlar. önceden belirlenmiş göstergeler ile bu süreci izlemek ve değerlendirmektir. 

Katılım Rehberi İlkeleri 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Daire Başkanlığı, kamu idarelerinin uygulamak zorunda 

olduğu stratejik planlama sürecine ilişkin kılavuzlar hazırlamakta ve paylaşmaktadır. Bu 

rehberlerden biri de katılım ilkeleri ile ilgili. Katılım belgesi ilkeleri, katılımcı çalışmaları 

tasarlayan, uygulayan ve yönetenler için bir en iyi uygulama kılavuzudur . Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, kurumsal stratejik planlama ve katılım gerektiren büyük ölçekli proje ve çalışmalarda 

bu rehberler rehberliğinde hareket etmektedir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Planı 

SB, 2019-2023 Stratejik Plan hazırlık çalışmaları kapsamında iç paydaşların ve dış 

paydaşların görüşlerinin alındığı katılımcı bir süreç yürütmüştür. Türkiye'nin ileriye dönük 

sanayi ve teknoloji stratejileri ve programlarına ilişkin algılarını ölçmek ve öneriler almak 

amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları ve daha yüksek 
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kurumlarda görev yapanlar da dahil olmak üzere dış paydaşlara kapsamlı bir dış paydaş anketi 

uygulanmıştır. eğitim kurumları. 

3.2 Uluslararası Standartlar 

Dünya Bankası'nın Çevresel ve Sosyal Çerçevesi 

Dünya Bankası'nın ÇSÇ'si, daha iyi uzun vadeli kalkınma sonuçları yaratmak amacıyla 

Koruma Önlem Politikalarının gözden geçirilmesinden sonra geliştirilmiştir. ÇSÇ'de verilen 

ÇSS'ler, özellikle sosyal konularda çevresel ve sosyal riske daha kapsamlı bir yaklaşıma 

sahiptir. Dünya Bankası'nın ÇSS'lerinin listesi ve bunların üzerine inşa edildiği koruma önlemi 

politikaları Tablo 3-1’de verilmiştir. ESF, 1 Ekim 2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Tablo 3-1. Proje ile İlgili Ulusal Mevzuat (Kronolojik) 

Standart Yerine Geldiği Prosedür  

ÇSS1: Çevresel ve Sosyal Risklerin ve Etkilerin 

Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

OP/BP4.01(Çevresel Değerlendirme) 

ESS2: İşgücü ve Çalışma Koşulları OP/BP4.01 (Çevresel Değerlendirme) 

ve EHS Yönergeleri 

ESS3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önleme ve Yönetimi OP4.09 (Zararlı Yönetimi) ve EHS 

Yönergeleri 

ESS4: Toplum Sağlığı ve Güvenliği OP/BP4.37 (Baraj Güvenliği) ve ÇSG 

Yönergeleri 

ÇSS5: Arazi Edinimi, Arazi Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar 

ve Zorunlu Yeniden Yerleşim 

OP/BP4.12 (Gönülsüz Yeniden 

Yerleşim) 

ÇSS6: Biyoçeşitliliğin Korunması ve Canlı Doğal 

Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi 

OP/BP4.04 (Doğal Yaşam Alanları) ve 

OP/BP4.36 (Ormanlar) 

ESS7: Yerli Halklar/Sahra Altı Afrikalı Tarihsel Olarak 

Yetersiz Hizmet Alan Geleneksel Yerel Topluluklar 

OP/BP4.10 (Yerli Halklar) 

ESS8: Kültürel Miras OP/BP4.11 (Fiziksel Kültürel Kaynaklar) 

ESS9: Finansal Aracılar OP/BP 4.01 (Çevresel Değerlendirme) 

ESS10: Paydaş Katılımı ve Bilgi Açıklama Dünya Bankası taahhüt hükümlerini 

konsolide eder 

Proje ve Proje etki alanındaki sosyal ve çevresel unsurlar, ÇSS7 (Yerli Halklar/Sahra Altı Afrika 

Tarihsel Olarak Yetersiz Hizmet Alan Geleneksel Yerel Topluluklar) ve ÇSS8 (Kültürel Miras) 
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kapsamıyla ilgili unsurları veya faaliyetleri içermez 2. Ayrıca, proje bir Mali Aracı 

içermediğinden, ÇSS9 (Finansal Aracılar) bu Proje ile ilgili değildir. ÇSS 9 (Finansal Aracılar) 

bu proje kapsamında da uygulanmamaktadır.  

Dünya Bankası ve IFC Yönergeleri 

Bu Proje için Dünya Bankası Grubu'nun (DBG) Genel Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) 

Yönergeleri benimsenmelidir. ÇSYP ayrıca, Su ve Sanitasyon için Dünya Bankası ÇSG 

Kılavuzları da dahil olmak üzere IFC Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) Genel Yönergelerini ve 

uygun olduğu yerlerde Sektörel Yönergeleri, özellikle de Atık Yönetim Tesisleri için Dünya 

Bankası ÇSG Yönergelerini dikkate alacaktır. Etki değerlendirmesi ve etki azaltma 

önlemlerinin geliştirilmesi için, ulusal mevzuat gerekliliklerine ek olarak EHS Kılavuzlarında 

verilen performans seviyeleri ve önlemler dikkate alınacaktır. Ayrıca, Dünya Bankası'nın ESF 

ve ESS1'inin gerektirdiği şekilde, ulusal yönetmelikler ÇSG Kılavuzlarında sunulan 

düzeylerden ve önlemlerden farklı olduğunda, Proje için daha katı olan eşik veya standart 

geçerli olacaktır. Hafifletme önlemlerinin geliştirilmesinde Dünya Bankası'nın Kirlilik Önleme 

ve Azaltma El Kitabı da dikkate alınacaktır. 

Türkiye, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok uluslararası anlaşmanın imzacısıdır: 

Organik Kirleticilere İlişkin Stockholm Sözleşmesi, 

Uzun Menzilli Sınır Ötesi Hava Kirliliği Sözleşmesi (CRLTAP), 

Uluslararası Ticarette Bazı Tehlikeli Kimyasallar ve Böcek İlaçları İçin Ön Bildirimli 

Muvafakat Prosedürüne İlişkin Rotterdam Sözleşmesi, 

Tehlikeli Atıkların Sınır Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne Dair Basel 

Sözleşmesi , 

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine ilişkin Kyoto Protokolü, 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere İlişkin Montreal Protokolü, 

Akdeniz'in Deniz Çevresinin ve Kıyı Bölgesinin Korunmasına İlişkin Barselona 

Sözleşmesi, 

Ozon Tabakasının Korunmasına İlişkin Viyana Sözleşmesi, 

Antarktika Antlaşması Çevre Koruma Protokolü, 

ILO Sözleşmeleri; 

o Zorla Çalıştırmaya İlişkin ILO Sözleşmesi, 

 
2 Projenin kültürel miras üzerinde bir etkisi olduğu düşünülmemektedir. Ancak, kazı çalışmaları içeren 
herhangi bir projede kültürel miras unsuru bulunabilir. Bir Tesadüfi Bulma Prosedürü hazırlanacak ve 
inşaat işçilerine bu konuda eğitim verilecektir. 



 

Salihli Organize Sanayi Bölgesi 
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 

 
Paydaş Katılım Planı 

 

Nihai Rapor  
(Bu rapor tercüme edilmiş dokümandır. Geçerli olan İngilizce versiyonudur)  Aralık 2022 

Proje No: 22 / 011 13 / 50 
 

 

o Örgütlenme Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin ILO 

Sözleşmesi, 

o Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkına İlişkin ILO Sözleşmesi, 

o Eşit Ücretlendirmeye İlişkin ILO Sözleşmesi, 

o Zorla Çalıştırmanın Kaldırılmasına İlişkin ILO Sözleşmesi, 

o ILO Ayrımcılık Sözleşmesi (İstihdam ve Meslek), 

o ILO Asgari Yaş Sözleşmesi, 

o En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğine İlişkin ILO Sözleşmesi, 

Paris Anlaşması. 

3.3 Ulusal ÇED Yönetmeliği ile Dünya Bankası'nın Çevresel Değerlendirme 

Politikası Arasındaki Büyük Boşluklar 

Türk ÇED prosedürleri, bazı istisnalar dışında, Dünya Bankası Politikaları ile uyumludur. 

Birincil istisnalar, proje kategorizasyonu, çevresel ve sosyal değerlendirmenin kapsamı ve 

arazi edinimi, yeniden yerleşim ve halkla istişaredir. Türk mevzuatının Dünya Bankası 

Politikalarından farklı olduğu durumlarda, projenin uygulanmasında daha sıkı olanı 

uygulanacaktır. 
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4 PROJE PAYDAŞLARI 

Proje paydaşı, Projeden potansiyel olarak etkilenen veya Proje ve etkileriyle ilgilenen herhangi 

bir birey, kuruluş veya grup olarak tanımlanır. Paydaş tanımlamasının amacı, hangi 

paydaşların doğrudan ya da dolaylı olarak -olumlu ya da olumsuz- etkilenebileceğini 

("etkilenen taraflar") ya da Projeye ilgi duyabileceğini ("diğer ilgili taraflar") belirlemektir.  

Projeden farklı veya orantısız şekilde etkilenebilecek veya katılım ve geliştirme süreçlerine 

katılmakta güçlük çekebilecek dezavantajlı ve hassas paydaşların belirlenmesi için özel çaba 

gösterilmesi önemlidir. Paydaşların belirlenmesi de devam eden bir süreçtir ve düzenli 

inceleme ve güncelleme gerektirecektir. Paydaş Katılım Planı, proje paydaşlarını belirlemek 

ve Projenin geleceği için katılım yöntemlerini belirlemek amacıyla bu proje için hazırlanmıştır. 

Paydaşların belirlenmesi devam eden bir süreçtir ve farklı konuların farklı paydaşları 

ilgilendirmesi muhtemeldir. Bu nedenle, paydaşlar Proje ile olan bağlantılarına göre 

gruplandırılmıştır. Bir paydaş grubunun Proje ile olan bağlantılarını anlamak, katılımın temel 

amaçlarını belirlemeye yardımcı olur. Tablo 5-1, Proje kapsamındaki ilgili ve etkilenen 

paydaşları göstermektedir. 

Tablo 4-1. Paydaş Grupları 

Paydaş Grupları 

Paydaş Türü 

Etki Türü Etki/ilgi Nedeni 
Etkilenen 

Taraf 
İlgili Taraf 

İç Paydaşlar 

• Salihli OSB Personeli; 

• Yükleniciler ve Çalışanlar. 

Doğrudan 
Maruziyet 

Proje Geliştirme, Uygulama 
ve 

İstihdam 
√  

Devlet Kurumları 

• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; 

• Salihli Kaymakamlığı; 

• Manisa Valiliği; 

• Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl 
Müdürlüğü 

• Manisa Ticaret ve Sanayi Odası;  

• Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü; 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü; 

• Organize Sanayi Bölgeleri Üst Teşkilatı 
(OSBÜK); 

• Norm Mesleki Eğitim Merkezi. 

Dolaylı 
Maruziyet 

Projenin inşaat ve işletme 
aşamalarında Sağlık, 
Çevresel ve Sosyal 
kurumlarla ilişkisi 

 √ 

Belediyeler 

• Salihli Belediyesi; 

• Manisa Büyükşehir Belediyesi. 

Doğrudan 
Maruziyet 

Proje Geliştirme, Uygulama 
ve 

İstihdam 
 √ 

Yerleşim Yerleri 

• Yeşilova Mahallesi; 

• Mevlütlü Mahallesi; 

Doğrudan 
Maruziyet 

Hizmete alma, 
√ √ 
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Paydaş Grupları 

Paydaş Türü 

Etki Türü Etki/ilgi Nedeni 
Etkilenen 

Taraf 
İlgili Taraf 

• Torunlu Mahallesi. İnşaat aşamasında 
potansiyel gürültü ve toz 

emisyonu 

İşletmeler 

• Salihli OSB'de faaliyet gösteren işletmeler. 

Doğrudan 
Maruziyet 

Hizmete alma, 
İnşaat aşamasında 

potansiyel gürültü ve toz 
emisyonu 

√  

Sivil Toplum Kuruluşu 

• Gediz Havzası Erezyonla Mücadele, 
Ağaçlandırma, Çevre ve Kalkınma Vakfı 
(Gema Vakfı) 

Dolaylı 
Maruziyet 

Deşarj edilen nehrin kirlilik 
yükü azalması  √ 

Hassas/Dezavantajlı Bireyler veya Gruplar 

• Mülteciler; 

• Etnik azınlık grupları; 

• Çok yaşlı olup ve yalnız yaşayanlar; 

• Fiziksel veya zihinsel engelliler; 

• Kronik hastalığı olanlar veya yatağa bağlı 
olanlar; 

• Kadın hane reisleri; 

• Devlet veya dernek yardımlarıyla geçinen 
yoksul insanlar; 

• Ekonomik olarak eşsiz doğal kaynaklara 
bağımlı olan kişiler; 

• Toprak sahibi olmayan ve yevmiyeli olarak 
başkalarının topraklarında çalışan köylüler. 

Doğrudan 
Maruziyet 

Hizmete alma, 
İnşaat aşamasında 

potansiyel gürültü ve toz 
emisyonu 

√  
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5 PAYDAŞ KATILIM ARAÇLARI 

Bu Proje kapsamında paydaş katılımı için bir dizi araç kullanılacaktır. Paydaş katılımı, Proje 

ömrü boyunca verimli ve etkili katılımı sağlamak için gerektiğinde kullanılacak yeni 

mekanizmaların yanı sıra halihazırda kurulmuş olan bu iletişim mekanizmalarını kullanmaya 

devam edecektir. Proje, paydaşlarla etkileşim için aşağıdaki yöntemleri kullanmıştır ve 

kullanmaya devam edecektir: 

• Etkilenen topluluklar ve diğer paydaşlarla gayrı resmi/resmi yüz yüze veya çevrimiçi 

toplantılar, Proje ömrü boyunca istişarenin ana yöntemi olabilir. Paydaşlar bu istişare 

toplantıları hakkında telefon, broşür, afiş ve e-posta yoluyla bilgilendirilecektir. 

Paydaşlarla ile yapılacak toplantı veya herhangi bir bilgi paylaşım faaliyeti ondört (14) 

gün önceden taraflara bildirilecektir. 

• Etkilenen topluluklar ve diğer paydaşlarla yapılan odak grup toplantıları, Proje 

süresince müzakereleri destekleyecek bir katılım biçimi olabilir. Ayrıca paydaşların 

görüşlerini ifade etmeleri için uygun bir ortam sağlayacaktır. 

• Salihli OSB'nin web sitesi, telefon numarası ve kısa mesaj servisi (SMS) aracılığıyla -

Duyurular, belgeler, raporlar vb. için oluşturulmuş halka açık bir web sitesidir. - Proje 

için hazırlanan ÇSYP ve PKP dokümanları Proje web sitesi üzerinden İngilizce ve 

Türkçe olarak yayınlanacaktır. Salihli OSB tarafından oluşturulan şikâyet 

mekanizmasının uygulanmasına ilişkin bilgiler de web sitesinde duyurulacaktır. Aynı 

zamanda, Proje ile ilgili tüm güncel bilgiler web sitesi aracılığıyla halkın erişimine 

sunulacaktır. 

• Yazılı materyaller– Paydaşların Proje hakkında bilgi edinmesini sağlamak için el 

kitapları, afişler, broşürler, broşürler, posterler, bilgilendirici kitapçıklar vb. – Materyaller 

Proje hakkında bilgi verecek ve Paydaşları Proje için oluşturulan tüm iletişim yöntemleri 

ve paydaş katılım araçları hakkında bilgilendirecektir. 

• Şikâyet mekanizması- hem doğrudan etkilenen hem de ilgili paydaşların erişimine açık 

olacaktır. Bu mekanizma, etkilenen kamuoyuna yaygın bir şekilde açıklanmıştır ve 

açıklanmaya devam edecektir.  

• Medya tanıtımları: Proje ömrü boyunca, yerel ve ulusal gazeteler ve Salihli OSB'nin 

sosyal medya hesapları aracılığıyla bilgi paylaşımı ve iletişim bilgileri tanıtılacaktır. 

Projenin inşaat aşamasının başlamasıyla birlikte bir halkla istişare toplantısı yapılacak ve 

ayrıca ek bir halkla istişare toplantısı planlanacaktır; 

• Belirli bir konuda yinelenen bir şikâyet varsa, 

• Proje ile ilgili önemli bir değişiklik olması halinde, 

• Salihli OSB'nin öngördüğü yoğun bir etki olursa, 

• İnşaatta ekstra yoğun çalışma varsa. 
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Resmi olmayan/resmi yüz yüze veya internet toplantıları sırasında paydaşlardan gelen her 

türlü bildirim veya şikâyet, mekanizmada işlenmek üzere kaydedilecek ve şikâyet mekanizması 

sürecinde değerlendirilecektir. Toplantıların gün ve saatleri menfaat sahipleri ile istişare 

edilerek belirlenecek ve mümkün olan en yüksek katılım hedeflenecektir. Gerektiğinde menfaat 

sahiplerinin toplantılara gelmeleri için servis aracı düzenlenecek veya yüz yüze görüşmeler 

için sorumlular menfaat sahiplerinin bulunduğu yerde bulunacaktır. 
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6 GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ PAYDAŞ KATILIM 

FAALİYETLERİ 

21.10.2022 tarihinde bir saha ziyareti gerçekleştirilmiş ve saha ziyareti sırasında Yeşilova 

Mahallesi muhtarları ile kilit bilgilendirici görüşmeler yoluyla Proje alanı çevresinde yaşayan 

topluluklar ve potansiyel proje etkileri ile ilgili birincil veriler elde edilmiştir. Yeşilova Mahallesi 

ile Proje Sahası arasında yaklaşık 2 km'lik bir mesafe vardır. 

Görüşmeden elde edilen bilgiler genel olarak mahallenin mevcut durumunu özetlemektedir. 

Proje alanı çevresindeki yerleşim yerlerinin sosyo-ekonomik göstergelerini tartışmak için 

aşağıdaki konular seçilmiştir: 

• Kültürel Miras, 

• Trafik ve Ulaşım, 

• Demografi ve Nüfus, 

• Geçim Kaynakları ve İstihdam, 

• Eğitim, 

• Sağlık, 

• Savunmasız/Dezavantajlı Bireyler/Gruplar, 

• Altyapı ve Hizmetler, 

• Arazi edinimi, 

• Proje Hakkında Bilgi Düzeyi. 

Bu bağlamda elde edilen bilgiler ÇSYP'nin 5. Bölümünde verilmektedir. Bu konular arasında, 

projenin paydaş katılım planı çerçevesinde kilit unsurlar olan hassas/dezavantajlı 

bireyler/gruplar yer almaktadır. 

Yeşilova mahallesi muhtarının verdiği bilgilere göre savunmasız/dezavantajlı kişi/gruplara 

ilişkin bilgiler talep edilmiş ve belirlenen gruplar Tablo 4-1. 

Tablo 6-1. Proje Alanındaki Hassas/Dezavantajlı Bireyler/Gruplar  

Yerleşim Yeri 
65 yaş üstü yalnız 

yaşayanlar 
Yoksul 
aileler* 

Fiziksel / 
zihinsel engelli 

kişiler 
Mülteci 

Yalnız 
yaşayan 
kadınlar 

Yeşilova 
Mahallesi 

Evet,15-20 kişi 
Evet, 60-
70 hane 

Evet / 8 kişi Evet / 1 kişi Evet, 20-30 

Kaynak: Muhtar ile anket çalışması, 2022 
* Sosyal ve ekonomik desteğe muhtaç haneler, muhtarlar tarafından yoksul aile olarak tanımlanmaktadır. 
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Ayrıca Salihli Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Sayın Yüksel, öncelikle Atıksu Arıtma Tesisi'nin çevreci yönüne vurgu 

yapmıştır. Atıksu Arıtma Tesisi'nin Salihli OSB'yi diğer OSB'lerden ayıracak olumlu etki 

olacağını da belirtmiştir. Salihli OSB'de yer talep eden girişimcilerin en büyük ihtiyaçlarından 

birinin Atıksu Arıtma Tesisi olduğunu söylemiştir. Projenin tek olumsuz etkisinin atık suyun 

Yeşilova Mahallesi'nden geçeceğini belirten Yüksel; mahalle yakınından geçen dere yatağının 

borularla izolasyonu sayesinde bu etkinin ortadan kalktığını eklemiştir. 

6.1 Halkın Katılım Toplantısı  

13 Aralık 2022 tarihinde Salihli OSB Konferans Salonunda Halkın Katılımı Toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. HKT’nin Amaçları: 

• Projeden Etkilenen Kişiler (PEK'ler), STK temsilcileri, potansiyel Proje personeli, 

ulusal ve bölgesel devlet kurumları dahil olmak üzere bu Projeye dahil olan tüm 

paydaşlar arasında bir diyalog başlatmak ve proje bilgilerini yaymak; 

• Paydaşların beklenti ve endişelerinin belirlenmesi; 

• Paydaşlara soru sorma fırsatı sağlamak; 

• İlgili yorumlar Proje belgelerine dahil edilmiştir. 

HKT, 2U1K Mühendislik ve Danışmanlık Şirketi'nden çevre mühendisi Leyla Demirçin'in 

sunumuyla başladı. Bunu takiben katılımcılardan sorular alınmış ve OSB Müdürü Çağrı 

Duygu'nun cevaplarıyla devam etmiştir. Katılımcıların Projeye ilişkin görüşleri olumlu olup, 

OSB yönetimi ile iletişimlerinde herhangi bir sorun yaşanmadığı ve Projenin şeffaf bir şekilde 

yürütülmesinden dolayı çok memnun oldukları ifade edildi. Toplantıya STK temsilcileri, OSB'de 

faaliyet gösteren firmaların temsilcileri, Yeşilova muhtarı ve Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi 

yetkilileri katıldı.  Katılımcılardan herhangi bir olumsuz tepki gelmemiş, aksine atıksu arıtımının 

önemi konusunda görüşlerini dile getirmişlerdir. Toplantı Tutanağı, katılımcı listesi ve toplantı 

fotoğrafları EK-E'de yer almaktadır. 
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7 COVID-19 SÜRECİNDE BİLGİ AÇIKLAMASI VE PAYDAŞ 

KATILIMI 

COVID-19 Pandemi sürecinin benzeri görülmemiş doğası, paydaş katılımı da dahil olmak 

üzere Proje faaliyetlerinin tüm unsurlarının etkilenebileceği anlamına gelmektedir. Covid-19 ile 

ilişkili zorunlu kısıtlamalar ve sosyal mesafe önlemleri göz önüne alındığında, kısa vadede 

paydaş katılımına yönelik alternatif yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.  

Salihli OSB, bilgi yayma çalışmalarında, bilginin kolayca anlaşılabilir ve kültürel olarak uygun 

bir biçimde ve dilde olmasını sağlayarak tüm paydaşlara güvenilir ve doğru bilgi iletmeye 

çalışacaktır.  

Pandemi döneminde paydaşlarla etkileşim kurmak için, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, 

aşağıdaki araçların kullanılması tavsiye edilir: 

- Broşürler, 

- E-posta, 

- Halka yönelik ilan panoları, 

- Telefon görüşmeleri ve mesajlaşma, 

- Salihli OSB'nin web sitesi. 

Ayrıca, Salihli OSB'nin faaliyetlerinde COVID-19'dan kaynaklanan ve kamu üzerinde etkisi 

olabilecek değişiklikler de bu doğrultuda raporlanacaktır. Bunlar aşağıdakileri içerir, ancak 

bunlarla sınırlı değildir:  

• COVID-19'dan kaynaklanan proje değişiklikleri,  

• Sosyal kalkınma programlarının sunumundaki değişiklikler,  

• İstihdamdaki değişiklikler, yerel işletmelerden tedarik, vb,  

• Toplum şikayetlerinin çözümüne yönelik zaman dilimlerindeki değişiklikler ve  

• İlgili makamlarla koordine edilen ve Dünya Sağlık Örgütü gibi tanınmış kaynaklardan 

alınan bilgilere dayanan COVID-19 hakkında yeni veya değiştirilmiş kamu farkındalığı 

iletişim kampanyaları. 

Son olarak, Proje, Covid-19 sırasında etkili katılım sağlamak için aşağıda gösterilen yeni 

yaklaşımları dikkate alacaktır. Danışma ve bilgilendirme stratejileri Covid-19 koşullarına bağlı 

olarak aşağıdaki hususlara göre değişebilir (IFC Müşterileri için COVID-19 Bağlamında 

Güvenli Paydaş Katılımına İlişkin Geçici Tavsiyeler, 2020). Bunlar aşağıdakileri içerebilir, 

ancak bunlarla sınırlı değildir:  
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• COVID-19'un bir sonucu olarak proje faaliyetlerinde - inşaat ve/veya operasyonlarda - 

yapılan değişiklikler;  

• Toplumsal kalkınma programlarının sunumunda değişiklikler; 

• Yeniden yerleşim ve geçim kaynaklarının restorasyonu programlarının uygulama 

takvimlerinde değişiklikler; 

• İstihdam, yerel işletmelerden kaynak sağlama ve benzeri konularda değişiklikler; 

• Proje alanlarında kamu güvenliğinin artırılması gibi proje güvenlik düzenlemelerinde 

yapılan değişiklikler; 

• Açık şikâyet dosyalarının çözümüne ilişkin zaman çizelgelerinde yapılan değişiklikler;  

• İlgili makamlarla koordine edilen ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi tanınmış 

kaynaklardan alınan bilgilere dayanan COVID-19 ile ilgili yeni veya değiştirilmiş sağlık 

bilinci iletişim kampanyaları.  
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Tablo 7-1. Covid-19 Kısıtlamaları Sırasında Alternatif Bilgi Açıklama ve Paydaş Katılım Önlemleri  

Paydaş Grupları Konular Sıklık Yöntemler ve Malzemeler 
Kurşun ve Destek 

Sorumluluğu 

Resmî Kurumlar 

• Enerji Bakanlığı; 

• Salihli Kaymakamlığı; 

• Manisa Valiliği; 

• Manisa İl Çevre Müdürlüğü Kentleşme ve İklim 
Değişikliği 

• Manisa Ticaret ve Sanayi Odası;  

• Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü; 

• Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı; 

• İl Milli Eğitim Müdürlüğü; 

• Organize Sanayi Bölgeleri Üst Teşkilatı 
(OSBÜK). 

• Norm Mesleki Eğitim Merkezi. 

• Proje faaliyetleri ve ilerlemesiyle ilgili 
güncellemeler 

• Yerel tedarik ve istihdam verileri 

• Sosyal mesafe kısıtlamaları ve Covid-
19 ile ilgili önlemlerle ilgili 
güncellemeler 

Gerektiğinde Tele konferans 

Çevrimiçi toplantılar 

Yazılı güncel bilgiler 

Salihli OSB web sitesi 

Şikâyet mekanizması 

Salihli OSB 

Belediyeler 

• Salihli Belediyesi 

• Manisa Büyükşehir Belediyesi. 

• Proje faaliyetleri ve ilerlemesi 
hakkında gerekli güncellemeler 

• Sosyal mesafe kısıtlamaları ve Covid-
19 ile ilgili önlemlerle ilgili 
güncellemeler 

Gerektiğinde Tele konferans 

Çevrimiçi toplantılar 

Yazılı güncel bilgiler 

Salihli OSB web sitesi 

Şikâyet mekanizması 

Salihli OSB 

İç Paydaşlar 

• Salihli OSB Personeli; 

• Yükleniciler ve Çalışanlar. 

• Proje ilerlemesi ve planlama ile ilgili 
güncellemeler 

• Proje işletim prosedürleri ve acil 
durum müdahale planlarındaki 
değişiklikler 

• İş güvenliği ve çalışma koşullarındaki 
değişiklikler ve (varsa) 
sübvansiyonlara erişim konusunda 
rehberlik 

• Covid-19 semptomları durumunda 
alınması gereken önlemler 

Gerektiğinde Tüm personele 
gönderilecek e-posta/sms 

Çevrimiçi toplantılar 

Tele konferans 

Salihli OSB'nin web sitesi 

Yazılı güncel bilgiler 

Şikâyet mekanizması 

Salihli OSB 

Müteahhit 
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Paydaş Grupları Konular Sıklık Yöntemler ve Malzemeler 
Kurşun ve Destek 

Sorumluluğu 

• Merkezlerin Covid-19 vakalarına özel 
lokasyonlar 

• Covid-19 önlemlerine ilişkin yeni 
çalışma düzenlemelerine ilişkin 
güncellemeler 

İşletmeler 

• SOIZ'de faaliyet gösteren işletmeler. 
• Proje faaliyetleri ve ilerlemesiyle ilgili 

güncellemeler 

• Sosyal mesafe kısıtlamaları ve Covid-
19 ile ilgili önlemlerle ilgili 
güncellemeler 

Gerektiğinde 

 

Çevrimiçi toplantılar 

Yazılı güncel bilgiler 

Şikâyet mekanizması 

 

Salihli OSB 

Yakın Yerleşim Yerleri 

• Yeşilova Mahallesi 

• Mevlütlü Mahallesi 

• Torunlu Mahallesi 

• Proje faaliyetleri ve ilerlemesi 
hakkında gerekli güncellemeler 

• Sosyal mesafe kısıtlamaları ve Covid-
19 ile ilgili önlemlerle ilgili 
güncellemeler 

Gerektiğinde Salihli OSB'nin web sitesi 

Yazılı güncel bilgiler 

Şikâyet mekanizması 

Salihli OSB 

Müteahhit 

Savunmasız/Dezavantajlı Bireyler veya Gruplar 

• Mülteciler; 

• Etnik azınlık grupları; 

• Çok yaşlı olanlar ve yalnız yaşayanlar; 

• Fiziksel veya zihinsel engelliler; 

• Kronik hastalığı olanlar veya yatalak olanlar; 

• Kadın hane reisleri; 

• Proje faaliyetleri ve ilerlemesi 
hakkında gerekli güncellemeler 

• Proje işletim prosedürleri ve acil 
durum müdahale planlarındaki 
değişiklikler 

Gerektiğinde Salihli OSB'nin web sitesi 

Yazılı güncel bilgiler 

Şikâyet mekanizması 

Salihli OSB 

Müteahhit 



 

Salihli Organize Sanayi Bölgesi 
Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 

 
Paydaş Katılım Planı 

 

Nihai Rapor  
(Bu rapor tercüme edilmiş dokümandır. Geçerli olan İngilizce versiyonudur)  Aralık 2022 

Proje No: 22 / 011 24/ 50 
 

 

Paydaş Grupları Konular Sıklık Yöntemler ve Malzemeler 
Kurşun ve Destek 

Sorumluluğu 

• Devlet veya dernek yardımlarıyla yaşayan 
yoksul insanlar; 

• Ekonomik olarak eşsiz doğal kaynaklara 
bağımlı olan kişiler; 

• Toprak sahibi olmayan ve her gün başkalarının 
topraklarında çalışan köylüler. 
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8 ŞİKAYET MEKANİZMASI 

Şikâyet Mekanizmasının amacı, en başta, etkilenen topluluklar ve proje çalışanları dahil olmak 

üzere Projeden etkilenen kişilere şikâyet mekanizması prosedürüne erişim sağlamaktır. 

Şikayetler artan paydaş endişelerinin bir göstergesi olabilir ve tanımlanıp çözülmezse artabilir. 

Şikayetlerin belirlenmesi ve yanıtlanması, Proje çalışanları, yerel topluluklar ve diğer paydaşlar 

arasında olumlu ilişkilerin geliştirilmesini destekler. 

Yapılandırılmış Şikâyet Mekanizması, Proje ile ilgili şikayetlerin şeffaf ve tarafsız bir süreçle 

ele alınmasını sağlayacaktır. Proje yaşam döngüsünün ilk aşamalarından itibaren şikâyet 

prosedürü, bireysel veya grup toplantıları, basılı materyaller, duyuru panoları aracılığıyla halka 

açıklanacak ve açıklanmaya devam edecektir. 

Şikâyetler, Salihli OSB tarafından atanan PUB tarafından kabul edilecek ve yanıt verme veya 

daha fazla değerlendirme için zaman çerçevesi, esas olarak, dile getirilen şikâyetin 

karmaşıklığına bağlı olacaktır, ancak ideal olarak, şikâyetin alınmasından sonra 15 günü 

geçmemesi beklenmektedir. 

Şikâyet mekanizmasının mevcudiyetini duyurmak için kullanılan yöntemler, kültürel olarak 

uygun ve paydaşların genellikle bilgi edinme biçimlerine uygun olmalıdır. Kadınlar ve erkekler 

bilgiye farklı şekilde erişebilir ve her ikisinin de bilgiye eşit erişiminin sağlanması gerekir. 

Paydaşlar, Proje süresi boyunca mektup, e-posta, şikâyet kutuları ve yüz yüze görüşmeler gibi 

çeşitli seçenekler aracılığıyla görüşlerini ve şikayetlerini paylaşabileceklerdir. 

Şikâyet başlatan tüm paydaşlar, davalarını gizli bir şekilde talep etme fırsatına sahip olacaktır. 

Salihli OSB şikayetçinin isim ve iletişim bilgilerinin rızası olmadan açıklanmamasını 

sağlayacaktır. 

8.1 Mevcut Şikayet Mekanizmaları 

8.1.1 Ulusal Düzeyde Şikayet Mekanizması 

Ulusal düzeyde şikâyet mekanizması olan CİMER'in temelini 3071 sayılı Dilekçe Hakkı 

Kanunu (1984) ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (2003) oluşturmaktadır. CİMER, 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet göstermekte ve halktan gelen 

talep, şikâyet, övgü ve bilgi edinme başvurularını almak için resmi bir devlet aracı olarak hizmet 

vermektedir. Başvuru sahipleri taleplerini (öneri, şikâyet, övgü, bilgi edinme başvuruları veya 

ihbar şikayetleri gibi) aşağıda verilen iletişim kanalları aracılığıyla Başkanlığa iletebilirler. 
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İnternet Sitesi https://www.cimer.gov.tr  

https://giris.turkiye.gov.tr/ 

Telefon Hattı  Alo 150  

Posta Adresi 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 

Beştepe – Ankara  

Telefon Numarası  +90 312 590 2000  

Fax  +90 312 473 6494  

 

Başvuru sahipleri, CİMER aracılığıyla taleplerini doğrudan ilgili makamlara iletebilmektedir. 

Başvuru sahipleri, taleplerini iletecekleri ilgili makamı bilmiyorlarsa, aşağıdaki adreslere talepte 

bulunabilirler. 

CİMER ve CİMER, yetkili personel tarafından yapılan ön değerlendirmenin ardından talebi ilgili 

kamu kurumuna yönlendirir. 

CİMER, isimsiz başvurulara yalnızca iletilecek talebin ihbar şikayeti kategorisinde olması 

halinde izin vermektedir. Bir başvuru sahibi günde yalnızca bir talepte bulunabilir. CİMER'e 

iletilen talepler 30 gün içinde sonuçlandırılır. Başvuru sahipleri bu süre içinde geri bildirim 

alamazlarsa, şikayetlerini CİMER'e yeniden iletebilir veya Kamu Denetçiliği Kurumu'na 

(www.ombudsman.gov.tr) taşıyabilirler. CİMER sadece Türkçe başvurulara izin vermektedir 

ve kullanıcıları için Türkçe olarak hazırlanmış detaylı bir kılavuza sahiptir 

(https://cimer.gov.tr/50sorudacimer.pdf adresinde mevcuttur). 

BSTB resmi talep ve şikâyetleri Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) aracılığıyla 

almaktadır. CİMER dışında, BSTB resmi şikâyetleri ya resmi dilekçe olarak ya da çevrimiçi 

web kanalları aracılığıyla alabilmektedir. Dünya Bankası'nın gerekliliklerine uygun olarak, 

projenin GM odak noktası olarak işlev görecek ve mevcut tüm GM'ler aracılığıyla projeyle ilgili 

şikayetleri alacak bir uzman atanacaktır. GM ayrıca CIMER aracılığıyla isimsiz şikayetlerin 

sunulmasına da izin verecektir. BSTB'nin GM odak noktası, OSB GM'leri ve CİMER ile 

koordinasyon sağlayarak şikayetlerin ele alınmasında merkezi organ olarak hareket edecektir. 

CİMER'e ek olarak, yabancılar için merkezi bir şikayet sistemi sağlayan Yabancılar İletişim 

Merkezi (YİMER) bulunmaktadır. 

 



Salihli Organize Sanayi Bölgesi 

Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 

 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

 

Nihai Rapor  
(Bu rapor tercüme edilmiş dokümandır. Geçerli olan İngilizce versiyonudur)  Aralık 2022 

Proje No: 22 / 011 27/ 50 
 

 

İnternet Sitesi www.yimer.gov.tr 

Telefon Hattı  157 

Posta Adresi  Republic of Turkey, Directorate of Communications 

Telefon  +90 312 5157 11 22 

Fax  +90 0312 920 06 09 

 

8.1.2 Proje Düzeyinde Şikayet Mekanizması 

Dünya Bankası'nın ESS10 gereklilikleri uyarınca, Proje için uygun bir şikayet mekanizması 

(GM) kurulmuştur ve şu anda işler durumdadır. Bu mekanizmanın düzgün ve zamanında 

işlemesi için, tüm süreci denetleyecek bir GM odak noktası, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın 

proje ekibinin bir parçası olarak atanmıştır. GM odak noktası aynı zamanda izleme amacıyla 

projenin şikayet giderme sürecinin raporlanmasından da sorumlu olacaktır. Bu kişi aynı 

zamanda şikayet mekanizmasının proje kapsamında sorunsuz işlemesini sağlamak için 

koordinasyondan da sorumlu olacaktır.  

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın projeye özel GM'si için hazırlanan GM prosedürüne göre, 

şikayetler 15 gün içinde incelenmeli ve kapatılmalıdır. Genel yanıt ve çözüm sürelerine 

bakılmaksızın, örneğin acil bir güvenlik sorunu veya yerel halkın geçim kaynaklarını ilgilendiren 

durumlar gibi bazı şikayetlere derhal müdahale edilmesi gerekebilir. 

Şikayet mekanizmasını tamamlayan 10 adım vardır. Bu süreç aşağıdaki metinde 

detaylandırılmıştır. 

Adım 1: Uygun şekilde eğitilmiş ve PUB tarafından ilan edilmiş kişilerle kişisel iletişim yoluyla 

şikâyetin belirlenmesi.  

Adım 2: Şikâyet, tanımlandıktan sonraki bir gün içinde 'Şikâyet Günlüğüne' (kâğıt ve 

elektronik) kaydedilir. Şikâyet günlüğü, atanan Proje Yöneticisi tarafından yönetilecektir. 

Şikâyetin önemi daha sonra beş ila yedi gün içinde değerlendirilecektir. 

Tablo 8-1. Şikâyet Günlüğüne Dahil Edilecek Verilerin Listesi 
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Şikâyet 

Günlüğü 

Veri 

tabanı 

✓ Şikâyet referans numarası, 

✓ Şikâyet tarihi, 

✓ Şikâyetin alındığı yer ve hangi biçimde (şikâyet kutuları için), 

✓ Şikayetçinin iletişim bilgileri (anonim olmayan şikayetler olması 

durumunda) 

✓ Şikâyetin içeriği, 

✓ Şikâyetin ele alınmasından sorumlu taraflar, 

✓ Şikayetlere ilişkin soruşturmanın başlatıldığı ve tamamlandığı tarihler, 

✓ Soruşturma sonuçları, 

✓ Şikâyet sahibine iletilmesi önerilen düzeltici faaliyetlere ilişkin bilgiler 

(isimsiz olması durumunda) ve teslim tarihi, 

✓ Personel tarafından yapılması gereken işlemler için son tarihler, 

✓ Düzeltici işlemin tatmin edici olup olmadığına veya şikâyetin çözüme 

kavuşturulmaması için bir neden olup olmadığına dair açıklama, 

✓ Kapanış; 

✓ Kapanmamış şikâyet vakaları için bekleyen tüm işlemler. 

 

Önem Kriterleri aşağıdaki listede özetlenmiştir. 

1. Düzey Şikâyet: Münferit veya 'tek seferlik' (belirli bir raporlama dönemi içinde- bir yıl) 

ve doğası gereği esasen yerel olan bir şikâyet. 

Not: Bazı tek seferlik şikayetler 3. Seviye şikâyet olarak değerlendirilecek kadar 

önemli olabilir, örneğin ulusal veya uluslararası bir yasanın ihlal edildiği durumlar 

(bkz. 3. Seviye). 

2. Düzey Şikâyet: Yaygın ve tekrarlanan bir şikâyet (örneğin, tesislerden gelen gürültü, 

toz vb.). 

3. Düzey Şikâyet: Tek seferlik veya yaygın olan ve/veya tekrarlanan, ayrıca Proje 

politikalarının veya Ulusal yasaların ciddi şekilde ihlaline yol açan ve/veya 

ulusal/uluslararası medyanın olumsuz ilgisine yol açan bir şikâyet veya medyadan 

veya diğer kilit paydaşlardan (örneğin, yetersiz atık yönetimi) olumsuz yorum üretme 

potansiyeline sahip olduğuna karar verilir. 

Şikâyetin Şikâyet Mekanizması kapsamı dışında olduğunun değerlendirilmesi durumunda, 

istenen iletişim yöntemi ile şikâyet sahibine bildirimde bulunulmalı ve alternatif çözüm önerileri 

sunulmalıdır. 



Salihli Organize Sanayi Bölgesi 

Atıksu Arıtma Tesisi Kapasite Artırımı Projesi 

 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı 

 

Nihai Rapor  
(Bu rapor tercüme edilmiş dokümandır. Geçerli olan İngilizce versiyonudur)  Aralık 2022 

Proje No: 22 / 011 29/ 50 
 

 

3. Adım: Şikâyet, sunulmasından sonraki 15 iş günü hedefi içinde kişisel bir toplantı, telefon 

görüşmesi, şikâyet kutuları veya mektup yoluyla kabul edilir (hemen ilgilenilmesi gereken 

şikayetler hariç). Şikâyet iyi anlaşılmadıysa veya ek bilgi gerekiyorsa, bu aşamada şikayet 

sahibinden açıklama istenecektir. 

Adım 4: Seviye 1, 2 veya 3 şikâyetler Proje Müdürüne bildirilir Salihli OSB tüm Seviye 3 

şikâyetlerden haberdar edilir.  Salihli OSB'nin üst yönetimi, uygun olduğu şekilde, şikâyetle 

kimin ilgilenmesi gerektiğine karar vermede Proje Yöneticisini destekler ve müdahale için ek 

desteğin gerekli olup olmadığını belirler.  

Adım 5: Proje Yöneticisi şikâyeti beş ila yedi gün içinde e-posta yoluyla etkili bir yanıtın 

geliştirilmesini sağlamak için ilgili departman (lar)a/personele (örn. insan kaynakları, ilgili idari 

departmanlar vb.) iletir. 

Yetki verilen ekip tarafından 15 gün içinde, gerektiğinde ilgili departmanların üst yönetiminden 

gelen girdilerle birlikte Proje Yöneticisinin de dahil olabileceği bir yanıt geliştirilir. Yanıt, bir 

durumu açıklığa kavuşturmak, sorunları hafifletmek için önlemler almak veya Proje faaliyetleri 

sırasında meydana gelen herhangi bir zararı mali tazminat yoluyla tazmin etmek için daha 

fazla bilgi içerebilecek şekilde şikâyete uygun bir çözüm belirlemelidir. 

Adım 7: Yanıt, 3. seviye şikayetler için ilgili departmanların üst düzey yöneticisi ve 2. Seviye 

ve 1. Seviye şikayetler için Proje Yöneticisi tarafından 15 gün içinde imzalanır. İmza, şikâyet 

günlüğünde bir imza veya Proje Yöneticisi tarafından dosyalanması ve şikâyet günlüğünde 

atıfta bulunulması gereken anlaşmayı belirten bir e-posta olabilir. 

Adım 8: Yanıtın iletilmesi dikkatli bir şekilde koordine edilmelidir. Proje Yöneticisi, yanıtın 

iletilmesi için bir yaklaşımın kabul edilmesini ve uygulanmasını sağlar. 

Şikâyetin kapatılıp kapatılmadığını veya daha fazla işlem gerekip gerekmediğini 

değerlendirmeye yardımcı olmak için şikayetçinin yanıtını kaydedilir. Proje Yöneticisi, 

şikayetçinin yanıtı anlayıp anlamadığını ve yanıttan memnun olup olmadığını teyit etmek için 

uygun iletişim kanallarını, büyük ihtimalle telefonla veya yüz yüze görüşmeler kullanmalıdır. 

Şikâyetin isim verilmeden yapılmış olması durumunda, şikâyetin ve çözümün bir özeti Tesis 

çevresinde ve Projeden etkilenen köylerde bulunan duyuru panolarına asılmalıdır ve Proje 

Müdürü, isimsiz şikayetler ve çözümler için de köylerin muhtarlarıyla iletişime geçmelidir. 

Mümkünse, şikâyet sahibinin yanıtı, şikâyetin gelecekte tekrarlanmasını önlemek için 

hafifletme önlemlerine ilişkin notlar dahil olmak üzere Şikâyet Günlüğüne kaydedilmelidir. 

Proje Yöneticisinin veya diğer idari departmanların şikâyet mekanizması yoluyla dile getirilen 

belirli bir sorunu çözememesi durumunda, Proje Yöneticisi sorunun neden ele alınmadığına 

dair ayrıntılı bir açıklama/gerekçe sağlayacaktır. Yanıt ayrıca, şikâyette bulunan kişinin, 
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sonucun tatmin edici olmaması durumunda şikayetle nasıl devam edebileceğine dair bir 

açıklama da içerecektir. 

Proje Yöneticisinden imza alarak kapatılır. Proje Yöneticisi bir şikâyetin kapatılıp 

kapatılamayacağını veya daha fazla ilgilenilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirir. Daha 

fazla dikkat gerekirse, Proje Yöneticisi şikâyeti yeniden değerlendirmek için Adım 2'ye geri 

dönmelidir. Proje Yöneticisi şikâyetin kapatılıp kapatılamayacağını değerlendirdikten sonra, 

şikayetin kapatılmasını onaylamak için imzalayacak veya 3. seviye şikayetler için ilgili yönetim 

departmanlarından onay isteyecektir. Anlaşma, şikâyet günlüğünde bir imza veya Proje 

Yöneticisi tarafından dosyalanacak ve şikâyet günlüğünde atıfta bulunulacak eşdeğer bir e-

posta olabilir. 

8.1.3 Görev ve Sorumlululuklar 

Halkla İlişkiler Sorumlusu (HİS) şikayetlerin alınması ve çözümlenmesinden sorumludur. HİS, 

projeyle ilgili tüm talep, şikayet ve önerilerin kaydını tutmak ve bunları Bölge Müdürlüğüne ve 

Yönetim Kuruluna iletmekle sorumlu olacaktır. Bölge Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu, 

şikayetlerin 15 iş günü içinde zamanında çözülmesinden sorumlu olacaktır. OSB'lerin Odak 

Noktası GM'yi izleyecek ve takip edecek, ayrıca STB'yi bilgilendirecek ve raporlayacaktır. STB 

PUB, Bakanlık düzeyinde şikayetlerin alınmasından ve çözülmesinden de sorumludur. Ayrıca, 

OSB, yüklenici ve denetçi seviyelerindeki GM'leri izlemekten ve Dünya Bankası'na üç aylık 

raporlar hazırlamaktan sorumludur. 

8.2 İşçi Şikâyet Mekanizması 

Projenin iç ve dış paydaşlarına yönelik GM'sine ek olarak, ESS 2, proje çalışanları için bir İşçi 

Şikayet Mekanizması (İŞM) kurulmasını gerektirmektedir. Proje çalışanları, çalışma koşulları 

ve işyeri ile ilgili endişelerini veya önerilerini iletmek için İŞM'yi kullanacaklardır. İşçi Şikayet 

Mekanizması, Proje çalışanlarından (hem doğrudan hem de dolaylı çalışanlar dahil) gelen 

şikayetleri alan mekanizma olarak tanımlanmaktadır.  

Yükleniciler, işlerin başlamasından önce alt yükleniciler de dahil olmak üzere işgücü için bir 

şikayet mekanizması kuracak ve uygulayacaktır. İnşaat yüklenicileri, inşaat işleri başlamadan 

önce işçilerin şikayet mekanizmasının ayrıntılı bir tanımını da içeren İşgücü Yönetim Planları 

hazırlayacaktır. Bu mekanizma, Proje'nin ömrü boyunca şikayetlerin erken tespiti, 

değerlendirilmesi ve çözümü için etkili bir yaklaşım olması amacıyla yapılandırılmıştır. Şikayet 

Mekanizması, şikayetini dile getiren herhangi bir çalışanın herhangi bir misillemeye maruz 

kalmayacağını garanti edecektir.  
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Şikâyet Mekanizmasının kapsamı, bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş sağlığı ve güvenliği, 

istihdam koşulları, ücretler, yerel halkla veya iş arkadaşları arasındaki sorunlar, ortak 

alanlardaki hijyen sorunları, yetersiz gıda miktarı ve/veya işçilerin güvenliğine ilişkin endişeler 

gibi saha çalışmasıyla ilgili endişeleri olan herhangi bir çalışan olarak özetlenebilir.  

Şikayet Mekanizması tüm Proje çalışanlarına yazılı ve sözlü iletişim yoluyla bildirilecektir. Her 

işçi işe alınırken şikâyet mekanizması hakkında bilgilendirilmeli ve mekanizmanın nasıl 

işlediğine dair ayrıntılara kolayca ulaşılabilmelidir. Bu bilgiler çalışan el kitapları, duyuru 

panoları, "öneri/şikâyet kutuları" ve gerektiğinde diğer araçlarla sağlanabilir.  

Mekanizma aşağıdaki ilkelere dayanacaktır: 

• Süreç şeffaf olacak ve çalışanların endişelerini dile getirmelerine ve şikayette 

bulunmalarına olanak tanıyacaktır; 

• Şikâyetlerini dile getirenlere karşı ayrımcılık yapılmayacak ve tüm şikâyetler gizli olarak 

ele alınacaktır; 

• Anonim şikayetler, kaynağı bilinen diğer şikayetlerle eşit muamele görecektir;  

• Yönetim şikayetleri ciddiyetle ele alacak ve yanıt olarak zamanında ve uygun önlemleri 

alacaktır.  

Yukarıda da belirtildiği üzere, şikâyetlerin anonim olması İŞM için kritik bir öneme sahiptir, 

ancak çalışanlar eğitimleri ve işe başlatılmaları sırasında, şikâyetlerin anonim olarak yapılması 

durumunda, bunun Salihli OSB İnsan Kaynakları Uzmanının şikâyet sahibine geri bildirimde 

bulunmasını engelleyebileceği konusunda bilgilendirilecektir. Proje çalışanlarının, istihdamla 

ilgili olmayan konularda projenin şikâyet mekanizmasına erişim haklarını koruyacaklarını 

belirtmek önemlidir: 

• Yorum/şikâyet formu, öneri kutuları, e-posta, telefon hattı gibi şikâyetlerin alınmasına 

yönelik bir prosedür; 

• Şikayetlerin yanıtlanması ve vakaların çözüme kavuşturulması için öngörülen zaman 

dilimleri; 

• Şikayetlerin zamanında çözümlenmesini kaydetmek ve izlemek için bir kayıt sayfası; 

• Şikayetlerin alınması, kaydedilmesi, ele alınması ve çözümünün takibinden sorumlu bir 

departman. 

Danışman, yüklenicilerin şikayetlerin kaydedilmesini ve çözümlenmesini izleyecek ve bunları 

aylık ilerleme raporlarında PUB'a raporlayacaktır. Süreç, OSB'lerin ve Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı'ndaki Şikayet Mekanizması yetkilisi tarafından izlenecektir. 
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Çalışan Şikâyet Mekanizmasını tamamlayan 5 adım vardır. Bu süreç aşağıdaki metinde 

detaylandırılmıştır. 

Adım 1: Şikâyetin tespiti, Proje Yöneticisi ile kişisel iletişim yoluyla yapılacaktır. Bu şahsen, 

telefon, mektup, şikâyet kutuları veya e-posta yoluyla olabilir. 

Adım 2: Şikâyet, 'Şikâyet Günlüğüne' kaydedilir. Şikâyet alındıktan ve kaydedildikten 

sonra, konu ve soruna göre Proje Yöneticisi şikâyeti çözmekten sorumlu departmanı, yönetimi 

veya personeli belirleyecektir. 

Şikâyetin Proje Şikâyet Mekanizması kapsamı dışında olduğunun değerlendirilmesi 

durumunda, istenen iletişim yöntemi aracılığıyla şikâyet sahibine bildirimde bulunulmalı ve 

alternatif bir çözüm yolu önerilmelidir. 

3. Adım: Şikâyet Soruşturması. Proje Yöneticisi ve ilgili departmanlar daha sonra şikayetle 

ilgili gerçekleri değerlendirmelidir. Bu, şikâyetin nedenini belirlemeyi ve analiz etmeyi ve uygun 

hafifletme önlemlerini belirlemeyi amaçlamalıdır. Nedenin analizi, şikâyetin çalışanın geçmiş 

geçmişi, şikâyetin meydana gelme sıklığı, yönetim uygulamaları, son olaylar vb. gibi çeşitli 

yönlerinin değerlendirilmesini içerecektir. 

Gerektiği durumlarda, soruşturma adına Proje Yöneticisi, eldeki konuya ilişkin daha ayrıntılı bir 

anlayış geliştirmek için ilgili taraflarla gizli görüşmelerde bulunabilir. Şikâyetin niteliğini ilk elden 

anlamak için Site ziyaretinin gerekli olması durumunda, şikâyetin geçerliliğini ve ciddiyetini 

doğrulamak için de ziyaret yapılacaktır. 

Endişe, endişeyi çalışan ve Bölge ve/veya Departman Müdürü ile görüşecek olan ilgili idari 

departmana iletilecektir. 

Soruşturma aşaması, şikâyetin alınmasından itibaren en fazla 5 iş günü içinde 

tamamlanmalıdır. 

Adım 4: Proje Yöneticisinin ilgili departmanlar veya yönetim ile istişare içinde geliştirildiği 

anlayışına dayalı olarak bir Çözüm ve kapanış geliştirilir. Şikâyet için uygun çözüm, şikâyet 

inceleme aşamasının tamamlanmasından sonraki 3 iş günü içinde şikayetçiye iletilmelidir. 

Sorunun Proje Yöneticisinin kapsamı dışında olması durumunda, şikâyetin iletilmesinden 

sonraki 7 iş günü içinde şikayetlerin yönetim seviyeleri aracılığıyla çözülmesi için Proje 

Yönetim Birimi'ne iletilmesi gerekir. 

Adım 5: Şikâyet çözülüp şikâyet sahibine iletildikten sonra Proje Yöneticisinden imza alarak 

şikâyeti kapatın. Şikâyet Günlüğü güncelleneceğinden, şikâyetin mevcut durumu ve şikâyetin 

nasıl çözüldüğüne ilişkin anlayış da Şikâyet Günlüğünde rapor edilmelidir. Şikâyet günlüğü 

hakkında daha fazla bilgi sağlamanın amacı, gelecekte ortaya çıkabilecek benzer şikayetler 

için bir referans görevi görmektir. 
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Şikâyetin isim verilmeden yapılmış olması durumunda, şikâyetin ve çözümünün bir özeti Proje 

Yöneticisi içindeki duyuru panolarına ve ortak alanlara asılmalı ve araç kutusu veya haftalık 

toplantılar aracılığıyla duyurulmalıdır.  
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9 İZLEME VE RAPORLAMA 

Çevresel ve sosyal izleme sistemi, projenin inşaat aşamasından işletme aşamasına kadar 

başlar, çevresel ve sosyal araçlardaki etki azaltma önlemlerinin uygulandığını doğrular ve 

etkinliklerini değerlendirir, böylece Dünya Bankası ve Borçlunun gerektiğinde harekete 

geçmesini sağlar. 

İzleme sistemi şunları sağlar: 

• Gerektiğinde teknik yardım ve denetim; 

• Belirli hafifletme önlemleriyle ilgili koşulların erken tespiti; 

• Azaltma sonuçlarının takibi; 

• Proje ilerlemesi hakkında bilgi. 

OSB'ler, görevlendirecekleri çevresel ve sosyal uzmanlar aracılığıyla proje faaliyetlerinin 

çevresel ve sosyal etkilerini yerinde sürekli olarak izleyecek ve ÇS önlemlerinin 

uygulanmasını düzenli olarak ve aylık olarak da STB'ye raporlayacaktır. 

Etki azaltma önlemleri kapsamında yer alan çevresel ve sosyal konular da Bakanlığımız 

aracılığıyla atanan uzmanlar tarafından izlenecek ve denetlenecektir. 

STB, PKP uygulamasında herhangi bir sorun fark ettiğinde, ilgili OSB'yi bilgilendirecek ve bu 

sorunları düzeltmek için atılacak adımlar konusunda onlarla mutabakata varacaktır. Özellikle, 

iş kazaları ya da çevre, etkilenen topluluklar, halk ve işçiler üzerinde önemli bir olumsuz etkiye 

sahip olan veya sahip olması muhtemel olan veya toplum sağlığını tehdit eden alt proje ile 

ilgili herhangi bir olay veya kaza için ve OSB'ler durumu derhal (en geç 48 saat içinde) STB'e, 

STB de Dünya Bankası'na bildirecektir. Bu gibi durumlarda OSB'ler, olay veya kaza ile ilgili 

yeterli ayrıntıyı, Kök Sebep Analizi (KSA) bulgularını, buna yönelik alınan veya alınması 

planlanan acil önlemleri, ödenen tazminatı ve herhangi bir yüklenici tarafından sağlanan 

bilgileri sağlayacaktır. ve uygun şekilde, denetleyici kurum/danışman. OSB'ler kök neden 

analizi, önlem ve alınan tazminat tedbirlerini içeren olay raporunu 30 iş günü içinde SB'ye 

sunacak. STB olay raporunu OSB'lerden alır almaz Banka'ya iletecektir. 

OSB'lerin çevresel ve sosyal uzmanları, İSG uzmanıyla birlikte, alt proje sahasını denetlemek 

ve sahaya özel ÇSA'da tanımlanan tüm geçerli etki azaltma önlemlerine uygunluğu 

doğrulamak için ÇSYP'de tanımlanan zaman aralığında (yani günlük olarak) sahada 

olacaktır. belgeler. STB PUB çevre ve sosyal uzmanlar, alt proje kapsamına bağlı olarak 

inşaat sırasında sahaları üç ayda bir/iki ayda bir izleyecektir. Etki azaltma önlemlerine 

uyulmasını ve not edilen sorunların çözülmesini sağlamak için gerekirse daha sık izleme 

yapılabilir. Faaliyete bağlı olarak, OSB'ler tarafından Ç&S uyum için yürütülen haftalık, aylık, 

üç aylık ve altı aylık izleme faaliyetleri düzenli olarak STB'ye raporlanacaktır. STB, her bir alt 
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proje için gerektiği şekilde denetim izlemesini gerçekleştirecek ve ilerleme ve güncellemeler 

hakkında altı ayda bir Dünya Bankası'na rapor verecektir. 

STB, altı aylık proje ilerleme raporlarında, izleme faaliyetlerine dayalı olarak ÇSYP'nin 

durumunu ve Ç&S ile ilgili tüm çerçeve belgelerine ve ÇSED/ÇSYP ve YYP'ler dahil olmak 

üzere tüm alt projeye özgü planlara, ÇYP ve PKP uygulamasına uyumu özetleyen "Çevresel 

ve Sosyal Standartlar" başlıklı bir bölüme yer verecektir. Raporlar ayrıca, ilgili raporlama 

döneminde alınan tüm şikayetlere (varsa), şikayetlerin sayısı, alındığı tarihler ve alınan 

önlemler ve beklemede olan / açık şikayetler dahil olmak üzere ayrıntılar sağlayacaktır. Bu 

tür raporlar, çevresel ve sosyal gerekliliklere uyulmamasından kaynaklanan sorunları ve 

bunların çevresel ve sosyal koruma önlemleri açısından nasıl ele alındığını/alınmakta 

olduğunu vurgulayacaktır.  

Aylık Uyum Raporları 

OSB İSG uzmanı, ay içinde tamamlanan inşaat ve uygunluk faaliyetlerini belgelemek ve 

oluşabilecek sorunların çözümünü takip etmek için aylık bir uyum raporu hazırlayarak STB 

PUB'a sunar. Raporlar dönem için aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

• Tamamlanan inşaat faaliyetlerinin özeti 

• Kalan inşaat ve programın süresi 

• Uyum faaliyetlerinin özeti 

• Proje sırasında meydana gelen tüm EHS olaylarının güncellenmiş listesi 

• Hâlâ çözümlenmekte olan geçmiş sorunlardan gelen takip bilgileri 

• ÇSYP hafifletme önlemlerinin uygulanmasıyla ilgili proje faaliyetlerinin fotoğrafları 

• Sahada iş yapılan her gün günlük uygunluk kontrol listesi. 

Üç Aylık Uyum Raporları 

STB PUB, uygulanmakta olan tüm alt projeler için dönem içinde tamamlanan inşaat ve uyum 

faaliyetlerini belgelemek ve meydana gelmiş olabilecek sorunların çözümünü izlemek için üç 

aylık uyum raporları hazırlayacak ve Dünya Bankası'na sunacaktır. STB PUB, üç aylık raporu 

geliştirmek için OSB'ler tarafından hazırlanan günlük uyum kontrol listelerini ve aylık uyum 

raporlarını kullanacaktır. 

Üç aylık rapor, dönem için aşağıdaki bilgileri içermelidir: 

Önemli önerilen takip sorunları, eylemler, zaman çerçevesi ve sorumluluk merkezi 

• Giriş, raporlama dönemi ve izleme yerleri 

• Tamamlanan inşaat faaliyetlerinin özeti 

• Kalan inşaat ve programın tahmini 

• Uyum faaliyetlerinin özeti 
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• İzlenen temel hususlar da dahil olmak üzere ÇSYÇ'nin uygulanmasında bugüne 

kadar kaydedilen ilerleme: atık yönetimi, sağlık ve güvenlik uygulamaları, bertarafı 

dahil olmak üzere pestisitlerin satın alınması/depolanması/ve kullanımı, toz yönetimi, 

su kalitesi, diğer çevresel olaylar ve kazalar, çevre bilinci ve alınan eğitim vb. 

• STB PUB'lar ve denetleyici danışmanlar gözetim faaliyetleri (ör. saha ziyaretleri) 

• Düzenlenen uygunsuzluk bildirimleri de dahil olmak üzere proje sırasında meydana 

gelen tüm EHS olaylarının güncellenmiş listesi 

• Hâlâ çözümlenmekte olan geçmiş sorunlardan gelen takip bilgileri 

Üç aylık raporlar, söz konusu raporlama döneminde alınan ve çözülen tüm şikayetlerin bir 

özet tablosu ile birlikte yürütülen paydaş katılımı faaliyetlerinin (belirli raporlama döneminde 

gerçekleştirilen ayrı bir günlük olarak) hesabını da içerecektir. 

Temel performans göstergeleri Tablo 9-1’de verilmiştir. 

Tablo 9-1. Anahtar Performans Göstergeleri (APG) ve izleme eylemleri – Paydaş Katılımı 

Numara TPG Hedef İzleme Tedbirleri 

1 Aşağıdaki detaylar da dahil olmak üzere 
şikâyet sayısı: 

Cinsiyet, il, şikâyet kategorisi, 
şikayetlerin durumu (kapatıldı, 
beklemede, çözüldü), vb. 

Yok Veri tabanı 

2 Bir aylık hedef zaman diliminde 
yanıtlanan şikayetlerin sayısı 

%90 hedef Veri tabanı 

3 Şikâyet Mekanizmasının uygulanması 
hakkında paydaşlara geri bildirim 
sağlanması (istişarelerin sayısı ve türü, 
katılımcı sayısı, dahil olan paydaşların 
türü vb.) 

Şikâyet Mekanizmasının 
sonuçları hakkında 
paydaşlara düzenli raporlama 

Raporlama 

4 Şikâyet Mekanizmasının uygulanmasını 
ve şikayetlerin yeterince ele alınmasını 
sağlamak için Şikâyet Mekanizmasının iç 
denetimi 

Şikayetlerin hedeflenen 
%90'ının şikayetçiyi tatmin 
edecek şekilde bir ay içinde 
kapatılmasına yönelik yıllık 
denetim 

Denetim raporu 
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EK-A ÇED Gerekli Değildir Kararı  
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EK-B Örnek İstişare Formu 

Formu Dolduran: Tarih ve saat: 

Toplantı Konusu: Salihli OSB 

1. TOPLANTI DETAYLARI 

Görüşülen Kuruluş: İletişim Modu 

Görüşülen Kişinin Adı-Soyadı: Telefon / Ücretsiz Numara 

Telefon: Yüz Yüze Görüşme 

Adres: Web sitesi / E-posta 

E-posta: Diğer (Tanımlayın) 

Paydaş Türü 

Devlet Organı PEK Özel şirket Profesyonel 
Oda 

Sivil toplum 
örgütü 

Odak grupları Sanayi Birliği İşçi sendikası Medya Üniversite 

2. TOPLANTI DETAYLARI 

Proje ile ilgili sorular: 
 

Proje ile ilgili endişeler/geri 
bildirim: 

 

Yukarıda belirtilen görüşlere 
verilen yanıtlar: 
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EK-C Örnek Şikayet Formu 

Formu Dolduran: Tarih ve saat: 

Toplantı Konusu: Salihli OSB 

1. ŞİKAYETÇİ ÖZELLİKLERİ 

İsim soyisim: Şikâyetin İletildiği Kişi: 

TC Kimlik No: Telefon / Ücretsiz Numara 

Telefon: Yüz Yüze Görüşme 

Adres: Web sitesi / E-posta 

E-posta: Diğer (Tanımlayın) 

Paydaş Türü 

Devlet Organı PEK Özel şirket Profesyonel Oda Sivil toplum örgütü 

Odak grupları Sanayi Birliği İşçi sendikası Medya Üniversite 

2. ŞİKÂYET İLE İLGİLİ AYRINTILI BİLGİ 

Şikâyetin açıklaması: 

 

Şikayetçi tarafından talep edilen 
çözüm yöntemi 

 

Tarafından kaydedildi 
Ad-Soyad/İmza 

 

Şikayetçi 
Ad-Soyad/İmza 
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EK-D Örnek Şikâyet Kapatma Formu  

Salihli OSB 

1. DÜZELTİCİ FAALİYETİN BELİRLENMESİ 

1  

2  

3  

4  

5  

Sorumlu Birimler  

2. ŞİKAYET KAPANIŞI 

Şikâyet Günlüğü Formunda 
sağlanan şikayet giderilirse, 
bu bölüm şikayetçi tarafından 
doldurulacak ve 
imzalanacaktır. 

 

Şikâyet Kapanış Tarihi: 

Şikâyet Kapatıcının Tam Adı/İmzası: 
 
 
Şikayetçinin Tam Adı/İmzası: 

................/…………/…………..  

 

EK-E Halkın Katılım Toplantısı 

 

Toplantı Notları 

 

 
Salihli OSB HKT-Salihli OSB Konferans Salonu, 13.12.2022 
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Şener Kilimcigöldelioğlu (GEMA Vakfı): Sunum için teşekkürler. Salihli OSB'yi her yerde 

övüyoruz. Çoğu OSB yıllardır faaliyette olmasına rağmen hala endüstriyel atık sularla doğayı 

kirletiyor. Suyun bahsettiğiniz değerlerde arıtılması doğaya katkı sağlayacaktır. 

Çağrı Duygu (OSB Müdürü): Övgüleriniz için teşekkür ederiz. Bu konuda hassas olmaya 

çalışıyoruz. Özellikle sanayi atıklarının yeraltı sularına karışması bizim gibi yakınında tarım 

arazisi olan OSB'ler için kritik bir konu olmalı. 

Levent Kılıçaslan (GEMA Vakfı): Vakıf olarak bu sunumdan çok memnun kaldık. Aklımızda 

hiçbir soru kalmadı. OSB'ler kurulmadan önce atıklarının yarattığı kirlilik düşünülmeli. 

Özellikle endüstriyel atık çıkaran her işletme bunu önceden düşünmeli. 

Erkan Akgün (Norm Grup): Şirketim adına teşekkür ederim, benim sorum atık suyun geri 

kazanımı ile ilgili. Bu proje ile atık suyun başka bir alanda tekrar kullanılması mümkün olacak 

mı? 

Çağrı Duygu: Bu da gündemimizde. Gri su dediğimiz suyu geri döndürmek istiyoruz ama bu 

proje ile bazı kısımlarda bunu yapabileceğiz. Saatte 30 m3 suyu tekrar kullanabileceğimiz bir 

depomuz olacak. Başlangıçta bu suyla bahçeleri ve yeşil alanları sulamayı hedefleyeceğiz. Ama 

ileride bunu tekrar tesislerin prosesine sokmaya çalışacağız. 

Emir Satmaz (Yeşilova Muhtarı): Gri su da yerel halk olarak gündemimizde. Kuraklık 

nedeniyle yeraltı sularımızda azalma var. Bu bölge tarımsal üretim açısından çok zengin ve ülke 

ihracatına önemli katkı sağlıyor. Gri suyu tarımsal alanlarda kullanmak mümkün mü? 

Çağrı Duygu: İleri arıtma tesislerinde arıtılan suyun tarımda kullanılmasına ilişkin çalışmalar 

var. Bunun mümkün olabileceği söyleniyor. Ancak bizim hedefimiz OSB'deki tesislerin su 

kullanımını azaltmak olacak. 
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Katılımcı Listesi 
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HKT Fotoğrafları 
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Duyurular 
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Yeşilova Mahallesi 
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Torunlu Mahallesi 
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Mevlütlü Mahallesi 

 
 

Broşür 
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