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 Arıtma Tesisimiz ile İlgili Çalışma Detayları 

 

  Değerli Site Sakinleri 

31.08.2020 tarihli olağan genel kurulumuzda Arıtma tesisimizdeki sıkıntıları gidermek amacı 

ile güçlendirme kararı almıştık. 

İşe başlamadan önce konunun uzmanı olan 2A mühendislik şirketine müracaat edilerek 

fizibilite çalışması yapmalarını talep ettik. 

Uzman Şirket; 

1-Alınan karot sonuçlarının kontrolünü yaptı. 

2-Taşıyıcı sistemdeki demirlerin kesit ve korozyon kontrolünü yapıldı. 

3-Arıtma tesisimizin güçlendirme işlemine gerek olmadığını belirtip problemimizin tamirat ve 

izolasyon olduğunu raporladı. 

 
 

Bu rapor sonrasında bizler Site Yönetimi olarak; 

 A- 450 m2 tavan şapı sökülerek gerekli malzemeler döşenip sika katkılı C.30 beton ile meyilli 

şap dökülmüştür. 

  B- Tavanda bulunan çamur havuzu üzeri çürüyen 75 adet kapak kaldırılıp yeni bir dizayn ile 

aynı yükseklikte sac çatı yapılmıştır. 

  C- 25 adet havalandırma ve erişim sağlayan çürümüş eski kapaklar baklava dilimli galvaniz saç 

kapak değişimi yapılmıştır.  

  D- Toplamda 1610 m2 arıtma içi (bohçalama şeklinde) ve arıtma-tavan dış yüzeyi olmak üzere 

dökülen betonların içerisinde kalan demir etrelerin kumlanarak korozyondan arındırılıp 

uygun 

çinko içerikli astar ile boyanmıştır.  

  E- Dökülen beton alanların seviyeleri sika monotop 612 üzeri yalıtım harcı ile düzeltilmiştir.  

  F- Kaba ve ince beton tamiratlarının ardından polyurea bazlı iki bileşenli su yalıtım malzemesi 

uygulanmıştır. Bu sayede en şiddetli depremde bile, arıtmadan hiçbir sızıntı olmaması 

sağlanmıştır. 

  G- Depo içi taban alanına meyilli sika katkılı C.30 beton dökülmüştür. 

  H- Arıtma iç yüzeyi kaba tabir ile sağlam plastik bir bidon şeklinde yapılmıştır. 

  İ- Çalışıyor olmasından dolayı kışlık bölüm iç tarafı sonbaharda yapılacaktır. 
 



Arıtmanın yıkımını bekleyen art niyetli bir grup olduğundan haberdardık. Arıtmanın 

tavanının tamamen kaldırılıp işe başlanması ekiplerin gelip mühürlemesine neden olacaktı. 

Sonucunda bizler iş bilmez bir yönetim olarak suçlanacaktık. Bu insanların tüm Aktur'un pisliğini 

ve kendi pisliklerini temizleyen arıtmadan sadece yönetimi zor durumda bırakmak istemeleri çok 

gariptir. 

 

Ki; 

05.03.2021 tarihinde tavan şapı sökülür sökülmez fotoğraflar çekilip belediyeye şikayette 

bulunmuşlardır. 
 

09.03.2021 tarihinde tavan şapı dökülürken fotoğraflanıp tekrar şikayet etmişlerdir. 
 

09.04.2021 tarihinde iç taban onarımında harç kamyonunun fotoğrafı çekilip şikayet 

edilmiştir. 

Her defasında gelen ekipler incelemelerde bulunmuş olup yapılan işlerin suç teşkil 

etmediğine kanaat getirmişlerdir. 

Yapıcı ve gerçek Aktur'lu gibi düşünen muhalefetin olması gerektiğini düşünüyoruz( Yıkılıp 

tekrar yapılamamasından medet umanlar değil). Yapıcı muhalefet yapan kişilerin sayesinde 

yıkılmadan başka neler yapılabilir düşüncesi ile bizce en doğru olan noktaya geldik diye 

düşünüyoruz. 

Aktur'un arıtmasında neler dönüyor diyen kişilerin mütevazi bir bütçe ile#çalışan Aktur Site 

Yönetimi yerine daha büyük resime neden bakmadıklarını ve sorgulamadıklarını 

anlamlandıramıyoruz. 

 

          SİTE  YÖNETİMİ 


