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BÖLÜM A. PROJE TANITIMI

A. 1. Gold Standard’a Göre Projenin Uygulanabilirliği

a) Proje Faaliyetleri Ölçeği
Küçük ölçekli bir projedir. Projenin kurulu gücü 13 MW’dır. The capacity of the
project is 13 MW.

b) Ev Sahibi Ülke veya Devlet
Proje Türkiye’de yer almaktadır.

c) Proje Faaliyetinin Türü
Proje, bir yenilenebilir enerji temini projesidir ve fosil olmayan ve tükenmeyen
enerji kaynaklarıdan(hidroenerji) enerji üretir ve dağıtır.

d) Sera Gazları
Gold Standard kriterlirine uygun sera gazları arasında, proje karbondioksit (CO2)

Azaltıyor.

e) Resmi Kalkınma Yardımı (ODA)
Bu proje her hangi bir Resmi Kalkınma Yardımı (ODA) almadığı için Gold
Standart’a kayıt için uygundur.

f) Diğer Sertifikalar
Proje başka herhangi bir sertifikaya sahip değildir. Bundan dolayı, proje Gold
Standard kıriterlerine uygundur. .

A. 2. Mevcut Proje Durumu

Değirmen Regülâtörü ve HES Kais Elektrik Üretim A.Ş tarafından işletilecektir.. Projenin
tesis bedeli 34.829.119 TL’dir. Santralin yatırım bedeli ise 43.366.443 TL’dir.1 Bunlara ek
olarak, projenin ömrü 49 yıldır. Mayıs 2011 de projenin inşaatı başlayacaktır ve inşaatın 2
yıl sürmesi beklenmektedir.

1 Değirmen Regülâtörü ve HES, Fizibilite Raporu, sayfa 8-4
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BÖLÜM B. PAYDAŞ TOPLANTISININ TASARLANMASI

B. 1. Toplantı Programı

i. Gündem

GÜNDEM
1. Açılış
2. Projenin Tanıtımı
3. Projenin sorular eşliğinde açıklanması
4. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirilmesi
5. Sürdürülebilir kalkınmanın izlenmesiyle ilgili görüşlerin paylaşılması
6. Kapanış

ii. Teknik Olmayan Özet

DEĞİRMEN REGÜLÂTÖRÜ VE HİDROELEKTİRK SANTRALİ (HES) TEKNİK OLMAYAN PROJE
ÖZETİ

Projenin Amacı
Kais Elektrik Üretim A.Ş tarafından Gümüşhane ili, Merkez İlçe Dumanlı ve Çorak Köyü
sınırları içerisinde Erzurum Dere üzerinde “13MW kurulu gücünde Değirmen Regülâtörü
ve Hidroelektrik Santrali” yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır. Değirmen Regülâtörü
ve HES santralinin tek amacı Erzurum Deresi su kaynakları değerlendirilerek,  mümkün
olan maksimum enerji üretimini sağlayarak, ülkemizde ihtiyaç duyulan enerji üretimine
katkıda bulunmaktır. Değirmen Regülâtörün de çevrilen sular, cebri boru vasıtası ile
santral binasına ulaştırılacak ve burada türbinlenerek 13 MW kurulu gücündeki
santralde, mevcut akımlarla 2,95 GWh’ firm, 23,90 GWh’ sekonder olmak üzere yıllık
toplam 26,85 GWh enerji üretimi sağlanacaktır. Projenin inşaat aşamasında 40 kişi,
işletme aşamasında 4 kişi, 3 vardiyadan olmak üzere 12 kişi santral sahasında çalışacaktır.
Santral içinde çalışacak personelin yakın yerleşim birimlerinden temin edilecektir.
Personele her türlü ihtiyaca cevap verebilecek prefabrik tipi site kurulması
planlanmaktadır. Projenin inşaat ve işletme aşamasında personelin her türlü ihtiyacı
kurulacak şantiye binasından karşılanacaktır. Tesislerin tamamlanma süresi (toplam
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inşaat süresi) yaklaşık 2 yıl, projenin ekonomik ömrü ise 49 yıldır. Gerçekleştirilmesi
planlanan proje, elde edilecek enerjiyi ulusal şebekeye verecek olup ülkenin enerji
talebinin karşılanmasına katkı sağlayacak, kamu yararı taşıyan bir projedir. Değirmen
Regülâtörü ve HES projesinin işletmeye alınması, Türkiye ekonomisine ve enerji pazarına
katkıda bulunacak; bölge ekonomisi ve istihdamına gerek inşaat, gerekse işletme
döneminde fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yerli ve yenilenebilir enerji potansiyelinin
artışına da katkısı bulunacaktır.

Projenin Yeri
Söz konusu proje Gümüşhane ili, Merkez ilçe, Dumanlı ve Çorak Köyü sınırları içerisinde
Erzurum Dere üzerinde yer almaktadır. Proje alanına en yakın yerleşim yerlerinden
bazıları Dumanlı Köyü, Çorak Köyü ve Yağmurdere Köyü’dür.

Hidroelektrik Enerjisi İle Elektrik Üretimi
Hidroelektrik Enerji; hızla akan suyun enerjisiyle döndürülen elektrik jeneratörlerinden
elde edilen elektriktir. Hidroelektrik Enerji Santralleri; içme, kullanma ya da sanayi suyu
sağlamak amacıyla ırmakların önü kesilerek oluşturulan baraj göllerinde kurulmaktadır.
Hidrolik enerji dünya üzerinde yenilenebilir enerji türlerinin en yaygını olmakla beraber,
çevre üzerinde oluşturduğu olumlu etkilere de dikkat çekmek gerekmektedir. Ülkemizde
gerek iklim, gerekse coğrafi konum bakımından Karadeniz bölgesi büyük bir hidrolik
potansiyele sahiptir. Ülkemizin petrol kaynakları yönünden yetersiz olması, buna karşılık
yüzeysel su kaynakları yönünden zengin olması, enerji politikasının hidroelektrik
santrallere (HES) doğru kaymasını zorunlu hale getirmiştir. HES’ler işletim maliyetlerinin
düşük olması ve çevreye çok önemli zarar verici etkileri bulunmaması nedeniyle tüm
dünyada tercih edilen başlıca enerji kaynaklarındandır.

Projenin Aşamaları

 Şantiye kurulması ve yolların düzenlenmesi
 Ünitelerin hafriyat işleri
 Temel betonları ve ünitelerin inşaatı
 Hidrolik ve elektromekanik teçhizat montajı
 Enerji nakil hatları
 Test işletmesi
 İşletmeye geçiş

Proje kapsamında yapılması planlanan tesisler;

 Regülâtör, Dolusavak ve Dipsavak, Çak l Geçidi, Bal k Geçidi
 İletim Sistemi (Cebri Boru)
 Santral binası
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 Ulaşım Yolları
 Enerji Nakil Hattı

Proje, Gold Standard Organizasyonu platformunda kazanacağı değer ve bununla
ilgili getiriler (VER- Gönüllü Emisyon Azaltma Kredileri) kullanılmak suretiyle
gerçekleştirilecektir.

iii. Davet Takip Tablosu

Kategori
Kodu Kurum Davetli Davet Şekli Davet Tarihi Onay alındı

mı? (E/H)

A Yağmurdere Köyü
Muhtarı Süleyman Er Faks/Posta 05.01.2011 E

A Dumanlı Köyü
Muhtarı

Muhammet
Polat

Faks/Posta

05.01.2011

E

A Çorak Köyü
Muhtarı Abdulbaki Yazıcı

Faks/Posta

05.01.2011

E

B
Gümüşhane İl

Çevre ve Orman
Müdürlüğü

Ramazan
Saadettin

Yinanç

Faks/Posta

05.01.2011

E

B Gümüşhane
Belediye Başkanı Mustafa Canlı Faks/Posta 05.01.2011 E

B

Türkiye
Cumhuriyeti
Gümüşhane

Valiliği

Enver Salihoğlu

Faks/Posta

05.01.2011

E

B
Türkiye Büyük
Millet Meclisi

(TBMM
Yahya Doğan

Faks/Posta
05.01.2011

E
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B
Türkiye Büyük
Millet Meclisi

(TBMM)

Kemalettin
Aydın

Faks/Posta
05.01.2011

E

B

Türkiye
Cumhuriyeti Çevre

ve Orman
Bakanlığı

Mustafa Şahin

Faks/Posta

05.01.2011

E

D
TEMA Vakfı,

Gümüşhane İl
Temsilcisi

Raif Kandemir
Faks/Posta

05.01.2011
E

E Gold Standard
Bölge Müdürü Bahar Ubay

Faks/Posta
05.01.2011

E

F Greenpeace
Türkiye Hilal Atıcı Faks/Posta 05.01.2011 E

F WWF Türkiye Filiz Demirayak Faks/Posta 05.01.2011 E

F REC Türkiye Sibel Sezer Eralp Faks/Posta 05.01.2011 E

F Mercy Corps Nancy Lindborg Posta/ E-
Posta 06.01.2011 E

F Helio International Rod Janssen Posta/E-
Posta 06.01.2011 E

F Reep Katrin Harvey E-Posta 06.01.2011 E

Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi davet edilmelidir çünkü proje alanında yaşayan
insanlar Vekillerce temsil edilmektedir. Belediye personeli bölgede uygulanan tüm
faaliyetlerden sorumlu olduğundan, Belediye de davet edilmiştir. Proje ile ilgili görüş ve
düşüncelerini almak üzere sivil toplum kuruluşları davet edilmiştir. Proje, yerel alan,
toplum ve kültür ile ilgili bilgi paylaşımının LCS sırasında yapılması planlanmıştır. Ayrıca
kadınlardan dönüt alabilmekiçin ayrı bir toplantı da bir köy evinde gerçekleştirilmiştir.



Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report

Gold Standard Passport version 2.1 July 2009 7

iv. Bireysel Davetiye Metni

Aşağıda verilen davet mektubu yukarıda belirtilen paydaşlara e-posta/posta/faks yolu
ile iletilmiştir:
Sayın,

Gümüşhane ili, Merkez ilçesinde; 13 MW kurulu güce sahip olacak şekilde inşa edilmesi
planlanan Kais Elektrik Üretim A.Ş’ye ait Değirmen Regülâtörü ve Hidroelektrik Enerji
Santrali Projesi’nin tanıtımının yapılması, çevresel ve sosyo-ekonomik etkileri hakkında
bilgi verilmesi ve projenin karbon emisyonunun azaltılmasına olan katkısı nedeniyle
Uluslararası Gold Standart Organizasyonu platformunda kazandığı değer ve bununla ilgili
getiriler ile ilgili bilgi vermek ve projeye dair görüş ve önerilerinizi almak üzere 21 Ocak
2011 tarihinde saat 13.30 de Yağmurdere Köyü, Köy Kahvehanesi’nde yapılacak olan
Paydaş Toplantısı’na teşriflerinizi arz ederim.

v. Kamu Davetiye Metni

Aşağıdaki davet mektubu 14 Ocak 2011 tarihli “Gümüşkent” yerel gazetesinde
yayınlanmıştır.
Gümüşhane İli, Merkez ilçesinde yapılması ve işletilmesi planlanan Değirmen Regülâtörü
ve Hidroelektrik Enerji Santrali Projesi ile ilgili olarak projenin karbon emisyonunun
azaltılmasına olan katkısı nedeni ile Uluslar arası Gold Standart organizasyonu
platformunda halkı bilgilendirmek, görüş ve önerilerinizi almak üzere aşağıda belirtilen
yer ve tarihte bir toplantı düzenlenecektir.
İlgililerin katılmasını rica ederiz.

Toplantı Yeri: Yağmurdere Köyü, Köy Kahvehanesi
Tarih: 21.01.2011
Saat: 13.30
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Resim 1: Gümüşkent Gazetesi Ana Sayfası

Resim 2: Gümüşkent Gazetesinde yayımlanan ilan kopyası
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B. 2. Kullanılan diğer davet yöntemleri

Tüm kurumsal paydaşlar, resmi kurumlar ve sivil toplum örgütleri, aynı iletişim yöntemi
ile yani davetiye göndermek, e-posta ve devlet kurumlarında yapılan kamu anonsları  vs
ile davet edilmiştir. Bunun ardından toplantıya şahsen katılamayan kurumsal paydaşlar
ve resmi kurumlar çağırılarak proje hakkında bilgilendirilmiştir. Green Peace (Yeşil Barış)
Türkiye Ofisinden yetkili bir kimse, Hilal Atıcı, davete aşağıda sunulan e-posta ile yanıt
vermiştir.

Hilal Atıcı (Greenpeace Türkiye) personel eksikliği nedeniyle LSC toplantısına
katılamamıştır.  E-postanın ekran görüntüsü aşağıda verilmiştir:
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BÖLÜM C. DANIŞMA SÜRECİ

C. 1. Fiziksel Toplantı Katılımcıları

i. Katılımcı Listesi
Orjinal Katılım Listesi EK-1’de verilmiştir.

Katılımcı Listesi
Tarih ve Saat: 21.01.2011 / 13:30
Yer: Yağmurdere Köyü

Kategori
Kodu

Katılımcı Adı,
Mesleği,

Toplumdaki yeri
Bay/Bayan İmza Kurum İletişim Bilgisi

A
İsmail Kurtcan

Köy Sakini
Bay

Yağmurdere
Köyü

A
Mustafa Tezcan
KöyüKöy Sakini

Bay
Esenler Köyü 0456 256 11 53

A
Hükümet Kurtaran

KöyüKöy Sakini
Bay Yağmurdere

Köyü
0456 256 11 25

A
İhsan Tosun

KöyüKöy Sakini
Bay Yağmurdere

Köyü
0456 256 11 08

A
Erkan Aktaş

KöyüKöy Sakini
Bay

İncesu 0456 256 10 53

A
Mehmet Er

KöyüKöy Sakini
Bay Yağmurdere

Köyü

A
Süleyman Er

Yağmurdere köyü
Muhtarı

Bay

Yağmurdere
Köyü

A
Abdulbaki Yazıcı

Çorak Köyü Muhtarı
Bay

Çorak Köyü

A
İsmail Koç
Köy Sakini

Bay Yağmurdere
Köyü

0539 474 18 27
0456 256 10 26
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A
Emine Er

Köy Sakini
Bayan Yağmurdere

Köyü

A
Ayşe Er

Köy Sakini
Bayan Yağmurdere

Köyü

A
Arzu Er

Köy Sakini
Bayan Yağmurdere

Köyü

A
Ayten Er

Köy Sakini
Bayan Yağmurdere

Köyü

B

Cemil Köksal
Gümüşhane İli, İl
Çevre ve Orman

Müdürü

Bay Gümüşhane 0456 213 22 07

B

Murat Düzenli
Gümüşhane İli, İl
Çevre ve Orman

Müdürü

Bay Gümüşhane 0456 213 22 07

E
Bahar Ubay

Gold Standart Bölge
Müdürü

Bayan Ankara
0312 426 30 61
0312 426 60 70

E
Denise Welch

Gold Standart Proje
Portföy Yöneticisi

Bayan İsviçre
0041 22 788 70

80

E
Corra Boushel
Gold Standard

Sosyolog
Bayan İsviçre

0041 787 249
710
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ii. Değerlendirme Formu

Orjinal Değerlendirme Formları EK-2 de sunulmuştur.
İsim İsmail Koç
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? Olumlu.
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? Faydalı Olması.
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? Alabalık ölümlerine sebep oluyor. (beton)

atımında suya bırakılıyor.
İmza

İsim Cemal Binlar
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? İyi.
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? Pek iyi.
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? Hayır.
İmza

İsim Abdulbaki Yazıcı
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? Faydalı olmuştur.
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? İstihdamın sağlanması.
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? Yoktur.
İmza

İsim Süleyman ER
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? Faydalı oldu. Bilgilendirildik.
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? IBeğendim. Iyi oluşu ülkemiz adına.
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? Yoktur.
İmza

İsim Hümmet Kartonon
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? Olumlu.
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? Faydalı oldu.
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? Alabalık ölümleri.
İmza
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İsim Mehmet Er
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? -
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? İş imkânı.
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? -
İmza
Mehmet Er’in değerlendirme formu soru ve cevaplar arasında uygunluğu sağlaması için
tekrar düzenlendikten sonra yayımlanmıştır.

İsim Osman Aslan
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? Verimli bilgilendirme oldu.
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? Temiz yenilenebilir enerji oluşu
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? -
İmza

İsim Ahmet Yılmaz
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? Olumlu.
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? Enerji üretimi, ekonomiye katkısı ve

bölgeye katkısı
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? Yoktur.
İmza

İsim Mücait Duymaz
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? Gayet yararlı olmuştur.
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? Bölgeye istihdam sağlaması, daha çok

elektrik ve daha verimli tarım ürünlerinin
yetişmesi.

Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? -
İmza

İsim Erkan Aktaş
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? Bölgemiz için hayırlı olması.
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? Bölgemizde olması hoş.
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? -
İmza
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İsim Ihsan Tosun
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? -
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? Beğendim.
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? -
İmza

İsim Rasim Gündoğdu
Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir? Olumlu.
Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir? İş imkânı.
Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir? Yok.
İmza

Katılımcılardan Kemal Şimşek, İsmail Kurtoba ve Mustafa Tezcan değerlendirme
formlarının yanlızca isim kısmını doldurmuştur. Bu sebeple, formlar bu bölüme
eklenmemiştir. Fakat bahsedilen formlar EK-2 de sunulmuştur.

İsim Denise Welch

Toplantı hakkındaki izlenimleriniz nelerdir?

İyi. Gold Standard’ın 68 Sivil Toplum
Kuruluşu tarafından desteklenen ve kar
amacı gütmeyen bir vakıf olduğunu lütfen
gelecek toplantılarda belirtiniz. (biz bir
şirket değiliz)

Projenin beğendiğiniz yönleri nelerdir?
Yerel iş yaratma, yerel halk ile görüşme,
bayanlarla ayrı bir toplantı yapılması

Projenin beğenmediğiniz yönleri nelerdir?
Emin değilim. . Yerel iş yaratmaya ek
olarak, köy gelecek olan diğer yararlar net
olarak belli değil.

İmza

Paydaş Yorumları: Köy bulunan hane sayısı 18’dir ve geçim kaynakları hayvancılıktır.
Ancak, kış boyunca köylüler iş bulamadıkları için hayvanlarını beslemek için yem
alamıyorlar. Ayrıca, burada ne ortaokul nede lise mevcut ve yakın çevrede sağlık
hizmetleride mevcut değil. Fakat genel sağlık kontrolü yapmak için köye haftada birkere
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doktor geliyor. Yerel halkın çocukları ise devlet tarafından yakın illerde yatılı olarak
okutuluyor.

C. 2. Resimler

Paydaşlar dağıtılıan Değirmen HES Teknik Olmayan Özeti okurken
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Paydaşlar toplantı sunumunu dinlerken
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Gold standard Türkiye Bölge Müdürü, Bahar Ubay, köy muhtarının sorusunu cevaplarken
KADINLAR İLE TOPLANTI
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C. 3. Görüşme Sonuçları

i. Toplantı Tutanağı

Paydaş toplantısı 21.01.2011 tarihinde Gümüşhane ili, Merkez ilçeye bağlı olan
yağmurdere Köyü, Köy kahvehanesinde gerçekleştirilmiştir. Toplantının amacı terel halkı
Erzurum dere üzerine yapılması planlanan 13 MW kurulu güce sahip, Değirmen
Regülatörü ve Hidroelektrik Santrali hakkında bilgilendirmek ve yerel halkın proje
hakkındaki görüşlerini almaktır. Toplantıya proje temsilcilerinin yanı sıra, 12  yerel halk, 1
il çevre müdürü, İl Çevre ve orman müdürlüğünden 2 uzman, Gold Standart Türkiye
Bölge Müdürü ve İsviçre’den 2 uzman katılmıştır.   Ayrıca, Gold Standard’I destleyen sivil
toplum kurluşlarından WWF Türkiye, Greenpeace Türkiye, Tema Vakfı, Helio
International, Mercy Corps, REEEP ve REC Türkiye proje hakkında bilgilendirlmiştir. Proje
alanına en yakın yerleşim yeri, toplantı yeri olarak seçilmiştir ve yore halkı Köy
Kahvehanesine asılan toplantı ilanı, belediye ve yerel gazette duyurları ile toplantı
hakkında bilgilendirişmişlerdir. . Toplantıda, sunum öncesinde toplantı tutanağı
açıklanmış ve katılımcılara teknik olmayan proje özeti dağıtılmıştır.

Projeye ait sunum ve açıklamalar, proje sahibi, kurulacak santralin teknolojisi ve
işletilmesi, santralden kaynaklı emisyon azaltımı, emisyon azaltımından elde edilecek
gelir ve Gold Standart gibi konuları içerecek şekilde EN-ÇEV Enerji Çevre Yatırımları ve
Danışmanlığı Lts. Şti. Tarafından yapılmıştır. Aynı zamanda muhtarın evinde köy
kadınların katılımı ile ayrı bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Paydaş sürdürülebilir
kalkınma egzersizi öncesinde, katılımcılardan projenin yeterince anlaşılabilmesi için tüm
soru ve yorumlar alınmıştır. Katılımcılara ait soru ve yorumlar aşağıda verilmiştir:
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Sorular:
1-Muhtar Süleyman ER
Proje köyümüzde istihdam yaratacak mı? İhtiyaç duyulan işçiler köyden mi sağlanacak?
Cevap: Evet en yakın yerleşim yerinden sağlanacaktır. Köyden gerekli iş gücü temin
edilecektir.
2- Balık geçidi yapılacak mı?
Cevap: Balık geçidi yapılacaktır. Projenin önceliklerinde doğal hayatın etkilenmemesi
vardır. Gerekli tedbirler alınacaktır.
3-Daha once köyümüze proje yapan firmalar yollarımı daralttı. Siz bu konuya dikkat
edecek misiniz?
Cevap: Evet dikkat edilecektir. Mevcut yollarda revizeler yapılacaktır. Yolların
düzeltilmesi bizim içinde önemlidir. Gerek inşaat aşamasında gerek işletme aşamasında
gereklilik arz ediyor.

ii. Diğer Görüşme Tutanakları

YÖRE KADINLARI İLE YAPILAN TOPLANTI

Kadınlar köye bir iş imkânı gelir ve köyleri hareketlenirse okullarına öğretmen
geleceğinden ümitli. Çocuklarının yatılı okuması sebebi ile önceliklerini sıraladılar.
Hayvanlarına yem alamamaktan ve eşlerinin iş bulamadığından bahsettiler. Erkekler gibi
kadınlarda eşlerine oğullarına iş istedi.

Gold Standart Bölge Müdürü-Türkiye,  Bahar Ubay:
1- Geçim kaynağınız nedir?
Cevap: Hayvancılık.

2- Kaç tane hayvanınız var?
Cevap: ,Ortalama hane başına 7 ila 13 arasında. (büyük ve küçük baş karışık verilen
rakamdır.)

3- Yapılması planlanan projeyi istiyor musunuz? Köyünüze ne getirir ne götürür?
Cevap: Evet istiyoruz. Bize iş getirecektir. Eşlerimiz evde boş oturuyor. Hayvanlarımıza
yem bile alamıyoruz. Proje yapılsın bizlerde çalışalım.

Her iki toplantının Sonucu
Proje yerel halk tarafından desteklenmektedir. Çevresel etkilere karşı gerekli önlemler
alınmıştır.
. Paydaşlar bölgelerine yatırım yapılacağı için ve endişelerinin proje sahibini tarafından
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dikkate alıcanacağı için mutlular.  Hidroelektrik Santraline olumsuz bakan bazı paydaşlar
toplantıda yeterli bilgi edindikleri ve bazıları yenilenebilir enerjinın  ne demek oladuğunu,
bölgesel ve küresel faydalarını yeni öğrendiği için fikirlerini olumlu yönde
değiştirmişlerdir.

iii. Tüm Yorumların değerlendirilmesi

Paydaş Yorumları Yorumlar dikkate alındımı?
(Evet/ Hayır)?

Açıklama (Neden? Nasıl?)

İstihdam köyden
sağlanacak mı? Evet

İnşaat ve İşletme
aşamasında, istihdam yerel
halktan sağlanacaktır.

Balık geçidi yapılacak mı? Evet Balık geçidi yapılacak.

iv. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirilmesinin üzerinden tekrar geçilmesi

Sürdürülebilir kalkınma değerlendirilmesi tekrar yapılacak mı?

Evet Hayır

X

Katılımcılardan herhangi bir negative görüş alınmamıştırç Bu sebeple, sürdürülebilir
kalkınma değerlendirmesinin tekrar üzerinden geçilmesine gerek yoktur.

v. Yorumlardan Kaynaklı Değişikliklerin Özeti

-
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BÖLÜM D. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MATRİSİ

D. 1. Kendi Sürdürülebilir Kalkınma Matrisi

i. ‘Zararsızlık’ değerlendirmesi

Korunması Gerekli
Prensipler Proje ile ilgisi

Projeni
n

Prensip
leri

ihlali
(düşük,

orta,
yüksek)

AzaltımÖnlemleri

İnsan
Hakları

Projenin etki
alanında, herhangi
bir kültürel mirasın

değiştirilmesi
yerinden edilmesi
veya zarar görmesi
söz konusu değildir.

Proje kapsamında
dünya Kültür ve

Tabiat
miraslarının
korunması

Sözleşmesi gereği
korunması

gereken tarihi,
doğal ya da

kültürel miras
alanı yoktur.2

Düşük

Proje zorunlu
yerinden yeniden
yapılandırmaya

sebep
olmamaktadır.

Zorunlu yeniden
yapılandırma
olmayacaktır.

Düşük

Proje; saygınlık,
kültürel varlık gibi
uluslararası alanda
tanınan insan
haklarına saygılıdır.
Proje insan hakları

Türkiye yıllardır
Avrupa İnsan

Hakları
Sözleşmesine3

taraftır. Bu
nedenle ulusal ve

Düşük

2 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfa ,92
3 T.C Dışişleri Bakanlığı, Resmi Web Sitesi, http://www.mfa.gov.tr/the-european-convention-on-human-
rights.en.mfa
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ihlalinde
bulunmamaktadır

uluslar arası
korunan haklar

göz önüne
alınacaktır.

Proje, nehrin akış
aşağı kullanıcıların
su haklarına saygı

duyar.

Su alım
yapısından sonra

su akışındaki
azalma aşağı akış

bölgesinde su
kaynaklarının
sınırlanma ve
eksilmesine

neden olabilir.

Düşük

Proje sahibi ile
Devlet Su İşleri

Genel Müdürlüğü
arasında su

hakları sözleşmesi
imzalanmalıdır. Bu
sözleşme, su alım
yapısının ardından

salınan suyun
ekolojik yaşam

döngüsü için hem
minimum akış

miktarını hem de
nehrin alt

kısmında yaşayan
insanların su

ihtiyacını
karşılaması

gerekmektedir.
Salınan su
belirlenen

değerden az ise
DSİ nin tesisi

kapatma ya da
ceza kesme hakkı

vardır.

Çalışma
Koşulları

Proje; çocuk
işçiliğine

müsamaha
göstermemektedir.

Türkiye, 1824 ve
1385 maddeleri
ile çocukların

çalışmasını
önleyen ILO
sözleşmesini

Düşük

4 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz182.htm ‘den alınmıştır.
5 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz138.htm ‘den alınmıştır.
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imzalamıştır.
(Uluslar arası İş

Kurumu)
Proje; işçilerin

sendikal haklarını
ve toplu

sözleşme haklarını
gözetmektedir.

Proje bu
hakların ve

özgürlüklerin
sınırlandırılmasında
rol almamaktadır.

İnşaat ve işletme
saflarında ilgili

tüm Türk
yönetmeliklerine
ve gerekli görülen

ILO gibi
(876, 987 ve1028

maddeler )
uluslar arası
antlaşmalara
uyulacaktır.

Düşük

Proje; zorla
çalıştırma gibi
herhangi bir

Zorlayıcı
istihdamdan yana

değildir.

İlgili ulusal
yönetmeliklerin
yanı sıra Türkiye
ILO sözleşmesine

taraftır. Bu
nedenle

madde 299 ve
10510 de bahsi

geçen zorla
çalıştırma

hükümleri göz
önüne alınacaktır.

Düşük

Proje; cinsiyete, ırk,
din, cinsel eğilim ya

da diğer başka
sebeplere dayanan

ayrıma neden
olmamaktadır.

Türkiye, ILO’nun
10011 ve 11112

olan ilgili
maddelerini

imzalamış ve ilgili
madde hükümleri

uyma
taahhüdünde

bulunmuştur. Bu

Düşük

6 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz087.htm ‘den alınmıştır.
7 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz098.htm’den alınmıştır.
8 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz102.htm 2den alınmıştır.
9 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz029.htm ‘den alınmıştır.
10 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz105.htm ‘den alınmıştır.
11 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz100.htm ‘den alınmıştır.
12 http://www.ilo.org/public/turkish/region/eurpro/ankara/about/soz111.htm ‘den alınmıştır.
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nedenle proje
boyunca herhangi

bir ayrım söz
konusu

olmayacaktır.

Proje; işçilere
sağlıklı ve güvenliği

iş ortamı
sağlamakta ve

sağlıksız ve
güvensiz

ortamlarda
çalışmayı

engellemektedir.

Patlama ve
üretilen enerjinin
iletimi sırasında

gerekli
önlemlerin
alınmaması

durumunda bazı
tehlikeler söz

konusu olabilir.

Düşük

Hem inşa hem de
işletim sırasında,
gerekli çalışma ve
organizasyonlar
yapılarak
çalışanların sağlık
ve güvenlik
önlemleri
alınacaktır.
Gerekli güvenlik
önlemleri inşaat
alanında da
alınacaktır. Buna
ek olarak uyarı
levhaları tğm
alanda
bulunacaktır.
Çalışanlar, iş
kazalarına karşı
eğitim alacak ve
tüm güvenlik
kurallarına
uyacaklardır. 13

Çevresel
Koruma

Proje çevresel
koşullar ile ilgili
olarak önleyici
bir yaklaşımda

bulunmaktadır ve
önleyici prensibe

karşıt bir uygulama

Proje önemli bir
kirliliğe neden
olmayacaktır,

küçük çaplı atıklar
(evsel atıklar;

makine yağları)
gerekli önlemler

Düşük

13 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfa 54,55,56,57
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içinde değildir.
Bu prensip şu

şekilde
tanımlanabilir. Bir

aktivite insan
sağlığı ya da

çevreye zarar
verme tehditi

ortaya çıkardığında,
sebep sonuç

ilişkileri bilimsel
olarak tamamıyla
kurulmamış olsa

bile önleyici
önlemler

alınmalıdır.‖

alınarak ulusal
yönetmeliklere
göre bertaraf
edilecektir 14.

Proje;
a) kanunla korunan,
b) koruma altına
alınma için resmi
teklif verilen,
c) kurumlarca
yüksek koruma
değerlerine sahip
alan olarak
tanımlanan,
d)geleneksel yerel
halk tarafından
koruma altında
olan kritik doğal
çevre ihlallerine
neden
olmamaktadır.

Türkiye’ nin sit
alanları ile ilgili

kendi
yönetmelikleri
vardır ve yine

korunan alanlarla
ilgili BERN ve

RAMSAR15 gibi
uluslar arası
sözleşmelere

taraftır.  RAMSAR
sözleşmesine

göre proje
sahasında sit

alanı yoktur 16.

Düşük

Projeden dolayı,
nehir habitatı en az
şekilde etkilicektir.

Göl nedeniyle
savak yapısı
çevresinde lotik

Düşük
Gölün durağan su
bölgesinde tatlı su
algeasında

14 Değirmen Regülatörü ve  HES, Proje Tanıtım Dosyası , sayfa 58, 63
15 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası ,  sayfa 86, 92
16 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa 92
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habitatın küçük
bir lentik habitata
dönüşmesi söz
konusu olacaktır.
Tatlı su algea
nüfusu ve diğer
lotik organizmalar
sayıca azalabilir.

yaşayabilir.
Kimyasal atık ve /
veya sızıntı
olmayacağından,
canlı organizmalar
zehirlenmeyecekt
ir.bu etkileri
azaltmak için tüm
önlemler
alınacaktır.  Yağ
sızıntısı olursa ya
da kimyasal atık
olursa su
yüzeyinde emiş
dubaları olacak ve
toprağa sızmasını
önlemek için emiş
yastıkları
kullanılacaktır,
böylece atığın
yayılması
önlenecektir.

Kazılan toprak
uygun şekilde

depolanarak nehrin
dolması ve çevrenin

olumsuz
etkilenmesi

önlenecektir.

Kazı atıklarının
idaresi Düşük

Kazıların olumsuz
etkileri

önlenecektir
çünkü çıkarılan
toprak peyzaj

amaçlı kullanılır,
ayrıca cebri boru

ve yolların
dolgusu için

kullanılır, kazı
kalıntıları ise

depolama alanına
gönderilecektir.

Bununla ilgili
yönetmelik

hükümlerine
uyulacaktır.

Ağaç ve bitkiler
üzerindeki olumsuz

İnşaat
aşamasında Düşük Proje alanında

ağaç
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etkiler minimal
olacaktır ve hasar
gören bitkilerin
iyileştirilmesi
çalışmaları proje
kapsamındadır.

bitkiler inşaat
çalışmaları

nedeniyle kısmen
soyulabilir.

olmadığından
ağaçlar projeden

etkilenmeyecektir
. Alpin çayırı

tehlikede
olmayan bitkisel

alandır. Kaya
katmanları

bitkilerin proje
alanında olmasını
önlemektedir ve
proje birimleri
kısmen bu kaya

katmanları
üzerinde

olacaktır, bu
şekilde projenin

bitkiler üzerindeki
etkisi kısmi
olacaktır.

Yolsuzluğa
Karşı

Proje yolsuzluğa
karışmamıştır.

Türkiye OECD17

tarafı
olduğundan,
Proje su. Unsuru
değildir ve
içermemektedir.

Düşük

ii. Sürdürülebilir Kalkınma Matrisi

İndikatör Azaltım
Önlemi

Binyıl Kalkınma
Hedefleri (MDG)

Seçilen
Parametre ve
Açıklaması

Başlangıç
Skoru

Gold Standard
Sürdürülebilir

kalkınma
indikatörleri

Azaltma
önlemleri
“zarar yok

(do no
harm)”

tablosundan

www.undp.or/mdg
ve

www.mdgmonitor.
org

İndikatörlerin yerel

Proje Geliştirici
tarafından
tanımlanan

Negatif etki:
(-)

Positif etki:
(+)

Etkisiz: (0)

17 http://www.oecd.org/country/0,3377,en_33873108_33873854_1_1_1_1_1,00.html sayfasından
alınmıştır.
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al ya da (-)
skoru

nötrlemek
için azaltma
önlemlerini

belirt.

MDG hedefleriyle
olan ilgisini açıkla

Hava Kalitesi

Azaltma
Önlemleri bu
gösterge ile
ilgili değildir.

MDG Amaç 7:
Çevresel
Sürdürülebilirliğin
Sağlanması
Hedef7.a:
Sürdürülebilir
kalkınma ilkelerinin
devlet
politikalarına ve
programlarına
entegre edilmesi ve
çevresel
kaynakların
kaybedilmesinin
tersine çevrilmesi

Parametre:
Muhtemelen
tonlarca SOx ve
NOx
Kömür ve yakıt
tesislerinden
kaydırılacaktır
Hedef:
Proje SO2 ve NOx
emisyonlarının
azaltımına
katkıda
bulunacaktır.
Yenilenebilir
enerji
kaynaklarının
oluşturulması ile
ulusal enerji
içersinde yer alan
fosil yakıt oranı
azaltılacaktır.

+

Su Miktarı ve
Kalitesi

Azaltma
Önlemleri bu
gösterge ile
ilgili değildir.

MDG Amaç 7:
Çevresel
Sürdürülebilirliğin
Sağlanması Hedef
7.a:
Sürdürülebilir
kalkınma ilkelerinin
devlet
politikalarına ve
programlarına
entegre edilmesi ve
çevresel

Parametre: Su
kalitesi ve miktarı
bölge için
yeterlidir.

Hedef:
Proje faaliyeti
nedeni ile suyun
kalitesi
etkilenmeyecektir
. Minimum akışın
elde edildiğinden

0
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kaynakların
kaybedilmesinin
tersine çevrilmesi

emin olunması
için sürekli olarak
izlenecektir.

Toprak Yapısı
Azaltma
Önlemleri bu
gösterge ile
ilgili değildir.

MDG Amaç 7
Çevresel
Sürdürülebilirliğin
Sağlanması
Hedef 7.a
7.1.“Arazinin bir
kısmı ormanlıktır”.

Parametre:
Beklenmedik bir
toprak hareketi
yoktur.

Hedef: : Proje,
taban çizgisine
kıyasla heyelan
risk seviyesinde
değişikliğe neden
olmayacaktır.

0

Diğer
Kirleticiler

Azaltma
Önlemleri bu
gösterge ile
ilgili değildir.

MDG 7
Çevresel
Sürdürülebilirliğin
Sağlanması
Hedef 7a.
MDG raporunda bu
kirleticilerden
bahsedilmemiş olsa
da, bunları
“çevresel kaynak
kaybı” ile ilgili
şekilde ele alacağız.

Parametre:
Bölgede başka bir
kirletici
bulunmamaktadır
.
Hedef: : Proje her
hangi bir diğer
kirletici meydana
getirmeyecektir.
Bunun yanında,
Gürültü seviyesi
ÇED raporunda
belirtilen düzeyin
altında
tutulacaktır.

0

Biyolojik
Çeşitlilik

Azaltma
Önlemleri bu
gösterge ile
ilgili değildir.

MDG 7
Çevresel
Sürdürülebilirliğin
Sağlanması
Hedef7b: Azalan
biyolojik çeşit
kaybı, 2010
itibariyle başarılan,
kayıp miktarında
önemli azalış

Parametre:
Bölgede mevcut
habitat ve
bölgesel biyolojik
çeşitlilik vardır.
Hedef:
İnşaat
aşamasında bazı
bitkiler
etkilenecektir.

0
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İnşaat
tamamlandıktan
sonra zarar gören
bitkiler yeniden
dikilecektir.

İstihdam
Kalitesi

İş güvenliği
ve ilgili
güvenlik
protokolleri
kapsamında
işçilere
yeterli
eğitimler
sağlanacaktır.
Kaza
risklerine
karşın bir acil
durum planı
hazırlanacakt
ır

MDG Amaç 1:
Aşırı yoksulluğu ve
açlığı ortadan
kaldırmak Hedef
1.a:
Kadınlar ve gençler
dâhil olmak üzere
herkes için tam ve
üretken bir
istihdam ve saygın
bir iş elde etmek

1.4 İstihdam edilen
kişi başına GSYİH
büyüme hızı elde
etmek

Çalışanlara
yönelik eğitim
Parametre:
Bölgedeki çalışma
şartları yeterli
değil.
Hedef: İnşaat ve
işletme dahil tüm
proje süreci
boyunca
çalışanların sağlık
ve güvenlikleri
için gerekli
önlemler
alınacaktır. Bunun
yanı sıra projede
yerel halk
istihdam edilecek
ve işsizlik oranı
azalacaktır.

+

Geçim

MDG Amaç1:
Aşırı yoksulluğu ve
açlığı ortadan
kaldırmak
Hedef1.a:
Kadınlar ve gençler
dâhil olmak üzere
herkes için tam ve
üretken bir
istihdam ve saygın
bir iş elde etmek

1.4 İstihdam edilen
kişi başına GSYİH
büyüme hızı elde
etmek 1.5

Parametre:
Projenin
olmaması
durumunda yerel
halkın ek geliri
yoktur.
Hedef: Proje
inşaat ve işletme
aşamalarında
yeni iş imkanları
sağlayacaktır.

+
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İstihdam-Nüfus
Oranına

Ulaşılabilir ve
temiz enerji
hizmetlerine

erişim

Azaltma
Önlemleri bu
gösterge ile
ilgili değildir.

Parametre:
Türkiye de enerji
talebi giderek
artmaktadır.
Proje faaliyetleri
olmazsa enerji
üretiminde bir
gelişme
olmayacak ve
yenilenebilir
kaynakların yerini
fosil yakıtlar
alacaktır.
Hedef: Değirmen
HES gibi
Dağıtılmış enerji
Sistemleri
verimliliği
arttırmada faydalı
olmaktadır.
Ayrıca, fosil
yakıtların ikame
edilmesi
Proje, temel
senaryoya kıyasla
önemli fosil
yakıtlarına (Doğal
gaz, kömür ve
petrol) olan
bağımlılığı
azaltacaktır.)

0

Kişisel ve
kurumsal
Kapasite

Azaltma
Önlemleri bu
gösterge ile
ilgili değildir.

MDG Amaç1 Aşırı
Yoksulluğu ve Açlığı
Ortadan Kaldırmak
Hedef 1.b:
Kadınlar ve gençler
dâhil olmak üzere
herkes için tam ve

Parametre: Yerel
halkın eğitim ve
yeteneklerinde
önemli bir
gelişme
olmayacaktır.

+
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üretken bir
istihdam ve saygın
bir iş elde etmek

1.4 İstihdam edilen
kişi başına GSYİH
büyüme hızı elde
etmek
1.5 İstihdam –
Nüfus Oranına

1.6 Günlük $1
altında yaşayan
kişilerin oranı (PPP)
1.7 Toplam
istihdam içersinde
kendi hesabı olan
ve aile çalışanlarına
katkıda
bulunanların oranı

Ancak çoğu insan
çevresel
sorumluluklarının
bilincinde
değildir.Hedef:
Personele
sağlanacak
eğitimlerin
yardımı ile
çevresel konulara
ilişkin farkındalık
geliştirilecektir.

İstihdam ve
Gelir Sağlama

Azaltma
Önlemleri bu
gösterge ile
ilgili değildir.

MDG Amaç 1:
Aşırı Yoksulluğu ve
Açlığı Ortadan
Kaldırmak
Hedef 1.b:
Kadınlar ve gençler
dâhil olmak üzere
herkes için tam ve
üretken bir
istihdam ve saygın
bir iş elde etmek

1.4 İstihdam edilen
kişi başına GSYİH
büyüme hızı elde
etmek
1.5 İstihdam –
Nüfus Oranına

1.6 Günlük $1

Parametre:
İstihdam şartları
sabittir.

Hedef: İnşaat ve
işletme
aşamalarında
birçok insan
istihdam
edilecektir. Bu
nedenle proje
yerel işsizlik
oranının
azalmasına
katkıda
bulunacaktır.

+



Gold Standard Local Stakeholder Consultation Report

Gold Standard Passport version 2.1 July 2009 34

altında yaşayan
kişilerin oranı (PPP)
1.7 Toplam
istihdam içersinde
kendi hesabı olan
ve aile çalışanlarına
katkıda
bulunanların oranı

Ödeme ve
Yatırım Dengesi

Azaltma
Önlemleri bu
gösterge ile
ilgili değildir.

MDG Amaç 8:
Kalkınma için
Küresel bir İşbirliği
geliştirmek
Hedef 8.d:
Ulusal ve
uluslararası
önlemler ile uzun
vadede borcu
sürdürülebilir hale
getirmek için
gelişmekte olan
ülkelerin borç
meselelerini
kapsamlı bir şekilde
ele almak

Parametre:
Türkiye’ nin doğal
gaz, ithal kömür
gibi ithal fosil
yakıta yüksek
oranda bağlılığı.
Hedef: Petrol ve
doğal gazın
kaydırılması ile
muhtemel ödeme
tasarrufları
Proje, temel
önemli fosil
yakıtlarına (Doğal
gaz, kömür ve
petrol) olan
bağımlılığı
azaltacaktır.)

+

Teknoloji
transferi ve
teknolojik
özgüven

Azaltma
Önlemleri bu
gösterge ile
ilgili değildir.

MDG Amaç8
Kalkınma için
Küresel bir İşbirliği
geliştirmek
Hedef 8.f Özel
sektörün işbirliği ile
özellikle bilgi ve
iletişim alanındaki
yeni teknolojilerin
yararlarını kullanılır
hale getirmek

Parametre:
Teknolojinin
gelişiminde bir
değişiklik yoktur.
Hedef: Proje
Türkiye’ye
teknoloji transferi
konusunda bir
fırsat yaratacak
ve ülkedeki
tedarikçilerin
kalkınmasını
sağlayacaktır

+
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D. 2. Paydaş Sürdürülebilir Kalkınma Matrisi

İndikatör Azaltım
Önlemleri

Binyıl Kalkınma
Hedefleri

Seçilen
Parametre

ve Açıklama

Başlangıç
Skoru

Gold Standard
Sürdürülebilir

kalkınma
indikatörleri

Azaltma
önlemleri
“zarar yok
(do no
harm)”
tablosundan
al ya da (-)
skoru
nötrlemek
için azaltma
önlemlerini
belirt.

www.undp.org/mdg
and
www.mdgmonitor.org

İndikatörlerin yerel
MDG hedefleriyle olan
ilgisini açıkla

Proje
geliştirici
tarafından
tanımlanan

Negatif etki:
(-)
Pozitif etki:
(+)
Etkisiz: (0)

Hava Kalitesi +
Su Miktarı ve
Kalitesi +

Toprak Yapısı +
Diğer
Kirleticiler +

Biyolojik
Çeşitlilik +

İstihdam
Kalitesi +

Geçim +
Ulaşılabilir ve
temiz enerji
hizmetlerine
erişim

+

Kişisel ve
Kurumsal
Kapasite

+

İstihdam ve
Gelir Sağlama +
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Ödemeler ve
Yatırım Dengesi +

Teknoloji
Transferi ve
Teknolojik
özgüven

+

Paydaş Sürdürülebilir kalkınma anket formları paydaşlara dağıtılmış ve paydaşlar
tarafından bağımsız olarak anket formları doldurulmuştur. Final skoru  anketteki
cevapların aritmetik ortalaması alınarak belirlenmiştir. Buna göre, herhangi negatif
paramatre bulunmamaktadır.

Sürdürülebilir kalkınma anket formları paydaşlara dağıtılmış ve paydaşlar tarafından
bağımsız olarak anket formları doldurulmuştur. Final skoru anketteki cevapların aritmetik
ortalaması alınarak belirlenmiştir. Buna göre, herhangi negatif paramatre
bulunmamaktadır. Ayrıca, kendi sürdürülebilir kalkınma matrisi ÇED raporuna göre
yapılmıştır.

D. 3. Birleştirilmiş Sürdürülebilir Kalkınma Matrisi

İndikatör Azaltma
Önlemleri

MDG Hedeflerine
Ulaşma

Seçilen
Parametre ve

Açıklama

Başlangıç
Skoru

Gold Standard
Sürdürülebilir

kalkınma
indikatörleri

Azaltma
önlemleri
“zarar yok
(do no
harm)”
tablosundan
al ya da (-)
skoru
nötrlemek
için azaltma
önlemlerini
belirt

www.undp.or/md
g ve
www.mdgmonitor
.org

İndikatörlerin
yerel MDG
hedefleriyle olan
ilgisini açıkla

Proje geliştirci
tarafından
tanımlanan

Negatif etki:
(-)
Pozitif etki:
(+)
Etkisiz: (0)
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Hava Kalitesi +
Su Kalitesi ve
Miktarı 0

Toprak Yapısı 0
Diğer
Kirleticiler 0

Biyolojik
Çeşitlilik 0

İstihdam
Kalitesi +

Geçim +
Ulaşılabilir ve
temşz enerji
hizmetlerine
erişim

0

Kişisel ve
Kurumsal
Kapasite

+

İstihdam ve
Gelir Sağlama +

Ödeme ve
Yatırım
Dengesi

+

Teknoloji
Transferi ve
teknolojik
özgüven

+

Açıklamalar, very kaynağı ve referanslar

Hava Kalitesi

Projenin işletme aşamasında emisyon olmayacaktır.
Hidro elektrik santralde üretilen enerji kısmen fosil
yakıtlar ile ateşlenen ve Türkiye’ nin şebeke üretim
karışımının büyük kısmını temsil eden enerji
santrallerinin ürettiği elektriğin alternatifidir. Bu
nedenle proje elektrik üretiminde fosil yakıt
kullanımını azaltacaktır. Sera gazının yanı sıra diğer
tüm kirleticiler (örn. SOx, NOx), partikül maddeleri,
VOC emisyonları ve tamamlanmayan yanmadan
kaynaklı koku, proje faaliyetleri sırasında olmayacaktır.
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Su Kalitesi ve Miktarı

Arazinin hazırlanması sırasında inşaat ve işletme
aşamalarında çalışanların içme ve temizlik için
kullandığı su karşılanacaktır. Bölgede nüfusun çok az
ve yerleşimlerin de yayla şeklinde olması sebebiyle
içme suyu ihtiyacı civardaki kaynaklardan
sağlanmaktadır. Ancak Erzurum Dere’nin
mansaplandığı Yanbolu Deresi üzerinde proje
aşamasında olan HES tesisleri mevcut olup, sulama
veya içme suyu tesisleri bulunmamaktadır. Değirmen
HES’ te enerjisi al nacak olan su, herhangi bir kay p
olmadan tekrar akarsu yatağına bırakılacaktır.18

Proje kapsamında Erzurum Çayından regülatör
yapısına alınan su, enerji üretiminden sonra Yanbolu
Çayı su yatağına iade edilecektir. Sonuç olarak
Erzurum Çayındaki suyun belli bir miktarı enerji
üretiminde kullanılacaktır. Nehrin ekolojik yaşam
döngüsünü bozmamak için Erzurum Çayının minimum
su akışı muafaza edilecektir.19 Evsel kullanımdan
kaynaklanan atık su (içme ve kullanma suyu) fiziksel ve
biyolojik kirlilik unsurları taşır. İnşaat alanında atık
suyu depolamak için bir geçirimsiz lağım çukuru
olacaktır. Belediye tarafından bir kanalizasyon
vidanjörü temin edilerek, atık suyun bertarafı için
alınması sağlanmalıdır.20

Toprak Yapısı

Hafriyat işleminde öncelikli olarak çalışma yapılacak
alan üzerinde bulunan bitkisel toprak sıyrılarak
alınacak, depo sahalarında ayrı olarak depolanacak ve
hafriyat depolama alanlarının üstüne serilmek
amacıyla kullanılacaktır. Tesis alanında yapılan arazi
çalışmalarda kurulması planlanan birimlerin
bulunduğu alanların bazı bölümlerinde bitkisel toprak
örtüsünün bulunmadığı gözlenmiştir. Bu alanlar
genellikle dere yata na denk gelen alanlar ve dik
kayalıkların bulunduğu alanlardır.21 İnşaat alanın
kazılması sırasında oluşturulacak bitkisel toprak ve

18 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa, 22
19 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfa, 8
20 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası , sayfa,24
21 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,26
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hafriyat kümelerinde sıkıştırma yapılacak ve tüm
alanla birlikte bu kümelerde sulanacaktır. ( Bitkisel
topraktaki sıkıştırma toprağın yapısının bozmamak için
hafifçe yapılacaktır.)22

Ayrıca, yolların onarımı sırasında kazıların ya da
herhangi bir atığın Erzurum Çayına dökülmesi söz
konusu değildir.23 2,7 km uzunluğunda ve 5 m
genişliğinde yol, enerji santrali ve savak yapısı
arasında, cebri boru rotasında olacaktır. Cebri boru
bir tünel gibi yolun altında olacaktır. Saha sonra bu yol
işletim aşamasında servis yolu olarak kullanılacaktır
servis yolu yapımı sırasında, ağaç kesilmeyecek ve
bitkilere zarar verilmeyecektir.

Diğer Kirleticiler

a)Sıvı Atıklar: Atıksular, yönetmeliklere uygun olarak
idari antiye binasının yanında inşa edilecek sızdırmaz
fosseptikte biriktirilecektir. Sızdırmaz fosseptikte
biriktirilecek sıvı atıklar fosseptiğin dolmasına yakın bir
zamanda özel faaliyet gösteren vidanjörler ya da en
yak n belediyeye ait vidanjörler vasıtasıyla çekilerek
Belediyenin uygun gördüğü şekilde bertaraf
edilecektir.24

b) Katı Atıklar: Projenin inşaat sırasında çalışacak olan
işçilerden ve inşaatın özelliğine bağlı olarak yapılacak
çalışmalardan kaynaklanacak katı atık oluşacaktır. .25

İnşaat aşamasında oluşacak katı atıklar şantiye
binasında sürekli olarak bulundurulacak sızdırmasız
kapalı kaplarda biriktirilecek ve düzenli olarak en yakın
Katı Atık Depolama Sahasına taşınacaktır. 26 Katı
atıkların çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep
olacak yerlere dökülmeyecek ağzı kapalı standart çöp
kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. Toplanan
bu evsel nitelikli katı atıklar en yakın Katı Atık

22 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,,45
23 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,,66-101
24 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,24
25 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,24
26 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa25
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Depolama yerlerine bırakılacaktır. Ayrıca
değerlendirilebilir nitelikte oluşabilecek evsel nitelikli
ambalaj atıklar (plastik, metal, cam vb.) “Ambalaj
Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümleri
çerçevesinde bertaraf edilecektir. 27

c) Gürültü: Projesi kapsamında yapılacak inşaat
çalışmaları esnasında kullanılan makinelerden dolay
gürültü oluşacaktır. .28 Yapılan gürültü hesaplamaları
projedeki tüm iş makinelerinin toplamının aynı anda
çalışacağı varsayılarak yapılmış olup, yol kazı
düzenleme işlemlerinde 1-2 dozer gibi daha az iş
makinesinin kullanılacağı göz önünde bulundurulursa
Taşdibi yaylasının yakınlarında yapılacak yol
düzenleme çalışmalarında oluşacak gürültü miktarının
daha da az olacağı görülmektedir. Bu kapsamda yol
iyileştirmesi çalışmalarında gürültünün çevre yerle
imlere rahatsızlık verecek ölçüde olmayacağı
görülmektedir. Proje ünitelerinde ise en yakın
yerleşim yeri Cebri Boru’ya 170 m uzaklıktaki Çukur
Yayla olup, Çukur Yayladaki yerle imlerin
çalışmalardan kaynaklı gürültüden etkilenmesi
beklenmemektedir. 29 30 İşletme aşamasında ön
görülen tek gürültü kaynağı HES binaları olup, bu
binalar izolasyonlu inşaa edileceği için gürültü ve
vibrasyonun bina içinde kalması sağlanacaktır.31

d) Patlatma: Cebri boru inşa çalışmalarında öncelikli
olarak kırıcı ile çalışmalar yürütülecek, iş makinaları ile
açılamayan güzergâhta zorunlu kalınması halinde
patlatma yapılacaktır. Cebri boru inşaat için patlatma

27 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa25
28 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa52
29 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa54
30 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa54
31 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfa, 54
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yapılması durumunda küçük ölçekte patlatmalar
gerçekleştirilecektir. 32 Patlatmadan kaynaklanacak
etkinin azaltılması amacıyla gecikmeli kapsül ile
gecikmeli patlatma yapılacaktır. Yani cebri boru
alanında patlatılacak olan her iki deli in patlatma
süreleri arasında belirli bir gecikme bırakılacaktır.
Kullanılacak olan patlayıcıların depolanması için saçtan
yapılmış seyyar depo kullanılması planlanmaktadır.
Depolama alanının etrafı kum sedde ile çevrilecektir.
Gerekli ve yeterli sayıda güvenlik personeli dönüşümlü
olarak nöbet tutacaktır. Yangın önleme ekipman hazır
bulundurulacaktır. Proje kapsamında patlatma
yapılacak zaman kullanılmak üzere belgeli ateşçi ve
patlatma işinden sorumlu eğitimli formen ve
mühendis nezaretinde depodan alınacak ve
patlatmadan sonra artan malzeme tekrar sayımla ve
tutanakla zabıt altına alınarak depoya kaldırılacaktır. 33

 e)Toz Emisyonu: Depolama alanına hafriyat
malzemesinin depolanması sırasında, oluşacak
toz emisyonu hafriyat malzemesinin taşınması,
boşaltılması ve depolanması sırasında
oluşacaktır. 34 Kurak aylarda yapılacak inşaat
çalışmaları sırasında kullanılacak ulaşım
yollarında toz emisyonlarının meydana
gelmemesi amacıyla spreyleme yapılacaktır.35

Değirmen Regülâtörü ve HES projesinde
kontrollü çalışma için yapılan hesaplamalar
kapsamında toz debisi Sanayi Kaynaklı Hava
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde verilen
sınır değerlerin altında kaldığı gözlenmiştir. Her
ne kadar toplam toz miktar 1 kg/saat'lik

32 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa64
33 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa64
34 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa44
35 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa22
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değerin altında olsa da toz emisyonlarının
kontrol altında tutulabilmesi için kazı işlemleri
sırasında sulama ile toz bastırılacaktır. 36 Toz
oluşumunu önlemek için şu önlemler
alınacaktır; Tesis içi yolları düzenli olarak
temizlenecek tozumaya karşı her türlü önlem
alınacak (sulama, süpürme, toz bağlayan
maddelerle muameleye tabi tutulması vb) ve
yollar bitümlü kaplama malzemeleri (asfalt vb.)
ve/veya beton malzemelerle kaplanacaktır.

 Savurma yapılmadan boşaltma ve doldurma
yapılacaktır.

 Yoldan kaynaklanacak toz emisyonunu
azaltmak amacıyla nakliye güzergâhında
mevsimsel koşullara bağlı olarak spreyleme
yöntemi uygulanacaktır.

 Ayrıca kazı malzemesinin açıkta olması
durumunda hava kalitesi standartlarının
sağlaması için, malzeme üstü naylon branda
veya tane büyüklü ü 10 mm’ den fazla olan
maddelerle kapatılacaktır. Üst tabakalar % 10
nemde muhafaza edilecek ve bu duruma
sağlamak için gerekli donanım kurulacaktır.

 Ayrıca kullanılacak araçların mümkün oldu
unca yeni ve bakımlı araçlar olması
sağlanacaktır.

 Çalışma alanı sıcak ve kuru havalarda
nemlendirilecektir.

 Kamyonların üzeri inşaat alanı dışındaki nakliye

36 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,45
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sırasında branda ile kapatılacaktır.

İnşaat sırasında toz oluşumunun yerleşim yerlerini
etkilememesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.37

Biyolojik Çeşitlilik

Alandaki regülâtörler durgun su oluşumu sonrasında,
balıkların besinlerini oluşturan fitoplanktonik ve
zooplanktonik türlerin nitel ve nicel artışlarının
beklenmesi nedeniyle, bu durumun balık
popülâsyonların da olumlu olarak etkileyeceği
düşünülmektedir. Ayrıca oluşacak regülatör alanı su
kuşları açısından da beslenme, barınma ve konaklama
imkanı sağlanacağından dolayı biyolojik çeşitlilikte bir
artış olacaktır. 38 Bölgedeki biyolojik çeşitliliğin
artmasın sağlayacak bir diğer etkende, durgun su
alanının oluşması ndan sonra, durgun su ve akıntılı
sistem bir arada bulunacaktır. Her iki sisteminde
barındığı tür kompozisyonu farklıdır ve bölgede yeni
türlerin gelişmesi için çeşitlilik artmış olacaktır. 39 Bitki
örtüsü bakımında proje alanı orman seviyesi
üzerindedir. Alanda tarımsal alan ve orman yoktur.
Bitki örtüsü alpin çayırlarıdır ve kalan kısım kaya
katmanlarından oluşur. 40 Ulaşım yolları onarılacak ve
yeni yolların yapılması sağlanacaktır, bu sırada proje
kapsamında ağaç kesilmeyecektir. Ayrıca servis yolu
yapımında bitkilerin de zarar görmesi söz konusu
değildir.

İstihdam Kalitesi Tüm çalışanlar iş güvenliği için yerel mevzuata göre
eğitelecektir. 41

Geçim

Projenin uygulanması ile bölgesel ekonomi canlanarak
yeni iş imkânları ve istihdam sağlanacaktır, bu da
bölge halkı için ek gelir sağlayacak, yoksulluğu
azaltacak ve bölge ekonomisini kalkındıracaktır.
Önlem olarak yerel ekonomi üzerindeki etki izlenecek

37 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa46
38 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfa 68-69
39 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa69
40 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa74
41 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa55,56, 57
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ve kontrat ve taşeronlardan alınan faturalar şeklinde
raporlanacak ve bölge halkının elde ettiği ek gelir ve
çalışın sayısı izlenmiş olacaktır. Bilindiği gibi köy ve
orman yolları kırsal alanların huzurunda önemli
bileşenlerdir. Yollar güvenli ve yeterli ise positif çarpan
etkisi ortaya çıkar. Mevcut durumda yerel halkın
ulaşım ihtiyacını karşılamak için yollar yeterli değildir.
Bu nedenle proje katılımcıları orman ve köy yollarının
geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Ulaşılabilir ve temiz enerji
hizmetlerine erişim

Yerel enerji kaynağı olarak hidro enerji Türkiye’ nin
yüksek ithalar bağımlılığını azaltmaya yardımcı
olmakta ve enerji hizmetlerine, özellikle ithalatı
durdurma ve enerji fiyatlarının artmasını önleme
senaryolarına ulaşmada faydalı olacaktır. Uluslar arası
Enerji Kurumu Türkiye de petrol ve doğal gaz
ithalatına olan bağımlılığı eleştirmekte ve yenilenebilir
kaynakların yaygınlaşmasını istemektedir.42 Ancak
enerji hizmetlerine olan erişim yerel halkı
etkilemediğinden (elektrik şebekeye aktarıldığından)
ve belirli tüketicilere ulaştırılamadığından izlemek
mümkün değildir ve tutucu bir sıfır skoru
uygulanmaktadır.

Kişisel ve Kurumsal
Kapasite

Proje, bölgede yenilenebilir enerji kaynağı kullanımını
teşvik edecektir. Bu proje insani, mali ve kurumsal
kapasiteyi arttırarak bu yatırımların sürekliliğini
sağlamayı ve uzun vadeli etkilerini geliştirmeyi
amaçlamaktadır. Toplum kırsal alt yapıyı geliştirmek
ve mikro girişimleri teşvik etmeye yönelecektir.
Çalışnalar eğitimler yoluyla mini hidro elektrik santrali
çalışma ve bakımına yönelik teknik yeteneklerini
geliştirebilecektir. Projenin uygulanmas yaygın eğitim
ve yetenek gelişimi sağlayacak be yerel halk projenin
gelişiminde ve muhafazasında yer almış olacaktır. Bu
nedenle proje kurumsal kapasite ve yerel halkın
kapasite gelişimini sağlamakta yardımcı olacaktır.
Yerel halk aktif olarak tesisle ilgili karar alma ve
geliştirme aşamalarında rol alacak ve kurumsal paydaş
toplantı süreçlerinde, Türkiye enerji projesinin yeni bir
kurum çeşidini temsil edecektir. Çevresel konulardaki
farkındalık ve süreklilik paydaşlarca sağlanacaktır.

42 IEA: Energy Policies, Turkey 2005 review, 2005, pages 85, 100 and 129
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Çevresel bilinç gelişecektir. Bu şekilde kapasite gelişimi
gözlenir. İnsan kapasitesindeki ölçülebilir bir etki se
tesis ekibinin gelişmiş yetenekleri olacaktır.
Kurumsal kapasite ile ilgili ölçülebilir bir parametere,
bölge halkının sosyoekonomik gruplara göre gelir
dağılımındaki değişim olacaktır. Projenin getirdiği
yerel istihdam olanakları köydeki farklı sosyo
ekonomik gruplara olumlu etkilerde bulunacaktır.
Proje yerel halkın gelir düzeyini etkileyecek olsa da
bunu görüntülemek mümkün değildir çünkü gizlilik
ilkesi gereği tarafsız bir skor verilecektir.

İstihdam ve Gelir sağlama

İnşaat ve işletme aşamalarında sırasıyla 40 kişi ve 12
kişi (4x3 vardiya ile) istihdam edilecektir. Tesiste
çalışacak kişiler yakın bölgelerde seçilecek ve
çalışanların barınma ihtiyaçları için prefabrike ev
kompleksleri kurulması planlanmaktadır.43

Ödeme ve Yatırım Dengesi

Proje ve Türkiye deki elektrik üretimsektörünü
güçlendirme rolü ithalat bağımlılığını azaltmayı
amaçlamaktadır.44 Toplam enerji temininin % 70 i ve
bu miktarın giderek büyümesi, Türkiye enerji politikası
için önemli bir konudur. Yenilenebilir kaynaklardan
Elektrik üretimi tamamen ithalattan bağımsız olup
ödeme dengelerinde olumsuz etkisi yoktur. Projenin
bu göstergedeki olumlu etkisi, elektrik üretimi için
doğal gaz ve yakıt ithalatından kaçınılan miktar ile
hesaplanacaktır. Doğal gaz ve yakıt kullanılarak
üretilen enerji payı, enerji üretiminde kullanılan
toplam doğal gaz ve yakıt miktarı ve doğal gaz ve sıvı
yakıtın ürettiği elektrik miktarı yasal istatistiklerden
alınacaktır. (TUIK).45

Teknoloji transferi ve
teknolojik özgüven

Proje geliştirici bir Türk şirketi olduğundan GS VER
projesi dönüşlerini kullanarak hidroelektrik enerji
santrali gerçekleştirmek, Türkiye kapsitesi, yeterliliği
ve yeni teknolojileri uygulamakta kendine olan güveni
güçlenecektir. Proje geliştiren şirket yeni teknolojilere
olan bu yatırımı ve Türkiye de işletilmesini, bu proje ile
kazanılan deneyim sayesinde teknolojik güvene olan

43 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa19
44 Bakınız; Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Enerji Politikaları , Türkiye 2005 , 2005, sayfa 28.
45 TUIK, www.tuik.gov.tr
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katkı olarak görmektedir.

BÖLÜM E. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İZLEME PLANININ TARTIŞILMASI

İzleme çalışmaları, proje sahibi tarafından yapılacaktır. Kendileri, yerel kurumsal
paydaşları, izleme planın yer almaya ikna edecektir. Öncelikle izleme çalışmalarının amacı
paydaşlara tanıtılır. Hafifletme önlemleri ve ilgili talimatlar açıklanır. Proje için 12 yerel
kişi istihdam edileceğinden proje ile ilgili görüş ve yorumları önemlidir ve buna göre
tartışılarak diğer yerek kişilerin de projeye katılım şansı olacaktır. Bu nedenle çalışacak
işçiler iyi eğitilmiş olacak e proje hakkında bilgilendirilecektir. Paydaşların proje ve HES i
daha iyi tanıması için sosyal aktivite ve proje alnına geziler düzenlenebilir. Paydaş
katılımının amacı, çevresel bilinç sağlamak, projenin bölge ve ülkemiz için avantajlarını
anlatmaktır.

BÖLÜM F. BÖLGE HALKI BİLGİLENDİRMESİ GERİ BİLDİRİM SÜRECİNİN
AÇIKLANMASI

Paydaş Toplantısının ardından, Proje Tasarım Dosyasını ve GS Pasaportu Haziran 2011
tarihine kadar tamamlanacaktır. Bu basamaklar tamamlandıktan sonra validasyon ve
paydaş geri bildirim evresi başlayacaktır.
Paydaş Geribildirim evresi şunları içermelidir:

 Dökümanların (Paydaş Toplantı Raporu, Proje Tasarım Dosyası (PDD), GS
Pasaportu) belirlenen Türk web sitesine yüklenmesi,

 Paydaş toplantısına davet edilen kişilere mevcut dokümanları ve prosedürü
anlatmak ve onların yorumlarını almak amacıyla gönderilen mektuplar,

 Proje alanı ve yakın çevresine, mevcut dokümanlara internette, valilikte ve paydaş
toplantı alanında ( ya da alternatif diğer alanlarda) ulaşabileceklerine dair duyuru,

 Yerel çevre ve diğer ilgili STK’lara paydaş geri bildirimi süresince ulaşılacaktır.
Toplantıya katılmasalar dahi kendilerinin en azından görüşleri istenecektir

 Paydaş Geri Bildirimi süresince, proje tanıtım dosyayı tanıtılacak ve açıklanacaktır.
Toplantı süresince, projenin önemli yöneleri gösterilecektir. Paydaşların proje hakkındaki
yorumları dikkate alınacaktır.

 Paydaş Toplantısı Raporu Türkçe, Proje Tasarım Dosyası ve GS Pasaportu ise
İngilizce olarak bulunmalıdır,

 Duyurular ve dokümanlar net iletişim bilgileri (adres, telefon, e-posta) içermelidir.
 Paydaş geribildirim evresi 2 ay içerisinde (Temmuz/Ağustos 2011)

tamamlanmalıdır.
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EK 2. ORJİNAL DEĞERLENDİRME FORMU
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EK 3. SPECIAL GUIDANCE FOR HYDRO PROJECTS ASSESSMENT

Yönetim Alanı

Minimum akış hedefi dinamik
akış rejimidir, bu doğal
hidrolojik rejimin kalifiye
simülasyonudur

Minimum 0,183 m3/s su sürekli olarak
regülatörden salınarak doğal akış
simülasyonu sağlanacaktır. Minimum su
akış miktarı Devlet Su işleri Genel
Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir,
çalışma tanımı dosyası, Ek 12. 10 yıllık
ortalama akış miktarı, su hacmi, yıllık
değişim, optimum balık habitatı, biyolojik
özellikler, mevsimsel akış durumu, canlı
organizmaların ekolojik durumu ve nehir
sisteminin tüm ilgili bileşenleri minimum
akışın belirlenmesinde ele alınır. Ü. Tür
yöntem bu belirlemede kullanılır. 10 yıllık
ortalama su akışının % 10 u olarak
özetlenebilen Montana Metodu  seçilerek
minimum akış miktarı belirlenmiştir. 46

Minimum akış, habitat kalitesini
garantileyen ve kritik oksijen ve
kimyasal konsantrasyonları
önleyen miktardır

Minimum 0,183 m3/s su sürekli olarak
regülâtörden salınarak, Gümüşhale İli
Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından
belirlenen ve istenen miktarda doğal akış
simülasyonu sağlanacaktır.47

Yanal kollarla bağlantı kesilmez
Projede, yan kolar ile bağlantı
kesilmemektedir. Nehir akışları enerji
üretiminde kullanıldıktan sonra aynı nehre
dökülecektir.

Kritik dönemlerde Balık göçü
için Minimum su derinliği

Minimum 0,183 m3/s su sürekli olarak
regülatörden salınarak doğal akış
simülasyonu sağlanacaktır. Balık göçü
balıkların geçişi için tasarlanan bir geçiş
asansörü ile sağlanır.

Yanal ve dikey bağlantı (sel
düzlükleri ve yer altı suyu)
rahatsız edilmemelidir

Projede yanal ve dikey bağlantı yoktur.
Ayrıca projenin allan ve fizibilite
çalışmaları, doğanın olumsuz
etkilenmesini önleyecek şekildedir.

Tortulla riçin yeterli ulaşım
Kapasitesi

Savağın sol kısmında tortul nakliyesi için
ve gölde birikmesini önlemek için bir
dolusavak vardır. Dolusavak 2 m
uzunluğunda ve 2 m genişliğindedir.48

Peyzaj bölümlerinin tahrip
edilmemesi

İnşaat sırasında 0,349 cm bitki soyulacaktır
ve peyzaj amaçlı olarak ve kazı alanı
depolaması üzerinde kullanılacaktır.
Bitkilendirilen toprak ve kazı depolanacak
ve sıkıştırılacak, kazıyı sabitlemek için ve

46 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,70-72
47 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası , Ek 12
48 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,10
49 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,23
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toprağı korumak için sulama
yapılacaktır.50

Sel ekosisteminin tehlikeye
atılmaması

Projede gelen akışı düzenlemek için bir
küçük göl düşünülmüştür. Sel olması
durumunda göl sel sularının depolanması
ile aşağı akışı önleyecektir.51 Sel vadisi
ekosistemi tehlikeye atmayacaktır.

Yerel türlerin ve ekosistemin
korunması

Gölde, lotik habitat lentik habitata
dönecektir. Ancak tatlı su algeası durgun
sudada yaşamını sürdürür. Bunun yanı
sıra yerel ortama alışan türler ve
ekosistem projeden etkilenmeyecektir.

Hidrolojik pik

Su seviyesindeki değişikliğin
bentik ve balık nüfusunu
etkilememesi

10 yıllık ortalamanın % 10 u kadar olan
minimum su akışı kritik dönemlerde nehre
salınacak ve bu durum yetkililerce
izlenecektir. Bu şekilde su seviyesinde
balık ve bentik nüfuslara zarar verecek bir
değişiklik olmayacaktır.

Su seviyesindeki azalmanın
kurumaya neden olmaması.

Proje kapsamında önemli bir miktar su
depolanması olmayacaktır. Gelen su
tesiste kullanıldıktan sonra aynı kalite ve
miktarda nehre geri bırakılacaktır. Bu
şekilde su seviyesinde azalma olmaz.
Ayrıca 10 yıllık ortalamanın % 10 u kadar
olan minimum su akışı kritik dönemlerde
nehre bırakılacaktır.

Sel ekosisteminin bozulmasına
karşı önleyici tedbirler.

Bölge topografisinde beklenmeyen bir sel
durumundaki olumsuz etkileri önlemek için
gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca proje
sürekli akan nehir tipindedir ve sel
ekosisteminde etkisi olması beklenmez.

Balık ve bentik organizmaların
su seviyesi azaldığında
ayrılmaması

Savak, balık ve organizmaların ayrılmasını
önleyecek ve su seviyesinin azaldığı
zamanlarda bile minimal bir akış
sağlayacaktır.

Balıklar için yumurtlama
habitatının bozulmaması

Merdivenli balık geçişi savak altında
yapılacak ve yumurtlama dönemlerinde
balıkların göç etmesini sağlayacaktır.
Minimum su akışı bu dönemlerde de
muhafaza edilir.

Rezervuar yönetimi

Uygulanabilir rezervuar
alternatifleri var mı?

Proje akan nehir tipinde olduğundan
depolama hacmi gerektirmez. Baraj
rezervuarlarının aksine rezervuar işletimi
bu projeye uygulanamaz..

Rezervuar değişikliklerinin
yanal ekosistemleri
etkilememesi (sel düzlükleri,
nehir kıyıları, …)

Proje akan nehir tipinde olduğundan
depolama hacmi gerektirmez. Baraj
rezervuarlarının aksine rezervuar işletimi
bu projeye uygulanamaz..

Yan kollarla bağlantının
bozulmaması

Proje akan nehir tipinde olduğundan
depolama hacmi gerektirmez. Baraj
rezervuarlarının aksine rezervuar işletimi
bu projeye uygulanamaz..

50 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,63
51 Değirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülâtörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,73
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Tortul birikim alanlarının
önemli habitatlar oalrak
kullanımı.

Proje akan nehir tipinde HE tir. Önemli bir
akümülasyon beklenmemektedir.

Özel sel ekosistemi korunması Projenin sel ekosistemini etkilemesi
beklenmez.

Tortul yönetimi

Tortulların tesisten geçmesi
gereği.

Savağın sol kısmında tortul nakliyesi için
ve gölde birikmesini önlemek için bir
dolusavak vardır. Dolusavak 2 m
uzunluğunda ve 2 m genişliğindedir.52

Tortul nedeniyle Baraj altında
ve su alımlarında erozyon ve
nehir yatağında birikimlerin
olmaması.

Proje akan nehir tipinde olduğundan
depolama hacmi gerektirmez.

Tortul nakliyesinin nehir için
tipik olan morfolojik yapıları
muhafazası,.

Tortul nakliyesi için ve gölde birikmesini
önlemek için bir dolusavak vardır.

Baraj altında tortul birikmemesi Proje akan nehir tipinde olduğundan
depolama hacmi gerektirmez.

Nehir canlıları için habitat
oluşturma.

Nehirde yaşayan canlılar projeden üst ve
alt akış kısımlarında ve nehir yatağı içinde
etkilenmeyecektir. Sadece etkilenen kısım
inşa edilmeden önce savak önündeki
küçük kısım olacaktır. Negatif etkileri
önlemek için önlemler de alınacaktır.

Santral Tasarımı

Tesis operasyonu kaynaklı kaza
ve ölümlere karşı hayvanların
korunması (türbin, kanal, su
alımı, …)

Kazaları önlemek için iletim kanalları
kaplanacaktır. Cebri boru servis yolu
altında olacaktır.

Yukarı ve aşağı balık göçü
(teknolojik olarak mümkün
olduğu kadarıyla)

Merdivenli balık geçişi savak altında
yapılacak ve yumurtlama dönemlerinde
balıkların göç etmesini sağlayacaktır.
Minimum su akışı bu dönemlerde de
muhafaza edilir.

Sosyal Etkiler

Kültürel Alanlar
Kültürel peyzaj bu projeden etkilenmez
çünkü proje alanında sit alanı ya da tarihi
yerler yoktur.

İnsan mirasları (özel etnik
grupların korunması)

Proje, insan hayatında ve yaşamlarında
olumsuz bir etkiye sahip olmayacaktır.
Aksine, istihdam sağlayarak bölge halkına
yardımcı olacaktır.

Yaşam biçimlerinin korunması
Proje, yerleşim yerlerine uzak olduğundan
insan hayatında ve yaşamlarında olumsuz
bir etkiye sahip olmayacaktır.

Karar alma sürecine yerel
paydaşların katılımı (hafifletme
ve sosyal etkilerin tazmini
hakkında)

Yerel paydaşlar sosyal etkiler konusunda
kendi fikirlerini açıklayabilecek ve proje
sahipleri de hafifletici önlemler ile bunları
göz önüne alacaktır. Proje aşamalarında
paydaşların katılımı teşvik edilecek ve
proje ile ilgili konularda soru ve fikirlerini
proje sahibine bildirebileceklerdir.

Benzer ya da daha iiyi yaşam
koşullarında yerel halkın
yeniden yerleşmesi (projeden

Projeden kaynaklı herhangi bir yeniden
yerleşim olmayacaktır.

52 Değirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım Dosyası, sayfaDeğirmen Regülatörü ve HES, Proje Tanıtım
Dosyası, sayfa,10
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önceki döneme kıyasla)
Nüfus artışına orantılı olarak Ek
sosyal yapı inşası (proje
nedeniyle göçlere bağlı olarak)

Projeden kaynaklı herhangi bir göç
olmayacaktır.

Su kalitesi ve balık kaybı, alt
akış nehir kısmı nüfusunun
etkilenmesi

Alt akış su kalitesi projeden
etkilenmeyecektir çünkü proje akan nehir
tipindedir ve su sürekli olarak
salıverilmektedir.
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