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1.	GİRİŞ	

	

Bu	 Çevresel	 ve	 Sosyal	 Yönetim	 Planı	 (ÇSYP),	 Türkiye	 Sulama	 Modernizasyonu	

kapsamında	 yapılması	planlanan	Bolvadin	0.648	MW	Güneş	Enerjisi	Santrali’nin	inşaat	

öncesi,	 inşaat	 ve	 işletme	 dönemi	 sırasında	 neden	 olabileceği	 çevresel	 ve	 sosyal	

etkilerin	 ortadan	 kaldırılabilmesi	 ve/veya	 kabul	 edilebilir	 düzeyde	 tutulabilmesi	 için	

alınması	gereken	önlemlerin	ortaya	konulması	 için	 hazırlanmıştır.	ÇSYP,	 inşaat	öncesi,	

inşaat	 ve	 uygulama	 aşamalarında	 alınacak	 önlemlerin	 kim	 tarafından	 ne	 zaman	 ne	

sıklıkla	 ve	 ne	 şekilde	 uygulanacağını	 açık	 bir	 şekilde	 ortaya	 koymak	 hedefindedir.	

Bu	 ÇSYP,	 öncelikle	 Türk	 kanun	 ve	 yönetmeliklerine,	 bunlara	 ek	 olarak	 da	 Dünya	

Bankası	politika	ve	tedbirlerine	uygun	olarak	hazırlanmıştır.	

	

2.	PROJENİN	TANIMI	

	

Türkiye	Sulama	Modernizasyonu	Projesi	(TSMP)	kapsamında	Afyonkarahisar‐Bolvadin	

Merkez	Sulama	Kooperatifine	ait	sondaj	kuyularında	elektrik	enerji	maliyetini	azaltmak	

amacıyla	Afyonkarahisar	İli,	Bolvadin	İlçesi,	Boyvadalık	Mahalleside	bulunan	40	Ada	69‐

70	 Parsel	 nolu	 araziye,	 standart	 test	 koşulları	 altında	 (1000	 W/m²,	 25	 oC,	 1,5	 AM	

spektrumda)	 648	 kWe(762,30	 kWp)	 gücünde,	 YG	 (31,5	 kV)	 şebeke	 bağlantılı	 Güneş	

Fotovoltaik	Elektrik	Üretim	Sistemi	kurulacaktır.	

	

GES	Projesi	işletmeye	alındığında	yılda	1.000.000	kWh	enerji	üretmesi	planlanmaktadır.	

Üretilen	elektrik	enerjisi	250	m	Enerji	Nakil	Hattı	vasıtasıyla	154/31,5	kV	SEKA	TM’nin	

Çay‐1	Fideri,	Dipevler	ENH’dan	Seksiyoner	ile	bağlantı	yapılacaktır.	Proje	için	öngörülen	

tesis	hazırlanma	süresi;	inşaat	öncesi	hazırlık	dönemi	6	ay	ve	inşaat	dönemi	4	ay	olarak	

planlanmaktadır.		

	

Proje	 Sahası’na	 en	 yakın	 yerleşim	 yeri	 Dipevler	 köyü	 olup,	 Proje	 Sahasına	 1,2	 km	

uzaklıkta	 bulunmaktadır.	 Proje	 sahasının	 2	 km	 batısında	 Bolvadin	 ilçe	 merkezi	 yer	

almaktadır.	 Proje	 alanı	 ve	 yakın	 çevresinde	 okul,	 hastane	 gibi	 duyarlı	 yapılara	

bulunmamakla	birlikte	en	yakın	yapı	450	m	güneyindeki	tavuk	çifliğidir.	Proje	Sahası’na	

en	yakın	yerleşimleri	gösterir	topoğrafik	harita	Şekil	1’de	verilmiştir.	
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Şekil	1.	Proje	Sahası	ve	Yakın	Yerleşimleri	Gösterir	Uydu	Görüntüsü	

	

2.1.	Projenin	Yeri	ve	Mevcut	Durum	

	

Bolvadin	ilçesi,	Afyonkarahisar	il	merkezine	60	km	mesafede	olup,	sulama	sahası	ilçenin	

4	 km	 güney	 ve	 doğusunda	 bulunan	 3,	 5	 ve	 6.	 Kısım	 yeraltı	 suyu	 sulama	 sahası	 olarak	

toplam	5.290	 dekar	 arazidir	 (bkz	 Şekil	 3).	 Boyvadalık	 köyü	GES	Projesi;	 40	 ada	 ve	 69	

(11.760	 m²)	 ve	 70	 (6.534	 m²)	 numaralı	 parsellerde	 toplam	 18.294	 m²	 lık	 alanda	

planlanmaktadır.	GES	Projesinin	planlandığı	 alanın	 arazi	 vasfı	 tarla	 olup,	 özel	mülkiyet	

arazisidir.	Sulama	Kooperatifi	tarafından	toplamda	18.294	m²	lik	alan	(bkz.	Şekil	2)	özel	

mülkiyet	olarak	kiralanmış	olup,	sahanın	11.895	m²	lik	kısmına	güneş	panelleri	(paneller	

arası	 boşluklar	 dahil),	 18	 m²	 lik	 kısmına	 trafo	 binası	 yerleştirilecektir.	 Geriye	 kalan	

arazide	 Kooperatif	 inisiyatifinde	 tesisin	 bakım	 onarım,	 güvenlik,	 depo	 ve	 idari	 bölüm	

adına	kullanımında	olacaktır.	

2	km	 45

0	

1,2	km	
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Şekil	2.	Bolvadin	0.648	MW	Güneş	Panelleri	Kurulum	Alanı	

	

Proje	 alanı	 içerisinde	herhangi	 bir	 yasak	 kararı	 ya	 da	 yapılmış	 bir	 imar	plan	 çalışması	

bulunmamaktadır.	Afyonkarahisar‐Bolvadin	S.S	Sulama	kooperatifi	27.08.1974	tarihinde	

kurulmuş	 olup,	 DSİ’den	 Afyonkarahisar‐Bolvadin	 S.S	 Sulama	 kooperatifine	 3.kısım	

sulaması	 tesis	 devri	 27.10.1995	 tarihinde	 şebeke	 ise	13.03.2015	 tarihinde	devir	 işlemi	

yapılmıştır.	5.kısım	sulama	tesis	devir	25.03.2013	tarihinde	şebeke	12.12.2016	tarihinde	

devri	yapılmış	olup	6.kısım	tesis	bitmiştir.	Şebeke	inşaatı	Afyonkarahisar	İl	Özel	İdaresi	

Sulamaları	kapsamında	tamamlanmış	olup	işletmeye	alınmıştır.	
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Şekil	3.	Bolvadin	0.648	MW	Güneş	Enerjisi	Santrali	ve	YAS	Proje	Sahası	

	

2.2.	Proje	Bileşenleri	

	

Motopomp	 ve	 barakalar:	 Dalgıç	 tipi	 elektromotopomplar	 kullanılacaktır.	

Elektromotopomplar	için	DSİ	tipi	saç	barakalar	veya	uygun	görülebilecek	pompa	binaları	

kullanılacaktır.	

	

Sulama	 Şebekesi:	 Yağmurlama	 sulama	 sistemi	 ile	 sulama	 yapılacaktır.	 3.	 ve	 5.	 Kısım	

sulama	 sahalarının	 kapalı	 sulama	 şebekesi	 (yağmurlama+damlama)	 yapılmış	 ve	

işletmeye	 alınmıştır.	 Yeraltı	 Su	 Sulama	 (YAS)	 tesisinin	 6.	 Bölümünün	 inşaatı	

tamamlanmış	 olup,	 2018	 yılında	 ÖDS	 (il	 özel	 idaresi	 tarafından	 yönetilen	 projeler)	

kapsamında	sulama	şebekesi	inşaatı	yapılarak	tesisler	devreye	alınmıştır.	(Şekil	4).	

	

Sayaçlar:	Sulama	sisteminde	yeraltı	suyu	kullanımının	kontrolü	için	hidrant	çıkışlarına	ön	

yüklemeli	su	sayacı	taktırılacaktır.			

	

Çekilecek	 yeraltısuyunun	 kontrolü	 için	 kooperatif	 sulama	 sahasına	 tahsis	 edilen	 2	 393	

725	 m³/yıl	 yeraltısuyu,	 ön	 yüklemeli	 su	 sayaçlarına	 yüklenecektir.	 Sayaç,	 yüklenen	

tahsise	ulaşması	halinde	kendini	otomatik	olarak	kapatacaktır.	Bunun	yanısıra	havzada	
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yeralan	 rasat	 kuyularından	 otomatik	 ve	 manuel	 ölçümlerle	 günlük	 ve	 aylık	 seviye	

ölçümleri	yapılmakta	olup,	yeraltısuyu	değişimleri	takip	edilmektedir.	

	

Sonuç	 olarak;	 etütleri	 yapılarak	 ve	 yeraltı	 suyu	 rezervine	 olumsuz	 herhangi	 bir	 etkisi	

görülmeyerek	projeye	tahsis	edilen	yıllık	yaklaşık	2,4	milyon	m³	su	tahsisi	hiçbir	zaman	

aşılamayacak;	ayrıca	DSİ'nin	yaptığı	rutin,	otomatik	ve	manuel	gözlemlerle	takip	edilecek	

olan	yeraltı	suyu	seviyelerinde,	beklenmeyen	olumsuz	gelişmeler	olduğu	takdirde	DSİ'nin	

müdahale	imkânı	her	zaman	geçerli	olacaktır.		

	

	

Şekil	4.	Bolvadin	YAS	Sulaması	Genel	Vaziyet	Planı	

	

S.S.	Bolvadin	Merkez	Sulama	Kooperatifi	648	KWE	Güneş	Enerji	Santrali	Projesi	

kapsamında	yüklenici	sorumluluğunda	yapılacak	imalatlar;	

	

1	 Polikristal	Fotovoltaik	Panel	(2772	parça	275	W)	

2	 Evirici	Ünitesi	(6	Adet	100	KW	)	

3	 Evirici	Ünitesi	(1	Adet	50	kW)	

4	 DC	Kablolar	ve	Ekipmanlar	

5	 AC	Kablolar	(Takım)	

6	 Topraklama	Ekipmanları	(Takım)	

7	 Paslanmaz	Yapıda	Montaj	Setleri	(Takım)	

8	 Trafo,	Bina	ve	OG	Hücreleri	
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9	 SCADA‐	Uzaktan	İzleme	

10	 Aydınlatma	ve	Kapalı	Devre	Kamera	Sistemi	

11	 Beton	Direkli	Tel	Çit	Çekilmesi	

12	 Ulusal	Şebenin	en	yakın	trafosuna	kadar		

250	m	154/31,5	kV	ENH	Yer	altı	Enerji	Nakil	Hattı	olarak	toplamda	250	m	orta	

gerilim	 (154000	Volt’dan	31500	Volt’a	 trafo	 ile	 indirgenecektir.	 )	 hattı	 imalatı	

gerçekleştirilecek,	31500	Volt	gerilim	hattı	kullanılacaktır.	

	

3.	YASAL	ÇERÇEVE	VE	UYGULANAN	DÜNYA	BANKASI	TEDBİRLERİ	

	

Bu	 bölümde	 ÇSYP’nin	 hazırlanması	 sürecindeki	 gerekliliklerine	 uyum	sağlanan	 kanun,	

yönetmelik	 ve	düzenlenmeler	ile	Dünya	Bankası	tedbirlerine	yer	verilmektedir.	

	

3.1.	Yasal	Çerçeve	

	

ÇSYP	Bölüm	1’de	de	belirtildiği	üzere	öncelikli	olarak	Türk	kanun	ve	yönetmeliklerine	

uygun	 olarak	 hazırlanmıştır.	 18132	 sayılı	 ve	 11	 Ağustos	 1983	 tarihli	 Türkiye	

Cumhuriyeti	Resmî	Gazetesi’nde	yayınlanan	ve	29	Mayıs	2013	tarihli	(Kanun	No.	6486)	

Resmî	 Gazete’de	 yeniden	 düzenlenen	 2872	 sayılı	 Çevre	 Kanunu,	 Türkiye’de	 çevre	

mevzuatına	 ilişkin	 temel	 yasal	 çerçeveyi	 oluşturmaktadır	 ve	 bu	 kanun	 çok	 sayıda	

yönetmelik	ile	desteklenmektedir.	Çevre	Kanunu’nun	10.	Maddesi,	25	Kasım	2014	tarihli	

ve	 29186	 numaralı	 Resmî	 Gazete’de	 yayınlanan	 Çevresel	 Etki	 Değerlendirme	

Yönetmeliği’nin	(ÇED	Yönetmeliği)	ana	çerçevesini	oluşturmaktadır.	Ancak,	 söz	konusu	

Proje	Çevresel	Etki	Değerlendirmesi	Yönetmeliği	Ek	2	Listesinde	"45‐Proje	alanı	2	hektar	

ve	üzerinde	 veya	 kurulu	 gücü	1	MWe	ve	 üzerinde	olan	 güneş	 enerji	 santralleri	 (çatıve	

cephe	sistemleri	hariç)"	kapsamında	yer	almaktadır.	Bununla	beraber	kapasitesinin	(648	

kwe)	olması	nedeniyle	eşik	değerden	az	olduğu	için	ÇED	 sürecinden	muaf	 olduğuna	dair	

yazı	 Afyonkarahisar	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 İl	Müdürlüğünden	 alınmıştır	 ((EK‐1.1).	 Ayrıca	

söz	 konusu	 projeyle	 alakalı	 alınan	 diğer	 Kurum	 görüşleri	 de	 EK1.(2,3,4,5)’	 de	 yer	

almaktadır.	 Bunun	yanında,	Avrupa	Birliği	üyelik	sürecinin	bir	parçası	 olarak,	Türkiye	

tarafından	 çeşitli	 kurumsal	 ve	 yasama	 reformları	 gerçekleştirilmiştir.	 Bu	 reformlar	

sayesinde,	 çevresel	 mevzuatlar	 ve	 çevre	 koruma	 araçları	 uluslararası	 standartlarla	
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uyumlu	hale	getirilmiştir.	 İnşaat	işleri	 ile	ilgili	olan	 yönetmelikler	aşağıda	sıralanmıştır	

ancak	 uygulanmakta	olan	yönetmelikler	bunlarla	sınırlı	 kalmamaktadır.	

	

Atık	 Yönetimi	 Yönetmeliği,	 29314	 sayılı	 2	 Nisan	 2015	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	

yayınlanmış;	

	
Atıkların	 Yakılmasına	 İlişkin	 Yönetmelik,	 27721	 sayılı	 6	 Ekim	 2010	 tarihli	 Resmi	

Gazete’de	 yayınlanmış,	

	
Tehlikeli	 Atıkların	 Kontrolü	 Yönetmeliği,	 25755	 sayılı	 14	 Mart	 2005	 tarihli	 Resmi	

Gazete’de	 yayınlanmış	 ve	 son	 olarak	 28812	 sayılı	 ve	 5	 Kasım	 2013	 tarihli	 Resmi	

Gazete’	 de	 yeniden	 düzenlenmiş;	

	
Atık	 Yağların	 Kontrolü	 Yönetmeliği,	 26952	 sayılı	 30	 Temmuz	 2008	 tarihli	 Resmi	

Gazete’de	 yayınlanmış	 ve	 28812	 sayılı	 5	Kasım	2013	 tarihli	 Resmi	Gazete’de	 yeniden	

düzenlenmiş;	

	
Bitkisel	 Atık	 Yağların	 Kontrolü	 Yönetmeliği,	 29378	 sayılı	 6	 Haziran	 2015	 tarihli	

Resmi	 Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Ambalaj	 Atıklarının	Kontrolü	 Yönetmeliği,	 28035	 sayılı	 24	Ağustos	 2011	 tarihli	 Resmi	

Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Atık	Pil	ve	Akümülatörlerin	Kontrolü	Yönetmeliği,	25569	sayılı	31	Ağustos	2004	tarihli	

Resmi	 Gazete’	 de	 yayınlanmış	 ve	 son	 olarak	 28812	 sayılı	 5	 Kasım	 2013	 tarihli	

Resmi	 Gazete’de	 yeniden	düzenlenmiş;	

	
Tıbbi	 Atıkların	 Kontrolü	 Yönetmeliği,	 25883	 sayılı	 22	 Temmuz	 2005	 tarihli	 Resmi	

Gazete’de	 yayınlanmış	 ve	 son	 olarak	 28948	 sayılı	 21	 Mart	 2014	 tarihli	 Resmi	

Gazete’de	yeniden	 düzenlenmiş;	
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Hafriyat	Toprağı,	İnşaat	ve	Yıkıntı	Atıklarının	Kontrolü	Yönetmeliği,	25406	sayılı	18	Mart	

2004	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	 yayınlanmış	 ve	 27533	 sayılı	 26	 Mart	 2010	 tarihli	

Resmi	 Gazete’de	 yeniden	düzenlenmiş;	

	
Ömrünü	 Tamamlamış	 Lastiklerin	 Kontrolü	 Yönetmeliği,	 26357	 sayılı	 25	 Kasım	 2006	

tarihli	 Resmi	 Gazete’de	 yayınlanmış	 ve	 son	 olarak	 29292	 sayılı	 11	 Mart	 2015	 tarihli	

Resmi	Gazete’de	 yeniden	düzenlenmiş;	

	
Atıkların	 Düzenli	 Depolanmasına	 Dair	 Yönetmelik,	 27533	 sayılı	 26	 Mart	 2010	 tarihli	

Resmi	 Gazete’de	 yayınlanmış	 ve	 son	 olarak	 29292	 sayılı	 11	Mart	 2015	 tarihli	 Resmi	

Gazete’de	yeniden	 düzenlenmiş;	

	
Bazı	 Tehlikesiz	 Atıkların	 Geri	 Kazanımı	 Tebliği,	 27967	 sayılı	 17	 Haziran	 2011	 tarihli	

Resmi	 Gazete’de	 yayınlanmış	 ve	 29292	 sayılı	 11	 Mart	 2015	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	

yeniden	 düzenlenmiş;	

	
Atık	 Elektrikli	 ve	 Elektronik	 Eşyaların	 Kontrolü,	 28300	 sayılı	 22	 Mayıs	 2012	 tarihli	

Resmi	 Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Toprak	Kirliliğinin	Kontrolü	ve	Noktasal	Kaynaklı	Kirlenmiş	Sahalara	Dair	Yönetmelik,	

27605	 sayılı	 8	 Haziran	 2010	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	 yayınlanmış	 ve	 28704	 sayılı	 7	

Haziran	2013	tarihli	 Resmi	Gazete’	de	yeniden	düzenlenmiş;	

	
Su	Kirliliği	Kontrolü	 Yönetmeliği,	 25687	 sayılı	 31	Aralık	 2014	 tarihli	 Resmi	Gazete’de	

yayınlanmış;	

	
Yüzeysel	Sular	ve	Yeraltı	Sularının	 İzlenmesine	Dair	Yönetmelik,	28910	sayılı	11	Şubat	

2014	 tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Yer	Altı	Sularının	Kirlenmeye	ve	Bozulmaya	Karşı	Korunmasına	Dair	Yönetmelik,	28257	

sayılı	 07	Nisan	2012	tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	
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Tehlikeli	 Maddelerin	 Su	 ve	 Çevresinde	 Neden	 Olduğu	 Kirliliğin	 Kontrolü	

Yönetmeliğinde	 Değişiklik	 Yapılmasına	 Dair	 Yönetmelik,	 26005	 sayılı	 26	 Kasım	 2005	

tarihli	Resmi	Gazete’de	 yayınlanmış;	

	
İnsanı	 Tüketim	 Amaçlı	 Sulara	 Dair	 Yönetmelik,	 25730	 sayılı	 17	 Şubat	 2005	 tarihli	

Resmi	 Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Kentsel	 Atık	 Su	 Arıtımı	 Yönetmeliği,	 26047	 sayılı	 01	 Ocak	 2006	 tarihli	 Resmi	

Gazete’de	 yayınlanmış;	

	
Hava	 Kalitesi	 Değerlendirme	 ve	 Yönetimi	 Yönetmeliği,	 26898	 sayılı	 06	 Haziran	 2008	

tarihli	 Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Ozon	 Tabakasını	 İncelten	 Maddelerin	 Azaltılmasına	 Dair	 Yönetmelik,	 27052	 sayılı	 12	

Kasım	 2008	tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Çevresel	Gürültünün	Değerlendirilmesi	ve	Yönetimi	Yönetmeliği,	27601	sayılı	04	Haziran	

2010	 tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Muhtemel	 Patlayıcı	 Ortamda	 Kullanılan	 Teçhizat	 ve	 Koruyucu	 Sistemlere	 Dair	

Yönetmelik,	 26392	sayılı	30	Aralık	2006	tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	

	

Çevre	 Kanunu	 ve	 onunla	 ilgili	 yönetmeliklere	 ek	 olarak,	 doğrudan	 veya	 dolaylı	

olarak	 çevresel	 incelemeyi	 içeren	 ve	 dolayısıyla	 projeye	 uygulanabilir	 farklı	 kanunlar	

da	mevcuttur.	Bu	kanunlar	şu	 şekilde	sıralanabilir:	

	

Yeraltı	 Suları	 Hakkında	 Kanun	 (Kanun	 No:	 167),	 10688	 sayılı	 23	 Aralık	 1960	 tarihli	

Resmi	 Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Kültür	 ve	 Tabiat	 Varlıklarını	 Koruma	 Kanunu	 (Kanun	 No:	 2863),	 18113	 sayılı	 23	

Temmuz	1983	tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	
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Karayolları	Trafik	Kanunu	(Kanun	No:	2918),	18195	sayılı	18	Ekim	1983	tarihli	Resmi	

Gazete’de	yayınlanmış;	

	

Karayolları	 Trafik	Yönetmeliği,	 23053	 sayılı	 18	Temmuz	1997	 tarihli	Resmi	Gazete’de	

yayınlanmış;	

	
İşyeri	Açma	ve	Çalışma	Ruhsatlarına	 İlişkin	Yönetmelik,	25902	sayılı	10	Ağustos	2005	

tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Afet	Bölgelerinde	Yapılacak	Yapılara	İlişkin	Yönetmelik,	26582	sayılı	14	Temmuz	2007	

tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Deprem	Bölgelerinde	Yapılacak	Binalara	İlişkin	Yönetmelik,	26454	sayılı	06	Mart	2007	

tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	

	
Tehlikeli	 Maddelerin	 Karayoluyla	 Taşınmasına	 Hakkında	 Yönetmelik,	 28801	 sayılı	 24	

Ekim	2013	tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış;	

	

Tekel	Dışı	Bırakılan	Patlayıcı	Maddelerle	Av	Malzemesi	ve	Benzerlerinin	Üretimi,	İthali,	

Taşınması,	 Saklanması,	 Depolanması,	 Satışı,	 Kullanılması,	 Yok	 Edilmesi,	 Denetlenmesi	

Usul	 ve	 Esaslarına	 İlişkin	 Tüzük,	 19589	 sayılı	 29	 Eylül	 1987	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	

yayınlanmış;	

	
Lağım	Mecrası	 İnşası	Mümkün	Olmayan	Yerlerde	Yapılacak	Çukurlara	Ait	 Yönetmelik,	

13783	sayılı	19	Mart	1971	tarihli	Resmi	Gazete’de	yayınlanmış.	

 

Mevcutta	yürürlükte	olan	ÇED	yönetmeliği	sosyal	etkilerin	değerlendirilmesini	sınırlı	ve	

projeye	 bağlı	 olarak	 öngörmektedir.	 Bu	 bağlamda,	 uluslararası	 standartları	

sağlayamamaktadır.	 Ancak	 yine	 de,	 son	 yıllarda	 gerçekleşen	 reformlar	 kapsamında,	

sosyal	 etkilerin	 yönetilmesine	 yardımcı	 olacak	 bazı	 yasal	 düzenlemeler	 mevzuata	

eklenmiştir.	Bunlardan	bazıları	aşağıdaki	gibi	özetlenebilir:	
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Proje,	28339	sayılı	30	Haziran	2012	 tarihli	Resmi	Gazete’	de	yayınlanmış	 İş	Sağlığı	 ve	

Güvenliği	konusunda	6331	sayılı	Kanun	ve	mevzuatı.	

	
Alt	 İşverenlik	 Yönetmeliği,	 27010	 sayılı	 27	 Eylül	 2008	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	

yayınlanmış	

	

Gönülsüz	 yeniden	 yerleşim	 çalışmaları	 kapsamında	 da	 Türkiye’deki	 yasal	

düzenlemelerden	bazıları	 aşağıdaki	gibi	listelenmiştir:	

	

18215	 sayılı	 8	 Kasım	 1983	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	 yayınlanmış	 2942	 sayılı	

Kamulaştırma	Kanunu	ve	mevzuatı	

	
24393	 sayılı	 5	 Mayıs	 2011	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	 yayınlanmış	 4650	 sayılı	

Kamulaştırma	Kanununda	Değişiklik	Yapılmasına	Dair	Kanun	

	

Türkiye’de	 koruma	 alanları,	 Tarım	ve	Orman	 Bakanlığı	 Doğa	 Koruma	 ve	 Milli	 Parklar	

Genel	 Müdürlüğü	 tarafından	 yönetilmektedir.	 Diğer	 yandan,	 fiziksel	 kültürel	

varlıkların	 korunması	 için	 Türkiye’de	 2863	 sayılı	 ve	 21/07/1983	 tarihli	 Kültürel	 ve	

Tabiat	 Varlıklarını	 Koruma	 Kanunu	 (27/07/2004	 tarihli	 Resmi	 Gazete’de	 yayınlanan	

değişiklik	 ile	 birlikte)	 yasal	 düzenlemesi	 mevcuttur.	 Bu	 yasal	 düzenleme	 uluslararası	

standartlarla	 uyumludur.	 Ayrıca,	 18485	 sayılı	 ve	 10.08.1994	 Resmi	 Gazete’de	

yayınlanan	 Kültürel	 ve	 Doğal	 Varlıklar	 ile	 ilgili	 Araştırmalar,	 Sondajlar	 ve	 Kazılar	

Hakkında	 Yönetmelik,	 inşaat	 çalışmaları	 sırasında	 bulunan	 kültürel	 ve	 doğal	 varlıklar	

ile	 ilgili	 prosedürleri	 ve	 yükümlülükleri	 tanımlanmaktadır.	 Ayrıca,	 koruma	 alanları	 ile	

ilgili	 olarak	23.03.2012	 tarihli	Korunan	Alanlarda	Yapılacak	Planlara	Dair	 Yönetmelik,	

19.02.2013	tarihli	Korunan	Alanların	 Tespit,	Tescil	Ve	Onayına	İlişkin	Usul	Ve	Esaslara	

Dair	 Yönetmelik	 ve	 24.02.1992	 tarihli	 Özel	 Çevre	 Koruma	 Kurumu	 Başkanlığı	 Çevre	

Koruma	Projelerinin	Yaptırılması	Esaslarına	Dair	 Yönetmelik,	 koruma	alanları	 ile	 ilgili	

yasal	 çerçevede	 yer	 alan	 diğer	 düzenlemelerdir.	 DSİ	 söz	 konusu	 kanun	 ve	

yönetmeliğin	uygulanmasından	sorumludur.	
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3.2.	Dünya	Bankası	Tedbir	Politikaları	

	

Dünya	 Bankası’nın	 çevresel	 ve	 sosyal	 koruma	 önlemleri	 borçlanıcı	 ülkenin	 ÇED	

Yönetmeliği	 ve	 DB’nın	 çevresel	 etkiye	 yönelik	 Operasyonel	 Politikası	 (OP	 4.01)	 ile	

örtüşen	 bir	 Çevresel	 Değerlendirme	 Çalışması	 gerçekleştirilmesini	 gerektirmektedir.	

Bu	 doğrultuda,	 DB	 Çevresel	 Değerlendirme	 Politikası	 (OP	 4.01)	 ve	 Fiziksel	 Kültür	

Kaynakları	 (OP	 4.11)	 koşullarının	 sağlanması	 için	 Çevresel	 ve	 Sosyal	 Eylem	 Planı	

(ÇSEP)	 hazırlanmıştır.	 Bu	 planın	 amacı,	 projenin	 muhtemel	 sosyal	 ve	 çevresel	

etkilere	 göre	 değerlendirilmesi	 ve	 çevresel	 ve	 sosyal	 yönetim	 koşullarının	

tanımlanmasıdır.	

	

OP	4.01	Çevresel	Değerlendirme:	Basit	inşaat	çalışmaları	kapsamında	gerçekleştirilen	

faaliyetler,	doğaları	gereği,	mevcut	proje	sınırları	 içerisinde,	çok	kritik	olmayan	çevresel	

ve	 sosyal	 etkiler	 yaratmaktadırlar.	 Etkiler	 çok	 kritik	 olmasalar	 da	 DB’nın	 Çevresel	

Değerlendirme	 Politikasının	 uygulanması	 gerekmektedir.	 OP	 4.01’in	 uygulamaya	

konulması	 ile	 beraber	 çevresel	 ve	 sosyal	 yönetim	 araçlarının	 hazırlanması	

gerekmektedir.	

	

ÇSYP,	 Bolvadin	 0.648	 MW	 Güneş	 Enerjisi	 Santrali	 projesinin	 inşaat	 ve	 işletme	

aşamasında	 oluşacak	 genel	 etkiler	 ile	 olumsuz	 etkilere	 yönelik	 etki	 azaltıcı	 önlemleri	

içermektedir.	Bu	bağlamda,	tüm	proje	sahası	ve	etrafındaki	alanlar	hassas	alıcı	açısından	

değerlendirilmiştir.	 	Proje	alanı	ve	yakın	çevresinde	okul,	hastane	gibi	duyarlı	yapılara	

bulunmamakla	 birlikte	 en	 yakın	 yapı	 450	 m	 güneyindeki	 tavuk	 çifliğidir.	 En	 yakın	

yerleşim	yeri	 ise	1,2	km	doğusunda	yer	alan	Dipevler	köyü	ile	2	km	batısında	yer	alan	

Bolvadin	ilçe	merkezidir.		

	

Projenin	 çevresel	 ve	 sosyal	 etkileri	 temel	 inşaat	 işleri	 ile	 sınırlı	 kalmakta	 olup	 inşaat	

faaiyetleri	 sırasında	 genel	 olarak	 beklenen	 çevresel	 ve	 soyal	 etkiler;	 inşaat	 kazısı	

sırasında	 ortaya	 çıkacak	 toz	 emisyonu,	 çalışanlardan	 kaynaklı	 katı	 atık	 ve	 atıksu,	

hafriyat	 işlemleri	 sırasında	 biyomas	 kaybı	 (üst	 toprak),	 iş	 makinelerinden	 kaynaklı	

gürültü	ve	egzoz	gazı	emisyonu,	inşaat	atıkları	şeklindedir.			

	

Doğal	Yaşam	Alanları	OP/BP	4.04:	 Proje	 alanına	 en	 yakın	 korunan	 alan	 kuş	 uçuşu	

yaklaşık	 4,2	 km	 mesafede	 yer	 alan	 Eber	 Gölü	 Ulusal	 Öneme	 Haiz	 Sulak	 Alanı	 yer	
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almaktadır.	 Söz	 konusu	 projenin	 Eber	 Gölüne	 herhangi	 bir	 olumsuz	 etki	 yapması	

beklenmemektedir.		

	

Fiziksel	 Kültürel	 Kaynaklar	 OP/BP	 4.11:	 Türkiye’deki	 kanunlar	 ve	 uygulamalar	

DB’nın	 gerekliliklerini	 karşılamaktadır.	 DSİ,	 finanse	 edilen	 projelerin	 fiziksel	 veya	

kültürel	 kaynaklar	 üzerindeki	 etkilerini	 önlemekle	 veya	 azaltmakla	 yükümlüdür.	

Dolayısıyla,	DSİ,	Türkiye’deki	mevzuatın	tüm	gereklilikleri	yerine	getirilinceye	kadar	alt	

proje	 finansmanına	 devam	 etmeyecektir.	 Kültürel	 varlıkların	 korunmasına	 ilişkin	

ulusal	 mevzuat	 sıkı	 bir	 şekilde	 uygulandığından,	 DB	 koruma	 önlemi	 politikalarının	

dışında	 ilave	 bir	 koşul	 beklenmemektedir.	Bununla	birlikte,	tesadüfen	keşfedilen	ya	da	

şans	 eseri	 bulunan	 kültürel	 yapıtların	 yönetimini	 kapsayan	 bir	 buluntu	 durumunda	

denetim	 danışmanlarını	 ve	 üstlenicileri	 izlenecek	 adımlar	 konusunda	 uyaracak	 olan	

tesadüfi	 buluntu	 prosedürü	 uygulanacaktır.	 Buna	 ek	 olarak,	 inşaat	 çalışmaları	 öncesi	

veya	 çalışması	 sırasında	 yapılacak	 olan	 tüm	 resmi	 yazışmalar	 kayıt	 altına	 alınarak	

dönemsel	izleme	raporlarına	eklenecektir.	

	

Gönülsüz	 Yeniden	 Yerleşim	 OP/BP	 4.12:	 Hayata	 geçirilmesi	 planlanan	 proje	

kapsamında	 herhangi	 bir	 gönülsüz	 arazi	 edinimi,	 arazi	 kiralaması,	 geçici	 arazi	

kullanımı	 veya	 ürün	 kaybına	 neden	 olup	 olmayacağı	 konusunda	 proje	 hazırlığı	

aşamasında	 değerlendirme	yapacaktır.	Böyle	bir	durumun	tespiti	durumunda	OP	4.12	

etkinleşecektir.	

	

Baraj	 Güvenliği	 OP/BP	 4.37:	 Proje	 kapsamında	 etkilenen	 bir	 baraj	 projesi	

bulunmamaktadır. 

	

Uluslararası	 Su	 Yolları	 Üzerindeki	 Projeler	 OP/BP	 7.50:	 Söz	 konusu	 proje	

uluslararası	su	yolu	değildir.	

Tüm	 uygulanabilir	 tedbir	 politikaları	 yanısıra,	 Dünya	 Bankası	 Grubu	 Genel	 Çevre,	
Sağlık	 ve	 Güvenlik	 Kılavuzu	 da	 bu	 proje	 için	 uygulanabilirdir	 ve	 ilgili	 durumlarda	

takip	edilecektir.	

4.	ÇEVRESEL	VE	SOSYAL	ARKA	PLAN	
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Bu	 bölümde	 proje	 alanının	 ve	 çevresinin	 mevcut	 durumda	 çevresel	 ve	

sosyoekonomik	 özellikleri	 anlatılmaktadır.	 Bu	 bölümde	 aktarılan	 bilgiler,	 bölgede	

şimdiye	 dek	 yapılan	 çalışmalar	 ve	 sonuç	 raporlarından	derlenmiştir.	

	

4.1.	Yer	Şekilleri	ve	Jeoloji	

	

Bolvadin	İlçesi	Afyonkarahisar	il	merkezine	60	km	mesafede	olup,	proje	sahası	ilçenin	4	

km	 güney	 ve	 doğusunda	 bulunan	 3,	 5	 ve	 6.	 Kısım	 yeraltı	 suyu	 sulama	 sahası	 olarak	

toplam	5490	dekar	arazidir.	Yörede	İç	Anadolu’nun	karasal	iklimi	hüküm	sürmektedir.	

Yazları	sıcak	ve	kurak,	kışları	soğuk	ve	yağışlıdır.	Yağışların	bir	kısmı	kar	olarak	düşer.	

Akşehir	Devlet	Meteoroloji	İstasyonu	rasatlarına	göre	yörede;	Yıllık	Ortalama	Yağış:	450	

mm	Yıllık	Sıcaklık	Ortalaması:	11.2	0C	sahada	yerüstü	suyu	ile	sulama	olanakları	mevcut	

olmadığı	 için	 yeraltı	 suyundan	 sulamaya	 ihtiyaç	 duyulmuştur.	 Akarçay	 havzası	 ile	 alt	

havzalarının	 toplam	 alanları,	 alt	 havzaların	 rezervi,	 emniyetli	 rezervi,	 beslenim	 ve	

çekilen	 rezerv	 bilgileri	 aşağıdaki	 tabloda	 yer	 verilmiştir.	 Proje	 sahasında	 genel	 olarak	

eğim	 kuzeybatıdan,	 güneydoğuya	 doğru	 olup	 %0‐1	 arasındadır.	 Bu	 durum	 sulamaya	

engel	teşkil	etmemektedir.		

	

Proje	 alanının	 jeolojik	 durumu;	 Akarçay	 Havzası	 detaylı	 hidrojeolojik	 etüd	 raporu	

içerisinde	 incelenmiştir.	 Yapılan	 çalışmaya	 göre	 ovanın	 batısındaki	 Paşa	 dağları	 ve	

civarında	 Paleozoik	 metamorfik	 şistler,	 kuzeydoğusunda	 ise	 Mesozoik	 kireçtaşları	

yüzeylenmektedir.	Ovanın	güneyinde	 ise	Sultandağları	 yer	 almaktadır.	Metamorfiklerin	

litolojisini;	kalkşist,	kuvarsit	 şist,	 fillat,	 serisit,	klorit	 şist	ve	değişik	seviyelerde	mermer	

katkıları	 oluşturmaktadır.	 Renkleri	 gri,	 bej,	 sarımtrak,	 kırmızı,	 yeşil	 ve	 mavidir.	

Kalınlıkları	 çok	 fazladır.	Değirmendere	vadisinin	her	 iki	 yanında,	neojen	kireçtaşları	 ile	

kumlu	çakıllı	ve	konglomeratik	seviyeli	Pliyokuvaterner	birimleri	yer	almaktadır.	Kotun	

düşük	olduğu	yerlerde	ve	dere	yataklarında	kuvaterner	yaşlı	alüvyon	yüzeylenmektedir.	

	

4.2.	Su	Kaynakları	ve	Hidrojeoloji	

	

Kurumumuzca	 Afyonkarahisar‐Bolvadin‐Merkez	 Sulama	 Kooperatifi	 3,	 5	 ve	 6.	 Kısım	

sulama	 sahalarında	 açılan	 işletme	 sondaj	 kuyularının	 karakteristik	 değerleri	 aşağıda	

verilmiştir.		
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Well No      Depth (m)      St.Sv.(m)      Dn.Sv.(m)       Qp(l/s)       İşl. Q(l/s)       Hm(m)    Add. Hm(m) Motopomp kW 

   62335(43171)  220 22.60 42.00 42.80 30 60 44 45 

63051(43172) 200 19.20        47.70   27.12 15 63 38 30 

61654(59065) 180 11.00        35.75 30.27 30 63 48 80 

   62777(59066) 210 12.00 75.80 27.12 30 81 63 70 

62778(59067) 220 10.50        46.70 34.58 30 66 61 80 

62929(59068) 200 13.20 66.30 23.46 30 90 61 70 

   62930(59069) 200 25.15       87.70 15.00 20 99 71 55 

61833 220 14.46       20.16 22.14 20 33 53 45 

62908 228 17.00 42.40 33.05 30 63 49 70 

62911 200 17.30      57.50 24.79 25 90 53 70 

	

Akarçay	 Havzasının	 orta	 kesimini	 oluşturan	 sahada	 yeraltı	 suyu	 beslenimi	 batıdan	

doğuya	doğru	uzanan	Akarçay	 ve	 kuzeyden	Bolvadin	ovasına	uzanan	Özburun	ve	Dişli	

dereleri	ile	olmaktadır.	Bugüne	kadar	açılan	sondaj	kuyularında	Pliyokuvaternere	ait	kil,	

silt,	 kum	 ve	 çakıl	 ile	 Neojene	 ait	 konglomera,	 kireçtaşı	 ve	 killi	 kireçtaşı	 birimleri	

geçilmiştir.	Bolvadin	ilçesi	arazilerinde	Kurumumuz	tarafından	açılan	kuyunun	kimyasal	

analiz	sonuçlarına	göre,	suyun	EC	değeri	326‐900	sınıfı	C2S1	ve	C3S1	dir.	Proje	alanında	

çiftlik	suyu	ihtiyacı	hektara	4525,0	m³/yıl	olarak	hesaplanmıştır.	549	ha	arazinin	yeraltı	

suyundan	sulanabilmesi	için	pompalanacak	yeraltı	suyu	miktarı;		549	ha	x	4525,0	m³/yıl	

=	2	484	225		m³/yıl	dır.	Sulama	kooperatifi	sulama	sahası	içerisinde	3	kısım’da	toplam	10	

adet	belgeli	kuyu	bulunmaktadır.	 İşletme	sahasında	bulunan	10	adet	kuyunun	 işletme	

debileri	 toplamı	 230	 l/s	 dir.	 Günlük	 20	 saatten	 150	 gün	 üzerinden	 yıllık	 su	 miktarı	

hesaplandığında	2.484.000	m³/yıl	>	2.394.000	 su	 ihtiyacını	 karşılıyor.	Kooperatife	ait	

diğer	sulama	kısımlarında	belgeli	herhangi	bir	kuyu	bulunmamaktadır.		

	

4.3.	Toprak	Yapısı	

	

Afyonkarahisar‐Bolvadin‐Merkez	Sulama	Kooperatifi	sulama	sahasının	detaylı	sulu	ziraat	

arazi	 tasnifi	 etüdü	 Afyonkarahisar	 İl	 Özel	 İdaresi	 Tarımsal	 Hizmetler	 Müdürlüğü	

tarafından	yapılmıştır.	Etüt	sonucuna	göre	proje	sahası,	 tamamının	su	 tutma	kapasitesi	

ve	 mahsuldarlık	 derecesi	 iyi,	 developman	 masrafı	 düşük,	 çiftlik	 su	 gereksinimi	 orta	

arazilerdir.	

	

4.4.	İklim	Özellikleri	

	

Yörede	İç	Anadolu’nun	karasal	iklimi	hüküm	sürmektedir.	Yazları	sıcak	ve	kurak,	kışları	

soğuk	 ve	 yağışlıdır.	 Yağışların	 bir	 kısmı	 kar	 olarak	 düşer.	 Akşehir	 Devlet	 Meteoroloji	
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İstasyonu	 rasatlarına	 göre	 yörede;	 Yıllık	 Ortalama	 Yağış:	 450	 mm,	 Yıllık	 Sıcaklık	

Ortalaması:	 11.2	 0C,	 Sahada	 yerüstü	 suyu	 ile	 sulama	 olanakları	 mevcut	 olmadığı	 için	

yeraltı	suyundan	sulamaya	ihtiyaç	duyulmuştur.		

	

4.5.	Flora	ve	Fauna	

	

Bolvadin	0.648	MW	Güneş	Enerjisi	Santrali	 faaliyet	alanının	floristik	kompozisyonu,	bu	

kompozisyonun	 karşı	 karşıya	 kaldığı	 riskler,	 bitki	 türlerinin	 koruma	 statüleri	 literatür	

desteği	ile	teşhis	ve	tespit	edilerek	ortaya	konmuştur.	Elde	edilen	veriler	“Flora	of	Turkey	

and	East	Aegean	Islands”	adlı	eserle,	Tübitak‐Tübives	Veri	Tabanı	(Türkiye	Bitkileri	Veri	

Servisi),	bölgeye	yakın	alanda	yapılmış	tez	ve	araştırma	makaleleriyle	mukayese	edilerek	

güvenilirliği	 teyit	 edilmiştir.	 Teşhis	 ve	 tesbit	 edilen	 bitkilerin	 listesi	 Tablo	 1.’de	

verilmiştir.	Bitkilerin	tehlike	kategorilerinin	belirlenmesinde	IUCN	komisyonunun	tespit	

ettiği	kriterlere	göre	Ekim	vd.	hazırladığı	Türkiye	Tabiatını	Koruma	Derneği	 tarafından	

yayımlanmış	olan	“Türkiye	Bitkileri	Kırmızı	Kitabı”ndan	yararlanılmıştır.	

	

Tablo	1.	Proje	Alanı	ve	Çevresi	Floristik	Listesi	

Familya Adı 
Tür Adı 
(Latince Adı) 

Habitat Türkçe Adı IUCN Bern End. 

APIACEAE 
Scandix iberica 

Açık alanlar, 
step 

Kişkiş LR/lc - - 

Turgenia latifolia Ekili alanlar - LR/lc - - 

ASTERACEAE 

Anthemis sp Çayırlar Papatya LR/lc - - 
Artemisia 
campestris 

Yol 
kenarları 

Acı yavşan LR/lc - - 

Centaurea 
solstitialis 

Yol 
kenarları, 
step 

Peygamber 
çiçeği 

LR/lc - - 

Centaurea 
depressa 

Çayırlar, yol 
kenarları 

Peygamber 
çiçeği 

LR/lc - - 

Cichorium intybus 
Açık alanlar, 
yol kenarları 

Hindiba LR/lc - - 

Echinops viscosus 
ssp. bithynreus 

Nadas 
tarlaları 

Topuz dikeni LR/lc - - 

Onopordum sp. 
Yol 
kenarları 

Kangal LR/lc - - 

Taraxacum 
serotinum 

Step, tarla Kara hindiba LR/lc - - 

Tragopogon 
latifolius var. 
angustifolius 

Çayırlar, yol 
kenarları 

Yemlik LR/lc - - 

Tripleurospermum 
sevanense 

Islak 
çayırlar 

- LR/lc - - 
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BORAGINACEAE 
Anchuza azurea 
ssp azurea 

Step Sığır dili LR/lc - - 

BRASSICACEAE 

Crambe tataria Çayırlar, yol Ak yumak LR/lc - - 

Alyssum huetii Ekili alanlar Kevke LR/lc - End. 

Alyssum minus 
var. micranthum 

Ekili alanlar, 
yol kenarı 

Kevke LR/lc - - 

CARYOPHYLLACEAE 
Silene subconica 

Step, yol 
kenarı 

Gıcıgıcı LR/lc - - 

Agrostemma 
githago 

Çayır ve 
meralar 

Buğday 
çiçeği 

LR/lc - - 

DIPSACACEAE Scabiosa rotata 
Yol 
kenarları 

Uyuz otu LR/lc - - 

ELAEAGNACEAE 
Elaeagnus 
angustifolia 

Açık alanlar Yabani iğde LR/lc  - 

EUPHORBIACEAE 

Euphorbia 
macroclada 

Step Sütleğen LR/lc - - 

Euphorbia 
platyphyllos 

Step, yol 
kenarı, 
çayırlar 

Sütleğen LR/lc - - 

FABACEAE 

Astragalus 
hamosus 

Step, yol 
kenarı 

Geven LR/lc - - 

Trifolium 
campastre 

Step, 
çayırlar 

Yonca/üçgül LR/lc - - 

Trifolium medium 
var. medium 

Step, açık 
alanlar 

Yonca/üçgül LR/lc - - 

Vicia hybrida 
Step, 
çayırlar 

Burçak LR/lc - - 

Melilotus 
officinalis 

Ekili alanlar Eşek yoncası LR/lc - - 

Medicago sp. 
Yol 
kenarları, 
çayırlar 

- LR/lc - - 

GERANIACEAE 

Geranium 
tuberosum ssp. 
tuberosum 

Nadas 
tarlaları 

Çakmuz LR/lc - - 

Erodium ciconium 
Tarlalar, yol 
kenarları 

İğnelik LR/lc - - 

LAMIACEAE 
 
LAMIACEAE 

Prunella vulgaris Step Yara otu LR/lc - - 

Mentha aquatica Islak alanlar Nane LR/lc - - 

Teucrium polium Step Acı yavşan LR/lc - - 

LILIACEAE 
Allium 
paniculatum ssp. 
paniculatum 

Step 
Yabani 
soğan 

LR/lc - - 

MALVACEAE Malva neglecta 
Çayırlar, 
step, yol 
kenarı 

Ebe gümeci LR/lc - - 

PAPAVERACEAE 

Papaver 
somniferum 

Kültür 
alanları 

Haşhaş LR/lc - - 

Glaucium 
comiculatum 

Step, yol 
kenarı 

Boynuzlu 
gelincik 

LR/lc - - 

Papaver dubium 
step, geniş 
yayılım 

Gelincik 
 

LR/lc - - 

PLANTAGINACEAE 
Plantago major 
ssp. intermedia 

Çayırlar, 
ekili alan 

Bağa LR/lc - - 
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Bitki türlerinin tehlike kategorilerinin kısaltmaları ve açıklamaları 
EX: Tükenmiş NE: Değerlendirilemeyen 
EW: Doğada tükenmiş LC: Az tehdit altında (Yaygın Türler) 
CR: Çok tehlikede DD: Veri yetersiz 
EN: Tehlikede NT: Tehlike altına girmeye aday 
VU: Zarar görebilir NE: Değerlendirilemeyen 
CD: Tehlike altında olmayan yakın gelecekte VU, EN, CR’ye aday 
LR: Az riskte (NT/CD/LC) 
 
Habitat Sınıfları 
1. Orman 5. Kuru çayır 
2. Maki 6. Nemli çayır 

3. Frigina (Çoğu dikenli, alçak boylu ve yumak yastık 
oluşturan bitkiler)  

7. Yol kenarı 

4. Kültür alanları (Bağ, bahçe vb.) 8. Kayalık 

 
Yaşam Süreleri 

yakınları 

POACEAE 

Bromus 
squarrosus 

Step Brom LR/lc - - 

Bromus tectorum 
ssp. tectorum 

Çayırlar, 
step 

Brom LR/lc - - 

Festuca valesiaca Step, çayır Yumak otu LR/lc - - 

Poa bulbosa 

Yol kenarı, 
step, ekili 
alan 
kenarları 

Salkım otu LR/lc - - 

Stipa sp. 
Bozkır 
yamaçlar 

Sorguç otu LR/lc - - 

OLYGONACEAE 

Rumex scutatus 
Yol 
kenarları, 
step 

Ekşi kulak / 
trişok 

LR/lc - - 

Rumex acetocella 
ssp. acetocella 

Yol 
kenarları, 
step 

Ekşimen / 
Kuzukulağı 

LR/lc - - 

RESEDACEAE Reseda lutea 
Step, yol 
kenarı 

Kuzu 
out/gerdanlık 

LR/lc - - 

ROSACEAE 

Pyrus 
elaeagnifolia ssp. 
elaeagnifolia 

Açık alanlar 
Yaban 
armudu 

LR/lc - - 

Rosa 
hemisphaerica 

Açık alanlar - LR/lc - - 

Crataegus 
monogyna 

Açık alanlar Alıç LR/lc  - 

SALICACEAE 

Salix alba 
Su 
yakınlarında 

Ak söğüt LR/lc - - 

Populus nigra 
Su 
yakınlarında 

Kara kavak LR/lc - - 

Populus tremula 
Su 
yakınlarında 

Titrek kavak LR/lc - - 

VALERIANACEAE 
Valerianella 
coronata 

Açık alanlar, 
step 

- LR/lc - - 
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ÇY Çok yıllık 
İY İki yıllık 
TY Tek yıllık 

 
Yaşam Formu 
Ot    Otsu 
A   Ağaç 
Ç   Çalı 
S   Stolonlu 
T   Tuberli 
 
Fitocoğrafik Alan 
Avr.-Sib.   Avrupa-Sibirya 
Hir.-Öksin   Hirkano-Öksin 
D. Akd.   Doğu Akdeniz 

Akd.    Akdeniz 
İr.-Tur.    İran-Turan 
Öksin    Karadeniz 
Kozm.    Kozmopolit 
-    Bilinmeyen 
E    Endemik 
 
	

Alyssum	 huetii	 Boiss.	 türü	 tek	 yıllık	 otsudur.	 Çiçeklenme	 dönemi	 5‐6.	 aylar	 arasıdır.	

Türkiye’de,	 Antalya,	 Ankara,	 Erzurum	Kayseri	 ve	 Uşak	 illerinde	 yayılış	 gösterir.	 800‐

2500	 metreler	 arasında	 bozuk	 alan,	 ekili	 alan	 ve	 step	 alanları	 tercih	 eder.	 IUCN	

kriterlerine	göre	LC	kategorisindedir.		

	

Endemik	bir	tür	olan	Alyssum	huetii	Boiss.		proje	alanı	çevresinde	yetiştiği	literatürden	

tespit	 edilmiş	 olup,	 proje	 sahasında	 tespiti	 yapılmamış	 olmakla	 birlikte	 inşaat	

aşamasında	proje	sahasında	toprağın	verimli	tabakasının	(bitkisel	toprağın)	sıyrılarak	

muhafaza	 edilmesi,	 inşaat	 çalışmalarından	 sonra	 peyzaj	 çalışmasında	 kullanılmalıdır.	

Sıyrılan	 toprağın	 içinde	 kalan	 tohumlar	 yeniden	 peyzaj	 çalışmalarında	 kullanıldığı	

zaman	çimlenecek	ve	türün	devamlılığını	sağlayacaktır.	

	

Alınacak	Genel	Önlemler:	 Proje	 alanı	 kendine	 özgü	 bir	 vejetasyona	 sahip	 değildir.	

Proje	 sahasında	 baskın	 vejetasyon	 tipi	 olan	 step	 vejetasyonu,	 proje	 alanı	 çevresinde	

geniş	bir	alana	yayılmış	durumdadır.	Proje	sahasında	gerçekleştirilecek	olan	çalışmalar	

alanın	 çevresi	 de	 benzer	 bitki	 örtüsüne	 sahip	 olduğundan	 bitkiler	 çalışmalar	 sona	

erdikten	 sonra	 tohumları	 ya	 da	 diğer	 yayılma	 yolları	 ile	 tekrar	 bu	 alanlara	

yerleşebileceklerdir.	 Proje	 sahasında	 koruma	 önlemlerine	 uyulmak	 şartıyla	 yapılacak	
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çalışmaların,	"	flora	ve	vejetasyon	ile	ilgili	olarak	herhangi	bir	olumsuz	etki	yaratacağı	

düşünülmemektedir.		

	

Projeden	olumsuz	etkilenecek	nesli	tehlikede	ve	bölgesel	endemik	türü	bulunmamakla	

birlikte,	 GES	 Panellerinin	 kurulacağı	 alanlarda	 tohumla	 çoğalan	 bitkilerin	 tohumları	

kendiliğinden	 diğer	 alanlara	 da	 yayılabileceği	 için	 floristik	 açıdan	 fazla	 bir	 kayba	 yol	

açmayacağı	düşünülmektedir.		

	

Yapılacak	 olan	 çalışmalarda	 2872	 sayılı	 Çevre	 Kanunu	 ve	 bu	 kanun	 kapsamındaki	

Yönetmeliklere	titizlikle	uyulmalı	ve	flora	ve	fauna	türlerinin	zarar	görmesini	engellemek	

için	tozuma,	ses,	gürültü	vb.	etkilere	karşı	önlemler	alınacaktır.		

	

Flora	Türleri	 İçin	 İnşaat	Aşamasından	Önce	Alınacak	Önlemler:	GES	 projesinde,	

inşaat	faaliyetleri	sırasında	ortaya	çıkacak	toz	emisyonuna	karşı	önlem	alınacaktır.	Toz	

emisyonu,	özellikle	bitkilerin	yapraklarının	üzerinde	bir	 tabaka	oluşturarak	bitkilerin	

stomalarının	 kapanmasına,	 gaz	 alış‐verişinin	 engellenmesine	 neden	 olmaktadır.	 Belli	

bir	 zaman	 sonra	 bitkinin	 yapraklarının	 kuruyarak	 döllenemeden	 solmasına	 neden	

olmaktadır.	 Ayrıca	 çiçeklerin	 döllenmesinde,	 tozlar	 stamenlerin	 (erkek	 üreme	

organları)	 üzerini	 kapatarak	 tozlaşmanın	 gerçekleşmesini	 de	 engellemektedir.	

Döllenemeyen	çiçeklerin	populasyonunda	bir	sonraki	çiçeklenme	dönemlerinde	azalma	

olmaktadır.	Bir	yıllık	ya	da	iki	yıllık	bitkilerde	toz	bitkilerin	döllenmesinde	olumsuz	bir	

rol	oynamaktadır.	Fakat	çok	yıllık	ağaç	ya	da	çalı	türlerinde	bu	durum	biraz	daha	tolere	

edilebilmektedir.	Çok	yıllık	bitkilerin	adaptasyonu	bir	ya	da	iki	yıllık	bitkilere	göre	daha	

kolay	olmaktadır.	Bu	olumsuz	durumların	önlenmesi	 için	 inşaat	 aşamasında	 sıcaklığa	

ve	mevsime	bağlı	olarak	arazözlerle	sulama	yapılması	sağlanacaktır.		

	

	

	

FAUNA 

Proje	alanı	ve	yakın	çevresinde	tespit	edilen	iki	yaşamlı	türleri,	sürüngen	türleri,	

kuş	türleri,	memeli	türleri	aşağıda	tablolar	halinde	verilmiştir.		
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Tablo	2.	Proje	Alanı	ve	Çevresi	İkiyaşamlı	(Amphibia)Türleri	ve	Koruma	

Statüleri	

Tür (species) Türkçe adı Habitat End. IUCN Bern 
Av 
Kom. 

ANURA       

PELOBATIDAE       
Pelobates 
syriacus 

Toprak 
Kurbağası 

Yumuşak topraklı 
ovalar 

- LC EK II - 

BUFONIDAE       

Bufo  bufo Siğilli Kurbağa Az bitkili taşlıklar - LC 
EK 
III 

- 

Bufo  viridis Gece Kurbağası Taşlıklar, bahçeler - LC EK II - 

	

Tablo	3.	Proje	Alanı	ve	Çevresi	Sürüngen	(Reptilia)	Türleri	ve	Koruma	Statüleri	

Tür (species) Türkçe adı Habitat End. IUCN Bern 
Av 
Kom. 

TESTUDINATA       
TESTUDINIDAE       

Testudo  graeca Yaygın tosbağa 
Taşlı alanlar, bağ, 
bahçeler 

- VU EK II 1 

SQUAMATA       
GEKKONIDAE       
Cyrtopodion  
kotschyi 

İnceparmaklı 
keler 

Az bitkili taşlık 
alanlar 

- LC EK II 1 

AGAMIDAE       
Laudakia stellio Dikenli keler Step ve taşlı  LC - 1 
SCINCIDAE       

Ablepharus  
kitaibeili 

İnce kertenkele 
Kısa bitkili açık 
alanlar, maki, 
taşaltları 

- LC EK II 1 

TYPHLOPIDAE       
Typhlops 
vermicularis 

Kör yılan 
Nemli torakler ve 
taş altları 

- LC EK III 1 

COLUBRIDAE       

Coluber caspius Hazer yılanı 
Taşlık alanlar, 
bahçe ve tarlalar 

- LC EK III 1 

Coluber najadum İnce yılan 
Kuru alanlar, 
taşlık 

  EK II 1 

Coronella 
austriaca 

Avusturya yılanı 
Çayırlık, çalılık, 
taşlık alanlar 

- LC EK II 1 

Eirenis modestus Uysal yılan 
Az bitkili taşlık 
alanlar 

- LC EK III 1 

	

Tespiti	 yapılan	 sürüngen	 türlerinden	 Testudo	 graeca	 (Tosbağa)	 Avrupa	 Kırmızı	

Listesi’ne	göre	“VU”	Neslinin	doğada	tükenme	riskinin	yüksek	olduğu	takson	(duyarlı)	

kategorisinde	 yer	 almaktadır.	 Testudo	 graeca	 karada	 yaşayan	 bir	 sürüngen	 türüdür.	

Genellikle	kuru,	 taşlı	ve	kumlu	arazilerde	bulunmaktadır.	Söz	konusu	tür	Türkiye	 için	
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kozmopolit	 olup,	 Doğu	 Karadeniz	 dışında	 habitatın	 uygun	 olduğu	 her	 yerde	

gözlemlenmektedir.		Bu	nedenle	türün	habitat	tahribi	söz	konusu	değildir.	

	

Tablo	4.	Proje	Alanı	ve	Çevresi	Kuş	Türleri	(Aves)	Türleri	ve	Koruma	Statüleri	

Tür (species) 
Türkçe adı Habitat 

Statü

* 

Red 

Dat

a 

IUC

N 

Ber

n 

Av 

Kom

. 

PODICIPEDIFORME
S 

       

PODICIPEDIDAE        
Tachybaptus ruficollis 
* 

Küçük  batağan Sulak alanlar Y, G A 3 LC 1 
EK 
II 

Podiceps nigricollis * 
Karaboyunlu  
batağan 

Sulak alanlar Y A 4 LC 1 
EK 
II 

CICONIIFORMES        
ARDEIDAE        

Egretta garzetta * 
Küçük ak 
balıkçıl 

Sulak alanlar G, Y A 4 LC 1 
EK 
II 

Egretta alba * 
Büyük ak 
balıkçıl 

Sulak alanlar 
Y, 
KZ 

A 3 LC 1 
EK 
III 

Ardeola ralloides * Alaca  balıkçıl Sulak alanlar G, Y A 4 LC 1 
EK 
II 

Ardea purpurea * 
Erguvani  
balıkçıl 

Sulak alanlar G A 4 LC 1 
EK 
II 

CICONIIDAE        

Ciconia nigra Kara leylek Sulak alanlar G, T A 3 LC 1 
EK 
II 

ANSERIFORMES        
ANATIDAE        

Anas crecca * Çamurcun Sulak alanlar 
Y, 
KZ 

A 3 LC 3 
EK 
III 

Anas strepera * Boz ördek Sulak alanlar 
Y, 
KZ, 
T 

A 3 LC 3 
EK 
III 

Anas penelope * Fiyu Sulak alanlar 
KZ, 
G 

A 
1.2 

LC 3 
EK 
III 

FALCONIFORMES        
ACCIPITRIDAE        

Circus aeruginosus Saz delicesi Sulak alanlar Y A 3 LC 1 
EK 
II 

Buteo rufinus Kızıl şahin 
Step, dağlık, 
kayalık 

Y, 
KZ 

A 4 LC 1 
EK 
II 

Buteo buteo Şahin 
Step, dağlık, 
kayalık 

Y, 
KZ, 
T 

A 4 LC 1 
EK 
II 

Aquila  chrysaetos Kaya kartalı Dağlık, kayalık 
Y, 
KZ 

A 3 LC 1 
EK 
II 

FALCONIDAE        
Falco tinnunculus Kerkenez Çalılık,step,bahçe Y A 4 LC 1 EK 
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Tür (species) 
Türkçe adı Habitat 

Statü

* 

Red 

Dat

a 

IUC

N 

Ber

n 

Av 

Kom

. 

II 

Falco subbuteo Delice doğan 
Çalılık, orman, 
dağlık ve step 

G A 4 LC 1 
EK 
II 

GALLIFORMES        
PHASIANIDAE        

Alectoris  chukar Keklik 
Dağlık, kayalık, 
step, orman 

Y A 4 LC 3 
EK 
III 

GRUIFORMES        
RALLIDAE        

Gallinula chloropus * Saztavuğu Sulak alanlar Y A 4 LC 2 
EK 
III 

Fulica atra * Sakarmeke Sulak alanlar Y A 4 LC 3 
EK 
III 

CHARADIIFORMES        
SCOLOPACIDAE        

Tringa totanus * Kızılbacak Sulak alanlar 
Y, T, 
KZ 

A 4 LC 2 
EK 
III 

Tringa nabularia * Yeşilbacak Sulak alanlar 
KZ, 
T 

B 3 LC 2 
EK 
III 

Tringa erythropus * 
Kara  
kızılbacak 

Sulak alanlar 
KZ, 
T 

B 2 LC 2 
EK 
III 

STERNIDAE        

Chlidonias hybridus * Bıyıklı sumru Sulak alanlar 
T, 
KZ, 
G 

A 4 LC 1 
EK 
II 

COLUMBIFORMES        
COLUMBIDAE        

Columba livia Kaya güvercini 
Dağlık, kayalık, 
Çallık, bahçe, step 

Y A 4 LC 3 
EK 
III 

STRIGIFORMES        
STRIGIDAE        

Athene noctua Kukumav 
Step, orman, 
çalılık 

Y A 4 LC 1 
EK 
II 

Streptopelia  decaocta Kumru Çalılık ve bahçelik Y A 4 LC 2 
EK 
III 

Streptopelia turtur Üveyik Step, çalılık, bahçe G A 4 VU 3 
EK 
III 

APODIFORMES        
APODIDAE        

Apus apus Karasağan Step, çalılık, bahçe G, T A 4 LC 1 
EK 
III 

Apus melba 
Akkarınlı  
sağan 

Step, çalılık, bahçe 
dağlık, kayalık 

G, T  LC 1 
EK 
II 

CORASIIFORMES        
ALCEDINIDAE        

Alcedo  atthis Yalıçapkını Sulak alanlar Y A 3 LC 1 
EK 
II 

MEROPIDAE        
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Tür (species) 
Türkçe adı Habitat 

Statü

* 

Red 

Dat

a 

IUC

N 

Ber

n 

Av 

Kom

. 

Merops  apiaster Arıkuşu Step,çallık,bahçe G A 4 LC 1 
EK 
II 

UPUPIDAE        

Upupa  epops İbibik Step,çallık,bahçe G A 4 LC 1 
EK 
II 

PASSERIFORMES        
ALAUDIDAE        
Melanocorypha  
calandra 

Boğmaklı  
toygar 

Step,çalılık,bahçe Y A 4 LC 1 
EK 
II 

Galerida  cristata Tepeli  toygar Step,çalılık,bahçe Y A 4 LC 2 
EK 
III 

Alauda  arvensis Tarla  kuşu Step,çalılık,bahçe Y A 4 LC 2 
EK 
III 

HIRUNDINIDAE        

Hirundo  rustica Kır  kırlangıcı Çalılık ve bahçelik Y A 4 LC 1 
EK 
II 

MOTACILLIDAE        

Motacilla  flava 
Sarı  
kuyruksallayan 

Step G A 4 LC 1 
EK 
II 

Motacilla  cinerea 
Dağ  
kuyruksallayanı 

Sulak alan, dağlık, 
kayalık 

Y A 4 LC 1 
EK 
II 

Motacilla  alba 
Ak  
kuyruksallayan 

Sulak alan, dağlık, 
kayalık 

Y A 4 LC 1 
EK 
II 

TURDIDAE        

Phoenicurus  ochruros 
Kara  
kızılkuyruk 

Çalılık,bahçe,orma
n 

G  LC 1 
EK 
II 

Saxicola  torquata Taşkuşu Step,çalılık,bahçe Y A 4 LC 1 
EK 
II 

Oenanthe  hispanica 
Karakulaklı 
kuyrukkakan 

Step,dağlık,kayalı
k 

G, T A 4 LC 1 
EK 
II 

Oenanthe  isabellina 
Bozkuyrukkaka
n 

Step Y A 4  1 
EK 
II 

Turdus  merula Karatavuk 
Çalılık,bahçe,orma
n 

Y, 
KZ 

A 4 LC 3 
EK 
III 

Turdus  philomelos Öter  ardıç 
Çalılık,bahçe,orma
n 

KZ, 
Y 

A 4 LC 1 
EK 
III 

SYLVIDAE        
Acrocephalus  
scirpaceus 

Saz  bülbülü 
Sulak alan, çalılık, 
bahçe 

G A 4 LC 1 
EK 
II 

Acrocephalus  
arundinaceus 

Büyük  
kamışçın 

Sulak alanlar G A 4 LC 1 
EK 
II 

Phylloscopus  
collybita 

Çıvgın 
Çalılık,bahçe,orma
n 

Y, G, 
T 

A 4 LC 1 
EK 
II 

MUSCICAPIDAE        

Muscicapa  striata 
Benekli 
sinekkapan 

Çalılık,bahçe,orma
n 

G A 4 LC 1 
EK 
II 

PARIDAE        

Parus  major 
Büyüyk  
baştankara 

Çalılık,bahçe,orma
n 

Y A 4 LC 1 
EK 
II 
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Tür (species) 
Türkçe adı Habitat 

Statü

* 

Red 

Dat

a 

IUC

N 

Ber

n 

Av 

Kom

. 

SITTIDAE        

Sitta  neumayer 
Kaya  
sıvacıkuşu 

Orman ve step Y A 4 LC 1 
EK 
II 

LANIIDAE        

Lanius  collurio 
Kızılsırtlı  
örümcekkuşu 

Step ve orman G A 4 LC 1 
EK 
II 

Lanius  minor 
Karaalınlı  
örümcekkuşu 

Step ve orman T, G A 4 LC 1 
EK 
II 

CORVIDAE        
Pica pica Saksağan Çalılık,bahçe,step Y A 4 LC 3 - 
Corvus corone Leş  kargası Çalılık,bahçe,step Y A 4 LC 3 - 

Corvus corax Kuzgun 
Çalılık, step, 
orman 

Y A 4 LC 2 
EK 
III 

STURNIDAE        
Sturnus  vulgaris Sığırcık Çalılık,bahçe,step Y A 4 LC 2 - 
PASSERIDAE        
Passer  domesticus Serçe Çalılık, bahçe Y A 4 LC 3 - 

Passer  montanus Ağaç  serçesi Çalılık,bahçe,step Y A 4 LC 2 
EK 
III 

Passer  hispaniolensis Söğüt   serçesi Sulak alan, step Y A 4 LC 2 
EK 
III 

FRINGILLIDAE        

Fringilla  coelebs İspinoz 
Orman,çalılık,bah
çe 

Y A 4 LC 2 
EK 
III 

Carduelis  carduelis Saka 
Orman,çalılık,bah
çe 

Y A 4 LC 1 
EK 
II 

Carduelis  spinus 
Karabaşlı  
iskete 

Orman,çalılık,bah
çe 

Y, 
KZ 

A 4 LC 1 
EK 
II 

EMBERIZIDAE        

Emberiza  citrinella Sarı  kirazkuşu Çalılık, bahçe 
KZ, 
T 

A 2 LC 1 
EK 
II 

Emberiza  
melanocephala 

Karabaşlı  
kirazkuşu 

Çalılık, bahçe G A 4 LC 1 
EK 
II 

Miliara  calandra 
Tarla  
kirazkuşu 

Çalılık, step, 
bahçe 

Y A 4 LC 2 
EK 
III 

 

MAK= Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü MAK Listeleri 

END=Endemizm 

L=Literatür,  G=Gözlem 

Statüleri* 

Y=Yerli,  YZ=Yaz Ziyaretçisi, T=Transit, KZ=Kış Ziyaretçisi 
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Streptopelia	 turtur	 Türünün	 Dünyada	 dağılımı	 oldukça	 geniştir.	 Haritadan	 (sarı	

bölgeler)	da	görbileceğiniz	gibi	Avrupa’nın	büyük	bir	bölümünde,	Asya’nın	doğusu	ve	

Afrika’nın	kuzey	kesimlerinde	doğal	olarak	ürer	ve	hemen	hemen	tümü	Afrika’nın	orta	

kısmındaki	 Sahel	 adı	 verilen	 özel	 bir	 stepik	 bölgede	 (mavi	 bölgeler)	 kışlar.	 Kısacası	

üremek	için	çok	büyük	bir	alana	dağılan	Üveyik	kışlamak	için	görece	çok	daha	dar	bir	

alanda	toplanan	büyük	bir	grup	olarak	algılanabilir.	Kesinlikle	Amerika	kıtasında	ya	da	

Avusturalya’da	bulunmaz.	

	

Avrupa’nın	 kumru	 ve	 güvercinleri	 arasında	 gerçek	 anlamda	 göç	 yapan	 tek	 türdür.	

Dağılımından	 da	 anlaşılabileceği	 gibi	 hemen	 hemen	 tüm	 populasyonu	 göçmendir.	

Özellikle	Avrupa’da	üreyen	her	birey	kışı	Afrika’da	geçirir.	Göç	sırasında	3	 temel	rota	

izlerler:	1.	Cebelitarık	Boğazı	Rotası;	2.	Sicilya	ve	İtalya	Rotası;	3.	Doğu	Akdeniz	Rotası	

(Doğu	 Akdeniz’den	 Mısıra	 ulaşan	 Rota).	 Bu	 temel	 göç	 rotalarına	 ek	 olarak,	 Asya’da	

üreyen	 bölümünün	 ise	 Irak	 üzeriden	 geniş	 bir	 dalga	 halinde	 Afrika’ya	 ulaştığı	

bilinmektedir.	(Stockdale	et	al.	2014).	

	

Orman,	çalılık,	step	ve	yarı‐çöl	dahil	olmak	üzere	pek	çok	değişik	ortamda	yaşayabilir.	

Çalılıklar,	orman	sınırı	bölgeleri,	bağlar,	bahçeler,	genç	ormanlar,	makilik	ve	tüm	tarım	

alanlarında	beslenebilir.	İnsanlara	belirli	derecede	yakın	yaşayabilir	ama	şehirlerde	ve	

köylerin	 içerisinde	 pek	 bulunmaz.	 Genellikle	 500	 m’yi	 geçmeyen	 bölgelerde,	 ama	

Akdeniz’de	 1,000‐1,300	 m	 yüksekliklere	 kadar	 yuvalayabilirler.	 Türün	 Türkiye'nin	

tamamında	 görüldüğü	 bilinmektedir.	 (Bknz	 Şekil	 5).	 Proje	 alanında	 literatür	

çalışmalarıyla	 tespit	 edilen	kuş	 türlerinden	üveyik	 (Streptopelia	 turtur),	Zarar	

görebilir	 kategorisinde	 yer	 almaktadır.	 Bu	 türün	 varlığına	 saha	 çalışmaları	

sırasında	rastlanmamıştır.	
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Şekil	5.	Streptopelia	turtur	Türü	Dağılım	Haritası		

	

İnşaat	 çalışmalarında	 görev	 alacak	 tüm	 personele	 karşılaştıkları	 hayvan	

türlerine	 (kurbağa,	 kaplumbağa,	 yılan,	 kuş,	 memeli	 hayvanlar	 vs.)	 zarar	

vermemeleri	 ve	 bu	 canlı	 türlerine	 karşı	 nasıl	 davranacakları	 yönünde	 bilgi	

verilecektir.		

	

Proje	 alanı	 ve	 yakın	 çevresi	 inşaat	 çalışmalarına	 başlanmadan	 önce	 kontrol	

edilerek,	bu	canlı	türlerine	ya	da	yuvalarına	rastlanması	durumunda	söz	konusu	

canlıların	uygun	bir	ekosisteme	nakli	konusunda	gerekli	çalışmalar	yapılacaktır.	

	

Ayrıca	türün	üreme	ve	göç	sırasında	mola	verdiği	bölgelerdeki	özellikle	üremek	

için	 tercih	 ettikleri	 varsa	 alıç	 gibi	 tarlalar	 arasındaki	 dikenli	 ağaç	 türleri	

korunacaktır.		

	

Bahse	 konu	 türün	 Dünya	 genelinde	 yayılım	 gösterdiği	 alan	 ile	 proje	 alanı	

mukayese	edildiğinde	ve	yukarıda	bahsi	edilen	önlemler	alındığında	yapılacak	

faaliyetin	herhangi	bir	etkisinin	olması	beklenmemektedir.	
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Diğer	 taraftan	 bahse	 konu	 projeyle	 ilgili	 Tarım	 ve	 Orman	 Bakanlığı,	 Doğa	

Koruma	 ve	Milli	Parklar	5.	Bölge	Müdürlüğüne	Kurum	 görüşü	 sorulmuş	 ancak	

henüz	cevap	alınamamıştır.	Bölge	Müdürlüğümüze	bildirilecek	görüşte	herhangi	

bir	 uyarı	 ya	 da	 alınması	 istenecek	 herhangi	 bir	 önlem	 eksiksiz	 olarak	 yerine	

getirilecektir.	

	

Tablo	5.	Proje	Alanı	ve	Çevresi	Memeli	Hayvan	(Mammalia)	Türleri	ve	Koruma	

Statüleri	

Tür (species) Türkçe adı Habitat End. IUCN Bern 
Av 
Kom. 

INSECTIVORA       
SORICIDAE       

Crocidura suaveolens 
Sivriburunlu 
bahçe faresi 

Çalılık alanlar - LC - - 

CHIROPTERA       
RHINOLOPHIDAE       
Rhinolophus 
ferrumequinum 

Nalburunlu büyük 
yarasa 

Mağara ve kaya 
ovukları 

- LC EK II 1 

Rhinolophus hipposideros 
Nalburunlu küçük 
yarasa 

Mağara ve kaya 
yarıkları 

- LC EK II 1 

VESPERTILIONIDAE       

Pipistrellus pipistrellus Cüce yarasa Kaya yarıkları - LC 
EK 
III 

- 

Miniopterus schreibersii 
Uzunkanatlı 
yarasa 

Mağaralar - VU EK II 1 

LAGOMORPHA       
LEPORIDAE       
Lepus europaeus Yabani tavşan Step - LC - 3 
RODENTIA       
DIPODIDAE       
Allactaga williamsi Araptavşanı) Step ve meralar - LC - 1 
CRICETIDAE       

Cricetulus migratorius Cüce avurtlak 
Mera, kültür 
alanları 

- LC - - 

SPALACIDAE       
Spalax leucodon Körfare Step - - - - 
MYOXIDAE       

Dryomys nitedula Hasancık Step ve açık alan - LC 
EK 
III 

1 

HYSTRICIDAE       

Hystrix indica Oklukirpi 
Çayırlık ve 
çalılıklar 

 LC - 1 

CARNIVORA       
CANIDAE       
Canis lupus Kurt Step - LC EK II 1 
Vulpes vulpes Kızıl tilki Step, kayalıklar - LC - 3 
MUSTELIDAE       
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Tür (species) Türkçe adı Habitat End. IUCN Bern 
Av 
Kom. 

Meles meles Porsuk Step - LC 
EK 
III 

2 

	

VU  =  Zarar Görebilir (Vulnerable) 

DD = Veri Eksikliği (Data Deficient) 

LC = En Düşük Derecede Tehdit Altında (Least Concern) 

MAK =  Merkez Av Komisyonu  

End = Endemik    L: Literatür 

	

Şekil	6.	Miniopterus	schreibersii	Türü	Dağılım	Haritası	

	

Miniopterus	schreibersii	(uzun	kanatlı	yarasa)	Afyonkarahisar	il	genelinde	görülmekte	

olup,	ormanlık	alanlar	ile	mağaralarda	yaşamaktadırlar.	Proje	alanında	bu	yarasa	türü	

için	 uygun	 yaşam	 alanı	 olacak	 mağara	 ve	 ormanlık	 alanlar	 bulunmadığından	 dolayı	

projede	yapılacak	inşaat	faliyetlerinden	bu	türün	etkilenmesi	söz	konusu	değildir.	

Diğer	 taraftan	 proje	 kapsamında	 gerçekleştirilecek	 çalışmalar	 nedeniyle	 meydana	

gelecek	 gürültüden	 kaynaklı	 fauna	 türlerinin	 etkilenmesi	 söz	 konusu	 olacaktır.	 Bu	

rahatsızlık	 nedeniyle	 söz	 konusu	 yaban	 hayvanlarının	 bir	 kısmı	 kendiliğinden	 bu	

kesimlerden	uzaklaşmak	zorunda	kalacaklardır.	Kendiliğinden	uzaklaşan	bireyler	yakın	

çevrede	 uygun,	 benzer	 habitatlar	 arayışına	 gireceklerdir.	 Bu	 durumda	 söz	 konusu	
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kesimlerden	uzaklaşan	yaban	hayvanlarının	barınacakları	kesimlerin	taşıma	kapasitesi	

ve	diğer	türlerle	rekabet	gibi	sorunlar	meydana	gelebilecektir.	Ancak	proje	alanında	ve	

yakın	 çevrede	 gerçekleştirilen	 gözlem	 ve	 incelemelerde,	 türlerin	 çok	 yoğun	

populasyonlara	 sahip	 olmadıkları	 görülmüştür.	 Ayrıca	 türler	 için	 proje	 alanı	 ve	

çevresinde	 alternatif	 yeni	 habitatlar	 da	 mevcuttur.	 Bu	 nedenle	 kendiliklerinden	

uzaklaşan	yabanıl	formlar	açısından	yeni	habitatlar	bulması	ve	bu	kesimlerde	herhangi	

bir	sorun	yaşanması	beklenmemektedir.	

İnşaat	 aşamasında	 Ulusal	 (MAK)	 	 ve	 Uluslararası	 (BERN,	 CİTES)	 	 sözleşme	
koşullarına	riayet	edilecektir.	

	

4.6.	Hassas	Alanlar	

	

Ülkemizde	 bulunan	 korunan	 alanlar;	 Milli	 Parklar,	 Tabiatı	 Koruma	 Alanları,	 Yaban	

Hayatı	Geliştirme	Sahaları,	Yaban	Hayvanı	Yerleştirme	Sahaları,	Tabiat	Parkları,	Tabiat	

Anıtları,	Ramsar	Alanları,	Özel	Çevre	Koruma	Bölgeleri,	Dünya	Miras	Alanları,	Tohum	

Bahçesi,	Tohum	Meşçeresi,	Gen	Sahalarıdır.	

	

Proje	 alanı,	 Milli	 Park,	 Tabiatı	 Koruma	 Alanı,	 Yaban	 Hayatı	 Geliştirme	 Sahası,	 Yaban	

Hayvanı	 Yerleştirme	 Sahası,	 Tabiat	 Parkı,	 Tabiat	 Anıtı,	 Ramsar	 Alanı,	 Özel	 Çevre	

Koruma	Bölgesi	içerisinde	bulunmamaktadır.		

	

Doğa	 Koruma	 ve	 Milli	 Parklar	 Genel	 Müdürlüğü	 Korunan	 Alanlar	 Google	 Earth	

Uygulaması’na	 göre	 Bolvadin	 0.648	 MW	 Güneş	 Enerjisi	 Santrali	 projesine	 en	 yakın	

korunan	alan	yaklaşık	kuş	uçuşu	4,2	km	güney	doğusunda	yer	alan	Ulusal	Öneme	Haiz	

Eber	Gölü	Sulak	Alanıdır.	Söz	konusu	projenin	Eber	Gölüne	herhangi	bir	olumsuz	etki	

yapması	beklenmemektedir.		

	

Akşehir	ve	Eber	Gölleri	ÖDA’ları	

(ORT001	İzlenmesi	Gerekli	Gerileme	(‐2))	

Yüzölçümü	:	82810	ha		

Yükseklik	:	950	m	‐	1460	m		
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Boylam	:	31,37ºD		

İl(ler)	:	Afyon,	Konya		 	

Enlem	:	38,57ºK		

İlçe(ler)	:	Bolvadin,	Sultansazlığı,	Çay,	Tuzlukçu,	Akşehir	

	

Alanın	 Tanımı:	 ÖDA,	 Sultan	 Dağları’nın	 kuzeyinde	 Akarçay	 Kapalı	 Havzası’nda	

birbirleriyle	 bağlantılı	 Akşehir	 ve	 Eber	 göllerini	 ve	 bunların	 çevresindeki	 taşkın	

düzlüklerini	kapsar.	Sulak	alan,	 tektonik	bir	çöküntü	 içinde	yer	alır.	Eber	Gölü,	Sultan	

Dağları’ndan	gelen	dereler	ve	Akarçay	ile	beslenen	bir	tatlı	su	gölüdür.	Akşehir	Gölü	ise	

su	seviyesinin	yüksek	olduğu	zamanlarda	Eber	Gölü’nden	çıkan	Eber	Kanalı	(Taşköprü	

Çayı)	ve	yine	Sultan	Dağı’ndan	gelen	beş	dere	ile	beslenir.	Akşehir	Gölü’nün	suları	batı	

ve	 güneyde	 göle	 buradan	 giriş	 yapan	 kanal	 ve	 dereler	 nedeniyle	 tatlı	 su	 özelliği	

gösterirken	 gölün	 ortası	 ve	 kuzeyinde	 suyun	 tuzluluk	 oranı	 yüksektir.	 Son	 yıllarda	

bozulan	 su	 rejimi	 ve	 su	 girdisinin	 azalması	 nedeniyle	 Akşehir	 Gölü’nün	 tuzluluğu	

giderek	 artmaktadır	 ve	 göl	 yaz	 aylarında	 tümüyle	 kurumaktadır.	 Göllerin	 çevresinde	

yer	 alan	 geniş	 sazlık	 alanlar	 ve	 ıslak	 çayırlar	 tür	 çeşitliliği	 açısından	 son	 derece	

önemlidir.	

	

Habitatlar:	ÖDA;	 tatlı	ve	yarı	 tuzlu	göller,	bataklıklar,	 sazlık	alanlar,	mevsimsel	sulak	

çayırlar,	 tarım	 alanları,	 az	 miktarda	 meyve	 bahçeleri	 ve	 ova	 bozkırlarından	 oluşur.	

Özellikle	Eber	Gölü’nde	sazlıklar	geniş	yer	kaplar.	Kısmen	tuzlu	olan	Akşehir	Gölü’nde	

ise	sazlık	alanlar	kısıtlı	bir	alan	kaplar.	

	

Türler:	ÖDA,	Thermopsis	turcica	adlı	bitkinin	dünyada	bilinen	tek	yaşam	alanıdır.	Çok	

sayıda	kuş	türü	için	önemli	bir	üreme	alanı	olan	Akşehir	ve	Eber	Gölleri,	kış	aylarında	

yüksek	saylarda	Sakarca	kazına	ev	sahipliği	yapar.	Ak	pelikan	(Pelecanus	onocrotalus)	

ve	 çeltikçi	 (Plegadis	 falcinellus)	 alanda	 göç	 döneminde	 yüksek	 sayılarda	 konaklar.	

Akşehir	 ve	 Eber	 Gölleri,	 Alburnus	 nasreddini	 ve	 Leuciscus	 anatolicus	 adlı	 içsu	

balıklarının	dünyadaki	en	önemli	üreme	alanlarından	biridir.	Bu	türlerden	ilki	dünyada	

yalnızca	 bu	ÖDA’da	 yaşamaktadır.	 Sivriburunlu	 bataklıkfaresinin	 (Neomys	 anomalus)	

dar	yayılışlı	bir	popülasyonunu	barındıran	alan	aynı	zamanda	kelebek	ve	kızböcekleri	

açısından	da	önemlidir.	
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Alan	 Kullanımı:	 Bölge	 için	 önemli	 bir	 geçim	 kaynağı	 olan	 balıkçılık	 göllerin	 su	

seviyesindeki	 aşırı	 düşüş	 nedeniyle	 nedeniyle	 tamamen	 yok	 olmuştur.	 Sulak	 alanın	

küçülmesine	 paralel	 olarak	 hayvancılık	 da	 son	 yıllarda	 düşüş	 göstermektedir.	 Afyon	

Çay	 Seka	 Kâğıt	 Fabrikasında	 kullanılmak	 üzere	 kesilen	 sazlar	 bölgedeki	 diğer	 bir	

önemli	 geçim	 kaynağıdır.	 Alanın	 güney	 ve	 batısında	 yerleşim	 birimleri	 ve	 çok	 sayıda	

küçük	 sanayi	 tesisleri	 bulunmaktadır.	 ÖDA’yı	 çevreleyen	 bölgede	 sulu	 ve	 kuru	 tarım	

yapılmaktadır.	 Alanın	 güneyinde	 ve	 batısında	 kiraz	 üretimi	 başta	 olmak	 üzere	

meyvecilik,	kuzeyinde	ise	tahıl	ekimi	yapılmaktadır.	

	

Tehditler:	Bölgedeki	en	önemli	tehdit	su	düzeyindeki	sürekli	ve	aşırı	düşmedir.	Kapalı	

Akarçay	Havzasında	yüksek	miktarda	evsel,	 tarımsal	ve	sanayi	atıkları	karışmaktadır.	

Bu	 durum	 göl	 sularının	 kimyasal	 bileşimini	 bozmaktadır.	 Kirlilik	 Eber	 Gölünde	 daha	

yoğun	 olmak	 üzere	 yasal	 sınırların	 üzerine	 çıkmıştır.	 Kirlilik	 ve	 suların	 çekilmesiyle	

artan	 tuzluluk	göl	 çevresindeki	 taşkın	alanlarını	da	olumsuz	etkilemiş	ve	bitki	örtüsü	

kuşakları	 tamamen	 değişmiştir.	 Endemik	 bitki	 türlerini	 bulunduran	 alanda	 yapılan	

tarımsal	faaliyetler	doğal	bitki	örtüsünü	olumsuz	etkilemektedir.	

	

4.7.	Sosyoekonomik	Durum	

4.7.1.	Nüfus	

	

Afyonkarahisar,	 Türkiye'nin	 Ege	 Bölgesi'nde	 İç	 Batı	 Anadolu	 Bölümü'nde	 yer	 alan	 bir	

ildir.	 Afyonkarahisar	 ilinde	 merkez	 ilçe	 ile	 beraber	 18	 ilçe	 ve	 bu	 ilçelere	 bağlı	 105	

belediye,	392	köy	ve	576	mahalle	bulunmaktadır.	

	

Tablo	6.	Proje	alanı	yerleşim	yerleri	nüfus	bilgileri	

   İl/İlçe Merkezi  Belde/Köy  Toplam 

Afyonkarahisar  Toplam  Erkek  Kadın  Toplam Erkek  Kadın  Toplam  Erkek  Kadın 

Başmakçı  5.335  2.659  2.676  4696  2343  2353  10.031  5.002  5.029 

Bayat  4.154  2.022  2.132  3659  1799  1860  7813  3821  3992 

Bolvadin  30.385  15.524  14.861  13013  6438  6575  43398  21962  21436 

Çay  14.450  7.027  7.423  16962  8345  8617  31412  15372  16040 

Çobanlar  9.333  4.696  4.637  5170  2592  2578  14503  7288  7215 

Dazkırı  5.165  2.614  2.551  6008  2997  3011  11173  5611  5562 

Dinar  24.979  12.172  12.807  22325  11417  10908  47304  23589  23715 

Emirdağ  18.887  9.557  9.330  18930  9508  9422  37817  19065  18752 
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Evciler  3.593  1.822  1.771  3981  1957  2024  7574  3779  3795 

Hocalar  2.353  1.202  1.151  7244  3530  3714  9597  4732  4865 

İhsaniye  3.994  2.025  1.969  24609  12330  12279  28603  14355  14248 

İscehisar  12.610  6.335  6.275  11924  6006  5918  24534  12341  12193 

Kızılören  1.514  721  793  949  449  500  2463  1170  1293 

Merkez  231.983  114.392 117.591 67690  34038  33652  299673  148430  151243 

Sandıklı  32.703  15.963  16.740  23479  11525  11954  56182  27488  28694 

Sinanpaşa  3.693  1.827  1.866  37775  18731  19044  41468  20558  20910 

Şuhut  14.155  7.035  7.120  22792  11320  11472  36947  18355  18592 

Sultandağı  5.381  2.623  2.758  9695  4611  5084  15076  7234  7842 

Toplam  424.667  210.216 214.451 300.901 149.936 150.965 725.568  360.152  365.416

	

Tablo	7.	Afyonkarahisar	ilinin	ve	Bolvadin	ilçesinin	Yaş	grubu	ve	Cinsiyete	Göre	

Nüfusu	–	2018	

	

Afyonkarahisar	 ilinde	mevsimlik	 göçler	 yaşanmaktadır.	 Afyonkarahisar	 ilinin	 aldığı	 ve	

verdiği	göç	hızı	aşağıdaki	tabloda	verilmiştir.	

	

Tablo	8.	Afyonkarahisar	ilinin	Aldığı	ve	Verdiği	Göç	Hızı	
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4.7.2.	Eğitim	

	

Bolvadin’de	 64	 adet	 Okulda	 517	 derslik	 bulunmakta	 olup	 bu	 dersliklerde	 585	 adet	

Öğretmen	 8.597	 adet	 öğrenciye	 eğitim	 vermektedir.	 Derslik	 başına	 düşen	 öğrenci	

sayıları	 ilkokul‐ortaokul	17,	genel	ortaöğretim	18,	mesleki	ve	teknik	okullarda	14	adet	

olmaktadır.	

	

4.7.3.	Sağlık	Hizmetleri	

	

Bolvadin	İlçe	Merkezinde	1	adet	Devlet	Hastanesi	bulunmaktadır.	

	

4.7.4.	Altyapı	Hizmetleri	

	

Tüm	 yerleşim	 birimlerinde	 içme	 suyu,	 elektrik	 ve	 kanalizasyon	 sistemiz	 hizmetleri	

bulunmaktadır.	

	

4.7.5.	Geçim	Kaynakları	

	

Yapılan	çalışmalara	göre	proje	sahasının	ekonomisi	önemli	ölçüde	tarım	ve	hayvancılığa	

dayanmaktadır.	 Bolvadin	 İlçe	 Merkezinde	 yaşayan	 çalışan	 kesimin	 önemli	 bölümü	

tarımsal	 faaliyetler	 ile	geçimini	sürdürmektedir.	Proje	alanında	ağırlıklı	olarak	üretimi	

yapılan	tarımsal	ürünler,	yonca,	silajlık	mısır,	hububat,	haşhaş,	şeker	pancarı	ve	patates	

ürünleridir.	 Tarımsal	 üretim	 potansiyelinin	 en	 önemli	 ayağını	 hayvancılık	 sektörü	

oluşturmaktadır.	 Özellikle	 sulama	 sistemlerinde	 ve	 tarımsal	 desteklemelerden	 dolayı	

hayvancılık	 alanında	 son	 yıllarda	 önemli	 gelişmeler	 sağlanmış,	 besi	 sığırcılığı	 ve	 süt	

sığırcılığı	gelişmiştir.	Özellikle	besi	sığırcılığı	alanında	başta	büyük	şehirler	olmak	üzere	

ciddi	 anlamda	 ticari	 faaliyetler	 artmıştır.	 Hayvancılık	 dışında	 yöredeki	 en	 önemli	

tarımsal	 ürünlerin	 başında	 haşhaş	 ve	 şeker	 pancarı	 gelmektedir.	 Bolvadin	 İlçe	

Merkezi’ndeki	 alkoloid	 fabrikası	 ve	 Afyon	 il	 merkezinde	 ki	 şeker	 fabrikasında	 söz	

konusu	 ürünler	 değerlendirilmekte	 olup,	 yöre	 çiftçisi	 için	 en	 önemli	 tarımsal	 gelir	

kaynaklarındandır.	Doğrudan	tarımsal	üretimin	yanında,	bahsi	geçen	ürünlerin	üretimi	

ile	 tarıma	 dayalı	 sanayi	 de	 önemli	 bir	 istihdam	 sağlanmaktadır.	 Son	 yıllarda	 özellikle	



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi 

	
	

35	
	

	

sulama	modernizasyonu	konusunda	çok	önemli	gelişmeler	sağlanmıştır	ancak	tarımsal	

sulama	 faaliyetini	 tamamen	elektrik	enerjisi	 ile	karşılamak	zorunda	kalan	çiftçiler	 için	

enerji	maliyetlerinin	yüksekliği	büyük	bir	sorun	teşkil	etmektedir.	

	

4.7.6.	Tarımsal	İşgücü	

	

Tarımsal	işgücünde	kadınların	da	yeri	olmasına	rağmen	(çoğunlukla	arazi	sahibi	olarak),	

erkek	 egemen	 olarak	 görülmektedir.	 Sulaması	 yeterli	 olan	 bazı	 hanelerde	 seracılık	

yapılmaktadır.	Bazı	hanelerde	ise	 sulama	yetersizliği	ve	maliyetlerin	yüksek	olmasından	

dolayı	meyvecilik	ve	sebzecilikten	hayvancılığa	 yönelindiği	 anlaşılmıştır.	 Hayvancılığın	

artması	 ile	 işgücünde	 kadın	 oranının	 arttığı	 görülmüştür.	 Bunun	 nedeni	 kadınların	

yemleme	ve	hayvan	bakımı	konusunda	daha	fazla	rol	alması	 olarak	 düşünülmektedir.	

	

Arazi	 sahipleri	 dönemsel	 olarak	 tarımsal	 işgücüne	 ihtiyaç	 duymaktadır.	 Sezonluk	

işgücüne	 hasat	 ve	 arazi	 düzenlemesinde	 ihtiyaç	 duyulmaktadır.	 Sulama	 için	 görece	

daha	 az	 sezonluk	 işgücüne	 ihtiyaç	 duyulmaktadır.	 Sezonluk	 işçiler	 Nisan‐Mayıs	 ve	

Eylül‐Ekim	 aylarında	 söz	 konusu	 ilçelerde	 aileleri	 ile	 birlikte	 ikamet	 etmektedirler.	

Günlük	 işçiler	 ise	 yakınlardaki	 yerleşim	 yerlerinden	 sağlanmaktadır.	 Erkek	 işçilerin	

kazancı	 150‐200	 TL/gün	 olarak	 kaydedilirken,	 kadınların	 geliri	 125‐175	 TL/gün	

aralığındadır.		

	

GES	Projesinin	planlandığı	40	Ada	69	ve	70	nolu	parsellerde	mevcut	durumda	kuru	tarım	

yapılmakta	 olup,	 mülk	 sahipleri	 tarımsal	 işlerini	 (hasat,	 sulama	 vb.)	 kendileri	

yapmaktadır.	 Projenin	 planladığı	 sahada	 mevsimlik	 işçi	 ve	 mülteci	 işçi	

çalıştırılmamaktadır.	

	

4.7.7.	Arazi	Kullanımı	ve	Bitki	Deseni	

 

Proje sahasının ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanmaktadır. Birinci bölgede (YAS 

sahasında) mevcut durumda tarımı yapılan bitkiler; hububat, haşhaş, şekerpancarı, sebze, 

yonca, silajlık mısır, elma, kiraz, vişne dir. Yörede haşhaş ekimi kışlık yapılmaktadır. Bunun 

yanında birinci bölgede nadasa rastlanılmamıştır.  
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DSİ’nin geliştirdiği sulama projelerinde tarımsal ekonomi çalışmalarında besi (et) 

sığırcılığı yer almazken süt sığırcılığı yer almaktadır. Bolvadin ilçesi ve köylerinde 

süt sığırcılığından daha çok besi sığırcılığı yapılmaktadır. Özellikle sulama 

sistemlerinde ve tarımsal desteklemelerden dolayı hayvancılık alanında son yıllarda 

önemli gelişmeler sağlanmış, besi sığırcılığı ve süt sığırcılığı gelişmiştir. Özellikle 

besi sığırcılığı alanında başta büyük şehirler olmak üzere ciddi anlamda ticari 

faaliyetler artmıştır.	 Ancak besi sığırcılığının kaba yem açısından desteklenmesi için 

projeli ürün deseninde (projenin gerçekleşmesi ile proje alanında oluşabilecek projeli 

bitki deseni) yonca üretimine yer verilmiştir. 

Proje sahası arazi kullanımı: Proje sahası tarım arazisi vasfında olup, sahada mevcut 

durumda kuru tarım faaliyetleri yürütülmektedir. 

	

5.	ÇEVRESEL	VE	SOSYAL	ETKİLER	

	

Proje inşaat faaliyetlerinde çalışacak 20 personel için yaklaşık 200 m²’ lik mobil 

konteynır tipte şantiye tesisi kurulması öngörülmektedir. Mobil Konteynır tipte 

kurulacağı öngörülen şantiye tesisinin sadece montaj aşaması olacağından, bu 

aşamanın çevreye herhangi bir olumsuz çevresel etkisinin olması beklenmemektedir. 

 

Proje ile birlikte, inşaat faaliyetlerinden kaynaklı toz oluşumu, iş makinelerinde 

kullanılan yakıt sonrasında emisyon oluşumu, gürültü oluşumu, işçilerden kaynaklı 

atık su ve katı atık oluşumu vb. söz konusu olacaktır.  

 

GES projelerinin işletme aşamasında gürültü etkisi ya da hava kirliliğine neden 

olabilecek bir faaliyet bulunmamaktadır. Diğer taraftan sıyrılan bitkisel toprakların 

restorasyon ve peyzaj amaçlı olarak tekrar kullanılmak üzere geçici olarak diğer 

malzemelerden ayrı bir şekilde depolanması ve organik içeriğini koruma üzere 

korunması (sulama, vb.), saha kullanım planı hazırlayarak iş makineleri, araçlar ve 

yayaların hareket edeceği alanların sınırlanarak toprakta sıkışmanın önlenmesi, drenaj 

sistemi oluşturularak sahadaki olası bir kirliliğin yağış yoluyla çevre alanlara ve 

yüzeysularına yayılmasının önlenmesi, katı ve sıvı atıkların ve kimyasalların 
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yönetmeliklere uygun olarak depolanarak kirlilik riskinin önlenmesi; saha içi atık 

yönetim planı ve tehlikeli madde yönetim planı hazırlanması; sahada yakıt dolum 

faaliyetlerinden kaçınılması, kaçınılmaz durumlarda ise Acil Durum Hazırlık ve 

Müdahale Planı kapsamında sızdırmazlık tedbirlerinin ve dökülmelere karşı tedbirler 

alınacaktır. 

 

İşletme aşamasında bakım faaliyetleri sırasında açığa çıkabilecek sınırlı miktardaki 

elektrikli ve elektronik ekipman atıkları, atık pil ve akümülatörler ve atık yağlar için 

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği kapsamında kalan 

atıklar, öncelikle saha içindeki geçici depolama alanında diğer atıklardan ayrı olarak 

depolanarak ve yönetmelik hükümleri uyarınca T.C. Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı’nda lisanslı isleme tesislerinde değerlendirilmek üzere taşıma lisansı 

bulunan araçlarla tesisten alınacağı; atık pil ve akümülatörler, öncelikle saha içindeki 

geçici depolama alanında diğer atıklardan ayrı olarak depolanarak ve Atık Pil ve 

Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca taşıma lisansı bulunan 

araçlarla tesisten alınacağı için olası etkiler giderilecektir. 

 

Ayrıca proje kapsamında üretilecek elektriğin ulusal enterkonnekte sisteme 

aktarılması için inşa edilecek yeraltı elektrik iletim hattı için kablo döşeme faaliyetleri 

aşamasında yapılacak kazılardan kaynaklı toz ve gürültü oluşumu söz konusu 

olacaktr. Yeraltı kablo döşeme faaliyetleri için 0,6 m eninde ortalama 0,8 m 

derinliğinde hendek açılması yeterli olacaktır. 

 

Sıyrılan	 bitkisel	 toprakların	 restorasyon	 ve	 peyzaj	 amaçlı	 olarak	 tekrar	 kullanılmak	

üzere	 geçici	 olarak	 diğer	 malzemelerden	 ayrı	 bir	 şekilde	 depolanması	 ve	 organik	

içeriğini	koruma	üzere	korunması	(sulama,	vb.),	

	

Saha	 kullanım	 planı	 hazırlayarak	 iş	 makineleri,	 araçlar	 ve	 yayaların	 hareket	 edeceği	

alanların	sınırlanarak	toprakta	sıkışmanın	önlenmesi,		

	

Drenaj	sistemi	oluşturularak	sahadaki	olası	bir	kirliliğin	yağış	yoluyla	çevre	alanlara	ve	

yüzeysularına	yayılmasının	önlenmesi,		
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Katı	ve	sıvı	atıkların	ve	kimyasalların	yönetmeliklere	uygun	olarak	depolanarak	kirlilik	

riskinin	 önlenmesi;	 saha	 içi	 atık	 yönetim	 planı	 ve	 tehlikeli	 madde	 yönetim	 planı	

hazırlanması;	

	

Sahada	yakıt	dolum	faaliyetlerinden	kaçınılması,	kaçınılmaz	durumlarda	ise	Acil	Durum	

Hazırlık	ve	Müdahale	Planı	kapsamında	sızdırmazlık	tedbirlerinin	ve	dökülmelere	karşı	

tedbirlerin	alınması.	

	

Atık	Elektrikli	ve	Elektronik	Eşyaların	Kontrolü	Yönetmeliği	kapsamında	kalan	atıklar,	

öncelikle	 saha	 içindeki	 geçici	 depolama	 alanında	 diğer	 atıklardan	 ayrı	 olarak	

depolanmalı	 ve	 yönetmelik	 hükümleri	 uyarınca	 T.C.	 Çevre	 ve	 Şehircilik	 Bakanlığı’nda	

lisanslı	 isleme	 tesislerinde	 değerlendirilmek	 üzere	 taşıma	 lisansı	 bulunan	 araçlarla	

tesisten	alınmalıdır.	

	

Atık	 pil	 ve	 akümülatörler,	 öncelikle	 saha	 içindeki	 geçici	 depolama	 alanında	 diğer	

atıklardan	ayrı	olarak	depolanmalı	ve	Atık	Pil	ve	Akümülatörlerin	Kontrolü	Yönetmeliği	

hükümleri	uyarınca	taşıma	lisansı	bulunan	araçlarla	tesisten	alınması,	

	

Yağlı	tip	trafo	kullanılan	sahalarda	yağ̆	değişimi	sonucu	ortaya	çıkabilecek	atık	yağlar,	

Atık	 Yağların	 Kontrolü	 Yönetmeliği	 kapsamında	 yetkilendirilmiş	 laboratuvarlarda	

yapılacak	 analizlerle	 kategorilendirilecektir.	 Kategorilerine	 göre	 saha	 içindeki	 geçici	

depolama	 alanında	 diğer	 atıklardan	 ayrı	 olarak	 özel	 ayrılmış	 tank/konteynerlerde	

herhangi	bir	karıştırma	işlemi	yapmadan	geçici	olarak	depolanacaktır.	İlgili	yönetmelik	

hükümleri	uyarınca	kategorilerine	uygun	bir	şekilde	 taşıma	 lisansına	sahip	araçlar	 ile	

sahadan	 uzaklaştırılarak	 lisanslı	 geri	 kazanım	 tesislerinde	 ya	 da	 bunun	 mümkün	

olmaması	 halinde	 lisanslı	 tehlikeli	 atık	 bertaraf	 tesislerinde	 değerlendirilmesi	

sağlanacaktır,	

 

İşletme	aşamasında,	yukarıda	belirtilenlere	uyulduğu	takdirde	projenin	çevreye	önemli	

bir	etkisi	olmayacaktır. 

 

Projenin çevresel etkileri aşağıda açıklanmıştır. 
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Hava kalitesi: Projenin inşaat ve saha hazırlama çalışmaları kapsamında üst toprağın 

sıyrılması ve diğer kazı işleri sebebiyle toz oluşumu beklenmektedir. Söz konusu 

etkilerin geçici ve geri döndürülebilir olduğu öngörülmektedir. Ayrıca, inşaat makine 

ve ekipmanlarından kaynaklanacak egzoz emisyonlarının oluşması beklenmektedir. 

Toz ve egzoz gazı oluşumuna karşı gerekli önlemler alınacaktır. Bu kapsamda, inşaat 

makine ve ekipmanlarının ve araçların periyodik kontrol ve bakımı yapılacaktır. Bu 

bağlamda, etkilerin düşük seviye olması beklenmektedir.  

 

Proje kapsamında, 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, 06.06.2008 

tarih ve 26898 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi 

Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği ve 05.05.2009 tarih ve 27219 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 

Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ te hükümlerine 

uyulacaktır. 

 

Proje kapsamında yapılacak tüm çalışmalarda, meydana gelecek tozun minimize 

edilmesi amacıyla aşağıda belirtilen tedbirler alınacaktır. 

 

Savurma yapmadan yükleme ve boşaltma yapılmasına özen gösterilecektir, 

 

Proje ünite sahalarında çalışan araçlara hız sınırlaması getirilecektir, 

 

Çalışma sahalarında ve servis yollarında arozözlerle sulama çalışmaları yapılacaktır, 

 

Gerekli önlemler alındığı takdirde inşaat aşamasında meydana gelecek toz 

emisyonlarının en yakın yerleşim birimi üzerine olumsuz bir etkisi beklenmemektedir 

GES Projesinin işletme aşamasında toz emisyonu oluşumu söz konusu olmayacaktır. 

 

Gürültü: İnşaat ekipman ve araçlarından kaynaklanacak olan gürültünün proje yakın 

çevresindeki hassas alıcılar üzerinde olumsuz etki oluşturması beklenmektedir. Etkiyi 
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en aza indirmek amacı ile, inşaat çalışmaları gündüz saatlerinde (07:00 – 19:00) 

gerçekleştirilecektir. Bunun yanında gürültü seviyeleri hassas alıcı ortamlarında 

düzenli olarak izlenecek ve gerekli olması durumunda ek önlemler alınacaktır. 

 

Proje kapsamında çalıştırılacak iş makinesi ve ekipmanlar ile adetleri sırasıyla Tablo 

9'de verilmiş olup, gürültü kaynağı olan ekipmanlar açık alanda çalışacaktır.  

	

Tablo	9.	İnşaatta	Çalıştırılacak	Makine	Ekipman	Listesi	

Makine Cinsi         Adet                          Motor Gücü (KW) 

Ekskavatör           2 94 

Kamyon           2 235 

Yükleyici            1 93 

Arazöz            1 191 

Sahada	 oluşacak	 gürültü	 seviyeleri;	 22.01.2003	 Tarih	 ve	 25001	 Sayılı	 Resmi	

Gazete’de	yayınlanarak	yürürlüğe	giren	“Alanda	Kullanılan	Teçhizat	Tarafından	

Oluşturulan	Çevredeki	Gürültü	Emisyonu	 ile	 İlgili	Yönetmelik	(2000/14/AT)”te	

verilen	 tabloda	 tanımlanan	 motor	 gücü	 seviyelerine	 göre	 verilen	 formüller	

yardımıyla	hesaplanmıştır.	Motor	gücü	seviyelerinin	belirlenmesinde	ise	Temsa,	

Volvo,	Pİ	Makine	Ürün	Kataloglarından	yararlanılmıştır.	

	

İnşaat	 aşamasında	 kullanılacak	 olan	makine	 ve	 ekipmanlar	 Ses	 Güç	 Seviyeleri	

için	Tablo	10'da	belirtilen	formüller	kullanılmıştır.	

	

Tablo	10.	Teçhizat	Tipi	ve	Bunların	Net	Güç	Seviyelerine	Uygun	Olarak	

Tanımlanan	Ses	Gücü	Seviyeleri	

 
Teçhizatın tipi 

Net kurulu güç 
P (kW) 
Elektrik gücü 
Pel 

(1)  (kW) 
Uygulama kütlesi,  
m  (kg) 
Kesme genişliği 
L (cm) 
 

Müsaade edilen ses gücü seviyesi dB/1
pW 

3 Ocak 
 2004’den itibaren 
 

3 Ocak  
2006’dan itibare
 

Sıkıştırma makineleri (titreşimli silindirler,  
titreştirici levhalar, titreşimli çekiçler)   

P < 8 
 

108 105 

8 < P < 70 109 106 

P > 70 89 + 11 log P 86 + 11 log P 
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Teçhizatın tipi 

Net kurulu güç 
P (kW) 
Elektrik gücü 
Pel 

(1)  (kW) 
Uygulama kütlesi,  
m  (kg) 
Kesme genişliği 
L (cm) 
 

Müsaade edilen ses gücü seviyesi dB/1
pW 

3 Ocak 
 2004’den itibaren 
 

3 Ocak  
2006’dan itibare
 

Paletli dozerler, paletli yükleyiciler, paletli  
kazıcı yükleyiciler 

P < 55 
 

106 103 

P > 55 87 + 11 log P 84 + 11 log P 

Tekerlekli dozerler, tekerlekli yükleyiciler, 
 tekerlekli kazıcı-yükleyiciler, damperli  
kamyonlar, greyderler, yükleyici tipli toprak 
doldurmalı sıkıştırıcılar, içten yanmalı motor  
tahrikli karşı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı 
kamyonlar,hareketli vinçler, sıkıştırma  
makineleri (titreşimsiz silindirler), kaldırım  
perdah makineleri, hidrolik güç oluşturma 
makineleri 

 
P < 55 
 

 
104 

 
101 

 
P > 55 

 
85 + 11 log P 

 
82 + 11 log P 

Kazıcılar, eşya taşımak için yük asansörleri,  
yapı (konstrüksiyon) vinçleri, motorlu çapalama 
makineleri 

P < 15 
 

96 93 

P > 15 83 + 11 log P 80 + 11 log P 

Elle tutulan beton kırıcıları ve deliciler 

m < 55 
 

107 105 

15< m < 30 94 + 11 log m 92 + 11 log m 

m > 30 96 + 11 log m 94 + 11 log m 

Kule vinçleri  98 +  log P 96 +  log P 

Kaynak ve güç jeneratörleri 

Pel < 2 
 

97 +  log Pel 95 +  log Pel 

2< Pel < 10 
 

98 +  log Pel 96 +  log Pel 

Pel > 10 97 +  log Pel 95 +  log Pel 

Kompresörler 

P < 15 
 

99 97 

P > 15 97 + 2 log P 95 + 2 log P 

	

Proje kapsamında kullanılacak makinelerin motor güçlerine göre, araçların ses gücü 

seviyeleri hesaplanmıştır.  

 

Ekskavatör: Proje alanında kullanılacak Ekskavatör motor gücü 94 kw tır. Tablo 

10'da Ekskavatör için verilen değerlendirme sonucu, P = 94 kW > 55 kW 

olduğundan 

“Lw = 84 + 11 log P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıştır; 
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Lw = 84+11 log 94= 105,7 = 105,7 dB 

 

Kamyon (Damperli) : Proje alanında kullanılacak kamyonun motor gücü 235 kW tır. 

Tablo 10'da kamyon için verilen değerlendirme sonucu, P =235 kW > 55  kW 

olduğundan 

 

“Lw= 82 + 11 log P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıştır; 

 Lw = 82+11 log 235=  108 dB 

 

Arazöz: Proje alanında kullanılacak arozöz motor gücü 191 kW tır. Tablo 10'da 

arozöz için verilen değerlendirme sonucu, P = 191 kW > 55 kW olduğundan 

 

“Lw= 82 + 11 log P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıştır; 

 Lw = 82+11 log 191= 107 dB 

 

Yükleyici: Proje alanında kullanılacak yükleyici motor gücü 93 kW tır. Tablo 10'da 

yükleyici için verilen değerlendirme sonucu, P = 93 kW > 55 kW olduğundan 

 

“Lw= 82 + 11 log P” formülü ses gücü hesabında kullanılmıştır; 

 Lw = 82+11 log 93= 103,6 = 103,6 dB 

 

Tablo	11.	Makine	Ekipmanların	Ses	Gücü	Düzeyi	

Makine Ekipman Adı             Adet               Ses Gücü Düzeyleri  (dB) 
Ekskavatör                 2 

                         105,7 

Kamyon                  2 
                         108 

Arazöz                 1 
                         107 

Yükleyici                 1 
                         103,6 

	

Proje sahasında kullanılan iş makinelerinden kaynaklanacak toplam ses gücü düzeyi; 

her bir kaynağın ses gücü düzeyinden aşağıdaki formül yardımı ile hesaplanmıştır. 
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 LWi = Gürültü kaynaklarının ses gücü düzeyleri (dB) değerleri 

 LWt = Toplam ses gücü düzeyi1  

 

 

 

Her bir frekans için ses gücü düzeyi hesaplanırken, toplam ses gücü düzeyi 

formülünden yaralanılır ve formülün matematiksel olarak tersi alınır. 

  

Lwfrekans=10 x Log ( 10Lwt/10/4) 

	

Tablo	12.	500	‐	4000	Hz	Arasındaki	Oktav	Bandında	Ses	Gücü	Düzeyi	

Gürültü 

Kaynağı 

Ses Gücü Düzeyi (dB) 

Toplam 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

Toplam Ses 

Gücü Seviyesi 
114,40 108,40 

108,40 108,40 108,40 

 

Oluşan ses gücü seviyelerinin her bir frekans için ses basınç değeri aşağıdaki formülle 

hesaplanmıştır. Frekansların ses gücü düzeyleri eşit olduğu için oktav bandında yer alan 

frekansların mesafelere göre ses basınç seviyeleri eşittir. Sonuçlar Tablo 12’de verilmiştir 

	

 

Lp : x Mesafedeki Gürültü Seviyesi 

																																																													
1 Kaynak: Prof. Dr. Nevzat ÖZGÜVEN, Endüstriyel Gürültü Kontrol, Makine Mühendisi Odası Yayını 





n

i

Lwi

WtL
1

1010log10

p w 2

Q
L L 10 log( )
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Q  : Ses Düzeyi Sabiti (1 alınmıştır.) 

r : x Mesafedeki Yarıçap  

Tablo	13.	Çalışmalardan	Kaynaklı	Gürültünün	Ses	Basınç	Düzeyleri	(dB)	

 

Frekanslara göre atmosferik yutuş değerleri: 

   

Aatm =   7.4 x 10-8 x f2 x r /  

Formülü ile hesaplanarak Tablo 13’de verilmiştir. Söz konusu formülde yer alan;  

 

Aatm  =  Atmosferik rötuş ile ses basıncı düzeyindeki düşüş (dB) 

f       =  İletilen sesin frekansı  

Mesafe (m) 
Ses Basıncı Düzeyi (dB) 

500Hz 1000Hz 2000Hz 4000Hz 

10 77,41 77,41 77,41 77,41 

20 71,39 71,39 71,39 71,39 

30 67,87 67,87 67,87 67,87 

40 65,37 65,37 65,37 65,37 

50 63,43 63,43 63,43 63,43 

60 61,84 61,84 61,84 61,84 

70 60,51 60,51 60,51 60,51 

80 59,35 59,35 59,35 59,35 

90 58,32 58,32 58,32 58,32 

100 57,41 57,41 57,41 57,41 

150 53,89 53,89 53,89 53,89 

200 51,39 51,39 51,39 51,39 

250 49,45 49,45 49,45 49,45 

300 47,87 47,87 47,87 47,87 

350 46,53 46,53 46,53 46,53 

400 45,37 45,37 45,37 45,37 

450 44,34 44,34 44,34 44,34 

500 43,43 43,43 43,43 43,43 

550 42,60 42,60 42,60 42,60 

600 41,84 41,84 41,84 41,84 

650 41,15 41,15 41,15 41,15 

700 40,51 40,51 40,51 40,51 

750 39,91 39,91 39,91 39,91 

800 39,35 39,35 39,35 39,35 

850 38,82 38,82 38,82 38,82 

900 38,32 38,32 38,32 38,32 

1000 37,41 37,41 37,41 37,41 
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r       =  Kaynaktan uzaklık  (m)  

   =  Havanın bağıl nemi (bağıl nem değerlerinin ortalaması %66 Afyonkarahisar 

Meteoroloji İstasyonu Bülten Verisi) 

	

Tablo14.	Atmosferik	Yutuş	Değerleri	(dB)	

Mesafe(m) 
Atmosferik Yutuş 

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

10 0,00 0,01 0,05 0,18 

20 0,01 0,02 0,09 0,36 

30 0,01 0,03 0,14 0,54 

40 0,01 0,05 0,18 0,72 

50 0,01 0,06 0,22 0,90 

60 0,02 0,07 0,27 1,08 

70 0,02 0,08 0,31 1,26 

80 0,02 0,09 0,36 1,44 

90 0,03 0,10 0,40 1,62 

100 0,03 0,11 0,45 1,79 

150 0,04 0,17 0,67 2,69 

200 0,06 0,22 0,90 3,59 

250 0,07 0,28 1,12 4,49 

300 0,08 0,34 1,35 5,38 

350 0,10 0,39 1,57 6,28 

400 0,11 0,45 1,79 7,18 

450 0,13 0,51 2,02 8,07 

500 0,14 0,56 2,24 8,97 

550 0,15 0,62 2,47 9,87 

600 0,17 0,67 2,69 10,76 

650 0,18 0,73 2,92 11,66 

700 0,20 0,79 3,14 12,56 

750 0,21 0,84 3,36 13,46 

800 0,22 0,90 3,59 14,35 

850 0,24 0,95 3,81 15,25 

900 0,25 1,01 4,04 16,15 

1000 0,28 1,12 4,49 17,94 

 

Hesaplamalara atmosferik yutuş değerleri her bir frekans için; L= L-Aatm 

formülünde yerine konularak hesaplanır. Sonuçta çıkan değerlere Tablo 14.A’da yer 

alan düzeltme faktörü uygulanır ve A-Ağırlıklı sonuçlar hesaplanmış olur. Sonuçlar 

ise Tablo 15’de sunulmuştur. 

 

Tablo	14.	A‐Ağırlıklama	Düzeltme	Faktörü	

 
 

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

A-Ağırlıklama -3,2 0 1,2 1 
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Tablo	15.	Çalışma	Sahası	İçin	A‐Ağırlıklı	Toplam	Net	Ses	Basıncı	Düzeyleri	

Mesafe (m) 
Ses Basıncı Düzeyi 

500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 

10 74,21 77,4 78,56 78,23 
20 68,18 71,37 72,5 72,03 
30 64,66 67,84 68,93 68,33 
40 62,16 65,32 66,39 65,65 
50 60,22 63,37 64,41 63,53 
60 58,62 61,77 62,77 61,76 
70 57,29 60,43 61,4 60,25 
80 56,13 59,26 60,19 58,91 
90 55,09 58,22 59,12 57,7 
100 54,18 57,3 58,16 56,62 
150 50,65 53,72 54,42 52,2 
200 48,13 51,17 51,69 48,8 
250 46,18 49,17 49,53 45,96 
300 44,59 47,53 47,72 43,49 
350 43,23 46,14 46,16 41,25 
400 42,06 44,92 44,78 39,19 
450 41,01 43,83 43,52 37,27 
500 40,09 42,87 42,39 35,46 
550 39,25 41,98 41,33 33,73 
600 38,47 41,17 40,35 32,08 
650 37,77 40,42 39,43 30,49 
700 37,11 39,72 38,57 28,95 
750 36,5 39,07 37,75 27,45 
800 35,93 38,45 36,96 26 
850 35,38 37,87 36,21 24,57 
900 34,87 37,31 35,48 23,17 

1000 33,93 36,29 34,12 20,47 

	

Tablo	16.		Çalışma	Sahasından	Kaynaklı	Gürültünün	Mesafelere	Göre	Dağılımı	

Mesafe r (m) A-Ağırlıklı Ses Basıncı Düzeyleri (dBA) 

10 83,40 

20 77,30 

30 73,70 

40 71,20 

50 69,20 

60 67,50 

70 66,10 

80 64,90 

90 63,80 

100 62,80 

150 59,00 

200 56,20 

250 54,00 

300 52,20 

350 50,70 
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400 49,30 

450 48,10 

500 47,00 

550 46,00 

600 45,10 

650 44,30 

700 43,50 

750 42,80 

800 42,10 

850 41,50 

900 40,90 

1000 39,70 

	

Çevresel	 Gürültünün	 Değerlendirilmesi	 ve	 Yönetimi	 Yönetmeliğinin	 23.	 maddesinde	

belirtildiği	 üzere	 inşaat	 aşamasında	 inşaat	 sahasındaki	 çalışmalar	 sırasında	meydana	

gelecek	 gündüz	 gürültü	 düzeyi,	 çalışma	 alanına	 en	 yakın	 duyarlı	 yapı	 çevresinde	 70	

dBA	seviyesini	aşmaması	gerekmektedir.		

	

GES	sahasının	450	m	güneyinde	 tavuk	çiftliği	bulunmaktadır.	 	450	m	 için	hesaplanan	

gürültü	 seviyesi	 48,10	 dBA’dır.	 450	m	 için	 hesaplanan	 gürültü	 seviyesi	 yönetmelikte	

verilen	70	dBA	sınır	değerin	altındadır.	Bu	nedenle	proje	kapsamında	oluşacak	gürültü	

seviyesi	ile	ilgili	hesaplamalar	yapılmış	olup,	yapılan	hesaplamalar	sonucunda	en	yakın	

yerleşim	yerlerinin	gürültü	seviyesinden	olumsuz	etkilenmeyeceği	tespit	edilmiştir.	

	

Su	 ve	 atıksu:	 Proje	 alanı	 ve	 yakın	 çevresinde	 herhangi	 bir	 yüzeysel	 su	 kaynağı	

bulunmamaktadır.	Proje	alanıne	en	yakın	yüzey	su	kaynağı	8	km	güney	batısından	geçen	

Akar	çay’dır.		

	

Su	 Temini:	 Proje	 kapsamında	 ünitelerin	 inşaatı	 aşamasında	 çalışanlar	 için	 içme	 ve	

kullanma	amaçlı	ve	tozumayı	önlemek	için	su	kullanımı	söz	konusu	olacaktır.	Projenin	

inşaat	 aşamasında	 20	 kişi	 çalıştırılacak	 olup,	 kişi	 başına	 günlük	 ortalama	 su	 tüketimi	

150	 	 litre	 kabul	 edilerek	 personel	 için	 su	 tüketim	 miktarı	 3	 m³/gün	 hesaplanmıştır.	

Çalışma	 sahasında	 tozumayı	 önlemek	 amacıyla	 yapılacak	 sulama	 çalışmalarında	 10	

m³/gün	su	kullanımı	öngörülmektedir.	Böylece	inşaat	aşamasında	ortalama	13	m³/gün		

su	tüketimi	söz	konusu	olacaktır.	

	

İnşaat	 aşaması	 ihtiyaç	 duyulacak	 kullanma	 suyu	 dışarıdan	 tankerle,	 içme	 suyu	 ise	

damacanalarla	satın	alınarak	tedarik	edilecektir.	
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Projenin	her	aşamasında	personelin	tüketeceği	sularla	ilgili	olarak;	17.02.2005	Tarih	Ve	

25730	 sayılı	 Resmi	 Gazetede	 yayımlanarak	 yürürlüğe	 giren	 “İnsani	 Tüketim	 Amaçlı	

Sular	Hakkında	Yönetmelik”,	1593	sayılı	“Umumi	Hıfzısıhha	Kanunu”	ve	bu	kanuna	bağlı	

çıkartılmış	tüm	yönetmelik	hükümlerine	uyulacaktır.	

	

Proje	kapsamında,	yüzey	suyu	kaynakları	ile	yeraltı	suları	kullanılmayacaktır.	

	

Atıksu:	 Atıksular	 ise	 genelde	 evsel	 nitelikli	 olup	 projede	 çalışacak	 20	 personelden	

kaynaklanacaktır.	 Oluşacak	 olan	 atıksular,	 yerel	 mevzuat	 ve	 DB	 kriterleri	 ile	 uyumlu	

olarak	 geçirimsiz	 fosseptikte	 depolanacak,	 lisanslı	 firmalar	 aracılığı	 ile	 düzenli	 olarak	

toplanacak	 ve	 arıtıldıktan	 sonra	 alıcı	 ortama	 deşarj	 edilecektir.	 İşletme	 aşamasında	

güneş	panellerinin	temizliği	içi	50‐80	litre/gün	de	iyonize	(safsu)	kullanılacaktır.	Panel	

temizliğinde	kullanılacak	deiyonize	su	piyasan	satın	alınarak	temin	edilecek	olup,	proje	

kapsamında	 deiyonize	 su	 üretilmeyecektir.	 	 De	 iyonize	 su	 ile	 paneller	 silinerek	

temizlenecek	 olup,	 yıkama	 işlemi	 yapılmayacaktır.	 Deiyonize	 su	 çok	 iyi	 bir	 temizlik	

maddesidir.	 Panellere	 yapışmış	 kirleri	 deterjan	 ve	 kimyasal	 kullanmadan	 kolaylıkla	

çıkarır.	 Bu	 nedenle	 temizlik	 işlemlerinde	 herhengi	 bir	 kimyasal	 kullanımı	 söz	 konusu	

değildir.	

	

Halk	 sağlığı	 ve	 güvenliği:	 Şantiye	 kamp	 sahalarının	 kurulması	 ile	 birlikte,	 yeni	 bir	

işgücünün	 yakındaki	 yerleşim	 yerleri	 ile	 etkileşimi	 kaçınılmazdır.	 Bu	 bağlamda,	 kamp	

sahalarının	 yeri	 mümkün	 olduğunca	 yerel	 topluluklardan	 uzakta	 seçilecektir.	 Ayrıca,	

çalışanlar	 sözleşmeleri	 aracılığı	 ile	 uymaları	 gereken	 etik	 kuralları	 hakkında	

bilgilendirileceklerdir.	 Ek	 olarak,	 inşaat	 çalışmaları	 kapsamında	 şantiye	 sahasına	 araç	

giriş‐çıkışı	 olacağından	 yerel	 trafikte	 yoğunlaşma	 beklenmektedir.	 Şantiye	 sahalarının	

tam	olarak	çevrelenmemesi	ve	gerekli	uyarı	 işaretlerinin	yerleştirilmemesi	 sonucunda	

halk	sağlık	ve	güvenliğini	tehdit	edecek	kazalar	oluşabilir.	

	

İşçi	sağlığı	ve	 iş	güvenliği:	 İnşaat	 çalışmaları	 gerekli	 önlemler	 alınmazsa	 çalışanların	

sağlık	 ve	 güvenliğini	 tehdit	 edecek	 kazalara	 sebep	 olabilir.	 Bu	 bağlamda,	 DSİ	 ve	 alt	

yüklenici	şirketler	çalışanlara	güvenli	ve	sağlıklı	çalışma	ortamı	sağlamakla	yükümlüdür.	

Çalışanlar	 iş	 tanımları,	 sorumlulukları	 ve	 yapılan	 işle	 ilgili	 sağlık	 ve	 güvenliği	 tehdit	

edecek	 riskler	 hakkında	 bilgi	 sahibi	 olacaktır.	 Çalışanlara	 gerekli	 kişisel	 koruyucu	
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ekipmanlar	sağlanacak	ve	düzenli	eğitimlerle	iş	ve	iş	güvenliği	ile	ilgili	bilgi	verilecektir.	

Kamp	 sahaları	 da,	 çalışanların	 tüm	 ihtiyaçlarını	 karşılayacak	 şekilde	 gerekli	 tesislerle	

donatılacaktır.	

	

Tehlikeli	maddeler:	Güneş	panellerinin	yüzeyi	 gerekli	 görüldüğünde	 temizlenecektir.	

Temizlik	 işlemlerinde	 De	 İyonize	 (Saf	 Su)	 su	 kullanılacaktır.	 Deiyonize	 su	 çok	 iyi	 bir	

temizlik	 maddesidir.	 Panellere	 yapışmış	 kirleri	 deterjan	 ve	 kimyasal	 kullanmadan	

kolaylıkla	çıkarır.	Bu	nedenle	temizlik	işlemlerinde	herhengi	bir	kimyasal	kullanımı	söz	

konusu	değildir.	

	

Mevcut	 durumda,	 yakıt	 doldurma	 ve	 araç	 bakımı	 işlerinin	 inşaat	 sahasında	

gerçekleştirilmesi	planlanmamaktadır.	Ancak,	inşaat	sahalarında	ağır	vasıta	kullanılması	

durumunda	 böyle	 bir	 ihtiyaç	 söz	 konusu	 olabilir.	 DSİ	 ve	 alt	 yükleniciler	 bu	 faaliyetler	

kapsamında	 kullanılacak	 olan	 tehlikeli	 maddelerin	 depolanması	 ve	 kullanımı	 ile	 ilgili	

gerekli	 önlemleri	 alacaktır.	 Ayrıca,	 acil	 durum	 yönetim	 planları	 kapsamında	 olası	

senaryolara	 kimyasal	 dökülmesi	 ve	 diğer	 olası	 tehlikeli	 madde	 kazaları	 da	 eklenerek	

gerekli	 ekipman	 sahada	 her	 zaman	 hazır	 bulundurulacak	 ve	 ilgili	 tatbikat	 çalışmaları	

yapılacaktır.	

	

Atıkyönetimi:	Üst	toprak	tabakası	inşaat	aşaması	sonrasında	rehabilitasyon	çalışmaları	

kapsamında	 kullanılacağı	 için,	 buradan	 kaynaklı	 bir	 hafriyat	 atığı	 beklenmemektedir.	

Ancak	kazı	malzemesinin	 ihtiyaçtan	 fazla	olması	durumunda	 ilgili	kurumlarla	 iletişime	

geçilerek	 fazla	 hafriyatın	 uygun	 şekilde	 bertarafı	 sağlanacaktır.	 Hafriyat	 atıklarının	

yanında,	evsel	ve	tehlikeli	katı	atıkların	da	oluşması	beklenmektedir.	Söz	konusu	atıklar,	

yerel	mevzuat	 ile	uyumlu	olarak	 inşaat	 ve	kamp	sahalarında	ayrı	 ayrı	depolanacak	ve	

lisanslı	tesislere	taşınması	ve	bertarafı	sağlanacaktır.	DSİ	ve	alt	işveren,	lisanslı	tesislerle	

irtibatın	 ve	 tüm	 atıkların	 yerel	 mevzuat	 ve	 DB	 kriterleri	 çerçevesinde	 geri	

kazanımı/bertarafının	sağlanmasından	sorumludur.	

	

Doğal	Yaşam	Alanları:	Proje	yakın	sayılabilecek	mesafede	bulunan	Ulusal	Öneme	Haiz	

Sulak	 Alan	 Eber	 gölünün	 proje	 ve	 inşaat	 çalışmalarından	 etkilenmesi	

beklenmemektedir.	
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Altyapı:	 İnşaat	 faaliyetlerine	 bağlı,	 özel	 araziler	 üzerindeki	 altyapı	 elemanlarına	

herhangi	bir	hasarın	söz	konusu	olması	durumunda,	AEPÇ	kapsamında	belirlenen	etki	

azaltma	 önlemleri	 yüklenici	 tarafından	 uygulamaya	 konulacaktır.	 İnşaat	 çalışmaları	

kapsamında	 kurulacak	 olan	 kamp	 sahalarının	 altyapı	 gereksinimleri,	 mevcut	 kamu	

altyapılarına	etki	etmeden	ayrı	olarak	giderilecektir.	Bu	nedenle,	yerel	altyapı	tesislerine	

projenin	etkisi	önemsiz	olarak	düşünülmektedir.	

	

Arazi	 edinimi:	 Türkiye	 Sulama	 Modernizasyonu	 Projesi	 (TSMP)	 kapsamında	

Afyonkarahisar‐Bolvadin	Merkez	 Sulama	 Kooperatifine	 ait	 sondaj	 kuyularında	 elektrik	

enerji	 maliyetini	 azaltmak	 amacıyla	 planlanan	 GES	 Projesi	 40	 Ada	 69	 ve	 70	 nolu	

parsellerde	toplam	18.294	m²	alanda	planlanmaktadır.	Proje	sahası	tarım	iyeliğinde	olup,	

sahada	üzerinde	herhangi	bir	yapı	bulunmamaktadır.	

Inşaat	faaliyeterine	başlamadan	önce	tarım	alanları	için	5403	sayılı	Toprak	Koruma	ve	

Arazi	 Kullanımı	 Kanunu	 çerçevesinde	 Afyonkarahisar	 İl	 Tarım	 ve	 Orman	

Müdürlüğü’nden	 gerekli	 izinler	 alınacaktır.	 Proje	 kapsamında	 yer	 alan	 özel	 mülkiyet	

arazileri	 şuan	 itibari	 ile	 Sulama	 Kooperatifi	 tarafından	 kiralanmış	 olup,	 gerektiği	

takdirde	 2942	 sayılı	 Kamulaştırma	 Kanunu	 gereğince	 kamulaştırılacaktır.	 Proje	

kapsamında	 tarım	 alanlarının	 kullanımına	 bağlı	 olarak	 geçim	 kaynağında	 bir	 daralma	

beklenmemekle	 birlikte	 kamulaştırma	 işlemleri	 yapılırken	 tarım	 geliri	 göz	 önüne	

alınarak	kamulaştırma	bedelleri	belirlenecektir.	

	

Projenin	 gerçekleştirilmesi	 için	 herhangi	 bir	 yeniden	 yerleşim	 öngörülmemektedir.	

Ancak	 inşaat	 çalışmalarına	 bağlı	 olarak	 ekonomik	 yer	 değiştirme	 söz	 konusu	 olabilir.	

Proje	prensipleri	 kapsamında,	 özel	mülkiyetler	 ve	 tarım	 arazileri	mümkün	 olduğunca	

göz	 ardı	 edilerek	 devlet	 arazileri	 kullanılmaya	 çalışılacaktır.	 Ancak	 bunun	 mümkün	

olmaması	 durumunda,	 proje	 sahasına	 yönelik	 arazi	 edinimi	 aksiyon	 planları	

hazırlanacak	 ve	 uygulanacaktır.	 Ayrıca	 proje	 kapsamında	 üretilecek	 elektriğin	 ulusal	

enterkonnekte	sisteme	aktarılması	için	inşa	edilecek	yeraltı	elektrik	iletim	hattı	için	0,6	

m	 eninde	 ortalama	 0,8	 m	 derinliğinde	 hendek	 açılması	 yeterli	 olacaktır.	 Kazı	

işlemlerinden	sonra	hendek	çukurlarına	güç	kabloları	ve	HDPE	boruları	yerleştirilir	ve	

yataklama	malzemesi	 ile	 açılan	hendekler	 kapatılır.	 Yerlatı	 iletim	hattı	 için	 arazi	 satın	

alınmayacak	olup	irtifak	hakkı	tesis	edilecektir.	
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Varlıklar	ve	yerleşik	geçim	kaynakları:	 Proje	 kapsamında,	 fiziksel	 yeniden	 yerleşim	

söz	 konusu	 olmadığı	 için,	 herhangi	 bir	 yapı	 ya	 da	 binanın	 kaybı	 öngörülmemektedir.	

Ancak,	 arazi	 edinimine	bağlı	 çok	 küçük	de	olsa	 tarım	alanlarının	 kaybına	 yol	 açabilir.	

Arazi	 gereksinimini	 azaltabilmek	 için,	 GTHB’nın	 daha	 önce	 yürüttüğü	 arazi	

toplulaştırma	çalışmalarından	faydalanılacaktır.	 	

	

Çiftçiler,	 yerel	 halk	 ve	 hassas	 grupları	 da	 içeren	 diğer	 paydaşlar:	 Proje	 hayata	

geçirildiğinde,	 enerjiye	 harcanan	 parayı	 azaltacağı,	 çiftçininin	 üzerindeki	 yükü	

hafifleteceği	 düşünüldüğünde,	 genel	 olarak	 yerel	 topluluklar	 üzerinde	 olumlu	 etkisi	

olması	beklenmektedir.		

	

Cinsiyet:	 Sulama	Modernizasyonunun	planlandığı	sulama	sahasında	tarım	parsellerinin	

sahipleri	genelde	erkektir.	 	Kadınlara,	arazi	sahipliği	ya	da	kiracı	olmalarında	herhangi	

bir	yasal	 sınırlama	yoktur.	Ancak	örf	ve	adetler,	kadınların	paylaşılan	miras	arazilerini	

sınırlamakta	 olup,	 proje	 kapsamındaki	 sulama	 sahasında	 kadın	 nüfus	 oranı	 oldukça	

azdır.		

	

Söz	 konusu	 proje,	 yüksek	 değerli	 ürünlerin	 üretilmesine,	 enerjiye	 harcanan	 miktarı	

azaltıp	 modern	 teknolojinin	 tarımda	 kullanılmasına	 yol	 açacağı	 için	 tarımsal	

faaliyetlerde	aktif	olarak	rol	alan	kadınlar	 için	ekonomik	olanaklar	sağlayacaktır.	GES’in	

devreye	alınması	yöredeki	kadın	erkek/çiftcilerin	herhangi	bir	muaf	olacağı	işçilik	kolu	

bulunmazken	 yenilenebilir	 enerji	 kaynağında	 elde	 edilecek	 elektriğin	 pompajlı	

sulamada	kullanımıyla	sulama	giderlerinde	bir	azalma	sağlanmış	olacaktır.	

	

SB’lerdeki	 kadın	 su	 kullanıcıları	 hem	 kiracı	 hem	 de	 arazi	 sahibi	 olabilmektedir.	

Kadınların	 SB	 yönetimlerinde	 ve	 karar	 verme	 mekanizmalarındaki	 rolü	 son	 derece	

sınırlıdır	 ve	 erkeklerin	 etki	 alanında	 olduğu	 algılanmıştır.	 Kültürel	 faktörler	 ve	 sosyal	

normlar	da	kadınların	sulu	tarımla	ilgili	toplantılara	ve	eğitimlere	katılımına	engel	teşkil	

etmektedir.		

	

Kadınların	 SB	 yönetimine	 ve	 karar	 verme	 mekanizmalarına	 katılımına	 karşı	

tereddütlerini	azaltmak	için	sulama	modernizasyonu	projesi	ya	da	düzenli	SB	işleyişleri	

kapsamında	 SB	 ve	 DSİ’nin	 saha	 personeli	 düzenli	 aralıklarla	 paydaş	 katılımı	

düzenleyecektir.	 Bahse	 konu	 projede,	 Banka’nın	 desteği	 ve	 işbirliği	 ile,	 DSİ’nin	 saha	
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personeli	 sulamanın	 cinsiyet	 boyutu	 ile	 ilgili	 hassasiyet	 eğitimleri	 tasarlayacak	 ve	

uygulayacaktır.	 Bu	 eğitimler,	 DSİ’nin	 saha	 ofislerini	 ve	 SB’leri,	 cinsiyet	 ayrımı	 ile	 ilgili	

açıkların	kapanması	için	PKP	ile	uyumlu	olarak	uygulanacak	olan	kadın	odaklı	SB	katılım	

toplantılarının	 (arazi	 toplulaştırma	 önce	 ve	 sonrasında	 ve	 sulama	 modernizasyonu	

sonrasında)	 gerçekleştirilmesinin	 sağlanması	 gibi	 önlemlerin	 uygulanması	 için	

destekleyecektir.	 Böylece	 kadın	 çiftçilerin	 Sulama	 kooperatifinin,	 DSİ	 (tarla	 içi	 su	

yönetimi)	 ve	 GTHB	 işbirliği	 ile	 verilen	 tarımsal	 danışmanlık	

hizmetlerinden/eğitimlerinden	 faydalanmaları	 sağlanmış	 olacakır.	 DSİ,	 alt	 projelerde	

projeden	 faydalanan	 kadın	 su	 kullanıcılarını,	 izleme	 raporlarının	 cinsiyet	 ile	 ilgili	

ayrıştırılmış	 geri	 bildirimlerini	 ve	 gerçekleştirilen	 araştırmalarının	 cinsiyet	 ile	 ilgili	

ayrıştırılmış	 verilerini	 izleyecektir.	 Uygun	 olması	 durumunda,	 DSİ’nin	 SUTEM	

uygulaması	cinsiyet	ile	ilgili	ayrıştırılmış	verilerin	toplanmasını	sağlayacaktır.	

	

Çalışma	 koşulları,	 işçi	 akışı	 ve	 çocuk	 işçiliği:	 Proje	 sahası	 için	 bir	 kamp	 sahası	

kurulacaktır.	 Bu	 kamp	 sahası	 su,	 elektrik,	kanalizasyon	ve	haberleşme	ağı	 gibi	 altyapı	

tesisleri	 ile	 donatılacaktır.	 Kamp	 sahası	 yol	 ağı	 ile	 ulaşılabilir	 olacak	 ve	 mümkün	

olduğunca	 mevcut	 yollar	 kullanılacaktır.	 Konaklamanın	 proje	 sahalarında	 sağlanması	

durumunda,	 DSİ	 yüklenicilerin	 davranış	 kurallarını	 oluşturmasını	 ve	 yerel	

topluluklarla	 iletişim	 kurulması	 ile	 ilgili	 işçilerin	 çalışmaya	 başlamadan	 önce	 eğitim	

almasını	 sağlayacaktır.	 Proje	 sahalarında	 kullanılacak	 olan	 tesislerin	 (sağlık	 tesisleri	

ve	 kantin	 gibi)	 Banka	 standartları	 ile	 uyumlu	 olacaktır.	 Proje,	 uluslararası	 çalışan	

standartları	 ile	 ILO	 standartlarına	 taraf	 olarak	 uyumlu	 olan	 Türk	 İş	 Kanunu	 ile	 tam	

uyumlu	olacaktır.	Böylece,	çocuk	işçiliği,	zorla	çalıştırma	 ve	ırk	ve	cinsiyet	ayrımcılığına	

müsamaha	gösterilmeyecektir.	

	

Kültürel	 varlıklar:	 Proje	 Sahası’nda,	 yapılan	 arazi	 etütlerinde	 arkeolojik,	 tarihi	 ve	

kültürel	 bir	 varlık	 tespit	 edilmemiştir.	 Konuya	 ilişkin	 Afyonkarahisar	 Müze	

Müdürlüğünden	görüş	alınmıştır.	(Bknz	EK‐1.3)	

	

Proje	 inşaat	 faaliyetleri	 sırasında	 Rastlantısal	 bulgular	 için	 Türk	 mevzuatına	 uygun	

rastlantısal	 bulgular	 prosedürü	 oluşturularak,	 söz	 konusu	 durum	 halinde	 ilgili	

makamlarla	iletişime	geçilecek	ve	mevzuatın	uygulanması	sağlanacaktır.	

	



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi 

	
	

53	
	

	

Yerel	 İstihdam	 ve	 Tedarik:	 Proje’nin	 inşaat	 aşamasında	 çalışacak	 vasıfsız	 personel	

yöre	 halkından	 seçilecektir.	 İşletme	 aşamasına	 gelindiğinde	 santral	 sahası	 güvenlik	

görevlisi	de	yine	yöre	halkından	seçilecektir.	

	

Projenin	inşaat	ve	işletme	aşamasında	istihdam	edilecek	personel’in	yöreden	seçilmesi	

ve	 tesiste	 çalışanların	 günlük	 ihtiyaçlarının	 (gıda,	 su	 vb.)	 bölgeden	 sağlanması	

ekonomiyede	olumlu	katkı	sağlayacaktır.	
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6.	ALINACAK	ÖNLEMLER	VE	İZLEME	PLANI	

	

Projenin	 inşaat	 aşamasında	 ortaya	 çıkması	muhtemel	 çevresel	 ve	 sosyal	 etkiler	 ile	bu	

etkilerin	 yönetilmesi	için	alınacak	önlemler	ve	izleme	planı	sırasıyla	Tablo	17	ve	Tablo	

18’de	 sunulmaktadır.	 Tablolar,	 muhtemel	 etkisinin	 türü,	 projenin	 hangi	 aşamasında	

ortaya	 çıkabileceği,	 etkinin	 kontrol	 edilebilmesi	 için	 ne	 tür	 önlemler	 alınacağına	 dair	

detayları	içermektedir.	

	

Şikâyet	Mekanizması:	Şikâyetlerin	bildirilmesi	için	kullanılan	ulusal	şikayet	sistemine	

(Başbakanlık	ve	Cumhurbaşkanlığı	İletişim	Merkezi)	ek	olarak	DSİ’nin	halihazırda	dört	

kademeli	bir	şikayet	sistemi	bulunmaktadır.	DSİ	ilave	çabaları	yoluyla	proje	uygulaması	

sırasında	münferit	sulama	sistemlerine	ait	şikâyetlerin	toplanmasına,	ele	alınmasına	ve	

çözülmesine	 yönelik	 düzenlemeler	 yapacaktır.	 Projeden	 etkilenen	 insanların	 projenin	

hem	 çevresel	 hem	 de	 sosyal	 etkileri	 ile	 ilgili	 olarak	 ileteceği	 endişeler,	 talepler	 ve	

şikâyetler,	şikâyet	mekanizması	yoluyla	ele	alınacaktır.	

	

Arazi	toplulaştırma,	arazi	edinimi	gibi	inşaat	öncesi	çalışmalar	(arazi	toplulaştırma,	arazi	

edinimi,	vs.),	inşaat	programı	ve	projenin	şikâyet	mekanizmasına	nasıl	ulaşılabileceği	ile	

ilgili	bilgiler	istişareler	ve	diğer	katılım	etkinlikleri,	DSİ’nin	resmi	web	sitesi,	ilgili	bölge	

müdürlükleri,	 il	 müdürlükleri	 ve	 sulama	 birlikleri	 aracılıyla	 etkilenen	 topluluklara	

açıklanacaktır.	 Alt	 projelerin	 doğası	 gereği	 projeden	 etkilenen	 gruplar,	 TSMP’nin	

planlanması,	 tasarımı	 ve	 uygulanması	ile	ilgili	olarak	endişelere	sahip	olabilirler.	ŞM	ile	

ilgili	 bilgileri	 yaymak	 için	 DSİ	 Halkla	 İlişkiler	 Uzmanı	 (veya	 uzmanları)	

görevlendirecektir.	 Proje	 kapsamında	 gelebilecek	 şikayetler	 dört	 seviyede	 ele	

alınacaktır.	

SB	düzeyinde	(yerleşimler);	

İl	müdürlüğü	düzeyinde	

Bölgesel	düzeyde	

Ulusal	düzeyde	(Genel	Müdürlük	ve	Ulusal	Şikayet	Mekanizması	sistemi	yoluyla)	

	

Herhangi	bir	zorunluluk	söz	konusu	olmadığı	halde,	kolaylık	sağlama	amacıyla	Ek	2’de	

bir	 Şikayet	 Formu	 hazırlanmıştır.	 Şikayet	 mekanizması	 vasıtası	 ile	 alınan	 tüm	

şikâyet	 ve	 endişe	 ve	 öneriler	 önceden	 tanımlanmış	 bir	 zaman	 diliminde	
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arşivlenecek	 ve	 çözüme	 kavuşturulacaktır.	 Şikayetlerin	 istatistikleri	 düzenli	 olarak	

DB’ye	bildirilecektir.	

 

ÇSYÇ’ye	 benzer	 şekilde,	 sahaya	 özel	 ÇSYP’ler	 de	 halkın	 bilgilendirilmesi	 ve	 ilgili	

paydaşların	 halkın	 katılımı	 toplantıları	 öncesinde	 inceleyip	 görüş	 bildirebilmesi	 için	

hem	İngilizce	hem	de	Türkçe	olarak	 hazırlanacak	ve	zamanlı	bir	şekilde	yayınlanacaktır.	

Haktan	alınan	görüşler	doğrultusunda	sahaya	özel	 ÇSYP’ler	revize	edildikten	sonra,	nihai	

versiyonları	da	kamuoyunun	incelemesine	açılacaktır.	
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Tablo	17.	İnşaat	Öncesi,	İnşaat	ve	İnşaat	Sonrası	aşamalarında	alınacak	önlemler	

 
Etki/Konu 

 
Etki Önleyici/Azaltıcı Önlem Maliyet (TL) 

 
Sorumlu Kurum Açıklama 

İnşaat Öncesi: 

 
İş gücü ve Kamp Sahaları  

 Kamp sahalarının belirlenmesi sırasında yerel otoriteler ve halk ile istişarede bulunulmalıdır.  
 Kamp sahaları seçilirken mümkün olduğu kadar yerleşim alanlarından uzak yerler seçilmelidir.  
 Kamp sahaları hazırlanırken yüzeydeki bitkisel toprak (yaklaşık 30 cm) sıyrılarak, uygun bir alanda depolanacaktır. Çalışmaların 

tamamlanmasının ardından, kamp sahasının eski haline getirilmesi sırasında depolanan bu bitkisel toprak kullanılacaktır.  
 Yerel halk ile proje çalışanları arasından çıkabilecek olası sorunları önlemek için yerel halk ile istişare içinde olunmalı ve halkın şikayetleri göz 

önünde bulundurulmalıdır.  
 Proje kapsamında çalışacak olan iş gücü yerel halkın hassasiyetleri konusunda eğitilmeli, bir “iş etiği ve ahlakı” politikası hazırlanarak çalışanların 

sözleşmelerine eklenmelidir.  
 Vasıfsız iş gücü mümkün olduğunca yerel halktan sağlanmalıdır.  
 Kamp alanları ve iş sahaları projede işçilerin günlük ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli sayıda tuvalet, banyo vb. yapılara sahip olmalıdır.  
 Perseonelden kaynaklı atıksular Kamp sahasında inşa edilecek sızdırmaz fosseptikte toplanacak ve fosseptiğin dolmasına yakın vidanjörle 

çektirilerek atıksu altyapı tesisine verilmesi gerekmektedir. 
 Kamp sahalarında işçiler için uygun konaklama tesisleri (yatakhane, kantin) sağlanacak ve elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ağı gibi altyapı 

tesisleri ile donatılacaktır  
 Kamp sahaları, ilgili yerel mevzuata uygun olarak, katı atıkların, geri kazanımı, geçici depolanması ve uzaklaştırılması için gerekli alan ve araçlara (çöp 

bidonu, konteyner vb.) sahip olacaktır.  
 Kamp sahalarında atıkların yakılarak bertarafı yapılmayacaktır.  
 Yakıt, tehlikeli kimyasal, tehlikeli atık gibi malzemelerin depolandığı alanların yer seçimi yapılırken yüzey suları gibi hassas alıcılar göz önünde 

bulundurulacak ve bu alanlara yeterince mesafe bırakılacaktır (Örn. Yüzey sularına 50 m gibi).  
 Kamp sahalarında, yakıt dolumu ve araç bakımı yapılacak ise bu alanlar, yönetmeliklere uygun bir biçimde hazırlanacak, zeminleri toprak 

kirliliğini önleyecek şekilde geçirimsiz hale getirilecektir (beton kaplam vb.).  
 Yakıt dolum alanları, kazara yayılım sonucu olabilecek kirliliği önlemek için gerekli olan yağ ve kimyasal emici vb. ekipmanlar ile 

donatılacaktır.  
 Yakıt tankları yönetmeliğe uygun olarak geçirimsizliği tamamen sağlanmış havuzlar içerisine yerleştirilecektir.  
 Kamp sahasında kalan işçiler için ilgili yönetmelik ve standartlara uygun kullanım suyu sağlanacaktır.  
 Kamp sahalarına sağlanan içime ve kullanma suları düzenli olarak (haftalık veya aylık) analizlere tabi tutulacaktır

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir.  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
Geçici depo ve hafriyat döküm 

alanları ve diğer alanlar.  

• Proje sahasına ulaşım için proje kapsamında yeni bir yol açılmayacak olup mevcut tarla yolları kullanılacaktır. Projede yeni yol 
açılmaycağı için herhangi bir yol açma çalışmasına bağlı hafriyat yapılmayacaktır. Sulama sahasında borular mevcut durumda 
döşenmiş olduğundan boru döşeme faaliyetleri içinde herhangi bir kazı çalışması yapılmayacaktr. Bu nedenle proje kapsamında kazı 
faaliyetleri sadece GES sahasında sıyırma kazısı şeklinde oalcaktır. 

• Proje kapsamında sıyırma kazısından çıkan malzemeler, Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü (HTİYAKY) Yönetmeliği (RG. 
Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406) uyarınca sahadan uzaklaştırılacak, depolanacak veya bertaraf edilecektir.  

• Geçici hafriyatın oluşması durumunda hafriyat atıkları Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği (RG. Tarih: 18.03.2004 
Sayı: 25406) uyarınca, ilgili kurumun izin verdiği alanlara depolanacaktır.  

• Geçici depo alanları ile hafriyat döküm sahalarının üst toprağı sıyrılarak koruma altına alınacaktır. Eski haline getirilemeyen alanlarda (hafriyat ve 
yıkıntı depo sahaları gibi) kalan bitkisel toprak, ilgili Tarım Müdürlüklerinin koordinasyonu ile ihtiyaç olan alanlara verilebilir.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
Yakıt dolum ve araç bakımı  

• Proje’nin genel prensibi olarak inşaat alanı içerisinde yakıt dolumu veya araç bakımı yapılmayacaktır. Yakıt dolumu ve araç bakımı saha dışında bu iş 
için ayrılmış özel alan veya tesislerde gerçekleştirilecektir. Ancak, ağır iş makinalarının kullanılması durumunda (paletli kazıyıcılar ve yükleyiciler gibi) 
bu araçların yakıt dolumu ve bakımı için saha dışına alınması mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, iş ve işlemlerin yapılacağı alan kazara 
dökülmelere yönelik tüm ekipman ve araçlarla donatılacaktır. (Yağ tavaları, yağ ve kimyasal emici maddeler vb.). Yüklenici, bu işlemlerin çevreye, işçi 
sağlığı ve güvenliği çerçevesinde ilgili standartlara ve yönetmeliklere uygun yapılabilmesi için gerekli tüm prosedürleri hazırlamakla, gerekli eğitimleri 
vermekle ve bu eğitimleri belgelemekle yükümlüdür.  

• Herhangi bir dökülme durumunda acil müdahale yapılacak olup, bu gibi durumlar, ilgili saha kontrolörüne raporlanacaktır.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
Arazi toplulaştırma ve arazi 

edinimi  

• Özel mülkiyetli arazilerden ve tarım arazilerinden mümkün olduğunca kaçınılacaktır. İlave araziye ihtiyaç duyulduğu durumlarda kamu arazileri 
kullanılacaktır. Uygun yerlerde arazi toplulaştırmasından yararlanılacaktır.  

• Kamulaştırmanın kaçınılmaz olduğu yerlerde, AEPÇ’ye uygun olarak sahaya özgü Arazi Edinim Planları hazırlanacak ve uygulanacaktır.  
• DSİ tarafından gerçekleştirilecek arazi toplulaştırması OP 4.12’ye göre gerçekleştirilecek ve önlem alınmasını gerektirecek herhangi bir durumda 

AEPÇ’de ya da varsa sahaya özgü AEP’de yer alan hak sahipliği matrisine atıfta bulunulacaktır  

Planlama maliyeti içerisinde 

kalmaktadır.  

 
Ekmaliyet içermez

 
DSİ  

 

Yerel istihdam ve Yerel 

Tedarik 
• Projenin inşası aşamasında 20 personel çalışacak olup, yerel istihdama öncelik ve önem verilerek öncelikli vasıfsız işçilerin yore halkından teminine 

gidilecektir.    Projesinin işletme aşamasında yerel istihdamdan yararlanılabilmesi için bölge halkına gerekli eğitimler verilerek yerel istihdam imkanı 
artırılacaktır. 

• Projesi inşaat ve işletme aşamalarında kullanılacak olan malzeme ve hizmetlerin mümkün olduğunca yerel olarak temin edilmesini amaçlanacaktır. 
 

  

 
Halkın Katılımı ve Bilgiye 

Erişimi  

• ÇSYP ve AEP, halkın rahatlıkla erişip görüşünü bildirebilmesi için halkın görüşüne açılacaktır.  
• Şikayet Mekanizması halka tanıtılacaktır.  
• Yerel halk ve hassas grupları da içeren diğer ilgili paydaşlar ile proje bileşenleri ve proje faaliyetleri ile ilgili olarak istişare toplantıları yapılacaktır. 

Kadın çiftçileri ve su kullanıcıları toplantılara dahil etmek için özel düzenlemeler yapılacaktır.  
• Trafik düzenlemeleri, inşaat faaliyetleri ve benzeri faaliyetlerle ilgili olarak halk bilgilendirilecektir.  
• Duyurular ve açıklanması gereken belgeler, kadınların ve diğer hassas grupların erişebileceği yerlerde yayınlanacaktır.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  

 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  
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İnşaat Aşaması 

 
Atık Yönetimi ve Tehlikeli 

Atıklar  

• Minimum atık oluşumunu sağlayacak önlemler alınacaktır.  
• İlgili yönetmelikler uyarınca atıkların sınıfları belirlenecek (geri dönüşüm, tehlikeli, inört, tehlikesiz vb.) ve atıkların bu sistematik 

çerçevesinde, toplanması, geçici depolanması, transferi ve bertarafı sağlanacaktır.  
• Gerekmesi durumunda tehlikeli malzemelerin inşaat alanında uygun bicimde depolanmasını sağlamak amacıyla özel olarak ayrılmış̧ bir bölgede 

mevzuatla belirlenmiş olan standartları karşılayacak şekilde atık geçici depolama alanı tasarlanacak ve inşa edilecektir.  
• Atık üretimi, depolanması ve bertarafına ilişkin kayıtlar tutulacaktır.  
• Atıkların lisanslı tesislerde bertaraf edilmesi sağlanacaktır.  
• Çalışanlara atık yönetimi uygulamaları hakkında eğitim verilecektir.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
İnşaat ve Hafriyat Atıkları  

• Hafriyat atıkları hiçbir şekilde akar ya da kuru dere yataklarına ve ormanlık alanlara dökülmeyecektir. 
• inşaat çalışmalarından kaynaklanacak hafriyat toprağı 18/03/2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 

yürürlüğe giren "Hafriyat Toprağı, inşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerince çevreye zarar 
vermeyecek şekilde önce kaynakta azaltılması, toplanması, geçici biriktirilmesi, taşınması, geri kazanılması (geri 
dolguda kullanma vb.) sağlanacaktır 

• Kalıcı hafriyat depolamasının gerektirdiği durumlarda hafriyat atıkları Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği 
(RG. Tarih: 18.03.2004 Sayı: 25406) uyarınca, ilgili kurumun izin verdiği alanlarda yerel halka flora ve faunaya zarar vermeden depolanacaktır. 
Hafriyat ve İnşaat atıklarının depolandığı alanlara yönelik olarak erozyon kontrol önlemleri alınacaktır.  

• Depolama alanlarından yüzey sularına olabilecek silt akımı ve benzeri etkileri engellemek amacıyla gerekli önlemler alınacaktır.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
Kazı İşleri  

• Kazı işleri sadece ilgili alan içerisinde gerçekleştirilecek, kazıların kazı sınırını aşarak komşu alanlara zarar vermesi engellenecektir.  
• Kazı toprağı ve üst bitkisel toprak ayrı ayrı depolanacak ve bu toprakların birbirine karışması engellenecektir.  
• Yeraltı enerji iletim hattı için yapılacak hendek kazılarında oratya çıkacak hafriyat toprağı güzergah boyunca geçici depolanması gerekebilir. Bu 

durumda, yüklenici, inşaat güzergâhında gerekli iş ve işlemlerin yapılacağı alanların bırakılmasının yanı sıra kazı toprağı ve üst toprak 
depolaması için de düzenleme yapacaktır.  

• Kazı fazlası toprak (kazı sırasında çıkabilecek kaya ve taş malzeme dahil olmak üzere) inşaat işeri tamamlandıktan sonra sahada 
bırakılmayacaktır.  

• Yağmurlu dönemlerde tüm kazı işleri kontrollü olarak yapılacaktır.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
Gürültü  

• Çalışmalar mümkün olduğunca gündüz 07:00 ve akşam 19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Eğer bu saatler dışında çalışma olacaksa ilgili 
izinler alınacak ve yerel otorite ve vatandaşlar daha önceden bilgilendirilecektir  

• Yakın yerleşimlerde oturanlar inşaat süresi boyunca bilgilendirilecektir.  
• Sürekli şantiye gürültüsünün (gündüz) 70 dBA (Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği) sınır değerine uyulacaktır. Bunu 

sağlamak için İş makinelerinin periyodik bakım ve yağlamaları zamanında ve düzenli olarak yapılacak ve fazla gürültüye neden olabilecek parçalar 
yenilenecektir.  

• Sabit inşaat makineleri, okul, hastane ve ev gibi hassas alıcılardan uzağa yerleştirilecektir.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  
 

İzleme programı dahilinde haftalık ve aylık 

raporlar  

 
Hava Kalitesi  

• Toz ve partikül madde emisyon değeri olan 3 mg/Nm³ (Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği) aşılmayacaktır. Bunu sağlamak 
için;  

• Kuru mevsimlerde sulama yapılacaktır.  
• Savurma yapılmadan doldurma ve boşaltma yapılacaktır. İşlem sırasında tozumayı engellemek amaçlı su serpme işlemi uygulanacaktır. Ayrıca, 

çalışanlar, doldurma ve boşaltma sırasında dikkatli davranmaları konusunda uyarılacaktır. Yükleme ve boşaltma yaparken rüzgar yönü ve şiddeti 
dikkate alınacaktır.  

• Kamyonların üstü örtülecek ve hız sınırı (yörede yaşayanların güvenliğini tehdit etmeyecek ve tozumayı da önleyecek şekilde) 
getirilecektir.  

• Kullanılacak tüm araçların egzoz emisyon izinleri olacaktır.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  
 

İzleme programı dahilinde haftalık ve aylık 

raporlar  

 
Yüzey Suları  

• Proje alanı ve yakın çevresinde herhangi bir yüzeysel su kaynağı bulunmamakla birlikte proje kapsamında yüzeysel su kaynağı kullanımı da söz 
konusu değildir. 

• Kamp sahası ve inşaat alanına yerleştirilen tuvalet ve banyolardan kaynaklanacak atıksular, Kamp sahasında inşa edilecek sızdırmaz fosseptikte 
toplanacak ve sızdırmaz fosseptik dolmaya yakın ilgili belediye veya özel sektör tarafından belirli periyotlarla vidanjörlerle çekilerek “Su Kirliliği 
Kontrol Yönetmeliği’nin 32. Madde hükümleri gereğince Atıksu Arıtma tesisine taşınarak bertarafı sağlanacaktır. 

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  
 

İzleme programı dahilinde haftalık ve aylık 

raporlar  
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Trafik  

• Proje sahasında kazı yapılacak alanları gösterir uyarı levhaları yerleştirilecek ve şantiye alanına giriş, plastik şeritler, bariyerler, fosforlu uyarı 
ışıkları ile engellenecektir.  

• Trafik akışını güvenli şekilde sağlamak için gerekli önlemler ilgili kurumlar aracılığı ile sağlanacaktır.  
• Yerel halka yönelik olarak inşaat programı ile ilgili bilgilendirme yapılacaktır.  
• Nakliyede Kullanılacak yollar mümkün olduğunca okul, yerleşim birimi gibi hassas alıcıların bulunmadığı yerlerde geçmesi sağlanacaktır.  
• Proje sahasına ve çevresine güvenlik ve trafik uyarı işaretleri konulacaktır.  
• Hız limiti kurallarına uyulması sağlanacaktır.  
• İnşaat sırasında çalışacak olan araç̧ sürücüleri ve iş makinalarını kullanacak personele güvenli sürüş için bilgilendirme yapılacaktır.  
• Nakliye faaliyetleri sırasında, mevcut yolların zarar verilmeyecektir.  
• Ağır araçların trafiği esnasına mevcut yollara herhangi bir zarar verilmesi durumunda, hasar tanzim edilecek ve maliyeti yüklenici tarafından 

karşılanacaktır.  
• Proje alanında herhangi bir çevresel ya da iş sağlığı güvenliği, toplum sağlığı güvenliği ile ilgili bir kaza olması durumunda, yüklenici 

DSİ’yi kaza ile ilgili derhal bilgilendirecek, DSİ de Dünya Bankası’nı 3 gün içinde bilgilendirecektir. Kaza ile ilgili detaylı raporun (kök-
neden analizi, kaza sonrası alınan önlemler ve tazmin ile ilgili bilgilerin yer aldığı) ise 30 gün içinde DSİ ve Dünya Bankası’na 
ulaştırılması gerekmektedir.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
İş  Güvenliği ve  İşçi  Sağlığı  

• Çalışanlara tüm gerekli koruyucu ekipman (baret, emniyet kemeri, iş güvenliği elbisesi, gözlük, eldiven, önü zırhlı ayakkabı vb.) sağlanacaktır. 
• Personele, iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilecektir. Tüm çalışanlar, inşaat çalışmaları süresince şantiye alanında uyulması gerekli 

güvenlik kurallı, riskler ve ilgili yönetmelikler hakkında bilgilendirilecektir.  
• Yeraltı iletim hattı için hendek kazı faaliyetleri aşamasında kapalı alan çalışma prosedürleri kullanılacaktır.  
• COVID 19 da dahil olmak üzere her hangi bir bulaşıcı hastalık salgını olması durumununda, T.C. Sağlık Bakanlığı, T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal 

Hizmetler Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün rehberlik, direktif ve tavsiyeleri takip edilecek ve çalışanların hem iş sağlığı hem de güvenliği 
için gerekli tüm tedbirler, işyerleri tedbirleri de dahil olmak üzere, alınacaktır. 

• COVID 19/ bulaşıcı hastalık/ acil eylem/kriz planı oluşturulacaktır. Birkaç gün boyunca canlı kalabilen tıbbi atıklar için depolama (hacmi 
artırılabilr) ve bertaraf düzenlemeri yapılacxaktır. 

• COVID-19 semptomları ve nasıl korunackları hakkında düzenli eğitimler verilecerktir. 
• Sağlık Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu Pandemi ve Bulaşıcı hastalık kural ve kaideler çerçevesinde çalışmalar yürütülecektir. 
• Yüklenici, iş sağlığını korumak ve yükseltmek, özellikle çalışma startlarını düzenlemek için ilgili yönetmeliklere uygun önlemleri alacaktır.  
• Yüklenici, adil muamele, ayrımcılık yapmayacak ve her çalışan için eşit startları yaratacaktır.  
• Proje alanında herhangi bir çevresel ya da iş sağlığı güvenliği, toplum sağlığı güvenliği ile ilgili bir kaza (örn. Ölümlü ya da ciddi yaralanmalı iş 

kazaları, çevresel dökülmeler vb.) olması durumunda, yüklenici DSİ’yi kaza ile ilgili derhal bilgilendirecek, DSİ de Dünya Bankası’nı 3 gün içinde 
bilgilendirecektir. Kaza ile ilgili detaylı raporun (kök-neden analizi, kaza sonrası alınan önlemler ve tazmin ile ilgili bilgilerin yer aldığı) ise 30 gün 
içinde DSİ ve Dünya Bankası’na ulaştırılacaktır.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
Kültürel Miras  

• Rastlantısal buluntu prosedürü oluşturulacaktır.  
• Rastlantısal bir buluntu ile karşılaşıldığında, arkeolojik buluntuya zarar verecek tüm faaliyetlerin durdurulacak ve ilgili Müze Müdürlüğü ile derhal 

irtibata geçilecektir.  
• Müze yetkililerinin gerekli görmesi durumunda Müze Arkeoloğunun başkanlığında araştırma ekibinin kurulmasına yardımcı olunacak ve araştırma 

ekibinin uygun gördüğü etki azaltıcı önlemler yerine getirilecektir.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  

 

Denetim sorumluluğu DSİ saha 

personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
Arazi Toplulaştırma ve Arazi 

Edinimi  

• Varlık ya da geçim kaynaklarının kaybı durumunda sahaya özgü AEP’ler ile tazmin sağlanacaktır  
• Hassas grupları da içeren tüm paydaşlar ile PKP kapsamında arazi toplulaştırma/arazi edinimi süreci ile ilgili toplantılar düzenlenecektir.  Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
DSİ  

Yüklenici  

 

 
Altyapı  

• Mevcut alt ve üstyapılara (telekomünikasyon hatları, köprüler, yüksek gerilim hatları vb.) zarar vermekten mümkün olduğunca 
kaçınılacaktır. Verilen zararlar AEP’lere uygun olarak tazmin edilecektir.  Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  

Denetim sorumluluğu DSİ saha 

personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
Çalışanlar  

• Bunun yanında, inşaat faaliyetleri ile ilgili sözleşmelerin eki olacak ÇSYP’ler yüklenicilerin yerel yasal çerçeve ile uyumlu olarak çocuk işçiliğinin 
en kötü şekillerini yasaklamasını mecbur kılıacaktır.  Ek bir maliyet gerektirmemektedir.  

 
Yüklenici  

Denetim sorumluluğu DSİ saha 
personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

İnşaat Sonrası 

 
Geçici Depo Alanları ve Kamp 

Sahaları  

 
• İşletme öncesinde, geçici depo alanları ve kamp sahaları eski haline getirilecek ve sahada herhangi bir kazı fazlası malzeme, inşaat malzemesi 

ve inşaat yıkıntısı bırakılmayacaktır. Sahibine geri verilecek tüm geçici sahalar (kiralanan ya da irtifak hakkı alınan), geri verilmeden önce 

eski haline getirilecektir.  

Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  

 
Malzeme ocakları  

 
• Proje kapsamında malzeme ocağı bulunmamaktadır.  Ek bir maliyet gerektirmemektedir. 

Maliyet İhale fiyatı içerisinde yer alır.  

 
Yüklenici  
 

Denetim sorumluluğu DSİ 

saha personelindedir  

İhale ve kontrat dokümanları  
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Tablo	18.	İnşaat	Öncesi,	İnşaat	ve	İnşaat	Sonrası	Dönem	İçin	İzleme	Planı	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Konu 

 
İzlenecek parametreler Nedir? 

 
Parametreler Nerelerde 

izlenecek? 

 
Parametreler Nasıl izlenecek/ 

izleme ekipmanlarının 
çeşitleri? 

 
Parametreler Ne zaman 

izlenecek‐ ölçümlerin sıklığı 
sürekli ölçüm? 

 
Parametreler Neden izlenecek

 
Maliyeti 

 
Sorumlu Kurum* 

 
Başlangıç Tarihi 

 
Bitiş Tarihi 

İnşaat Aşaması
	

 
 
 

Toz‐ partikül madde (İnşaat 

makinelerinin hareketinden  
ve egzozundan kaynaklanacak 

toz)  

 
 
 

Hafriyat ve inşaat 
makinelerinin hareketinden  

ve egzozundan kaynaklanacak 
toz (mg/Nm³)  

 
 
 
 

Halkın şikâyetleri  

 
 
 

İnşaat Alanı, Kamp Sahası, 
kalıcı ve geçici depo alanlarına 

en yakın yerleşim yerleri  

 
 
 

Görsel İzlemeler  
 

Yakın yerleşimlerde yapılacak 
görüşmeler  

 
Anlık ölçümler  

 

Hafriyat sırasında / inşaatın 
yoğun olduğu zamanlarda 

haftalık/ anlık ölçüm  
 

Şikayet üzerine/ Yönetmelik 
uyarınca  

 

Sanayi Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği,  
 

Hava Kalitesi Değerlendirme 
ve Yönetimi Yönetmeliği  

 

Dünya Bankası Grubu Genel 
Çevre, Sağlık ve Güvenlik  

 
 
 

Ek maliyet yok  
 

(Proje bütçesi kapsamında)  

 
 
 

Yüklenici/ 

DSİ  

 
 
 

İnşaat çalışmalarının 
başlaması  

 
 
 

İnşaat çalışmalarının 
tamamlanması  

 
 
 
 

Gürültü  

 
 
 
 

Halkın şikâyetleri  
 
 

Gürültü seviyesi (dBA)  

 
 
 
 

İnşaat Alanı, Kamp Sahası, 
kalıcı ve geçici depo alanlarına 

en yakın yerleşim yerleri  

 
 

Yakın yerleşimlerde yapılacak 
görüşmeler  

 
 

Gürültü ölçer (ses düzey ölçer 
cihazı) ile gürültü seviyesi  

 
 

Hafriyat sırasında / inşaatın 
yoğun olduğu zamanlarda 

haftalık/ anlık ölçüm  
 

Şikayet üzerine/ Yönetmelik 
uyarınca  

Kılavuzu  
 

Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi 

Yönetmeliği  
Dünya Bankası Grubu Genel 

Çevre, Sağlık ve Güvenlik  

 
 
 
 

Ek maliyet yok  
 

(Proje bütçesi kapsamında)  

 
 
 
 

Yüklenici/ 

DSİ  

 
 
 
 

İnşaat çalışmalarının 
başlaması  

 
 
 
 

İnşaat çalışmalarının 
tamamlanması  

 
 
 
 
 
 

Kamp sahalarından 
kaynaklanan atıksular  

 
 
 
 

Fosseptik kullanımı  

 
 
 
 
 
 
 
 

Fosseptik  

 
 
 
 
 
 
 
 

Taşıma ve bertaraf kayıtları  

 
 
 

  
Haftalık/Aylık 

, 
 

Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği  

 
 

Dünya Bankası Grubu Genel 
Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

Kılavuzu  

 
 
 
 
 
 

Ek maliyet yok (Proje bütçesi 
kapsamında)  

 
 
 
 
 
 

Yüklenici/ 

DSİ  

 
 
 
 
 
 

İnşaat çalışmalarının 
başlaması  

 
 
 
 
 
 

İnşaat çalışmalarının 
tamamlanması  
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İnşaat alanlarından ve 

şantiyeden kaynaklanacak 

hafriyat, katı ve tehlikeli 

atıklar  

 
Hafriyat depo alanları ve 

geçici depo alanları için izin 

belgesi  

 
Hafriyat ve atık depo kayıtları  

 

Bertaraf tesislerine taşıma ve 

kabul belgeleri

 
İnşaat sahası,  

 

Kamp Sahası, kalıcı ve geçici 

depo alanları  

 
Görsel  

 
Döküman kontrolü 

Haftalık ve aylık  Atık Yönetimi Yönetmeliği, 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve 

Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş 

Sahalara Dair Yönetmelik, 

Hafriyat İnşaat ve Yıkıntı 

Atıklarının Kontrolü 

Yönetmeliği ve Atık Yağların 

Kontrolü Yönetmeliği

Belediye ve / veya lisanslı bir 

geri kazanım tesisine bağlı 

olarak değişmekle birlikte 

yüksek değil.  

 
Lisanslı bir geri kazanım 

tesisine bağlı olarak 

değişmekle birlikte yüksek 

 
Yüklenici/ 

DSİ  

İnşaat çalışmalarının 

başlaması  

İnşaat çalışmalarının 

tamamlanması  

 
Araç Parkından kaynaklanacak 

atıklar  

 
Atık yağlar, aküler, ömrünü 

tamamlamış lastikler ve hurda 

araç malzemesi  

 
Araç parkında  

 
Araç Muayene belgelerinin 

incelenmesi ve kontrolü  

Arıza durumunda / periyodik 

bakım sırasında  

Atık Yağların Kontrolü, Atık Pil 

ve Akümülatörlerin kontrolü, 

Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin 

Kontrolü Yönetmelikleri  
Dünya Bankası Grubu Genel 

Ç S ğl k Gü lik

Lisanslı bir geri kazanım 

tesisine bağlı olarak 

değişmekle birlikte yüksek 

değil  

 
Yüklenici  İnşaat çalışmalarının 

başlaması  

İnşaat çalışmalarının 

tamamlanması  

 
Sağlık ve güvenlik  

Sağlık ve güvenlik eğitimine ait 

belgeler,  

Eğitim katılım belgeleri  
İnşaat alanında işçiler tarafından 

kullanılan güvenlik ekipmanları 

(baret, eldiven, ayakkabı, 

güvenlik kemeri, vb.)  

 
İnşaat sahası,  

 

Kamp Sahası, kalıcı ve geçici 

depo alanları  

 
Görsel  

 
Döküman kontrolü 

Her iş aşaması başında  
 
 
 
 

Günlük  

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Yönetmeliği  

 
Dünya Bankası Grubu Genel 

Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

Kılavuzu  

Ek maliyet yok  
 

(Proje bütçesi kapsamında)  

 
Yüklenici/ 

DSİ  

İnşaat çalışmalarının 

başlaması  

İnşaat çalışmalarının 

tamamlanması  

 
Halk ve Trafik Güvenliği  

Plastik şeritler, bariyerler, 

uyarı levhaları  
Trafik akışı/yoğunluğu  

Yol güzergahında yaşayanlar ve 
işyerleri bulunanlara inşaat 
programı ile ilgili 
bilgilendirilmesi  

 
İnşaat sahası,  

 

Kamp Sahası, kalıcı ve geçici 

depo alanları  

 
Görsel  İnşaat aşaması süresince  Dünya Bankası Grubu Genel 

Çevre, Sağlık ve Güvenlik 

Kılavuzu  

Ek maliyet yok  
 

(Proje bütçesi kapsamında)  

 
Yüklenici/ 

DSİ  

İnşaat çalışmalarının 

başlaması  

İnşaat çalışmalarının 

tamamlanması  

 
Kültürel ve  Tarihi  Değerler  

 
Proje alanında 

rastlanabilecek yeni kültür 

varlıkları  

 
İnşaat Sahası, Kamp Sahası ve 

Geçici Depo Alanları  

 
Görsel  Kültür varlığına rastlanılması 

durumunda Kültür ve Tabiat 

Varlıklarını Koruma Yetkilileri  

Kültür ve Tabiat Varlıklarını

Koruma Kanunu’na uyumun

sağlanması  

Herhangi bir kültür varlığına zarar 

verilmemesi durumunda 

yüksekdeğil  

 
Müze Müdürlüğü/Bölge 

Koruma Kurulu  

İnşaat çalışmalarının 

başlaması  

İnşaat çalışmalarının 

tamamlanması  

İnşaat- Sonrası 

 
Bozulmuş alanların eski haline 

getirilmesi ve rehabilitasyonu  

 
Eski haline getirme, sahada 

bırakılmış inşaat atıkları, 

hafriyat, katı atıklar ve diğer 

kullanılmayan malzeme ve 

atıklar.  

 
İnşaat Alanı, Kamp Sahası, 

kalıcı ve geçici depo alanları  

 
Görsel  İnşaat işlerinin 

tamamlanmasına  müteakip  

Atık Yönetimi Yönetmeliği, 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve 

Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş 

Sahalara Dair Yönetmelik,  

Ek maliyet yok  
 

(Proje bütçesi kapsamında)  

 
Yüklenici/ 

DSİ  

İnşaat işlerinin 

tamamlanması  

Geçici kabul  

İnşaat-Öncesi 

İnşaat yapılacak alanlardaki 
arazi edinimleri  

 

 
Tapu kayıtlarının DSİ’ye 
tescil edilip edilmediği 

kontrol edeileek 

 
Proje Sahası 

Evrak Kontrol Proje inşaatları başlamadan  
Aylık  

Kamulaştırma Kanunu 
Ek maliyet yok  

 

 

 
DSİ  İnşaat işlerinin 

tamamlanması  

Geçici kabul  
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7.	GÖREV	VE	SORUMLULUKLAR	

	

ÇSYP	 kapsamında	 gerçekleştirilecek	 olan	 çalışmalar	 ve	 bu	 çalışmalardan	
Sorumlu	olan	taraflar	Tablo	19’	da	sunulmaktadır.	

	

Tablo	19.	Görev	ve	Sorumluluklar	

 
Sorumlu Taraf Sorumluluklar 

 
Dünya 

Bankası 

• ÇSYP’lerin gözden geçirilmek, onaylamak ve DB’nin resmi web sitesinde halka açmak  
• Saha özelinde hazırlanan ÇSYP’lerin ve AEP’lerin gözden geçirilmesi ve “itiraz yok” görüşünü 

DSİ’ye vermek.  
• DSİ saha personeli ve SB temsilcilerine cinsiyet ile ilgili hassasiyet eğitimlerinin hazırlanması 

için destek vermek  
• Proje’nin DB’nin Koruma Önlem Politikaları ile örtüştüğünden emin olmak için destek 

misyonları gerçekleştirilmek.  

 
DSİ 

• ÇSYÇ’yi uygulamak  
• ÇSYP’leri hazırlamak  
• ÇSYP’leri ön değerlendirme için DB’ye sunmak. (Belli sayıda ÇSYP’nin ön değerlendirmesi 

sonrasında, DB ve DSİ’nin karşılıklı anlaşmasına bağlı olarak inceleme sonrası düzenlemeye 
geçilebilir).  

• ÇSYP’lerin kalite kontrolünü ve gözden geçirmesini yapmak.  
• ÇSYP’leri DSİ’nin resmi WEB sitesinde yayınlamak ve ÇSYP’leri ihale dokümanlarına eklemek.  
• Çevresel ve sosyal izleme için uzman görevlendirmek.  
• ÇSYP’nin inşaat yüklenicisi tarafından uygulanmasına yönelik denetimleri yapmak, 

tavsiyelerde bulunmak ve ek önlemlerin gerekip gerekmediğine karar vermek.  
• Uygunsuzluk olması durumunda, yüklenicinin uygunsuzluğu gidermesini sağlamak ve 

uygunsuzluk konusunda DB’yi bilgilendirmek.  
• Hassas grupları ve projenin cinsiyet boyutunu göz önünde bulunduran bir Paydaş Katılım Planı 

(PKP) hazırlamak, revize etmek ve uygulamak  
• Halkla istişare toplantılarını gerçekleştirmek, halkın ve ilgili paydaşların bilgilendirmesi için 

gerekli broşür ve diğer bilgilendirme dokümanlarını hazırlamak ve dağıtmak, projenin 
etkilerini, inşaat planını ve projeden etkilenen kişilerin hak ve hak sahipliklerini yönetmek 
için Halka İlişkiler Personeli görevlendirmek  

• Yerel seviyede Şikayet Mekanizması oluşturmak.  
• İnşaat yüklenicisi ve mühendislik denetim danışmanına yol göstermek.  
• Düzenli ilerleme raporları ile proje uygulaması ile ilgili çevresel ve sosyal konuları DB’ye 

özetlemek.  
• Proje uygulamasının çevresel boyutları hakkında yerel çevre otoriteleri ve etkilenen halktan 

gelecek görüşlere açık olmak. Gerekli olması durumunda, saha ziyaretleri sırasında bu gruplarla 
toplantı yapmak.  
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Sorumlu Taraf Sorumluluklar 

 • Proje uygulamasının çevresel ve sosyal koruma önlem politikaları 
konusunda yapılan DB denetim misyonlarını koordine etmek ve 
irtibat kurmak.  

• Saha özelinde hazırlanan ÇSYP AEP’lerin uygulanması için düzenli 
izleme faaliyetlerini gerçekleştirilmek ve daha önce GTHB tarafından 
yürütülen arazi toplulaştırma çalışmaları hakkında güncellemeleri de 
takip etmek  

• Hassasiyet eğitimleri ile DSİ’nin saha personeli (bölgesel ve/veya 
şube bazında) ve SB yetkilileri için araçlar hazırlamak ve tasarlamak  

 
Yüklenici 

• ÇSYP’leri sahada uygulamak. Gerekmesi durumunda DSİ ile birlikte 
ÇSYP’yi revize etmek.  

• Yüklenici seviyesinde Şikayet Mekanizmasını yönetmek, şikayetleri 
düzenli olarak DSİ’ye ÇSYP izleme raporları ile sunmak.  

• Saha aktivitelerini düzenli olarak izlemek (günlük haftalık ve aylık 
vb.)  

• ÇSYP ilerleme raporlarını DSİ’nin görüşü için hazırlamak.  
• ÇSYP ya da AEP/AEPÇ’lerde belirtildiği üzere inşaat çalışmaları 

kapsamında ortaya çıkan hasarların telafi edilmesi ya da tamir edilmesi 
(örn. Ürünlere ya da altyapıya verilen hasarlar)  

 
Çevre ve Sosyal 

Uzmanı (DSİ 
tarafından 

belirlenecek) 

• ÇSYP’nin yüklenici tarafından doğru ve zamanında uygulanmasını 
sağlamak.  

• ÇSYÇ ve alt projeye özgü ÇSYP'lerde tanımlandığı şekilde çevresel ve 
sosyal izleme yapmak.  

• DB'ye sunulan izleme raporları için çevresel ve sosyal konularda bilgi 
toplamak ve bunların tümünün Banka gereklilikleriyle uyumlu 
olmasını sağlamak.  

 
İletişim Uzmanı(DSİ 

tarafından belirlenecek) 

• Projenin İletişim Stratejisini hazırlamak, uygulamak ve 
izlemek.  

• Yerel halkı bilgilendirmek için kullanılacak olan  tüm iletişim ve 
görünürlük araçlarını (Örn. Broşür, poster, afiş, toplantı duyuruları 
vb.) hazırlamak.  

• İletişim ve görünürlük araçlarının basımı ve yaygınlaştırılmasının yanı 
sıra, proje yararlanıcıları ile kamuya açık etkinliklerin ve danışma 
toplantılarının planlamak ve organizasyonunu denetlemek.  

• İzleme sürecinin bir parçası olarak Proje kapsamında 
gerçekleştirilen tüm iletişim ve görünürlük faaliyetleri ile ilgili 
olarak DB'ye sunulmak üzere DSİ'ye periyodik raporlar 
hazırlamak.  
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8.	HALKLA	İSTİŞARE	TOPLANTILARI	

	

Dünya	 Bankası	 Heyeti	 ile	 04.10.2019	 tarihinde	 Bolvadin’de	 çiftçilerin	 de	 katılımıyla	

halkla	iştişare	toplantısı	gerçekleştirildi.	Genel	Müdürlüğümüz	tarafından	organize	edilen	

toplantıya	çok	sayıda	çiftçi	katılım	gösterdi.	Toplantı	esnasında	katılımcıların	görüş,	öneri	

ve	geri	bildirimleri	alınmıştır.	.	

	

	

Fotoğraf	1.	Halkla	İştişare	Toplantısı	

	

Toplantıda vatandaşların ağırlıklı geçim kaynakları olan tarım ve hayvancılık konusunda 

telepleri, beklentileri ve şikayetleri dinlendi. Tarımsal Sulama konusunda mevcut tesislerinin 

durumu, su kullanımı ve modern sulamaya karşı istekli olup olmadıkları konusunda bilgi 

alışverişinde bulunuldu. Yapılması planlanan GES tesisi ile ilgili bilgi alışverişinde 

bulunuldu.  

 

Yine ülkemizde genel anlamda pompajlı sulama tesislerine ait bir şikayet olarak karşımıza 

çıkan tesisin elektrik sarfiyatına ait faturalandırma neticesinde oluşan Kooperatif giderlerinin 

tarımsal üretim gelirlerine oranla çok yüksek olması nedeniyle kurulacak GES tesisi 

sayesinde bu giderlere ait iş kalemlerinde tasarrufa gidilecek olması memnuniyetle karşılandı. 

 

Yörede tesisin tamamlanması ve işletmeye alınması sonrasında Sulama Kooperatifin 

giderlerinde oluşacak tasarruf miktarına karşılık su kullanıcılarında (çiftçiler v.b.) 

oluşabilecek daha fazla su kullanma, kontrolsüz su kullanımının artmasının Yeraltı Suyu 
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Potansiyelinde ciddi zararlar oluşturabileceği hususunda bilgilendirme yapılarak, bu yanılgı 

konusunda daha dikkatli davranılması adına uyarılarda bulunuldu. 

 

Ayrıca, kurulacak sistemin inşaat öncesi, inşaat ve işletme dönemi sırasında neden 

olabileceği çevresel ve sosyal etkilerin ortadan kaldırılabilmesi veya kabul edilebilir düzeyde 

tutulabilmesi için alınması gereken önlemleri ortaya koyan bu Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Planı (ÇSYP) projeye ait bilgi notu, broşür ve şikayet formu 4 Aralık 2020 tarihinde DSİ 

Genel Müdürlüğü websitesinde vatandaş erişimine açık şekilde paylaşılmıştır.  

 

ÇSYP hakkındaki paydaşlarla olan istişare süreci bu tarihte başlamış olup Bölge 

Müdürlüğü’nün 10 Aralık 2020 tarihli yazısı (Ek-1.6) ile Bolvadin Kaymakamlığına, 

Bolvadin Belediye Başkanlığına, Dipevler Köyü Muhtarlığına, Afyonkarahisar Bolvadin 

Merkez Sulama Kooperatifi Başkanlığına ve Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğüne ÇSYP hakkında görüş sorulmuştur. Söz konusu kuruluşlardan işleyişe ilişkin 

herhangi olumsuz bir geri dönüş olmamıştır. Kuruluşlar ile resmi yazışmalar bu ÇSYP’nin 

Ek-1. başlığı altında verilmiştir. 

 

 

Fotoğraf	2.	Halkla	İştişare	Toplantısı	
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Fotoğraf	3.	Halkla	İştişare	Toplantısı	

9.	RAPORLAMA	

Projenin	uygulama	aşamasında	gerçekleştirilmesi	gereken	raporlama	süreçleri	ve	bu	

süreçlerin	 gereklilikleri	Tablo	20’de	sunulmaktadır.	

 

Tablo	20.	Raporlama	Sürecinin	Gereklilikleri	ve	Rol	Dağılımı	

 
Sorumlu Taraf Raporlama Süreci Gerekliliği 

 
 
 
 
 

DSİ 

 Çeyrek dönem Proje Bilgilendirme notlarının 

hazırlanarak DB takvimine uygun şekilde düzenli 

aralıklarla DB’na iletilmesi 

 Her altı ayda bir, Proje İlerleme Raporunun 

hazırlanması ve DB’na sunulması 

 Proje uygulamasına ilişkin çevresel ve sosyal 

konuların DB için düzenli ilerleme raporlarında 

özetlenmesi. 

 Her altı ayda bir, DB sorumlu ekibinin saha 

ziyaretleri öncesinde İzleme Raporlarının 

hazırlanması. 
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DSİ/DSİ Bölge 

Müdürlükleri 

 Dünya Bankası’ nın ön inceleme yapabilmesi 

için 6 Aylık İzleme raporlarının hazırlanması. 

 
Yüklenici/İnşaat Denetimi 

Danışmanları 

 ÇSYP ilerleme raporlarının hazırlanması ve DSİ’nin 
onayına sunulması 
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Ek‐1.1:	ÇED	Yönetmeliği	Kapsam	Dışı	Kararı	
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Ek‐1.2:	Afyonkarahisar	İl	Tarım	ve	Orman	Müdürlüğü	Kurum	Görüşü	
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Ek‐1.3:	Afyonkarahisar	İl	Kültür	ve	Turizm	Müdürlüğü	Kurum	Görüşü	
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Ek‐1.4:	Afyonkarahisar	Çevre	ve	Şehircilik	İl	Müdürlüğü	Kurum	Görüşü	
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Ek‐1.5:	Ulaştırma	ve	Altyapı	Bakanlığı	6.	Bölge	Müdürlüğü	Kurum	Görüşü	
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Ek‐1.6:	DSİ	18.	Bölge	Müdürlüğü’nün	ÇSYP	için	Görüş	Talebi	Yazısı		
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Ek‐1.7:	Bolvadin	Belediye	Başkanlığı	Kurum	Görüşü	
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Ek‐1.8:	Bolvadin	Merkez	Sulama	Kooperatifi	Görüşü	
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Ek‐1.9:	İl	Tarım	ve	Orman	Müdürlüğü	Kurum	Görüşü	
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Ek‐1.10:	İl	Tarım	ve	Orman	Müdürlüğü’ne	TAD	Evrakları	Yüklenmesi	
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Ek‐1.11:	TAD	Evraklarının	Sisteme	Yüklenmesi	
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Ek‐1.12:	İl	Tarım	ve	Orman	Müdürlüğü	Sulama	Alanı	Bildirilmesi	Talebi	

 

 



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi 

		

79	

Ek‐1.13:	İl	Özel	İdaresi’nin	İl	Tarım	ve	Orman	Müdürlüğü’ne	Sulama	Alanı	Dışı	

Bilgilendirmesi 
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Ek‐1.14:	İl	Tarım	ve	Orman	Müdürlüğü’ne	DSİ’nce	Uygun	Görüşü	
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Ek‐1.15:	İl	Tarım	ve	Orman	Müdürlüğü	Uygun	Görüşü	

	

	

 



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi 

		

82	

Ek‐	2:	Şikayet	Formu	Örneği	

	

 
Referans No 

 
Ad Soy ad 

 
Sizinle iletisime geçmemizi istediginiz 
kanalı lütfen belirtiniz (mail, telefon, e- 

mail). 

 
Il/Ilçe/Mesken 

 
Tarih 

Ihtilaf Kategorisi 

 
1. Metruk bina (sosyal konut) 

 
2. Projeden etkilenen varlıklar/mülkiyetler

 
3. Altyapı 

 
4. Gelir kaynakların azalması ya da 

tamamen kaybedilmesi 

 
5. Çevresel sorunlar (ör. kirlilik ) 

 
6. Istihdam 

 
7. Trafik, tasıma ve diger riskler 

 
9-Diger (Lütfen belirtiniz): 

Ihtilafın Tanımı Ne oldu? Ne zaman oldu? Nerede oldu? Yasanan problemin sonucu nedir? 

Problemin çözümü için ne olmasını beklerdin? 

 

İmza:       Tarih: 

 



Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Türkiye Sulama Modernizasyonu Projesi 

		

83	

Ek‐	2.1:	Şikayet	Kapanış	Formu	Örneği	

	

 

TAZMINAT VE NIHAI ASAMALAR 

Bu bolum muştekinin tazminat bedelini alması ve sikayetlerine cozum bulunmasının 

ardından musteki tarafından doldurulacak ve imzalanacaktır. 

Notlar: Ad-Soy ad ve Imza Tarih..../...../.....  

Musteki: Sorumlu Kurulus/Sirketin Temsilcisi Unvan-Ad-Soy Ad ve Imza 

Sorumlu Kurulus/Sirketin Temsilcisi Unvan-Ad-Soy Ad ve Imza 

 

 

Kapanan / Çözülen şikayet sayısı/kodu 
 

Ihtiyaç duyulan acil eylemi tanımlayınız: 
 

Ihtiyaç duyulan uzun dönemli eylemi açıklayınız (gerekliyse): 
 

Gerekli Tazminat? 
 

[ ] EVET [ ] HAYIR 

IYLESTIRICI EYLEMIN VE KARARIN KONTROLÜ 

Iyilestirici Eylem Asamaları 
 

Süre ve Sorumlu Kuruluslar

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 

7. 
 

8. 
 


