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1 Giriş 
Kaynak Doğrulama için Risk Paylaşım Mekanizması (RPM), Dünya Bankası (DB) 

tarafından finanse edilen Türkiye Jeotermal Kalkınma Projesinin bileşenlerinden biridir. 

RPM projesinin amacı, başarısız arama kuyuları olması durumunda sondaj 

maliyetlerinin kısmen karşılanmasını sağlayarak, Türkiye'de jeotermal arama 

sondajına özel sektör yatırımını artırmaktır. RPM, Türkiye Hükümetine Temiz 

Teknoloji Fonu'ndan koşullu hibe ile aktifleştirilmiştir. RPM tarafından desteklenen arama 

sondaj projeleri için toplam 37 milyon ABD Doları tutarında kaynak sağlanması 

beklenmektedir. Uygulayıcı kurum, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) 

bünyesinde özel bir birimdir (RPM Birimi). 

Bu Faydalanıcı El Kitabı, Başvuru Sahiplerinin RPM kapsamına girmek için ihtiyaç 

duyduğu tüm ilgili bilgileri içermektedir. Dokümanın ilk kısmında Başvuru Sahipleri 

tarafından karşılanması gereken taslak koşullara giriş niteliğinde bir genel bakışla 

sunulmasının ardından diğer kısımlarda başvuru prosedürü, değerlendirme ve başarı 

kriterleri, kuyu tasarım özellikleri, kuyu test prosedürleri ile izleme ve raporlama 

gereksinimleri anlatılmaktadır. 

1.1 Arka Plan 

Türk hükümetinin enerji politikası aşağıdaki önceliklere sahiptir.  

• Yerli birincil enerji kaynaklarının kullanımını en üst düzeye çıkarmak.  

• Büyüyen bir ekonomiye çevresel olarak sürdürülebilir bir şekilde yeterli, güvenilir 

ve uygun fiyatlı enerji sağlamak.  

Bu bağlamda, Türkiye hükümeti jeotermal kalkınmayı kolaylaştırmak için destekleyici bir 

yasal çerçeve uygulamaya koymuştur. 2007 Jeotermal Yasası bu kapsamda kritik bir 

dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Bu yasa ile jeotermal ve doğal mineralli su 

kaynaklarının etkin bir şekilde araştırılması, geliştirilmesi, üretimi ve korunması için 

kurallar ve ilkeler belirlenmiştir. 2010 yılında Yenilenebilir Enerji Kanununda yapılan 

değişiklik ile jeotermal santraller için devreye alma tarihinden itibaren 10 yıllık bir süre 

için 105 ABD Doları/MWh'lik YEKDEM belirlenmiş ve yerli ekipman kullanımını 

desteklemek için ilk 5 yıllık bir süre için ilave 27 ABD Doları/MWh fiyata eklenmiştir.1 

Türkiye'deki jeotermal kaynaklar enerji üretimi için olduğu kadar ortam ısıtma ve 

turizmle ilgili uygulamalarda da kullanılmaktadır. Türkiye'deki jeotermal santrallerin 

kurulu gücü son yıllarda hızla artmıştır. 2006'da yaklaşık 15 MWe'den, Aralık 2020 

itibarıyla 60 santral tarafından üretilen 1.613 MWe'ye kadar yükselmiştir. Ayrıca toplam 

318 MWe kurulu güce sahip santraller şu anda yapım aşamasındadır.2 Bu hızlı büyüme, 

hükümetin 2023 yılına kadar jeotermal elektrik üretim kapasitesi geliştirme hedefini 

1.000 MWe'den 2.000 MWe'ye yükseltmesine yol açmıştır. Ancak bu büyüme Türkiye’nin 

Batısı ile sınırlı kalmış; kapasite gelişiminin çoğu Menderes ve Gediz vadilerinde 

gerçekleşmiştir. Kurulu jeotermal güç kapasitesi için teknik potansiyel 4.500 MWe olarak 

tahmin edilirken, mevcut şebekeye satış rejimi altındaki potansiyelin 3.000 MWe olduğu 

tahmin edilmektedir.3 

Jeotermal enerjinin doğrudan kullanım uygulaması Türkiye'de elektrik üretiminden daha 

yaygındır. Doğrudan kullanım uygulamalarının çoğu ülkenin batı kesiminde de meydana 

gelirken, önemli doğrudan kullanım uygulamaları da Güneydoğu kesiminde ve bir 

 
1 Bu YEKDEM 30.06.2021 tarihine kadar geçerlidir. YEKDEM, bazda 540 TL/MWh ve yerli ekipman için ilave 80 

TL/MWh olarak değiştirilmiştir. Bu 31.12.2025 tarihinden önce gerçekleştirilen projeler için geçerlidir. 
2 http://lisans.epdk.gov.tr/epvysweb/faces/pages/lisans/elektrikUretim/elektrikUretimOzetSorgula.xhtml 

bakınız (erişim tarihi 11.11.2020) 
3 Kaynak: http://www.jeotermaldernegi.org.tr/sayfalar-Turkiye-de-Jeotermal (erişim tarihi 11.11.2020) 

http://lisans.epdk.gov.tr/epvysweb/faces/pages/lisans/elektrikUretim/elektrikUretimOzetSorgula.xhtml
http://www.jeotermaldernegi.org.tr/sayfalar-Turkiye-de-Jeotermal
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dereceye kadar ülkenin orta kesiminde de bulunmaktadır. Jeotermal enerjinin doğrudan 

kullanımının toplam kurulu kapasitesi, 2020'nin başlarında 3.589 MWth'dir ve çeşitli 

uygulamalara sahiptir, Bunlar:4 

Bölgesel ısıtma    : 1.033 MWth 

Sera ısıtması    : 820 MWth (428.3 hektar) 

Termal Oteller ve zaman paylaşımı : 420 MWth 

SPA'lar     : 1.205 MWth 

Meyve, Sebze Kurutma   : 1,5 MWth 

Bölge soğutma    : 0,3 MWth 

Yerüstü Isı Pompası   : 109 MWth  

Toplam Kurulu güç   : 3.589 MWth 

Türkiye'de jeotermal enerjinin doğrudan uygulanması, jeotermal enerji üretimindeki hızlı 

büyümenin aksine, son beş yılda önemli ölçüde artmamıştır. Türkiye'de jeotermal 

kullanım için teorik potansiyelin 60.000 MWth
5
 olduğu tahmin edilmektedir. Türkiye'nin 

kısa, orta ve uzun vadeli termik kapasite potansiyeli için projeksiyon aşağıdaki Tablo 

1'de sunulmuştur. 

Tablo 1 - Türkiye'nin termal kapasite potansiyeli projeksiyonu 

  Mevcut 
Durum-
2020 

Kısa 
vade 
(10 
yıl) 

Orta 
vade 

 (20 yıl) 

Uzun 
vade 
(30 
yıl) 

Türkiye'nin 
toplam 
termal 
kapasitesi 
 (60.000 
MWth) 

Toplam elektrik gücü kapasitesi 
(MWth'ye %10 dönüşüm verimliliği 
ile) 

15.760 25.000 32.500 40.000 

Türkiye'nin 
toplam 
doğrudan 
kullanım 
kapasitesi 
MWth 

Doğrudan kullanım 
alanı (2020'de 
doğrudan kullanım 
alanının % payı) 

    

Konut (+ 
termal otel 
tesisi + 
soğutma) 
Isıtma (%44) 

MWth 1.554 4.000 6.500 9.000 

Sera ısıtması 
(%23) 

MWth 820 2.000 3.500 4.500 

Termal turizm 
(%31,5) 

MWth 1.205 3.000 4.500 6.250 

Kurutma  
(%1,5) 

MWth 4 80 150 250 

TOPLAM MWth 19.343 34.080 47.150 60.000 

Kaynak: Baba, A., Assessment of Opportunities, and Interest in Direct Uses of Geothermal Energy Presentation. 

RPM, jeotermal proje geliştiricileri (Faydalanıcılar) olarak tanımlanan özel sektör 

yatırımcılarının arama sondajı riskini paylaşmak için tasarlanmış bir programdır. Bir 

arama kuyusu açıldıktan sonra, kuyunun başarısız olması durumunda RPM Faydalanıcıya 

tazminat ödeyecektir. Bu tazminat, RPM Danışmanının arabuluculuğuyla, RPM Birimi ile 

Faydalanıcı arasındaki müzakereler sırasında kararlaştırılır. Öte yandan, Faydalanıcı, bir 

arama kuyusu açıldığında ve Faydalanıcının İş Planında tanımlandığı gibi başarılı 

olduğunda RPM'ye bir başarı ücreti ödeyecektir. Bu dokümanda belirtildiği gibi 

 
4 3. dipnota bakınız. 
5 3. dipnota bakınız. 
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değerlendirme sürecinin amacı, RPM'den yararlanan kamu fonlarının sorumlu bir şekilde 

kullanılmasını ve şeffaf bir şekilde tahsis edilmesini sağlamaktır. Başvurular, potansiyel 

Faydalanıcıların uygun yüzey arama çalışmalarını yürütmesini sağlamak için bu 

dokümanda belirtilen kriterler kullanılarak değerlendirilecektir. Ayrıca, jeotermal enerji 

bazlı İş Planlarına göre üstlenmeyi planladıkları arama sondajını tamamlamak için gerekli 

teknik ve mali kapasiteye sahip olmaları gerekir. 

1.2 RPM'nin amacı 

RPM, jeotermal enerji yatırımcılarının (Faydalanıcı) jeotermal bazlı İş Planına hizmet 

edebilecek kaynak arama ve doğrulama amaçlı kuyu açma faaliyetlerindeki riskleri 

paylaşarak, jeotermal enerji projelerinin özel sektörde gelişimini teşvik etmeyi 

amaçlamaktadır. 

1.3 RPM'nin Temel Hüküm ve Koşulları 

RPM, başarısız bir kuyu durumunda lisans sahibi tarafından gerçekleştirilen Kabul 

Edilebilir Kuyu Maliyetinin (KEKM) önceden tanımlanmış bir yüzdesini kapsayacaktır. Bu 

yüzde uygun sondaj harcamaları ve ilgili arama çalışmaları göz önünde bulundurularak 

hesaplanmıştır. Ayrıca, açılan bir kuyunun başarılı/başarısız sayılması için gerekli 

koşullar üzerinde mutabık kalınan Faydalanıcı Sözleşmesi’nde tanımlanacaktır. Başarısız 

bir kuyu için Faydalanıcıya geri ödenecek olan fiili KEKM’nin yüzdesi, konuma bağlıdır. 

Jeotermal gelişimin halihazırda ileri bir aşamada olduğu Aydın, Denizli ve Manisa6'da bazı 

ilçelerin idari sınırları içerisinde yer alan projeler için %40 olacaktır. %40 geri ödemeye 

tabi olan bu yerlerde, arama çalışması maliyetleri KEKM'nin bir parçası olarak dahil 

edilmeyecektir.  Ülkenin başka bir yerinde bulunan projeler için, KEKM, RPM Danışmanı 

ve RPM Birimi tarafından onaylandığı şekilde gerçek arama çalışması maliyetlerini 

içerebilir ve başarısız bir kuyu için karşılama oranı gerçek KEKM'nin %60'ı olarak kabul 

edilmiştir. Arama çalışması maliyetleri KEKM'nin bir parçası olarak dahil edildiğinde, bu 

tür maliyetler elektrik üretimi sondaj programları için 300.000 ABD Doları ve doğrudan 

kullanım sondaj programları için 200.000 ABD Doları olan azami çalışma maliyetini 

aşmayacaktır.   

%60 karşılama oranı bölgesinde gerçekleştirilen üç kuyuluk sondaj programı 

durumunda, fiili çalışma maliyetleri üç kuyu KEKM'nin her birine 1/3 oranında 

paylaştırılacak ve sonraki her başarısız kuyunun test edilmesi üzerine ödenecektir.  Üç 

kuyulu bir programda ilk iki kuyunun başarısız olması durumunda, program 

sonlandırılacaktır.  Böyle bir fesih üzerine üçüncü kuyuya paylaştırılan arama etüdü 

maliyetleri, ikinci kuyunun KEKM'sine eklenecek ve ikinci kuyunun başarısız olması 

durumuna göre ödenecektir.  

%60 karşılama oranı bölgesinde gerçekleştirilen iki kuyu sondaj programı durumunda, 

fiili çalışma maliyetleri iki kuyu KEKM'nin her birine 1/2 oranında paylaştırılacak ve her 

başarısız kuyu için ödenecektir.   

Herhangi bir sondaj programında başarısız kuyular için gerçekleşen Kabul Edilebilir Kuyu 

Maliyetlerinin geri ödemesi 4 milyon ABD Doları ile sınırlandırılacaktır. 

 
6Manisa, Aydın ve Denizli olmak üzere üç ilin tamamı jeotermal araştırmalarla sadece kısmen teminat altına 

alınmıştır. Bu nedenle, halihazırda araştırılan jeotermal havzaların dışındaki bölgelerdeki projeler, Türkiye'nin 

başka yerlerinde olduğu gibi sondaj programındaki ilk üç kuyunun %60 oranında kapsanacağı kabul edilecektir. 

Manisa'da %40 teminat sağlanan beş ilçe Ahmetli, Gölmarmara, Salihli, Alaşehir, Sarıgöl'dür. Aydın'da %40 

teminat sağlanan on iki ilçe Söke, Germencik, İncirliova, Koçarlı, Karpuzlu, Aydın Merkez, Köşk, Yenipazar, 

Sultanhisar, Nazılı, Buharkent, Kuyucak'tır. Denizli'de %40 teminat sağlanan altı ilçe Buldan, Sarayköy, 

Pamukkale, Babadağ, Merkezefendi, Serinhisar'dır. 
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Faydalanıcı, yalnızca kuyu başarılı olduğunda Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetlerinin %5'i 

kadar bir “Başarı Ücreti” ödeyecektir. Sondaj tamamlandıktan sonra başarı ücretlerinin 

geri alınmasında gecikme riskinden kaçınmak için, Faydalanıcı'nın RPM programı 

kapsamındaki tüm kuyular için tahmini KEKM'nin %5'ine eşit bir başarı ücreti teminatı 

sağlaması gerekecektir. Başarı ücreti teminatı, bir teminat mektubu veya ödeme 

yapılmaması durumunda çekilebilecek bir emanet hesabı oluşturularak nakit olarak 

ödenebilir (Şekil 1 bakınız).  

 

Şekil 1 - Risk paylaşım parametreleri 

Başarı ücreti, yukarıda belirtildiği gibi, kuyu tamamlandıktan ve test edildikten sonra 

gerçekleşen kuyu maliyetinin %5'i olarak hesaplanacaktır. Başarı ücreti teminatı, 

KEKM'nin tahminine dayalı olacak ve RPM Danışmanı ile RPM Birimi tarafından 

onaylanacaktır. Bir kuyu başarılı olursa ve Faydalanıcı, program kapsamında başka bir 

kuyu ile devam edecekse, sonraki kuyu sondajına başlamadan önce yeni bir başarı ücreti 

teminatı verilecektir. Nihai mali uzlaştırma programın sonunda yapılacaktır.  

Üç kuyunun sondajı tamamlandıktan sonra, Faydalanıcıya, Faydalanıcı Sözleşmesi’ni 

dördüncü ve beşinci kuyuya genişletme seçeneği sunulabilir. RPM, konuma bakılmaksızın 

dördüncü ve beşinci kuyuların başarısız olması durumunda gerçekleşen kuyu 

maliyetlerinin yalnızca %40'ını kapsayacaktır. İlave kuyuların sondajı (kuyu 4 ve 5) RPM 

Birimi tarafından onaylanırsa, bu kuyuların başarı ücreti gerçekleşen kuyu maliyetlerinin 

%10'u olacaktır. 

Kuyu test protokolü (Bölüm 6 ve Ek 5 bakınız), kuyunun başarılı ya da başarısız olma 

durumunu belirlemek için kullanılacaktır ve bu daha sonra kuyunun Faydalanıcının İş 

Planı gereksinimlerini karşılamak için sağlaması gereken önceden kararlaştırılmış 

değerler ile karşılaştırılacaktır. Başarılı ve başarısız bir kuyuyu oluşturan kriterler, RPM 

Birimi ile Faydalanıcı arasında yapılan sözleşme uyarınca kararlaştırılan her bir kuyu için 

bir eşik değerine (bir elektrik santrali için MWe brüt kurulu kapasite ve/veya doğrudan 

kullanım için MWth cinsinden) dayalı olacaktır. Her kuyu için başarılı ya da başarısız olma 

kriterleri, jeotermal kaynağın entalpi, akış debisi asgari kuyu başı basıncında (iki fazlı 

kuyu için) veya azami kuyu derinliğinde çekilmesinde (sıvı kuyuları için) 

kombinasyonuna dayalı olarak belirlenecektir. Sıcaklığı belirlemek için açılan dar çaplı 

kuyular (slimhole) için, belirli derinliklerdeki sıcaklık, başarı kriteri olacaktır. Başarı 

kriterleri her kuyuya özgü belirlenecektir. Faydalanıcının İş Planı, RPM başvuru sürecinin 

bir parçası olarak RPM'ye sunulacaktır. 

 

 KEKM‘nin %5-

%10 oranında 

başarı primi 

teminatı alınır 

Başarısız kuyular 

için %40 ya da 

%60 oranında 

ödeme yapılır 
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Kuyuların başarısız olması durumunda Faydalanıcıya, gerçekleşen kuyu maliyetlerinin 

belirli bir yüzdesini karşılayan RPM ödemesi, iki kuyunun başarısız olmasıyla sınırlı 

olacaktır. Dolayısıyla, belirli bir Faydalanıcı için RPM kapsamı, herhangi iki kuyunun 

başarısız olmasından sonra sona erecektir. Tek bir proje için RPM'den azami ödeme 4 

milyon ABD doları olacaktır. 

Faydalanıcı, halihazırda açılan kuyunun tamamlanmasının ardından ve programda 

belirlenen bir sonraki ardışık kuyunun başlamasından önce RPM Programı katılımını sona 

erdirebilir. Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetlerine dayalı olarak gerçekleşen gerçek 

maliyetler, Faydalanıcı tarafından sağlanan raporlara dayalı olarak RPM tarafından 

doğrulanacaktır. 

Faydalanıcı, faturaların ödeme belgelerini içeren destekleyici dokümanlarla gerçek 

sondaj maliyetlerini (ve uygulanabilir olduğunda, yüzey arama çalışması maliyetlerini) 

muhasebeleştirecektir. Bu bilgi, Faydalanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen önceden 

belirlenmiş zaman çerçeveleri içinde RPM Birimine sağlanacaktır. Ödeme belgesi 

gereksinimleri (yani, ödeme kanıtı) ile malzeme ve hizmet alımlarına ait kanıt 

dokümanlar, RPM Birimi ile Faydalanıcı arasındaki Faydalanıcı Sözleşmesi’nde 

oluşturulacaktır.  

RPM Hüküm ve Koşullarının Özeti: 

• Sondaj programı, dar çaplı kuyular (slimhole), üretim boyutunda arama 

kuyusu veya bunların bir kombinasyonunu içerebilir. 

• Başarısız kuyular için teminat: 

Tablo2 - RPM'den ödeme planı 

Kuyu 
numarası 

Aydın, Denizli, Manisa'da seçilen bölgeler Diğer iller 

1 %40 %60 

2 %40 %60 

3 %40 %60 

4 %40 %40 

5 %40 %40 

 

• Faydalanıcı, yalnızca kuyu başarılı olduğunda gerçek kuyu maliyeti üzerinden 

%5 “başarı ücreti” ödeyecektir. 4 ve 5 numaralı kuyular için başarı ücreti %10 

olacaktır. 

RPM Faydalanıcı Sözleşmesi’nin sonlandırılması için tetikleyiciler: 

• Başarısız iki kuyunun sondajı. 

• RPM ödemesinin 4 milyon Amerikan dolarına ulaşması. 

• Herhangi bir kuyunun CO2 konsantrasyonunun, sondajın tamamlandığı yıldan 

önceki yıla ait değerden daha yüksek emisyon seviyelerine neden olması.7 

• Faydalanıcının Faydalanıcı Sözleşmesi hüküm ve koşullarına uymaması. 

• Faydalanıcının Dünya Bankası Yolsuzlukla Mücadele İlkelerine8 ve Türk 

mevzuatına uymaması. 

 

 
7 2018 ile ilgili 540 g/kWh emisyon faktörü için aşağıdaki bağlantıya bakınız: 

https://enerjiapi.etkb.gov.tr/Media/Dizin/ETKB/Duyurular//0c6b62ea-bf2f-4fea-b9b3-

28bc6f48ddf2_Bilgi_Formu_-_Web_Sitesi.pdf  
8 Şu adresten ulaşılabilir: https://ppfdocuments.azureedge.net/3682.pdf   

https://enerjiapi.etkb.gov.tr/Media/Dizin/ETKB/Duyurular/0c6b62ea-bf2f-4fea-b9b3-28bc6f48ddf2_Bilgi_Formu_-_Web_Sitesi.pdf
https://enerjiapi.etkb.gov.tr/Media/Dizin/ETKB/Duyurular/0c6b62ea-bf2f-4fea-b9b3-28bc6f48ddf2_Bilgi_Formu_-_Web_Sitesi.pdf
https://ppfdocuments.azureedge.net/3682.pdf
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1.4 RPM'nin süresi 

RPM'nin, üç başvuru turunun uygulanması yoluyla beş yıllık (2018-2022) bir süre 

boyunca faaliyette kalması beklenmektedir, ancak mevcut fonlar dönem sonunda 

tükenmezse uzatılabilir. Fonlar beklenenden daha hızlı tükenirse, RPM'nin süresi 

kısaltılabilir. 

1.5 RPM Tarafları 

TKYB, Mühendislik Departmanı aracılığıyla, RPM için Proje Uygulama Birimi olarak görev 

almaktadır. TKYB'nin RPM Birimi, RPM'nin yönetimi ve uygulaması için bir Teknik 

Danışman (RPM Danışmanı) tarafından desteklenecektir. Dünya Bankası, Temiz 

Teknoloji Fonunun Mütevelli Heyeti olarak, TKYB tarafından RPM uygulamasının 

denetiminden sorumlu olacaktır.  

Aşağıdaki Şekil 2, RPM'nin uygulanmasına dahil olan farklı tarafları göstermektedir: 

 

Şekil 2 - RPM taraflarına genel bakış 

* Teknik Danışman, TKYB'ye üçüncü taraf bir profesyonelidir. 

1.6  Uygunluk  

1.6.1 Uygun Faydalanıcılar 

Bir firmanın RPM Programı kapsamına girmeye hak kazanması için geçerli bir arama 

ruhsatı gereklidir. Bu ruhsat, sondaj programının sonuna kadar geçerli olmalıdır; ancak 

başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçerli olan ruhsatlar da kabul edilecektir. 18 aylık 

süre, ruhsat sahibinin arama ruhsatını bir yıl daha uzatması için gereken süreyi de içerir. 

Sondaj programının daha kısa sürede tamamlanabileceği durumlarda, ruhsatta kalan 18 

aydan az geçerlilik süresi kabul edilebilir. 
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Türkiye'de faaliyet gösteren ve geçmişte arama faaliyetlerinde bulunan ve işletme 

ruhsatına sahip (örneğin seralarda jeotermal sıcak suyun doğrudan kullanımı için) bir 

jeotermal yatırımcının bu ilave arama faaliyetleri için RPM Programına katılmasına izin 

verilebilir. 

RPM Danışmanı ile birlikte çalışan RPM Birimi, açık ve önceden tanımlanmış bir dizi 

teknik, mali ve kurumsal uygunluk kriterine dayalı olarak Başvuru Sahiplerinin tekliflerini 

inceleyecektir. Bu süreç, Başvuru Sahiplerinin uygun yüzey arama çalışmalarını 

yürütmelerini ve başvurularında belirtildiği gibi kuyu sondaj ve test programını 

tamamlamak için gerekli teknik ve mali kapasiteye sahip olmalarını sağlar.  

1.6.2 RPM Ödemesini Hesaplamak için Kullanılan Kabul Edilebilir Sondaj 

Maliyetleri 

RPM teminatı için başvurular, Başvuru Sahibi arama kuyuları ve kuyu derinliklerindeki 

sondaj hedefleri için en uygun yerleri belirledikten sonra değerlendirilecektir. RPM 

tarafından desteklenen arama sondaj programları, üç adede kadar tam boyutlu üretim 

kuyusu veya üç adede kadar dar çaplı kuyu (slimhole) veya bunların bir kombinasyonunu 

içerebilir. Başarısız bir kuyu açıldığında RPM ödemesini hesaplamak için kullanılan kabul 

edilebilir sondaj maliyetleri, sondaj kulelerinin mobilizasyonu ve demobilizasyonunu, 

kırıntı analizlerini, kuyu kayıtlarını, kuyu testlerini ve çevresel yönetim maliyetlerini 

içerebilir. Arama sondajı için gerekli altyapı maliyetleri (örneğin, erişim yolları, su temini) 

bir KEKM oluşturmayacak ve karşılanmayacaktır. %60 teminat içeren yerlerde, elektrik 

üretimi ve doğrudan kullanım uygulamaları için RPM Danışmanı ve RPM Birimi tarafından 

onaylanan arama etüdü maliyetleri, Bölüm 1.3 ve Bölüm 5.2'de açıklandığı gibi dahil 

edilecektir. 

RPM, KEKM'leri yalnızca yukarıda açıklandığı ve Bölüm 5.2'de daha ayrıntılı olarak 

belirtildiği gibi destekleyecektir.  

Aynı geliştirici, bağımsız projeler oluşturdukları sürece, farklı ruhsat alanlarıyla ilgili 

sondaj programları için birden fazla başvuru sunabilir. 

 

2 Başvuru Prosedürü 

2.1 İki aşamalı süreç 

RPM başvuruları iki aşamalı bir süreçten geçecektir. İlk aşamada Niyet Beyanı (EoI) 

sunulacaktır. Bu EoI'ler, Bölüm 2.3'te belirtildiği gibi değerlendirilecektir. EoI 

değerlendirmesi, Başvuru Sahibinin potansiyel olarak gelecek vaat eden bir uygulaması 

olup olmadığını ve İş Planı bağlamında sondaj programının uygulanabilir olup olmadığını 

belirlemek için kullanılacaktır. İkinci aşamada, Başvuru Sahipleri kısa listeye alınacak ve 

bu Faydalanıcı El Kitabında belirtilen kriterler doğrultusunda tam bir teklif hazırlamaya 

davet edilecektir. Teklifin tamamı, aşağıda Bölüm 3'te açıklandığı gibi puanlanacak ve 

sıralanacaktır.   

2.2 Niyet Beyanı Çağrısı 

Niyet Beyanı resmi EoI çağrısının yayınlanmasından sonra 37 gün içinde (26.01.2021 

Salı ile 05.03.2021 Cuma arası) kabul edilecektir. EoI çağrısı ve değerlendirmesi 

sonucunda en az on iki (12) geçerli EoI’ler kısa listeye alınacaktır.  Kısa listeye alınmış 

EoI’ler, bir Faydalanıcı Sözleşmesi’nin yürütülmesi üzerine ortaya çıkan RPM'ye girişin 
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değerlendirilmesi için tam bir teklif hazırlamaya davet edilecektir. RPM ve Faydalanıcılar9 

arasındaki RPM teminatı Faydalanıcı Sözleşmelerinin toplam sayısı, meydana gelebilecek 

başarısız kuyuların beklenen sayısını ve değerini (ikinci turda yaklaşık altı (6) proje) 

karşılamak için mevcut toplam bütçe ile sınırlandırılacaktır. 

İkinci RPM EoI çağrısı için RPM Döngüsü ve tam teklif başvuru turu Şekil 3'te 

gösterilmektedir. 

 

Şekil 3 - RPM Döngüsü - İkinci uygulama turu. Niyet Beyanı çağrısı 26.01.2021 tarihinde yapılacak 
İstişare Çalıştayı sonrasında ilan edilecek ve açılacaktır 

Niyet Beyanları ve başvurular, RPM Web Sitesi aracılığıyla veya özel bir e-posta adresi 

(aşağıya bakınız) aracılığıyla yapılacaktır, ardından RPM Birimi ve RPM Danışmanı 

belirtilen değerlendirmeleri gerçekleştirecektir. 

İkinci RPM turunda, başvuru sahibinin Niyet Beyanı, başvuru sahibinin RPM Programı 

katılımına hak kazanabileceğini ve bir Faydalanıcı Sözleşmesi yapabileceğini 

göstermelidir. Başvuru sahibinin jeotermal programının ve genel niteliklerinin 

gösterilmesi, soruları cevaplayarak ve istenen verileri (mümkün olan en geniş ölçüde) 

Niyet Beyanı Şablonunda belirtildiği gibi sağlayarak gerçekleştirilecektir.10 Başvuru 

sahiplerinin, kısa listeye alınmalarını sağlamaya yardımcı olmak için Niyet Beyanı 

Şablonunda tanımlananlara ek olarak herhangi bir ilgili bilgiyi sağlamaları teşvik edilir.  

 
9En kötü durum RPM ödemesi, RPM'ye girmesine izin verilebilecek her ilave nitelikli başvuru sahibi için 

hesaplanacak ve ardından yeni başvurular, RPM hibe fonunun tükenme olasılığına dayalı olarak kısıtlanacaktır. 

İkinci turda, her biri 4 milyon ABD Dolarına varan altıya kadar başvuruya izin vermekteyiz, bu da RPM fonu 

büyüklüğünde olması beklenen teorik olarak maksimum 24 milyon ABD Doları tutarında ödeme yapılmasını 

sağlamaktadır.  
10 Niyet Beyanı şablonu RPM web sitesinde yayınlanacaktır. 

İstişare Çalıştayı 
Düzenlenmesi

•1 gün (takvim günü)

•26.01.2021 Salı

Niyet Beyanı periyodu

•37 gün

•05.03.2021 Cuma

Niyet Beyanı 
Değerlendirmesi ve 
kısa liste

•26 gün

•31.03.2021 Çarşamba

Başvuru Çalıştayı ve 
Koruma Eğitimi 
Düzenleyin

•2 gün (takvim günü)

•02.04.2021 Cuma

Başvuru periyodu 

•42 gün

•14.05.2021 Cuma

Başvuruların 
değerlendirme süreci 
ve taslak sözleşmelerin
hazırlanması

•84 gün

•06.08.2021 Cuma

Seçilen faydalanıcıların 
ve anlaşmaların 
onaylanması

•28 gün

•03.09.2021 Cuma

Dünya Bankası onay 
süreci ve Bildirim

•63 gün

•05.11.2021 Cuma

Müzakereler

•56 gün

•31.12.2021 Cuma

Onay ve İmza

•28 gün

•28.01.2022 Cuma

Kuyuların sondajı ve 
test edilmesi + 
raporların ve taleplerin 
gönderilmesi

•308 gün

•02.12.2022 Cuma

Mutabakat ve Kapatma

•28 gün

•30.12.2022 Cuma
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Genel olarak, başarılı başvuru sahiplerinin Niyet Beyanı Şablonunda daha ayrıntılı olarak 

belirtildiği gibi aşağıdaki yeterlilik kriterlerini karşılayacaklarını göstermeleri 

gerekecektir. 

1. Geçerli bir arama ruhsatına, izinlerine ve sertifikalarına sahip olunması. 

2. Jeolojik, jeofizik ve jeokimyasal arama dahil olmak üzere yüzey araştırmalarının 

gerçekleştirilmesi. Yukarıda da belirtildiği gibi, %60 teminat alanına sahip 

alanlarda yüzey arama çalışmalarının maliyeti ve doğrudan kullanım 

uygulamaları öneren projeler KEKM'ye dahil edilebilir. 

3. İlk Kavramsal Jeotermal Sistem Modelini oluşturulması (basit veya kapsamlı) 

4. Sondaj hedefleri (derinlik, debi, sıcaklıklar), kuyu tipleri (sığ/derin ve 

dikey/yönlü) ve kavramsal kuyu tasarımının seçilmesi. 

5. Bir İş Planının hazırlanması. 

6. RPM web sitesinde bulunan TKYB formunun doldurulması. 

Çevresel açıdan sürdürülebilir jeotermal kullanım, gelecekteki jeotermal gelişimin temel 

hedeflerinden biri olduğundan, başarılı kuyulardan beklenen CO2 emisyonlarının 540 g 

CO2/kWh şebeke emisyon faktörünün altında olması gerekir.11 

Niyet Beyanı aşağıdaki bilgilerin mevcut olduğunu göstermelidir:12 

• Jeotermal - Teknik (Ek 2 bakınız): 

o Kavramsal model (yukarıdaki 2. Nokta bakınız) ve kavramsal modeli 

geliştirmek için kullanılan verilerin listesi. 

o Sondaj planı (yukarıdaki 4. Nokta bakınız) 

o Önceki sondaj deneyimlerini ve anahtar uzmanların özgeçmişlerini 

gösteren referanslar. 

o Halihazırda arama kuyuları varsa, bu kuyulardan gelen bilgilerin bir 

göstergesi. 

• İş planı: 

o Faydalanıcının konsorsiyumunun veya Ortak Girişimin yapısı: 

Faydalanıcının tanımı.  

▪ Burada bilançolar, kar/zarar tabloları ve gelir tabloları gibi son 

3 yıla ait mali tabloların sunulması talep edilmektedir.  

▪ Bu önerilen özel amaçlı kuruluş ve bunun ait olduğu grup için 

sunulmalıdır. 

o Doğrudan kullanım tesisleri veya enerji santralleri için sondaj planının 

fizibilitesi. Bu fizibilite, aşağıdaki verileri içermelidir: 

▪ Doğrudan kullanım için MWth ve enerji üretimi için MWe 

cinsinden kuyu başına hedef çıktı. 

▪ Mevcut veya planlanan diğer jeotermal arama kuyularına 

yakınlık. 

▪ Üretim ve önerilen reenjeksiyon kuyularının sayısı. 

▪ RPM kapsamında beklenen kuyu sayısı. 

▪ Kuyu başına ortalama yatırım maliyeti. 

▪ Santral veya doğrudan kullanım tesisinin toplam yatırım 

maliyeti. 

▪ Yıllık bazda işletme maliyetleri. 

▪ İlk 10 yıl ve 11. yıldan itibaren ortalama tahmini satış fiyatı. 

▪ Toplam yatırım maliyetlerine taahhüt edilecek öz sermaye 

yüzdesi. 

▪ Beklenen IRR ve NPV (%8 iskonto oranında). 

o Herhangi bir ön fizibilite çalışması veya sosyo-ekonomik analiz 

mevcutsa, başvuru sahibi nihai raporları sunmalıdır. 

 
11 Sadece çok kısa süreli akış testinin (birkaç gün) daha yüksek CO2 çıktısını ortaya çıkardığı durumda, bu tür 

sonuçların uzun vadeli emisyonu temsil etme olasılığının ne kadar olduğu tahmin edilmelidir. CO2 çıktısının 

başlangıçta çok yüksek olabileceği, ancak genellikle hızla azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle, uzun vadeli (birkaç 

hafta) akış testi mümkün olmadıkça, ilk CO2 tahminleri geçici olarak alınmalıdır. 
12 Niyet Beyanı çağrısı ve Niyet Beyanı şablonu RPM web sitesinde bulunabilir. 



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 16 (168) 

• Önlemler: 

o Çevre sorunları: 

▪ Türk Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği (Resmi Gazete 

Tarihi: 25.11.2014 No. 29186l) Ek II'ye göre ve Dünya Bankası 

Çevresel ve Sosyal Koruma Politikaları altında Kategori B 

Projesi olarak sınıflandırılmış olan Proje Durumu hakkında bilgi. 

▪ Kültürel miras alanlarına yakınlık. 

▪ Ulusal ve uluslararası standartlara göre korunan 

alanlara/hassas habitatlara yakınlık. 

▪ Yerleşim yerlerine yakınlık (konut, ticari ve kamu). 

▪ Su kaynaklarına, sulama yapılarına ve yeraltı suyu ve yüzey 

suyu için belirlenmiş su temin bölgelerine yakınlık. 

o Sosyal sorunlar: 

▪ Arazi temelli geçim kaynakları ile ilgili olarak arazi kullanım 

durumu; tarımsal amaçlı kullanım ve benzeri. 

▪ Arazi edinim ihtiyaçları (gönüllü satın alma veya kamulaştırma 

aranıp aranmayacağı) 

▪ Arazinin projeden etkilenen kişi ve topluluklar tarafından 

mevcut ve yakın zamandaki kullanımı. 

2.3 Niyet Beyanlarının Değerlendirmesi 

Niyet Beyanları aşağıdaki adımların uygulanmasıyla değerlendirilecektir. 

İlk olarak, EoI’ler, ruhsatlar, izinler (ayrıntılar için Ek 1’e bakınız) ve sertifikalar (Tablo 

3'teki madde 1 ve 2) dahil olmak üzere istenen belgelerin tamam olup olmadığı yönünde 

değerlendirilecektir (Tablo 3'teki "ilk tarama" bölümüne bakınız). Eksik başvurular 

reddedilecek ve Niyet Beyanı aşamasında kısa listeye alınmayacaktır.  

TKYB -RPM Danışmanının desteği ile- projeleri Türk mevzuatına göre ve Başvuru 

Sahibinin kurumsal kapasitesi açısından değerlendirecektir. Niyet Beyanı fazı sırasında, 

TKYB, Dünya Bankasının genel kural ve yönetmeliklerine uygunluk açısından için Niyet 

Beyanlarını inceleyecektir.  Şirketlerin belirlenen işteki yeterliliği ile ilgili Hukuki, Mali ve 

Ticari durumları ile işletmenin geçmiş dönem işleri ile ilgili çeşitli güvenilir bilgi 

kaynaklarının incelenmesine dayalı olarak değerlendirilecektir. 

İkinci olarak, Niyet Beyanı değerlendirme süreci, Başvuru Sahibinin önerilen sondaj 

yerini üç açıdan değerlendirilmesiyle devam edecektir: 

1. Jeotermal - teknik 

2. İş Planı 

3. Çevresel ve Sosyal Önlemler 

EoI'ye dahil edilen (ön) yüzey araştırması ve kavramsal modelleme, ruhsat alanında 

uygulanabilir bir jeotermal kaynağın varlığının olumlu bir göstergesini doğrulamak için 

gözden geçirilecektir. Değerlendirme sürecinin bu adımı, Başvuru Sahibinin programının 

iki ana yönüne odaklanacaktır: a) yüzey arama verilerine dayalı kavramsal modellerin 

güvenilirliği ve b) iş planında açıklandığı gibi jeotermal enerjinin kullanım amacı.  

Jeoloji arama verilerinin İş Planında tanımlanan kullanımı karşılayan uygun bir kaynağın 

varlığını desteklemediği projeler için Niyet Beyanları bu aşamada reddedilecektir. 

Üçüncü olarak, İş Planının uygulanabilirliği, sondaj planını finanse etme kabiliyetleri de 

dahil olmak üzere, başvuru sahibinin belirlenen kullanımları ve finansman gücüne dayalı 

olarak sondaj planının fizibilitesini doğrulamak için gözden geçirilecektir. 
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Dördüncü olarak, önerilen yerin gerekli çevre izinlerini almak için uygun olma olasılığı 

dikkate alınacaktır. Ayrıca, Başvuru Sahipleri, çevresel ve sosyal konuların projenin 

başlangıcından itibaren uygun şekilde uygulanacağını ve yönetileceğini göstermelidir. 

 

Şekil 4 - Niyet Beyanı (EoI) değerlendirme sürecindeki adımları gösteren akış şeması 

 

3 Tam teklifler için Değerlendirme Kriterleri 
Niyet Beyanı değerlendirme sürecinin sonunda, en az 12 başvuranın kısa listeye alınması 

ve tam bir teklif sunması beklenmektedir. Kısa listeye giren adaylar, tam bir teklif 

geliştirmek için gereken hususlar konusunda kendilerine rehberlik edecek özel bir eğitim 

çalıştayına davet edileceklerdir. Çalıştay aynı zamanda, ilk RPM başvuru turunda uzun 

bir süreç olarak gösterilen ÇED İzni için etkin bir başvuruya götüren adımları belirlemeye 

hizmet edecektir.  

RPM programının bir Faydalanıcısı olmanın değerlendirilmesi için, kısa listeye giren 

başvuru sahibine, sunma fırsatı verilen tam teklifin gereksinimlerinin ana hatları bu 

bölümde sunulmaktadır.  Bu bölüm bağlamında "başvuru" ve "teklif" kelimeleri aynı 

anlama gelmektedir. 

3.1 Tam tekliflerin içeriği 

Aşağıdaki tablo, Başvuru Sahibinden RPM'ye sunması istenecek tam tekliflerin içeriğini 

tanımlamaktadır (Tablo 3). Bu gereksinimler Bölüm 3 Değerlendirme Kriterlerinde daha 

ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunlar İngilizce (tercihen) veya Türkçe olarak sunulabilir.13 

 
13 Niyet Beyanı çağrısı da Türkçeye ve ayrıca tam teklif başvuru dosyası için FS tercüme edilecektir. 

İlk 
Değerlendirme 
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Tablo 3 - RPM'ye yönelik tam tekliflerin içeriği 

Madde Gereksinim 

1 
Başvuru Sahibinin Şirket ana sözleşmesi. Ortak girişimler söz konusu 

olduğunda, tüm ortakların Şirket ana sözleşmelerini sunması gerekir. 

2 
Proje için gerekli izinler, lisanslar (arama ruhsatları dahil) (ayrıntılar için Ek 

1'e bakınız). 

3 
Programa katılım için RPM gerekliliğini karşılayan yüzey arama bilgileri ve 

verileri (ayrıntılar için Ek 2'ye bakınız). 

4 
Kavramsal model ve kaynak kapasite değerlendirmesi (Ek 3'teki ayrıntılara 

bakınız). 

5 

Jeotermal enerjinin nasıl kullanılacağını ve bu planı karşılamak için gerekli 

jeotermal kaynak enerji gereksinimlerini gösteren profesyonelce 

hazırlanmış bir İş Planı (Bölüm 3’e bakınız). 

6 

Maliyet tahminleri ve kullanılacak sondaj kuleleri için teknik şartnameler de 

dahil olmak üzere arama kuyuları için profesyonelce hazırlanmış bir sondaj 

ve test programı (Bölüm 5 ve Ek 4 ve 5’e bakınız). 

7 
RPM fonlarının Faydalanıcısı olacak tüzel kişiliğin mali ve yönetim belgeleri 

ile tüzel kişiliğin karşı karşıya olduğu yükümlülüklerin açıklanması. 

8 
Çevresel ve Sosyal Önlemler: uygulanabilir çevresel ve sosyal etki 

çalışmaları ve yönetim planları (Ek 9 ve sonrası bakınız) 

9 

Anahtar uzmanlar ve referanslar da dahil olmak üzere, projenin başarılı 

yönetimiyle ilgili olduğu için tüzel kişiliğin teknik kapasitesinin beyanı (Ek 

6’ye bakınız). 

10 
TKYB Başvuru Formları (rpmjeoturkiye.com web sitesinde yayınlandığı 

şekliyle) 

 

RPM'ye sunulan veriler, PDF, Word, Powerpoint, Excel formatında veya taranmış şekil ve 

metin gibi dijital formda olmalıdır. Tüm belgeler, RPM web sitesindeki bir bağlantı yoluyla 

veya lise.RPMproject@gmail.com aracılığıyla teslim edilecektir. Dijital olarak 

taranmadıkça kağıt belgeler kabul edilmez. 

Türkçe olan ana dokümanların taslak olarak İngilizce’ye çevrilmiş olması zorunlu 

olmamakla birlikte faydalı olacaktır. 

Yukarıdaki Tablo 3'e uygun olarak, aşağıdaki bölüm, programa kabulün değerlendirilmesi 

için RPM'ye sunulacak tam tekliflerin içeriğini ve bunların değerlendirileceği süreci 

tanımlamaktadır. 

3.2 Teklif değerlendirmesi: Uygulanabilir projelerin 

puanlanması ve sıralaması 

Tekliflerin değerlendirilmesinde, yukarıdaki Tablo 3'te listelenen 3 ila 9 arasındaki 

maddeler kullanılacaktır. Başvurulara her kategori için aşağıda ayrıntıları verildiği gibi 

puanlar verilecektir. Teklif değerlendirme sırasında başvurular öncelik sırasına göre 

sıralanacak ve en yüksek öncelik, toplam puanı en yüksek olan başvuruya verilecektir. 

RPM ikinci ihale turunda, en yüksek toplam puana (70 olan asgari toplam puanın 

üzerinde) sahip olan en yüksek dereceli 6 başvuru seçilecek ve RPM Faydalanıcı 

Sözleşmesi müzakeresi için davet edilecektir. Değerlendirme süreci, Şekil 5'te (aşağıda) 

şematik olarak gösterilmiştir.  

http://www.rpmjeoturkiye.com/
mailto:%20lise.RSMproject@gmail.com
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Şekil 5 - Tekliflerin değerlendirme süreci 

Teklifler, aşağıdaki bilgi kategorilerinin her biri için açıklanan puanlama ve sıralama 

protokolü kullanılarak değerlendirilecektir: 

• Jeoloji arama verileri ve ortaya çıkan kavramsal model 

• Sondaj programları ve kuyu tasarımları 

• Mali ve maliyet tahminleri dahil iş planı 

• Önlemler: Çevresel ve Sosyal Sorunlar 

• Başvuru Sahiplerinin veya danışmanlarının deneyimleri ve özgeçmişleri 

• Lisans bölgesi 

Altı bilgi kategorisinin her biri ayrı ayrı değerlendirilecek ve 0 ile 100 arasında bir puan 

verilecektir.  

Tablo 4 - Uygulanabilir jeotermal kaynakları sunan uygulamaların değerlendirilmesi ve sıralaması, 
tabloda listelenen beş kategoriye dayalı olacaktır. Değerlendirme sürecindeki her kategorinin ağırlığı 
da tabloda sunulmaktadır. 

Madde Kategori Ağırlık % 

1 Jeoloji arama araştırmaları ve kavramsal model 25 

2 Sondaj programı ve kuyu tasarımı 15 

3 Mali ve maliyet tahminleri dahil İş Planı 20 

4 Çevresel ve sosyal önlemler 20 

5 
Başvuru Sahibi veya danışmanlarının deneyimleri ve 
özgeçmişleri 

15 

6 Lisans bölgesi 5 

 

Her bir başvuru için toplam puan, her bilgi kategorisi için verilen puanı (0'dan 100'e) 

alarak, söz konusu kategori için Tablo 4 ve Şekil 5'te gösterildiği gibi ağırlıklı yüzdeyle 

çarptıktan sonra, toplam başvuru puanını elde etmek için altı kategorinin ağırlıklı 

Lisans Bölgesi 
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puanlarını toplamak suretiyle elde edilecektir. Toplam puanı 70 ve üzerinde olan 

başvurular, diğer başvurulara göre öncelik sırasına alınacaktır. En yüksek dereceli 6 

Başvuru Sahibi, başarılı bir kuyuyu ölçmek için kullanılacak enerji çıktı kriterlerinin de 

belirlenmesini içerecek olan RPM müzakere sürecine devam edecektir. Bu aşamada 

reddedilen başvurular, gelecekteki başvuru turları için uygun olmaya devam edecektir. 

Aşağıdaki bölümler, yukarıdaki Şekil 5'te tanımlanan altı bilgi kategorisinin her birinin 

puanlanması ve sıralanması için teklif değerlendirmelerini tanımlar. 

3.2.1 Jeoloji arama verileri ve kavramsal modeller (%25) 

RPM, jeotermal kaynağın farklı kullanım alanları ve farklı kaynaklar için uygun 

olduğundan, ilgili arama verileri projeler arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle, 

kullanılan yöntemlerin uygunluğu her durum için ayrı değerlendirilecektir. Tablo 5'te 

listelenen öğeler Jeoloji verileri ve ortaya çıkan kavramsal modeli değerlendirmek ve 

puanlamak için kullanılacaktır. Tablodaki 2. madde, “Yüzey arama çalışmalarının 

eksiksizliği”, bir veya daha fazla Jeoloji disiplininde önemli yöntemler eksikse 

değerlendirme için kullanılacaktır (Ek 2’ye bakınız). Veri kalitesi (3. madde) mümkün 

olduğunda değerlendirilecektir. Kavramsal modellerin kalitesi (4. madde), modellerin 

veri yorumuna ve tamlığına göre değerlendirilecektir. Kavramsal model, Ek 3'te 

listelenen ve daha ayrıntılı olarak açıklanan maddeleri ele alacaktır. Kaynak 

değerlendirme çalışmalarının incelenmesi, kullanılan varsayımlara dayalı olacaktır. 

Bazı Niyet Beyanlarında potansiyel olarak uygulanabilir bir kaynağın varlığını 

gösterebilecek asgari yüzey araştırması ve modelleme verilerinin içerildiği ancak belirli 

çalışmaların eksik olabileceği tahmin edilmektedir.  Bu koşullar altında ve Başvuru 

Sahibinin talebi üzerine, RPM Danışmanı, bir jeotermal kaynak bulma olasılığını 

desteklemek için gerekli ilave yüzey araştırması ve çalışma gereksinimlerini belirlemek 

için Başvuru Sahibi ile birlikte çalışacaktır. Bu koşullar altında, Başvuru Sahibi, teklifin 

sunulduğu tarihe kadar ilave yüzey araştırması ve çalışmaları yapmayı seçebilir, bu da 

teklif değerlendirmelerinde Başvuru Sahibinin daha yüksek puan almasını sağlayabilir. 

Bu ilave çalışmaların maliyetleri Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetlerinin bir parçası olarak 

kabul edilecektir (ayrıntılar için Bölüm 5.2’ye bakınız).  

Tablo 5 - Jeoloji arama ve kavramsal modeller bölümünde değerlendirilecek maddeler. 

No Değerlendirilecek maddeler Puanlar 

1 Kullanılan arama yöntemlerinin uygunluğu 20 

2 Yüzey arama çalışmalarının eksiksizliği 20 

3 Veri kalitesi 20 

4 
Kavramsal modellerin kalitesi ve sondaj hedeflerinin 

uygulanabilirliği 
30 

5 Ön kaynak değerlendirmeleri 10 

3.2.2 Sondaj programları ve kuyu tasarımları (%15) 

Kuyu tasarımı ve sondaj programları için gereksinimler Bölüm 5'te belirtilmiştir. Sondaj 

programlarının ayrıntılı ve sektördeki en iyi uygulamalara uygun olması gerekir, örneğin 

Yeni Zelanda Standardı, 2015: Derin jeotermal kuyular için uygulama kodu (Standartlar 

Yeni Zelanda, Wellington, Yeni Zelanda, 102 s.). İlave olarak, Başvurular sondaj 

ekipmanı için teknik özellikleri de içerecektir. Tablo 6'da listelenen maddeler, sondaj 

programlarını ve kuyu tasarımlarını değerlendirmek ve puanlamak için kullanılacaktır 

(sondaj programı hakkında daha fazla ayrıntı için ayrıca Ek 4'e bakın). 



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 21 (168) 

Tablo 6 - Sondaj programları ve kuyu tasarımları bölümünde değerlendirilecek maddeler 

No Değerlendirilecek maddeler Puanlar 

1 Kuyu tasarımı ve tasarımın uygulanabilirliği 30 

2 Kuyu tasarımına dayalı teçhizat gereksinimleri 10 

3 Sondaj programı (tahmini sondaj süresi ve sondaj sıvısı programı 
dahil) 

30 

4 Kuyu test tasarımı ve kuyu test programı  30 

 

3.2.3 Finansman ve maliyet tahminlerini içeren İş Planı (%20) 

Başvuru Sahibinin İş Planını değerlendirmek için, aşağıdakileri içeren üç farklı İş Planı 

türü için kriterler tanımlanmıştır:  

• Mevcut Bir İşletmede Kullanılmak Üzere Doğrudan Kullanılan Jeotermal Enerji 

• Yeni Bir İşletmede Kullanılmak Üzere Doğrudan Kullanılan Jeotermal Enerji 

• Şebekeye Bağlı Elektrik Üretimi için Jeotermal Enerji 

Aşağıdaki gereksinimler ve derecelendirme standartları her İş Planı türü için geçerli 

olacaktır.  

3.2.3.1 Mevcut Bir İşletmeye Hizmet Etmek İçin Jeotermal Enerji: 

Jeotermal enerji kaynağının mevcut bir işletmenin enerji kaynağını değiştirmesi veya 

yardımcı olması durumunda, aşağıdaki bilgiler asgari olarak sağlanmalıdır: 

• Jeotermal enerji üreten mevcut işletmenin resmi adı, şirket yapısı ve pay 

sahipliği (toplam kayıtlı / ödenmiş sermaye ve hisse yapısı dahil).  

• Mevcut işletmenin son 3 yıldaki mali tabloları (31 Aralık tarihli Bilançolar; mali 

yıl için Kâr ve Zarar Tabloları) (varsa, Bağımsız Denetim Raporları 

sağlanmalıdır).  

• Jeotermal enerjinin mevcut işletmeye satılacağını gösteren sözleşme 

düzenlemeleri.  

• Minimum İş Planı gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan asgari teknik 

gereksinimleri. Temel teknik bilgiler (tahminler): entalpi, akış (kg/s), kuyu başı 

basıncı / su seviyesi, tesisin kurulu kapasitesi (MWth), üretim (kWh/yıl). 

• Mevcut işletmenin yetkili bir temsilcisinden, önerilen sözleşme düzenlemelerinin 

ve önerilen Faydalanıcı Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden önce yerine 

getirilmesi gereken tüm koşulların kabul edildiğini gösteren taahhüt mektubu.  

• Jeotermal kaynağı geliştirmek ve mevcut işletme ile önerilen enerji anlaşmasının 

gereksinimlerini karşılamak için gerekli faaliyetleri tanımlayan profesyonelce 

hazırlanmış bir program.  

• Toplam yatırım tutarı (CAPEX), İşletme Giderleri (OPEX) ve Gelir Akışı için 

sahanın işletilmesi ve mevcut işletmeye enerji satışı için Bütçe ve nakit akışı 

projeksiyonları (RPM birimi tarafından sağlanan İş Planı şablonu kullanılarak, 

proje yaşam döngüsü boyunca tüm varsayımlar ve parametreleri içermelidir):  

o Ön Yatırım Maliyeti Tahminleri, AACE yönergelerine göre Sınıf 4 (arazi 

edinimi, inşaat işleri, ekipman, İ&D çalışmaları, 

mühendislik/tasarım/danışmanlık) ve Finansman Planı (sermaye, öz 

sermaye, dahili olarak oluşturulan fonlar) ikameler / yeniden yatırımlar 

(özellikle ekipman / İ&D için) ve Finansman Planı (sermaye / kredi / dahili 

olarak oluşturulan fonlar) da dikkate alınmalıdır  

o Yatırım Projesinin NPV ve IRR'si (NPV hesaplamalarında kullanılacak 

sermayenin fırsat maliyetinin iskonto oranı belirtilmelidir - örneğin reel 

olarak yıllık %8)  
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o Yatırım Projesinin Proforma Kar (- Zarar) Tabloları  

o Yatırım Projesinin Proforma Nakit Akış Tabloları  

o Yatırım Projesinin Finansal Performans Oranları (karlılık, likidite, aktif/borç 

yönetimi, borç servisi teminatı)  

3.2.3.2 Yeni Bir İşletmeye Hizmet Etmek İçin Jeotermal Enerji 

Jeotermal enerji kaynağının olumlu doğrulanması ile yeni bir işletme kurulması 

durumunda, aşağıdaki bilgiler asgari olarak sağlanmalıdır: 

• Önerilen işletme yapısı, önerilen sahiplerin tanımlanması (toplam kayıtlı / 

ödenmiş sermaye ve hisse yapısı dahil) ve sahiplerin hak ve yükümlülüklerinin 

oluşturulduğu önerilen anlaşmalar (veya tüzükler). 

• Önerilen sahiplerin (gerçek kişi olmaması durumunda) son 3 yıl için mali tabloları 

(31 Aralık Bilançoları; Mali yıl için Kar ve Zarar Tabloları) (varsa dış Denetim 

Raporları sunulmalıdır).  

• Jeotermal enerjinin, yeni işletmeye satılacağı önerilen sözleşme düzenlemeleri.  

• Jeotermal geliştirme için asgari iş planı gereksinimlerini karşılamak için gerekli 

olan asgari gereksinimleri (kuyu çıktıları açısından). Bu, doğrudan arama 

sondajının başarı kriterleri ve Bölüm 7'de açıklanan ortalama beklenen kuyu 

çıktısı ile bağlantılıdır.  

• Yeni işletmenin yetkili bir temsilcisinden, önerilen sözleşme düzenlemelerinin ve 

önerilen Faydalanıcı Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden önce yerine 

getirilmesi gereken tüm koşulların kabul edildiğini gösteren taahhüt mektubu.  

• Jeotermal kaynağı geliştirmek ve önerilen İş Planının gereksinimlerini karşılamak 

için gerekli faaliyetleri tanımlayan profesyonelce hazırlanmış bir program. 

• Toplam yatırım maliyeti (CAPEX), İşletme giderleri (OPEX) ve gelir için Bütçe ve 

nakit akış projeksiyonları (RPM birimi tarafından sağlanan İş Planı şablonu 

kullanılarak, proje yaşam döngüsü boyunca tüm varsayımlar ve parametreleri 

içermelidir): 

o Ön Yatırım Maliyeti Tahminleri, AACE yönergelerine göre Sınıf 4 (arazi 

edinimi, inşaat işleri, ekipman, İ&D çalışmaları, 

mühendislik/tasarım/danışmanlık) ve Finansman Planı (sermaye, öz 

sermaye, dahili olarak oluşturulan fonlar) ikameler / yeniden yatırımlar 

(özellikle ekipman / İ&D için) ve Finansman Planı (sermaye / kredi / 

dahili olarak oluşturulan fonlar) da dikkate alınmalıdır  

o Yatırım Projesinin NPV ve IRR'si (NPV hesaplamalarında kullanılacak 

sermayenin fırsat maliyetinin iskonto oranı belirtilmelidir - örneğin reel 

olarak yıllık %8)  

o Yatırım Projesinin Proforma Kar (- Zarar) Tabloları  

o Yatırım Projesinin Proforma Nakit Akış Tabloları  

o Yatırım Projesinin Finansal Performans Oranları (karlılık, likidite, 

aktif/borç yönetimi, borç servisi teminatı)  

3.2.3.3 Şebekeye Bağlı Elektrik Üretimine Hizmet Etmek için Jeotermal Enerji 

Şebekeye bağlı enerji üretimi için kullanılan jeotermal enerji kaynağı durumunda, 

aşağıdaki bilgiler asgari olarak sağlanmalıdır: 

• Jeotermal enerjiyi üretip elektriğe dönüştürecek işletmenin resmi adı, şirket 

yapısı ve pay sahipliği (toplam kayıtlı / ödenmiş sermaye ve hisse yapısı dahil).  

• İşletmenin son 3 yıldaki mali tabloları (31 Aralık tarihli Bilançolar; mali yıl için 

Kâr ve Zarar Tabloları) (varsa, harici Denetim Raporları sağlanmalıdır).  

• Elektrik enerjisinin şebekeye teslim edileceği önerilen teknik ve sözleşmeye 

dayalı düzenlemeler (yani, gerekli herhangi bir iletim, trafo merkezi ve elektrik 
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ara bağlantı gereksinimleri) ve standart YEKDEM kapsamında satılan elektriğin 

teyidi.  

• Minimum İş Planı gereksinimlerini karşılamak için gerekli olan asgari teknik 

gereksinimler. Temel teknik bilgiler (tahminler): entalpi, akış (kg/s), kuyu başı 

basıncı / su seviyesi, tesisin kurulu kapasitesi (MWe), elektrik üretimi (kWh/yıl). 

• Yeni işletmenin yetkili bir temsilcisinden, önerilen sözleşme düzenlemelerinin ve 

önerilen Faydalanıcı Sözleşmesi’nin yürürlüğe girmesinden önce yerine 

getirilmesi gereken tüm koşulların kabul edildiğini gösteren taahhüt mektubu.  

• Önerilen iş planının gereksinimlerini karşılamak için jeotermal kaynağı ve 

elektrik üretim tesisini geliştirmek için gerekli faaliyetleri tanımlayan 

profesyonelce hazırlanmış bir program.  

• Sahanın işletilmesi ve YEKDEM kapsamında elektrik satışı yoluyla jeotermal 

kaynağın araştırılmasıyla başlayan proje için CAPEX, OPEX ve Gelir Akışı için 

Bütçe ve nakit akışı projeksiyonları (RPM birimi tarafından sağlanan İş Planı 

şablonu kullanılarak, proje yaşam döngüsü boyunca tüm varsayımlar ve 

parametreleri içermelidir):  

o Ön Yatırım Maliyeti Tahminleri, AACE yönergelerine göre Sınıf 4 (arazi 

edinimi, inşaat işleri, ekipman, İ&D çalışmaları, 

mühendislik/tasarım/danışmanlık) ve Finansman Planı (sermaye, öz 

sermaye, dahili olarak oluşturulan fonlar) ikameler / yeniden yatırımlar 

(özellikle ekipman / İ&D için) ve Finansman Planı (sermaye / kredi / dahili 

olarak oluşturulan fonlar) da dikkate alınmalıdır  

o Yatırım Projesinin NPV ve IRR'si (NPV hesaplamalarında kullanılacak 

sermayenin fırsat maliyetinin iskonto oranı belirtilmelidir - örneğin reel 

olarak yıllık %8)  

o Yatırım Projesinin Proforma Kar (- Zarar) Tabloları  

o Yatırım Projesinin Proforma Nakit Akış Tabloları  

o Yatırım Projesinin Finansal Performans Oranları (karlılık, likidite, aktif/borç 

yönetimi, borç servisi teminatı)  

3.2.3.4 İlave gereksinimler 

Her İş Planı türü için yukarıda belirtilen gereksinimlere ek olarak ve İş Planı 

tahminlerini desteklemek için aşağıdaki öğelerin kısa bir genel açıklaması istenir: 

a. Enerji Üretim Projeleri için: Kullanılacak enerji dönüştürme tekniğinin 

türünü belirten taslak enerji santrali açıklaması. Açıklamanın olası giriş 

sıcaklığı ve basıncı, soğutma teknikleri, yoğuşmayan gaz uzaklaştırma 

sistemi, enjeksiyon stratejisi ve eğer öngörülüyorsa, üretim sırasında 

olası hafifletici önlemleri dikkate alması gerekir; veya 

b. Jeotermal Doğrudan Kullanım Projeleri için: Isıtma uygulamasının veya 

diğer doğrudan kullanımın taslak açıklaması. Bu, jeotermal kaynaktan 

ısı çıkarmak ve son kullanıcıya tedarik etmek için kullanılacak tekniklerin 

ve ekipmanın tanımlanmasını içermelidir.  Yeniden enjeksiyonlu açık 

veya kapalı döngü sisteminin kullanımına ilişkin temel tasarım 

parametreleri de detaylandırılmalıdır. 

Aşağıdaki Tablo 7'de listelenen bileşenler, sırasıyla doğrudan kullanım ve enerji üretimi 

jeotermal enerji projeleri için iş planı, finansal kapasite ve maliyet tahminlerini 

değerlendirmek için kullanılacaktır. 
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Tablo 7 - Doğrudan Kullanım Projeleri için iş planı gereksinimleri 

Madde Gereksinimler Puanlar 

1 Jeotermal enerjiyi üretecek işletmenin resmi adı, resmi yapısı 
ve sahipliği (toplam kayıtlı / ödenmiş sermaye ve hisse yapısı 

dahil). 

10 

2 Jeotermal enerjiyi satın alacak mevcut işletme için son 3 yıldaki 
mali tabloları (31 Aralık tarihli Bilançolar; mali yıl için Kâr ve 
Zarar Tabloları) (varsa, harici Denetim Raporları sağlanmalıdır).   
Jeotermal enerjiyi satın alacak yeni bir işletme olması 
durumunda, işletmenin nihai ürününün jeotermal kaynağın 

ömrü boyunca karlı olacağını gösteren yeni işletme için açıkça 

tanımlanmış bir iş planı. 

15 

3 Jeotermal enerjinin mevcut işletmeye satılacağı önerilen 
sözleşme düzenlemeleri veya yeni bir işletme olması 
durumunda jeotermal enerji üreticisi ile yeni işletme arasındaki 

sözleşme yapısı ve ilişki. 

10 

4 Jeotermal enerji kaynağının asgari iş planı gereksinimlerini 
karşılaması için gerekli olan teknik gereksinimleri, entalpi, akış 
(kg/s), kuyu başı basıncı / su seviyesi, ısı tesisinin kurulu 
kapasitesi (MWth), ısı üretimi (kWh/yıl)  

10 

5 Mevcut işletmenin yetkili bir temsilcisinden, önerilen sözleşme 
düzenlemelerinin ve önerilen Faydalanıcı Sözleşmesi’nin 
yürürlüğe girmesinden önce yerine getirilmesi gereken tüm 
koşulların kabul edildiğini gösteren taahhüt mektubu 

10 

6 Jeotermal kaynağı geliştirmek ve mevcut işletme ile önerilen 

enerji anlaşmasının gereksinimlerini karşılamak için gerekli 

faaliyetleri tanımlayan profesyonelce hazırlanmış bir program 

15 

7 Toplam yatırım tutarı (CAPEX), İşletme Giderleri (OPEX) ve 
Gelir Akışı için sahanın işletilmesi ve mevcut işletmeye enerji 
satışı için Bütçe ve nakit akışı projeksiyonları (RPM birimi 
tarafından sağlanan İş Planı şablonu kullanılarak, proje yaşam 

döngüsü boyunca tüm varsayımlar ve parametreleri içermelidir)  
 

30 
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Tablo 8 - Enerji Üretimi Projeleri için iş planı gereksinimleri 

Madde Gereksinim Puanlar 

1 Jeotermal enerji ve elektrik gücünü üretecek işletmenin resmi 
adı, resmi yapısı ve sahipliği (toplam kayıtlı / ödenmiş sermaye 
ve hisse yapısı dahil). 

10 

2 YEKDEM rejimi altında jeotermal enerjiden üretilecek enerjiyi 
şebekeye satacak olan yeni işletme için son 3 yıla ait mali 
tablolar (31 Aralık tarihli Bilançolar; Mali yıl için Kar ve Zarar 
Tabloları) (varsa, harici Denetim Raporları sağlanmalıdır).   

15 

3 YEKDEM rejimi altında jeotermal enerjinin şebekeye bağlı enerji 

üretimi yoluyla satılacağı önerilen sözleşme düzenlemeleri. 

10 

4 YEKDEM kapsamında karlı elektrik satışını sağlayacak, kaynağın 
asgari teknik gereksinimleri; entalpi, akış (kg/s), kuyu başı 
basıncı / su seviyesi, tesisin kurulu kapasitesi (MWe), enerji 
üretimi (kWh/yıl)  

10 

5 Yeni işletmenin yetkili bir temsilcisinden, önerilen sözleşme 
düzenlemelerinin ve önerilen Faydalanıcı Sözleşmesi’nin 
yürürlüğe girmesinden önce yerine getirilmesi gereken tüm 
koşulların kabul edildiğini gösteren taahhüt mektubu 

10 

6 YEKDEM gereksinimlerini karşılamak, jeotermal kaynak ve 

enerji santralini geliştirmek için gerekli faaliyetleri tanımlayan 
profesyonelce hazırlanmış bir program 

15 

7 Sahanın işletilmesi ve YEKDEM kapsamında elektrik satışı 

yoluyla jeotermal kaynağın araştırılmasıyla başlayan proje için 
CAPEX, OPEX ve Gelir Akışı için Bütçe ve nakit akışı 

projeksiyonları (RPM birimi tarafından sağlanan İş Planı şablonu 
kullanılarak, proje yaşam döngüsü boyunca tüm varsayımlar ve 
parametreleri içermelidir). 

30 

 

3.2.4 Çevresel ve sosyal önlemler (%20) 

Başvuru Sahiplerinin arama faaliyetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini nasıl 

yöneteceklerini gösteren gelişmiş bir Çevre Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) göstermeleri 

çok önemlidir. Çevre yönetim planı için azami 10 puan verilecektir, arazi edinimi ve ilgili 

sosyal yönetim planı için de azami 10 puan verilecektir.  

Tablo 9 – Çevresel ve sosyal önlemler bölümünde değerlendirilecek maddeler 

No Değerlendirilecek maddeler Puanlar 

1 “ÇED gerekli değil” veya “ÇED olumlu” belgesi almış olmak veya 
Türk mevzuatına göre bu çevre iznini elde etmek için bir plan 
yapmak 

20 

2 Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) geliştirmiş olmak  20 

3 Araziyi Dünya Bankası gerekliliklerine uygun olarak satın almak 
için bir plan/metodoloji belgesine* sahip olmak, yani projeden 
etkilenen kişileri belirlemiş ve bunları tazmin etmek için bir plan 
hazırlamış olmak 

20 

4 Bir iletişim stratejisi/paydaş katılım planı (SEP) geliştirmiş olmak  20 

5 Atık bertarafı, su temini ve su yönetimi için bir plan geliştirmiş 
olmak  

20 

* Proje için hazırlanan ÇSYP, başlangıçta ilgili proje bileşenlerinin arazi ile ilgili etkilerini göstermelidir. ÇSYP 

hazırlığı sırasında, arazi başvuru sahibi tarafından zaten kiralanmış veya satın alınmışsa, ÇSYP bunu açıkça 

belirtmeli ve başvuru sahibi arazinin nasıl satın alındığını/kiralandığını göstermek için bir Harcama Sonrası Sosyal 

Denetim hazırlamalıdır. Araziler henüz ÇSYP hazırlığı sırasında kullanılmak üzere edinilmediyse veya 

kiralanmadıysa, rapor başvuru sahibinin arama amacıyla nasıl arazi edinmeyi planladığını belirtmelidir. Eğer i) 

herhangi bir kamu yararı kararı yoksa ve ii) istekli bir alıcı/satıcı işlemi yapılacaksa, başvuru sahibinden Kısaltılmış 

İskan Eylem Planı (ARAP) hazırlaması istenmez. Ancak, arazinin hukuka uygun olarak kamulaştırılması 

gerekiyorsa; başvuru sahibinden bir ARAP hazırlaması istenecektir. Başvuru sahibinin araziyi kiralamayı planladığı 

durumlarda, kira sözleşmeleri ve arazi sahibi/kullanıcının rızasının gerekçe olarak sunulması gerekecektir. 
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3.2.5 Başvuru Sahibi ve danışmanlarının deneyimleri (%15) 

Başvuru Sahiplerinin (ve/veya danışmanlarının) jeotermal arama, sondaj ve kullanım ile 

uğraşan ve aynı zamanda çevresel ve sosyal konularla ilgili deneyimleri, her 

uygulamadaki bilgilere dayalı olarak değerlendirilecektir (Tablo 10’a bakınız). Başvuru 

sahipleri, Faydalanıcı Sözleşmesi’nin gerekliliklerinin uygulanmasından sorumlu olacak 

bir uzman ekibi sunacaklardır.  Ekip, RPM Birimi ve RPM Danışmanı ile saha faaliyetleri, 

raporlama ve iletişimden sorumlu olacaktır.   

Başvuru Sahibinin ekibi proje ile ilgili uzmanlardan oluşmalıdır. Gerekli rollerin birden 

fazlasından tek bir kişinin sorumlu olması mümkündür (Ek 6’ya bakınız). Her bir başvuru, 

anahtar uzmanlar için özgeçmişler de dahil olmak üzere ekip için önerilen uzmanların bir 

listesini içerecek, ilgili deneyimlerini gösterecek ve benzer projelerdeki deneyimlerinin 

ayrıntılarını sunacaktır. Uzmanlardan biri ekip lideri olarak aday gösterilecektir. İdeal 

ekip oluşumu, deneyimi ve eğitimi Ek 6'da sunulmuştur. 

Tablo 10 - Tablo, deneyim ve ekip kompozisyonunun nasıl değerlendirileceğini göstermektedir 

No Değerlendirilecek maddeler Puanlar 

1 Başvuru Sahiplerinin (ve/veya danışmanlarının) jeotermal arama 
ve çevresel ve sosyal yönetim konusunda özel deneyimi 

30 

2 Anahtar uzmanların ilgili deneyimleri 50 

3 Ekip kompozisyonu 20 

3.2.6 Lisans Bölgesi (%5) 

Aydın, Denizli ve Manisa14 dışında kalan bölgelerde önerilen projelere, jeotermal 

gelişmeyi hızlandırmak için ek %5 puan verilecektir. 

4 Ödeme ve başarı ücretlerinin gösterimi 
Bir kuyunun başarılı/başarısız sayılma kriterleri önceden kararlaştırılarak Faydalanıcı 

Sözleşmesi’nde belirtilecektir. RPM programı, bir kuyunun başarı kriterlerini 

karşılamaması durumunda gerçekleşen Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetlerinin önceden 

tanımlanmış bir yüzdesini kapsayacaktır. Öte yandan, sondaj kuyusu önceden 

belirlenmiş başarı kriterlerini karşılıyorsa, fiili kuyu maliyetlerinin belirli bir yüzdesi de 

başarı ücreti olarak Faydalanıcı tarafından ödenmelidir. Başarı kriterleri Bölüm 7'de 

(Başarı Kriterleri) ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

İkinci tur için başvuru dönemi 26 Ocak 2021'de Niyet Beyanı çağrısıyla başlamaktadır 

ve bunların 05 Mart 2021'e kadar sunulması beklenmektedir. İkinci turda, RPM'deki 

taahhüt edilmeyen bakiyeye göre azami altı (6) projenin desteklenmesi beklenmektedir. 

Bu bölümde, başarısız bir kuyu için RPM ödemesi, başarılı bir kuyu için başarı ücreti ve 

Faydalanıcı Sözleşmesi’nin feshi için gerekli şartlar açıklanmaktadır. RPM programındaki 

tüm olası başarılı ve başarısız kuyu kombinasyonlarının bir özetini veren bir tablo daha 

sonra örnek olarak sunulmaktadır. 

4.1 Başarısız Bir Kuyunun Maliyetlerinin Geri Ödeme Süreci 

Başarısız bir kuyu durumunda, yani başarı kriterlerinin yerine getirilmemesi durumunda, 

RPM programı, ruhsat sahibi tarafından maruz kalınan fiili KEKM'nin önceden 

tanımlanmış bir yüzdesini tazmin edecektir. Söz konusu maliyetlerin RPM ödemesi, 

Faydalanıcı tarafından onaylı harcamaların dokümantasyonu yoluyla kanıtlanması 

gereken gerçekleşen Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetlerine dayanmaktadır. 

Dokümantasyon faturaları için banka havalesi makbuzları ve ödeme makbuzları 

 
14 4. dipnota bakınız. 
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ile banka işlem ekstreleri kabul edilebilir belgelerdir. RPM Birimi tarafından 

kısmi teminat ödemesi için zaman sınırı, TKYB'nin Genel Müdürünün onayı 

altında bu Faydalanıcı Sözleşmesi’nin koşullarına uygun olarak sunulan bir 

ödeme talebinin alınmasından itibaren 10 iş günüdür. Başarı ücreti, TKYB'de 

açılan özel emanet hesabında biriktirilecektir. Kuyu maliyetleri, RPM Birimi 

tarafından onaylanmış harcamaların dokümantasyonu ile ortaya koyulan maliyetlerin 

uzlaştırılması yoluyla izlenecektir. Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetleri (KEKM) Bölüm 5'te 

açıklanmaktadır. Aydın, Denizli ve Manisa15 idari sınırları içinde yer alan projeler için 

gerçekleşen Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetlerinin önceden tanımlanmış yüzdesi %40 ve 

ülkenin diğer yerlerinde bulunanlar için %60 olacaktır. RPM programı, RPM Birimi'nin 

onayı ile 4. ve 5. kuyu açma seçeneği ile standart olarak üç kuyulu arama programına 

dayanmaktadır. RPM Biriminin kararı, ilk üç kuyunun sonuçlarına ve fon mevcudiyetine 

dayalı olacaktır. Başarısız bir 4. veya 5. kuyu durumunda RPM ödemesi, kuyuların 

ülkenin neresinde olduğuna bakılmaksızın gerçekleşen Kabul Edilebilir Kuyu 

Maliyetlerinin %40'ı olarak belirlenmiştir. Beş kuyuya kadar her proje için azami geri 

ödeme 4 milyon Amerikan dolarıdır. RPM Birimi, RPM ödemesinin yetkilendirilmesinden 

sorumludur. Tablo 11,  4. ve 5. kuyu için bir hüküm içeren standart üç kuyulu bir 

programın teminatı ile ilgili ayrıntıları listelemektedir. Şekil 6, RPM'nin coğrafi kapsamını 

göstermektedir. 

Tablo 11 - RPM'den ödeme planı ve başarı ücreti 

Kuyu 

numarası 

Aydın, Denizli, 

Manisa'da seçilen ilçeler 

Diğer iller Başarı 

ücreti 

1 %40 %60 %5 

2 %40 %60 %5 

3 %40 %60 %5 

4 %40 %40 %10 

5 %40 %40 %10 

 

Şekil 6 - RPM'nin coğrafi kapsamı 

 
15 4. dipnota bakınız. 
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Yukarıda belirtilen kriterlere ilave olarak, herhangi bir kuyudan CO2 emisyonunun Temiz 

Teknoloji Fonu gerekliliklerine göre 540 g/kWh'ı geçmemesi gerekmektedir. Bu, Bölüm 

7'de (Başarı Kriterleri) ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. 

4.2 İdare ücreti 

IBRD (Temiz Teknoloji Fonunun Uygulama Ajansı olarak hareket eden) ile TKYB 

arasındaki Temiz Teknoloji Fonu Hibe Sözleşmesinin hüküm ve koşullarına göre, RPM 

Birimi, RPM Birimine RPM Programının yönetim masraflarını (İdare Ücreti) karşılamak 

için Faydalanıcıdan bir defaya mahsus bir ücret tahsil edecektir. İdare Ücreti, 

Faydalanıcının Sondaj Programının tahmini Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetlerinin, Bölüm 

5.2'de belirtilen 0,006 (%0,6) faktörü ile ortaya çıkan vergi yükümlülüğü (BSMV-

Bankacılık ve Sigorta İşlem Vergisi) ile çarpılmasıyla hesaplanacaktır. İdare Ücreti, 

Faydalanıcı Sözleşmesi imzalanmadan önce Faydalanıcı tarafından TKYB Hesabına 

ödenecektir. İdare Ücreti, RPM Programının tamamlanmasının ardından gerçekleşen 

Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetlerine göre düzeltilmeyecektir. Daha fazla ayrıntı için Ek 8’e 

bakınız, Taslak Faydalanıcı Sözleşmesi. 

4.3 Başarı ücreti 

Bir kuyunun, Faydalanıcı Sözleşmesi’nde belirtilen başarı kriterlerine göre 

değerlendirildiğinde başarılı olarak kabul edilmesi durumunda, Faydalanıcı, gerçekleşen 

Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetlerinden %5 (yüzde beş) oranında bir “Başarı Ücreti” 

ödemekle yükümlüdür. Bu sebeple, Faydalanıcı, Faydalanıcı Sözleşmesi’ni imzalamadan 

önce bir teminat mektubu / akreditif sağlayarak veya ödeme yapılmaması durumunda 

çekilebilecek bir emanet hesabı oluşturarak bir başarı ücreti teminatı sağlamalıdır. Başarı 

ücreti teminatının tutarı, Faydalanıcının İş Planında önerilen ve RPM Birimi tarafından 

kabul edilen sondaj maliyetlerine göre hesaplanmaktadır. Başarı ücretinin Faydalanıcı 

tarafından RPM'ye ödenecek olması durumunda, Faydalanıcı, RPM Biriminin yazılı bildirim 

tarihinden itibaren 10 iş günü içinde başarı ücretini ödemelidir. Başarı ücreti, RPM’nin 

yalnızca başarı ücretleri için oluşturulan ayrı bir emanet hesabında tutulacaktır. 

Yukarıda Bölüm 4.1'de açıklandığı şekilde, standart üç kuyulu bir programın Faydalanıcı 

Sözleşmesi, 4. ve 5.kuyuya sahip olma opsiyonu sağlayan bir hükme sahiptir. 

Faydalanıcının sondaj programını genişletmek için yaptığı başvurunun, RPM Birimi 

tarafından olumlu değerlendirilmesi durumunda, Faydalanıcı, başarı ücreti teminatını 

güncellemelidir. Bu nedenle oluşacak, kuyu 4 ve 5 için başarı ücreti, gerçekleşen Kabul 

Edilebilir Kuyu Maliyetlerinin %10'u tutarındadır. Tablo 11, Faydalanıcının başarılı 

kuyular için ödemesi gereken başarı ücretini listelemektedir. 

Akış testi, 540 g/kWh'den yüksek CO2 emisyonuna yol açarsa, başarı ücretinden feragat 

edilerek program sona erdirilir (başarı kriterlerinin daha fazla ayrıntısı için Bölüm 7'ye 

bakınız). 

4.4 Faydalanıcı Sözleşmesi’nin sonlandırılması 

Aşağıdaki durumlar Faydalanıcı Sözleşmesi’nin sonlandırılması sürecini başlatacaktır: 

• İki başarısız kuyunun sondajı, 

• RPM ödemesinin 4 milyon Amerikan dolarına ulaşması, 

• Sıvıda CO2 konsantrasyonunun, 540 g/kWh'den fazla emisyona neden olması 

(Bölüm 7’ye bakınız), 

• Faydalanıcının, uyumsuzluk nedenleri tam olarak gerekçelendirilmeksizin, 

Faydalanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen programa uymaması, 
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• Faydalanıcının Dünya Bankası Yolsuzlukla Mücadele İlkelerine16 ve Türk 

mevzuatına uymaması, 

• Faydalanıcının, sondaj kuyusunun tamamlanmasından sonra ve bir sonraki 

kuyuda sondaj başlamadan önce Faydalanıcı Sözleşmesi’ni sonlandırma hakkını 

kullanmak istemesi, 

Tablo 12, bir ila beş kuyu sondajı yapılacağı varsayılarak, RPM programının potansiyel 

sonuçlarına genel bir bakış sunmaktadır. Toplamda 30 olasılık belirlenmiştir. Tabloda 

başarılı bir kuyu: “S” ve başarısız bir kuyu: “U” olarak etiketlenmektedir. Kırmızı 

doldurulan hücreler, Faydalanıcı Sözleşmesi’nin iki başarısız kuyu nedeniyle durduğunu, 

boş bırakılan hücreler ise Faydalanıcının kendi değerlendirmesi ve kendi nedenleriyle 

durduğunu gösterir. 

Tablo 12 - Bir RPM sondaj projesinde meydana gelebilecek başarılı ve başarısız kuyuların 
potansiyel kombinasyonunun gösterimi 

Kombinasyon Kuyu 1 Kuyu 2 Kuyu 3 Kuyu 4 Kuyu 5 

1 S         

2 U         

3 S S       

4 S U       

5 U S       

6 U U       

7 S S S     

8 S S U     

9 S U S     

10 S U U     

11 U S S     

12 U S U     

13 S S S S   

14 S S S U   

15 S S U S   

16 S S U U   

17 S U S S   

18 S U S U   

19 U S S S   

20 U S S U   

21 S S S S S 

22 S S S S U 

23 S S S U S 

24 S S S U U 

25 S S U S S 

26 S S U S U 

27 S U S S S 

28 S U S S U 

29 U S S S S 

30 U S S S U 

S Başarılı kuyu     

U Başarısız kuyu     

  RPM Sözleşmesi iki başarısız kuyu nedeniyle durur 

 

5 Kuyu tasarımı ve sondaj programları 
Profesyonelce hazırlanmış ve ayrıntılı bir Sondaj Programı ve Kuyu Tasarımı, herhangi 

bir RPM uygulamasının önemli bir bileşenidir. Kuyu tasarımı ve sondaj programı sahadaki 

fiili duruma, altyapıya, çevresel konulara ve arama/işletme ruhsatına uygun olmalıdır. 

 
16 Şu adresten ulaşılabilir: https://ppfdocuments.azureedge.net/3682.pdf  

https://ppfdocuments.azureedge.net/3682.pdf
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İlgili maliyetler İş Planına ve maliyet analizine yansıtılmalıdır (İş Planı gereksinimleri, 

Bölüm 3.2.3’e bakınız). 

5.1 Kuyu tasarımı ve sondaj programları 

Kuyu tasarımı ve sondaj programı, sektörün en iyi uygulamalarına göre detaylandırılmalı 

ve hazırlanmalıdır (örneğin, Yeni Zelanda Standardı, 2015: Derin jeotermal kuyular için 

uygulama kodları, Wellington, Yeni Zelanda, 102 s.). Yeni Zelanda Uygulama Kodları 

dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır ve jeotermal sondajda endüstri standardı 

olarak kabul edilmektedir. Kod, özellikle yüksek sıcaklıklar için jeotermal rezervuarlara 

giren kuyuların güvenli sondajını (hem personel hem de çevre güvenliği için) ve 

işletilmesini sağlamak için gerekli tasarım ve çalışma uygulamalarına yönelik standartları 

belirler. Jeotermal geliştirme alanındaki uzun, uluslararası deneyime dayanmaktadır. 

Kod, kuyuların tasarımı, jeotermal kuyuların sondajı ve operasyon için rehberlik sağlar 

ve sondaj sahasının, sondaj ekipmanının, aletlerin ve malzemelerin hazırlanmasını içerir. 

Sondaj programının yürütülmesi bir sondaj sözleşmesinin yürürlükte olmasını gerektirse 

de RPM Programına başvuru için bir sondaj sözleşmesinin imzalanmış olması gerekliliği 

bulunmamaktadır. 

Ek 4, sondaj yapılacak kuyu tipine bakılmaksızın, bir Sondaj Programı belgesinde ele 

alınması gereken kalemlerin genel bir listesini içerir. Sondaj yapılacak kuyu tipine ve 

sondaj yapılacak jeotermal kaynağın özelliklerine bağlı olarak, listelenen maddelerden 

bazılarının uygulanabilir olmadığı durumlar olabilir. 

5.2 Sondaj Programı ve Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetine 

Genel Bakış 

Başvuru sahipleri, önerdikleri sondaj programlarının maliyetlerini, standart sondaj 

maliyet kalemleri için maliyet yapısının dağılımını belirten Ek 4'te verilen Kuyu Maliyet 

Rehberi uygun olarak tahmin edeceklerdir. 

Kuyu Maliyet Yönergeleri, farklı kuyu çapları ve derinlikleri için listelenen öğeler için 

tahmini izin verilen maliyet yüzdesini ana hatlarıyla belirtir. RPM Birimi ve Faydalanıcı 

arasında Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetleri (KEKM) üzerine yapılacak bir anlaşma, Kuyu 

Maliyet Yönergeleri yüzdelerini referans olarak alacak ve önemli farklılıklar varsa, 

Başvuru Sahibinin maliyet değişikliklerini açıklaması ve gerekçelendirmesi gerekecektir. 

RPM Birimi maliyet projeksiyonunu kabul edilebilir bulursa, bu projeksiyon Faydalanıcı 

Sözleşmesi’nin bir parçası olarak dahil edilecektir. RPM Birimi ile Faydalanıcı arasında, 

üzerinde anlaşmaya varılan azami değerleri aşan herhangi bir maliyet, Kabul Edilebilir 

Kuyu Maliyeti olarak kabul edilmeyecek ve başarısız bir kuyu için geri ödemeye tabi 

olmayacaktır. Kuyu Maliyet Yönergeleri, projenin yürütülmesi sırasında endeksleme ve 

maliyet güncellenmesi amacıyla periyodik olarak gözden geçirilecektir.  

Kabul Edilebilir Kuyu Maliyeti olarak belirlenen ancak Kuyu Maliyet Yönergelerinde 

belirtilmeyen değişken maliyetlerin bütçeleri, teknik uygulamada ayrı ayrı 

gerekçelendirilecek ve maliyet projeksiyonunda Kabul Edilebilir Kuyu Maliyeti olarak 

fiyatlandırılacaktır.  
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Şekil 7 - Arama kuyusu olarak değerlendirilebilecek yüksek sıcaklık kuyularının türlerinin örneği. 
Düşük-orta sıcaklık kuyuları genellikle bir tane daha az muhafazaya sahiptir. Kuyular çok derinse, 
çoğu durumda muhafazaların daha derin olması gerekir. Kuyu tasarımı, Yeni Zelanda Derin 
Jeotermal Kuyuları Uygulama Kodlarında görüldüğü gibi endüstrinin en iyi uygulamalarını dikkate 
almalıdır. Kaynak: Sverrir Thorhallsson, ÍSOR. 

Kabul Edilebilir Kuyu Maliyetleri, verilen kuyu için sondaj ve test programıyla doğrudan 

ilişkili olan aşağıdaki faaliyetleri içerir: 

• Arazi kullanım haklarına ilişkin düzenlemeler (kira sözleşmeleri/edinim), 

• Saha hazırlığı (kuyu pedleri ve karterler), 

• Teçhizat mobilizasyon ve demobilizasyon maliyetleri, 

• Doğrudan sondaj maliyetleri, 
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• Kuyu tamamlama, 

• Çamur kaydı ve halat kayıtları, 

• Sondaj sırasında yapılan diğer çalışmalar, 

• Tamamlanma sonunda test, 

• Kuyunun enjektivite ve deşarj testi, 

• Saha denetimi, 

• Sondaj kuleleri ve ilgili ekipmanların kiralanması veya temini,  

• Uzman hizmet sağlayıcıları (örneğin, rezervuar mühendisliği, stimülasyon, yönlü 

sondaj, dengesiz sondaj, sondaj borusu denetimleri, çamur kaydı, H2S izleme, 

çimentolama, çamur mühendisliği, halat hizmetleri, jeofizik kayıt ve sondaj 

sonrası kuyu araştırmaları, kuyu sahası jeolojisi ve çekirdek veya kesikler 

(örneğin, XRD, ince kesitler, vb.), tehlikeli atık ve malzeme dahil olmak üzere 

çevresel olarak kabul edilebilir atıkların ilgili yönetmeliklere göre bertarafı) 

üzerine takip araştırması, 

• Araç kiralama veya kiralama dahil personel, yerinde konaklama ve ulaşım, 

• Sarf malzemeleri (örneğin, yakıt, muhafaza, kuyu başlıkları, bitler, çimento, 

çamur).  

• Dokümantasyon ve raporlar, 

• KDV hariç vergiler, 

• Öngörülemeyen muhtemel harcamalar karşılığı, 

• Hem ulusal ÇED hem de Dünya Bankası koruma prosedürlerini kapsayan sondaj 

faaliyeti için Çevresel ve Sosyal Etki Çalışmaları, 

• Hem ulusal ÇED hem de Dünya Bankası koruma prosedürlerini kapsayan 

çevresel ve sosyal yönetim uygulama maliyetleri, 

• Sadece başarısız kuyuların geri ödemesinin %60 olduğu yerlerde, RPM 

Danışmanının RPM Birimiyle birlikte onayladığı arama çalışması maliyetleri.17  

• Akış testi olarak kullanılacaklarsa, Airlifting ve ESP maliyetleri. 

Buna ek olarak, enerji üretimi sondaj programları için 300.000 Amerikan Doları ve 

doğrudan kullanım sondaj programları için 200.000 Amerikan Doları olan azami çalışma 

maliyetini aşmaması koşuluyla, yüzey arama maliyetleri de Kabul Edilebilir Kuyu 

Maliyetleri kapsamına dahil edilebilir. Ayrıca arama çalışmalarının başarısız kuyular için 

%60 teminata sahip bölgelerde yapılmış olması gerekir. Bu çalışmaların Kabul Edilebilir 

Kuyu Maliyetleri kapsamına girmesi için teklif sunum tarihine kadar tamamlanması 

gerekmektedir. Aşağıda belirtilen üç yüzey arama çalışması gerekli kabul edilir: 

1. Yapısal ve Jeotermal Haritalama 

2. Jeokimyasal Çalışma ve Analiz 

3. Jeolojik Etütler (Toprak / Gaz / Hidrojeoloji) 

Jeotermal doğrudan kullanım başvuruları için aşağıdaki ek çalışmalar önerilir: 

4. Sığ Penetrasyon Jeofizik Araştırmaları (yani 2D Çekiç Sismik / 2D Elektrik Direnç 

Profili Oluşturma) 

5. Çoklu Sığ Gradyan Kuyu ~ 50 ila 80 Metre Derinlikte (Yüzeye Isıyı Getiren Ana 

Akiferi bulur - Küçük Sondaj Kulesi - Kuyu Başına 2 ila 4 Gün) 

 
17 Onaylanmış arama çalışması maliyetleri, elektrik üretimi sondaj programları için maksimum 300.000 USD ve 
doğrudan kullanım sondaj programları için 200.000 USD aşmayacaktır.  %60 karşılama oranı bölgesinde 

gerçekleştirilen üç kuyu sondaj programı durumunda, fiili çalışma maliyetleri üç kuyu KEKM'nin her birine 1/3 

oranında paylaştırılacak ve sonraki her başarısız kuyunun test edilmesi üzerine ödenecektir.  Üç kuyulu bir 

programda ilk iki kuyunun başarısız olması durumunda, program sonlandırılacaktır.  Böyle bir fesih üzerine üçüncü 

kuyuya paylaştırılan arama etüdü maliyetleri, ikinci kuyunun KEKM'sine eklenecek ve ikinci kuyunun başarısız 

olması üzerine buna göre ödenecektir. %60 karşılama oranı bölgesinde gerçekleştirilen iki kuyu sondaj programı 

durumunda, fiili çalışma maliyetleri iki kuyu KEKM'nin her birine 1/2 oranında paylaştırılacak ve her başarısız kuyu 

için buna göre ödenecektir.   
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Jeotermal enerji üretimi için aşağıdaki ek çalışmalar önerilir: 

4. Sığ Penetrasyon Sismik Araştırmaları (yani 2D Çekiç Sismik) 

5. Geniş Alan Üzerinde Direnç Çalışması  

6. Gravite Çalışması 

Yukarıda veya Ek 4'te açıkça belirtilmeyen tüm maliyetler, kabul edilemez kuyu 

maliyetleri olarak sınıflandırılacak ve RPM tarafından karşılanmayacaktır. Faydalanıcı 

tarafından ödenen kabul edilemez kuyu maliyetleri aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla 

sınırlı değildir: 

• Altyapı maliyetleri, 

• Sondaj ve test programı tahmininde belirtilen tutardan fazla olan tüm maliyetler, 

• Geliştirici genel giderleri (örneğin, ofis maliyetleri, genel yönetim maliyetleri), 

• Kuyuların geçici veya kalıcı olarak terk edilme maliyetleri, 

• Sondaj yüklenicisinin talepleri ve çevresel hasar veya temizlik maliyetleri dahil 

olmak üzere üçüncü taraf sorumluluk talepleri, 

• Kayıp ve borçlar için borçlar ve karşılıkları, 

• Faiz ödemeleri, 

• Arazi, bina veya araç satın alma veya kiralamaları, 

• Döviz kuru kayıpları (Amerikan doları ile karşılaştırıldığında), 

• Başvuruları hazırlama maliyeti veya Faydalanıcı Sözleşmesi müzakereleri 

sırasında yapılan maliyet, 

• Toplantılara ve çalıştaylara katılım maliyetleri, 

• Eğitim ve kapasite geliştirme, 

• Başarısız bir kuyu için geri ödemenin %60 olduğu yerlerde onaylanmış arama 

çalışması maliyetleri dışında, sözleşmenin imzalanmasından önce yapılan 

maliyetler (çalışma maliyetleri, imtiyazlar, mevcut kuyular vb.), 

Ek 4'te sunulan Kuyu Maliyet Yönergeleri, yukarıdaki Şekil 7'de ve Ek 4'teki Tablo 16 - 

Tablo  19'da sunulan tasarım parametrelerine dayanmaktadır. 

6 Kuyu test prosedürleri 
Bu bölüm, kuyu testi programları için gereksinimleri listelemektedir. Liste, sıvı haldeki 

su ve buhar karışımını boşaltan (flaş) yüksek sıcaklıklı kuyular için geçerlidir, ancak genel 

olarak daha düşük sıcaklıktaki kuyulara ve dar arama kuyularına aynı şekilde 

uygulanabilir, bazı maddeler opsiyonel veya uygulanabilir olmayabilir (bu bölümün 

sonuna bakınız). Daha düşük sıcaklık kaynakları18 olması durumunda, kuyuların akış 

testi için pompalar veya hava kaldırma yardımı gerekebilir. Gazın akışı kuyudan sürdüğü 

durumlarda, pompalama veya hava kaldırma gerekli olmayabilir. Her başvuru, rezervuar 

(sıcaklık) ve bu bölümde listelenen maddelere dayalı kuyu tipi ile ilgili bir kuyu test 

programı içermelidir. Derin dar çaplı kuyularda (slimhole), akış testi mümkün 

olmayabilir. Bu durumda, bilgi toplama stratigrafi, yapılar ve kuyu içi kayıt (sıcaklık ve 

basınç gibi) ile sınırlı olacaktır.  

Airlifting, kayıt tutma ve veri yorumlama dahil olmak üzere kuyu testinin farklı 

operasyonel fazlarına ilişkin bilgiler Ek 5'te sunulmaktadır.  

 
18 Düşük sıcaklıklar 220 °C'nin altındadır; bu sıcaklıkların üzerinde test için “yanıp sönme” kullanılabilir.  
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6.1 Kuyu tamamlamasında kayıt  

Kayıt tutma ve veri yorumlama için bir iş programının yanı sıra kullanılacak ekipman 

bilgileri de dahil olmak üzere, kuyu tamamlandığında kayıt tutma için ayrıntılı bir plan 

gereklidir. Bu plan aşağıdaki bilgileri içermelidir:  

a) Önerilen program (kayıtların zamanlaması, kaydedilecek kuyu bölümü, dahil 

olan personel ve uzmanlık) 

b) Gerekli ölçümler (Sıcaklık ve basınç - derinlik) 

c) Ekipman (kayıt birimi, kaygan boru sistemi veya halat, kayıt araçları vb.)   

d) Veri Yorumlama (besleme bölgesi derinliği ve rezervuar sıcaklığının ilk tahmini 

ve başlangıç basıncı dahil)  

Rezervuar sıcaklığı ve başlangıç basıncının ilk göstergeleri ve besleme bölgesi bilgileri 

dahil olmak üzere bu fazın ana sonuçları, örneğin sıcaklık ve basınç hakkında daha sonra 

ortaya çıkacak olan daha doğrudan bilgiler olsa bile, sondaj başarı kriterleri (Bölüm 7) 

için dolaylı olarak gerekli olacaktır.  

6.2 Kademeli enjeksiyon testi 

Sondajın sonunda kısa süreli kademeli enjeksiyon testi gereklidir. Bu, genellikle yüksek 

sıcaklıklı kuyular19 için yapılır, ancak hava kaldırma genellikle daha yaygın olmasına 

rağmen, düşük sıcaklıklı kuyulara da uygulanabilir (ayrıca Ek 5’e bakınız). Test, ölçümler 

ve yorumlama için bir programın yanı sıra kullanılacak ekipman bilgileri de dahil olmak 

üzere test için ayrıntılı bir plan gereklidir. Bu plan aşağıdaki bilgileri içermelidir:   

a) Önerilen program:  

▪ Kademelerin sayısı ve uzunluğu. 

▪ Basınç geri kazanımı (enjeksiyon için düşüş/kayıp). 

▪ İlgili personel ve uzmanlık. 

b) Gerekli ölçümler:  

▪ Enjeksiyon akış hızı. 

▪ Kuyu başı basıncı (varsa) ve zamana göre kuyu dibi basıncı. 

▪ Sıcaklık ve basınç kayıtları (yukarıdaki a) 'ya bakınız). 

c) Ekipman (pompalar, akış ölçümleri, basınç sensorları, kayıt araçları vb.). 

d) Verilerin izin verdiği ölçüde gerekli yorumlama:  

▪ Kuyu enjektivitesi. 

▪ Geçirgenlik, geçirgenlik-kalınlık ve dış katman (basınç geçici 

analizinden).  

▪ Besleme bölgesi derinliği ve göreceli katkıları (isteğe bağlı). 

▪ Oluşum sıcaklığının tahminleri (özellikle besleme bölgesi derinliğinde). 

Enjektivite tahmini ve geçirgenlik ve dış katmanın ilk göstergeleri dahil olmak üzere bu 

aşamanın ana sonuçları, başarı kriterleriyle ilgili erken göstergeler sağlayacaktır (Bölüm 

7).  

6.3 Kuyu ısıtma fazı  

Çoğunlukla, özellikle yüksek sıcaklıktaki kuyularda, sondaj işleminden sonra belirli bir 

ısıtma fazı gereklidir. Değişken kuyu koşulları ve ayrıca lojistik ve zamanla ilgili 

kısıtlamalar nedeniyle ısıtma süresinin genel kabul gören bir değerini belirlemek 

mümkün değildir. Referans uzunluğu yaklaşık iki aydır, bazı durumlarda, özellikle 

pompalama veya hava kaldırma planlandığında daha kısa bir süre kabul edilebilir. Tercih 

edilen ısıtma sıcaklığı kayıt sayısı, aralarında artan süreler bırakarak dört adettir. Bu faz 

için, öncekiler gibi, bir plan gereklidir. Bu plan aşağıdaki bilgileri içermelidir:  

 
19 220 °C'nin üzerindeki sıcaklıklar için. 
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a) Önerilen program (ısınma süresinin uzunluğu, kayıt sayısı, katılan personel ve 

uzmanlık), 

b) Gerekli ölçümler:  

▪ Sıcaklık ve basınç – derinlik, 

c) Ekipman (yukarıdaki (a)'daki ile aynı), 

d) Veri Yorumlama:  

▪ Seçilen derinliklerde oluşum sıcaklığı (örneğin düzeltmeli Horner 

yöntemi ile), 

▪ Besleme bölgesi derinlikleri ve basınç pivot noktası, örneğin ilk 

rezervuar basıncı, 

Bu fazın ana sonuçları, besleme bölgesi derinlikleri hakkında bilgi ile bağlantılı olduğunda 

besleme bölgesi sıcaklığının tahminlerini sağlayan derinlikle birlikte tahmini oluşum 

sıcaklığı ve pivot noktası derinliğidir (ayrıca besleme bölgesi derinlikleriyle bağlantılıdır). 

Sıcaklık bilgisi, sondaj başarı kriterleri için doğrudan girdi sağlayacaktır (Bölüm 7). 

6.4 Yüksek sıcaklık testi için akış veya çıktı testi 

Yüksek sıcaklık kuyuları, kuyu deliğinde kaynama ile yönlendirilen spontane deşarj 

yoluyla test edilirken, düşük sıcaklıklı kuyular, kuyu dibi pompaları (tercihen) veya hava 

kaldırma ile test edilir. Test, ölçüm ve yorumlama için bir programın yanı sıra kullanılacak 

ekipman bilgileri de dahil olmak üzere test için ayrıntılı bir plan gereklidir. Bu plan 

aşağıdaki bilgileri içermelidir:  

a) Önerilen program: 

▪ Akışın başlaması; kullanılacak yöntem. 

▪ Akış ve/veya entalpiyi ölçmek için kullanılacak yöntem:  

i. su akışı ve rezervuar entalpisi (sıvı ağırlıklı rezervuar). 

ii. dudak basıncı (Russel James) ve su akışı. 

iii. Sıvı ve buhar akış hızının İzleyici Akış Testi (TFT) ölçümleri 

(isteğe bağlı). 

▪ İzleme (parametreler, mod, frekans vb.). 

▪ Test uzunluğu ve değişken açılma ihtiyacı (adımlar). 

▪ Kayıtlar, özellikle sıcaklık ve basınç. 

▪ Zamanla kuyudibi ölçümleri. 

▪ Akış testinden sonra kuyudibi basınç geri kazanımı. 

▪ İlgili personel ve uzmanlık.  

b) Gerekli ölçümler:  

▪ Kuyu başı basıncı.  

▪ Yüksek sıcaklık kuyuları (kaynatılarak boşalanlar) için dudak basıncı 

(kritik basınç).  

▪ Savak kutusundaki su yüksekliği. 

▪ Sıvı ve buharda TFT konsantrasyonları (TFT yöntemi kullanılıyorsa). 

▪ Zamanla kuyudibi basıncı ve sıcaklık. 

▪ Sıcaklık ve basınç kayıtları (yukarıdaki a)’ya bakınız), döndürücü kaydı 

isteğe bağlıdır. 

▪ Kimyasal ve gaz içeriği (bu bölümün ilerleyen kısımlarına bakınız). 

c) Ekipman:  

▪ Kompresör(ler) ve savak kutusu. 

▪ Basınç ve sıcaklık sensörleri. 

▪ TFT ekipmanı (TFT yöntemi kullanılıyorsa). 

▪ Yukarıdaki parametreleri kaydetmek için dijital veri kayıt sistemi, 

isteğe bağlı. 

▪ Kuyudibi basınç sensörü; bellek, kablo hattı (mümkünse) veya kapiler 

tüp (N2). 

▪ Günlük ekipman (yukarıdaki (a)’ya bakınız).  

d) Yorumlama:  

▪ Su akışı, buhar akışı ve sıvı entalpisi, 
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▪ Verimlilik endeksi (rezervuar basıncındaki birim değişim başına toplam 

akış), 

▪ Üretim özellikleri (basit akış oranı ve basınç grafiği, kuyu başı basıncı 

veya kuyudibi basıncı), 

▪ Belirli bir kuyu başı basıncında toplam akış hızı ve entalpi veya buhar 

akışı ve su akışı olarak çıktı kapasitesi, 

▪ Geçirgenlik (geçirgenlik-kalınlık) ve dış katman, 

▪ Formasyon sıcaklığı profillerinin ve besleme bölgesi konumlarının daha 

da iyileştirilmesi, 

Yüksek sıcaklık kuyularının akış testinde temel unsur, testin süresidir. İdeal olarak, böyle 

bir test, kuyunun sabit akış koşullarına (kuyu başı basıncı, akış hızı ve entalpi) ulaşması 

için yeterince uzun sürmelidir, bu genellikle birkaç hafta veya 2-3 aya kadar sürebilir. 

Tamamen kararlı koşullara ulaşmak çoğu zaman gerçekçi olmayabilir, bu nedenle bu 

parametrelerde ±%15 (tüm test süresi boyunca gözlemlenen toplam değişikliklerin) 

aralığında kararlılık yeterli olmalıdır. Yerel koşullar ve/veya yerel düzenlemeler ve izinler, 

kararlı koşullara ulaşılması için yeterince uzun süre test yapılmasına izin vermiyorsa, 

kısa vadeli bir testin uygulanması gerekebilir. Bu, kısa vadeli test sırasında kuyu kararlı 

veya yarı kararlı koşullara ulaşmadıysa, başarı veya başarısızlık kararlarının, yeterince 

uzun test koşulları sağlanıncaya ve uzun vadeli bir akış testi gerçekleştirilene kadar 

ertelenmesi gerektiği anlamına gelir.  

Bu temel fazın ana sonuçları ilk olarak tahmin edilen uzun vadeli kuyu başı basıncı, 

entalpi ve kuyu deşarjı (buhar ve sıvı) ve sonuç olarak kuyu kapasitesidir (MWe veya 

MWth). Kapasite, elektrik üretimi ile ilgili belirli bir kuyu başı basıncına veya bir dizi kuyu 

başı basınç değerinin üzerinde olmalıdır. Bu bilgi, sondaj başarı kriterleri için doğrudan 

ve gerekli girdi sağlayacaktır (Bölüm 7).   

6.5 Kimyasal örnekleme 

Başvuru sahipleri, aşağıdakileri ele alan ayrıntılı bir örnekleme planı sunacaklardır: 

• Örnekleme yerleri, 

• Örnekleme ekipmanı, 

• Örnekleme koruma ve yoğunlaşmayan gazların (NCG) belirlenmesi dahil olmak 

üzere örnekleme ve analitik yöntemler, 

• Zaman Planı, 

Toplam iki fazlı bir numune aşağıdaki bileşenlerin belirlenmesini içerir:  

▪ Sıvı faz örnekleri: pH, iletkenlik, Si, Na, K, Ca, Mg, Cl, F, B, SO4, Fe, CO2, H2S, 

NH3, Li, As ve oksijen ve hidrojenin kararlı izotopları. 

▪ Kondensat: Na (veya Cl), B, NH3 ve oksijen ve hidrojenin kararlı izotopları. 

▪ Buhar fazı: CO2, H2S, O2, N2, CH4 ve Ar. 

Tek fazlı kuyulardan toplanan örnekler, yukarıda listelenen sıvı faz bileşenlerini 

içerecektir. 

Daha önce de belirtildiği gibi, RPM tarafından desteklenen kuyulardan CO2 emisyonu 540 

g/kWh'yi geçmeyecektir. Yukarıdaki Bölüm 6.4'teki tanıma göre akan bir kuyu kararlılığa 

ulaştığında CO2 konsantrasyonları belirlenecektir.  

6.6 Düşük - orta sıcaklık ve dar çaplı kuyular (slimhole) için 

özel hükümler 

Düşük sıcaklıklı kuyular (bkz. Bölüm 7) ve derin dar kuyularda (> 1000 m), kayıt ve test 

ile ilgili bir miktar esneklik yukarıda listelenen gereksinimlerle ilişkilidir. Bunlar, aşağıdaki 

Tablo 13'te özetlenmiştir. Bu, örneğin gerekli ana çıktı parametrelerinin akış hızı, entalpi 
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ve kuyu başı basıncı yerine akış hızı, su sıcaklığı ve basınç (su seviyesi) aşağı çekilmesi 

olduğu düşük sıcaklıklı kuyuların deşarj testi için geçerlidir. Bu nedenle, bu tür 

durumlarda farklı başarı kriterleri geçerli olacaktır. Konuma özgü koşullara ve kuyu 

özelliklerine bağlı olarak bir miktar ilave esneklik de sağlanabilir.  

Tablo 13 - Kuyu testi protokolündeki adımların özeti 

Faz Düşük sıcaklıklı kuyular Derin dar çaplı kuyular 
(slimhole) 

A. Tamamlanmada 
kayıt 

Genellikle yüksek Sıcaklıklı 
kuyular ile karşılaştırılabilir, 
ancak ölçeklenebilir 

Genellikle sadece Başınç (P) ve 
Sıcaklık (T) kaydı 

B. Adım hızı testi Sıklıkla hava kaldırma testi Genellikle test yapılmaz 

C. Uyarım Aynı gereksinim Gerekli değildir 

D. Isıtma 

Daha kısa bir ısıtma süresi 

kabul edilebilir + daha az T-
kaydı; deşarj testi sırasında 
son ısıtma 

Genellikle daha kısa bir ısıtma 
süresi gerekir ve Horner Plot 
Modelleme kullanımı, oluşum 
sıcaklıklarını tahmin etmek için 
kullanılabilir. 

E. Deşarj testi 

Kuyudibi pompa (tercih 
edilir), hava kaldırma veya 
artezyen akışı 
Anahtar parametreler: Akış 
hızı, sıcaklık, basınç veya su 

seviyesi aşağı çekilmesi 

Genellikle deşarj testi yapılmaz 

 

7 Başarı kriterleri 
İş Planı değerlendirmesi ile ilgili Bölüm 3'te açıklandığı şekilde, RPM kapsamında açılan 

arama kuyularının başarı kriterleri, jeotermal kaynağın geliştirilmesi için hazırlanan İş 

Planını esas alacaktır. Kısaca, kuyu çıktısı20 açısından başarı kriterleri, projenin ekonomik 

olarak uygulanabilir olması için asgari ortalama kuyu çıktısına eşit veya daha büyük 

olarak tanımlanmalıdır (%8'lik bir IRR'de başa baş noktası). Başarının ölçüleceği başarı 

kriterleri hesaplamaları için formüller Ek 7'de açıklanmaktadır. Başvuruların 

değerlendirilmesi sırasında ve Faydalanıcı Sözleşmesi’nin imzalanmasından önce, RPM 

Birimi, asgari uygulanabilir kuyu çıktısının türetildiği finansal modeldeki varsayımları 

inceleyecektir. RPM, finansal modelleme varsayımlarını kabul edilebilir bulmazsa, RPM 

ve Faydalanıcı, model girdileri ve proje kapsamında açılan kuyular için ortaya çıkan 

asgari ortalama çıktı üzerinde anlaşmak için müzakerelere gireceklerdir. Mutabık kalınan 

çıktı değerleri Faydalanıcı Sözleşmesi’ndeki başarı kriterleri olarak kaydedilecektir (Şekil 

8). 

 
20 Bu, rezervuar verimliliğini değerlendirmek için açılan kuyular için geçerlidir, yani iki fazlı veya tek fazlı akış 

kuyuları için akış testi yapılabilir.  RPM'nin, belirli bir derinlikteki sıcaklığı teyit etmek amacıyla sondaj yapılan 

delikler için risk paylaşımına da izin verdiğini unutmayınız. Sıcaklık doğrulama delikleri için başarı kriterlerinin, 

mevcut arama verilerine dayalı olarak belirli bir derinlikte “makul olarak” hangi sıcaklığın beklenebileceğine ilişkin 

Faydalanıcı ile RPM arasındaki bir sözleşmeye dayalı olarak tanımlanması gerekmektedir. 
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Şekil 8 - RPM Birimi ile Başvuru Sahibi arasında başarı kriterlerinin nasıl belirleneceğini açıklığa 
kavuşturan akış şeması 

Başarı Kriterleri mümkün olduğunca basit tutulacak ve iş modeli açısından aşağıdaki 

parametrelerde ve bunların eşik değerlerinde (asgari) ifade edilecektir: 

• Bir enerji santrali için MWe ve doğrudan kullanım uygulaması için MWth 

cinsinden kurulu brüt kapasite.  

• Dar çaplı kuyular (slimhole) için yalnızca belirli derinlikte sıcaklık 

Bölüm 1'de belirtildiği gibi, RPM kapsamı ile açılabilen arama kuyuları, her biri kendi 

farklı başarı kriterlerine tabi olmak üzere üç ana kategoriye ayrılır, Tablo 14. 

Tablo 14 - Uygulanabilir sondaj senaryoları için başarı parametreleri. 

Senaryo 1: 
İki fazlı akışın beklendiği 

yerlerde üretkenliği ve sıvı 
entalpisini keşfetmek için 

sondajı yapılmış kuyu 

Senaryo 2: 
Tek fazlı akışın beklendiği 
yerlerde üretkenliği ve sıvı 
entalpisini keşfetmek için 

sondajı yapılmış kuyu 

Senaryo 3: 
Sıcaklığı 

doğrulamak için 
sondajı yapılan 

kuyular 
 

• Kütle akışı ve deşarj entalpi 
açısından güç çıktısı  

• Minimum deşarj entalpisinde 
• Minimum kuyu başı 

basıncında 
• Mutabık kalınan kuyu 

derinliğinde veya altında ve 

sondaj programında belirtilen 
kabul edilebilir sapmalar 
dahilinde (eğer kuyu yönlü 
ise) 

• Kütle akışı ve deşarj 
entalpi açısından güç 

çıktısı 
• Minimum deşarj 

entalpisinde 
• Maksimum geri çekilmede 
• Mutabık kalınan kuyu 

derinliğinde veya altında 

ve sondaj programında 
belirtilen kabul edilebilir 
sapmalar dahilinde (eğer 
kuyu yönlü ise) 

• Sıcaklık  
• Mutabık kalınan 

kuyu derinliğinde 
veya altında ve 

sondaj 
programında 
belirtilen kabul 

edilebilir 
sapmalar 
dahilinde 
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Senaryo 1 ve 2'deki kuyular için Başarı Kriterleri, İş Planının finansal analizi ile 

sınırlandırılacaktır. Başarılı olarak tanımlanacak bir kuyu için asgari güç çıktısı, 

Faydalanıcının İş Planında tanımlandığı üzere İş Planının ekonomik olarak 

uygulanabilir olması için projenin asgari ortalama kuyu çıktısına eşit olacaktır. 

Başka bir deyişle, Başarı Kriterleri, projenin artık karlı olmadığı asgari kuyu 

çıktısını işaretlemelidir. 

Bölüm 6'daki akış testi prosedürünün açıklamasına dayalı olarak, Faydalanıcı ve RPM 

Birimi arasında önceden kararlaştırılmış bir plana uygun olarak kuyu testi yapılacaktır. 

Faydalanıcı ve RPM Birimi, kuyunun muhtemel uzun vadeli çıktısını değerlendirmek için 

akış testi sırasında yarı kararlı koşullara ulaşıldığında akış testinin devamı konusunda bir 

anlaşmaya varacaktır.  Ayrıca, Faydalanıcı ve RPM Birimi, akış testini başlatmadan önce 

veya akışın tam termal geri kazanıma ulaşmasından önce başlatılması gerekip 

gerekmediği ile ilgili her bir kuyunun muhtemel termal geri kazanım süresi konusunda 

anlaşmalıdır. Bir kuyudan gelen akış, kuyu açıldıktan kısa bir süre sonra hava kaldırma 

veya pompalama ile başlatılmayacaksa, kuyunun ısıl geri kazanımı Bölüm 6'da belirtildiği 

gibi izlenecektir. Artezyen akışıyla Başarı Kriterlerine ulaşılamıyorsa, üretim pompaları 

kullanılarak sürdürülebilir uzun vadeli akışa ulaşılmasının muhtemel olup olmadığını 

değerlendirmek için bir hava kaldırma veya pompa testi gereklidir. Başarı Kriterlerine bu 

şekilde ulaşılırsa, kuyu başarılı sayılır. 

Başarı Kriterlerinin kuyu çıktısını dikkate almaması durumunda (senaryo 3), esas olarak 

derinlikte rezervuar sıcaklığının uyumu için açılan arama kuyuları için, kriterler 

derinlikteki sıcaklığa dayalı olacaktır. Bu amaçla sondajı yapılan kuyuların termal olarak 

en az 2-3 hafta toparlanmasına izin verilmelidir. Geri kazanım süresi boyunca, Horner 

Plot modellemesi veya benzer sıcaklık tahminleri uygulayarak formasyon sıcaklığının 

değerlendirilmesine imkân vermek için kuyudibi sıcaklığı düzenli olarak (en az 3-4 kez) 

izlenecektir. Bu, güvenilir bir şekilde başarıyı veya başarısızlığı belirlemek için yeterli 

değilse, kuyunun tam termal geri kazanımı gerekecektir. 

RPM Birimi ile Faydalanıcı arasında akış testinin sonuçları konusunda herhangi bir ihtilaf 

devam ederse, RPM Birimi, belirli bir kuyu için başarı veya başarısızlık beyan etmeden 

önce kuyu için bir üçüncü taraf değerlendirmesi ve/veya akış testi talep etme hakkını 

saklı tutar. Üçüncü taraf değerlendirme/akış testinin maliyeti RPM tarafından 

karşılanacaktır. 

Her bir kuyu için başarı, ölçülen kuyu çıktısı ile Faydalanıcı Sözleşmesi’nde şart koşulan 

başarı kriterleri arasındaki karşılaştırmaya dayalı olarak belirlenecektir (Şekil 9). 

Jeolojik yapı ve kaynak özelliklerinden ziyade sondaj sırasındaki teknik problemlerden 

kaynaklanan kuyu sondaj başarısızlığı, RPM geri ödemesini başlatacak bir başarısızlık 

olarak değerlendirilmeyecektir. Faydalanıcıların, kuyuyu başarısız kılan teknik sondaj 

başarısızlıkları için tazminata ilişkin kendi düzenlemelerini (sigorta gibi) yapması 

beklenmektedir. Bu durum, belirlenen sondaj hedefine ulaşılamamayı veya bitmemiş bir 

kuyu ile sonuçlanan teknik başarısızlıkları içerir. 

Temiz Teknoloji Fonunun gerekliliklerine dayanan, işletim sırasında tahmin edilen CO2 

emisyonlarının 540 g/kWh'lik bir eşik değerini aşmayacağına dair ilave bir kriter 

getirilmiştir. Yalnızca kısa vadeli akış testinin (birkaç gün) kuyunun eşik değerin üzerinde 

bir CO2 emisyon faktörüne sahip olacağını göstermesi durumunda, bu tür sonuçların 

uzun dönem emisyonlarını temsil edebileceğinin ne kadar muhtemel olduğu tahmin 

edilmelidir. CO2 çıktısının başlangıçta çok yüksek olabileceği, ancak bundan sonra 

genellikle hızla azaldığı bilinmektedir. Bu nedenle, kısa vadeli akış testinden (< 5 gün) 

elde edilen ilk CO2 tahminleri, uzun vadeli bir akış testi (Bölüm 6'da belirtildiği gibi) 
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mümkün olana kadar geçici olarak dikkate alınmalıdır. Bu, akış testi yapılacak birinci 

kuyuda 540 g/kWh'den daha düşük kriter karşılanmasa bile, programın daha doğru bir 

uzun dönemli CO2 emisyonunun tahmini için birinci kuyuya uzun vadeli akış testi 

yapılıncaya kadar devam edebileceği anlamına gelebilir. Faydalanıcı, birinci kuyunun 

uzun vadeli akış testi bitmemiş olsa bile bir sonraki kuyuyu sondaj yapmaya devam 

edebilir. Sondaj yapılacak bir sonraki kuyu için başarı ücreti için banka teminatı vermesi 

gerekecek, bundan sonra Faydalanıcı riski kendisine ait olacak şekilde devam edecektir. 

Bu, uzun vadeli akış testinin sonuçları 540 g/kWh CO2 emisyonunun üzerinde bir emisyon 

gösterdiğinde, Faydalanıcı Sözleşmesi’nin sonlandırılmasının geriye dönük (söz konusu 

kuyunun tamamlandığı zamana kadar) olacağı anlamına gelir (yani, ikinci kuyu başarısız 

bir kuyu ise RPM kapsamında olmayacaktır).  

540 g/kWh'den daha yüksek CO2 emisyonları ile ölçülen bir kuyu, Faydalanıcı 

Sözleşmesi’ni sonlandıracak ve Faydalanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen başarı kriterlerine 

göre kuyu başarısız olarak değerlendirilmediği sürece RPM kapsamında ödemeyi 

tetiklemeyecektir (bkz. Şekil 9).21 

 

Şekil 9 - Başarı/başarısızlık tespitinin RPM Birimi tarafından nasıl değerlendirileceğini açıklayan 
akış şeması 

 

8 İzleme ve raporlama 
RPM Programı izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin RPM Birimi ve RPM Danışmanı 

tarafından gerçekleştirilen hedefleri aşağıdaki gibidir: 

• Planlanan sonuçlara ulaşmak ve RPM Birimine raporlamayı kolaylaştırmak için 

Faydalanıcı Sözleşmesi şartlarına göre ilerleme hakkında düzenli bilgi 

sağlanması, 

 
21 Ayrıca, başarı ücreti de RPM tarafından alınmayacaktır ve kuyu, Faydalanıcının uygun gördüğü herhangi bir 

amaç için kullanılabilir. 
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• RPM Birimini, projenin uygulanmasındaki mevcut veya potansiyel sorunlar 

konusunda uyarmak, böylece ayarlamalar ve gerekli önlemlerin yapılabilmesi, 

Faydalanıcı, RPM Danışmanının faaliyetlerini yakından izlemesine izin verecektir. Bu, 

saha ziyaretleri, raporlama, kuyu verileri ve mali bilgiler olmak üzere üç ana bileşeni 

içerecektir. 

i. Saha ziyaretleri: Sondaj sırasında ve tüm veya bazı kuyu testleri sırasında 

aralıklı olarak gerçekleştirilir. Saha ziyaretlerinin amacı, sondaj sırasındaki 

ilerlemeyi izlemek, ortaya çıkan maliyetlerin sahadaki faaliyetlere karşılık 

geldiğini doğrulamak ve Faydalanıcı Sözleşmesi’nin koşullarının ve şartlarının 

yerine getirildiğini doğrulamak için kuyu testini gözlemlemektir. Faydalanıcı, 

RPM Danışmanının RPM Birimi adına bu tür saha ziyaretlerini planlamasına izin 

verecektir. 

ii. Raporlama: Faydalanıcı aşağıdaki raporları sunacaktır: 

• Günlük sondaj raporları. 

• Günlük çamur kayıt/yerinde jeolojik raporlar. 

• Kuyu tamamlama raporları. 

• Kuyunun performansının başarı kriterlerine göre ölçüldüğü kuyu testi 

raporları. 

• Sondaj programında ve akış testi prosedürlerinde öngörülen diğer raporlar. 

• RPM Danışmanı ile yakın koordinasyon ve destekle RPM Birimi tarafından 

tüm teknik, çevresel ve sosyal konuların gözden geçirileceği, izleneceği ve 

denetleneceği RPM Birimine üç aylık izleme raporları. İzleme, Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Planlarının ve ilgili alt yönetim planlarının, proje 

seviyesindeki şikayetler de dahil olmak üzere her türlü çevresel ve sosyal 

meselenin uygulanmasına ilişkin ilerlemeyi içerecektir (hem toplum hem de 

çalışan ve iş sağlığı ve güvenliği olayları, çevresel dökülmeler, ucuz 

kurtulmalar, varsa arazi edinimiyle ilgili herhangi bir ilerleme, vb.).  

• Önemli çevresel veya sosyal olaylarla ilgili raporlar (örneğin, ölümler, kayıp 

zamanlı olaylar, çevresel dökülmeler, vb.) 3 iş günü içinde RPM Birimine 

bildirilecektir. RPM Birimi, Banka'ya 30 iş günü içerisinde Kök Neden Analizi 

(RCA), alınan önlemler ve tazminat önlemlerini içeren bir olay raporu 

sunacaktır. 

Günlük sondaj raporları ve çamur kaydı/saha içi jeolojik raporlar, doğrudan RPM 

Birimi tarafından atanan kişilere ve ayrıca RPM Danışmanına gönderilecektir, 

ancak RPM Danışmanı, sondaj faaliyetinin sondaj planından sapması durumunda 

RPM Birimini bilgilendirecektir. 

RPM Danışmanı ile desteklenen RPM Birimi, Faydalanıcı tarafından kuyu test 

raporunda sunulan tüm iddiaların geçerliliğini değerlendirecektir. 

iii. Kuyu verileri ve finansal bilgiler: Sondaj ve test dönemi boyunca, Faydalanıcı, 

mali ve teknik verileri RPM Birimi ve RPM Danışmanı ile Faydalanıcı 

Sözleşmesi’nde belirtildiği şekilde paylaşacaktır.  

Faydalanıcı, arama sondaj projelerinde masraflar ortaya çıktığında, RPM Birimine 

fatura ve ödeme belgesini sunmakla yükümlü olacaktır. RPM Birimi bu bilgileri 

alacak ve doğrulayacaktır.  

Veriler, RPM Birimi tarafından tanımlanan standart bir formatta sunulacaktır.  

9 Bilgi ve iletişim 
RPM ile ilgili bilgiler, hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör dahil olmak üzere 

kamuya açıklanacak ve yayımlanacaktır (aksini zorlayıcı bir neden olmadıkça). Bu 

nedenle, bir RPM web sitesi oluşturulmuştur:  
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rpmjeoturkiye.com ve rsmgeoturkey.com  

RPM ile ilgili tüm bilgiler bu web sitelerinde yayınlanmaktadır.  

Her başvuru sürecinde Faydalanıcı Sözleşmesi imzalandıktan sonra, finanse edilen 

toplam proje sayısı ve toplam fon miktarı hakkındaki bilgiler, Faydalanıcıların listesi ve 

proje yerleri dahil olmak üzere web sayfasında yayınlanacaktır.  

Geliştiriciyle ilgili bilgiler, kaynağın konumu, boyutu ve niteliği dahil proje verileri 

Faydalanıcı materyalin yayınlanmasının Faydalanıcının hakkına zarar vereceğini 

gerekçelendiremezse, bilgi kaynakları üzerindeki sondajların ve meta verilerin türü ve 

sayısı da RPM web sitesinde yayınlanacaktır. Kabul edilmemesi durumunda, bilgiler, 

yalnızca RPM Birimi, Faydalanıcı ve Faydalanıcı tarafından kabul edilen ve/veya talep 

edilen diğer kuruluşlar için erişim sağlanarak veri tabanında (aşağıya bakınız) 

saklanmaya devam edilecektir. 

RPM'nin bir parçası olarak, Faydalanıcı tarafından sağlanan tüm mevcut bilgilerin yanı 

sıra belirli proje sahalarında RPM'nin desteği ile açılan kuyulardaki verileri depolayacak 

bir veritabanı (RPM Veritabanı) oluşturulacaktır.  

Faydalanıcıların, önceden oluşturulmuş şablonlara göre RPM veritabanına beslenmek için 

belirtilen bilgileri sağlamaları gerekecektir. Veritabanı, CBS tekniklerinden yararlanacak 

ve farklı bilgiler için katmanları kullanacak ve raporlama ve analize izin verecektir. 

Veritabanı aynı zamanda proje bilgi verilerini, ilerlemeyi ve projenin ilerleyişi ile ilgili 

takip edilmesi ve raporlanması gereken konuları da içerecektir. Veritabanına dahil 

edilecek veriler en azından aşağıdakileri içerir:  

a. Kuyu başı koordinatları 

b. x, y ve z eksenlerinde kuyu ilerlemesi [kuyu yönlü ise son araştırma verileri 

(TVD, MD, azimut, eğim ve yatay yer değiştirme vb. dahil)] 

c. Nihai kuyu tasarımı (olduğu gibi) (muhafaza derinliği, muhafaza pabuç 

derinliği, muhafaza tipi ve kalitesi vb. dahil) 

d. Kuyu başı tertibatı (ana vana, genleşme makarası ve diğer vana bilgileri 

dahil; çap, kalite vb.) 

e. Litolojik kolon 

f. Stratigrafi bilgileri 

g. Temel biriminin başlangıç derinliği 

h. Temel birimde önemli çamur kayıpları 

i. Kayaç alterasyonu 

j. Sondaj sırasında ve sonrasında toplanan kuyu kayıtları (sıcaklık, basınç vb.) 

k. Akiferlerin beslenmesi hakkında bilgi 

l. Sıvı örneklerinin kimyasal analizi (örnekleme ve analiz tarihi, laboratuvar 

bilgileri, ana anyonlar ve katyonlar vb. dahil) 

m. Tamamlama testi verileri ve test parametreleri 

n. Deşarj test verileri ve test parametreleri 

o. Arazi kullanım haritaları 

p. Jeolojik katmanlar 

q. Proje bilgileri/ilerleme katmanları ve testlerden ve incelemelerden istenen 

diğer veriler. 

r. Varsa jeofizik veriler (gravite, MT, VES, sismik vb.) 

s. Fay haritası (proje ruhsat alanındaki yüzey fayı, muhtemel veya kesin faylar) 

t. Her kuyu için günlük sondaj, jeoloji, çamur ve HSE kayıtları. HSE 

kapsamında, sosyal/toplumsal katılım konuları, yani düzenlenen toplumsal 

toplantıların sayısı, yürürlükteki şikayet sistemi ve kaydedilen şikayet sayısı 

vb. dahil edilecektir. 

http://rpmjeoturkiye.com/
http://rpmjeoturkiye.com/en/homepage/
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u. Arazi kullanım düzenlemelerine ilişkin kayıtlar (kira sözleşmeleri/edinim 

kayıtları) dahil olmak üzere projeden etkilenen araziler ve insanlar hakkında 

temel bilgiler. 

Veritabanının erişimi kısıtlı olacaktır. Faydalanıcıdan yazılı ve imzalı izin alınmadıkça, 

belirli projelere ilişkin hiçbir bilgi halka veya diğer Faydalanıcılara erişime açılmaz veya 

dağıtılmaz. 

Bununla birlikte, RPM Birimi'nin bilgi güvenliğinde kaldığı ve belirli bir projeyle bağlantılı 

olmadığı sürece, bilgilerin yayınlanabilecek RPM programında istatistiksel analiz için 

kullanılması için özel izne ihtiyacı yoktur. 

 

10 RPM ve Faydalanıcı arasında standart resmi 
anlaşma 

Bir RPM projesinin yürürlüğe girmesi için, Faydalanıcı ile RPM Birimi arasındaki bir 

anlaşmanın Taraflarca tamamen onaylanması ve imzalanması gerekir. Faydalanıcı ve 

RPM Birimi, Bölüm 6'da belirtildiği gibi Başarı Kriterleri üzerinde bir fikir birliğine 

varmalıdır. Başarı kriterleri, Faydalanıcı Sözleşmesi’ne dahil edilecek ve akış testinden 

sonra kuyuların başarılı olup olmadığına karar vermek için temel teşkil edecektir.  

RPM Birimi ile Faydalanıcı arasındaki taslak Faydalanıcı Sözleşmesi, Ek 8'de sunulmuştur. 

 

11 Türk ÇED Yönetmeliğinin Dünya Bankası 

gerekliliklerine uygunluğu 
Jeotermal arama sondajı ve testlerinin çevre üzerinde geçici yerel olumsuz etkileri vardır. 

Buna ilave olarak, erişim yolları ve kuyu yastıklarının uzun vadeli olumsuz görsel etkileri 

olabilir. Bu nedenle, jeotermal arama sondajı ve kuyu testleri Türkiye Çevresel Etki 

Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliğine tabidir. Jeotermal arama sondaj projeleri, Türk 

ÇED yönetmeliğinde (25 Kasım 2014 tarihli, 29186 No.lu Resmî Gazete) “Maden, petrol 

ve jeotermal kaynak arama projeleri (sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, 

jeofizik vb. yöntemler ile yapılan aramalar hariç)” kapsamında Ek II projeleri olarak 

değerlendirilmektedir. Ek II projeleri, çevre üzerinde önemli etkileri olabilecek veya 

olmayabilecek projelerdir. Aşağıdaki bilgileri içeren Ek II projeleri için Proje Tanıtım 

Dosyası (PTD) hazırlanması gerekmektedir: 

(i) proje özellikleri,  

(ii) proje sahası ve etki alanının mevcut çevresel özellikleri ve  

(iii) inşaat ve işletme aşamalarında projenin önemli çevresel etkileri ve alınacak 

önlemler.  

PTD, arama başvurusu öncesinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine (ÇŞB) 

sunulacaktır. Valilik, proje için hazırlanan PTD'yi 5 iş günü içerisinde inceler. PTD 

kapsamındaki bilgi ve belgelerde eksiklik olması durumunda ÇŞB tarafından 

yetkilendirilmiş/onaylanmış kurum/kuruluşların tamamlamaları istenir. 6 ay içerisinde 

eksiklikleri Valiliğe sunulmayan PTD'ler iade edilir, başvuru geçersiz sayılır. Valilik gerekli 

gördüğü takdirde proje alanını yerinde inceleyebilir veya incelettirebilir. Valilik, inceleme 

ve değerlendirmelerini 15 iş günü içinde tamamlar. 5 iş günü içerisinde proje ile ilgili 

"ÇED Gereklidir" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını verir ve proje sahibine ve ÇŞB 

tarafından yetkilendirilmiş/belgelendirilmiş kurum/kuruluşlara bildirimde bulunur. Valilik 
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bu kararı askıya alınan ilan ve internet aracılığıyla kamuoyuna duyurur. ÇED yöntemi 

“ÇED Gereklidir” kararı alınan projelerde uygulanmaktadır.  

ÇED süreci aşağıdaki ana adımları içerir: 

• ÇED başvuru dosyası ÇŞB'ye sunulur, 

• Halkın Katılımı Toplantısı yapılır, 

• ÇED Raporu için Proje Özel Formatı ÇŞB tarafından düzenlenir, 

• ÇED Raporu ÇŞB'ye sunulur, 

• ÇED Raporu ÇŞB tarafından incelenir, 

• "ÇED Olumlu" veya "ÇED Olumsuz" kararı verilir. 

ÇED başvuru dosyası, ÇED Yönetmeliği Ek-3'te verilen genel formata göre hazırlanır ve 

ÇŞB tarafından yetkilendirilmiş/belgelendirilmiş kurum/kuruluşlar tarafından ÇŞB'ye 

sunulur. ÇŞB, ÇED başvuru dosyasını 5 iş günü içerisinde inceler. Dosyanın genel 

formata uygun bulunması halinde ilgili kamu kurum/kuruluşlarının temsilcileri, ÇŞB, 

proje sahibi ve ÇŞB tarafından yetkilendirilmiş/belgelendirilmiş kurum/kuruluşların 

katılımıyla inceleme ve değerlendirme Komisyonu oluşturulur. Valilik ve ÇŞB, ÇED 

sürecinin başladığını hoparlör duyurusu, duyuru panosu, internet vb. aracılığıyla 

kamuoyuna duyurur. ÇŞB il müdürü başkanlığında, etkilenen yerel grupların kolaylıkla 

erişebileceği bir yerde “halkın katılımı toplantısı” düzenlenir. Toplantıya davet ulusal ve 

yerel bir gazetede toplantıdan en az 10 takvim günü önce yayınlanır. Komisyon 

üyelerinin ve halkın görüş ve önerilerine dayanılarak hazırlanacak ÇED Raporu için ÇŞB 

tarafından projeye özel bir format çıkarılır. Verilen format doğrultusunda hazırlanacak 

ÇED Raporu 12 ay içerisinde ÇŞB'ye sunulmalıdır, aksi takdirde ÇED süreci sona erer.  

ÇED Raporunun sunulmasının ardından ÇŞB, raporun 5 iş günü içerisinde hazırlanan 

projeye özel formata uygunluğunu inceler. Formata uygun bulunursa ÇŞB, Komisyon 

üyelerini inceleme ve değerlendirme toplantısına davet eder ve ÇED Raporunu gönderir. 

Valilik ve ÇŞB, inceleme ve değerlendirme sürecinin başladığını ve ÇED raporunun 

kamuoyunun görüşlerine açık olduğunu kamuoyuna duyurur. ÇED Raporu sonuçlanana 

kadar kamuoyu görüşü sağlanabilir. Komisyon, ÇED Raporunu ilk komisyon 

toplantısından sonraki 10 iş günü içerisinde inceler ve değerlendirir. İnceleme ve 

değerlendirme komisyonu tarafından incelenen ve sonuçlandırılan ÇED Raporu, inceleme 

ve değerlendirme toplantılarının sona ermesinden sonra 10 takvim günü içinde ÇŞB 

tarafından yetkilendirilmiş/belgelendirilmiş kurum/kuruluşlar tarafından ÇŞB'ye sunulur. 

ÇED Raporunun son hali, ÇŞB ve/veya Valilik tarafından askıya alınan duyuru ve internet 

aracılığıyla 10 takvim günü süreyle kamuoyunun görüş ve önerisine sunulur. Halkın 

görüşleri doğrultusunda ÇŞB, rapor içeriğindeki gerekli eksikliklerin giderilmesi, ilave 

çalışmalar veya Komisyonun yeniden toplanmasını talep edebilir. ÇŞB, Komisyonun 

raporla ilgili çalışmalarını ve halkın görüşlerini dikkate alarak, proje için "ÇED Olumlu" 

veya "ÇED Olumsuz" kararını on 10 iş günü içinde verir. Proje için verilen "ÇED Olumlu" 

veya "ÇED Olumsuz" kararı ÇŞB ve Valilik tarafından askıya alınan ilan ve internet 

üzerinden kamuoyuna duyurulur. 

"ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, 

ÇŞB, ÇED Raporu ve Proje Tanıtım Dosyasında belirtilen taahhütlere dayanarak projeleri 

izler ve kontrol eder. ÇED Yönetmeliği kapsamında bir proje ile ilgili güncelleme olması 

durumunda yatırımcının ÇŞB ve ilgili İl Müdürlüğü'ne bilgi vermesi gerekmektedir.   

Dünya Bankası ise, projenin türü, yeri, hassasiyeti, ölçeği, doğası ve potansiyel çevresel 

etkilerin büyüklüğüne bağlı olarak üç kategoriyi sınıflandırır. Çoğu durumda, jeotermal 

arama sondajı ve testlerinin İşletme Politikası (OP) 4.01'e göre Kategori B projelerinde 

sınıflandırılması beklenir. OP 4.01'e göre, önerilen bir proje, insan popülasyonları veya 

çevresel açıdan önemli alanlar üzerindeki potansiyel olumsuz çevresel ve sosyal etkileri 
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sahaya özgü ise, bunlardan sadece birkaçı geri döndürülemezse ve hafifletme önlemleri 

kolayca tasarlanabiliyorsa Kategori B projesi olarak sınıflandırılır. Kategori B projelerinin 

çevresel etkilerinin Kategori A projelerinden daha az olması beklenmesine rağmen, 

Kategori B projelerinin çevresel değerlendirmesi, projenin potansiyel olumsuz ve olumlu 

etkilerini inceler ve olumsuz etkileri önlemek, en aza indirmek, azaltmak veya telafi 

etmek için gerekli önlemleri önerir. Kategori B projeleri için, çevresel ve sosyal etkiler 

bir Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), İskan Eylem Planı (RAP), İskan Eylem Planı 

Kısaltılmış (ARAP) veya Harcama Sonrası Sosyal Denetim (varsa) aracılığıyla 

değerlendirilebilir. ÇSYP, olumsuz çevresel ve sosyal etkileri ortadan kaldırmak, 

dengelemek veya kabul edilebilir seviyelere indirmek için inşaat, sondaj ve test sırasında 

alınacak bir dizi etki azaltma, izleme ve kurumsal önlemlerden oluşur. ÇSYP'nin genel 

içeriği Ek 10B'de sunulmuştur. Etki azaltma planları için şablonlar Ek 9, Çevresel ve 

Sosyal Yönetim Çerçevesinde sunulmuştur. Çevresel ve Sosyal İzleme Planları için 

Şablonlar Ek 10A'da bulunmaktadır. ARAP, istekli alıcı işlemlerinin gerçekleştirilemediği 

durumlarda Faydalanıcıların izleyeceği gelecekteki arazi alımı gereklilikleri için potansiyel 

arazi bazlı etkileri ve azaltma önlemlerini ana hatlarıyla belirtir. Arazi kiralama veya 

ediniminin halihazırda gerçekleşmiş olduğu durumlarda, bir Harcama Sonrası Sosyal 

Denetim, önceki arazi kullanım izinlerinin veya iktisapların Banka politikalarına göre 

yürütülüp yürütülmediğini gösterecektir. Her iki belgenin şablonları sırasıyla Ek 10F, 12G 

ve 12H altında sunulmuştur.  

Türkiye'deki ÇED prosedürleri, bazı istisnalar dışında, Dünya Bankası Politikalarının 

çevresel değerlendirmesi ile uyumludur. Başlıca istisnalar, proje sınıflandırması, ÇD'nin 

içeriği ve kamulaştırma ile arazi kamulaştırma süreci dahil sosyal değerlendirmelerdir. 

Bu temel farklılıklar ÇSYÇ'de tartışılmaktadır (Ek 9). Dünya Bankası'nın OP 4.01 

gerekliliklerini ve Türkiye'deki ÇED sürecini yerine getirmek için uygulanacak 

prosedürlerin benzerliği nedeniyle, ÇSYÇ Dünya Bankası'nın gerekliliklerini karşılamak 

için adım adım bir prosedür ortaya koymaktadır. Bu prosedür, halihazırda 

gerçekleştirilmesi gereken Türk ÇED sürecini tamamlayıcı niteliktedir. Bu süreç Şekil 

10'da gösterilmektedir. 
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Şekil 10 - Dünya Bankası çevre gereksinimlerinin karşılanmasında adım adım süreç. Bu süreç, Ek 
9, Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesinde ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. 

Öte yandan, Türkiye jeotermal kaynakları için geliştirilen Kümülatif Etki Değerlendirmesi 

(KED) Raporu kapsamında uluslararası standartlar, mevzuat, kılavuzlar ve iyi 

uygulamalar dikkate alınarak ÇED Yönetmeliği için bazı değişiklikler önerilmiştir. Bu 

önerilerin ilgili merciler tarafından dikkate alınması ve değişikliklere ilişkin resmi sürecin 

tamamlanması beklenmektedir. ÇED sürecinde, aşağıda listelenen 1. Turdan alınan 

dersler de dikkate alınmıştır: 

• Arama projelerinin başlatılması için zamandan tasarruf sağlayan bir çözüm 

olarak ÇED Raporları kadar kapsamlı PTD'ler geliştirin ve bu konuda uygulayın. 

• Ulusal çevresel etki değerlendirmeleri kapsamında, kümülatif çevresel ve sosyal 

etkiler ve paydaş toplantıları için mevcut bilgilere (EBRD, ÇŞB) dayalı proje için 

risk haritalaması yapın. 

• SEP'in geliştirilmesi sırasında projenin başlangıcında proje ayrıntılı geri 

bildirimleri toplayın. 

• Projenin kritik riskleri varsa ÇED Raporu hazırlayın. 

• Uygun personel ile SEP ve şikayet mekanizması uygulamasına aktif olarak 

devam edin. 

• Dünya Bankası koruma önlemi politikaları için oryantasyon ve tazeleme 

eğitimleri alın. 

• Proje için işe alınan danışmanların süreç boyunca TKYB Çevre ve Sosyal 

Danışmanları ile etkileşim kurmasını sağlayın. 

• Kritik yol çalışmalarının iyi bir zaman çerçevesinde yürütülmesini sağlayın. 

Bir ÇSYÇ, belirli özellikleri (örneğin boyutları, tasarımları) henüz tanımlanmamış olan 

projeler için çevresel ve sosyal değerlendirme ve yönetimi ele alma ve organize etme 
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konusunda teknik bir rehberdir. RPM projesinin çevresel ve sosyal yönetim ilkelerini 

sunan ÇSYÇ'nin özeti Ek 9'da sunulmuştur. ÇSYÇ, ulusal kanunların ve Dünya 

Bankası'nın OP 4.01 ve OP 4.04 hükümlerinin onaylanması için olası yatırımlar için 

gerekli uygunluk gereksinimlerini sunar. Ayrıca, ÇSYÇ, Türk yönetmeliği ile Dünya 

Bankası gereklilikleri arasındaki temel farklılıkları ele almaktadır. 

Çevre değerlendirmesinin uygun kapsamını ve türünü belirlemek için önerilen her proje 

için Ek 10A'daki bir tarama kontrol listesine göre çevresel ve sosyal koruma taraması 

gereklidir.  

Bir Paydaş Katılım Planı (SEP), Başvuru Sahipleri tarafından hazırlanacaktır (Ek 12B'de 

sağlanan SEP şablonuna bakınız). Halkın katılımları, en az iki hafta önce, yerel gazeteler 

ve etkili olduğu bilinen diğer yerel bilgi yayma araçları kullanılarak geniş çapta 

duyurulacaktır. Hem Kategori A hem de Kategori B projeleri için, geliştirici, taslak 

ÇSED'ların ve ÇSYP'lerin ve diğer değerlendirme veya tamamlayıcı belgelerin halka açık 

yerlerde mevcut olmasını ve toplantı duyurusunda yeri belirtmesini sağlayacaktır. Halkın 

Katılım Toplantılarının tutanakları kaydedilecek ve alt projelerin ÇSED/ÇSYP'lerine 

(sırasıyla Kategori A, Kategori B) dahil edilecektir.  

Bu toplantılar sırasında, yerel halk arazi edinimi metodolojisi hakkında bilgilendirilecektir 

(kamulaştırma, acil kamulaştırma, istekli alıcı - istekli satıcı prosedürleri, vb.). Ayrıca, 

arazi edinimi yöntemlerinin genel metodolojisi, bu aşama için varsayılan zaman 

çerçevesi ve Başvuru Sahibi tarafından temas noktası sunulacaktır.  

Türk resmi çerçevesindeki arazi edinimi/kamulaştırma 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’na dayanmaktadır. İskan, 5543 sayılı İskan Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu 

Yasaların içeriği ayrıntılı olarak tartışılmış ve Proje için hazırlanan İskan Politikası 

Çerçevesi Ek 11'de yer alan Dünya Bankasının İstemsiz İskan İşletme Politikası (OP 

4.12) ile karşılaştırılmıştır. 

Proje için hazırlanan ÇSYP, başlangıçta ilgili proje bileşenlerinin arazi ile ilgili etkilerini 

göstermelidir. Arazi başvuru sahibi tarafından halihazırda kiralanmış veya satın 

alınmışsa, ÇSYP, arazi hakkında güncel bilgiler sağlayacaktır. Bu gibi durumlarda, 

arazinin nasıl satın alındığını/kiralandığını göstermek için başvuru sahibi tarafından 

ücretsiz bir Harcama Sonrası Sosyal Denetim hazırlanacaktır. Araziler henüz ÇSYP 

hazırlığı sırasında kullanılmak üzere edinilmediyse veya kiralanmadıysa, rapor başvuru 

sahibinin arama amacıyla nasıl arazi edinmeyi planladığını belirtmelidir. Başvuru sahibi 

i) bir kamu yararı kararı almadıysa ve ii) istekli bir alıcı/satıcı işlemi yoluyla arazi 

edinmeyi planlıyorsa, bu durumda RAP/ARAP hazırlanmasına gerek olmayacaktır. Ancak, 

arazinin hukuka uygun olarak kamulaştırılması gerekiyorsa; başvuru sahibinden bir 

RAP/ARAP hazırlaması istenecektir. Başvuru sahibinin araziyi kiralamayı planladığı 

durumlarda, kira sözleşmeleri ve arazi sahibi/kullanıcının rızasının gerekçe olarak 

sunulması gerekecektir. 

Faydalanıcıların tüm projelerde İş Sağlığı ve Güvenliği Planını uygulayarak iş sağlığı ve 

güvenliğini sağlaması gerekmektedir. Sıfır kaza politikası, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Planlarının ana vizyonu olmalıdır. Bir İş Sağlığı ve Güvenliği Planının genel içeriği Ek 

10E'de sunulmuştur. 

Dünya Bankasının OP 4.12'si, uygun önlemler planlanıp uygulanmadıkça, istemsiz 

iskanın ciddi uzun vadeli zorluklara, yoksullaşmaya ve çevresel zarara neden 

olabileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle, bir azaltma planı olarak, istemsiz iskan veya 

kamulaştırmanın öngörüldüğü ve alıcı satıcı düzenlemesinin olmadığı yerlerde RAP/ARAP 

hazırlanacaktır. RAP/ARAP'ın hazırlanmasına yönelik esaslar Ek 10F/12G'de 

sunulmuştur. Faydalanıcıların halihazırda arazi edinmiş veya kullanım haklarını elde 
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etmiş olması halinde, proje RPF ve OP 4.12 doğrultusunda gerçekleştirilen eylemleri 

gerekçelendirmek için bir Harcama Sonrası Denetim hazırlanacaktır.  

Arama sondaj projelerinde tetiklenen Dünya Bankası İşletme Politikalarının bir listesi 

Tablo 15'te sunulmaktadır. Aynı tablo, çevresel ve sosyal koruma önlemi taramasına 

bağlı olarak gerekli olabilecek koruma belgelerini listelemektedir (Ek 10A). 

Tablo 15 - Arama sondaj projelerinde tetiklenen Dünya Bankası İşletme Politikalarına genel bakış 
ve öngörülen etkiye bağlı olarak her proje için hazırlanması gerekebilecek koruma önlemi 
belgelerine genel bakış. Tüm gerekli Koruma Önlemi Belgeleri, ÇSED veya ÇSYP'nin bir parçası 
olarak Adım 2'de hazırlanacaktır. 

Tetiklenmiş Dünya Bankası İşletme Politikaları 

OP 4.01 Çevresel Değerlendirme 

OP 4.04 Doğal Habitat 

OP 4.11 Fiziksel Kültürel Kaynaklar 

OP 4.12 İstemsiz İskan 

OP 4.36 Orman 

Uygulanabilir Koruma Önlemleri Belgeleri22 

Çevresel ve Sosyal Koruma Önlemleri için Tarama Kontrol Listesi (Ek 10A) 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED), Dünya Bankası OP 4.01 
uyarınca Kategori A 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Dünya Bankası  OP 4.01 ve Ek 10B 
uyarınca Kategori B 

Paydaş Katılım Planı (Ek 10C) 

Kültürel Miras Yönetim Planı (Değişiklik Bulma Prosedürü dahil) (Ek 10D) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (Acil Müdahale Planı dahil) (Ek 10E) 

İskan Eylem Planı (Ek 10F) 

Trafik Yönetim Planı (Ek 10G) 

Atık Yönetim Planı (Ek 10H) 

Atık Su Yönetim Planı (Ek 10I) 

Tehlikeli Madde Yönetim Planı (Ek 10J) 

Halk Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (Ek 10K) 

 

  

 
22 Bu, temsili bir dokümantasyon listesidir. Nihai belge listesi duruma göre netleştirilecektir. Uygulanabilir tüm 

belgelerin geliştirilmesi sağlanacaktır. 
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Ek 1. Gerekli izinler, ruhsatlar ve hakların listesi 
Bir firmanın RPM Programı kapsamına girmeye hak kazanması için geçerli bir arama 

ruhsatı gereklidir. Bu ruhsat, sondaj programının sonuna kadar geçerli olmalıdır; ancak 

başvuru tarihinden itibaren 18 ay geçerli olan ruhsatlar da kabul edilecektir. 18 aylık 

süre, ruhsat sahibinin arama ruhsatını bir yıl daha uzatması için gereken süreyi de 

içermektedir. Sondaj programının daha kısa sürede tamamlanabileceği durumlarda, 

ruhsatta kalan 18 aydan az geçerlilik süresi kabul edilebilir. 

Türkiye'de faaliyet gösteren, geçmişte arama faaliyetlerinde bulunan ve işletme 

ruhsatına sahip (seralarda jeotermal sıcak suyun doğrudan kullanımı için) bir jeotermal 

firmasının bu ilave arama faaliyetleri için RPM Programına katılmasına genellikle izin 

verilmektedir. 

Jeotermal arama ve işletme ruhsatı için gereksinimler: 

• 1/25000 Ölçekli Pafta ve Koordinatlar. 

• Başvuru Formu. 

• Gerçek Kişiler için EK-2 tüzel kişilik için EK-323; 

• İlk Başvurunun taahhütnamesi  

• Arama Projesi  

• TC Kimlik numarası. Nüfus Cüzdanı dahil. 

• İlgili Vergi Dairesi, il ve Vergi numarası. 

• İletişim bilgileri. 

• Banka adı ve Hesap numarası. 

• Onaylanmış İmza Sirküleri. 

• Şirket Tescil Durumu & Son tescil kaydını gösteren Ticaret Sicil Gazetesi 

• Şirket Yönetiminin Onaylanmış İmza Sirküleri. 

• Ruhsat Ücreti (2014 Ücreti: 1.632,50 TL). 

• Ruhsat Teminatı (2014 yılı asgari garanti tutarı: 24.487,80 TL). 

• Belgeler yönetici tarafından görüldükten sonra "orijinal" olarak onaylanacaktır. 

Jeotermal kaynakları arama hakkına ek olarak, aşağıdakileri içeren arama faaliyetlerini 

başarıyla yürütmek için ek ruhsatlar ve izinler gerekmektedir:  

• Arama alanını etkileyen herhangi bir arazi mülkiyeti sorununun çözümü. 

Faydalanıcı, arama faaliyetlerinin yapılacağı arazinin mülk sahibini 

belirlemelidir. Faydalanıcının arazinin sahibi olmaması durumunda, 

Faydalanıcının arazi sahibi ile bir anlaşma veya kamulaştırma planı sunması 

gerekecektir. Bu plan, kamulaştırmanın ruhsatlı alandaki arama faaliyetlerine 

karşı bir engel olmayacağını açıkça göstermelidir. 

• Her sondaj yeri için, bir ÇED başvurusu yapılmalı ve "ÇED olumlu" veya "ÇED 

gerekli değil" kararının verildiğini gösteren bir sertifika verilmelidir.24  

• Tarım, mera ve orman alanları için arazi kullanım izinleri gerekmektedir. 

• Sondajdan önce beklenen geçici depolama ve tuzlu su bertarafı planlanmalıdır. 

Bertaraf izinleri Valilerden alınmalıdır. 

• Jeotermal kaynakta bulunması öngörülen suyun kullanım hakkının elde 

edilebilmesi için su çıkarma izni gerekmektedir. 

• Ekipmanın ithal edilmesi durumunda, bir ithalat ruhsatı gerekli olacaktır.  

 
23 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.11767%20ekler.doc bakınız. 
24 Tam bir ÇED'in gerekli olması durumunda, bu sürecin de FS imzalanmadan önce tamamlanması gerekir. 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/yonetmelik/7.5.11767%20ekler.doc
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Ek 2. Yüzey arama çalışmaları  
Çalışma alanı içinde potansiyel bir jeotermal kaynak olup olmadığını ve gelişiminin uygun 

olup olmadığını belirlemek için ilk değerlendirme sırasında bir dizi yüzey arama çalışması 

gerekmektedir.  

Başvurular değerlendirilirken dikkate alınacak arama yöntemleri ve arama verileri 

aşağıda listelenmiştir. Farklı arama yöntemlerinin uygulanabilirliğinin önerilen 

rezervuarın yapısına bağlı olduğuna dikkat edilmesi gerekmektedir. Tüm bu bilgi ve 

verilerin sağlanması gerekli olmamakla birlikte yararlı olabilecek verilerin bir listesi 

olarak başvuruda dikkate alınır. 

Doğrudan kullanım için nispeten sığ, düşük sıcaklık kaynakları ile elektrik üretimi için 

daha derin, orta ila yüksek sıcaklık kaynakları arasındaki yaklaşımlarda farklar 

bulunmaktadır. 

Bir kılavuz olarak, bir jeotermal kaynağın mevcut olma olasılığını değerlendirmek için 

bazı asgari bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır. 

Doğrudan kullanım için sığ, düşük sıcaklık kaynağı için aşağıdakiler asgari bilgi olarak 

kabul edilebilir: 

• Yapısal ve Jeotermal Haritalama 

• Jeokimyasal Çalışma ve Analiz 

• Jeolojik Etütler (Toprak / Gaz / Hidrojeoloji) 

Enerji üretimi için daha derin, orta ila yüksek sıcaklık kaynakları için aşağıdakiler asgari 

kabul edilir: 

• Yapısal ve Jeotermal Haritalama 

• Jeokimyasal Çalışma ve Analiz 

• Jeolojik Etütler (Toprak / Gaz / Hidrojeoloji) 

• Geniş Alan Üzerinde Direnç Çalışması  

• Gravite Çalışması 

Bu çalışmalar yeterince belirleyici görülmezse daha fazla bilgiye ihtiyaç duyulabilir. 

Başvuruların değerlendirilmesi sırasında eksik veya sınırlı veriler puanlama sistemi 

aracılığıyla belirtilecektir. Değerlendirme tamamlandığında tüm başvuru sahiplerine geri 

bildirim gönderilecektir. 

Aşağıda, jeotermal arama ve geliştirme için yararlı olan ve duruma göre gerekli 

görülebilecek türden veri ve bilgilerin bir listesi bulunmaktadır.  

1. Altyapı ve yerel topografya 

a. Altyapı haritaları (yollar, ruhsat alanı, kuyular, elektrik hatları ve diğer ilgili 

altyapı) 

b. Topografik haritalar 

2. Jeolojik arama: 

a. Jeolojik haritalar, ölçek, edinim yılı 

b. Yapısal haritalar, ölçek, edinim yılı 

c. Jeotermal yüzey tezahürlerinin haritaları, aktif ve fosil, kızıl ötesi 

görüntüler 

d. Toprak gazı akışı, toprak sıcaklığı 

e. Hidrojeolojik çalışmalar ve haritalama, ölçek, edinim yılı 
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f. Uzaktan algılama teknikleri (hava fotoğrafları, uydu görüntüleme vb.) 

g. Bütün Kaya örneklerinin kimyasal analizi 

h. Kayaların yaş tayini 

i. Diğer çalışmalar 

3. Jeofiziksel arama 

a. Direnç araştırması 

b. MT, edinme yılı 

i. TEM, edinme yılı 

ii. CSAMT, edinme yılı 

iii. Diğer direnç yöntemleri, edinme yılı 

c. Direnç verilerinin işlenmesi 

i. 1D ters çevirme, işleme yılı 

ii. 2D ters çevirme, işleme yılı 

iii. 3D ters çevirme, işleme yılı 

d. 2D ve/veya 3D sismik araştırma, edinim ve işleme yılı 

e. Makro ve/veya Mikro sismik ölçümler, edinim ve işleme yılı 

i. Deprem özekleri 

ii. Tomografi 

f. Manyetik ölçümler, tür, edinme ve işleme yılı 

g. Gravite ölçümleri, tür, edinme ve işleme yılı 

i. Bölgesel gravite 

ii. Mikro gravite 

4. Jeokimyasal keşif 

a. Jeokimyasal örnekleme haritası, ölçek, edinim yılı 

b. Yüzey tezahürlerinden sıcaklık ve tahmini akış 

c. Tezahürlerden jeokimyasal analiz, analiz türü, edinim yılı 

d. Jeotermometrelerden sonuçlar 

e. Model hesaplamalarının karıştırılmasından elde edilen sonuçlar 

5. Alandaki arama kuyuları ve diğer kuyular (varsa) 

a. Kuyu tipleri de dahil olmak üzere bölgedeki kuyuların haritası 

b. Aşağıdakiler dahil olmak üzere bölgedeki kuyuların listesi  

i. Tip (arama, gradyan, su kuyuları, petrol kuyuları vb.) 

ii. Derinlik  

iii. Sıcaklık profilleri  

iv. Maksimum sıcaklık 

v. Akifere derinlik 

vi. Akiferlerdeki giriş sıcaklığı 

vii. Çıkış ve sıcaklık 

viii. Su seviyesi veya kapatma basıncı 

c.  Kuyu tasarımı ve sondaj programları (varsa) 

i. Planlandığı şekilde kuyu çizimi 

ii. Planlandığı şekilde sondaj programı 

iii. "Yapıldığı şekilde" kuyu çizimi 

iv. Tasarım ve sondaj programından sapmaya ilişkin bilgiler 

v. Altyapı ve akış testi dahil toplam sondaj maliyeti 

d. Sondaj sırasında kuyulardan bilgiler (varsa) 

i. Sondaj ilerleme grafikleri ve sondaj verileri dahil sondaj raporları 

ii. Litoloji ve hidrotermal değişim 
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iii. Sondaj sırasında jeofizik kuyu kaydı bilgileri (P, T, Spinner, NN, 

Gamma, direnç, vb.). 

iv. Sirkülasyon kayıpları 

v. Enjeksiyon testi, kuyu enjektivitesinin belirlenmesi 

e. Arama kuyularının akış testi hakkında bilgiler (varsa) 

i. Akış testi türü (yanıp sönme, hava kaldırma, pompalama, 

artezyen) 

ii. Akış testi süresi (kısa vadeli - uzun vadeli) 

iii. Akış testi için yüzey kurulumları hakkında bilgiler (ayırıcı, LIP, 

savak kutusu, kısma vb.) 

iv. Karşılaşılan akış hızları ve ilgili kuyu başı ve kuyu içi verilerinin 

toplanması (P, T ve entalpi) 

v. Akış testi ve analizleri sırasında jeotermal akışkanların 

örneklenmesi 

vi. Jeotermal tuzlu su ve buharın kimyasal bileşimi 

vii. Buhar ve gaz fraksiyonlarının analizi 

viii. Uygulanabilir güç dönüştürme tekniği ile MWe cinsinden akış 

testinden elde edilen sonuçlar 

ix. Uzun vadeli davranış ve sürdürülebilirlik göstergeleri 

6.  Kavramsal modeller 

a. Kavramsal modeller aşağıdakileri ele almalıdır: 

i. Muhtemel rezervuar sıcaklığı (sıcaklıkları) 

ii. Rezervuarın muhtemel boyutu ve kalınlığı 

iii. Jeolojik koşullar 

iv. Sınırlar ve sınır koşulları 

v. Hidrojeoloji ve şarj 

vi. Muhtemel sıvı kimyası (CO2 konsantrasyonları dahil) 

vii. Haritalar ve kesitler (yukarıda listelenen bileşenleri ve sıcaklık 

izotermlerini gösterir) 

7.  Jeotermal kaynak değerlendirmesi 

a. Tüm veriler birleştirilmiş ve jeotermal kavramsal model sunulmuş olup, 

şunları göstermektedir: 

i. Rezervuarın muhtemel alansal boyutu ve kalınlığı 

ii. Muhtemel rezervuar sıcaklıkları  

iii. Jeotermal sıvının muhtemel kimyasal bileşimi 

b. Tüm yüzey ve yer altı verilerini hesaba katan hacimsel değerlendirme 

Belirli bir alanla ilgili olabilecek ve yukarıdaki listede belirtilmeyen diğer tüm bilgiler, 

bölgenin jeotermal potansiyelinin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.  

Yukarıda açıklanan herhangi bir önceki çalışmanın sonuçlarının yorumlanmasına ilave 

olarak, RPM Birimi tarafından temeldeki jeotermal ham verilerin bir değerlendirmesi 

gerekebilir. Durum bazında, RPM Birimi, Başvuru Sahibi tarafından sağlanan kavramsal 

modeli ve sonuçların yorumlanmasını doğrulamak için yeniden yorumlama ve analiz için 

belirli ham verileri talep edebilir. 
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Ek 3. Kavramsal modeller ve kaynak değerlendirmesi 
Jeotermal kaynakların değerlendirilmesi, jeotermal sistemlerin doğasını ve enerji üretim 

kapasitesini değerlendirmeyi amaçlayan çalışmalar ve araştırmaları içerir. Bir sistemin 

geliştirilmesinde herhangi bir zamanda veya aşamada mevcut olan verilere 

dayanmaktadır.  

Kavramsal modelleme ve kaynak değerlendirmesi gerçekleştirilirken, aşağıdaki 

referanslar faydalı olabilir:  

• Jeotermal Arama En İyi Uygulamalar: Jeotermal Projeler için Kaynak Verisi 

Toplama, Analiz ve Sunum Kılavuzu, IFC-IGA, 2013 

(https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corpo

rate_site/sustainability-at-ifc/publications/ publications_handbook_geothermal-

bp) 

IFC-IGA Kılavuzu, kavramsal model geliştirmenin koordinasyonunda özel bir öneme 

sahipken, Avustralya Kuralları, kaynakların bilgi ve olasılık açısından sınıflandırılmasında 

yardımcı olur.   

KAVRAMSAL MODEL GELİŞTİRME 

Araştırma fazında, jeotermal kaynağın kavramsal bir modeli hazırlanmalıdır. Yüzey 

arama verileri ve diğer verilerin yanı sıra test ve izleme verileri gibi daha fazla veri 

toplandıkça bu model güncellenmeli ve iyileştirilmelidir. Kavramsal bir model, bir 

jeotermal sistemin herhangi bir zamanda en iyi şekilde anlaşılmasının, bilinen tüm veriler 

ve yorumlarla tutarlı bir temsilidir. Modelin, kaynak dağılımı, sıcaklık ve boyutun birinci 

geçiş tahminine izin vermek için yeterli jeolojik ve tektonik bilgi içermesi gerekir. 

Kavramsal modeller, derin kuyuları jeotermal akışkanlar sağlama olasılığı en yüksek olan 

litolojik birimlere ve/veya yapılara hedeflemek için kullanılır. Kavramsal modeller, ister 

basit hacimsel değerlendirmeler isterse karmaşık sayısal modeller olsun, kaynak 

değerlendirmelerinin temelini de sağlar. İlk kavramsal modelin kaba veya eksik olması 

beklenirken, sondaj ilerledikçe ve daha fazla veri elde edildikçe iyileştirilebilecek ve 

geliştirilebilecek bir başlangıç modeline sahip olmak önemlidir (IFC-IGA, 2013). 

Kavramsal bir model, ya 2D kesitler ya basit ya da karmaşık 3D modeller olarak 

görselleştirilir (aşağıdaki Şekil 11'e bakın).  
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Şekil 11 - 3D kavramsal blok model örneği (IFC-IGA, 2013) 

 

Kavramsal modellerin geliştirilmesi için gerekli parametreler 

Kavramsal bir modelin ele alması gereken maddelerin bir listesi aşağıda sunulmuştur. 

Bu verilerin çoğunun taslak modelleme için mevcut olmayacağı unutulmamalıdır. Bu 

nedenle, kavramsal model başlangıçta taslak olabilir, ancak özellikle sondaj verileri elde 

edildikçe güncellenecek ve iyileştirilecektir. Bununla birlikte, ilk kuyuların, ideal olarak 

aşağıdaki en az ilk dört kategorinin verilerinin kapsandığı bir taslak modele göre 

konumlandırılması gerekir. 

1. Muhtemel rezervuar sıcaklığı 

Aşağıdakiler kullanılarak tahmin edilebilir: 

• Kimyasal jeotermometre 
• Direnç 
• Gradyan kuyusu verileri 
• Derin kuyu verileri 

2. Muhtemelen jeotermal sistemin alansal boyutu ve rezervuarın kalınlığı 

Aşağıdakiler kullanılarak tahmin edilebilir: 

• Yüzey tezahürleri (genellikle asgari boyut) 

• Direnç ve diğer jeofizik araştırmalar 
• Gradyan kuyusu verileri 

• Derin kuyu verileri 
• Jeoloji 
• Yapısal ayarlar 

3. Jeotermal sistemi kontrol eden jeolojik koşullar 

Aşağıdakiler kullanılarak tahmin edilebilir: 
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• Topografya  
• Stratigrafi (Rezervuar kayaç ve örtü kayaç türü) 
• Yapısal ayar, esas olarak faylar ve kırıklar hakkında bilgi 

• Tektonik ayar 

4. Jeotermal sistem için sınır koşulları 

Aşağıdakiler kullanılarak tahmin edilebilir: 

• Topografya  
• Stratigrafi 
• Yapısal ayarlar 

• Yukarı akış ve dış akış 
• Şarj 

• Sıcaklık modeli 

5. Jeotermal sistem için hidrojeoloji ve şarj alanı 

Aşağıdakiler kullanılarak tahmin edilebilir: 

• Topografya 
• Stratigrafi 
• Yapısal ayarlar 
• Yüzey hidrolojisi 
• Toprak kaplaması 

• Yağış 
• Yeraltı suyu akiferi bilgileri 

6. Muhtemel akışkanların jeokimyası (CO2 dahil) 

Aşağıdakiler kullanılarak tahmin edilebilir: 

• Yüzey tezahürü türleri 
• Alterasyon mineralojisi 
• Sıvı kimyasal bileşim 
• Buhar/gaz bileşimi 

• Stratigrafi 
• Hidrolojik koşullar ve kalma süresi 
• Jeotermometre 
• Soğuk yeraltı suyu ile karışma 

7. Jeotermal sistem için ısı kaynağı 

Aşağıdakiler kullanılarak değerlendirilebilir/tespit edilebilir: 

• Bölgesel jeoloji 
• Jeotermometre 
• Sıvı kimyasal bileşim 

• Buhar/gaz bileşimi 
• Stratigrafi 
• Direnç 
• Gradyan kuyusu verileri 
• Derin kuyu verileri 
• Mikrosismisite 

Yukarıda belirtilen liste veri türlerinin kapsamlı bir listesi değildir.  Söz konusu jeotermal 

kaynakla ilgili olabilecek ve yukarıdaki listede bahsedilmeyen diğer tüm bilgiler, olası 

jeotermal kavramsal modelin geliştirilmesinde yardımcı olabilir.  

Kuyu sondajı ve tamamlamanın ardından, hem üretim hem de yer altı koşullarını daha 

fazla değerlendirmek için kuyu testi, rezervuar testi, kullanım sırasında izleme ve izleyici 

testi yapılmalıdır. Bu yaklaşım, kavramsal modelin sürekli olarak güncellenmesini ve 

iyileştirilmesini ve önceki yorumların test edilmesini sağlar (IFC-IGA, 2013).  
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JEOTERMAL KAYNAK DEĞERLENDİRMESİ 

Kavramsal modelin yüzey araştırmasını ve geliştirilmesini tamamladıktan sonra, 

jeotermal kaynağın olası kapasitesini değerlendirmenin ilk adımı, bir taslak hacimsel 

kaynak değerlendirmesi yapmaktır. Bu değerlendirme, aşağıdaki maddelerin 

kombinasyonuna dayanmaktadır: 

• rezervuarın olası alansal boyutu. 

• bilinen ve varsayılan sıcaklık dağılımı. 

• rezervuarın derinlik ve kalınlık tahminleri. 

• olası rezervuar kayaçlarının özellikleri, yani gözeneklilik, yoğunluk ve ısı 

kapasitesi. 

• bir düzeltme faktörü kullanılarak kuyu başında yerinde ısının ne kadarının geri 

kazanılabileceğine dair makul varsayımlar; ve 

• modern jeotermal enerji santrallerinin performansına dayalı olarak, ısıyı 

elektriğe dönüştürmenin verimliliği hakkında makul varsayımlar. 

Başlangıçta bu bilgiler yüzey araştırmalarına dayalıdır,  daha sonra ise ilk arama 

kuyularının sondajından elde edilen bilgilerle daha kapsamlı hale gelecektir. Çeşitli 

parametrelerdeki belirsizliği hesaba katmak için, olasılık hesaplamaları (örneğin, Monte 

Carlo) genellikle rezervuarın hacimsel bir değerlendirmesi yapılırken uygulanır. Bu 

yöntemi kullanarak, çeşitli girdi parametreleri için olasılık dağılımları tanımlanır ve 

hacimsel değerlendirme sonuçları, kapasite için bir olasılık dağılımı olarak sunulur 

(genellikle MWe veya MWth). Kapasite için ortaya çıkan olasılık dağılımına göre kapasite 

tahminleri için P90, P50 ve P10 değerleri tanımlanır ve sunulur.  
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Ek 4. Bir sondaj programında ele alınacak maddeler 
Aşağıda standart bir sondaj programı için genel bir İçindekiler Tablosu bulunmaktadır. 

Bu tablo, başvuru sahibi için sondaj programını sunarken bir kılavuz görevi görür. 

Aşağıdaki liste gösterge niteliğindedir ve listelenen öğelerden bazıları projeye bağlı 

olarak ilgili olmayabilir veya uygulanamayabilir. 

Temel kuyu verileri 

• Giriş 

• Amaç 

• Kavramsal modele dayalı sondaj prognozu 

▪ Kuyu hedefleri 

▪ Stratigrafik ve yapısal koşullar 

▪ Offset kuyu verileri (varsa) 

▪ Hidrotermal alterasyon 

▪ Rezervuara derinlik 

▪ Sirkülasyon Kaybı Potansiyeli 

▪ Beklenen Sıcaklık ve Basınç koşulları 

▪ Vuruşla karşılaşma potansiyeli (Potential for encountering kicks) 

▪ Gaz/gaz vuruşlarıyla karşılaşma potansiyeli (Potential for encountering 

gas/gas kicks) 

• Ayrıntılı kuyu tasarımı  

▪ Kuyu derinliği 

▪ Sondaj çapları 

▪ Muhafaza (Casing) programı  

▪ Muhafaza (Casing) özellikleri 

▪ Kuyu başı tertibatı 

▪ Ana vananın tipi ve basınç sınıfı 

▪ Yan çıkışlar ve diğer vanalar 

▪ Genişletme makarası (Expansion spool) 

▪ Depo tasarımı (Cellar design) 

▪ Ayrıntılı çizimler  

▪ Kuyu tasarımı için Keşif Özeti (ürün listesi) 

▪ Saptırılmış/yönlü veya dikey/düz 

• Kuyu tasarımına dayalı Minimum Sondaj Kulesi Gereksinimi 

• Kuyu yastığı ve çamur çukuru tasarımı 

• Tahmini Sondaj Süresi 

• Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) 

• İzin ve ruhsatların durumu 

• Sondaj malzemeleri için Keşif Özeti (ürün listesi) 

• Malzeme ve ekipman için tedarik planı hakkında bilgi 

• Maliyet tahmini 

Sondaj 

• Ön çalışma 

▪ Kuyu Yastığı (Well Pad) 

▪ Çamur Çukuru (Mud Pit) 

▪ Kesmeler/çekirdeğin örneklenmesi (Sampling of cuttings/core) 

▪ İletken Boru ve Fare – Deliği (Conductor Pipe and Mouse – Hole) 

▪ Depo (Cellar) 

▪ Su Kaynağı 

 

• Kuyu sondajı 

▪ Yüzey muhafazası (casing): - İnç Aşaması: XX"- XX m'ye kadar İnç 

Yüzey Muhafazası 

- Sondaj Düzeneği ve Kuyudibi tertibatı (BHA) 

- Sondaj açıklaması 

- Patlama Önleyici (BOP) yığını 
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- Muhafaza ve çimentolama 

▪ Ara muhafaza (casing): (gerekirse) - İnç Aşaması: XX"- XXX m'ye 

kadar İnç Ankraj Muhafazası 

- Sondaj düzeneği ve BHA 

- Sondaj açıklaması 

- BOP yığını (BOP stack) 

- Muhafaza (casing) ve çimentolama 

▪ Üretim muhafazası (Production casing) - İnç Aşaması: XX"- XX m'ye 

Kadar İnç Üretim Muhafazası 

- Sondaj düzeneği ve BHA 

- Sondaj açıklaması (Yönlü sondaj?) 

- BOP yığını 

- Muhafaza ve çimentolama 

▪ Açık kuyu - İnç Aşaması: XX "- XX" Oluklu Astarlı açık delik 

- Sondaj düzeneği ve BHA 

- Sondaj açıklaması 

- BOP yığını 

- Oluklu/delikli astar (Slotted/perforated liner) 

Sondaj sıvısı programı 

• Yüzey muhafazası   

• Ankraj muhafazası 

• Üretim muhafazası 

• Açık kuyu 

Genel Notlar 

• "Kağıt üzerinde sondaj" alıştırması  

• Sondaj Parametreleri 

• Dengesiz sondaj mı? 

• Sapma var mı? 

• Çimentolama 

• Basınç Testleri: 

▪ BOP Basınç Testleri 

▪ Muhafaza Basınç Testleri 

▪ Formasyon Sızdırmazlık Testleri  

• Sondaj sırasında ve sonrasında kuyu kaydı (ısınma) 

• Saha jeoloğu tarafından çamur kaydı 

• Jeofizik kaydı  

• Enjeksiyon testi (kuyu testi için Bölüm 6’ya bakınız) 

• Uyarılma kararı 

• Hidrojen sülfür, karbondioksit ve hidrokarbon izleme 

• Kule ekipman sistemi 

• Sondaj Yüklenicisi/Çamur Kaydı Yüklenicisi tarafından kaydedilecek ve 

Müşteriye sağlanacak (tercihen çevrimiçi) Temel Parametreler 

• Kuyu tamamlama 

• Raporlama 

▪ Sondaj parametreleri hakkında kule günlük raporu 

▪ Saha jeoloğu günlük raporu 

▪ Jeofizik kayıt raporları 

▪ Çamur raporu 

▪ Muhafaza (Casing) raporları 

▪ Çimentolama raporu 

▪ Yönlü sondaj raporu (varsa) 

▪ Toplantı notları 

Kuyu Maliyeti Yönergelerinin dayandığı standart muhafaza tasarımları: 

Genel maliyet modeli hesaplamaları için temel olarak HT kuyuları için dört tipik muhafaza 

programı oluşturulmuştur. Bunlar, düşük sıcaklıkta sondaj için gerekli olmayan gereksiz 
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görevleri ve ekipmanı ortadan kaldırarak orta ve düşük sıcaklık durumlarına 

uyarlanabilir. Ayrıca listelenen maddelerden bazıları geçerli olmayabilir ve bu duruma 

göre değerlendirilecektir. Faydalanıcının, aşağıdaki maddeleri dikkate alarak önerilen 

kuyular için maliyet tahminleri sağlaması beklenmektedir. 

Aşağıdaki Tablo 16, 17, 18 ve 19, muhafaza ve bit boyutlarını ilişkilendirirken, Şekil 7, 

muhafaza programlarının teknik çizimlerini göstermektedir. API muhafazaları ve bitleri, 

büyük, normal ve dar çaplı kuyuların (slimhole) muhafaza programları için kullanılırken, 

çekirdekli kuyu için API ve kablo karot muhafazalarının ve bitlerinin bir karışımı 

kullanılmaktadır. 

Tablo 16 - Büyük çaplı bir kuyunun (ø12¼″) sondaj fazları için muhafaza boyutları, nominal 
ağırlıkları, pabuç derinlikleri, dereceleri, bağlantıları ve bit boyutlarına örnekler. Daha sığ, düşük 
sıcaklıkta sondaj için muhafaza derinlikleri ve boyutları farklılık gösterebilir. 

Sondaj 

fazı 

Nominal 

boyut 

(OD) 

Nominal 

ağırlık 

Muhafaza 

pabucu 

derinlikleri 

Derece Bağlantılar Bit 

boyutu 

 
(in) (lb/ft) (m) 

  
(in) 

1. 22 1/2 117 90 X56 Kaynaklı 26 

2. 18 5/8 87.5 350 X56 Kaynaklı 21 

3. 13 3/8 68 1200 K55 BTC 17½ 

4. 9 5/8 47 3000 K55 BTC 12¼ 

Tablo  17 - Normal çaplı bir kuyunun (ø8½″) sondaj fazları için muhafaza boyutları, nominal 
ağırlıkları, pabuç derinlikleri, dereceleri, bağlantıları ve bit boyutlarına örnekler. Daha sığ, düşük 
sıcaklıkta sondaj için muhafaza derinlikleri ve boyutları farklılık gösterebilir. 

Sondaj 

fazı 

Nominal 

boyut 

(OD) 

Nominal 

ağırlık 

Muhafaza 

pabucu 

derinlikleri 

Derece Bağlantılar Bit 

boyutu 

 
(in) (lb/ft) (m) 

  
(in) 

1. 18 5/8 87.5 90 X56 Kaynaklı 21 

2. 13 3/8 68 350 K55 BTC 17½ 

3. 9 5/8 47 1200 K55 BTC 12¼ 

4. 7 26 3000 K55 BTC 8½  

Tablo  18 - Dar çaplı (ø6⅛″) sondaj fazları için muhafaza boyutları, nominal ağırlıkları, pabuç 
derinlikleri, dereceleri, bağlantıları ve bit boyutlarına örnekler. Daha sığ, düşük sıcaklıkta sondaj 
için muhafaza derinlikleri ve boyutları farklılık gösterebilir. 

Sondaj 

fazı 

Nominal 

boyut 

(OD) 

Nominal 

ağırlık 

Muhafaza 

pabucu 

derinlikleri 

Derece Bağlantılar Bit 

boyutu 

 
(in) (lb/ft) (m) 

  
(in) 

1. 13 3/8 68 70 K55 BTC 17½ 

2. 9 5/8 47 250 K55 BTC 12¼ 

3. 7 26 800 K55 BTC 8½  

4. 4 1/2 13.5 2000 K55 BTC 6⅛ 

Tablo  19 - Çekirdekli bir kuyunun (ø2.97″) sondaj fazları için muhafaza boyutları, nominal 
ağırlıkları, pabuç derinlikleri, dereceleri, bağlantıları ve bit boyutlarına örnekler. Daha sığ, düşük 
sıcaklıkta sondaj için muhafaza derinlikleri ve boyutları farklılık gösterebilir. 

Sondaj 

fazı 

Nominal 

boyut 

(OD) 

Nominal 

ağırlık 

Muhafaza 

pabucu 

derinlikleri 

Muhafaza tipi Bit 

boyutu 

Açıklama 

 
(in) (lb/ft) (m) 

 
(in) 

 

1. 7 26 50 API 8½  API 

2. 4 1/2 13.5 200 HW muhafaza veya API 6⅛ HW muhafaza veya API 

3. 3 1/2 - 700 NW muhafaza 3.77 NW muhafaza 

4. 2 3/4 - 1500 Delikli NQ çubuk 2.97 Delikli NQ çubuk 
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Tablo 20 - Kuyu Maliyet Yönergeleri. Büyük, normal ve dar çaplı kuyular (slimhole)ın sondajı için 
maliyet dağılımı tahminine genel bakış. Müzakereler sırasında uygun maliyet tahmini için 
kullanılmak üzere. 
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Ek 5. Kuyu Testi - Kuyu testi için örnekler ve şemalar 
Bu Ek, kuyu test yöntemleri ve uygulamalarının örneklerini göstermektedir. Faydalanıcı, 

sondajın sonunda enjeksiyon testinin bir tanımını ve her bir kuyunun akış testini nasıl 

yapmayı planladığına dair bir açıklama sağlamalıdır.  

Artezyen akışının Başarı Kriterlerini karşılamak için yeterli olduğu durumlarda, hava 

kaldırma veya kuyu içi pompa kullanımıyla kuyu testine gerek yoktur. Bununla birlikte, 

bir kuyu Başarı Kriterlerine artezyen akışı yoluyla ulaşmazsa, verimin Başarı Kriterleri 

içinde olup olmadığını doğrulamak için hava kaldırma ile veya kuyu içi pompalar 

kullanılarak test edilmelidir.  

Genel olarak, kuyu testi, havadan kaldırma ile veya kuyu içi pompaların kullanılmasıyla 

gerçekleştirilebilir (pompalama testi). 

Aşağıdakiler, bu tür testlerin örnekleridir. Bunlar, Faydalanıcılar akış testi planlarına 

örnek olarak kullanılabilir. 

Jeotermal kuyuları karakterize etmek için hava kaldırma testleri 

Uygulamalar: 

• Kuyuların kısa vadeli sürdürülebilir verimini değerlendirir. Sondaj işleminden 

sonra kuyuları temizlemek için de kullanılır.  

• Hidrolik test karakterizasyonu, kısa vadeli üretim testi için kullanılmaktadır. 

Çalışma prensibi: 

• Kuyunun derin bir noktasına (yer seviyesinin 200 - 500 m altında) hava enjekte 

ederek (N2) veya bir hava kompresörü kullanarak, hava enjeksiyon noktasının 

üzerindeki kuyudaki sıvının yoğunluğu azaltılır. Hava enjeksiyonu ilerledikçe, su 

kolonunun artan bir kısmı hava ile karışır ve yükselme borusunda yukarı doğru 

hareket etmeye başlar.  

• Yeterli kuyu üretkenliği, pompalama sırasında artan su çekilmesi ile kısmen telafi 

edilebilir. 

• Bir hava kaldırma pompalama işlemini başlatırken ve sürdürürken hem hava 

basıncı hem de hava hacmi önemlidir. 

Gerekli ekipman için bir örnek (Şekil 15, Şekil 16, Şekil 17): 

• Bakım onarım kulesi (gerekirse), jeneratör, hava kaldırma borusu, jeotermal sıvı 

depolama kapasitesi, gaz-su ayırıcı.  

• Üretilen sıvının kanalizasyon sistemine enjekte edilmesi planlanıyorsa soğutma 

birimleri gereklidir (Şekil 15). 

• Yüksek performanslı kompresör. Kompresör, beklenen üretim oranına, beklenen 

kaldırma yüksekliğine ve karşılık gelen hava basıncına göre seçilir. Genel bir 

kural olarak, beklenen pompalama hızının her 1 l/s'si için 0,007 m3/s hava akışı 

gereklidir (Şekil 14’e bakınız). 

• Basınçları, sıcaklıkları, üretim oranını kaydetmek için veri toplama sistemi ve 

sensörler (Şekil 15, Şekil 16, Şekil 17). Önemli parametreler yedekli olarak 

kaydedilmelidir. Su fraksiyonu, bir Thomson savağı ve/veya bir manyetik akış 

ölçer kullanılarak ölçülebilir.  
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• Alternatif olarak, üretim hattına su/buhar ayırıcısından önce bir kütle akış ölçer 

yerleştirilebilir.  

• Sıvı örnekleme portları (Şekil 17 ve Şekil 18) Entalpi değerleri sıvının kimyasal 

bileşimine bağlıdır. Kuyuların gaz çıkışını tahmin etmek için, gaz örneklemesi 

gerekecektir (Şekil 19). Üretim hattından sıvı örneklemesi bu nedenle önemlidir.  

Düşük entalpi jeotermal alanındaki tipik durum: 

• Sondaj deliğindeki statik su seviyesine bağlı olarak, sondaj deliğine 250 - 500 m 

yerleştirilecek hava ikmal borusu (veya sondaj dizisi) (önerilen boru boyutları, 

Şekil 13’e bakınız). 

• Üretim, enjeksiyon kolonundaki havanın üzerindeki akışkan kolonu yeterince 

homojen hale gelene kadar birkaç sıcak su fıskiyesi benzeri üretim patlamasıyla 

başlar. Sürekli akış, yükselme borusundaki akışkan kolonunun ağırlığı yeterince 

düşürüldüğünde ve rezervuardan kuyuya olan basınç gradyanı sabit bir akış 

oluşturmak için yeterli olduğunda başlar.  

• Hava borusunun suya batması tipik olarak %50 civarındadır (Şekil 14, sağda). 

• Jeotermalde hava kaldırma testi, ekipmanı kurmak / optimize etmekten (kuyu 

temizleme aşamasında), genellikle dur-kalk üretiminden son hidrolik test 

aşamasına doğru sorunsuz çalışmaya kadar, yinelemeli bir süreçtir. Kuyunun 

ısıtılması ve sondaj çamurunun çıkarılmasıyla (örneğin, kuyu deliğinde çamur 

keki olarak bulunur), sondaj deliği, ardışık hava kaldırma operasyonlarıyla daha 

verimli hale gelir. 

İkaz / Yöntemin Dezavantajları:  

• Gaz bulunma riski durumunda, basınçlı hava yerine sıkıştırılmış nitrojen (N2) 

kullanılmalıdır. 

• Uzun süreli kullanım durumunda olası mineral birikintileri ve/veya korozyon. 

• Doğru test tasarımı için, yaklaşık kuyu çıktısının önceden bilinmesi gerekir. Bu 

genellikle böyle olmadığından, deneme yanılma yaklaşımı yaygın bir 

uygulamadır. 

Jeotermal kuyuları karakterize etmek için pompalama testleri 

Genel olarak, dalgıç pompa (ESP) kullanılarak yapılan pompalama testlerinin yaklaşımı, 

hava kaldırmaya benzemektedir. Hava kompresörü ve hava kaldırma boruları kullanarak 

sıkıştırılmış nitrojen veya sıkıştırılmış hava kullanmak yerine, ESP, havalı kaldırmadaki 

tel ile benzer derinlikte kuyuya indirilir. Akış testi için bir ESP kullanmak daha kararlı 

sonuçlar verebilir ve genellikle hava kaldırmaya göre daha uzun bir süre boyunca 

(haftalarca uzun vadeli test) gerçekleştirilebilir, bu da uzun vadeli sürdürülebilir çıktı 

seviyesinin daha iyi tahmin edilmesini sağlar. 

Bir ESP kullanmayı planlarken dikkate alınması gereken parametreler şunlardır: 

• Pompa boyutu. Kuyunun üretim muhafazasına sığmalıdır. 

• Pompanın kapasitesi. Başarı Kriterlerini test etmek için en azından gereken 

akış oranlarını pompalayabilmelidir. 

• Beklenen azami çekime göre sıvıları kaldırma kapasitesine sahip olmalıdır. 

• Pompalanacak akışkanların beklenen sıcaklığını tolere edecek şekilde 

belirtilmelidir. 
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• Pompalanan sudaki kum içeriğinin pompa spesifikasyonuna uygun olması 

gerekmektedir. 

Referanslar: 

• Driscoll, F.G., 1986: Groundwater and wells (2nd ed.). Johnson Screens, St. 

Paul, MN, US, 1089 pp. 

• Gotuato, J. G. (2015): The thermodynamics behind initiation of flow from 

geothermal wells (2015). The United Nations University, Geothermal Training 

Programme (UNU-GTP), Reports 2015, Number 15. 

• Kunaruk, U. (1991): Design and selection of deep well pumps for geothermal 

wells. The United Nations University, Geothermal Training Programme (UNU-

GTP), Report 8, 1991. 

• Thorhallson, S. (2003). Geothermal well operations and maintenance. The 

United Nations University, Geothermal Training Programme (UNU-GTP), IGC 

2003. Short Course September 2003. 

 
 

Şekil 12 - Hava kaldırma şematik çizimleri: Eğitici borusu isteğe bağlıdır (işlevi muhafaza tarafından 
yerine getirilebilir) 

 

Pompalama 
hızı 

Muhafaza (veya 
eğitici borusu) 

boyutu 

Hava kaldırma 
borusunun asgari 

çapı 

[l/s] [in] [mm] [in] [mm] 

şundan buna         

2 4 2 51 0.5 13 

4 5 3 76 1 25 

5 6 3.5 89 1 25 

6 10 4 102 1.25 32 

10 16 5 127 1.5 38 

16 25 6 152 2 51 

25 44 8 203 3 76* 

44 63 10 254 3 76* 

63 95 12 305 4 102 
 

 

*) inç cinsinden verilen değerlere uyacak şekilde kaynağa göre düzeltilmiştir. (Kunaruk, 1991'de 

verildiği gibi 3 ”= 76 mm, 64 mm değildir) 

Şekil 13 - Hava borusu ve ilgili muhafaza boyutları 

 

 



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 64 (168) 

 

 

Şekil 14 - Sol: Üretim için gerekli hava akışı. Sağ: Optimum hava kaldırma verimliliği için 
yaklaşık yüzde pompalama batması (Driscoll, 1986, aktaran Kunaruk, U. (1991). 

 

 

Şekil 15 - ~ 140 °C'ye kadar olan orta sıcaklıklarda hava kaldırma kullanarak üretim kurulumu. 
Akış hızları, manyetik endüktif akış ölçerler (veya kütle akış ölçerler) kullanılarak ölçülebilir ve 
buhar kaybı %5'ten veya kütle akış üretiminden küçüktür. 
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Şekil 16 - ~ 140 ila ~ 180 °C yüksek sıcaklıklarda üretim kurulumu (yalnızca yüzey kısmı). 
Gerekli olan basınç ve sıcaklık sensörleri (burada gösterilmemiştir, aşağıdaki şekle bakınız), buhar 
kaybının bağımsız olarak dudak borusu (James Metodu) kullanılarak ve entalpi hesaplamalarına 
dayalı olarak buhar fraksiyonunun tahmin edilmesiyle ölçülebilmesini sağlayacak şekilde 
ayarlanmalıdır. 

 

Şekil 17 - İki fazlı jeotermal kuyuların akış testi sırasında yaygın olarak kullanılan yüzey 
ekipmanına ve veri örnekleme noktalarına şematik genel bakış. 
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Şekil 18 - Weber örnekleme ayırıcısı kullanarak iki fazlı akışın kimyasal örneklemesi için bir 
kurulum örneği 

 

 

Şekil 19 - Yoğunlaşmayan Gaz (NCG) tayini için bir kurulum örneği 
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Ek 6. İdeal ekip kompozisyonu 
1. Başvuru sahibi deneyimi ve referansları 

Her bir başvuru, Faydalanıcının (ve/veya anahtar danışmanlarının) jeotermal arama, 

sondaj ve kullanımdaki deneyiminin kapsamlı bir tanımını içermelidir. İlave olarak, 

çevresel ve sosyal güvenlik önlemleri ile konusundaki deneyimlerinin kanıtlanması 

gerekmektedir. 

2. Anahtar uzmanların deneyimi 

Başvuru sahipleri, Faydalanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasından sorumlu olacak bir 

uzman ekibi sunmalıdır. Ekip, RPM Birimi ile saha faaliyetleri, raporlama ve iletişimden 

sorumlu olacaktır.   

Başvuru Sahibinin ekibi aşağıdaki Tablo 21'de belirtilen uzmanlardan oluşmalıdır.  

Bununla birlikte, dar çaplı kuyuların (slimhole) açılacağı ancak test edilmeyeceği 

durumlarda kuyu test uzmanları, rezervuar mühendisleri ve jeokimyacılar gerekli 

değildir.25 Gerekli disiplinlerin birden fazlasından tek bir kişinin sorumlu olması 

mümkündür.   

Her başvuru, uzmanlık alanlarındaki ilgili deneyimlerini gösteren ve benzer projelerdeki 

deneyimlerini detaylandıran, anahtar ve anahtar olmayan uzmanların özgeçmişler de 

dahil olmak üzere ekip için önerilen uzmanların bir listesini içermelidir.   

Tablo 21 - Sondaj ve test faaliyetleri için gerekli uzmanlar 

Madde Uzman/pozisyon 

1 Ekip lideri/Proje koordinatörü 

2 Sondaj süpervizörü 

3 Sondaj mühendisi 

4 Kuyu test uzmanı 

5 Rezervuar mühendisi 

6 Jeokimyacı 

7 Jeolog 

8 Çevresel ve sosyal koruma uzmanı 

 

Takım lideri/Proje koordinatörü 

Ekip Liderinin jeoloji, mühendislik veya benzeri alanlarda üniversite diplomasına sahip 

olması ve jeotermal arama veya jeotermal sondaj faaliyetlerinde pratik deneyime sahip 

olması gerekmektedir. Ekip lideri, sektördeki en iyi uygulamalarla tutarlı olmak için kuyu 

tasarımını ve kuyu sondajı ve testini kontrol edecektir (Yeni Zelanda Standardı, 2015: 

Derin jeotermal kuyular için uygulama kuralları. Standartlar Yeni Zelanda, Wellington, 

Yeni Zelanda, 102 s.). Ekip Liderinin benzer projelerde proje yöneticisi olarak en az yedi 

(7) yıllık deneyime sahip olması gerekir. Ekip Liderinin jeoloji çalışmaları içeren arama 

projelerini başarıyla yönetmede pratik deneyime sahip olması gerekmektedir.  Ekip 

Liderinin jeotermal kavramsal modeller geliştirme konusunda tecrübesi olması şiddetle 

tavsiye edilir.  

Sondaj süpervizörü 

Sondaj süpervizörünün mühendislik veya benzeri bir üniversite diplomasına, IWCF 

tarafından onaylanmış geçerli bir uluslararası kuyu kontrol sertifikasına sahip olması ve 

sondaj faaliyetlerinde, tercihen jeotermal sondajda pratik deneyime sahip olması 

 
25 Termal gradyan kuyuları (veya dar çaplı kuyular (slimhole)) sıcaklık/basınç kaydı için kullanılacaktır, ancak bu 

kuyular test (yani akış testi) edilmeyecektir. 
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gerekmektedir. Sondaj süpervizörünün profesyonel bir jeotermal uzmanı olarak en az 

dört (4) yıllık deneyime sahip olması gerekmektedir. 

Sondaj mühendisi 

Sondaj mühendisi, sondaj planlarından ve kuyu tasarımlarından sorumlu olacaktır. 

Sondaj mühendisinin, mühendislik alanında üniversite diplomasına sahip olması ve 

jeotermal arama veya jeotermal sondaj faaliyetlerinde pratik deneyime sahip olması 

gerekmektedir. Sondaj mühendisinin en az dört (4) yıllık ilgili deneyime sahip olması 

gerekmektedir. 

Kuyu test uzmanı 

Kuyu test uzmanı, kuyu test ekipmanının tasarımı ve kurulumundan, kuyu içi sıcaklık ve 

basınç kaydı, deşarj ölçümleri dahil olmak üzere tüm kuyu test faaliyetlerinden sorumlu 

olacaktır. Kuyu testi uzmanının mühendislik veya jeoloji alanında üniversite diplomasına 

sahip olması ve akış testi faaliyetlerinde pratik deneyime sahip olması gerekmektedir. 

Tercihen, kuyu testi uzmanının en az dört (4) yıllık deneyime sahip olması 

gerekmektedir. 

Rezervuar mühendisi 

Rezervuar mühendisi, diğer ekip uzmanlarıyla işbirliği içinde rezervuarın doğası (sıcaklık 

ve geçirgenlik) ve sondaj hedefleri hakkındaki bilgilerin değerlendirilmesinden sorumlu 

olacaktır. Rezervuar mühendisinin bir üniversite diplomasına sahip olması ve jeotermal 

arama ve akış testinde pratik deneyime sahip olması gerekmektedir. Rezervuar 

mühendisinin en az dört (4) yıllık ilgili deneyime sahip olması gerekmektedir. 

Jeokimyacı 

Jeokimyacı, kuyu testi ve jeokimyasal yorumlama sırasında örneklemeden sorumlu 

olacaktır. Baş jeokimyacı, jeokimya veya kimya alanında bir üniversite diplomasına veya 

eşdeğerine ve tercihen jeotermal jeokimyacı olarak dört (4) yıllık deneyime sahip 

olmalıdır. Bu kişinin, jeotermometre ve üretim özelliklerine göre jeokimyasal verilerin 

kimyasal analizi ve yorumlanması için su ve gaz örneklemesi konusunda güçlü deneyime 

sahip olması gerekmektedir. 

Jeolog 

Jeolog, sahadaki çamur kaydı, stratigrafinin tanımlanması, hidrotermal mineraloji ve 

besleme noktalarının jeolojik bağlamından sorumlu olacaktır. Baş saha jeoloğu, jeoloji 

alanında bir üniversite diplomasına veya eşdeğerine ve tercihen jeotermal jeolog olarak 

dört (4) yıllık deneyime sahip olmalıdır. Bu kişinin jeotermal arama amaçlı çamur kaydı 

konusunda sağlam bir deneyime sahip olması gerekmektedir. 

Çevresel ve sosyal koruma uzmanı 

Çevresel ve sosyal koruma uzmanı, RPM bileşeni kapsamındaki tüm koruma 

önlemlerinden sorumlu olacaktır. Koruma uzmanı, Projenin koruma önlemi belgelerinde 

belirtilen koruma önlemi hükümlerinin zamanında uygulanmasını izleyecek ve ayrıca 

koruma önlemi hükümlerinin ve diğer önemli faaliyetlerin yeterli şekilde izlenmesini ve 

uygulanmasını sağlayacaktır. Çevresel ve sosyal koruma uzmanının, çevresel veya 

sosyal bilimlerde ileri bir üniversite diplomasına veya eşdeğerine ve tercihen dört (4) 

yıllık ilgili deneyime sahip olması gerekmektedir. 
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Ek 7. Başarı kriterlerinin hesaplanması için formüller 
 

Yoğuşmalı Enerji Santrali İçin Uygulanacak İki Fazlı Enerji Çıktısı Formülü 

İki fazlı bir üretim kuyusuna kuyu testi yapılırken, Yoğuşmalı Enerji Santralinin 

gerekliliklerinde olduğu gibi, Enerji Çıktısını (PO) oluşturmak için aşağıdaki formül 

uygulanacaktır.  Hesaplanan Enerji Çıktısı, daha sonra Eşik Enerji Çıktısı ile 

karşılaştırılacaktır. Hesaplanan Enerji Çıktısı, belirtilen Eşik Değerini karşılar veya aşarsa 

ve asgari kuyu başı basıncı karşılanır veya aşılırsa, kuyu başarılı bir kuyu olarak kabul 

edilecektir. Bu durumda Faydalanıcı, RPM Programına RPM ödeme koşullarına göre 

ödeme yapacaktır.  Hesaplanan Enerji Çıktısı, belirtilen Eşik Değerden düşükse veya 

asgari kuyu başı basıncı karşılanmazsa, kuyu başarısız bir kuyu olarak kabul edilecek ve 

RPM Programı, RPM ödeme koşullarına göre Faydalanıcıya ödeme yapacaktır.   

Enerji Çıktısı[𝑀𝑊𝑒] =
𝑄𝑃𝑖

𝑠
[
𝑘𝑔

𝑠⁄ ]

𝑆𝐶𝐹𝑃𝑖
[
𝑘𝑔 𝑠⁄

𝑀𝑊𝑒
⁄ ]

 

Burada; 

 

• 𝑄𝑃𝑖

𝑠  planlanan giriş basıncındaki buhar akışıdır, şu şekilde tanımlanır: 

𝑄𝑃𝑖

𝑠 = 𝑄𝑃𝑠
𝑠 +𝑄𝑃𝑠

𝑙 ∗
ℎ𝑃𝑠

𝑙 − ℎ𝑃𝑖

𝑙

ℎ𝑃𝑖

𝑣 − ℎ𝑃𝑖

𝑙  

• 𝑄𝑃𝑠

𝑠  ve 𝑄𝑃𝑠

𝑙  örnekleme basıncında sırasıyla buhar ve sıvının akışıdır  

• ℎ örnekleme basıncında (Ps) 

 ve planlanan giriş basıncında (Pi) sıvı (l) ve buharın (v) spesifik entalpisini 

ifade eder 

• 𝑆𝐶𝐹𝑃𝑖
 yukarıda belirtildiği gibi, beklenen giriş basıncında beklenen türbinin 

buhar tüketim faktörünü ifade eder.   
 

İkili Enerji Santrali İçin Uygulanacak İki Fazlı Enerji Çıktısı Formülü 

İki fazlı bir üretim kuyusuna kuyu testi yapılırken, İkili Enerji Santralinin gerekliliklerinde 

olduğu gibi, Enerji Çıktısını (PO) oluşturmak için aşağıdaki formül 

uygulanacaktır.  Hesaplanan Enerji Çıktısı daha sonra Faydalanıcının İkili Enerji Santrali 

için Eşik Değeri ile karşılaştırılacaktır (uygulanabilir olduğunda).  Hesaplanan Enerji 

Çıktısı, belirtilen Eşik Değerini karşılar veya aşarsa ve asgari kuyu başı basıncı karşılanır 

veya aşılırsa, kuyu başarılı bir kuyu olarak kabul edilecektir. Bu durumda Faydalanıcı, 

RPM Programına RPM ödeme koşullarına göre ödeme yapacaktır.  Hesaplanan Enerji 

Çıktısı, belirtilen Enerji Çıktısı Eşik Değerinden düşükse veya asgari kuyu başı basıncı 

karşılanmazsa, kuyu başarısız bir kuyu olarak kabul edilecek ve RPM Programı, RPM 

ödeme koşullarına göre Faydalanıcıya ödeme yapacaktır.   

𝑃𝑂[𝑀𝑊𝑒] = 𝑄𝑇 [
𝑘𝑔

𝑠⁄ ] ∗ ∆ℎ [
𝑘𝐽

𝑘𝑔⁄ ] ∗ 10−3 [
𝑀𝑊𝑡ℎ

𝑘𝑊𝑡ℎ
⁄ ] ∗ 𝜂𝑡ℎ [

𝑀𝑊𝑒
𝑀𝑊𝑡ℎ

⁄ ], 

Burada  

• 𝑄𝑇 kuyudan gelen toplam akıştır 

• ∆ℎ yukarıda belirtildiği gibi santral çıkış sıcaklığındaki kuyu başı deşarj entalpisi 

ile sıvı su entalpisi arasındaki farktır.   
• 𝜂𝑡ℎ yukarıda belirtildiği gibi planlanan santral için ısıl verimlilik faktörüdür.   

 

 

Yoğuşmalı Enerji Santralleri için İki Fazlı Kuyu CO2 Eşik Değeri 
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Aşağıdaki formül (Yoğuşmalı Enerji Santralleri için CO2 Emisyon Faktörü Formülü) 

uygulanırken, bir Yoğuşmalı Enerji Santrali kullanımından kaynaklanan öngörülen CO2 

emisyon faktörü (𝐸𝐹𝐶𝑂2
) 540 g/kWh'ye eşit veya daha büyükse sondaj programı 

sonlandırılacaktır: 

𝐸𝐹𝐶𝑂2
[
𝑔

𝑘𝑊ℎ⁄ ] = 𝑆𝐶𝐹 [
𝑘𝑔 𝑠⁄

𝑀𝑊
⁄ ] ∗ 𝐶𝐶𝑂2

𝑠,𝑃𝑖
[
𝑚𝑔

𝑘𝑔⁄ ] ∗ 3.6 [
𝑀𝑊𝑠

𝑘𝑊ℎ
] ∗

1

1000
[

𝑔

𝑚𝑔
] 

Burada  

• 𝐶𝐶𝑂2

𝑠,𝑃𝑖

 yukarıda belirtildiği gibi planlanan enerji santraline giriş basıncında 

buhardaki CO2 konsantrasyonudur.   

 

• 𝐶𝐶𝑂2

𝑠,𝑃𝑖

, aşağıdaki denklem aracılığıyla, buharda, yani örnekleme basıncında (𝐶𝐶𝑂2

𝑠,𝑃𝑠

) 

ölçülen CO2 konsantrasyonu ile ilgilidir: 

 

𝐶𝐶𝑂2

𝑠,𝑃𝑖
= 𝐶𝐶𝑂2

𝑠,𝑃𝑠
∗

𝑋𝑃𝑠

𝑋𝑃𝑖, 

Burada 

• 𝑋𝑃𝑠
 ve 𝑋𝑃𝑖

, sırası ile 𝑃𝑠 ve 𝑃𝑖'te buhar fraksiyonunu temsil eder 

•  𝑋𝑃𝑠
 ve 𝑋𝑃𝑖

 şu şekilde hesaplanır: 

 

𝑋𝑃𝑠
=

ℎ𝑡𝑑−ℎ𝑙,𝑃𝑠

ℎ𝑣,𝑃𝑠
−ℎ𝑙,𝑃𝑠 ve 𝑋𝑃𝑖

=
ℎ𝑡𝑑−ℎ𝑙,𝑃𝑖

ℎ𝑣,𝑃𝑖
−ℎ𝑙,𝑃𝑖, 

Burada 
• ℎ𝑡𝑑 toplam deşarjın entalpisidir (kJ/kg)  

• ℎ𝑣 ve ℎ𝑙 üst simge basınçta sırasıyla buhar ve sıvının entalpisidir (kJ/kg). 

 
 

İkili Enerji Santralleri için İki Fazlı Kuyu CO2 Eşik Değeri 

Aşağıdaki formül (İkili Enerji Santralleri için CO2 Emisyon Faktörü Formülü) 

uygulanırken, bir İkili Enerji Santrali kullanımından kaynaklanan öngörülen öngörülen 

CO2 emisyon faktörü (𝐸𝐹𝐶𝑂2
) 540 g/kWh'ye eşit veya daha büyükse sondaj programı 

sonlandırılacaktır: 

𝐸𝐹𝐶𝑂2
=

3600 [
𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ
]

∆ℎ [
𝑘𝐽

𝑘𝑔⁄ ] ∗ 𝜂𝑡ℎ

∗ 𝐶𝐶𝑂2

𝑡𝑓
[
𝑚𝑔

𝑘𝑔⁄ ] ∗ 10−3[
𝑔

𝑚𝑔⁄ ]  

Burada  

• ∆ℎ yukarıda belirtildiği gibi santral çıkış sıcaklığındaki kuyu başı deşarj entalpisi 

ile sıvı su entalpisi arasındaki farktır.   
• 𝜂𝑡ℎ yukarıda belirtildiği gibi planlanan santral için ısıl verimlilik faktörüdür.   

• 𝐶𝐶𝑂2

𝑡𝑓
 toplam deşarj sıvısındaki CO2 konsantrasyonudur. 

 
 
Tekli Enerji Santrali İçin Uygulanacak İki Fazlı Enerji Çıktısı Formülü 

Tek fazlı bir Üretim Kuyusuna kuyu testi yapılırken, İkili Enerji Santralinin 

gerekliliklerinde gibi, Enerji Çıktısını (PO) oluşturmak için aşağıdaki formül 

uygulanacaktır.  Hesaplanan Enerji Çıktısı daha sonra Faydalanıcının İkili Enerji Santrali 

için Eşik Değeri (uygulanabilir olduğunda) ile karşılaştırılacaktır.  Eğer; i) hesaplanan 

Enerji Çıktısı belirtilen Enerji Çıktısı Eşik Değerini karşılıyor veya aşıyor; ve ii) kuyu 

başındaki asgari sıvı sıcaklığı karşılanıyor veya aşılıyorsa; ve iii) tek fazlı azami su 

çekilmesi karşılanıyor veya aşılıyorsa, kuyu başarılı sayılır. Bu durumda Faydalanıcı, RPM 

Programına RPM ödeme koşullarına göre ödeme yapacaktır.  Eğer; i) hesaplanan Enerji 
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Çıktısı, belirtilen Eşik Değerini karşılamıyorsa; veya ii) kuyu başındaki asgari sıvı 

sıcaklığının karşılanmıyorsa; veya, iii) tek fazlı azami su çekilmesi karşılanmazsa, kuyu 

başarısız olarak kabul edilecek ve RPM Programı, RPM ödeme koşullarına göre 

Faydalanıcıya ödeme yapacaktır.   

𝑃𝑂[𝑀𝑊𝑒] = 𝑄𝑇 [
𝑘𝑔

𝑠⁄ ] ∗ ∆ℎ [
𝑘𝐽

𝑘𝑔⁄ ] ∗ 10−3 [
𝑀𝑊𝑡ℎ

𝑘𝑊𝑡ℎ
⁄ ] ∗ 𝜂𝑡ℎ [

𝑀𝑊𝑒
𝑀𝑊𝑡ℎ

⁄ ], 

Burada 

 

• QT kuyudan gelen toplam kütle akışıdır  
• ∆ℎ yukarıda belirtildiği gibi kuyu başındaki deşarj entalpisi ile ikili enerji 

santrali çıkış sıcaklığındaki sıvı su entalpisi arasındaki farktır   
• 𝜂𝑡ℎ yukarıda belirtildiği gibi planlanan santral için ısıl verimlilik faktörüdür.   

 

Isıl Uygulama İçin Uygulanacak Tek Fazlı Isıl Çıktı Formülü 

Tek fazlı bir Üretim Kuyusuna kuyu testi yapılırken, Termal Uygulamanın gereklilikleri ile 

ilgili olduğu gibi, termal çıktısını (TO) oluşturmak için aşağıdaki formül 

uygulanacaktır.  Hesaplanan termal çıktı daha sonra Faydalanıcının Termal Uygulaması 

için Termal Çıktı Eşik Değeri ile karşılaştırılacaktır (uygulanabilir olduğunda).  Eğer; i) 

hesaplanan termal çıktı belirtilen Eşik Değerini karşılıyor veya aşıyor; ve ii) kuyu 

başındaki asgari sıvı sıcaklığı karşılanıyor veya aşılıyorsa; ve iii) tek fazlı azami su 

çekilmesi karşılanıyor veya aşılıyorsa, kuyu başarılı sayılır. Bu durumda Faydalanıcı, RPM 

Programına RPM ödeme koşullarına göre ödeme yapacaktır.  Eğer; i) hesaplanan termal 

çıktı, belirtilen Eşik Değerini karşılamıyorsa; veya ii) kuyu başındaki asgari sıvı 

sıcaklığının karşılanmıyorsa; veya, iii) tek fazlı azami su çekilmesi karşılanmazsa, kuyu 

başarısız olarak kabul edilecek ve RPM Programı, RPM ödeme koşullarına göre 

Faydalanıcıya ödeme yapacaktır.   

Termal Çıktı = 𝑄 [
𝑘𝑔

𝑠⁄ ] ∗ ∆ℎ [
𝑘𝐽

𝑘𝑔⁄ ] ∗ 10−3
[𝑀𝑊

𝑘𝑊⁄ ] 

Burada 

 

• Q kuyudan gelen toplam kütle akışıdır  
• ∆ℎ yukarıda belirtildiği gibi kuyu başındaki deşarj entalpisi ile termal enerji 

uygulama çıkış suyu sıcaklığındaki sıvı su entalpisi arasındaki farktır. 

Tekli Enerji Santralleri için İki Fazlı Kuyu CO2 Eşik Değeri 

Aşağıdaki formül (İkili Enerji Santralleri için CO2 Emisyon Faktörü Formülü) uygulanırken 

bir İkili Enerji Santrali kullanımından kaynaklanan öngörülen öngörülen CO2 emisyon 

faktörü (𝐸𝐹𝐶𝑂2
) 540 g/kWh'ye eşit veya daha büyükse sondaj programı 

sonlandırılacaktır:  

𝐸𝐹𝐶𝑂2
=

3600 [
𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ
]

∆ℎ [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

] 𝜂𝑡ℎ

× 𝐶𝐶𝑂2
[
𝑚𝑔

𝑘𝑔⁄ ] × 10−3[
𝑔

𝑚𝑔⁄ ] 

Burada  

 

• ∆ℎ yukarıda belirtildiği gibi santral çıkış sıcaklığındaki kuyu başı deşarj entalpisi 

ile sıvı su entalpisi arasındaki farktır.   
• 𝐶𝐶𝑂2

 sıvıdaki CO2 konsantrasyonudur. 

• 𝜂𝑡ℎ yukarıda belirtildiği gibi planlanan santral için ısıl verimlilik faktörüdür.   

 

Termal Enerji Uygulamaları için Tek Fazlı Kuyu CO2 Eşik Değeri 
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Aşağıdaki formül (Termal Enerji Uygulaması için CO2 Emisyonları Faktörü Formülü) 

uygulanırken bir Termal Enerji Uygulamasında kullanımdan kaynaklanan öngörülen 

öngörülen CO2 emisyon faktörü (𝐸𝐹𝐶𝑂2
) 540 g/kWh'ye eşit veya daha büyükse sondaj 

programı sonlandırılacaktır: 

𝐸𝐹𝐶𝑂2
=

3600 [
𝑘𝐽

𝑘𝑊ℎ
]

∆ℎ [
𝑘𝐽
𝑘𝑔

]
× 𝐶𝐶𝑂2

[
𝑚𝑔

𝑘𝑔⁄ ] × 10−3[
𝑔

𝑚𝑔⁄ ] 

Burada  

 

• ∆ℎ yukarıda belirtildiği gibi kuyu başı deşarj entalpisi ile ısı enşanjörü 

çıkış/reenjeksiyon kuyusu çıkış sıcaklığındaki sıvı su entalpisi arasındaki farktır. 

• 𝐶𝐶𝑂2
 sıvıdaki CO2 konsantrasyonudur. 

 
Su seviyesi derinlik formülü: 

Tek bir kuyudan 5 yıllık üretimden sonra su seviyesi derinliği, ilk olarak testin sonucuna 

dayalı olarak gerekli kütle akış hızı (Q0) için su seviyesi yüksekliğinin (h0) tahmin 

edilmesi ile öngörülmelidir. İkinci olarak, su seviyesi derinliği, hidrolojik modele dayalı 

aşağıdaki denklem kullanılarak yarı logaritmik bir zaman ölçeğinde (zaman logaritmik ve 

su seviyesi doğrusal) eğim m kullanılarak 5 yıla kadar tahmin edilmelidir:   

water– level depth = 𝒎 ∙ log(time) + 𝒉𝟎,   with   𝒎 =
2.3𝑸𝟎

4𝜋𝒈𝑻
 

Burada g yerçekiminin ivmesi ve T geçirgenliktir (kH). Geçirgenlik, üretim testi 

verilerinin analizi yoluyla tahmin edilir. 
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Ek 8. Faydalanıcı Sözleşme Taslağı  
[Ayrı belge olarak sağlanmıştır] 
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Ek 9. Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) 

1. Jeotermal geliştirme projelerinin çevresel lisanslaması  

Bir jeotermal enerji projesinin geliştirilmesi, genellikle aşağıda özetlenen dört faza 

ayrılmıştır:  

i. Arama Fazı - Bu fazda jeotermal rezervuarın yerini, boyutunu ve kalitesini 

belirlenecektir; yürütülen faaliyetler arasında yüzey araştırması, ardından arama 

ve doğrulama sondajı bulunmaktadır.  

ii. Kaynak/Saha Geliştirme Fazı - Bu faz, jeotermal kaynağı rezervuardan çıkarmak 

ve enerji üretimi için ticari uygulanabilirliğini doğrulamak için kullanılacak 

kuyuların sondajını içerir. Gerçekleştirilen faaliyetler ise, kapasite sondajı 

(üretim sondajı olarak da adlandırılır) ve buhar toplama sisteminin 

geliştirilmesidir.   

iii. Enerji Santrali Geliştirme Fazı - Bu faz, jeotermal enerjiyi kullanan enerji 

santralinin nihai tasarımı ve inşaatından oluşur.   

iv. Tesis İşletme Fazı - Bu faz, buhar toplama sistemlerinin ve enerji santralinin 

işletim ve bakımını içerir.  

Arama Ruhsatı 

Jeotermal arama (sondaj çalışmaları dahil) Türk Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 

Yönetmeliğine tabidir ve Ek II projesi olarak işlem görür. Bu nedenle, arama ruhsat 

başvurusu öncesinde arama sahası, çevresel etkiler ve etki azaltma önlemleri ile ilgili 

bilgiler, bunun yanısıra ilgili kurumların (Devlet Su İşleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı vb.) 

görüşleri hakkında bilgi sağlayan bir Proje Tanıtım Dosyası (PTD) hazırlanmalı ve Çevre 

ve Şehircilik İl Müdürlüklerine (ÇŞB) sunulmalıdır. Proje sahibi, ÇŞB'nin “ÇED Gerekli 

Değildir” kararını aldıktan sonra, İl Özel İdaresine (veya Büyükşehir Belediyesi 

Bölgelerinde Valiliğe) 1/25000 ölçeğinde çizilen levha adı ve koordinatlarını belirten 

arama projesi hakkında bilgiler ile ruhsat için başvurur. Ruhsat alanının büyüklüğü 2,023 

hektarı geçmemelidir.  

Bir arama ruhsatının süresi, ruhsatın tescil tarihinden itibaren üç (3) yıl olup, revize 

edilen projenin başarılı bulunması şartıyla İl Özel İdaresi (veya Valilik) onayı ile bir (1) 

yıla kadar uzatılabilir. Ruhsat uzatımının kabulünün ardından Maden İşleri Genel 

Müdürlüğü'ne (MİGEM) bilgi verilir.  

İşletme Ruhsatı 

Arama ruhsatı sahibi (proje sahibi), arama ruhsatının sona erme tarihinden önce işletme 

ruhsatı için İdare'ye başvurur. Proje sahibi, işlemi başlatmak için bir son tarih 

belirtmelidir. Faaliyete belirtilen süreden önce başlanmaması, ruhsatın iptaline yol açar 

ve yatırılan teminat, Devlet tarafından irat olarak kaydedilir. Proje sahibi, İl Özel 

İdaresinin (veya Valiliğin) izni olmadan proje ile ilgili herhangi bir değişiklik yapamaz. 

Ruhsatın süresi, ruhsatın tescil tarihinden itibaren otuz (30) yıldır ve on (10) yıla kadar 

uzatılabilir. İşletme ruhsatını aldıktan sonra, proje sahibi "ÇED Gerekli Değildir" veya 

"ÇED Olumlu" kararı dahil gerekli diğer izinleri almalıdır. Bu bakımdan ÇED çalışmalarına 

üç (3) ay içerisinde başlanmalıdır, aksi takdirde ruhsat iptal edilir. Elektrik üretim lisansı 

almak için EPDK tarafından “ÇED Gerekli Değildir” veya “ÇED olumlu” kararı da 

gerekmektedir.  
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İşletme, teknik sorumlu kişi olarak ilgili alandan bir mühendis gözetiminde yapılmalıdır. 

İşletme sırasında böyle bir mühendisin bulunmaması halinde teminat olarak yatırılan 

meblağ Devlet tarafından irat kaydedilmiş sayılacak ve işletme askıya alınacaktır. Ayrıca 

teknik sorumlu kişi, Mart ayı sonuna kadar ve her iki yılda bir İl Özel İdaresine (veya 

Valiliğe) sunulmak üzere işletme ve araştırma raporu hazırlamalıdır.   

 

• Proje Tanıtım Dosyasının ÇED Yönetmeliğine göre hazırlanması  

• PTD'nin ÇŞB’ye sunulması 

• PTD için ilgili yerel/bölgesel yetkililerin görüşü (İl Orman Müdürlüğü ve İl Tarım 

Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge 

Kurulu, İl Gıda ve Tarım Müdürlüğü vb.) 

• ÇSB’nin "ÇED gerekli değildir" kararı 

o Arama kuyusunun (kuyularının) sondajı ve test edilmesi 

o Üretim ve enjeksiyon kuyuları dahil imar planının hazırlanması. 

• İşletme Ruhsatı için İl Özel İdaresine (veya Valiliğe) Başvuru  

 

• İşletme Ruhsatının Edinilmesi 

• PTD veya ÇED Raporunun proje hazırlığının termal kapasitesine bağlı olarak 

(5- 20 MWe arası kapasite için PTD; > 20 MWe kapasite için ÇED Raporu) 

• PTD'in ve ÇED Raporunun ÇŞB'ye Sunulması 

• ÇŞB'nin "ÇED gerekli değildir" kararı veya ÇŞB'nin "ÇED Olumlu" kararı 

• Enerji üretim lisansı için EPDK'ya başvuru 

• Üretim ve enjeksiyon kuyularının sondajı ve buhar toplama sistemi ve 

enerji üretim birimlerinin yanı sıra iletim altyapısı yapımı. 

 

Şekil 20 - BİLEŞEN I VE BİLEŞEN II'NİN İLGİLİ FAALİYETLERİ 

2. Potansiyel Etkilerin ve Etki Azaltma Önlemlerinin Tanımı 

Kapsamlı tam bir ÇED'in aşağıdaki  güvenlik yönergeleri ile hazırlanması 

gerekmektedir: 

Arama aşaması 

Sondaj, jeotermal aramada en etkili yöntemdir. Üretim kuyularına kıyasla daha dar, 

daha sığ ve çoğu durumda 1000 m'den daha derin olmayan delikler açılır. Bununla 

birlikte, orta büyüklükte veya tam boyutlu arama kuyuları, daha sonra üretim veya 

yeniden enjeksiyon kuyuları olarak kullanılabilecek arama ve doğrulama kuyuları olarak 

da sıklıkla açılmaktadır. Jeotermal potansiyelin belirlenmesi ve tahmin edilmesi için bilgi 

sağlamak üzere sıcaklık gradyanları ve diğer jeotermal özellikler ölçülür. Sondajdan 

önce, jeotermal rezervuarın ilk kavramsal modelini üretmek ve arama sondajı için en 

uygun hedefleri belirlemek için direnç ve sismik önlemler gibi yüzey arama faaliyetleri 

yürütülür.   

Yüzey arama faaliyetlerinden kaynaklanan etkilerin asgari düzeyde olması veya hiç 

olmaması beklenmektedir. Arama amaçlı sondaj faaliyetlerinin potansiyel etkileri, 

üretim/kapasite sondajı ile benzer olacaktır ve aşağıda tartışılmaktadır.  

Kaynak Geliştirme ve Enerji Santrali Geliştirme Fazları 

Bir jeotermal enerji projesinin ana bileşenleri, üretim kuyuları, yeniden enjeksiyon (veya 

yeniden doldurma) kuyuları, tuzlu su ve yoğuşma boru hatları, pompa istasyonları ve 

enerji santralidir. Ayrıca, geliştirmeyi kolaylaştırmak için gerekli olduğu şekilde yeni 

erişim yolları ve arazi temizliği gerekebilir. Üretim ve reenjeksiyon kuyularının açılması 

ise derin sondaj gerektirmektedir. Kuyu derinliği, rezervuarın özelliklerine ve kaynağın 

konumuna bağlı olarak yaklaşık 1.000 m ile 2.500 m arasında değişebilir.  
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Jeotermal gelişimin potansiyel çevresel ve sosyal etkilerinin çoğu, kaynak ve enerji 

santrali geliştirme fazlarıyla ilişkilidir. Bu tür etkilerin bir özeti aşağıda sunulmuştur:  

a) Jeotermal sondaj ve üretimde yer alan sıvılar 

Jeotermal geliştirme projelerinin atık suları şu şekilde sınıflandırılabilir: i) sondaj 

sıvıları; ii) harcanmış jeotermal sıvılar; iii) enjeksiyon kuyularındaki reddedilmiş su; iv) 

kuyu temizleme suyu (tıkanma için); ve v) evsel atık su.   

i. Sondaj Sıvıları: Tatlı su, rezervuarın üretim bölgesinde sondaj sırasında 

genellikle sondaj sıvısı (sirkülasyon suyu) olarak kullanılır. Sondaj sıvısının 
amacı, sondaj ekipmanını soğutmak, yağlamak ve kaya parçalarını kuyu dışına 

taşımaktır. Bazı durumlarda, temizlemeyi kolaylaştırmak için yüksek viskoziteli 
polimer topakları oluşturmak için sentetik sondaj polimerleri enjekte edilir. 
Yaygın olarak kullanılan sondaj polimerleri arasında ksantan zamkı, nişasta ve 
selüloz türevleri bulunur. Kuyu testi döneminde çıkarılan jeotermal su da sondaj 
sıvısı olarak kabul edilir. Bazı durumlarda, jeotermal su tuzlu olabilir ve Arsenik 

ve Bor gibi yüksek konsantrasyonlarda bileşen içerebilir.  
ii. Harcanmış Jeotermal Sıvılar: Bu atıklar, buhar ayırıcılardan gelen sudan ve 

enerji üretimini takiben kullanılmış buhar yoğunlaşmasından elde edilen 
kondensattan oluşur.  

iii. Enjeksiyon Kuyusundaki Reddedilmiş Su: Bu atıklar jeotermal suyun yeniden 
enjeksiyonu sırasında üretilir. Bu, basınç nedeniyle jeotermal kaynak tarafından 
reddedilen küçük bir miktardır.  

iv. Temizleme Suyu: Kuyuların çalışması sırasında, periyodik temizlik bazen güçlü 
asitler, en yaygın olarak da hidroklorik asit içeren kimyasallar kullanılarak 

yapılır. Asitler, kuyulardaki ve çevredeki mineral birikintilerini çözer ve 
uzaklaştırır. Kuyular asit işlemine tabi tutulmadan önce, sığ yeraltı suyu 
akiferlerine asitlerin sızmasını önlemek için kuyu muhafazalarının sızdırmaz 
olduğundan emin olunmalıdır.  Asitler, biriken mineralleri çözerek kısmen 

nötralize eder ve ardından tatlı su veya jeotermal tuzlu su enjeksiyonu sonrası 
ve son olarak deşarj öncesinde rezervuardaki jeotermal akışkanlarla 
karıştırılarak seyreltilir. 

v. Evsel Atık Su: Bu atık sular, bir jeotermal projenin yüzey araması, sondajı ve 

işletimi sırasında çalışanların günlük faaliyetleri nedeniyle üretilir. 
 

b) Sondaj çamuru 

Su bazlı sondaj çamuru, Türkiye'de jeotermal sondajda, özellikle rezervuarın örtü kayacı 

içinden sondaj yapılırken, sondaj sıvısı olarak yaygın olarak kullanılmaktadır. Sondaj 

çamuru tipik olarak bentonit (doğal bir kil) ile karıştırılmış sudan oluşur.  Çamurun 

viskozitesini ve yoğunluğunu kontrol etmek için katkı maddeleri kullanılır. Bu katkı 

maddeleri, viskozite kontrolü için ksantan zamkı, nişasta ve selüloz türevlerini, yoğunluk 

kontrolü için de katı baryum sülfatı içerir. Sondaj çamuru, sondaj sırasında geri 

dönüştürülür ve kaya döküntüleri çalkalayıcı levhalar üzerindeki çamurdan ayrılır. 

Sondaj çamurları aktif karbon ile işlenir ve yeniden kullanılır.   

Kaya döküntüleri çevreye zarar vermeyen kaya türlerinden oluşuyorsa, çöplüklere 

atılabilirler. Bu, çoğu durumda kullanılabilen katı atık malzemeleri atmanın pratik ve 

ekonomik bir yoludur. Ancak döküntüler, silika bileşikleri, klorürler, arsenik, cıva, 

vanadyum, nikel ve diğer ağır metallerin konsantrasyonuna ve sızma potansiyeline bağlı 

olarak tehlikeli olarak sınıflandırılabilir. Bu tür durumlarda, döküntülerin uygun şekilde 

atılması gerekir.  

RPM'de jeotermal sondajda petrol bazlı sondaj çamuru kullanılmamalıdır. Petrol bazlı 

sondaj çamurlarından döküntüler, petrolle ilgili kirletici maddelerin içeriği nedeniyle çok 

daha büyük çevresel kaygılara sahiptir. Jeotermal sondaj için petrol bazlı sondaj 

çamurunun kullanılacağı beklenmedik bir durumda, bertaraf edilmeden önce özel saha 

içi veya saha dışı arıtma uygulanması gerekmektedir. 



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 77 (168) 

c) Yeraltı suyu 

Bir jeotermal projenin farklı fazlarında yeraltı suyu üzerindeki potansiyel etkileri 

düşükten yükseğe kadar değişebilir. Araştırma faaliyetlerinin tipik olarak yeraltı suyu 

üzerinde çok az etkisi olur veya hiç olmaz. Jeotermal sondaj, sondaj sıvılarının ve kuyu 

muhafazasının kullanımı ile ilgili en iyi uygulamalara göre yapılırsa, jeotermal suyun yer 

altı su akiferlerini kirletme olasılığı çok düşüktür. Bununla birlikte, üretim veya yeniden 

enjeksiyon kuyularındaki muhafaza arızaları, jeotermal sıvıların sığ seviyelerde yeraltı 

sularıyla karışmasına sebebiyet verebilir. Muhafaza sızıntısının derinliği, jeotermal 

sıvıların kuyudan dışarı akıp akmayacağını veya yer altı suyunun kuyudan akıp 

akmayacağını belirleyecektir.  Muhafaza sızıntıları, her iki durumda da, jeotermal 

kuyuların üretkenliğini azaltacak ve sığ yeraltı suyu akiferlerinin kalitesini düşürecektir. 

Üretim aşamasında olan jeotermal rezervuarların üzerinde önemli tatlı su akiferleri 

bulunuyorsa, yer altı suyu bileşimini ve sıcaklığını izlemek için izleme kuyularının 

kurulması önem arz eder. Mineral birikintilerinin giderilmesi için asit muamelesine tabi 

tutulan kuyularda kuyu muhafazalarının sızdırmaz olmasını sağlamak özellikle önemlidir.  

Jeotermal sıvıların çıkarılması, bağlantılı akiferlerde dezavantajlara neden olabilir ve bu 

da potansiyel olarak jeotermal kaynaklardan akışı etkileyebilir. Hidrolojik koşullara bağlı 

olarak, bu tür olumsuz etkilerin potansiyeli orta ila yüksek arasında değişebilir. Bu etki, 

kapsamlı akifer testleri ve uygun jeotermal geliştirme planlamasıyla azaltılabilir. Su 

seviyelerini izlemek için izleme kuyuları da açılmalıdır. Kaynak miktarı açısından, aynı 

rezervuarı kullanan birden fazla üreticinin neden olduğu kümülatif etkiler de önemlidir 

ve aynı jeotermal rezervuarda iki veya daha fazla jeotermal proje olduğunda dikkate 

alınmalıdır. 

d) Yüzey su kaynakları 

Proje geliştirmenin farklı aşamalarında su kaynakları üzerindeki etkiler düşükten 

yükseğe doğru değişecektir. Yüzey arama faaliyetlerinin yüzey suyu üzerinde çok az 

etkisi olacak veya hiç etkisi olmayacaktır.   

Yüzey suyu üzerinde geçici etkiler, eğer kapalı değilse kuyu testi sırasında jeotermal 

sıvıların salınması nedeniyle de meydana gelebilir. Jeotermal sıvılar sıcaktır ve genellikle 

yüksek oranda mineralleşir ve yüzey suyuna bırakılırsa, termal değişikliklere ve su 

kalitesinde değişikliklere neden olabilir. Sondaj sırasında kuyu patlamaları, borulardaki 

veya kuyu başlarındaki sızıntılar veya hazne çukurlarından taşma gibi kazara nedenlerle 

jeotermal sıvıların dökülmesi meydana gelebilir.   

İlave olarak, arama, kuyu sondajı ve tesis işletimi sırasında yüzey veya yeraltı suyu 

kullanımı gerekli olabilir. Ayrıca işletme tesisine bağlı olarak soğutma sisteminde de su 

kullanılabilir.  

Atık suyun doğrudan deşarjı nedeniyle yüzey ve yeraltı suyu kalitesi de olumsuz 

etkilenebilir. Bu nedenle gerektiğinde belediye ağına arıtma veya bağlantı yapılmalıdır.   

e) Katı Atık 

Jeotermal arama sondaj projeleri, önemli miktarlarda katı atık üretmez. Sondaj 

çamurunun yanı sıra, sondajla üretilen diğer atıklar arasında kullanılmış yağ ve filtreler, 

dökülen yakıt, kullanılmış ve kullanılmamış solventler, hurda metal, boru macunu vb. 

bulunmaktadır.    

Bir jeotermal projenin inşaatı (kapasite sondajı dahil) ve işletilmesi sırasında da benzer 

atıklar üretilecektir. Bu atıklar, kükürt, silika ve karbonat çökeltileri, soğutma kuleleri, 
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hava temizleme sistemleri, türbinler ve buhar ayırıcılardan toplanan diğer tipik atıklar 

olarak sıralanabilir.   

Evsel katı atıklar, ambalaj atıkları, tehlikeli olmayan atıklar (örneğin kağıt, plastik ve 

cam) da ortaya çıkabilir. Bu tür atıklar, ayrı ayrı depolanmadıkça ve uygun şekilde 

bertaraf edilmedikçe toprak ve yeraltı suyu kalitesinin bozulmasına neden olabilir.  

f) Gürültü 

Arama ve sondaj kuyularıyla ilişkili birincil gürültü kaynakları arasında sondaj kulesi 

işlemleri, sismik araştırmalar, patlatma, hafriyat ekipmanı (yol, kuyu yatağı ve çukur 

inşaatı ile ilgili) ve araç trafiği bulunur.   

g) Hava emisyonları 

Potansiyel hava kirleticilerinin varlığı ve konsantrasyonu, jeotermal kaynağın 

özelliklerine bağlı olarak değişmektedir. Hidrojen sülfür ve cıva gibi zehirli hava 

kirleticilerinden bazıları jeotermal akışkanlarda bulunmaktadır. Bu kimyasalların yanı sıra 

jeotermal sıvılar, karbondioksit ve metan gibi çevreye duyarlı gazlar da içerebilir. Bu 

gazların açığa çıkması, özellikle enerji santralleri ve kuyu başı depoları içindeki kapalı 

alanlarda ve ilk deşarj sırasında iş sağlığı ve güvenliği sorunlarına yol açabilir. Bununla 

birlikte, jeotermal kaynağın kimyasal özelliklerine bağlı olarak, bu gazların salınımı 

büyük hava emisyonlarına ve buna karşılık gelen etkilere yol açabilir. Jeotermal 

projelerden kaynaklanan sera gazı (GHG) emisyonu, fosil yakıt yakma kaynaklarına 

kıyasla genellikle daha küçüktür.  Bununla birlikte, bazı jeotermal sahalar, belirli jeolojik 

koşullar nedeniyle yüksek GHG emisyonlarına sahip olabilir.   

Projenin hazırlanması sırasında, Türkiye'de Menderes ve Gediz Grabenlerinde bulunan 

jeotermal enerji santrallerinin nispeten yüksek CO2 emisyon faktörlerine sahip olduğu 

ortaya çıkmıştır. Ege bölgesindeki dokuz aktif jeotermal santrali temel alan 

değerlendirmeler, 1050 g/kWh'lik ağırlıklı ortalama ile 400 ila 1.300 g/kWh arasında 

değişen emisyonlar göstermektedir.26 Bu değerler, jeotermal enerji santralleri için 

küresel ortalama emisyon faktörü olan 122 g/kWh'ın yaklaşık olarak iki katıdır.27 Bu, 

karbonat kayaç ağırlıklı jeolojide yüksek sıcaklıkların mevcut olmasının, Türkiye'nin Ege 

bölgesi jeotermal sistemlerinin benzersiz ve sıra dışı jeolojik ortamının bir sonucudur. 

Mevcut verilere göre bu sorun muhtemelenbu iki grabenin dışında benzer bir kapsamda 

ortaya çıkmayacaktır. Jeotermal, büyük ölçüde CO2 salınımı yapmayan yenilenebilir bir 

enerji kaynağı olarak kabul edildiğinden, halihazırda Türkiye'de jeotermal enerji 

santrallerinden CO2 emisyonlarını kısıtlayan herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır 

ve geliştiricilerin de gaz emisyonlarını izlemeleri veya raporlamaları gerekmemektedir. 

Bununla birlikte, jeotermal CO2 yakalayan tesisler halihazırda Menderes Grabenindeki üç 

enerji santralinde kurulmuş ve gaz, yiyecek ve içecek endüstrilerine satılmaktadır.  

Kuyu sondajı ve akış testi faaliyetleri sırasında hava emisyonları meydana gelebilir. Açık 

temaslı kondenser / soğutma kulesi sistemleri, enerji santralinin işletimi sırasında başka 

bir hava emisyonu kaynağıdır. Kuyu alanı ve santral sahası havalandırma susturucuları, 

özellikle havalandırma gerekli olduğunda bozuk çalışma koşulları sırasında potansiyel 

hidrojen sülfür emisyonları kaynakları olabilir.  

h) Kuyu patlamaları ve boru hattı yırtılmaları 

Yaygın olmasa da, bir jeotermal projenin sondaj ve işletme aşamalarında kuyu 

patlamaları meydana gelebilir. Bu kazalar, kimyasallar ve ağır metaller içeren zehirli 

 
26 Aksoy N., “Türkiye'deki jeotermal kaynaklardan enerji üretimi”, Yenilenebilir Enerji, cilt. 68, 2014. 
27 Bertani R., Thain I. “Jeotermal enerji üretim tesisleri, CO2 emisyonları araştırması”, IGA News, 49, 2002. 
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sıvıların ve gazların (yani hidrojen sülfit) salınmasına neden olabilir. Boru hattı 

yırtılmaları, sondaj ve işletme sırasında da meydana gelebilir. Bu tür arızalar ayrıca 

minerallerin (silika ve kalsiyum karbonat) çökelmesine ve jeotermal sıvı ve ağır metaller, 

asitler ve diğer kirleticiler içeren buharın yüzey ortamına salınmasına neden olabilir.  

i) Doğal kaynaklar ve doğal habitatlar 

Genel olarak, ekolojik kaynaklar üzerindeki etkiler, arama, sondaj ve tesis işletimleri 

sırasında düşük ila orta dereceli olabilir ve yerelleştirilebilir. Saha temizleme ve 

sınıflandırma, yol yapımı, kuyu sondajı, yardımcı tesis inşaatı ve araç trafiği gibi 

faaliyetler, habitatları bozarak, erozyonu ve yüzey akışını artırarak, ayrıca proje 

sahasında gürültü oluşturarak ekolojik kaynakları etkileme potansiyeline sahiptir.  

Projenin konumuna bağlı olarak, proje etkileri kritik ve doğal habitatlar açısından önemli 

bir sorun olabilir. Kritik ve doğal habitatlar yer seçimi için önemli bir kısıtlama olabilir.   

j) Arazi kullanımı 

Genel olarak, jeotermal faaliyetler nedeniyle arazi kullanımı üzerindeki etkiler geçicidir 

ve yereldir. Bu faaliyetler, araştırma veya sondaj sahalarının hemen yakınında geçici bir 

rahatsızlık yaratabilir. Erişim yollarının yapımından kaynaklanan etkilerin büyüklüğü ve 

kapsamı, bölgedeki mevcut arazi kullanımına bağlıdır. Kuyu yastıkları altındaki arazinin 

diğer tüm kullanımları, kuyular faaliyette oldukları sürece engellenecektir. Yüzey arama 

faaliyetlerinin madencilik, enerji geliştirme faaliyetleri veya çevredeki arazilerde hayvan 

otlatmasını etkilemesi ise olası değildir.   

Arazinin temizlenmesi ve sıyrılması, bitki örtüsü ve üst toprak kaybına neden 

olabilmektedir. Bu nedenle, bu tür etkileri en aza indirmek için iyi yönetim uygulamaları 

takip edilmeli ve gerektiğinde eski haline döndürme yapılmalıdır. Saha tesviyesi için kazı 

sırasında bitki örtüsünün kaybı ve topografyada önemli değişiklik, toprak erozyonuna ve 

toprağın yüzey su kütlelerine taşınmasına neden olabilir. İkinci olarak ise, bulanıklığın 

artmasına ve dolayısıyla düşük su habitat kalitesine neden olabilir.  

k) Kuyu terki 

Bir kuyunun işletmesinin bitmesi veya bir kuyunun termal yeraltı suyu sağlamaması 

durumunda, kuyu beton ile kapatılmalıdır. Bu, diğer akiferleri ve canlıları, kuyulardan 

kaynaklanabilecek tehlikeli gazların ve diğer tehlikeli maddelerin olumsuz etkilerinden 

koruyacaktır. 

l) Kültürel kaynaklar 

Jeotermal geliştirme faaliyetleri, etkilenen yerel gruplarla halkın katılımı sırasında 

belirlenen ulusal veya il listelerine dayalı olarak yerel, bölgesel veya ulusal önemi olduğu 

bilinen fiziksel kültürel kaynaklar üzerinde etkiye neden olabilir.   

m) Kamulaştırma 

Sosyal açıdan bakıldığında, jeotermal kaynakların geliştirilmesi, projenin ölçeğine (yani 

kuyu sayısı, boru hatlarının uzunluğu, enerji santrali ve ayırma istasyonlarının boyutu) 

bağlı olarak geniş alanların işgalini içerebilir. Dolayısıyla bir arazi edinim süreci 

uygulanmalıdır. Proje alanının hazine arazisi olmadığı durumlarda, diğer enerji üretim 

yatırımları gibi kamulaştırma gereklidir, bu gereklilik jeotermal gelişme ile 

ilişkilendirilebilecek önemli etkiler arasında sayılmaktadır.  
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n) Diğer sosyal etkiler 

İnşaat süresi, yollar ve sulama gibi mevcut altyapı üzerinde etkiler yaratabilir. Ayrıca, 

özellikle boru hatlarının yapımı sırasında karayolu altyapısının zarar görmesi durumunda 

kamu hizmetlerine erişim kısıtlanabilir. Yeni iş fırsatlarının yaratılmasıyla, proje alanına 

nüfus akışı ve yerel ekonomik geçim kaynaklarında artış olabilir. Jeotermal geliştirme 

projelerinin olumlu yönlerinden birisi, yakındaki topluluklara hizmetler sağlanarak 

geliştirilebilir olmasıdır. Bu hizmetlere örnek olarak, en yakın yerleşim yerlerine ve/veya 

sanayilere, çiftliklere ısıtma sağlama hizmetleri verilebilir. 

o) İş Sağlığı ve Güvenliği 

Jeotermal projelerdeki başlıca iş sağlığı ve güvenliği sorunları, i) jeotermal gazlara maruz 

kalma potansiyeli; ii) sınırlı alanlar; iii) ısı ve iv) gürültüyü içermektedir.  Ayrıca asitlerin 

kuyu temizliği için kullanıldığı durumlarda tüm tedbirler alınmalı ve koruyucu ekipmanlar 

kullanılmalıdır. Bu maddelerin sahada depolanması tehlikeli atık kontrol yönetmeliklerine 

göre yapılmalıdır.  

p) Toplum Sağlığı ve Güvenliği 

Jeotermal projelerdeki başlıca toplum sağlığı ve güvenliği sorunları arasında i) jeotermal 

gazlara maruz kalma potansiyeli; ii) tesis güvenliği; iii) su kaynakları üzerindeki etkiler 

ve iv) trafik güvenliği vardır. 

Tablo 22, jeotermal arama faaliyetleri sırasında olası çevresel ve sosyal etkileri 

özetlemektedir.  
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Etki Azaltma Seçeneklerinin Açıklaması 

Tablo 22 - Çevresel ve sosyal sorunlar ve sondaj faaliyetleri için ilgili azaltma önlemleri 

Çevresel ve 

sosyal sorun 

Olası Etkiler Etki Azaltma Önlemleri 

Atık su deşarjı  • Test sırasında arama ve 

operasyonel kuyulardan 

çıkarılan su dahil sondaj 

sıvılarının tahliyesi.  

• Kuyu testi sırasında 

çıkarılan suyun tahliyesi.  

• Temizleme Suyu  

• Evsel atık suyun kamp 

alanından boşaltılması  

• Sondaj sıvılarının bir depolama tankında veya çukurlarda depolanması. Depolama 

için toprak bazlı bir gölet/çukur kullanılıyorsa, gölet/çukur geçirimsiz bir 

membranla kaplanması  

• Mümkünse sondaj sıvılarının yeniden kullanılması  

• Sondaj sıvılarının kimyasal özelliklerine bağlı olarak, bir alıcı gövdeye deşarjı. 

Deşarj, ilgili düzenlemelere ve Dünya Bankası Grubu EHS Yönergelerine uygun 

olmalıdır. 

• Gelecekteki salınımı ve kontaminasyonu ortadan kaldırmak için çukurların veya 

tankların çıkarılması  

• Evsel atık suyun ilgili yönetmeliklere uygun olarak depolanması ve bertarafı. Su 

bazlı sondaj sıvıları, toksisite değerlendirmesinin ardından sondaj kuyusuna 

yeniden enjekte edilebilir. Aşırı sondaj sıvıları ve çamur havuzunun tepesinde 

kalan atık su (kalitesi yeniden kullanıma uygun değilse) uygun bertaraf için 

kanalizasyon kamyonları ile arıtma tesisine gönderilecektir. 

Sondaj çamuru  • Kesimler (cuttings) dahil 

Sondaj çamurunun 

depolanması ve bertarafı  

• Kimyasal özelliklere bağlı olarak sondaj çamurunun bertarafı.   

• Sızdırmazlık sağlamak için sondaj çamurunun membranla kaplı bir çukurda veya 

beton bir çukurda depolanması 

• Çamur tehlikeli olarak sınıflandırıldıysa çamurun Atık Yönetimi Yönetmeliğine göre 

taşınması, arıtılması ve bertarafı.  

• Uygun membranlarla kaplanacak jeotermal çamur havuzlarının tasarımı - yağ bazlı 

(yüksek yoğunluklu) ve su bazlı çamurlar (düşük yoğunluklu). 

Yeraltı suyu  • Sondaj ve test sırasında 

termal yeraltı suyunun 

süzülmesi durumunda tatlı 

yeraltı suyu kaynaklarının 

kontaminasyonu. 

• ÇED Yönetmeliğine göre hazırlanmış PTD veya ÇED'in bir parçası olarak arama 

alanında akifer yapısı ve yeraltı suyu kullanımı hakkındaki literatür incelemesine 

bağlı olarak taslak etki analizi ve ilgili etki azaltma önlemleri (yani çift muhafaza).   

• Arama kuyusu (kuyuları) (örneğin 1 km) yakınındaki mevcut yeraltı suyu 

kullanıcıların belirlenmesi. İlave olarak, mevcut yeraltı suyu kuyuları hakkında bazı 

teknik bilgilerin (örneğin derinlik, akış, vb.) toplanması.  
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Çevresel ve 

sosyal sorun 

Olası Etkiler Etki Azaltma Önlemleri 

• Yeraltı suyu akiferi bölümleri için uygun kuyu muhafazası ve muhafaza malzemesi 

seçimi. 

Katı ve Tehlikeli 

Atık  
• Katı ve tehlikeli atıkların 

depolanması ve bertarafı.  

• Tehlikeli atık, atık yağ, kullanılmış akümülatörler ve piller, elektrikli ve elektronik 

atıklar, geri dönüştürülebilir atıklar, evsel atıklar, tıbbi atıklar vb. ilgili 

düzenlemelere ve Dünya Bankası Grubu EHS Yönergelerine göre sınıflandırılması, 

ayrı depolanması ve bertaraf edilmesi 

Gürültü  • Sismik çalışmalar, sondaj 

kulesi, jeneratörler, trafik 

vb.  

• Rahatsızlığı en aza indirmek için çalışmanın zamanlanması  

• Uygun inşaat yöntemlerinin ve ekipmanlarının kullanılması  

• Yerleşim alanlarında trafiğin kısıtlanması  

• Santralin dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi ve/veya tasarımı, gürültü bariyerlerinin 

kullanılması, örneğin atık toprak dolgularının sağlanması 

• Gürültü modelleme çalışmaları, uygun azaltma önlemlerini planlamak için hassas 

alıcılar dikkate alınarak sondaj faaliyetlerinin yürütülmesinden önce yürütülmesi. 

Hava 

Emisyonları  
• Sondaj ve kuyu testi 

sırasında olası toksik gaz 

emisyonları (hidrojen sülfür, 

cıva vb.)  

• Saha faaliyetleri, sondaj 

kulesi alanının 

düzenlenmesi, erişim 

yollarının yapımı, trafik vb. 

nedenlerle toz emisyonu.  

• Kaynağın özelliklerine bağlı olarak, yerinde toksik gaz ölçümleri (yani hidrojen 

sülfür)  

• Uygun tasarım, İşletme ve Bakım eğitimi, güvenlik   

• Kontrolsüz gaz salınımları için güvenlik planlaması ve önlemleri  

• Su bastırmalı toz kontrolü   

• İşlerin zamanlaması, araç hızları  

• Topluluklar içindeki büyük çalışmaların en aza indirilmesi 

• NCG Etki Azaltma Planı ve H2S Yönetim Planının Hazırlanması 

Doğal Kaynaklar  • İnşaat nedeniyle doğal 

yaşam alanlarının 

bozulması, örneğin toz, 

gürültü, mevsimsel olmayan 

çalışma, yeni işlerin kötü 

konumlandırılması, 

• Dikkatli konumlandırma, hizalama, teçhizat sahalarının tasarımı ve/veya işlerin 

zamanlaması (mevsimsel)   

• İlgili yönetmeliklere göre uygun bertaraf alanlarının ve yöntemlerinin seçimi   

• Ulusal mevzuatta, uluslararası sözleşmelerde ve Anahtar Biyoçeşitlilik Alanlarında 

(KBA'lar) tanımlanan, sahanın içindeki/yakınındaki hassas alanların korunmasu 
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Çevresel ve 

sosyal sorun 

Olası Etkiler Etki Azaltma Önlemleri 

arıtılmamış atıkların 

bertaraf edilmesi vb. 

• OP 4.04'te tanımlanan doğal/kritik habitatlar üzerinde olumsuz etkilerden 

kaçınılmasıve Biyoçeşitlilik Yönetim Planı’nın hazırlanması ve gerekirse Flora-fauna 

izlemesinin uygulanması 

• Ağaç kesiminin en aza indirilmesi 

• Çamur havuzlarının su ortamlarından uzakta inşa edilmesi - fauna türlerinin 

girmesini önlemek için havuzların kapalı tutulması veya çitle çevrilmesi 

Arazi Kullanımı 

ve Toprak  
• Teçhizat sahalarının 

hazırlanması, erişim 

yollarının inşası veya 

hafriyat malzemelerinin 

bertarafı sırasında üst 

toprağın kaybı  

• Malzeme depolama, trafik 

vb. nedenlerle toprak 

yapısında hasar 

• Bitki örtüsünün temizlendiği 

kontrolsüz yüzey akışından 

kaynaklanan erozyon   

• Setlerde veya yamaçlarda 

heyelanlar  

• Gerektiğinde üst toprağın sıyrılması, ayrı depolanması ve inşaat sonrası 

değiştirilmesi   

• İnşaat dışı alanların korunması   

• Çok olumsuz koşullarda hassas alanlarda çalışmaktan kaçınmak  

• Uygun şekilde geçici servis yollarının sağlanması   

• Hasarlı alanların restorasyonu   

• Toprak kararlılığını ve uygun arıtmayı sağlamak için drenaj ve diğer bertaraf 

tesislerinin tasarımı  

• Riski en aza indirmek, uygun drenaj, toprak kararlılığı/bitki örtüsü sağlamak için 

eğimler ve istinat yapılarının tasarımı  

• Toprak erozyonu yönetim planı aracılığıyla onaylı sahalardan/bu yerlerden 

malzeme alınması/atılması 

Kuyu 

Patlamaları   
• Sondaj sırasında kuyu 

patlaması  

• Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı aracılığıyla jeotermal sıvı dökülmelerinin 

kontrol altına alınmasına yönelik tedbirler dahil olmak üzere kuyu patlaması için 

acil müdahale tasarımı 

• Sondaj ve test sırasında kullanılan yakıtlar, yağlar vb. için kontrol stratejilerini 

içeren dökülme önleme kontrol planının yapılması 

• Kuyu patlamalarını önlemek için uygun proje planlaması, iyi tasarım, uygun 

personel eğitimi ve doğru patlatma ekipmanı ve standart seçimi gibi iyi sondaj 

uygulamalarının yürütülmesi 
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Çevresel ve 

sosyal sorun 

Olası Etkiler Etki Azaltma Önlemleri 

Su Kaynakları  • Çamur çukurundan olası 

taşma.  

• Test suyunun deşarjı.  

• Kaynakların 

kontaminasyonu/kirlenmesi, 

sondaj kimyasalları, yakıt 

ve yağ, tehlikeli atıklar, atık 

su vb.  

• Komşu projeler üzerindeki etkiyi değerlendirmek için sürdürülebilir 

kullanım/verimin belirlenmesi (gerektiğinde test edin).   

• Yetkililer ve topluluklar ile birlikte kaynak planlama ve yönetimi   

• Dikkatli tasarım - mümkün olduğunda doğal drenajın sürdürülmesi, uygun atık su 

drenajının sağlanması, tehlikeli atıkların güvenli/sıhhi imhası   

• Enerji santrali inşaatı ve işletimi için finansal aracı kullanan projeler için, finansal 

aracı tarafından, arama sondajı ve kapasite sondajı (test) aşamasında şirketin bu 

ÇSYÇ'ye ve ulusal düzenlemelere (sondaj çamurunun bertarafı, test suyu tahliyesi, 

vb.) tam olarak uyduğunun taahhüt edilmesi   

Sosyal 

Bileşenler  
• Etkilenen toplulukların 

endişeleri ve şikayetleri  

• Arazi edinimi/kamulaştırma 

süreci  

• Harcama Sonrası Sosyal 

Denetim, İskan eylem planı 

• Paydaş katılım planı aracılığıyla projenin riskleri ve olumsuz etkileri hakkında 

istişare ve etkilenen toplulukların proje hakkındaki görüşlerini almak için fırsatların 

yaratılması 

• Etkilenen toplulukların Faydalanıcının çevresel ve sosyal performansı ile ilgili 

endişelerini ve şikayetlerini toplamak ve çözümünü kolaylaştırmak için şikayet 

mekanizmasının oluşturulması.   

• Web sitesi, duyuru panoları, telekomünikasyon araçları ve halka açık toplantılar 

aracılığıyla projenin her aşamasının bilgilendirilmesi için şeffaf bir şekilde kamuya 

açıklama yapılması 

• Etkilenen topluluklardan geri bildirim almak için iyi tasarlanmış ve yapılandırılmış 

bir halk anketinin oluşturulması. 

• Herhangi bir arazi veya arazi kaynaklı geçim kaynağı kaybının, amaç için 

hazırlanan ilgili Çevresel ve Sosyal belgeleri aracılığıyla telafi edilmesi  

Estetik ve 

Peyzaj  
• Tamamlanan işlerin yerel 

görsel etkisi ve genel insan 

yapımı ve doğal peyzaja 

bazı izinsiz girişler, 

ağaçların kaybı, bitki örtüsü 

vb.  

• Sondaj işlemleri sırasında 

gürültü, toz, atık vb. 

• Çalışmaların mümkün olduğunca dikkatli bir şekilde yerleştirilmesi ve tasarımı, 

müdahaleci öğelerin, yumuşak peyzaj ile taranması 

• Yeniden ağaçlandırma ve ormanlaştırma.  

• Sondaj kulesi alanlarının dikkatli bir şekilde devreden çıkarılması ve atıkların 

imhası 
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Çevresel ve 

sosyal sorun 

Olası Etkiler Etki Azaltma Önlemleri 

İş sağlığı ve 

güvenliği  
• Sondaj sırasında zehirli gaz 

emisyonları  

• Rutin olmayan maruziyetler, 

sondaj sırasında olası 

patlama kazaları 

• fiziksel riskler, yani gürültü-

titreşim 

• Hidrojen sülfür izleme ve uyarı sistemlerinin yanı sıra sismik izleme sisteminin 

kurulması   

• Tahliyeden normal çalışmaların yeniden başlatılmasına kadar gerekli tüm hususlar 

dahil olmak üzere, hidrojen sülfür salımı olayları için bir acil durum planının 

geliştirilmesi  

• Kişisel hidrojen sülfür monitörleri, bağımsız solunum aparatları ve acil durum 

oksijen kaynakları ile acil müdahale ekiplerine ve sondaj kulesindeki işçilere 

sağlanması ve bunların güvenli ve etkili kullanımları için eğitim verilmesi 

• Hidrojen sülfür gazının birikmesini önlemek için meskun binalarda yeterli 

havalandırmanın sağlanması  

• İşçilere, sıvı ve gaz fazlarının kimyasal bileşimi hakkında bir bilgi formu veya diğer 

kolayca bulunabilen bilgilerin, insan sağlığı ve güvenliği için olası sonuçların bir 

açıklamasıyla birlikte sağlanması  

• Çalışanların sıcak ekipmanla yakın temasta olduğu, elektrik üreten ekipman, 

borular ve benzerinde yüzeylerin perdelenmesi 

• Yalıtımlı eldivenler ve ayakkabılar dahil olmak üzere uygun şekilde kişisel koruyucu 

ekipman (PPE) kullanımı  

• Arama sondaj süreci sırasında uygun güvenlik prosedürlerinin uygulanması  

• Sahaya özgü bir İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) risk değerlendirmesi ve ilgili İSG 

Yönetim Planının geliştirilmesi ve personelin riskler konusunda eğitilmesi 

İnsan sağlığı  • Sondaj sırasında zehirli gaz 

emisyonları   

• Sondaj kulesine izinsiz saha 

erişimi 

• Rezervuara yeniden enjekte 

edilecek reddedilen termal 

suyun toplandığı havuzlarda 

tehlikeli kimyasalların 

birikmesi 

• Hidrojen sülfür izleme ve uyarı sistemlerinin kurulması   

• Yakındaki toplulukların hidrojen sülfür gazına maruz kalması dikkate alınarak 

potansiyel önemli emisyon kaynaklarının konumlandırılması (yakınlık, morfoloji ve 

hakim rüzgar yönleri gibi anahtar çevresel faktörler dikkate alınarak)  

• Erken tespit ve uyarıyı kolaylaştırmak için hidrojen sülfür gazı izleme sistemlerinin 

sürekli çalışması  

• Kuyu sahalarının, açık havuzların ve çamur çukurlarının etrafının çitle çevrilmesi  

• İzleme sistemi uyarılarına etkili yanıt vermeyi sağlamak için topluluk girdisini 

içeren acil durum planlaması  
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Çevresel ve 

sosyal sorun 

Olası Etkiler Etki Azaltma Önlemleri 

Tarihi / Kültürel 

Alanlar  
• Kayıtlı ve keşfedilmemiş 

alanlarda rahatsızlık / hasar 

/ bozulma  

• Çalışmaların dikkatlice konumlandırılması/hizalanması; bilinen kaynakları/alanları 

projelendirmek için özel önlemler  

• İlgili müze müdürlüklerinden talimatlar bekleyerek aramaların yakınında çalışmayı 

derhal durdurun ("Rastlantısal Bulgu" prosedürünün uygulanması) 

Koronavirüs 

pandemisi 
• Toplum sağlığı üzerindeki 

olumsuz etkiler 

• Sağlık altyapısı üzerinde 

artan baskı  

• Çalışanların gözetim ve aktif taramasının ve tedavisinin sağlanması 

• Uygun bir saha bazlı tıbbi hizmet geliştirilmesi ve tasarlanması  

• Çalışanlara pandemiden korunma eğitimleri verilmesi  

• Sağlığı iyileştirmek ve enfeksiyondan korunmak için yerel topluluklardaki işçiler 

için aşılama programlarının yürütülmesi 

• Koronavirüs konusunda işçi eğitimi verilmesi  

• Koronavirüs teşhisi konan tüm çalışanların işe dönüşü için gerekli Tıbbi izin 

alınması  

• Koronavirüs kontrol programına uygun takip ve izleme araştırmasının yapılması  

• Sahada 24/7 tıbbi birim hizmeti sunulması 

• Hükümete koronavirüs vakalarını bildirme projesi (Hükümet, ulusal koronavirüs 

programının bir parçası olarak koronavirüs teşhisi konan işçilerin aile üyelerini 

takip edecektir) 
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Türkiye jeotermal kaynakları için geliştirilen Kümülatif Etki Değerlendirmesi (KED) 

Raporu kapsamında, çevre ve arazi edinim/kamulaştırma ile ilgili mevzuatta uluslararası 

standartlar, mevzuat, yönergeler ve iyi uygulamalar dikkate alınarak bazı değişiklikler 

önerilmiştir. Bu önerilerin ilgili merciler tarafından dikkate alınması ve değişikliklere 

ilişkin resmi sürecin tamamlanması beklenmektedir.  

3. Türk ÇED Yönetmeliği 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (bundan böyle “ÇED Yönetmeliği” olarak 

anılacaktır) (25 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazete No. 29186) Türkiye'deki yatırım 

projelerinin çevresel etki değerlendirmesini düzenlemektedir. Bu yönetmelik, büyük 

ölçüde AB ÇED Direktifi ile uyumludur. Aşağıda, Türkiye'deki ÇED prosedürünün ilgili 

anahtar adımları, yani seçme-eleme, halkla istişare, kapsam belirleme, açıklama ve 

denetim, öngörüldükleri sıraya göre kısaca açıklanmıştır.   

a) Seçme-Eleme: 

ÇED Yönetmeliği projeleri iki kategoriye ayırır  

• Ek I projeleri. Bunlar, önemli potansiyel etkileri olan ve ÇED gerektiren 

projelerdir. ÇED Yönetmeliği Ek I, proje sahiplerinin başka bir tarama süreci 

olmaksızın ÇED prosedürünü başlatmasının beklendiği bu proje türlerini 

listelemektedir.  

• Ek II projeleri. Bunlar, çevre üzerinde önemli etkileri olabilecek veya 

olmayabilecek projelerdir. ÇED Yönetmeliği Ek II bu proje türlerini 

listelemektedir. Ek II projelerinin sahiplerinin Proje Tanıtım Dosyasını (PTD) 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine (ÇŞİM) sunmaları gerekmektedir. PTD, ÇED 

Yönetmeliği Ek IV'te verilen PTD Genel Formatı uyarınca hazırlanır ve (i) proje 

özellikleri; (ii) proje sahası ve etki alanının mevcut çevresel özellikleri ve (iii) 

inşaat ve işletme fazlarında projenin önemli çevresel etkileri ve alınacak 

önlemler hakkında bilgi içerir. Yukarıdaki hususların teknik olmayan bir özeti de 

PTD'ye eklenmelidir. PTD ve ÇED Yönetmeliği Ek IV'te belirtilen Seçim ve 

Ortadan Kaldırma Kriterlerine dayanarak, ÇŞİM bir ÇED'in gerekli olup olmadığını 

belirler.   

Tablo 23, jeotermal proje geliştirmenin çeşitli aşamalarını ve bunların ÇED Yönetmeliğine 

göre kategorilerini listelemektedir.  

Tablo 23 - Proje Türleri ve Türk ÇED Yönetmeliğine Göre Sınıflandırılması 

Yatırım Alanı Ek I Ek II 

Jeotermal 

Kaynakların 

Araması (yüzey 

ve sondaj)  

-  Maden, petrol ve jeotermal 

kaynak arama projeleri (sismik, 

elektrik, manyetik, 

elektromanyetik, jeofizik vb. 

metodolojiler hariç)  

Erken Jeotermal 

Geliştirme 

Finansman 

Mekanizması   

Elektrik üretimi için 

jeotermal kaynakları 

keşfetmek veya üretmek 

(20 MWe ve üzeri kurulu 

güç).  

Elektrik üretimi için jeotermal 

kaynakların üretilmesi (5 MWe ve 

üzeri kurulu güç).  

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti, ÇED Yönetmeliği (25 Kasım 2014 Resmi Gazete No. 29186) 

 

 

 



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 88 (168) 

b) Halkın katılımı toplantıları 

ÇED hazırlanmasını gerektiren projeler için Valilik belirli bir bölgede bir proje başvurusu 

yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını ve halkın görüş ve önerilerini Valiliğe veya Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) sunabileceğini kamuoyuna bildirmekle yükümlüdür. 

Duyuru, internet, duyuru panoları ve hoparlör duyuruları gibi çeşitli yöntemler 

kullanılarak yapılır. ÇŞB kamuoyunu internet aracılığıyla bilgilendirir.  

Seçme-eleme sürecinden sonra ve kapsam belirlemeden önce ÇED'e tabi olan projeler 

için resmi bir halkın katılımı toplantısı yapılır. Proje sahibi, etkilenen yerel grupların 

kolayca erişebileceği bir yerde ÇŞB İl Müdürü Başkanlığında bir "halkın katılımı toplantısı" 

düzenler. Toplantıya davet ulusal ve yerel bir gazetede toplantıdan en az on gün önce 

yayınlanır. Toplantının konusu dışında kamuoyuna önceden proje ile ilgili bilgi verilmesi 

zorunluluğu yoktur. Ancak ÇED Yönetmeliği, ÇŞB İl Müdürünün veya bir üyesinin 

başkanlık ettiği toplantıda halkın proje hakkında bilgilendirilmesi ve proje ile ilgili görüş 

ve önerilerinin alınmasının sağlanmasının gerektiğini belirtmektedir. Toplantı başkanı 

yazılı olarak da görüş isteyebilir. Toplantı tutanakları tutularak ÇŞB ve Valiliğe sunulur. 

Valilik, kamuoyuna görüş ve önerilerin sunulması için zaman çerçevesi hakkında halkı 

bilgilendirmek zorundadır. Bütün yorum ve öneriler ÇED komisyonuna sunulur.  

Bir PTD aracılığıyla taslak çevresel etki değerlendirmesine tabi olan Ek II projeleri için 

halkın katılımı süreci yoktur. 

c) Kapsam belirleme: 

Proje sahibi ÇŞB'nin belirlediği şekilde ÇŞB'nin temsilcilerinden ve ilgili kuruluşlardan 

oluşan bir komisyona bir proje dosyası (Ek I projeleri için ÇED taslağını (ÇED Yönetmeliği 

Ek III) kullanan ÇED başvuru dosyası) sunar. Komisyon, sunulan bilgilere dayanarak 

ÇED'in kapsamını belirler ve başvuru dosyası için kullanılan “genel format” dikkate 

alınarak hazırlanacak ÇED raporu için “projeye özel format” yayınlar. Komisyon, önerilen 

projenin belirli özelliklerine bağlı olarak formatta bazı maddeleri hariç tutabilir veya dahil 

edebilir. Komisyon ayrıca, özel projenin çevresel etkilerine bağlı olarak her başlık 

altındaki ayrıntı düzeyini belirler. Komisyon bu süreçte halkın katılımı toplantısında ifade 

edilen görüşleri dikkate alır.  

d) ÇED raporunun incelenmesi ve onaylanması 

Daha önce de belirtildiği gibi, komisyon ÇED raporunun taslak versiyonunu revize eder. 

Komisyon incelemesinde, (i) ÇED raporu ve eklerinin yeterliliğini; (ii) analizlerin, 

değerlendirmelerin veya hesaplamaların ilgili veri ve belgelerle yeterince kanıtlanıp 

kanıtlanmadığını; (iii) projenin potansiyel çevresel etkilerinin yeterli kapsam ve derinlikte 

değerlendirilip değerlendirilmediğini; (iv) olumsuz çevresel etkileri önlemek veya 

azaltmak için gerekli önlemlerin belirlenip belirlenmediğini; (v) halkın katılımı 

toplantısının belirlenen usullere uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve toplantı sırasında 

gündeme getirilen konular raporda yeterince ele alınıp alınmadığını değerlendirir. ÇED, 

projenin çevresel etkilerini ve etki azaltma önlemlerini tanımlarken, bu etki azaltma 

önlemleriyle ilişkili maliyetleri ve kurumsal sorumlulukları belirtmez. ÇED bir izleme 

planını içermez. Komisyonun değerlendirmelerini içeren nihai ÇED raporu, daha sonra 

nihai inceleme için ÇŞB'ye sunulur. ÇŞB, “ÇED'in olumlu” olup olmadığını belirler, olumlu 

olması durumunda proje sahibi projeyi uygulayabilir veya “ÇED olumsuzdur” kararının 

çıktığı durumda ise proje ilerlemeyebilir.   

e) Açıklama: 

Taslak ÇED raporu, Merkez ÇŞB veya İl Müdürlüğünde kamuoyunun görüşlerine sunulur. 

ÇŞB'nin ÇED raporuna ilişkin nihai değerlendirmesinin ardından, Valilik ÇŞB'nin kararını 
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gerekçeleriyle birlikte kamuoyuna duyurur. Nihai ÇED belgesinin açıklanması, ÇED 

Yönetmeliğinde açıkça öngörülmemiştir ancak mevcut uygulamada internet aracılığıyla 

kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.  

f) İzleme ve denetim: 

ÇED Yönetmeliğine göre, ÇŞB, "ÇED gerekli değildir" veya "ÇED olumlu" olarak 

değerlendirilen projeleri sırasıyla PTD veya ÇED'de belirtilen hükümlere göre izler ve 

denetler. Ayrıca proje sahibi, elektronik sistem üzerinden “ÇED olumlu” kararının 

verildiği faaliyet için ÇŞB'ye proje ilerleme raporlarını sunmakla ve denetimlere açık hale 

getirmekle yükümlüdür (Bu açıklamanın şekli ÇED Yönetmeliğinde belirtilmemiştir). 

ÇŞB'nin uygunsuzluk tespit etmesi durumunda Valilik bir uyarı yayınlar. Verilen süreden 

sonra uyum hala sağlanamazsa, Valilik söz konusu tesis veya tesisin çalışmasını askıya 

alabilir.  

4. Dünya Bankası Çevresel Değerlendirme Politikası 

ÇED'e yönelik Dünya Bankası yaklaşımı aşağıda açıklanmıştır. 

a) Proje kategorileri ve tarama 

OP 4.01 kapsamında, projeler çevre üzerindeki olası etkilerinin düzeyine göre A, B ve C 

kategorileri altında sınıflandırılır:  

• Kategori A. Önerilen bir projenin, önemli olumsuz çevresel etkilere sahip olması 

muhtemel ise Kategori A olarak sınıflandırılır (projenin türü, lisans bölgesi, 

hassasiyeti ve ölçeği ile potansiyel çevresel etkilerinin doğası ve büyüklüğüne 

göre). Bu etkiler genellikle büyük ölçekli, geri döndürülemez, hassas, çeşitli, 

kümülatif veya emsal niteliğindedir ve proje alanından veya tesislerinden daha 

geniş bir alanı etkileyebilir. Örneğin, Kategori A projeleri şu özelliklerden bir veya 

daha fazlasına sahiptir: doğal habitatların büyük ölçekli dönüşümü veya 

bozulması; önemli miktarda orman, maden ve diğer doğal kaynakların 

çıkarılması, tüketilmesi veya dönüştürülmesi; hava, su veya toprağın 

bozulmasına neden olan kirletici maddelerin doğrudan tahliyesi; tehlikeli madde 

ve atıkların üretimi, depolanması, kullanımı veya imhası; hidrolojik döngüde 

ölçülebilir değişiklikler; pestisitlerin önerilen kullanımıyla ilişkili riskler.  

• Kategori B. Önerilen bir projenin, çevre üzerindeki potansiyel etkileri tipik olarak 

sahaya özgüyse, doğası gereği geri döndürülebilirse; Kategori A projelerine göre 

daha az olumsuz etkiye sahipse ve etki azaltma önlemleri daha kolay 

tasarlanabilirse Kategori B olarak sınıflandırılır. Kategori B'deki projeler bazen 

sadece ölçek olarak aynı türdeki Kategori A projelerinden farklı olarak 

değerlendirilebilir. Örneğin, büyük sulama ve drenaj projeleri genellikle Kategori 

A olarak kategorize edilir; ancak aynı türden küçük ölçekli projeler Kategori B 

olarak kategorize edilebilir. Aynı durum, küçük ölçekli, nispeten temiz (gaz veya 

hafif dizel yakıtlı) termik santraller, mikro hidroelektrik santralleri ve küçük 

düzenli depolama sahaları için de geçerli olabilir. Benzer şekilde, mevcut bir 

altyapıyı iyileştirmeyi veya sürdürmeyi finanse eden projeler olumsuz etkilere 

sahip olabilir, ancak bir Kategori A projesine kıyasla muhtemelen daha az önemli 

olacak ve Kategori B olarak kategorize edilecektir.  

• Kategori C. Önerilen bir proje, asgari çevresel etkiye sahip olacak veya hiç 

olmayacaksa Kategori C olarak sınıflandırılır. Örneğin, kurumsal gelişim, 

bilgisayarlaştırma ve eğitim alanlarındaki teknik yardım projeleri Kategori C'ye 

girmektedir.  
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Dünya Bankası tarafından finanse edilen bir proje, Dünya Bankası kredi gelirlerini 

kullanan bir Finansal Aracı (FA) tarafından seçilen ve finanse edilen bir dizi alt projeyi 

içerdiğinde, proje FA kategorisi olarak sınıflandırılır. Bu tür projelerde, FA önerilen alt 

projeleri tarar ve yukarıdaki tanımlara göre Kategori A, B veya C olarak sınıflandırır ve 

Faydalanıcının ilgili çevresel değerlendirmeyi yapmasını sağlar. RPM bir FA projesi 

olduğundan, aşağıdaki tartışma sadece alt projelere atıfta bulunacaktır.   

Kategorileri birbirinden ayıran kesin sınır değerleri veya Türk ÇED Yönetmeliği'nin 

aksine, projeleri A, B ve C olarak sınıflandırmak için hazır proje türleri listesi yoktur; 

daha ziyade projeler duruma göre değerlendirilir. TKYB, Dünya Bankası kredi gelirlerini 

kullanmak için FA olarak tayin edildiğinden, Dünya Bankası koruma politikası OP / BP / 

GP 4.0 uyarınca, RPM Kategori FA olarak atanmıştır. RPM başvuruları, FA'lar tarafından 

Dünya Bankasının çevresel koruma önlemlerine göre değerlendirilecek ve nihai kategori 

hakkında Dünya Bankası ile mutabakata varılacaktır.   

b) Çevresel değerlendirmenin kapsamı 

Çevresel değerlendirmenin (ÇD)28 kapsamı ve türü Kategori A ve Kategori B projeleri 

arasında değişir.   

Kategori A projeleri için Başvuru Sahibinin, projenin potansiyel olumsuz ve olumlu 

çevresel etkilerini inceleyen, bunları uygulanabilir alternatiflerle karşılaştıran ("projesiz" 

durumlar dahil) ve olumsuz etkileri önlemek, en aza indirmek, hafifletmek veya telafi 

etmek ve çevresel performansı iyileştirmek için gereken tüm önlemleri tavsiye eden bir 

ÇSED hazırlaması gerekmektedir. ÇSED ayrıca, olumsuz çevresel etkileri ortadan 

kaldırmak, azaltmak veya dengelemek için bir projenin uygulanması ve işletilmesi 

sırasında alınması gereken önlemleri, bu önlemleri uygulamak için gereken eylemleri ve 

izleme göstergelerini, eylemlerini ve sorumluluklarını detaylandıran bir Çevresel Sosyal 

Yönetim Planı’nı (ÇSYP) içerir (ÇSYP formatı için Ek 12A'ya ve ÇSED formatı için Ek 

12F'ye bakın).  

Kategori B alt projesi için ÇD belgesinin kapsamı alt projeden alt projeye değişebilir, 

ancak Kategori A için gerekli olan ÇSED'dan daha dardır. Kategori A ÇSED gibi, alt 

projenin potansiyel olumsuz ve olumlu çevresel ve sosyal etkilerini inceler ve olumsuz 

etkileri önlemek, en aza indirmek, hafifletmek veya telafi etmek ve çevresel performansı 

iyileştirmek için gereken önlemleri önerir. Proje Kategori B olarak kabul edilirse, bu bilgi, 

sahaya özel bir değerlendirme gerektiren sorunlar olmadığı sürece yalnızca ÇSYP'de yer 

alabilir. Sahaya özel bir değerlendirme gereken sorunlar olması durumunda, bunlar 

ÇŞYP’ye ek olarak belirtilmelidir. Örneğin, kentsel bir alandaki şantiyede mütevazı ölçekli 

bina inşaatı, şantiyeyle ilgili önemli çevresel ve sosyal sorunların olmadığı biliniyorsa, 

normalde yalnızca bir ÇSYP gerektirecektir. Öte yandan, ÇED çalışması doğal yaşam 

alanlarına önemli zarar verme olasılığını gösterirse proje Kategori A'ya dönüşebilir (Ek 

12A, RPM'ye başvurular için örnek bir ÇSYP formatı sağlar). 

c) Halkın katılımı 

RPM desteği için önerilen tüm Kategori A ve B projeleri için, ÇD sürecinde, Başvuru 

Sahibi, projenin çevresel yönleri hakkında projeden etkilenen gruplara ve STK'lara 

danışır ve onların görüşlerini dikkate alır.   

Kategori B projeleri için, taslak ÇD raporu (ÇSYP dahil) hazırlandıktan sonra etkilenen 

gruplar ve yerel STK'lar ile en az bir istişare yapılır. Bu toplantıda, Başvuru Sahibi, ÇD'nın 

sonuçlarının bir özetini sunar. (Lütfen aşağıdaki "g) Açıklama" bölümüne bakın).  

 
28 "Çevresel değerlendirme" burada genel bir terim olarak kullanılmaktadır. 
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Ek olarak, Başvuru Sahibi, kendilerini etkileyen ÇD ile ilgili konuları ele almak için 

gerektiğinde proje uygulaması boyunca bu tür gruplara danışır.   

Başvuru Sahibi ile projeden etkilenen gruplar ve yerel STK'lar arasında, RPM kapsamında 

önerilen tüm Kategori A ve B projeleri hakkında anlamlı istişareler için, Başvuru Sahibi, 

ilgili materyali (Türkçe) istişare öncesinde zamanında ve anlaşılabilir bir biçim ve dilde 

ve danışılan gruplar için erişilebilir bir şekilde sağlar.  

d) Uzman seçimi 

Kategori A alt projeleri için Dünya Bankası, ÇSED'nın 'İçindekiler Tablosunu' gözden 

geçirir ve açık hale getirir. Gerekirse, Dünya Bankası, ÇSED danışmanı için İş Tanımı'nın 

hazırlanmasına yardımcı olabilir.  Ayrıca, bu tür uzmanlar proje sahibinden bağımsız 

olmalı ve proje ile bağlantılı olmamalıdır. Kategori B Projeleri için, Faydalanıcılar, Projeyi 

tasarlayan danışmanları veya ÇSYP'yi yürütmek üzere Proje sahibinin personelini 

seçebilirler. Projenin Finansal Aracısı, sürecin izlenmesinden ve yönlendirilmesinden 

sorumlu olacaktır.   

e) ÇSYP'nin gözden geçirilmesi ve onaylanması 

FA projelerinde, OP 4.01 gerekliliklerinin sağlanma sorumluluğu, Başvuru Sahibi, FA ve 

Dünya Bankası arasında paylaşılmaktadır.  FA, Başvuru Sahibini bu dokümanda belirtilen 

koşulları karşılayıp karşılamadığını incelemek ve değerlendirmekle sorumlu kurumdur. 

Dünya Bankası genel denetim ve ayrıca "itiraz yok" sağlar.  ÇD süreci, normal olarak, 

FA'nın RPM kapsamındaki bir projeyi onaylamasından önce tamamlanmalıdır.  

f) Koşulsallık 

FA projelerinde, FA ile Başvuru Sahibi arasındaki alt kredi sözleşmesi, Başvuru Sahibinin 

Kategori A ve Kategori B alt projeleri için ilgili ÇD dokümanını (ÇED, ÇSYP, vb.) 

uygulaması koşulunu içermelidir. Başvuru Sahibi, yüklenicinin ÇD belgesinin 

hükümlerine uygunluğunu izlemeli ve sağlamalıdır. Başvuru Sahibi, çevresel ve sosyal 

yükümlülüklerini yerine getirmek için ÇD dokümanının hükümlerini satın alma 

belgelerine ve yapım işleri sözleşmelerine dahil edecektir.  Uyumsuzluk, alt proje için 

Dünya Bankası desteğinin askıya alınmasına neden olabilir.  

g) Açıklama 

A Kategorisi alt projeleri için yukarıda “c) Halkın katılımı” altında belirtilen açıklama 

gerekliliklerine ek olarak, FA taslak ÇED raporunu alt projeden etkilenen grupların ve 

yerel STK'ların erişebileceği halka açık bir yerde Türkçe olarak sunmalıdır.   

Bir Kategori A alt projesinin ÇED'i tamamlandığında, FA, İngilizce yönetici özeti de dahil 

olmak üzere nihai raporun İngilizce bir kopyasını Dünya Bankası'na iletir. Dünya Bankası, 

yönetici özetini icra direktörlerine dağıtır ve raporu harici web sitesi aracılığıyla kullanıma 

sunar.   

Kategori B alt projeleri durumunda, ÇSYP ülkede Türkçe olarak açıklanır ve 

sonuçlandırıldıktan sonra FA, Dünya Bankasına raporun nihai İngilizce halini iletir. 

Ardından Dünya Bankası, ülke içindeki açıklama tarihini belirterek harici web sitesi 

aracılığıyla kullanıma sunar.   

h) Uygulama 

Proje uygulaması sırasında, FA, Dünya Bankasına (a) ÇSYP'nin uygulanması da dahil 

olmak üzere ÇD'nın bulguları ve sonuçları temelinde Dünya Bankası ile mutabık kalınan 

tedbirlere uygunluğu ve (b) izleme programlarının bulgularını raporlar. Dünya Bankası, 



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 92 (168) 

projenin çevresel ve sosyal yönlerinin denetimini resmi anlaşmalarda, herhangi bir 

ÇSED/ÇSYP'de ve diğer proje belgelerinde belirtilen önlemler dahil olmak üzere ÇD'nın 

bulguları ve tavsiyelerine dayandırır.   

5. Türkiye'deki ÇED Yönetmeliği ile Dünya Bankası OP 4.01 

Politikası arasındaki temel farklılıklar  

Anahtar farklılıklar aşağıdaki gibidir:  

a) Proje kategorizasyonu. 

Dünya Bankası, RPM'nin arama aşamasını Kategori B olarak kabul etmektedir. Isıtma, 

SPA benzeri tesislerin de yine Kategori B'ye gireceği varsayılmaktadır. Ancak, bazı enerji 

üretim tesisleri (enerji santralleri) çevresel ve sosyal risklere göre 'A' olarak 

sınıflandırılabilir. Türk yönetmeliği, kurulu güç 20 MWe'dan büyükse jeotermal enerji 

üretim tesislerini Ek I olarak sınıflandırmaktadır. Dünya Bankası projeleri vaka bazında 

kategorilere ayıracaktır, bu nedenle FA, böyle bir başvurunun sınıflandırılması için Dünya 

Bankası’na danışacak ve kararlaştırılan kategoriye göre çevresel ve sosyal değerlendirme 

için ilgili prosedürleri izleyecektir.  

b) ÇED uzmanı seçimi. 

Türk ÇED Yönetmeliğinde çıkar çatışmasını önlemek için uzman uygunluğunu sınırlayan 

herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.  

c) ÇED içeriği. 

Kategori A alt projeleri. Dünya Bankası’nın Kategori A alt projesi ÇED için gerekli olan 

ana hatların Türkiye'deki bir PTD'nin genel formatı ile geniş bir karşılaştırması, bir dizi 

farklılığa işaret etmektedir. Bunlar arasında özellikle bir yönetici özetinin ve politika, 

resmi ve idari çerçeve hakkında bilgilerin bulunmaması ve alt projenin çevresel 

etkilerinin, alternatiflerinin ve etkilere yönelik etki azaltma önlemlerinin tartışıldığı 

düzeyle tutarsızlıklar bulunmaktadır. Önemli bir farklılık, eylemlerin ve sorumlulukların 

açık bir şekilde tanımlandığı bir ÇSYP'nin olmamasıdır. Bununla birlikte, ÇED için projeye 

özel format, bu başlıkların bazıları altında PTD için genel formatta belirtilenden daha 

fazla ayrıntı gerektirebilir. Sonuç olarak, Dünya Bankası gereklilikleri ile boşlukları 

belirlemek için Türkiye'deki ÇED'lerin vaka bazında incelenmesi gereklidir.   

Kategori B projeleri. Dünya Bankasının gerektirdiği ÇD'nın içeriği, projenin özel 

koşullarına bağlıdır. Her durumda, Türkiye'deki ÇED'de sadece kısmen kapsanan bir 

ÇSYP gereklidir. ÇSYP'lerdeki değerlendirme seviyesi, duruma göre değişecektir. Türkiye 

ÇED Yönetmeliğinde Kategori B sınıflandırması için ilgili bir kategori bulunmamaktadır.  

6. Türk ÇED Yönetmeliğinin ve Dünya Bankası ÇED 

Politikasının Uygulanması   

Benzerlikler ışığında, BD OP 4.01 gerekliliklerinin karşılanması için gerçekleştirilecek 

prosedürler, Türkiye'deki ÇED sürecinin aynı adımlarının tekrarlanmasını önleyecek 

şekilde tasarlanacaktır. Bu prosedürler, halihazırda gerçekleştirilmiş olan Türk ÇED 

sürecini tamamlayıcı nitelikte olacaktır. Aşağıdaki bölüm, prosedürleri adım adım 

açıklamaktadır.  

Adım 1: Tarama 

Müşteri tarafından hazırlanan Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) ülke içinde 

açıklanacak ve ardından Dünya Bankası proje değerlendirmesinden önce (30 gün 
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önceden) harici web sitesi aracılığıyla paylaşacaktır. Hedeflerin yerleri ve kapsamı, proje 

uygulaması sırasında belirlenecek ve ilgili çevresel ve sosyal değerlendirme belgeleri 

Dünya Bankası OP 4.01 gerekliliklerine göre hazırlanacaktır.  

FA, Dünya Bankası ile istişare içinde, alt projelerin A, B veya C Kategorisi açısından 

değerlendirilmesini gerçekleştirecektir. RPM danışmanı tarafından değerlendirilecek 

projeler için (RPM Birimi gözetiminde), bunlar sadece arama sondajı içereceklerinden 

(genellikle 1-3 kuyu) Kategori B'ye gireceklerdir. İstisnai olarak, RPM Birimi tarafından 

değerlendirilecek alt projelerin “yüksek risk” taşıması durumunda Kategori A'ya 

girebileceği varsayılmaktadır. Yine de, RPM kapsamındaki alt projelerin çoğu (kapasite 

sondajları ve ısıtma, SPA, enerji üretim tesisleri) Kategori B olarak sınıflandırılacaktır.   

Yukarıda açıklandığı üzere, Kategori B, tam ve kapsamlı bir ÇSED gerektirecek kadar 

yeterince karmaşık ve riskli olmayan (çok çeşitli potansiyel sorunları ele alan ve güncel 

çevresel temel verileri ve alternatiflerin ayrıntılı bir analizini içeren) tüm projeleri kapsar, 

ancak uygun etki azaltma önlemlerini ve izleme göstergelerini belirleyebilmek için olası 

çevresel etkilerin bazı analizlerini gerektirir.  Kategori B projelerinin sınırlı etkilerinin 

önemine göre, farklı türlerde ÇD dokümantasyonu gerekli olabilir. FA, etkilerin düşük 

riskli (C) bir projeden daha önemli olup olmadığını değerlendirecek ve ardından bir ÇSYP 

talep edecektir.    

Proje sahası (arama, kapasite sondajı veya enerji üretim tesisleri için) doğal bir habitat 

üzerinde veya yakınındaysa, projenin doğal ekolojinin ayrıntılı değerlendirmesi hakkında 

ÇD sürecini bilgilendirmesi için doğal habitatlar politikası tetiklenir. Bununla birlikte, 

kritik bir doğal habitatta bulunan herhangi bir proje RPM için uygun olarak kabul 

edilmeyecektir.  

OP 7.50 ile ilgili olarak, FA, finanse edilen projelerin yalnızca ulusal su yollarında 

konumlandırılmasını/buna bağlı olmasını sağlamaktan sorumludur. Türkiye'de 

uluslararası bir su yolu OLMAYAN (OP 7.50'yi tetiklemeyen) olarak tanımlanan su yolları 

şunlardır: Susurluk, Kuzey Ege, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Batı Akdeniz, 

Antalya, Sakarya, Batı Karadeniz, Yeşilırmak, Kızılırmak, Konya Kapali, Doğu Akdeniz, 

Seyhan, Ceyhan, Doğu Karadeniz, Burdur, Afyon, Orta Anadolu ve Van.  

Türkiye'de nehir havzalarına ek olarak üç sınır aşan akifer bulunmaktadır. 

"Svilegrad/Orestiada" olarak bilinen ilki, Bulgaristan-Yunanistan ve Türkiye arasındaki 

kuzey sınır bölgesindedir. "Evros/Meriç" olarak bilinen ikincisi, Yunanistan-Türkiye 

sınırında, üçüncüsü ise "Topolovgrad karstik su taşıyan masif" olarak bilinen Bulgaristan-

Türkiye sınırındadır. Bunlar, aşağıdaki haritada sarı ile gösterilen alanlarda Türkiye'nin 

kuzey sınırları boyunca uzanmaktadır. Sondaj faaliyetleri de bu akiferlerden kaçınmalıdır 

ve bunun proje başvurusunun ilgili FA'sı olmasını sağlamaktan asıl sorumlu taraf 

olmalıdır. 
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Şekil 21 - Türkiye'deki üç sınır aşan Akifer 

Adım 2: Çevresel Değerlendirme 

Kategori A Alt Projeleri. 

Kategori A projeleri için, Türk ÇED'i hazırlanmadıysa (alt proje Ek II'de listelendiği için 

veya ÇED'e ihtiyaç duymadığı veya Ek I veya Ek II'de listelenmediği için) Dünya Bankası 

yönergelerini izleyen tam bir ÇSED hazırlanması zorunlu olacaktır. Eğer Türk ÇED'i 

hazırlandıysa, FA ek belgelerin içeriğini belirlemek için sağlanan bilgi ve analizlerin 

boşluk analizini gerçekleştirecektir. Eksik bilginin niteliği küçükse, yani bilgi boşluğu 

yalnızca politika, resmi ve idari çerçeve; temel bilgiler; veya proje tanımındaki küçük 

tutarsızlıklar ile ilgili ise, ve ÇSYP dahil Ek 10A'da listelenen diğer tüm gereklilikler 

karşılanırsa, ilave belgeler yalnızca bu bilgileri içerecektir. Bilgi boşluğu çevresel etkiler, 

azaltma ve izleme önlemleri ve düzenlemelerine ilişkin tartışmanın derinliği ve kapsamı; 

proje alternatifleri ile ilgiliyse, önemli kabul edilir ve ÇSYP dahil olmak üzere bu konuların 

derinlemesine dokümantasyonunu gerektirir. Her iki durumda da, "Dünya Bankası 

ÇSED” tamamlayıcı belgelerden ve Türkiye'deki ÇED'den oluşacaktır. Kümülatif etkilerin 

değerlendirilmesinin Kategori A ÇSED sürecinin bir parçası olduğu unutulmamalıdır.  

Kategori B Alt Projeleri. 

Proje Kategori B olarak kabul edilirse, beklenen gereklilikleri karşılamak için bir ÇSYP 

gereklidir ve kapsamı her durum için ayrı ayrı belirlenecektir. Türk ÇED Yönetmeliğine 

göre Ek II olarak listelenen alt projeler için, bir PTD hazırlanmalıdır ve PTD büyük 

olasılıkla azaltıcı önlemlere ilişkin bilgileri içerecektir, ancak bunların maliyetleri ve 

gerçekleştirmek için belirlenen kurumlar veya ayrıntılı bir izleme planı hakkında bir 

ayrıntı bu dokümanlarda bulunmamaktadır. PTD, ÇSYP hazırlanırken bir arka plan belgesi 

olarak kullanılabilir.   

Tatmin edici bir ÇSYP'yi tamamlamak, Faydalanıcıların sorumluluğundadır. FA, 

hazırlanan belgelerin Dünya Bankası gerekliliklerini karşıladığına dair genel bir kalite 

güvence işlevi gerçekleştirecektir. Bir ÇSYP'yi incelerken, FA ayrıca bunun açık, 

uygulanabilir ve uygun olduğunu da teyit edecektir.  

Adım 3: Halkın Katılımı 

Kategori A Alt Projeleri. 

Kategori A projelerindeki halkın katılımının sayısı ve içeriği, Türk ÇED'inin gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmediğine ve Türk ÇED raporunun Dünya Bankası gereklilikleriyle 
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uyumluluğuna bağlı olacaktır. Türk ÇED'i gerçekleştirilmediyse, biri TOR'u (Şartname) 

ve ikincisi taslak ÇSED raporunu tartışmak için olmak üzere en az iki halkın katılımı 

toplantısı gerçekleştirilecektir.   

Türkiye'deki ÇED'in Dünya Bankası gerekliliklerine göre önemli bilgi eksikliklerinin olduğu 

durumlarda, en az iki halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. İlk toplantı, önerilen 

tamamlayıcı dokümanlar için ÇSED TOR'ları üzerinde olacaktır. İkinci toplantı, 

tamamlayıcı çevresel değerlendirme belgeleri taslak halindeyken yapılacaktır; bu 

toplantıda hem taslak tamamlayıcı dokümanlar hem de Türkiye'deki ÇED tartışılacaktır. 

Bunun aksine, Türkiye'deki ÇED ile Dünya Bankası gereklilikleri arasındaki bilgi 

boşluğunun küçük olduğu durumlarda, taslak tamamlayıcı belgeler mevcut olduğunda 

ve Dünya Bankası ÇED paketinin tamamının tartışıldığı bir halkın katılımı toplantısı 

gerçekleştirilecektir.    

Kategori B Alt Projeleri. 

PTD mevcut olsun veya olmasın, Kategori B alt projeleri için taslak ÇD aşamasında bir 

halkın katılımı toplantısı yapılacaktır. Bunun nedeni, Türk ÇED Yönetmeliğinin Türk ÇED 

yönetmeliği Ek 1'de yer almayan projeler için halkın katılımını gerektirmemesi, oysa 

Dünya Bankası politikası (OP 4.01) Kategori B için en az bir katılım toplantısı 

gerektirmesidir.   

Halkın katılımları, toplantıdan en az iki hafta önce, yerel gazeteler ve etkili olduğu bilinen 

diğer yerel bilgi yayma araçları kullanılarak geniş çapta duyurulacaktır. Hem Kategori A 

hem de Kategori B projeleri için, Faydalanıcı, taslak ÇSED'ların ve ÇSYP'lerin ve diğer 

değerlendirme veya tamamlayıcı belgelerin halka açık yerlerde mevcut olmasını ve 

toplantı duyurusunda yerinin belirtilmesini sağlayacaktır. Halka açık toplantı tutanakları 

kaydedilecek ve alt projelerin ÇSED/kısmi ÇSED/ÇSYP'lerine dahil edilecektir. Ek 12E, 

halkın katılımı ile ilgili dokümantasyon için bir içindekiler tablosu sağlamaktadır.   

Halkın katılımı sırasında yerel halkı arazi edinimi metodolojisi (kamulaştırma, acil 

kamulaştırma, istekli alıcı istekli satıcı prosedürleri vb.) hakkında bilgilendirmek de 

önemlidir. Bununla birlikte, yerel halk, halkın katılımı toplantısının tazminat tutarları vb. 

hakkında bireysel tartışmalara yer olmadığı konusunda bilgilendirilmelidir. Bu nedenle, 

arazi edinimi yöntemlerinin genel metodolojisi, bu faz için varsayılan zaman çerçevesi 

ve Başvuru Sahibi tarafından temas noktası sunulmalıdır.   

Adım 4: ÇSED Uzman Seçimi ve TOR 

Kategori A alt projeleri için Dünya Bankası, ÇSED'nın 'İçindekiler Tablosu’nu gözden 

geçirir ve kamuya açık hale getirir. Gerekirse, Dünya Bankası, ÇSED danışmanı için İş 

Tanımı'nın hazırlanmasına yardımcı olabilir.  Ayrıca, bu tür uzmanlar proje sahibinden 

bağımsız olmalı ve proje ile bağlantılı olmamalıdır. Kategori B Projeleri için, 

Faydalanıcılar, Projeyi tasarlayan danışmanları veya ÇSYP'yi yürütmek üzere Proje 

sahibinin personelini seçebilirler. Projenin FA'sı, sürecin izlenmesinden ve 

yönlendirilmesinden sorumlu olacaktır.   

Adım 5: Dünya Bankası Onayı 

Dünya Bankası, FA tarafından alt projeyi finanse etmek için nihai bir karar alınmadan 

önce, Dünya Bankası prosedürlerine uygun olarak "Kategori A"ya atanan tüm projeleri 

inceleyecek ve “itiraz yok” sağlayacaktır.  

Kategori B alt projeleri olması durumunda, ilk iki alt proje incelenmek ve onaylanmak 

üzere Dünya Bankasına sunulacaktır. ÇSYP'nin FA tarafından tatmin edici bir şekilde 
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uygulandığını varsayarsak; sonraki Kategori B alt projeleri FA tarafından incelenecek ve 

onaylanacaktır. Dünya Bankası, Kategori B alt projeleri için sonradan inceleme 

yapacaktır.   

Tüm alt projeler için, FA'ların OP 4.01'e göre uygun çevresel risk sınıflandırması için 

Dünya Bankasına danışacağına dikkat edilmelidir.  

Adım 6: Yapım İşleri Sözleşmelerine Dahil Etme 

Alt kredi sözleşmesi, ÇSYP'yi uygulama gerekliliğini içermelidir. ÇSYP ve diğer 

tamamlayıcı belgeler de tedarik belgelerine eklenecek ve proje işlerini yürütmek üzere 

seçilen yüklenici ile yapılan sözleşmenin bir parçası olacaktır. Bu bölümler, söz konusu 

işler dizisi sırasında meydana gelebilecek olası etkileri ve bunları azaltmak için 

yüklenicinin alması gereken önlemleri içerir.   

Adım 7: Bilgi Açıklama 

Hem Kategori A hem de Kategori B projeleri için, Başvuru Sahibi nihai Türkçe, Dünya 

Bankası ÇSED ve ÇSYP'lerin basılı kopyalarının halka açık bir yerde mevcut olmasını 

sağlayacaktır.29 FA nihai belgeleri web sitesinde yayınlayacaktır. Kategori A alt projeleri 

ve Türkiye'deki ilk iki Kategori B alt projesi söz konusu olduğunda, Dünya Bankası kendi 

RPM başvurusuna 'itiraz yok' bildirmeden önce tamamlanmış olmalıdır. İlave olarak, 

Kategori A projeleri için nihai ÇSED raporu ikinci halkın katılımı toplantısında halka 

açıklanmalıdır.  

Alt proje onayından önce, FA ayrıca nihai ÇSED ve ÇSYP belgelerinin İngilizce 

versiyonlarını harici web sitesinde yayınlanmak üzere Dünya Bankasına sunacaktır. 

Kategori A alt projeleri söz konusu olduğunda, alt projenin onayından 30 gün önce, FA, 

Dünya Bankası ÇSED raporunun İngilizce Yönetici Özeti’ni Dünya Bankası İcra 

Direktörleri Kuruluna sunulmak üzere Dünya Bankasına sunacaktır.  

Adım 8: İzleme  

Projenin FA'sı, ÇSYP'nin gerektiği gibi uygulanmasını sağlamak için inşaat ve işletme 

sırasında projelerin düzenli denetimini yapacaktır. FA, ÇSYP uygulamasında herhangi bir 

sorun olduğunu fark ettiğinde, ilgili Faydalanıcıyı bilgilendirecek ve bu sorunları 

düzeltmek için atılacak adımlar konusunda onlarla mutabık kalacaktır. FA, bulgularını iki 

yılda bir proje ilerleme raporunda veya gerektiğinde sorunları Dünya Bankasının 

dikkatine sunmak için daha sık olarak Dünya Bankasına rapor edecektir. Dünya Bankası 

proje ekibi, zaman zaman ve gerektiğinde proje denetiminin bir parçası olarak proje 

sahalarını da ziyaret edecektir.   

Adım 9: Diğer Dünya Bankası Operasyonel Politikalarına Uyum 

Doğal Habitatlar (OP 4.04) Arama ve kapasite sondajı faaliyetleri, potansiyel doğal 

habitatları olan kırsal alanlarda gerçekleştirilebilir. OP 4.04'e göre doğal habitatlar 

üzerinde önemli bir olumsuz etki yaratmayan ve kritik doğal habitatlara yerleştirilmeyen 

projeler RPM desteği almaya hak kazanacaktır. Doğal habitatlarla ilgili konular, RPM için 

hazırlanacak ÇD belgelerinde detaylandırılacaktır. Ulusal olarak korunan alanların yanı 

sıra uluslararası olarak korunan alanların kritik habitatlar olarak tanımlandığı 

unutulmamalıdır.   

 
29 “Dünya Bankası ÇED'leri ve ÇSYP'leri” orijinal Türk ÇED'i ve boşluk doldurma tamamlayıcı belgeleri anlamına 

gelir. 
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Fiziksel Kültürel Kaynaklar (OP 4.11) Her durumda, Proje tarihi alanlarda bulunsun ya 

da bulunmasın, ÇSYP, tesadüfen keşfedilen veya tesadüfen bulunan kültürel eserleri 

yönetmek için prosedürler ve sorumluluklar içermelidir.   

Türk kanunları, özellikle 21.07.1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarının 

Korunmasına Dair Kanun (27.07.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikle 

revize edilmiştir) ve uygulamalar Dünya Bankası gerekliliklerini karşılamaktadır. 

10.08.1994 tarih ve 18485 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kültür ve Tabiat 

Varlıklarına İlişkin Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelik, inşaat sırasında 

bulunan kültür ve tabiat varlıklarına ilişkin usul ve yükümlülükleri tanımlamaktadır. FA, 

finanse edilen projelerin fiziksel veya kültürel kaynaklar üzerindeki etkilerinden 

kaçınmak veya bunları azaltmakla sorumludur. Bu nedenle, FA, Türk mevzuatının tüm 

gereklilikleri karşılanana kadar proje finansmanına devam etmeyecektir. Kültür 

varlıklarının korunmasına ilişkin ulusal düzenlemeler katı olduğundan, Dünya Bankası 

koruma önlemleri politikaları için herhangi bir ilave şartın ortaya çıkması 

beklenmemektedir.   

İstemsiz İskan (OP 4.12) - Türk yönetmeliğine göre, tüm istemsiz arazi edinimi genel 

olarak RPM kapsamında Faydalanıcı Sözleşmesi imzalanmadan önce tamamlanmalıdır. 

Muhataplara, arazi edinimi RPM desteğinden önce tamamlanmış olsa bile, OP 4.12'nin, 

arazinin Dünya Bankası ile ilk görüşmelerden kısa bir süre önce bir proje için hazırlanmak 

üzere satın alınması ve arazinin doğrudan Dünya Bankası projesi ile bağlantılı olması 

durumunda geçerli olduğu konusunda bilgi verilmelidir. Bu gibi durumlarda, Projenin 

FA'sı arazi ediniminin OP 4.12 hedeflerine uygun olarak tamamlandığından emin olmak 

için harcama sonrası sosyal denetimler gerçekleştirmesi gerekecektir ve gerekli 

durumlarda, FA, önemli boşlukları kapatmak için bir düzeltici eylem planı geliştirecektir.   

İlave istemsiz arazi ediniminin gerekli olduğu durumlarda, FA gözetiminde Başvuru 

Sahibi, bu tür arazi ediniminden önce İskan Eylem Planlarının hazırlanmasından sorumlu 

olacaktır. Proje sırasında yerel nüfusa yönelik rahatsızlıklar gibi sondaj faaliyetleri 

sırasında geçici sosyal etkiler de meydana gelebilir. Bu tür etkilerden kaçınma veya 

azaltma ihtiyacı, Projenin FA'sı ile de görüşülmüştür.  

Bu noktada spesifik alt projeler tanımlanmadığından, tüm potansiyel sosyal etkiler ve bu 

sosyal etkileri yönetme prosedürleri, TKYB tarafından hazırlanan İskan Politika Çerçevesi 

(RPF) kapsamında ele alınmıştır. TKYB tarafından hazırlanan RPF, TKYB'nin ve RPM'nin 

resmi web sitesinde ve Dünya Bankasının harici web sitesinde açıklanmıştır.  

Diğer Dünya Bankası Koruma Önlemleri. Başka hiçbir koruma önlemi politikasının 

tetiklenmesi beklenmemektedir, ancak FA soruların ortaya çıkması durumunda Dünya 

Bankasını uyaracaktır. 

7. Çevresel ve Sosyal İzleme  

Etki azaltma önlemlerine dahil olan çevresel ve sosyal konular, projenin FA'sı aracılığıyla 

atanan uzmanlar tarafından izlenir ve denetlenir. Çevresel ve sosyal etkilerin sınırlı 

olması beklenmekle birlikte, potansiyel olumsuz çevresel etkilerin inşaat ve işletme 

aşamalarında önlenmesi veya hafifletilmesi planlanmaktadır.   

Çevresel ve sosyal izleme süreci, projenin olumsuz etkilerini önlemek ve etki azaltma 

önlemlerinin etkinliğini gözlemlemek için projenin inşaat aşamasından itibaren işletme 

aşaması boyunca sürer. Bu sistem, Dünya Bankası ve Başvuru Sahibinin proje 

denetiminin bir parçası olarak olumsuz etkileri azaltmanın başarısını değerlendirmesini 

ve gerektiğinde bir eylemde bulunmasını sağlar. İzleme sistemi şunları sağlar:  
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• Gerektiğinde teknik yardım ve denetim,  

• Etki azaltma önlemleriyle ilgili koşulların erken tespiti,   

• Azaltım sonuçlarını takip,   

• Proje ilerlemesi hakkında bilgi sağlar.  

Başvuru Sahibi, aşağıda listelenen ve ilgili maddeleri içeren ancak bunlarla sınırlı 

olmayan üç aylık ÇSYP İzleme Raporları hazırlayacaktır (hem Kategori A hem de Kategori 

B projeleri için):  

• Genel Çevre  

• Hava Emisyonları (CO2, NOx, H2S, tüm diğer ilgili emisyonlar)  

• Toprak  

• Yüzey suyu ve yeraltı suyu izleme  

• Atık yönetimi 

• Atık su yönetimi  

• Biyoçeşitlilik  

• Gürültü ve toz emisyonları  

• İşçi Sağlığı ve Güvenliği  

• Kamu güvenliği  

• Sosyal İzleme (varsa arazi edinim etkileri, şikayet yönetimi, toplum sağlığı ve 

güvenliği, işgücü yönetimi ve izlenmesi gereken savunmasız gruplar üzerindeki 

herhangi bir etki dahil) 

ÇSYP İzleme raporu, izlenen verileri, ÇSYP ile ulusal kanun ve yönetmeliklere göre 

ölçülen verilerin karşılaştırılmasını, uluslararası standartlar ve ulusal gerekliliklere göre 

gözlemlenen uygunsuzlukları, önerilen düzeltici eylemleri ve bu eylemler için bir son 

tarihi içermelidir. Bu ÇSYP İzleme raporları, Başvuru Sahibi tarafından FA'ya 

gönderilecektir ve FA bunları Dünya Bankası ile paylaşmaktan sorumludur.  

8. Şikayet Mekanizması   

Şikayet Mekanizması, herhangi bir paydaşın projenin planlanma, inşa edilme veya 

uygulanma şekli hakkında şikayette veya öneride bulunmasını sağlayan bir süreçtir. 

Faydalanıcı, etkilenen topluluğun projenin çevresel ve sosyal yönleriyle ilgili endişelerini, 

sorgularını, itirazlarını ve şikayetlerini almak ve çözmek için projenin uygulanmasından 

önce şeffaf ve kapsamlı bir Şikayet Mekanizması oluşturacaktır. Şikayet Mekanizmasının 

kurulmasına yönelik kamuoyu duyuruları şunları içerir: 

• Broşürlerin halka açık yerlere dağıtılması  

• Duyuru Panoları  

• İnternet sitesi  

• Telekomünikasyon Araçları  

• Halka açık toplantılar  

Şikayet Mekanizması (bazen Şikayet Prosedürü olarak da adlandırılır) Dünya Bankası 

politikalarına, prosedürlerine, kanunlarına ve yönetmeliklerine göre hazırlanmalıdır.  

Şikayet Mekanizması için ayrıntılı prosedürler, proje için hazırlanan ve yine kamuya 

açıklanacak olan İskan Politikası Çerçevesi (RPF) belgesinde verilmektedir.  
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Ek 10. Çeşitli yönetim planları için esaslar 

Ek 10A. Çevresel ve Sosyal Koruma Önlemleri için tarama kontrol listesi 

Tablo 24 - Çevresel ve Sosyal Koruma Önlemleri için tarama kontrol listesi 

Temel çevresel ve 

sosyal yönler 

Yer hassasiyeti Derece Dünya Bankası 

Politikası tetiklendi 

Gerekli belgeler 

Düşük Orta Yüksek 

Arazi kullanımı 
üzerindeki etki 
 
 

Arazi kullanımı 
üzerinde etkisi 
yok (korunan 
alanlar veya 
tarım veya 

ormancılık değeri 
olan arazi) 

Arazi kullanımı 
üzerinde çok 
sınırlı etki 
(korunan alanlar 
veya tarım veya 

ormancılık değeri 
olan arazi) 

Arazi kullanımı 
üzerinde önemli 
etki (korunan 
alanlar veya 
tarım veya 

ormancılık değeri 
olan arazi) 

 

OP 4.01 Çevresel 
Değerlendirme 
Yüksekse: Kategori A 
Ortaysa: Kategori B 
Düşükse: Kategori C 

Yüksekse: Çevresel ve 
Sosyal Etki Değerlendirmesi 
(ÇSED) 
 
Düşük veya ortaysa: Ek 10B 
Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Planı (ÇSYP)  
Manzara üzerindeki 
etki 

Manzara üzerinde 
etkisi yok (görsel 
etkiler dahil) 

Manzara üzerinde 
sınırlı ve 
hafifletilebilir etki 

Manzara 
üzerinde önemli 
etki 

 

SEP      Her durumda: Ek 10C 
Paydaş Katılım Planı 

Arkeoloji ve kültürel 
miras üzerindeki 
etkisi 

Bilinen veya 
şüphelenilen 
kültürel miras 

alanı yok 

Şüpheli kültürel 
miras alanları, 
daha geniş etki 

alanındaki bilinen 
miras alanları 

Proje alanındaki 
bilinen miras 
alanları 

 Orta veya Yüksekse: 
OP 4.11 Fiziksel 
Kültürel Kaynaklar 

Ek 10D Kültürel Miras 
Yönetim Planı (Değişiklik 
Bulma Prosedürü dahil) 

 
Düşükse: sadece tesadüf 
buluntu prosedürü 

Habitat ve biyolojik 
çeşitlilik üzerindeki 

etki 

Hiçbir doğal 
habitat mevcut 

değil 

Kritik doğal 
habitat yok, 

diğer doğal 
yaşam alanları 

oluşmaz 

Kritik doğal 
habitatlar 

mevcut 

 Orta veya Yüksekse: 
OP 4.04 Doğal Habitat 

ve OP 4.36 Orman 
OP 4.01 Çevresel 

Değerlendirme 
Yüksekse: Kategori A 
Ortaysa: Kategori B 
Düşükse: Kategori C 

Yüksekse: Çevresel ve 
sosyal Etki Değerlendirmesi 

(ÇSED) (Biyoçeşitlilik Eylem 
Planı dahil) 

 
Düşük veya Ortaysa: Ek 10B 
Çevresel ve Sosyal Yönetim 
Planı (ÇSYP) 
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Temel çevresel ve 
sosyal yönler 

Yer hassasiyeti Derece Dünya Bankası 
Politikası tetiklendi 

Gerekli belgeler 

Düşük Orta Yüksek 

Su kaynakları 
üzerindeki etki 

Su akışları 
mevcut talebi 
aşıyor, düşük 
yoğunlukta su 
kullanımı, düşük 

olması beklenen 
potansiyel su 
kullanımı 
çatışmaları, 
potansiyel su 
kalitesi sorunları 

yok 

Orta yoğunlukta 
su kullanımı, çok 
sayıda su 
kullanıcısı, su 
kalitesi sorunları 

önemlidir 

Yoğun su 
kullanımı, birden 
fazla su 
kullanıcısı, 
çatışma 

potansiyeli 
yüksek, su 
kalitesi sorunları 
önemlidir 

 OP 4.01 Çevresel 
Değerlendirme 
Yüksekse: Kategori A 
Ortaysa: Kategori B 
Düşükse: Kategori C 

Yüksekse: Çevresel ve 
Sosyal Etki Değerlendirmesi 
(ÇSED) 
Düşük veya ortaysa: Ek 10B 
Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Planı (ÇSYP)  
Her durumda: Ek 10I Atık 
Su Yönetim Planı ve Ek 10J 
Tehlikeli Madde Yönetim 
Planı 

Hava emisyonu Beklenen hava 
emisyonu yok 
veya çok sınırlı 

Sondaj ve kuyu 
testi nedeniyle 
artan CO2 ve H2S 
emisyonu 

Sondaj ve kuyu 
testi sırasında 
jeotermal gaz 
emisyonunda 
önemli ölçüde 

beklenen artış 

 OP 4.01 Çevresel 
Değerlendirme 
Yüksekse: Kategori A 
Ortaysa: Kategori B 
Düşükse: Kategori C 

Yüksekse: Çevresel ve 
Sosyal Etki Değerlendirmesi 
(ÇSED) 
Düşük veya ortaysa: Ek 10B 
Çevresel ve Sosyal Yönetim 

Planı (ÇSYP) 
Her durumda: EK 10E İş 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Planı 

İş sağlığı ve güvenliği 

 

     Her durumda: Ek 10E İş 

Sağlığı ve Güvenliği Planı 
(Acil Müdahale Planı dahil) 

Toplum Sağlığı ve 
Güvenliği 

     Her durumda: Ek 10K Halk 
Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Planı 

Yol güvenliği      Her durumda: Ek 10G Trafik 

Yönetim Planı 

İstemsiz iskan ve 
arazi edinimi 

Düşük nüfus 
yoğunluğu, 
dağınık nüfus, 

Orta nüfus 
yoğunluğu, 
karma mülkiyet 

Yüksek nüfus 
yoğunluğu, 
büyük kasaba ve 

köyler, düşük 

 Ortaysa, Yüksekse 
veya iskan veya 
kamulaştırma 

Ortaysa, Yüksekse veya 
iskan veya kamulaştırma 
öngörülüyorsa: Ek 10F / 12I, 

12G – RAP/ARAP 
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Temel çevresel ve 
sosyal yönler 

Yer hassasiyeti Derece Dünya Bankası 
Politikası tetiklendi 

Gerekli belgeler 

Düşük Orta Yüksek 

resmi imtiyaz iyi 
tanımlanmıştır 

ve arazi kullanım 
hakkı 

gelirli aileler, 
ortak mülkler 

öngörülüyorsa: OP 
4.12 İstemsiz İskan 
 
Araziler zaten 
kiralanmış veya 

edinilmişse: OP 4.12 
İstemsiz İskan 
 
 
 
Araziler kamu yararı 

kararı olmaksızın ve 
İstekli Alıcı / Satıcı 
esasına göre 
edilinicekse: OP 4.12 
tetiklenmez 

 
Daha Önce Kiralanan / 
Edinilen Araziler: ÇSED / 
ÇSYP'nin ilgili bölümlerinde 
bahsedin ve Nihai Sosyal 

İnceleme - Ek 12H'yi 
hazırlayın 
 
Kamu yararı kararlarının 
olmadığı durumlarda; İAİS 
koşulları veya araziyi 

kullanmak için yapılan 
kiralama sözleşmeleri 
kapsamında yapılacak arazi 
alımı için RAP/ARAP 
hazırlanmasına gerek 
yoktur. Bu tür sorunlar, 

gerekçeli kanıtlarla (yani 

kira sözleşmesi, muvafakat 
mektubu, piyasa fiyatlarıyla 
karşılaştırma vb.) mutad 
izleme raporlarında rapor 
edilecektir. 
 
Her durumda: Ek 10C 

Paydaş Katılım Planı 

Geçim kaynakları 
üzerindeki etkisi 

Geçim kaynakları 
üzerinde etkisi 
yok* 

Geçim kaynakları 
üzerinde bazı 
etkiler* 

Geçim kaynakları 
üzerinde önemli 
etki* 

 Geçim kaynakları 
üzerinde Orta veya 
Yüksek etki 

öngörülüyorsa: OP 

4.12 İstemsiz İskan 

Ortaysa, Yüksekse veya 
herhangi bir geçim kaynağı 
kaybı varsa (ekonomik iskan 

dahil): Ek 10F ve Ek 11. 

Atık      Her durumda: Ek 10H Atık 
Yönetim Planı 
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*Geçim kaynakları üzerindeki etki ekonomik iskanı içerir, yani geçim kaynakları kaybı, arazinin tek veya büyük gelir olduğu yerlerde arazi edinimini 

içerir.  

Taramanın sonucu: 

 
Uygulanabilir Operasyonel 
Politikaların Özeti. 

Uygulanabilir politikalar, 
yukarıdaki tarama tablosuna 
göre X ile işaretlenecektir. 

Uygulanabilir Dünya Bankası OP'leri 

OP 4.01 Çevresel Değerlendirme 

OP 4.04 Doğal Habitat 

OP 4.11 Fiziksel Kültürel Kaynaklar 

OP 4.12 İstemsiz İskan 

OP 4.36 Orman 

 
 
 
Geçerli Koruma Önlem 
Belgelerinin Özeti. 
Uygulanabilir belgeler, 

yukarıdaki tarama tablosuna 
göre X ile işaretlenecektir. 

Uygulanabilir Koruma Önlemleri Belgeleri 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED), Dünya Bankası OP 4.01 uyarınca Kategori A 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Dünya Bankası  OP 4.01 ve Ek 10B uyarınca Kategori B 

Paydaş Katılım Planı (Ek 10C) 

Kültürel Miras Yönetim Planı (Değişiklik Bulma Prosedürü dahil) (Ek 10D) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (Acil Müdahale Planı dahil) (Ek 10E) 

İskan Eylem Planı (Ek 10F ve Ek 12I) 

Kısaltılmış İskan Eylem Planı (Ek 12G) 

Trafik Yönetim Planı (Ek 10G) 

Atık Yönetim Planı (Ek 10H) 

Atık Su Yönetim Planı (Ek 10I) 

Tehlikeli Madde Yönetim Planı (Ek 10J) 

Halk Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (Ek 10K) 

Nihai Sosyal İnceleme (Ek 12H) 

 



 

 

 FAYDALANICI EL KİTABI 2.0 

 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr  Sayfa 103(168 ) 

Ek 10B. Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının hazırlanmasına 

ilişkin esaslar 

Bu Ek, Çevresel ve Sosyal Yönetim Planının (ÇSYP) içeriğini ve faydalı tabloları 

sunmaktadır. OP 4.01'e (Çevresel Değerlendirme) göre, projeler potansiyel çevresel ve 

sosyal etkiler açısından değerlendirilecek ve A, B ve C olmak üzere üç ana kategoriden 

birinde sınıflandırılacaktır. Kategori A projelerinin hassas, çeşitli veya benzeri 

görülmemiş önemli olumsuz çevresel ve sosyal etkilere sahip olması beklenmektedir. 

Projelerin insan popülasyonları veya çevresel açıdan önemli alanlar üzerindeki potansiyel 

olumsuz çevresel ve sosyal etkileri, Kategori A'dakilere göre daha az olumsuz ise, 

projeler Kategori B olarak sınıflandırılır. Kategori C projelerinin olumsuz çevresel ve 

sosyal etkilerinin asgari düzeyde olması veya hiç olmaması beklenmektedir. Normalde 

Kategori A projeleri için Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) gerekirken, 

Kategori B projeleri için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) gereklidir. Kategori C 

projeleri için Çevresel Değerlendirme gerekli değildir. 

Çoğu RPM arama sondaj projesinin kategori B olarak sınıflandırılması beklenmesine 

rağmen, nihai karar çevresel ve sosyal değerlendirmeye dayalı olacaktır (Ek 10A). 

ÇSYP'nin hazırlanmasının ana hedefleri şunlardır: 

• Projenin potansiyel olumsuz ve olumlu çevresel ve sosyal etkilerinin 

tanımlanması ve incelenmesi 

• Olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, hafifletilmesi veya telafi edilmesi için 

gereken önlemlerin tavsiye edilmesi 

• Çevresel ve sosyal performansın iyileştirilmesi 

• Çevresel ve sosyal yönetim önlemlerinin başarısızlıklarına uygun izleme ve 

müdahalenin sağlanması 

• Halkın katılımının sağlanması 

• Rollerin ve sorumlulukların tanımlanması 

Her ÇSYP'de aşağıdaki hususlar ele alınmalıdır: 

• Proje özeti 

• İlgili temel koşulların açıklaması 

• Etkilerin özeti 

• Etki azaltma önlemlerinin açıklaması 

• İzleme programının açıklaması 

• Kurumsal düzenlemeler ve görev ve sorumlulukların ana hatları 

Etkilerin özeti, azaltmanın gerekli olduğu tahmin edilen olumsuz çevresel ve sosyal 

etkileri tanımlayacaktır. Aşağıdaki Tablo 26, olası olumsuz ve olumlu çevresel ve sosyal 

etkileri özetlemek için kullanılabilir. 

Her bir azaltma önlemi, ilgili olduğu etkiye atıfta bulunularak kısaca açıklanacaktır. 

Önerilen etki azaltma önlemleri, ilgili referanslar, tasarımlar, ekipman açıklamaları 

ve/veya işletim prosedürleri ile desteklenecektir. Çevresel ve sosyal performansı 

değerlendirmek için izleme önemlidir. Bu nedenle, izleme programı, önerilen önlemlerin 

yetersiz olması veya etkilerin hafife alınması durumunda azaltıcı önlemlerin alınmasını 

sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. İzleme programı, numune alma yerleri, sıklık ve eşik 

limitleri gibi belirlenen etkiler ve kullanılacak yöntemlerle bağlantılı olacaktır. Tablo 36 

(Ek 12A'da) izleme faaliyetlerini özetlemek için kullanılabilecek bir tablo örneğini 

göstermektedir. Tablonun içeriği de uygun şekilde daha fazla tabloya bölünebilir. RPM 

arama sondajının potansiyel çevresel ve sosyal etkileri, önerilen etki azaltma 

önlemlerinin yanı sıra Ek 9, ÇSYÇ'de listelenmiştir. Bu, uygun olduğu şekilde ÇSYP'nin 

omurgası olarak kullanılabilir. 
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Etki azaltma ve izleme sorumlulukları açıkça tanımlanmalı ve çeşitli sorumlu aktörler 

arasındaki koordinasyon düzenlemeleri tanımlanmalıdır. Buna Faydalanıcılar, 

yükleniciler ve idari varlıklar dahil olmalıdır.  

ÇSYP, Tablo 25 'te listelenen eklere uygun şekilde atıfta bulunmalı, aynı zamanda olası 

etkilere ilişkin Tablo 26 'yı, Tablo 35'i (bkz. Ek 12A) ve izleme ile ilgili Tablo 36'yı da 

(bkz. Ek 12A) içermelidir. 

Tablo 25 - Aşağıda listelenen ekler, RPM projeleri için gerekli olabilecek koruma önlemi 
belgelerinin hazırlanmasına rehberlik eder 

Uygulanabilir Koruma Önlemleri Belgeleri 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED), Dünya Bankası OP 4.01 
uyarınca Kategori A 

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), Dünya Bankası OP 4.01 ve Ek 10B 

uyarınca Kategori B 

Paydaş Katılım Planı (Ek 10C) 

Kültürel Miras Yönetim Planı (Değişiklik Bulma Prosedürü dahil) (Ek 10D) 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (Acil Müdahale Planı dahil) (Ek 10E) 

İskan Eylem Planı (Ek 10F) 

ARAP (Ek 12 G) 

Nihai Sosyal Denetim (12 Ht) 

Trafik Yönetim Planı (Ek 10G) 

Atık Yönetim Planı (Ek 10H) 

Atık Su Yönetim Planı (Ek 10I) 

Tehlikeli Madde Yönetim Planı (Ek 10J) 

Halk Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planı (Ek 10K) 

 

Tablo 26 - Arama sondajı ve testi için olası etkilerin özeti 

Çevresel ve 
Sosyal Etkiler 

Proje 
Aşaması 

Etkinin Süresi 
ve Önemi 

Potansiyel Etkinin 
Özet Tanımı 

Olumsuz/Olumlu Etkiler 

Biyoçeşitlilik    

Toprak 

erozyonu, arazi 
bozulması ve 
arazi kalitesi 
 

   

Su Kaynakları     

Hava kalitesi    

Gürültü    

Arazi 

kaybı/edinimi 
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Çevresel ve 
Sosyal Etkiler 

Proje 
Aşaması 

Etkinin Süresi 
ve Önemi 

Potansiyel Etkinin 
Özet Tanımı 

Bitki örtüsü 

kaybı 
   

Atık yönetimi 

 

   

Manzara ve 

görsel etkiler 

 

   

Trafik ve Ulaşım 

 

   

Kültürel Miras ve 

Arkeoloji 

 

   

Toplum Sağlığı 

ve Güvenliği  

 

   

İş sağlığı ve 

güvenliği 

 

   

İstihdam 

Fırsatları - 

Sosyo-ekonomik 

fayda. 

   

Sosyo ekonomik 

gelişme 
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Ek 10C. Paydaş Katılım Planının hazırlanmasına yönelik esaslar  

Gerekli olduğunda Faydalanıcılar tarafından bir Paydaş Katılım Planı (SEP) 

hazırlanmalıdır (Ek 10A'daki tarama kontrol listesine bakınız). Kategori A projeleri için 

en az iki halkın katılımı toplantısı yapılmalıdır (Türk ÇED Yönetmeliği Ek I). İlk toplantı, 

önerilen tamamlayıcı dokümanlar için ÇSED TOR'ları üzerinde olacaktır. İkinci toplantı 

ise, tamamlayıcı çevresel değerlendirme dokümanları taslak halindeyken yapılacaktır. 

Kategori B projeleri için en az bir halkın katılımı toplantısı yapılmalıdır.  

Halkın katılımları, katılımdan en az iki hafta önce, yerel gazeteler ve etkili olduğu bilinen 

diğer yerel bilgi yayma araçları kullanılarak geniş çapta duyurulmalıdır. Hem Kategori A 

hem de Kategori B projeleri için, Faydalanıcı, taslak ÇSED'ların ve ÇSYP'lerin ve diğer 

değerlendirme veya tamamlayıcı belgelerin halka açık yerlerde mevcut olmasını ve 

toplantı duyurusunda yeri belirtmesini sağlamalıdır. Halka açık toplantı tutanakları 

kaydedilecek ve alt projelerin ÇSED/kısmi ve ÇSED/ÇSYP'lerine dahil edilmelidir.  

Bu toplantılar sırasında, yerel halk arazi ediniminin metodolojisi (kamulaştırma, istekli 

alıcı, gönüllü satıcı prosedürleri vb.) hakkında bilgilendirilmelidir. Ayrıca, arazi edinimi 

yöntemlerinin genel metodolojisi, bu aşama için varsayılan zaman çerçevesi ve Başvuru 

Sahibi tarafından temas noktası sunulmalıdır. Projeler, her topluluk içinde özel ilgi 

gerektirebilecek belirli grupları (örneğin kadınlar, gençler, savunmasız insanlar) dahil 

etmek için odak gruplarında tartışılacaktır.  

Bir SEP'in ana hedefleri şunlardır: 

• Önerilen proje için paydaşların belirlenmesi. 

• Paydaşların proje ile ilişkisinin analiz eilmesi. 

• Paydaşlarla ve özellikle projeden etkilenen topluluklarla yapıcı bir ilişki kurulması 

ve sürdürülmesi. 

• Paydaşlarla etkili bir etkileşim yoluyla iyileştirilmiş çevresel ve sosyal 

performansın teşvik edilmesi. 

• Proje döngüsü boyunca, projeden etkilenen toplulukları potansiyel olarak 

etkileyebilecek konularda, onların yeterli katılımının teşvik edilmesi ve 

sağlanması, ve anlamlı çevresel ve sosyal bilgilerin kendilerine ve diğer 

paydaşlara bildirilmesinin sağlanması. 

• Tüm paydaşların proje bilgilerine erişme ve sorunları dile getirme yolları nın 

olmasının sağlanması. 

• Projeden etkilenen toplulukların sorunları ve şikayetleri dile getirmek için 

erişilebilir araçlara sahip olmasının ve Proje Şirketinin bu tür sorunları ve 

şikayetleri uygun şekilde yanıtlamasının ve yönetmesinin sağlanması. 

Aşağıda listelenen öğeler her Paydaş Katılım Planı (SEP)'de ele alınmalıdır (Ek 12B'de 

sağlanan SEP şablonuna bakın): 

• Proje alanı ve etki alanı. 

• Görev ve sorumluluklar. 

• Paydaş belirleme. 

• Paydaş katılım yaklaşımı ve araçları (örneğin toplantılar, web siteleri, broşürler, 

medya reklamları, şikayet mekanizması). 

• Sosyal alan çalışmalarının çıktıları ve grup tartışmaları. 

• Gerekli arazi edinimi. 

• Şikayet mekanizması. 

Tablo 27, Sosyal Katılım sürecinde ve raporlarında kullanılabilir. 

 

 



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 107 (168) 

Tablo 27 - Paydaş belirleme 

 PAYDAŞ GRUPLARI TANIMLANMIŞ PAYDAŞ 

1. Hükümet yetkilisi (Merkezi ve Yerel)  

2. Yerel Topluluklar  

3. Sivil toplum örgütleri  

4. Medya  

5. Özel sektör şirketleri  

 

Aşağıdaki Tablo 28, önerilen proje ile ilgili hangi konuların, paydaşlarla yakınlığının yanı 

sıra konuların (ve güncellemelerin) nasıl ve ne zaman sunulacağını açıklamak için 

kullanılabilir. 

Tablo 28 - Paydaş katılım yaklaşımı  

 Paydaş Konular Sıklık 
Yöntemler 

ve 
malzemeler 

Sorumluluk 

1      

2      

3      

 

Tablo 29 - Topluluk Düzeyinde Anketlerin Özeti  

Mahalle veya 
kurumun adı 

Verilen proje 
bilgileri 

Algılanan olumlu 
etkiler ve 
öneriler 

Algılanan 
olumsuz etki ve 

öneriler 

    

    

 

Aşağıda listelenen temel konular odak grup tartışmalarında değerlendirilecektir. Paydaş 

katılım raporları, her konunun bir özetini ele alacaktır. 

• Proje bilgisi. 

• Her grup üyesi tarafından sorulan sorular. 

• Önerilen bilgi araçları (örneğin çıktılar, broşürler, afişler). 

• Algılanan olumlu etkiler. 

• Algılanan olumsuz etkiler. 

Şikayet Mekanizması 

Şikayet, herhangi bir RPM projesinden etkilenen bir kişi veya grup tarafından dile 

getirilen bir endişe veya sıkıntıdır.  

Şikayet mekanizması, etkilenen kişilerin şikayetlerinin ve her projenin çevresel ve sosyal 

performansıyla ilgili endişelerinin çözümünü kolaylaştırmalı ve takip etmelidir. Şikayet 

mekanizması, proje döngüsü boyunca paydaşlar tarafından her zaman erişilebilir olmalı 

ve şikayetlere verilen tüm yanıtlar kaydedilmeli ve proje denetim formatlarına ve 

raporlarına dahil edilmelidir. 

Şikayet mekanizmasının hedefleri şunlardır: 

• Paydaşlara yorum ve şikayetleri dile getirmek için açık bir süreç sağlamak. 

• Paydaşlara, iletişim kurmak için topluluk öneri kutularını kullanarak isimsiz 

olarak yorumlarını / endişelerini dile getirme fırsatı vermek. 

• Yorumların, yanıtların ve şikayetlerin ele alınmasını yapılandırmak ve yönetmek 

ve mekanizmanın etkinliğinin izlenmesine izin vermek; 
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• Yorumların, yanıtların ve şikayetlerin iç politikalar, uluslararası en iyi 

uygulamalar doğrultusunda adil ve şeffaf bir şekilde ele alınmasını sağlamak. 

Raporlarda talep edildiğinde kişisel gizlilik garanti edilecektir. 

Etkilenen tüm insanlar, şikayetlerini şikayet mekanizması yoluyla yönlendirmeye teşvik 

edilmelidir. Ortaya çıkan tüm şikayetler belgelenecek ve RPM birimine bildirilecektir. 

Şikayet kapatma formu, Ek 12C ve 12D'de sunulan bir formda, sorumlu Faydalanıcı 

tarafından doldurulmalıdır. 

Yerel halktan yazılı şikayetleri toplamak için şikayet formları proje sahasında ve köy 

muhtarlığının ofisinde paylaşılmalıdır.  

Şikayet, telefonla veya sözlü olarak Faydalanıcılara (ofisinde veya sahasında) yapılan 

toplantı ve ziyaretler yoluyla alınırsa, şikayet formu sorumlu şirket tarafından 

doldurulmalıdır.  

Şikayet posta veya e-posta yoluyla alınırsa, şikayet formu sorumlu şirket tarafından 

doldurulabilir veya e-posta çıktısı ya da posta kapanış formuna eklenebilir. 
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Ek 10D. Kültürel Miras Yönetim Planı ve Tesadüfi Buluntu 

Prosedürünün hazırlanmasına ilişkin esaslar 

Arkeolojik ve kültürel miras alanlarının bir proje etki alanı içinde olabileceği her yerde, 

etkinin hafifletilmesi Kültürel Miras Yönetim Planı (KMYP), Dünya Bankasının OP 4.11'ine 

göre (Fiziksel ve Kültürel Kaynaklar) Buluntu Prosedürünün Değişimi ve Kültürel Mirasın 

ve Tabiat Varlıklarının Muhafazasına İlişkin Türk Kanunu (2863 sayılı Gazete) tarafından 

kontrol edilmelidir.  

Bir Kültürel Miras Yönetim Planının (KMYP) ana hedefleri şunlardır: 

• Proje etki alanındaki potansiyel arkeolojik ve kültürel miras alanlarının 

tanımlanması. 

• Kültürel mirasın korunmasına yönelik düzenleyici çerçevenin ana hatlarıyla 

belirtilmesi. 

• Rollerin ve sorumlulukların tanımlanması. 

• Etki alanındaki kültürel miras değerlerini korumak için KMYP'nin uygulanmasının 

ana hatlarının çizilmesi. 

• Eğitim, izleme, denetim ve raporlama gereksinimlerinin tanımlanması. 

• Tesadüfi buluntu prosedürünün tanımlanması. 

Yukarıda listelenen roller ve sorumluluklar, sorumlu kuruluşların (kamu ve özel) yanı 

sıra, Faydalanıcının ekibindeki (yöneticiler, yükleniciler ve proje çalışanları) rolleri ve 

sorumlulukları içerir. 

Faydalanıcılar tarafından hazırlanan KMYP ve tesadüfi buluntu prosedürü, proje 

çalışanlarının arkeolojik bulgular olması durumunda nasıl davranacakları ve proje etki 

alanındaki kültürel mirasın korunması için alınacak önlemler hakkında bilgilendirilmesini 

sağlayacaktır. Ayrıca, KMYP ve tesadüfi buluntu prosedürü, yetkililer bulgulara nasıl tepki 

vereceklerini teyit edene kadar inşaatın beklemeye alınmasını sağlayacaktır. 
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Ek 10E. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının hazırlanmasına 

ilişkin esaslar 

Bu Ek, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planlarının (İSGYP'ler) hazırlanmasına yönelik 

genel esasları tanıtmaktadır. İSGYP'lerin temel amacı, dikkatli planlama, rutin 

denetimler, güvenlik farkındalığı, tüm personelin eğitimi ve güvenlik toplantıları ile 

güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamaktır. Tüm Faydalanıcılar, Sıfır Kaza Politikası 

uygulayacaktır. 

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planları (İSGYP) hazırlanıp sunulsa da, İSGYP'ler sık sık 

gözden geçirilmeli ve gerektiğinde güncellenmelidir. Olaylar, kazalar, yeni yöntemler ve 

çalışma ortamındaki değişiklikler (yeni yöntemler, yeni malzemeler, araçlar, vb.), 

İSGYP'ler gözden geçirilirken ve güncellendiğinde dikkate alınması gereken öğelerin 

örnekleridir. RPM tarafından desteklenen sondaj, inşaat veya diğer faaliyetlere dahil olan 

tüm işçiler ve alt yükleniciler, uygun İSGYP'yi okuyacak ve insanlara ve çevreye zarar 

veren kazaları ve olayları önlemek için teşvik edilecektir. İSGYP, Trafik Yönetim Planı (Ek 

10G) ve Tehlikeli Madde Yönetim Planı (Ek 10J) ile bağlantılı olmalıdır. 

Aşağıda listelenen maddeler her İSGYP'de ele alınacaktır: 

• Politika, Liderlik, Bağlılık 

• Acil Müdahale Planı 

o Acil Müdahale Planı, genel ve sektöre özgü acil durumlara nasıl müdahale 

edileceğini ana hatlarıyla belirtecektir, yani iyi bir çıkış (hangi telefon 

numarası aranacak, kiminle iletişime geçilecek, nasıl iletişime geçilecek, 

nerede toplanacak, vb.) 

• İSGYP'nin sağlık ve güvenlik konularının ve hedeflerinin ana hatları. 

• Roller ve sorumluluklar (taşeronların rolleri ve sorumlulukları dahil) 

• Geçerli yasa ve yönetmelikler (6331 İSG Kanunu ve ilgili yönetmelikler) 

• Eğitim planı ve hedefleri 

• Risk analizi ve önleyici tedbirler 

• Genel sağlık ve güvenlik gereksinimleri (talimatlar, kişisel koruyucu ekipman, iş 

kıyafetleri, uyarı etiketleri, alet muayeneleri ve gerekli nitelikler dahil) 

• Sondaj ve test sırasında kuyu pedlerine erişim 

• Koronavirüs pandemisine karşı önlemler İSG Yönetim Planı, CHS Planı ve 

EPRP'ye entegre edilecektir. 

Faydalanıcılar için İSGYP'de kullanılabilecek form örnekleri aşağıda bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 111 (168) 

Tablo 30 - Olay raporu 

Tarih/Saat: İsim: 

Konum: İmza: 

Olayın açıklaması: 

 

 

 

 

 

İlgili veya bağlantılı kişiler: Diğer: 

Varsa, saha amirinden/yönetiminden talimatlar: 

 

 

 

 

Yanıtların açıklaması: 

 

 

 

 

Olayın tekrarını önlemek için verilen yanıtların açıklaması: 

 

 

 

 

 

Tablo 31 - Risk analizi ve önleyici tedbirler  

Proje bileşeni Risk analizi Kazaları önleme eylemleri 

   

   

   

 

Yukarıdaki tablonun bir risk analizi çalışmasının çok basit bir temsili olduğu 

unutulmamalıdır. Ulusal Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği dikkate alınarak aşağıdaki 

bileşenlerin risk analizi çalışmasına dahil edildiğinden emin olunmalıdır: 

a) İşyerinin unvanı, işverenin adresi ve adı. 

b) Emlakçıların isim ve unvanları ile iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların 

Bakanlıkça verilecek belge bilgileri. 

c) Yürütme tarihi ve geçerlilik tarihi. 

d) İşyerinde farklı departmanlar için ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapılıyorsa her 

birinin adı. 

e) Tanımlanan kaynakların ve tehlikelerin tehlikeleri. 

f) Tanımlanmış riskler. 

g) Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler. 

h) Belirlenen risklerin önemini ve önceliğini içeren analiz sonuçları. 

i) Düzeltici ve önleyici kontrol önlemleri, uygulama tarihleri ve sonrasında tespit 

edilen risk seviyesi. 



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 112 (168) 

Ek 10F. İskan Eylem Planının (RAP) hazırlanmasına ilişkin esaslar 

Türk resmi çerçevesindeki arazi edinimi/kamulaştırma 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanununa dayanmaktadır. İskan, 5543 sayılı İskan Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu 

Kanunların içeriği ayrıntılı olarak tartışılmış ve Ek 11, RPF'deki OP 4.12 ile 

karşılaştırılmıştır. 

Dünya Bankasının OP 4.12'si, uygun önlemler planlanıp uygulanmadıkça, istemsiz 

iskanın ciddi uzun vadeli zorluklara, yoksullaşmaya ve çevresel zarara neden 

olabileceğine işaret etmektedir. Dolayısıyla, OP üç ana hedefi vurgulamaktadır: 

a. Uygulanabilir tüm alternatif proje tasarımlarını keşfederek, mümkün olduğunda 

istemsiz iskandan kaçınılmalıdır veya en aza indirilmelidir.  

b. İskandan kaçınmanın mümkün olmadığı durumlarda, iskan faaliyetleri 

sürdürülebilir kalkınma programları olarak tasarlanmalı, yürütülmeli ve proje 

nedeniyle yerlerinden edilen kişilerin proje faydalarından pay almalarını 

sağlamak için yeterli yatırım kaynakları sağlanmalıdır. Yerinden edilmiş kişilere 

anlamlı bir şekilde danışılmalı ve bu kişiler iskan programlarının planlanması ve 

uygulanmasına katılma fırsatlarına sahip olmalıdır.  

c. Yerinden edilmiş kişilere, geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını iyileştirme 

veya en azından gerçek anlamda, yerinden edilme öncesi seviyelere veya hangisi 

daha yüksekse, o seviyelere geri getirme çabalarında yardımcı olunmalıdır. 

Her RAP aşağıdakileri içerecektir: 

• Projenin tanımı. Projenin genel tanımı ve proje alanının belirlenmesi. 

• Olası etkilerin tanımı. Bu, aşağıdakilerin tanımlanmasını içerecektir: 

o İskana neden olan proje bileşeni veya faaliyetler  

o Bu tür bileşen veya faaliyetlerin etki alanı 

o İskanı önlemek veya en aza indirmek için düşünülen alternatifler 

o Proje uygulaması sırasında mümkün olduğu ölçüde iskanı en aza indirmek için 

oluşturulan mekanizmalar 

o İstemsiz iskan nedeniyle geçim kaynağı kaybı 

• RAP'ın ana hedeflerinin ana hatları.  

• Aşağıdakileri kapsayan bir sayım anketinin sonuçlarını içeren sosyoekonomik 

çalışmaların sonuçları: 

o Etkilenen bölgenin mevcut sakinleri  

o Yerinden edilmiş nüfusun geçim kaynakları ve yaşam standartları (sağlık durumu 

dahil) hakkındaki temel bilgilerin bir açıklaması dahil, yerinden edilmiş hanelerin 

standart özellikleri 

o Varlıkların beklenen kaybının (tamamen veya kısmen) büyüklüğü ve fiziksel veya 

ekonomik yer değiştirmenin boyutu 

o OP 4.12'de belirtildiği üzere hassas gruplar veya kişiler hakkında bilgiler 

o Yerinden edilmiş insanların geçim kaynakları ve yaşam standartları hakkındaki 

bilgileri düzenli aralıklarla güncelleme hükümleri, böylece en son bilgilerin 

yerlerinden edildikleri sırada mevcut olması 

• Aşağıdakileri içeren Yasal çerçevenin ana hatları: 

o İskan faaliyetlerine ilişkin yasa ve yönetmelikler 

o Türk hukuku ile Dünya Bankası gereklilikleri arasındaki boşluklar (bkz. Ek 9) 

o Yetki matrisi (bkz. Ek 11, Bölüm 10)  

• Uygunluk.  Yerinden edilmiş kişilerin tanımı ve tazminat ve diğer iskan yardımı için 

uygunluklarını belirleme kriterleri. Bu, gelir ve geçim kaynakları üzerinde olumsuz 

etkisi olabilecek istemsiz arazi alımını içerecektir. 

• Hassas grupların ana hatları, istemsiz arazi alımından nasıl etkilenebilecekleri ve 

geçim kaynaklarının kaybını önleyecek önlemlerin açıklaması 

• Kayıpların değerlendirilmesi ve tazmin edilmesi (geçim kaynağı kaybı dahil). 

• İskan önlemleri. OP 4.12'deki hedeflere ulaşmada uygun yerinden edilmiş kişilerin 

her bir kategorisine yardımcı olacak tazminat paketlerinin ve diğer iskan önlemlerinin 

bir açıklaması.  
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• Yer seçimi, saha hazırlığı ve yer değiştirme. Dikkate alınan alternatif yer değiştirme 

konumları ve seçilenlerin açıklaması, aşağıdakileri kapsamaktadır: 

o Etkilenen bölgenin mevcut sakinleri  

o Arazi ve yardımcı kaynakların edinilmesi ve devredilmesi için gereken süreyi 

tahmin ederek, yeniden yerleştirme alanlarını, konum avantajlarını ve en 

azından eski yerlerin avantajlarıyla karşılaştırılabilir faktörleri belirlemek ve 

hazırlamak için kurumsal ve teknik düzenlemeler 

o Seçilen sahalarda arazi spekülasyonunu veya uygun olmayan kişilerin akınını 

önlemek için gerekli önlemler 

o Saha hazırlığı ve transferi için zaman çizelgeleri dahil, proje kapsamında fiziksel 

yer değiştirme prosedürleri 

• Konut, altyapı ve sosyal hizmetler: Konut, altyapı (ör. Su temini, besleyici yollar) ve 

sosyal hizmetler (ör. Okullar, sağlık hizmetleri) sağlama planları  

• Topluluk Katılımı: Aşağıdakiler dahil, projeden etkilenen kişilerin (PAP) ve ev sahibi 

toplulukların katılımı: 

o İskan faaliyetlerinin tasarımı ve uygulanmasında yeniden yerleştirilen insanlar 

ve ev sahipleri ile istişare ve katılım stratejisinin açıklaması 

o İfade edilen görüşlerin özeti ve bu görüşlerin iskan planının hazırlanmasında nasıl 

dikkate alındığı 

o Sunulan iskan alternatiflerinin ve yerlerinden edilmiş kişiler tarafından, tazminat 

ve iskan yardımı biçimleriyle ilgili seçenekler de dahil olmak üzere, kendilerine 

sunulan seçeneklerle ilgili yapılan tercihlerin gözden geçirilmesi 

• Şikayet prosedürleri. Şikayetlerin kaydedilmesi ve ele alınması için adım adım 

sürecin açıklaması.  

• Ana hatlarıyla organizasyonel sorumluluklar: 

o İskan önlemlerinin ve hizmetlerin sağlanmasından sorumlu kurumların 

belirlenmesi dahil olmak üzere iskan uygulamasına yönelik kurumsal çerçeve 

o Uygulamaya dahil olan kurumlar ve yargı alanları arasında uygun koordinasyonu 

sağlamaya yönelik düzenlemeler. 

• Yeniden yerleştirilen insanlara dair beklenen faydaların elde edilmesi için hedef 

tarihler de dahil olmak üzere, hazırlıktan uygulamaya kadar tüm iskan faaliyetlerini 

kapsayan uygulama programı. Program, iskan faaliyetlerinin genel projenin 

uygulanmasıyla nasıl bağlantılı olduğunu göstermelidir.  

• Maliyetler ve bütçe aşağıdakiler kullanılarak sunulmalıdır: 

o Enflasyon, nüfus artışı ve diğer beklenmedik durumlar için ödenekler dahil olmak 

üzere tüm iskan faaliyetleri için ayrıntılı maliyet tahminlerini gösteren tablolar 

o Harcama zaman çizelgeleri. 

• İzleme ve değerlendirme sürecinin yanı sıra izleme göstergeleri, izleme metodolojisi 

ve raporlama sıklığı da açıklanmalıdır. 

Etkilerin büyüklüğünün sınırlı olduğu durumlarda, Kısaltılmış İskan Eylem Planı (ARAP) 

yeterli olabilir. 

• Kısaltılmış bir plan aşağıdaki asgari unsurları kapsar: 

o Yerinden edilmiş kişilerin sayım araştırması ve varlıkların değerlemesi 

o Tazminat ve diğer iskan yardımlarının açıklaması  

o Kabul edilebilir alternatifler hakkında yerinden edilmiş insanlarla istişareler 

o Şikayet çözümüne yönelik uygulama ve prosedürler için kurumsal sorumluluk 

o İzleme ve uygulama için düzenlemeler 

o Zaman çizelgesi ve bütçe 
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Ek 10G. Trafik Yönetim Planının hazırlanmasına ilişkin esaslar 

Sürüş, inşaat ve arama endüstrisinde en yüksek riske sahip olanlardan biri olmaya 

devam etmekte, bu nedenle kazalar can kaybına ve mülklere zarar vermektedir.  

TYP'nin amacı, motorlu araç seyahatiyle ilgili riskleri ve karayolu güvenliği risklerini 

azaltmak için uygulamaya konulabilecek pratik eylemleri tanımlamaktır. 

Her proje alanında yol güvenliğini sağlamak için yapılacak eylemler şunları içermelidir: 

• Sürücünün araç sınıfı için uygun şekilde ehliyete sahip olmasını ve yorgunluk, 

uyuşturucu veya alkol bozukluğundan arınmış olmasını sağlamak. 

• Yol koşulları için uygun hızlarda dikkatli sürüş, tüm yolcuların emniyet 

kemerlerini takmasını sağlamak. 

• Şirket tarafından kiralanan herhangi bir aracı şirket zamanında kullanırken tüm 

mobil iletişim cihazlarını ve diğer sürücü dikkat dağıtıcı unsurları kullanmaktan 

kaçınmak ve  

• Hareketli araçların çevresinde çalışırken güvenli alanlar belirlemek. 

TYP’de aşağıdaki maddeler içerilmelidir: 

• Yol güvenliği tehlikelerinin tanımlanması (örneğin, mobil (akıllı) telefonların 

kullanımı, kalabalık alanlar, yayalar, dar yol bölümleri, köprüler, yol koşulları). 

• Kontrol önlemlerinin tanımlanması (örneğin, yol işaretleri, yol bakımı, araç 

muayenesi, araç bakımı, hız tümsekleri, ışık kullanımı). 

• Görevlerin ve sorumlulukların tanımlanması. 

• Gerekli güvenlik ekipmanları. 

• Sürücüler için gereklilikler ve gerekli belgeler. 

• Eğitim, izleme, denetim ve raporlama gereksinimlerinin tanımlanması. 

 

 

 

 

  



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 115 (168) 

Ek 10H. Atık Yönetim Planının hazırlanmasına ilişkin esaslar  

RPM kapsamındaki projelerle bağlantılı çevresel etkileri ve riskleri sınırlamak için, 

Faydalanıcılar Ek 10A'da gerektiği gibi Atık Yönetim Planı, Çevresel ve Sosyal Önlemler 

için Tarama Kontrol Listesi hazırlayacaktır. 

Atık Yönetim Planlarının hazırlanmasının temel amacı, atık türünü belirlemek ve aynı 

zamanda atık oluşumunu ve düzenli depolama alanlarına gönderilen atıkları mümkün 

olduğunca azaltmaktır. Bu hedefe, atık azaltma hiyerarşisine uygun olarak en az 

miktarda atığa neden olan ürünlerin, teknolojilerin ve yaklaşımların yeniden kullanılması, 

ayrılması, geri dönüştürülmesi ve seçilmesiyle ulaşılabilir.  

Her bir Atık Yönetim Planında aşağıdaki maddeler ele alınmalıdır: 

• Atık türünün kısa açıklaması 

• Görev ve sorumluluklar 

• Atık yönetimi politikası 

• Atık oluşumunu sınırlandırmak için önlemler 

• Personelin talimatları ve eğitimi.  

• İzleme ve raporlama gereksinimleri. 

 

  



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 116 (168) 

Ek 10I. Atık Su Yönetim Planının hazırlanmasına ilişkin esaslar  

Genel olarak, atık su nehirlere, göllere, okyanusa veya kanalizasyon sistemlerine 

boşaltılan bir sıvı olarak tanımlanır. Jeotermal sondaj ve testlerden kaynaklanan sıvı 

atığın ana kaynağı, kuyu testindeki sondaj ve jeotermal sıvı sırasında devridaim edilen 

sondaj akışkan maddesidir. RPM'nin potansiyel olumsuz çevresel etkilerini sınırlamak 

için, sondaj sıvılarının havuzlarda depolanması ve kuyu testi sırasında jeotermal sıvının 

yeniden enjeksiyonu gereklidir. Sondaj sahalarında üretilen diğer sıvı atıkların 

(kanalizasyon gibi) yönetimi de Atık Su Yönetim Planında dikkate alınacaktır. 

Atık Su Yönetim Planının hazırlanmasının ana hedefleri aşağıdaki gibidir: 

• Sondaj sıvılarının ve jeotermal sıvının uygun şekilde yönetilmesinin sağlanması 

• Yeterli denetimler ve sızıntılara müdahalenin sağlanması 

• Yeterli depolama havuzları tasarımının sağlanması 

• Rollerin ve sorumlulukların tanımlanması 

Bu hedeflere ulaşmak için, Atık Su Yönetim Planı aşağıdakileri ele alacaktır: 

• Görev ve sorumluluklar 

• Tahmini depolama havuzlarının boyutu ve yeniden sirküle edilen sondaj 

sıvılarının hacmi 

• Depolama havuzları için önerilen tasarım 

• Kullanılacak sondaj sıvılarının türü 

• Kuyu testi sırasında tahmini akış hızları (deşarj / yeniden enjeksiyon) 

• Teftiş planı ve müdahale planı 

• Eğitim, izleme, denetim ve raporlama gereksinimleri 
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Ek 10J. Tehlikeli Madde Yönetim Planı Hazırlama esasları  

Faydalanıcılar, RPM kapsamındaki projelerle bağlantılı çevresel etkileri ve riskleri 

sınırlamak için, Tehlikeli Madde Yönetim Planı hazırlayacaktır. Tehlikeli maddeler, tek 

başına veya yanlış kullanım yoluyla insanlara ve çevreye zarar verebilecek maddeler 

olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda, özellikle sondaj aşamasında kullanılan tehlikeli 

özelliklere sahip kimyasal katkı maddeleri ve yağlar, madeni yağlar, yakıtlar, boyalar, 

çözücüler gibi diğer malzemeler için tehlikeli madde envanterinin bulunması 

sağlanacaktır. 

Tehlikeli Madde Yönetim Planının ana hedefleri şunlardır: 

• İnsanlara ve çevreye olan tehlikeli madde riskinin sınırlandırılması 

• Tehlikeli malzemelerin uygun şekilde taşındığından, saklandığından ve 

işlendiğinden emin olunması 

• Rollerin ve sorumlulukların tanımlanması 

• Dökülmeler ve sızıntılara yönelik inceleme ve müdahalenin tanımlanması 

• Uygun dökülme kitlerinin ve ilk yardım setlerinin mevcut olduğundan 

emin olunması. 

Aşağıda listelenen maddeler her bir Tehlikeli Madde Yönetim Planında ele alınacaktır: 

• Kimyasal dökülmelere acil müdahale 

• Tehlikeli maddelerin depolanması, taşınması ve etiketlenmesi 

• Malzeme Güvenliği Veri Sayfalarının bulunabilirliği için gereksinimler 

• Görev ve sorumluluklar 

• Tehlikeli malzemelere erişim 

• Dökülme müdahale kitlerinin mevcudiyeti için gereksinimler 

• Dökülme acil durum planı 

• Eğitim, izleme, denetim ve raporlama gereksinimleri 
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Ek 10K. Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planının 

Hazırlanmasına ilişkin esaslar  

Jeotermal projelerdeki başlıca toplum sağlığı ve güvenliği sorunları arasında i) potansiyel 

jeotermal gazlara maruz kalma; ii) tesis güvenliği; iii) su kaynakları üzerindeki etkiler; 

ve iv) trafik güvenliği vardır. Bu Ek, Toplum Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planlarının 

hazırlanmasına yönelik genel esasları tanıtmaktadır. Planın temel amacı, dikkatli 

planlama, rutin denetimler, farkındalık, proje geliştirme, keşif/sondaj ve kapatma 

aşamalarında topluluğun eğitimi yoluyla toplumun güvenliğini ve sağlığını sağlamaktır. 

Jeotermal saha altyapısının hizmetten çıkarılması ve kapatılması, sahaya özgü sorunlara 

bağlı olarak ayrıntılı planlama gerektirebilir. Plan, Trafik Yönetim Planı (Ek 10G) ve 

Tehlikeli Madde Yönetim Planı (Ek 10J) ile bağlantılı olmalıdır. 

Aşağıda listelenen maddeler her planda ele alınacaktır: 

• Politika, Liderlik, Bağlılık. 

• Plandaki sağlık ve güvenlik konularının ve hedeflerinin ana hatları. 

• Roller ve sorumluluklar (taşeronların rolleri ve sorumlulukları dahil). 

• Geçerli yasa ve yönetmelikler.  

• Eğitim planı ve hedefleri. 

• Aşağıdaki konulara karşı risk analizi ve önleyici tedbirler: 

o Pandemi (koronavirüs ve diğer bulaşıcı hastalıklar) 

o Çevre havasına kirletici maddelerin ve zararlı hava emisyonlarının 

salınması 

o Yüzey veya içme suyu kirliliği 

o Yerel su tedarikinde zorlanma 

o Hoş olmayan kokuların açığa çıkması 

o Aşırı ses 

o Kamyonların ve diğer araçların ve makinelerin tesis içine ve dışına 

hareketi nedeniyle uygun olmayan zamanlarda (örneğin okula giden 

çocuklar) tesis yakınında ve topluluklar arasında aşırı veya düzensiz araç 

trafiği 

o Tehlikeli maddelere maruz kalma 

o Proje ile ilgili acil durumlara maruz kalma (söndürme, yangın, patlama 

vb.) 

o Yanlış kontrol edilen veya yanlış eğitilmiş güvenlik görevlileri 

o Harici şikayet mekanizmasının bulunmaması nedeniyle çözülmemiş 

sorunlar 

• Erişimi önlemek ve mevcut tehlikelere karşı uyarı vermek için çitler ve uyarı 

işaretleri gibi erişim caydırıcılarının yerleştirilmesi.  

• Kuyu başlarının kapatılmasını, çimento ile kuyu kapatma, kuyu başını çıkarma 

ve gerekirse kuyu başı etrafındaki çukurları doldurma dahil olmak üzere 

yönetilmesi.  
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Ek 11. İskan Politikası Çerçevesi (RPF) 

1. Proje Tanımı ve Arka Plan 

Bu RPF, proje değerlendirmesi sırasında yatırımların belirli detayları ve yerleri 

bilinmediğinden ve OP tarafından gerekli görüldüğünden Başvuru Sahibi için 

hazırlanmıştır.  Yatırımların önceden bilindiği durumlarda, proje değerlendirmesinden 

önce her yatırım için bir RAP gereklidir.  RPF onaylandıktan sonra Faydalanıcı tarafından 

gerçekleştirilen herhangi bir arazi edinimi ve/veya iskan için, etkilerin büyüklüğüne bağlı 

olarak bir RAP/ARAP gereklidir. Bu, ilgili Faydalanıcı Sözleşmesi’nin ne zaman 

imzalandığından bağımsızdır. Bu RPF, beklenen proje etkilerini, arazi edinimi ve iskan 

için resmi çerçeveyi, projeden etkilenen kişi türlerini, hakları, tazminatı ve Başvuru 

Sahibinin İşletme Politikasına uyumu sağlamak için atacağı adımları açıklamaktadır. Bu 

çerçeve aynı zamanda, arazinin proje beklentisiyle makul bir şekilde yakın bir süre içinde 

edinilmiş olması durumunda, Başvuru Sahibi Dünya Bankası desteği için RPM Birimine 

başvurmadan önce meydana gelmiş olabilecek arazi edinimi için de geriye dönük olarak 

geçerlidir. Bu tür durumlarda, çerçeve ilkelerine ve gereksinimlerine uygunluğu 

değerlendirmek ve sosyal riski önlemek için bir harcama sonrası sosyal inceleme 

kullanılacak ve RPM kapsamında uygunluktan önce Dünya Bankası ve RPM Birimi 

arasında hafifletme önlemleri üzerinde mutabık kalınacaktır. Daha sonrasında RPF, 

Faydalanıcı Sözleşmesi’nin bir parçası haline gelecek ve Faydalanıcı Sözleşmesi’nin 

sondaj programının uygulanması sırasında karşılanması gereken kararlaştırılmış 

prosedürleri ve raporlama gereksinimlerini açıklayacaktır.    

2. İlkeler ve Hedefler  

İstemsiz İskana ilişkin Dünya Bankası OP 4.12, geliştirme projeleri kapsamındaki 

istemsiz iskandan kaynaklanan riskleri ele almak ve azaltmak için güvenlik önlemleri 

içerir ve her türlü istemsiz arazi edinimini kapsar.  

Dünya Bankasının istemsiz iskan politikasının genel hedefleri şunlardır:  

1. Uygulanabilir tüm alternatif proje tasarımlarını keşfederek, mümkün olduğunda 

istemsiz iskandan kaçınılmalıdır veya en aza indirilmelidir.  

2. İskandan kaçınmanın mümkün olmadığı durumlarda, iskan faaliyetleri 

sürdürülebilir kalkınma programları olarak tasarlanmalı, yürütülmeli ve proje 

nedeniyle yerlerinden edilen kişilerin proje faydalarından pay almalarını 

sağlamak için yeterli yatırım kaynakları sağlanmalıdır. Yerinden edilmiş kişilere 

anlamlı bir şekilde danışılmalı ve iskan programlarının planlanması ve 

uygulanmasına katılma fırsatlarına sahip olmalıdır.  

3. Yerinden edilmiş kişilere, geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını iyileştirme 

veya en azından gerçek anlamda, yerinden edilme öncesi seviyelere veya hangisi 

daha yüksekse, o seviyelere geri getirme çabalarında yardımcı olunmalıdır.  

TKYB, durum tespitinin ve gerekli özenin bir parçası olarak, bir alt projeyle ilişkili 

herhangi bir arazi kamulaştırmasının veya istemsiz iskanın OP 4.12 ile uyumlu olmasını 

sağlamaktan sorumludur.  Politikanın amacı, kalkınma yatırımları ile üçüncü şahıslar 

üzerindeki olumsuz etkileri önlemek veya azaltmaktır.  Uygunluk şartı aşağıdaki her 

proje için geçerlidir: 

• Faydalanıcının alt projeye ait arazi edinimi için istimlak hakkı gerçekleştirmesine 

imkan veren 

• Bir yatırımcının Kamulaştırma Kararı talep ettiği durumlarda ise, Yasada 

belirtilen yetkili makamın yenilenebilir enerji tesisleri için bir Kamu Yararı Kararı 

çıkardığı veya çıkaracağı proje fonlarına sahip bir FA tarafından finanse edilecek 
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Bu kararlar, yatırımcının alt projede arazi edinimi için istimlak hakkı oluşturmasını sağlar. 

Çoğu durumda Faydalanıcılar, başlangıçta özel piyasada bir arazi satışı konusunda arazi 

sahipleriyle anlaşmaya çalışacaklardır, eğer satış konusunda anlaşamazlarsa, 

kamulaştırma prosedürlerinin başlaması için başvururlar. Bu nedenle, ilk satış Dünya 

Bankası İlkeleri kapsamında gönüllü olarak kabul edilmemektedir ve OP 4.12 bu işlemler 

için de geçerlidir. Dünya Bankası politikası gereklilikleri, üçüncü şahıslar (kiracılar, 

gecekondular veya diğer arazi kullanıcıları gibi) etkilendiğinde, devlet hazine arazisi 

Faydalanıcıya devredildiğinde veya üçüncü şahıslar müzakere yoluyla özel arazi 

ediniminden etkilendiğinde de geçerlidir.   

İskan/arazi edinimi faaliyetlerinin uygulanmasından önce, Faydalanıcı, OP 4.12 

gerekliliklerinin gerektirdiği şekilde aşağıdaki sosyal değerlendirme yaklaşımlarını ve 

metodolojisini uygulayacaktır:  

• İskan ve özel arazi ediniminin en aza indirilmesi,  

• Arazi edinimi ve iskandan etkilenen insanlar üzerindeki (geçim kaynakları 

üzerindeki) potansiyel ekonomik ve sosyal etkilerin değerlendirilmesi,  

• Etkilenen kişilerin kategorilerini ve ilgili hakların belirlenmesi,  

• Arazi edinimi (ve varsa iskan) hazırlık ve planlamasında projeden etkilenen 

kişilerin (PAP) istişare / katılım sürecinin ve ayrıca PAP'a bilgi yayma sürecinin 

teşvik edilmesi. Çevresel ve Sosyal toplantıların mümkün olduğunca bir arada 

yapılması,  

• Kaybedilen varlıkları tam yenileme maliyeti ile telafi edilmesi,  

• Kayıt dışı/yasa dışı arazi kullanıcılarını kayıp varlıklar için tazmin edin ve 

gerekirse yeniden yerleştirme konusunda yardım sağlayın,  

• İnşaata başlamadan önce kamulaştırılan araziyi tazmin edin ve resmi erişim 

sağlayın,  

• Taşınmaz mülkiyeti bulunmayan kişiler de dahil olmak üzere hassas gruplar için 

bilgi sağlayın ve özel yardım programları hazırlayın,  

• Şikayetlerin giderilmesi ve izlenmesine yönelik planları Dünya Bankası politika 

esaslarına uygun olarak sağlayın ve hazırlayın.  

3. İskan Planlarını Hazırlama ve Onaylama Süreci  

RPM Birimi, Faydalanıcının bu RPF ve OP 4.12'ye uygun olarak bir RAP hazırlamasını 

sağlamaktan sorumlu olacaktır (bu aynı zamanda proje beklentisiyle geçmiş arazi 

edinimlerinin sosyal denetimini de içerebilir). RPM Biriminin, RPM danışmanının 

desteğiyle birlikte, RAP'ın hazırlanmasında kapasite oluşturması ve Faydalanıcıya destek 

vermesi gerekebilir. Taslak RAP yerel olarak paylaşılacak ve yerel olarak etkilenen kişiler 

ve arazi sahiplerinin katılımıyla istişare edilecektir. RAP buna göre revize edilecek ve 

sonuçlandırılacaktır.   

Özel Arazi Edinimi İçin Gerekli Bilgiler 

Bir alt proje ile ilgili olarak, Faydalanıcı arazi edinimi ihtiyaçları (gelecekte proje için 

ihtiyaç duyulacak araziler dahil) ve yakın zamanda tamamlanan arazi edinimi (Kamu 

Yararı Belgesi veya Kamulaştırma Kararı için sunulduğu üzere) ve RPM kapsamındaki 

uygulamasının bir parçası olarak mevcut durum ile ilgili belgeleri sağlayacaktır. RPM 

Birimi, OP 4.12'ye uyumu tehlikeye atacak herhangi bir durum varsa, belgeleri gözden 

geçirecek ve çözümleri belirleyecektir.  Böyle bir durumda, RPM Birimi Başvuru 

Sahibinden ek bilgi talep edecek ve Dünya Bankası'ndan uygun bir eylem planı 

belirlemek için başvuruyu incelemesini talep edecektir.   

RPM Birimi, arazi edinimini gerekçelendiren Kamu Yararı Belgesinin 

dokümantasyonunun yanı sıra arazi mülkiyeti ve beklenen arazi edinimi maliyetleri ile 
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ilgili ayrıntılı bilgileri de sağlayacaktır. Yukarıda belirtilen standart belgelere ek olarak, 

RPM Birimi, Faydalanıcıdan aşağıdaki konuları kapsayacak şekilde ekteki İskan Eylem 

Planı raporlama formatlarını (yani Ek 12G'deki ARAP veya Ek 12I'deki tam RAP) 

kullanmasını isteyecektir:  

- Arazi ediniminin/kamulaştırmanın geçici ve kalıcı etkisinin ve etkilenen 

kişi/hanehalkı kategorilerinin değerlendirilmesi - etkilenen arazi miktarı/arsa 

sayısı; herhangi bir arazi mülkiyetinden etkilenen arazi/arsa yüzdesi, edinim 

öncesi ve sonrası arazi kullanımı, önceki arazi kullanımı ve sahiplerin sayısı.  

- Ne kadar arazinin etkilendiği, ana geçim kaynakları neler olduğu, etkilenen 

arazinin geçim kaynaklarının önemli bir kaynağı olup olmadığı gibi etkilenen 

hanehalklarına ait sosyoekonomik durumun belgelenmesi. Bu belgelerin amacı, 

yerinden edilmiş kişilerin geçim kaynakları üzerindeki olumsuz etkileri ortaya 

çıkarmak ve gelir kayıplarını telafi etmek için iyileştirme önlemleri sağlamaktır.    

- Geçici ve kalıcı arazi kaybı, mahsul kaybı, verimli ağaç kaybı, konut ve işyeri 

kaybı için uygulanan tazminat standartları (tam yenileme maliyetinin eşdeğerini 

belgeleyen),  

- Varsa mahkeme kararlarının sonuçları.    

- İlgisi varsa arazinin değiştirilmesine ilişkin hükümler,  

- Hassas gruplar, şikayetlerin giderilmesi ve izlenmesi için belgelerin sağlanması.   

  

Kamu Arazisi Edinimi İçin Gerekli Bilgiler 

Özel arazi edinimine ek olarak, alt proje Faydalanıcıları, tapu/haklarıyla beraber bu 

arazilerin ve/veya araziyle ilgili herhangi bir maddi olmayan aktiflerin, projeler için kamu 

arazisinin devrine ilişkin yürürlükteki yasa kapsamında, Devletten alt proje 

Faydalanıcılarına devredilmesinden yararlanabilir.    

OP 4.12, bir Faydalanıcıya devredilen Devlet arazisinin üçüncü bir şahsa kiralandığı veya 

devir öncesinde üçüncü bir şahıs tarafından gayri resmi olarak kullanıldığı tüm 

durumlarda geçerlidir.    

Bir alt proje Faydalanıcıya devredilen Devlet arazisini kullanacaksa, Faydalanıcı Dünya 

Bankasına sunulmak üzere RPM Birimine bir Sosyal Etki Tarama Formu sağlayacaktır 

(bkz. Ek 12H). Form, işlemlerin özetini belgelemek ve arazi edinimi hakkında daha fazla 

bilgi gerektirecek şekilde tanımlanabilecek projelerin taranması için kullanılacaktır. 

Belgeler şunları içermelidir:  

• Daha önce kullanımda olan / kullanılmayan arazi miktarı.  

• Ne kadar arazinin etkilendiği, ana geçim kaynaklarının neler olduğu, etkilenen 

arazinin geçim kaynaklarının önemli bir kaynağı olup olmadığı gibi etkilenen 

hanehalklarına (kiracı, gayrı resmi kullanıcılar) ait sayı, isim ve sosyoekonomik 

durum.   

Arazi edinimini gerektiren her bir alt proje için, yukarıda ayrıntılandırılmış RAP hazırlık 

sürecinin tamamlandığından emin olduktan sonra, RPM Birimi, arazi edinimi 

uygulanmasından önce onay için bu RAP'ı Dünya Bankasına sunacaktır. RAP'lar, OP 4.12 

hedeflerini karşılayan iskan planlaması ve uygulaması için ayrıntılı hükümler içerecektir. 

RAP'ın kapsamı ve ayrıntı düzeyi, arazi edinimi ve tazminat konularının büyüklüğü ve 

karmaşıklığına göre değişir. Plan, iktisap edilecek veya irtifak anlaşmalarına tabi 

parsellerin sayısını ve mülkiyetini, etkilenen her bir parselin miktarını, alınacak veya 

uzun vadeli irtifak hakkına tabi olan arazinin ve diğer varlıkların tahmini maliyetini, 

uygulama sorumluluğunu ve edinim için programı gösterecektir. Dünya Bankası, OP 

4.12 ile uyumu sağlamak için arazi edinimi sürecine ilişkin belgeleri inceleyecek ve 
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onaylayacaktır. RAP, Dünya Bankası tarafından onaylandıktan sonra, nihai RAP yerel 

olarak proje sahasında ve Dünya Bankasının harici web sitesinde açıklanacaktır.   

TKYB, proje uygulamasının RAP ile tamamen tutarlı olmasını ve ayrıca RAP'da belirtilen 

faaliyetlerin yeterli şekilde izlenmesini ve raporlanmasını sağlamakla sorumludur. RAP 

uygulamasının bir parçası olarak, TKYB arazi edinimi faaliyetlerinin özet bir raporunu, 

arazi edinim faaliyetlerinin başladığı günden itibaren altı ayda bir Dünya Bankasına 

sunacak ve etkilenen parsellerin sayısı ve mülkiyeti ile mevcut durumlarını, 

müzakerelerin ve temyizlerin ilerlemesini ve teklif edilen ve son olarak ödenen fiyatı 

gösterir (orijinal tüm arsanın metrekare sayısı ve edinilen belirli alanın büyüklüğü ve 

metrekare başına miktarı olarak) genel proje ilerleme raporuna dahil edecektir. Projenin 

sonunda ve proje tamamlama raporunun bir parçası olarak TKYB, Dünya Bankasına RAP 

tamamlama raporu verecektir.  

Gerekirse, Dünya Bankası, geçerliliği teyit etmek ve sürecin ve sonuçların OP 4.12'ye 

uygun olup olmadığını belirlemek için ilgili / etkilenen taraflarla iletişime geçebilir. Dünya 

Bankası, OP 4.12 ile uyumluluğu belirlemek için RAP uygulamasını düzenli olarak 

denetleyecektir.  

4. Beklenen Etkiler ve Etkilenen Kişiler  

Arazi edinimi, arama sondajı için yalnızca birkaç kuyu alanıyla (her biri yaklaşık 0,5 

hektar) başlayarak ve faaliyet halindeki bir tesis için tam kaplama alanı ile biterek 

aşamalı olarak gerçekleşir. Bir jeotermal enerji santralinin kapladığı alan, santralin 

kendisi için arazi edinimi, birden fazla kuyu, birbirine bağlanan boru işleri ağı, bir trafo 

istasyonu, şebekeye bağlanmak için elektrik iletim hatları, erişim yolları ve idari ofisleri 

gerektirir. Geliştiriciler kuyu alanlarını kamulaştırdığında, mal sahibinin kalan arazisi 

"delikler" ile bırakılabilir ve geçim veya çiftçilik için uygun olmayabilir. Benzer şekilde, 

çiftçilerin arazilerinin bölünmesi ve insanların, hayvanların ve makinelerin erişiminin 

kesilmesi nedeniyle, birbirine bağlanan boruların kafesi (yaklaşık 2 metre genişliğinde, 

yer üstüne yerleştirilmiş), arazi edinimi için sadece temel alana kıyasla daha önemli bir 

etkiye sahip olabilir. Çiftçilerin geçim kaynakları üzerindeki parça parça kamulaştırmanın 

potansiyel etkileri arazi edinim planında değerlendirilmelidir. Bu durumlarda, mal 

sahibinin tüm arazisinin kamulaştırılması veya diğer hafifletme önlemleri gerekli olabilir.  

Jeotermal enerji santralleri genellikle kırsal tarım alanlarında inşa edilir. Etkilenen kişiler 

arasında arazi sahipleri, gelmeyen toprak sahipleri, kiracılar, ortakçılar, işgalciler ve 

diğer arazi kullanıcıları yer alacaktır. Yerleştirme biraz esneklik sağladığından, evlerin 

satın alınması ve taşınması öngörülmemektedir, ancak bu gerçekleşirse, etkilenen kişiler 

arasında yapı sahipleri, varlık sahipleri, ev sahipleri ve kiracılar yer alabilir. Etkilenen 

kişiler, edinilen arazilerde iş yapıyorlarsa (mahsulleri satmak için yol kenarındaki yiyecek 

tezgahı gibi), bunlar da etkilenen işletmeler olarak kabul edilecek ve yukarıda etkilenen 

kategorilerin kapsamına girmeyen iş alanında çalışan herkes dikkate alınacaktır.   

5. Etkilenen Kişiler için Son Tarih ve Uygunluk Kriterleri  

Proje nedeniyle arazide, bir varlıkta, işletmede, ticarette kayıp ya da zarar yaşayacak 

veya üretken kaynaklara erişim kaybına uğrayacak herhangi bir kişi tazminat ve / veya 

iskan yardımına uygun kabul edilecektir.  

Tazminat ve / veya iskan yardımına hak kazanmanın son tarihi, varlık sayımının / 

envanterinin tamamlandığı son gündür. Sorumlu kurumlar, topluluk yaşlıları ve liderleri 

aracılığıyla topluluğa son tarih konusunda yeterli kamu bilinci verilecektir.  
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Mahsuller ekilebileceğinden veya kullanıcılar varlıkları artırabileceğinden son tarih 

önemlidir. Kayıt sırasında mevcut olmayan ancak etkilenen topluluğa üyelik konusunda 

meşru bir iddiası olan bireyler veya gruplar uzlaşabilir.  

Türkiye'de arazi ediniminin bir yıldan fazla sürdüğü büyük ölçekli projelerde, “kamu 

yararı kararı” köy muhtarlığına 15 gün süreyle sunulur. Bu bildirim tarihinin bitiminden 

sonra yapılan yapıların ve dikilen ağaçların maliyetleri dikkate alınmaz. Öte yandan 

Türkiye, ülkede dijital kadastro sistemine geçiyor. Ayrıca nüfus kayıt sistemi, kişilerin 

güncel adreslerine bağlıdır. Böylelikle sahtekarlık iddiaları ve nüfus akışı bu sistem 

sayesinde engellenmektedir. Bunun yanı sıra valilikler, Faydalanıcıların başvurusu ile bu 

iddiaları engellemektedir.  Ayrıca, Türkiye'deki iskan çerçevesi, başvuru ve hak sahibi 

olmaya ilişkin belirli son tarihleri içermektedir.  

UYGUNLUK KANITI 

Faydalanıcı, aşağıdakileri kapsayacak şekilde, RPF'de belirtildiği üzere çeşitli kanıt 

türlerini uygunluğun kanıtı olarak değerlendirecektir: 

• Tapu tescil belgeleri, ticari kira sözleşmeleri, kira sözleşmeleri, kira makbuzları, 

inşaat ve planlama izinleri, işletme operasyon ruhsatları ve diğerlerinin yanı sıra 

elektrik faturaları şeklinde belgelenen resmi haklara sahip projeden etkilenen 

kişiler: RAP'da tesis edilen işlenmemiş / tescilsiz resmi belgeler .  

• Uygunluğa ilişkin resmi olmayan, belgesiz veya tanınmayan taleplerde 

bulunmak için resmi veya tanınmış resmi hakları olmayan projeden etkilenen 

kişiler, her duruma ve özelliklerine özel dikkat gösterilerek belirlenecektir.   

• Uygunluk kanıtının alternatif yolları şunları içerecektir: Arazi sahipleri ve 

kiracılar tarafından imzalanmış yeminli beyanname; yetkili idari makam 

tarafından tanıklık veya kanıt.  

Genel olarak, yalnızca nüfus sayımı / varlık envanteri sırasında listelenen kişiler 

(projeden etkilenen) tazminat veya ek yardım için uygun olacaktır. Kapatma tarihinden 

sonra mevcut yapılara yapılan herhangi bir yeni yapı veya eklemeler etkilenmiş 

sayılmayacak ve sahipleri veya sakinleri tazminat veya ek yardım için uygun 

olmayacaklardır (nüfus sayımının / varlık envanterinin kendilerini etkilenen olarak 

tanımlamada başarısız olduğunu ispat edemezlerse).  

HAK SAHİPLİĞİ POLİTİKASI 

Aşağıdaki projeden etkilenen kişiler (PAP) tazminat ve rehabilitasyon önlemleri / iskan 

hakkına sahip olacaktır:   

1. PAP’ın Araziyi veya Yapıları kaybetmesi (veya bu varlıklara erişimi kaybetmesi) 

ve / veya geçim kaynağı kaybı veya gelir kaynaklarına veya geçim araçlarına 

erişimi kaybetme nedeniyle fiziksel olarak yer değiştirmesi: Genel olarak, resmi 

arazi kullanım haklarına sahip tüm PAP’lar. Arazi üzerindeki alan, yapılar ve 

ekonomik varlıklar için tam ikame değeri üzerinden tazminat alınacaktır. Onlar 

için Dünya Bankası politika gerekliliklerine uygun iskan yardımı sağlanacaktır.   

2. Mahsul veya ekonomik ağaç kaybı olan PAP’lar: PAP'ın el koyma tarihinden önce 

ekilen herhangi bir ürünü hasat edebileceği varsayılmaktadır. Mahsuller hasat 

edilmeden önce arazinin alınması gerekiyorsa, tahmini ürün değeri için tazminat 

ödenecektir. Ekonomik ağacın ikame değeri için, meyve mahsulünün verimli 

ömrü için kümülatif değeri (çıplak arazi değeri dikkate alınarak özel olarak 

belirlenmiş bilanço üzerinden hesaplanır) esas alınarak tam tazminat 

ödenecektir.     
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3. Kiralık araziyi kaybeden PAP’lar: Kiralayanlara kiralık alternatif arsa bulma 

konusunda yardımcı olunacaktır. Kiralayanların geçim kaynaklarının 

etkilenmemesini sağlamak için geçiş yardımı gerekli olabilir.  

4. Yasadışı Kullanıcı olan PAP’lar. Kabul edilebilir resmi hakları olmayanlar veya 

işgal ettikleri arazi üzerinde hak iddia edenler. Arazi tazminatı olmayacak, ancak 

arazi üzerindeki yapılar ve diğer varlıklar (ağaçlar) ikame değerine göre tazmin 

edilecektir. Araziyi gayri resmi olarak tarım veya otlatma amacıyla kullananlara, 

kullanıma uygun alternatif alanlar bulmaları konusunda yardım sağlanacaktır.   

5. Herhangi bir taşınmaz mülke sahip olmayan, arazi edinimi nedeniyle geçim 

kaynaklarını kaybeden projeden etkilenen kişiler: Yerel iskan komisyonu 

tarafından uygun oldukları belirlenirse, bu kişiler talepleri üzerine Devlet Destekli 

İskan hakkına da sahiptir.  

6. Arazi Edinimi, İskan ve Boşluk Analizi için Türkiye'deki 

Yasal Çerçeve  

GENEL OLARAK TÜRK YASAL ÇERÇEVESİ 

Türk resmi çerçevesi kapsamında arazi edinimi/kamulaştırma 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’na (2001'de ki 4650 sayılı Kanun'la değiştirildi) dayanmaktadır. Ayrıca, Türk 

Anayasası'nın 46. Maddesi, devletin ve resmi kamu tüzel kişilerinin, kamu yararı 

durumlarında, özel mülkiyetteki taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, bu 

taşınmaz malların gerçek değerinin peşin ve nakit olarak ödenmesi koşuluyla 

kamulaştırma hakkına ve bu taşınmazlar üzerinde kamulaştırma kanununun belirlediği 

usul ve esaslara göre irtifak hakkı tesis etme hakkına sahip olduğunu açıklar.  Diğer bir 

deyişle, Türk Anayasası, kamulaştırma bedeli malikine / sahiplerine peşin ve nakit olarak 

ödenmedikçe herhangi bir taşınmaza el konulamayacağını ima etmektedir.  

Kamulaştırma Kanunu'nun (2942 sayılı) 8. maddesine göre, taşınmaz mal sahiplerinin 

tespit edildiği her durumda, ilk tercih edilen uygulama arsayı müzakere yoluyla satın 

almaktır. Müzakere yoluyla anlaşmaya varılamayan maliklere veya adresleri 

belirlenemeyen maliklere, mevcut olmayan maliklere sahip veya mülkiyet anlaşmazlığı 

olan taşınmaz mallarda; Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca ilgili ilk derece 

mahkemesinde kıymet takdiri ve tescil için dava açılır ve dava süresince mahkemece 

belirlenen kamulaştırma bedeli kamulaştırılan mülkün sahibine ödenmek üzere banka 

hesabına yatırılır. Sahibinin kimliği belirlenemeyen taşınmazlar için kamulaştırma bedeli 

3 ay vadeli bir hesaba yatırılır. (Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine başvurulmadan 

önce ihbar ve müzakere için en az iki ay gereklidir. Fiili süre malik ve arsa sayısı ile 

orantılı olarak artar.)    

Kamulaştırma bedelleri, Kamulaştırma Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen kriterlere 

göre belirlenir. Türk mevzuatı, hiçbir iyileştirme yapmayan kiracılara, ortaklara ve 

mülklerin yasadışı kullanıcılarına (binalar ve / veya ağaçlar) tazminat ödenmesini 

gerektirmemektedir. Bununla birlikte, başka kişilerin arazileri üzerinde para harcayan ve 

bina veya başka yapılar inşa eden / yükselten kişiler, ağaçların ikame maliyeti ve binalar 

için malzeme maliyetleri üzerinden tazmin edilir.    

Dava hakkı: Mal sahibi, bildirim tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırmanın iptali 

için idare mahkemesine veya maddi hataların giderilmesi için adli yargıya başvurabilir 

(Kamulaştırma Kanunu, Madde 14).  

Öte yandan, mahkeme tarafından kanunun 10. maddesine göre belirlenen kamulaştırma 

tazminatı miktarından malik tatmin olmazsa Yargıtay'a itiraz edebilir.   
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Kamulaştırma Kanunu haricinde, güzergâh üzerinde veya güzergâh yolunda (arazi 

edinim alanı dışında) meydana gelen hasarlar, gerekli özeni takiben etkilenen kişilere 

resmi sorumlu kurum tarafından ödenecektir. Bu tazminatlar, arazi sahibi ile Faydalanıcı 

arasındaki arazinin kullanımı veya irtifak için yapılan sözleşmeye ilişkin mülkün iadesini 

de kapsayabilir. Öte yandan Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular ile İlgili Kanun 

Talimatına göre ruhsat sahibi doğal durumu çevreye uygun hale getirerek bu alandan 

(irtifak veya kamulaştırılmış alan) ayrılmak zorundadır.    

Duyuru: Devlet, kamulaştırılacak taşınmazın sahiplerine, söz konusu araziyi müzakere 

yoluyla satın almak istediğini belirten ve arsa bedelini veya irtifak hakkını nakit olarak 

ödeyerek resmi taahhütlü bir mektupla bilgilendirir. Üzerinde mülkiyet anlaşmazlığı olan 

taşınmaz mülkler ve kimliği belirlenemeyen mal sahipleri için ilgili mahkeme 

kamulaştırma belgelerinin özetini en az bir kez yerel ve ulusal bir gazetede duyurur.   

Sözleşme Üzerine Satın Alma / Tazminat Ödemesi / Devir: Müzakere komisyonu, 

mülk sahipleriyle müzakere etmek için arazi ediniminden sorumlu kurum tarafından 

dahili olarak oluşturulur. Her müzakere komisyonu en az üç kişiden oluşur. Söz konusu 

acente, müzakere aşamasından önce, kıymet takdir komisyonu tarafından önceden 

tahmin edilen kıymetin tahmini değeri hakkında bilgi vermeden mülk sahibine resmi bir 

davet mektubu gönderir. Ardından belirlenen tarihte müzakere oturumu başlar 

(Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesi). 

Anlaşma: Kamulaştırma bedeli üzerinde anlaşmaya varılırsa, önce her iki tarafça yazılı 

bir anlaşma (mutabakat zaptı) imzalanır, ardından 45 gün içinde mal sahipliği devri 

(devir) ve kamulaştırma bedelinin ödenmesi işlemleri tamamlanır. Mülk sahibi, bu 

müzakere edilen çözüm sürecinden sonra itiraz hakkına sahip değildir.   

Sözleşme dışı: Müzakereler sırasında anlaşmaya varılamazsa, iki taraf arasında 

mutabakatsızlık zaptı imzalanır ve arazi ediniminden sorumlu kurum, gerekli belgelerle 

Asli Hukuk Mahkemesine başvurur. Mahkeme, bu başvuruyu takip eden 30 gün içinde 

duruşma için bir gün tayin eder ve tarafları (kurum ve mülk sahibi) duruşma gününde 

bir değer üzerinde uzlaşmaya çağırır.  Bu ilk duruşmada taraflar bir değer üzerinde 

anlaşmaya varamazlarsa, Hâkim 15 gün içinde bağımsız uzmanlardan oluşan bir 

komisyon tarafından arazi etüdü için bir tarih ve 30 gün içinde yeni bir yargılama tarihi 

belirler. Taşınmazın değerlendirme süreci tüm tarafların ve köy muhtarının katılımıyla bu 

bağımsız uzman komisyon tarafından yapılmaktadır. Arazi etüdü ile ilgili saha ziyaretinin 

ardından bilirkişi komisyonu raporunu 15 gün içinde mahkemeye sunar. Rapor, mülk için 

belirlenen değeri açıkça belirtir. Daha sonra mahkeme bu raporu her iki tarafa da 

gönderir. Taraflar duruşmada bu değer üzerinde tekrar bir anlaşmaya varamazlarsa, 

hâkim aynı prosedürü 15 gün içinde sonuçlandırmak için yeni bir uzman komisyonu 

atayabilir ve bir sonraki duruşma gününde kamulaştırma bedelini belirleyebilir. 

Mahkeme, söz konusu taşınmaz malların tazmin edilmesi ve arazinin devlet adına 

devredilmesi / tescili ile ilgili nihai kararı verir. Ondan sonra, her iki tarafın hala 

değerleme konusunda “Yargıtay” a itiraz etme hakkı var. Son olarak mülk sahipliği devri 

(devir) ve kamulaştırma bedelinin ödenmesi mahkeme kararı doğrultusunda 15 gün 

içinde tamamlanır.   

Kamulaştırma Kanunu’na göre mahkeme süreci masraflarının sorumlu kurum tarafından 

karşılanacağı unutulmamalıdır. Özellikle mahkeme sürecinin 4 ay içerisinde 

sonuçlandırılamaması durumunda bu süreden itibaren belirlenen bedel tutarına resmi 

faiz oranı uygulanmaktadır. Ayrıca, ölen maliklerin, gelmeyen maliklerin, teamül hak 

iddia eden kişilerin kamulaştırma dosyalarının arazi ediniminden sorumlu kurum 

tarafından doğrudan yerel Asli Hukuk Mahkemesine iletildiğine dikkat edilmelidir.  
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Kamulaştırma Kanunu’nun 10. maddesine göre Asli Hukuk Mahkemesi mülk sahibini, 

duruşma tarihini bildirip, sorumlu kurumun dava dilekçesini ve sunduğu her bir belgeden 

birer nüshasını ekleyerek, ya şerhli davetle ya da sorumlu kurum tarafından yürütülen 

soruşturma sonucunda adreslerine ulaşılamayan malikleri Tebligat Kanunu’na göre ilanla 

(gazete ilanı) davet eder. Bu, gelmeyen mal sahiplerinin çeşitli yollarla bilgilendirildiği 

anlamına gelir.    

Kanunun 10 uncu maddesinde malikin tespit edilememesi halinde, bedelin 3 ay vadeli 

bir vadeli hesaba yatırılması suretiyle kamulaştırma bedeline faiz eklenmesi için gerekli 

tedbirlerin mahkeme tarafından alınacağı belirtilmektedir. Ayrıca bir arazinin kısmen 

kamulaştırılması ve kalan kısmının kullanılamaması durumunda bu kısım da 

kamulaştırma kararının alınmasını takip eden 30 gün içinde malikin talebi üzerine 

kamulaştırılır (Kamulaştırma Kanunun 12. maddesi).  

Acil Kamulaştırma: Kamulaştırma Kanunu’nun 27. Maddesi, kamulaştırmadan sorumlu 

kuruma, projenin gerektirdiği mülklere normal kamulaştırma prosedüründe ihtiyaç 

duyulan süreden daha önce el koyma yetkisi vermektedir. Bu süreç mülk sahiplerinin 

belirlenen değerlemeye itiraz etmesini engellemez.    

Esas olarak, ihtiyaç duyulan taşınmaz malların kamulaştırılması için Kanunun 27. 

Maddesine göre, 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu'nun uygulanmasında 

olduğu gibi milli savunma gerekliliği veya arazi kamulaştırmasının aciliyetinin Bakanlar 

Kurulu kararıyla kararlaştırıldığı veya özel kanunlarda öngörülen acil durumlarda, her 

türlü taşınmaz mal, kamulaştırmadan sorumlu kurum tarafından müsadere edilebilir. Bu 

durumda işlem sırası (taşınmaz malların değerlendirilmesi hariç) daha sonra tamamlanır. 

Mahkeme nezdinde (sorumlu kuruluşun talebi üzerine) taşınmazların değerleri yedi gün 

içinde Kanunun 10 ve 15 inci maddesi hükümlerine göre bilirkişi komisyonu tarafından 

değerlendirilir. Müsadere, tespit edilen bedelin davet mektubunda belirtilen bankaya 

(mal sahibi adına) yatırılması ve Kamulaştırma Kanunu’nun 10 uncu maddesine uygun 

olarak sorumlu kurum tarafından ilan edilmesinden sonra yapılabilir.  

Yargıtay 5 inci Hukuk Dairesi'nin 2008 tarihli kararına (No: E 2008/1494, K 2008/3602) 

göre Kamulaştırma Kanunun 27. maddesine göre belirlenen bedel nihai bedel değildir. 

Bir arazi sahibi, bedel konusunda arazi ediniminden sorumlu kurumla aynı fikirde değilse, 

arazisini devretmeyi reddedebilir. Bu durumda Sorumlu kurum, Kamulaştırma 

Kanunu’nun 10. maddesine göre konuyu mahkemeye götürmek zorundadır. Bu koşullar 

altında sorumlu kurum, kamulaştırma sürecini sonuçlandırmak için ilk bedel konusunda 

hemfikir olup olmadıklarına bakılmaksızın tüm malikleri davet etmelidir.   

İSKAN İÇİN TÜRK YASAL ÇERÇEVESİ 

İskan faaliyetleri 5543 sayılı İskan Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu Kanun, proje 

bölgesindeki ilgili devlet kurumlarına başvuran ve devlet eliyle iskan talep eden ailelerle 

ilgilidir. Devletin iskan yardımı hak sahibi ailelere sağlanırken, proje alanında taşınmaz 

mülkleri olan tüm bireylere kamulaştırma bedellerinin ödemeleri yapılmaktadır. 

Kanunun 3. maddesine göre, etkilenen ailelerin tercihleri ve talepleri için üç tür iskan 

uygulanabilir. Kanunun 3. maddesi bu noktayı şu şekilde belirtir:  

 “MADDE 3 – (1)  

a) Tarımsal iskan: Tarımsal iskan, bir aileye aşağıdakilerin sağlanmasıyla 

gerçekleştirilir; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından hazırlanan 

özel iskan projesinde öngörülen miktarda tarım arazisi, konut, yönetim 

binası, hayvan, tarım aygıtları ve aletleri, tezgah ve bir veya daha fazla 

kredi. 
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b) Tarım dışı iskan: Bu tür iskan, bir aileye aşağıdakileri sağlayarak 

uygulanır: özel iskan projesinde öngörülen miktarda arsa, konut, cihazlar, 

aletler, tezgah ve bir veya daha fazla kredi. 

c) Fiziksel yerleşim: Bu tür iskan, köy merkezlerinin uygun olmaması veya 

dağınık yerleşim nedeniyle köylerin konsolide edilmesi veya afetler 

sonucunda parçalanan köyler nedeniyle, köylerin yeniden inşası (taşınması) 

amacıyla ÇŞB tarafından belirlenen kredi miktarı içinde bir aileye inşaat 

kredisi desteği sağlanarak, köy gelişim alanlarından ihtiyaç sahiplerine arazi 

(ev arsası) sattıktan sonra, uygulanmaktadır." 

 

Kanunun 12. Maddesi, taşınmaz varlıkları kamulaştırılan kişilerin iskanına atıfta 

bulunmakta ve devlet eliyle iskan için uygunluk kriterlerini aşağıdaki şekilde 

belirtmektedir:  

“(1) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılacak bir baraj, barajın bitişiğinde bir 

alan, koruma altındaki bir alan, havaalanı, karayolu, demiryolu, fabrika ve ulusal 

ekonomi ve savunma ile ilgili diğer tesisler nedeniyle; ve tarihi ve doğal değerlerin 

korunması için özel kanunların uygulanmasından ötürü: 

(a) Taşınmaz mallarının kısmen veya tamamen kamulaştırılması sonucu 

konumlarını / yerlerini terk etmek zorunda kalan aileler, 

(b) Taşınmaz mal sahibi olmayan ancak iskan planlama çalışmalarının başladığı 

takvim yılının başlangıcından en az üç yıl önce kamulaştırma alanında ikamet 

eden aileler, talep etmeleri halinde ÇŞB tarafından bu Kanun hükümlerine göre 

gösterilen konumlara / yerlere yeniden yerleştirilecektir. 

(2) Ancak kamulaştırılacak taşınmaz mal sahibi olup iskan planlama çalışmalarının 

başlama tarihinden önce yerlerini terk eden aileler yeniden yerleştirilmez. Bu tarihten 

itibaren son üç yıl içinde taşınmaz mallarını herhangi bir zorunluluk olmaksızın satan 

ve aynı değerde veya daha yüksek değerde taşınmaz satın almayan aileler, 

yerlerinden ayrılmasalar bile iskan edilmezler. Yukarıda belirtilen zorunlu haller 

yönetmelikle belirlenir. 

(3) Kamulaştırma alanında ikamet eden ailelerden, kamu kurum ve kuruluşlarınca 

uygulanan kamulaştırmadan etkilenenler, başka herhangi bir yere devlet tarafıdan 

yerleştirilmek istemiyorlarsa, ÇŞB tarafından köy sınırları içinde belirtilen bir yere 

yazılı başvuruları üzerine, ilgili Valiliğin önerisi ve İçişleri Bakanlığının onayının 

alınması şartıyla, yeniden yerleştirilebilirler.  

(4) Bu madde kapsamına giren ve Devlet tarafından iskân edilmek istenen ailelerden: 

• İskan ilanının bitiş tarihini takip eden doksan gün içinde başvuruda bulunmayan 

aileler,30 ve  

• aldıkları veya alacakları kamulaştırma bedelinden ÇŞB tarafından belirlenen 

meblağı, veya tüm kamulaştırma bedeli ile kamulaştırma bedelinin ÇŞB Merkezi 

Hesap Birimi hesabındaki kamulaştırma tutarından (ÇŞB tarafından belirlenen) 

düşük olması nedeniyle mahkeme tarafından hükmedilen ek artışı yatırmayı 

taahhüt etmeyen aileler iskan edilmezler " 

Bu madde, devlet eliyle iskan talebinde bulunan etkilenen ailenin (kamulaştırma 

tazminatına hak kazanan) bu bedelin belirli bir miktarını ÇŞB'ye yatırmayı taahhüt 

etmesi gerektiğini belirtmektedir. İskan Kanununun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik / 

Talimatlar bu miktarı, 16 yaşından büyük herhangi bir işçinin aylık brüt (30 gün) asgari 

ücretinin 120 katı olarak tanımlamaktadır.  Devlet eliyle iskan talebinde bulunan 

etkilenen hane halkı kamulaştırma tazminatına hakkı yoksa, ÇŞB'ye peşinat (depozito 

olarak) ödemek zorunda değildir. İskan inşaat sürecinin tamamlanmasının ardından, 

iskan bedeli hane tarafından ÇŞB'ye 5 yıllık ödemesiz dönemden sonra 15 yıl içinde ve 

 
30 30 günlük bildirim süresi dikkate alındığında toplam başvuru süresi 120 güne tekabül etmektedir.   
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faizsiz olarak ödenecektir. Doğal olarak, peşinat miktarı dikkate alınacaktır 

(düşülecektir). Peşinat tutarı bu mahsuplaşma tarihi itibariyle güncellenecektir.  

Ayrıca, Kanundaki düzenlemelere göre, ailede herhangi bir sosyal güvenlik 

kuruluşundan emekli maaşı olan işçi veya kişiler varsa, ücretlerinin / emekli maaşlarının 

toplam yıllık tutarı, aylık asgari brüt ücretin 18 katından az olmalıdır.    

İskan Yardımı: İskan Kanunun 9. Maddesi iskan yardımını (Dünya Bankası 

Standartlarına benzer) aşağıdaki şekilde açıklamaktadır:  

a) "Başlangıçta, ev ve ev arsası (bina için),  

b) Zanaatkâr, usta ve esnaf için: geçimlerini sağlamak için işyeri ve arsası ve 

işletme kredisi,  

c) Çiftçiler için, arazi, gerekli tarımsal girdiler, tarımsal yapılar veya yapı için arsa 

ve tarımsal iskan projesinde (özel) öngörülen ayni ve nakdi işletme ve ekipman 

kredileri,  

d) Hak sahibi ailelerin (iskan hakkına sahip) talep etmesi halinde, ev, işyeri ve tarım 

arazilerinin kendileri tarafından bulunması ve önerilerinin ÇŞB tarafından 

onaylanması halinde ailelere toplu veya bireysel olarak iskan kredisi verilebilir." 

Diğer yardımlar şu şekilde özetlenebilir:  

"ÇŞB tarafından (özel olarak) hazırlanacak olan 'Ulaşım (taşıma) Projesi'ne göre 

hak sahibi ailelerin iskan alanlarına (yerleşim yerlerine) taşınması devlet 

tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır," 

Özetle, topraksız aileler, ev ve / veya işyeri kiralayanlar, arazinin kiracıları, hazine veya 

orman alanlarının yasal / yasa dışı kullanıcıları ve taşınmaz mülkü olmayan ancak bu 

bölgede yaşayan seyyar satıcılar da dahil olmak üzere zanaatkârlar, devlet eliyle iskana 

hak kazanabilirler.   

Fiziksel Yerleşim (Madde 3.1.c) 

İskan Kanununa göre ailelerin aynı köy sınırları içerisinde yerleşmesi, yeni bir ev yapımı 

için arsa ve kredi sağlanmasıyla mümkündür. Bu genellikle baraj gibi kalkınma projeleri 

ile parçalanmış köylerde uygulanmaktadır. Bu nedenle köyün yerleşim alanı kısmen 

etkilenir. Bu seçenek için uygunluk kriterleri, yukarıda bahsedilen "tarımsal" ve "tarım 

dışı" tam iskan seçeneklerinden farklıdır (Kanunun 3.1.a ve 3.1.b Maddelerinde 

belirtilmiştir). Aile orada en az bir yıldır yaşıyor olmalıdır.  Bu faaliyet gelir düzeltilmesini 

içermez. Bu nedenle, gelir düzeltilmesine ihtiyaç duyulması halinde, ilgili valilik, devlet 

destek programlarının iskan yerine yönlendirilmesi amacıyla önceliklerin sağlanması için 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü gibi diğer il kurumlarından (ve diğer ilgili 

kurumlardan) destek talep edebilir.   
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Tablo32 - Fiziksel Yerleşim 

Aile Kategorisi 
(Geçim kaynağı kaybı) 

 
Haklar 

 
Açıklamalar  

Proje kamulaştırmaları 

nedeniyle ailenin geçimini 

kaybetmesi  

Tarımsal 

İskan  

Olmayan  

Tarımsal  

İskan  

    

Aile Kategorisi 
(Geçim kaynağı kaybı) 

 
Haklar 

 
Açıklamalar  

(ev ve arazi, arazi, ev)      

Taşınmaz mülkiyeti 
bulunmayan ancak  
kamulaştırmalar nedeniyle 

geçim kaynaklarını 

kaybeden aile  

Tarımsal 

İskan  

Olmayan  

Tarımsal  

İskan  

    

Sadece evini kaybeden aile 

(konut)  
    

Fiziksel 

Yerleşim  

Bu seçenek yerleşim 
alanı kısmen 

etkilenen 
 köylerde 

uygulanacaktır 

  

JEOTERMAL PROJELER İÇİN TÜRKİYE YASAL ÇERÇEVESİ 

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 22. 

Maddesi, Faydalanıcılar tarafından yapılacak arazi edinim usul ve esaslarını 

açıklamaktadır.  

22. Maddenin (1) numaralı fıkrası, arama ruhsatına sahip Faydalanıcının, mülk 

sahibinden izin alarak faaliyetlerini sürdürdüğünü açıklamaktadır. Faydalanıcı, iznin 

alınmaması durumunda il valiliğinden (İl Özel İdaresi veya ilde büyükşehir belediyesi 

olması durumunda Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı) irtifak hakkı tesisi talebinde 

bulunabilir. İdare bu talebi uygun bulursa “kamu yararı kararı” alır.   

Fıkra (2), işletme ruhsatına sahip Faydalanıcının, özel mülkiyet sahibinin iznini alarak 

operasyonel faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtir. Mal sahibi, işletme tesisleri için arsayı 

malik ile anlaşarak sağlayamazsa, 2942 sayılı Kanuna göre irtifak hakkı tesisi veya 

kamulaştırma için valiliğe (yukarıda belirtilen idareler) başvurabilir.   

Fıkra (3) 'e göre irtifak hakkı ve kamulaştırmaya ilişkin bedeller ve ilgili masraflar 

Faydalanıcı (lisans sahibi) tarafından ödenir.  

Kamulaştırılması talep edilen alan, kamulaştırma kararının ardından İdare adına tescil 

edilir ve devam eden proje faaliyetleri süresi için Faydalanıcıya (lisans sahibi) tahsis 

edilir (Fıkra 4).   

Kamulaştırılan gayrimenkul ihtiyacının sona ermesi ve bu durumun İdare'ye bildirilerek 

İdare tarafından tespit edilmesi halinde, söz konusu taşınmazın Kamulaştırma Kanuna 

hükümlerine göre eski sahibine iade edileceği, mülk sahibi ve ruhsat sahibine bildirilir. 

Önceki sahibi mülkü satın almak istemezse, İdarenin mülkiyetinde kalır.       

Ruhsat sahibi, alanı (kamulaştırılmış veya irtifak hakkı uygulanmış) amaç dışı 

kullanamaz.  22. Maddenin (7) numaralı fıkrasına göre Ruhsat sahibi, projesinde belirttiği 

süre içerisinde burayı çevreye uyumlu hale getirerek terk etmek zorundadır. 
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BOŞLUK ANALİZİ 

BOŞLUK Türk Yasal Çerçevesi 
Dünya Bankası Politikası 

Gereklilikleri 
Boşlukları kapatmak için önlemler 

Acil kamulaştırma 

sırasında Bilgi 

Eksikliği 

Kamulaştırma Kanunun 27. 
maddesinin hak sahiplerine haber 
verilmeksizin acil kamulaştırmaya 
izin vermesi 

 

Dünya Bankası politika belgeleri, 
tüm arazi edinimi ve iskan 
faaliyetleri ile ilgili olarak halkın 

bilgilendirilmesini / danışılmasını ve 
katılımını gerektirir. 

Acil kamulaştırmanın kaçınılmaz olması 

halinde, bu sürece halkı bilgilendirme ve 

danışma toplantıları eklenecektir. Etkilenen 

kişilerin kamulaştırma prosedürüne karşı 

hakları konusunda bilinçlendirilmesi 

sağlanacaktır.   

Değiştirme 

Maliyeti Arazi 

Tarım arazilerinin değerlemesi, 

piyasa fiyatları dikkate alınarak 

hesaplanan yıllık net gelirin 

kapitalizasyonuna bağlıdır. 

Tam yerine koyma bedeli 

uygulanacaktır. 

Değerleme sırasında sermayelendirme, eşit 
üretken potansiyelin değerini (örneğin; 
konum merkezlerine ve erişim yollarına 
uzaklık, sulama durumu ve sulama kolaylığı, 
sağlık koşulları, arazinin şekli ve boyutu, 
arazinin parça bileşimi, kadastro, arazinin 
konumu/pozisyonu gibi) hesaba kattığından 
ve arazi üzerindeki tamamlayıcı kısımlar ayrı 
ayrı değerlenip arazi değerine eklendiğinden, 

bu noktada boşluk yoktur, ancak yeni arazi ile 
ilgili herhangi bir tescil ve devir vergisi tam 
değiştirme maliyetine ulaşmak için 
eklenecektir. 

Değiştirme 

maliyeti Konut 

arsaları 
Piyasa değeri  Tam yerine koyma bedeli  

Yeni arsa ile ilgili herhangi bir kayıt ve devir 

vergisine ilişkin etkileşim maliyeti, tam yerine 

koyma bedeline ulaşmak için eklenecektir. 

Binaların / 

yapıların yenileme 

maliyeti 

İnşaat maliyeti yaklaşımı kullanılır 

ve binanın / yapının amortismanı 

(aşınma ve yıpranma için) düşülür. 

Değerleme metodolojisi hem kırsal 

hem de kentsel alanda aynıdır. 

Tam yerine koyma bedeli 
OP 4.12, Ek A, İstemsiz İskan 

Kaynak Kitabı. Tazminat net olarak 

değerlendirilir ve etkilenen kişinin 

eşdeğer değerde ikame varlıklar 

edinmesine izin vermelidir. İkincil 

pazarların işlediği alanlarda bu, yeni 

Amortisman düşülmez 
Kamulaştırma Kanunu amortisman kesintisini 
gerektirdiğinden, eşdeğer değerdeki ikame 
varlıkları güvence altına almak için değiştirme 
maliyeti aranacaktır. RAP'ın içeriği dahilinde, 
projeye özgü bir mekanizma, Dünya Bankası 
belgelerinde bahsedilen ek araçları 
içerecektir.   



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 131 (168) 

BOŞLUK Türk Yasal Çerçevesi 
Dünya Bankası Politikası 

Gereklilikleri 
Boşlukları kapatmak için önlemler 

yapılar pahasına tazminat anlamına 

gelmez.  

Düşük tazminat ile sonuçlanacaksa 

amortisman uygun değildir. Bu 

durumlarda, değiştirme değerine 

ulaşmak için bazı tamamlayıcı araç 

kombinasyonları kullanılabilir. 

Kurtarılan malzemeler sahibine 

bırakılmalıdır. 

Kurtarılan malzeme bedelsiz olarak sahibine 
bırakılacaktır  
  

  

Kamulaştırma 
Hakkı 
Tazminat 

Ev ve / veya işyeri kiralayanlar, 
arazinin kiracıları, ormanlık 
alanların yasal / kaçak kullanıcıları 
ve taşınmaz malı olmayan 
tüccarlar kamulaştırma tazminatı 

alamazlar. 

Taşınmaz varlıklar için tazmin 
edilmeli, ayrıca geçim kaynaklarını 
eski haline getirme (mümkünse 
iyileştirme) çabalarına yardımcı 
olunmalıdır. Bu bağlamda OP 4.12, 
tam resmi mülkiyet eksikliğinin 
yardımın önünde bir engel teşkil 
etmemesi gerektiğini belirtmektedir 

RAP tarafından bunlar için yardım 

sağlanacaktır. Olumsuz bir şekilde etkilenen 

tüm kişilerin belirlenmesi ve iskan planlarının 

tazminat ve uygunsa geçim kaynaklarının eski 

haline getirilmesi önlemleri ile ilgili konuların 

içerisine özel bir tanım sunması önemlidir.  Bu 

yardımlar için, projeye özel mekanizmalar, 

örneğin alternatif yardım türleri de 

sağlanacaktır. 

Kamulaştırma 

bedeline hak 

kazanma 

Sahipsiz veya başkasının adına 

tapulu arsa üzerine yapı inşa eden 

veya ağaç diken ve / veya bunlar 

mutat sahibi tarafından 

edinilmemiş kişiler, ağaçların asgari 

maddi değeri ve değer biçilmiş 

değeri olarak kamulaştırma 

tazminatı alma hakkına sahiptir.  

Tam yerine koyma maliyeti  
Tam yerine koyma maliyetine ulaşmak için 

fark proje tarafından ödenecektir  

Mera Tazminatı 

Kamu mülkleri alanından 
yararlanan yerinden edilmiş kişilere 
tazminat, kuruluş (veya 
Faydalanıcı) tarafından Tarım ve 
Orman Bakanlığı'na ödendiği için  

Bunlara RAP kapsamında yardım 

sağlanmalıdır. 

Yerel iskan planları, bu kişiler için Projeye özgü 

mekanizmalar sağlayacaktır. Alternatif mera 

alanı sağlamak gibi. 
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BOŞLUK Türk Yasal Çerçevesi 
Dünya Bankası Politikası 

Gereklilikleri 
Boşlukları kapatmak için önlemler 

verilmez. 

İskan planlaması  

Yerinden edilmiş tüm kişileri ve ev 

sahibi aileleri kapsayan bir İskan 

Planının hazırlanmasına yönelik 

resmi düzenleme yoktur. 

Dünya Bankası politikası, RAP'ın 

hazırlanmasını gerektirir. 

Sorumlu kuruluş tarafından bir RAP 
hazırlanması. Bu, etkilenen kişi sayısına ve 
fiziksel yer değiştirmenin içerip içermediğine 
bağlı olarak tam veya kısaltılmış bir RAP 
olacaktır. Arazi, mali yardım talep edilmeden 
önce alınmışsa, (geriye dönük olarak) 
raporlama prosedürleri yürütülecektir. Ayrıca 
ileride ek ve edinim gerektiren projeler için 
proaktif çalışma ve raporlama yapılacaktır. 

Kurumsal 

Durum, Kapasite 

ve 

Koordinasyon, 

Eğitim 

Bir dizi farklı özel ve  
devlet kurumları, arazi edinimi ve 

istemsiz iskan süreçlerinin bir 

bölümünü (örneğin kadastro / tapu 

sicili, sondajlar, operasyonlar, 

enerji üretimi, arazi edinimi ve 

iskan; çeşitli bakanlıkların, yerel 

idarelerin ve özel kuruluşların 

faaliyetleri) ilgili tüm kurumlar 

arasındaki koordinasyon 

eksikliğiyle, resmi olarak ele alır. 

Dünya Bankası Politikası, ilgili tüm 

kurumlar arasında iskan uygulaması 

için koordineli bir kurumsal çerçeve 

talep etmektedir. 

Sorumlu kuruluşlar ve Faydalanıcılar bu tür 

koordinasyonu Proje Uygulama Birimi Teknik 

yardımı altında sağlayacak, eğitim şeklinde ve 

iş başında destek sağlanacaktır. 

Halkın 

bilgilendirilmesi, 

danışma, katılım 

Kamulaştırma prosedüründe halkın 
bilgilendirilmesi, danışma ve 
katılımına ilişkin yetersiz hükümler 
varken, İskan prosedürü halkı 
bilgilendirme, danışma ve katılımla 
ilgili daha fazla faaliyet içerir.  

PAP'lara, topluluklarıma ve ev sahibi 

topluluklara zamanında ve ilgili 

bilgiler verilecek, iskan seçenekleri 

konusunda danışılacak ve iskanın 

planlanmasına, uygulanmasına ve 

izlenmesine katılma fırsatı 

sunulacaktır. 

Bu Sorumlu tarafından yapılacaktır  
Organizasyon / Faydalanıcı 

  

Taşınma  

Ödenek 

Devlet eliyle iskana hak kazanan 

ailelere “taşınma ödeneği” 

verilmektedir. 

Yer değiştiren kişiler için taşınma 

ödeneği gibi yardımlar yer 

değiştirme sırasında sağlanmalıdır. 

Faydalanıcı tarafından oluşturulan özel bir RAP 

fonu aracılığıyla kendi kendine yeniden 

yerleşenlere fiili maliyetleri karşılamaya 

yönelik yardım da sağlanacaktır. 
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BOŞLUK Türk Yasal Çerçevesi 
Dünya Bankası Politikası 

Gereklilikleri 
Boşlukları kapatmak için önlemler 

İzleme  

  

Türk hukuk çerçevesinde izleme 

için herhangi bir hüküm 

bulunmamaktadır. 

RAP'ların izlenmesine, 
uygulanmasına ve etkilerinin 
değerlendirilmesine yönelik 
düzenlemeler Dünya Bankası politika 
gerekliliklerine uygun olarak 
geliştirilmelidir. 

Projeye özel izleme ve değerlendirme programı 

oluşturulacak ve RAP'a dahil edilecektir. 

Ayrıca, izleme ve şikayet giderme 

mekanizması, şikayetlerin nasıl ele alındığına 

ilişkin bilgileri içerecektir. 

Şikayet 

Düzeltme/Giderme 

Mekanizması 

Mevcut sistem Dünya Bankası 

gereksinimlerini karşılamıyor. 
Uygun ve erişilebilir şikayet 

mekanizmaları kurulmalıdır. 

Mekanizma sorumlu organizasyon tarafından 

oluşturulacaktır. Ayrıca, RAP ayrıntılı bir ŞGM 

içerecektir. 
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7. Varlıkları Değerleme Yöntemleri  

Türk resmi çerçevesi kapsamında, arazi ediniminden sorumlu kurum tarafından dahili 

olarak atanan en az üç kişiden oluşan bir değerleme komitesi, uzman kişilerden, 

kurumlardan ve yetkililerden (Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gibi), gerektiğinde Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığından ve Kamulaştırma Kanunun 8. Maddesi uyarınca yerel emlak 

acentelerinden alınacak bilgi ve belgeleri dikkate alarak kamulaştırılacak taşınmazın 

tahmini değerini belirler. Komisyon sayısı birden fazla olabilir.   

Değerleme komisyonu kamulaştırma alanındaki taşınmazların tahmini tavan değerlerini 

belirler. Taşınmaz varlıkların veya kaynakların değerlemesi sırasında değerleme 

komisyonu (ve mahkeme tarafından belirlenen uzman komisyonu) Kamulaştırma 

Kanunun 11. maddesinde belirtilen aşağıdaki değerleme kriterlerini dikkate almak 

zorundadır:  

• Taşınmaz mal veya kaynağın niteliği,  

• Taşınmaz mal veya kaynağın büyüklüğü,  

• Her bir unsurun bireysel değeri de dahil olmak üzere taşınmaz mal veya 

kaynağın değerini etkileyebilecek tüm özellikler ve unsurlar,  

• Varsa vergi beyannamesi,  

• Kamulaştırma tarihinde resmi makamlarca belirlenen önceki mülk değerleri,   

• Arazi için, taşınmaz mal veya kaynaktan elde edilebilecek net gelir (herhangi bir 

değişiklik yapmadan, taşınmaz mal veya kaynağı kamulaştırma tarihinde aynı 

koşullarda kullanmak),  

• Konut arsaları için kamulaştırma tarihinden önce özel bir amaç olmaksızın eşit 

(benzer) konut arsalarının satılmış olduğu miktar,  

• Yapılar için, kamulaştırma tarihindeki resmi birim fiyatlar (ÇŞB tarafından yıllık 

olarak yayınlanan), bina maliyeti hesaplamaları ve aşınma ve yıpranma için 

amortisman 

• Mülkün veya kaynağın değerini etkileyebilecek diğer nesnel kriterler  

İrtifak hakkı tesisi için bedel değeri, bu kamulaştırmadan kaynaklanan varlık veya 

kaynak değerindeki düşüşe karşılık gelir. Arazinin irtifak değeri (bedeli) gelir kayıplarını 

içerir. Bu tazminat, sorumlu kuruluşun kamulaştırma uzmanları tarafından belirlenir.   

Varlıkların değerlemesinin OP 4.12'ye uygun olmasını sağlamak için, yukarıda listelenen 

Türk resmi gerekliliklerine ek olarak, TKYB, projeden etkilenen kişilerin uğrayabileceği 

her tür kayıp için gerekli olan hakları ayrıntılandıran Bölüm 10'daki Yetki Matrisini 

izleyecektir.  

8. Uygulama Süreci  

Faydalanıcılar tarafından hazırlanacak olan Kısaltılmış İskan Eylem Planı / Sosyal Etki 

Tarama Formunun (bkz. Ek 12G ve Ek 12H) etkilenecek olan 200'den az kişinin 

bulunduğu vakalar için bir model raporlama formatı ve özel kullanımı sunulmuştur. 

Yatırımcı, bu Kısaltılmış (veya tam) İskan Eylem Planı / Sosyal Etki Tarama Formunun 

nihai proje tasarım gözden geçirilmek ve proje denetiminde destekleyici belgeler olarak 

kullanılmak üzere belirlenir belirlenmez Dünya Bankasına sunulmasını sağlayacaktır.   

Arazi ediniminin etkisini telafi etmek için tazminatın yeterli olduğu etkilenen taraflara 

arazi edinimi için bedellerin ödenmesinin tamamlanması üzerine, Faydalanıcı, denetim 

döngüsünün bir parçası olarak etkilenen tarafları, alınan arazileri, geçim kaynakları 

üzerindeki etkileri, tazminat miktarları ve tarihlerini ve arazi ediniminin tamamlanma 

tarihini içeren bir arazi edinimi izleme raporu hazırlayacaktır.  Çözülmemiş tazminat 
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sorunları veya mahkemelere götürülen kamulaştırma davaları, inşaat işlerinin 

başlamasından önce Dünya Bankasına sunulacak olan bu raporda belirtilecektir.  

Arazi ediniminin tamamlandığı (geçmiş arazi edinimi) alt projeler için, Dünya Bankasının 

OP 4.12 ile uyumluluğun yerine getirilmesi amacıyla, nihai bir sosyal inceleme yapılması 

gerekecektir (Bkz. Nihai İnceleme Formu (Ek 12H)  ). 

Arazi ediniminin gelir akışları üzerinde önemli bir olumsuz etkiye yol açacağı, projeden 

etkilenen kişilerin fiziksel olarak yeniden yerleştirilmesini gerektireceği veya toplamda 

200 veya daha fazla kişiyi etkileyeceği durumlarda, bu etkiler projenin RPF'sinde ve 

Dünya Bankası Belgelerinde de verilen kılavuz ve kriterleri takip eden alt projeye özel 

iskan eylem planları (RAP’lar) kullanılarak azaltılacaktır. (Ek 12I ve aşağıdaki nota bakın)  

“Bir projede arazi edinimi 200'den fazla kişiyi etkilediğinde, herhangi bir 

holdingin yüzde 10'undan fazlasını kapsadığında ve nüfusun fiziksel olarak 

yeniden yerleştirilmesini içerdiğinde, değerlendirme sırasında tam bir RAP 

gereklidir (OP 4.12, Para. 25; Şekil 2.1). Kısaltılmış bir RAP, 200'den az kişi 

yerinden edilmişse kabul edilebilir. 200'den fazla kişi etkilenmiş olsa bile, tüm 

arazi edinimi küçükse (tüm varlıkların yüzde 10'u veya daha azı alınmışsa) ve 

fiziksel yeniden yerleşim söz konusu değilse, kısaltılmış bir RAP kabul edilebilir. 

200'den az kişi yerinden edilmişse, ancak bir miktar fiziksel yer değiştirme söz 

konusuysa, kısaltılmış RAP bir rehabilitasyon programını içerecek şekilde 

genişletilir (OP 4.12, Ek A, son not 6)." 

TKYB, OP 4.12'yi tetikleyen alt projeler için uygun formattaki tüm destekleyici 

dokümantasyonla birlikte RAP'ı taslak inceleme ve “itiraz yok” için Dünya Bankasına 

iletecektir.  OP 4.12'ye göre, tüm RAP'lar ülkede ortaya konacak ve Dünya Bankasının 

harici web sitesinde yayınlanmak edilmek üzere Dünya Bankasına sunulacaktır. Ayrıca, 

TKYB, yeni ve devam eden yatırımların arazi edinim durumu hakkında altı ayda bir Dünya 

Bankasına rapor verecektir. Arazi ediniminin TKYB'nin önceden bilgisi olmadan 

başlatılmış olabileceği veya bir süre önce tamamlanmış olabileceği alt projeler için, TKYB, 

geçmiş arazi edinimini ve sosyal etkiyi değerlendiren nihai sosyal inceleme belgelerini 

onay için Dünya Bankasına gönderecektir. Önceden gözden geçirilmesi ve itiraz 

olmaması için OP 4.12'yi tetikleyen alt projelere ait tüm sosyal denetim belgeleri Dünya 

Bankasına sunulacaktır.  

Geçmiş Arazi Edinimine İlişkin Durum Tespiti için Uygulama Süreci 

Projenin doğası gereği, RPM'ye başvuran Faydalanıcıların çoğunluğu, özel işlemler veya 

kamulaştırma yoluyla daha önce arazi edinmiş olabilirler. Böyle bir durumda, OP 4.12'ye 

uygunluk için ve OP 4.12 gerekliliklerine karşı bulunabilecek herhangi bir boşluk olup 

olmadığını ele almak için nihai bir sosyal inceleme gerçekleştirilmelidir. Nihai inceleme, 

tüm Projeden Etkilenen Kişilerin (PAP) değiştirme bedelleri üzerinden tazmin edilmesini, 

PAP'ların RPF kapsamındaki haklarının ve yetkilerinin farkında olmasını ve olası talepler 

için şikayet mekanizması hakkında bilgi sahibi olmasını ve bu mekanizmaya erişmesini 

sağlama alacaktır ve savunmasız veya ciddi şekilde etkilenen hiç kimsenin daha kötü 

durumda olmamasını sağlayacaktır.    

Bu çerçeveyi geriye dönük olarak uygulamak ve tüm münferit tazminat ödemelerinin 

ikame maliyetinden veya belirtilen diğer standartlara göre yapıldığını değerlendirmek 

için aşağıdaki prosedür uygulanacaktır:  

• Bir nihai sosyal inceleme raporu hazırlanacak ve "itiraz yok" için Dünya Bankası 

ile paylaşılacaktır.  

• Sosyal inceleme aşağıdaki bilgileri içermelidir:   
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• Proje açıklaması ve temel bileşenler  

• Arazi Edinimi tablosunda listelenen projeden etkilenen kişilerin sayımı ile parsel 

numarası, alt proje kapsamında etkilenen veya satın alınan parselin yüzdesi, 

arazi türü (kuru arazi, incir ağacı vb.), arazi üzerindeki varlıklar, tazminat birim 

fiyatı ve tazminat miktarı vb. Arazi edinim tablosu (Excel formatında) sosyal 

inceleme raporunun bir eki olacaktır.  

• Tazminat fiyatlarının nasıl belirlendiğini göstermek ve tazminatların değiştirme 

maliyetinde olup olmadığını göstermek için arazi değerleme metodolojisi. Dünya 

Bankası OP 4.12'ye göre, “değiştirme maliyeti”, projeden etkilenen kişilerin 

ikame arazi veya varlıkları satın alması / tescil ettirmesi için gerekli olabilecek 

vergiler ve ücretler dikkate alınarak hesaplanacaktır.     

• Yetki Matrisine göre etki kategorileri  

• Ana geçim kaynakları, arazi temelli faaliyetin projeden etkilenen kişiler için 

önemli bir gelir kaynağı olup olmadığı ve ilgili alt projeden kaynaklanan geçim 

kaynakları üzerinde herhangi bir olumsuz etki olup olmadığı konusunda projeden 

etkilenen kişilerde sosyo-ekonomik bilgiler toplanmalıdır.   

• Arazi ve varlıklar için ikame değeri üzerinden nakit olarak tam olarak tazmin 

edilemeyen, hassasiyet kategorilerine giren ve / veya geçim kaynakları 

etkilerinden muzdarip olan belirli bireylerin tanımlanmasını sağlayacak hanehalkı 

düzeyinde bilgiler. Hassas kişiler şunlar olabilir (ancak bunlarla sınırlı değildir):  

o Yerel genişletilmiş aile desteği olmayan kadınların yönettiği evler. 

o Hane reisinin işsiz olduğu haneler.  

o Yoksulluk sınırının altında yaşayan ve dolayısıyla sosyal yardım 

ödemelerinden yararlanabilen haneler.  

o Yerel genişletilmiş aile desteği olmayan emeklilerin yönettiği evler.   

o Hane reisinin kronik hasta veya engelli olduğu haneler ve  

o Kalıcı veya geçici olarak kullanımdan çıkarılabilecek araziye sahip olan / 

kullanan haneler, bu bireylerin PAP olarak kabul edilecektir (ciddi şekilde 

etkilenmiş).  

• Cinsiyete özgü önlemler varsa, yatırımcı tarafından alınan iyi uygulamalar.  

• Yatırımcının istişare yaptığım durumlarda, projeden etkilenen kişilerle, köy 

muhtarlarıyla ve varsa diğer paydaşlarla yapılan istişarelerin açıklamaları (yani 

tarihler, içerik, katılım düzeyi, dile getirilen endişeler vb.),  

• Şikayet Giderme Mekanizması, Şikayetlerin Yönetimi ve varsa kaydedilen 

şikayetler.  

Ayrıca, nihai sosyal incelemeyi desteklemek için ek belgeler olabilir, bu ek belgeler, 

bunlarla sınırlı olmamak üzere, şu şekilde sınırlanabilir: bağımsız gayrimenkul değerleme 

kurumu tarafından hazırlanan, proje bölgesi içinde yer alan farklı arazi türleri için 

ortalama piyasa fiyatlarını gösteren ve ödenen tazminatın gerçekte ikame değerine 

eşdeğer olup olmadığını karşılaştırmada bir temel teşkil eden, arazi değerlendirme 

raporu(yani sulanan arazi için birim fiyatlar, kuru arazi, vb.).  

Nihai sosyal incelemede herhangi bir uyumsuzluk / tutarsızlık bulunması durumunda, 

hafifletme önlemleri alınacak ve bu önlemler, alt projenin ÇSYP'sine eklenen bir eylem 

planının parçası olacaktır.   

Nihai Sosyal Değerlendirmenin İstişaresi ve Açıklanması: Alt projenin yatırımcısı 

tarafından hazırlanan arazi edinim tablosu, bireysel olarak ve onların rızası altında 

projeden etkilenen kişilere danışılmalıdır. Her bir kişi, tabloda tanımlanan etkisini 

doğrulayabilmelidir. Nihai sosyal inceleme raporu inceleme ve onay için Dünya Bankası 
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ile paylaşıldıktan sonra, rapor hem Dünya Bankasının harici web sitesinde hem de ülke 

içinde etkilenen topluluğun muhtarlık ofisinde sunulacaktır.    

Olumsuz veya ciddi etkilerin, değiştirme maliyetinde tam tazminat sağlanarak ele 

alınmadığı münferit durumlar olabilir. Bu tür durumlarda, önceden tanımlanmış 

kategorilere giren projeden etkilenen kişilere ek yardım sağlanması gerekir. Ek yardım 

için uygun kategoriler ve ek yardım içeriği aşağıdaki tabloda tanımlanmıştır.   

Tablo 33 - Ek PAP kategorileri ve gerekli tazminat  

Projeden Etkilenen Kişi (PAP) 

Kategorisi 
Tazminat Prensip 

Hem kamu hem de özel 

arazilerdeki resmi ve gayri resmi 

arazi kullanıcıları   

Yapılar, yerine koyma bedeli 

üzerinden; yetişmiş mahsuller, 

piyasa değeri üzerinden ve gelir 

getirici ağaçlar, indirgenmiş net 

ekonomik gelir üzerinden. Ayrıca 

kendilerine yer değiştirme 

ödeneği veya yardım da 

verilecektir.  

Geçim 

kaynaklarının 

eski haline 

getirilmesini 

sağlamak için 

PAP'a 

yardımcı 

olunması  

Arazilerinin% 20'sinden azını 

kaybedenler 

Arazi / varlık kaybı, yerine 
koyma maliyeti üzerinden; 
yetişmiş mahsuller, piyasa 
değeri üzerinden ve gelir getirici 
ağaçlar, indirgenmiş net 
ekonomik gelir üzerinden, ilave 
olarak toplam işlem maliyeti 
(yetkili makamlara satıcı adına; 
yaklaşık %2,1 ve bir sonraki 
işlem maliyeti (yaklaşık% 2,1)), 
varsa yer değiştirme maliyetleri. 

Geçim 

kaynaklarının 

eski haline 

getirilmesini 

sağlamak için 

PAP'a 

yardımcı 

olunması   

Arazilerinin% 20 veya daha 

fazlasını kaybedenler arasında, 

geçim kaynaklarının olumsuz 

etkilendiğini gösteren kişiler   

Yerine koyma bedeli ve 6 aylık 
asgari ücrete eşdeğer bir gelir 
yardım paketi (veya duruma 
bağlı olarak bir iş fırsatı)  

Geçim 

kaynaklarının 

eski haline 

getirilmesini 

sağlamak için 

PAP'a 

yardımcı 

olunması   

Geçim kaynaklarının olumsuz 

etkilendiğini gösteren hassas 

gruplar (bekar kadınların reisi 

olduğu haneler, engelli üyeleri 

olan haneler, sosyal yardım alan 

hanehalkı tarafından belirlenen 

yoksulluk sınırındaki haneler 

gibi)  

Duruma bağlı olarak, 6 aylık 

asgari ücrete eşdeğer gibi geçim 

kaynağı yardımı 

Geçim 

kaynaklarının 

eski haline 

getirilmesini 

sağlamak için 

PAP'a 

yardımcı 

olunması  

 

9. Finansman  

Projeyle ilgili tüm arazi edinim maliyetleri ve ek RAP maliyetleri Faydalanıcılar 

tarafından karşılanacaktır. RPM danışmanının Faydalanıcılara verdiği teknik 

destek ve RAP denetimi maliyetleri TKYB tarafından proje bütçesi kapsamında 

karşılanacaktır.  



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 138 (168) 

10. Yetki Matrisi  

Bu İskan Politikası Çerçevesi (RPF)'nde ele alınan arazi edinimi ve iskan ile ilgili 

etkiler için tazminat önlemleri aşağıdaki matriste sunulmuştur.   

Devlet eliyle iskana ilişkin Türk yasal çerçevesi, projeden etkilenen ailelere 

iskan seçenekleri sunmaktadır. İskan Kanunu ve Yönetmeliklerinin bazı 

hükümleri uluslararası standartları aşmaktadır; örneğin, etkilenen hanedeki 

her çekirdek aile ayrı bir aile / hane olarak kabul edilir ve ayrı olarak iskan 

hakkına sahiptir. Dolayısıyla, etkilenen kişiler (istekli satıcılar hariç) bu 

alternatifi talep edebilecekler, Şikayet Giderme Mekanizması (ŞGM) için hak 

kazanmamaları durumunda, aşağıdaki RPF hak matrisinde sağlanan yardıma 

geri dönebileceklerdir.   
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Tablo 34 - Yetki Matrisi: RPM 

Etki Türü 
Mülkiyet 
Durumu 

Hak Tazminat Prensipler 

Boş / Konut Dışı 
Arazinin Kalıcı Kaybı  

  

Özel 

Arazi ve 
ekonomik 

varlık 

sahipleri  

 

Arazinin hem 
resmi hem de 
gayri resmi 

kullanıcıları  

Sahipler: Arazi ve ekonomik varlıklar 
için(ağaçlar vb. dahil) tam yerine koyma 
maliyeti, kaybedilen mahsuller için piyasa 

değeri, ekonomik ağaçların indirimli net 
geliri vb. 

Kullanıcılar: Resmi ve gayri resmi 

kullanıcılar, yetişmiş mahsuller için piyasa 
değeri, gelir getiren ağaçlar için 
indirgenmiş net gelir üzerinden tazmin 
edilecektir. 

Müzakere yoluyla arazi edinimi. Anlaşmalı 
ödeme, tam yerine koyma maliyetinden az 

olamaz. Müzakerelerin başarısız olduğu 
durumlarda, OP 4.12 dikkate alınarak ulusal 
mevzuat yoluyla edinim (şartlar arasında 

boşluklar olduğunda).  

Gerekirse PAP’a gelir restorasyon yardımıyla 
birlikte sağlanacaktır. 

  Toplu 

İlgili kamu 
kurumu 

Arazinin hem 
resmi hem de 
gayri resmi 
kullanıcıları  

Kamu Kurumu: Kamu Kurumu tarafından 
belirlenen değer veya izin verilmesi 

Kullanıcılar: Resmi ve gayri resmi 

kullanıcılar, yetişmiş mahsuller için piyasa 
değeri, gelir getiren ağaçlar için 
indirgenmiş net gelir üzerinden tazmin 
edilecektir.   

İlgili kamu kurumu, arazinin kullanımı için bir 
izin verir veya kuruma tam bedel ödenir. 

Gerekirse PAP’a gelir restorasyon yardımıyla 
birlikte sağlanacaktır. 

Konutlarla (ve diğer 
taşınmazlarla) kalıcı 
arazi kaybı  

Özel 

Arazi ve diğer 
taşınmaz mal 
sahipleri  

  

Taşınmazların 

hem resmi 
hem de gayri 
resmi 
kullanıcıları  

Sahipler: Tam değiştirme maliyetindeki 
arazi ve yer üstü varlıklar, yer değiştirme 
ödeneği veya yardımı, kayıp mahsuller 
için piyasa değeri, ekonomik ağaçların 

indirimli net geliri vb.  

Kullanıcılar: Resmi ve gayri resmi 

kullanıcılar, yapılar için sadece yerine 
koyma maliyeti, yetişmiş mahsuller için 
piyasa değeri, gelir getiren ağaçlar için 
indirgenmiş net gelir üzerinden tazmin 
edilecektir. Ayrıca kendilerine yer 

Müzakere yoluyla arazi edinimi. Anlaşmalı 
ödeme, tam yerine koyma maliyetinden az 
olamaz. Müzakerelerin başarısız olduğu 
durumlarda, OP 4.12 dikkate alınarak ulusal 
mevzuat yoluyla edinim (şartlar arasında 
boşluklar olduğunda).  

Yeniden yerleştirme için PAP'a yardım edilecek 

ve ilgili maliyetler karşılanacak, gerekmesi 
halinde gelir restorasyonu yardımı da 
sağlanacaktır. 
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Etki Türü 
Mülkiyet 
Durumu 

Hak Tazminat Prensipler 

değiştirme ödeneği veya yardım da 

verilecektir. 

 

 Toplu 

Arazinin hem 

resmi hem de 

gayri resmi 
kullanıcıları  

Resmi ve gayri resmi kullanıcılar, yapılar 
için sadece yerine koyma maliyeti, 

yetişmiş mahsuller için piyasa değeri, gelir 
getiren ağaçlar için indirgenmiş net gelir 
üzerinden tazmin edilecektir. Ayrıca 
kendilerine yer değiştirme ödeneği veya 
yardım da verilecektir. 

İlgili kamu kurumu, toprağın kullanımı için bir 
izin verir veya kuruma tam bedel ödenir. 

Yeniden yerleştirme için PAP'a yardım edilecek 

ve ilgili maliyetler karşılanacak, gerekmesi 
halinde gelir restorasyonu yardımı da 
sağlanacaktır. 

İşletmelerde kalıcı 
arazi kaybı  

  

Özel 
Arazi sahipleri 
ve işletmeler  

Arazi, işletmeler ve yer üstü varlıkları tam 
yerine koyma maliyeti, geçici gelir kaybı, 

yer değiştirme ödeneği veya yardım 

Müzakere yoluyla arazi edinimi. Anlaşmalı 
ödeme, tam yerine koyma maliyetinden az 
olamaz. Müzakerelerin başarısız olduğu 
durumlarda, OP 4.12 dikkate alınarak ulusal 
mevzuat yoluyla edinim (şartlar arasında 
boşluklar olduğunda). İşletme sahiplerinin geçici 

gelir kayıpları karşılanırken, işletmelerinin 
yeniden yerleştirilmesi için yardım sağlanacak 

ve ilgili masraflar karşılanacaktır. Gerekirse, 
gelir restorasyon yardımı. 

Topluluk arazisinin 
kalıcı kaybı  

Özel 
Köy Tüzel 
Kişisi Arazisi 

Arazi ve ekonomik varlıklar için (ağaçlar 
vb. dahil) tam yerine koyma maliyetleri  

Müzakere yoluyla arazi edinimi. Anlaşmalı 
ödeme, tam değiştirme maliyetinden az 
olamaz.  

Müzakerelerin başarısız olduğu durumlarda, OP 
4.12 dikkate alınarak ulusal mevzuat yoluyla 
edinim (şartlar arasında boşluklar olduğunda).  

İrtifak nedeniyle 
sınırlı arazi kullanımı  

Özel 

Arazi ve 
ekonomik 
varlık 
sahipleri  

Sahipler: Arazi ve ekonomik varlıklar için 
tam yerine koyma maliyeti, kaybedilen 
mahsuller için piyasa değeri, gelir getiren 
ağaçların indirgenmiş net geliri, vb.   

Müzakere yoluyla arazi edinimi. Anlaşmalı 
ödeme, tam yerine koyma maliyetinden az 
olamaz. Burada, yapılar gibi varlıkların kalıcı 
kaybı tam olarak tazmin edilirken, sahibine 
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Etki Türü 
Mülkiyet 
Durumu 

Hak Tazminat Prensipler 

  

Arazinin hem 
resmi hem de 
gayri resmi 

kullanıcıları  

  

Kullanıcılar: Resmi ve gayri resmi 
kullanıcılar, yetişmiş mahsuller için piyasa 
değeri, gelir getiren ağaçlar için 

indirgenmiş net gelir üzerinden tazmin 
edilecektir. 

Söz konusu arazinin kullanımdan sonra 
eski haline getirilmesi   

iade edilecek arazi için adil bir tazminat 

belirlenecektir. Müzakerelerin başarısız olduğu 
durumlarda, OP 4.12 dikkate alınarak ulusal 
mevzuat yoluyla edinim (şartlar arasında 
boşluklar olduğunda).  

Gerekirse PAP'a gelir restorasyon yardımı 
sağlanacaktır.  

Arazinin belirli kısıtlamalarla sahibine iadesi. 

Geçici arazi kaybı 
(örneğin arazinin 
geçici kullanımı için 
kira sözleşmeleri)  

Özel 

Arazi sahipleri   

  

  

Belirtilen süre için nakit tazminat ve söz 
konusu arazinin kullanımdan sonra eski 
haline getirilmesi  

Arazinin kullanılacağı döneme ait kira bedelinin 
belirlenmesi için görüşmeler yapılacaktır. Arazi 
eski koşullarına döndürüldüğünde arazi 
sahiplerine geri verilecektir.   

Kalıcı veya geçici 
gelir kaybı   

Özel 

Arazi sahipleri  

Arazinin resmi 
ve gayri resmi 
kullanıcıları   

  

Geçim yardımı; 6 ay asgari ücrete 
eşdeğer, kira ücretine eşit tek seferlik 
ödenek vb.  

Geçim kaynaklarının olumsuz etkilendiğini 
gösteren PAP'ların ve / veya arazilerinin 

%20'sini veya daha fazlasını kaybetmiş olanların 
ya da aile reisinin kadın olduğu haneler, engelli 
üyeleri olan haneler, Sosyal yardım alan hane 
tarafından belirlenen yoksulluk sınırın altındaki 

haneler gibi savunmasız PAP'ların geçim 
kaynaklarının eski haline getirilmesi için yardım, 
gerekli görülen her türlü ek tazminat ile 
sağlanacaktır.  

 

 

 



 

 

 FAYDALANICI EL KİTABI 2.0 

 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr  Sayfa 142(168 ) 

11. İstişareler, İletişim ve Şikayetlerin Yönetimi  

Dünya Bankasının OP 4.12'si, Başvuru Sahibinin Dünya Bankası tarafından finanse edilen 

projede / projelerde projeden etkilenecek kişilerle önceden istişarelerde bulunmasını 

gerektirir. Bu nedenle, Faydalanıcı inşaat işlerinden önce projenin etki alanındaki 

topluluklarla istişare yürütecek ve belgeleyecektir. Bu istişare, projenin yapılandırmasını 

ve herhangi bir ilişkili altyapı (yollar veya iletim hatları, geçici işçi kampları vb. gibi) dahil 

olmak üzere temel özelliklerini açıklayacak, paydaşları yaklaşık proje başlangıç tarihi ve 

süresi hakkında bilgilendirecek; insanları göze çarpan etkiler hakkında bilgilendirecektir 

(yerel halkın olası istihdamı ve gerekli beceriler, arazi edinimi ve tazminatı, iskan (varsa) 

ve gelir restorasyon düzenlemeleri ve diğer proje faydaları gibi). Arazi edinimi veya 

inşaatla ilgili diğer etkilere ilişkin sorular veya sorunlar olması durumunda, yerel 

paydaşları adı, iletişim bilgileri ve belirlenen proje yetkisinin / yetkililerinin uygunluk 

zamanları hakkında bilgilendirmek çok önemli olacaktır.    

Halkla irtibat kuran yetkili, tartışmalarda ortaya çıkan önemli konuların veya soruların ve 

çözümlerini kolaylaştırmak için atılan adımların kayıtlarını tutacaktır. Etkilenen 

topluluklara, topluluk için önemi olan gelecek proje geliştirmeleri hakkında proaktif 

olarak tavsiyelerde bulunacaktır.  

Şikayet Giderme Mekanizması: Topluluk işbirliğini sağlamak ve potansiyel olarak sorunlu 

sosyal konuları ortadan kaldırmaya yardımcı olmak için yatırımcı, Faydalanıcının bir 

irtibat noktası oluşturmasını sağlayacaktır. Ayrıca, kolayca erişilebilir, sadece arazi 

edinimi (alt proje ÇSED / ÇSYP'ye uygun olarak) ile ilgili olanlarla değil, aynı zamanda 

inşaat sırasındaki çevresel etkiler veya sorunlarla da ilgili projeye ilişkin soruların veya 

sorunların çözümüne yardımcı olabilecek bir irtibat kişisi atamasını sağlayacaktır. 

Faydalanıcı, ücretsiz telefon numaraları sağlayacak ve proje sahasında bir şikayet kayıt 

defteri tutacak, şikayetleri ve bunların nasıl çözüldüğünü belgeleyecektir. Şikayet 

giderme mekanizması Dünya Bankası politika gerekliliklerine uygun olarak çalışacaktır.   

Yukarıda belirtildiği gibi, Faydalanıcı, gelen şikayetlerin alınması ve kaydedilmesi için bir 

arazi edinimi ve iskan irtibat sorumlusu görevlendirecek veya atayacaktır ve bu 

şikayetler ilk adımda giderilemezse çözüm için ilgili makamlara iletecektir.   

Faydalanıcı, tüm şikayet türlerinin şikayetin ilk olarak alındığı tarihten itibaren 7 gün 

içinde yanıtlanmasını sağlayacaktır.  Şikayetin çözümü 15 günden fazla sürerse, irtibat 

görevlisi durumu Faydalanıcıya bildirecek ve 1 ay içinde ilgili üst düzey yetkililerden bir 

çözüm bulmaya çalışacaktır. Ayrıca, alınan her türlü şikâyet bir veri tabanına 

kaydedilecek ve kayıtlar Faydalanıcı tarafından tutulacaktır.   

Şikayetler, ücretsiz telefonla, yazılı dilekçe yoluyla, şahsen veya e-posta yoluyla 

alınacaktır. Kayıt defteri tutmanın yanı sıra, şikayet mekanizması için iki şikayet formu 

kullanılacaktır. İlk formlar “şikayet başvuru formu” olarak oluşturulacaktır. Şikayet ilk 

alındığında, şikayetçiye doldurulmuş şikayet formunun bir kopyası verilecektir. Düzeltici 

eylemi takiben ve şikayetin giderilmesi için şikayet "kapatma formu” şikayet görevlisi 

tarafından doldurulacaktır (Örnek Şikayet Formu Ek 12C'ye eklenmiştir). 

Düzeltici faaliyetin belirlenmesi 

Sorumlu kuruluşun (şikayet ile ilgili olarak) Faydalanıcı olması durumunda, öncelikle 

şikayeti aldıktan sonra bir hafta içinde şikayette bulunan kişiye cevap verecektir. Ancak 

şikayet iskan faaliyetleriyle ilgiliyse, bu durumda şikayet, alındığı tarihten itibaren en 

fazla 10 gün içinde yanıtlanacaktır. Şikayetçiye ilk yanıtı takiben, sorumlu taraf (veya 

taraflar) şikayeti değerlendirecek ve şikayetçiye danışarak en uygun "düzeltici eylemleri" 

belirleyecektir. Sorumlu taraf, şikayet ile ilgili saha (yerinde) incelemeleri için bir 
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komisyon gönderilmesini talep edebilir. Şikayetin giderilmesinin ardından, Faydalanıcı, 

doğrulamayı ve imzalamayı belirten bir "kapatma formu" kaydedecektir.   

Şikayet giderme mekanizması, izleme sistemi ile işbirliği içinde çalışacaktır.  Kadınların 

şikayetleri ayrı ayrı kaydedilecek ve proje izleme sistemine rapor edilecektir.  

12. İzleme ve Değerlendirme  

Önceki deneyimler, alt projelerin PAP üzerinde tazminat mekanizmaları tarafından 

azaltılmayan, önemli olumsuz etkilere sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu 

göstermektedir.  Yine de, olumsuz sosyal etkilerin öngörüldüğü durumlar olabilir.  Arazi 

edinimi veya iskanı içeren bir alt projenin değerlendirilmesi sırasında, TKYB, etkileri 

izlemek için Dünya Bankasına alt projeye özgü bir izleme planı sunacak ve eğer 

gerekliyse, Faydalanıcıya etkilerle başa çıkmak için bir azaltma planı geliştirmesinde 

yardımcı olacaktır.  

Her bir alt proje için proje faaliyetlerini (halihazırda yapılmış, bu dönemde yapılan veya 

yapılacak olan) ve diğer ilgili noktalarla ilgili performans takip edilecektir. 200'den fazla 

kişiyi etkileyen alt projeler için, faaliyetlerin Dünya Bankası politika gereklilikleri ve RAP 

ile uyumlu olduğunu gösteren bir harici izleme (üçüncü şahıs tarafından) kurulacaktır.  

Dünya Bankasının önerisi durumunda, Faydalanıcılar tarafından "tamamlama denetimi" 

veya "uzmanlar paneli" sağlanacaktır. 
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Ek 12. Önerilen Biçimler 

Ek 12A. Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı   

Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP), olumsuz çevresel ve sosyal etkileri önlemek 

veya bunları kabul edilebilir seviyelere indirmek için Projenin uygulanması ve işletilmesi 

sırasında alınacak etki azaltma, izleme ve kurumsal önlemlerden oluşur. Dünya 

Bankasına sunulan ÇSYP İngilizce olarak hazırlanır. ÇSYP bağımsız bir plan olarak 

geliştirilebilir (Kategori B için) veya projenin risk ve etkilerinin niteliğine ve ölçeğine bağlı 

olarak ÇSED'ların bir parçası olarak dahil edilebilir.  

(a) Sorumlu Taraf: Hazırlık tarihi ile birlikte ÇSYP'yi hazırlayan yazarlar.  

(b) Proje Tanımı: Projenin ve ilgili faaliyetlerinin kısa bir tanımını sunun (yani taş 

ocakları, yüksek gerilim iletim hatları, kamp alanları gibi malzeme kaynakları).  Yatırımın 

niteliğini, konumu ve bölgenin özellikle ilgi çekici özelliklerini belirtin (örn. korunan bir 

alanın yakınında, kültürel veya tarihi ilgi alanı). Ayrıca, bölgedeki sosyoekonomik 

koşulların kısa bir tanımını ekleyin. Olmaması için zorlayıcı bir neden olmadıkça, proje 

konumunu ve ilgili komşu özellikleri gösteren bir veya daha fazla basit harita da dahil 

edilmelidir.  

(c) Etki Alanı: Projenin inşaatı ve işletimini planlamak için gerekli olan ilgili tesisleri 

veya faaliyetleri içerir proje alanının kısa bir tanımını sunun. Etki alanı ayrıca proje ve 

ilgili faaliyetlerin etki bölgelerini de kapsamalıdır.   

(d) Çevresel ve Sosyal Temel: Etki Alanı'nın çevresel ve sosyal koşullarının kısa bir 

tanımını sunun, yani hava kalitesi, su kalitesi, toprak kalitesi, koku seviyeleri, gürültü 

seviyeleri, atık / atık su oluşumu, arazi kullanımı, korunan alanlar, arkeolojik / tarihi 

alanlar, flora ve fauna, sosyo-ekonomik durum, tarımsal kaynaklar, turizm, projeden 

(PAP) etkilenen kişiler vb. 

(e) Potansiyel Etkiler: Planlama, inşaat ve işletme aşaması sırasında projenin ve ilgili 

faaliyetlerin potansiyel etkilerini belirleyin. Potansiyel etkileri başarmaya yönelik bir 

yaklaşım, öncelikle proje ve ilgili faaliyetlerden (örneğin arazi temizleme, atık bertarafı, 

atık su tahliyesi vb.) etkilenebilecek çevresel (örneğin hava, su) ve sosyal (örneğin 

etkilenen topluluklar) bileşenleri belirlemektir. Çevresel ve sosyal bileşenin 

tanımlanmasından sonra, etki yolu ve etki seviyeleri, ulusal yasalar, yönetmelikler ve 

standartların yanı sıra en iyi uygulamalara göre değerlendirilmelidir.   

(f) Azaltma Planı: Bu, azaltma hiyerarşisini dikkate alarak planlama, tasarım, inşaat 

ve işletme aşamalarında arazi, su, hava ve diğer ortamlar üzerindeki olası etkileri 

azaltmak için atılması gereken adımların bir tanımını içermeli ve maliyet tahminleri ile 

kurumsal sorumlulukları belirtmelidir. Emisyon limitlerinin (örneğin atık su tahliyesi için) 

ve tasarım standartlarının (örneğin katı atık bertaraf sahaları için) spesifikasyonuna 

dikkat edilmelidir. Ayrıca, bunların (asgari olarak karşılanması gereken) Türk 

kanunlarıyla ve Avrupa Birliği direktiflerinde veya Dünya Bankası grubu EHS 

kılavuzlarında veya diğer ilgili uluslararası normlar gibi diğer ilgili kılavuzlarla nasıl 

karşılaştırılacağına özellikle dikkat edilmelidir.  

(g) İzleme Planı: Bu, projenin inşasının ve işletiminin Türk yasalarına, Dünya Bankası 

koruma önlemlerine ve diğer ilgili norm ve standartlara uygun olmasını sağlamak için 

izlenecek temel parametrelerin (izleme yerleri, programlar ve sorumlu kuruluşlar dahil) 

açıklamasını içermelidir. Bu tür ayrıntılar, izinler veya inşaat veya izleme sözleşmelerinin 

kapsamına giriyorsa, bunlara ek olarak atıfta bulunulmalıdır.  
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(h) Kurumsal Düzenlemeler: İzleme verilerinin sağlam çevresel ve sosyal performans 

için nasıl kullanılacağını (verileri kim toplar, kim analiz eder, raporları kim hazırlar, 

raporlar kime gönderilir ve ne sıklıkla yapılır, bilgiler alındıktan sonra sorumlu makamlar 

tarafından ne yapılır) ve ÇSYP ile uyumsuzluğun nasıl ele kısaca anlatılmalıdır.  

(i) Etkilenen Gruplar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İstişareler: 

Aşağıdakiler dahil edilmelidir:   

• İstişare (istişarelerin) tarihi (tarihleri) 

• İstişarenin (istişarelerin) yeri  

• Katılımcılarla ilgili ayrıntılar (uygun olduğu şekilde)   

• Toplantı Programı / Takvimi: Kim tarafından ve ne sunulacak?  

• Özet Toplantı Tutanakları (Görüşler, Sorular ve Sunum Yapanların Cevapları)  

• Mutabık kalınan eylemler. 
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Tablo 35 - Keşif için etki azaltma planı  

        Maliyet: Kurumsal 

Sorumluluk: 

Yorumlar 

(örneğin ikincil veya 

kümülatif etkiler) 

Faz   Etki Azaltma 

Önlem 

Kurulum İşletim Kurulum İşletim   

Arama fazı  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

             

Hizmetten çıkarma fazı  
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Tablo 36 - Keşif için izleme planı  

      Maliyet: Sorumluluk 

Faz 

Hangi 

parametre 

izlenecek? 

Nerede 

izlenecek? 

Nasıl 

izlenecek / 

izleme ekipmanı 

türü ne olacak? 

Ne zaman 

izlenecek? 

- aralıklı mı yoksa 

sürekli mi? 

Neden? 

Bu parametre 

izlenecek(isteğe 

bağlı)? 

Kurulum İşletim Kurulum İşletim 

Arama fazı 

                  

İşletmeden 

çıkarma fazı 
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Ek 12B. Paydaş Katılım Planı (SEP) 

1. Giriş / Proje Tanımı 

Kısaca projeyi, projenin aşamasını, amacını ve şu anda hangi kamu girdisinin gerektiği 

konusunda hangi kararların değerlendirildiğini açıklayın. 

Konumu açıklayın ve mümkünse proje sahalarının ve çevresinin - toplulukları ve hassas 

alanlara yakınlığı gösteren ve paydaşları da etkileyebilecek herhangi bir işçi barınağını, 

yerleştirme avlusunu veya diğer geçici faaliyetleri de içeren - bir haritasını dahil edin.  

Projenin potansiyel sosyal ve çevresel risklerine ve etkilerine bir bağlantı sağlayın veya 

teknik olmayan bir özetini ekleyin. 

2. Önceki Paydaş Katılım Faaliyetlerinin Kısa Özeti 

Bilgi paylaşımı ve gayri resmi veya resmi toplantılar / veya istişareler dahil olmak üzere 

bugüne kadar danışma veya açıklama faaliyetleri gerçekleştirilmişse, bu faaliyetlerin, 

açıklanan bilgilerin ve bu eski faaliyetlerle ilgili daha ayrıntılı bilginin nereden elde 

edileceğinin (örneğin, bir bağlantı veya fiziksel konum veya istek üzerine kullanılabilir 

hale getirin) bir özetini (yarım sayfadan fazla olmamak kaydıyla) sunun. 

3. Paydaş belirleme ve analizi 

Bireyler, gruplar veya topluluklar dahil olmak üzere proje hakkında bilgilendirilecek ve 

danışılacak anahtar paydaşları belirleyin: 

• Projeden etkilenenler veya etkilenme olasılığı olanlar (projeden etkilenen 

taraflar); ve 

• Projeye ilgi duyma ihtimali olanlar (diğer ilgili taraflar). Projenin doğasına ve 

kapsamına, potansiyel risk ve etkilerine bağlı olanlar, diğer potansiyel paydaş 

örnekleri arasında hükümet yetkilileri, yerel kuruluşlar, STK'lar, şirketler ve 

yakın topluluklar yer alabilir. Paydaşlar ayrıca politikacıları, işçi sendikalarını, 

akademisyenleri, dini grupları, ulusal sosyal ve çevresel kamu sektörü 

kurumlarını ve medyayı da içerebilir. 

Etkilenen taraflar 

Projeden doğrudan veya dolaylı olarak olumlu veya olumsuz etkilenebilecek bireyleri, 

grupları, yerel toplulukları ve diğer paydaşları belirleyin. SEP, özellikle proje 

faaliyetlerinden doğrudan ve olumsuz etkilenenlere odaklanmalıdır. Etkilenen 

toplulukları bir coğrafi alana yerleştirerek etki bölgelerinin haritasını çıkarmak, projenin 

etki alanını tanımlamaya veya iyileştirmeye yardımcı olabilir. SEP, etkilenebileceklerini 

düşünenleri ve proje etkilerinin sınırlarını anlamak için kimlerin ek bilgiye ihtiyaç 

duyacağını tespit etmelidir. 

Diğer ilgili taraflar 

Konumu, doğal ve diğer kaynaklara yakınlığı veya projeye dahil olan sektör ve taraflar 

nedeniyle projeyle ilgilenebilecek daha geniş paydaşları belirleyin. Bunlar yerel hükümet 

yetkilileri, topluluk liderleri ve sivil toplum kuruluşları, özellikle etkilenen topluluklarda 

veya onlarla çalışanlar olabilir. Bu gruplar projeden doğrudan etkilenmese de, projenin 

hazırlanmasında rolleri olabilir (örneğin, devletin izin verdiği durumlarda) veya projeden 

etkilenen bir toplulukta olabilirler ve kendi hanelerinden daha geniş bir endişeye sahip 

olabilirler. 

Ayrıca, kamuoyu ve sivil toplum kuruluşları, proje alanının ve yakınlardaki nüfusun 

çevresel ve sosyal özellikleri hakkında derinlemesine bilgiye sahip olabilir ve Borçlunun 

değerlendirme sürecinde göz önünde bulundurması ve ele alması için riskleri, potansiyel 

etkileri ve fırsatları belirlemede rol oynamasına yardımcı olabilir. Bazı gruplar, içinde 
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bulunduğu sektör nedeniyle projeyle ilgilenebilir ve diğerleri sadece projeyi desteklemek 

için kamu finansmanı önerildiği için bilgi sahibi olmak isteyebilir. İnsanların veya 

grupların bir proje hakkında bilgi istemelerinin altında yatan nedenleri belirlemek önemli 

değildir - eğer bilgi kamu malı ise, ilgilenen herkese açık olmalıdır. 

Dezavantajlı / hassas bireyler veya gruplar 

Proje etkilerini ve bu etkilerin endişelerini dile getirmek veya bir projenin etkilerini 

anlamak için genellikle söz hakkı olmayan dezavantajlı veya hassas bireylere veya 

gruplara orantısız bir şekilde yansıyıp yansımayacağını anlamak özellikle önemlidir. 

Aşağıdakiler, bu grupların bakış açılarını anlamak için bir yaklaşımın ana hatlarını 

çizmeye yardımcı olabilir: 

• Hassas veya dezavantajlı bireyleri veya grupları, proje bilgilerine katılmada ve / 

veya anlamada veya danışma sürecine katılmada sahip olabilecekleri 

sınırlamaları belirleyin. 

• Bu bireylerin veya grupların planlanan sürece katılmasını ne engelleyebilir? 

(Örneğin, dil farklılıkları, etkinliklere ulaşım eksikliği, mekanlara erişim, 

engellilik, bir danışma sürecini anlamama) 

• Normalde topluluk, projeler, faaliyetler hakkında nasıl bilgi alırlar? 

• Halkın katılımı için günün saati veya yeri konusunda sınırlamaları var mı? 

• Bu kişilerin danışma sürecine katılmasını sağlamak için hangi ek destek veya 

kaynaklara ihtiyaç duyulabilir? (Örnekler; bir azınlık diline, işaret diline, büyük 

harflerle yazılmış dokümanlar, görme engelli bilgisine çeviri sağlamak; 

etkinlikler için erişilebilir mekanları seçmek; uzak bölgelerdeki insanlara en yakın 

toplantıya ulaşım sağlamak; hassas paydaşların daha rahat soru sorduğu veya 

endişelerini dile getirdiği küçük, odaklanmış toplantılar yapmaktır.) 

• Proje alanında engelli kişiler gibi hassas gruplarla çalışan aktif kuruluşlar yoksa, 

tıbbi destekçilerle iletişime geçin, bu tıbbi destekçiler marjinal gruplardan ve 

onlarla en iyi nasıl iletişim kurabileceğinden daha fazla haberdar olabilirler. 

• Projenin hassas paydaşlar ve onların temsilcileri ile yakın zamanda ne gibi bir 

ilişkisi oldu? 

Proje paydaş ihtiyaçlarının özeti 

Tablo 37 - Proje paydaşlarının ihtiyaçlarının özetini gösteren örnek tablo 

Topluluk 
Paydaş 

Grupları 
Temel özellikler 

Dil 

ihtiyaçları 

Tercih edilen 

bildirim araçları 

(e-posta, 

telefon, radyo, 

mektup) 

Özel ihtiyaçlar 

(erişilebilirlik, 

büyük yazılar, 

çocuk bakımı, 

gündüz toplantıları 

A Köyü 
Küçük çocuklu 

ebeveynler 

Yaklaşık 180 hane 

etkilendi; 300 

çocuk 

Resmi dil Yazılı bilgi, radyo 

Toplantılar için çocuk 

bakımı - öğleden 

sonra tercih edilen 

zamanlama 

A Köyü Mülteciler 
38 geniş aile, 

yoksulluk düzeyi 

Dil 

alternatifi 

Tercüman ve sivil 

toplum temsilcisi 

ile ziyaret 

Grafikler, süreç 

eğitimi 
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4. Paydaş Katılım Programı 

 

Paydaş katılım programının amacı ve zamanlaması 

Paydaş katılım programının ana hedeflerini ve çeşitli paydaş katılım faaliyetleri için 

öngörülen takvimi özetleyin: Proje ömrü boyunca hangi aşamalarda, hangi dönemsellikle 

gerçekleşecekler ve hangi insanların yorumları ve endişeleri hakkında hangi kararlar 

alınacak. Halka açık toplantılar, yerler ve toplantıların zamanlaması ile ilgili kararlar 

henüz alınmadıysa, insanların bilgileri gözden geçirmeleri ve görüşlerini sunmaları için 

yaklaşan fırsatlardan nasıl haberdar olacaklarına dair belirli bilgiler sağlayın. ÇSYP'yi bu 

tür bilgilerin bir parçası olarak ekleyin.  

Bilginin açıklanması için önerilen strateji 

Hangi bilgilerin, hangi formatlarda açıklanacağını ve bu bilgileri paydaş gruplarının her 

birine iletmek için kullanılacak yöntem türlerini kısaca açıklayın. Kullanılan yöntemler 

hedef kitleye göre değişebilir. Her bir medya örneği için belirli isimleri belirleyin (örneğin, 

günlük haberler, gazeteler, radyo haberleri, televizyon Kanalı 44). Açıklamanın seçimi - 

hem bildirim hem de bilgi sağlamak için - projenin çevresindeki çoğu insanın rutin olarak 

nasıl bilgi edindiğine dayanmalıdır ve ulusal çıkarlar için daha merkezi bir bilgi kaynağı 

içerebilir. Paydaşların çoğunluğuna ulaşmak için çeşitli iletişim yöntemleri kullanılmalıdır. 

Proje, en uygun olanları seçmeli ve seçimleri için net bir gerekçeye sahip olmalıdır. Plan, 

önerilen katılım planına ilişkin yorumları ve iyileştirme önerilerini karşılayan bir açıklama 

içermelidir. Uzak paydaşlar için, ek bir gazete kanalı veya ayrı bir toplantı ya da kamuya 

açık alana yerleştirilmesi gereken ek belgeler sağlamak gerekli olabilir. Kamusal alan 

şunları içerir: 

• Gazeteler, posterler, radyo, televizyon; 

• Bilgi merkezleri ve sergiler veya diğer görsel gösterimler; 

• Broşürler, bildiriler, posterler, teknik olmayan özet belgeler ve raporlar; 

• Resmi yazışmalar, toplantılar; 

• Web sitesi, sosyal medya. 

Strateji, projede ek riskler ve etkilerle sonuçlanan önemli değişiklikler olması durumunda 

projeden etkilenen paydaşlara danışmanın yollarını içermelidir. Bu tür bir danışma 

sürecini takiben, güncellenmiş bir ÇSYP açıklanacaktır. 

Tablo 38 - Bilginin açıklanması için stratejiyi temsil eden örnek tablo 

Proje 

aşaması 

Açıklanacak 

bilgilerin 

listesi 

Önerilen 

yöntemler 

Zaman 

çizelgesi: 

Yerler / 

tarihler 

Hedef 

paydaşlar 

Ulaşılan 

yüzde 
Sorumluluklar 

İnşaat 

Trafik 

yönetim 

planı 

Bildirim 

Radyo 

Haberleri 

100.6 ve 

köy 

merkezinde 

kopyası 

Topluluk 

ilan 

panosundaki 

poster 

Açıklanacağı 

haftalarda 

günde iki 

kez radyo 

Yayalar ve 

sürücüler dahil 

köylüler 

Radyo 

Haberleri 

100.6 köyün 

% 60'ına 

ulaşır 

Bülten 

panosundaki 

afiş, nüfusun 

başka bir 

yüzdesine 

ulaşır 

Halkla İlişkiler 

Sorumlusu 
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İstişare için önerilen strateji 

Paydaş gruplarının her birine danışmak için kullanılacak yöntemleri kısaca tanımlayın. 

Kullanılan yöntemler hedef kitleye göre değişebilir, örneğin: 

• Paydaşlar ve ilgili kuruluşla görüşmeler 

• Araştırmalar, yoklamalar ve anketler 

• Halka açık toplantılar, çalıştaylar ve / veya belirli bir konu üzerine odak grupları 

• Katılımcı yöntemler 

• Danışma ve karar verme için diğer geleneksel mekanizmalar. 

Tablo 39 - Önerilen danışma stratejisini temsil eden örnek tablo 

Proje 

aşaması 

İstişare 

konusu 

Kullanılan 

yöntem 

Zaman çizelgesi: 

Yer ve tarihler 

Hedef 

paydaşlar 
Sorumluluklar 

İnşaat Trafik güvenliği 

Köy okulları 

ile tartışma 

Halka açık 

toplantı 

ABC ilköğretim 

okulu 4 Eylül, 

15:00 

A köyü toplantı 

binası 8 Eylül, 

17:30 

Köydeki 

ebeveynler ve 

çocuklar 

Topluluk 

Halkla İlişkiler 

Sorumlusu (CLO) 

Ulaşım Mühendisi, 

Yönetici, CLO 

 

Hassas grupların görüşünü dahil etmek için önerilen strateji 

İstişare sürecinde hassas veya dezavantajlı grupların görüşlerinin nasıl aranacağını 

açıklayın. Katılımın önündeki engelleri kaldırmak için hangi önlemler kullanılacaktır? Bu, 

danışma ve şikayetler için ayrı mekanizmaları, proje faydalarına erişime izin veren 

önlemlerin geliştirilmesini vb. içerebilir. 

Zaman çizelgeleri 

Proje aşamaları ve temel kararlar için zaman çizelgeleri hakkında bilgi sağlayın. Yorumlar 

için son tarihler verin. 

Yorumların İncelenmesi 

Yorumların nasıl toplanacağını (yazılı ve sözlü yorumlar) ve gözden geçirileceğini 

açıklayın ve nihai karar ve yorumların nasıl dikkate alındığının bir özetini paydaşlara geri 

bildirmeyi taahhüt edin. 

Projenin Gelecek Aşamaları 

Projenin çevresel ve sosyal performansının raporlanması ve paydaş katılım planının ve 

şikayet mekanizmasının uygulanması dahil, proje geliştikçe insanların bilgilendirileceğini 

açıklayın. Projeler paydaşlara en az yıllık olarak rapor vermelidir, ancak halkın daha fazla 

etki yaşayabileceği veya aşamaların değiştiği özellikle aktif dönemlerde (örneğin inşaat 

sırasında üç aylık raporlar, ardından uygulama sırasında yıllık raporlar) genellikle daha 

sık rapor verilmelidir. 

5. Paydaş katılım faaliyetlerini uygulamak için Kaynaklar ve Sorumluluklar 

Kaynaklar 

Paydaş Katılım Planını yönetmek ve uygulamak için hangi kaynakların tahsis edileceğini 

belirtin, özellikle: 

• SEP'den hangi insanların sorumlu olduğunu belirtin 

• Paydaş katılımı için yeterli bütçenin tahsis edildiğini teyit edin 
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• İnsanların proje veya danışma süreci hakkında yorumları veya soruları varsa 

iletişim bilgilerini sağlayın; telefon numarası, adres, e-posta adresi, sorumlu 

kişinin unvanı (kişisel isimler değişebilir). 

Yönetim işlevleri ve sorumlulukları 

Paydaş katılım faaliyetlerinin projenin yönetim sistemine nasıl dahil edileceğini açıklayın 

ve Paydaş Katılım Planını yönetmek ve uygulamak için hangi personelin tahsis edileceğini 

belirtin, özellikle: 

• Her bir paydaş katılımı faaliyetinin yürütülmesinden kim sorumlu olacak ve 

sorumluların nitelikleri nelerdir? 

• Yönetim, paydaş katılımına ne kadar dahil olacak? 

• Süreç nasıl belgelenecek, izlenecek ve yönetilecek (örneğin, paydaş veritabanı, 

taahhüt kaydı vb.)? 

6. Şikayet Mekanizması 

Projeden etkilenen kişilerin şikayetlerini ve endişelerini proje yönetiminin dikkatine 

sunabilecekleri süreci, bunların nasıl dikkate ve ele alınacağını açıklayın: 

• Mevcut bir resmi veya gayri resmi şikayet mekanizması var mı ve ESS10 

gerekliliklerini karşılıyor mu? Uyarlanabilir mi yoksa yeni bir şeyin kurulması mı 

gerekiyor? 

• Şikayet mekanizması kültürel olarak uygun mu, yani toplumla ilgili endişeleri ele 

almanın kültürel olarak uygun yollarını hesaba katmak için mi tasarlandı? 

Örneğin, erkeklerin ve kadınların ayrı görüşmeler yaptığı kültürlerde, bir kadın 

proje şikayet sürecinde bir kadına endişesini dile getirebilir mi? 

• Şikayetleri ve endişeleri belgelemek için hangi süreç kullanılacak? Kamuya açık 

şikayetleri kim alacak? Şikayetler nasıl kaydedilecek ve izlenecekler? 

• Sorunları kabul etmek ve çözmek için hangi zaman taahhütlerinde bulunulacak? 

Süreç boyunca şikayetçi ile sürekli iletişim olacak mı? 

• Şikayet mekanizmasının varlığı tüm paydaş gruplarına nasıl iletilecek? Hassas 

paydaşlar için ayrı süreçlere ihtiyaç var mı? 

• Bir şikayetin araştırılması uygun görülmezse, şikayet sahibine neden takip 

edilemeyeceğine dair bir açıklama yapılacak mı? 

• Şikayetçi, şikayetin önerilen çözümünden memnun değilse bir itiraz süreci 

olacak mı? Tüm projelerde mutlaka bir itiraz süreci olmayacaktır, ancak daha 

karmaşık projeler için bir itiraz süreci dahil edilmesi tavsiye edilir. Her durumda, 

şikayette bulunanların, ulusal yargı süreçleri kapsamında hala tüm resmi 

haklarına sahip olduklarından emin olmaları gerekir. 

• Şikayet mekanizmasının uygulanmasının bir özeti, kimliklerini korumak için 

bireyler hakkındaki kimlik bilgileri kaldırıldıktan sonra düzenli olarak halka 

sunulmalıdır. Sürecin uygulandığını göstermek için raporlar ne sıklıkla kamuya 

açık alanda paylaşılacak? 

7. İzleme ve Raporlama 

 

Paydaşların izleme faaliyetlerine katılımı 

Bazı projeler, projenin veya projeyle ilişkili etkilerin izlenmesinde üçüncü tarafların 

rolünü içerir. Proje paydaşlarını (etkilenen topluluklar dahil) veya üçüncü taraf 

gözetmenleri proje etkilerinin ve azaltma programlarının izlenmesine dahil etmeye 

yönelik tüm planları açıklayın. Üçüncü şahısların seçim kriterleri açık olmalıdır. Daha 

fazla bilgi için, Dünya Bankasının Üçüncü Taraf İzlemesine İlişkin İyi Uygulama Notuna 

bakın. 



 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 153 (168) 

 

Paydaş gruplarına geri raporlama 

Paydaş katılım faaliyetlerinin sonuçlarının hem etkilenen paydaşlara hem de daha geniş 

paydaş gruplarına nasıl, ne zaman ve nerede geri bildirileceğini açıklayın. Bu raporların, 

daha önce paydaşları bilgilendirmek için kullanılan aynı iletişim kaynaklarına dayanması 

tavsiye edilir. Paydaşlara her zaman şikayet mekanizmasının mevcudiyeti de 

hatırlatılmalıdır. 

8. Koronavirüs pandemisi bağlamında paydaşları dahil etmek için alternatif 

yaklaşımlar ve mekanizmalar31 

Güvenli ve etkili koronavirüs paydaş katılımı ve şikayet yönetimi geliştirmek, proaktif bir 

iletişim sürecini sürdürmenin ve topluluklara zamanında bilgi sağlamanın önemli bir 

parçasıdır. İletişim ve bilgi paylaşımını desteklemek için sağlam bir ara paydaş katılım 

sürecinin geliştirilmesi sırasında dikkate alınması gereken temel unsurlar arasında 

aşağıdakiler yer alır: 

• Harici iletişim için net bir protokol tanımlayın ve temas noktalarını belirleyin 

• Sağlıkla ilgili önerileri ve yönergeleri yakından izleyin 

• Koronavirus tarafından daha da kötüleştirilebilecek şirket operasyonlarının kritik 

Çevresel ve Sosyal riskleri belirleyin 

• Kritik paydaş katılım faaliyetlerini belirleyin 

• Birden çok kanal tasarlayın veya uyarlayın 

• Yerleşik ulusal / bölgesel / yerel platformlar üzerine inşa edin ve bunlarla 

koordinasyon sağlayın 

• Mevcut kanalları ve sosyal yapıları tanımlayın 

• Hassas, marjinal ve uzak gruplara dikkat edin  

• Operasyonel zorlukları anlayın 

• Etkileşim yaklaşımlarını inceleyin ve ayarlayın 

Ara Paydaş Katılım Sürecinin Tasarımı 

Şirketler ara bir süreç tasarlamalı veya mevcut risk seviyesi, proje faaliyetleri, paydaşlar 

ve topluluklar tarafından dile getirilen endişelerle orantılı olan mevcut bir programı 

uyarlamalıdır. Beklentileri yönetmek için, şirketlere geçici yaklaşımın sınırlamalarını ve 

bir şirketin normal faaliyetlerine devam edene kadar hangi hedeflere ulaşıp 

ulaşamayacağını açıkça bildirmeleri tavsiye edilir. 

Tablo 40 - Paydaş katılımı, bilgi açıklama ve şikayet mekanizması 

Katılım ve İlgili 

Faaliyetler Üzerindeki 
COVID -19 Etkileri 

Güvenli Paydaş 
Katılımı 

Bilgi Açıklama 
Şikayet 

Yönetimi 

COVID-19, topluluk 
katılımını ve diğer kritik 
veya zamana duyarlı 
etkinlikleri nasıl etkiledi? 

Şirket bu kesintileri 
topluluklara iletti mi? 

Şirketin 
operasyonel 
bağlamını 

dikkate alarak 
uygulayabileceği 
COVID-19'a özgü 
paydaş katılım 
yöntemlerini ve 
bazı durumlarda 

potansiyel 

yüksek misilleme 

Paylaşılacak bilgi 
türlerini ve 
yayma için 
güvenli 

yaklaşımları 
belirleyin. 

Alternatif şikayet 
yönetimi 
kanallarını 

düşünün. 
Misillemeye karşı 
korunma 
protokollerini 
belirleyin.  
Şikayet 

sahiplerine açık 

şikayetlerin nasıl 

 
31 COVID-19 bağlamında güvenli paydaş katılımı konusunda IFC müşterileri için IFC ara tavsiyesi 

(https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30258731-0e7d-4cb2-863c-

a6fb4c6d0d95/Tip+Sheet_Interim+Advice_StakeholderEngagement_COVID19_May2020.pdf?MOD=AJPERES&C

VID=n9s.b9a) 

https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30258731-0e7d-4cb2-863c-a6fb4c6d0d95/Tip+Sheet_Interim+Advice_StakeholderEngagement_COVID19_May2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9s.b9a
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30258731-0e7d-4cb2-863c-a6fb4c6d0d95/Tip+Sheet_Interim+Advice_StakeholderEngagement_COVID19_May2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9s.b9a
https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/30258731-0e7d-4cb2-863c-a6fb4c6d0d95/Tip+Sheet_Interim+Advice_StakeholderEngagement_COVID19_May2020.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n9s.b9a
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Katılım ve İlgili 
Faaliyetler Üzerindeki 

COVID -19 Etkileri 

Güvenli Paydaş 
Katılımı 

Bilgi Açıklama 
Şikayet 

Yönetimi 

risklerini (ör. 
Hükümet 
gözetimi, 
güvenlik gücü 
varlığı) belirleyin 

ele alınacağını 
bildirin. İntikam 
korkusu 
olmadan, şikayet 
mekanizması 
yoluyla 

paydaşların 
yeteneklerini 
güçlendirin. 

Örnekler: Toplum 

gelişimi, iskan / tazminat 
programları, köylere 
sınırlı erişim, yerel 
kaynak kullanımının 
askıya alınması vb. ile 
ilgili katılım 
faaliyetlerinin 

durdurulması. 

Örnekler: 
çevrimiçi 

iletişim araçları, 
sözel 
seçenekler, 
çevrimdışı 
iletişim kanalları 
gibi sanal, uzak 
ve güvenli 

etkileşim 
yaklaşımları 

Örnekler: 
çevrimiçi 
platformlar ve 
elektriksiz 
iletişim kanalları. 

Örnekler: şikayet 
alımı ve çözümü 
için güvenli 

çevrimiçi ve 
çevrimdışı 
kanallar. 

 

Katılıma Alternatif Yaklaşımlar 

Şirketlere, çeşitli iletişim araçları ve biçimlerinden yararlanan bir program hazırlamaları 

tavsiye edilir: 

Tablo 41 - Sanal ve sanal olmayan iletişim kanalları 

Çevrimiçi 
İletişim Kanalları 

- Bilgi Yayımı 

Çevrimiçi 
İletişim Kanalları 
Paydaş Katılımı 

Elektronik 
Olmayan İletişim 

Kanalları 

Hassas ve 
Marjinal Gruplar 

İçin Özel 

Hususlar 

Çevresel ve Sosyal 
ve kritik 
faaliyetlerle ilgili 
proje bilgilerini 
yayınlamak için 

dijital platformlar, 

sosyal medya ve 
mesajlaşma 
platformları 
(Facebook, Twitter, 
WhatsApp), şirket 
web siteleri ve 

çevrimiçi topluluk 
forumları. 

Çevrimiçi paydaş 
katılımı atölyeleri, 
canlı web akışını 

kullanan web 
seminerleri 

(YouTube, Vimeo 
gibi) 

Bilgiyi yaymak ve 
geri bildirim 
toplamak için 
geleneksel / dini 

liderler, toplum 
temelli kuruluşlar, 

ağlar (kadın ve 
gençlik grupları 
vb.). 

Uyarlanmış katılım 
(dil, kültür ve 
erişilebilirlik 
engelleri 
faktörleri). Görme 

engelli alfabesi 
veya büyük yazı 

tipi veya resimli 
baskı malzemesi 
gibi erişilebilir 
formatlar. 

İskan faaliyetleri 
vb. ile ilgili 
uyarıları (örneğin 

bilgilerin çevrimiçi 
yayınlandığı zaman 
ve çevrimiçi katılım 
için tarihler / 

saatler), 
araştırmaları veya 
anketleri iletmek 

için mobil ağlarla 
işbirliği yapın. 

E-posta, metin 

mesajları, özel 
proje web 
sayfasındaki geri 
bildirim formları 

aracılığıyla geri 
bildirim isteyen 
sanal danışma. 

Kamuya açık 
duyurular (topluluk 

reklam panoları, 
TV, radyo, 
gazeteler, standart 
posta gibi). 

Resimli bildiriler, 
basılı materyaller 
(yazılı ve görsel 

proje bilgileri). 

Video / konferans 
aramaları için 
kapalı açıklamalı 
alt yazı veya 
toplantılarda işaret 

dili, ses sağlama 
ve grafikler gibi 
çoklu iletişim 
seçenekleri. 
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Çevrimiçi 
İletişim Kanalları 

- Bilgi Yayımı 

Çevrimiçi 
İletişim Kanalları 
Paydaş Katılımı 

Elektronik 
Olmayan İletişim 

Kanalları 

Hassas ve 
Marjinal Gruplar 

İçin Özel 

Hususlar 

Proje bilgilerini 
paylaşmak ve 
duyuruları 

yayınlamak için 
özel bir proje web 
sayfası geliştirin. 
Şikayetçilerle 

doğrudan günlük 
kayıt, izleme ve 
iletişim için güvenli 
bir şikayet portalı 
sağlayın  

Web sayfasına 
gönderilen, soru 
gönderme ve geri 
bildirim gönderme 
seçenekleriyle 

sosyal medya 
aracılığıyla 
paylaşılan kayıtlı 

mesajlar. 
Özellikle hükümet 
gözetimi / 
misilleme 

korkusunun yüksek 
olabileceği 
bağlamlarda 
paydaşlarla bilgi ve 
etkileşim 
paylaşmak için 

şifreli mesaj 
uygulamalarından 
(ör. WhatsApp) 
yararlanın. 

Bilgi paylaşmak, 

Soru-Cevap için 

arama 
seçenekleriyle canlı 
katılım oturumları 
düzenlemek ve 
geri bildirim 
sağlamak için 

radyo programları. 

Katılımı sağlamak 
ve şikayetleri dile 

getirmek için 
hassas paydaşların 
erişebileceği 
iletişim kanalları 

(güvenli telefon 
hatları veya 
güvenilir bir yerel 
odak noktası gibi). 
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Ek 12C. Örnek Şikayet Formu 

Referans Numarası   

Ad Soyad   

Lütfen sizinle nasıl iletişime 

geçilmesini istediğinizi 

işaretleyin (posta, telefon, e-

posta).  

Lütfen nasıl iletişime geçilmesini istediğinizi 

işaretleyin   

İl / Kasaba / Yerleşim   

Tarih   

Şikayet Kategorisi 

1. Terk edilme hakkında (toplu konut)  
  

2. Projeden etkilenen varlıklar / mülkler hakkında  
  

3. Altyapı hakkında 
  

4. Gelir kaynaklarının azalması veya tamamen kaybedilmesi 

hakkında  

  

5. Çevre sorunları hakkında (örneğin kirlilik)  
  

6. İstihdam hakkında  
  

7. Trafik, ulaşım ve diğer riskler hakkında  
  

9-Diğer (Lütfen belirtin):  
  

Şikayetin Açıklaması Ne oldu? Ne zaman oldu? Nerede oldu? Sorunun sonucu 

nedir?  

  

Sorunu çözmek için ne olmasını istersiniz? 

  

      

İmza:                                                                                                            Tarih: 
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Ek 12D. Örnek Şikayet Kapatma Formu  

Şikayet kapatma 

numarası:  
  

Gerekli acil eylemi 

tanımlayın:  
  

Gerekli uzun vadeli eylemi 

tanımlayın (gerekirse):  
  

Tazminat Gerekli mi?        [  ] EVET [  ] HAYIR  

TELAFİ EYLEMİNİN KONTROLÜ VE KARAR  

Düzeltici Eylemin Aşamaları 
Son Tarih ve Sorumlu 

Kurumlar 

1.  
  

2.  
  

3.  
  

4.  
  

5.  
  

6.  
  

7.  
  

8.  
  

 TAZMİNAT VE SON AŞAMALAR  

Bu bölüm şikayetçi tarafından tazminat bedelleri alındıktan ve şikayeti giderildikten 

sonra doldurulacak ve imzalanacaktır.   

Notlar:  

Ad-Soyad ve İmza                                                       

Tarih…. /… ../… ..  

Şikayetçinin:                                                                            

Sorumlu Kurum / Firma Temsilcisi                                                                 

Unvan-Ad-Soyad ve İmza  
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Ek 12E. Halk İstişare Belgelerinin İçindekiler Tablosu   

• İstişare bildiriminin duyurulma şekli: kullanılan medya (lar), tarih (ler), 

duyurunun açıklaması veya kopyası  

• İstişarenin /İstişarelerin yapıldığı tarih (ler)  

• İstişare/istişarelerin yapıldığı yerler  

• Davet edilenler  

• İsim, Kuruluş veya Meslek, Telefon / Faks / e-posta numarası / adresi (ev ve / 

veya ofis)  

• Katılanlar 

• İsim, Kuruluş veya Meslek, Telefon / Faks / e-posta numarası / adresi (ev ve / 

veya ofis)  

• Toplantı Programı / Takvimi  

• Kim tarafından ve neyin sunulacağı  

• Özet Toplantı Tutanakları (Görüşler, Sorular ve Sunum Yapanların Cevapları) 

• Ulaşılan kararların listesi ve programlar, son tarihler ve sorumluluklarla üzerinde 

anlaşılan tüm eylemler. 
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Ek 12F. ÇSED için İçindekiler Tablosu  

Dünya Bankası Kategori A ÇSED Belgesinin İçindekiler Tablosu. 

Kategori A projeleri ve bazı Kategori B projeleri için bir Çevresel ve Sosyal Etki 

Değerlendirmesi (ÇSED) raporu, bir projenin önemli çevresel sorunlarına odaklanır. 

Raporun kapsamı ve ayrıntı düzeyi, projenin potansiyel etkileriyle orantılı olmalıdır. 

Dünya Bankasına sunulan rapor ve yönetici özeti İngilizce olarak hazırlanmalıdır.  

Rapor aşağıdaki öğeleri içermelidir (gösterilen sırada olması gerekmez):  

(a) Yönetici özeti. Önemli bulguları ve önerilen eylemleri kısaca tartışır.  

(b) Politika, yasal ve idari çerçeve. ÇD'nın içinde yürütüldüğü politika, resmi ve idari 

çerçeveyi tartışır. Ortak finansörlerin çevresel gereksinimlerini açıklar. Ülkenin 

taraf olduğu ilgili uluslararası çevre antlaşmaları belirler.  

(c) Proje tanımı: Önerilen projeyi ve gerekli olabilecek herhangi bir destekleyici 

altyapı dahil olmak üzere coğrafi, ekolojik, sosyal ve zamansal bağlamını 

(örneğin, özel boru hatları, erişim yolları, enerji santralleri, su temini, konut ve 

hammadde ve ürün depolama tesisleri) kısaca açıklar. Herhangi bir iskan planına 

veya yerli halkın kalkınma planına olan ihtiyacı belirtir. Normalde proje sahasını 

ve projenin etki alanını gösteren bir harita içerir.  

(d) Temel veri. Çalışma alanının boyutlarını değerlendirir ve proje başlamadan önce 

beklenen değişiklikler dahil olmak üzere ilgili fiziksel, biyolojik ve sosyo-

ekonomik koşulları tanımlar. Ayrıca proje alanındaki mevcut ve önerilen 

geliştirme faaliyetlerini de hesaba katar, ancak projeyle doğrudan bağlantılı 

değildir. Veriler, proje yeri, tasarımı, işletimi veya etki azaltıcı önlemler 

hakkındaki kararlarla ilgili olmalıdır. Bu bölüm, verilerin doğruluğunu, 

güvenilirliğini ve kaynaklarını gösterir.  

(e) Çevresel ve Sosyal Etkiler. Projenin muhtemel olumlu ve olumsuz etkilerini 

mümkün olduğu ölçüde niceliksel olarak tahmin eder ve değerlendirir. Etki 

azaltma önlemlerini ve hafifletilemeyen kalan olumsuz etkileri tanımlar. Çevresel 

iyileştirme için fırsatları araştırır. Mevcut verilerin kapsamını ve kalitesini, önemli 

veri boşluklarını ve tahminlerle ilişkili belirsizlikleri belirler, tahmin eder ve daha 

fazla dikkat gerektirmeyen konuları belirtir.  

(f) Alternatiflerin analizi. Uygulanabilir alternatifleri önerilen proje sahası, 

teknolojisi, tasarımı ve işletimi ile - "projesiz" durum dahil olmak üzere - 

potansiyel çevresel etkileri açısından sistematik olarak karşılaştırır: bu etkileri 

hafifletmenin fizibilitesi; sermayeleri ve cari maliyetleri; yerel koşullar altında 

uygunlukları; ve kurumsal, eğitim ve izleme gereksinimleri. Alternatiflerin her 

biri için, çevresel etkileri mümkün olduğu ölçüde nicelendirir ve mümkün olan 

yerlerde ekonomik değerleri ekler. Önerilen belirli proje tasarımının seçilmesinin 

temelini belirtir, önerilen emisyon seviyelerini ve kirliliğin önlenmesi ve 

azaltılmasına yönelik yaklaşımları gerekçelendirir.  

(g) Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP). Etki azaltma önlemlerini, izlemeyi ve 

kurumsal düzenlemeleri kapsar.  

(h) Halkın Katılımı Kayıtları (toplantı duyurularının kopyası, sunum, katılımcı listesi, 

soru ve yanıtların özeti vb.)  

(i) Ekler  

i. ÇD raporu hazırlayanların listesi - bireyler ve kuruluşlar.  

ii. Referanslar - çalışmanın hazırlanmasında kullanılan hem yayınlanmış 

hem de yayınlanmamış yazılı materyaller.  

iii. Etkilenen kişilerin ve yerel sivil toplum kuruluşlarının (STK'lar) 

bilgilendirilmiş görüşlerini almaya yönelik istişareler de dahil olmak 

http://intranet.worldbank.org/WBSITE/INTRANET/OPSMANUAL/0,,contentMDK:20065218~isCURL:Y~pagePK:60001255~piPK:60000911~theSitePK:210385,00.html


 

FAYDALANICI EL KİTABI 2.0  
 

RSM-Beneficiary-Manual_20210223_tr Sayfa 160 (168) 

üzere kurumlar arası ve istişare toplantılarının kaydı. Kayıt, etkilenen 

grupların ve yerel STK’ların görüşlerini almak için kullanılan istişareler 

dışındaki araçları (örneğin anketleri) belirtir.  

iv. Ana metinde atıfta bulunulan veya özetlenen ilgili verileri sunan tablolar. 
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Ek 12G. Kısaltılmış İskan Eylem Planı için Rapor Formatı 

(Tüm yeni alt proje yatırımlarına başvuru için)  

1. GİRİŞ 

Bu bölüm (en azından) aşağıdaki bilgileri içermelidir:  

  

• Alt Projenin / Projenin adı ve yeri  

• Proje sponsoru  

• Proje gerekçesi ve amacı (Projenin gerçekleştirilme nedeni)  

• Proje ve (varsa) bileşenler, kurulu güç (Adet X MWe / birim), Proje için gerekli arazi 

toplam miktarı ve türü (özel / kamu) vb. hakkında kısa bilgi.   

• Bu özel sahanın seçilme nedenleri.   

2. POTANSİYEL ETKİLER VE ETKİLENEN KİŞİLER 

2.1. PROJENİN ETKİLERİ 

• Proje ve / veya bileşen (ler)i ne tür etkilere sebep olacaktır?  

• Bu etkiler geçici mi yoksa kalıcı mı?  

• Arazi için edinim türleri neler olacak; kalıcı, geçici, irtifak hakkı, kiralama vb. Geçim 

kaynakları üzerinde beklenen etkiler var mı? Yoksa sadece arazi mi?  

2.2. Projeden Etkilenen Kişiler (PAP) 

• PAP kimdir?   

• Nasıl ve ne şekilde etkilenirler?  

• PAP arasında hassas gruplar (kadınlar, yaşlılar, gençler vb.) var mı? Öyleyse, hassas 

gruplar hakkında bilgi verin.   

2.3. UYGUNLUK KRİTERLERİ 

Uygunluk bilgileri   

3. YASAL ÇERÇEVE VE BOŞLUK ANALİZİ 

3.1. ARAZİ EDİNİMİNE İLİŞKİN ULUSAL KANUNLAR VE PROSEDÜRLER 

Ulusal hukuk hakkında kısa bilgi (yalnızca Proje için geçerli olan ilgili kanunlar / 

düzenlemeler)  

3.2. OP 4.12 KAPSAMINDA Dünya Bankası POLİTİKALARI VE GEREKLİ ÖNLEMLER 

Dünya Bankası Politikalarının Özeti ve OP 4.12  

2.3. BOŞLUK ANALİZİ 

Arazi edinim sürecini düzenleyen aşırı veya yetersiz düzenlemelerin sunulması ve bunların 

üstesinden gelmek için çareler.  

4. UYGULAMA, TAZMİNAT VE DİĞER YARDIMLAR 

Arazi edinim sürecinin özeti: 

• Süreçten kim sorumlud?  

• Arazi nasıl edinilecek? (Mevzuat ve yukarıda verilen proje bilgileri - ana yatırım ve varsa 

bileşenleri uyarınca)  
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• Süreç ne zaman başlayacak, hangi işlemlerden sonra tamamlanacak?  

• Ne tür taşınmazlar kime tazmin edilecek? (Yetki matrisinde belirtin)  

• Geçim kaynaklarını eski haline getirmek için herhangi bir ek önlem olacak mı? (Yetki 

matrisinde belirtin)  

Yetki Matrisi 

Proje 

Bileşeni 

Projenin 

Etkileri 

Etkilenen Kişi 

Kategorisi 
Hak Ek Hükümler 

     

     

     

     

     

 

5. İSTİŞARE VE KATILIM 

İzlenecek danışma sürecinin açıklaması:  

• İstişarelerin amacı  

• İstişarelerin yürütülmesinden sorumlu taraf   

• PAP ve diğer paydaşları bilgilendirmek için kullanılacak kanallar veya araçlar  

• İstişare sıklığı  

• Hassas grupların dahil edilmesine yönelik önlemler (varsa)   

6. ŞİKAYET GİDERME MEKANİZMASI 

Şikayet giderme mekanizmasının (ŞGM) açıklaması:  

• Bir ŞGM'nin gerekçesi  

• ŞGM'nin yönetiminden sorumlu taraf / kişi (ler)  

• Kullanılacak araçlar / yöntemler   

• Örnek şikayet kayıt formları ve şikayet kapatma formları 

7. İZLEME UYGULAMA & RAPORLAMA  

• RAP için izleme ve kapatma düzenlemelerini açıklayın.  

• İzleme sistemini, performans izleme, üçüncü şahıslar tarafından harici izleme (gerekirse) 

gibi Dünya Bankası belgelerine uygun olarak tanımlayın.    

• Raporlama sıklığını ve izleme planının temel unsurlarını açıklayın.  

• Faydalanıcı geri bildirim göstergeleri dahil raporların içeriğini açıklayın.  

8. ZAMAN ÇİZELGESİ VE BÜTÇE  

Uygulamanın ana sorunlarını listeleyin ve gerçekleştirilmesi için ilgili kutuları renklendirin.  

 2020 2021 2022 2023 

Temel 
Uygulama 
Sorunları 

Q
1

 

Q
2

 

Q
3

 

Q
4

 

Q
1

 

Q
2

 

Q
3

 

Q
4

 

Q
1

 

Q
2

 

Q
3

 

Q
4

 

Q
1

 

Q
2

 

Q
3

 

Q
4
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Acil durumlar da dahil olmak üzere tüm arazi edinimi ve iskan faaliyetlerine ilişkin mali sorumluluk 

ve yetkiyi gösteren İskan Eylem Planı (RAP) bütçesini sağlayın.  

Uygun olduğu şekilde bütçe kalemlerini ekleyin veya kaldırın, lütfen maliyetlerin tahmini götürü 

rakamları olduğunu ve bağlayıcı olmadığını unutmayın. 

İskan Eylem Planı (RAP) bütçesi 

Bütçe Öğesi Beklenen Maliyet 

İzin / Ruhsat Maliyetleri   

Tazminat Ödemeleri   

Ek Sosyal Destek ve İskan Yardımı Maliyetleri  

İzleme Maliyeti   

Beklenmedik Durumlar   

TOPLAM BÜTÇE  
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Ek 12H. Nihai Sosyal İnceleme Formatı   

Jeotermal Enerji Santrali Arama Aşaması Operasyonları için Nihai Arazi Kullanımı / Arazi Edinimi 

Denetimi  

1. Projenin tanımı 

Projenin genel tanımı ve proje alanının tanımlanması (En azından aşağıdakileri içermelidir) 

• Alt Proje ve Proje Sponsorunun Adı ve Yeri  

• Proje bileşenleri (lütfen arama sırasında arazi gerektirecek kuyular dışında başka 

bileşenlerin olup olmadığını belirtin) 

2. Projenin arazi bazlı etkileri ve etkilenen PAPlar / gruplar 

Aşağıdakilerin kısa değerlendirmesi:  

• Seçilen arazinin neden kiralandığını veya edinildiğini açıklayan, yer değiştirmeye neden 

olan arama sırasındaki proje bileşenleri veya faaliyetlerini belirtin; (kamulaştırma yoluyla 

edinilen herhangi bir arazi varsa lütfen tabloda ayrıca belirtin)   

Tablo 42 - Arazi edinimine konu olan parsel ve PAP'larınn sayısı 

Bileşen 

Kalıcı Geçici 
Toplam 

Satın alınan Kiralık 

Parsellerin 

sayısı 

PAP'ların 

sayısı 

Parsellerin 

sayısı 

PAP'ların 

sayısı 

Parsellerin 

sayısı 

PAP'ların 

sayısı 

X Kuyusu       

Y Kuyusu       

Diğer Bileşenler  

(varsa) 
   

 
  

Toplam       

 

• Projenin arazi edinimi gereksinimlerinden etkilenen PAP'ların ve toplulukların profili (varsa, 

hassas grupların tanımı dahil) 

• Arazi ediniminin kapsamı ve ölçeği ile yapılar ve diğer sabit varlıklar (varsa) üzerindeki 

etkileri; 

• Arazi veya doğal kaynakların kullanımı veya bunlara erişim konusunda proje tarafından 

getirilen kısıtlamalar; 

• Yerinden edilmeyi önlemek veya en aza indirmek için düşünülen alternatifler ve bunların 

neden reddedildiği; ve  

• Arazi alımı ve arazi kullanımının önemli tarihleri (kira sözleşmelerinin başlangıç ve bitiş 

tarihleri, edinim süreci (varsa))  

3. Uygulamalı arazi kullanımı / arazi edinimi yaklaşımı 

Araziyi kullanmak / elde etmek için sponsor tarafından benimsenen yaklaşım ve alınan önlemler. 

En azından aşağıdakilere ayrıntı vermelidir. 

• Arazi edinimi için kamu yararı kararı gibi alınan kararlar 

• Kiralık araziler için yapılan düzenlemeler veya İstekli Alıcı / İstekli Satıcının (İAİS) 

uygulamaları - kuyunun başarısız olması durumunda lütfen kiralama koşulları, süresi ve 

eski haline geri getirme koşulları hakkında bilgi verin  

• Herhangi bir arazi kamulaştırma yoluyla alınırsa, ulusal hukukun uygulanması (normal 

edinim süreci, acil kamulaştırma) 

• Yetki Matrisi (Yalnızca kamulaştırma varsa. Kiralama düzenlemeleri veya İAİS 
uygulamaları yoluyla arazi kullanımı bir Yetki Matrisi gerektirmez) 
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Tablo 43 -Yetki Matrisi 

Proje 

Bileşeni 
Projenin Etkileri 

Etkilenen Kişi 

Kategorisi 
Hak 

Ek 

Hükümler 

     

 

• Tazminatı belirlemek için uygulanan değerleme yöntemi (ödemelerin ikame maliyetinden 

yapıldığına dair gerekçeler dahil, cari piyasa fiyatlarını göstermek için karşılaştırmalı 

tablolar ve İAİS uygulamaları sırasında ödenen tazminatı kullanın) 

• Tazminat düzenlemeleri ve ödemeleri (ödemelerin nasıl ve ne zaman yapıldığına, işlemin 

ne zaman sonuçlandığına ilişkin bilgiler) 

• Geçim kaynağı kaybını eski haline getirmek için alınan ek önlemler (sponsorun yürüttüğü 

herhangi bir CSR faaliyetleri dahil)  

 

4. Yapılan halkı bilinçlendirme ve katılım faaliyetleri 
• Sponsorun paydaş katılım stratejisi (bir SEP projesi var mı?) 
• Projeden Etkilenen İnsanlar (PAP) da dahil olmak üzere paydaşlarla etkileşim kurmak için 

belirlenmiş tüm personel 

• Güncel olarak gerçekleştirilen tarihler ve amaçlar ile istişareler 
 

5. Projenin şikayet giderme stratejisi 
• Sponsorun şikayet yönetimi (işleyen bir ŞGM projesi var mı?)  
• Sponsor tarafından şikayetlerin toplanması için kullanılan araçlar / yöntemler 

• Güncel alınan şikayetler (şikayetlerin konusu ve sayısı, açık veya çözülmüş, cinsiyete göre 

ayrıştırılmış)  
 

6. Uyumsuzluklar ve önerilen teklifler 
• Geçerli ulusal yasalara veya Banka'nın OP 4.12'sine herhangi bir uyumsuzluk 

• Dikkate alınması gereken öneriler ve düzeltici eylemler   
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Ek 12I. Tam İskan Eylem Planı için Rapor Formatı  

(Arazi edinim etkilerinin geliri önemli ölçüde etkilediği, fiziksel iskan gerektirdiği veya toplu olarak 

200 veya daha fazla kişiyi etkilediği tüm durumlarda, istemsiz iskanla ilgili Dünya Bankası 

belgelerinde belirtilen RAP ayrıntılarının kapsamı ve seviyesi doğrultusunda kullanılacaktır)  

1. GİRİŞ 

• Projeyi kısaca tanımlayın.  

• İlgili tesisler (varsa) dahil olmak üzere proje bileşenlerini listeleyin.  

• Arazi edinimi ve iskan gerektiren proje bileşenlerini tanımlayın; arazi edinimi ve iskan 

hakkında genel tahminler verin.  

• Arazi edinim etkilerini gösteren tarama formundan proje saha planını veya haritasını 

ekleyin.  

• Arazi mülkiyetini, arazi kullanım haritasını Ek olarak ekleyin  

2. İSKANI EN AZA İNDİRME  

İnsanların fiziksel veya ekonomik yerinden edilmelerini en aza indirmek için yapılan tüm tasarım 

değişikliklerini belirtin.    

3. SAYIM, ENVANTER VE SOSYO-EKONOMİK ARAŞTIRMALAR 

• Etkilenen kişiler / aileler veya işletmeler için gelir akışları üzerindeki etkilere uygun 

çözümler geliştirmek için gereken ek sosyo-ekonomik verileri sağlayın.   

• Envanter veya Proje için edinilecek sabit varlıklar hakkında kısa bir açıklama yapın, ek 

olarak söz konusu envanterlerin (varsa) tam bir listesini sağlayın. 

• Hassas kişilerin veya özel yardıma ihtiyaç duyan kişilerin vakalarını belirleyin.    

4. YASAL ÇERÇEVE 

4.1. ARAZİ EDİNİMİNE İLİŞKİN ULUSAL KANUNLAR VE PROSEDÜRLER 

Ulusal hukuk hakkında kısa bilgi (yalnızca Proje için geçerli olan ilgili kanunlar / düzenlemeler)  

4.2. OP 4.12 KAPSAMINDA Dünya Bankası POLİTİKALARI VE GEREKLİ ÖNLEMLER 

Dünya Bankası Politikalarının Özeti ve OP 4.12  

4.3. BOŞLUK ANALİZİ 

Arazi edinim sürecini düzenleyen aşırı veya yetersiz düzenlemelerin sunulması ve bunların 

üstesinden gelmek için çareler.  

5. İSKAN SAHALARI 

Araziye karşılık arazi verilmişse, alınan araziden elde edilen gelir kaybının telafi edilmesi için yer, 

büyüklük, kapasite ve ikame arazinin göze çarpan özelliklerinin ayrıntılarını sağlayın. Değilse, 

başlığı kaldırın.   

6. HAK SAHİPLİĞİ VE GELİRLERİN DÜZELTİLMESİ 

• Etkilenen tarafla ilgili sosyo-ekonomik verileri kullanarak, sağlanan gelir restorasyon 

çözümlerini tanımlayın.  

• Ek ekonomik rehabilitasyon önlemlerini açıklayın; geçiş ve taşınma ödenekleri, geçici 

barınma veya diğer önlemler gibi.   

• Hassas kişilere veya hanelere verilen özel yardımı açıklayın.     
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• Etkilenen yapılar, arazi, ağaçlar veya diğer varlıklar için kullanılan değerleme yöntemini 

açıklayın,  

o (OP 4.12'nin kaybedilen varlıkların ikame maliyetini sağladığını hatırlayın).    

• Bir matris formunda sağlanan her türlü etki ve yetkiyi özetleyin; (aşağıda verildiği gibi). 

Tablo 44 - Yetki Matrisi 

Proje 

Bileşeni 

Projenin 

Etkileri 

Etkilenen Kişi 

Kategorisi 

Hak Ek Hükümler 

     

     

     

     

     

 

7. KURUMSAL DÜZENLEMELER 

İskan Eylem Planı (RAP)'nın hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak için sorumlu kurum (lar)ı 

ve proje düzeyindeki kurumsal düzenlemeleri açıklayın.   

8. KATILIM VE İSTİŞARE 

• RAP'ın hazırlanması ve uygulanmasında paydaşları ve istişare sürecini ve paydaş katılımını 

açıklayın.   

• Kayıtları tutun ve etkilenen taraflarla istişareleri özetleyin: temel sorunlar, nasıl ele 

alınacağı vb. Ayrıca geri bildirim göstergelerini de bildirin.  

• Yerel paydaşlarla açık iletişim sağlamak için düzenlemeleri (personel, saha ofisleri, vb.) 

tanımlayın.  

9. ŞİKAYETLERİN GİDERİLMESİ 

• Arazi edinimi, iskan veya yerel topluluk üzerindeki diğer proje etkileriyle ilgili şikayetleri 

kaydetme ve ele alma sürecini açıklayın.  

• Kısa sürede makul bir yanıtla bu sürecin maliyetsiz olmasını sağlayın.   

• Şikayetlerin çözümüne karşılıklı olarak saygı duyulan bağımsız bir üçüncü tarafı dahil 

edin.  

• Örnek şikayet kayıt formları ve şikayet kapatma formları hazırlayın 

• Ortaya çıkan tüm şikayetlerin veya sorunların ve etkilenen tarafların hukuk 

mahkemelerine başvurmasını en aza indirmek için nasıl çözüldüğünün veya yönetildiğinin 

kayıtlarını tutun, ayrıca Faydalanıcı geri bildirim göstergelerini de bildirin.   

10. İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

• RAP için izleme ve kapatma düzenlemelerini açıklayın.  

• İzleme sistemini, performans izleme, üçüncü şahıslar tarafından harici izleme gibi Dünya 

Bankası belgelerine uygun olarak tanımlayın.    

• Raporlama sıklığını ve izleme planının temel unsurlarını açıklayın. 

• Faydalanıcı geri bildirim göstergeleri dahil raporların içeriğini açıklayın.  

11. UYGULAMA TAKVİMİ VE BÜTÇE 

İskan Eylem Planı (RAP)'nın uygulanmasındaki kronolojik adımları listeleyin; inşaat işlerinden 

önce hakların verilmesini sağlayın.  
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Tablo 45 - Uygulama programı 

 2020 2021 2022 2023 

Temel 

Uygulama 
Sorunları 

Q
1

 

Q
2

 

Q
3

 

Q
4

 

Q
1

 

Q
2

 

Q
3

 

Q
4

 

Q
1

 

Q
2

 

Q
3

 

Q
4

 

Q
1

 

Q
2

 

Q
3

 

Q
4

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

Acil durumlar da dahil olmak üzere tüm arazi edinimi ve iskan faaliyetlerine ilişkin mali sorumluluk 

ve yetkiyi gösteren İskan Eylem Planı bütçesini sağlayın.  

Uygun olduğu şekilde bütçe kalemlerini ekleyin veya kaldırın, lütfen maliyetlerin tahmini götürü 

tutarları olduğunu ve bağlayıcı olmadığını unutmayın.  

Tablo 46 - RAP bütçesi 

Bütçe Öğesi Beklenen Maliyet 

İzin / Ruhsat Maliyetleri   

Tazminat Ödemeleri   

Ek Sosyal Destek ve İskan Yardımı Maliyetleri  

İzleme Maliyeti   

Beklenmedik Durumlar   

TOPLAM BÜTÇE  

 

 

 

  


