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KISALTMALAR 

AKM  : Askıda Katı Madde 
ATLAS  : ATLAS Petrol Gaz İthalat İhracat ve Pazarlama Ticaret Anonim Şirketi 
BOİ  : Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı 
BOTAŞ  : Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. 
CBS  : Coğrafi Bilgi Sistemleri 
cm  : Santimetre 
CTP  : Cam Elyaf Takviyeli Plastik 
ÇED  : Çevresel Etki Değerlendirmesi 
ÇINAR  : ÇINAR Mühendislik Müşavirlik A.Ş. 
ÇO  : Çözünmüş Oksijen 
ÇŞB  : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ÇYP  : Çevresel Yönetim Planı 
DSİ  : Devlet Su İşleri 
DSÖ  : Dünya Sağlık Örgütü 
DT  : Depolama Tankı 
Eİ  : Elektriksel İletkenlik 
EİH  : Enerji İletim Hattı 
EPDK  : Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 
GDGP  : Doğal Gaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi 
GH  : Geçiş Hakkı 
GYD  : Doğal Gaz Yeraltı Depolama 
GYD Projesi: Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi 
Ha  : Hektar 
HAZID  : Tehlike Tanımlaması 
HAZOP  : Tehlike ve İşletilebilirlik 
hm³  : hektometreküp 
İSG  : İş Sağlığı ve Güvenliği 
İSGÇ  : İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre 
KİSGÇ  : Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre 
KKD  : Kişisel Koruyucu Donanım 
Km  : Kilometre 
KN  : Kilometre Noktası 
kW  : Kilowatt 
m  : Metre 
LNG  : Sıvılaştırılmış Doğal Gaz 
N/A  : Uygulanamaz 
NCR  : Uygunsuzluk Raporu 
OHSAS  : İş Sağlığı ve Güvenliği Değerlendirme Sistemleri 
ÖÇK  : Özel Çevre Koruma Bölgesi 
PEİ  : Projeden Etkilenen İnsanlar 
pH  : Hidrojen Kuvveti 
Pİ  : Pompa İstasyonu 
PM  : Partikül Madde 
SED  : Sosyal Etki Değerlendirmesi 
STÖ  : Sivil Toplum Örgütü 
TÇKM  : Toplam Çözünmüş Katı Madde 
TS  : Türk Standardı 
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1. GİRİŞ 

Bu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu, Doğalgaz Yeraltı Depolama 
Genişleme Projesinin (GSEP) muhtemel çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirme 
amacıyla ÇINAR tarafından hazırlanmıştır.  Planlanan proje, yakın tarihte işletmeye alınmış 
olan aynı bölgedeki mevcut depo projesinin kapasitesini artıracaktır.  Doğalgaz Yeraltı 
Depolama Projesi (UGS Projesi) olan mevcut proje de WB kaynakları tarafından finanse 
edilmekte ve bir ÇED raporu bulunmaktadır. Buna ek olarak, ÇINAR tarafından, mevcut 
proje için ÇED takip hizmetleri sunulmaktadır ve bu nedenle bu ÇED'in takip verilerinden 
değerli girdiler bulunmaktadır. ÇINAR ayrıca ulusal ÇED Yönetmeliği gerekliliklerini yerine 
getirmek üzere Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi için bir Çevresel Etki 
Değerlendirme raporu düzenlemiş ve 10 Mart 2017 tarihinde Türkiye Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının "ÇED pozitif" kararını alınmıştır.  

1.1. Projenin Arka Planı 

Yeraltı doğal gaz depoları, Türkiye'de önemli bir konu olarak ele alınmaktadır ve yeraltı 
deposu, hızla artan gaz sarfiyatına bağlı olarak pik gaz talebini etkin bir şekilde dengelemek 
için gerekmektedir. Artan talebe paralel olarak, çeşitli projeler geliştirilmektedir. Konut 
sektöründe doğal gaza olan artan talebe göre gelecekte gerçekleşebilecek mevsimsel 
dalgalanmaların bu planlı projeler ile önlenmesi amaçlanmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, 
yeraltı doğal gaz depolama projeleri ile aşağıdakiler amaçlanmaktadır;     

 Arz güvenliğinin sağlanması (mevsimsel, günlük ve saatlik değişimlerin 
düzenlenmesi), 

 Sistem düzenlemesinin sunulması (talep ve arz boşlukları),  

 Fiyatlardaki dalgalanmaların kontrol edilmesi (pik talep dönemlerinde düzenleme),   

 Olası arızaları için karşı önlemlerin alınması ve  

 Depolama tesisi yükümlülüğünün karşılanması.   

Yukarıda bahsi geçen depolama tesisi yükümlülüğü kapsamı içerisinde, ülke içerisinde ithal 
edilen doğal gazın %10'unun 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu tarafından gerekli 
görülen şekilde depolanması şartı bulunmaktadır. Bu kısım, Avrupa Birliği standartlarında 
%20'dir. Bu bağlamda, ülkemizdeki doğal gaz piyasasının %90'ını elinde bulunduran 
BOTAŞ, ilk aşamada ithal edilen fazın %10'unun depolanması için çalışmaktadır.  
Türkiye'nin doğal gaz sarfiyat miktarı ve mevcut depolama kapasitesi ile ilgili istatistikler 
incelendiğinde, Türkiye'nin, 4646 sayılı Kanun ve Avrupa Birliği standartlarına göre olması 
gereken depolama değerlerinin 2014 itibariyle altında olduğu görülmektedir.  

Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi (GSEP) kapsamında, 12 depodan oluşan 
mevcut tesise ek olarak 5 milyar Nm3 kapasiteye sahip 48 depo, 1 yüzey tesisi ve 1 doğal 
gaz branşman hattı, ana ünitelerin kapsamı içerisinde planlanmış, ayrıca yardımcı üniteler 
olarak bir su hattı, tuzlu su tahliye hattı, kuyular arasında bağlantı hatları pompa istasyonları, 
su depolama tankları ve beton tesisleri kurulması planlanmıştır.  Tesis ihtiyaçlarına ve 
değişen şartlara bağlı olarak bahsi geçen yardımcı ünitelerin sayılarında artış veya azalma 
olabilir. Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi (UGS Projesi) ve Doğalgaz Yeraltı Depolama 
Genişleme Projesi (GSEP) alanları Şekil 1.1.1'de gösterilmiştir.  
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Şekil 1.1.1. Mevcut UGS Projesi ve GSEP Proje Alanları 
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UGS Projesine ek olarak;  

- 5 milyar Nm3 depolama kapasitesine sahip 48 (8 yedek dahil) depo (mağara), 
- 1 yüzey tesisi, 
- 1 doğal gaz branşman hattı,  
- 1 tatlı su hattı,  
- 1 tuzlu su tahliye hattı,  
- Kuyular arasında bağlantı hatları, 
- Erişim Yolları (nihai tasarımdan sonra gerekirse), 
- Enerji iletim hatları, 
- 3 pompa istasyonu, 
- 5 su depolama tankı  

Aksaray İlinin Sarıyahşi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil, Merkez ve Sultanhanı ilçeleri; Konya İlinin 
Emirgazi İlçesi ile Ankara İlinin Evren İlçesinde, belirlenmiş proje alanı olarak 
oluşturulacaktır.  

1.2. Amaç 

Bu raporda, GSEP sırasında yukarıda belirtilen ünitelerin inşası, sondajı, eritme ve yardımcı 
faaliyetlerinin bir sonucu olarak gerçekleşecek çevresel ve sosyal etkileri değerlendirme 
amaçlanmıştır.  Buna ek olarak, bu etkilerin en aza indirilmesi ve/veya etkilerin pozitif hale 
getirilmesi ile ilgili öneriler raporda incelemeler, değerlendirmeler ve analizler sonrasında 
yapılacaktır.  

Bu raporun amaçları aşağıdaki gibi listelenebilir: 

- UGS Projesinin kapasite artış işlerinin açıklanması,  
- Proje bölgelerinde çevresel ve sosyal özelliklerin tanımı, 
- Aynı proje soruşturmaları ve tecrübe edilen çalışmalara paralel olarak proje 

bölgelerindeki çevresel etkilere neden olabilecek olası faktörler hakkında çalışmalar,  
- Proje çalışmaları sırasında proje alanları etrafında mevcut sosyal duruma etkiler ve 

muhtemel çevresel etkilerin sonuçlarının açıklaması, 
- Olumsuz çevresel ve sosyal etkilerin azaltılmasına dair öneriler, 
- Pozitif çevresel ve sosyal etkilerin artırılması için planlanan işlerin açıklaması, 
- Proje çalışmaları sırasında çevresel ve sosyal etkiler için alınacak gerekli önlemlerin 

açıklaması, 
- Elde edilen ve oluşturulan temel verilerin açıklaması, 
- Yapılan analiz ve ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, 
- Proje çalışmaları sırasında sağlık ve güvenlik şartlarının tanımı ve  
- Sosyal soruşturma çalışmalarının sonuçlarının değerlendirilmesi.  

1.3. Kapsam 

Bu ÇSED Raporu, ulusal ve uluslararası kanunlara uygunluğu sağlayarak faaliyet alanının 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) yaklaşımı ile ilgili olarak incelenmesini 
kapsamakta (uluslararası anlaşmalar, WB Operasyonel Politikaları, WB EHS Kılavuzları vb.) 
ve ayrıca aşağıda sunulan başlıklar altında proje alanında ve çevresinde gerçekleştirilecek 
inşaat, sondaj, eritme ve işletme faaliyetlerinin çevresel etkilerinin incelenmesi, takibi ve 
değerlendirmesini kapsamaktadır; 
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- Toprak Yönetimi 
- Hava Kalitesi Yönetimi 
- Atık/Tehlikeli Atık Yönetimi 
- Atık Su Yönetimi 
- Su Yönetimi 
- Gürültü Yönetimi 
- Kimyasal ve Tehlikeli Malzeme Yönetimi 
- Tuzlu Su Yönetimi 
- Formasyon Atıkları ve Sondaj Çamur Yönetimi 
- Flora - Fauna Yönetimi 
- Kamu Sağlığı, Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetimi 
- Ekolojik Restorasyon ve Eski Hale Getirme Yönetimi ve 
- Sosyal Değerlendirme ve Yönetim 

1.4. Materyal ve Yöntem 

GSEP'in çevresel ve sosyal etki değerlendirmesini gerçekleştirirken, literatür incelemesi, 
UGS Projesinin devam eden izleme çalışmalarından takip verileri ve saha araştırma verileri, 
projelerin ESIA çalışma alanı içerisindeki etkilerini değerlendirmek için kullanılmıştır. Daha 
spesifik olmak gerekirse, devam eden takip faaliyetleri, farklı profesyonel disiplinlerden geniş 
bir uzman yelpazesi barındırmaktadır (Çevre Mühendisi, Flora ve Fauna Uzmanları, Jeoloji 
ve Hidrojeoloji Mühendisi, Ziraat Mühendisi, Peyzaj Mühendisi ve Sosyolog) ve toplanan 
kapsamlı veriler GSEP'in ESIA'sının hazırlanmasında kullanılmıştır. 

Projeden etkilenecek alanı belirlemek için projenin çevresel, ekonomik ve sosyal etkileri 
mutlaka holistik bir şekilde değerlendirilmelidir. Bu etkilerin bazıları doğrudan olurken 
diğerleri dolaylıdır. "Proje Etki ve Araştırma Alanı", hava kalitesi, gürültü, flora, fauna, tarım 
ve orman alanları vb faktörler dikkate alınarak seçilmiştir. Her iki parametre 
değerlendirilirken, etki alanı 48 yeni mağara için 250 metre olarak ve boru hatları ile yüzey 
tesisleri için de 250 metre olarak belirlenmiştir. 

Etki alanı çalışmaları gerçekleştirildiği alanlar aşağıda belirtilmektedir: planlanan boru hatları 
(tatlı su hattı, tuzlu su tahliye hattı, doğalgaz branşman hattı), yüzey tesisleri ve doğalgaz 
yeraltı depolama (UGS) sahaları, pompa istasyonları ve depolama tankları (PS-ST) (yapımı 
devam eden olan tesisler ve birimler dâhil olmak üzere Ek 2'de sunulan 1/25.000 ölçekli 
topoğrafik haritada belirtilen il sınırları içerisinde). 

Floristik araştırmalar, ofis (masa başı) ve arazi araştırmaları olmak üzere iki aşamada 
gerçekleştirilmiştir. Ofis araştırmaları kapsamı içerisinde, bu alanda daha önce flora uzmanı 
tarafından araştırılan, Tuz Gölü Havzası ile ilgili arazi araştırmalarından ve UGS Projesinin 
ÇED Raporunda bahsi geçen flora türlerini içeren bitki listelerinden alınan ve projenin etki 
alanında öneme sahip olan hassas noktaların verileri kontrol edilmiş ve listeler 
güncellenmiştir. 

Arazi araştırmalarında, türler tanımlanamadığından ve saha üzeri, doğrulama, bir vejetasyon 
dönemi olmadığından dolayı yapılamadığı için, bitki türleri listesindeki türlerin ofis 
araştırmalarında güncellendiği alanlar gözlenmiş ve ayrıca bu raporda bahsi geçen 
Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin kesişme noktaları da dikkate alınmıştır.  
Potansiyel etkiler belirlenmiş ve bu raporun flora bölümünde alınması gereken önlemler 
verilmiştir. ÇINAR tarafından gerçekleştirilecek takip araştırmalarına katılacak Flora 
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Uzmanları tarafından daha kapsamlı bir flora türleri analizi gerçekleştirilecek ve belirli 
aralıklarla BOTAŞ'a raporlar sunulacaktır. 

Buna ek olarak, planlanan GSEP'in proje alanlarının sayısallaştırılması, ÇINAR'ın Coğrafi 
Bilgi Sistemleri (GIS) tarafından hazırlanan KMZ dosyaları ve topografik haritaların kullanımı 
ile elde edilmiştir ve bu yolların tamamı bireysel olarak topografik haritalarda işaretlenmiştir. 

1.5. Projenin Gerekçesi 

Bugünlerde, nüfus artışının neden olduğu enerji talebi artışının ve buna göre artan doğal gaz 
kullanımının bir sonucu olarak, yer altı doğal gaz depolama ve kullanımı Türkiye için büyük 
bir öneme sahiptir.  Artan talebe paralel olarak, çeşitli projeler geliştirilmiştir.  Konut 
sektöründe doğal gaza olan artan talebe göre gelecekte gerçekleşebilecek mevsimsel 
dalgalanmaların bu planlı projeler ile önlenmesi amaçlanmaktadır. 

Yer Altı Gaz Depolama Projesinin Durumu 

Yukarıda belirtilen işler çerçevesinde, boru hatlarının (tatlı su hattı, tuzlu su tahliye hattı, gaz 
hatları) ve yüzey tesisleri ile yardımcı ünitelerin inşası tamamlanmış ve 12 UGS sahasının 
sondaj çalışmaları bitmiştir. UGS sahalarının mevcut durumu aşağıda verilmiştir; 

- İlk 6 UGS sahası kapsamında 5 mağara için eritme çalışması tamamlanmıştır: 

o 3 mağara için gaz deposu tamamlanmış ve 

o 2 mağara için gaz depolama çalışmaları devam etmektedir. 

- İlk 6 UGS sahası kapsamında 1 mağara için eritme çalışması devam etmektedir. 

- İlk 6 UGS sahası kapsamında 4 mağara için eritme çalışması devam etmektedir. 

- İkinci 6 UGS sahası kapsamında eritme işlemi için 2 UGS sahası hazırlanmaktadır. 



DOĞALGAZ YERALTI DEPOLAMA GENİŞLEME PROJESİ 

ÇEVRESEL İZLEME VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ İŞLERİ 

 

Belge Başlığı: 

 
DOĞALGAZ YERALTI DEPOLAMA 

GENİŞLEME PROJESİ  

Rev. 0 YÖNETİCİ ÖZETİ Sayfa 11 / 42 

 

2. YASAL ÇERÇEVE 

GSEP'in inşaat ve işletme aşamaları, çok sayıda ulusal ve uluslararası kanun ve 
yönetmeliğe kesin uygunluk içerisinde gerçekleştirilecektir.  

Nihai ÇED Raporunun oluşturulduğu tarihten bu yana Bakanlıkta gerçekleştirilen yasama 
tadilleri ve yapısal değişiklikler ve bu değişiklikler ve proje arasındaki etkileşimler ile inşaat 
ve işletme dönemleri sırasında kesinlikle uyulacak olan politikalar ve yasal çerçeve ile ilgili 
detaylar aşağıda değerlendirilmiştir.  

2.1. Türk Çevre Yasaları 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, diğer bakanlıkların yanı sıra ilgili kurum/kuruluşlar, devlet ve 
sivil kurumlar (STÖ) ile yakın işbirliği içinde çalışmaktadır. Türkiye'deki kurumsal yeniden 
yapılanmanın sonrasında, çevre yönetiminden yetkili olan çevre örgütleri ve bakanlıklar 
aşağıda verilmiştir:  

 Sağlık Bakanlığı  

 Kültür ve Turizm Bakanlığı 
o Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
o Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 
o Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 
o Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 

 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
o Maden İşleri Genel Müdürlüğü 
o Mineral Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü 
o Elektrik Üretim Anonim Şirketi  
o Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi  
o Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi 

 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
o Karayolları Genel Müdürlüğü 

 Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
o Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
o Su Yönetimi Genel Müdürlüğü  
o Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 

2.1.1. Türkiye'deki Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Prosedürü 

Türkiye'de Çevresel Etki Değerlendirmesi hakkında İlk Yönetmelik 07/02/1993 tarihli ve 
21489 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yönetmelik daha sonra 23/06/1997, 
06/06/2002 ve 16/12/2003'te gözden geçirilmiştir. ÇED Yönetmeliğinin son versiyonu 
25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu yönetmeliğin amacı, 
ÇED süreci boyunca uyulacak idari ve teknik prosedürler ile ilkeleri düzenlemektir. 

2.2. Türkiye Tarafından Kabul Edilen Uluslararası Anlaşmalar 

Türkiye, çevreyi ve biyo-çeşitliliği korumak için birçok uluslararası anlaşma ve sözleşmeyi 
imzalamıştır. Bu projenin bir parçası olarak uyulması gereken önemli uluslararası anlaşmalar 
aşağıda listelenmiştir:  
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 4177 sayılı ve 29/08/1996 tarihli Kanun tarafından onaylanan ve 27/12/1996 tarihli ve 
22860 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Biyo-Çeşitlilik Anlaşması”,  

 20/06/1996 tarihli ve 22672 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Vahşi Hayvanlar ve 
Bitkilerin Nesli Tükenmek Üzere Olan Türlerinin Uluslararası Ticareti Hakkında 
Anlaşma",  

 84-7601 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı tarafından onaylanan 09/01/1984 tarihli ve 
18318 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Avrupa'da Doğal Yaşamın ve Yaşam 
Alanlarının Korunmasına Dair Anlaşma" (BERN KONVANSİYONU), 

 94/5434 sayılı ve 15/03/1994 tarihli Bakanlar Kurulu kararı tarafından onaylanan ve 
17/05/1994 tarihli ve 21937 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Sulak Alanların 
Korunmasına Dair Konvansiyon (RAMSAR Konvansiyonu),  

 797 sayılı ve 01/12/1996 tarihli Kanun tarafından onaylanan ve 17/12/1996 tarihli ve 
12480 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan "Kuşların Korunmasına Dair Uluslararası 
Konvansiyon",  

 14 Şubat 1983 tarihli ve 17959 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Dünya Kültür ve 
Tabiat Mirasının Korunmasına Dair Konvansiyon".  

Biyo-Çeşitlilik Konvansiyonu, CITES, BERN, RAMSAR Konvansiyonları ve Kuşların 
Korunmasına Dair Uluslararası Konvansiyona uyularak bu türlerin korunması ve gelecek 
nesilleri aktarılması sağlanacaktır.  

Buna ek olarak, GSEP'in ESIA Raporu, Dünya Bankası İşletme Politikası / Banka 
Prosedürlerinde kategorize edilen çevresel değerlendirme, doğal yaşam alanları, kültürel 
kaynaklar, baraj güvenliği, gönülsüz yeniden yerleşim gibi politikaların kapsamında 
hazırlanmıştır. Proje etkileri, aşağıda belirtilen Dünya Bankası tarafından uygulanan ana 
politikalara göre raporda açıklanmıştır; 

 OP 4.01 – Çevresel Değerlendirme 

 OP 4.04 – Doğal Yaşam Alanları 

 OP 4.11 – Fiziksel Kültürel Kaynaklar 

 OP 4.37 – Baraj Güvenliği 

 OP 4.12 – Gönülsüz Yeniden Yerleşim 

Yasal çerçeve çalışmaları sırasında, ulusal ve uluslararası standartların tanımları, bu 
standartlar ve proje standartların sunumu ESIA Raporunun 2'nci Bölümünde verilmiştir. 

2.3. Kurumsal Düzenlemeler 

Etkin bir koordinasyon sağlamak için;   

 BOTAŞ 

 BOTAŞ’ın Proje Yönetimi Danışmanı 

 Yüklenici ve Danışmanları 

 BOTAŞ’ın Çevresel ve Sosyal İzleme (Bağımsız) Danışmanı ve  

 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÇED Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel 
Müdürlüğü ve ilgili birimleri 

hem teknik hem de idari hususlarda koordinasyon içerisinde çalışacaktır. BOTAŞ ve 
Yüklenicilerinin sorumlu tarafları ve bilgi akışı, ESIA raporunda belirtilen Organizasyon 
Şemasında belirtilmiştir. 
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3. PROJENİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ 

3.1. Proje Sahasının Seçilmesi 

Yer altı gaz depolama faaliyetleri ve bu faaliyetlerle alakalı projeler, dünyanın farklı 
yerlerinde son 100 yıldır başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir.  Bu gaz depolama projelerinin 
büyük kısmı tükenmiş petrol ve gaz rezervuarlarında ve Bölüm 3.8.2'de belirtilen 
alternatiflerin kapsamı içerisinde tuz formasyonlarındadır.  Depolama projelerini güvenli bir 
şekilde gerçekleştirmek ve işletmek için, depolama alanları aşağıdaki özelliklere göre 
değerlendirilmeli, seçilmeli ve tasarlanmalıdır: 

- Alan, iyi tanımlı ve düzenli olmalıdır,  
- Depolama alanının geçirgenliği,  
- Depolama alanının bulunduğu yerde formasyonun kalınlığı ve genişlemesi, 
- Örtü kayacın sıkılığı,   
- Jeolojik yapı ve litoloji. 

Yer altı deposu için jeolojik uygunluklarına bağlı olarak Türkiye'deki farklı alternatiflerin bir 
değerlendirmesi, büyük tuz mağaraları / inlerinin inşa edilebileceği Tuz Gölü Havzasının yer 
altı deposu için birincil tercih olduğunu ortaya çıkarmıştır.   

Tuz Gölü Havzası, aşağıdaki faktörlerden dolayı tuz formasyonlarında gaz deposu için en 
uygun yerdir, 

- Coğrafi konum, 
- Kayseri-Konya-Seydişehir Doğal Gaz Boru Hattına yakınlık, 40 inç 
- Bölgede doğru derinlikte saf tuz kütlelerinin bulunması,   
- Türkiye'de sismik faaliyetlerin asgari seviyesi 

3.1.1. Proje Alanının Yeri ve Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin Birimleri 

" Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi" kapsamında; yüzey tesisleri, UGS sahaları, 
boru hatları, pompa istasyonları ve su depolama tankları faaliyet / hizmet tesisleri olarak inşa 
edilecektir.  Bu bağlamda, 5 milyar Nm3 kapasiteye sahip 48 depolama tankı, 1 yüzey tesisi 
ve 1 doğal gaz branşman hattı, 12 depolam ünitesi ve 1 milyar Nm3 kapasiteden ve 1 tatlı su 
hattı, 1 tuzlu su tahliye hattı, kuyular arasında bağlantı hatları, 3 pompa istasyonu, 5 su 
depolama tankı ve 2 mobil beton tesisinden oluşan mevcut tesislere ek olarak ana birimler 
kapsamında inşa edilecektir (Şekil 3.1.1.1.). 
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Şekil 3.1.1.1. Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi Kapsamında Planlanan Faaliyet Birimleri 
 

Planlanan Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin tesisleri ve birimleri, Aksaray 
İlinin Sarıyahşi, Ağaçören, Ortaköy, Eskil, Merkez ve Sultanhanı ilçeleri, Konya İlinin 
Emirgazi İlçesi ve Ankara İlinin Evren İlçesi sınırları içerisindedir.  Buna göre, planlanan 
proje kapsamı içerisinde inşa edilecek birimlerin yerleri aşağıda listelenmiştir: 

- 3 km'lik tatlı su hattının bir kısmı Ankara İli Evren İlçesinin sınırları içerisinde, geriye 
kalan 127 km ile pompa istasyonları ve su depolama tankları, Aksaray İlinin Sarıyahşi, 
Ağaçören, Ortaköy, Eskil, Merkez ve Sultanhanı ilçeleri içerisinde bulunacaktır; 

- Su alım yapısı, Ankara İli Evren İlçesi sınırları içerisinde olacaktır; 
- Tüm Tuzlu Su Tahliye Hattı ve doğal gaz branşman hattı, Aksaray İlinin Eskil ve 

Sultanhanı İlçelerinin sınırları içerisinde olacaktır; 
- Tuzlu su tahliye noktası, Aksaray İli Eskil İlçesi sınırları içerisinde olacaktır; 
- Yüzey tesisi, Aksaray İlinin Sultanhanı İlçesi sınırları içerisinde olacak ve  
- 48 kuyunun 41'i, Aksaray İlinin Eskil ve Sultanhanı İlçeleri sınırlarında ve geriye kalan 7 

kuyu, Konya İlinin Emirgazi İlçesi sınırları içerisinde olacaktır. 

3.2. İnşa Edilmekte Olan Yer Altı Gaz Depolama Projesi 

Bölüm 3.1'de belirtilen şekilde, Kasım 2000'de TPAO, proje için seçilen bölgede yaklaşık 80 
kilometrekarelik bir bölgede 3 Boyutlu bir sismik inceleme gerçekleştirmiş ve doğal gazın, 
inşası devam eden ve sistem kontrolü için kullanılacak yüzey sistemleri Yer Altı Gaz 
Depolama Projesinin (UGS Projesi) kapsamında doğal gazın depolanacağı mağaraların 
yerleri tanımlanmıştır.  Buna göre, ÇED onayı Türk Çevre Yasalarına paralel olarak 
19/08/2003 tarihinde Yer Altı Gaz Depolama Projesi için ÇED onayı alınmıştır.  Türkiye 
Cumhuriyeti Çevre ve Orman Bakanlığının 843 sayılı 19/08/2003 tarihli ÇED onayının bir 
kopyası Ek 1.1'de verilmiştir.  

Pompa İstasyonu 

Doğ Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı 
Pompa İstasyonu / Su Tankı 

Pompa İstasyonu / Su Tankı 

Tuzlu Su Tahliye Hattı 

Su tankı 

Su tankı 

Tatlı Su Hattı 

Tatlı Su Hattı/Tuzlu Su Tahliye Hattı / Doğal Gaz Boru Hattı 

Depolama alanı 

Su tankı 
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İnşaat çalışması devam eden Yer Altı Gaz Depolama Projesinin ÇED süreci Tablo 3.2.1'de 
özetlenmiştir.  

Tablo 3.2.1. Yer Altı Gaz Depolama Projesinin ÇED Süreci 

Faaliyet Tarih 

Projenin ÇED raporunun hazırlanması ve Onaylanması 2003 

ÇED Raporuna İlk Ek Çalışmanın İfası 2003 - 2004 

Tüm gerekli izinlerin alınmasından sonra, 2012'nin ikinci yarısında Projenin Başlangıcı 2012 

ÇED Raporuna İlk Ek Çalışmanın İfası 2012 - 2013 

 
Proje faaliyetleri, aşağıda belirtilen şekilde üç aşamada gerçekleştirilmiştir: 

• Aşama-I, Boru Hatlarının Tedarik ve Montajı (Tatlı Su Hattı, Tuzlu Su Tahliye Hattı, 
Doğal Gaz Branş Hattı, Depolama Tankları ve Pompa İstasyonları), 

• Aşama-II, Altı Kutu / Mağaranın İlk Grubunun Ağartılması, Yüzey Tesislerinin Tedarik 
ve Montajı, Yer Altı Tesislerinin Tedarik ve Montajı, Altı Kuyu/Mağaranın İlk Grubunda 
Doğal Gaz Deposu, ve 

• Aşama-III, Altı Kuyu / Mağaranın İkinci Grubunun Ağartılması, Altı Kuyu / Mağaranın 
İkinci Grubunda Doğal Gaz Deposu. 

UGS Projesinin üç aşaması arasında, 1'inci Aşama 1 Aralık 2013'de tamamlanmıştır.  İnşaat 
faaliyetleri Aşama II altında devam eden, Yer Altı Gaz Depolama Projesi kapsamı içerisinde 
yapılan çalışma kalemleri, aşağıda verilmiştir. 

Boru Hatlarının Tedarik ve Montajı: 

• 123 km tatlı su boru hattı (24"-10mm, 28"-14,2 mm, 30"- 10 ve 11 mm) 
• 44 km tuzlu su tahliye boru hattı (GRP 36 " – 11,5 mm) 
• 3 pompa istasyonu, 5 depolama tankı, su alım yapısı, enerji iletim hatları, boru 
hatlarının işletmesi, Scada  
• 23 km'lik 36" doğal gaz boru hattı (11 mm)  

Yüzey Tesislerinin Tedarik ve Montajı: 

• Eritme tesisleri (Boru, pompalar, tuzlu su havuzları, gaz dolum ve tahliye ekipmanı) 
• Enjeksiyon ve üretim tesisleri (ultrasonik ölçüm ünitesi, gaz türbinli turbo 
kompresörler, borular, soğutma ve ısıtma birimleri, filtreler ve seperatörler, basınç 
düşürücüler, glikol rejenerasyon ünitesi, vb.) 

Yer Altı Tesislerinin Tedarik ve Montajı: 

• Sondaj, boru (kaplama) ve mağaralar  

Solüsyon Madencilik Süreci - Su Tedariki ve Mağara Eritme: 

• Tuz formasyonlarına su enjeksiyonu 

• Mağara formasyonu için tuz eritmesı - Gaz enjeksiyonu ve tuzlu su tahliyesi 

• Sıkıştırılmış gaz ile tuzlu suyun değiştirilmesi 
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Yukarıda belirtilen işlerin çerçevesinde; 

 Tatlı su boru hattı inşası Nisan 2012'de başlamış ve Aralık 2013'te tamamlanmıştır,  
 Tuzlu su tahliye boru hattı inşası Eylül 2012'de başlamış ve Aralık 2013'te 

tamamlanmıştır, 
 Yüzey tesisleri inşası Aralık 2012'de başlamış ve neredeyse tamamlanmıştır 

(işletmeye alma faaliyetleri devam etmektedir),  
 Hirfanlı Barajından UGS8 ilk tatlı su enjeksiyonu 30 Nisan 2014'te yapılmıştır,  
 12 kuyunun sondaj çalışması tamamlanmıştır, 
 UGS 8'e ilk gaz dolumu 14 Ocak 2017'de yapılmıştır, 
 Projenin gerçek ilerlemesi mühendislik, satın alım ve inşaat dahil olmak üzere 

%91'dir.  
 İlk 3 mağara (UGS8, UGS9 ve UGS7) doğal gaz ile doldurulmuştur, 
 UGS 6 ve UGS 4 ilk gaz dolumu sırasıyla Aralık 2017 ve Ocak 2018'de başlamış ve 

devam etmektedir ve  
 İlk geri çekme, başarılı bir şekilde 8 Kasım 2017'de gerçekleştirilmiştir.  

3.3. Teklif Edilen Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi Hakkında Detaylı 
Bilgiler 

Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi (GSEP), devam eden Yer Altı Gaz Depolama 
Projesinden %400 daha yüksek bir kapasite ile oluşturulacaktır.  Proje, aşağıda belirtilen beş 
aşamadan oluşacaktır;  

- Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin hazırlık işleri,  
- Boru hatlarının montajı, pompa istasyonlarının, depolama tankları ve yüzey tesislerinin 

inşası,  
- Sondaj ve eritme faaliyetleri,  
- İşletme aşaması ve  
- İşletme Sonrası aşama. 

Projenin hazırlık çalışmaları sırasında boru hatlarının inşaat koridorları ve ana ve yardımcı 
ünitelerin proje alanları (kamp sahaları, enerji iletim hatları, erişim yolları, vb.), Yer Altı Gaz 
Depolama Projesine paralel fizibilite çalışmaları kapsamında belirlenecektir (1'inci Aşama).  
Üç ana boru hattı oluşturulacaktır - bunlar eritme işlemi sırasında tatlı su ihtiyaçları için tatlı 
su hattı, Tuz Gölü Havzasına eritme işleminden çıkan tuzlu suyun tahliyesi için tuzlu su 
tahliye hattı ve işletme aşamasında gaz depolama taaliyetleri için doğal gaz branşman 
hattıdır ve ayrıca pompa istasyonları, depolama tankları ve yüzey tesisleri boru hattı işleri 
sırasında (2'nci Aşama) inşa edilecek ve sondaj faaliyetleri, eritme işlemi öncesinde (3'üncü 
aşama) gerçekleştirilecektir.  İşletme faaliyetleri BOTAŞ tarafından depolama mağaralarının 
tamamlanmasından sonra (4'üncü Aşama) başlatılacak ve taşıma ile eski haline getirme 
işleri proje sonunda (5'inci Aşama) planlanacak ve gerçekleştirilecektir.    

GSEP, devam eden Yer Altı Gaz Depolama Projesine (UGS Projesi) benzer olacak ve temel 
ifadelerle aşağıdaki gibi detaylandırılacaktır: tatlı sular, Hirfanlı Barajı sahilinde kurulu ilk 
pompa istasyonunun su alım yapısından alınacak ve 130 km kurulu uzunluğa sahip tatlı su 

hattı içerisinde yüzey tesisleri ve sondaj sahalarına (: 52-56’’) eritme işlemi için pompa 
istasyonları ve depolama tankları kullanılarak taşınacaktır.  Eritme işlemi sırasında, oluşacak 

tuzlu sular tuzlu su tahliye hattı ve difüzörleri kullanılarak Tuz Gölünün kuru (: 52-56’’) 
bölgelerine boşaltılacaktır.  Mağaraların tamamlanması sonrasında, doğal gaz, 21 km kurulu 
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doğal gaz branşman hattı içerisinden (:40") mağaralar içerisinde depolanmak üzere 
Türkiye'nin ana gaz hatlarından birisinden (Kayseri-Konya- Seydişehir Ana Doğal Gaz Boru 
Hattı) doğal gaz alınacaktır.  Borular, yaklaşık olarak 28-40 m genişlikte bir inşaat 
koridorunda yüzeyden 3 - 3,5 m derinlikte boru hattı rotaları boyunca gömülü olacaktır.  Tüm 
boru hatlarının montajları, edinilen arazi bölümlerinde (toplamda 500 m) mevcut boru 
hatlarının her iki tarafında 250 m2'lik bir genişlikte planlanacaktır.  Tüm boru hattı montajları, 
planlamaya göre proje başlangıcından itibaren 18 ayda tamamlanacaktır.  

Yüzey tesisleri olarak bilinen ana ve yardımcı üniteler, eritme ve gaz depolama işlemleri 
sırasında tatlı sular, tuzlu sular ve doğal gazlar için ana dağıtım merkezinde kullanılacaktır.  
Yüzey tesisleri yaklaşık 650 x 800 m dörtgen bir alanda inşa edilecek ve içerisinde boru 
hatları, pompalar, tuzlu su havuzları, gaz dolaşım ekipmanı ve binalar bulunacaktır.  Yüzey 
tesislerinde eritme işlemi için ana üniteler, diğer bir 2 yıl daha yüzey tesislerinde devam 
edecek olan gaz dolaşım birimlerinin planlanması ve inşasına göre projenin başlangıcından 
itibaren 18 ay içerisinde tamamlanacaktır.     

Tatlı su hattı üzerine inşa edilen üç pompa istasyonu, tatlı su tedariki için yeterli basınca 
sahip olacak ve Yer Altı Gaz Depolama Projesine benzer şekilde eritme işlemi sırasında tatlı 
su depolaması için beş depolama tankı kullanılacaktır.  Pompa istasyonlarının ve depolama 
tanklarının tüm inşaatları, planlara göre proje başlangıcından itibaren 18 ayda 
tamamlanacaktır.  

Sondaj bölgeleri, boru hatları ve ana birimlerin inşaat işleri sırasında devam edecektir.  
Sondaj bölgelerinin tamamlanmasından sonra, eritme işlemleri, solüsyon madencilik 
tekniklerinin kapsamında gerçekleştirilecektir.  Bir sondaj işlemi, 2 - 3 ay içerisinde 
tamamlanacak ve bir sondaj sahasındaki eritme işlemi yaklaşık 24 - 28 ay boyunca devam 
edecektir.   

Projenin enerji iletim hatları ve erişim yolları, GSEP'in inşaat aşamasının başında 
oluşturulacaktır.  Genel olarak, mevcut erişim yolları projenin inşaat işleri sırasında 
kullanılacak ve devlet kurumlarının ve gerektiğinde BOTAŞ'ın onayı sonrasında yeni erişim 
yolları açılacaktır.  Enerji iletim hatları, mevcut iletim hatlarına paralel planlanacaktır ve 
ayrıca mevcut iletim hatlarının, geçerli olması durumunda tatlı su hattının üzerindeki pompa 
istasyonlarının güç ihtiyaçlarına göre kullanılması planlanmaktadır.   

Tüm montaj, inşaat, sondaj ve eritme işleri toplamda 7 yılda tamamlanacak ve işletme 
aşaması, gaz depolama mağaralarının tamamlanmasından sonra bölüm bölüm 
başlatılacaktır.   

3.4. Teklif Edilen Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin İnşaat Faaliyetleri 

3.4.1. Boru Hatlarının İnşası 

İnşaat Koridorunun Hazırlanması 

Planlanan hatlardaki inşaat faaliyetleri birbirlerine paralellik göstermedikçe, inşaat 
koridorunun, 04 Temmuz 2014 tarihli ve 29050 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe giren, 
Petrol Boru Hattı Şirketi Genel Müdürlüğü (BOTAŞ) tarafından düzenlenen Ham Petrol ve 
Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin İnşası ve İşletimi ile ilgili Teknik Güvenlik ve Çevre 
Yönetmeliğinin Ek 3'ü içerisinde sunuşan referans çizimlerine göre 28 m'lik bir genişliği 
olacaktır.  
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Güzergah koridorunun temizliği ve hazırlanması kapsamına, güzergah koridorunda mevcut 
olan ve çalışma sahasının ilerleyişini engelleyebilecek materyaller kaldırılacaktır.  
Sonrasında, inşaat koridorunun (-28m) tüm alanlarında (sulak alanlar, bataklıklar, eğimli ve 
dik alanlar ve tarımsal alanlar), eski durumuna getirme işi için en önemli unsur olan üst 
toprak (varsa) sıyrılacak ve tekrar kullanılmak üzere iyi koşullarda saklanacaktır.  Buna ek 
olarak,  

 Güzergahtaki ağaçların kesilmesi için izinler alınacaktır,  

 İnşaat koridoru ve geçici çalışma sahasının dışında ağaçlara ve çalılara zarar 
verilmesini önlemek için tüm gerekli önlemler alınacaktır,  

 Güzergahı açmak için kullanılan inşaat ekipmanlarının inşaat koridoru dışında 
kullanılmasına izin verilmez,   

 İnşaat koridoruna erişmek için sadece izin verilen erişim güzergahları 
kullanılacaktır.  

Boruların İnşaat Koridoruna Taşınması ve Dizilmesi 

Planlanan boru hattında kullanılacak olan borular, inşaat koridoruna mevcut veya izin verilen 
güzergahlar üzerinden taşınacaktır.  Boruların taşınması sırasında, toz emisyonunu önlemek 
için gerekli önlemler alınacak ve özellikle meskun mahallerde hız sınırlarına uyulacaktır.  
Güzergaha taşınacak borular, gerekli güvenlik önlemleri alınarak hat boyunca düzgün bir 
şekilde dizilecektir (dik eğimlere dizilmeyecek, borular kum torbaları veya takozlarla 
desteklenecek, vb.). 

Boruların Bükülmesi ve Kaynaklanması 

Alana taşınan borular, kaynaklanmadan önce topografik yapılarına ve diğer hatlar ile altyapı 
projeleri ile olan kesişmelerine göre bükülecektir.   

Tahrip Edici Olmayan Test  

Kaynak noktaları, kaynak işleminin kalite kontrolü için filmlenecektir.   

Boru Bağlantı Noktalarında Kumlama ve Kaplama 

Kaynaklama işleminin tamamlanmasından sonra, kaplama öncesinde pürüzsüz bir yüzey 
elde etmek üzere kaynaklama noktalarında bir kumlama işlemi yapılacaktır.  Projede 
kullanılacak borular sahaya varmadan önce kapatılacağı için (tuzlu su tahliye hattı hariç), 
borularda yalıtım işlemi gerekmeyecektir.  Boruların sadece kaynak noktaları yalıtılacaktır.  
Tuzlu su tahliye hattı için kullanılacak GRP hatları, anklaşmana izin veren contalara sahip 
olacaktır.  

Kanal açma 

Kanal açma için ekskavatör ve oluk açma makineleri kullanılacaktır.  Borular kanala 
konulmadan çnce kazılan materyalin elenmesi ile elde edilen kum, kanalın zeminine 
konulacaktır.  

Kanal kazısından elde edilen atık malzemeler, materyalin üst toprakla karışmasını önlemek 
için gerekli önlemler alınarak, inşaat koridorundan alınan üst toprak boyunca kanalın yanına 
depolanacaktır.   

Yatak serme, destekleme ve arka dolgu sonrasında kalan kazı materyali, yolların 
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restorasyonunda ve arazi hazırlama işlemlerinde kullanılacaktır.  Geriye kalan kazı toprağı, 
güzergah üzerinde izin verilen sahalarda depolanacaktır.  

Boruların Kanala Yerleştirilmesi 

Borular, kaynaklandıktan ve kaynak noktaları izole edildikten sonra kanallara 
yerleştirilecektir.  Boru yerleştirme işlemi sırasında özel inşaat ekipmanı (boru döşeyici) 
kullanılacaktır.  

Arka Dolgu 

Boru serme işlemi tamamlandıktan sonra, kanaldan elde edilen kazı materyali ile kanalda 
arka dolgu yapılacaktır.  Arka dolgu malzemesi, oturma ve çökmenin önlenmesi için 
sıkıştırılacaktır.  Ayrıca, arka dolgu sonrasında, en fazla 30 cm'lik banketler borular üzerine 
konulacak ve üst toprak tekrar serilmeden önce toprağın oturması için gerekli süre 
verilecektir.  

Temizleme ve Eski Haline Getirme 

Planlanan boru hatlarının görsel etkisinin en aza indirilmesi ve alanın restorasyonu için, daha 
önce sıyrılmış olan üst toprak, gerekli düzleme ve temizleme (kayalar, proje inşaat atıkları, 
vb.) faaliyetleri ve taşıt hareketlerinden dolayı sıkışan alanların gevşetilmesi sonrasında 
tekrar serilecektir.  Resim 3.4.1.1, inşaatı devam etmekte olan Yer Altı Gaz Depolama 
Projesi çerçevesinde tatlı su hattının inşaatı sonrasında düzeltilen güzergahın bir resmini 
göstermektedir.  

3.4.2. UGS Sahalarının İnşa Edilmesi 

İnşaatın devam ettiği planlanan Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin ve Yer Altı 
Gaz Depolama Projesinin kapsamı içerisinde, depolama yöntemi tuzun suyla ayrıştırılması 
ile oluşturulacak olan hacimli boşluklarını barındıracaktır. Ayrıca eritme madenciliği olarak da 
anılan bu yöntem ile belirtilen tuz formasyonları ağartılacaktır.  

Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi kapsamında, proje içerisinde oluşturulacak 
olan mağaralardaki eritme işlemleri kademeli olarak Solüsyon Madencilik Süreci - Su 
Tedariki ve Mağara Eritmesı yöntemi ile aşamalarda gerçekleştirilecektir.  

3.5. Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin Teklif Edilen Proje Takvimi 

Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin inşaat aşamasının 7 yılda bitmesi ve 
ekonomik ömrünün 30 yıl olacağı tahmin edilmektedir.  İlk gaz deposunun 2019'un son 
çeyreğinde olacağı Planlanan Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi, Yer Altı Gaz 
Depolama Projesi, 2023'ün sonunda 6 milyar Nm3'lük bir toplam çalışma kapasitesine 
ulaşacaktır.  

3.6. Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin Etki Alanı 

Etki alanı, oluşturulması planlanan bir projenin Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
uyarınca işletme öncesi, işletme ve işletme sonrası aşamalarda çevresel bileşenler ile pozitif 
veya negatif etkilenen alan olarak tanımlanmıştır.   

Temel Çalışma Alanları, fiziksel, biyolojik ve sosyal bileşenlerde doğrudan veya dolaylı bir 
etkinin oluşabileceği, Projenin muhtemel etki alanına dayanmaktadır.  Çalışma alanları, 
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aşağıda tanımlanan genel çerçeve içerisinde her çevresel ve sosyal bileşen için 
tanımlanacaktır.   

Mühendislik ve çevresel yönlendirme çalışmaları dahil olmak üzere proje planlaması, Boru 
Hattı Sisteminin tasarlanacağı yerin etrafında, boru hattının orta hattını tanımlama amacıyla 
500 metrelik Güzergah Koridoru içerisinde tamamlanacaktır.  Boru Hattı Sistemi ve Projeyle 
alakalı tesislerin bazılarının (örn. ETL'ler, erişim yolları ve imha alanları) 500 metrelik 
Güzergah Koridorunun dışında olabileceği görülmüştür.  

Temel çalışma, temel olarak 500 metre eninde Güzergah Koridoruna odaklanacak ve Yerel 
Çalışma Alanı (LSA) olarak tanımlanan geçici inşaat tesisleri dahil olmak üzere Yer Üstü 
Altyapıların (AGI) tamamından 500 m içinde olacaktır.  LSA, güzergah ve GSEP'in UGS 
sahaları seçim çalışmalarına göre belirlenmiştir ve boru hatları, inşaat koridoru ve diğer 
projeyle alakalı tesisleri içermemektedir.  

Saha temel veri toplaması, aşağıda belirtilen belirli disiplinler için 500 m koridor ve EMRA 
Lisans Alanı içerisinde gerçekleştirilir.   

Boru Hatları 

- Teklif edilen boru hattı orta hattı (her iki yanda 250 m eninde) boyunca ve UGS 
sahalarının sınırından 250 m içerisinde Hava Kalitesi (PM10/PM2.5), 

- Boru hattı güzergahı boyunca 500 m eninde koridor içerisinde ve Yüzey Suyu için 
UGS sahalarının sınırından 250 m, 

- Boru hattı güzergahı boyunca 500 m eninde koridor içerisinde ve Gürültü için UGS 
sahalarının sınırından 250 m, 

Boru hattı güzergahı boyunca 500 m eninde "Çalışma Koridoru" içerisinde ve Biyolojik 
bileşenler için UGS sahalarının sınırından 250 m, 

Erişim Yolları 

UGS Projesinin mevcut erişim yolları yeniden tanımlanmıştır ve ayrıca yeni erişim yolları, 
nihai tasarım sonrasında projenin gelecek aşamalarında belirlenecektir.  Erişim yolları saha 
özelliklerine (hassasiyet, meskun mahale yakınlık, vb.) ve proje kullanımında 
uygulanabilirliklerine göre değerlendirilecek ve seçilecektir.  

Kamp Sahaları 

UGS Projesinin mevcut kamp sahaları yeniden tanımlanmıştır ve ayrıca yeni kamp sahaları, 
nihai tasarım sonrasında projenin gelecek aşamalarında belirlenecektir. Kamp sahaları, 
aşağıdakilere göre değerlendirilecek ve seçilecektir: 

- Hava Kalitesi için teklif edilen inşaat sahalarının sınırından 250 m içerisinde 

(PM10/PM2.5).  

- Gürültü için boru hattı işçileri kamp sahalarının 250 m'si içerisinde.  

İnşaat kamplarının 250m koridor içerisinde olduğu, Biyolojik bileşenler için boru hattı 
güzergahı boyunca 250 m eninde "Çalışma Koridoru" içerisinde. 

Yüzey Tesisleri / Kompresör Binaları 
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- Hava Kalitesi için teklif edilen yüzey tesisleri / kompresör binalarından 250 m 

içerisinde (PM10/PM2.5).  

- Hava Kalitesi için (SO2, NOx)  

Etki alanının, Projeden kaynaklanan hava kirletici emisyonların beklenen dağılım alanı 
olmasından dolayı Projenin çevre üzerindeki etkilerinin tahminini mümkün kılmak için 
koruyucu bir genişliğe sahiptir.   

- Gürültü için yüzey tesisleri / kompresör binalarına 250 m içerisinde 

- Biyolojik bileşenler için 250 m Çalışma Koridoru içerisinde  

Pompa İstasyonları (PS) ve Depolama Tankları (ST) İstasyonları 

PS ve ST'ler, boru hattı koridorunun LSA'sı içerisindedir.  Bu nedenle, bunların çevresel, 
sosyo-ekonomik ve kültürel miras etkileri, boru hattının etki alanı içerisinde değerlendirilir.  

Pig İstasyonları 

Pig istasyonları, kıyı boru hattı koridorunun LSA'sı içerisindedir. Bu nedenle, bu pig 
istasyonlarının çevresel, sosyo-ekonomik ve kültürel miras etkileri, kıyı boru hattının etki 
alanı içerisinde değerlendirilir.  

Sosyo-ekonomik çalışmalar için, aynı tamponlar GSEP'in tüm bileşenleri için dikkate 
alınacaktır.  Bu bölge içerisindeki yerleşimler, potansiyel olarak arazi edinimi, boru hattı ve 
inşaat faaliyetleri ve ayrıca proje trafiğinden potansiyel olarak etkilenecek olarak 
görülmüştür.  

3.7. Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi etrafında Mevcut ve Gelecek 
Projeler 

Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi yakınında, bir ÇED kararına sahip ATLAS 
Petroleum Gas Co. tarafından planlanan diğer bir Gaz Depolama Projesi bulunmaktadır.  

Ayrıca inşa halindeki Yer Altı Gaz Depolama Projesi (UGS Projesi) ile planlanan ATLAS 
projesi arasındaki bölgede UGS Projesinin EMRA lisanslı bölgesinin güneyinden geçmesi 
planlanan bir yüksek hızlı tren projesi vardır.  

3.8. Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin Alternatif Analizi 

3.8.1. Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi Alanı ve Boru Hatlarının 
Alternatifleri 

GSEP'in bileşenlerinin alternatifleri, aşağıdaki ana başlıklar ile ESIA raporunda 
detaylandırılmıştır: 

- Tatlı Su Tedarik Sistemi için Hirfanlı Barajı Alternatifi 
- GSEP için Tatlı Su Hattı Alternatifi 
- GSEP için Tuzlu Su Hattı Alternatifi 
- GSEP için Tuzlu Su Tahliye Noktası Alternatifi 
- GSEP için Kuyu/Mağara Noktası Alternatifi 
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3.8.2. Proje Teknolojisi ve Yerinin Alternatifleri 

Doğal gazın zemin üzerindeki tanklarda sıvı veya gaz hallerde depolanması ile birlikte ikinci 
bir alternatif olan doğal gazın yer altında depolanması, büyük miktarlarda düşük maliyetle 
depolama kapasitesi sunulması konusunda ayrılmaktadır.  Doğal gazın mevsimsel gaz geri 
çekilmesinin dengelenmesi, sürekli gaz tedarikinin karşılanması, süreksiz müşterilerin 
sayısının azaltılması ile satın alım ve satış taahhütlerinin yerine getirilmesi konularında 
önemli olan sıvı ve gaz hallerde yer altında depolanması.  

Yapılan araştırmaların sonucunda, yer altı depolama faaliyetlerinin aşağıda bahsi geçen 
nedenlerden dolayı yer üzeri depolama tesislerinden daha iyi ve daha üstün olduğu 
kanıtlanmıştır;  

 Yer altı depolama faaliyetlerinde, terk edilmiş petrol ve gaz rezervuarları, terk edilmiş 
madenler, aküferler, sert kaya ve tuz mağaraları / inleri, depolama ve inşaat amacıyla 
kullanılmıştır ve yer altı depolama tesislerinin işletilmesi, diğerlerinden nispeten daha 
geniş olan yer üzeri depolama tesislerinden çok daha ekonomiktir.   

 Yer altı tepolama faaliyetleri ile depolanacak doğal gaz, işletmeden dolayı 
gerçekleşebilecek kaza risklerine (mesleki kazalar, güvenlik zaafları, vb.) ve deprem, 
kötü hava koşulları, yangın, infilak, patlama ve sabotaj gibi çevresel tehlikelere karşı 
daha güvenli bir ortamda korunmaktadır.   

 Doğal gaz için yer altı depolama tesisleri mekansal anlamda avantaj sağlamaktadır 
çünkü depolama faaliyetleri yer altında yapılır ve yer üzeri tesislerden çevresel 
şartlarda çok daha uygundur (Şekil 3.8.2.1).   

 

 
 

Şekil 3.8.2.1. Doğal Gazın Yeraltında Depolanması Faaliyetlerinden bir görüntü 
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3.9. Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin Kapatılması / işletmeden 
Çıkarılması 

GSEP kapsamında; ekipmanın düzenli olarak muhafaza edilmesi ve hizmet ömrünün 
sonuna gelen ekipmanın yenilenmesi ve ekonomik ömrü boyunca projenin kullanılabilirliğini 
sağlamak üzere sağlanacaktır.  Lisans döneminin sonunda mevcut koşullara bağlı olarak, 
proje, tesiste yapılabilecek revizyonlar ile depolama amacıyla proje yeniden 
kullanılabilecektir.  

Proje sahası ve tesislerinin benzer amaçlar için yeniden kullanılması planlandığında, 30 yıllık 
işletme sırasında Projenin ekosistem üzerindeki etkilerini incelemek, son koşullardan farkını 
ortaya çıkarmak ve yeni önlemler oluşturmak için çevresel etki değerlendirme çalışmalarının 
tekrarlanması uygun olacaktır.  
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4. DEĞERLENDİRMEYE ESAS ÖZELLİKLER 

4.1. Giriş 

Bu raporda, gerçekleştirilen çalışmalar UGS projesi sırasında hava, su, toprak, flora, fauna, 
koruma alanları ve sosyal faaliyetlere olası etkileri ile ilgili olarak açıklanmıştır.  Yer Altı Gaz 
Depolama Projesi kapsamında, üç ana bölge, aşağıda belirtilen proje sahalarında inşaat ve 
işletme çalışmalarından en çok etkilenmiştir;  

- Su Alım Yapısında Hirfanlı Barajı, 

- Proje yüzey tesisleri, sondaj ve eritme sahaları, ve  

- Tuz Gölü Havzası.  

Bu aşamada, gerçekleştirilen çalışmalar ve analizler, 3 başlık altında proje sırasında olası ve 
beklenen etkiler için verilecektir:  

1. Yer Altı Gaz Depolama Projesi (UGS Projesi) / 3'üncü Taraf Takip Çalışmaları 

2. Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi (GSEP) için ÇED Çalışmaları 

3. Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi (GSEP) için ESIA Çalışmaları 

4.1.1. Mevcut Projenin Devam Eden İzleme Faaliyetleri 

Bu raporda verilen temel verilerin büyük kısımları, ÇINAR Engineering tarafından yapılan 
3'üncü Taraf Takip faaliyetleri kapsamında saha incelemesi, takibi, örnekleme ve analiz 
faaliyetleri sırasında oluşturulmuştur.  Takip faaliyetleri hala aşağıda açıklanan yöntemler ile 
UGS Projesi kapsamında gerçekleştirilmektedir: 

- Saha ziyaretleri,   
- Çevresel unsurların takibi,   
- Çevreye olumsuz etkilerin takibi,  
- Sahaların sağlık ve güvenlik şartlarının takibi,   
- Günlük, haftalık ve aylık raporlama,   
- BOTAŞ ile birlikte aylık kontrol listesinin takibi,  
- Proje alanlarında aylık örnekleme ve analiz,  
- Proje alanlarında aylık gürültü ölçümü, 
- Belirlenen sürelerde proje alanlarında yıllık hava kalitesi ölçümü,  
- Proje alanlarının çevresel durumunun periyodik olarak kıyaslanması,  
- İyileştirme faaliyetlerinin olumsuz etkiler için takibi ve  
- Takip faaliyetlerinin sonuçları için alınan aksiyonların kontrolü. 

4.1.2. ÇSED için Yapılan Değerlendirmeye Esas Özellikler Çalışmalarının Kapsamı   

Temel veri çalışmaları, saha yürüyüşleri, analizler, ölçümler, literatür aramaları ve masa 
çalışmaları ile GSEP'im ESIA sürecinde gerçekleştirilmiştir.  Diğer yandan, elde edilen temel 
veriler, bazen mevsimsel sınırlamalardan dolayı henüz tamamen oluşturulmamış olan 
GSEP'in temel çalışmasına rehberlik edecektir.  Bununla birlikte, mevcut temel çalışması, 
boru hatları, istasyon, su depolama tankları, yüzey tesisleri, sondaj sahaları gibi proje 
çalışmaları ve GSEP kapsamında BOTAŞ tarafından yapılan tüm inşaat faaliyetleri sırasında 
muhtemel çevresel etkileri göstermeye yardımcı olabilir. 
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4.2. İklim ve Meteoroloji  

Proje alanının ve planlanan ana ünitelerin büyük kısmı, Aksaray il sınırları içinde 
bulunmaktadır (41 kuyunun tüm yüzey tesisleri).  Bu bağlamda, projenin çevresel özelliklerini 
tanımlarkn, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Aksaray Meteoroloji İstasyonunun 1960 ve 2015 
arasındaki Gözlemleri, projenin tasarım ve planlama aşamasında dikkate alınacaktır.  

4.3. Ortam Hava Kalitesi 

Ölçümler, askıda parçacık maddesinin PM10 veya PM2.5 fraksiyonunun TS EN 12341 Hava 
Kalitesi - Belirlemesine göre gerçekleştirilmiştir.  

4.4. Çevresel Gürültü 

Çevresel Gürültü Ölçümleri, TS 9315 ISO 1996-1 ve TS ISO 1996-2 standartlarına göre 
gerçekleştirilmiştir.  Ölçümlerin sonuçları, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve 
Yönetimine Dair Yönetmeliğe göre değerlendirilmiştir.  

4.5. Jeoloji 

GSEP bölgeleri için jeolojik değerlendirme gerçekleştirilmiş ve temel çalışmalar GSEP'in 
ESIA raporunda verilmiştir.   

4.6. Sismisite 

Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi (GSEP) kapsamında, 2000-2001 
çalışmasından elde edilen sismik veriler yeniden değerlendirilmiştir.  Türk Petrol Lirketi 
tarafından Mart - Temmuz 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilen ikinci çalışmaya göre;  

- Ekim - Kasım 2000 tarihleri arasındaki analizde sahadan alınan sismik veriler ve 
sismik yorumlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.   

- Sismik veri analizi ve yorumlama raporu Eylül 2017'de sunulmuştur.  
- Türk Petrol Şirketi tarafından sunulan rapor, Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme 

Projesi kapsamında açılacak kuyuların yerlerinin incelenmesi ve belirlenmesi için 
danışman şirkete verilmiştir.   

4.7. Yüzey Suyu Kalitesi 

4.7.1 Hidroloji 

Yeni sondaj alanları, yüzey tesis alanı, bazı yardımcı yüzey tesisleri (su depolama tankları), 
tuzlu su tahliye hattı, doğal gaz branşman hattı ve Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme 
Projesi kapsamında planlanan tatlı su hattının büyük bir kısmı, Türkiye boyunca korunan 
Konya Kapalı Havzası içerisinde bulunurken, tatlı su hattının küçük bir kısmı ve planlanan 
yardımcı yüzey tesislerinden bazıları (pompa istasyonları, su depolama tankı) Kızılırmak 
havzası içerisindedir.  

4.7.2. Değerlendirmeye Esas Ölçümler ve Analiz 

Yüzey suyu örnekleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Genel Müdürlüğü 
tarafından verilen Su ve Atık Su Örnekleme Yetkinlik Sertifikasına sahip Çınar Çevre 
Laboratuarı personeli tarafından toplanmıştır.  
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 Örneklerin pH, elektrik iletkenliği, sıcaklık ve çözünmüş oksijeni, bir HACH Lange 
HQ40D veya benzer bir alet ile sahada ölçülecektir.  Ekipman, elektrokimyasal 
yöntem ile yukarıdaki parametreleri ölçen taşınabilir bir çok parametreli alettir.  
Ölçümleri yapmadan önce, ekipman kalibre edilir ve kalibrasyon, ekipman kayıt 
defterine kaydedilir.  

 Mikrobiyoloji analizi için, TS EN ISO 19458 "Mikrobiyolojik Analiz Örneklemesi" 
kullanılacaktır. Hem Toplam Koliform Bakteri örnekleri hem de BOD5 için azami 
bekleme süresi yirmi dört saattir.  Bu nedenle, örnekler Ankara'daki Çınar Çevre 
Laboratuarına gönderilecek ve bu bekleme süresinde analiz edilecektir.  

 Nehirler, dereler ve nehir geçişlerinden su örneği alımları "Nehirler ve Akarsuların 
Örneklenmesine Dair Kılavuz" TS ISO 5667-6'ya göre yapılacaktır.  Örnekler, TS ISO 
5667-3 "Su örneklerinin korunması ve elleçlenmesine dair kılavuz" uyarınca 
depolanacak ve laboratuara taşınacaktır.  Örnekler, yapılacak analizler için uygun 
koruyucu önlemler ile alınır.  1 oC ve 5 oC arasında dondurucular içerisinde 
saklanacak ve laboratuara taşınacaktır.   

 Örnek noktasının adına göre etiketlenecektir.  Laboratuara ulaştıktan sonra, 
tanımlama için örnek kodu her örneğe verilecektir.  

 Doğru şekilde doldurulan etiketler, ilgili örnek şişelerinin dış yüzeylerine 
uygulanacaktır.  Etiket üzerindeki bilgiler, kalıcı bir kalem ile yazılacaktır.  

 Analizlere uygun olan örnek kapları seçilir.  Kaplar veya kapakların asgari 
kullanımından dolayı örneklerin bulaşmasını azaltmak için, inorganik materyal 
analizleri için genelde plastik örnek kapları kullanılırken organik materyaller ve ağır 
metaller için cam örnek kapları kullanılır.  Kullanılan kaplar yüksek ve düşük 
sıcaklıklara dirençli, kolay kırılmayan ve kapatması ile açılması kolay olan ve örnek 
içeriğine tepki vermeyen ve tek kullanımlık kaplardır.  

 Fiziksel - kimyasal parametreleri belirlenecek olan örnekler için, kap örnekle 
doldurulur ve üstte hava boşluğu kalmayacak şekilde kapatılır.  Bu önlem, taşınma 
sırasında çalkalanmayı en aza indirir ve gaz aşaması ile reaksiyonu azaltır.  

 Tüm örnek şişeleri, gerekli soğutmanın yanı sıra taşıma sırasında olabilecek harici 
hasarlara karşı koruma sağlamak üzere buz kutularına yerleştirilecektir.   

 Örnekler, analiz edilecek parametrelerine uygun kimyasalların eklenmesi ile sabit 
duruma getirilecek ve 1-5⁰C sıcaklıkta karanlık soğutuculara konulacaktır. Örnekler en 
kısa sürede laboratuara alınacaktır.  Parametrelerden bazıları (pH, DO, iletkenlik, vb.) 
örnekler alınırken ölçülecektir.  Örneklerin alınması sırasında kullanılan cihazlar ve 
aparatlar her zaman hijyeniktir ve kullanıma hazırdır.  Koruma için kullanılan reaktif 
her zaman taze ve temizdir.  

 Örnekler, taşıma sırasında kayıp olmayacak şekilde korunur ve sızdırmazlıkları 
durumlarının daha kötüye gitmeyeceği bir şekilde sağlanır. 

 Laboratuara ulaşan örnekler, şüpheye yer bırakmayacak şekilde net ve kalıcı bir 
şekilde etiketlenir.  İstenen parametrelerin türlerine göre, etiketlenen örnekler standart 
yöntemler kullanılarak laboratuar personelimiz tarafından incelenir.  
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 Deneyimizin doğruluğu, yapılan analizlerde her örnek için onaylı referans materyal 
kullanılarak kontrol edilir ve sonuçlar, analiz kayıt defterimize kaydedilir.  

4.8. Arazi Kullanımı ve Topraklar 

Proje kapsamı içerisinde oluşturulacak ana ve yardımcı birimler Aksaray ili Sarıyahşi, 
Ağaçören, Ortaköy, Eskil ve Merkez İlçeleri, Konya İli Emirgazi İlçesi ve Ankara İli Evren 
İlçesi sınırları içinde kalmaktadır ve gerçekleştirilmiş olan çevresel araştırma çalışmalarının 
sonucu olarak tesisler ve yapıların genel olarak tarım alanları ve mera alanlarında bulunduğu 
görülmüştür.  Temel olarak bu bölgelerde pancar, kaba yonca ve ayçiçeği yetiştirilmektedir.  

4.9. Yeraltı Suyu 

Tuz Gölü civarındaki taban suyu kaynaklarını incelerken, bahsi geçen kaynakların temel 
olarak Tuz Gölünün güney tarafında Eşmekaya sazlıkları ve Tuz Gölünün güneybatı 
tarafındaki sazlık - bataklık alanlar kapsamında bulunduğu görülmüştür.  Eşmekaya 
sazlıkları, proje alanının kuzeybatısında yaklaşık 22 km'lik bir mesafede bulunmaktadır.  
Bunlar ayrıca Peçenek formasyonu (kum - çakıl) ve Tuz Gölü B - GB lokasyonunda bulunan 
Peçenek deresi yakınındaki alüvyon kapsamı içerisindeki fay oluşumunun sonucudur.  Tuz 
Gölünün alt havzasında bulunan kaynakların büyük kısmının kuru olduğu düşünülmektedir.   

4.10. Peyzaj ve Görsel 

Alanda yapılan saha çalışmaları ve literatür çalışmalarının bir sonucu olarak, peyzaj 
düzeltme sürecinde kullanılacak temel verileri elde etmek ve bunlar üzerinde 
gerçekleşebilecek etkileri belirlemek için,erişim yollarının güzergahları ve enerji iletim hatları 
boyunca etkilenebilecek peyzaj unsurlarını belirlemek üzere alanların erozyon durumu ile 
genel peyzaj, flora, jeomorfolojik yapı ve toprak özellikleri hakkında kilit bulguların elde 
edilmesine çalışılmıştır.  

4.11. Kültürel Miras 

Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kültürel Miras ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Konya Kültürel Mirası Koruma 
Bölgesel Komite Müdürlüğü (Aksaray ve Konya  illeri için)ve Ankara 2'nci Kültürel Mirası 
Koruma Bölgesel Komite Müdürlüğü denetimi altında 2863 sayılı yasa kapsamında korunan 
taşınabilir / taşınmaz kültürel varlıklar vardır ve planlanan tatlı su hattı ile 20 adet kuyu / 
mağaranın bölgesi Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültürel Miras ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, Konya Kültürel Mirası Koruma Bölgesel Komite Müdürlüğünün 29 Aralık 
2016 tarihli ve 3236 sayılı Bildiriminde belirtilen  şekilde Emirgazi Küllütepe ve Adalının 
höyüklerindeki parsellerde kayıtlıdır.  Ek 2'de sunulan ve kültürel varlıkların işaretlendiği 
1/25,000 ölçekli bir topografya haritasında görülebileceği üzere, kültürel varlıklar ile hiçbir 
fiziksel çakışma yoktur ve gerekli izinler, kayıtlı parseller kapsamında her türlü fiziksel ve 
inşaat uygulamaları gerçekleştirilmeden önce Konya Kültürel Mirası Koruma Bölgesel Komite 
Müdürlüğüne bir başvuru yaparak alınacaktır.   

4.12. Atık 

ESIA çalışmaları sırasında GSEP'in ESIA çalışma alanlarında hiçbir atık depolama veya 
atma bölgesi bulunmamaktadır. Belediyenin çöpleri, SEPA sınırında atık aktarma 
istasyonlarında toplanır (Özel Çevre Koruma Bölgesi) ve TIRlar ile Aksaray Çöp Dökme 
Sahasına taşınır. 
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4.13. Karasal Biyo-Çeşitlilik 

Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi kapsamında, proje alanında bulunan flora ve 
fauna türleri ile birlikte biyoloji için boru hattı güzergahları ve ilgili yasalar aşağıdaki başlıklar 
altında GSEP'in ESIA raporunda detaylı olarak sunulmuştur; 

- Kapsam ve yöntem 
- Eko bölge açıklaması 
- Kilit Biyo-Çeşitlilik Bölgeleri 
- Korunan Alanlar 
- Koruma Önemine Sahip Türler 
- Yaşam Alanları 
- Flora 
- Fauna 
- Yaşam Alanı Etki Oranları ve Önlemleri  
- İşgalci Türler 

4.14. Sosyal Özellikler 

Sosyo-ekonomik değerlendirmeye esas özellikler, Proje alanının demografik ve ekonomik 

açıdan genel bir değerlendirmesini sağlamakta ve ziyaret edilen topluluklarda fiziki altyapı ile 

sağlanan hizmetleri açıklamaktadır. Sosyo-ekonomik değerlendirmeye esas veriler, saha 

incelemeleri, literatür taraması ve kamu kurumlarından alınan resmi istatistiklerin analiz 

edilmesi yolları ile elde edilmiştir. 

 

TÜİK kayıtlarına (2016) göre, Sultanhanı ilçesinde erkek nüfusu 5215, kadın nüfusu 4870  ve 

toplam nüfus 10,085 tir. Erkek ve kadın nüfusunun toplam nüfusa göre dağılımı birbirine 

genellikle yakındır. İl ve ilçe başına ortalama hane sayısının Konya'da en düşük olduğu 

görülmektedir. Aksaray da aktif nüfusun %70 i geçimini tarım ve hayvancılıktan 

sağlamaktadır. Tarıma bağlı nüfusun bu derece yüksek olmasının nedeni sanayi ve hizmet 

sektörlerinin daha az gelişmiş olmasıdır. Sultanhanı ilçesinin bağlı olduğu, Aksaray'ın merkez 

ilçesindeki hanelerin ortalama sayısı 3,96'dır ve bu da Aksaray ilinden çok az yüksektir 

(3,91). 

 

İl arazilerinin %54,4'ü tarıma uygundur ve kalan %45,6'sı çayır, otlak, yaprağını döken 

ormanlar ve ekilemez orman arazileridir. Ekilebilir arazinin %86'sı kurudur ve %14'ü 

sulamıştır. Bölgede en çok üretilen tarım mahsulleri buğday, arpa, mısır (silaj), patates ve 

şeker pancarıdır. Özellikle yüksek kar oranı nedeniyle şeker pancarı sulanan arazilerde en 

çok ekilen mahsuldür. 

 

Projeden etkilenen yerleşim yerlerinde geçim faaliyetleri büyük ölçüde tarım ve hayvancılığı 

dayanmaktadır. Tarım ve hayvancılık dışında başka gelir kaynağı bulunmamaktadır. Yaş 

ortalaması epey yüksek olduğundan ve çoğu insansın bir başka iş yapma imkanı 

olmadığından farklı mesleklerde uzmanlaşma yoktur. 
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Projeden etkilenen bazı yerleşim yerlerinde (Besci Köyü, Sapmaz Köyü, Bucak ve Büyükekşi 

yaylaları) yalnızca yağmur suyuyla beslenen tarım yapılmaktadır ve diğer yerleşim yerlerinde 

hem sulama hem de yağmur suyuyla beslenen tarım yapılır. En yaygın olarak ekilen ekinle 

kaba yonca, şeker pancarı, mısır, buğday ve arpadır. Yağmur suyuyla beslenen tarım yoluyla 

yetiştirilen tarım ürünleri genellikle hayvan yeminde kullanılmaktadır 

 

Projenin birden çok bileşeninden etkilenen arazinin çoğunluğunun mülkiyeti şahıslara ait ve 

büyük ölçüde tarım üretimi için kullanılmaktadır. 

 

Projeden etkilenen arazilerin yaklaşık %76'sı ekilebilir alanlardır ve bunu otlak alanları (%14) 

ve bağlar (%2) izlemektedir.  Bölgedeki ekilebilir arazilerde tahıl üretimi hakimdir. Buğday ve 

arpa bölgede en çok ekilen ürünlerdir. 

 

Projeden etkilenen arazilerin %14'ü mera alanıdır ve yerel yerleşim yerlerinin otlatma 

faaliyetleri için kullanılmaktadır. Mera alanı olarak kayıtlı toplam 240 parsel Projenin birden 

çok bileşeninden (tatlı su, tuzlu su, gaz boru hattı, AGI'ler ve kuyu alanları) etkilenmektedir. 

Etkilenen mera alanlarının %91'i Sultanhanı İlçesi'nin ruhsatlı alanı içerisinde yer almaktadır 

ve projeden etkilenen, hayvancılığın ana gelir kaynaklarından biri olduğu kırsal yerleşim 

yerlerinin otlatma faaliyetleri için kullanılmaktadır. 

 

Projeden etkilenen tüm yerleşim yerlerinde su tedarik ağı var ve çalışma yapılan yerleşim 

yerlerinin %75'inde suyun kalitesinin iyi olarak belirtildi. Çalışma yapılan yerleşim yerlerinin 

%91'inde hiç kanalizasyon sistemi yoktur, bunun yerine fosseptik kullanılmaktadır. Atıkların 

belediye tarafından toplanmadığı yerleşim yerlerinde atık bertaraf yöntemi olarak yaygın 

biçimde yakma yöntemi (%58) kullanılmaktadır. Projeden etkilenen tüm yerleşim yerlerinde 

sürekli elektrik altyapısı ve telefon kara hattı mevcuttur. Ancak, çalışma yapılan yerleşim 

yerlerinin %875'inde mobil telefon ağı ve İnternet erişimi bulunmamaktadır. Etkilenen 

yerleşim yerlerinde odun, kömür, tezek veya güneş enerjisi gibi farklı ısınma kaynakları 

kullanılmaktadır 

 

Hassas gruplar çalışma alanındaki kilit paydaşlara danışılarak tanımlandı ve belirlendi ve 

tanım çalışma alanının anlaşılmasıyla oluşturuldu. Hassas gruplar şu şekilde 

tanımlanmaktadır. 

 

 Kadınlar; özellikle kadın yönetimindeki haneler; 

 Gayri resmi kullanıcılar; 

 Yaşlılar; 

 Engelliler; 

 Mevsimlik işçiler; 

 Arazileri ikinci kez kamulaştırılacak PEİ’ler 
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5. PROJENİN POTANSİYEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER 

Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme projesinin potansiyel çevresel ve sosyal etkileri 5 
aşamada değerlendirilebilir: 

1. İnşaat öncesi aşama,  
2. İnşaat Aşaması,  
3. Sondaj ve eritme aşaması,   
4. İşletme aşaması, 
5. İşletme sonrası aşama.      

5.1. İnşaat Öncesi Aşama 

Proje bölgelerinde fizibilite çalışmalarına paralel olarak Doğalgaz Yeraltı Depolama 
Genişleme projesinin başlamasından önce bu aşamada hazırlık çalışmaları yapılacaktır.  
Boru hattı güzergahları, pompa ve depolama tankı istasyonları, ana ve yardımcı üniteler, 
sondaj alanları, yeni enerji iletim güzergahları ve erişim yolları, projenin ofis çalışmalarına 
paralel olarak proje sahalarında belirlenecektir. Projenin hazırlık çalışmaları ve ekipman 
taşıma ve depolama gibi proje başlangıç çalışmaları, altyapı ve üstyapı çalışmaları, güzergah 
işaretleme çalışmaları, yakıt ve madeni yağ istasyonu işleri, üst toprak sıyırma işleri gibi 
çalışmalar kısmen başlatılabilir. Bu faaliyetlerin bir sonucu olarak, aşağıda listelenen hazırlık 
işlerinin başında bazı çevresel etkilerin olması öngörülmektedir: 

- Taşıtların hareketlerinden kaynaklanan toz emisyonu 
- Organik, geri dönüştürülebilir ve muhtemel tehlikeli atık oluşumu 
- Kanalizasyon tanklarında atık su birikimi ve 
- Gürültü etkileri 

Listelenen çevresel etkiler, proje sahalarında alınan önlemlerle birlikte en aza indirilecektir.  
Taşıt hareketleri, gereksiz ise en aza indirilecek, mevcut enerji iletim hatları ve erişim yolları 
kullanılacak, organik ve geri dönüştürülebilir atıklar belediyelerin atık toplama noktalarına 
taşınacak, atık sular belediyenin vidanjörleri ile alınacak ve potansiyel gürültü kirliliği proje 
sahalarında önlenecektir.  

Buna ek olarak, tüm sözleşmeler BOTAŞ, yükleniciler ve lisanslı şirketler arasında danışma 
ve izleme faaliyetleri, atık/atıksu bertarafı, hava/gürültü ölçümleri, yakıt/petrol tedariki vb. 
hakkında olacak ve bunlar tamamlanacaktır. Bununla birlikte, çevresel ve sosyal 
değerlendirme ve proje gereklilikleri bu aşamada başlayacaktır.  

5.2. İnşaat Aşaması 

Projenin bu aşamasında; Yükleniciler tarafından tüm boru hattı ve inşaat işleri 
gerçekleştirileceğinden, temel çevresel ve sosyal etkilerin meydana gelmesi beklenecektir. 
Boru hatlarının kazılması ve montajı, proje alanlarının hazırlık işleri, kamp sahalarının 
oluşturulması, enerji iletim hatlarının montajı ve ana erişim yollarının inşası projenin bu 
aşamasında gerçekleştirilecektir.  Olumsuz çevresel ve sosyal etkiler en aza indirilmeli ve 
projenin bu aşamasında bunların olumlu etkileri arttırılmalıdır. Bu nedenle, temel çevresel 
işler ve sosyal çalışmalar BOTAŞ, yükleniciler ve taşeronlar tarafından gerçekleştirilecektir.  
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5.3. Sondaj ve Eritme Aşaması 

Bu aşamada; tüm çevresel ve sosyal etkiler ile bunların çözüm yöntemleri, sondaj ve eritme 
operasyonlarının bir sonucu olarak sondaj çamuru ve formasyon atıkları gibi özel atıkların 
üretilmesi haricinde, projenin inşaat aşaması ile aynı olacak ve ESIA raporunda açıklanan 
tatlı su alım ve tuzlu su tahliye faaliyetlerinden dolayı Hirfanlı Barajı ve Tuz Gölündeki olası 
etkiler dikkate alınacaktır. Buna ek olarak, UGS Projesinin takip faaliyetleri sırasında çamurlu 
su, çözünmeyen atıksular, tuzlu su ve tuzlu suların çözünmeyen çamurlarından oluşan atık 
suların bu aşamada oluşacağı görülmüştür. Bu türdeki özel atıklar ve atıksuların çevresel 
etkilerinin yanı sıra, bu aşamada olumsuz etkileri düşürmek için alınacak önlemler aşağıda 
tanımlanmıştır. Sondaj ve eritme çalışmaları sırasında işçilerin hijyenik ihtiyaçları için mobil 
tuvaletler kullanılacak ve üretilecek atık sular belediyenin vidanjörleri tarafından atılacaktır. 

Tatlı su alımı ve tuzlu su tahliye faaliyetlerinden dolayı sırasıyla Hirfanlı Barajı ve Tuz 
Gölünde daha fazla etkinin olması beklenmektedir. Hirfanlı Barajı ve Tuz Gölündeki 
muhtemel etkiler, aşağıda ve ayrıca ESIA raporunda "Spesifik Çevresel Etkiler" başlığı 
altında açıklanmıştır. 

5.4. İşletme Aşaması 

İşletme aşamasında gerçekleşen muhtemel toz emisyonları, projenin kalıcı erişim yollarında 
küçük miktarlarda taşıt hareketlerinden kaynaklanacak ve bu güzergahlar, muhtemel toz 
oluşumuna karşı mücadele için sulama kamyonları ile düzenli olarak sulanacaktır.  Buna ek 
olarak, toz, baca gazı ve egzoz emisyonları, lisanslı şirketler tarafından hava kalite ölçümleri 
yapılarak düzenli olarak kontrol edilecektir. 

Doğalgazın yeraltında depolanması amacıyla sıkıştırılması için kompresörler kullanılacak ve 
doğal gaz kompresörde yakıt olarak kullanılacaktır (26,000 m3/gün). Projede kurulumu 
planlanan kompresörlerde yakıt olarak kullanılacak doğal gazın yanması sonrasında azot 
oksit (NOx) ve karbon monoksit (CO) emisyonlarının oluşması beklenmektedir.   

Bununla birlikte, proje içerisinde kompresörlerin bir yılda sadece 40-50 gün çalışacağı ve 25 
ppm (0.025 kg/m3) emisyon miktarının düşük seviyede olmasından dolayı, projede sera gazı 
oluşumu önemsiz seviyelerdedir. GSEP kapsamında kullanılacak kompresörler, tüm ulusal 
ve uluslararası standartlara uygun olarak seçilecektir.  

İşletme aşamasında ortaya çıkan muhtemel yüksek çevresel gürültü sorunları, kompresörler, 
jeneratörler gibi gaz dolaşımlı ekipmanlardan kaynaklanacak ve tesislerin yakınında gürültü 
ölçümleri ile periyodik olarak kontrol edilecektir. Gürültü kirliliği ile mücadele için gerektiğinde 
BOTAŞ tarafından ses korumaları ve izolatörleri kullanılacaktır.   

İşletme aşamasında üretilen atıklar geçici olarak tesisteki taşınabilir atık konteynırlarında 
toplanacak ve; 

- Organik atıklar, günlük olarak belediyelerin atık toplama noktasına taşınacak, 

- Geri dönüştürülebilir ve tehlikeli olmayan atıklar sözleşmeli ve lisanslı şirketlere 
gönderilecek,   

- Tehlikeli atıklar, atık yağlar, atık nebati yağlar ve tıbbi atıklar sözleşmeli ve lisanslı 
bertaraf şirketleri tarafından bertaraf edilecektir.  
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İşletme aşamasında 100 kişi çalışacak ve TÜİK'in resmi web sitesinden alınan bilgilere göre 
kişi başına çekilecek su miktarı 180 litre/gün.kişi olacaktır. Kullanılan suyun %80 oranında 
atık suya dönüştürüleceği varsayıldığında; 

İşletme aşaması için 100 kişi x (180 litre/gün.kişi x 80/100) = 14.4 m3/gün olarak 
hesaplanmıştır.   

İşletme aşamasında tesiste üretilecek evsel atıksular için, biyolojik bir arıtma sistemine 
dayalı atık su arıtma tesisi kurulacaktır.  

Proje inşaat faaliyetleri ve işletme süreleri boyunca, proje sahalarına düşen ve tahliye edilen 
yağmur suları, inşaat alanında ve etrafında oluşturulacak su toplama kanalları ile inşaat 
alanından uzaklaştırılacaktır. İnşaat alanlarından projenin etrafındaki alanlara muhtemel 
sediman taşınmasını önlemek için toplama ve biriktirme kanallarının sonunda oluşturulacak 
dengeleme ve çökeltme havuzlarından doğal drenajlara boşaltım yapılacaktır. 

5.5. İşletme Sonrası Aşama 

GSEP kapsamında; ekipmanın düzenli olarak bakımlarının yapıldığından, hizmet ömrünün 
sonuna gelen ekipmanın yenilendiğinden ve Projenin ekonomik ömrü boyunca ekipmanın 
yeniden kullanılabilirliğinin sağlandığından emin olunması gerekmektedir. Lisans döneminin 
sonunda zamanın koşullarına bağlı olarak, tesislerde yapılabilecek revizyonlar ile depolama 
amaçlı kullanım devam edebilecektir. 

Proje sahası ve tesislerinin benzer amaçlar için yeniden kullanılması planlandığında, 30 yıllık 
işletme sırasında Projenin ekosistem üzerindeki etkilerini incelemek, son koşullardan farkını 
ortaya çıkarmak ve yeni önlemler oluşturmak için çevresel etki değerlendirme çalışmalarının 
tekrarlanması uygun olacaktır. 

Eğer tesis tamamen kapanırsa ve başka amaçlar için kullanılmazsa, birimler sökülecek ve 
arazi ıslahı öncesinde açılan kuyular kapatılacaktır.  Bu bağlamda, tüm yüzey tesisleri 
sökülecek ve içeride depolanan tüm gazın çekileceği mağaralar su veya tuzlu su ile 
doldurulacak ve dolgu malzemesi ile doldurulduktan sonra giriş portları betonla 
kapatılacaktır.  Eski haline getirme, yeniden bitkilendirme ve restorasyon uygulamaları 
kullanılarak tesisler tarafından kapsanan alanlarda doğal peyzaj uygulanacaktır.  Bu 
uygulamalar, işletme sonrası dönem şartları dikkate alınarak hazırlanacak olan restorasyon 
ve rehabilitasyon projeleri ve planlarına göre gerçekleştirilecektir (arazi, iklim, jeomorfolojik 
şartlar, vb.).  

Tüm ekipman ve materyal taşıma işleri işletme aşamasının sonunda başlayacak ve eski 
haline getirme işleri de aynı anda başlayacaktır.  Bu aşamadaki çevresel etkiler, projenin 
inşaat öncesi aşamasına benzer olacaktır. 

Sosyal etkiler işletme aşamasında olanlara benzer olacak ve BOTAŞ'ın sosyal ekibi, terk 
etme ve eski haline getirme işleri sırasında projenin bu etkilerini yönetmeye devam 
edecektir. 

5.6. Sosyal Etki Değerlendirme 

Projeden etkilenen yerleşim yerleri (doğrudan veya dolaylı) hakkında güncellenmiş ve doğru 
sosyo-ekonomik verileri elde etmenin yanı sıra Proje hakkında yerel halkın olası endişeleri ve 
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geri bildirimlerini belirlemek için sosyal temel çalışmalar yapılmıştır. Bu faaliyetler, 
paydaşlardan temel bilgi toplama konusunda önemli bir fırsat sunmanın yanı sıra görüş ve 
yorumlarını ifade etmelerine fırsat vererek Proje hakkında bilgilendirilmelerini sağlamıştır.  
Aşağıda listelenen şekilde birincil veri toplama için hem kalitatif hem de kantitatif araçlar 
kullanılmıştır:  

 Anketler (yerleşim seviyesinde) - 12 katılımcı ile toplam 9 yerleşim yeri anketi 

 Odak Grubu Tartışmaları - 52 katılımcı ile toplamda 7 odak grubu görüşmesi 

 Kilit bilgi vericiler ile detaylı görüşmeler - 7 katılımcı ile toplamda 2 detaylı görüşme 

Yerleşim yeri düzeyinde anketler Bucak, Mağrul, Tömü, Enver, Kara ve Cülcülü yaylaları, 
Bezirci, Sapmaz, Besci köyleri ve Gazi mahallesinde gerçekleştirilmiştir. Odak grubu 
tartışmaları Bucak, Mağrul, Tömü yaylaları, Sapmaz, Bezirci, Besci köyleri ve Gazi 
mahallesinde gerçekleştirilmiştir. Detaylı görüşmeler Sultanhanı Belediyesinde yapılmıştır.  
BOTAŞ'ın Hirfanlı Barajından su alım sürecinin sulama faaliyetlerine olan etkilerini anlamak 
için fazladan bir kantitatif araştırma gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Acıkuyu, Şanlıkışla, 
Büyükbıyık, Küçükbıyık, Büyükcamili, Kesikköprü, Büğüz, Kargınyenice, Savcıkurutlu, 
Hirfanlı ve Töklümen yerleşimlerinde 11 anket yapılmıştır.   

Sosyo-ekonomik temel, yapılan etki değerlendirmesi üzerinde önemli bir temel sağlayan 
etkilenen PAP'ların yaşam bilgileri ve arazi kullanımı ile birlikte Proje alanının demografik ve 
ekonomik bir genel görünümünü sunmaktadır.   

Projeden etkilenen yerleşim alanlarında yaşam faaliyetleri büyük oranla tarım ve 
hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım ve hayvancılık haricinde başka gelir kaynağı yoktur.  
Tarım ve hayvancılığa katılım yüzdeleri, özellikle doğrudan etkilenen yerleşim birimlerinde 
yüksektir.  Hayvancılık ve tarım sadece ev tüketimi için değil aynı zamanda bir piyasa odaklı 
ve gelir üreten faaliyet olarak sürdürülmektedir.  Projeden etkilenen arazilerin %14'ü yerel 
yerleşimlerin otlama faaliyetlerinde kullanılan mera arazileridir.   

Projenin birden fazla bileşeninden etkilenen arazinin çoğu bireylere aittir ve genelde tarımsal 
üretim için kullanılmaktadır.  Projeden etkilenen arazilerin yaklaşık %76'sı verimli arazidir, 
bunun sonrasında mera arazisi (%14) ve üzüm bağları (%2) gelmektedir.  Verimli arazilerde 
tahıl üretimi hakimdir.  Buğday ve arpa, bölgede en çok ekilen ürünlerdir.  Sulamalı tarımın 
boru hattı güzergahı boyunca ve lisans alanı içerisinde arttığı gözlenmiştir; mısır, pancar ve 
yonca gibi ürünler sulanan arazilerde genel olarak üretilmektedir.  Etkilenen tarım arazileri 
vardır ancak yasadışı kullanımlar, mesken alanı veya hayvancılık stokları oluşturma amacıyla 
lisans alanı içerisinde mera veya umum araziler üzerinde özellikle yaygındır.   

Proje, hem geçici hem de daimi arazi edinimi gerektirecektir ve bu nedenle araziye dayalı 
etkilere sahip olması beklenmektedir.  Hatlar (gaz, tuzlu su ve tatlı su boru hatları) geçici 
irtifak haklarının oluşturulmasını gerektirirken, kuyu lokasyonları ve diğer zemin tesisleri için 
araziler daimi olarak edinilecektir.  Toplamda 1502 parsel, tatlı su tuzlu su, gaz boru hattı ve 
yüzey tesislerinin arazi ediniminden etkilenecektir.  Toplamda 1209 parsel özel arazidir ve 
geriye kalan 293 parsel, taşeron firma (Anakent) tarafından gerçekleştirilen arazi tanımlama 
çalışmalarının sonuçlarına göre kamu arazisi olarak tescil edilmiştir.  GSEP kapsamında 
istimlak edilecek parsellerin toplam sayısı bilinmemektedir çünkü kuyu alanlarının kesin 
yerleri henüz belirlenmemiştir.   
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İnşaatı devam etmekte olan Doğal Gaz Yeraltı Depolama Projesi kapsamında toplam işçi 
sayısı, 591 adedi Türk Vatandaşı ve 413 adedi Çinli olmak üzere 1004 idi. Hâlihazırda 
BOTAŞ, Yüklenici ve alt-yükleniciler olmak üzere 350 işçi sahada çalışmaya devam 
etmektedir. Doğal Gaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin 7 yıl süreceği öngörülen 
inşaat aşamasında toplamda 500 işçinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Bunlardan 400 
adedinin işçi, 30 adedinin yönetici, 50 adedinin mühendis/uzman ve 20 adedinin büro 
görevlisi olması planlanmaktadır. Doğal Gaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin işletme 
aşamasında toplamda 100 işçinin istihdam edilmesi planlanmaktadır. Bunlardan 60 adedinin 
işçi, 20 adedinin yönetici, 10 adedinin mühendis/uzman ve 10 adedinin büro görevlisi olması 
planlanmaktadır. İşletme aşamasının 30 yıl sürmesi öngörülmektedir. Yerel işgücü Projenin 
ihtiyacını karşılamakta yetersiz olduğundan, Projenin vasıflı çalışanlara ihtiyacının artacağı 
beklenmekte olup, Proje kapsamında çalıştırılacak alt yükleniciler ülke içinden veya 
uluslararası firmalardan olabilecektir. 

Aşağıda yer alan Proje faaliyetleri potansiyel olarak arazi mülkiyetini, arazi kullanımını ve 
Projeden etkilenen halkın geçim kaynaklarını etkileyebilir; 

 Doğal gaz boru hattı, enerji iletim hatları, tatlı su hatları, tuzlu su hatlarının inşası, 
işletmeye alınması ve işletilmesi 

 Yüzey tesisleri ve kuyu alanlarının inşası, işletmeye alınması ve işletilmesi. 

Bu iki türdeki tesis, bir sonuç olarak farklı arazi erişim şekilleri ve farklı türde ve sürede 

etkilere neden olur.  Proje kapsamında gerçekleşmesi beklenen sosyal etkiler ve hafifletici 

önlemleri Tablo 7.1'de özetlenmiştir.  

Tablo 7.1. Proje kapsamında gerçekleşmesi beklenen sosyal etkiler ve hafifletici önlemleri 

Potansiyel Sosyal Etkiler  Teklif Edilen Hafifletici Önlemler 

Proje, geçici işlerin oluşmasına neden 
olacaktır; Projeden etkilenen alanda 
çeşitli yerlerden bir iş arayan kişilerin 
gelmesi beklenmektedir.  
 

BOTAŞ, yerel istihdamı en yükseğe çıkarmak için yeni gelenlerin sayısını en aza indirecek, bunun 
içerisinde yüklenicileri arasında yerel istihdam için standartlar ve kılavuzların oluşturulması 
bulunacaktır ancak kırsal yerleşimlerde gelen göç beklenmemektedir.   
Etkilenen kırsal yerleşimlerden genç nüfusun istihdamına öncelik verilmesi, kırsal alanda iş 
fırsatlarının eksikliğinin neden olacağı göç vermenin azalmasına katkıda bulunacaktır.  

Projede çalışmak üzere işçilerin 
getirilmesinin neden olduğu işçi akınının 
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında 
gerçekleşmesi beklenmektedir.   

- İşçi Akını Kılavuzları, geçici işçi akını ile alakalı olumsuz sosyal ve çevresel etkilerin risklerini 
belirlemek, değerlendirmek ve yönetmek için BOTAŞ tarafından hazırlanmıştır.  
- Proje, başta geçici sözleşmeler ve düşük nitelikli iş gücü için "yerel" olarak tanımlanmış adaylardan 
istihdama öncelik verecektir, yani projenin etkilediği yerleşimler, ilçeler ve illerden.  
- Bölgenin kültürleri ve sosyal alışkanlıkların tanıtmak ve yerel halk ile işçiler arasında muhtemel 
çatışmaları önlemek üzere işçilere zorunlu kültürel hassasiyet eğitimleri verecektir.  
- Çalışanlar, zorunlu eğitimleri tamamlamadan önce çalışmaya başlamayacaktır.  
- BOTAŞ, işçilerin varlığının çatışma ve gerilim durumlarını oluşturmamasını sağlamak üzere, kamp 
sahalarının etrafındaki yerleşimlerde düzenli topluluk toplantıları yapacaktır 
- Yükleniciler tarafından Davranış Kuralları hazırlanacak ve istihdam sözleşmesi imzalanırken ve 
sosyal teşvik eğitimleri sırasında işçiler Davranış Kuralları hakkında bilgilendirilecektir 
- BOTAŞ tarafından oluşturulan Şikâyet Mekanizması, yerel topluluklara şikayetleri ve endişelerini 
iletme konusunda kolay erişim verecektir.  
- Başta kadınlar olmak üzere yerel topluluk üyelerine karşı kabul edilemez davranışlardan kaçınma 
konusunda iş gücüne zorunlu ve mükerrer eğitim verilecektir 
- Proje, suç faaliyetlerinde bulunan işçiler için yaptırımlar (ör. işten çıkarma) uygulayacaktır. 
- İşçilerin kamp sahası içerisinde boş zamanlarını harcayacakları alanlar ve faaliyetler oluşturulacak 
ve hırsızlığa teşviki azaltmak için işçilere yeterli maaş verilecek ve maaşlar nakit yerine işçilerin 
banka hesaplarına ödenecektir 
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Potansiyel Sosyal Etkiler  Teklif Edilen Hafifletici Önlemler 

Proje, başta geçici sözleşmeler ve düşük 
nitelikli iş gücü için "yerel" olarak 
tanımlanmış adaylardan istihdama 
öncelik verecektir, yani projenin etkilediği 
yerleşimler, ilçeler ve illerden.  

İyileştirme Önlemleri Bölüm 6.6.7.3'te teklif edilmiştir.   

İnşaat sırasında gürültü, toz emisyonları 
ve taşımacılık faaliyetleri, Toplum Sağlığı 
ve Güvenliği üzerinde olumsuz etkilere 
neden olabilir.   

- Proje bağlamında, üniteler arazi hazırlama ve inşaat aşamalarında açık bir alanda yapılacak işlerde 
tek bir vardiya olarak 07:00 - 19:00 saatleri arasında çalışacaktır. Gürültü çıkaran ekipmanların 07:00 
- 19:00 saatleri dışında kullanılmamasına dikkat edilecektir.  
- Tabloda gösterilen makine ve ekipmanlar belirli bir sırada çalışacaktır; yapılan gürültü ölçümlerinde 
en olumsuz senaryoya göre hareket edilirken, tüm taşıtların proje sahalarında aynı anda çalıştığı 
varsayılmıştır.  
- Modelleme sonuçları sınır değerleri sunmuş, sulama veya savurma olmadan emisyon kaynağının 
dolum ve boşaltımını, yolların iyileştirilmesini, materyallerin taşınması sırasında taşıtların çadır bezi 
ile kaplanmasını ve materyal tepesinin %10 nemde tutulması durumları arazide gerçekleşebilecek 
tozumayı en aza indirmek için yapılacaktır.  
- Toz emisyonları ayrıca başta döşenmemiş olanlar olmak üzere yolların düzenli bir şekilde 
sulanmasıyla azaltılacaktır 
- Trafik yönetim planı, topluluklar tarafından kullanılan erişim yollarında trafiği yeterli şekilde 
yönetmek için hazırlanmıştır 
- Yükleniciler ayrıca sahaya özel bir Trafik Yönetim Planı hazırlayacak ve uygulayacaktır 
- Erişim yollarının kapatılması durumunda, BOTAŞ ve yüklenicileri, yolları tekrar asıl durumlarına 
getirmekten sorumlu olacaktır 
- Topluluklar taşıma takvimleri ve ayrıca bireyler seviyesinde alınacak güvenlik ve emniyet önlemleri 
hakkında bilgilendirilecektir 
- Projede, ağır taşıtların hareketi ve bölgede artan trafikle alakalı risklerle ilgili olarak yerel paydaşlar 
ile bilgi paylaşımını artıran bir farkındalık uygulayacaktır 

Proje kapsamında inşaat işleri sırasında 
gerçekleşebilecek işçilerin sağlık ve 
güvenliklerine bir tehdit oluşturan riskler, 
inşaat ve işletme aşamalarında muhtemel 
kazalarla alakalıdır.  

- Yükleniciler, projenin uygulanmasından önce bir Mesleki Sağlık ve Güvenlik Planı oluşturacaktır.  
- İnşaat işi, 05 Ekim 2013'te İş ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan İnşaat 
İşlerinde Mesleki Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliğinin hükümlerine göre, inşaat sahalarında sunulacak 
asgari sağlık ve güvenlik şartları dâhil olmak üzere gerçekleştirilecektir.  
- Proje, Türkiye'de 1593 sayılı Kamu Sağlığı Kanunu ve 6331 sayılı Mesleki Sağlık ve Güvenlik 
Kanunu hükümlerine göre yapılacak ve bu kanunlarla ilgili tüm yönetmelik, mevzuat ve ilgili yasalara 
da uyulacaktır.  
- 1593 sayılı Genel Kamu Sağlığı Kanunu ve burada bahsi geçen Kanunlara göre kabul edilen ve 
edilecek olan tüzükler, yönetmelikler ve mevzuatlara uyulacaktır  

Proje hem kalıcı hem de geçici arazi 
edinimini gerektirmektedir ve bu nedenle 
tarımsal ekim için arazinin geçici kaybı 
gibi arazi tabanlı etkilere sahip olması 
beklenmektedir.   

- BOTAŞ için arazi edinimi, Türk kanunlarına göre gerçekleştirilecek ve uluslararası gereklilikler 
uygulanacaktır (IFC PS 5). 
- Yüzey tesisleri ve kuyu alanlarında daimi arazi ediniminden dolayı arazi kaybı için özel arazi 
sahiplerine tam değişim maliyetinde nakit tazminat sunulacaktır  
- Tam değişim masrafında nakit tazminat, yapıların kaybı için özel arazi sahipleri kanuni ve kanundışı 
kullanıcılara sunulacaktır.   
- Ulusal kanuna göre belirlenen kritere uygun olarak belirlenen daimi ve geçici irtifak hakkı için irtifak 
değeri arazi sahiplerine ödenecektir.  
- Kaybedilen yıllık/uzun ömürlü ekinler veya bitkiler için nakit tazminat (bir ihtisas komisyonu 
tarafından değerleme sonrasında ekinler ve ağaçların piyasa değerine göre) özel arazi sahipleri, 
kanuni ve kanundışı kullanıcılara sunulacaktır 
- Eğer satın alım veya kullanımın bir sonucu olarak küçük geriye kalan plot parçaları ekonomi dışı 
olursa, şartlara göre "yetim arazi" olarak tazminata uygun olacaktır.  Ekin ödemeleri RAP Fonu 
altında yetim araziler için ödenecektir.   
- Eğer fiziksel bir yeniden yerleşim gerekirse, taşıma ücretleri (1000 TL'ye kadar, fatura ibrazında) 
RAP Fonu tarafından Proje faaliyetlerinden dolayı fiziksel olarak yeniden yerleşen PAP'lara 
ödenecektir.   
- Mera arazilerinin kullanılamamasından kaynaklanan canlı kayıpları RAP Fonu tarafından tazmin 
edilecektir.  
- Nakit harcırah desteği RAP Fonundan, 1 yılda düzenli bir geliri olmayan ve yaşamı tamamen tarıma 
dayalı olan yasadışı kullanıcılar için 6 asgari maaş miktarında ödenecektir.  
- Nakit harcırah desteği RAP Fonundan, 1 yılda düzenli bir geliri olmayan ve yaşamı büyük oranda 
istimlak edilmiş arazilere dayalı olan arazileri %20'den fazla istimlak edilmiş olan arazi sahipleri için 6 
asgari maaş miktarında ödenecektir.  
- Mesken alanlarından, kuyu alanlarının yerlerinin belirlenmesinde mümkün olduğunca uzak 
durulacaktır.  Aşağıdaki bölümde belirtilen gidilmeyecek alanlar lokasyon belirleme sırasında dikkate 
alınacaktır.   
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Potansiyel Sosyal Etkiler  Teklif Edilen Hafifletici Önlemler 

- Boşluklar, güvenli olduğunda ve insanlar, vahşi yaşamın ve hayvanların ROW'dan geçmesi 
gerektiğinde boru şeritlerinde bırakılacaktır.  
- Proje, araziye erişimi sınırlandırmadan önce yerel yönetim kurumlarına, arazi sahiplerine ve arazi 
kullanıcılarına danışacaktır. 
- Projede, çobanların inşaat alanlarını kullanıp kullanmayacağı belirlenecek ve inşaat sırasında 
potansiyel sınırlamalar konusunda onlara danışma amaçlanacaktır.  
- Proje, Projeyle alakalı aksiyonlardan dolayı kullanılamayan, hayvanlar tarafından kullanılan sulama 
deliklerine bir yedek sunacaktır. Yedek, çobanlar veya hayvan sahipleri ile mutabık kılınacak bir türde 
ve yerde olacaktır.  
- Taşıt hareketleri, ROW ve çalışma alanları dışındaki arazilere olası hasarları önlemek için 
tanımlanan erişim güzergâhları ve sınır çekilmiş çalışma alanları ile sınırlı olacaktır.  
- Yüklenici, işlevsel sulama ve drenaj sistemlerinin bütünlük ve uygunluğunun inşaat süresince 
sağlanmasını amaçlayacaktır.  Bozulan sulama veya drenaj sistemi, inşaatın tamamlanmasından 
sonra, asgari olarak orijinal durumlarına eşit olan bir standartta eski haline getirilecektir.   
- Tarımsal arazi, Eski Haline Döndürme Planı uyarınca arazi sahibine devredilmeden önce eski 
haline getirilecektir.  
- Yüklenici, bal üretim mevsiminin başlamasından önce boru hattı ile tesis inşaatı, kamp ve boru 
depolama alanları ve erişim yollarının 300 metresi içerisinde kovanları olan arıcıları belirleyecektir.  
Bu arıcılardan, kovanlarını (hem mobil kovanlar hem de sabit kovanlar) mevsim için güzergahtan 
uygun bir mesafeye (en az 300 metre) taşımaları istenecektir.  
- Arıcıların mevsimsel kayıpları RAP Fonu tarafından tazmin edilecektir.   
- Hassas kişiler, içerisinde Bölüm 5.4.5'te belirtilen hassasiyet kategorileri ele alan sorular bulunan 
görüşmeleri topluluklarda Muhtarlar ile kullanarak müzakere ve arazi edinim sürecinde 
belirlenecektir.  
- Şikâyet Mekanizmaları, bireylerin projeyle alakalı faaliyetler ve çalışanlar hakkında şikayetlerini 
ifade etmesine izin vermek üzere bulunacaktır.  Mekanizma detaylı olarak RPF ve SEP belgelerinde 
tanımlanmıştır.   
- BOTAŞ, kaçınılamaz ekonomik ve fiziksel etkilerin PAP'lar üzerinde önceden değerlendirilmesini ve 
RPF'ye paralel olarak hafifletilmesini sağlamak için harici uzmanlar tarafından desteklenen nitelikli 
şirket personelini işe alacaktır.  

 

5.7. Bakiye Etkiler 

Bakiye etkiler, kontrolsüz çevresel ve sosyal yönetim, mevsimlik kısıtlamalar, 

tamamlanmamış işler ve çevreye büyük ölçüde zarar verilmesi vb. nedenlerle ortaya çıkarlar. 

Doğal Gaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi kapsamında, temel olarak, bakiye etkiler 

aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı oluşabilir: 

 

- eğitim yetersizliği, 

- çevresel ve sosyal yönetim yetersizliği, 

- yetersiz miktarda atık bertaraf edilmesi, 

- kontrolsüz ve sürekli su tahliyesi, 

- doğal kaynaklara kontrolsüz müdahale, 

- uygunsuz atıksu deşarjı, 

- kaza, patlama, sabotaj vb. olaylar ile  

- zorlu mevsim şartları 

 

Muhtemel bakiye etkiler ve alınması gereken bu etkileri azaltıcı tedbirler aşağıda 

belirtilmektedir: 
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Table 5.6.1. Bakiye Etki Değerlendirme Tablosu  

Argüman Muhtemel Etki Etki Şiddeti Etki Süresi Bakiye Etki 
Düzeltmeler Sonrası 

Risk Faktörü 

Toz Emisyonu Toz Kirliliği Yüksek Sürekli Muhtemel Minimum 

Uçucu/Egzos Gasları 
Kirletici Gaz 
Emsiyonu 

Ortalama Sürekli Yok - 

Tehlikeli Atıklar Ciddi Kirlilik Yüksek Sürekli 
Kuvvetle 

Muhtemel 
Minimum 

İnşaat, Yıkım ve 
Hafriyat Atıkları 

Görüntü Kirliliği Ortalama Sürekli Muhtemel Yok 

Çamur ve Formasyon 
Atıkları 

Toprak ve Yeraltı 
Suyu Kirliliği 

Ortalama Geçici Süreliğine Muhtemel Yok 

Evsel Atıklar Görüntü Kirliliği Minimum Sürekli Yok - 

Geri Dönüşüm Atıkları Görüntü Kirliliği Minimum Sürekli Yok - 

İnert Atıklar Görüntü Kirliliği Minimum Dönemsel Yok  

Yıkama Suları Ciddi Kirlilik Yüksek Anlık Muhtemel Minimum 

Yağlı Sular Ciddi Kirlilik Yüksek Anlık Muhtemel Minimum 

Çamur Suları Ciddi Kirlilik Yüksek Dönemsel Muhtemel Minimum 

Tuzlu Su Kirlilik Ortalama Sürekli Muhtemel Yok 

Çözülmeyen Sıvı 
Atıklar 

Kirlilik Ortalama Dönemsel Yok - 

Evsel Arıksular Görüntü Kirliliği Minimum Sürekli Yok - 

Çevresel Gürültü Stres Ortalama Dönemsel Muhtemel Yok 

Üst Toprak Yönetimi Toprak Kayması Ortalama Sürekli Muhtemel Yok 

Alt Toprak Yönetimi 
Toprak Kayması 
ve Arazi İşgali 

Yüksek Sürekli Muhtemel Minimum 

 

Doğal Gaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesinin hedeflerinden biri olarak, yukarıda 

belirtilen Bakiye etkilerin en aza indirilmesi amacıyla Proje sahibi ve yükleniciler tarafından 

hazırlanacak plan ve prosedürlerin desteğiyle Doğal Gaz Yeraltı Depolama Genişleme 

Projesi çalışmaları esnasında azaltıcı tedbirler kesin bir şekilde uygulanacaktır. 
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Bakiye etkiler, BOTAŞ ve Yükleniciler tarafından değerlendirilecek ve hazırlanan plan ve 

prosedürler ile ele alınacaktır. Bakiye etkiler, tavsiye edilen risk azaltma tedbirlerinin alınması 

sayesinde bütün proje aşamalarında en az düzeyde olacaktır. 

5.8. Kümülatif Etki Değerlendirmesi 

Kümülatif etkiler, projenin etkilerinin mevcut ya da planlanan projelerin etkilerine 
eklenmesinden kaynaklanır.  Her proje küçük ve büyük etkilere neden olurken, kümülatif 
etkiler aynı yerde iki veya daha fazla projeden kaynaklanan genel doğrudan ve dolaylı 
etkilerde geçerlidir.  Planlanan faaliyetlerin kümülatif etkileri dikkate alınmalıdır.  Her 
projeden dolayı ortaya çıkabilecek etkiler kendilerini önemli görmeyebilir ancak diğer deyişle 
toplam hasarda kümülatif etkiler aşırı derecede önemli olabilir.   

GSEP kapsamı içerisinde, yer altı doğal faz depolama projelerinin kümülatif etkileri bu 
kümülatif etki değerlendirmesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

- Doğalgaz Yeraltı Depolama Projesi: UGS Projesi 
- Doğalgaz Yeraltı Depolama Genişleme Projesi: GSEP 
- ATLAS Petroleum Gas Co. Doğalgaz Depolama Projesi: Özel Proje 

Bu bağlamda, yer altı doğal gaz depolama projelerinin fiziksel özellikleri Tablo 5.6.1'de 
verilmiştir.  

Tablo 5.6.1. BOTAŞ ve ATLAS tarafından Tuz Gölü Havzasında uygulanmakta olan yer altı doğal gaz depolama projelerinin 
fiziksel özellikleri 

Referans: ATLAS tarafından yukarıda bahsi geçen projenin ÇED raporu ve BOTAŞ'ın UGS Projesi ve GSEP'in ÇED Raporları   

 
Kümülatif Etki Değerlendirmesi çalışmalarının bir parçası olarak azami potansiyel etkileri 
tahmin etmeye yönelik bir çabada, tüm projelerin inşaat faaliyetleri (eritme ve tahliye 
işlemleri) eş zamanlı olarak taahhüt edilmiş olarak görülecek ve ortaya çıkabilecek etkiler 
aşağıda listelenmiştir; 

Fiziksel Özellikler BOTAŞ ATLAS 

UGS Projesi GSEP Özel Proje 
Mağaraların oluşturulması için gerekli 
süre (ay) 

77 66 96 

Ağartılacak Mağaraların Sayısı 
12 mağara 

(6'lı gruplarda) 
48 mağara 

(6'lı gruplarda) 
12 mağara 

(2'lı gruplarda) 

Her Mağaranın Hacmi (m3) 630.000 630.000 – 750.000 630.000 

Tatlı Su Çekme Noktası 
Hirfanlı Baraj Gölü 

(boru hattı inşa 
edildiğinde) 

Hirfanlı Baraj Gölü (inşa 
edilecek boru hattı ile) 

Hirfanlı Baraj Gölü (inşa 
edilecek boru hattı ile) 

Gerekli Tatlı Su Miktarı (milyon m3/yıl) 15 45 10.8 

Tahliye Noktası 

Tuz Gölü kurak 
bölgesi      (inşa 

edilmiş bir boru hattı 
ile) 

Tuz Gölü kural bölgesi 
(inşa edilecek boru hattı 

ile) 

Tuz Gölü kural bölgesi 
(inşa edilecek boru hattı 

ile) 

Tahliye Edilecek Tuzlu Suyun Miktarı 
(milyon m3/yıl) 

Tuz Gölü 
15 (içerik ~1,760,000 

m³ tuz) 

Tuz Gölü 
45 (içerik ~5,300,000 m³ 

tuz) 

Tuz Gölü 
10,8 (içerik ~1,260,000 m³ 

tuz) 
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 Baraj gölü  projeleri ve diğer kullanıcılar (köylüler ve çiftçiler) kapsamında eritme 
işlemleri boyunca Hirfanlı Baraj Gölünden eş zamanlı tatlı su çekilmesinin etkileri,  

 Tuz Gölü olan alıcı çevreye tuzlu suyun eş zamanlı tahliyesinin etkileri, 

 Proje sahalarında ve civarında bulunan flora ve fauna türleri üzerinde tatlı su çekme 
ve tuzlu su tahliye işlemleri sırasında gerçekleşebilecek etkiler,  

 Üç projeden etkilenen alana gelen işçiler için işçi akınından dolayı gerçekleşebilecek 
etkiler, ve  

 BOTAŞ'ın UGS Projesi ve GSEP'in bileşenlerinin yakınlığından dolayı 
gerçekleşebilecek canlı kayıpları üzerindeki etkiler.  

Ayrıca, Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Alanı Su Kaynakları Yönetim Planı Projesi / Bölüm 9 
Su Kaynakları Yönetim Tesisi ve İlkelerinde tanımlanan ilgili ilkeler ayrıca Tuz Gölüne harici 
ilavelerin Tuz Gölünün sürdürülebilirliğine ciddi katkıda bulunduğunu ifade etmektedir.  İlgili 
ilkeler şunlardır; 

- Mamasın Barajından suyun kontrollü bir şekilde salınması ile göldeki su seviyesinin 
kontrol altında tutulması.  Tuz Gölünü besleyen en önemli nehirlerden birisi olan 
Melendiz Deresinin suyu yüzey akımı ile birlikte Mamasın Barajından bırakılmalıdır ve 
göldeki su seviyesi kontrol altında tutulmalıdır (1). 

- Bölüm 4.1'de sunulduğu üzere, (Tuz Gölünün hacmi 565,906,140 m3 ve 
3,595,040,084 m3 arasında değişmektedir ve buharlaşmanın olduğu yerde Tuz 
Gölünün ortalama su seviyesinin, eritme aşamasında tahliye edilecek toplam su 
miktarının gölün seviyesine 1-5 cm artışa neden olması hesaplandığı varsayılmıştır. 
Tuz Gölüne boşalan tuzlu suyun, Tuz Gölünde olumsuz etkiye neden olması 
öngmrülmeyen, gölün su seviyesinde çok düşük bir artışa neden olması 
beklenmektedir(2). 

Yukarıda belirtilen konular uyarınca, tüm projelerin bir parçası olarak inşaat işleri sırasında 
aynı anda veya farklı zamanlarda eritme işlemlerinden kaynaklanan tuzlu suyun tahliyesinin 
olumsuz etkilere neden olmayacağı öngörülmekte ve olumsuz etkiler olduğunda takip ve 
denetim uygulamaları üzerinden hafifletici önlemlerin alınması ile önleneceği 
düşünülmektedir.  

Kümülatif etki değerlendirme çalışmalarının parçası olarak, ele alınacak son konu, tatlı su 
alım ve tuzlu su tahliye işlemleri ile alakalı olarak tesislerin inşası sırasında proje 
güzergahlarında ve çevresinde bulunan flora ve fauna türlerinde gerçekleşebilecek genel 
etkilerdir.  GSEP'in ESIA Raporunun "Flora ve Fauna" başlıklı 4.1 Bölümünde GSEP ve 
UGS Projesi kapsamında proje ünitelerinin oluşturulması sırasında ortaya çıkabilecek olası 
etkiler ve alınacak önlemler açıklanmıştır.  Bu önlemler sayesinde flora ve fauna türleri 
üzerindeki geçici etkiler en aza indirilecektir.  

Üç projenin birbirine yakın gerçekleştirilmesi de sosyal kümülatif etkilere neden olabilir.  Özel 
Proje, BOTAŞ'ın diğer iki projesi ile aynı bölgede yer almadığı için, arazi istimlakı ve canlı 
kayıpları açısından kümülatif bir etki beklenmemektedir.  Bununla birlikte, GSEP ve Devam 
eden projenin bileşenlerinin yakınlığından dolayı, arazileri ikinci kez istimlak edilen PAP'lar 
fazladan canlı kaybı yaşayabilir çünkü artık araziler artık ekonomik olarak uygun olmayabilir.  

                                                
1  Tuz Gölü Özel Çevresel Koruma Alanı Su Kaynakları Yönetim Planı, Mayıs 2010, Ankara 
2  Tuz Gölü Özel Çevresel Koruma Alanı Su Kaynakları Yönetim Planı, Mayıs 2010, Ankara 
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Bu nedenle, bunlar ESIA'nın 4.10.4 Bölümünde hassas grup olarak görülmüştür.  Her ne 
kadar GSEP bileşenlerinden etkilenecek parseller biliniyor olsa da, bu parsellerin ne 
kadarının istimlak edilecek belirtilmemiştir.  Bu nedenle, arazisi UGS projesi kapsamında 
istimlak edilecek kişiler ve GSEP'te ikinci kez istimlak edilecek kişiler belirlenememiştir.  Bu 
PAP'lar, müzakere ve arazi edinim sürecinde canlı restorasyonu ile ilgili kayıplarını 
değerlendirmek için hassas bir şekilde tespit edilmiştir.  Bu hassas gruplar üzerindeki canlı 
etkileri değerlendirilecek ve gerektiğinde RAP Fonu tarafından tazminat sunulacaktır.  

Üç projeden kaynaklanan bir kümülatif etki olarak, bölgeye gelen proje işçilerinden 
kaynaklanan işçi akını gösterilecektir.  ESIA'nın 5.6.7.2 Bölümünde detaylandırılan işçi akını 
etkileri Özel Projenin yakında olmasından ve gelen işçiler ile ilgili olarak benzer etkilere 
neden olabileceği durumundan dolayı artabilir.   

Teknik iş gücü de Özel Projede gereklidir ve muhtemel diğer iller veya ülkelerden işçilerin 
gelmesi de mümkündür. İşçi akınının olumsuz etkilerinin azaltılması hususunda en önemli 
konu BOTAŞ ve yüklenici firmalardaki işçilerin yönetilmesi ile alakalıdır. İşçilerin nerde ve 
nasıl konaklayacakları, nasıl davranacakları ve mevcut yerleşimlerle nasıl ilişki kuracakları 
değişimin toplumdaki uyumu nasıl etkileyeceğini belirleyecektir. 

Geçici işçi akını ilgili olarak olumsuz çevresel ve sosyal etkilenme risklerinin tespit edilmesi, 
değerlendirilmesi ve yönetilmesi amacıyla BOTAŞ tarafından İşçi Akını Yönetim Kılavuzu 
hazırlanmıştır. Yüklenici firma, söz konusu İşçi Akını Yönetim Kılavuzunu temel alarak 
kendisine ait İşçi Akını Yönetim Planını hazırlayacaktır. 
 
İşçi Akını Yönetim Planı detaylı olarak yerel bölgede tabancı işçilerin bulunmasından 
kaynaklanan etkileri ve bu etkileri hafifletmek için alınacak önlemleri değerlendirecektedir. Bu 
planda tanımlanmayan ve üç Projenin tamamının kümülatif etkisinin neden olduğu farklı bir 
etki gerçekleşirse, Plan Yüklenici firma tarafından güncellenecek ve en kısa sürede ek 
önlemler tanımlanacaktır.  
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6. ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM 

BOTAŞ ve yüklenicileri, kendi dâhili çevresel ve sosyal yönetim sistemlerinin (ÇSYS) 

geliştirilmesinden sorumludur. En nihayetinde bu sistemler aynı amacı taşımaktadır: 

 Proje kendi yasal ve diğer Proje gereksinimlerini karşılar; 

 Projenin Çevresel ve Sosyal yönleri tanımlanır ve potansiyel etkiler mümkün 

olduğunca ve Proje taahhütleri uyarınca kontrol edilir (olumlu etkiler durumunda 

artırılır);  

 Proje, çevresel ve toplumsal yönetiminde sürekli gelişmeyi gösterir. 

 

BOTAŞ, proje geliştirme ve yürütülmesinin verimliliğini azaltabilecek çevresel ve sosyal 

risklerin uygun şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla ulusal ve uluslararası standartları ve 

en iyi uygulamaları karşılamak için gerekli olan bir çevresel ve sosyal yönetim sistemini 

(ÇSYS) oluşturmaktadır. Bu ÇSYS, Tablo 6.1.1'de açıklandığı üzere farklı proje aşamaları 

boyunca planlanacak ve uygulanacaktır. Bu, ISO 14001 Standardının son sürümünün 

gerekliliklerine uyacak ÇSYS tasarımını kapsayacaktır. 

 
Tablo 6.1.1. Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemine İlişkin Proje Aşamaları 

Proje Aşamaları ÇSYS’nin Geliştirilmesi ve Uygulanması 

Değerlendirme Aşaması 

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme (ÇSED) sürecinin başlatılması 
Projenin Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Kapsamının Belirlenmesi (Proje Tanımı 
doğrultusunda) 
ÇSED'i Desteklemek Amacıyla Etki Alanı Konusunda Çevresel ve Sosyal 
Değerlendirmeye Esas Özellikler Çalışmalarının Yapılması 
Çok Yönlü Değerlendirmeler Yapılması ve Azaltıcı Önlemlerin Belirlenmesi 
Nihai Taslak ÇSED Raporunun Hazırlanması 
Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesinin Hazırlanması 
Çevresel ve Sosyal Yönetim Planlarının Geliştirilmesi 
Nihai ÇSED Raporu Taslağı ve planlar ile Yeniden Yerleşim Politika Çerçevesinin 
yayınlanması 
Şikâyet Mekanizmasının Kurulması 
Yeniden Yerleşim Eylem Planı Fonunun Kurulması 
Nihai ÇSED Raporu ve destekleyici ÇYS Planları ile Nihai Yeniden Yerleşim 
Politika Çerçevesinin yayınlanması 
Gerekli onayların alınması, ör. Borç verenlerden 

İnşaat Öncesi Aşama Yeniden Yerleşim Eylem Planlarının Hazırlanması 

Mühendislik, Tedarik ve İnşaat 
Aşaması 
 
Devreye Alma & İşletme Aşamaları 

Yüklenici Plan ve Prosedürlerinin ÇSED ve diğer proje gereklerine uygun olarak 
hazırlanması 
ÇSED ve yönetim planlarının taahhütlerinin uygulanması ve izlenmesi 
Yeniden Yerleşim Eylem Planlarının uygulanması ve izlenmesi (Yeniden Yerleşim 
Eylem Planı Fonunun Yönetimi) 
Projeden Etkilenen Topluluklar için olumlu etkilerin sağlanması için sosyal ve 
çevresel yatırım yapılması 

İşletmeden Alma Aşaması 
ÇSED ve yönetim planlarının taahhütlerinin uygulanması ve izlenmesi 
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7. PAYDAŞ KATILIMI 

Projede, Dünya Bankasının sosyal koruma politikaları kapsamında proje tasarımının bir 
parçası olarak uygulanacak ve proje döngüsü boyunca devam edecek olan bir paydaş 
katılım yaklaşımı kullanılacaktır. GSEP halihazırda ulusal ÇED gereklilikleri çerçevesinde 
yerel kurumlar ve yerel halk dahil olmak üzere yerel paydaşlarla konsültasyonları 
başlatmıştır. BOTAŞ, projenin planlama, uygulama ve izleme aşamalarında tüm paydaşların 
katılımını ve müdahil olmasını sağlamaya devam edecektir. BOTAŞ'ın sosyal ekibi, 
uygulama boyunca paydaş katılımı faaliyetlerini yönetecek ve Danışmanlar ile Yüklenicilerin 
de ESIA raporunun bir parçası olarak geliştirilen Paydaş Katılım Planında (SEP) detaylı 
olarak belirtilen bu yaklaşımı benimsemelerini ve kendi faaliyetlerine uyarlamalarını 
sağlayacaktır.   

GSEP kapsamında sosyal yönetim ve paydaş katılımı aşağıda belirtilen ana prensipleri 
içerecektir: 

 Proje ile yerel halk arasında pozitif, bağımsız ilişkilerin oluşturulması 

 Projenin potansiyel faydalarının mümkün olan en iyi duruma getirilmesi ve 

 Projenin neden olduğu olumsuz sosyal etkilerin azaltılması 

Bazı paydaş katılım faaliyetleri hâlihazırda gerçekleştirilmiş olup, bu faaliyetlerin sürekliliği 
inşaat, işletme ve kapanış aşamalarında sağlanacaktır. Ulusal ÇED Yönetmeliklerine uygun 
Halkın Katılım Toplantıları 21 ve 22 Kasım 2016'da gerçekleştirilmiştir. Projenin üç ilin 
sınırları içerisinde de bileşenleri olduğundan, üç ayrı Halkın Katılım Toplantısı Ankara, Konya 
ve Aksaray'da yapılmıştır. Ulusal ve yerel kurum/kuruluşlar, yerel idareler, BOTAŞ yetkilileri 
ve Projeden Etkilenen Kişiler toplantılara katılmıştır. Ayrıca, Aralık 2016'da temel ölçütler ve 
etki değerlendirme çalışmaları sırasında, Projeden Etkilenen Kişiler ile odak grubu 
tartışmaları ve görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Halkın Katılımı Toplantıları sırasında ortaya 
çıkan ana konular / endişeler aşağıdaki gibidir: 

 Proje kapsamında kamulaştırma prosedürlerinin nasıl gerçekleştirileceği 

 Kamulaştırılacak alanların belirlenip belirlenmediği 

 İnşaat ve kazı işlerinin proje alanında nasıl gerçekleştirileceği 

 Kuru ve sulu tarım arazilerinde muhtemel hasarlar 

 İnşaat sırasında kullanılan taşıtlardan dolayı şahıs arazilerine verilen hasarlar  

 Proje kapsamında kullanılacak tatlı su hattının yerel halka da hizmet verip 
vermeyeceği 

 Projenin yeraltı sularına bir etkisinin olup olmayacağı, ve   

 İnşaat işleri sırasında üst toprağın nasıl korunacağı 

Toplantıda sunulan konuların çoğunun geçim kaynakları üzerindeki etkiler hakkında olduğu 
düşünüldüğünde, Proje faaliyetlerinin bölgedeki yerleşim alanları ile geçim kaynakları 
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üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde planlanması önemlidir. Yukarıda 
belirtildiği üzere, halkın katılımı toplantılarında görüşülen tüm konulara ESIA raporunda yer 
verilmiş, ayrıca projenin sosyal etkileri ilgili bölümlerde detaylı olarak açıklanmıştır. 

Konsültasyonların yanı sıra, temel ölçütler ve etki değerlendirme çalışmaları kapsamında 
gerçekleştirilen saha ziyaretleri esnasında projeden etkilenen yerleşim alanlarında yerel halk 
ile odak grubu görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve Aralık 2016'da da Muhtarlar ile yarı-
yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Projeden etkilenen yerleşim 
alanlarında spesifik dezavantajlı bir grup belirlenmemiş olup, yerleşimlerdeki kadınlar ve 
erkekler odak grubu toplantılarına katılmıştır. Konsültasyonlar sonucunda ortaya çıkan 
konular / endişeler arasında dikkate alınması gereken en önemli hususlar aşağıdaki gibidir: 

 Lisans sınırı içindeki yerleşimlerin kaldırılıp kaldırılmayacağı 

 Çoğunlukla evlerin tapusu olmaması nedeniyle Proje tarafından evlerinin alınıp 
alınmayacağına dair endişeler 

 Kamulaştırma bedellerinin, mevcut tarımsal faaliyetleri için aldıkları borçları 
kapatmaya yetmeyeceğine dair endişeler 

Sunulan endişeler ve sorunlar ESIA Raporunun ilgili bölümlerinde detaylı bir şekilde 
aktarılmaktadır. Projeden etkilenen kişilerin yeniden yerleşim ve geçim kaynakları 
konularında endişeleri olduğu açıkça görülmektedir. Her sosyal etki için ESIA Raporunda 
belirlenen hafifletici önlemler uygulanacak ve yerel halkın yaşam standartlarında olumsuz bir 
etkinin olmamasını sağlamak üzere düzenli bir şekilde takip edilecektir. Ayrıca, Paydaş 
katılımı faaliyetleri, kapsam belirleme aşamasından işletmeden çıkarma aşamasına kadar 
Proje hayatı boyunca devam edecektir.  BOTAŞ, projenin kapsam belirleme aşamasından 
işletme ve işletmeden çıkarma aşamasına kadar, katılım kapsamı içerisinde kullanılacak 
yöntemler ve materyalleri net bir şekilde belirlemek için bir Paydaş Katılım Planı hazırlamıştır.  


