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1. Proje Açıklaması
Karacören-1 ve Karacören-2 Hidroelektrik Güç Santralleri (HES’ler) Türkiye’nin
Akdeniz Bölgesinde yer alan Burdur İlinin Bucak ilçesinde yer almaktadır. Her iki santral
de 1970’li-1980’li yıllarda inşa edilmiştir ve 1990’lı yıllarda işletmeye alınmıştır. Santraller
halihazırda bir devlet kurumu olan Türkiye Elektrik Üretim Kurumu (EUAS) tarafından
işletilmektedir ve ilgili ulusal mevzuatta yer alan şartlar doğrultusunda GAMA Enerji
A.Ş.’nin (“GAMA Enerji”) bağlı kuruluşu olan Kremna Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.
tarafından iktisap amacıyla değerlendirilmektedir.
Nehir tipi1 bir hidroelektrik güç santrali olan Karacören-2 HES projesinin hemen
memba tarafında yer alan Karacören-1 HES geleneksel türden bir hidroelektrik güç
santralidir. Karacören-2 HES, Karacören 1 HES’in baraj gölünden çok daha küçük bir alan
kaplayan küçük bir baraj gölü içermektedir. Her bir projenin başlıca bileşenleri arasında
baraj ve baraj gölü, su alma yapısı, cebri boru, denge bacası, elektrik santrali ve idari
ofisler, dip savaklar, dolu savak ve şalt sahası yer almaktadır. Karacören-2 HES projesi
bunlara ek olarak bir güç tüneli içermektedir.
Santrallerin ve yerleşimlerin, diğer HES’lerin ve çevrede bulunan koruma
alanlarının yerlerini gösteren bir harita Şekil 1’de verilmiştir.
Karacören-1 HES
Karacören-1 HES Aksu Nehrinin akışından faydalanarak elektrik üretmek, taşkın
koruması sağlamak ve sulama ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilmiş çok amaçlı
bir tesistir. Proje kapsamında yer alan tesisler arasında radyal kapaklı dolu savak,
derivasyon kanalları, dip savak, vana odası, cebri boru ve elektrik santrali binası
sayılabilir. Santralin başlıca özellikleri Tablo 1’de özetlenmiştir.
Tablo 1. Karacören-1 HES’e ilişkin Başlıca Proje Özellikleri
Özellikler
Bilgi
İl
Isparta, Burdur
Hedeflenen Amaç
Sulama, Taşkın Kontrolü, Enerji Üretimi
Nehir
Aksu
Kurulu Güç
32 MW (2 x 16 MW)
Yıllık Elektrik Üretimi
142 GWh
Baraj Türü
Zonlu Toprak Baraj
Kret Kotu
275 m
Kret Uzunluğu
427,4 m
Kret Genişliği
12 m
Temelden Yükseklik
93 m
Nehir Yatağı Kotundan Yükseklik
85 m
Maksimum Su Seviyesi
270 m
Normal Su Seviyesi
260 m
Minimum Su Seviyesi
245 m
Baraj Gölü Hacmi (Normal Su Seviyesinde)
1.234 hm3
Baraj Gölü Alanı (Normal Su Seviyesinde)
45,5 km2
Maksimum Baraj Gölü Kapasitesi
1.234.000.000 m3
Kaynak: DSI, 2016; IO Çevre Çözümleri, Ağustos 2015.

1
Geleneksel türden hidroelektrik güç santrallerinin aksine nehir tipi hidroelektrik güç santralinde su ya hiç tutulmaz ya da çok
az tutulur.
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Şekil 1. Yer Bulduru Haritası
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Karacören-2 HES
Karacören-2 HES baraj gölündeki suyu bir enerji tüneli vasıtasıyla taşıyan nehir tipi
bir hidroelektrik güç santralidir. Karacören-2 Barajı ve HES kapsamında yer alan tesisler
arasında derivasyon tüneli, serbest dolu savak, su alma tüneli, isale kanalı, güç tüneli,
denge bacası, cebri boru ve santral binası sayılabilir.
Santralin başlıca özellikleri Tablo 2’de özetlenmiştir.
Tablo 2 Karacören-2 HES’e ilişkin Başlıca Proje Özellikleri
Özellikler
Bilgi
İl
Isparta, Burdur
Hedeflenen Amaç
Sulama, Enerji Üretimi
Nehir
Aksu
Kurulu Güç
46,4 (2 x 23,2 MW)
Güç Tünelinin Uzunluğu
566 m
Yıllık Elektrik Üretimi
206 GWh
Baraj Türü
Beton Ağırlık (Kemer)
Kret Kotu
190 m
Kret Uzunluğu
55 m
Talveg Kotu
145 m
Temelden Yükseklik
52 m
Nehir Yatağı Kotundan Yükseklik
45 m
Maksimum Su Seviyesi
188 m
Normal Su Seviyesi
187.5 m
Minimum Su Seviyesi
185 m
Baraj Gölü Hacmi (at Maksimum Su Seviyesi)
33,767,000 m3
Baraj Gölü Hacmi (at Nominal Su Seviyesi)
32,767,000 m3
Baraj Gölü Hacmi (at Minimum Su Seviyesi)
27,767,000 m3
Baraj Gölü Hacmi
48 hm3
Baraj Gölü Alanı
2.34 km2
Kaynak: DSI, 2016; IO Çevre Çözümleri, Eylül 2015.
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2. Gerekli Bilgiler
Karacören-1 HES Burdur ili Bucak İlçesinin 30 km güneyinde yer almaktadır.
Projenin Aksu Nehri üzerindeki inşaat faaliyetleri 1977 yılında başlatılmıştır ve tesis inşaat
çalışmalarının tamamlanması üzerine 1990 yılında işletmeye alınmıştır. Karacören-2 HES
Burdur ili Bucak İlçesinin Kargı Kısığı mevkii yakınlarında yer almaktadır. Projenin Aksu
Nehri üzerindeki inşaat faaliyetleri 1988 yılında başlatılmıştır ve tesis inşaat çalışmalarının
tamamlanması üzerine 1993 yılında işletmeye alınmıştır. Her iki santral halihazırda devlet
kurumu olan EUAS Şirketine aittir.
Yürürlükteki Çevre Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği uyarınca kamu yatırım
programına dahil edilme ve/veya işletmeye alınma tarihleri nedeniyle her iki proje de
yönetmelik kapsamı dışındadır. Bu nedenle, Karacören-1 ve 2 HES projeleri açısından
tam ya da sınırlı bir ÇED raporu gerekli değildir. Yine de, projeler ulusal kanunların ve
yönetmeliklerin tamamında yer alan ilgili gereksinimlere tabidir ve 1990’lı yıllardan
günümüze bu gereksinimlere göre işletilmektedir.
EUAS Şirketinin ticari yönetim politikası portföylerinde bulunan güç santrallerinin
EUAS tarafından karşılanması gereken talebe karşı optimize edilecek şekilde
düzenlenmiştir. Bu nedenden dolayı, her iki elektrik santrali de bir ünite ya da iki ünite ile
talebi karşılayan minimum enerjiyi üretmektedir ve elektrik santrallerinin maksimum üretim
kapasiteleri kullanılmamaktadır. Her iki santral de EUAS tarafından ilgili Türk çevre ve
sosyal mevzuatında yer alan gereksinimlere uygun olarak ve devlet ya da devlet teşekkülü
olan şirketler kapsamında benzer tesislerde uygulanan geleneksel uygulamalar
doğrultusunda işletilmektedir. Dolayısıyla, mevzuata dayalı bir gereksinim olmadığından
uluslararası iyi uygulamalar eski dönem işletmelerinde uygulanmamıştır. Buna ek olarak,
santrallerin EUAS tarafından işletildiği dönem zarfında önemli hiçbir altyapısal, teknolojik
ya da işletmeye yönelik iyileştirme çalışması gerçekleştirilmemiştir. Halihazırda, Kremna
Enerji (GAMA Enerji bağlı kuruluşu) özelleştirme süreçlerine uygulanan ulusal mevzuatın
şartları doğrultusunda bu santrallerin iktisap edilmesini değerlendirmektedir. İktisap
sürecinin sona erdirilmesi üzerine Kremna Enerji GAMA Enerji’nin projelerin çevre, sosyal,
sağlık ve güvenlik ve işletme ile ilgili yönlerine uygulanan kurumsal seviye politikalarını,
planlarını, prosedürlerini ve standartlarını uygulamayı planlamaktadır.
Bütün baraj ve HES projeleri için geçerli olan şekliyle Karacören-1 ve 2 HES’lerinin
inşası esnasında yerel çevre ve sosyal koşullarında büyük ölçüde değişiklik
gerçekleşmiştir. Baraj gölleri 20-25 yıldır mevcut olduğundan bölgede yeni bir dengeye
ulaşılmıştır. Santrallerin güvenli işletimi baraj ve HES projelerinin işletme aşaması
açısından temel sorundur ve buna göre Karacören-1 ve 2 HES’lerinin çevre ve sosyal
etkileri dolu savak kapılarının açılmasının bir sonucu olarak 1995 yılında meydana gelen
su baskını haricinde çoğunlukla yerel ve önemsiz kalmıştır. Diğer taraftan, mevcut çevre,
sosyal ve işletme uygulamaları ile santral bileşenlerinin/donanımlarının durumları
HES’lerin çevre ve toplum ve personelin sağlığı ve güvenliği üzerinde herhangi bir önemli
riske neden olmadan güvenli şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla iyileştirmeye ihtiyaç
duymaktadır. GAMA Enerji santralleri mevcut durumlarında devralacaktır ve sadece ulusal
mevzuata değil aynı zamanda özellikle personel ve halk sağlığı ve güvenliği alanındaki
mevcut çevre ve sosyal risklerin/etkilerin bazılarını dolaylı olarak engelleyecek ve/veya
hafifletecek ilgili uluslararası çevre ve sosyal standartlara da tam olarak uyum sağlayarak
santralin güvenli ve etkin şekilde işletilmesini sağlamak için gerekli olan
önlemlerin/iyileştirmelerin hayata geçirilmesi suretiyle mevcut koşulları iyileştirmeyi
planlamaktadır. Devir teslim sonrasında GAMA Enerji işlemleri açısından referans
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oluşturacak olan proje öncesi ve/veya mevcut koşullara ilişkin temel bilgiler aşağıda
özetlenmektedir.
Arazi kullanımı ve Maddi Varlıklar
Karacören-1 ve 2 proje alanlarını çevreleyen alandaki mevcut arazi kullanımı
büyük ölçüde orman arazileri ve sınırlı bir ölçüde tarım arazileri ile kaplıdır ki bu da baraj
gölü ve HES’ler dahil olmak üzere Karacören-1 ve 2 proje ünitelerine karşılık gelen alanın
proje öncesi arazi kullanımı özelliklerini de yansıtmaktadır. Proje alanlarının dağlık
konumu nedeniyle, tarımsal faaliyetler oldukça sınırlıdır ve Karacören-1 baraj gölünün
kuzey-doğu kıyısında bazı küçük tarım arazileri bulunmaktadır.
Arazi kullanımı haklarının (yani orman arazileri için orman izinleri; kişisel mülk olan
tarım arazilerinin kamulaştırılması) iktisabı/tahsisi her iki projenin hayata geçirilmesinden
önce gerçekleştirilmiştir. İnşaat ve su tutma işlemlerinin başlamasından sonra arazi
kullanımında herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.
Karacören-1 proje alanında bir okul, cami ve lojmanlar dahil olmak üzere sosyal
tesisler bulunmaktadır. Malzemeler, binalar, donanımlar, vb. genel anlamda iyi durumda
değildir. Bunun yanı sıra Karacören-2 HES sahasında yaklaşık olarak 20 yıldır duran aşırı
kötü durumda ve sahadan uzaklaştırılması gerekli olan kullanılmamış inşaat konteynırları,
bir personel nakil otobüsü, inşaat ekipmanları, depolama tankları, vb. durmaktadır. İşçiler
tarafından belirtilen şekilde santrallerin inşaatından günümüze önemli bir yenileme
faaliyeti gerçekleştirilmemiştir.
Topografya ve Zeminler
Karacören-1 ve 2 HES projelerinin inşaat ve tutma aşamaları esnasında
topografyada ve toprakta değişiklikler meydana gelmiştir. Her iki HES tesisinin 1990lı
yıllardan itibaren EUAS tarafından işletilmesi esnasında kimyasalların ve atıkların kötü
yönetimi nedeniyle geçmişte toprakta lokal kirlilikler meydana gelmiş olabilir.
Karacören-1 baraj gölünün alt yamaçlarında baraj gölünün bitki örtüsü bulunmayan
kıyı şeridi boyunca belirli bir ölçüde erozyon meydana gelmiş gözükmektedir ancak her iki
baraj gölü de büyük ölçüde ormanlar ile çevrelenmiş olduğundan erozyon Karacören-1 ve
2 tesislerinin daha geniş Baraj Gölü Alanları bağlamında bir sorun teşkil etmemektedir.
Baraj gölleri 20-25 yıldan beri işletilmektedir bu nedenle belirli bir çökelme seviyesi
beklenmektedir.
Jeomorfoloji ve Jeoloji
Karacören-1 ve 2 baraj ve HES tesisleri 2. Derece deprem bölgesinde yer
almaktadır. Bölgedeki nispeten önemli faylar Burdur Fayı (en yakın bölümü projelerden
yaklaşık 65 km kuzeydoğuda yer almaktadır), Davras Fay Kuşağı (en yakın bölümü
projelerden yaklaşık 42 km kuzeybatıda yer almaktadır) ve Kovada Fay Kuşağı (en yakın
bölümü projelerden yaklaşık 65 km kuzey yer almaktadır) faylarıdır. Karacören-2 HES
alanına giden ve halihazırda iyi durumda olmayan erişim yolu boyunca toprak kayması
riski söz konusu olabilmektedir.
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Biyolojik Çevre
Karacören-1 ve 2 proje alanlarının bitki örtüsü yapısı 1980’li-1990’lı yıllarda
gerçekleştirilen inşaat ve su tutma aşamaları esnasında değişmiştir. Proje alanlarının
proje öncesi arazi kullanımı niteliği büyük ölçüde orman arazilerinden ve sınırlı miktarda
tarım arazilerinden meydana gelmektedir, orman habitatları kaybolmuştur ve geçmişte
tamamen ya da kısmen bu habitatlara dayalı olan belirli karasal ve sucul hayvan türlerinin
kaybolması söz konusu olmuştur.
Mevcut durumda, baraj göllerini ve HES tesisleri çevreleyen alanlarda alternatif
orman habitatları bulunmaktadır. Proje alanının yakın çevresi (özellikle Aksu Nehri) büyük
ölçüde ağaçlardan ve çalılıklardan meydana gelen nispeten homojen bir bitki örtüsüyle
kaplıdır. Dereler boyunca yer alan küçük köylerde dağınık ağaçlar mevcuttur ve dağ
yamaçlarında kızılçam ağaçları bulunmaktadır. Kaybedilen orman habitatları kadar değerli
olmasa da, Karacören-1 ve 2 baraj gölleri tarafından yeni sucul habitatlar oluşturulmuştur.
Projelerin inşa edilmesinden önce baraj gölü ile kaplı alan artık bir nehir habitatı
ve/veya karasal ekosistem değildir, ancak bir yapak göl ekosistemi halini almıştır. Baraj
göllerindeki sucul türlerin bileşiminin son 20-25 yıllık süreçte değişiklik gösterdiği kabul
edilmiştir ve her iki alandaki mevcut balık topluluklarının mevcut koşullara toleransı
bulunan türlerden oluşması muhtemeldir. Bunun bir sonucu olarak, nehir ortamının baraj
göllerine dönüşmesinin bir sonucu olarak geçmişteki işletme döneminde Karacören-1 ve
Karacören-2 baraj göllerinde ve mansaplarında yeni bir ekosistem dengesi kurulmuştur ve
farklı türlerden habitatlar gelişmiştir.
Karacören-1, Karacören-2 ve mansaptaki Eskiköy baraj göllerinin birleşik şekilde
işletilmesinin bir sonucu olarak Karacören-1 ve 2 HES tesislerinin mansapları göller
şeklindedir, dolayısıyla her iki HES tesisinin mansabındaki sucul yaşam için her zaman su
mevcuttur.
Diğer taraftan, Karacören-2 HES nehir yatağının (eski nehir yatağının) yaklaşık 4
km bölümünü bypass eden bir güç tüneli kullanır. Gözlemler Karacören-2 baraj ekseni
konumunda dar bir kayalık kanyon türü vadi içerisinden akan eski nehir yatağının memba
kısmının kuru olduğunu ve bu nedenle de eski işletme döneminde bu bölümdeki sucul
habitatların ve türlerin halihazırda kaybedildiğini göstermektedir. Yine de, nehir yatağının
mansap bölümünde eski nehir yatağı rotası boyunca bulunan giriş suyu dereleri tarafından
sürdürülen ve Karacören-2 HES’ten gelen boşaltma akımı ile birleşen bir dere şeklinde su
hala bulunmaktadır. Bu nedenle, sucul yaşam eski nehir yatağının mansap kesitlerinde
hala mevcuttur.

Doküman Adı: ÇEVRE VE SOSYAL DURUM TESPİTİ

Dok. Kod

: ENC-GAMA-KRC-DD-01

KARACAOREN HES’leri

Rev

:A

TEKNİK OLMAYAN ÖZET

Tarih

: Mart 2016

Sf. 6

Su Kaynakları
Karacören-1 ve Karacören-2 baraj gölleri ve HES tesisleri Antalya Havzası, Aksu
Deresi Alt Havzası sınırları içerisinde yer alan Aksu Nehri üzerinde inşa edilmiştir. Aksu
Nehrinin doğal akış rejimi Karacören-1 ve 2 baraj gölleri ve HES tesisleri ve diğer su tutma
tesisleri tarafından su tutulmaya başlanmasından itibaren halihazırda bozulmuş
durumdadır. Her iki HES tesisinin memba ve mansap kesimleri akan bir doğal nehirden
dikkate değer akıntı kesitleri bulunmayan baraj göllerine/su kütlelerine dönüşmüştür.
Karacören-1 ve 2 baraj göllerinde işletilen balık çiftlikleri mevcuttur ve bu göllerdeki
su kalitesinin bu balık çiftliklerinin yanı sıra Isparta İlinde yer alan kaynaklardan boşaltılan
endüstriyel atık suları kapsayan muhtemel kirlilik kaynakları nedeniyle kötü olması/iyi
olmaması beklenmektedir. Yakın gelecekte bu balık çiftliklerinin kapasitesinin ilgili devlet
kurumları tarafından azaltılma olasılığı bulunmaktadır.
Bölgede kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılan yeraltı suyu
kaynakları da bulunmaktadır.
Hava Kalitesi
Burdur ilindeki hava kalitesi genellikle iyidir. Karacören-1 ve 2 HES tesislerinin
yakın çevresinde önemli hava emisyonu kaynakları bulunmamaktadır. HES tesisleri
herhangi bir baca ya da yoğun trafik hareketleri aracılığıyla hava herhangi bir önemli
kirletici madde salmamaktadır.
İşletmeye başladıkları günden itibaren Karacören-1 ve 2 1990lı yollarda başlanan
su tutma çalışmaları esnasında su altında kalan orman bölümleri (Orman Müdürlüğü
tarafından kurtarılmayan ya da ekonomik olarak değerlendirilmeyen) ve diğer biyolojik
kütleler nedeniyle belirli bir ölçüde doğal olarak sera gazı emisyonlarına neden olmuş
olabilir. Ancak Karacören-1 ve 2 baraj göllerinden gerçekleşen bu sera gazı
emisyonlarının seviyesi diğer güç üretim teknolojileri ile karşılaştırıldığında yine de düşük
kalacaktır,

İklim
Burdur ilinin iklim koşulları kış aylarında soğuk ve yağışlı ve yaz aylarında sıcak ve
kurak olarak tanımlanabilir. İklim koşulları ayrıca Orta Anadolu, Akdeniz ve Ege arasında
bir geçiş iklimi olarak da tanımlanabilir. Yıllık yağışın çoğu kış ayları esnasında yağmur ve
kar şeklinde gerçekleşir. İlk donlar Kasım ayı esnasında görülebilir ve son donlar ise
Nisan ayının ikinci yarısına kadar devam eder.
Antalya Havzasında Karacören-1 ve 2 baraj gölleri dahil olmak üzere mevcut ve
planlanan bazı baraj gölleri bulunmaktadır. Bu baraj göllerinin tamamının katkısı ile mikro
iklimde daha fazla ortalama kış sıcaklıklarına ve daha yüksek nem seviyeleri ile daha serin
yaz aylarına sahip daha ılıman koşullara doğru bir eğilime yol açan bir değişikliğin
meydana gelmesi muhtemeldir.
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Atık Yönetim
Karacören-1 ve 2 sahalarında üretilen evsel atıklar, ambalaj atıkları, atık yağlar,
hurda metaller, atık ahşap, tehlikeli atıklar, atık piller, aküler vb. dahil atıklar işlemlerin
doğası ve ilgili personelin sayısı nedeniyle nispeten sınırlı miktarlardadır.
EUAS Şirketinin mevcut atık yönetim uygulamaları tamamen uygun değildir ve
belirli konumlarda toprak ve su kaynakları üzerinde çevresel riskler barındırmaktadır. Her
iki sahada da Ön Atık Yönetim Planları mevcuttur ancak bu planlar uluslararası iyi
uygulamalar/standartların gereksinimlerini karşılamamaktadır.
Karacören-1 HES uygun (üstü kaplı, geçirgen olmayan zemin, uygun kaplar, vb.)
bir geçici atık depolama sahasına sahip değildir ve temizlik uygulamalarının ciddi şekilde
iyileştirilmesi gerekmektedir. Karacören-2 HES üstü kapalı ve geçirgen olmayan zeminli
bir geçici atık depolama sahasına sahiptir ancak drenaj yapılarının iyileştirilmesi
gerekmektedir. Hurda metaller ve sökülmüş inşaat tesisleri hala sahada depolanmaya
devam etmektedir ve bu toprak ve su kirliliği riski doğurmaktadır.
Gürültü
Karacören-1 ve 2 sahaları yakınlarda bulunan alıcılar üzerinde olumsuz etkiye
neden olabilecek önemli bir gürültü kaynağı mevcut değildir. Sadece faaliyet seviyesine
sayalı olarak muhtelif zamanlarda trafiğin neden olduğu gürültüye maruz kalabilecek
Karacören-2 HES sahası yolu üzerinde yer alan seralar ve diğer alıcılar (Kargı köyünün
Çobanlar mahallesi olarak belirlenmiştir) mevcuttur.
İş Sağlığı ve güvenliği açısından yaklaşıldığında, türbinlerin/jeneratörlerin
çalışması esnasında algılanan gürültü seviyeleri ve/veya titreşimler santralin işletilmesi
esnasında elektrik santrali/bina içerisindeki ilgili personel açısından nispeten yüksek
olabilir ve bu nedenle dikkate alınmalıdır.
Koruma Alanları/Kültür mirasları
Burdur İli yakınlarında yedi adet Önemli Doğa Alanı (KBA) bulunmaktadır. Proje
alanı Aksu Vadisi Önemli Koruma Alanının küçük bir kısmı ile örtüşmektedir ve Köprüçay
Vadisi Önemli Koruma Alanı Proje Alanından 6 km uzaklıktadır. Bölgede en yakını
Karacören-2 Barajının batı sınırının hemen yakınında olan Kargı yerleşiminde olmak
üzere tescilli arkeolojik alanlar da bulunmaktadır. Yakınlardaki diğer arkeolojik alanlar
Kızıllı ve Sehler yerleşimleri yakınlarında yer almaktadır.
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Peyzaj ve Görsel Hususlar
Karacören-1 ve 2 HES projelerinin inşaat ve sus tutma aşamaları esnasında
mevcut arazi özeliklerinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. Baraj gölü ve HES
sahası çoğunlukla ormanlar ve kayalık tepeler ile çevrilidir. Baraj gölünün kendisi bir
manzara değeri oluşturmaktadır. Çevreleyen tepelerde ıslah edilmemiş taş ocakları
görülmektedir. Balık çiftlikleri ve eğlence tesisleri mevcut manzarayı etkileyen diğer
etmenlerdir. Karacören-2 HES tesisine erişim yolu iyi durumda değildir ve belirli alıcılar
açısından olumsuz görsel etkilere neden olabilir. Baraj göllerinin çevresinde yer alan
yerleşimler de bulunmaktadır.

Karacören-1 Baraj gölü

Karacören-1 Baraj gölü

Şekil 2. Karacören-1 ve 2 Baraj Göllerinin görünümü

Sosyo-ekonomik Ortam
Karacören-1 ve Karacören-2 projelerinin çevresinde yer alan yerleşimlerin başlıca
ekonomik faaliyetleri tarım ve hayvancılıktır. Karacaören Köyü muhtarından elde edilen
bilgilere göre yerleşimlerde öne çıkan tarımsal ürünleri arasında arpa, buğday, mısır (mısır
büyük çoğunlukla hayvan yemi olarak yetiştirilmektedir), pamuk, fıstık ve susam
sayılabilmektedir. Kargı, Çobanpınarı ve Karacören köylerinden aile üyeleri ayrıca baraj
gölünün kıyısında yer alan tesislerde (restoranlar ve balık çiftlikleri) de çalışmaktadır.
Özellikle Kargı köyünün ekonomisi bu tesislere dayalıdır. Karacören 2 yakınlarında yer
alan Çobanlar mahallesinden (Kargı Köyü) yaklaşık 20 hane seracılık faaliyetleri ile
ilgilenmektedir. Her iki baraj gölünde işletmede olan balık çiftlikleri mevcuttur.
Yerel halktan bazı kişiler uzun süredir işçi, bakım personeli, memur, sağlık
personeli ve güvenlik personeli olarak Karacören-1 ve 2 HES tesislerinde çalışmaktadır.
Her iki tesiste istihdam edilen personelin toplam sayısı (çalışanlar ve çalışan olmayan
işçiler dahil olmak üzere) yaklaşık 100’dür. İşe alma işlemleri geçmişte incelemeler ve
mülakatlar yolu ile EUAS Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir. İşe alma ve
istihdam süreci esnasında ulusal çalışma mevzuatı ve genel kanunlar ve prosedürlerin
gereksinimleri uygulanmıştır. Çalışanlar çalışma koşullarından genel anlamda
memnundur.
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3. Süreç
Karacören-1 ve 2 HES tesisleri Türk ÇED Yönetmeliği kapsamı dışındadır,
dolayısıyla geçmişte projelere ilişkin ÇED süreci gerçekleştirilmemiştir. Diğer taraftan,
GAMA Enerji bir taraftan ulusal mevzuatın gereksinimlerine tam uyum sağlarken diğer
taraftan santralleri iktisap/devir teslim sonrasında her iki TES tesisinde GAMA Enerji
tarafından gerçekleştirilmesi planlanan iyileştirmelere ilişkin finansman sağlamayı
düşünen uluslararası finans kuruluşlarının çevre ve sosyal standartlarına paralel olarak
işletmeyi
planlamaktadır.
Bu
nedenle,
muhtemel
uluslararası
finansörlerin
gereksinimlerinin karşılanması amacıyla GAMA Enerji bir Çevre ve Sosyal Durum Tespiti
(ESDD) çalışması başlatmıştır ve çalışma her iki HES tesisinde çevre ve sosyal konular ile
ilgili temel sorunların ve risklerin belirlenmesi ve mevcut koşulların iyileştirilmesi ve işletme
süresi boyunca ortaya çıkabilecek muhtemel risklerin engellenmesi ve/veya asgari
seviyeye indirilmesi amacıyla çevre ve sosyal konular uzmanı tarafından
gerçekleştirilecektir. Çalışma esnasında büyük ölçüde projelerin çevre ve sosyal yönlerinin
yönetimi bakımından rehberlik sağlayan endüstri standartları haline gelmiş Uluslararası
Finans Kurumunun (IFC) Çevre ve Sosyal Sürdürülebilirliğe ilişkin Performans
Standartlarını ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Performans
Gereksinimlerini dikkate alınmıştır.
Ulusal mevzuat tarafından şart koşulmadığından, EUAS tarafından geçmiş işletme
dönemlerinde ilgili uluslararası standartların gereksinimlerini karşılayan sistematik paydaş
katılımı faaliyetleri (bir SEP kapsamında) gerçekleştirilmemiştir. Ancak, her iki santralin
çalışanları çoğunlukla yerel halktan olduğundan ve santraller devlet teşekkülü bir şirket,
EUAS, tarafından işletildiğinden paydaşlar ile ilişkiler genellikle iyi seviyelerde olmuştur ve
yerel halk ya da diğer paydaşlar ile ciddi sorunlara neden olan gerilimler yaşanmamıştır.
GAMA Enerji dahil olduğu projelerin tamamında uygulanan kurumsal seviyede bir Paydaş
Katılım Planına (SEP) ve Karacören-1 ve 2 HES projelerinde uygulanmak üzere IFC ve
EBRD standartları/gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmiş projeye özel bir SEP
dokümanına sahiptir. GAMA Enerji devir teslim sürecinden başlayarak bu SEP
kapsamında yer alan faaliyetlere başlamayı ve GAMA Enerji’nin yönetimi altındaki işletme
döneminin tamamı boyunca uygulamayı sürdürmeyi planlamaktadır.
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4. Çevresel Faydalar, Olumsuz Etkiler ve Hafifletici Önlemler
Diğer pek çok yatırım projesinde de söz konusu olan şekilde baraj ve HES
geliştirme projelerinin çevresel ve sosyal etkileri ilgili yönetim önlemlerinin alınmaması
durumunda inşaat, işletme ve işletme sonrası aşamalarda ortaya çıkmaktadır.
Karacören-1 baraj ve HES tesisinin inşaat çalışmaları 1977 yılında başlamıştır ve
santral 1990 yılında işletmeye alınmıştır. Karacören-2 HES tesisinin inşaat çalışmaları ise
1988 yılında başlamıştır ve santral 1993 yılında işletmeye alınmıştır. Bu nedenle, her iki
projenin inşaat aşamasındaki, mevcut arazi kullanımındaki değişiklikler, hafriyat, toz
emisyonları, vb. etkileri 1977 ile 1993 yılları arasında gerçekleşmiştir. İnşaat faaliyetlerinin
geçici mizacı nedeniyle inşaat aşamalarının olumsuz etkilerinin yanı sıra olumlu etkilerinin
bazıları şimdiden ortadan kalkmıştır.
İnşaat çalışmalarının tamamlanması üzerine baraj gölünde su tutulmaya
başlanması üzerine barajın membaında kalan alan bir su kütlesine/baraj gölüne
dönüşmüştür ve proje öncesi çevre ve sosyal koşulları değişmiştir. Karacören-1 ve
Karacören-2 baraj ve HES tesisi projeleri 1990lı yıllardan beri bölgede olduğundan işletme
aşaması etkilerinin bazıları bölgede halihazırda mevcuttur.
GAMA Enerji tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ilave arazi kullanımını
gerektiren yeni büyük bileşenlerin ya da ünitelerin inşa edilmesi de dahil olmak üzere
mekânsal anlamda herhangi bir genişleme faaliyetini kapsamayacaktır. Halihazırda
gerçekleştirilmekte olan süreç GAMA Enerji’nin işletme politikaları altında
gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Santrallerin çevre ve sosyal etkilerinin/risklerinin
etkin şekilde yönetimi açısından teknik, çevresel ya da işletme açısından iyileştirme
çalışmalarına ihtiyaç duyabilecek baraj ve HES tesislerinin, donanımlarının ve alanlarının
belirlenmesi amacıyla GAMA Enerji tarafından görevlendirilen uzmanlar tarafından teknik,
çevre ve sosyal mevcut durum çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Belirlenen sorunlar göz
önüne alındığında, GAMA Enerji santralin güvenli ve etkili şekilde işletilmesini sağlamak
ve santralin faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal etkilerin etkin şekilde
yönetmek amacıyla gerekli önlemleri/iyileştirme faaliyetlerini hayata geçirmeyi
planlamaktadır. Söz konusu iyileştirme faaliyetlerinden bazılarının mevcut çevresel ve
sosyal etkilerden bazılarını engellemesi ya da hafifletmesi beklenirken bazılarının ise
mevcut koşulların iyileştirilmesinin bir sonucu olarak faydalar yaratması muhtemeldir.
Buna ek olarak, GAMA Enerji faaliyetleri ve işlemleri kapsamında planlanan bütün önleyici
ve hafifletici önlemlerin etkin şekilde yönetimini sağlamak amacıyla uluslararası
standartların gereksinimlerine uygun bir Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi tesis edecek ve
uygulayacaktır.
Arazi kullanımı, Maddi Varlıklar ve Toprak
Karacören-1 ve 2 HES projelerinin inşaat ve sus tutma aşamaları esnasında arazi
kullanımı özelliklerinde ve topraklarda kalıcı değişiklikler meydana gelmiştir. İnşaat ve su
tutma çalışmaları sonrasında arazi kullanımında başka değişiklik söz konusu olmamıştır
ancak her iki baraj gölünde de belirli bir seviyeye kadar çökelme meydana gelmiştir.
GAMA Enerji santrallerin işletmesini aldıktan sonra arazide daha başka bir
genişleme ya da kullanım yapmayacaktır. Bu nedenle GAMA Enerji faaliyetleri/işlemleri
nedeniyle mevcut arazi kullanımında ve toprak koşullarında herhangi bir değişiklik/artımlı
etki öngörülmemektedir. Ariyet ocaklarından malzeme ikmalinin gerekli olması durumunda
Karacören-2 HES erişim yolunda yapılacak olan erişim yolu ıslah çalışmaları yerel etkilere
neden olabilir.
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GAMA Enerji tarafından HES tesislerinde gerçekleştirilmesi planlanan yenileme
çalışmalarının mevcut koşulları iyileştirmesi beklenmektedir. GAMA Enerji mevcut
tankların ve diğer depolama bileşenlerinin durumlarını ıslah etmeyi ve her iki HES
sahasında bulunan bütün kullanılmayan/eskimiş malzemelerin, donanımların, vb.
uzaklaştırılmasını planlamaktadır. Bu işlem toprak açısından mevcut kirlenme risklerini
ortadan kaldıracak/asgariye indirebilir. Çökelme ile ilgili etkilerin hafifletilmesi amacıyla
GAMA Enerji ilgili temel değerlendirmelerini gerçekleştirecek, gerekli izleme istasyonlarını
kuracak ve kurumsal planlarına paralel olarak ilave yönetim önlemlerini hayata
geçirecektir
Jeomorfoloji ve Jeoloji
Karacören-1 ve 2 baraj ve HES tesislerinin yer aldığı alandaki deprem riskleri
projenin işletme dönemi boyunca mevcut kalmaya devam edecektir. Karacören-2 HES
tesisine giden erişim yolu iyi durumda değildir ve ağır trafik veya fırtına olayları esnasında
meydana gelebilecek kontrolsüz bir yüzey akışı durumunda yol boyunca toprak kayması
riski söz konusu olabilir. GAMA faaliyetleri/işlemlerinin bu yol bölümü dışında herhangi bir
konumda toprak kayması risklerini tetiklemesi beklenmemektedir.
Biyolojik Ortam
Baraj ve HES projelerindeki hayvan ve bitki bileşenleri esas olarak inşaat ve su
tutma aşamaları esnasında etkilenmektedir. Karasal ve sucul habitatlar üzerindeki en
önemli etkiler ile hayvan ve bitki türleri üzerindeki ilgili etkiler toprak alımından ve su
tutulmasından kaynaklanmaktadır. Karacören-1 ve 2 projelerinin hayvan ve bitki
bileşenleri üzerindeki inşaat ve su tutma aşaması etkileri 1980li-1990lı yıllarda meydana
gelmiştir. Her iki proje açısından proje öncesi arazi kullanımı türü başlıca orman
olduğundan her iki projenin başlıca etkisi orman habitatlarının kaybedilmesi ve bu
habitatlara dayalı olan fauna türlerinin rahatsız olmasıdır.
Baraj ve HES projelerinin işletilmesi esnasında biyolojik ortam üzerindeki etkiler
bazı türler açısından bir bariyer oluşturan baraj gölünün kendisi ve baraj gölünün mansaba
olan boşaltımları ile ilgilidir. Hem Karacören-1 hem de Karacören-2 projeleri açısından
baraj göllerinin kapladığı alan artık nehir habitatı ve/veya karasal ekosistemler değildir,
suni bir göl ekosistemine dönüşmüştür.
Her ne kadar GAMA faaliyetleri/işlemlerinin son 20-25 yıllık işletme zarfında bir
dengeye ulaşmış olan mevcut sucul ve/veya karasal ekosistem koşulları üzerinde
herhangi bir önemli değişikliğe/olumsuz etkiye (yani habitatların ya da türlerin kaybolması,
hava emisyonları, gürültü, vb. nedeniyle hayvan türlerinin rahatsız olması, vb.) neden
olması beklenmese de, Şirket mevcut biyolojik çeşitlilik koşullarının niteliğinin belirlenmesi
ve iyileştirilmesi gerekli olabilecek alanların belirlenmesi amacıyla bir temel hayvan ve bitki
araştırması gerçekleşmek üzere vasıflı uzmanları görevlendirmeyi planlamaktadır.
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Su Kaynakları
Aksu Nehrinin doğal akış rejimi Karacören-1 ve 2 baraj gölleri ve HES tesisleri ve
diğer su tutma tesisleri tarafından su tutulmaya başlanmasından itibaren halihazırda
bozulmuş durumdadır. Baraj göllerindeki suyun kalitesi kirletici akışlarına dayalı olarak
muhtelif zamanlarda değişkenlik göstermektedir.
GAMA Enerji tarafından gerçekleştirilecek işlemlerin su kaynakları üzerinde
herhangi bir önemli değişikliğe/olumsuz etkiye neden olması beklenmemektedir. Her iki
sahada işe alınması beklenen personelin sayısının işletmenin GAMA Enerji’ye geçmesi
üzerine azalması beklenmektedir ve GAMA Enerji’nin bu santrallerde kendi kaynak
verimliliği ilkelerini uygulaması muhtemeldir, bu durumda su kullanım miktarı ve ilgili evsel
atık su üretiminin azalması muhtemeldir. Benzer şekilde, GAMA Enerji tarafından
uygulanacak gerilmiş saha atık ve malzeme/kimyasal yönetim uygulamaları uygun
olmayan mevcut atık depolama uygulamalarının neden olduğu su kirliliği riskini ortadan
kaldırabilir ya da asgari seviyeye indirgeyebilir.
Baraj göllerindeki suyun kalitesi GAMA Enerji’nin etkisi ya da kontrolü dışında
gerçekleşebilen insan kökenli ve/veya doğal etmenler nedeniyle olumlu ya da olumsuz
şekilde değişmeye devam edebilir. Örneğin, Karacören-1 Baraj gölünde bulunan mevcut
balık çiftliklerinin kapasitesinin azaltılması ve Karacören-2 baraj gölündeki balık çiftliklerin
kapatılması durumunda HES tesislerinin memba ya da mansabındaki su kalitesi zamanla
iyileşebilir ya da üçüncü şahısların kontrolsüz atık su ve/veya atık boşaltımları nedeniyle
baraj gölü su kalitesi kötüleşebilir. GAMA Enerji örnek alımı ve analizler dahil olmak üzere
periyodik su kalitesi izleme çalışmaları gerçekleştirecektir ve faaliyetlerinin yakınlardaki su
kaynaklarının kalitesinde herhangi bir etkiye neden olmamasını sağlamak amacıyla gerekli
atık su yönetim önlemlerini hayata geçirecektir.
Evsel atık sular fosseptikler ve paket atık su arıtma tesisi aracılığıyla yönetilmeye
devam edilecektir (sadece Karacören-1 sahasında). GAMA Enerji atık suların güvenli
şekilde bertarafına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapacak ve ilgili ulusal mevzuata uygun
olarak gerekli izinleri alacaktır.
Hava kalitesi
Hava kalitesi üzerindeki etkiler projelerin inşaat aşaması esnasında meydana
gelmiştir ve faaliyetlerin tamamlanması üzerine ortadan kalkmıştır. Karacören-1 ve 2
sahalarında gerçekleştirilen faaliyetlerde önemli bir hava kirliliği kaynağı (yani baca, trafik)
mevcut değildir. Bu nedenle, GAMA Enerji tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlerin
işletme süresi boyunca yerel hava kalitesi üzerinde herhangi bir önemli
değişikliğe/olumsuz etkiye neden olması beklenmemektedir.
Karacören-2 HES erişim yolunda gerçekleştirilecek yol ıslah çalışmaları geçici bir
süre boyunca hava emisyonları ile sonuçlanabilir. Bu emisyonlar Karacören-2 HES sahası
yolu üzerinde yer alan seraları ve diğer alıcıları (Kargı köyünün Çobanlar mahallesi olarak
belirlenmiştir) etkileyebilir. Muhtemel olumsuz etkilerin hafifletilmesi amacıyla, yol ıslah
çalışmaları ve malzeme teslimat aşamaları esnasında çalışma sahalarının ve yolların
sulanması da dahil toz kontrol önlemleri, araçlar için hız sınırlarının uygulanması ve
bakımı iyi yapılmış araçların/makinelerin kullanımı benzeri önlemler hayata geçirilecektir.
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Atık Yönetimi
Her iki sahada uygulanan mevcut hatalı atık yönetim uygulamaları toprak ve su
kaynakları açısından çevre riskleri teşkil etmektedir. Karacören-1 HES uygun bir geçici
atık depolama sahasına sahip değildir ve temizlik uygulamalarının ciddi şekilde
iyileştirilmesi gerekmektedir. Karacören-2 HES üstü kapalı ve geçirgen olmayan zeminli
bir geçici atık depolama sahasına sahiptir ancak drenaj yapılarının iyileştirilmesi
gerekmektedir.
Devir teslim sonrasında GAMA Enerji tarafından gerçekleştirilecek iyileştirme
çalışmalarının bir sonucu olarak üretilen tehlikeli ve tehlikesiz atıkların miktarında bir artış
olması muhtemeldir. GAMA Enerji uluslararası en iyi uygulamaların/standartların
gereksinimlerini yerine getiren kurumsal seviyedeki Atık Yönetim Planına uygun kendi atık
yönetim uygulamalarını hayata geçirecektir ve üretilecek olan atık miktarının asgari
seviyeye indirilmesini sağlamak amacıyla uygun atık yönetim uygulamalarını kapsayan
ilgili eğitimler gerçekleştirecektir. Genel anlamda uygun geçici atık depolama sahalarının
geliştirilmesine ve sahada bulunan mevcut hurdaların/kullanılmayan malzemelerin
sahadan uzaklaştırılmasına ek olarak, mevcut atık yönetim uygulamalarının/koşullarının
işletmenin GAMA Enerji’ye geçmesi üzerine iyileşmesi beklenmektedir.
Trafik ve Gürültü
Sahada gerçekleştirilen mevcut işlemler toz, gürültü ve/veya kaza riskine neden
olabilecek yoğun trafik hareketlerini kapsamamaktadır. Karacören-2 erişim yolunda
gerçekleştirilecek olan ıslah faaliyetleri kısa süreli olarak bu gibi faaliyetlerde görülen tipik
risklere ve etkilere neden olabilir. Diğer taraftan, yol ıslah çalışmalarının tamamlanması
üzerine, bu yol üzerindeki trafik hareketlerinden kaynaklanan trafik kazaları ile toz ve
gürültü emisyonları riski azalacaktır. Benzer şekilde, kullanılacak olan yollar üzerindeki
trafik kazası ve trafik yükü riskleri malzemelerin ana erişim ve köy yolları kullanılarak
teslimatının gerçekleştirilmesi esnasında sınırlı bir süre boyunca artık gösterebilir. Olası
etkilerin hafifletilmesi amacıyla ilgili personel için eğitimler düzenlenecektir, hız limitleri
uygulanacaktır, gerekli konumlara uyarı levhaları dikilecektir ve ıslah işleri için gerekli olan
malzemelerin teslimatı mümkün olan ölçüde trafiğin yoğun olmadığı saatler esnasında
gerçekleştirilecektir. Buna ek olarak, Antalya-Isparta karayolu üzerinde olan Karacören-2
baraj sahasının erişim noktasında mevcut olan bir kaza riski söz konusudur ve bu risk
GAMA Enerji tarafından bu sahaya erişime ilişkin güvenliği sağlayan bir
prosedür/mekanizma geliştirilmesi ve uygulamaya alınması suretiyle asgari seviyeye
indirilecektir.
Karacören-2 HES baraj gövdesi ve dolu savak yapısı Antalya-Isparta karayoluna
komşu olan bir sahada yer almaktadır. Bu tesislerin yer aldığı sahaya erişim sağlamak
amacıyla, karayolunun yan bariyerlerinin herhangi bir bakım, inceleme, vb. faaliyetin
gerçekleştirilmesi için sahaya yaklaşan şoför ya da yardımcıları (o anda sahada herhangi
bir personelin bulunmaması durumunda) tarafından manuel olarak açılması gereklidir.
Buna ek olarak, baraj ve dolu savak yapısı girişi yakınlarında Antalya-Isparta karayolu
üzerinde her iki tarafa uyarı işaretleri temin edilecektir.
Hava kalitesi üzerindeki etkiler ile benzer şekilde, gürültü etkileri de esas olarak
baraj ve HES projelerinin inşaat aşaması esnasında endişe konusudur. Karacören-1 ve 2
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sahalarında önemli gürültü kaynakları tespit edilmemiştir. Sadece türbinler/jeneratörler bir
gürültü kaynağı olarak dikkate alınabilir, ancak GAMA Enerji bu ünitelerin işletilmesi
esnasında ilgili personelin sağlığı ve güvenliği üzerindeki etkilerden kaçınılması/bu
etkilerin asgari seviyeye indirilmesi amacıyla gerekli iç mekan ölçümlerini gerçekleştirecek
ve ilgili iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacaktır (yani kişisel koruyucu donanım).
Koruma Alanları/Kültür Mirası
İlgili alanda mevcut olması durumunda kültür mirası üzerindeki en önemli etkiler
Karacören-1 ve 2 HES projelerinin inşaat ve sus tutma aşamaları esnasında meydana
gelmiştir. GAMA Enerji tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler/işlemler esnasında
keşfedilmiş/keşfedilmemiş kültür mirasları ve koruma altındaki alanlar üzerinde önemli bir
değişiklik/ekstra etki beklenmemektedir.
Peyzaj ve Görsel Hususlar
Karacören-1 ve 2 HES projelerinin inşaat ve su tutma aşamaları esnasında mevcut
arazi özeliklerinde önemli değişiklikler meydana gelmiştir. GAMA Enerji tarafından
gerçekleştirilecek işletme esnasında mevcut arazi özelikleri üzerinde önemli bir
değişiklik/ekstra etki beklenmemektedir. Daha iyi saha atık ve malzeme yönetimi
uygulamaları ve GAMA tarafından Karacören-2 erişim yolu üzerinde gerçekleştirilecek
olan yol ıslah faaliyetleri yakınlarda bulunan alıcılar açısından olumlu etkiler ile
sonuçlanabilir.
Personel ve Halk Sağlığı ve Güvenliği
Santral işlemlerinin normal işletme koşulları altında personel ve halk sağlığı ve
güvenliği üzerinde önemli riskler teşkil etmesi beklenmemektedir. Halihazırda uygulanan
temizlik ve sağlık ve güvenlik yönetimi uygulamalarının, muayenelerini testlerin ve
analizlerin yetersizliğinin, eski elektrik sistemlerinin kullanılmasının ve SCADA
sistemlerinin bulunmayışının, uygun yangına hazırlık ve yangınla mücadele sistemlerinin
bulunmayışının, belirli donanım ve tesisler, sistem parçaları, malzemeler açısından onarım
ve bakım çalışmalarına ihtiyaç duyulmasının vb. neden olduğu mevcut risklerin güvenilir
şekilde çalışabilir durumda olmadıkları değerlendirilen HES tesisleri ve bileşenlerinde bazı
iyileştirmelerin yapılması planlandığından GAMA Enerji tarafından gerçekleştirilecek
işletme döneminde asgari seviyeye indirilmesi beklenmektedir. Buna ek olarak, GAMA
Enerji kendi sağlık, güvenlik ve emniyet standartlarına sahiptir ve kurumsal seviye
Güvenlik Politikasını Karacören HES tesislerinde de uygulayacaktır. Bunun yanı sıra,
Karacören-1 ve 2 HES sahaları için uluslararası standartlara/gereksinimlere uygun olarak
sahaya özel İş Sağlığı ve Güvenliği ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planları
geliştirilecek ve uygulamaya alınacaktır, yangına hazırlık ve yangınla mücadele sistemleri
iyileştirilecektir ve personele özel eğitimler verilecektir. Barajların güvenliğinin sağlanması
amacıyla baraj güvenlik uzmanlarının değerlendirmelerine dayalı olarak ve ilgili/sorumlu
devlet kurumları ile koordinasyon içerisinde ilave önlemler de alınacaktır. Bu nedenle
mevcut koşulların GAMA tarafından işletme sürecinde iyileşmesi beklenmektedir ve
personel ve halk sağlığı ve güvenliği üzerinde mevcut risklerin azalması muhtemeldir.
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Kümülatif Etkiler
Kümülatif etkiler geçmiş, güncel ve gelecekteki faaliyetlerin tamamının çevre ve
sosyal bileşenler üzerinde neden olduğu toplam etkiyi temsil etmektedir. Baraj ve HES
projeleri açısından kümülatif etkiler aynı havza içerisinde birden fazla sayıda projenin
hayata geçirilmesi durumunda ortaya çıkabilir. Karacören-1 ve 2 HES tesisleri Aksu Nehri
Alt Havzasında bulunmaktadır ve aynı alt havza içerisinde halihazırda işletilmekte ya da
inşaat sürecinde ya da planlama aşamasında bulunan 22 diğer baraj ve HES tesisi projesi
daha mevcuttur (bunlardan 16 tanesi halihazırda işletilmekte ya da inşaat sürecindedir ve
6 tanesi ise planlama aşamasındadır).
Karacören-1 ve 2 HES projeleri kapsamında Kümülatif Etki Değerlendirmesi Dünya
Bankasının yardımları ile hazırlanan bir rehber olan “Türkiye’deki Hidroelektrik Santrali
Projeleri açısından Kümülatif Çevre Etki Değerlendirmesi” dokümanına dayalı olarak
gerçekleştirilmiştir. Aksu Nehri Alt Havzasında Karacören HES tesisleri de dahil olmak
üzere yer alan baraj ve HES projeleri, birlikte işletilmeleri durumunda (projelerin inşaat
aşaması kümülatife etkileri geçici olacaktır ve sadece inşaat aşamalarının çakışması
durumunda ortaya çıkacaktır) yüzeysel su kaynaklarının debileri ve su kalitesi, arazi
kullanımı özellikleri (orman ve tarım arazisi kayıpları), karasal ve sucul ekosistemler ve
sera gazı emisyonları nedeniyle hava üzerinde kümülatif etkilere neden olma
potansiyeline sahiptir.
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5. Sosyal Faydalar, Olumsuz Etkiler ve Hafifletici Önlemler
Karacören-1 ve 2 HES tesislerinin en önemli sosyal etkileri projelerin arazi iktisabı,
yeniden yerleştirme ve inşaat aşamaları esnasında meydana gelmiştir. GAMA Enerji
tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler ver işlemler kapsamında daha başka arazi iktisabı
ya da yeniden yerleştirme işlemi yapılmayacaktır.
Özelleştirme sürecinin bir sonucu olarak mevcut işgücünden bazıları EUAS
tarafından azaltılacaktır. Kadrolu çalışan işçilerden bazıları devlet tarafından kendilerine
yeni bir işyeri tayin edileceğinden ciddi ölçüde etkilenmeyecektir ancak kadrosuz işçiler ise
aynı imkana sahip olmayacaktır. Santrallerin GAMA Enerji tarafından satın alınmasının
mevcut işgücü üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi amacıyla Şirket santrallerin EUAS
tarafından GAMA Enerji’ye devredilmesi sonrasında faaliyetleri tarafından sağlanacak
olan imkanlar hakkında çalışanların bilgilendirilmesi amacıyla mevcut personel ile
istişarelere başlamış bulunmaktadır.
Santral faaliyetlerinin GAMA Enerji tarafından devir alınması üzerine yaygın satın
alma yöntemlerinin değişmesi muhtemel olduğundan mevcut yerel tedarikçiler/hizmet
sağlayıcılardan bazıları üzerinde bazı etkiler söz konusu olabilir. Yerel hizmet sağlayıcılar
ile GAMA Enerji arasında gerilimler yaşanması riskinden kaçınılması/bu riskin asgariye
indirilmesi amacıyla şirket Paydaş Katılım ve Tedarik Değişimi Yönetim Planlarını
uygulayacaktır.
Belirli santral alanlarında ve sahada bulunan yollarda GAMA Enerji tarafından
uygulanabilecek erişim kısıtlamaları söz konusu olabilir. Ancak, bu kısıtlamalar santral
tesislerinin halk sağlığı ve güvenliği üzerinde neden olduğu riskleri asgari seviyeye
indirecektir.
GAMA Enerji uluslararası standartlara/gereksinimlere göre geliştirilen SEP
dokümanı uyarınca yerel halk ve çalışanlar dahil olmak üzere paydaş ilişkilerini
sürdürecektir. Bu bağlamda, bütün paydaşlara proje işlemleri üzerine doğru/yeterli bir
şekilde bilgi alabilmelerini, GAMA Enerji ile kolaylıkla iletişime geçebilmelerini ve eğer
mevcutsa muhtemel şikayetlerinin tamamını sorumlu GAMA Enerji personeline kolaylıkla
aktarmalarını sağlayan uygun mekanizmalar sağlanacaktır. GAMA Enerji devir teslim
sürecinden başlayarak söz konusu SEP dokümanı kapsamında faaliyetlere başlamayı ve
bu faaliyetleri GAMA Enerji yönetiminde gerçekleşecek işletme döneminin tamamı
boyunca devam ettirmeyi planlamaktadır.
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6. Etkilerin İzlenmesi
GAMA Enerji planlanan çevre ve sosyal önlemlerin tamamının etkin şekilde
uygulanmasını saha denetimleri, örnek alımı ve laboratuvar analizleri, vb. dahil olmak
üzere uygun araçlar vasıtasıyla izleyecektir. İzleme süreci projeler ile ilgili çevre ve sosyal
hususların (yani toprak, su, atıklar, sağlık ve güvenlik, hayvanlar ve bitkiler, vb.) tamamını
kapsayacaktır. Şirket bu amaçla sorumlu kişiler görevlendirecek ve gerekli maddi
kaynakları sağlayacaktır. İlgili yönetim önlemlerinin uygun şekilde alındığını doğrulamak
amacıyla izleme süreci kapsamında belirli performans göstergeleri kullanılacaktır.
İzleme süreci Gama Enerji tarafından planlama, hazırlık, geçiş ve iyileştirme
aşamaları ile ilk işletme yılı (iyileştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından)
esnasında üç aylık süreçler şekilde gerçekleştirilecektir. İzleme faaliyetlerinin sonuçlarının
projelerde başarılı/yeterli çevre ve sosyal performans sergilendiğini teyit etmesi
durumunda izleme sıklıkları ilerleyen yıllarda artırılabilir. İzleme süreçlerinin ardından
projeler ile ilgili önemli bütün çevre ve sosyal etkiler ve sorunlar, işçilerden ve dış
paydaşlardan alınan şikayetler ve bunların nasıl çözüme ulaştırıldığı, denetleme amaçlı
izleme faaliyetleri, vb. dahil olmak üzere bütün bulguların derlenmesi amacıyla performans
değerlendirme ve izleme raporları hazırlanacaktır.
İzleme sonuçlarına dayalı olarak gerekli yerlerde GAMA Enerji tarafından ilgili
düzeltici ve koruyucu önlemler ve eylemler planlanacak ve uygulamaya alınacaktır.
Şirketin üst yönetimi de izleme sonuçları konusunda bilgilendirilecektir ve izleme
çalışmalarının tekrar sıklığı doğrultusunda çevre ve sosyal performans değerlendirmeleri
sunulacaktır.
Sorunun mizacına ve gereksinimlerine dayalı olarak gerekli yerlerde GAMA Enerji
izleme faaliyetlerine bağımsız uzmanları da dahil edecektir. Kurum içi izlemeye ek olarak,
yerel merciler ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (MoEU) ilgili mevzuat uyarınca proje
faaliyetlerinin çevre gereksinimlerine uyumunun izlenmesi amacıyla izleme ve denetleme
faaliyetleri gerçekleştirme yetkisine sahip olacaktır.
Bir Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi bir finans kuruluşunun çevre ve sosyal
risklere maruz kalmasını belirlenmesini ve yönetilmesini amaçlayan bir politikalar,
prosedürler, araçlar ve iç kapasite kümesidir. Bu ESDD çalışmasına paralel olarak
Karacören-1 ve 2 HES projelerinin etkilerinin ve risklerinin neden olduğu sonuçların
azaltılması amacıyla gerçekleştirilmesi önerilen eylemleri belirleyen bir Çevre ve Sosyal
Yönetim Planı hazırlanır. Bu şekilde, İzleme sonuçları yukarıda belirtilen şekilde İzleme
Raporları ile belgelendirilecek ve ortaya çıkan sorunların tamamının ele alınması amacıyla
Çevre ve Sosyal Yönetim Planında gerekli düzeltici ve önleyici eylemler yansıtılacaktır.
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