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Bu Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi ÇSYS -dökümantasyonu - (Plan, Çerçeve, vb) ve ekleri İngilizce dilinde
hazırlanmış olup Türkçeye çevrilmiştir. İngilizce ve Türkçe dilindeki dökümantasyonda sunulan bilgiler
arasında bir uyumsuzluk ve/veya farklılık beklenmese da böyle bir durumda İngilizce ÇSYS dökümantasyonu
kapsamında sunulan bilgiler geçerli kabul edilmelidir.
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GİRİŞ

1.1

Doküman Numarası

Bu doküman, Öksüt Altın Madeni Projesi'nin Toplumsal Kalkınma Çerçevesi'dir. Bu Çerçeve'nin doküman
referans numarası ÖMAŞ-ESMS-CS-PLN-001'dir.

1.2

Amaç

Bu Çerçeve'nin amacı:
 bu Çerçeve'nin kapsamını tanımlamak ve uygulanabilir yönetim arayüzlerini ortaya koymak;
 rolleri ve sorumlulukları tanımlamak;
 bu Çerçeve ile ilişkili Proje Standartlarını ana hatları ile anlatmak;
 bu Çerçeve ile ilgili Proje taahhütleri, faaliyet prosedürleri ve talimatların tanımlamak;
 Temel Performans Göstergeleri dahil olmak üzere gözetleme ve raporlama prosedürlerinin tanımlamAK;
 eğitim gerekliliklerini tanımlamak;
destekleyici materyaller ve bilgiler için referansları ortaya koymaktır.Bu Çerçeve, ana hedefler, gereklilikler
ve taahhütleri belirlemek üzere hazırlanmıştır; ek bilgiler toplandıktan ve detaylı yönetim eylemleri
planlandıktan sonra bunlar detaylı Yönetim Planı ve ilgili Prosedürler içinde daha da geliştirilecektir.
Yönetim Planı, bu Çerçeve'nin yerine geçecektir.
1.2.1

ÖMAŞ Toplumsal Kalkınma Faaliyetlerinin Hedefi

Toplumsal Kalkınma Çerçevesi’nin genel amacı Öksüt Madeni çevresindeki yerel topluluklar üzerindeki
olumlu uzun vadeli etkileri çoğaltmaktır.
Toplumsal Kalkınma Çerçevesi, Proje’nin uygulayacağı özel etki azaltıcı önlemlerin ve projeden olumsuz
etkilenecek insanlara ödenecek tazminatın (örneğin arazi edinimi ve mahsulun bozulması için tazminat gibi)
ötesine geçmektedir.
Toplumsal Kalkınma Çerçevesi, ÖMAŞ’ın “sürdürülebilir kalkınma” taahhütünün merkezinde yer
almaktadır:



Bu, ÖMAŞ’ın Politikaları ve ÇSED’de belirtilen taahhütleri doğrultusunda, ÖMAŞ’ın “iyi komşu”
olabilme çabalarının bir parçası olarak maden sahası yakınındaki yerleşim birimlerine ek yararlar
sağlar.
ÇSED’de tanımlanan başlıca projeden etkilenen civarlara odaklanmıştır: Öksüt, Zile, Epçe,
Tombak, Sarıca, Gazi, Gömedi, Yazıbaşı ve Yukarı Develi, enerji iletim hatının güneyinde kalan
Çayırözü, Soysallı, Sindelhöyük ve genel olarak Develi kasabası.

Bazı civarların Toplumsal Gelişim faaliyetlerinin uygulanmasından sadece dolaylı faydalar elde edeceğini
kabul etmek önemlidir. Doğrudan faydalar ise civarlar arasında uygun ve sürdürülebilir projelere katılım ve
katkılara bağlı olarak değişiklik gösterebilir (bu Çerçeve’de tanımlandığı gibi).

1.3

Uygulama

Bu Çerçeve'de belirtilen gereklilikler, yüklenicilerin gerçekleştireceği faaliyetler dahil olmak üzere Öksüt
Madeni Projesi'nin ömrü boyunca gerçekleştirilecek her türlü ÖMAŞ faaliyetleri için geçerlidir.
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Bu Çerçeve, ÖMAŞ Genel Müdürü sorumluluğunda olan ÖMAŞ Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi
Çerçevesi’ne (ÖMAŞ-ESMS-001) dayanmaktadır. ÖMAŞ Çevre ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS)
Çerçevesi’nde yapılacak herhangi değişiklikler bu Çerçeve’de değişikliklere neden olabilir.

1.4

Başlangıç

Bu Çerçeve 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren geçerlidir.
1.5

Yetki ve Yönetim

ÖMAŞ Genel Müdürü, bu Çerçeve'yi 1 Mart 2016 tarihinde onaylamıştır.
Bu Çerçeve ÖMAŞ Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Eğitim Müdürü’ne aittir. Bu Çerçeve, inşaat ve devreye alma
sırasında en az altı aylık periyotlarla gözden geçirilecektir. Kararlı durum operasyonları sırasında, bu
Yönetim Planı, proje tasarımındaki veya prosedürlerdeki değişiklikleri yansıtmak için daha sık güncelleme
gerekli olmadıkça, planda herhangi bir değişiklik ya da güncellemelerin yapılması gerekip gerekmediğini
belirlemek için yıllık periyotlarla gözden geçirilecektir.
Bu Çerçeve’de yapılacak değişiklikler için herhangi bir talep, Çerçeve’nin sahibine yöneltilmelidir ve bu
talep ÇSYS Çerçevesi’nde belirlenen Değişim Yönetimi (DY) Prosedürü’nde kısaca anlatıldığı gibi uygun
gözden geçirme ve onay proseslerine tabi olacaktır.

2
2.1

KAPSAM
Bu Çerçevenin Kapsamı

Bu Çerçeve, yüklenici faaliyetleri dahil olmak üzere her türlü ÖMAŞ faaliyetini kapsamaktadır.
Yüklenicilerin uygulamaları, Yüklenici Yönetim Çerçevesi'nde (ÖMAŞ-ESMS-CM-PLN-001) belirtilmiştir.

2.2

Diğer Yönetim Planları ile Örtüşmeler

Bu Çerçeve, ÇSYS Çerçeve Dokümanında (ÖMAŞ-ESMS-001) belirtildiği şekilde ÖMAŞ Projesi için
tasarlanmış olan Yönetim Planları'nın bir parçasıdır.
Bu Çerçeve, topluluk yönetimi ile ilgili olan birtakım diğer Yönetim Planları ve Çerçeve'ler ile çakışmakta ve
birleşmektedir, örneğin:


özellikle kaza ve olayların etkilerinden yerel toplulukların korunması ile ilgili olarak Acil Müdahale Planı
(ÖMAŞ-ESMS-ERP-PLN-001);



özellikle yerel istihdam ile ilgili olarak İşgücü Yönetim Planı (ÖMAŞ-ESMS-LM-PLN-001);



özellikle yerel istihdam ve yerel satın alma ile ilgili olarak Yüklenici Yönetim Planı (ÖMAŞ-ESMS-CMPLN-001);



özellikle içme suyu tedarikinin korunması ile ilgili olarak Su Kaynakları Yönetim Planı (ÖMAŞ-ESMSWR-PLN-001);



özellikle yerel toplulukların madenin faaliyeti bitirmesinin ardından kalan fiziksel tehlikelerden
korunması ve kapanıştan sonra Projenin olumlu faydalarının kalıcı olmasının sağlanması ile ilgili olarak
Kavramsal Kapama Çerçevesi (ÖMAŞ-ESMS-CP-PLN-001);



özellikle Proje'den doğrudan etkilenen kişilerin refahının korunması ile ilgili olarak Geçim Kaynağı
Restorasyonu Çerçevesi (ÖMAŞ-ESMS-LR-PLN-001);



özellikle yerel paydaşların toplumsal kalkınma faaliyetleri ile ilgili uygun bir şekilde bilgilendirilmesinin
ve dahil edilmesinin sağlanmasına ilişkin Paydaş Katılım Planı (ÖMAŞ-ESMS-SEP-PLN-001);
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özellikle yerel tedarik ve istihdama ilişkin Yerel İstihdam ve Eğitim Prosedürü (ÖMAŞ-HR-PRC-004).

Toplumsal Kalkınma Çerçevesi, ayrıca diğer ulusal, bölgesel ve yerel kalkınma planlarını ve özellikle Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı faaliyetlerini (www.oran.org.tr) tamamlamak için geliştirilecektir.

3

ROLLER VE SORUMLULUKLAR

3.1

Çerçeve Uygulaması için Temel Roller ve Sorumluluklar

Bu Çerçeve'nin uygulanması ile ilgili temel roller ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir.
Tablo 1: Kilit Roller ve Sorumluluklar
Rol

Sorumluluklar

ÖMAŞ Genel Müdürü

ÖMAŞ Dış İlişkiler ve
Sürdürülebilirlik Direktörü
ÖMAŞ Halkla İlişkiler Müdürü



Proje'nin Proje Standartlarına ve
gerekliliklerine uyumunun sağlanması.



Bu Çerçevenin ve uygulama için gerekli olan kaynakların onaylanması.



Çerçeve kapsam ve uygulaması ile ilgili genel sorumluluk.



Bu Çerçevenin geliştirilmesi, gözetimi ve revizyonu.



Uygulama örgütleri ve diğer paydaşlar ile koordinasyon dahil olmak üzere
bu Çerçeve'nin zamanında uygulanması.

Çerçevede

belirtilen

Proje çevresinde bulunan yerel toplulukların geçim kaynakları, fırsatları ve tesislerinin iyileştirilmesi için
çalışan birtakım örgütler bulunmaktadır. Çerçeve'de belirtildiği üzere, ÖMAŞ bu ortaklar ile işbirliğinde
bulunacaktır.

3.2

Temel Arayüzler

Bu Çerçeve'nin uygulanmasındaki temel arayüzler (yani, bu Çerçeve'nin unsurlarının teslimi için
sorumluluğa sahip olan roller) aşağıdakileri içerir:


özellikle işletme sırasında saha dışı faaliyetlerin güvenli bir şekilde yerine getirilmesi ile ilgili olarak
ÖMAŞ Maden Müdürü;



özellikle topluluk güvenliği ve emniyet yönetimi ile ilgili olarak ÖMAŞ H&S ve Eğitim Müdürü;



özellikle işgücü yönetimi ile ilgili olarak ÖMAŞ Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü.

Bu Çerçeve’nin doğası gereği, bir dizi başka harici arayüzler belirlenecek ve geliştirilecektir. Bunlar:






4

Yerel civarları (toplulukları ve onların temsilcileri gibi);
Toplum bazlı örgütler ve sivil toplum kuruluşlarını;
Yerel işletmeleri;
Yerel, bölgesel ve ulusal devlet kurumlarını ve yetkililerini (Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Küçük ve
Ortak Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) yerel şubeleri
de dahil olmak üzere);
Bağış ve kalkınma ajanslarını içerebilir.

PROJE STANDARTLARI
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Bütün Proje aktiviteleri (“Proje Standartları”), uygulanabilir standartlarla uyumlu olacaktır. Söz konusu
standartlar aşağıda sıralanmıştır:


uygulanabilir Türk Standartları;



Türk ÇED gereklilikleri;



Türk devlet kurumlarına verilen diğer taahhütler ve bu kurumların gereklilikleri;



uygulanabilir uluslararası standartlar ve rehberler;



uygulanabilir Centerra ve ÖMAŞ standartları, politikaları ve prosedürleri;



ÖMAŞ'ın uymayı taahhüt ettiği diğer endüstri rehberleri.

4.1

Uygulanabilir Türk Ulusal Standartları;

Uygulanabilir değildir.

4.2

Türk ÇED gereklilikleri

ÇED'de veya ÖMAŞ projesi için verilen ilgili İzinler'de Toplumsal Kalkınma ile doğrudan ilişkili belli bir
gereklilik bulunmamaktadır.

4.3

Türk Hükümet Makamlarına diğer taahhütler ve bu Makamların gereklilikleri;

Uygulanabilir değildir.

4.4

Uygulanabilir Uluslararası Standartlar ve Kılavuzlar;

Toplumsal Kalkınma ile doğrudan ilişkili bir gereklilik bulunmamaktadır. Bu Çerçeve, Proje ile ilişkili etkilerin
engellenmesi, en aza indirilmesi ve hafifletilmesi amacıyla Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (AİKB)
genel gereklilikleri uyarınca ÖMAŞ'ın genel toplulukla ilişki hedeflerini desteklemeyi amaçlamaktadır.

4.5

Uygulanabilir Centerra ve ÖMAŞ Standartları, Politikaları ve Prosedürleri

ÖMAŞ Projesi aynı zamanda ÖMAŞ Toplumsal Kalkınma hedeflerini tanımlayan ve destekleyen birtakım
Politikalar ve Prosedürler geliştirmiştir. Bunlar içinde:


ÖMAŞ Sürdürülebilirlik Politikası (ÖMAŞ-HSEC-POL-002);



ÖMAŞ Sosyal Yatırım (ÖMAŞ-HSEC-POL-004);



ÖMAŞ Yerel İstihdam ve Eğitim Prosedürü (ÖMAŞ-HR-PRD-005)



ÖMAŞ Ürün ve Hizmet Satın Alma Politikası ve Prosedürü (ÖMAŞ-FIN-PRC-001) dahildir.

Bu dokümanların kilit bileşenleri aşağıda özetlenmiştir.
4.5.1

ÖMAŞ Sürdürülebilirlik Politikası

ÖMAŞ Sürdürülebilirlik Politikası (ÖMAŞ-HSEC-POL-002) ÖMAŞ'ın aşağıdaki taahhütlerini içermektedir:


Karşılıklı güven ve anlayış inşa etmek için ev sahibi toplulukları dinlemek ve onlarla işbirlikçi ve
şeffaf bir şekilde yakın ilişki kurmak.



Sosyal riskleri, etkileri ve yükümlülükleri belirlemek ve yönetmek için topluluklar ile önceden
önlemler alarak çalışmak.
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İçinde yaşamak ve çalışmak için istikrarlı, sağlıklı ve güvenli bir çevreyi teşvik etmeye yardımcı
olmak.



Sürdürülebilir sosyal ve ekonomik kalkınmayı teşvik etmek için ev sahibi topluluklar, hükümetler,
çalışanlar, yükleniciler ve diğerleri ile ortaklıklar geliştirmek.



Etkileşim içerisinde bulunduğumuz tüm paydaşların temel insan haklarına saygı duymak.



Şikayetleri adil, zamanında ve tutarlı bir şekilde yönetmek.



Etki alanımız içindeki Yerli Halkların, kadınların, çocukların ve savunmasız grupların özel
özlemlerini, ihtiyaçlarını ve endişelerini dikkate almak.



Bizim nihai ayrılışımız ve faaliyetlerimizin kapatılması için hazırlamak üzere yerel paydaşlar ile
birlikte çalışarak kalıcı olumlu bir miras bırakmak.



Paydaşlarımız ve hissedarlarımız için değer yaratmak amacıyla, toplum ilişkileri performansımızı
artırmak için izlemek ve sürekli olarak iyileştirmeye çalışmak.

4.5.2

ÖMAŞ Sosyal Yatırım Politikası ve Planı

ÖMAŞ Sosyal Yatırım Politikası (ÖMAŞ-HSEC-POL-004) ÖMAŞ'ın sosyal yatırımlar için kullandığı
prosedür ve süreçleri belirlemektedir. Bu politika, ÖMAŞ'ın mali desteği için aday örgütler, projeler ve
konumlar ile ilgili temel parametreleri belirlemektedir.
Bu Politika, aday faaliyet ve örgütler arasında aşağıdakilerin bulunduğunu belirtmektedir:


Topluluğun refahı için ve katkıda bulunmak üzere hizmetlerini sunan örgütler.



Yerel topluluğun ve/veya Türkiye Cumhuriyeti'nin faydasına beceri geliştirmeyi destekleyen
örgütler.



Gençler, yoksunlar ve/veya engelliler faydasına hizmet sunan örgütler.



Belgeli, kanıtlı ve kayıtlı örgütler.

Seçili örgütlerin:


Benzer projelerde deneyimleri olan,



Önerilen faaliyetleri yönetecek ve uygulayacak kapasitesi olan,



Projenin uygulanmasını destekleyecek ve başarılı bir şekilde uygulanmasını sağlayacak teknik
kapasitede olan,



Açıkça tanımlanmış hedeflere ulaşmak için önerilen faaliyetler için net ve sağlam yöntemleri
tanımlayabilen,



Önerilen faaliyetlerin sürdürebilirliğini ve kendi kendine yeten doğasını gösterebilme yeteneği olan
(örneğin etkinliğin devamı için ÖMAŞ’ın finansal ve diğer desteklerine sürekli ihtiyaç duymaması
gibi),



Diğer projeler ve kalkınma örgütleri ile işbirliği içinde sinerji oluşturan ve önerilen mekanizmaları
düzene sokan örgütler olması muhtemeldir.

Aşağıdakiler uygun olmayan faaliyetler ve örgütlerdir:


Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin sorumluluğunda olan projeler.



Tanımlanamayan örgütler.



Türk olmayan örgütler.
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Bireysel personel projeleri

Politikanın coğrafi kapsamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin uygulamalarının göz önünde bulundurulacağı şekilde
tanımlanmıştır, fakat öncelik Develi kasabası ve civarına verilecektir.
4.5.3

ÖMAŞ Yerel İstihdam ve Eğitim Prosedürü

ÖMAŞ Yerel İstihdam ve Eğitim Prosedürü (ÖMAŞ-HR-PRC-004) ÖMAŞ'ın yerel topluluklardan tercihen
işe almak için kullanacağı kilit amaç ve süreçleri belirlemektedir.
Uygulanabilirlik
Şirketin mevcut faaliyetlerinden doğrudan etkilenen yerleşim yerleri (Öksüt, Zile, Epçe, Tombak, Sarıca,
Gazi, Gömedi, Yazıbaşı, Yukarı Develi, Çayırözü, Soysallı ve Sindelhöyük) öncelik sahibi olacak, ardından
proje şantiyesine yakın olan İlçe (Develi) ve İl'den (Kayseri) gelen işçiler düşünülecektir. Türkiye uyruklular,
Türkiye vatandaşlarının sağlayabileceği belli beceri ve deneyime sahip olamayacak diğer ülkelerin
vatandaşlarına göre öncelik sahibi olacaktır.
Doğrudan istihdam imkanları, uygun becerilere bağlı olarak sınırlandırılacaktır. Etkilenen bölge içindeki
beceri sınırlamaları göz önünde bulundurularak, gerekli olduğunda vasıfsız ve yarı vasıflı işgücünün
istihdamı için yapılacak istihdam stratejisi üzerine odaklanılacaktır. Projenin beklentileri şunlardır:



Vasıfsız işgücünün büyük kısmı (hedef %100) doğrudan etkilenen yerleşim yerlerinden gelecektir;
Yarı vasıflı işçilerin büyük kısmı (hedef %70) doğrudan etkilenen yerleşim yerleri, ilçe ve ilden
gelecektir;

Ön İstihdam Hedefleri
Ön istihdam hedefleri aşağıdaki gibidir:
Tablo 2: Ön İstihdam Hedefleri
Kategori

Proje Alanındaki Yerleşim Yerleri

Vasıfsız
Yarı vasıflı
Vasıflı

100%
70%
-

İlçe-İl
Kayseri)

(Develi- Türkiye
Uyruklular

100%
30%
50%

100%
100%
90%

ÖMAŞ işe alımda “sıralı” bir yaklaşım benimseyecektir. Develi de dahil olmak üzere öncelik projeden
etkilenen yerleşimlere verilecektir. Eğer gerekli becerideki kişiler burada bulunamazsa, komşu ilçelerden
ve daha sonra Kayseri içerisinden bulunması hedeflenecektir. Gerekli personel buralarda da bulunamazsa,
ÖMAŞ uygun nitelikteki ve deneyimdeki personeli ülke bazında ve daha sonra uluslararası kapsamda
araştıracaktır.
Eğitim Hedefleri
İşe alma hedeflerinin yanı sıra, şirket proje şantiyesinde çalışmak için hazırlıklı olmaları amacıyla yerel
halkın eğitimini destekleyecektir. Eğitim programlarının amaç ve hedefleri aşağıdaki gibidir.
Tablo 3: Öncelikli Eğitim Hedefleri
Amaç
Projede çalışmak isteyen yerel halk için
mevcut olabilecek eğitim engellerinin
ortadan kaldırılması

Gösterge
# topluluk içinde etkilenen halka sunulan eğitim
programları

Hedef
yılda 1

tamamlanan eğitime karşı planlanan eğitim

%100
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Şirket, Yüklenici'lerin aynı işe alma prosedürlerini kullanmaları, Şirket Politikaları uyarınca hareket etmeleri
ve büyün Türk İşçilik Yasaları'na uymaları konusunda destekleyecektir.
ÖMAŞ işgücünün eğitim ve kapasitesinin geliştirilmesi için uzun vadeli bir yaklaşım benimseyecektir. Proje
nispeten kısa süreli olsa da, ÖMAŞ bireylerin maden kapatılmasına hazır olmalarını ve becerilerinin başka
maden projelerine ve diğer sektörlere transfer edilebilmesi için çalışanları ile beraber çalışacaktır.

5

YÖNETİM YAKLAŞIMI

5.1

Özet

ÖMAŞ Toplumsal Kalkınma, yerel topluluklara Proje'nin varlığından faydalanmaları ve Proje'nin olumsuz
sosyoekonomik etkilerinin en aza indirilmesi ile ilgili olarak birtakım faaliyetlerin geliştirilmesi ve
uygulanmasını içermektedir. Bu durum Proje'nin ömrünün kısa olması yüzünden daha da önemlidir,
Proje'ye karşı madenin kapanması durumunda önemli bir olumsuz etki yaratacak herhangi bağlılığın
oluşmaması konusuna özellikle önem verilecektir.

5.2

Amaçlar

Toplumsal Kalkınma Çerçevesi'nin amaçları:



Projenin yerel topluluk üzerindeki olumlu uzun vadeli etkilerinin maksimuma çıkarılması;
Proje'ye bağlılığın en aza indirilmesi ile madenin kapanmasının olumsuz etkilerinin en aza
indirilmesi amacıyla yerel topluluk ve işyerlerine yardımcı olmak.

Toplumsal Kalkınma Çerçevesi, çeşitli faaliyetler ile ve Proje'nin maden ömrü içindeki tüm aşamalar
boyunca faaliyetlerin koordinasyonu için tümleşik bir çerçeve sunmaktadır. Bu çerçeve:
 Gelir ve istihdam yaratılması için artan ekonomik fırsatlar ile uzun vadeli ekonomik kalkınmayı;
 Mesleki beceri ve kapasite gelişimini;
 "Hızlı etki" kamu altyapı yatırımlarını içerir.

5.3

Prensipler

Aşağıdaki prensipler, bu Toplumsal Kalkınma Çerçevesi uygulamasını desteklenmesi amacıyla ÖMAŞ
tarafından kullanılacaktır:


Yatırım ve destek için en çok etkilenen yerleşim yerlerine odaklanmak (Öksüt, Zile, Epçe,
Tombak, Sarıca, Gazi, Gömedi, Yazıbaşı, Yukarı Develi, arından Çayırözü, Soysallı ve Sindehöyük
– ardından Develi İlçesi).



Topluluk katılımı - muhtarlar ve diğer topluluk temsilcileri karar verme sürecine katılacaktır.



Kendi kendini sürdüren projeler - büyük sermayeli projelerin harcamalarının en aza indirilmesi,
tek seferlik harcama yapılan projelere odaklanılması, uzun süreli etkiler ve önerilen faaliyetin
sürdürülmesi için ÖMAŞ'ın devam eden harcamaları ile ilgili bir talepte bulunulmaması konularına
odaklanılacaktır.



Ortaklık ve ortak yatırımın desteklenmesi - ulusal/uluslar arası örgütler ile.



Topluluk sahiplenmesinin desteklenmesi - uzun vadeli geçerlilik amacıyla ÖMAŞ'ın devam
eden yatırımlarını gerektiren projelerden kaçınarak bağlılığın en aza indirilmesi.
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Dahil etmek - topluluk üyelerinin genel topluluk yatırımı "portföyünden" ortaya çıkan faydalara
erişim hakkı olmasının sağlanması.

Yukarıdak ilkelere ek olarak, önerilen faaliyetlerin ve yatırımların uygunluğunun değerlendirilmesi için
aşağıdaki ek kriterler kullanılacaktır:


İhtiyaç temelli - projeler, Türkiye ve Kayseri’de topluluk yatırımı ve kalkınması konusunda tecrübeli
topluluklara ve paydaşlara danışılarak tasarlanmalıdır. Amaç sadece toplum temsilcileri ve yerel
yönetimlerin isteklerine değil, gerçek ihtiyaçları ve sosyo ekonomik sorunların kök nedenlerine
odaklanmak olmalıdır.



Mevcut yapı ve kapasitelerinin üzerinde inşa - yararların ve etkilerin arttırılması doğrultusunda
önerilen projeleri güçlendirmek için ÖMAŞ’ın kurumsal varlığının kullanılması.



Şeffaflık - tüm projelerin etkili kontrol ve gözetim mekanizmalarının olmasının ve iç ve dış
denetimlere açık olmasının sağlanması.



Tekrarın Önlenmesi - projelerin seçiminde, diğer kuruluşların, uluslararası ve yerel kurumların ve
devlet dairelerinin çabalarının tekrarından kaçınılması. Ancak, mevcut programlardaki fırsatların
güçlendirilmesi ve mevcut kurumlarla iş birliği yapılması kabul ve arzu edilir. Toplulukların, devletin
ve şirketin ilgisinin aynı doğrultuda olması için ortak hedeflerin paylaşılmasının sağlanması.



Ölçüm - projenin etkinliğinin tanımlanabilir hedefleri ve ölçülebilir önlemleri.



Yerel uygulama - mümkün olduğunca, toplumsal kalkınma projelerinin STK ve Halk Esaslı
Organizasyon (HEO)’lar veya diğer yerel kalkınma danışmanlıkları tarafından yönetilmesinin teşvik
edilmesi, böylece bu kuruluşlara uzun dönemde deneyim ve kapasite artışı aktarımına imkan
verilmesi.



Maliyet etkinliği - para için değer sunan kapsamlı, iyi düşünülmüş bütçeler.



Çıkış planı - ÖMAŞ’ın uzun vadede veya tekrar edebilecek borçlara maruz kalmaması için tüm
projelerin bir çıkış planının olması.



Hassas gruplar - hassas grupların projelerin olumlu yararlarını almalarına öncelik sağlanması.



Temel yetkinlikler – ÖMAŞ’ın ve uygulama ortaklarının beceri ve deneyime sahip olduğu öncelikli
alanlara odaklanılması.

5.4

Yaklaşım

ÖMAŞ, ilk baştan kapanışa odaklanmış bir uzun vadeli Toplumsal Kalkınma stratejisi geliştirecektir. Burada
amaç, yatırımların ve ÖMAŞ desteğinin yerel topluluklarda ekonomik dayanıklılık ve çeşitlilik geliştirilmesi,
böylece madenlerin kapanması durumunda bu duruma bağlı yerel ekonomilerde anlamlı bir bozulma
olmamasını sağlamak olacaktır.
Öksüt Projesi’nin küçük boyutu ve kısa süreli olması göz önüne alındığında, ÖMAŞ toplumsal kalkınma
stratejisinin uygulanmasını kendi iç kaynaklarını kullanarak koordine etmeye çalışacaktır. Üçüncü taraflar
(HEO’lar, STK’lar gibi) özel yatırım projeleri için uygulama ortakları olarak kullanılacaktır. Ayrıca bireysel
projelerin ve genel toplumsal kalkınma stratejisinin etkinliğinin izlenmesini ve değerlendirilmesini üstlenmesi
için üçüncü taraflar kullanılabilir.
5.4.1

Temel Aksiyonlar

Bu amaçla, ÖMAŞ aşağıdaki eylemleri gerçekleştirecektir:


Yerel muhtarlar ve Hükümet yetkilileri ile birlikte çalışarak yerel Toplumsal Kalkınmanin ihtiyaç
ve önceliklerinin tanımlanması;
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Yerel istihdam ve yerel satın alma planlarının yerel Toplumsal Kalkınma ihtiyaçları ile entegre
edilmesi, böylece yerel toplulukların ÖMAŞ'a aşırı bağlı olduğu alanların veya olası
bağlılıkların tanımlanması;



Yerel toplulukların üstlenebileceği diğer yardımcı işler ve istihdam faaliyetlerinin tanımlanması
ve yerel toplulukların uygulamalara destek olmak üzere yaratabileceği topluluk bazlı örgütlerin
tanımlanması;



Sosyal Yatırım, Yerel İstihdam ve Yerel Satın Alma'nın ortak amaç ve prensipler çerçevesinde
koordine edilmesi için faaliyet fazında bir Toplumsal Kalkınma Planı'nın geliştirilmesi;



Bilgi tabanlı gelişim üzerinden planlanacak genel maden kapanışının bir parçası olarak bir
Sosyal Kapanış Planı'nın geliştirilmesi;



Yatırım, bağlılıklar ve sonuçların etkinliğinin takibi için Toplumsal Kalkınma ile ilgili olarak bir
izleme programının geliştirilmesi.

Toplumsal Kalkınma için Önerilen Temalar

Toplumsal Kalkınma Planı için birtakım ön temalar önerilmiştir. Bunlar değerlendirilecek ve faaliyet
aşaması Toplumsal Kalkınma Planı ve sosyal Kapanış Planı dahilinde uygun olduğu şekilde kullanılır.
Tablo 4 Toplumsal Kalkınma Maliyeti için Önerilen Temalar
Tema
Öğretim & Eğitim

Olası Bileşenler

Mevcut mesleki eğitim merkezlerinin desteklenmesi Okul desteği (fakat Hükümet
tarafından sağlanan faaliyet ve yatırımların yerine geçmesi için değil)


Okul bursları



İş becerileri ve KOBİ destek eğitimi



ÖMAŞ için iş hazırlığı (fakat aktarılabilir olan tanımlanan işler)



Yol güvenliği ile CHSS Yönetim Planı bağlantısı



Su kaynağı



Atık yönetimi

Ziraat



Eğitim ve beceri geliştirme (Tarım Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde)

“Hızlı etki” projeleri



Topluluk projeleri ("yüksek etki" olabilir fakat okul tadilatı gibi küçük ölçekli
sermaye projeleri)



Bu tür projelerin bütçesi tüm toplumsal kalkınma bütçesinin %10’unda
tutulacaktır.

Kamu Sağlığı

Yukarıdaki tabloda sunulmuş olan temalar gösterge olup, 2016 yılında ayrıntılı bir değerlendirme
sürecinden sonra revize edilecektir.
5.4.3

Planlama Çerçevesi
Toplumsal Kalkınma planlaması için üç yıllık bir planlama çerçevesi önerilmektedir. Bu çerçeve,
harcamaların yıl içinde değişiklik göstermesi durumunda bile amaçlara ulaşılmasını sağlayacak orta
vadeli bir bakış açısı sunar. Orta vadeli gelecek ayrıca oluşabilecek yıllık planlama/onay beklemelerinin
azaltılmasına yardımcı olur, bu da bu tür kısa ömürlü maden projelerinde oldukça önemlidir.
Toplumsal Kalkınma Planı, plan uyarınca gerçekleştirilen faaliyetlerin
değerlendirilmesi ile sürecin ve alınan derslerin takip edilmesini sağlar.

gözetlenmesi
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İdare

Toplumsal Kalkınma Planı, ÖMAŞ ve yerel topluluk temsilcilerinden oluşan bir İdari Komite tarafından
yönetilecektir. Önerilen idare yaklaşımının kilit bileşenleri aşağıdaki gibidir:


İdari Komite, mali dağıtım ve karar verme işlemlerini uygulamadan açık şekilde ayıran, böylece
kararların saydam hale gelmesini ve ihtiyaçların mümkün olduğu kadar fazla paydaş açısından ele
alınmasını sağlayan, kararlaştırılmış bir iş tanımına bağlı olacaktır.



İdari Komite üç yıllık ve yıllık plan ve raporları onaylayacaktır;



İdari Komite muhtar katılımı üzerinden yerel topluluklardan sorumlu olacaktır;



ÖMAŞ’ın önerisi üzerine civarda belli bir itibarı olan ya da ilgili beceri veya deneyimi olan başka
topluluk temsilcileri seçilecektir;



Toplantı sonuçları kamuya arz edilecektir.

İdari Komite projelerin seçimi ve gözetiminden sorumlu olacaktır, ancak tüm bütçeleme ve finansal
yönetimden ÖMAŞ sorumlu olacaktır.

5.4.5

Yatırım/Seçim Kriterleri

Yatırım seçimi ve öncelik belirleme ÇSED ve Toplumsal Kalkınma ihtiyaçları değerlendirmesi
(hazırlanacaktır) tarafından belirlenecektir. Öncelikler, devam eden gözetimin sonuçlarına bağlı olarak
değişebilir.
Kriterler ve öncelikler İdari Komite tarafından tanımlanacaktır, fakat kriterler büyük ihtimalle aşağıdakileri
içerecektir:


Öncelik yatırım temalarından birinin ele alınması (bkz. aşağı).



Kendi kendine sürdürülebilirlik.



Kalıcı etkiler.



ÖMAŞ'a bağlılığın sınırlanması.



Hassas grupların desteklenmesi.



Orantısallık (yani en büyük etkiyle karşılaşan topluluğun en büyük yatırımı alması).



Diğer örgütlerin imkanları/tesisleri.



Ulusal & Bölgesel Gelişme Planları ile bağlantı.

5.4.6

Topluluk Açıklamaları

İdari Komite ve ÖMAŞ, düzenli topluluk toplantıları ile etkilenen topluluklara süreç ile ilgili bilgi verecektir.
ÖMAŞ web sitesinde Toplumsal Kalkınma faaliyetleri ile ilgili güncellemeler bulunacaktır.

6
6.1

UYGULAMA TAKVİMİ
Bu Çerçevenin Gözden Geçirilmesi ve Revizyonu
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Bu Çerçeve ve ileride oluşturulacak Yönetim Planı, inşaat ve işe başlama esnasında minimum altı ayda bir
incelenecektir. Kararlı durum operasyonları sırasında, bu Yönetim Planı, değişen koşulları ya da ÖMAŞ'ın
işletme ihtiyaçlarını yansıtmak için yıllık bir bazda (aksi belirtilmediği sürece) gözden geçirilecektir ve gerekli
revizyonlar yapılacaktır. Bu Çerçevenin revize edilmesi bu Çerçevenin koruyucusu olan ÖMAŞ Dış İlişkiler
ve Sürdürülebilirlik Direktörünün sorumluluğunda olacaktır.
Eğer işletme prosedürlerinde önemli değişiklikler gerekirse (ÖMAŞ ÇSYS Çerçevesinde yer alan
Değişiklik Yönetimi Prosedürü aracılığıyla belirlendiği şekilde), bu Çerçeve "gerekli olduğunda"
güncellenecektir.
Bu Çerçevede yapılan herhangi revizyonlar tüm ÖMAŞ personelinin bu Çerçevenin son sürümüne
erişimini sağlamak için ÖMAŞ Doküman Kontrol Merkezine yüklenecektir.

6.2

Kilit Uygulama Dönüm Noktaları

Bu Çerçeve ile ilgili kilit uygulama dönüm noktaları aşağıdakilerdir:


Toplumsal Kalkınma ihtiyaçlarının değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi (sosyal referans hattı
üzerinden ve diğer topluluk temsilcilerinin, Muhtarların, Valiliğin, Valilik birimlerinin, İŞKUR,
KOSGEB, Bölgesel Kalkınma Ajansı ve mülteci akımı ile başa çıkabilmek için Kayseri’nin
kapasitesini güçlendirmeye çalışan diğer kalkınma kuruluşlarının katılımı ile) - 2016;



Toplumsal Kalkınma Planının hazırlanması - Q3-Q4 2016

Toplumsal Kalkınma ihtiyaçlarının değerlendirmesine göre, ayrıntılı bütçeler tahsis edilecek ve Toplumsal
Kalkınma Planının’da genel bütçe ortaya konacaktır.

7

İZLEME

7.1

İzleme Gerekliliklerine Genel Bakış

Değerlerin ölçümü Toplumsal Kalkınma Planında belirtilecektir ve bu Çerçeveye dahil edilmemiştir.
7.1.1

Yönetim Raporlaması

ÖMAŞ Dış İlişkiler ve Sürdürülebilirlik Direktörü Toplumsal Kalkınma Planının genel tasarımından ve
uygulanmasından sorumlu olacaktır.
ÖMAŞ Toplulukla İlişkiler Müdürü ek destek sağlayacak ve ayrıca Toplumsal Kalkınma Planının
uygulanmasını izleyecektir.
Toplumsal kalkınma projeleri için proje ilerlemesini ve mali raporları periyodik olarak (proje anlaşmalarında
tanımlanmış ve buna uygun aylık, üç aylık) sunması için uygulama ortakları gerekmektedir.
Yönetim ve raporlama genel olarak kabul görmüş uygulamalara göre olacaktır ve ÇSYS Çerçevesinde
belirtilen ÖMAŞ yönetimi raporlama prosedürlerine uyumlu olacaktır.
7.1.2

İlerleme ve Performans Raporlaması

İdari Komiteye ve ÖMAŞ Genel Müdürüne sunulmak üzere üç ayda bir ilerleme raporu hazırlanacaktır.
Kamuya arz edilmesi için yıllık ilerleme raporu hazırlanacaktır.
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Toplumsal Kalkınma Projelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

ÖMAŞ tarafından desteklenen ve birçok farklı ortakla yürütülen tüm Toplumsal Kalkınma Projelerine ortak
bir metodoloji uygulanacaktır.
İzleme ve Değerlendirme (İ&D) proje yönetimi ve paydaş katılımının çok önemli bir parçasıdır.
Kazanımlardan ve problemlerden çıkarılan dersler ve stratejileri ve işletmeleri nasıl iyileştirebileceği ile ilgili
pratik yolları belirleyerek projenin ilerleyişinin anlaşılmasına yardımcı olur. İ&D’nin ana fonksiyonları
performans değerlendirmesi yoluyla iyileştirmeler sağlamak, her bir Toplumsal Kalkınma Projesinin etkisini
arttırmak ve etkinin beklendiği gibi olduğunu göstermek ya da değilse projenin etkisini değerlendirmektir.
İ&D aktiviteleri proje katılımcılarının yaşamları üzerinde olumlu ya da olumsuz, istenilen ya da istenilmeyen
etkileri belirlemeyi hedefler. Toplumsal Kalkınma faaliyetlerinin raporlanması, izlenmesi ve
değerlendirilmesi aşağıdakine benzer bir yaklaşım izleyecektir:






7.2

Kararlaştırılan formatta ÖMAŞ’a aylık raporlama yapılması için uygulama ortakları
gerekecektir. Genel olarak, aylık rapor iki bölümden oluşacaktır:
o Hedeflere ulaşmaya doğru ilerleyişi raporlayan nicel bölüm. Hedefler, tanımlanmış
aktivitelere ulaşmanın göstergeleridir. Faaliyetlerin başarısı özgün proje çıktıları ile ilgilidir.
Bu temel mantıksal çerçeve konseptini takip edecektir;
o Belirlenen sorunları, sorunları çözmek için o ay içerisinde alınan aksiyonları, çözülemeyen
konuları ve planlanan bütçeye oranla harcanan bütçenin finansal özetini vurgulayan özet
bölüm.
Üç aylık ya da yılda iki defa hazırlanacak olan rapor her çeyrek sonunda ya da her altı ay
sonunda temin edilecektir. Bu rapor, genel olarak aşağıdaki bölümleri içerecektir:
o Aylık rapordaki konuların ve faaliyetlerin özetlendiği kısım;
o Sadece üç ayda bir raporlanması gereken faaliyetlerin özeti, örneğin ayrıntılı eğitim
kayıtları, finansal raporlama, peşin sermaye imkânları veya herhangi önemli bir konuda
alınan, planlanan aksiyonlar, çıkarılan dersler, destek talepleri;
o Bir sonraki çeyrek için planlanan faaliyetlerin özeti.
Bu raporlama genel program uygulanmasına ilişkin ilgili İdari Komite üyeleri ve ÖMAŞ / Centerra
üst yönetimi ile görüşmelerde temel olarak kullanılabilir.

Ana Performans Göstergeleri

Temel Performans Göstergeleri Toplumsal Kalkınma Planında belirtilecektir ve bu Çerçeveye dahil
edilmemiştir.
Her bir Toplumsal Kalkınma projesi bir temel durum değerlendirme, ara dönem değerlendirme ve nihai
değerlendirme gerektirir. İ&D göstergeleri kararlaştırılacaktır. Veri toplamada ve değerlendirmesinde
paydaş katılımı proje sözleşmelerinde belirlenecektir.
Her bir Toplumsal Kalkınma projesi için ara dönem ve nihai değerlendirme ÖMAŞ tarafından
gerçekleştirilecektir. Ara dönem değerlendirmesinden sonra, sonuca göre eğer İdari Komite ve ÖMAŞ proje
hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olacağını düşünüyorsa, faaliyetler düzeltilebilir. Nihai değerlendirme her
bir projenin genel olarak etkisini ve uzun vadede etkinliğini değerlendirmek için kullanılacaktır.

8

EĞİTİM

ÖMAŞ çalışanları ve ÖMAŞ Yüklenicilerine genel farkındalık eğitimi ve Ahlak Kuralları Politikası (ÖMAŞGEN-POL-001) dahil olmak üzere temel topluluk ilişkileri eğitimi alacaktır.
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DENETİM VE RAPORLAMA

9.1

Denetim

Denetim gereklilikleri Toplumsal Kalkınma Planında belirtilecektir.
Uygunluk ÇSYS Bileşen 11 (İzleme ve Değerlendirme) uyarınca izlenecektir.
Tüm olaylar ve uygunsuzluklar ÖMAŞ ÇSYS Çerçevesi Dokümanı (ÖMAŞ-ÇSYS-001) 'de açıklandığı gibi
ÖMAŞ ÇSYS gerekliliklerine göre rapor edilecektir.

9.2

Dış Denetim

Bu Çerçeve ile uygunluk Centerra denetim programının bir parçası olarak ve ayrı ayrı Proje Kreditörleri
tarafından periyodik olarak değerlendirmeye tabi olacaktır.

9.3

Kayıt Tutma

Denetimler, muayeneler ve olayların kayıtları ÖMAŞ prosedürlerine uygun olarak yönetilecektir.

10 DOKÜMAN KONTROLÜ
Dosya Adı

Toplumsal Kalkınma Çerçevesi

Doküman Numarası

ÖMAŞ-ESMS-CD-PLN-001

Onay Tarihi

1 Mart 2016

Değişiklik Kayıt
Numarası

1
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