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BÖLGE A.   Davetiye 
 

A.1.  Davetli olanların listesi 
 

 
 
 
 
 
 
31 Teknisyen Cevre 

Mühendisler 
 Postayla Hayir 
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Odasi 
32 Teknisyen Izmir 

Metroloji 
Bürosu 

 Postayla Hayir 

33 Hükmet 
temsilcisi 

Cevre 
Orman 
Bakanligi 

  
Postayla 

Hayir 

34 Teknik Mühendisler 
ve Mimarlar 
odasi 

 Postayla Hayir 

35 Cevreci 
Organizasyonlar 

Dogayi 
Koruma 
Dernegi 

Neslihan 
Yazici 

Postayla Hayir 

36 Cevre Örgütü Dogayi 
Koruma 
Dernegi 

Gül Sirin Postayla Hayir 

37 Cevre  Örgütü Dogayi 
Korma 
Dernegi 
WWF 

Filiz 
Demirayak 

Postayla Hayir 

38 Cevre Örgütü TEMA Aysen 
Kaya 

Postayla Hayir 

39 Cevre Örgütü Greenpeace 
Akdeniz 

Hilal Atici Postayla Hayir 

 
 
 
A. 2.  Davetiye mektubu 
 
Davetiye arz 
 
Sayın hanımlar ve beyler, 
 
ALTO HOLDİNG A.Ş. ‘ nin tamamına sahip olduğu iştiraki LODOS ELEKTRİK ÜRETİM 
A.Ş.,sizleri gerçekleştireceği hali hazırda planlanan Karaburun Rüzgar Çifliği Projesi 
Halk Danışma Toplantısına davet etmek istiyoruz.Projenin amacı musaid havadan ve 
ekolojik olarak sağlıklı ve yerel kaynaklardan elektrik üretmektir.Daha detaylı bilgi aşagıda 
verilmiştir. 
  
Toplantı 18 Eylül 2008  Perşembe , saat 15:00 de İzmir ili,Karaburun ilçesi, Belediye 
Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.Toplantının amacı projemizi halka ve sizlere 
anlatmak ve ilgilenen kişilerin düşüncelerini ve yorumlarını ekolojik,sosyal ve ekonomik 
etkilerini bizlere anlatma fırsatını vermektir. 
 
Rüzgar kaynaklarından enerji üretildiğinde sera gazı salımlarında azalmaya pozitif etkileri 
olacaktır.Bunun için ,biz projemizle ‘’karbon kredisi’’ adı verilen krediyi üretmek 
istiyoruz,yüksek kalitede karbon kredisi elde etmek için Gold standardına başvuruyu 
seçtik.Bu standard uluslararası çevreler ve devletten bağımsız kuruluşlar tarafından 
geliştirilmiştir ve evsahibi ülkedeki iklim koruyucu,sürdürülebilir kalkınma projelerinin 
önemli pozitif etkileri üzerine odaklanmıştır. 
 
Eğer düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bizlerle paylaşmak istiyor fakat toplantıya 
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katılamıyorsanız,aşağıdaki telefon,e-mail, fax, ve mektup adresine iletebilirsiniz . 
Toplantıya katılmak istiyorsanız, lütfen katılımınızı bildiriniz. 
 
Yapacağınız yorumlar için müteşekkir olacağız! 
 
Saygılarımızla, 
 
LODOS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. 
 
Mustafa Ilhan 
Bankalar Yanikapi Tenha Sk. 
Ucarlar Han. No. 10 
34420 Karaköy-Istanbul 
 
E-mail:  mustafailhan@lodoselektrik.com.tr 
Tel.:   +90 212 2568-194 
Fax:   +90 212 2568-199 
 
Davetiye afiş 
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Gazete ilanlari 
 
Yeni Asir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yeni Cesme 
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BÖLGE B.   Toplantı 
 
B. 1.  Andaç 
 
 
A.Toplantının açılışı  
B. Projenin Tanıtılması 
C. Proje ile ilgili sorular 
D. Sürdürülebilir Kalkınma Değerlendirmesi 
E. Monitoring hakkında tartışma 
F. Toplantının bitişi 
 
 
 
 
B. 2.  Projenin Teknik Olmayan Açıklaması 
 
ALTO HOLDİNG A.Ş.’nin iştiraki olan LODOS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.,Türkiye’de İzmir 
ilinin,Karaburun ilçesinde,Yaylaköy mevkinde bir rüzgar çiftliği inşa etmek 
amacındadır.Toplam kurulu gücü 120 MW,herbiri 2MW kapasitede ,60 adet Enercon E-82 
model rüzgar türbinlerinden ,yılda yaklaşık 422 GWh enerji üretecek şekilde 
projelendirilmiştir. 

Projenin yeri,çevresinde küçük köylerin bulunduğu uzak bir yerde 
bulunmaktadır,Karaburun yarımadasının kuzeyindedir ve karakteristik özelliği  maki bitki 
örtüsü ile kaplı dağlık bir arazidedir. 

Rüzgar çifliğinin inşası en geç 2010’da başlayacak şekilde planlandı.Aynı yıl içinde 
üretilen elektrik Türkiye Elektrik Şebekesini besleyebilecektir. 2012 yılında yukarıda bahsi 
geçen yıllık tahmini üretilecek enerjinin ilk yıl olması için temmuz 2011 ‘de santralin 
tamamen işletmeye alınması planlanmıştır. 

Mayıs 2008 ‘ de EPDK ‘ dan  Üretim Lisansı alınmıştır.Çevre ve Orman Bakanlığının 
kararı ile ,Proje EIA (Çevresel etki değerlendirme) raporundan muaf tutulmuştur. 

Proje Türkiyede yenilenebilir enerjinin daha da yaygınlaştırılmasına kayda değer bir 
şekilde katkıda bulunacaktır.Şu bir gerçektir ki ! Türkiyenin çok uygun rüzgar şartlarına 
rağmen bu enerji kaynağı hala daha toplam enerji üretiminin çok küçük bir kısmını 
karşılamaktadır. 

Sürdürülebilir Gelişmeye Katkısı 

Bir rüzgar çiftliğinin kurulması, durmaksızın büyüyen elektrik ihtiyacını çevresel açıdan 
uygun olan bir yoldan karşılayacağı gibi, Türk enerji sisteminde sürdürülebilir bir 
genişleme yoluna katkıda bulunacaktır. Türkiye’de geleneksel olarak yaygın olan ancak 
özellikle büyük ölçekli baraj projeleri söz konusu olduğunda sosyal ve ekolojik etkileri 
nedeniyle oldukça çekişmeli tartışmalara ve şiddetli eleştirilere konu olan hidro-elektrikten 
farklı olarak proje en son teknoloji yeni yenilenebilir enerji teknolojisinin yaygınlaşmasına 
katkıda bulunacaktır. Bu durum, Türkiye’de enerji tedarikinin temellerinin ekolojik olarak 
sağlıklı ve yerel kaynak kullanımına dayanan teknoloji ile güçlenmesine yardımcı 
olacaktır. 
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Önerilen proje faaliyetlerinin ekolojik olarak dikkate değer herhangi bir negatif etkisi 
beklenilemez; bilakis, proje oldukça kirletici elektrik üretimi teknolojilerinin yerine geçeceği 
için önemli pozitif etkileri olacaktır. Burada sadece sera gazlarından değil diğer hava 
kirleticilerinden de söz ediyoruz. Bu değerlendirme, proje için EIA (Çevresel Etki 
Değerlendirme) talep etmeyen resmi karar ile de ortaya konulmuştur. 
Projenin sosyal etkilerine gelince; özellikle tesis edilme sürecinde kayda değer olumlu 
istihdam etkileri beklenilmektedir; bu beklentiler sadece doğrudan doğruya geçici inşaat 
işçisi istihdamı ile sınırlı olmayıp ayrıca dolaylı olarak temeller, kablolar ve erişim yolları 
için lokal kaynak kullanılacak olmasından da kaynaklanmaktadır; böylelikle proje harici 
tedarik firmalarının iş güvenliğine de katkıda bulunacaktır. Rüzgar çiftliğinin işletilmesi ve 
bakımının pozitif iş fırsatı etkileri de olacaktır. Türkiye’de bir rüzgar çiftliği işletme 
deneyimleri, en son teknoloji yenilenebilir enerji teknolojisi ile ilgili teknik bilgi ve 
kapasitenin arttırılmasına yardımcı olacaktır. 
 
B. 3.  Katılanlar 
 

i. Katılanların listesi 
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ii. Cevaplar için bilgi formu  
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B. 4.  Fotoğraflar 
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B. 5.  Sonuçlar 
 

i. Protokol 
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ii. Yorumların değerlendirilmesi  
Yorum Değerlendirme Cevap 
Toplantı esnasındaki  yorumlar  
Karaburun yönetiminin 
proje hissesinin  bir 
kısmını alabilecekmi. 

Yorum cok önemli 
cünkü sosyal ve gelirle 
ilgili oldugu icin. 

Proje gelistireni bu Yerin 
kullanım bedelini  resmi 
kurumlara ödemesini 
yapmıştır.Bu yorum Alto’da 
tartısıldı. LODOS Karaburun 
futbol takımına yardım ve  
destek için  futbolculara  
ayakkabı yardımı yapılmıştır 
(1.620,40 YTL). 

Proje alanı ve çevresinde 
ağaçlandırmanın  
yapılması. 

Önemli bir yorum, 
cünkü ekolojik 
Sürdürülebilir 
hakkında.  

Rüzgar Ciftliginin tasarımı 
ekolojik yapı dikkate alınarak  
yapılmıstır. Türbinlerin  çoğu 
dağ sırtlarında kurulacak 
olup, tepelerde az miktarda 
makii bitki örtüsü mevcuttur. 

Tehlikeli olan bütün 
alanın Rüzgar enerji 
türbinleriyle dolması 

Bu yorum Projenin  
oldugu yerin görünümü 
hakkında, yani ekolojik 
sürdürülebilir hakkinda. 

Projenin kurulacağı alan 
evlerin olduğu yerden uzaktır. 

Tarım ve  hayvancılık 
etkilenecek mi 

Yorum cok önemeli 
cünkü ekolojik 
sürdürülebilir hakkında. 

Proje tasarımı  hayvancılığı 
dikkate alarak 
düzenlenmiştir..Hicbir sekilde 
tarım yerlerine 
dokunulmuyacak ve zarar 
görmüyecek. 

Kuşların ve başka 
hayvanların tehlikede 
olması korkusu. 

Yorum ekolojik 
Sürdürülebilir için 
önemli. 

Proje yer alanı UVP hakkında 
kontrol edilecektir. 

Cevaplar  için bilgi formu yorumları 
Yerel kurumlara olan 
avantajlarının 
netleştirilmesi. 

Yöresel kurumların 
projeyi benimsemesi 
,sosyal Sürdürülebilirlik 
icin önemli. 

Proje sayesinde iş ve meslek 
imkanları sağlanacak. 

Eğer hayvancılığa ve 
tarıma zarar verirse 
yerliler icin kötü olur. 

Sosyal ve ekolojik 
olarak önemli. 

Proje sırasında hiçbir negatif 
etkinin olmamasına dikkat 
edildi. 

Yaylaköyüne yakın olan 
türbinler  halk icin 
problem yaratacak mı. 

Bu çok önemeli çünkü 
yer görünümünü 
etkiliyor. 

En yakın türbin Yaylaköy’üne 
700 metre uzak ve hiçbir 
negatif etki vermeyecek. 

Proje kendi 
sermayesiylemi  finanse 
edildi. 

Bu önemli ama tek 
proje gelistirenin 
ellinde.  

Proje geliştiren, finans ve 
kredilerinden  hicbir zararin 
olmuyacağindan emin.  

Proje ekolojik yönünden 
çok iyi ve hemen 
uygulanmasi gerekir. 

 Proje gelistiren bu yorum icin 
çok teşekkür ediyor  
 

Proje tanıtımı çok iyi ve 
projenin 
değerlendirilmeside 
bukadar iyi olur umarım. 

Her Proje geliştiren icin 
projenin en iyi sekilde 
uygulanmasıda 
önemlidir. 

Proje gelistireni zaman 
icerisinde projeyi 
gerçekleştirebilecek çaptadır . 
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UVP’den kurtulması 
problemli. 

Cok önemli ekolojik 
Sürdürülebilir 
hakkında. 

UVP’den kurtulması Türkiye 
nin yasasında vardır ve  Proje 
gelistirenin dilekçesi 
mevcuttur. 

taşıma esnasında 
yolların zarar görme 
ihtimali büyük. 

Bu önemli çünkü 
sosyal ve ekolojik 
Sürdürülebilir 
hakkında. 

Proje gelistiren kendi 
imkanlarıyla zararları 
giderecek.  

Proje geliştirenın 
agaclandirma hakkındaki  
görüşü ne yönde. 

Bu çok önemli.  Yukarıya bakınız. 

Eğer proje çevreyi 
etkilerse kötü olur. 

Bu cok önemli bir 
yorum, cünkü bu 
ekolojik  Sürdürülebilir 
Proses hakkinda. 

UVP dilekçe cevabı; çevrede 
korunması gereken yer 
olmadığını kanıtlamakta.  

 
Toplantı hakkında yorumlar  
Toplantı sonunda katılanlara toplantıyı nasıl buldukları  soruldu. Yanıtların çoğunluğu 
olumlu oldu. Katılanların ikisi soruların cok iyi cevaplandıgını  söylediler. Bir kişi cok iyi bir 
şekilde bilgi verildigini söyledi. Katılanların birisi sunumun harita üzerinde  olmasını, 
çünkü  projenin yeri daha net anlaşılır olacağını söyledi. Diğer bir kişi sunumun daha 
modern aletlerle olmasını dilemistir. Katılanların bir diğeri toplantının Yaylaköyün de 
olmasını arzu etmistir. LODOS bunların gerekçelerini anlatmıştır ve  katılanlara proje 
yerinin haritasını göstermistir. 
 
 

iii. Sürdürülebilir gelişim hakkında yeni yorumlar 
 

 Evet Hayir 
Sürdürebilir hakkındaki yorumlar projeyi 
degistirebilecek durumda mı ? 
 
Yorum 
Proje gelistiren her konuya dikkat ettiginden cok emindir. Sayılan riskler proje düzenlemesinde dikkate 
alınmıştır.. Eğer risk alanları olursa  riskler giderilecek  ve etkisiz  hale getirileceklerdir. Sonuç Türkiye de 
Sürdürülebilir Kalkınma  belirleniyor.  Blindtest sonuçları sayesinde gösterilmiştir. (Bölüm C). 

 
iv. Proje değişiklikleri hakkındaki özetler 

 
Projenin düzenlenmesi aynı kalıyor.  Konuların ikisi: 
1. Lodos ciddiyetle agaclandirmayı düsünmeli. 
2. Daha cok sosyal kurumlara yardım edilmesi . 

 
 
BÖLGE C.   Sürdürülebilir Matriks 
 
C.1. Özel Sürdürülebilir Matriks 
 
Gösterge Önlem Binyıl Kalkınma 

Hedefleri (BKH) 
Parametre ve beyan  Puan 

Hava kalitesi  Amaç 7 hedef A 
"Sürdürülebilir kalkınma 
ilkelerini ülke politikaları 

Fosil yakıtlı enerji santralları aşırı 
derecede zararlı maddeler 
olusturuyor bunu durdurmak için fosil 

+ 
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ve programları ile 
bütünleştirmek ve 
çevresel kaynakların yok 
oluşunu tersine 
çevirmek" 

yakıt  kaynaklarını azaltmak 
gerekiyor. 

Su kalitesi ve 
miktarı 

 Amaç 7 hedef C “2015 
yılına kadar güvenli içme 
suyuna ve temel atık 
sistemine erişimi 
olmayan nüfusun 
oranının yarı yarıya 
azaltılması.”  

Parametre: Bu proje fosil yataklarına 
bağlı enerji üretmiyor. 

+ 

Toprak 
durumu 

 Amaç 7 hedef A Parametre: Rüzgar enerjisini ,fosil 
yakıt kullanan enerji santralıyla 
karşılaştırınca, rüzgar enerjinin daha 
az yer kapladığı  ve rüzgar 
enerjisinin atık üretmediği 
belirlenmiştir. 

+ 

Diğer 
kirleticiler 

 Amaç 7 hedef A Parametre: Fosil yakıtlı olan enerji 
santrali riskli maddeleri taşıyor. 

+ 
Biyolojik 
çeşitlilik 

   0 

İş kalitesi genel olan is 
gücü 
standartlarına 
uyulması   

  0 

Fakirin 
geçimi 

   0 

Enerji 
hizmetlerine 
erişim 

   0 

Insan 
kapasitesi ve 
kurumsal 
kapasite 

   0 

İstihdam  Amaç 1 “Aşırı yoksulluğu 
ve açlığı ortadan 
kaldırmak” 
hedef B: “Insani ortamda 
tam calismak ve 
einizamanda bütün 
Calisanlarin Bayan ve 
Genclere istihdam 
saglamak“ 

Parametre: Projeden oluşan iş 
kalitesi genel olan iş gücü 
standartlarına uygun. Işçilerin 
uzmanlaşması isverenin 
sorumluluğunda. 

+ 

Ödemeler 
dengesi 

 Amaç 8 Hedef  A: “Bu 
ulusal ve uluslararası 
kapsamda iyi yönetişim, 
kalkınma ve yoksulluğu 
azaltma taahhütlerini de 
içerir.” 

Parametre: Dogalgaz ithalatı Elektrik 
üretimi icin.  
Aciklama: Türkiyedeki elektrik 
üretimi geneli dogalgaz. Bunlar 
azaltılabilir, dogal kaynakları 
(Rüzgar) kullanarak.  

+ 

Teknolojik 
kendi 
kendine 
yeterlilik 

   0 

 
Sürdürülebilir degerlendirmenin yorumu  
Değerlendirmede : 0 değerlendirmesi hic bir fark yaratmıyor ,+ Rüzgar enerjisinde positif etki 
yaratıyor. 

 
C.2. Toplantintin Sonuclari 
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Gösterge Önlem Parametre ve beyan  Puan 

Hava kalitesi   + (13)  

Su kalitesi ve miktarı   + (12) 
0 (1) 

Toprak durumu   + (11) 
0 (2) 

Diğer kirleticiler   + (10) 
 0 (3) 

Biyolojik çeşitlilik Ağaclandırma, kesilen 
ağaçların yerine. 

 + (4)  
0 (7);  
  - (2) 

İş kalitesi kurulumda Iş gücü 
standartlarına 
uygulması 

 + (7) 
0 (6) 

Fakirin geçimi   + (11) 
0 (2) 

Enerji hizmetlerine 
erişim 

  + (13) 

Insan kapasitesi ve 
kurumsal kapasite 

  + (11) 
0 (1) 
- (1) 

İstihdam   + (12) 
0 (1) 
 

Ödemeler dengesi   + (10) 
0 (3) 

Teknolojik kendi 
kendine yeterlilik 

  + (13) 

 
Sürdürebilir değerlendirmesinin ve Blindtest in analizi. 
Ekoloji bölümünde değerlendirmeler cok benziyor. Biyolojik çeşitlilik hakkında  bir  negatif degerlendirme 
mevcut , bu da projenin devamında göz önünde bulundurulacaktır. 
 
Sürdürülebilir Sosyal  bölümünde katılımcıların değerlendirmesi çok daha positif  oldu. 
 
“Fakirin geçimi” :  Değerlendirmenin farklılığı ,’’fakirlik’’ sözcüğünün farklı anlayışları  olduğu icin, katılımcılar 
daha fazla gelirlerinin olmasını düsünmüslerdir. Bizim henüz fakirlik anlayışımız , kişi başı günlük 1 $ 
olmasıdır. 
 
“Enerji hizmetlerine erişim”  :  Katılımcılar bunu yanlış değerlendirmişler ve konsantrasyonlarını „Rüzgar 
enerjisin temiz olmasina“ yogunlaştırmışlardır.. Asıl bu bölüm bölgesel elektrik kullanımı hakkında. 
 
“Insan kapasitesi ve kurumsal kapasite”: Tek bir  negatif yorumu değerlendirmek zor. Proje geliştiren 
katılımcıyla bir daha oturup konunun değerlendirmesini yapacak  eğer gerçekten negatif sonuca ulasılırsa, 
problem çözülecektir. 
 
Ekolojik ve teknik Sürdürülebilirlik sonuçları aynı olmuştur. 
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C.3. Sürdürülebilir Matriks 
 
Gösterge Önlem Binyıl Kalkınma 

Hedefleri (BKH) 
Parametre ve beyan  Puan 

Hava kalitesi  Amaç 7 hedef A 
"Sürdürülebilir kalkınma 
ilkelerini ülke politikaları 
ve programları ile 
bütünleştirmek ve 
çevresel kaynakların 
yok oluşunu tersine 
çevirmek" 

Parametre:SO2-,NOx- ve Incetoz-
emissionu termik enerji santralin. 
Aciklama: Termik enerji sentrali 
rüzgar enerjisini karsi böyle 
emissionlar üretiyor. 

+ 

Su kalitesi 
ve miktarı 

 Amaç 7 hedef C “2015 
yılına kadar güvenli 
içme suyuna ve temel 
atık sistemine erişimi 
olmayan nüfusun 
oranının yarı yarıya 
azaltılması.”  

Paramtre: termik enerji santralin 
soguk su miktari (pis su ve atık 
su).  
Aciklama:Termik enerji santrali 
bunlardan dolayı su kaynaklarını  
daha cok etkiliyor. 

+ 

Toprak 
durumu 

 Amaç 7 hedef A Paramtre: Termik enerji santrali 
cöp yapiyor. 
Aciklama: Termik enerji santrali   
Rüzgar enerjisinden daha cok 
cevre kirliligi yapmaktadır. 

+ 

Diğer 
kirleticiler 

 Amaç 7 hedef A Parametre: Zararlı Madde 
emissionu (termik enerji 
santralinde).  
Aciklama: Termik enerji 
santralleri  cevreye daha cok 
zarar vermekte. 

+ 

Biyolojik 
çeşitlilik 

Agaclandirma 
(kesilen agaclarin 
yerine). 

 Kanun ve düzenlemelerine 
uygun olarak çalışmalar 
gerçekleştirilmiştir. 

0 

İş kalitesi Emniyet 
güvenligine 
uymak. 

  0 

Fakirin 
geçimi 

   0 

Enerji 
hizmetlerine 
erişim 

   0 

Insan 
kapasitesi ve 
kurumsal 
kapasite 

   0 

İstihdam  Amaç 1 hedef B: 
“Herkes icin is imkani, 
ister kadin ve ya genc 
olsun”. 

Parametre: Iscilere verilen ücret. 
 

+ 

Ödemeler 
dengesi 

 Amaç 8 hedef A: “Bu 
ulusal ve uluslararası 
kapsamda iyi yönetim, 
kalkınma ve yoksulluğu 
azaltma taahhütlerini de 
içerir.” 

Parametre : Elektrik üretimi için 
Dogalgaz ithalatı. 
Aciklama: Türkiyedeki elektrik 
üretimi genel  olarak dogalgaz 
ithalatına bağlıdır.  

+ 

Teknolojik 
kendi 
kendine 
yeterlilik 

 Amaç 8 hedef F: ‘’Başta 
bilgi ve iletişim olmak 
üzere yeni 
teknolojilerden 
yararlanmak için özel 
sektör ile işbirliği 
içinde olmak.“ 

Parametre: Rüzgar enerji türbin   
sayısı.  
Aciklama:ENERCON marka 
türbinler  Almanya dan ithal 
ediliyor. 

+ 
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Referanslar ve Kararın Gerekçesi  

Hava kalitesi Referanslar: 
Regulation of Air Quality Control (Official Journal 19269; Annex 8 lists A and B);  
Sedat Avcı (2005): Türkiye'de Termik Santraller ve Çevresel Etkileri, pp. 14-16, 
(Download at: www.istanbul.edu.tr/edebiyat/edebiyat/dekanlik/dergi/cd/ 
Archives/number_13/13-01.pdf); 
Environmental Statistics Compendium of Turkey (OECD 2006), pp. 25-26. 

Su kalitesi ve 
miktarı 

Referanslar: 
Regulation of Water Pollution Control (Official Journal 25687, table 9.3);  
Sedat Avcı (2005): Türkiye'de Termik Santraller ve Çevresel Etkileri, pp. 16-17; 
Environmental Statistics Compendium of Turkey (OECD 2006), pp. 56 and 62. 

Toprak durumu Referanslar: 
Regulation of Soil Pollution Control (Official Journal 25831; Annex 1A);  
Sedat Avcı (2005): Türkiye'de Termik Santraller ve Çevresel Etkileri, p. 17; 
Environmental Statistics Compendium of Turkey (OECD 2006), p. 70. 

Diğer kirleticiler Referanslar: 
Regulation of Hazardous Wastes Control (Off. Journal 25722; Annex 7 section 10);  
Sedat Avcı (2005): Türkiye'de Termik Santraller ve Çevresel Etkileri, pp. 16 ve 19; 
Environmental Statistics Compendium of Turkey (OECD 2006), p. 90. 

Biyolojik çeşitlilik Kör testinde ki 13 degerlendirmeden bir degerlendirmenin olumsuz olmasina ragmen 
genel degerlendirmenin positif oldugudur. 
Projedeki Türbinlerin dikimleri icin yol ulasimi ve tasima hatlarindaki olabilicek kayip 
ve zaralarin proje gelistiricileri tarafindan yol kenarlarini agaclandirma yoluyla negatif 
etkilerin ortadan kaldirilmasi saglanacaktir.Bu Proje hayvanlara,kuslara ve  bitkilere 
zarari olmayacaktir.  
Referanslar: 
Sedat Avcı (2005): Türkiye'de Termik Santraller ve Çevresel Etkileri, pp. 17-19. 

İş kalitesi Türkiyedeki Is kalitesi yasal olarak güvence altindadir. Isverenlerin Iscilerin is 
sartlarini iyilestirmekle sorumludur, bu sebepten projemiz is kalitesi yönünden bir 
negatif etki yaratmayacaktır. 

Fakirin geçimi Proje fakirin geçiminde (yoksulluğun azaltılması, dağıtım eşitliği ve zaruri hizmetlere 
erişim de dahil olmak üzere) iyileştirme sağlayacaktir. 

Enerji hizmetlerine 
erişim 

Türkiyede ki enerji hizmetlerine erisim kolaylıgı. 

Insan kapasitesi ve 
kurumsal kapasite 

Projenin hic bir sekilde etkisi yok. 

İstihdam Rüzgar elektrik enerji üretiminde, fosil enerji santrallerinden daha yogun.  
Referans: 
Frithjof Staiß (2001) Jahrbuch Erneuerbare Energien 2001, pp. 214-215. 

Ödemeler dengesi Referansler: 
http://www.enerji.gov.tr/istatistik_belge/ 
enerji_istatistikleri/gecmis_yillar/BİRİNCİL ENERJİ KAYNAKLARI ÜRETİMİ(ORJİNAL 
BİRİMLER).xls  
http://www.TEİAŞ.gov.tr/ist2006/42.xls (years 2000-2005) and 
http://www.TEİAŞ.gov.tr/ist2006/43.xls (year 2006). 

Teknolojik kendi 
kendine yeterlilik 

Referanslar: 
Teslim anlasması ENERCON firmasıyla.  

 
E. BÖLGE D. Ikinci Paydaş Konsultasyon hazırlıkları 
 
Bu raporun tek inglizcesi yoktur ve diğer belgelerle Gold Standardın sayfasında bulunmaktadır. 
Türkcesi mevcut ve toplantıya katılanlarda ulasabilir,toplantıya davet edilen fakat gelemeyen 
katılımcılarda bu belgelere ulasabilir. 
Katılımcıların bize verdikleri adresler ve e-maileri sayesinde bir link alacaklar, oradan raporu 
dowload edebileceklerdir.. Eğer dosyalar internet aracılıgıyla alınamıyorsa  talep edildiginde posta 
ile adresine gönderilebilecektir. 
 
Gold Stadard destekçileri  WWF Turkey, Greenpeace Turkey, REEEP ve  Mercy Corps. Destek 
sunanlar düzenli olarak telefon ,e-mail ve Web sitemiz aracılığıyle proje hakkında 
bilgilendirileceklerdir.  
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