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ÖZEL SEKTÖR YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ VE
ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ PROJESĠ

OPERASYONEL EL KĠTABI
ÇEVRESEL KORUMA ÖNLEMLERĠ
ÇERÇEVE DOKÜMANI

―The Operational Manual was prepared in English. The translation of the Operational
Manual into Turkish is provided for information purpose and the accuracy of the
translation is not guaranteed. In case of any discrepancies between the translated
version and the original document in English, the original document in English
governs. "
―Operasyonel El Kitabı Ġngilizce hazırlanmıĢtır. Bu dokümanın Türkçe çevirisi bilgi
amaçlıdır ve çevirinin hatasızlığı garanti edilememektedir. Orijinal Ġngilizce doküman
ile Türkçe çevirisi arasında farklılık bulunması halinde, orijinal Ġngilizce doküman
esas alınmalıdır.
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V. KORUMA ÖNLEMLERĠ ĠNCELEME/DEĞERLENDĠRME PROSEDÜRLERĠ
Bu bölüm, özellikle Türkiye Sinai Kalkınma Bankası A.ġ. (TSKB) olmak üzere Katılımcı
Finansal Aracıların, Çevresel Değerlendirme (ÇD) ile ilgili olarak Yenilenebilir Enerji ve
Enerji Verimliliği Projesine (REEE) yönelik ilave kredi kapsamında finanse edilecek Alt
Kredilere / Finansal Kiralamalara uygulayacakları prosedürleri özetlemektedir.
Bu dokümanın amacı, Proje yoluyla uygulanması önerilen yatırımların Türkiye’deki
mevcut çevre koruma kanunlarına, yönetmeliklerine ve standartlarına ve aynı zamanda
Dünya Bankası’nın Çevresel ve Sosyal Operasyon Politikalarına ve Uygulamalarına
uygun olmasını ve ülkenin nüfusu, doğal çevresi veya belirli bir kültürel miras değerine
sahip varlıkları üzerinde kalıcı bir olumsuz etkiye yol açmamasını sağlayacak bir araç
sunmaktır. Ayrıca, yukarıda değinilen politikaların uygulanması yoluyla, olumsuz etkileri
ele almayı amaçlayan ―zarara yol açma!‖ hükümlerinden, proaktif geliĢtirme önlemleri
üzerinde odaklanan ―iyi olan Ģeyleri yap!‖ yaklaĢımına doğru bir geçiĢ sağlanmaya
çalıĢılacaktır.
REEE projesi kapsamında finanse edilecek tüm alt projeler, Finansal aracılar tarafından
bu bölümde açıklanan prosedürleri içeren bir çevresel ve sosyal gözden geçirme sürecine
tabi tutulacaktır (Dünya Bankası tarafından seçilen ortak gözden geçirmeler ve onaylar
dahil olmak üzere). Çevresel prosedürler ve gereklilikler; Türkiye Cumhuriyeti’nin Çevre
ve ġehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan Çevresel Ġncelemeye iliĢkin düzenleyici
gerekliliklerini (en son 30 Haziran 2011 tarihinde değiĢtirilen, 17 Temmuz 2008 tarih ve
26939 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıĢ olan Çevresel Etki Değerlendirme
Yönetmeliği), inĢaat alanındaki iyi uygulamaları ve Dünya Bankası koruma önlemli
politikalarını içermektedir. Çevresel Değerlendirme (OP 4.01), Doğal YaĢam Alanları
(OP 4.04), Ormanlar (OP 4.36) ve Baraj Güvenliği (OP 4.37) politikalarının, REEE
kapsamındaki en anlamlı politikalar olması beklenebilir. Sosyal prosedürler ve
gereklilikler ise, Türkiye’nin kamulaĢtırma, yeniden yerleĢim ve kültürel miras ile ilgili
kanunlarını, ve Dünya Bankası’nın Fiziksel Kültürel Kaynaklar (OP4.11) ve Gönülsüz
Yeniden YerleĢim (OP4.12) ile ilgili politikalarını içermektedir. Bu politikalar kültürel
mirasın yeterli Ģekilde korunmasını ve Projeden Etkilenen Ġnsanlara yeterli Ģekilde
tazminat veya yardım sağlanmasını amaçlamaktadır.
Çevresel etki değerlendirme süreci, önerilen alt projelerin muhtemel olumlu ve olumsuz
etkilerini tespit etmek, ve çevreye zarar verebilecek olumsuz etkileri önlemeye veya en
aza indirmeye ve bazı durumlarda da çevreyi iyileĢtirmeye yönelik alınacak önlemleri
değerlendirmek için gerçekleĢtirilir. Çevresel değerlendirme süreci aynı zamanda alt
proje uygulamasının denetlenmesine ve kontrolüne iliĢkin kapsamı belirlemek için de
kullanılabilir.
Çevresel değerlendirme Türkiye’nin çevre politikalarına ve Dünya Bankası’nın koruma
önlemi politikalarına uygun olarak gerçekleĢtirilecektir. Bununla birlikte, REEE
kapsamında sponsorların Türk makamlarından çevre onaylarını aldıktan sonra Finansal
Aracılara alt projelerin finansmanı için baĢvurmaları öngörülmüĢtür. Prosedürlerin bu el
kitabına ve Dünya Bankası koruma önlemi politikalarına uyumlaĢtırılması amacıyla,
Finansal Aracıların sorumluluğu Ģunları sağlamak olacaktır: (a) bir alt proje için Dünya
Bankası finansmanı düĢünülmeden önce Türkiye’deki gerekli tüm onayların alınmıĢ
2

olması, (b) çevresel değerlendirme dokümanları, fizibilite etütleri veya tasarım
dokümanları arasında proje tanımı, çevresel sorunlar ve önerilen etki azaltma programları
ile ilgili uyuĢmazlıkların veya tutarsızlıkların giderilmesi ve bunların güncellenmesi, (c)
destekleyici dosyaların eksiksiz ve mevcut olması, ve (d) boĢluk analizinin
gerçekleĢtirilmiĢ olması ve buna dayalı olarak Dünya Bankası’nın iĢbu ĠĢletim El
Kitabında açıklanan ilave koruma önlemi gerekliliklerinin karĢılanmıĢ olması.
Türkiye’de çevresel etki düzenlemeleri kapsamında alt projelerin nispi çevresel risklerine
göre sınıflandırılması sürecinin sonucu, çoğu durumda Dünya bankası sürecinin sonucu
ile benzerdir; ancak sonuçların farklı olduğu bazı durumlarda mevcuttur. Dolayısıyla,
Finansal Aracının projeyi OP 4.01’e ve bu ĠĢletim El Kitabında yer alan kılavuz bilgilere
uygun olarak DB kriterleri bakımından bir taramaya tabi tutarak ve gerekmesi halinde
ilave bilgi talep etmesi ya da alt proje sponsorlarının bir finansman koĢulu olarak ilave
önlemler almalarını istemeleri gerekecektir.
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V.1

ALT RPOJE ÇEVRESEL DEĞERLENDĠRME PROSEDÜRLERĠ

Alt proje Çevresel Değerlendirme prosedürlerinin yedi unsuru aĢağıda sıralanmıĢtır:
 Tarama
 Dokümantasyon
 ĠstiĢare
 Açıklama
 Ġnceleme ve Onay
 KoĢulsallık
 Ġzleme ve Raporlama
Bu unsurların her biri için gereken prosedürlerin ayrıntıları aĢağıda açıklanmaktadır.
Çevresel Değerlendirme adımlarını gerçekleĢtirirken, sadece alt projenin kendisinin değil,
aynı zamanda alt projenin yapımı ve tam olarak iĢletmeye geçmesi için gerekli olan tüm
bütünleĢik unsurların (eriĢim yollarının yapımı, malzeme ocaklarından malzeme
çıkarılması, hidroelektrik santralin veya rüzgar santralinin tamamlanmasına kadar
yapılacak olan iletim hatları, vs.) bütün bir entegre proje olarak ele alınması gerektiği
unutulmamalıdır. Türkiye’deki ÇD mevzuatı kapsamında hazırlanan dokümanların
projenin tüm unsurlarını kapsamadığı durumlarda, Finansal Aracılar alt borçluya alt
projenin finansman için değerlendirmeye alınmasından önce bu boĢluğun nasıl
doldurulacağı hakkında bilgi sağlayacaktır. Proje kapsamında veya proje için yapılan
eriĢim yolları, malzeme ocakları, iletim hatları, vs. gibi yardımcı yapılar, ulusal mevzuat
ile DB gereklilikleri arasındaki bu boĢluğa örnek olarak gösterilebilir; çünkü
Türkiye’deki ÇD dokümanları her zaman projeyi alt bileĢenleri ile birlikte
değerlendirmemekte, ancak DB standartları entegre bir yaklaĢım gerektirmektedir. Bu
konu ile ilgili ayrıntılı bilgi Dokümantasyon bölümünde verilmiĢtir.
TARAMA
Türkiye’deki Çevre Düzenlemeleri uyarınca, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı (ÇġB)
baĢlangıç aĢamasındaki alt proje taramasından sorumludur. REEE projesinin Finansal
Aracıları, ÇġB tarafından gerçekleĢtirilen taramaya uygun olarak hazırlanan dokümanları
inceleyecek ve Dünya Bankası koruma önlemlerinin ilave özen gerektirdiği durumları
tespit etmek amacıyla ĠĢletim El Kitabında yer alan DB kriterlerine göre bir tarama
gerçekleĢtirecektir.
Türkiye’deki ÇD sistemi kapsamında, projeler ya Ek-I ya da Ek-II olarak
sınıflandırılmakta, bunların uygun olmadığı durumlarda Kapsam DıĢı olarak
sınıflandırılmaktadır. Ek-I veya Ek-II’de yer almayan projeler, Türkiye’deki ÇD sistemi
kapsamında daha fazla bir prosedür gerektirmemektedir. Bir alt proje Türkiye’deki ÇED
Yönetmeliği Ek-I kapsamında değerlendirilirse, otomatik olarak bir ÇED raporunun
hazırlanması istenmektedir (ÇED Gerekli). Türkiye’de bir ÇED Raporunun hazırlanması
için gerekli olan prosedürler (halkın katılımı, uzman incelemesi ve ÇED Raporu
revizyonları) yönetmeliklerde açıklanmaktadır.
Finansal Aracıların en sık karĢılaĢacağı alt projelerin, Türkiye’deki düzenlemeler
kapsamında Ek-II olarak sınıflandırılan alt projeler olması beklenmektedir. Ġlk adım
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olarak, alt proje sponsorunun bir ―Proje Tanıtım Dosyası (PTD)‖ hazırlayarak Ġl Çevre ve
ġehircilik Müdürlüğüne sunması gerekmektedir. Proje Tanıtım Dosyasına dayalı olarak,
Ġl Çevre ve ġehircilik Müdürlüğü bir Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporunun
gerekli olup olmadığını belirlemektedir. PTD içeriği Türkiye’deki yönetmeliklerde
tanımlanmaktadır (bakınız; bu ĠĢletim El Kitabı Ek V.1.3.). Burada önemle belirtmek
gerekir ki, PTD kendi baĢına alt proje çevresel etkilerinin ve kilit etki azaltma
gerekliliklerinin kısa bir çevresel değerlendirmesi olmalıdır. Ġl Çevre ve ġehircilik
Müdürlüğü PTD’nı inceler ve daha sonra proje için bir ÇED raporunun (Ek-I
gerekliliklerine eĢdeğer) gerekli olup olmadığı konusunda bir karar verir.
REEE kapsamında finanse edilecek yenilenebilir enerji projeleri için, Türkiye’nin mevcut
ÇD mevzuatı kapsamında Ek-I ve Ek-II olarak değerlendirilen projelerin bir özeti aĢağıda
sunulmuĢtur (Yönetmeliğin en son 30 Haziran 2011 tarihinde değiĢtirilen haline göre).
Hidro

Enerji
Verimliliği

ÇED Yönetmeliğine göre Durum
Tespiti

Rüzgar

Güneş

Jeotermal

Biyokütle

75 MWe
üzeri

75 MWe
üzeri

25 MWe üzeri

300 MWt
üzeri

Tam Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED)

10 MWt
üzeri

Proje
Tanıtım
Dosyası
(PTD)

Ek I

25 MWm’tan
büyük
Rezervuar
büyüklüğü - 10
milyon m3’den
büyük

Kapsam
Dışı

Ek II

0 - 25 MWm
Rezervuar
büyüklüğü – 510 milyon m3

10 -75 MWe

-

10 MWe altı

10 -75
MW e

10 MWe
altı

5-25 MW e

5 MWe altı

10 MWt
altı

türe / ölçeğe
bağlı

türe / ölçeğe
bağlı

ÇED Gerekli (bu
durumda Ek-I
süreci uygulanır)
ÇED Gerekli Değil

Herhangi bir gereklilik yok

Dünya Bankası’nın ÇD sistemi kapsamında; projeler tahmin edilen potansiyel çevresel
risklerine göre Kategori A, Kategori B veya Kategori C olarak sınıflandırılmaktadır.
Kısaca açıklamak gerekirse, bir Kategori A projesi, insan grupları veya çevresel açıdan
önemli alanlar --sulak alanlar, ormanlar, otlaklar veya hassasiyet ve çeĢitlilik gösteren
doğal yaĢam alanları gibi-- üzerinde önceden görülmemiĢ ve/veya geri
döndürülemeyecek önemli çevresel etkilere yol açması olası bir projedir. Bu etkiler
fiziksel çalıĢmalara konu olan saha veya tesislerden daha geniĢ bir alanı etkileyebilir. Bir
Kategori B projesi, Kategori A projelere göre daha az olumsuz potansiyel etkilere sahip
olabilecek bir projedir. Bu etkiler sahaya özgüdür; çok azı geri döndürülemez niteliktedir;
ve çoğu durumda etki azaltma önlemleri Kategori A projelerine göre daha kolay
tasarlanabilir.
Yukarıdaki tabloda listelenen kriterlere göre, REEE ilave finansmanı kapsamında,
yenilenebilir enerji alt projelerinin çoğunluğunun (HES’ler, rüzgar, biyokütle ve
jeotermal projeleri) ulusal mevzuat kapsamında ÇED doküman türlerinden (tam ÇED ya
da PTD) birini gerektirmesi olasıdır. Öte yandan, enerji verimliliği projelerinin çoğunun
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Türk mevzuatı kapsamında Kapsam DıĢı olarak sınıflandırılması olasıdır (Ek-II
kapsamına giren birkaç istisna dıĢında). Benzer Ģekilde bu projelerin çoğunun Dünya
Bankası tarama sisteminde Kategori C olarak sınıflandırılması olasıdır (aĢağıda
açıklandığı gibi), ancak bazıları Kategori B olarak sınıflandırılabilir ve en azından bir
sadeleĢtirilmiĢ ÇYP hazırlanmasını gerektirebilir. Enerji verimliliği projeleri, proses
ekipmanlarının daha evrimli ekipmanlar ile değiĢtirilmesinden, proses akıĢlarının daha
fazla atık ısı geri kazanımını sağlamak üzere yeniden düzenlenmesine ve basit Ģekilde
izolasyon iyileĢtirmesine kadar çeĢitlilik gösterebileceğinden dolayı, listelerde (ulusal
eklerde) kolaylıkla tanımlanamayabilir. Genel olarak, bir inĢaat iĢleri müteahhidinin
çalıĢtırılmasını içeren projeler, Kategori B veya Kategori C kriterlerini karĢılayıp
karĢılamadığını tespit etmek üzere değerlendirilmelidir.
Tarama sırasında enerji verimliliği projelerinin iki spesifik yönüne özellikle dikkat
edilmesi gerekir: (a) AB’de kullanımı yasaklanmıĢ olan maddelerin kullanımı
yasaklanmalıdır, ve (b) bir yatırım önerisinde bulunan sanayi tesisleri gerekli tüm çevre
ruhsatlarına ve izinlerine sahip olmalı ve tesisin bütünü için ödenmemiĢ bir çevre ücreti
veya cezası bulunmamalıdır.
Bununla birlikte, (b) maddesi ile ilgili olarak, tesisin çevresel gereklilikleri karĢılar hale
gelmesi veya çevresel yükümlülüklerini ortadan kaldırabilmesi için önerilen yatırıma
ihtiyaç duyulması halinde, yatırım için aday bir proje olarak düĢünülebilir. Bazı
durumlarda, bir tesis Türkiye’deki çevre düzenlemelerinin kapsamına girmemektedir
(örneğin, bu düzenlemelerin yürürlük tarihinden önce kurulmuĢ olması ve devletin bu
tesislere gereklilikleri karĢılamaları için belirli bir süre tanıması; veya önceden bu
düzenlemelere tabi herhangi bir faaliyet gerçekleĢtirmemekle birlikte, artık bu faaliyetlere
baĢlaması sebebiyle), dolayısıyla bu noktada gerekli izinlere sahip değildir. Bu gibi
durumlarda, alt borçlunun, uygulama sonrasında Hükümetin onayladığı süre içerisinde
gerekli tüm izinleri almasını sağlayacak ayrıntılı bir yatırım ve uygulama planı sunması
gerekecektir. Bu alt proje önerileri Borçlu tarafından onaylanmadan önce Banka’nın ön
incelemesine tabi olacaktır.
Tarama sistemleri farklılıklar gösterdiğinden dolayı, ulusal sistem ile DB sistemi arasında
proje taramasını çapraz bir Ģekilde eĢleĢtirmek teknik açıdan çok kolay değildir. Örneğin,
ulusal sistem kapsamındaki Ek-I’in Dünya Bankası’nın A kategorisi ile veya ulusal
sistemdeki Ek-II’nin Dünya Bankası’nın B kategorisi ile doğrudan eĢleĢtiği varsayılamaz.
Ġki sistem arasındaki farklılıklar bazı Ek-I projelerinin Kategori B olarak, veya bazı Ek-II
projelerinin özellikle hassas alanlarda planlanmaları halinde Kategori A olarak
sınıflandırılmalarını mümkün kılabilir. Benzer Ģekilde, bazı Kapsam DıĢı projeler,
özellikle insan ve doğal çevre üzerinde orta düzeyde olumsuz etkiye yol açabilecekse ve
etkiler küçük bir bölge ile sınırlı, geçici ve kısa süreli ise, ayrıca bu etkileri kontrol etmek
kolay ve ucuz ise, Kategori B olarak sınıflandırılabilir (örneğin inĢaat faaliyetlerinin
çoğu). Bu farklılık ortaya çıkabilir, çünkü Türkiye’nin sistemi taramayı proje türüne
dayandırırken (örneğin madencilik, belirli bir kapasiteye sahip elektrik santrali, vs.)
Dünya Bankası’nın tarama sistemi birkaç faktörü incelemektedir. Örneğin, ulusal
sistemde hidroelektrik santral projeleri 25 MW’ın üzerinde bir kapasiteye veya 10 milyon
m3’ün üzerinde bir rezervuara sahip iseler Ek-I olarak sınıflandırılmaktadırlar. Bu
kriterleri karĢılamayan ancak ekolojik açıdan hassas bir alanda yer alan veya büyük
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miktarlı yardımcı altyapı yapımını gerektirecek projeler Dünya Bankası sisteminde
Kategori A olarak sınıflandırılmaktadır.
Kategori B çok çeĢitli potansiyel çevresel etkilere sahip olabilecek farklı projeler
içerebilir. Bu etkiler oldukça sınırlı potansiyel çevresel sorunlardan düzgün bir Ģekilde
yönetilebilmesi için özel dikkat gerektiren potansiyel olarak önemli çevresel sorunlara
kadar değiĢiklik gösterebilir. Uygulamada, Kategori B bir tam kapsamlı ÇED (çok çeĢitli
potansiyel sorunları ele alan ve güncel çevresel baĢlangıç durumu verilerini ve
alternatiflerin ayrıntılı bir analizini içeren) gerektirecek kadar karmaĢık ve riskli olmayan
ancak uygun etki azaltma önlemlerinin ve izleme göstergelerinin tespit edilebilmesi için
potansiyel çevresel etkilerin belirli bir düzeyde analizini gerektiren projeleri içerir.
Kategori C projeleri çevreyi olumsuz Ģekilde etkileyebilecek faaliyetleri içermez ya da
potansiyel etkileri iyi inĢaat uygulamalarına yönelik standart düzenlemelerin uygulanması
yoluyla potansiyel etkileri kolaylıkla önlenebilecek faaliyetleri içerir.
Projeleri Dünya Bankası’nın çevresel koruma önlemlerine göre değerlendirirken dikkate
alınan kriterler Ģunlardır:
1. Projenin türü ve ölçeği
2. Proje faaliyetleri;
a. Proje ile finanse edilecek faaliyetler, (doğrudan destek), ve
b. Proje ile doğrudan finanse edilmeyecek olan ancak fonksiyonel olarak
onunla iliĢkili veya bağlantılı olan (örneğin proje olmasaydı
gerçekleĢmeyecek veya farklı bir Ģekilde gerçekleĢtirilecek olan), veya
projenin iĢleyiĢi için gerekli olan (dolaylı destek) faaliyetler. Dolaylı
destek örnekleri arasında Ģunlar yer alabilir: gerekli eriĢim yolları ve proje
ile finanse edilmeyen diğer destekleyici altyapı ile fonksiyonel olarak
iliĢkili yatırımlar (örneğin, eğer bir alt proje bir elektrik santralini ve
santrale su sağlayacak birkaç regülatör ve boru hattından sadece birini
finanse edecekse, DB Koruma Önlemi politikaları diğer regülatörler/boru
hatları için de uygulanır).
3. Projenin yeri; spesifik olarak, projeden etkilenebilecek çevresel hassasiyetleri
veya önemli çevresel fonksiyonları.
4. Potansiyel proje etkilerinin doğası, büyüklüğü ve geri döndürülebilirliği
5. “Hassas konular”; yani projenin kabul edilmiĢ daha geniĢ (örneğin uluslararası)
öneme sahip olan, yüksek derecede görünür, kabul edilmiĢ bir risk kaynağı
oluĢturtan daha geniĢ çaplı sorunların bir parçası olup olmaması. Eğer böyle ise,
daha yakından mercek altına alınacağı ve belki de projenin kendi ayrıntıları ile
iliĢkili olmayan sebeplerden dolayı güçlü bir muhalefet ile karĢılaĢacağı kabul
edilerek bu ―riskli‖ bağlam içerisinde değerlendirilmesi ve ele alınması gerekir.
Örnekler arasında; tropik ormanların kesilmesi veya büyük ölçekli ağaç kesimi,
sulak alanların yok edilmesi, iklim değiĢikliğine katkı, zehirli atıkların atılması,
gönülsüz yeniden yerleĢim, vs. sayılabilir. Hassas sorunlar evrensel nitelikte
olabilir veya ülkeye özgü olabilir (örneğin, Türkiye’de Karadeniz bölgesinde
altyapı geliĢtirme)
Finansal Aracı, alt proje sponsoru tarafından sunulan alt proje dokümanlarını,
Türkiye’deki tarama kararını inceler ve daha sonra projeleri Dünya Bankası’nın ÇD
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politikasına (OP 4.01) uygun olarak Kategori A, Kategori B veya Kategori C olarak
sınıflandırır. AĢağıdaki tablo Türkiye’nin ve Dünya Bankası’nın tarama sistemlerinin
olası sonuçlarını özetlemektedir:
Türkiye ÇD Tarama Kararı
Ek I – ÇED
Ek II- ÇED Gerekli Kararı
Ek II- ÇED Gerekli Değil
Kararı
Kapsam DıĢı1

Kategori A
X
X

Dünya Bankası Taraması ÇD Kararı
Kategori B
Kategori C
X
X

X

X

X

X

X

ÇD kategorisi ile ilgili karar, tarama sırasında Finansal Aracının sahip olduğu bilgilere
dayalı olarak alınır. Bu noktada Finansal Aracının sahip olduğu bilgilerin doğası ve
kalitesi, proje için Türkiye kanunları kapsamında daha önce bir ÇED’in hazırlanmıĢ olup
olmadığını veya, ÇED hazırlanmamıĢ ise, hazırlanmıĢ olan Proje Tanıtım Dosyasının
(PTD) kalitesine ve ayrıntısına bağlıdır.
Türkiye kanunları kapsamında ÇED gerektiren projeler için (tüm Ek-I ve bazı El-II
projeleri) alt projenin DB finansmanı için Finansal Aracıya sunulmasından önce ÇED
raporunun hazırlanmıĢ ve Türk makamları tarafından onaylanmıĢ olması gerekir. Bu
ÇED normal olarak Finansal Aracının projenin Kategori A olarak mı yoksa ―yüksek‖
―B‖ (eğer Türkiye’deki mevzuat kapsamında ÇED gerektiriyor ise, ―düĢük‖ B veya C
kategorisinde sınıflandırılması olasılığı çok düĢüktür) olarak mı sınıflandırılacağını
belirlemesi için gerekli yukarıdaki beĢ parametrenin tümü kapsamındaki gerekli bilgilerin
tümünü sağlaması gerekir. “Yüksek B” sahaya özgü bilgilerin sunulmasına yönelik bir
sınırlı ÇD gerektirir (örneğin çevresel açıdan hassas bir saha olması, potansiyel sorunları
daha iyi tanımlama ve anlama ihtiyacı sebebiyle).“DüĢük B” sadece temel ÇYP (etki
azaltma ve izleme tabloları) veya kontrol listesi ÇYP gerektirir veya kabul edilebilir bir
izleme/uygulama sistemi var ise spesifik ulusal düzenlemelerin ve standartların
uygulanması için yeterli olabilir.
Sadece PTD gerektiren projeler için (Türk mevzuatı kapsamında "ÇED Gerekli Değil"
kararı), Finansal Aracı personeline sunulan proje önerisi normal olarak projenin türü ve
ölçeği hakkında ve proje tarafından doğrudan finanse edilecek faaliyetler hakkında
spesifik bilgiler içerecektir. Ayrıca proje ile dolaylı bir Ģekilde desteklenecek faaliyetler
hakkında da bazı bilgiler içerebilir. Proje önerisi projenin coğrafi yerini belirtecektir,
ancak genellikle proje yerinin çevresel hassasiyetleri (eğer varsa) ile ilgili bilgi
sağlamayacaktır. Ancak, daha genel bir düzeyde, proje önerisinde yer alan bilgilerin,
bilinen ―hassas sorunlardan‖ birine yol açıp açmayacağını göstermek için yeterli olması
muhtemeldir.
PTD’nın kalitesine ve ayrıntı düzeyine bağlı olarak, Finansal Aracı personeli, proje
yerinin çevresel önemi veya hassasiyetleri hakkında ya da potansiyel etkilerin doğası ve
büyüklüğü hakkında kapsamlı, somut ve güncel bilgilere sahip olabilir veya olmayabilir.
1

REEE kapsamında inĢaat iĢleri içeren tüm projelerin Dünya Bankası sistemi kapsamında en az Kategori B eĢdeğeri olması
beklenmekte, Türkiye’deki taramanın PTD veya ÇED raporu gerektirmemesi karĢılığı olan Kategori C olması beklenmemektedir.
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Bilgilerin yeterli olmaması halinde, ve yatırımın Kapsam DıĢı olarak sınıflandırıldığı
durumlarda, proje sponsorlarından proje ile ilgili ilave bilgilerin edinilmesi gerekecektir.
Dolayısıyla, pratik bakıĢ açısından, çoğu ÇD taraması, projenin türü, ölçeği, faaliyetleri
ve coğrafi konumu ile ilgili iyi bilgilere, spesifik hassas sorunların ortaya çıkıp
çıkmayacağı ile ilgili göstergelere, ve varsa proje yerinin çevresel hassasiyetleri ile
potansiyel etkilerinin doğası ve büyüklüğü ile ilgili sınırlı bilgilere dayalı olarak
gerçekleĢtirilecektir. Bu üç sonuç doğurmaktadır:
a) ÇD kategori belirlemesi, mevcut bilginin miktarı ve kalitesi göz önüne
alındığında mümkün olduğunca fazla parametreyi dikkate alan çok boyutlu bir
süreç gerektirir.
b) Bazen sadece proje türü/ölçeği, doğrudan ve dolaylı faaliyetler (eriĢim yolları,
malzeme ocakları, iletim hatları gibi yardımcı yapılar dahil olmak üzere) ve
coğrafi konum ile ilgili temel bilgilere dayalı olarak risk düzeylerini belirlemek
gerekebilir,
c) Daha kapsamlı bilginin olmadığı durumlarda daha ihtiyatlı bir yaklaĢım gerekir.
Kategori A projeleri
Kategori belirleme mesleki değerlendirmeyi kaçınılmaz olarak gerektirmekle birlikte,
aĢağıdaki tablo Kategori B için açık bir gerekçe olmadığı sürece Kategori A’yı
tetiklemesi beklenebilecek bazı yaygın proje türlerini ve faaliyetlerini ve saha koĢullarını
göstermektedir. (Potansiyel Kategori A projelerinin kapsamlı bir listesi değildir).
1

Proje türü ve ölçeği
Ölçeği ne olursa olsun Kategori A olarak varsayılması gereken proje türleri:
Yeni fosil yakıtlı termik santral yapımı
Tehlikeli atık yönetimi ve bertarafı
Yeraltından maden çıkarma
Diğer (lütfen Ek V.1.4’e bakınız)
Belirli bir ölçek eşiğinin üzerinde Kategori A olarak varsayılan proje türleri:
Proje türü:

Eşik*:

Yeni kalıcı yol yapımı

10 km’nin üzerinde yeni yapım

Yeni elektrik iletim hattı

15 km’nin üzerinde

Rüzgar enerji tesisi
Diğer (lütfen Ek V.1.4’e bakınız)

1 km ’den fazla alanı kapsayan

2

*: Eşik düzeyleri için verilen rakamlar rehberlik sağlaması
için verilmiştir. Daha fazla rehber bilgi için Ek V.1.4’e
bakınız.
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2

Proje faaliyetleri
aksi gösterilmediği sürece aşağıdaki faaliyetleri içeren bir proje Kategori A olarak varsayılır
önemli ölçekte arazi açma veya dönüştürme
su akış yönünün değiştirilmesini ve/veya depolanmasını içeren yeni HES yapımı
önemli ölçekte yerinden etme/ yeniden yerleşim ve/veya arazi edinimi
Diğer (lütfen Ek V.1.4’e bakınız)

3

Projenin yeri (ekolojik, kültürel veya sosyal hassasiyet)
önemli arkeolojik, tarihi ve/veya kültürel sahalara veya başka yüksek sosyal veya ekonomik
değere sahip alanların içerisinde veya bitişiğinde;
hassas ve değerli bir ekosistem içerisinde, yakınında veya doğrudan etkide bulunan bir konumda
(kuşların veya yarasaların uçuş rotaları gibi yaban hayatı geçiş alanları);
potansiyel olarak önemli yeniden yerleşim in gerekliliklerine yol açma ihtimali ve/veya kalabalık
insan popülasyonlarının kirlilikten etkilenmesi ihtimali sebebiyle yoğun nüfuslu alanlar;
Diğer (lütfen Ek V.1.4’e bakınız)

Proje kategorisinin Banka prosedürlerine göre değerlendirilmesi hakkında daha fazla
ayrıntı Ek V.1.4’te yer almaktadır.
Kategori B projeleri
Bazı projeler için, potansiyel çevresel ve sosyal etkiler önemlidir ancak nispeten az
sayıdadır, kolaylıkla öngörülebilirdir ve hidrolojik etütler, toprak analizleri, flora ve
fauna araĢtırmaları, saha etütleri gibi ayrıntılı araĢtırmalar gerektirmeden tanımlanabilir
ve değerlendirilebilir. Bunlar arasında potansiyel saha dıĢı etkiler yer alabilir, ancak
bunların küçük boyutta olduğu ve herhangi bir kümülatif etkiye önemli derecede katkıda
bulunmayacağı açıktır. Ayrıca, projenin önerilen yerinin yüksek bir çevresel hassasiyete
sahip olmadığı biliniyor olabilir (örneğin tehlike altında veya tehdit altında bir türün
bulunmaması, önemli ve hassas ekolojik sistemlerin bulunmaması; muhtemelen zaten
geliĢtirilmiĢ olması veya çevresel bozunuma uğramıĢ olması). Bu gibi durumlarda, alt
proje “yüksek Kategori B” olarak sınıflandırılabilir ve tam bir kapsamlı ÇED yerine
Dünya Bankası prosedürlerine göre sadece bir sınırlı ÇED gerekebilir. Bir sınırlı ÇD tipik
olarak sadece az sayıda potansiyel etkiyi ele alır, mevcut (makul derecede güncel)
baĢlangıç düzeyi verilerini ve potansiyel alternatif faaliyetler, sahalar, teknolojiler ile
birlikte önerilen projenin ayrıntılı bir karĢılaĢtırmasını kullanabilir. Sınırlı ÇD aynı
zamanda bir ÇYP de içermelidir.
Örneğin, tabloda da belirtildiği gibi, su akıĢ yönünün değiĢtirilmesini ve/veya depolamayı
içeren tüm hidroelektrik santral projeleri ölçeği ne olursa olsun aksi gösterilmediği sürece
Kategori A olarak varsayılmalıdır. Varsayılan baĢlangıç noktası Kategori A olmakla
birlikte, çoğu durumda çevresel sorunların düĢük veya orta düzeyde olduğunu, kolaylıkla
yönetilebileceğini, dolayısıyla projenin Kategori B olarak sınıflandırılması gerektiğini
Proje Tanıtım Dosyasına dayalı olarak göstermenin mümkün olması beklenmektedir.
Türkiye’deki kurumlar için hazırlanan çevre dokümanları (ÇED veya PTD), yeterli
sahaya özgü ve güncel etütler ve bilgiler ile desteklenip desteklenmediğini ve projenin
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öngörülen tüm etkilerini (eriĢim yolları gibi yardımcı unsurlar da dahil olmak üzere) ele
alıp almadığını belirlemek için değerlendirilir. Dokümanların bu kriterleri karĢılaması ve
yukarıdaki 20. sayfada sunulan kriterlere dayalı olarak beklenen etkilerin Kategori A
sınıflandırmasını haklı çıkarmadığını göstermesi halinde, Finansal Aracı projenin
Kategori B olarak sınıflandırılmasını önerebilir. Finansal Aracı aynı zamanda
dokümanların Dünya Bankası gereklilikleri kapsamında Kategori B (sınırlı) ÇD olarak
değerlendirilebilmesi için mevcut ÇED veya PTD’yi desteklemek için hangi ilave
çalıĢmalara (varsa) ihtiyaç duyulduğunu da belirlemelidir. Örneğin, sahaya özgü
izlenebilir bir Çevresel Yönetim Planı olmalıdır.
Diğer projeler için, herhangi bir saha dıĢı etkiye sahip olmasının beklenmediği ve yerel
etkilerinin kolaylıkla tespit edilebilir olduğu ve iyi kurgulanmıĢ önlemler (örneğin
tehlikeli atıkların uygun Ģekilde eğitilmiĢ ve donatılmıĢ personel tarafından taĢınması ve
ruhsatlı bir tesiste bertaraf edilmesi) yoluyla tam ve güvenilir olarak ortadan kaldırılabilir
olduğu açıkça görülebiliyor olabilir. Bunlar muhtemelen ―Kapsam DıĢı‖ proje olarak
değerlendirilir, dolayısıyla Türkiye’deki mevzuat kapsamında herhangi bir ÇED veya
PTD gerektirmez. Banka gereklilikleri açısından ise, bu gibi projeler ―düĢük Kategori
B‖ olarak sınıflandırılabilir ve bir çevresel değerlendirme gerektirmez (tam veya sınırlı);
sadece Ek V.1.1’de sunulan Ģablona dayalı olarak ayrı bir ÇYP hazırlanmasını gerektirir.
Bu sadeleĢtirilmiĢ ÇYP proje türü ve yeri ile ilgili kısa bilgiler ile doldurulabilir ve etki
azaltma ve izleme tabloları Ek V.1.6 ve Ek V.1.7’de sunulan ÇYP’ler esas alınarak
doldurulabilir. Ek V.1.6 yenilenebilir enerji projelerinin etki azaltma önlemleri ve izleme
gereklilikleri ile ilgili genel bilgiler sunmakta, Ek V.1.7 ise birkaç alt sektördeki (örneğin
hidro, rüzgar, güneĢ, biyokütle, jeotermal) yenilenebilir enerji projesi türü ile ilgili etki
azaltma/izleme tabloları hakkında daha spesifik bilgi sunmaktadır. Bu genel ÇYP’ler bir
baĢlangıç noktası sunmaktadır ancak alt projenin ayrıntılarına dayalı olarak daha fazla
ayrıntılandırılmalı ve spesifik hale getirilmelidir. Örneğin, genel ÇYP inĢaat aĢamasında
toprak erozyonunu kontrol etmeye yönelik önlemler içeriyor ise, projeye spesifik ÇYP
gerekli olan erozyon kontrol önlemlerinin türünü, yerini ve boyutlarını belirtmeli ve
tahmini maliyetleri sunmalıdır. Ayıca projenin kısa bir açıklamasını içermeli ve ekinde
halkın katılımı toplantılarının tutanakları sunulmalıdır. Sadece potansiyel etkilerin
sadece zaten geliĢtirilmiĢ ve hizmet verilen yerlerdeki küçük ölçekli bina rehabilitasyonu
veya yapımı ile iliĢkili olduğu projeler için, borçlu Ek V.1.5’te sunulan ―Kontrol Listesi
ÇYP‖ Ģablonunu kullanabilir. Bu Ģablon ilgili olmayan maddelerin çıkarılması ve Ġzleme
Planının uygun göstergeler ile doldurulması yoluyla spesifik projeye göre
düzenlenmelidir.
Kategori C projeleri
Kategori C, öngörülebilen bir çevresel etkisi (yerel veya saha dıĢı) olmayan projeleri ve
inĢaat iĢlerinin bilinen bir risk unsuru olmayan rutin küçük ölçekli rehabilitasyon ve/veya
yapım iĢlerini kapsadığı projeleri kapsar. Bu projeler, iĢçilerin, halkın ve çevrenin
korunmasını sağlamak için sadece Türkiye’deki yapı düzenlemelerine uyumun ve
standart iyi inĢaat uygulamalarına uyumun yeterli olduğu projelerdir. Çoğu enerji
verimliliği projesi (örneğin ekipman değiĢtirilmesi, yalıtım yapılması) muhtemelen bu
kategoriye girer. Bu projeler büyük ihtimalle Türkiye mevzuatı kapsamında ―Kapsam
DıĢı‖ olarak değerlendirileceği için, ne ulusal gereklilikler ne de Banka gereklilikleri için
herhangi bir çevresel dokümantasyon gerektirmeyecektir.
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KÜMÜLATĠF ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ
Bazı durumlarda, alt projeler baĢka kaynaklardan etkiye maruz kalan önemli ekolojik
veya sosyal, ekonomik kültürel varlıklar üzerinde etkiye sahip olabilir. Örneğin, aynı
nehir havzası içerisinde yer alan çoklu hidroelektrik projelerinin her biri nehir üzerinde
küçük bireysel etkilere sahip olabilir, ancak toplu olarak çok büyük etkiler yaratabilirler –
uzun nehir bölümleri üzerinde ekolojik sistemlerin korunması veya baĢka kullanımların
desteklenmesi için yetersiz akıĢa yol açılması. Dolayısıyla, tüm Kategori A ve B alt
projeleri, bu konular hakkında ayrıntılı değerlendirmelerin gerekli olup olmadığını tespit
etmek amacıyla, Finansal Aracılar tarafından potansiyel kümülatif etkiler bakımından
taranacaktır. Hidroelektrik santral projeleri için, bu tarama baĢlangıçta Banka’nın ön
incelemesine tabi olacaktır; ancak hem Finansal Aracılar hem de Banka tarama
kriterlerinin açık olduğu ve sürecin yeterli olduğu konusunda emin olduğunda düzenli
proje denetlemesi kapsamında sonradan incelemeye geçilmesi seçeneği mevcuttur.
BaĢlangıçtaki tarama ÇED veya PTD dokümanlarında veya Türkiye’deki gereklilikleri
karĢılamak amacıyla hazırlanan baĢka dokümanlardaki (örneğin Ekosistem
Değerlendirme Raporu) bilgilere dayalı olacaktır. Kategori B olarak sınıflandırılan
Kapsam DıĢı projeler için, tarama proje önerisine ve mevcut baĢka bilgilere dayalı olarak
gerçekleĢtirilecektir. Tarama sürecinde ilk olarak alt projenin gerçekçi etki azaltma
önlemleri ile güvenilir bir Ģekilde ortadan kaldırılamayacak potansiyel saha dıĢı etkilere
(örneğin alt projenin mansap yönünde su kalitesinde, miktarında ve akıĢ hızında
değiĢiklik; havaya, yüzey ve yeraltı sularına emisyonlar; yüzey sularına akabilecek
çökelti ve erozyon oluĢumu, projenin fiziksel sınırlarının ötesindeki alanları
etkileyebilecek gürültü düzeyleri, vs.) sahip olup olmadığı tespit edilecektir. Ekipman
değiĢtirilmesini veya rehabilitasyonunu içeren enerji verimliliği yatırımları gibi projeler
için, sadece potansiyel bir saha dıĢı etkinin olmadığını ve kümülatif etkiler için daha fazla
değerlendirme yapmanın gerekmediğini belirtmek gerekir.
Bu gibi potansiyel artık saha dıĢı etkilerin tespit edilmesi halinde, projenin kümülatif
etkilere katkısının bir değerlendirmesini içeren bir sınırlı veya tam ÇED gerekecektir.
ÇED kapsamındaki bu değerlendirme, projeden olumsuz etkilenmesi muhtemel olan ve
aynı zamanda baĢka mevcut veya makul ölçüde öngörülebilir tesis veya faaliyetlerin
(örneğin planları önceden onaylanmıĢ olan projeler, önemli doğal eğilimler veya
geliĢtirme eğilimleri) olumsuz etkilerine de maruz olan “Değerli Ekosistem
BileĢenlerinin” (DEB) 2 tespit edilmesine dayalı olacaktır. Belirli bir DEB üzerinde
etkileri olan tesisler ve faaliyetler genellikle ―stres yaratıcı etken‖ olarak
adlandırılmaktadır. Pratik amaçlar için, çoğu durumda ÇED çalıĢması, önemleri ve
potansiyel hassasiyetleri sebebiyle yüksek önceliğe sahip oldukları düĢünülen sınırlı
sayıda DEB üzerine odaklanır (sayıları nadiren 5-10’u geçer). Bunlar kendi baĢlarına
önemli olabilir ve/veya daha geniĢ çevresel süreçlerin veya hizmetlerin göstergeleri
olabilirler. DEB’lerin tespit edilmesi ve önceliklendirilmesinde uzmanlar ve paydaĢlar ile
2

Bir DEB doğal çevrenin yerel paydaĢlar ve genel olarak toplum için önemli ekolojik, ekonomik, kültürel,
sosyal ve estetik değere sahip bir unsurudur. Doğal çevre bir KED çalıĢmasının temel odağı olmakla
birlikte, ―inĢa edilmiĢ‖ çevre değerleri (örneğin yollar, anıtlar, vs.) üzerindeki potansiyel kümülatif olumsuz
etkiler de göz önüne alınmalıdır. DEB’ler genel bir düzeyde (örneğin nehir akıĢı/hacmi) veya daha spesifik
olarak (örneğin belirli sucul türler için uygun doğal yaĢam koĢulları) belirlenebilir.
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istiĢare çok önemli bir adımdır. Finansal Aracı, ÇED’e dayalı olarak projenin kümülatif
etkilerinin sadece temel (sade) bir değerlendirmesi mi, yoksa derinlemesine bir kümülatif
etki değerlendirmesi (KED) mi gerektirdiğini belirler.
Kümülatif etki değerlendirmesi ideal olarak, bir nehir havzası yönetim planı gibi bölgesel
veya sektörel bir planlama süreci bağlamında gerçekleĢtirilir. Ancak, çoğu durumda bu
mümkün değildir ve değerlendirmenin münferit proje düzeyinde gerçekleĢtirilmesi
gerekir. Belirli bir projenin potansiyel kümülatif etkilerinin değerlendirmesi aĢağıdakileri
amaçlar:
1. Projenin, baĢka kaynaklardan (halihazırda mevcut olan, gelecekte var olacağı
öngörülebilen veya geçmiĢte mevcut olan ve ―miras‖ etkileri devam eden
kaynaklar gibi) da etkilenmesi olası bir veya daha fazla DEB üzerinde bir
etkiye sahip olup olmayacağını belirlemek;
2. Bu gibi etkilerin öngörülmesi halinde, projenin etkilerinin, bu diğer ―stres
yaratıcı etkenlerin‖ etkileri ile kümülatif olarak nasıl etkileĢeceğini (katkı
yaparak, sinerji yaratarak) belirlemek;
3. Proje için etki azaltma önlemleri uygulandıktan sonra, proje etkilerinin diğer
etkiler ile birlikte DEB özellikleri üzerinde Ģimdi veya gelecekte önemli bir
istenmeyen değiĢikliğe yol açıp açmayacağını belirlemek.
Gerekli değerlendirme türünün belirlenmesinde takip edilecek temel kriterler Ģunlardır:




ÇED’in aĢağıdaki durumları tespit etmesi halinde kümülatif etkilerin basit bir
değerlendirmesi yeterlidir: (i) önerilen projenin etkilerinin, seçilen DEB’lerden
herhangi biri üzerindeki toplam etkiye sadece küçük bir katkı yapacak nitelikte
olması; veya (ii) kümülatif etkilerin bir endiĢe kaynağı olduğu kolaylıkla
tanımlanabilecek çok az sayıda DEB’in bulunması; ve/veya (iii) farklı ―stres
yaratan etkenlerin‖ DEB’ler üzerindeki etkileri arasındaki etkileĢimlerin açık
olması ve kolaylıkla anlaĢılabilir, açıklanabilir ve değerlendirilebilir olması.
ÇED’in aĢağıdaki durumları göstermesi halinde daha derinlemesine bir KED
yapılması gereklidir: (i) önerilen projenin, tespit edilen DEB’lerden birisi veya
birkaçı üzerindeki toplam etkinin önemli bir bölümünü oluĢturması; ve/veya (ii)
birden fazla ―stres yaratan etkenden‖ kaynaklanan kümülatif etkilere maruz
kalması olası birkaç DEB’in olması; ve/veya (iii) farklı ―stres yaratan etkenlerin‖
etkileri arasındaki etkileĢimleri karmaĢık olması (örneğin potansiyel olarak sinerji
yaratması veya birbirlerine bağımlı olması) ve kolaylıkla anlaĢılabilir
öngörülebilir olmaması.
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Belirli bir proje için gereken kümülatif etki değerlendirmesinin düzeyini belirlemek ve
uygulamak için iki aĢamalı bir süreç kullanılacaktır: Birinci AĢama (tam veya sınırlı)
ÇED çalıĢması kapsamında gerçekleĢtirilen basit bir değerlendirmedir. Çoğu durumda bu
yeterli olacaktır. Ancak, Birinci AĢlamanın sonuçlarından birisi, Ġkinci AĢamaya (bir
derinlemesine KED) ihtiyaç duyulduğu kararı olabilir. Birinci AĢama ve Ġkinci AĢamanın
gerçekleĢtirilmesinde uygulanan yöntemler aĢağıda özetlenmiĢtir.
1. AĢama: önerilen bir projenin potansiyel kümülatif etkilerinin ÇED kapsamında
basit değerlendirmesi:
1. Proje kurgusunun ve kümülatif etkilere yol açabilecek bileĢenlerinin ve
faaliyetlerinin açıklanması (proje kurgusu açıklaması; endiĢe kaynaklarının
(genel düzeyde DEB’ler) ve göz önüne alınması gereken diğer stres yaratıcı
etkenlerin belirlenmesini içermelidir);
2. Projenin bu kaynaklar üzerindeki kümülatif etkilere nasıl katkıda
bulunabileceğinin spesifik yollarının tespit edilmesi ve mesleki yargılamaya
dayalı olarak farklı kaynaklardan gelen etkilerin etkileĢiminin kolaylıkla
karakterize edilebilir mi olduğunun (örneğin katkı yapıcı) yoksa daha karmaĢık mı
olduğunun (örneğin sinerji yaratıcı) belirlenmesi;
3. Projenin etkilerinin beklenen düzeyinin veya ölçeğinin hem ayrı olarak hem de bu
kaynaklar üzerindeki kümülatif etkiye katkısı bakımından değerlendirilmesi
(örneğin su alma ile ilgili olarak, normal su hacminin yüzde kaçı bu proje
tarafından alınacak? Bu, farklı amaçlı toplam su alımının yüzde kaçını
oluĢturuyor?);
4. Mesleki değerlendirmeler, mevcut veriler ve bir etki matrisi gibi basit nitel
araçlar kullanılarak, projenin ilgili kaynaklar üzerindeki kümülatif etkilere olası
katkısının karakterize edilmesi, etkinin azaltılması için azaltma önlemlerinin
önerilmesi (temel olarak projenin katkısı ancak aynı zamanda makul durumlarda
proje kapsamı dıĢındaki olası etki azaltma önlemleri), ve (etki azaltma
önlemlerinin uygulanmasından sonra) ilgili kaynaklarda önemli değiĢikliklere yol
açabilecek önemli artık etkilerin olup olmayacağının gösterilmesi; veya
5. Mesleki değerlendirmeye dayalı olarak, soruları cevaplandırabilmek ve
yukarıdaki (4) no’lu maddede açıklanan önlemleri tavsiye edebilmek için
derinlemesine bir kümülatif etki değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının
belirtilmesi.
2. AĢama: derinlemesine Kümülatif Etki Değerlendirmesi
Bir derinlemesine KED için aĢağıdaki temel unsurları içeren spesifik Görev
Tanımları/Ģartnameler hazırlanmalıdır:
(i)

(ii)
(iii)

teknik uzmanlık bilgisini ve halkın katılımını bir araya getiren bir süreç
yoluyla çalıĢmanın üzerinde odaklandırılacağı spesifik DEB’lerin
belirlenmesi;
DEB’lerin gerekliliklerine dayalı olarak çalıĢmanın mekansal ve zamansal
sınırlarının belirlenmesi;
her bir DEB için ―Kabul Edilebilir DeğiĢiklik Sınırlarının‖ belirlenmesi;
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DEB’lerin mevcut durumunu (baĢlangıç durumu) ve bunlar üzerindeki mevcut
stres yaratıcı etkenlerin doğasını, kaynağını ve büyüklüğünü değerlendirmek
için gereken verilerin toplanması. Çoğu durumda, mevcut baĢlangıç durumu
verilerinde ilave saha çalıĢmaları yoluyla kapatılması gereken boĢluklar
olacaktır. Gerektiğinde ve teknik açıdan geçerli olduğunda, mevcut ilgili veri
tabanlarından bilgiler dıĢ değerleme yoluyla alınabilir 3 (örneğin projenin
hedeflediği nehir havzası bilgilerinin mevcut olmaması, ancak benzer
özelliklere sahip yakındaki bir nehir havzası ile ilgili bilgilerin mevcut
olması);
(v)
projenin her bir DEB üzerindeki olası etkisinin değerlendirilmesi (yine
güvenilir değerlendirme yapabilmek için gerekmesi halinde yeni verilerin
toplanması dahil olmak üzere);
(vi)
öngörülen proje etkilerinin, diğer stres yaratıcı etkenler ile birlikte DEB’ler
üzerinde kabul edilebilir sınırlar üzerinde değiĢikliğe yol açıp açmayacağını
değerlendirmek için, kabul edilmiĢ nicel ve kestirimci yöntemlerin (örneğin
matematiksel modelleme veya bilgisayarlı modelleme) kullanılması;
(vii) DEB’ler üzerinde projeden ya da baĢka önemli stres yaratıcı etkenlerden
kaynaklanan baskıları azaltıcı gerçekçi etki azaltma önlemlerinin tespit
edilmesi. Etki azaltma önlemlerinden sorumlu kurumları ve projenin
doğrudan kontrolü dıĢındaki etki azaltma ve izleme önlemlerinin
uygulanmasını sağlamak için nelere ihtiyaç duyulacağını belirten bir önerilen
Etki Azaltma ve Ġzleme Planının geliĢtirilmesi. Mümkün olduğu durumlarda,
etki azaltma ve izleme önlemlerinin tahmini maliyetleri de sunulmalıdır.
(viii) DEB’ler üzerindeki beklenen artık (azaltılamayacak) etkilerin gösterilmesi ve
bunların Kabul Edilebilir DeğiĢiklik Sınırlarının aĢılmasına yol açıp
açmayacağının değerlendirilmesi.
(iv)

Derinlemesine KED’ler Finansal Aracı tarafından incelenir ve ÇED kapsamında veya
ayrı olarak halkın katılımı amacıyla açıklanır; ayrıca baĢlangıçta Banka’nın ön
incelemesine tabi tutulacaktır. Birkaç KED gerçekleĢtirildikten sonra, Finansal Aracı ve
Banka Finansal Aracıların yeterli deneyim ve kapasiteyi geliĢtirdikleri konusunda
mutabık kalırsa, Banka KED’ler için düzenli proje denetlemesi kapsamında sonradan
inceleme uygulamasına geçebilir.
DOKÜMANTASYON
Alt proje sponsoru, ÇD dokümanlarının hazırlanmasından sorumlu olacaktır (örneğin
ÇED, sınırlı ÇED, ÇYP, PTD, KED, vs.). ÇeĢitli olası sonuçlar kapsamında gerekli olan
ÇD dokümanlarının türleri aĢağıda ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Alt proje
değerlendirmesine bağlı olarak, bir Kategori A projesi için hazırlanacak doküman Tam
Çevresel Etki Değerlendirmesi olacaktır; Kategori B projeleri için ise sınırlı Çevresel
Etki Değerlendirmesi veya ayrı bir ÇYP (veya kontrol listesi ÇYP) olabilir. Kategori A
projeleri için derinlemesine Kümülatif Etki Değerlendirmesinin gerekmesi büyük bir
olasılıktır, ancak yukarıda açıklanan kriterlere dayalı olarak bazı Kategori B projeleri için
de gerekebilir.
3

Bu verilerin kullanılmasının nedeni ve metodu da referans verilerek belirtilmelidir.
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Kategori A
 Ek I ve Ek II- ÇED Gerekli Kararı
Bu projeler için, Türkiye’deki düzenlemeler kapsamında bir ÇED’in hazırlanması
zorunludur. Alt proje sponsoru, Finansal Aracıya Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın
―Çevresel Etki Değerlendirme Olumlu Kararının‖ bir nüshasını (yani projenin ÇD
sürecini müteakiben ilerleyebileceğine dair resmi onay) ve Nihai ÇED Raporunun
Türkçe halini vermekle yükümlü olacaktır.
Ayrıca, Kategori A projeleri için Dünya bankası politika gerekliliklerini karĢılamak
amacıyla bir ÇED Ek Raporuna/Zeyilnamesine ihtiyaç duyulacaktır. Tipik olarak,
bu ek rapor boĢluk analizine bağlı olarak, bunlarla sınırlı olmamak üzere aĢağıdaki
dokümanların Ġngilizce versiyonlarını içerecektir: (a) bir Yönetici Özeti, (b) Çevresel
Yönetim Planı (ÇYP), (c) Proje Açıklaması ve (d) Halkın Katılımı Toplantılarının
tutanaklarının kısa bir Ġngilizce özeti4.
Proje taraması sırasında projenin bir derinlemesine KED gerektirdiğinin tespit
edilmesi halinde, bu da ÇED’in ayrı bir bölümü veya eki olarak ya da ayrı bir
doküman olarak sunulmalıdır.


Ek II - ÇED Gerekli Değil Kararı
Türkiye’deki mevzuata göre bir ÇED gerekmediğinden dolayı, alt proje sponsorundan
Finansal Aracıya bir PTD ile birlikte Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın ―ÇED Gerekli
Değil‖ kararının
(yani proje için Türkiye’deki mevzuata göre bir ÇED
gerekmediğine dair resmi karar) bir Türkçe ve/veya Ġngilizce nüshasını sunması
istenir. Finansal Aracı bir boĢluk analizi gerçekleĢtirir ve yukarıdaki ―Tarama‖
bölümünde belirtilen kriterlere göre alt projenin potansiyel olarak önemli sahaya özgü
çevresel sorunlar içerip içermediğini belirler. Finansal Aracı kararını Dünya
Bankası’na bildirir ve aynı zamanda Banka’ya PTD dosyasını sunar. Finansal
Aracının ve Banka’nın PTD’nin bu kararı almak için yeterli bilgiyi içermediği
sonucuna varması halinde, Finansal Aracı alt proje sponsorundan projenin Kategori A
projesi olup olmadığını belirlemek için ihtiyaç duyulan ilave bilgileri sunmasını ister.
Projenin bir Kategori A projesi olduğu sonucuna varılması halinde, alt proje
sponsorundan OP/BP/GP 4.01 ve diğer ilgili politikalarda (örneğin OP 4.04, OP 4.11)
belirtilen Dünya Bankası gerekliliklerine uygun olarak bir ÇED hazırlaması istenir.
Yine yukarıda açıklanan taramaya dayalı olarak, projenin ÇED raporunun bir parçası
olarak ya da ayrı bir uygulama olarak derinlemesine bir KED gerektirdiği de
kararlaĢtırılabilir.

4

Dünya Bankası kuralları gereği, Kategori A projeleri hazırlayan firmaların bağımsız danıĢmanlar
olmaları ve alt proje ile bir iliĢkilerinin bulunmaması gerekmektedir. Türk ÇED Yönetmeliği Madde
11.1’de bu konu ile ilgili bir madde yer almaktadır.
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Kategori B
 Ek I, Ek II ÇED Gerekli Kararı, Ek II ÇED Gerekli Değil Kararı veya Kapsam DıĢı
Türkiye’deki ÇED Yönetmeliği kapsamında alt projenin Ek-I, veya Ek-II ÇED
Gereklidir Kararı verilen bir proje olması ve bir tam ÇED hazırlanmış olması
halinde, Finansal Aracı önceki bölümde açıklanan kriterlere dayalı olarak mevcut
ÇED’in Dünya Bankası’nın Kategori B projelerine ilişkin ÇD dokümantasyon
gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını, veya bir başka ÇD dokümanının daha
(sınırlı ÇD veya ÇYP ya da kontrol listesi ÇYP) gerekli olup olmadığını kararlaştırır.
Alt projenin Ek-II ÇED Gerekli Değil kararı verilmiş bir proje olması halinde,
Türkiye’deki ÇED gerekliliklerinin karĢılanması için PTD hazırlanmıĢ olmalıdır.
Finansal Aracı önceki bölümde açıklanan kriterlere dayalı olarak mevcut PTD’nin
Dünya Bankası’nın Kategori B projelerine iliĢkin ÇD dokümantasyon gerekliliklerini
karĢılayıp karĢılamadığını, veya bir baĢka ÇD dokümanının daha (sınırlı ÇD veya
ÇYP ya da kontrol listesi ÇYP) gerekli olup olmadığını kararlaĢtırır. Mümkün
olduğu ölçüde, sınırlı ÇD ve ÇYP PTD’den alınan bilgilere dayalı olmalıdır; ancak,
PTD’nin kapsamına ve kalitesine bağlı olarak, Finansal Aracı ilave bilgilerin ve/veya
analizlerin gerekli olduğuna karar verebilir.
Alt projenin herhangi bir Ek kapsamına girmemesi halinde, Finansal Aracı yine de
projeyi Kategori B olarak değerlendirebilir ve bu durumda yukarıda açıklandığı gibi
bir ÇYP veya sınırlı ÇD istenebilir. Ancak bu durumda dokümanın hazırlanmasında
esas alınacak bir PTD olmayacaktır. Bir Kapsam DıĢı projenin Dünya Bankası
Kategori A kapsamına girmesi olası değildir.
Kategori C.


Kapsam DıĢı (çoğunlukla sadede malzeme/ekipman alımı ve/veya tesisat iĢleri
içeren projeler için) alt projeler Dünya bankası politikaları kapsamında herhangi
bir ÇD gerekliliğine tabi değildir.

Not: Tüm Ek I ve II hidro alt projeleri için, alt proje sponsoru Finansal Aracıya ÇED
raporu (ve resmi ―ÇED Olumlu Kararı‖ belgesini)‖ veya PTD dosyasını (ve resmi ―ÇED
Gerekli Değil Kararı‖ belgesini) sunacaktır ve Finansal Aracı dosyada tespit edilen
çevresel hususları inceleyerek alt projenin suyun memba ve mansap yönlerindeki
kullanımını da gösteren genel nehir havzası bağlamında yeterince değerlendirilip
değerlendirilmediğini tespit edecektir. Banka ile aksi kararlaĢtırılmadığı sürece, Finansal
Aracı, projenin (A) Dünya Bankası OP 4.04 Ek A’da tanımlanan Doğal YaĢam Alanları
ve Kritik YaĢam Alanları; ve (B) Borçlunun koruma amaçlı mevzuatı kapsamında
koruma altına alınan diğer alanlar 5 üzerinde yer alan hidro alt projeleri finanse
etmemesini sağlayacaktır.

5

Bu koĢul mahkemede ihtilaf konusu sahaları, izinleri ve ruhsatları da içerir; yani eğer bir alanın koruma
statüsü Hükümet tarafından değiĢtirilmiĢ veya değiĢtiriliyor ise, bu sahalar önerilen proje finansmanı için
uygun OLMAYACAKTIR.
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Tüm hidroelektrik projeleri belirli düzeyde bir saha dıĢı (mansap) etki potansiyeline
sahiptir. Dolayısıyla, hidro projeleri için, Finansal Aracı bir derinlemesine Kümülatif
Etki Değerlendirmesinin gerekip gerekmediğini belirlemek için yukarıda açıklanan
tarama sürecini uygulayacaktır, ve gerekli olduğunun tespit edilmesi halinde proje
sponsoruna buna göre bilgi ve rehberlik sağlayacaktır. Finansal Aracının bir
derinlemesine KED çalıĢmasına ihtiyaç duyulmadığına karar vermesi halinde, alt proje
sponsoruna alt proje ÇD çalıĢmasının, kümülatif etki konuları ve neden bunların önemli
düzeyde olmasının beklenmediği ile ilgili bir tartıĢma bölümünü içermesi gerektiği
bildirilecektir.
Ġlave finansmanın Kredi Yürürlük tarihinden 1 yıl sonra, veya Banka tarafından
kararlaĢtırılan baĢka bir zaman, Banka kümülatif etki değerlendirmeleri ile ilgili
gerekliliklerin ĠĢletim El Kitaplarına uygun olarak uygulanıp uygulanmadıklarını
inceleyebilir. Banka ve Finansal Aracılar, kümülatif etkilerin azaltılmasına yönelik yeterli
süreç ve kapasitelerin (Finansal Aracıların görevlendirmeyi tercih edebileceği eğitimli
harici danıĢmanlar dahil olmak üzere) oluĢmuĢ olduğu konusunda tatmin olmaları halinde,
Banka KED inceleme/onay sürecini Finansal Aracılara devretmeye ve ön inceleme
uygulamasından denetleme süreci kapsamında gerçekleĢtirilecek sonradan inceleme
uygulamasına geçmeye karar verebilir.
Türkiye’deki ÇED mevzuatı ile Dünya Bankası operasyonel politikaları arasında, proje
ile ilgili bileĢenlerin çevresel değerlendirme sürecine entegre edilmesi ile ilgili bir baĢka
farklılığı vurgulamak da önemli olacaktır. Türkiye’deki çevre mevzuatı bir projenin
yardımcı yapıları konusunda pek açık değildir; dolayısıyla yeni açılan veya geniĢletilen
eriĢim yolları, malzeme ocakları, bir yenilenebilir enerji projesi için planlanan iletim
hatları gibi proje ile iliĢkili bileĢenler ve bunların öngörülen çevresel etkileri aynı ÇD
dokümanında gereğince ele alınmamaktadır. ġu anda mevzuat bir projenin farklı
bileĢenleri için onay almak amacıyla farklı çevresel değerlendirme dokümanlarının
sunulmasına izin vermektedir (alt bileĢenler Yönetmelik Ek-I ve Ek-II hükümlerine tabi
ise) ancak aralarındaki bağlantılar sorgulanmamaktadır. Sadece 17 Temmuz 2008 tarihli
ÇED Yönetmeliğin 25. maddesi, borçlu tarafından tercih edilmesi halinde tüm proje
bileĢenlerini kapsayan bir entegre ÇED raporunun veya bir PTD’nin hazırlanabileceğini
belirtmektedir.
Öte yandan, OP 4.01 proje etki alanını açık bir Ģekilde Ģöyle tanımlamaktadır: Elektrik
iletim koridorları, boru hatları, kanallar, tüneller, taĢıma ve eriĢim yolları, ariyet ve
bertaraf alanları, inĢaat Ģantiyeleri ve projenin yol açtığı plansız yerleĢim alanları
(örneğin anlık yerleĢim, kütük kesme veya eriĢim yolları boyunca tarımın kaydırılması)
gibi tüm yan hususları da dahil olmak üzere projeden etkilenmesi muhtemel bölge.
Dolayısıyla, proje DB standartlarına göre taranırken tüm proje bileĢenleri dikkate
alınacaktır ve DB standartlarına uygunluk için hazırlanan ÇD (ÇED, sınırlı ÇD, ÇYP)
projenin tüm bileĢenleri ile birlikte bunların çevresel etkilerini ve etki azaltma/izleme
önlemlerini ele almalıdır.
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HALKIN KATILIMI
Kategori A
Ek I ve Ek II-ÇED Gerekli Kararı Verilen Projeler
Türkiye’deki yeni ÇD mevzuatı, Ek-I projeleri ve Ek-II ÇED Gerekli Karartı verilen
projeler için Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından bir halkın katılımı toplantısı
yapılmasını gerektirmektedir (kapsam belirleme aĢamasında); ancak Nihai ÇED kararı
verilmeden önce halkın görüĢlerinin alınabilmesi için Taslak ÇED raporunun 30 gün
boyunca sahada askıya çıkarılmasına yönelik bir baĢka gereklilik daha bulunmaktadır.
Yönetmelik ayrıca ÇED hazırlığının çeĢitli aĢamalarında birkaç halkın katılımı
toplantısının yapılmasını öngörmektedir –taslak doküman ile ilgili halkın katılımı
toplantısı dahil olmak üzere. Dünya Bankası’nın ÇD politikası bir Kategori A projesi için
iki adet halkın katılımı toplantısı yapılmasını gerektirmektedir: ilki erken bir aĢamada
(örneğin ―kapsam belirleme‖ aĢamasında veya ÇED Görev Tanımı üzerine) ve ikincisi
Taslak ÇED üzerine, iletilen görüĢlerin dokümanın nihai hale getirilmesinde hâlâ dikkate
alınabileceği bir noktada.
Türkiye’deki mevzuat, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın ilgili ―kurum ve kuruluĢların‖
temsilcilerinden oluĢan bir komisyon oluĢturmasını öngörmektedir.6 Komisyon, ÇED’in
kapsamını ve formatını belirlemek için (kapsam belirleme), halkın katılımı toplantısının
sonuçlarını dikkate alarak Taslak ÇED’i inceleyip değerlendirecektir. Bu prosedür Dünya
Bankası ÇD politikası kapsamındaki birinci halkın katılımı toplantısı koĢulunu
karĢılamaktadır.
Taslak ÇED aynı zamanda görüĢler için kamuoyuna açıklanmaktadır ve Komisyon
değerlendirmesinde kamuoyu görüĢlerini dikkate almak zorundadır. Komisyon daha
sonra kamuoyu görüĢlerini de içeren ÇED’i sonuçlandıracak ve ÇED raporunu projenin
onaylanıp onaylanmayacağına dair nihai karar için Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’na
sunacaktır. Bu aĢamada ÇED yine kamuoyu görüĢlerine açıklanacaktır.
Taslak ÇED’in kamuoyu incelemesine ve görüĢlerine açılması çoğu durumda Dünya
Bankası’nın Kategori A projelerine yönelik ikinci istiĢare gerekliliğini karĢılayacaktır.
Bununla birlikte, Finansal Aracı önerilen bir alt proje ile ilgili olarak düzenlenen halkın
katılımı sürecinin etkililiğini değerlendirecek, taslak ÇED’in ÇED Yönetmeliğinin
uygulama prosedürleri çerçevesinde kamuoyu incelemesine açılıp açılmadığını kontrol
edecek ve gerekli görmesi halinde alt proje sponsorunun ikinci bir halkın katılımı
toplantısı düzenlemesini isteyebilecektir. ÇED Kararları Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
web sitesinde yayınlanmaktadır. Ayıca, Türkiye’deki ÇED mevzuatının gerektirdiği ÇED
raporları Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın web sitesinde
(http://www2.cedgm.gov.tr/dosya/cedsonuckarar/cedsonuc.htm) kamuoyu görüĢlerine
sunulmaktadır; Türkiye’deki mevzuat gerekliliklerine dayalı olarak açıklanmayan

6

Komisyonun muhtemel üyeleri arasında Ģunlar bulunmaktadır: Tarım bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, DSĠ (Devlet Su ĠĢleri Genel Müdürlüğü), Karayolları Genel Müdürlüğü, MTA Genel
Müdürlüğü, Yerel Çevre Kurulları, Ġlgili ÇġB Daire BaĢkanları, Proje Sponsoru.
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projeler için, alt proje sponsorunun web sitesinde veya uygun baĢka bir web sitesinde
raporların açıklanması yeterlidir.
Birinci ve ikinci halkın katılımı toplantılarının tutanaklarının kısa bir Ġngilizce özetine,
Dünya Bankası’na sunulan ÇED Ek raporunun/Zeyilnamesinin ekinde yer verilmelidir.
Ayrıca, KED’in bir Kategori A projesine yönelik Tam ÇED’in bir parçası olabileceğini
veya ayrı bir doküman olarak hazırlanabileceğini belirtmek gerekir. KED istiĢare
gereklilikleri ―ĠstiĢare ile ilgili Genel Notlar‖ bölümünde ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Ek II-ÇED Gerekli Değil Kararı Verilen Projeler
Kategori A
Türkiye’deki ÇED Yönetmeliği Ek-II projeleri için halkın katılımı faaliyetleri
gerektirmemektedir. Dolayısıyla, Ek-II olarak tanımlanan ancak DB standartlarına göre
Kategori ―A‖ olarak sınıflandırılan ve Dünya Bankası gerekliliklerine göre bir ÇED
hazırlanacak projeler için, ilgili alt proje sponsoru en az iki halkın katılımı toplantısı
düzenlemekle yükümlüdür: birincisi Dünya Bankası ÇED dokümanına yönelik Görev
Tanımlarını tartıĢmak için, ikincisi taslak ÇED dokümanını tartıĢmak için. Halkın
katılımı toplantısının sonucunda ilave bir toplantıya ihtiyaç olduğunun kararlaĢtırılması
halinde, ilave toplantılar da düzenlenecektir.
Kategori B
Ek I ve Ek II-ÇED Gerekli ve Ek II-ÇED gerekli Değil Kararı verilen Projeler
Basit ÇYP gerektiren projeler için bir kez halkın katılımı toplantısı yapılması
gerekmektedir. Dünya Bankası kriterlerine göre sınırlı ÇD gerektiren projeler için, iki
kez halkın katılımı toplantısı yapılması gerekmektedir (Kategori A projelerine benzer
Ģekilde). Ek-I projeleri için, bu gereklilik Türkiye’deki ÇD prosedürleri kapsamında
karĢılanmaktadır. Bununla birlikte, tüm Ek-II projeleri için, alt proje sponsoru tarafından
bir halkın katılımı toplantısı düzenlenmesi gerekmektedir. Toplantı tarihi ve saati ilgili
tarafların toplantıya katılmasına olanak tanıyacak kadar önceden kamuoyuna
duyurulmalıdır. Ayrıca, halkın bilgilendirilmesi ile ilgili ayrıntılar (duyuru Ģekli, katılımcı
listesi, dile getirilen hususlar, vs.) hazırlanacak olan ÇYP’nin veya sınırlı ÇD’nin ekinde
ayrı bir bölümü olarak belgelenmelidir.
KED’nin bir Kategori A tam ÇED raporunun veya bir Kategori B sınırlı ÇD raporunun
bir parçasını oluĢturabileceği veya ayrı bir doküman olarak hazırlanabileceğini belirtmek
gerekir. KED istiĢare gereklilikleri ―ĠstiĢare ile ilgili Genel Notlar‖ bölümünde ayrıntılı
olarak açıklanmıĢtır.
Kapsam Dışı Projeler
Bir kez halkın katılımı toplantısının yapılması ve bu toplantının alt proje sponsoru
tarafından gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Toplantı tarihi ve saati ilgili tarafların
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toplantıya katılmasına olanak tanıyacak kadar önceden kamuoyuna duyurulmalıdır.
Ayrıca, halkın bilgilendirilmesi ile ilgili ayrıntılar (duyuru Ģekli, katılımcı listesi, dile
getirilen hususlar, vs.) hazırlanacak olan ÇYP’nin ayrı bir bölümü olarak belgelenmelidir.
Kategori C
Kapsam Dışı (çoğunlukla sadece malzeme/ekipman alımını ve/veya tesisat işlerini içeren projeler
için)
Bu alt projeler için Dünya Bankası politikaları kapsamında herhangi bir halkın katılımı toplantısı
gerekliliği bulunmamaktadır.

ĠstiĢare ile ilgili Genel Notlar
Burada halkın katılımı toplantılarının, önerilen hem projenin çevresel etkileri ile ilgili
endiĢelerin hem de seçilen saha ile ilgili olası endiĢelerin dinlenmesi amacına hizmet
ettiğini belirtmek gerekir (saha Dünya Bankası politikalarına göre belirlenmemiĢ bir
Doğal YaĢam Alanı veya Kritik YaĢam Alanı olabilir). Dolayısıyla, Finansal Aracılar
hem Kategori A hem de Kategori B projeleri için halkın katılımı sürecinin KED istiĢare
ihtiyaçları üzerinde özellikle durularak düzgün bir Ģekilde gerçekleĢtirilmesi konusunda
alt borçlulara rehberlik etmelidir. AĢağıdaki kriterler, halkın katılımı sürecinin düzgün bir
Ģekilde gerçekleĢtirilmesine yönelik kılavuz ilkeler olarak kullanılabilir:
-

Kategori A projeleri için, en az iki kez halkın katılımı toplantısı düzenlenmelidir.
Bu toplantılardan ilki, paydaĢlara çalıĢmanın Görev Tanımına dahil edilmesi
gerektiğini düĢündükleri potansiyel sorunları belirlemeleri için bir fırsat vermek
amacıyla ÇED raporunun kapsam belirleme süreci öncesinde/sırasında
gerçekleĢtirilmelidir. Ġkinci toplantı, paydaĢların analizin kalitesi, sonuçların
geçerliliği ve önerilen etki azaltma önlemlerinin uygunluğu ile ilgili görüĢlerini
ifade etmelerine olanak tanımak amacıyla taslak ÇED hazırlandıktan sonra
gerçekleĢtirilmelidir. Her iki durumda da, katılımcılar görüĢlerinin Görev
Tanımına ve/veya raporun nihai haline nasıl yansıtıldığı veya neden
yansıtılmadığı konusunda bilgilendirilmesi gerekir.

-

Kategori B projeleri için, ÇED veya ÇYP ile ilgili en az bir halkın katılımı
toplantısının gerçekleĢtirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, bazı durumlarda
kamuoyu görüĢlerinin yeterli düzeyde dikkate alınmasını sağlamak amacıyla diğer
aĢamalarda ilave halkın katılımı toplantılarının düzenlenmesi de gerekebilir.
Potansiyel saha dıĢı etkilerin söz konusu olduğu durumlarda, Değerli Ekosistem
BileĢenlerinin (DEB) tespit edilmesine ve önceliklendirilmesine yardımcı olmak
ve potansiyel kümülatif etki değerlendirmesinin ÇED Görev Tanımına mı dahil
edileceğini yoksa ve ayrı bir derinlemesine KED’e mi ihtiyaç duyulduğuna
(bakınız yukarıdaki Kümülatif Etki Değerlendirmesi bölümü) karar vermek için
erken aĢamada gerçekleĢtirilecek halkın katılımı toplantısı özellikle önem
taĢımaktadır. Kategori A projeleri için, bu husus zorunlu olarak gerçekleĢtirilecek
olan baĢlangıç (kapsam belirleme) aĢaması halkın katılımı toplantısına dahil
edilebilir. Kategori B projeleri için kapsam belirleme aĢamasında normal olarak
bir halkın katılımı toplantısının yapılması gerekmemekle birlikte, kümülatif etki
potansiyelinin tespit edilmesi halinde, bu konunun yeterli bir Ģekilde ele

-
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-

-

-

-

alınabilmesi için bunun gerçekleĢtirilmesi tavsiye edilebilir. Kümülatif etkilerin
ÇED’in ayrılmaz bir parçası olarak ele alındığı durumlarda, bu etkilerin önemi ve
bunları önlemeye veya azaltmaya yönelik önlemler taslak ÇED ile ilgili halkın
katılımı toplantısında ele alınmalıdır. Ayrı bir derinlemesine KED’in hazırlandığı
durumlarda, taslak dokümana iliĢkin halkın katılımı toplantısı ya ÇED toplantıları
ile birlikte ya da ayrı olarak gerçekleĢtirilmelidir.
Tüm halkın katılımı toplantıları için, toplantı yeri ve tarihi etkili bir Ģekilde
duyurulması ve ilgilenen taraflara toplantıya katılımlarını sağlamak için yeterli
süre tanınmalıdır. Bunun için, ulusal ve/veya yerel gazetelerde ilanlar
yayınlanabilir, yerel kurumların (Ġl çevre ve ġehircilik Müdürlükleri) duyuru
panolarında broĢürler asılabilir, yerel halkın en fazla ziyaret ettiği yerlere (köy
kahveler, vs.), alt borçluların ve/veya Finansal aracıları 7 web sitelerine
bilgilendirme notları konulabilir, yerel bölgelerde anonslar yapılabilir, vs.
Alt borçlunun yerel/ulusal STK’lara ulaĢarak bunları halkın katılımı toplantılarına
davet etmeleri iyi bir uygulama olacaktır.
ÇED’in veya sınırlı ÇED/ÇYP’nin (ve ilgili durumlarda KED’in) bir taslak
versiyonu halkın eriĢebileceği yerlerde ulusal dilde askıya çıkarılmalıdır
(kahveler, yerel çevre müdürlükleri, vs.)
Halkın katılımı toplantısı sırasında katılımcı isimlerinin, mesleklerinin,
imzalarının, vs. yer aldığı bir hazirun cetveli doldurulur.
Alt borçlu tarafından katılımcılara teknik olmayan bir sunum yapılır ve hem
katılımcıların yönelttikleri sorular hem de verilen cevaplar açık bir Ģekilde
kaydedilir.
Gazete ilanlarının nüshaları, taslak raporların sunulduğu yerlerin fotoğrafları,
toplantı(lar) sırasında çekilen fotoğraflar, halkın katılımı sürecinin
gerekliliklerinin uygun Ģekilde yerine getirilmesi bakımından yararlı olacaktır.

Yukarıda belirtilen hususlara ek olarak, bireysel alt projelerin bu el kitabına göre
gerçekleĢtirilen tüm tarama iĢlemlerinin sonuçları Finansal Aracının web sitesinde
yayınlanır ve kamuoyundan bunlar ile ilgili görüĢlerini yazılı olarak iletmesi istenir.
Ġletilen kamuoyu görüĢleri Görev Tanımlarında veya dokümanlara yapılan
güncellemelerde yansıtılır.
AÇIKLAMA
Kategori A
Dünya Bankası; ÇED Zeyilnamesini, yönetici özeti Ġngilizce versiyonunu, ulusal ÇED ve
ÇYP’yi, ve halkın katılımı toplantılarının tutanaklarını Dünya Bankası’nın InfoShop’una
koyar. Alt proje sponsoru, Türkçe ÇED Raporunu ve ÇED Zeyilnamesini proje sahasına
yakın bir yerde halkın eriĢebileceği bir noktada askıya çıkarır. Finansal Aracı, ÇD
dokümanını askıya çıkarıldığı tarihi ve yeri belirten bir yazı ile birlikte bunu Dünya Bankası’na
iletir. Finansal Aracı, Türkçe ÇED raporu ve ÇED Zeyilnamesi Türkiye’de askıya

çıkarılıncaya ve İngilizce ÇED raporu ve ÇED Zeyilnamesi Dünya Bankası’nın
InfoShop’unda yayınlanıncaya kadar REEE kaynaklarından bir alt proje kredisi
sağlayamaz. Askıya çıkarma iĢlemi Ek-I projeleri için Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
tarafından gerçekleĢtirilir. Her bir projenin ÇED raporunun bir nüshası aynı zamanda
7

Web üzerinden yayınlamaya ek olarak önerilen diğer duyuru yöntemlerinden en az birinin kullanılması
önerilmektedir.
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Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nda kamuoyunun incelemesine sunulur. Türkiye’deki
mevzuat uyarınca hazırlanan ÇED’ler ve Dünya Bankası gerekliliklerinin karĢılanması
için hazırlanan zeyilnameler, açıklanmak üzere Ġngilizce olarak sunulur (bir Kategori A
projesinin gerekliliklerinin karĢılanması için). Ek-II veya Kapsam DıĢı olarak tanımlanan
ancak Kategori A olarak sınıflandırılan ve Dünya Bankası gereklilikleri uyarınca ÇED
gerektiren projeler için, ÇED Ġngilizce olarak hazırlanır ve açıklanır.
Kategori B
PTD’ler projenin kategorisinin belirlenmesinde bir baĢlangıç noktası iĢlevi görür. Ancak,
böyle bir projenin yukarıda açıklandığı gibi Kategori B olarak sınıflandırılması halinde,
bir sınırlı ÇD veya sadeleĢtirilmiĢ ÇYP hazırlanır.
Alt proje sponsoru, tüm Kategori B ÇD dokümanlarının (PTD, sınırlı ÇD, ÇYP) Türkçe
halini proje sahasına yakın bir yerde halkın eriĢebileceği bir noktada askıya çıkarır ve
bunlar aynı zamanda Finansal Aracının web sitesinde yayınlanır. Finansal Aracı, ÇD
dokümanlarını, askıya çıkarıldıkları tarihi ve yeri belirten bir yazı Ģile birlikte Dünya
Bankası’na iletir. Dünya Bankası, ülke içinde askıya çıkarılma tarihi ile birlikte ÇD
dokümanını yayınlanmak üzere InfoShop’a sunar.
KED
Yukarıda da açıklandığı gibi, bir Kümülatif Etki Değerlendirmesi (KED) tek baĢına ayrı
bir doküman olarak ya da bir Kategori ―A‖ veya yüksek kategori ―B‖ dokümanının
ayrılmaz bir parçası olarak hazırlanabilir. Her halükarda, ülkede askıya çıkarılacak ve
InfoShop’ta yayınlanacak olan KED’in spesifik içeriği, Dünya Bankası ile Finansal Aracı
arasında kararlaĢtırılır. Askıya çıkarılacak olan KED’in içeriği ve formatı
kararlaĢtırıldıktan sonra, doküman Finansal Aracı tarafından bilgi olarak Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı’na ve Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı’na gönderilir. Teslim tarihinden
3 (üç) hafta sonra, eğer bu balkanlıklardan yazılı görüĢ veya cevap alınmamıĢ ise,
herhangi bir görüĢ veya itirazın olmadığı varsayılır. O noktada, KED (veya KED’i içeren
ÇD dokümanı) ĠĢletim El Kitabında açıklanan ÇD dokümanlarının açıklanmasına iliĢkin
gereklilikler uyarınca askıya çıkarılır. Askıya çıkarma prosedürü, proje yürürlüğünden bir
yıl sonra veya Banka ile kararlaĢtırılan baĢka bir tarihte gerçekleĢtirilecek olan KED
uygulama gözden geçirme sürecinde tartıĢılır ve incelenir.

ĠNCELEME VE ONAY
OP 4.01 uyarınca kategori tespitinin incelenmesi ve onaylanması
Her bir münferit alt proje için, Finansal Aracı Banka’ya kısa proje bilgilerini,
Türkiye’deki mevzuatın getirdiği gereklilikler ile bilgileri, hazırlanan dokümanlar ile
ilgili bilgileri, dokümanların tercümelerini (PTD’ler veya özet ÇED) sunar ve önerilen
ilgili çevre kategorisini bildirir. Dokümanda aĢağıdaki kriterlere göre kategori tespitinin
gerekçeleri açıklanır: projenin türü ve ölçeği, proje faaliyetleri (ana proje ve eriĢim
yolları, malzeme ocakları, iletim hatları gibi ilgili tüm proje faaliyetleri dahil olmak
üzere), projenin yeri, projenin potansiyel etkilerinin doğası ve büyüklüğü ve hassas
sorunlar. Proje kategorisinin belirlenmesine ek olarak, bir durum tespit dokümanı
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önerilecektir. Banka sunulan bilgileri inceleyecek ve görüĢlerini sunacaktır;
değerlendirmenin uygun olması halinde, önerilen proje için ―itiraz kaydı yok‖ kararını
iletecek ve DB standartlarının karĢılanması için gerekli olan çevresel değerlendirme
doküman türünü talep edecektir. Enerji verimliliği projeleri için, proje
dokümanları/bilgileri, proje uygulama raporlama süreci yoluyla sonradan inceleme olarak
sunulabilir. Diğer projeler için, o tarihe kadar yapılan kategori belirleme iĢlemlerinin
incelemesi bunların Banka için tatmin edici bir Ģekilde gerçekleĢtirildiğini gösterirse ön
inceleme uygulamasından sonradan inceleme uygulamasına geçilebilir.
Kategori A
Türkiye’deki ÇED mevzuatı uyarınca Ek-I projelerinin ÇED raporunun onaylanmasından
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı sorumludur. Ek-II projeleri için, inceleme Ġl Çevre ve
ġehircilik Müdürlükleri tarafından gerçekleĢtirilir ve ÇED Gerekli veya ÇED Gerekli
Değil kararı verilir. ÇED’in gerekli olduğunun kararlaĢtırılması halinde, nihai onay
mercii yine Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’dır; ancak diğer projeler için ÇED Gerekli
Değil kararı projenin ulusal olarak onaylandığı anlamına gelir. Finansal Aracıya sunulan
tüm alt projeler, öncelikle bu onayı almıĢ olmalıdır (Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın
ÇED Olumlu Kararı). ÇED’in Ġngilizce Yönetici Özeti, ÇED’in veya ÇED
Zeyilnamesinin Ġngilizce tercümesi, ve halkın katılımı toplantısının tutanakları da dahil
olmak üzere Ġngilizce ÇYP Dünya Bankası’na sunulur ve Banka bir bağımsız inceleme
yaparak onay verir. Finansal Aracı, Dünya Bankası’ndan bir “itiraz kaydı yok” bildirimi
alıncaya kadar REEE kaynaklarından herhangi bir Kategori A alt projesi için kredi
kullandıramaz. Dünya Bankası, dokümanları aldıktan sonra [10 iĢ günü] içerisinde
Finansal Aracıya cevabını iletecektir. Tüm Kategori A ÇED’leri ve KED’leri önce
Finansal Aracı tarafından, daha sonra Dünya Bankası çevre uzmanları ve son olarak da
bölge koruma önlemleri koordinatörü tarafından incelenmelidir; dolayısıyla tüm
dokümanlar Banka’ya Ġngilizce olarak sunulmalıdır. O tarihe kadar sunulan
dokümanların kalitesinin kabul edilebilir bir düzeyde olması halinde, Dünya Bankası ile
Finansal Aracı arasında varılacak bir mutabakattan sonra, her bir Finansal Aracı
tarafından finanse edilecek Kategori A projelerinin incelemesi o tarihten itibaren rutin
denetleme kapsamında sonradan incelemeye tabi tutulabilir.
Kategori B
Finansal Aracı, tüm çevresel hususların uygun Ģekilde ele alındığını doğrulamak için ÇD
dokümanını inceler. En azından ilk 2 (iki) ÇD dokümanı (her bir Finansal Aracının)
Dünya Bankası’nın ön incelemesine tabi olmalıdır. Sunulan dokümanların kalitesinin
kabul edilebilir bir düzeyde olması halinde, Dünya Bankası ile Finansal Aracı arasında
varılacak bir mutabakattan sonra, her bir Finansal Aracı tarafından finanse edilecek
projelerin incelemesi sonradan inceleme olarak gerçekleĢtirilebilir.
Daha sonra, Finansal Aracı genel kredi onay süreci kapsamında tüm Kategori B proje
dokümanlarının onayından sorumlu olacaktır. Finansal Aracılar her bir ÇD durum tespit
dokümanının onayını Banka’ya bildirecektir. Banka daha sonra baĢvuruları rutin
denetleme kapsamında seçici bir Ģekilde sonradan inceleme usulüne göre inceleyebilir.
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KOġULSALLIK
Finansal Aracı, alt proje kredi anlaĢmalarında, alt proje sponsorunun Türkiye’deki çevre
mevzuatında getirilen gereklilikleri yerine getireceğine ve Çevresel Politika Çerçevesinde
belirtilen (ve ilgili alt projenin ÇD dokümanlarında -PTD, ÇED, KED, sınırlı ÇD, ÇYPayrıntılandırılan) ve Yeniden YerleĢim Politika Çerçevesinde ve ĠĢletim El Kitabında
getirilen sosyal ve çevresel koruma önlemlerine uyacağına dair bir taahhüdünün yer
almasını sağlar. Ayrıca, ÇD dokümanları münferit alt projelerin yüklenicileri/alt
yüklenicileri (inĢaat, vs.) ile de paylaĢılacaktır.
ĠZLEME VE RAPORLAMA

Normal denetleme faaliyetleri kapsamında, Finansal Aracı alt proje sponsorunun kredi
anlaĢmasında belirtilen çevresel yükümlülüklere uymasını sağlamak için masa baĢı ve
saha denetleme fonksiyonlarını yerine getirecektir. Finansal Aracı, bu bağlamda
gerekmesi halinde Çevre ve ġehirleĢme Bakanlığı’nın uyum ve uygulama mercileri ile
birlikte çalıĢacaktır.
Finansal Aracı, yeni ve devam etmekte olan yatırımların çevresel tarama ve çevresel
değerlendirme durumu ile ilgili olarak Banka’ya altı aylık raporlar sunacaktır.
Tüm altı aylık Finansal Aracı alt proje ilerleme raporları, hazırlanan dokümanlar ve ÇD
dokümanlarının (ÇED, KED, Sınırlı ÇD, ÇYP). uygulanması ile ilgili bir çevre bölümü
içerecektir. Bu bölümde, Finansal Aracı alt proje kredi anlaĢmasında belirtilen çevresel
gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini kontrol edecektir. Gerekliliklerin yerine
getirilmemiĢ olması halinde, Finansal Aracı uyumun sağlanmasına yönelik ilave önlemler
tavsiye edecektir. Uyumsuzluğun ciddiyet derecesine bağlı olarak, Finansal Aracı, alt
proje sponsorunun düzeltici önlemleri almasına yardımcı olmak için özel çaba sarf
edecek ve Finansal Aracının belirlediği makul bir süre içerisinde (normal olarak proje
sahibine yapılan bildirimden itibaren iki ay içerisinde) düzeltici önlemlerin alınmaması
halinde Finansal Aracı düzeltici adımlar atılıncaya kadar alt proje finansmanını askıya
alacaktır.
KURUMSAL KAPASĠTE
Bu projeye katılan Finansal Aracılar Türkiye’deki çevre mevzuatı konusunda deneyim
sahibidir ve Dünya Bankası koruma önlemi prosedürlerine aĢinadır. Finansal Aracıların
kapasitesini daha da güçlendirmek için, her bir Finansal Aracı çevresel durum tespit
dokümanlarının boĢluk analizlerinin yapılmasına, dokümanların incelenmesine yardımcı
olacak, yatırımcıya tavsiyelerde bulunacak, alt projelerin ÇYP’ye uyumlarını zaman
zaman izleyecek, ve bunun gibi hizmetler sağlayacak bir çevre uzmanı tutacak, ya da
kendi bünyesi içerisinden çevre konularından sorumlu olacak ve DB ekiplerinin çevre
uzmanları ile yakın bir Ģekilde çalıĢarak süreç içerisinde bilgi ve deneyim kazanacak bir
mühendis görevlendirecektir. Finansal Aracı çevre uzmanı ÇED süreçleri ile ilgili güçlü
bir geçmiĢe sahip olmalıdır. Çevre uzmanının sorumlulukları Ģunları içermelidir: a)
projelerin bu el kitabına uygun olarak taranması, her bir sahaya ait çevresel durum tespit
dokümanlarının Finansal Aracı ve Dünya Bankası ile koordinasyon içerisinde
değerlendirilmesi; b) proje uygulama aĢaması sırasında ÇYP uygulamasının denetlenmesi
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ve Finansal Aracıya bildirilmesi; c) çevresel koruma önlemlerine uyum bakımından
ilerlemenin ve sorunların Banka’ya bildirilmesi; d) yerel yüklenicilere ve kontrol
mühendislerine ÇYP’ler hakkında verilecek çevre eğitiminin koordine edilmesi; e)
mevcut çevresel yönetim kılavuzlarının dağıtılması ve etki azaltma önlemlerinin
uygulanması, izlenmesi ve denetlenmesi ile ilgili olarak mevcut düzenlemelerin
kapsamadığı konular ile ilgili kılavuzların geliĢtirilmesi; f) ihtiyaç duyulması halinde
yatırımcı ile birlikte ÇD dokümanları hakkındaki halkın katılımı toplantılarının
düzenlenmesine yardımcı olunması; g) planları denetlemek ve onaylamak ve ÇYP’lere
uyumu izlemek amacıyla düzenli saha ziyaretlerinin gerçekleĢtirilmesi;
Finansal Aracıya ek olarak, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı da münferit alt proje uygulama
denetleme faaliyetlerine teftiĢ birimi yoluyla katılabilir/katılır.
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın proje sahasını zaman zaman ziyaret ederek
gerçekleĢtirilen faaliyetlerin çevre mevzuatına uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini
kontrol etmesi beklenir. Bakanlık, çevre kirliliğine veya zararına yol açan gerçek kiĢilerin
ve tüzel kiĢiliklerin faaliyetlerini kapatmaya, askıya almaya, geçici olarak veya tamamen
sona erdirmeye yetkilidir. Bakanlık ayrıca durumun iyileĢtirilmesi için gerekli görevleri
de tanımlar.
ÇYP hükümlerinin uygulanması, altı aylık ilerleme raporlarında Banka’ya düzenli olarak
raporlanır. Raporların girdileri saha kontrol mühendisi, proje uygulamasını kontrol eden
müĢavir ve Finansal Aracı tarafından tutulan/görevlendirilen çevre uzmanı / mühendisi
tarafından sağlanır.
Yatırımcının kapasitesinin de güçlendirilmesi gerekir. Her bir yatırımcı, alt projenin
tarama sürecine yardımcı olacak, DB standartlarına uygun olarak ilgili kategorinin
gerektirdiği çevresel değerlendirme dokümanlarını hazırlayacak ve ÇYP’nin yüklenici
tarafından uygulanmasını takip edecek bir kiĢiyi görevlendirir veya bireysel çevre uzmanı
tutar.
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EK V.1.1- SADELEġTĠRĠLMĠġ

ÇEVRESEL YÖNETĠM PLANI (ÇYP) ġABLONU

Proje Açıklaması
Alt projenin kısa bir açıklamasını sununuz. Yatırımın türünü, yerini ve sahanın
özellikle ilgili özelliklerini –örneğin bir koruma alanının veya kültürel, tarihi,
dini. vs. öneme sahip bir alanın yakınında bulunması- belirtiniz. Ayrıca, genel
arazi kullanım özelliklerini (tarım, küçük sanayi, vs.), ve en yakın nüfus
merkezlerinin yerlerini çok kısa bir Ģekilde açıklayınız. Varsa basit bir harita
eklenmelidir.
A. ETKĠ AZALTMA PLANI
AĢama

Sorun

Etki Azaltma
Önlemi

Sorumluluk*






ĠĢletme




I.

*
Yüklenicinin sorumluluğunda olduğu belirtilen maddeler, ihale dokümanlarında
belirtilir.
ĠnĢaat
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B. ĠZLEME PLANI
AĢama

Hangi
parametre
izlenecek?

Parametre
nerede
İzlenecek?

Parametre nasıl
izlenecek/ izleme
ekipmanlarının türü?

Parametre ne zaman
izlenecek –ölçümün
sıklığı ne olacak, sürekli
mi olacak?

Maliyet

ĠnĢaat

ĠĢletme

II.

NOT:

Etki azaltma planında belirtilen her madde için izleme planında karĢılık gelen bir giriĢ olmalıdır. Örneğin,
gürültü etki azaltma planında belirtilen bir konu ise, izleme planında gürültü maddesi yer almalıdır.
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Sorumluluk

C. TAKVĠM
AĢağıdakiler için BaĢlangıç ve Tamamlama tarihlerini sununuz (tercihen bir Ģema Ģeklinde):



Etki Azaltma Faaliyetleri
Ġzleme Faaliyetleri

D. KURUMSAL DÜZENLEMELER
TeĢkilat Ģemaları ile desteklenen ve aĢağıdakilerin ayrıntılarını içeren anlatıcı bir tartıĢma:
 Etki azaltma ve izleme ile ilgili kurumsal sorumluluklar ve prosedürler ve bunların çevresel
yönetim ile nasıl iliĢkili olduğu
 Çevresel bilgi akıĢı (raporlama —kimden kime ve ne sıklıkta)
 Çevresel yönetim için karar verme komuta zinciri (iĢlem yapmak için, harcamaları
yetkilendirmek için, kapatma için, vs.)
Kısacası, sağlıklı bir çevresel performans için tüm izleme verileri nasıl kullanılacak —verileri
kim toplayacak, verileri kim analiz edecek, raporları kim hazırlayacak, raporlar kime ne sıklıkta
gönderilecek, raporları alan kiĢi kime gönderecek, veya aldığı bilgiler ile ne yapacak—harcama
yapma, operasyonları kapatma ve değiĢtirme yetkisi kimde olacak, vs.
E. PROJEDEN ETKĠLENEN GRUPLAR VE YEREL HALK ĠLE ĠSTĠġARE




Yapılan halkın katılımı toplantılarının tarihleri
Halkın katılımı toplantılarının yeri
Kimlerin davet edildiği
Adı, Kurumu veya Mesleği, Telefon/Faks numarası/e-posta adresi (ev ve iĢyeri)



Kimlerin katıldığı
Adı, Kurumu veya Mesleği, Telefon/Faks numarası/e-posta adresi (ev ve iĢyeri)
Toplantı Programı



Ne sunulacak, kim tarafından sunulacak?


Özet Toplantı Tutanağı (GörüĢler, Sorular ve Sunum Yapan KiĢilerin Cevapları) –halkın
katılımı toplantısına katılan üyelerin isimleri



KararlaĢtırılan eylemler veya gerekli takip çalıĢmaları ve kararlaĢtırılan takvim
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EK V.1.2- SINIRLI ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠNĠN ĠÇERĠĞĠ
Önerilen projenin açıklaması. AĢağıdakiler ile ilgili bilgileri sağlayın: saha dıĢı yatırımlar da
dahil olmak üzere tüm proje ile ilgili sahaların yeri (ana proje, eriĢim yolları, iletim hatları,
malzeme ocakları, ve bunların yol hakları); proje ile ilgili sahalardaki tesislerin genel yerleĢim
planları; tesislerin/operasyonların tasarım esasının, büyüklüğünün ve kapasitesinin akıĢ
diyagramları/çizimleri; inĢaat öncesi faaliyetler; inĢaat faaliyetleri, tesisler ve hizmetler;
iĢletmeye alma, iĢletme ve bakım faaliyetleri, gerekli saha dıĢı yatırımlar.
Proje ile ilgili sahaların, yol haklarının ve çevredeki etkilenmesi olası alanların genel düzenini
göstermek için uygun ölçekte haritalar sunulabilir. Bu haritalar, varsa topografik eĢyükselti
eğrilerini ve önemli yüzey sularının, yolların, demiryollarının, Ģehir merkezlerinin, parkların ve
rezervlerin ve idari sınırların yerlerini göstermelidir.
Çevrenin açıklaması (baĢlangıç durumu koĢulları). Proje sahasının ve etki sahasının fiziksel,
biyolojik ve sosyoekonomik özellikleri ile ilgili kısa baĢlangıç durumu bilgileri derleyin. Bir
sınırlı ÇED’in bu bölümü için, baĢlangıç durumu verileri tahmin edilen potansiyel etkiler ile
ve/veya projenin önerilen etki azaltma önlemleri ile doğrudan iliĢkili ise ayrıntılandırılmalıdır.
(a) Fiziksel çevre: jeoloji (örneğin proje sahalarının stratigrafi bilgisi ve sismik geçmiĢi, toprak
kayması bilgileri); topografya (örneğin inĢaat sahaları etrafındaki drenaj özellikleri); iklim ve
meteoroloji (örneğin yağıĢ düzeni); ortam hava kalitesi (örneğin emisyonları özümseme ve hava
kalitesi standartlarını karĢılama durumu); yüzey suyu hidrolojisi (örneğin mansap yönündeki
rezervuar su kaynakları, toprak erozyonu ve çökelme potansiyeli, sel tehlikesi potansiyeli); su
kaynakları (örneğin su tedarikinin yeterliliği); alıcı su ortamı kalitesi (örneğin sıvı deĢarjlarını
özümseme ve amaçlanan kullanımlar için su kalite standartlarını karĢılama durumu).
(b) Biyolojik çevre: flora ve fauna (örneğin genel özellikler); proje sahalarında veya bitiĢik
alanlarda veya yok hakkı sınırları içerisinde nadir veya tehlike altındaki türler; sulak alanlar,
parklar veya rezervler gibi hassas doğal yaĢam alanları; proje sahalarında veya bunların
mansap/eğim aĢağı yönlerindeki önemli doğal yaĢam alanları.
(c) Sosyokültürel çevre: (hem mevcut hem öngörülen): örneğin kirlilik (tam zamanlı ve
mevsimsel); arazi kullanımı (yıl boyu, mevsimsel); planlanan geliĢtirme faaliyetleri.
Yasal ve Düzenleyici Hususlar.
Önerilen projenin potansiyel etkileri ile ilgili
ulusal/uluslararası düzenlemeler (kazı atıkları, gürültü yönetimi, vs. ile ilgili ulusal
düzenlemeler) hakkında kısaca bilgi sununuz. Alt projenin ulusal ÇED mevzuatına göre
durumu belirtilebilir ve etki/etki azaltma ile ilgili düzenlemeler ve entegre standartlar (örneğin
inĢaat aĢaması sırasında izin verilebilir gürültü emisyonu değeri), sunulabilir.
Önerilen Projenin Potansiyel Etkilerinin Belirlenmesi. Projenin oluĢturması olası tüm önemli
etkileri mümkün olduğunca nicel bazda tahmin edin ve değerlendirin. Bunlar arasında,
aĢağıdakiler üzerinde yol açılacak değiĢiklikler yer almalıdır –bunlarla sınırlı olmamak üzere:
biyolojik çeĢitlilik, hidrolojideki değiĢiklikler, atık su akıĢları, atmosfere olan emisyonlar ve aktı
atıklar; arazi kullanımı, gürültü, trafik ve sosyo-kültürel davranıĢ. Projenin baĢlangıç
durumundaki çevresel koĢullarda yol açtığı değiĢikliklerin etkilerini değerlendirin. Bir sınırlı
ÇED gerektiren bir proje için, bu potansiyel etkilerden çok azının geçerli olmasının beklendiğini
belirtmek gerekir. Çünkü, yukarıda listelenen etkilerden çoğunun proje için geçerli olması ve
etkilerin önemli ve çoğunlukla geri döndürülemez nitelikte olması halinde, proje büyük ihtimalle
Kategori ―A‖ olarak taranmalıdır ve bu durumda bir tam ÇED gerekecektir.
Bu analizde, önemli olumlu ve olumsuz etkiler; doğrudan, dolaylı ve kümülatif etkiler; anlık ve
uzun vadeli etkiler birbirinden ayrılmalıdır. Artan elektrik arzının dolaylı etkileri de analize dahil
edilmelidir (örneğin sanayinin geniĢlemesi ve kentleĢmenin artması). Kazaen gerçekleĢebilecek
30

olayların etkilerini de belirleyin (örneğin potansiyel baraj yıkılması, kazan patlaması).
Önlenemeyecek veya geri döndürülemeyecek etkileri tespit edin.
Enerji projelerinin etki analizi inĢaat etkileri ve iĢletme etkileri olarak birbirinden ayrılmalıdır.
Örneğin, HES projeleri için, inĢaat aĢamasında kanallar için arazi açmanın etkileri (örneğin
yaban hayat doğal yaĢam alanlarında bitki örtüsü kaybı, insanların yerlerinden edilmesi) ve
iĢletme aĢamasında kanal bakım etkileri (örneğin zararlı ot ilaçlarının kullanımı, birikinti
yönetimi). Yine santraller için, inĢaat aĢamasında hafriyat taĢıma, su akıĢ yönünü değiĢtirme,
toplulukların/bireylerin yerlerinden edilmesi, inĢaat iĢçileri için Ģantiye yapıları; iĢletme
aĢamasında ise santralin iĢletilmesi ile ilgili etkiler söz konusudur. Çevrenin iyileĢtirilmesine
yönelik fırsatlar da araĢtırılmalıdır.
Bir Çevresel Yönetim Planının (ÇYP) GeliĢtirilmesi. Önerilen proje için, önemli olumsuz
etkileri önlemeye veya kabul edilebilir düzeylere indirmeye yönelik uygulanabilir ve maliyetetkin önlemler tavsiye edin. Kaza olayları için acil durum müdahale gerekliliklerini yerine
getirmeye yönelik önlemlere yer verin.
Bu önlemlerin ve bunların uygulamaya yönelik kurumsal ve eğitimsel düzenlemelerin etkilerini
ve maliyetlerini (varsa) tahmin edin. Azaltılamayacak etkiler için etkilenen taraflara sağlanacak
tazminatları değerlendirin. Önerilen çalıĢma programlarını, bütçe tahminlerini, takvimleri,
personel ve eğitim gerekliliklerini ve etki azaltma önlemlerini uygulamaya yönelik diğer gerekli
destek hizmetlerini içeren bir yönetim planı hazırlayın. Yükleniciler ve müĢavirler tarafından
uygulanmak üzere çevresel koruma hükümleri getirin.
Etki azaltma önlemlerinin uygulamasını ve projenin inĢaat ve iĢletme aĢamalarında gereken diğer
girdiler (eğitim ve kurumsal güçlendirme gibi) üzerindeki etkilerini izlemek için ayrıntılı bir plan
hazırlayın. Planda sermaye ve iĢletme maliyetlerinin bir tahminine ve planı uygulamak için
gerekli diğer girdilerin (eğitim ve kurumsal güçlendirme gibi) bir açıklamasına yer verin.
Yerel, il/bölge ve ulusal düzeylerdeki kurumların yetkilerini ve yeteneklerini inceleyin ve
çevresel değerlendirmedeki yönetim ve izleme planlarının uygulanmasını sağlamak üzere
bunların güçlendirilmesine ve geniĢletilmesine yönelik adımlar önerin. Öneriler, yeni kanun ve
yönetmeliklere, yeni kurumlara veya kurum fonksiyonlarına, sektörler arası düzenlemelere,
yönetim prosedürlerine ve eğitime, personel yapısına, iĢletme ve bakım eğitimine, bütçelemeye
ve finansal desteğe kadar uzanabilir.
Halk ile ĠletiĢim. Yatırımcı Çevresel Değerlendirmeyi ilgili kurumlar ve hükümet ile koordine
etmelidir ve önerilen projeden etkilenmesi olası etkilenen gruplar ve yerel STK’lar ile önerilen
projenin çevresel ve sosyal yönleri üzerinde istiĢare yapmalıdır. Bu gruplar ile taslak Sınırlı ÇD
hazır olduğunda en az bir kaz istiĢare yapılmalıdır. ĠstiĢare süreci öncesinde ilgili materyaller
etkilenen gruplara yeterli bir zaman öncesinden ve istiĢare yapılan grupların anlayabileceği ve
eriĢebileceği bir biçim ve dilde sağlanmalıdır. Yatırımcı halkın katılımı sürecinin bir kaydını
tutmalıdır; bu kayıtta Ģunlar belirtilmelidir: etkilenen paydaĢların görüĢlerini almak amacıyla
istiĢare toplantılarının dıĢında kullanılan yöntemler (örneğin anketler); istiĢare toplantısının tarihi
ve yeri; katılımcıların bir listesi, (varsa) ilgileri ve irtibat adresleri (mümkün ise); ve özet
tutanaklar.
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EK V.1.3 – PROJE TANITIM DOSYASININ ESASINI OLUġTURAN SEÇĠM VE ELEME
KRĠTERLERĠ
BaĢlık Sayfası:
Proje sahibinin adı, adresi, telefon ve faks numaraları:
Projenin adı:
Projenin yeri:
Projenin tanımlanması ve amacı
Raporu hazırlayan çalıĢma grubunun/kurumun adı, adresi, telefon ve faks numaraları:
Raporun hazırlandığı tarih:
1. Proje Özellikleri
Proje özelliklerinde aĢağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
a) Projenin akıl ve proses Ģeması, kapasitesi, kapsayacağı alan, teknolojisi, istihdam edilecek
personel sayısı,
b) Doğal kaynak kullanımı (arazi kullanımı, su kullanımı, kullanılacak enerji türü, vs.)
c) Üretilecek atık miktarı (katı, sıvı, gaz, vs.) ve atıkların kimyasal, fiziksel ve biyolojik
özellikleri,
d) Projede kullanılacak teknoloji ve malzemeler sebebiyle ortaya çıkabilecek kaza riski,
e) Projenin olası çevresel etkilerine karĢı alınacak önlemler,
2. Projenin Yeri
Projeden etkilenmesi muhtemel bir alanın hassasiyetini değerlendirirken aĢağıdaki hususlar
dikkate alınmalıdır:
a) Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi (tarım alanı, orman alanı, planlı alan, su yüzeyi ve benzeri),
b) EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak; sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve
ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel,
kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmıĢ
alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları
Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler.
3. Projenin ve yerin alternatifleri (proje teknolojisinin ve proje alanının seçilme nedenleri)
Sonuçlar
Burada yapılan tüm açıklamaların özeti ile projenin önemli çevresel etkilerinin sıralandığı ve
alternatiflerin karĢılaĢtırıldığı genel değerlendirmesi yapılacaktır.
EKLER:
Proje alanına ve alternatiflerine göre, proje için belirlenen yerin varsa; çevre düzeni, nazım,
uygulama imar planı, vaziyet planı veya plan değiĢikliği teklifleri,
Proje alanı ve yakın çevresinin mevcut arazi kullanımını değerlendirmek için; yerleĢim
alanlarının, ulaĢım ağlarının, enerji nakil hatlarının, mevcut tesislerin ve yönetmeliğin Ek-V listesinde yer
alan Duyarlı Yöreler Listesinde belirtilen diğer alanların (proje alanı ve yakın çevresinde bulunması
halinde) yerlerine iliĢkin verileri gösterir bilgiler 1/25000 ölçekli hâlihazır harita (varsa çevre düzeni
planı, yoksa topografik harita) üzerine iĢlenerek kısaca açıklanması,
Proje alanının ölçekli jeoloji haritası bu harita üzerinde yeraltı ve yerüstü sularının gösterimi ve
alanın depremsellik durumunun açıklanması.
Notlar ve Kaynaklar
Yeterlilik Belgesi Tebliği kapsamında Proje Tanıtım Dosyasını Hazırlayanların Tanıtımı:
Adı soyadı, mesleği, özgeçmiĢi, referansları ve dosyadan sorumlu olduğunu belirten imzası.
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EK V.1.4 – KARAR VERME ĠÇĠN ÖZEL KILAVUZ BĠLGĠLER: KATEGORĠ A VEYA B?
Bazı durumlarda projenin türü ve ölçeği, proje faaliyetleri veya projenin coğrafi yeri ile ilgili bilgiler tek
baĢına belirleyici olabilir: örneğin yeni bir termik santralin veya tehlikeli atık bertaraf tesisinin yapımı,
önemli miktarlarda tehlikeli madde taĢıma, veya bir Koruma Bölgesinde yeni bina veya yol inĢaatı, baĢka
özellikler veya faktörler ne olursa olsun Kategori A olarak sınıflandırılır. Bununla birlikte, çoğu durum
bu kadar aĢırı uçta değildir, dolayısıyla bu parametreler kapsamındaki bilgiler çoğunlukla ―aksi
kanıtlanmadığı sürece projenin bir Kategori A projesi olarak varsayılması gerektiğini gösteren‖ bir iĢaret
iĢlevi görür.
Bazı proje türleri, ancak belirli bir ölçek eĢiğinin (ki bu etkilenen alan, yapıların büyüklüğü –örneğin
barak yüksekliği- kullanılan malzeme hacmi, vs. gibi bakımlardan olabilir) üzerinde olmaları halinde
Kategori A olarak kabul edilir. Bu ölçek faktörleri, olumsuz etkilerin olasılığını veya önem derecesini
arttıran spesifik hususlar ile ilgilidir (örneğin; büyük ölçekli yol çalıĢmaları büyük miktarlarda ―dolgu
malzemesi edinilmesini ve/veya hafriyatını/bertarafını gerektirir; yüksek barajlar çok büyük miktarlarda
su tutarlar ve geniĢ alanların su altında kalmasına yol açabilir; büyük ölçekli yeni su temin sistemlerinin
yapımı yüzey ve yeraltı su sistemlerini bitirebilir; çok yüksek sayıda hayvan, güvenli bir Ģekilde gübre
olarak kullanılabilecek miktarlardan fazla gübre üretir ve/veya aĢırı otlama yoluyla arazi bozunumuna
yol açar; vs.). Genel olarak, bu ölçek ile ilgili etkiler, projenin baĢka özellikleri veya faktörleri ne olursa
olsun önemli riskler doğurur. Buradaki örtülü varsayım, yatırımın/faaliyetin ölçeğinin etkinin ölçeği ile
doğrudan iliĢkili olduğu ve bunun da etkinin önem derecesi ile doğrudan iliĢkili olduğudur. Bu genellikle
doğru olabilmekle birlikte, her zaman durum böyle olmayabilir. Çok duyarlı veya kısıtlı bir çevrede
gerçekleĢtirilecek küçük ölçekli bir proje, daha az duyarlı bir bölgede gerçekleĢtirilecek çok daha büyük
ölçekli bir projeye göre çok daha önemli etkilere yol açabilir (örneğin küçük kapalı bir koya dökülen
kanalizasyon sistemine karĢı açık denizde kıyıdan birkaç mil uzakta dökülen bir kanalizasyon sistemi).
Bununla birlikte, pratik tarama amaçları için, tipik durumlardaki genel deneyime dayalı olarak her bir
proje türü için Kategori A’nın tetiklenmesine iliĢkin nicel eĢik düzeylerin belirlenmesi gerekebilir. Ancak,
değerlendirilecek projelerden bazılarının tipik olmayan durumlar içerebileceği olasılığını dikkate almak
amacıyla tedbirli bir yaklaĢım takip edilmelidir (örneğin ölçek eĢiklerinin nispeten düĢük bir düzeyde
belirlenmesi).
Birçok ülkenin (ve Avrupa Birliği’nin) kanunları projeleri proje türüne ve ölçeğine dayalı olarak ―ÇED
Gerekli‖ ve ―ÇED Gerekli Değil‖ listelerine ayırmakla birlikte, projenin finanse edeceği spesifik
faaliyetlerin göz önünde bulundurulması da eĢit derecede önemlidir. Örneğin, çoğu durumda eğitim,
sağlık ve benzeri sektörlerdeki projeler, çevresel değerlendirme gerektirmeyen projeler olarak
sınıflandırılmaktadır, ancak bu projeler çevresel açıdan duyarlı alanlarda büyük binaların yapımı,
biyolojik-tıbbi atıkların üretilmesi/bertarafı veya büyük ölçekli su kullanımı gibi çevresel açıdan önemli
faaliyetler içerebilmektedir.
AĢağıda bu gibi proje türlerinin ve faaliyetlerinin yüzde 100 olmasa da kapsamlı bir listesi sunulmuĢtur.
1. Proje türü ve ölçeği
(1) Ölçeği ne olursa olsun Kategori A olarak varsayılan proje türleri:






Yeni kalıcı yol yapımı veya çok Ģeritli yüksek hızlı karayolu standartlarına yükseltme
Yeni fosil yakıtlı termik santral yapımı
Yeraltından maden çıkarma
Tehlikeli ve/veya zehirli madde üretimi, taĢımacılığı ve kullanımı
DĠĞER…
(2) Belirli bir ölçek eĢiğinin üzerinde Kategori A olarak varsayılan proje türleri:



Yol rehabilitasyonu ve yapımı
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Atık su arıtma
Sulama ve/veya drenaj
Ormancılık veya ağaç ürünleri üretimi
Tehlikeli madde yönetimi ve bertarafı
Büyük çaplı geniĢletme, rehabilitasyon veya tadilat da dahil olmak üzere sanayi tesisleri ve sanayi
alanları
Sulama, drenaj ve taĢkın kontrolü (büyük ölçekli)
Arazi temizlene ve düzleĢtirme
Madencilik projeleri (petrol ve gaz dahil)
Liman ve iskele yapımı
Arazi ıslahı ve yeni arazi geliĢtirme
Nehir havzası geliĢtirme
Su ve deniz ürünleri yetiĢtiriciliği
Hayvancılık
Yeni (geniĢletilmiĢ) ürün yetiĢtirmeciliği
Tarımsal sanayi (gıda iĢleme)
Su temini ve atık su toplama, arıtma, bertaraf
Elektrik iletim
Koruma alanları ve biyolojik çeĢitliliğin korunması
Karayollarının veya köy yollarının rehabilitasyonu veya bakımı
Mevcut sanayi tesislerinin rehabilitasyonu veya tadilatı (küçük ölçekli)
Yenilenebilir enerji (hidroelektrik santraller hariç)
Kırsal elektrifikasyon
Kırsal su temini ve kanalizasyon
Turizm
Havza projeleri (yönetim veya ıslah)
Rüzgar santralleri
DĠĞER…

Yukarı listelenenlerin dıĢındaki proje türleri genellikle ―iĢaretsiz‖ olarak düĢünülebilir; yani Kategori
A’ya yükseltilmelerine sebep olacak duruma özgü (örneğin çok hassas bir çevrede yer alması, 200 veya
daha fazla kiĢiyi etkileyen yeniden yerleĢim gerektirecek arazi edinimi gerektirmesi, vs.) baĢka faktör
(temel olarak 3 ve 4 no’lou faktörlerin kapsamına giren) yoksa bunlar Kategori B olarak varsayılır.
2. Proje faaliyetleri (bu faaliyetleri içeren projeler, aksi kanıtlanmadığı sürece Kategori A olarak
varsayılır):








büyük ölçekte arazi temizleme veya dönüĢtürme
su akıĢ yönünün değiĢtirilmesini ve/veya depolanmasını gerektiren yeni HES yapımı
önemli miktarlarda orman kaynaklarının veya baĢka doğal kaynakların çıkarılması, tüketimi veya
dönüĢtürülmesi
fosil yakıtların tüketimi/yakılması
arızi miktarların üzerinde tehlikeli madde taĢıma/kullanma/depolama/imha faaliyetleri
200 veya daha fazla insanın yerinden edilmesi/yeniden yerleĢtirilmesi
Diğer…

Örneğin, küçük miktarlarda zehirli kimyasal depolanmasını/taĢınmasını/imhasını içeren bilimsel
laboratuar kurulumu veya kamu binalarını ısıtma amaçlı gaz yakıtlı kazan kurulumu tipik olarak Kategori
B olarak sınıflandırılır. Öte yandan, aynı kimyasalların endüstriyel ölçekte kullanımı, veya gaz yakıtlı bir
elektrik santralinin veya sanayi tesisinin kurulumu Kategori A olarak sınıflandırılır.
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3. Proje yerinin ve çevresinin çevresel hassasiyeti (meydana gelmesi halinde etkilerin önem
derecesi ile ilgilidir)







Hassas ve değerli ekosistemlerin içerisinde veya yakınında - sulak alanlar, yaban yaĢam alanları,
mercan kayalıkları ve tehlike altındaki türlerin yaĢam alanları;
arkeolojik ve/veya tarihi alanların veya mevcut kültürel ve sosyal kurumların bulunduğu alanların
içerisinde veya yakınında;
Yeniden yerleĢimin gerekebileceği ve potansiyel kirlilik etkilerinin ve diğer rahatsızlıkların
toplulukları önemli ölçüde etkileyebileceği yoğun nüfuslu alanlarda;
yoğun imar faaliyetlerinin gerçekleĢtirildiği veya doğal kaynak kullanımı ile ilgili ihtilafların
bulunduğu bölgelerde; su yolları boyunca, akifer yeniden yükleme alanlarında veya içme suyu temini
amacıyla kullanılan rezervuar su toplama alanlarında; ve
değerli kaynakların bulunduğu alanlarda veya sularda (örneğin su ürünleri, maden, tıbbi bitkiler,
önemli tarım toprakları)

4. Potansiyel etkilerin doğası ve büyüklüğü
Büyüklük Ģu Ģekillerde ölçülebilir: etkilenen bir kaynak veya ekosistemin mutlak miktarı; kaynak veya
ekosistemin mevcut stokuna göre etkilenen miktar; etkinin yoğunluğu, zamanlaması ve süresi. Ek olarak,
belirli bir etki için gerçekleşme olasılığı ve önerilen eylem ile planlanan veya devam eden diğer
eylemlerin kümülatif etkisi de göz önüne alınmalıdır.
(i) Eğer bu tür etkilerin herhangi bir büyüklükte olması öngörülüyorsa (önemsiz düzeyin üzerinde),
(ii) Etkilerin yüksek bir büyüklükte olacağı öngörülüyorsa Kategori A








yakın bölgedeki hava, su veya toprak kalitesini bozacak kadar bir düzeyde doğrudan kirletici
deĢarjlarının bazı örnekleri;
sahaya ve/veya çevresine fiziksel olarak büyük ölçekli rahatsızlık verilmesi;
hidrolojik döngünün ölçülebilir bir Ģekilde değiĢtirilmesi;
200 veya daha fazla insanın gönülsüz olarak yeniden yerleĢtirilmesi ve baĢka önemli sosyal
rahatsızlıklar verilmesi
doğal yaĢam alanının geri döndürülemez bir Ģekilde tahrip edilmesi veya bozunumu uğratılması
ve doğal sistemin sunduğu çevresel hizmetlerin veya biyolojik çeĢitliliğin kaybı;
insan sağlığına ve güvenliğine yönelik riskler (örneğin tehlikeli atıkların üretilmesi, depolanması
veya bertarafı sebebiyle),
veya ortam hava kalitesi standartlarının ihlal edilmesi.

5. Hassas sorunlar: yeterli verilerin toplanmasını, analizlerin yapılmasını, beklenen zorlukların
bildirilmesi ve eleĢtirilerin yönetilmesi amacıyla istiĢarenin yapılmasını sağlamak için sadece tedbir
amaçlı olsa bile muhtemelen Kategori A olarak kabul edilmelidir…
Örnekler:

tropik ormanların tahrip edilmesi;

sulak alanların dönüĢtürülmesi;

koruma alanları veya sahaları üzerinde potansiyel olumsuz etkiler, arazilere girilmesi

yerli halkların veya baĢka hassas azınlıkların hakları üzerindeki potansiyel olumsuz etkiler,

200 veya daha fazla insanın gönülsüz olarak yeniden yerleĢimi,

uluslararası su yolları üzerindeki etkiler

baĢka sınır ötesi sorunlar

zehirli/toksik atık bertarafı
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EK V.1.5. ĠNġAAT VE REHABĠLĠTASYON FAALĠYETLERĠ ĠÇĠN TASARLANAN ÖRNEK
KONTROL LĠSTESĠ ÇYP

Çevresel Yönetim Planı
Etki Azaltma ve Ġzleme Planı
ĠnĢaat ve Rehabilitasyon Faaliyetlerine ĠliĢkin Kontrol Listesi
BÖLÜM 1: KURUMSAL VE ĠDARĠ
Ülke
Proje Adı
Proje ve Faaliyetin
Kapsamı
Kurumsal
DB
Düzenlemeler (Proje Ekip
(Ġsim ve Ġrtibat
Lideri)
Bilgileri)

Uygulama
Düzenlemeleri
(Ġsim ve Ġrtibat
Bilgileri)

Koruma
Önlemi
Denetleme

Proje Yönetimi

Yerel Muhatap Denetleme

Yerel Muhatap ve/veya Alıcı

Yerel
MüfettiĢlik
Denetleme

Koruma Önlemi
Denetleme

SAHA AÇIKLAMASI
Saha Adı
Saha yerinin
Ek 1: Saha Haritası [ ] E [ ] H
açıklaması
Arazi kime ait?
Coğrafi tanım
MEVZUAT
Proje faaliyeti için
geçerli olan ulusal ve
yerel mevzuatı ve
izinleri belirtiniz
KAMUOYU BĠLGĠLENDĠRME
Kamuoyu istiĢare
sürecinin nerede / ne
zaman
gerçekleĢtirildiğini
belirtiniz
KURUMSAL KAPASĠTE OLUġTURMA
Herhangi bir kapasite
[ ] H veya [ ] E -Evet ise, Ek 2 kapasite oluĢturma programını içerir.
oluĢturma olacak mı?
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BÖLÜM 2: ÇEVRESEL/SOSYAL TARAMA
Saha faaliyetleri
Faaliyet ve potansiyel konu ve/veya etki örnekleri
aĢağıdaki potansiyel
konulardan ve/veya
etkilerden herhangi
1. Bina rehabilitasyonu
birini içerecek mi?

Sahaya özgü araç trafiği

Yıkım ve/veya inĢaat çalıĢmalarından kaynaklanan toz ve gürültü artıĢı

ĠnĢaat atığı
2. Yeni inĢaat

Kazı etkileri ve toprak erozyonu

Alıcı su ortamlarında çökelti yüklerinde artıĢ

Sahaya özgü araç trafiği

Yıkım ve/veya inĢaat çalıĢmalarından kaynaklanan toz ve gürültü artıĢı

ĠnĢaat atığı
3. Bireysel atık su arıtma sistemi

Alıcı su ortamlarına atık su ve/veya diğer deĢarjlar
4. Tarihi bina(lar) ve bölgeler

Bilinen/bilinmeyen tarihi veya arkeolojik sahalara hasar riski
5. Arazi edinimi8

Özel mülke tecavüz

Projeden etkilenen insanların baĢka yere taĢınması

Gönülsüz yeniden yerleĢim

Geçim kaynakları üzerindeki etkiler
6. Tehlikeli veya zehirli maddeler9

Zehirli ve/veya tehlikeli yıkım ve/veya inĢaat atıklarının uzaklaĢtırılması
ve bertarafı

Makine yağlarının ve yağlama maddelerinin depolanması
7. Ormanlar veya koruma altındaki alanlar üzerindeki etkiler

BelirlenmiĢ ormanlara, tampon bölgelere ve/veya koruma alanlarına
tecavüz

Yerel olarak korunan hayvan yaĢam alanlarının bozulması
8. Tıbbi atıkların taĢınması / yönetimi

Klinik atıklar, kesici maddeler, ecza ürünleri (sitotoksik ve tehlikeli
kimyasal atıklar), radyoaktif atıklar, organik evsel atıklar, organik
olmayan evsel atıklar

Tıbbi atıkların saha içinde veya dıĢında bertarafı
9. Trafik ve yaya güvenliği

Sahaya özgü araç trafiği

Sahanın bir yerleĢim alanı içinde yer alması
8

Durum
Herhangi bir madde için “evet”
ise
[ ] Evet [ ] Hayır

Ġlave referanslar

Bakınız aĢağıdaki Bölüm B
[ ] Evet [ ] Hayır
Bakınız aĢağıdaki Bölüm B

[ ] Evet [ ] Hayır
[ ] Evet [ ] Hayır

Bakınız aĢağıdaki Bölüm C
Bakınız aĢağıdaki Bölüm D

[ ] Evet [ ] Hayır
Bakınız aĢağıdaki Bölüm E

[ ] Evet [ ] Hayır
Bakınız aĢağıdaki Bölüm F
[ ] Evet [ ] Hayır
Bakınız aĢağıdaki Bölüm G
[ ] Evet [ ] Hayır
Bakınız aĢağıdaki Bölüm H
[ ] Evet [ ] Hayır
Bakınız aĢağıdaki Bölüm I

Arazi edinimi; insanların yerinden edilmesini, geçim kaynaklarının değiĢtirilmesini ve özel mülklere girilmesini içerir; ve satın alınan /
devredilen arazinin, arazi üzerinde yaĢayan ve/veya gecekondusu bulunan ve/veya bir iĢletmesi (büfesi) bulunan insanları etkilemesi halinde
geçerlidir.
9
Zehirli / tehlikeli maddeler; asbest, zehirli boya, kurĢunlu boyanın çıkarılmasını, vs. içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
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BÖLÜM 3: ETKĠ AZALTMA PLANI
FAALĠYET
PARAMETRE
A. Genel KoĢullar
Bildirim ve ĠĢçi Güvenliği

B. Genel
Rehabilitasyon
ve/veya ĠnĢaat
Faaliyetleri

Hava Kalitesi

Gürültü

Su Kalitesi
Atık Yönetimi

C. Bireysel Atık Su
Arıtma Sistemi

Su Kalitesi

D. Tarihi Bina(lar)

Kültürel Miras

ĠYĠ UYGULAMALAR – ETKĠ AZALTMA ÖNLEMLERĠ KONTROL LĠSTESĠ
(a) Yapılacak faaliyetler yerel inĢaat ve çevre teftiĢ kurumlarına ve yerel topluluklara bildirildi
(b) Halk, medyada ve/veya herkesin ulaĢabileceği yerlerde yapılan duyurular yoluyla (çalıĢmaların yapılacağı saha da
dahil olmak üzere) yapılacak çalıĢmalar hakkında bilgilendirildi
(c) ĠnĢaat ve/veya rehabilitasyon çalıĢmaları için yasal olarak gerekli tüm izinler alındı (arazi kullanımı, kaynak
kullanımı, atık boĢaltma, sıhhi teftiĢ izni dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere)
(d) Tüm çalıĢmalar, komĢu yerleĢim alanları ve çevre üzerindeki etkiler en aza indirilecek Ģekilde, güvenli ve disiplinli bir
biçimde gerçekleĢtirilecek.
(e) ĠĢçilerin kiĢisel koruyucu teçhizatları uluslararası iyi uygulamalara uygun olacak (her zaman baĢlık kullanılacak,
gerektiğinde maske ve koruyucu gözlük, emniyet halatı ve koruyucu botlar kullanılacak)
(f) Sahaya yerleĢtirilecek uygun uyarı iĢaretleri iĢçileri uymaları gereken temel kurallar ve düzenlemeler hakkında
bilgilendirecek.
(a) Bina içi yıkım çalıĢmalarında, birinci kattan yüksek yerlerde moloz atma olukları kullanın
(b) Molozları kontrollü alanda tutun ve molozlardan kaynaklanacak tozları azaltmak için su sisi püskürtün
(c) Havalı sondaj/duvar yılımı sırasında, sürekli su püskürterek ve/veya sahada toz perdeleri kurarak tozlanmayı önleyin
(d) Tozlanmayı en aza indirmek için çevreyi (kaldırımlar, yollar) molozdan arındırın
(e) ĠnĢaat malzemeleri / atık malzemeler sahada açıkta yakılmayacak
(f) ĠnĢaat makineleri sahada gereksiz yere fazla çalıĢtırılmayacak
(a) ĠnĢaat gürültüsü sadece izinde belirtilen saatler ile sınırlandırılacak.
(b) ÇalıĢmalar sırasında, jeneratörlerin, hava kompresörlerinin ve diğer elektrikli ekipmanların motor kapakları kapalı
tutulacak ve ekipmanlar konut alanlarında mümkün olduğunca uzakta tutulacak
(a) Sahada uygun erozyon ve çökelti kontrol önlemleri uygulanacak –örneğin çökeltilerin sahadan uzaklaĢarak yakındaki
derelerde ve akarsularda aĢırı bulanıklığa yol açmasına engel olmak için saman balyalarının ve/veya silt çitlerinin
kullanılması.
(a) Yıkım ve inĢaat faaliyetlerinden kaynaklanması beklenen tüm önemli atık türleri için atık toplama ve bertaraf yolları
ve sahaları tespit edilecek..
(b) Madencilik ile iliĢkili inĢaat ve yıkım atıkları sahada tasnif yoluyla genel çöplerden, organik, sıvı ve kimyasal
atıklardan ayrılacak ve uygun konteynırlar içinde depolanacak.
(c) ĠnĢaat atıkları lisanslı toplayıcılar tarafından düzgün Ģekilde toplanacak ve bertaraf edilecek
(d) Atıkların tasarlandığı gibi uygun Ģekilde yönetildiğinin kanıtı olarak, atık bertaraf kayıtları tutulacak.
(e) Mümkün olduğu durumlarda, yüklenici uygun malzemeleri tekrar kullanacak veya geri kazanımını sağlayacak (asbest
dıĢında)
(a) Lağım atıklarının ve bina sahalarından (kurulum veya yeniden inĢa) kaynaklanan atık suların yönetimi ile ilgili
yaklaĢım yerel makamlarca onaylanmalıdır
(b) Bireysel atık su sistemlerinden çıkan atık suların alıcı su ortamlarına deĢarj edilmesinden önce, atık su kalitesi, ve atık
su arıtma ile ilgili ulusal kılavuzlarda belirtilen asgari kalite standartlarını karĢılayacak Ģekilde arıtılması gerekir.
(c) Yeni atık su sistemlerinin izleme faaliyetleri gerçekleĢtirilecek (önce / sonra)
(a) Binanın onaylanmıĢ bir tarihi yapı olması, böyle bir yapının çok yakınında yer alması veya onaylanmıĢ bir tarihi alan
içerisinde yer alması halinde, ilgili yerel makamlara bildirim yapılacak ve gerekli izinler/ruhsatlar alınacak; tüm inĢaat
çalıĢmaları yerel ve ulusal mevzuata uygun olarak gerçekleĢtirilecek.
(b) Kazı veya inĢaat çalıĢmaları sırasında rastlanılan tarihi eserlerin veya buluntuların kayıt altına alınması, ilgili
görevlilerle temas kurulması ve bu gibi durumlarda inĢaat iĢlerinin durdurulması veya değiĢtirilmesi için gerekli
hükümlerin oluĢturulması sağlanacaktır.
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BÖLÜM 3: ETKĠ AZALTMA PLANI
FAALĠYET
PARAMETRE
E. Arazi Edinimi
Arazi Edinim Planı/Çerçevesi

F. Zehirli Maddeler

Asbest Yönetimi

Zehirli / Tehlikeli Madde Yönetimi

G. Etkilenen
Ormanlar ve/veya
Koruma Altındaki
Alanlar

Koruma

H. Tıbbi Atıkların
Bertarafı

Tıbbi Atık Yönetim Altyapısı

I Trafik ve Yaya
Güvenliği

ĠnĢaat faaliyetlerinin trafik ve
yayalar üzerinde yol açabileceği
doğrudan ve dolaylı tehlikeler

ĠYĠ UYGULAMALAR – ETKĠ AZALTMA ÖNLEMLERĠ KONTROL LĠSTESĠ
(a) Arazi kamulaĢtırmasının beklenmemesi ancak daha sonra gerekli hale gelmesi halinde, veya arazi yasal veya yasadıĢı
olarak kullananların gelir kaybının beklenmemesi ancak gerçekleĢecek olması halinde, Banka’nın Görev Ekibi
Liderine bu hususta danıĢılacaktır.
(b) Onaylanan Arazi Edinim Planı/Çerçevesi (projenin gerektirmesi halinde) uygulanacaktır.
(a) Proje sahasında asbest bulunması halinde, uygun Ģekilde tehlikeli madde olarak iĢaretlenecektir.
(b) Mümkün olduğu durumlarda asbest uygun Ģekilde kontrol altına alınacak ve riski azaltmak için mühürlenecektir.
(c) UzaklaĢtırılmasının gerekmesi halinde, asbest uzaklaĢtırılmadan önce asbest tozumasını en aza indirmek amacıyla
ıslatılacaktır.
(d) Asbest nitelikli ve deneyimli uzmanlar tarafından taĢınacak ve bertaraf edilecektir.
(e) Asbestli malzemenin geçici olarak depolanması halinde, atıklar kapalı konteynırlar içerisinde uygun Ģekilde
saklanacak ve uygun Ģekilde iĢaretlenecektir.
(f) UzaklaĢtırılan asbest tekrar kullanılmayacaktır.
(a) Tehlikeli veya zehirli maddelerin sahada geçici olarak depolanması güvenli konteynırlar içerisinde yapılacak ve
üzerine bileĢimi, özellikleri ve kullanma bilgileri yazılacaktır.
(b) Tehlikeli madde konteynırları, dökülme ve sızıntıları önlemek amacıyla sızdırmaz konteynırlar içerisine
yerleĢtirilecektir.
(c) Atıklar özel olarak ruhsatlandırılmıĢ taĢıyıcılar tarafından taĢınacak ve lisanslandırılmıĢ bir tesiste imha edilecektir.
(d) Zehirli içeriğe sahip boyalar veya solventler veya kurĢun bazlı boyalar kullanılmayacaktır.
(a) ÇalıĢma sahasının yakınındaki kabul edilmiĢ tüm doğal yaĢam alanları ve koruma altındaki alanlar korunacak ve kötü
niyetli olarak kullanılmayacaktır. Personelin avlanması, yiyecek araması, ağaç kesmesi veya baĢka türlü zarar verici
faaliyetlerde bulunması kesinlikle yasaklanacaktır.
(b) ĠnĢaat sahasının yakınındaki büyük ağaçlar iĢaretlenecek ve etrafı çit ile çevrilecek, kök sistemleri korunacak ve
ağaçlara zarar verilmesi önlenecektir.
(c) Saman balyaları ve silt çitleri gibi yöntemlerle uygun erozyon ve çökelti kontrol önlemleri alınarak, yakındaki sulak
alanlar ve dereler inĢaat sahasından gelecek akıntılardan korunacaktır.
(d) Özellikle koruma altındaki alanlar olmak üzere, yakın çevrede ruhsatsız malzeme ocağı, taĢ ocağı veya atık sahaları
açılmayacaktır.
(a) Yüklenici, ulusal mevzuata uygun olarak yeni inĢa edilen ve/veya rehabilite edilen sağlık tesislerinde tıbbi atıkların
yönetilmesine ve bertarafına yönelik yeterli altyapının olmasını sağlayacaktır. Bu altyapı aĢağıdakileri içerir, ancak
bunlarla sınırlı değildir:

Diğer atıklardan ayrıĢtırılmıĢ tıbbi atıkların (kirli malzemeler, kesici malzemeler, insan dokuları ve sıvıları dahil
olmak üzere) bertarafına yönelik özel tesisler:
a. Klinik atıklar: sarı torbalar ve konteynırlar
b. Kesici malzemeler– özel delinmeye dayanıklı konteynırlar/kutular
c. Evsel atık (organik olmayan): siyah torbalar ve konteynırlar

Tıbbi atıklar için uygun depolama tesislerinin mevcut olması; ve

Faaliyetin tesis bazlı arıtma içermesi halinde, uygun imha seçeneklerinin mevcut ve faal olması
(b) Yüklenici ulusal mevzuata uygun olarak, inĢaat sahasının uygun Ģekilde güvenliğini sağlamaktan ve inĢaat ile iliĢkili
trafiğin düzenlenmesinden sorumludur. Bu önlemler aĢağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

Trafik tabelaları, uyarı iĢaretleri, bariyerler ve servis yolları: saha açık bir Ģekilde görülebilir olmalıdır ve halk
potansiyel tehlikeler konusunda uyarılmalıdır.

Özellikle sahaya eriĢim ve saha yakınındaki yoğun trafik için olmak üzere personelin eğitimi ve trafik yönetim
sistemi. ĠnĢaat trafiğinin müdahalesinin olduğu yerlerde yayalar için güvenli geçitlerin ve yaya geçitlerinin
sağlanması.
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BÖLÜM 3: ETKĠ AZALTMA PLANI
FAALĠYET
PARAMETRE

ĠYĠ UYGULAMALAR – ETKĠ AZALTMA ÖNLEMLERĠ KONTROL LĠSTESĠ

ÇalıĢma saatlerinin yerel trafik düzenine göre ayarlanması; örneğin iĢe gidiĢ ve iĢten dönüĢ saatlerinde veya
hayvan sürülerinin hareket saatlerinde büyük nakliye iĢlerinden kaçınılması

Halkın güvenli ve uygun geçiĢinin sağlanması için gerekli olması halinde, sahada eğitimli ve görünür personel
tarafından aktif trafik yönetimi.

Yenileme çalıĢmaları sırasında binaların halka açık kalmaya devam etmesi halinde, ofis tesislerine, mağazalara
ve konutlara sürekli ve güvenli eriĢimin sağlanması.
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BÖLÜM
PART
3: 4:
MONITORING
ĠZLEME PLANI
PLAN
AĢama
Ne
(Ġzlenecek
parametre ne?)
Faaliyetin hazırlanması
sırasında

Nerede
(Parametre nerede
izlenecek?)

Nasıl
(Parametre nasıl
izlenecek?)

Ne Zaman
(Sıklık derecesini belirtiniz / ya
da sürekli mi?)

Faaliyetin uygulanması
sırasında

Faaliyetin denetlenmesi
sırasında
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Neden
(Parametre neden
izleniyor?)

Maliyet
(proje bütçesinde yer
almıyorsa)

Kim
(Ġzlemeden kim
sorumlu?)

EK V.1.6- YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ PROJELERĠ ĠÇĠN GENEL ETKĠ AZALTMA VE ĠZLEME PLANLARI (SAHAYA ÖZGÜ ÇYP’LER ĠÇĠN
KILAVUZ OLARAK KULLANILACAK)
ETKĠ AZALTMA PLANI
AĢama
Konu

Etki Azaltma Önlemi

Tasarım
ĠnĢaat




Saha Yönetim Planının Hazırlanması
Orman alanlarından kaçınılması


(a)
(b)
(c)

Konumlandırmanın
koruma alanlarından en az 1 km uzakta
yüzey su kütlelerinden en az 50 metre uzakta, ve
kültürel öneme sahip alanlardan veya köylerden en az 1 km uzakta yapılması

ĠnĢaat Ģantiyesinin
konumlandırılması
ve iĢçi Ģantiyeleri
için belediye
hizmetleri

ĠnĢaat katı
atıklarının yönetimi
(toprak, kaya,
ambalaj
malzemeleri, vs.)

Etki Azaltma Önlemini
Uygulama ve Ġzleme
Sorumluluğu*

 Hizmetler
(a) Saha yakınında mevcut bir su kaynağı yok ise, iĢçilerin kullanacağı su köylülerden ücretsiz
olarak temin edilecektir, aksi takdirde Ģehirlerden satın alınacaktır.
(b) Kanalizasyon atıkları Ģantiye yakınında geçici olarak yapılan bir gölette (sızdırmasız) veya
depoda saklanacak, daha sonra çökeltiler Çevre ve ġehircilik Bakanlığı veya yerel Belediye
ile kararlaĢtırılan Ģekilde bertaraf edilecektir.
(c) ġantiye çöpleri günlük olarak toplanacak ve yasal bertaraf sahasına haftalık olarak
götürülecektir.
 ĠĢin tamamlanmasını müteakip, inĢaat Ģantiyesi eski kullanımına ve topluluk ihtiyaçlarına
uygun olacak Ģekilde tekrar eski haline getirilecektir.
Hafriyat malzemeleri ilgili yerel yönetim tarafından ruhsatlandırılmıĢ bir bertaraf alanına
götürülecektir.
Orman yangınlarının önlenmesi amacıyla yakım iĢlemi yasaktır.
Ambalaj atıkları imalatçılara iade edilecektir.
Üst toprak tabakası depolanacak ve erozyonun önlenmesi için üstü kapatılacaktır. ĠnĢaatın
tamamlanmasının ardından toprak tekrar eski yerine serilecek ve tekrar bitkilendirilecektir.
ĠĢçilerden kaynaklanan evsel katı atıklar ayrı bir Ģekilde toplanmalıdır ve ilgili kurum (genellikle
yerel belediye) tarafından bertaraf edilmelidir.
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Evsel Atık Su
ĠnĢaat
motorlu
ekipmanların
egzoz gazı
ĠnĢaat
ekipmanların
depolanması

ĠnĢaat Ģantiyesinin atık suyu çevreye salınmadan önce arıtılacaktır. Lağım suları ayrı bir Ģekilde
toplanacak ve ruhsatlı Ģirket tarafından bertaraf edilecektir.
ĠnĢaat ekipmanlarının geçerli iĢletme ruhsatına sahip olduğu doğrulanacak
5 dakikadan uzun süre kullanılmayacak ekipmanlar kapatılarak motorun rölantide çalıĢma süresi en
aza indirilecek.
Depolama alanı yaratmak için ağaç kesiminden kaçınılacak.
Yağ sızıntılarının toprağı kirletmesini önlemek için, ekipmanlar geçirimsiz yüzey üzerine
yerleĢtirilecek.
Depolama alanı her türlü yüzey su kütlesinden en az 50 metre uzakta konumlandırılacak, köylerden
ve nüfus merkezlerinden kaçınılacak

Gürültü

ĠnĢaat çalıĢmaları sadece gündüz saatlerinde gerçekleĢtirilecek (sabah 07:00 ile akĢam 19:00 arası)
Gürültü düzeyinin gündüz saatlerinde 70 dBA’i geçmesi halinde, (patlatma iĢleri hariç), koruma
duvarlarının kurulması gibi önlemler alınacak

Toz
ĠĢçi Güvenliği

AkĢam saatlerinde inĢaat çalıĢmalarının yapılması gerektiğinde, etkilenecek yerel halk en az bir
hafta önceden bilgilendirilecek ve yerel kurumlardan gerekli izinler alınacak.
Kamyonların geçtiği yerel yollarda ve inĢaat sahalarında kuru ve rüzgarlı koĢullarda su püskürtme
iĢlemi uygulanacak
Yükleniciden,inĢaat çalıĢmaları baĢlamadan en az iki hafta önce bir sağlık ve güvenlik planı
hazırlaması istenecek ve daha sonra alt proje sponsoru Finansal Aracı mühendisi ile birlikte planı
inceleyecek ve onaylayacak; iĢçiler sağlık taramasından geçirilecek ve sağlık ve güvenlik
eğitimleri verilecek; halk sağlığı eğitimi inĢaat programının bir parçası olacak
Kask, iĢ ayakkabısı, kulak koruyucular, toz maskeleri, vs. gibi gerekli kiĢisel koruyucu ekipmanlar
sağlanacak ve iĢçilerin bunları kullanması zorunlu olacak.
ĠĢçiler, iĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği konularında eğitimden geçirilecek (yeni iĢçiler iĢe baĢlamadan
önce eğitilecek ve diğer iĢçiler sık sık eğitime tabi tutulacak).
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Toprak erozyonu
ve silt akıĢı

Ġletim hattı direkleri ve
konumlandırılacak.

diğer

yapılar

yüksek eğimli

(>30)

alanlardan kaçınılarak

Bu gibi eğimli alanların kaçınılmaz olarak seçilmesi halinde, yapılar yamaçlarda kazılar en aza
indirilecek Ģekilde tasarlanacak

Mevcut yollar

Yüzey sularına silt taĢınmasını önlemek için bentler, çökelti havuzları ve diğer silt tutma araçları
oluĢturulacak
Mevcut yollarda ilave trafik hareketleri en aza indirilecek
Yollarda hasar meydana geldiğinde hemen onarılacak

EriĢim yolunun
konumlandırılması
ve yapımı
Ġletim hattı
güzergahının
belirlenmesi
ve yapımı
Kültürel kalıntı
bulguları, ve
yerel kültürel
değere sahip
alanlar/yapılar

Hammadde tedariki

Yollar çamur, moloz ve baĢka engellerden korunacak
Mümkün olduğunda mevcut eriĢim yolları / yol hakları kullanılacak
Mümkün olduğunca ağaç kesiminden ve ekonomik olarak üretken topraklardan kaçınılacak
EriĢim yollarının yapımı için de bu ÇYP’de tanımlanan tüm etki azaltma önlemleri uygulanacak
(inĢaat aĢamasında)
Mümkün olduğunca mevcut yol hakları kullanılacak
ġebeke bağlantılarının yapımı için de bu ÇYP’de tanımlanan tüm etki azaltma önlemleri
uygulanacak (inĢaat aĢamasında)
Göçmen kuĢların ve yerel kuĢların güzergahlarından kaçınılacak -özellikle koruma bölgelerinde
(örneğin Ramsar sahaları)
Kazı çalıĢmalarında herhangi bir tarihi, kültürel veya arkeolojik varlığa rastlanması halinde,
sahadaki çalıĢma durdurulacak ve Ġl/Belediye Kültür Müdürlükleri DanıĢma Ofisleri hemen
bildirilecek. Hiç kimsenin bu eserleri kaldırmasına veya alana girmesine izin verilmeyecek: aksi bir
hareket iĢten çıkarma veya sözleĢme feshi gerekçesidir. ĠnĢaat çalıĢmaları, kontroller yapıldıktan ve
yetkili makamların yazılı onayları alındıktan sonra tekrar baĢlatılacaktır.
Bir iletim hattının veya eriĢim yolunun veya baĢka bir yapının bir köy mezarlığından geçmesi veya
içinde yer alması halinde, güzergah veya saha normal olarak değiĢtirilecektir. Ancak bunun
kaçınılmaz olması halinde, mezarları kültürel olarak uygun bir Ģekilde ve yerel
adetlere/inançlara/geleneklere uygun olarak taĢımanın yollarını belirmek amacıyla etkilenen
topluluklar ile özel bir istiĢare gerçekleĢtirilecektir.
Alt proje için tedarik edilen tüm malzemeler –örneğin taĢ, beton, kum, vs.- geçerli iĢletme
ruhsatına sahip yükleniciler tarafından sağlanmalıdır.
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Tehlikeli
maddelerin
yönetimi (yakıtlar,
yağlar, patlayıcılar,
vs.)
Orman kaybı

Gürültü (elektrik
santralinden)

Tüm tehlikeli malzemeler geçirimsiz yüzeyler üzerinde, kullanılmadığı zamanlarda kilitli tutulan
ve etrafı çevrilen iyi havalandırılmıĢ binalarda ve yüzey sularına en az metre mesafede
depolanacaktır.
Nüfus merkezlerinden ve ormanlık alanlardan kaçınılacaktır
Mümkün olduğunca projenin ve/veya yardımcı yapıların (eriĢim yolları, iletim hatları, vs.)
ormanlık alanlar içinde konumlandırılmasından kaçınılacaktır. Kaldırılan orman örtüsü inĢaat
sonrasında tekrar eski haline getirilecek ya da baĢka bir yere taĢınacak –maliyete veya
ağaçlandırmaya göre
Ağaç kesimi orman müdürlüğünün iznine tabi olarak gerçekleĢtirilecek.
Türbinler ve/veya ilgili döner ekipmanlar uluslararası standartları karĢılayan bir Ģekilde
tasarlanacak (1 metre mesafede ~80 db).

ĠĢletme

Gerekli olduğunda ekipmanlar sağlam yalıtımlı binalara yerleĢtirilecek, ve/veya gürültülü
ekipmanların gürültüsünü emmek için ağaçlar/fundalar dikilecek.
Evsel atık su
Uygulanabilir olması halinde, mevcut kamu kanalizasyon sistemine bağlantı yapılacak, aksi
(iĢletme personeli)
takdirde uygun Ģekilde tasarlanmıĢ ve konumlandırılmıĢ bir foseptik sistemi hazırlanacak
Evsel katı atık
Çöplerin belediye yetkilileri tarafından düzenli olarak alınmasına yönelik düzenlemeler yapılacak.
(iĢletme
Bunun mümkün olmaması halinde, atıklar onaylı bir atık depolama sahasına düzenli olarak
personeli)
götürülecek. Atıkların atık depolama sahasına götürülme zamanları arasında, geçici depolama
sahasının üstü kapatılacak ve hayvanlardan korunacak.
*Yüklenicinin sorumluluğunda olduğu belirtilen maddeler ihale dokümanlarında belirtilir.

ĠZLEME PLANI
Hangi parametre
AĢama/Konu
izlenecek?

Parametre nerede
İzlenecek?

Parametre nasıl
izlenecek/ izleme
ekipmanlarının türü?

Parametre ne zaman
izlenecek –ölçümün
sıklığı ne olacak, sürekli
mi olacak?

ĠnĢaat
ĠnĢaat Ģantiyesinin
konumlandırılması
ve iĢçi Ģantiyeleri
için belediye
hizmetleri

ġantiye yeri

ġantiye sahası

Su temini,
kanalizasyon ve
belediye katı atık
düzenlemeleri

Su temin sahası

Görsel

Kanalizasyon ve çöp
bertaraf sahaları
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Üç ayda bir; uygun
olmayan uygulamaların
tespit edilmesi halinde
daha sık (örneğin haftalık)

Sorumluluk

Tahmini
Maliyet

ĠnĢaat katı
atıklarının yönetimi
(toprak, kaya,
ambalaj
malzemeleri, vs.)

ġantiye sahası uygun
Ģekilde restore
edilmiĢ mi?
Bitki örtüsü artıkları,
bertaraf
uygulamaları

ġantiye sahası

Ambalaj atıkları geri
dönüĢüm ve bertaraf
uygulamaları

Ambalaj atıkları bertaraf
ve/veya depolama sahası

Kaya yeniden
kullanım veya
bertaraf
uygulamaları

ĠnĢaat
motorlu
ekipmanların egzoz
gazı

ĠnĢaat
ekipmanların
depolanması

Üst toprak geçici
depolama sahasının
yeterliliği (üstünün
kaplı olması ve
erozyon kontrol
önlemlerinin
uygulanmıĢ olması),
restore edilen alanın
uygun Ģekilde
yeniden
bitkilendirilmesi
Türkiye’deki
mevzuat
Kullanılmayan
ekipman rölantide
çalıĢma süreleri
Depolama sahasının
hazırlanmasında
ağaç kesimi yapılmıĢ

Bitki örtüsü artıkları
bertaraf ve/veya depolama
sahası

ĠnĢaat çalıĢmaları
tamamlandığında
Görsel

Üç ayda bir; uygun
olmayan uygulamaların
tespit edilmesi halinde
daha sık (örneğin haftalık)

Görsel

Bir kez –ekipmanlar inĢat
sahasına girdiğinde

Kaya depolama ve/veya
bertaraf sahası

Tamamlandığında, üst
toprak geçici depolama
sahası, yeniden
bitkilendirme sahası

Proje sahasının giriĢinde

Aylık; uygun olmayan
uygulamaların tespit
edilmesi halinde daha sık
(örneğin haftalık)

ĠnĢaat sahasında
Önerilen inĢaat ekipmanları
depolama sahası

Görsel
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Bir kez- saha
hazırlanmadan önce

mı?
Daha nüfus
merkezlerinden ve
yüzey su
kütlelerinden uzakta
mı?
Ekipmanlar
geçirimsiz bir yüzey
üzerine yerleĢtirilmiĢ
mi?
Gürültü

ĠnĢaat saatleri

ĠnĢaat sahası

Toz
ĠĢçi güvenliği

Aylık

Görsel

Ses bariyerlerine
ihtiyaç var mı ve
kurulmuĢ mu?
Yerel halka çalıĢma
saatleri dıĢındaki
inĢaat çalıĢmaları en
az bir hafta
öncesinden
bildirilmiĢ mi
Su püskürtme uygun
Ģekilde
gerçekleĢtirilmiĢ mi?
Kabul edilebilir bir
sağlık ve güvenlik
planı hazırlanmıĢ mı
ve uygulanıyor mu?

Saha gözlemi

Yerel etkilenen gruplar ile
görüĢme

ÇalıĢma saatleri dıĢındaki
inĢaat çalıĢmaları
baĢlamadan bir hafta önce

ĠnĢaat sahası ve eriĢim
yolları

Görsel

Sıcak, kurak veya rüzgarlı
havalarda

ĠĢçilerin görevlerini yerine
getirdikleri alanlarda

Görsel
(doğrulama için, sağlık ve
güvenlik planının bir
nüshası ile birlikte)

Fiziksel iĢçi faaliyetleri
baĢlamadan önce
Haftalık. Ġhlallerin
gözlenmesi halinde daha
sık (rastgele)
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Toprak erozyonu ve
silt akıĢı

Emniyet ekipmanları
iĢçilere sağlanmıĢ
mı? ĠĢçiler tarafından
kullanılıyor mu?
ĠnĢaat çalıĢmaları
mümkün olduğunca
yağıĢsız mevsimde
yapılıyor mu?

ĠnĢaat sahası

Görsel

ĠnĢaat çalıĢmaları
baĢlamadan önce

Sahanın eğimi <300?
Uygun silt tutma
sistemleri var mı?

Önemli akıĢ alanları

Mevcut yollar

Durum, temizlik

Tüm kullanılan yollarda

Saha ziyareti / Görsel

EriĢim yolunun
konumlandırılması
ve yapımı

Güzergah seçiminde
yeni yapılara
müdahalenin, ağaç
kesiminin, verimli
toprak kullanımının,
vs. minimal düzeyde
tutulması gözetilmiĢ
mi?
Genel ÇYP etki
azaltma önlemleri
uygulanıyor mu?
Güzergah seçiminde
yeni yapılara
müdahalenin, ağaç
kesiminin, verimli
toprak kullanımının,
vs. minimal düzeyde
tutulması gözetilmiĢ
mi?
KuĢların göç
yollarından, Ramsar

EriĢim yolu güzergahı

Planların görsel
incelemesi, saha ziyareti

Ġletim hattı güzergahı

Planların görsel
incelemesi, saha ziyareti

Ġletim hattı
güzergahının
belirlenmesi ve
yapımı

YağıĢ sırasında, veya
yağıĢtan hemen sonra
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ĠnĢaat sırasında haftalık.
Ġhlallerin gözlenmesi
halinde daha sık (rastgele)
ĠnĢaattan önce

ĠnĢaattan önce

Kültürel kalıntı
bulguları, ve yerel
kültürel değere
sahip alanlar/yapılar

sahalarından, vs.
kaçınılmıĢ mı?
Genel ÇYP etki
azaltma önlemleri
uygulanıyor mu?
Kültürel değere
sahip varlıklara
rastlanılmıĢ mı ?

Tüm kazı alanlarında

Yetkili makamların
bilgilendirilip
bilgilendirilmediğinin
tespiti ve uygun
prosedürlerin takip edilip
edilmediği?

Mezarlıkların ve
yerel değere sahip
yapıların (doğal veya
insan yağımı) yeri

Ġletim hattı direklerinin
güzergahları boyunca, veya
yeni planlanan eriĢim yolu
güzergahı boyunca

Hammadde tedariki

Tedarikçi iĢletme
ruhsatının geçerliliği

proje sahasının giriĢinde
veya tedarikçi iĢyerinde

Tehlikeli
maddelerin
yönetimi (yakıtlar,
yağlar, patlayıcılar,
vs.)

Depolama
tesislerinin kilitli,
etrafının çevrili, iyi
havalandırılmıĢ,
geçirimsiz zemin
üzerinde olması?

Tehlikeli madde depolama
sahası

Bina ve sahanın görsel
kontrolü

Proje sahası ve saha dıĢı
(depolama tesisleri, eriĢim
yolları, iletim hattı
güzergahı, vs.)

Görsel

Orman kaybı

Yeri nüfus
merkezlerinden uza
mı?
Ağaçların
kaldırılması ve
orman açma
faaliyetleri orman
müdürlüğünden
alınan izne uygun
olarak
gerçekleĢtirilmiĢ mi?

Yerel etkilenen gruplar ile
konuĢarak uygun
istiĢarelerin yapılıp
yapılmadığının tespiti
Ruhsatın görsel kontrolü
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ĠnĢat sırasında

Malzeme tedariki
sözleĢmesi imzalanmadan
önce
ĠnĢaat baĢlamadan önce
ve daha sonra üç ayda bir.
Uygun olmayan
uygulamaların gözlenmesi
halinde daha sık.

Arazi açma
faaliyetlerinden önce

ĠĢletme
Gürültü (elektrik
santralinden)

Evsel atık su
(iĢletme personeli)

Evsel katı atık
(iĢletme personeli)

Gürültü düzeyleri
Ses emici önlemlerin
alınması
(yerleĢtirme, ağaç
dikme, ses
bariyerleri, vs.)
Mevcut bir
kanalizasyon
bağlantısı
kullanılmıĢ mı?
veya
Uygun tasarımlı bir
foseptik sistemi
kurulmuĢ mu ve
uygun Ģekilde
iĢletilip boĢaltılıyor
mu?
Atıklar düzenli
olarak (en az haftada
bir) uzaklaĢtırılıyor
mu?

En yakın nüfus yerleri
(özellikle Ģikayetçi varsa)

Görsel

Üç ayda bir veya yerel
nüfus tarafından bir
Ģikayette bulunulması
halinde Ģikayetten hemen
sonra

Kanalizasyon deĢarj yerinde

Görsel

ĠĢlemeye geçmeden önce

Görsel (sistem tasarımı ve
yapımı)

ĠĢlemeye geçmeden önce

Elektrik santralinde veya
yakınında

Foseptik çukurunun hemen
etrafındaki alan ve altındaki
yeraltı suları
Personelin kaldığı genel
alan ve geçici atık bertaraf
sahası

db ölçer

Üç ayda bir. Ölçümlerin
kötü iĢletme sonuçları
vermesi halinde daha sık
Görsel

Geçici depolama
tesisleri uygun
Ģekilde korunuyor
mu?
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Ġki haftada bir.
Gözlemlerin kötü iĢletme
sonuçları göstermesi
halinde daha sık (haftalık
veya günlük)

EK V.1.7 YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ PROJELERĠ ĠÇĠN PROJEYE ÖZGÜ HUSUSLAR (BUNLARIN EK V.1.6’DA SUNULAN ETKĠ AZALTMA
VE ĠZLEME TABLOLARININ ĠLAVE SATIRLARI OLACAKTIR)
 KÜÇÜK ÖLÇEKLĠ HES
ETKĠ AZALTMA PLANI
AĢama
Konu
Tasarım
Kritik yaĢam
alanlarına ve koruma
alanlarına müdahale
Korunan veya
tehlike altındaki
balıklar ve balıkların
göç, üreme ve
beslenme özellikleri

ĠnĢaat

Arazi açma
iĢleminden çıkan
bitki örtüsünün
bertarafı
TitreĢimler
(patlatmadan
kaynaklanan)

Kritik yaĢam
alanlarına ve koruma
alanlarına müdahale

Etki Azaltma Önlemi
Barajda tutulan suyun kritik alanları su altında bırakmadığının veya spesifik saha için
tespit edilen endiĢe kaynağı türler tarafından kullanılamaz hale getirmediğinin
doğrulanması
Proje tasarımında balıkların göçü ile ilgili hükümlerin yer alması ve koruma altındaki
veya nesli tehdit altındaki balık türlerinin yok olmasının veya değiĢikliğe maruz
bırakılmasının önlenmesi
Proje tasarımı doğal akıĢın en az yüzde 10’unu desteklemelidir, ancak nehrin
hassasiyet durumuna göre bu oran daha da yüksek olabilir (*).
Minimum akıĢ değeri Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın Doğa Koruma ve Milli
parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmeli/onaylanmalıdır. Genel Müdürlüğün
getireceği ilave yükümlülükleri hepsi (yakın zamanlı ekosistem değerlendirme raporu
gibi) yerine getirilmelidir.
GeçiĢ yolu temizliğinden kaynaklanan bitki örtüsü artıkları geçiĢ yolu içerisinde
istiflenmeli ve düzenli olarak uzaklaĢtırılmalıdır.
Mümkün olan yerlerde ve güvenliğin sağlandığı durumlarda, köylülerin ekonomik
veya pratik değeri olan bambu ve küçük ağaçlar gibi bitki örtüsü unsurlarını kendi
kullanımları için ücretsiz olarak götürmelerine izin verilecektir:
Asgari miktarda patlatıcı kullanılacaktır
Yerel halka önceden bilgilendirme yapılacaktır (en az bir hafta önceden)
Yerel yaban hayatının üreme dönemleri bakımından kritik dönemlerde patlatma
yapmaktan kaçınılacaktır
Proje sahası, iletim hattı güzergahı, eriĢim yolu güzergahı, inĢaat Ģantiyesi yeri hassas
alanlardan (konut dıĢı) en az 100 metre uzak olacak Ģekilde seçilecektir.
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Sorumluluk*

Korunan veya
tehlike altındaki
balıklar, ve balıkların
göç, üreme ve
beslenme özellikleri
Çökelme
ĠĢletme

Nehir
kıyılarının
erozyonu
Memba yönündeki
su
kalitesi
değiĢiklikleri (dolgu
sırasında)
Mansap yönünde su
kullanımı
Balık ve balıkların
göç,
üreme
ve
beslenme düzenleri

Hem inĢaat hem de iĢletme aĢamalarında, sucul yaĢamın idamesini temin etmek üzere
mansap yönüne gerekli miktarda su bırakılacaktır. Minimum akıĢ değeri Çevre ve
ġehircilik Bakanlığı’nın Doğa Koruma ve Milli parklar Genel Müdürlüğü tarafından
belirlenmeli/onaylanmalıdır. Genel Müdürlüğün getireceği ilave yükümlülükleri hepsi
(yakın zamanlı ekosistem değerlendirme raporu gibi) yerine getirilmelidir.
Orman müdürlüğü tarafından belirlenen orman koruma önlemlerinin (yeniden
bitkilendirme, ağaçlandırma) memba havzasında uygulanması
Spesifik sahaya uygun nehir kıyısı koruma sistemlerinin (bitki örtüsü, taĢ, pere, vs.)
inĢa edilmesi - sahaya özgü ÇYP’de açıklanmalıdır.
Dolgudan önce potansiyel olarak kirletici tüm maddelerin (bitki örtüsü dahil olmak
üzere) çıkarılması (eğer rezervuar var ise)
Barajın faaliyetleri tüm mansap kullanıcı ihtiyaçlarını karĢılamalıdır - sahaya özgü
ÇYP’de açıklanmalıdır.
Baraj faaliyetleri, balıklara ve balıkların göç, üreme ve beslenme düzenleri için asgari
düzeyde değiĢikliğe yol açmalıdır - sahaya özgü ÇYP’de açıklanmalıdır.
Hem inĢaat hem de iĢletme aĢamalarında, sucul yaĢamın idamesini temin etmek üzere
mansap yönüne gerekli miktarda su bırakılacaktır. Asgari miktar doğal akıĢın %10’u
olmalıdır, nehri,n hassasiyet durumuna göre bu oran daha yüksek olabilir (*) - sahaya
özgü ÇYP’de açıklanmalıdır.

Minimum akıĢ değeri Çevre ve ġehircilik Bakanlığı’nın Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmeli/onaylanmalıdır. Genel Müdürlüğün
getireceği ilave yükümlülükleri hepsi (yakın zamanlı ekosistem değerlendirme raporu
gibi) yerine getirilmelidir.
(*): Bırakılacak asgari su miktarı her bir durum için ayrı ayrı değerlendirilmelidir ve kümülatif etkiler (mansaptaki mevcut ve/veya planlanan baĢka kullanımlar)
dikkate alınmalıdır.
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ĠZLEME PLANI

AĢama/Konu

Nasıl
(Parametre nasıl
izlenecek?)

Ne
(Ġzlenecek parametre ne?)

Nerede
(Parametre nerede
izlenecek?)

Arazi
açma
iĢleminden çıkan
bitki
örtüsünün
bertarafı

Bitki örtüsü artıkları ve bertaraf
uygulamaları

Bitki örtüsü bertaraf
ve/veya depolama
sahası

Görsel

TitreĢimler
(patlatmadan
kaynaklanan)

Kullanılan patlatıcı
asgari düzeyde mi?

Proje sahası

Görsel

Ne Zaman
(Sıklık derecesini
belirtiniz / ya da
sürekli mi?)

ĠnĢaat

miktarları

Yerel nüfusa yeterli uyarı yapıldı
mı?
Patlatma zamanları yerel türlerin
üreme dönemlerinden kaçınılacak
Ģekilde seçildi mi?

Anket/AraĢtırma
Nüfus
merkezleri
yakınında

Üç ayda bir; uygun
olmayan
uygulamaların tespit
edilmesi halinde daha
sık (örneğin haftalık)
Patlatma
iĢlemi
baĢlamadan önce
Patlatma
iĢlemi
baĢlamadan önce

Ġlk patlatma sonrası
Kritik yaĢam
alanlarına ve
koruma alanlarına
müdahale

Korunan veya
tehlike altındaki
balıklar ve

Su tutma alanı kritik yaĢam
alanlarını etkiliyor mu?
Proje sahası ve saha dıĢı alanlar
hassas alanlardan en az 100 m.
uzakta mı?
Proje tasarımında balıkların göçü
ve koruma altındaki veya nesli
tehdit altındaki balık türlerinin

Yerel türlerin yaĢam
alanları
Proje sahası (su
tutma alanları dahil)

Ekolojik araĢtırma
Görsel
/Anket/AraĢtırma

Proje sahasının yeri,
saha dıĢı yerler

ĠnĢaat öncesinde, ön
proje sonrasında
Görsel/Anket/
AraĢtırma
Görsel/Anket/
AraĢtırma

Proje sahası
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ĠnĢaat öncesinde, ön
proje sonrasında

ĠnĢaat öncesinde, ön
proje sonrasında

Sorumluluk

balıkların göç,
üreme ve beslenme
özellikleri

yok olmasının veya değiĢikliğe
maruz bırakılmasını önlenme ile
ilgili yeterli hüküm var mı?

ĠĢletme
Çökelme
Nehir kıyılarının
erozyonu

Orman koruma önlemleri yeterli
mi? Sahaya özgü ÇYP’de
açıklanmıĢ mı?
Nehir kenarı koruma sisteminin
kurulumu - Sahaya özgü ÇYP’de
açıklanmıĢ mı?

Memba havzası

Görsel/Anket/
AraĢtırma

Üç ayda bir

Baraj
sahasının
memba ve mansap
yönündeki
nehir
kıyıları

Görsel/Anket/
AraĢtırma

Baraj
inĢaatı
tamamlandıktan
sonra

Erozyon düzeyleri

Memba
yönündeki su
kalitesi
değiĢiklikleri
(dolgu sırasında)

BOD5/COD, pH, DO, askıda katı
maddeler

En az üç noktada
(kıyılarda ve nehir
ortasında) ve en az
üç derinlikte

Mansap yönünde
su kullanımı

Mansap su mevcudiyeti
Sahaya özgü ÇYP’de açıklanmıĢ
mı?

Mansap tüketicileri

Balıklar ve
balıkların göç,
üreme ve beslenme
düzenleri

Balıklarda ve balıkların göç,
üreme ve beslenme düzenlerinde
önemli
veya
öngörülmeyen
değiĢiklik var mı?

Baraj membaı
mansabı

ve

Biyolojik
ve
kimyasal
(permanganat
veya
kromat)
oksidasyon testi,
DO
ölçer,
bulanıklık
Anket/AraĢtırma

Anket/AraĢtırma

* Yüklenicinin sorumluluğunda olduğu belirtilen maddeler ihale dokümanlarında belirtilir.
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Yıllık olarak, yağıĢlı
mevsim
öncesinde/sonrasında
Dolgu
iĢlemi
sırasında en az üç kez
(baĢlangıca
yakın,
ortada
ve
tamamlanmaya
yakın)
Baraj faaliyeti istikrar
kazandıktan
sonra,
daha sonra eğer sorun
yoksa üç yıl boyunca
yıllık olarak
Baraj faaliyeti istikrar
kazandıktan
sonra,
daha sonra eğer sorun
yoksa üç yıl boyunca
yıllık olarak



BĠYOKÜTLEDEN ELEKTRĠK VEYA ISI ÜRETĠMĠ
ETKĠ AZALTMA PLANI
AĢama
Konu
Tasarım
Kritik yaĢam
alanlarına ve koruma
alanlarına müdahale
Ġletim hatlarının
konumlandırılması
Soğutma suyu deĢarjı
ve ekolojik etkileri

Soğutma suyu tedariki
/ çatıĢan kullanımlar

ĠnĢaat

Gürültü
(elektrik santralinden
kaynaklanan)
Elektrik santralinin
konumlandırılması
(hassas alıcı
ortamlardan, özellikle
de insan
yerleĢimlerinden
kaçınılması)

Etki Azaltma Önlemi
Barajda tutulan suyun kritik alanları su altında bırakmadığının veya
spesifik saha için tespit edilen endiĢe kaynağı türler tarafından
kullanılamaz hale getirmediğinin doğrulanması
Özellikle koruma alanları olmak üzere göçmen veya yerel kuĢların
güzergahlarından kaçınılması (örneğin Ramsar sahaları)
Soğutma suyu deĢarj sisteminin, termik baca gazının kritik (örneğin
üreme/beslenme) alanlara ulaĢmayacak Ģekilde tasarlanması; daha hızlı
yayılım için çok portlu difüzör düĢünülmesi veya soğutma kulesi
düĢünülmesi, ya da soğutma suyunun ekolojik etkilerinin çok riskli
olması halinde kuru soğutma düĢünülmesi
Mevcut su kaynağı kullanımı ile en az çatıĢan soğutma suyu kaynağını
seçmek için küçük bir çalıĢma yapılması
Türbinlerin ve/veya ilgili döner ekipmanların uluslararası standartları
karĢılayacak Ģekilde tasarlanması (1 metre mesafede ~80 db).
1 km’lik bir alan içerisinde herhangi bir hassas alıcı ortamın
olmadığını teyit etmek için alanda araĢtırma yapılması
Yerel arazi kullanım planlarının kontrol edilmesi
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Sorumluluk*

Biyokütle depolama
tesisinin yeri ve iletim
hattı güzergahının
belirlenmesi

Kritik
yaĢam
alanlarına ve koruma
alanlarına müdahale

Toz emisyonları
ĠĢletme

Gürültü
(elektrik santralinden)
Kül bertarafı /
yönetimi

Biyokütle depolama
tesislerinde
yangın/patlama riski

Depolama Tesisi
 Nüfus merkezlerinden en az 1 km mesafede konumlandırılması
Ġletim Hattı
 mümkün olduğunca mevcut yok haklarının kullanılması
 Özellikle koruma alanları olmak üzere göçmen veya yerel kuĢların
güzergahlarından kaçınılması (örneğin Ramsar sahaları)
 Hat yapımı sırasında tüm genel inĢaat ÇYP etki azaltma
önlemlerinin uygulanması
EriĢim yolu güzergahının ve inĢaat Ģantiyelerinin yerinin kritik
alanlardan kaçınılacak Ģekilde (en az 100 metre uzaklıkta) seçilmesi - sahaya özgü ÇYP’de açıklanmalıdır
ĠnĢaat çalıĢmalarına iliĢkin takvimin kritik göç veya üreme
dönemlerinden kaçınılacak Ģekilde belirlenmesi
Yüksek verimlilik düzeyine sahip (>99+) toz giderme sistemlerinin
kullanılması: baghouse filtre veya elektrofiltre
Gerekli olduğunda ekipmanlar sağlam yalıtımlı binalara yerleĢtirilecek,
ve/veya gürültülü ekipmanların gürültüsünü emmek için
ağaçlar/fundalar dikilecek.
Külü gübre desteği olarak kullanabilecek olası tüketiciler olarak yerel
çiftçiler arasında araĢtırma yapılması
Fazla külün onaylı bir sahada biriktirilmesi veya sızıntı sularının
yeraltı sularını kirletmesini önlemek için geçirimsiz malzeme (örneğin
kil) ile yalıtılmıĢ bir bertaraf sahasının yapılması. AkıĢ kirliliğinin
önlenmesi için sahanın üstünün kaplanması (özellikle yağıĢlı
mevsimlerde) - sahaya özgü ÇYP’de açıklanmalıdır
Depolama tesislerinin kolaylıkla yanabilecek (ormanlar, evler/binalar,
yakıt depolama tesisleri, vs.) alanların rüzgar altı
yönünde
konumlandırılması.
Yangına dayanıklı rüzgar siperleri ile çevrilmesi.
Ġtfaiye personeli ve araçları için kolay eriĢim sağlanması
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Trafik hareketleri /
trafik güvenliği

Köy yollarında biyokütle teslimatı yapan kamyonların hızının 25 km/s
ile sınırlanması (veya yasal hız sınırı daha düĢük ise, yasal hız sınırı) –
özellikle köylerden, pazar alanlarından, okul alanlarından, oyun
sahalarından, vs. geçerken.
Gerekli günlük sefer sayısını en aza indirmek için, teslimat
güzergahlarına uygun olacak Ģekilde mümkün olan en büyük kamyon
büyüklüğünün seçilmesi
Mümkün olduğunca gece kamyon trafiğinin en aza indirilmesi

Nakliye sırasında toz
emisyonu

Kamyoncuların vardiya süresinin sekiz saat ile sınırlandırılması.
Vardiya sırasında alkollü içecek tüketimi kesinlikle yasaktır ve iĢten
çıkarma ve/veya cezai iĢlem sebebidir.
Biyokütle teslimat kamyonlarının üstünün kapatılması veya yükün su
ile ıslatılması

ĠZLEME PLANI
AĢama/Konu

Nasıl
(Parametre
nasıl
izlenecek?)

Ne
(Ġzlenecek
parametre ne?)

Nerede
(Parametre nerede
izlenecek?)

Ne Zaman
(Sıklık derecesini belirtiniz / ya
da sürekli mi?)

Önerilen santral
yerinin mevcut
veya planlanan
nüfus
merkezlerinden
kaçınması?

Santral sahası ve
çevresindeki
1
km’lik alan

Görsel

ĠnĢaata baĢlamadan önce

Biyokütle
depolama
tesisinin yeri

Depolama tesisi ve
çevresindeki
1
km’lik alan

Planların ve
iletim hattı
güzergahının
görsel

ĠnĢaata baĢlamadan önce

ĠnĢaat
Elektrik santralinin
konumlandırılması
(özellikle insan
yerleĢimleri olmak
üzere hassas alıcı
ortamlardan
kaçınılması)
Biyokütle depolama
tesisinin yeri ve iletim
hattı güzergahının
belirlenmesi
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Sorumluluk

Güzergah
seçiminde yeni
yapılara
müdahalenin,
ağaç kesiminin,
verimli toprak
kullanımının, vs.
minimal düzeyde
tutulması
gözetilmiĢ mi?

III.

Ġletim hattı
güzergahı

incelemesi;
depolama
tesisine ve
iletim hattı
güzergahına
saha ziyareti

Proje sahası

Görsel/Anket/
AraĢtırma

Göçmen kuĢ
rotalarından,
Ramsar
sahalarından, vs.
kaçınılmıĢ mı?

Kritik yaĢam alanlarına
ve koruma alanlarına
müdahale

Genel inĢaat
ÇYP önlemleri
uygulanmıĢ mı?
Santral
sahası
kritik
yaĢam
alanlarını
etkiliyor mu?
Proje sahası ve
saha dıĢı alanları
kritik alanlardan
en az 100 m.
uzak mı?
ĠnĢaat
takviminde kritik
göç
ve/veya
üreme
dönemlerinden
kaçınılmıĢ mı?

Proje sahası, saha
dıĢı alanlar

Görsel/Anket/
AraĢtırma

Kritik yaĢam
alanlarının yerleri

ĠnĢaattan önce, ön projeden
sonra

ĠnĢaattan önce, ön projeden
sonra

ĠnĢaattan önce, ön projeden
sonra
Görsel/Anket/
AraĢtırma
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ĠĢletme
Toz emisyonları

Gürültü
(elektrik santralinden
kaynaklanan)

Kül bertarafı /
yönetimi

Soğutma suyu tedariki
/ çatıĢan kullanımlar

Soğutma suyu deĢarjı
ve ekolojik etkileri

Baca gazı toz
konsantrasyonu

Bacagazı
kanalı
bacanın en üstüne
yakın yerde mi

Opaklık veya
gravimetrik

Gürültü
düzeyleri

Santralde
yakınında

dB[a] ölçer

Ses emici
önlemler alınmıĢ
mı?
((yerleĢtirme,
ağaç dikme, ses
bariyerleri, vs.)
Çiftçiler arasında
kullanım
derecesi

veya

En yakın nüfus
merkezleri
(özellikle
Ģikayetçiler varsa)

Görsel

Yerel çiftlikler

Anket/
AraĢtırma

Bertaraf sahası
tasarımında
sızdırmazlık
yalıtımı ve
örtüleme var mı?

Bertaraf sahası

Yeraltı suyu
kalitesi (fenol, iz
metaller)
Yerel su
kaynakları
kullanım
özelliklerinde
değiĢiklik
DeĢarj çıkıĢ
sıcaklığı, termik

Bertaraf sahasının
altı

Görsel

Santral istikrarlı iĢletmeye
geçtikten sonra, daha sonra her
üç ayda bir veya yakıt
tüketiminde değiĢiklik
olduğunda
Üç ayda bir, veya yerel nüfus
tarafından herhangi bir Ģikayette
bulunulduğunda hemen

Yıllık

Kül bertaraf iĢlemi baĢlamadan
önce

Yerel su
kullanıcıları

Spektrometri,
atomik emilim
Anket/
AraĢtırma

Yıllık; standartların aĢılması ve
telafi önlemlerinin alınması
halinde daha sık
Birinci iĢletme yılının sonunda;
olumsuz çatıĢan durumların
ortaya çıkması halinde yıllık
olarak

Alıcı su ortamı

Termometrik

Ġki yıl boyunca yıllık olarak; bir
kez yapıĢsız mevsimde, bir kez
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baca dumanının
alanı ve Ģekli
öngörülere
uygun mu?

Biyokütle depolama
tesislerinde
yangın/patlama riski

Ekolojik etkiler
(balıkların
beslenme, üreme
ve göç
düzenlerinde
değiĢiklik, bentik
kolonilerin tahrip
edilmesi, sucul
ortam bitki
örtüsünün tahrip
edilmesi, vs.)
Depolama tesisleri Biyokütle
kolaylıkla
depolama tesisi
yanabilecek
sahası ve çevresi
(ormanlar,
evler/binalar, yakıt
depolama tesisleri,
vs.) alanların
rüzgar altı
yönünde
konumlandırılmıĢ
mı?

yağıĢlı mevsimde.
Öngörülerin doğrulanmaması
halinde daha sık.

Ekolojik
araĢtırma

Görsel
araĢtırma

Tesis yangına
dayanıklı rüzgar
siperleri ile
çevrilmiĢ mi
(örneğin beton
duvar)?
Ġtfaiye personeli
ve araçları için
kolay eriĢim
sağlanmıĢ mı?

60

Ekolojik etkilerin tespit edilmesi
ile birlikte telafi edici önlemler
alınır

Depolama tesisinin kullanımına
izin verilmeden önce

Trafik hareketleri /
trafik güvenliği

Nakliye sırasında toz
emisyonu



Kamyon hızı

Teslimat güzergahı
boyunca, özellikle
nüfus
merkezlerinde
(özellikle
çocukların
toplandıkları
yerlerde)

Görsel veya
yerel emniyet
yetkilileri ile
yapılan
düzenlemeler

Günlük, rastgele zamanlarda

Kamyon
kapasitesi

Santral giriĢ
kapısında

Görsel

Aylık

Kamyon teslimat
çizelgesi

Santral giriĢ
kapısında

Görsel

Aylık

ĠĢçi vardiyaları

Santral giriĢ
kapısında

Görsel

Aylık

Kamyon
yükünün üstü
kapatılıyor mu?
veya su ile
ıslatılıyor mu?

Santral giriĢ
kapısında

Görsel

Haftalık; ihlal gözlenmemesi
halinde aylığa düĢürülebilir

RÜZGAR SANTRALĠ

Rüzgar santrallerinin sahalarının konumlandırılması en önemli konudur ve hazırlanacak olan ÇYP’nin proje sahası bölümünde iyi bir
Ģekilde tartıĢılmalıdır. AĢağıdaki tablolar potansiyel etki azaltma önlemlerini ve izleme uygulamalarını göstermektedir ve ancak
projenin saha seçim aĢamasında riskin en aza indirilmesi halinde faydalı olabilir. Saha seçimi konusu, ÇYP’de aĢağıdaki hususlara
özel önem verilerek tartıĢılmalıdır (göçmen ve yerel kuĢların uçuĢ güzergahlarından ve düzenlerinden kaçınılması, özellikle Ramsar
alanları olmak üzere koruma altındaki alanların dikkate alınması, manzara ve estetik değerlerin dikkate alınması, turizm üzerinde
olabilecek olumsuz etkilerin önlenmesi, orman alanlarından kaçınılması).
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ETKĠ AZALTMA PLANI
AĢama
Konu
Tasarım
ĠnĢaat

ve

Kritik yaĢam alanlarına
veya koruma alanlarına
müdahale (türbin
temelinin ayak izi
normal olarak
önemsizdir, ancak
servis yolları daha
önemli olabilir.)

Etki Azaltma Önlemi

Sorumluluk*

En iyi inĢaat uygulamalarına uyulması: yol hakkı güzergahı, erozyon
kontrolü, bozulan bitki örtüsünün yeniden ağaçlandırılması, vs.
Proje sahası, iletim hattı güzergahı, eriĢim yolu güzergahı, inĢaat
Ģantiyesi yeri hassas alanlardan (konut dıĢı) en az 100 metre uzak olacak
Ģekilde seçilecektir.
Hassas mevsimlerde inĢaat çalıĢmalarından kaçınılması (göç, üreme
mevsimi, vs.)
Türbinlerin yerleĢim planının dikkatli bir Ģekilde hazırlanarak kuĢ
koruma alanlarından, göç yollarından veya ornitolojik açıdan değerli
diğer alanlardan kaçınılması. Mümkünse türbin yoğunluğunun
azaltılması.
Elektrik hatlarının veya koruma tellerinin iĢaretlenmesi, tüneklemeyi
önleyici araçların kurulması veya kuĢları mümkün olan en güvenli
yerlerde yuvalanmasını sağlayacak yuva platformlarının kurulması, vs.
Kulelerin uçuĢ yollarını engellemeyecek kadar alçaklıkta tasarlanması.

ĠĢletme

Gürültü (türbinlerden
kaynaklanan)

Türbinlerin ve/veya ilgili döner ekipmanların uluslararası standartlara
uygun olarak tasarlanması
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KuĢ ölümleri

Türbinlerin yerinin ve mekansal düzenlemelerinin, yerleĢik veya göçmen
kuĢ türlerinin maruz kalabileceği riskleri azaltmaya yönelik önlemler ve
faktörler dikkate alınarak tasarlanması (örneğin doğrusal düzenlemelerin
kararlaĢtırılması - türbin hattının ana göç yönüne paralel olması –
yerleĢim planı düzenlemeleri (türbin öbekleri arasında türbinsiz
koridorların bırakılması)
Kanatlar üzerine çarpmayı
sistemlerinin kurulması.
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önleyici

ıĢıklandırma

ve

iĢaretleme

ĠZLEME PLANI
AĢama/Konu

Ne
(Ġzlenecek
parametre ne?)

Nerede
(Parametre nerede
izlenecek?)

Nasıl
(Parametre nasıl
izlenecek?)

Ne Zaman
(Sıklık derecesini
belirtiniz / ya da sürekli
mi?)

ĠnĢaat

Kritik yaĢam
alanlarına veya
koruma alanlarına
müdahale

Proje sahası ve
saha dıĢı alanlar
hassas alanlardan
en az 100 metre
uzaklıkta mı?
Hassas
mevsimlerde
inĢaat
çalıĢmalarından
kaçınılıyor mu
(göç, üreme
mevsimi, vs.)?
Elektrik hatları
ve koruma telleri
iĢaretlenmiĢ mi?
Tüneklemeyi
önleyici araçlar
veya kuĢların
baĢka yerde
yuvalanmasını
sağlayacak yuva
platformları
kurulmuĢ mu?

Proje sahası, saha
dıĢı yerler

Görsel/araĢtırma

ĠnĢaattan önce, ön
projeden sonra

Proje sahası

Görsel

Gerekirse hassas
mevsimlerde

Proje sahası, saha
dıĢı yerler

Görsel

ĠnĢaattan önce, ön
projeden sonra
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Sorumluluk

Kuleler kuĢ
uçuĢlarına izin
verecek Ģekilde
tasarlanmıĢ mı?

Proje sahası

Görsel

ĠnĢaattan önce, ön proje
sırasında

Gürültü
(rüzgar türbinlerinden)

Yer seviyesinde
gürültü

Db metre

Üç ayda bir veya yerel
grupların Ģikayette
bulunması halinde

KuĢ ölümleri

Bulunan ölü
kuĢların türü

Rüzgar makinesi
temelinin
çevresindeki 10
metrelik alan
içerisinde veya
yere nüfus
merkezlerinde
Her bir rüzgar
türbininin
sahasında

Görsel

Üç ayda bir; en az iki
yıl boyunca (bir sorun
tespit edilmediği
varsayımıyla)

ĠĢletme
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GÜNEġ ENERJĠSĠ
ETKĠ AZALTMA PLANI
Çevresel Sorun

Etki Azaltma Önlemi

Uygulama
Sorumluluğu

Geri dönüĢüm için hurdacıya satılması

GüneĢ
tüketicisi

ĠġLETME
KullanıĢmıĢ pil, kurĢun ve asit atıklarının bertarafı

enerjisi

ĠZLEME PLANI
Ġzleme
Parametresi

Ölçüm Tekniği

Ġzleme Yeri

Ġzleme Sıklığı

Gözlem

Tüketici yerinde

Yılda iki kez

ĠġLETME
Bertaraf
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Ġzleme Sorumluluğu



JEOTERMAL ENERJĠ
ETKĠ AZALTMA PLANI
AĢama
Konu
Kuyu sondajından çıkan katı ve sıvı
atıklar (sondaj çamuru ve parçaları)

Etki Azaltma Önlemi
Parçaların ayrılması, yıkanması ve sondaj çamurunun tekrar kullanılması
Yıkama suyunun çökeltilmesi, çamurun belediye veya Ġl yetkilileri
tarafından kabul edilen bir atık depolama sahasına gönderilmesi, suyun
tekrar çamur ikmalinde kullanılması, fazla suyun bileĢim ve atık su
standartlarına göre arıtılması ve deĢarj edilmesi
Sondaj parçalarının belediye veya Ġl yetkilileri tarafından kabul edilen
bir atık depolama sahasına gönderilmesi

ĠnĢaat

Sondaj iĢlemi sırasında yeraltı suyu
kirlenmesi
Jeotermal suyun ve çözünen
gazların sondaj sırasında yüzeye
çıkması
Yüzeyde boru hattı yapımı sırasında
trafikte aksama (ısı iletimi/dağıtımı
için)
Arama ve geliĢtirme çalıĢmaları
sırasında sondaj ekipmanlarının
hareketleri sebebiyle toprak, bitki
örtüsü ve yol yüzeylerinin zarar
görmesi

Mümkün olduğunca su bazlı sondaj çamurlarının kullanılması, petrol
bazlı çamurlardan kaçınılması
Sondaj deliğinde harç/çimento ile yerine tutturulan çelik yuvaların
kullanılması
Sondaj sırasında kuyuya özel bir çamur katmanının yerleĢtirilmesi
Belediye yetkilileri tarafından incelenip onaylanacak bir trafik yönetim
planının hazırlanması (polis, itfaiye, karayolu trafik ve güvenlik daireleri)
Mümkün olduğunca mevcut yolların kullanılması, veya sondaj
ekipmanlarının ağırlığına dayanabilmek için güçlendirilmiĢ iyi
tanımlanmıĢ eriĢim yollarının oluĢturulması
Sondaj çalıĢması tamamlandıktan sonra arazinin eski haline getirilmesi
Yol yapım çalıĢmalarının ve arama amaçlı sondaj çalıĢmalarının, tarımsal
faaliyetlerin en az düzeyde olduğu yetiĢtirme yapılmayan dönemlerde
gerçekleĢtirilmesi (hasadın, ekimin, vs. yapılmadığı dönemlerde)
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Sorumluluk*

Yüzey boru hattı yapımı sırasında
doğal yaĢam alanlarının tahrip
olması
Çıkarma veya yeniden enjeksiyon
kuyusunun konumlandırılması
sebebiyle doğal yaĢam alanlarının
tahrip edilmesi
ĠnĢaat iĢçilerinin katı atıkları
Üretim testi sırasında jeotermal
suların kazaen yüzey sularına
deĢarjı
Gürültü

Toz
Kültürel varlıklar

Boru hattı güzergah belirleme çalıĢmaları kapsamında ekolojik etüt
gerçekleĢtirilmesi. Önemli doğal yaĢam alanlarına müdahaleden
kaçınılması, veya doğal göç düzenlerine müdahale edilmemesi veya
engellenmemesi
Kuyuların mümkün olduğunca önemli doğal yaĢam alanlarından
kaçınılacak Ģekilde konumlandırılması veya doğal göç düzenlerinin
rahatsız edilmemesi/engellenmemesi
Atıkların (çöp, hurda inĢaat malzemeleri, vs.) belediye tarafından
onaylanan sahalara atılması veya belediye yetkilileri ile çöplerin alınması
için gerekli düzenlemelerin yapılması
Test üretimi aĢamasında jeotermal suların toplanması için bir kabarma
tankının veya uygun Ģekilde yalıtılmıĢ su depolama havuzunun kurulması
ĠnĢaat çalıĢmaları sadece gündüz saatlerinde gerçekleĢtirilecek (örneğin
sabah 07:00 ile akĢam 17:00 arası). AkĢam saatlerinde inĢaat
çalıĢmalarının yapılması gerektiğinde, etkilenecek yerel halk en az bir
hafta önceden bilgilendirilecek. Yoğun gece çalıĢmasının öngörülmesi
halinde inĢaat alanının çevresine ses bariyerleri kurulacak.
Önemli doğal yaĢam alanlarına rahatsızlık verme veya yaĢam
döngülerine zarar verme ihtimalinin olduğu hallerde inĢaat sahalarının
çevresine gürültü bariyerleri kurulacak.
Özellikle kuru ve rüzgarlı koĢullarda tozlu inĢaat sahalarına ve eriĢim
yollarına su püskürtülmesi
Kuyu sahalarının ve inĢaat güzergahlarının konumlandırılmasında,
belediye, il, ulusal veya uluslararası kanun, yönetmelik veya anlaĢmalarla
resmi olarak korunan bilinen alanlardan, sahalardan ve yapılardan
kaçınılması
Rastlantısal bulgularda, tüm çalıĢmalar durdurulacak ve sorumlu
kurumlar ile irtibat kurulacak. Ġlgili yeri veya yapıyı korumak için gerekli
tüm önlemler düzenlenecek. Resmi bildirim alınıncaya kadar hiçbir iĢ
tekrar baĢlatılmayacak.
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ĠĢletme

Üretim sularının kazaen sızması

Kuyu baĢlarının güvenlik faktörü en az 2 olacak bir basınca göre
tasarlanması.
Tesislerin, sızıntılar ve deĢarjlar yalıtılmıĢ bir tutma havuzunda veya
deposunda toplanacak Ģekilde tasarlanması.

Gürültü
ÇözünmüĢ hidrojen sülfit gazının
salınımı

Soğutulan jeotermal sıvı
akıĢlarından kaynaklanan su kirliliği

ĠĢçi sağlığı ve iĢ güvenliği –hidrojen
sülfit (H2S)maruz kalma

Kuyu baĢı (üretim ve yeniden enjeksiyon) iĢletme basıncının sürekli
olarak ölçülmesi.
Üretim pompası ve yeniden enjeksiyon pompası gürültü seviyelerinin 1
metrede belirlenmesi
Hidrojen sülfit düzeylerinin yüksek olması halinde, H2S’nin toplanması
veya basit bir Ģekilde yakılması için yüksek bacaların, sıvı faz
temizleyicilerin veya gaz emicilerin kullanılması (kükürt dioksit emisyon
standartları aĢılmayacak Ģekilde; aksi takdirde baca gazı kükürt giderme
sistemleri düĢünülmelidir)
Mümkün olduğunda kullanılan jeotermal sıvıların geri enjekte edilmesi.
Yeraltı su kaynaklarının kirlenmesini önlemek için sızdırmaz kuyu
yuvalarının kullanılması.
Geri enjeksiyonun mümkün olmaması halinde, jeotermal sıvıların
yalıtımlı havuzda toplanması ve deĢarj edilmeden önce arıtılması. Çoğu
kirletici iz metal veya inorganik katyon/anyon olabileceği için, fizikselkimyasal arıtma uygulanmalıdır (çökeltme, pıhtılaĢtırma, iyon değiĢimi,
ters ozmos, elektrodiyaliz, vs.)
Kaçak ihtimali olabilecek yerlere H2S tespit sistemlerinin kurulması (H2S
havadan daha ağır olduğu için detektörler nefes seviyesinde olmalıdır)
Onaylı bir acil durum planının geliĢtirilmesi ve bunun yerel sağlık
kurumlarına, polis ve itfaiye teĢkilatlarına, vs. dağıtılması.
Kapalı tesis mekanlarının yeterli havalandırma sağlanacak Ģekilde
tasarlanması.
ĠĢçilere H2S’nin tehlikeleri ile ilgili eğitim verilmesi (hidrojen siyanürün
sadece yarısı kadar zehirlidir –ancak bu gaz fazında oldukça ölümcül
olmasına yol açmaktadır.)
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ĠZLEME PLANI
AĢama

Ne
(Ġzlenecek parametre ne?)

ĠnĢaat

Parçalar ayrılıyor mu, yıkanıyor mu ve
sondaj çamuru tekrar kullanılıyor mu?
Yıkama suyu çökeltil,yor mu, çamur
belediye veya Ġl yetkilileri tarafından
kabul edilen bir atık depolama sahasına
gönderiliyor mu?
Su tekrar çamur ikmalinde kullanılıyor
mu, fazla su bileĢim ve atık su
standartlarına göre arıtılıp deĢarj ediliyor
mu?

Nasıl
(Parametre nasıl
izlenecek?)

Nerede
(Parametre
nerede
izlenecek?)
Kuyu sondaj
sahası
Çamur yeniden
sirkülasyon
sistemi
Çamur ikmal ve
yeniden
sirkülasyon
sistemi

Görsel

Ne Zaman
(Sıklık derecesini
belirtiniz / ya da sürekli
mi?)
Sondaj baĢladığında

Görsel

Sondaj baĢladığında

Görsel

Haftalık; sondaj
baĢladıktan sonra

Görsel

Aylık; sondaj
baĢladıktan sonra

Sondaj parçaları belediye veya Ġl
yetkilileri tarafından kabul edilen bir atık
depolama sahasına gönderiliyor mu?

Atık depolama
sahası

Su bazlı sondaj çamuru kullanılıyor mu?

Görsel

Sondaj baĢlamadan
önce

Sondaj deliklerinde çelik yuvalar
kullanılıyor mu?

Kuyu sondaj
sahası
Kuyu sondaj
sahası

Görsel

Sondaj sırasında günlük

Sondaj delikleri harç/beton ile yerine
tutturuluyor mu?

Kuyu sondaj
sahası

Görsel

Sondaj sırasında günlük

Yeraltı suyu iz metal içeriği, Cl-, SO4,
vs. düzeyleri

Atomik emilim (iz
metaller), spektroskopi
veya ıslak yöntemler
(anyonlar)
Görsel

Her iki haftada bir veya
aylık

Sondaj sırasında kuyuya özel bir çamur
katmanı yerleĢtirildi mi

Kuyu sondaj
sahasının
yakınındaki
birkaç yer
Kuyu sondaj
sahası

Jeotermal sular ve çözünmüĢ gazlar
yüzeye çıkıyor mu?
Bir trafik yönetim planı hazırlanmıĢ ve

Kuyu sondaj
sahası
Belediye

Görsel ve H2S
monitörleri
Görsel

Haftalık ve sürekli
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Haftalık

ĠnĢat

veya

sondaj

Sorumluluk

Belediye yetkilileri tarafından
onaylanmıĢ mı (polis, itfaiye, karayolu
trafiği güvenlik daireleri)?
Plandaki tavsiyeler uygulanıyor mu
(örneğin yol blokları, uyarı iĢaretleri,
alternatif güzergah iĢaretleri, vs.)?
Toprak ve bitki örtüsü hasarı

Mümkün olduğunca mevcut yollar
kullanılıyor mu , veya sondaj
ekipmanlarının ağırlığına dayanabilmek
için güçlendirilmiĢ iyi tanımlanmıĢ
eriĢim yolları oluĢturulmuĢ mu?
Sondaj çalıĢması tamamlandıktan sonra
arazinin eski haline getirilmiĢ mi?
Yol yapım çalıĢmaları ve arama amaçlı
sondaj çalıĢmaları, yerel halkın tarımsal
üretiminde en az kayba yol açacak
dönemlerde gerçekleĢtiriliyor mu?
Boru hattı güzergah belirleme
çalıĢmaları kapsamında ekolojik etüt
gerçekleĢtirilmiĢ mi?
Önemli doğal yaĢam alanlarına
müdahaleden kaçınılmıĢ mı, veya doğal
göç düzenlerine müdahale edilmemesi
veya engellenmemesi için önlem
alınmıĢ mı?
Yüzey boru hattı yapımı sırasında doğal
yaĢam alanları tahrip edilmiĢ mi veya
rahatsızlık verilmiĢ mi?

baĢlamadan önce

ofisleri
ĠnĢaat ve sondaj
sahalarının
yakınındaki
yollar
ĠnĢat sahasında
ve eriĢim yolları
boyunca

Görsel

Ayda iki kez

Görsel

Haftalık

EriĢim yolu
güzergahı
boyunca

Görsel

ĠnĢaat veya sondaj
çalıĢmaları baĢlamadan
önce

ĠnĢaat veya
sondaj
sahasında ve
eriĢim yolları
boyunca

Görsel

Yerel
çiftliklerde

Görsel

Önerilen boru
hattı ve eriĢim
yolu güzergahı
boyunca
Önerilen boru
hattı ve eriĢim
yolu güzergahı
boyunca

Görsel

Boru hattı tasarımı
sırasında, inĢaat
çalıĢmaları baĢlamadan
önce

Görsel

Boru hattı tasarımı
sırasında, inĢaat
çalıĢmaları baĢlamadan
önce

Saha ekologu

Boru hattı yapım
çalıĢmaları sırasında

Saha ekologu

Önerilen boru
hattı ve eriĢim
yolu güzergahı
boyunca

Görsel
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Kuyu sahasında inĢaat
ve sondaj çalıĢmaları
tamamlandıktan sonra
Yüksek tarımsal
faaliyet dönemlerinde

Saha ekologu

Kuyuların mümkün olduğunca önemli
doğal yaĢam alanlarından kaçınılacak
veya doğal göç düzenleri rahatsız
edilmeyecek/engellenmeyecek Ģekilde
konumlandırılmıĢ mı?

Çıkarma ve
yeniden
enjeksiyon
kuyularında ve
yakınında

Görsel

Uygun olmayan kuyu yeri sebebiyle
çıkarma veya yeniden enjeksiyon
faaliyetleri doğal yaĢam alanlarına zarar
veriyor mu?

Çıkarma ve
yeniden
enjeksiyon
kuyularında ve
yakınında
Belediyenin
onayladığı atık
sahasında veya
inĢaat iĢçileri ve
inĢat Ģantiyesi
geçici atık
depolama
sahasında
(belediye
tarafından
alınmayı
beklediği)
Üretim
kuyusunda veya
yakınında

Görsel

Atıklar (çöp, hurda inĢaat malzemeleri,
vs.) belediye tarafından onaylanan
sahalara atılıyor mu veya belediye
yetkilileri ile çöplerin alınması için
gerekli düzenlemeler yapılmıĢ mı?

Test üretimi aĢamasında
jeotermal
suların toplanması için bir kabarma tankı
veya uygun Ģekilde yalıtılmıĢ su
depolama havuzu kurulmuĢ mu?
Düzgün Ģekilde çalıĢıyor mu?

Üretim
kuyusunda veya
yakınında;
kabarma
tankının veya
toplama
havuzunun
olduğu yerde
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Kuyu yerinin seçimi
sırasında, sondaj
çalıĢmaları baĢlamadan
önce

Saha ekologu
Kuyu sondajı sırasında

Görsel

Haftalık

Görsel

Bir kez, test
üretiminden önce

Görsel

Saha ekologu

Haftalık, test üretimi
sırasında veya kazaen
sızıntı halinde

ĠnĢaat çalıĢmaları belirlenen saatler
arasında gerçekleĢtiriliyor mu (örneğin
07:00 ile 19:00 arası)?

ĠnĢaat veya
sondaj
sahasında ve
yakınında

ĠĢitsel, yerel halk ile
görüĢmeler

AkĢam saatlerinde inĢaat çalıĢmalarının
yapılması gerektiğinde, etkilenecek yerel
halk en az bir hafta önceden
bilgilendiriliyor mu?

Yerel yerleĢim
alanları

ĠĢitsel, yerel halk ile
görüĢmeler

Yoğun gece çalıĢmasının gerektiği
hallerde inĢaat alanının çevresine ses
bariyerleri kurulmuĢ mu?

ĠnĢaat ve/veya
sondaj sahası

Görsel

Önemli
doğal
yaĢam
alanlarına
rahatsızlık
verme
veya
yaĢam
döngülerine zarar verme ihtimalinin
olduğu hallerde inĢaat sahalarının
çevresine gürültü bariyerleri kurulmuĢ
mu?
Özellikle kuru ve rüzgarlı koĢullarda
tozlu inĢaat sahalarına ve eriĢim
yollarına su püskürtülüyor mu?
Kuyu sahalarının ve inĢaat
güzergahlarının konumlandırılmasında,
belediye, il, ulusal veya uluslararası
kanun, yönetmelik veya anlaĢmalarla
resmi olarak korunan bilinen alanlardan,
sahalardan ve yapılardan kaçınılmıĢ mı?

ĠnĢaat ve/veya
sondaj sahası

Görsel

ĠnĢaat alanları
ve eriĢim yolları

Görsel

ĠnĢaat merkezi
(resmi onay)

Görsel

Rastlantısal bulgu halinde, tüm
çalıĢmalar durdurularak sorumlu
kurumlar ile irtibat kurulmuĢ mu?

ĠnĢaat ve kuyu
sahaları

Görsel

Ġlgili yeri veya yapıyı korumak için
gerekli tüm önlemler alınmıĢ mı?

ĠnĢaat ve kuyu
sahaları

Görsel
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Haftalık; tozlu ve
rüzgarlı koĢullarda daha
sık

ĠĢletme

ÇalıĢma durdurulup ancak resmi tebligat
alındıktan sonra tekrar baĢlatılmıĢ mı?
Kuyu baĢları güvenlik faktörü en az 2
olacak bir basınca göre tasarlanmıĢ mı?

ĠnĢaat ve kuyu
sahaları
Kuyu baĢı
tasarım raporu

Tesisler, sızıntılar ve deĢarjlar yalıtılmıĢ
bir tutma havuzunda veya deposunda
toplanacak Ģekilde tasarlanmıĢ mı?

Üretim ve
yeniden
enjeksiyon
kuyu sahaları

Kuyu baĢı (üretim ve yeniden
enjeksiyon) iĢletme basıncının sürekli
olarak ölçülmesine yönelik sistemler
kurulmuĢ mu?
1 metredeki üretim pompası ve yeniden
enjeksiyon pompası gürültü sev,yeleri

Jeotermal sıvıdaki H2S düzeylerinin
yüksek olması halinde, ortam H2S
düzeyleri nasıl kontrol ediliyor?
H2S emisyon ve ortam düzeyleri Türk
standartlarını karĢılıyor mu?
Kullanılan jeotermal sıvılar geri enjekte
ediliyor mu? Sızdırmaz kuyu yuvaları
yapılmıĢ mı.
Ġz metaller için yeraltı suyu analizi.

Görsel
Görsel

Bir kez, kuyu baĢı
inĢaatı
ve
montajı
öncesinde

Görsel

Bir
kez,
üretim
baĢlamadan önce

Kuyu baĢı

Görsel

Bir
kez,
üretim
baĢlamadan önce

Üretim
pompasından ve
yeniden
enjeksiyon
pompasından 1
metrede
Üretim kuyusu
sahası

dB[A] ölçer ile

Aylık veya yerel halka
tarafından Ģikayet
yapıldığında

Görsel

Bir kez, üretim
baĢlamadan önce

Kızılötesi veya ıslak
yöntemler

Sürekli

Görsel

Bir kez, üretim
baĢlamadan önce

Baca numunesi
ve rüzgar altı
yönündeki
ortam
Yeniden
enjeksiyon
kuyuları

Yeniden
enjeksiyon
kuyularının
çevresi

Atomik emilim,
kızılötesi spektroskopi
veya ıslak yöntemler
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Aylık, eğer bir yıl
içinde sorun yoksa
yılda iki kez; veya yerel
halk kuyu suyu kalitesi
ile ilgili Ģikayette
bulunduğunda (içme,
sulama, vs.)

Jeotermal sıvılar sızdırmaz havuza
boĢaltılıp, deĢarj edilmeden önce
arıtılıyor mu?
Ġz metaller ve inorganik
katyonlar/anyonlar için atık su analizi

Kaçak ihtimali olabilecek yerlere H2S
tespit sistemleri kurulmuĢ mu? (H2S
havadan daha ağır olduğu için
detektörler nefes seviyesinde olmalıdır)
Onaylı bir acil durum planı geliĢtirilip
yerel sağlık kurumlarına, polis ve itfaiye
teĢkilatlarına, vs. dağıtılmıĢ mı?
Havalandırma sistemi kurulmuĢ ve
çalıĢıyor mu?
ĠĢçilere H2S’nin tehlikeleri ile ilgili
eğitim verilmiĢ mi (hidrojen-siyanürün
sadece yarısı kadar zehirlidir –ancak bu
gaz fazında oldukça ölümcül olmasına
yol açmaktadır.)

Arıtma tesisi
sahasında

Görsel

Bir kez, üretim
baĢlamadan önce

Jeotermal sıvı
arıtma
tesisinden atık
su deĢarjı

Atomik emilim,
kızılötesi spektroskopi
veya ıslak yöntemler

ÇalıĢma alanıözellikle
H2S’nin
birikebileceği
yerler

Kızıl ötesi spektroskopi
veya eĢdeğeri; düzgün
çalıĢıp çalıĢmadığının
kontrolü

Aylık, eğer bir yıl
içinde sorun yoksa
yılda iki kez; veya yerel
halk kuyu suyu kalitesi
ile ilgili Ģikayette
bulunduğunda (içme,
sulama, vs.)
Haftalık

Yerel yetkili
makamların
ofislerinde

Görsel

Bir kez, üretim
baĢlamadan önce

H2S’nin
birikebileceği
iĢyeri

Görsel

Haftalık

Üretim sahası

ĠĢçiler ile görüĢme

Ġki yılda bir veya
önemli sayıda yeni, iĢçi
iĢe alındığında
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