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AB

Avrupa Birliği
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Fransız Kalkınma Bankası (Agence Francaise Developpement)

ÇED

ÇŞB

Çevresel Etki Değerlendirme (bu, halen pek çok mevzuatta
kullanımda olan eski bir terimdir; güncel durumda yerini ÇTED
almıştır)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

ÇŞİM

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

ÇTED

Çevresel ve Toplumsal Etki Değerlendirme

ÇTYP

Çevresel ve Toplumsal Yönetim Planı

EBRD

Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası

EIB

Avrupa Yatırım Bankası

Ek 1 ve Ek 2
EPDK

Türkiye ÇED Mevzuatı kapsamındaki proje adlandırmaları (ÇED
gerekliliğinin saptanması)
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

FA

Finansal Aracı (Banka)

FMO

Hollanda Kalkınma Bankası (Financieringsmaatschappij
Ontwikkelingslanden N.V.)
Uluslararası Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası

IBRD
IFC

voor

IUCN

Uluslararası Finans Şirketi (Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör
bankası)
Doğa Koruma Uluslararası Birliği

KfW

Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt fuer Wiederaufbau)

Kırmızı Veri Kitabı

Tehdit altındaki türler listesi (IUCN tarafından hazırlanmıştır)

MidSEFF

Türkiye Orta Ölçekli Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

MW

Megavat

ÖBA

Önemli Biyoçeşitlilik Alanı

ÖKA

Önemli Kuş Alanı

OP

Dünya Bankası Çalışma Politikası

PS

IFC Performans Standardı (8 tane PS vardır)

PTD

Proje Tanıtım Dosyası

TEİAŞ

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

TurSEFF

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

UFK

Uluslararası Finansal Kurum

WB

Dünya Bankası (World Bank)

1. Bu Rehberlik Notunun Amacı ve İçeriği
Bu Rehberlik Notu, küçük bir hidroelektrik enerji santralinin konumu, dolayısıyla tasarımı ve çalışmasına dair
karar alma noktasında geliştiricilere yardımcı olmayı amaçlar ve bu döküman 1-20 MW kurulu kapasiteye sahip
bir oluşum varsayılmıştır. Aşağıdakilere dair bilgiler içermektedir:
•
•

•

•
•

Yeni küçük hidroelektrik santralleri için lisans süreci
Küçük hidro enerji projelerine ilişkin Türk kanunlarının bir özeti, Uluslararası Finans Kurumları ve iki
taraflılı bankalar (örn., IFC/WM; EBRD; EIB; KfW; FMO; AFD) tarafından kullanılan AB hukuki
gerekliliklere referansla - ve Türkiye’nin AB uyum sürecinin bir parçası olarak kanunlarını AB
Direktiflerine uyumlandırması gereken ilgili AB kanunlarını kapsayan- bu projeleri ilişkin çevre hukuku
çerçevesi.
Bu gibi projelerin finanse edilmesine dair karar alma süreçlerinde Uluslararası Finansal Kurumlarının
kullandığı çevresel ve toplumsal standartlar (doğrudan finanse edilmesi veya Türkiye Finansal Aracı
bankaları tarafından yönetilen programlar aracılığıyla). Bu, projelerin çoğunun kısmî olarak – ya
doğrudan ya da fonları idare eden ve kuralları uygulamaya koyan Türkiye partner bankalar (Finansal
Kurumlar) dolayımıyla- uluslararası kalkınma bankaları (Uluslararası Finansal Kurumlar) tarafından
finanse edilmesi nedeniyle işlenmektedir.
Küçük hidroelektrik santrallerinin tasarımı, konumlandırılması, inşa edilmesi ve çalıştırılması sırasında
dikkate alınması zaruri ana çevresel ve toplumsal hususlar –bu, hukuki gereklilikler, Uluslararası Finans
Kurumları gereklilikleri, paydaş kurumlar, geçmişteki benzer kurulumların deneyimine dayanır.
Yeni bir tesisin planlamasında ve lisanslama sürecinde bu çevresel ve toplumsal meselelerin verimli bir
şekilde nasıl ele alınacağını ana hatlarıyla çizen adım-adım bir rehber

2. Kısıtlamalar ve Sorumluluk Reddi
Bu, yeni projelerin çevresel ve toplumsal taraflarına odaklanan yüksek-düzey bir rehberlik dökümanıdır. Proje
geliştirme, uygulaması ve çalışması sırasında dikkate alınması gereken ana çevresel ve toplumsal meseleleri
tarif eder. Genelleyicidir ve yasal tavsiye yerine geçmez. Yeni bir tesisin planlama, lisanslama, inşa ve çalışması
düşünülürken bu Rehberlik Notu’nda sunulan herhangi bir bilginin doğrulanması ve daha detaylı bilgi ve
hukuki, teknik ve çevresel tavsiyeye erişmek kullanıcının sorumluluğundadır

3. Türkiye’de Proje Lisanslama Süreci
Türkiye’de yenilenebilir enerji projelerinin yetkilendirme süreci “Lisanslı” ve “Lisanssız” tesisler arasında
farklılık gösterir. Kapasitesi 1 MW’ı aşan tüm rüzgar enerjili elektrik santralleri, elektriğin 49 yıla kadar piyasaya
satılması hakkını veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’ndan (EPDK) alınan, Üretim Lisansı için başvurmalıdır.
Lisanslı projeler ayrıca belirlenen Tarife Garantisi’nden [Feed-in Tariff (FiT)] de faydalanabilirler.

Lisans almadan önce, ön-lisans için bir başvuru yapılmalıdır. Başvurular EPDK’ya yapılır ve başvuruların teknik
değerlendirmesi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından ele alınır. Olumlu değerlendirilen
projeler, sonra, şebeke bağlantısı mevcudiyetinin değerlendirilmesi üzere Türkiye Elektrik İletim Anonim
Şirketi’ne (TEİAŞ) gönderilir. Şebeke bağlantı hakları, şebeke bağlantı kapasitesinin yeterli olduğu durumlarda
sağlanır. Aksi halde (yani, başvurular mevcut kapasiteyi aşıyorsa), projeler TEİAŞ tarafından düzenlenen bir
ihale ile “rekabet”e sokulur. Bağlantı hakları, en yüksek fiyatı teklif eden başvuru sahiplerine verilir. Bunun için
gerekli harç, ihale tarihinden önceki 3 yıl içerisinde ödenmelidir ve projeden projeye kayda değer değişiklik
gösterir.
Bağlanma haklarını elde eden başvuru sahipleri, ön-lisans başvuru süreciyle ilerleyebilirler. Tüm ön-lisans
işlemlerinin tamamlanmasının ardından, başvuru sahibi asıl lisans için başvurabilir. İnşa süresi, üretim
lisansında belirlenir. Lisans sahibi, inşaatı bu süre zarfı içerisinde tamamlamalı ve sonra tesisin geçici kabulünü
istemelidir. Başvuru sahibi, geçici kabulün verilmesinin 1 yıl ardından nihai kabule başvurabilir.
Aşağıdaki grafik, genel lisanslama sürecini göstermektedir. Bu süreç, gerekli olduğunda, çevresel incelemeler
ve izinleri de kapsar. Bu, daha detaylı biçimde, takip eden “Çevresel Etki Gereklilikleri” bölümünde
sunulmuştur.

Lisanslı Proje Başvuru Süreci Grafiği

4. Proje Çevresel Gereklilikleri
Ticari ölçekli yenilenebilir enerji projeleri, çevre üzerine negatif etkilerin değerlendirilmesi,
minimize edilmesi ve azaltılmasını düzenleyen çevresel mevzuata tabidir. Ana yasal hüküm,
29186 numaralı 25 Kasım 2014 tarihli resmi gazetede yayımlanan, Çevresel Etki
Değerlendirme Yönetmeliği’dir. Bu kanun kapsamında bir proje gerçekleştirmek isteyen
gerçek ve tüzel kişiler ilgili otoritelere bir Çevresel Etki Değerlendirme Dosyası, ve gerekli
olduğu durumlarda bir Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, sunmakla yükümlüdür. Türkiye
ÇED süreci, projeleri “Ek 1” ya da “Ek 2” ve Eksiz olarak sınıflandırır. ÇED Yönetmeliğinin Ek 1
veya Ek 2’sinde kapsanmayan projelerin ÇED kararlarından muaf olduğu sonucuna varılır
ancak proje başvuru sahiplerinin ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden “ÇED Muaf”
belgesi edinmelidir. Eğer bir proje Türkiye ÇED Yönetmeliği’nin EK-1 kapsamında
tanımlanıyorsa, bir ÇED Raporu gereklidir (“Çevresel Etki Değerlendirme gereklidir”).
Kamuoyu görüşü, uzman incelemesi ve düzeltmeler dahil bir ÇED Raporu’nu yerine getirme
gereklilikleri ÇED Yönetmeliği bölümünde detaylandırılmıştır.
Aşağıda Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. her tür yenilenebilir enerji projesi
için ÇED Kanunu gerekliliklerini özetlemekte ve Ek 1 ve Ek 2 kapsamında girenleri
tanımlamaktadır
Tablo 1: Türkiye ÇED Kanunu kapsamında Çevresel Etki Değerlendirme gereklilikleri
Hidrolik
Rüzgar
Güneş
Jeotermal
Biokütle

10 MWm’den
fazla

Ek 1

Rezervuar
boyu 10
3
milyon m ’ten
fazla

1-10 MWm

Proje alanı 20
hektardan
büyük ya da 10
Mwe’den fazla
kurulu
kapasite

20 MWe’den
fazla

Proje alanı 2
hektardan
büyük ya da 110 MWe (çatı
sistemleri
hariç)

5-20 MWe

10
MWe’den
az

1MWe’den az

5 MWe’den az

300 MWt’den
fazla

Tam Çevresel Etki
Değerlendirme (ÇED)
gereklidir

Günlük 100 ton
veya daha fazla
atığın yanması

20-300 MWt

Günlük 100
tondan daha az
atığın yanması

• ÇED gereklidir (bu
durumda Ek I süreci
uygulanır) ya da
• EIA gerekli değildir
Kararına ulaştıran Proje
Tanıtım Dosyası (PTD)

Ek 2

Rezervuar
boyu – 5-10
3
milyon m
arası

20’den
fazla
türbin ya
da
50
MWm’den
fazla
kurulu
kapasite
5’ten fazla
türbin ya
da 10-50
MWm arası
kurulu
kapasite

ÇED Yönetmeliği

Eksiz

1 MW’den az

Herhangi bir gereklilik
yoktur

İlk adım olarak, başvuru sahibinin bir “Proje Tanıtım Dosyası”nı (PTD) Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’ne sunması gerekmektedir. PTD, projenin çevresel uygulamalarına dair özet bir
çevresel değerlendirme ve ana hafifletici tedbirleri içermelidir. ÇED Yönetmeliğinin EK 1’i
kapsamına giren bir proje için, bir ÇED Raporu otomatik olarak gereklidir. Ek 2 kapsamına
giren projeler içinse, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü PTD’nı inceler ve bir Çevre Etki
Değerlendirme Raporu’nun (ÇED Raporu) gerekli olup olmadığını belirler.
Ek 1 ve Ek 2 projeleri için ÇED süreci adımları aşağıdaki iki grafikte özetlenmiştir. Sürece dair
detaylar ÇED Yönetmeliği’nde bulunabilir.
Ek 1 Projeleri için ÇED Süreci

Ek 2 Projeleri için ÇED Süreci

Applicant / Company
Ø Project Information File
Ø Project letter of engagement
Ø List of authorized signatures
Ø Receipt of application fee

Ministry of Environment and Urbanization
Ø Compliance check for the submitted documents
Ø Evaluation of Project Information File
Ø The final decision on EIA requirement is announced

EIA is required
Ø The decision is no longer applicable in case the
applicant will not proceed with the EIA application
within 1 year

EIA is not required
Ø The decision is no longer applicable in case the project
construction will not start within 5 years

Çevresel Etki Değerlendirme; önerilen eylem ve projelerin çevresel etkilerinin tanımlanması,
öngörülmesi ve değerlendirilmesine yönelik iyi yapılandırılmış sistematik bir süreçtir. Bu
değerlendirmeler, donanımlı ve deneyimli uzmanlardan oluşan bir ekibi gerekli kılar.
Bu ÇEDler/ÇTED’ler ulusal çevre mevzuatına, özellikle de Türkiye Arazi, Yaşam Alanı ve
Biyoçeşitliliği Koruma Kanunlarına dayanır. Doğa korumaya yönelik ulusal mevzuat
aşağıdakileri içerir:
•
•

Çevre Kanunu (No.2872): sürdürülebilir çevre ve kalkınma prensipleriyle uyumlu
şekilde çevrenin korunumunu amaçlar.
Milli Parklar Kanunu (No.2873): milli parklar, milli anıtlar, doğal parklar ve ulusal ve
uluslararası değere sahip doğa koruma alanlarının seçimi ve tespiti ile bu alanların
korunması, geliştirilmesi ve işletilmesine yönelik ilkeleri belirler.

•

•

•

•

•

•

•

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu (No.2863): korumaya alınacak
taşınabilir ve taşınamaz kültürel ve doğal mülklerin tanımlanmasını ve takibat ve
aktivitelerin düzenlenmesini amaçlar.
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun Hükmünde
Kararname (No. 383): 2872 nolu Çevre Kanunu’nun 9. Bendinde “Özel Çevre Koruma
Alanı” olarak belirlenen alanlardaki mevcut çevresel problemlerin giderilmesi için
gerekli tedbirlerden sorumlu Çevre Koruma Kurumu’nun kurulmasına dair hükümleri
belirler.
Kara Avcılığı Kanunu (No. 4915): Yaban hayatı koruma ve geliştirme alanlarının
seçimi ve tespiti ilkelerini belirler. Kanunun uygulanması, Merkez Av Komisyonu’nun
kararlarıyla yerine getirilir.
Orman Kanunu (No. 6831): Ormanların idaresine dair mevzuatı belirler. Kanunda
belirlenen ana koruma statü alanları; muhafaza ormanları, gen koruma ormanları,
tohum standartlarıdır.
Su Ürünleri Kanunu (No.1380): Su hayvanlarının üretimi, korunumu ve denetimine
dair gereklilikleri tanımlar ve deniz ve (su kültürü de dahil) içsu balıkçılıklarında
uygulanan mevzuatı kurar.
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği: Sulak alan ve yaşam alanlarının korunması,
idaresi ve geliştirilmesine dair ilkeleri belirler. Bu Yönetmelik ayrıca Ulusal ve Mahalli
Sulak Alan Komisyonları’nın kurulmasını kapsar.
Çevre ve Biyoçeşitliliğin Korunumu Kanun Taslağı: 2003’te Global Environment
Facility [Küresel Çevre Kurumu] tarafından desteklenen Biyoçeşitlilik ve Doğal
Kaynakların İdaresi Projesi Kapsamında geliştirilmiş ve Çevre ve Ormancılık Bakanlığı
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilmiştir. Kanun taslağı birkaç gez
düzenlemeye tabi olmuş ve 18 Haziran 2012’de Türkiye Büyük Millet Meclisi
tarafından onaylanmıştır. Henüz yayımlanmamıştır.

Türkiye ayrıca rüzgar projelerine uygulanabilecek anlaşmalara taraftır. Bunlar arasında
aşağıdakiler bulunmaktadır:
• Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)
• Avrupa Tabii Hayatını Bitki ve Hayvanların Yaşadığı Yerleri Koruma Altına Alınmasına
Dair Sözleşme (Bern)
• Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar
Hakkında Sözleşme (Ramsar)
• Kuşların Himayesine Dair Milletlerarası Sözleşme
• Dünya Kültürel ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi
Geçiş döneminin bir parçası olarak, Türkiye kademeli olarak kanunlarını AB düzenlemelerine
uygun hale getirmektedir. Ana AB Yönetmelikleri şunlardır:
Çevresel Etki Değerlendirme Mevzuatı: Potansiyel tüm yenilenebilir enerji projelerine dair
en önemli çevresel yönetmelik, projelerin çevresel ve toplumsal değerlendirmesi ve iznine

dair gereklilikleri belirleyen (Üye Ülkeler tarafından en geç Mayıs 2017’de aktarılmak üzere
2014/52/AB Yönetmeliğiyle değiştirilen 2011/92/AB ÇED Yönetmeliği) ve yenilenebilir enerji
projelerine dair ilgili mevzuatlardır (Yenilenebilir Enerji Yönetmeliği 2009/28/EC).
Yaşam Alanı ve Biyoçeşitliliği Koruma Kanun ve Yönetmelikleri: ”Yaşam Alanı Yönetmeliği”
92743/EEC ile “Kuş Yönetmeliği” 2009/147/EC, AB’nin biyoçeşitlilik politikasının temel
taşlarıdır. Avrupa’nın en risk altında ve hassas türleri ve yaşam alanı tiplerinin varlığını
sürdürmesini sağlamak ve korumak adına tasarlanmışlardır. Bu iki Yönetmelik, merkezine
korunan alanlar Natura 2000 Ağı’nı alır; belirli ender ve risk altında türler için ana bölgeleri
koruma altına alırlar. Tüm 28 AB Üye Ülkesi içerisinde kara alanının yaklaşık %18’i, su
alanının yaklaşık %6’sını kapsayacak şekilde yaklaşık 26000 alan bulunmaktadır. Özellikle
rüzgar enerjili, hidrolik enerjili, ve büyük-ölçekli güneş FV imarlar bu yaşam alanlarını kayda
değer şekilde etkileme ihtimali taşır.
Akarsular: 2000’de “Su politikaları alanında Toplumsal Eylem için bir çerçeve kurmaya
yönelik Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2000/60/EC Yönetmeliği” ya da, kısaca, AB Su
Çerçeve Yönetmeliği (hatta daha da kısaca WFD [Water Framework Directive]) nihayet
kabul edilmiştir. Ana amaç, nehir havzası yönetimi ve yerüstü ve yeraltı sularının
korunumudur.

5. Finansal Kurumların Gereklilikleri
Çevresel Etki Değerlendirmeleri ve ilgili kamuoyu görüşleri bankaların da (Uluslararası
Finansal Kurumlarla beraber, ulusal ve uluslararası ticari bankalar) gereklilikleri arasındadır.
Bu kurumlar genellikle, proje finansına dair karar almadan önce uzmanlar tarafından
incelenecek olan, uluslararası nitelikte bir ÇED Raporu’nu talep eder. Uluslararası Finansal
Kurumların (Dünya Bankası, Uluslararası Finans Şirketi, Avrupa Yeniden Yapılanma ve
Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Karadeniz Kalkınma Bankası ve diğerleri gibi), iki
taraflı Finansal Kurumların (Alman KfW, Fransız AFD, Hollandalı FMO ve diğerleri gibi) ve
artan sayıdaki (UFK’lar ve FK’lardan fonların idaresini yapan ve çevresel ve toplumsal bakım
için Ekvator prensiplerini Kabul eden) yerel bankanın gereklilikleri, Türkiye ÇED Yönetmeliği
kapsamındaki mevcut yasal gereklilikleri sıklıkla aşar.
Dolayısıyla proje sahiplerine, UFK’lardan projelerinin finanslanmasına ilişkin detaylı bilgiyi
edinmeleri ve yapılması gerekenleri, hangi standartlarla ve nasıl bir zaman çerçevesinde
yapılması gerektiği netleştirmeleri kuvvetle önerilir. Çevresel temel değerlendirme
çalışmaları ve değerlendirme süreci uzun bir zaman alabilir. Hassas alanların ekolojik saha
çalışmaları, bir yıldan uzun süren araştırmaları gerektirebilir. Bu durum proje geliştirme
takvimine işlenmelidir. Finansal kurumlar tarafından kullanılan ana standartlar şunlardır:

•
•
•

Dünya Bankası Güvenlik Tedbirleri Politikaları (WB kamu sektörü finans kurumu IBRD
için) ve IFC Performans Standartları (Dünya Bankası Grup üyesi IFC tarafından finanse
edilen özel sektör için);
Avrupa Yeniden Yapılandırma ve Kalkınma Bankası (EBRD) için Performans
Gereklilikleri;
Avrupa Çevre Prensipleri (Avrupa Yatırım Bankası (EIB), Avrupa Kalkınma Bankası
Konseyi; EBRD; Nordik Yatırım Bankası; Nordik Çevre Finans Şirketi tarafından kabul
edilmiştir).

Bu standartlar ve prosedürel gereklilikler (örn., kamuoyu görüşü) geniş şekilde
karşılaştırılabilir. Bankalar genellikle belirli bir endüstriyel sektördeki projeden ne
beklediklerini tarif eden ya da kamuoyu görüşü, cinsiyet eşitliği, çalışma standartları, sağlık
ve güvenlik gibi konulara ilişkin detaylı rehberlik dökümanları da sağlarlar. Bu belgeler
bankaların internet sayfalarında bulunabilir. Bankaların çevresel gereklilikleri ayrıca sıklıkla
AB Yönetmeliği’ni referans alır. EIB, KfW, FMO gibi AB ülkesi finansal kurumları; AB
Yönetmeliği’ne uyumu gerekli kılar. Proje geliştiricilerinin potansiyel bankalarıyla iletişime
geçip hangi proje gerekliliklerine tabi olduklarını netleştirmeleri önerilir.
En yaygın biçimde kullanılan standartlar, aşağıda listelenen 8 IFC Performans Standardı’dır:
PS 1: Çevresel ve Toplumsal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi
PS 2: Emek ve Çalışma Koşulları
PS 3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilik Önlemi
PS 4: Halk Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti
PS 5: Arsa Tahsisi ve Zorunlu Yeniden İskan
PS 6: Biyoçeşitliliğin Korunumu ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi
PS 7: Yerli Halklar

PS 8: Kültürel Miras

Küçük Hidrolik Elektrik Projesi Tesisleri Bakımından Ana Çevresel ve
Toplumsal Meseleler
6.

İnternette kamusal erişime açık şekilde küçük ve orta ölçekli hidrolik güç oluşumlarının saha
seçimi ve devamında inşa ve çalışmasına dair teknik, operasyonel ve çevresel hususları
kapsayan bazı rehberlik dokümanları vardır. Bu dokümanlar arasında; EBRD’nin ‘Hidrolik Güç
Projeleri için Çevresel ve Toplumsal Pusula1’sı ve IFC tarafından hazırlanan ‘Hidroelektrik Güç

1

http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwis-ufCy_TAhWBfywKHbuDDS4QFgghMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ebrd.com%2Fdocuments%2Fenvironment%2Fp
df-guidance-note-hydropower.pdf&usg=AFQjCNGhHFaLllcZLGmuftaj4iLUdkqwmg

–Geliştiriciler ve Yatırımcılar için bir Rehber2’, İskoçya Çevre Koruma Ajansı tarafından
‘Akarsu
hidroelektrik
şemaları
geliştiricileri
için
rehberlik3’
bulunmaktadır.
Yerel/bölgesel/ulusal çevre kurumları tarafından sağlanan pek çok başka doküman da vardır.
Küçük hidroelektrik santralinin saha seçimi, proje hazırlığı, inşası ve çalıştırılması için ana
çevresel ve toplumsal hususlar aşağıdakileri içerir:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Arazi kullanımına etki;
Arazi üstündeki etki;
Estetik Etkiler;
Arkeoloji ve kültürel miras üstündeki etkiler;
Yaşam alanları ve biyoçeşitlilik üstüne etkiler;
Su akım rejimi üstüne etki/minimum akım;
Balık göçü ve yumurtlaması üzerine etki;
Su kalitesi üstüne etki;
Diğer su kullanıcılarına etki;
İlişkili altyapı;
Arsa tahsisi ve zorunlu yeniden iskan;
Paydaşların bilgilendirilmesi ve katılımı;
Toplumsal faydalar;
Kümülatif etkiler;
İnşaat etkileri;
İnşaat-sonrası (çalışma aşaması) bakım, gözetim ve denetim;
Çevresel ve toplumsal idare.

Listelenen 17 etki alanı (ya da projenin kabul edilebilirliğini kontrol etmek üzere kullanılan
kriterler), takip eden 6.1.-6.16 bölümlerinde daha detaylı olarak verilmiştir. Bu bölümlerin
her birinde meselenin ve çevresel veya toplumsal etkilerinin tarifi ve proje geliştiricinin hızlı
bir kontrol-listesi olarak kullanabileceği kısa bir sorular listesi (‘Göz önünde bulundurulması
gerekenler’) verilmektedir.
Bu 17 nokta, uluslararası standartlara uygun kapsayıcı bir ÇED/ÇTED’de ele alınacaktır.
Bunların çoğuna, ayrıca, proje izin sürecinde de gereksinim duyulur. Bunlar ayrıca, proje
sahibi bu gibi kurumlardan finanslanmasını arzu ediyorsa, Uluslararası Finansal Kurumlar
tarafından yürütülen çevresel proje değerlendirmede kontrol edilen ana unsurlardır.
6.1
Arazi kullanımına etki
Türkiye’deki ana arazi kullanımı tipleri şöyledir
•
•
•

Orman Arazisi
Otlak Arazisi
Tarım Arazisi (bostanlar dahil)

2

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/06b2df8047420bb4a4f7ec57143498e5/Hydropower_Report.pdf?MOD=
AJPERES
3
https://www.sepa.org.uk/media/156800/guidance-for-developers-of-run-of-river-hydropower-schemes.pdf

•

Hazine Arazisi / Maliye Arazisi

Orman Kanunu’nun (No. 6831) 16. Bendine göre, koruma ormanları, gen koruma ormanları,
piknik alanları, tohum meşcereleri olarak koruma alanlar hariç orman arazilerinde
yenilenebilir enerji projelerine izin verilir. Bu korunan alanlar için, Ormancılık ve Su İşleri
Bakanlığı’nın onayı gereklidir. Ek olarak, 3 Mart 2014 tarihli Ormancılık ve Su İşleri Bakanlığı
Yönergesine göre, orman arazileri, lisanssız enerji projelerinden muaftır.
Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılmasına dair Kanun’un (No. 3573) 20. Bendine göre
zeytincilik alanları özel olarak koruma altındadır ve genellikle herhangi bir proje
geliştirmeden muaf tutulur.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun (No. 5403) 13. Bendine göre, mutlak kullanım
arazisi, özel ürün arazisi, dikili tarım arazisi ve sulu tarım arazisi farklı amaçlar için
kullanılamaz. Ancak, alternatif araziler bulunamazsa ve Toprak Koruma Kurulu’nun onayıyla,
lisanslı yenilenebilir enerji projelerine, toprak koruma tedbirlerinin uyumlu olması şartıyla,
bu alanlarda izin verilebilir.
Mera Kanunu’nun (No. 4342) 14. Bendine göre, lisanslı yenilenebilir enerji projeleri mera
arazilerine inşa edilebilir. Proje geliştiricilerinin, kullanımdan sonra araziyi devreden
çıkarması ve rehabilite etmesi gerekmektedir
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•
•

Yeni proje için önerilen konum, bu gibi bir oluşumun yasal olarak mümkün olmadığı
bir koruma alanı içerisinde mi?
Özel bir arazi kullanım izni gerekli mi?
Yeni oluşum marjinal arazi içerisinde ya da yüksek kaliteli tarım arazisi ya da orman
değeri taşıyan bir arazide midir?
Yenilenebilir enerji projesinin arazi kullanımına etki edebilecek, arazinin başka yasal
ve/veya yasal olmayan herhangi bir kullanıcısı var mı?

6.2
Arazi üstündeki etki
Herhangi bir küçük hidroelektrik projesi; elektrik üretim kapasitesi anlamında küçük olsa da,
büyük ‘ayak izi’ne – bir projenin çevresel ve toplumsal ortamına olan etkisini özetlemek için
kullanılan bir terim- sahip olabilir. Arazinin görünümü, yerel ekolojisi, içinde yaşayan doğal
kaynakları kullanan (örn., tarım, hayvancılık, balıkçılık ve balık üretimi, turizm vb.) toplumlar
üzerinde önemli etki yaratabilir.
Arazi seçiminde, bir arazinin karakteristiği ve görsel görünümü dikkate alınmalıdır. Daha
geniş arazinin tekil ve baskın özellikleri ve bununla beraber oluşum için kabul edilebilir ölçek
saptanmalıdır. Avrupa Arazi Sözleşmesi4 [European Landscape Convention (ELC)] 4’ün “arazi”
4

Avrupa Konseyi (2000), Avrupa Arazi Anlaşması, Avrupa Konseyi, Floransa, Ekim 2000

tanımı şöyledir: “… insanlarca algılandığı şekliyle, özelliği doğal ve/veya beşerî faktörlerin etki
ve karşılıklı etkileşimi sonucu beliren bir alan”. Araziler, alttaki jeoloji, toprak, topografi, arazi
örtüsü, hidroloji, tarihsel ve kültürel gelişim ve iklime göre – ki bunların bileşimi arazi
karakterini belirler- farklılık gösterir. Araziler algılanan ya da yasal olarak belirlenen değer
(örn., manzara güzelliği, sakinlik ya da yabani alan, kültürel çağrışımlar ya da diğer koruma
konuları) ve karakterinde geri dönüşü olmayan büyüklükte etkiler olmaksızın değişikliğe
uyum gösterme kapasitesi bakımından farklılık gösterir5.
Daha önceden el değmemiş vadilerin görüntüsünün yollar, barajlar, rezervuarlar ve su
toplama kanalları dolayısıyla tamamen değişmesi belki de bu gibi oluşumların aldığı
eleştirilerin en güçlü noktasıdır –yerel muhalefetin sıklıkla rastlanan bir nedenidir. Bu etkiler
özellikle ardışık Küçük Hidroelektrik Santrallerinin olduğu vadilerde ağır ve yıkıcıdır.
Dolayısıyla da, olumsuz çevresel etkiyi yerel nüfus ve diğer paydaşlar tarafından kabul
edilebilir bir seviyeye indirmek ve ekolojik bir bakış açısıyla kabul edilebilir kılmak adına
küçük hidroelektrik santrallerinin tam konumu ve planını dikkatlice planlamak ve aynı
vadi/beslenme havzasındaki tüm oluşumların dahil olduğu bir bağlamda ele almak gerekir.
Bunun, olumsuz etkiyi telafi edecek iyileştirici tedbirleri kapsaması gerekebilir; örn., yaşam
alanı oluşturma, seçici bitkilendirme, vb. Çok fazla ardışık hidroelektrik santrallerinin, daha
önce el değmemiş bir vadinin genel görüntü ve çevresel ve ticari değerine (örn., tarım,
ormancılık, balıkçılık, turizm) olan keskin etkisi sıklıkla unutulur veya görmezden gelinir.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:

•
•
•

•
•
•

Arazinin önemli özelliklerini saptayan bir Arazi Karakter Analizi ya da benzer herhangi bir
çalışma var mı? Yoksa, bu yeterli bir arazi mimarı tarafından yerine getirilebilir mi?
Herhangi bir koruma alanı (çevresel; miras) ya da yerel halkların özel bir değer atfettikleri
alan var mı?
Bölgesel ya da yerel bir kalkınma planı var mı? Planlanan, muhtemel ya da mümkün
başka hidroelektrik santrali var mı? Alan için bu gibi oluşumların hepsini, etkilerini,
faydalarını, hasarı önlemek ve etkilenen topluluk ve diğer paydaşlarla yüzleşmeye gerekli
tüm iyileştirici önlemleri tanımlayan stratejik bir geliştirme planı bulunmakta mı?
Proje, arazinin dominant özelliği haline mi gelecek? Bu nasıl en aza çekilir/önlenebilir?
Proje, arazinin çekiciliğine ‘uyum gösterecek’ ya da hatta çekiciliğini geliştirecek şekilde
tasarlanabilir mi?
Küçük hidroelektrik santrali oluşumlarına bilinen yerel muhalefet söz konusu mu?

6.3
Estetik Etkiler
Araziye dair kaygılar, konumun estetiğine olan etki ve estetik değerine sıkıca bağlıdır. Estetik
değerleri, insanların bir alana dair duydukları hoşluk, estetik bütünlük ve kültürel ve
eğlence/dinlenme niteliklerine katkıda bulunan doğal veya fiziksel özellikler ve
5

Arazi Karakterinin Değerlendirmesinde bir Yaklaşım, Christine Tudor, Natural England, 2014

karakteristiklerdir. 6 Ana mesele görsel estetiktir, yani bir rüzgar türbinleri dizilişinin arazinin
genel doku ve görünüşü bağlamında kabul görüp göremeyeceği sorusudur. Diğer önemli
husussa gürültüdür. Bir etki değerlendirme çalışması, türbinlerin ve ilgili proje altyapısının
arazi ve o arazide yaşayan ve araziyi kullananlar üstündeki etkisini ele almalıdır. Bu da, kalıcı
yerel nüfus/toplulukların yanı sıra yazlık sahipleriyle dinlenme/eğlenme (örn., yürüyüş, balık
tutma) amaçlı olarak bölgeyi kullanan ziyaretçileri de kapsar.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•
•
•

Önerilen projenin (tekli binalar dahil) yerleşim alanlarına mesafesi nedir?
Yerleşim alanlarına olan mesafe, gürültü ve titrek gölgeyi dışarıda bırakmaya yeterli
mi?
Proje alanın görselliğini tamamen ya da önemli ölçüde değiştirecek mi?
Su toplama kanalları, baraj ve elektrik santrali görsel etkiyi en altta tutacak şekilde mi
tasarlanıp konumlandırılacak?
Yeni hizmet yolları, şebeke bağlantısı, çalışma denetim ve bakım binalarının görsel
etkisi nedir? Havai şebeke bağlantıları kendi içerisinde arazi üstünde yüksek etki
yaratma ihtimali taşır. Bu gibi bir altyapı görsel olarak saklanabilir mi (örn., vadiler
aracılığıyla iletim) ya da araziye uyumlu kılınabilir mi (örn., seçici bitkilendirme)?

6.4
Arkeoloji ve kültürel miras üstündeki etkiler
Küçük hidroelektrik santralleri için uygun olan alanlar genellikle, zira incelenmiş ya da halen
kazıyı bekleme aşamasında olan önemli Tarih Öncesi, Roma, Yunan, Likya vb. kalıntılara sahip
zengin Türk bina ve alan mirasları dolayısıyla, yüksek arkeolojik ve kültürel değere sahip
alanları içerir.
Arkeolojik alanlar ve (yerel ve ulusal) kültürel miras alanları koruma altındadır ve bu alanlara
herhangi bir müdahaleden, yani ön ölçümler ya da ilk alan değerlendirmelerinden (örn.,
herhangi bir kazı), önce izin alınması gereklidir. Bu alanların pek çoğu yeni oluşumlardan
genellikle azade tutulmuyor olsa da, hasar ya da kaybı önlemek ve tesadüf eserleri göz önüne
almak adına inşa sırasında (katı) kısıtlamalar ve denetimlerin bulunması olasıdır. Bu da, proje
yönetimine ek bir yönetim sorumluluğu (alandaki tüm çalışan ve taşeronlara yönelik ‘tesadüf
eser prosedürü’nün aktarılması, uygulamanın denetimi, otoritelerle iyi ilişkiler) katmaktadır.
Yerel halk genellikle iyi bir bilgi kaynağıdır fakat bu yerel otoriteler ve kurumlarla (örn.,
üniversiteler, müzeler) yakın bir işbirliği içerisinde doğrulanmalıdır.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•

6

Bilinen ya da tahmin edilen (ancak henüz incelenmemiş) arkeolojik ya da kültürel
anlamda önemli alanlar geniş proje alanının içerisinde mi? Bunun içerisine, proje için
uygulanan ilgili tüm altyapı çalışmaları, örneğin erişim yolları ve şebeke bağlantısı,
dahil edilmelidir.

‘ Kaynak Yönetim Eylemi’nde Yeni Zelanda Çevre Bakanlığı tarafından kullanılan tanım

•
•
•

Önerilen proje sahasında arkeolojik ve kültürel miras değerine sahip eserler bulundu
mu ve bunların önemi profesyonelce değerlendirildi mi?
Potansiyel buluntulara dair yerel nüfusa danışıldı mı?
Yerel topluluklar için kültürel önem arz eden alanlar/yapılar var mı?

6.5
Yaşam alanı ve biyoçeşitlilik üstündeki etki
Sadece oldukça küçük rezervuarlara sahip ya da olmayan küçük hidroelektrik santralleri bile,
doğal ortam ve bitki ve hayvanlardaki çeşitli değişiklikler dolayısıyla, büyük ekolojik etkiye
sahip olabilir. Bu, hem kara ortamını ve, hidrogüç durumunda daha da fazlaca, akuatik ortamı
ve içinde yaşayanları kapsar. Bir proje ve ilgili altyapının (yollar, şebeke bağlantısı vb.) yerel
ekoloji üzerinde sahip olabileceği etkiler sıklıkla eksik değerlendirilir, yeterince çalışılmaz ve
verimsiz şekilde yönetilip azaltılır. Bir küçük hidroelektrik enerji projesi (her hangi büyük
başka bir proje gibi) alanın ekolojik ve biyoçeşitlilik bakımından değerini tamamen
değerlendirmeli; uygun bir çevresel yönetim planı geliştirmeli, uygulamalı ve uygulamasını
düzenli biçimde gözetimde tutmalıdır. Bu yeni bir projede gözden geçirilmesi gereken
muhtemelen en önemli etki alanıdır.
Basitçe proje alanının bir koruma alanı içinde olup olmadığının kontrolü yeterli değildir. Yeni
bir oluşumun yıkıma neden olabileceği ve dolayısıyla engellenmesi gereken, olağanüstü
ekolojik değere sahip pek çok alan bulunmaktadır. Eğer proje gerçekleştirilecekse, geniş çaplı
hafifletme tedbirleri ve etkili alan yönetimi gerekli olacaktır. IFC Performans Standardı 6
(Biyoçeşitliliğin Korunumu ve Canlı Doğal Kaynakların Sürdürülebilir Yönetimi) hangi
alanlardan kaçınılması gerektiği ve projenin böyle bir alanda uygulanması durumunda nelerin
gerekli olduğunu detaylı biçimde sunmaktadır. PS6’da ‘(i) Kritik Risk Altında ve/veya Risk
Altındaki türlerin yüksek önem arz eden yaşam alanları; (ii) Endemik ve/veya kısıtlı alan
türlerin yüksek önem arz eden yaşam alanları; (iii) küresel anlamda önemli yoğunlukta
göçmen türler ve/veya toplanmacı türlere destek olan yaşam alanları; (iv) yüksek risk altında
ve/veya eşsiz ekosistemler; ve/veya ana evrimsel süreçlerle ilişkilendirilen alanlar dahil olmak
üzere yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanlar’7 olarak tanımlanan ‘önemli yaşam alanları’
özel öneme sahiptir.
Aşağıda, koruma alanları ve olağanüstü ekolojik değere sahip diğer alanlara dair bir genel
bakış sunulmaktadır. Bu sadece genel bir giriş niteliğindedir ve her potansiyel proje kendi
içinde değerlendirilmelidir.
6.5.1 Koruma Alanları
Koruma alanları oluşumlardan muaf tutulmaktaydı ancak enerji düzenlemesindeki son
dönem değişikliklerin sonucu olarak; yenilenebilir enerji projeleri doğal parklar, doğal anıtlar,
doğa parkları ve doğa rezerv alanları, koruma ormanları, yabani hayat gelişim alanları ve özel
7
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çevre koruma alanlarında ilgili Bakanlığın izniyle ve doğal koruma alanlarında Bölgesel Doğal
Varlıkları Koruma Komisyonu’nun izniyle kurulabilir.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından kayıt altına alınmış koruma
alanları milli parklar, doğal anıtlar, doğal parklar ve doğal rezerv alanları ve yabani hayat
gelişim alanlarıyla sulak alanları kapsar. Bu alanları gösteren Google Earth uygulaması şu
linkte bulunabilir: (http://www.milliparklar.gov.tr/korunanalanlar/mpharita.htm).
Yukarıda bahsedilen Google Earth uygulamasına ek olarak, Ormancılık ve Su işleri Bakanlığı,
ayrıca, sorumluluğu altındaki koruma alanları için bir jeolojik veritabanı (jeo-veri)
geliştirmektedir. Bu sistem, koruma ormanları, gen koruma ormanları ve tohum meşcereleri
dahil tüm koruma alanlarını kapsar. Bu uygulamaya şu linkten ulaşılabilir:
http://geodata.ormansu.gov.tr/.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kayıtlı koruma alanları da bulunmaktadır. Bu alanlar
doğal varlıklar, özel çevresel gelişim alanları ve doğal koruma alanlarıdır. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı 2013’te bir Koruma Alanları Yönetim Sistemi uygulaması geliştirmiştir. Bu
veritabanının içerisinde Bakanlık sorumluluğundaki koruma alanları bulunmaktadır. Ancak bu
iç veritabanıdır ve kamu erişimine açık değildir. Aşağıdaki harita, Türkiye’nin Özel Çevre
Koruma Alanları’ndan sadece on altısını göstermektedir.

Şekil 1: Türkiye’deki Özel Çevresel Koruma Alanları
Ulusal mevzuatta tanımlanan koruma alanlarına ek olarak, ulusal mevzuatta tanımlanmamış
ya da kısmen tanımlanmış olan ancak ekolojik açıdan önemli olduğu düşünülen ve
olağanüstü çevresel değere sahip başka alanlar bulunmaktadır. Genel itibariyle bu alanlar
ilgili uluslararası çevre örgütleriyle işbirliği içerisinde Türkiye sivil toplum örgütlerince
saptanmıştır ve aralarında potansiyel Natura 2000 alanları (Natura 2000 alanları, AB
kanunları kapsamında tanımlanan koruma alanlarıdır) olan bölgeler bulunmaktadır.

Oldukça geniş biyoçeşitlilik gösteren bu ek alanlar arasında aşağıdakiler bulunmaktadır:
Ana Biyoçeşitlilik Alanları : Bunlar, küresel çapta biyoçeşitliliğin korunumu için uluslararası
önem arz eden alanlardır. 2016’da Doğa Derneği « Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları »nı
yayımladı. Bu kitap, Türkiye’nin yüzey alanının %26’sına denk 20,280,149 hektarlık 305 ana
biyoçeşitlilik alanını tespit eder. Adı geçen bu ana biyoçeşitlilik alanlarının hepsi ulusal
mevzuat kapsamında yasal olarak koruma altında değildir. Doğa Derneği’ndeki mevcut
bilgilere şu linkten ulaşılabilir: http://www.dogadernegi.org/onemli-doga-alanlari/.
Önemli Kuş Alanları : Bu alanlar, kuş koruma için öncelik alanlarıdır çünkü küresel çapta ya
da bölgesel olarak risk altında endemik toplanmacı kuş türlerininden8 ya da yüksek düzeyde
temsil özelliği taşıyan kuş topluluklarından bir ya da daha fazlasının önemli miktarda
nüfusuna düzenli olarak yer açar. Bu alanlar uluslararası düzeyde üzerinde anlaşmaya
varılmış ve standardize edilmiş kriterlere dayanarak seçilir. Türkiye’de 184 Önemli Kuş Alanı
tespit edilmiştir. Bu alanların saptanmasında kullanılan ekolojik kriterler, Ana Biyoçeşitlilik
Alanlarında kullanılanlarla aynıdır. Dolayısıyla 305 Ana Biyoçeşitlilik Alanı Listesi, önemli kuş
alanlarını da kapsar.
Ana Biyoçeşitlilik Alanları aşağıdaki haritada gösterilmektedir.

Şekil 2: Türkiye Özel Çevre Koruma Alanları
Mevcut durumda, “Natura 2000 Gerekliliklerinin Uygulanması İçin Ulusal Doğa Koruma
Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” adıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü
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Beslenme, üreme ya da dinlenme amacaıyla (göç sırasında) belirli bir yerde ve belirli bir zamanda küresel
anlamda önemli sayılarda toplanan türler

tarafından bir proje yürütülmektedir. 2018’de tamamlanması planlanan proje aşağıdakileri
hedef almaktadır:
•
•
•

Türkiye’deki Yaşam Alanı Yönetmeliği ve Kuş Yönetmeliği’nde listelenen tür ve
yaşam alanlarının varlığının değerlendirilmesi
Orta Anadolu Ekolojik Bölgesindeki potansiyel Natura 2000 bölgelerinin tespiti
AB standartlarının bir veritabanının oluşturulması.

6.5.2 Kara hayvanları ve bitki türleri
Hidrolik enerji tesisleri sadece kullandıkları akarsuyu değil aynı zamanda altyapısı, bakım
binaları ve şebeke bağlantısıyla yaşam alanlarını ve buradaki bitkileri ve hayvan topluluklarını
da önemli ölçüde etkileyebilir.
Türkiye, üç biyo-coğrafik bölgenin içinde konumludur: Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz
bölgeleri ve bunların geçiş alanları. Konumu dolayısıyla Türkiye’deki biyoçeşitlilik, ılıman
kuşakta bulunan diğer ülkelerin biyoçeşitliliğiyle kıyaslandığında oldukça yüksektir.
Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları’na göre, Türkiye’de 8897 bitki türü bulunmaktadır.
Bunlardan 3022’si endemik9, ve Türkiye Bitkilerinin Kırmızı Veri Kitabına göre bu endemik
bitkilerin %46,6’sı Yüksek Risk Altında, Risk Altında veya hassas olarak sınıflandırılmaktadır.
Türkiye’deki endemik bitki türlerinin genel bir nüfus haritası aşağıdaki şekilde verilmiştir10.

Şekil 3: Türkiye’deki Endemik Bitki Türlerinin Nüfus Haritası

9

Belirli bir coğrafik konum ya da yaşam alanı türüne özgü türler
Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, 2006
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IUCN11’a göre, Türkiye’deki omurgasız türlerin toplam sayısı 19000 ve bunların arasından
4000 tür/alttür de endemiktir. Bugüne kadar tespit edilmiş omurgalı türlerin toplam sayısıysa
yaklaşık 1500’dür. Omurgalılar arasında, 100 türden fazlası endemiktir. Türkiye’deki memeli
türlerin sayısının 160’dan fazla olduğu raporlanmıştır. Bu türlerin çoğu Anadolu bölgesinde
yaşamaktadır. Bu memeli türlerin bir kısmı, doğal yaşam alanları, nüfus artışı ve avcılık
sebebiyle, bölgesel ya da küresel olarak nesli tükenmekte statüsüne gelmiştir. Amfibik ve
sürüngen türlerin sayısı sırasıyla 30 ve 120 olarak raporlanmıştır. 7 Amfibik tür ve 17
sürüngen tür, endemiktir. Bu endemik türlerin çoğunluğu, sınırlı alanlarda bulunmaktadır ve
risk altındadır
6.5.3 Balık faunası
En az 91 endemik tatlı su balığı türünün yanı sıra 57 cinsine göre ayrı alt-tür veya
popülasyonla Türkiye dünyanın en zengin tatlı su biyoçeşitliliklerinden birine sahiptir. IUCN
bunlar arasından dokuz tür ya da popülasyonu Kritik Düzeyde Risk Altında ve farklı yedisini
Risk Altında ve 19’unu Yetersiz Veri olarak sınıflandırmıştır. Türkiye tatlı sularının insan
kaynaklı değişimi, balık faunasına kayda değer hasar vermiştir ve barajların kurulması ve su
akımının değiştirilmesi geri dönüşü olmayacak şekilde pek çok tatlı su ekosistemlerini yok
etmektedir12.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•
•

Koruma alanları projeden etkileniyor mu? Bunlar arasında yasal koruma alanları ve
ana biyoçeşitlilik alanlarıyla önemli kuş alanları bulunmakta mı?
Detaylı bir yaşam alanı ve biyoçeşitlilik anketi gerçekleştirildi mi ve küçük hidroelektrik
santrali inşa ve çalışmasının etkileri araştırıldı mı?
Proje alanının içinde ya da yakınlarında herhangi bir korunan ya da ender tür var mı?
Düzenleyici otoriteler, akademi, çevreci STK’larla hafifletme/telafi tedbirleri araştırılıp
üzerine uzlaşıldı mı? Bunlar arasında yaşam alanı üretimi, yaşam alanını eski haline
getirme, seçici ekim vb. bulunabilir.

6.6
Su akım rejimi üstüne etki/minimum akım
Proje planı ve çalışmasına bağlı olarak nehrin doğal akım rejimi değişecektir; bu da, balık ve
diğer su yaşamıyla beraber nehir yatağında yaşayan ve nehirdeki suyu kaynak olarak kullanan
bitki ve hayvan topluluklarını da etkileyecektir :
• Su akımını düzenlemek için bir baraj ve rezervuar ve kanalların inşası, doğal yaşam
alanlarının kaybı, parçalanması ve bozumuna neden olabilir. Akım rejimindeki
değişiklikler ayrıca, özellikle balık yumurtlama döneminde önemli olan, tortu rejimini
de değiştirebilir.

11
12

http://iucn.org/about/union/secretariat/offices/europe/?9778/Biodiversity-in-Turkey
www.dogadernegi.org/en/freshwater-fish/

•

Su akımının (optimum güç üretimini sağlamak adına) düzenlenmesi, su tabakasını
değiştirebilir.

Küçük hidroelektrik santrallerin çoğu, içinden doğal akımın (çoğunun) bir su girişi/basınçlı
boru aracılığıyla türbinlere yönlendirildiği, bir baraj ve rezervuarı kapsar. Bundan sonar su
türbinlerden aşağı akarak doğal akıma yeniden yönlendirilir. Güç üretimi için kullanılmayan
su akımına, yani nehirde kalmaya devam eden ve doğal ekolojisini sürdüren su hacmi, yaşam
suyu (ya da minimum akım) adı verilir. Doğal akuatik ekosistemlerin (balık ve diğer akuatik
topluluklar) hayatta kalması, bu minimum akımın bu akuatik toplulukları ayakta tutmaya her
zaman yeterli olup olmadığına bağlıdır. Yetersiz olması durumunda bu, örneğin, balık
topluluklarının yok edilişine neden olabilir. Düşük akım oranları ve sabit su ayrıca daha bazı
balık türleri için uygun olmayan yüksek su sıcaklıklarına neden olabilir.
Bu nedenle, gerekli minimum akımın kapsamlı bir değerlendirmesinin yapılması ve çalışma
sırasında gerçekçi minimum akım oranlarının kurulması, denetlenmesi ve belgelenmesi
gerekir. Minimum akım gereklilikleri, mevsimden mevsime değişiklik gösterebilir ve proje
bölgesine özgüdür. Evrensel olarak kabul gören bir minimum akım tanımı yoktur. Bu, ülkeden
ülkeye değişir. Türkiye için bu, ‘Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su
Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Üsul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in Ek
1’inde tanımlanmıştır (Resmi Gazete Tarih/No 26.03.2003 -25150). Taslak Su Kullanım Hakkı
Anlaşması, “Geri bırakılacak su miktarı, son on yılın ortalama akım oranının en az %10’u
kadar olmalıdır. ÇED süreci boyunca ekolojik ihtiyaçlar göz önünde bulundurulurken ve bu
miktarın yeterli olmayacağı saptanırsa, bu miktar arttırılabilir. Geri bırakmada diğer su
hakları, saptanan miktara eklenecek ve nihaî proje etüdleri toplam miktara dayalı olarak
gerçekleştirilecektir. Nehirdeki akımın son on yılın ortalama akımın oranının %10’undan az
olması durumunda, ekolojik yaşamın sürdürülmesi için tüm su geri bırakılacaktır,” şeklinde
belirtir.
%10 sınırı, aşikar ki, yılın herhangi bir anındaki minimum akımın yıllık ortalama akımın
%10’undan fazla olması gerektiğini belirten Tennant Methodu’na (Tennant 197613) dayalıdır.
%10 sınırının altında balık yaşam alanı ve yeniden üretim değeri oldukça sert şekilde
bozulacaktır. %10’un üstündeyse, yaşam alanı ve yeniden üretim değeri makul şartlardan
(kışın %10, yazın %30) çok iyiye (kışın %40, yazın %60) bir aralıkta artış gösterir. Optimum
aralığın, yılın herhangi bir vaktindeki yıllık ortalama akımın %60-100 olduğu kabul edilir.
%10’luk bir minimum akım ekolojik ihtiyaçları karşılamak için gerekenin oldukça altında
olduğundan – sadece otomatik olarak ve %10’luk bir değeri uygulamaktansa- her bir nehir
için gerçekçi olarak neyin gerekli olduğu değerlendirilmelidir. İskoçya Çevre Koruma Ajansı
[Scottish Environment Protection Agency SEPA] tarafından nehir tipi hidrogüç şemalarına
13
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dair verilen detaylı minimum akım rehberi, akım analizinin ne kadar detaylı olması gerektiği
ve uygun bir minimum akımın saptanmasının ne kadar zor olabileceğine iyi bir örnek sağlar14.
Üzerinde uzlaşılan minimum akımın her zaman korunması gerektiğini sağlamak mutlak
surette gereklidir. Bunun için, çevrim içi gözetim ve kayıt gerekir.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•

•

Deneyimli bir kurum tarafından çevresel anlamda kabul edilebilir bir minimum akım
oranları değerlendirmesi yapıldı mı? Bu minimum akım oranı küçük hidroelektrik
santralinin tasarımı ve çalışması kapsamında sağlanacak mı?
Üzerinde uzlaşılan minimum akım oranının çevresel uygunluğu gözetim altında olacak
ve periyodik olarak kontrol edilip/uygun şekilde düzenlemeye tabi olacak mi?

6.7
Balık göçü ve yumurtlaması üzerine etki
Nehrin yukarısındaki doğal balık geçidinin sağlanmasından emin olmak adına, etkili bir yan
geçiş sistemi gereklidir. Bu, Türkiye’de yeni hidroelektrik santralleri için zorunlu bir
gerekliliktir (Resmi Gazete Tarih/Sayı 10.03.1995 – 22223). Böyle herhangi bir balık geçidi
sistemi, etkili bir göç rotası sunmak üzere tasarlanmalıdır. Sistemin düzenli olarak gözetime
alınması ve her tür engelden arındırılması zorunludur.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•
•

Güvenilir bir balık popülasyonları (türler ve miktarlar) değerlendirmesi var mı?
Etkili balık geçitleri tasarıma dahil mi?
Balık geçitlerinin etkililikleri düzenli olarak kontrol edilmekte mi? Engellerden
arındırılmış şekilde tutulacaklar mı?
Türbin girdileri balık bariyerleriyle donatılmış mı?

6.8
Su kalitesi üstüne etki
Çevresel araştırmaları/ÇTED’nin esas alınabilir bir temel düzey edinebilmek adına su kalitesi
analizini içermelidir. Bu temel düzey ihtiyaçlarına bağlılık proje inşa ve çalışması boyunca
kontrol edilmelidir ki akuatik topluluklar ve balıkların şartlarının değişmediğinden emin
olunsun. Ölçümler arasında bulanıklık ve oksijen içeriğinin yanı sıra (örn., tarımdan kaynaklı)
nehrin yukarı kısmına girmiş olabilecek böcek ilacı gibi muhtemel zehirli maddelerin birikimi
de bulunmalıdır.
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Türbinler ve güç üretimi; kazara dökülmelerin, örneğin çalışma ve bakım sırasında petrolün,
önüne geçmeye uygun şekilde tasarlanmalıdır. Bunun düzenli olarak kontrol edilesi ve
belgelenmesi gerekmektedir.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•

Koruma alanları projeden etkilenmekte mi? Bunlar arasında yasal olarak korunan
alanlar ve ana biyoçeşitlilik alanlarıyla önemli kuş alanları bulunmakta mı?

6.9
Diğer su kullanıcılarına etki
Nehir sistemlerinin pek çok kullanıcısı vardır. Bunlar arasında tarım, yerel halk tarafından
mesken su kullanımı, ticari balıkçılık ve balık çiftlikleri, balıkçılık dahil eğlence amaçlı kullanım
bulunabilir.
Bu fayda ve haklar (daha önceki kullanıma dayalı olarak yasal ve değil) dikkate alınmalı ve
karşılanmalıdır. Su çıkarma hakları, küçük hidroelektrik santrallerin çalışma pratiklerinden (su
akımı) etkileniyor olmamalıdır.
Küçük hidroelektrik santralinin işletmecisinin diğer tüm kullanıcıların şikayetleriyle baş etmek
için ve fayda çatışması çözümüne yönelik resmi bir sistemi hayata geçirmelidir.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
• Nehir/beslenme havzasının diğer tüm kullanıcılarının yasal ve yasal olmayan fayda ve
hakları tanımlandı mı?
• Bu hakların küçük hidroelektrik santrali tarafından ihlal edilmemesini sağlayacak bir
sistem var mı?
• Çatışmaları çözmeye yönelik bir sistem var mı?

6.10 İlişkili altyapının etkisi
Hidrolik enerji santralleri, dikkate değer yerel ve bölgesel altyapı ihtiyacını beraberinde
getirir. Bunun içerisinde alana erişim yolları, alanda hizmet yolları, sağlık tesislerine sahip
denetim ve bakım binaları, bir su kaynağına bağlantı/atık imhası, dönüştürücü(ler) ve elektrik
şebekesine bağlantı bulunmaktadır. Ayrıca sıklıkla suyu rezervuara ileten katı kanallar vardır
ve çoğunlukla bunlara paralel uzanan yapılmamış ve geniş servis yolları bulunmaktadır. Bu
tesislerden her birinin kendine has çevresel etkileri (ve işaret edilen etkiler) genel projenin
bir parçası olarak tanımlanmalıdır.
Ana meselelerden biri, yol bağlantıları ve alandaki yollardır. Sathı bozuk (geçici) yollar, kar
erimesi ve yüksek yağmur düşüşü sonrası aşınmayla hızlıca bozulabilir ve bu, özellikle de

yamaçlarda, büyük-çaplı yaşam alanı tahribatına neden olabilir. Bu, uygun tasarım ve
hafifletmeyle (örn., sınırların stabilizasyonu, bitkilendirme), engellenebilir.
Bir diğer önemli çevresel etki de şebeke bağlantısıdır. Güzergah ve tasarımı arazinin
korunumunu dikkate almalıdır ve görsel açıdan rahatsız edici olmamalıdır. Alandaki binalar
(alan yönetimi, bakım, depolama) da uyumlu şekilde tasarlanmalıdır.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•

Küçük hidroelektrik santralinin çevresel etkisinin değerlendirilmesi ve hafifletilmesi
sırasında gerekli tüm altyapı ele alındı mı?
Yollar (erişim ve saha üstündeki hizmet yolları), büyük bir erozyona sebebiyet
vermeyecek şekilde mi inşa edilmiş? Erozyon koruma ve hafifletme (örn.,
bitkilendirme) tasarımın bir parçası mı?
Yol bağlantıları, binalar ve havai hatlar araziye uyum sağlıyor mu?

6.11 Arsa tahsisi ve zorunlu yeniden iskan
Arsa tahsisi ve ilgili herhangi yeniden iskan durumu, yerel halk açısından ana meselelerdir ve
kaygı, projelere muhalefete ve yasal tartışmalara neden olur. UFK’lar ve onların yerel partner
bankaları, adil bir süreç ve uygun telafi için öngördükleri gereklilikler –genellikle Türkiye
kanunlarından çok daha- katı olduğundan, bunları dikkatlice inceleyecektir. Özellikle de
“acele kamulaştırma” kavramı eleştiri almaktadır. Bu kavram, ulusal savunma gereklilikleri,
acil durumlar ve hükümet tarafından acil arsa tahsisi durumlarında (ki enerji kurulumları için
arsa ile ilgili hale gelebilir) hızlı kamulaştırmaya olanak sağlar.
Prosedürlerde (planlanmış ya da halihazırda kullanılan) UFK gerekliliklerinden herhangi bir
dikkate değer sapma, proje fonlamasına dair büyük bir engel teşkil edebilir – dolayısıyla,
herhangi bir arsa tahsisi ve kamulaştırmanın mevcudiyetini beraber kontrol etmek üzere
UFK’larla ve onların yerel partner bankalarıyla erkenden iletişime geçmek avantaj sağlar. IFC
Performans Standardı 5 Arsa Tahsisi ve Zorunlu Yeniden İskan, kredi sağlayıcı
gereklilikleriyle15 ilgili olarak detaylı bilgiler sağlar. Buna ilişkin Dünya Bankası Zorunlu
Yerinden İskana dair Çalışma Politikaları (O.P.4.12), oldukça detaylıdır ve “Politika Amaçları”
altında belirtilmiştir ki:
• ‘tüm alternatif proje tasarımları araştırılarak, uygulanabilir olduğu şartlarda herhangi
bir zorunlu yeniden iskandan kaçınılmalıdır ya da en azda tutulmalıdır ve
• Yeniden iskandan kaçınmak uygulanabilir değilse, proje dolayısıyla yerinden edilen
insanların proje faydalarından yararlanmasını sağlamak adına onlara yeterli yatırım
kaynakları sunarak, yeniden iskan eylemleri sürdürülebilir kalkınma programları
olarak ele alınmalı ve hayata geçirilmelidir. Yerinden edilen insanlara anlamlı şekilde
15
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danışılmalı ve yeniden iskan programlarının planlama ve uygulamasına katılma fırsatı
tanınmalıdır’.
Diğer UFK’lar da, dikkatli, adil ve şeffaf arsa tahsisi gerektiren, benzer bir pozisyon alır. EBRD
Çevresel Performans Gerekliliği 5 (Arsa Tahsisi, Zorunlu Yeniden İskan ve Ekonomik Yerinden
Edilme) 4. Paragrafta ‘…zorunlu yeniden iskandan kaçınılmalıdır. Ancak engel olunamadığı
durumlarda, yeniden iskan en aza çekilmeli, yerinden edilen kişiler ve yerel halk üstündeki
olumsuz etkileri hafifletecek uygun tedbirler dikkatlice planlanmalı ve uygulanmalıdır.
Deneyim gösteriyor ki müşterinin yeniden iskan eylemlerine doğrudan dahiliyeti ve proje
tasarımının mümkün en erken aşamalarında bir değerlendirme maliyet bakımından etkili,
verimli ve bu eylemlerin vakitlice uygulanmasının önünü açabilir…’ diye belirtir.
Proje için arsanın uluslararası finansa başvurulmadan önce tahsis edilmesi durumunda, karar
alma sürecinde bir UFK bu arsa tahsisinin ve ilgili yeniden iskanın ilgili UFK standartlarına
uygun şekilde yürütülüp yürütülmediğine dair geriye dönük bir değerlendirme yapabilir.
Dolayısıyla, bir yatırımcının daha sonra ortaya çıkabilecek problem ve gecikmeleri
engellemek adına erken aşamalarda bunu dikkate alması tavsiye edilir.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•

Tüm arsa tahsis edildi mi (devlet arazisi olması durumunda arsa kullanım anlaşmaları
dahil)?
Kamulaştırma ihtimali var mıydı/var mı? Varsa, bu işlem ve telafi Uluslararası Finans
Kurumları’nın gereklilikleriyle uyumlu şekilde mi yürütülecek (finanslama kararı
alınmadan önce bunu proje onayının bir parçası olarak kim denetleyecek)?
Zorunlu yeniden iskan durumunda, UFK fonlu projeler için bir Yeniden İskan Eylem
Planı [Resettlement Action Plan (RAP)] hazırlandı mı?

6.12 Paydaşların bilgilendirilmesi ve katılımı
Paydaş16 katılımı, yerel halk ve diğer paydaşlarla , örn., turistler, STK’lar, medya, uzun ömürlü
iyi ilişkiler kurmak adına merkezî rol oynar. Ayrıca Uluslararası Finans Kurumları’nın resmi bir
gerekliliği ve herhangi bir Çevresel ve Toplumsal Etki Değerlendirmesi’nin ayrılmaz bir
parçasıdır. Detaylı toplumsal etki değerlendirmesi Türkiye’de yasal bir gereklilik değildir ve
sonuç olarak ÇEDler/ÇTEDleri genelde sadece sınırlı toplumsal değerlendirmeyi içerir. Ek
olarak Türkiye ÇED süreci, UFK’lar ya da AB’ye kıyasla sadece kısıtlı toplumsal katılımı (yani
kamu katılımı ve tebliği) gerektirir. Finans başvurularında bu farklılık bir sorun teşkil edebilir.
Eğer finansın uluslararası kaynaklardan (yani ağırlıklı olarak UFK’lar ya da yerel Türkiye
bankaları tarafından yönetilen UFK fonlarından) sağlanması isteniyorsa, ÇTED’nin sadece
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Paydaş yelpazesi genelde şunları içerir: (i) öneriden etkilenen insanlar (bireyler, gruplar ve topluluklar),
projeyi önerenler ve diğer proje faydalanıcıları, devlet kurumları, STK’lar ve diğer ilgi grupları

Türkiye ÇED standartlarını değil aynı zamanda UFK’larınkini (uluslararası standart ÇTED)
karşılıyor olduğundan emin olunması tavsiye edilir. Bu, zaman kazandıracaktır
Türkiye’deki bilgi tebliğ prosedürü, bir ÇED raporunun hazırlanmasını gerektiren projeler için
kısıtlı tebliğ gereklilikleri dolayısıyla ve bir ön ÇED raporunun hazırlanmasını gerektiren
projeler için kamu tebliği ve kamuya danışmanın eksikliği dolayısıyla, UFK (ve ayrıca AB)
gerekliliklerinden farklılık gösterir. ÇED süreci sonunda, Nihai ÇED, Bakanlık ve ilgili
Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanır ve 10 gün boyunca erişime açık tutulur
UFK’lar tarafından fonlanan projeler için nihai ÇTED Raporu ve ilgili herhangi dokümantasyon
(örn., proje yönetim ve gözetim şartları) proje ömrü boyunca UFK’nın internet sitesinde
kamu erişimine açılır ve sıklıkla bankanın karar almasından uzun zaman önce (UFK’ya bağlı
olarak, 120 güne kadar) yayımlanmış olması gerekir. Mevcut Türkiye ÇED kanunu ve
UFK’ların gereklilikleri arasında kamunun bilgilendirilmesi ve danışma bakımından var olan
bu farklılık sebebiyle, ihtiyaç-dışı gecikmeleri engellemek için, finansal kurumlar tarafından
nelerin gerekli kılındığına dair netlik kazanmak gerekir.
Uluslararası iyi uygulamalar, proje sahibi, vekil ve sözleşme taraflarının projenin
geliştirilmesinin erken aşamalarından itibaren yerel halka ve diğer paydaşlara uygun bilgiyi
sağlamasını gerekli kılar. Bu sebepten, bir ‘Paydaş Katılım Planı’ ve proje sahibinin bir
temsilcisi/SHA çalışanı paydaş ilişkileri için atanması ve eğitilmesi gerekecektir. Düzenli
toplantıların düzenlenmesi, bilgilendirme materyallerinin üretilmesi ve dağıtılmasıyla
beraber bir proje internet sitesinin kurulması gerekir.
Ayrıca hem inşa hem çalışma aşamaları boyunca şikayetlerin vakitlice, verimli ve adil biçimde
ele alınmasını sağlayan resmi bir ‘Şikayet Prosedürü’ne ihtiyaç vardır. Bu, Uluslararası Finans
Kurumları’nın resmi bir gerekliliğidir.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•

•
•

Yerel halk önerilen projeden haberdar mı?
Yerel halk (ve diğer paydaşlar) nasıl bilgilendirilecek ve onlara nasıl danışılacak?
Projenin konumu, tasarımı, inşa ve çalışmasına dair görüşleri nasıl ele alınacak?
Bu danışma Türkiye yasal gerekliliklerine (örn., bir Çevre Etki Değerlendirmesinin
parçası olarak) uyumlu mu ve (finans isteği varsa) Uluslararası Finans Kurumları’nın
gerekliliklerini karşılıyor mu?
Diğer paydaşlara (örn., bölgesel veya ulusal çevre STK’ları) danışıldı mı?
Paydaşların itiraz ve şikayetlerini sunup vakitlice cevap almalarını sağlayan resmi bir
şikayet prosedürü (ya da planlaması) var mı?

6.13 Toplumsal Faydalar
Yenilenebilir enerji projelerinin (özellikle de yüksek oranda görünür olan ve büyük arsa
alanlarını kaplayan) bu gibi projelerden doğrudan etkilenen yerel halk tarafından kabulü

proje risklerini (yerel protestolara bağlı olarak izinde ve inşada gecikmeler) azaltacak ve
rüzgar tarlası çalışan ve sözleşme tarafları için keyifli bir çalışma ortamı sağlayacaktır.
Uluslararası deneyimin gösterdiği üzere bu, geniş çapta yerel halkın yeni oluşumdan
edinecekleri doğrudan faydalara dayanmaktadır.
Bu, geçici ya da süresiz istihdam; yollar, su arzı, atık su toplama ve işleme gibi altyapı için
destek, sağlık hizmetlerine daha iyi erişim (örn., yerel medikal bir kurum aracılığıyla), eğitim
için destek (örn., kırsal alanda özellikle kız çocuklarının eğitimi), kültürel kurumlar için destek
vb. biçimlerinde olabilir. Bu faydalar, proje dışı ya da halkın (ya da halk ortaklığının) yeni
tesisten elde edilen gelir veya kârın bir kısmını aldığı resmi, süresiz fayda paylaşımı şeklinde
gerçekleşebilir.
Hükümetin yenilenebilir enerji endüstrisiyle ortak inisiyatiflerine iyi bir örnek, Birleşmiş
Krallık’taki Paylaşımlı Ortaklık İşgücü 17‘dür. Bu, “2015’ten itibaren halkın yeni geliştirilen ticari
kıyı yenilenebilir enerji projelerine bir ortaklık payının sunulması kural haline gelecektir”
hedefiyle, enerji şemalarının uygulamasını desteklemek için oluşturulmuştur. Proje
sahiplerinin topluma bir toplumsal grup aracılığıyla projeden pay alma ve bireylere kredi
veya borç yapılandırması şansını tanıdıkları, üç toplum-paydaşlı mülkiyet modeli (mülkiyet
bölümü, kâr paylaşımı ve ortak girişim) bulunmaktadır. İşgücü’nün Çerçevesine giren
ölçekte ve dolayısıyla ilgili topluma mülkiyet payı fırsatı sunması gereken yenilenebilir enerji
projeleri şunlardır: i) ticari bir proje sahibi tarafından yürütülenler, ii) proje maliyeti 2,5
milyon £’u aşanlar ve iii) birincil amacı enerjiyi bir kamu ağına ihraç etmek olanlar. Bu BK
hükümet ve BK Yenilenebilir Enerji Endüstrisi ortak inisiyatifi, proje sahipleri ve projeden
etkilenen yerel halkın ortak fayda için beraber çalıştığı (bu, yenilenebilir enerji sektöründeki
projelerde geniş çapta yaşanan şikayetleri, yasal davaları, gösterileri ve yüksek profil medya
ilgisini, projede gecikme ve maliyetleri engeller) rüzgar gücü sektöründeki bireysel projelere
yönelik benzeri şemalarla olan iyi deneyimlere dayanır.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•

Projenin yerel halka faydaları neler (örn., süresiz isthdam, altyapı projelerine destek,
eğitime destek, vb.)?
Nüfusun eşit faydasını sağlamak adına bir sistem bulunmakta mı? Bu bir Toplum
Tevekkülü aracılığıyla yapılabilir mi/yapılmalı mı?
Proje ömrü boyunca yerel halka fayda sağlamaya yönelik net bir tutum var mı? Bu
ayrımcı herhangi bir yaklaşıma izin vermeyen adil bir biçimde kurulmuş mu?

6.14 Kümülatif Etkiler
Önerilen küçük hidroelektrik santralinin daha geniş çapta ele alındığında bölgede mevcut ve
gelecekteki potansiyel tek oluşum olmaması muhtemeldir. Üst ya da alt kısımda (kademeler)
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ek hidroelektrik tesisleri, yollar ve havaî elektrik hatları gibi altyapı ve ek mesken bölgeleri
(kalıcı konaklama veya yazlık evler ve hoteller) için planlar olabilir. Bu gibi herhangi oluşumun
(net biçimde planlanmış ya da sadece mümkün) birleşik etkisi önemli olabilir; bu nedenle de
AB ÇED Yönetmeliği ile AB Kuşlar ve AB Yaşam Alanları Yönetmelikleri‘ne göre bir projenin
Çevresel Etki Değerlendirme’si, bir Kümülatif Etki Değerlendirmesi’ni içerir. Kümülatif etkiler,
Avrupa Komisyonu [European Commision (EC)] yönetmeliğine (Mayıs 1999) göre, ‘projenin
yanı sıra geçmiş, mevcut veya mantık çerçevesinde öngörülebilen diğer eylemlerin sonucu
olan artan değişikliklerden doğan etkiler’i tarif eder.
Hidroelektrik oluşumları sıklıkla, bir dizi barajın ve ilgili güç üretim tesislerinin sıkça doğal
ortamda büyük çaplı yıkıma neden olduğu, kademelerin parçalarıdır. Eğer tekil projeler
kademeli bir sistemin genel çevresel etkileri bakımından koordine edilmiyorsa (örn., üzerinde
uzlaşılan minimum akımın her zaman sağlanması için su akımını düzenlemek), bu doğal bir
yaşam alanının ve buranın akuatik/balık popülasyonunun tamamen yok olmasına neden
olabilir.
Dolayısıyla proje geliştirmenin bir parçası olarak, bölgedeki diğer potansiyel oluşumların
kontrol edilmesi ve bunların tekil ve (önerilen projeyle) etkileşimli etkilerinin Çevresel ve
Toplumsal Etki Değerlendirmesi’nde içerilmesi önerilir. Bu, projeye dair risk alanlarını
tanımlayacak (örn., yaşam alanında önemli ölçüde ek yıkım, yerel halk üstüne artan etki) ve
etki azaltımı (örn., yol gibi ortak altyapının inşası ve kullanımı) için bir faaliyet alanı ya da
hafifletme tedbirleri için ihtiyaç olup olmadığını kontrol etmeye yardımcı olacaktır. Böyle bir
kümülatif etki değerlendirmesi de UFK’ların gereklilikleri arasındadır.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•
•

Nehrin yukarısında ya da aşağısında başka hidroelektrik tesisleri/barajlarının olması
yönünde planlar var mı (ya da bu mümkün mü)?
Önerilen ve muhtemel diğer oluşumlar nelerdir (yani, yol ve elektrik hatları gibi
altyapı, endüstri ve ticaret, konut)?
Bölgesel ya da yerel bir kalkınma planı var mı? Böyle bir plan varsa, kümülatif çevresel
etkileri ele alıp ölçüyor mu ve düzeltici tedbirler belirlenmiş mi?
Çözülmemiş tartışmalar/askıda yasal davalar var mı?

6.15 İnşaat Etkileri
Küçük bir hidroelektrik santralinin inşası; erişim yollarının yapımı, köyler arasında ve kır
yollarında ağır rafik etkisi (örn., üretim ekipmanının iletimi için ağır taşıtlar), barajın türbin
oluğu ve güç merkezinin yapımı (bu hafriyat toprağının imhasını gerektirebilir), hizmet, bakım
ve depolama binalarının inşası, şebeke bağlantısını (transformatör sahaları, sahayı şebekeye
bağlamak için havaî hatlar, saha içerisinde toprak altı bağlama) içerir.

İnşa sırasında nehirde tortulaşmanın önüne geçilmesi gerekir. Ayrıca kazara hidrokarbonların
(örn., makina yağlarından) nehre dökülmesi engellenmelidir ve atık materyaller dikkatlice
toplanmalı, depolanmalı ve imha edilmelidir.
İnşanın toplumsal etkileri arasında geçici inşaat işçileri ve sonra süresiz çalışanların
konaklaması, çalışma şartları (Uluslararası Finans Kurumları için önemli bir husus), çalışma
sağlığı ve güvenliği, yerel halkın sağlığı, güvenliği ve emniyeti (örn., artan trafik), küçük yerel
toplulukların kaynakları (gıda, hizmetler, konut, vb) üstündeki etkiler bulunmaktadır.
Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•

•
•

Bir inşa yönetim planı geliştirildi mi? İnşaat yönetiminden, çevresel konulardan,
toplumsal ilişkilerden, çalışma sağlığı ve güvenliğinden, kamu sağlık ve güvenliğinden
(trafik) kimin sorumlu olduğunu belirleyen net bir yönetim yapısı var mı?
Yerel halk bilgilendirildi ve sürece katıldı mı (örn., trafik etkisi, inşaat gürültüsü, yerel
hizmetlere etki –konut, gıda vb.)?
Çevre koruma, miras koruma(tesadüf eser prosedürleri), taşeronlar dahil çalışanların
sağlık ve güvenliğine dair net düzenleme/yönetim talimatları oluşturuldu mu?

6.16 İnşaat-sonrası (çalışma aşaması) bakım, gözetim ve denetim
İnşanın tamamlanmasının ardından, inşanın çevresel koruma ve hafifletmeye dair yasal
gereklilik veya gönüllü anlaşmalara uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir (örn., alanın
yeniden yapılandırılması, yeniden ekim, yaşam alanı üretimi).
Çalışma aşaması sırasında, ek saha araştırmaları/gözetiminin yerine getirilmesine ihtiyaç
duyulabilir. Bunun içerisinde su kalite analizi ve balık topluluklarına olan etkiler ve öngörülen
etkilerin karşılaştırmalı değerlendirmesi bulunur.
Saha erozyonunun (örn., toprak yollar) denetlenmesi ve hafifletilmesi gerekir.
Rezervuarda yüzer durumda olan atıklar ve molozların düzgün şekilde toplanması,
kaydedilmesi ve düzenlemelere uygun şekilde imha edilmesi gerekir.
Minimum akım sürekli biçimde kaydedilmeli; kayıtlar otoritelere gönderilmeli ve tüm ilgili
tarafların erişimine bir proje websitesi aracılığıyla gerçek zamanda erişilebilir kılınmalıdır.
Etkili bir iyi ilişkiler düzenlemesiyle yerel topluluklarla ve nehrin tüm diğer kullanıcılarıyla iyi
ilişkilerin sağlanmalıdır.
Bu tedbirler, en iyi şekilde, ISO 14001’e dayalı bir resmi çevresel yönetim sisteminin bir
parçası olarak yürütülebilir.

Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•
•
•
•
•

Projenin tamamlanması sonrası ve çalışması sırasındaki yasal gereklilikler ve gönüllü
taahhütler nelerdir?
Bir çevresel gözetim sistemi mevcut mu? Projenin çevresel ve toplumsal performansını
ele alan (yasal gereklilikler, diğer taahhütler, toplumun isteklerine mukabil) net bir
yönetim yapısı/tanımlı sorumluluklar var mı?
Yerel halkla iyi ilişkilenmeler düzgün işliyor mu?
Yerel otoritelere raporlama gereklilikleri nelerdir? Bu gereklilikleri karşılamak üzere
uygun düzenlemeler yapıldı mı?
Ek anketler yapılıyor mu (örn., balık anketleri)? Doğru uzmanlarla takvimlendirilip
organize edildi mi?
Bu çalışmalar düzenleyici otoriteler ve paydaşlarla beraber değerlendirilecek mi?
Hafifletme tedbirleri gerekli mi (örn., aşınma, dere yataklarının yıpranması vb
durumlarda, yerel halktan şikayetler durumunda)?

6.17 Çevresel ve Toplumsal İdare
6.1.’den 6.16’e önceki bölümler, yasal gereklilikler ve proje kredi anlaşmasında kredi
sağlayıcıları tarafından belirlenen şartları sağlamak adına inşa ve çalışma sırasında
yürütülmesi gereken bazı yönetimsel işleri saptamıştır. Bunun içinde; iş sağlığı ve güvenliğine
yönelik eylem planları (ve ilgili bir yönetim işlevi), şikayet prosedürü dahil olmak üzere
paydaşlarla iletişim için bir plan, arkeolojik tesadüf eser prosedürü, vb, ve olumsuz çevresel
ve toplumsal etkilerin yönetimi ve en aza çekilmesi için tanımlanan gerekli her tür hafifletme
tedbirleri bulunmaktadır. Bunların hepsi bir ÇED/ÇTED içerisinde tanımlanmış olmalıdır ve
ÇED Raporunun içerisinde amaçlar listesi, gerekli eylemler ve bir gözetim planı sunulmalıdır.
Bu eylemlerin, ‘projenin olumsuz çevresel ve toplumsal etkilerini engellemek ya da kabul
edilebilir seviyelere çekmek amacıyla, uygulama ve çalışma sırasında hayata geçirilecek
hafifletme, gözetim ve kurumsal tedbirleri’ni18 içermesi gereken Çevresel ve Toplumsal
Yönetim Planı’nda (ÇTYP) özetlenmesi iyi bir uygulamadır. Bir ÇTYP amaç ve işleri
tanımlamakla beraber tanımlı sorumluluk alanlarını da belirler; örn., inşa ve çalışma sırasında
çalışma sağlığı ve güvenliğinden sorumlu olacak bir Çevre, Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi;
paydaş katılımından sorumlu olacak bir Halkla İlişkiler Yöneticisi, vb. Bu, gerçekte
yaşandığından daha karmaşık ve maliyetli gözükmektedir – bu gibi roller sıklıkla,
görevlendirilen yönetici gerekli bilgi ve becerilere sahipse, birleştirilebilir.
Kredi sağlayan bankalar tarafından bir ÇTYP sıklıkla istenir. WB ‘Türkiye Jeotermal Kalkınma
Projesi için Çevresel ve Toplumsal Yönetim çerçevesi’, nelerin kapsanacağına dair bilgi sağlar
ve, şikayet mekanizması ve prosedürü gibi işlerin bazıları için bilgilerin yanı sıra, ÇTYP’ler için
önerilen formatları içerir.
18
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Göz önünde bulundurulması gerekenler:
•
•
•
•

Gerekli tüm çevresel ve toplumsal hafifletme ve yönetim eylemlerini tanımlaya yeterli
bilgi mevcut mu (ÇED/ÇTED’inde ya da herhangi bir diğer proje
dokümantasyonunda)?
Bu bir yönetim planında resmileştirilmiş mi?
Projenin kredi sağlayıcısı bir ÇTYP istedi mi?
ÇTYP için (ISO 14001’e dayalı) resmi bir çevresel yönetim sistemi mevcut mu?

Yeni bir Oluşum için Saha Seçiminde Adım Adım Yaklaşım

7.

Listelenen 16 çevresel ve toplumsal husus proje geliştirmede önemlidir ve arsa seçimi için
kriterler olarak kullanılabilir. Bu hususların proje geliştirme erken safhalarında ele alınması
riskleri en alt seviyeye çekecek ve zaman kazandıracaktır. Proje sahiplerinin, bu kriterlerden
en iyi şekilde yararlanmak için, potansiyel proje alanlarının çevresel ve toplumsal
değerlendirmesi için 4 adımlık bir yaklaşım önerilmektedir; bu önerilen yaklaşım ABD’de
yapılan (ABD Balık ve Yabani Yaşam Hizmetleri; bkz. 6. Bölüm dipnot 5) önerilere dayanır. Bu
yaklaşımın 3. Adımında bahsedilen resmi alan araştırması (yani ÇED/ÇTED) Türkiye kanunu
kapsamındaki yasal gerekliliklerin bir parçasıdır (ÇED’in gerekli bulunduğu JES tesisleri için).
Bu adım adım yaklaşım; artan şekilde detaylı bilgiyi toplayan ve üreten, önerilen projenin
araziye, yabani hayat ve yaşam alanlarına, yerel halka ve diğer paydaşlara olan muhtemel
risklerin miktarını saptayan yinelemeli bir süreçtir. Alanların gerçeğe dayalı seçimini mümkün
kılmak adına riskleri değerlendirir. Risklerin önüne geçmek ve en aza çekmek için 3 inşaöncesi adım vardır; bunları, daha önceki eylemlerin başarılı olup olmadığını veya daha ileri
eylemlerin gerekli olup olmadığını değerlendirmeye yönelik inşa-sonrası bir adım takip eder.
Bu yaklaşım, (proje sahibi ve sözleşme taraflarınca) kaynakların verimli kullanımını mümkün
kılar.
1. Adım: Yüksek düzey değerlendirme ya da alanın taranması (muhtemel proje alanlarının ilk
taraması)

İlk adım, alana ve içinde bulunduğu daha geniş bölgeye dair tüm resmi ve yasal bilginin
toplanması olacaktır. Bunun içerisinde, harita veri, sorumlu otoritelerin listesi, arsa mülkiyeti,
alana erişim ve hizmetlerin varlığı, vb. bulunmaktadır. Bunlar, bir alanın muhtemel çevresel
hassasiyetini değerlendirmeden önce alınacak temeldir ve bu bilgi aşağıdakileri içermelidir:
•
•
•
•

Alana dair fiziksel veri;
Alanın detaylı konumu, şehir çeperi/köy konumuna dair daha detaylı bilgi;
Alanın yüzey alanı;
Alanın deniz seviyesinden yüksekliği;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alanın eğimi;
İdari sınırlar;
Demografik ve sosyo-ekonomik bilgiler;
En yakın yerleşim bölgesine olan uzaklık (ve bunların boyutu ve yapısı);
Planlama sınırları;
1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli arazi planları ve açıklaması; herhangi diğer alt-ölçekli
planlar;
Koruma alanları veya hassas alanların konumu
Dağıtım sistem hatları, yol bağlantılarının konumu;
Telekomünikasyon sistemleri, havacılık sistemleri, radar sistemleri vb.’nin konumu.

Bunlar, temel alan bilgisidir. Bölgeyi (fiziksel olarak ve idari sınırlarını) tanımlar ve muhtemel
alanın genel olarak bir oluşum için uygun olup olmadığını, bir alanda oluşuma izin
vermeyecek oldukça belirgin bir sebebin var olup olmadığını (örn., yerleşim bölgelerine
yakınlık ya da planlama sınırları), ya da daha detaylı çalışmaların gerekip gerekmediğini
gösterir. Ayrıca daha fazla bilgi veya destek için hangi otoritelerin ve paydaşlarla (örn.,
bölgenin çevresel, toplumsal ve miras bakımından özelliklerine dair bilgi sahibi yerel
üniversiteler veya STKlar) iletişime geçileceğini belirtir.
2. Adım: Alanın nitelendirilmesi (bir ya da daha fazla muhtemel proje alanının daha geniş
olarak nitelendirilmesi)

1. Adım daha geniş araziye odaklanırken; 2. Adım, 1. Adımı geçmiş bir alanın detaylarına
odaklanır. Alanın çevresel hassasiyetini, içinde bulunduğu daha geniş arazi bağlamında,
tanımlar. Bu temelde koruma altında ve ender hayvan ve bitki türlerinin yaşam alanlarının
değerlendirmesidir ve mevcut bilgiye dayanarak, dolayısıyla herhangi bir saha çalışması
gerektirmeden, gerçekleştirilebilir.
Bu adımda proje sahibi aşağıdakileri gerçekleştirmelidir:
• Oluşuma izin verilmeyecek ya da zor ve uygulaması muhtemelen yüksek maliyetli
olacak koruma alanlarının saptanması;
• Önemli ve hassas kara hayvanlarının yaşam alanlarının ve türlerinin (dağınık,
bozulmuş ya da yok edilmiş olabilir) ve dolayısıyla herhangi bir oluşumun çevresel bir
risk teşkil edeceği ve önemli hafifletme tedbirlerini gerektireceği yerlerin
belirlenmesi;
• Arkeolojik ve kültürel miras bakımından önemli alanların tespiti.
Bu, yüksek yaşam alanı değerine sahip, önemli türlere risk teşkil eden ve proje sahibinin
proje geliştirme, izin ve çalışma sırasında çevresel problemlerle karşılaşması –ki bunların
hepsi gecikmeler ve ek maliyetlere sebep olur- ihtimali taşıyan alanlardan kaçınmaya
yardımcı olur. Bu adım ayrıca tarım bakımından kıymetli ve dolayısıyla kaçınılması gereken
alanları da açık biçimde saptamalıdır.
2. Adım aşağıdakileri saptamalıdır:

•
•
•
•
•

Koruma altındaki türler ve tehlike altındaki yaşam alanları ile önerilen proje
tarafından yaşam alanlarının parçalanması tehlikesi;
Alanın sahip olduğu herhangi bir sıfat ( doğal rezerv, miras alanı, vb –Natura 2000
alanı olma potansiyeli dahil yasal ya da diğer sıfatlandırmalar);
Tehlikede olduğu bilinen türler;
Diğer ender ya da koruma altındaki bitki ve hayvan türleri ve koruma veya proje
uygulamasından sonra eskiye döndürme gerektiren yaşam alanları (elektrik santrali
ve biyokütle üretimi);
Herhangi bir kurulumun (örn., erişim yolları) yerleşim bölgelerine olan mesafesi;
bunun getirebileceği etkiler/rahatsızlıklar (görsel rahatsızlık, gürültü, koku) ve
etkilenen kişilerin tepkileri (kabullenme, telafi isteği, güçlü muhalefet).

Belgelerin incelenmesinin yanı sıra bu değerlendirme, mevcut ‘esas alan’ın değerlendirilmesi
ve projenin potansiyel etkilerinin öngörülmesini sağlayan uzman çevre bilgisi (örn., kuşlar,
yarasalar, ender bitkiler ve kara hayvanları üzerine) gerektirir. Bu değerlendirme sürecinde,
yıllık ya da günlük değişiklikleri kontrol etmek için tercihen yılda birkaç kez (örn., kuç göçü
döngüsü), saha ziyareti yapılır. Yerel biyolojik, jeolojik, toplumsal, miras/arkeolojik bilgilere
erişim için iyi irtibat noktası yerel üniversitelerdir. Bu ayrıca, belirli saha bilgisine sahip, yerel
STK’lar ve yerel paydaşlar/topluluklarla irtibat kurmayı da içermelidir
2. Adımın sonuçları seçili bir alanın (hafifletme tedbirleriyle ya da değil) uygun olup
olmadığını ve peşinden gidilmesi gerekip gerekmediğini gösterir. Türkiye kanunlarınca pek
çok proje için gerekli ve UFK kredileri için de bir gereklilik teşkil eden ÇED/ÇTED maliyetli
olabilir ve zaman gerektirir! 2. adım, ayrıca, projenin gecikmesine, lisansların iptaline, proje
tasarımında değişiklik gereksinimine sebebiyet verecek (ekolojik kaygılar olduğu kadar
muhtemel ki oldukça güçlü yerel muhalefeti de içerebilecek) pek çok sorun veya risk
dolayısıyla sahadan vazgeçilmesinin daha iyi olacağı sonucuna da taşıyabilir.

3. Adım: Sahadaki yabani hayat ve yaşam alanının rapor edilmesi ve etki öngörüsü için
saha ziyaretleri (2. Adımda seçilen proje sahasında sahaya özgü değerlendirmeler)
Bu, normalde detaylı bir Çevresel ve Toplumsal Etki Değerlendirmesi (Türkiye kanunlarında
ve tercihen ayrıca UFK’ları tarafından gerekli tutulan uluslararası standartlarda) ve ilgili resmi
kamu bilgilendirme ve danışmasını içeren, detaylı saha araştırması aşamasıdır. Buna
aşağıdakiler dahildir:
•
•
•
•

Saha içi ve dışı biyolojik temel düzey çalışmaları (örn., kuşlar ve yarasalar, bitkiler ve kara
hayvanları);
Önemli tür ve yaşam alanları üzerindeki etkinin değerlendirmesi;
Projenin arazi üstündeki etkisinin değerlendirilmesi;
Projenin bölgedeki diğer hizmetlere olan etkisinin değerlendirilmesi (radar,
telekomünikasyon, vb.);

•
•
•
•
•
•
•

İnşa ve çalışmanın yerel halk üstündeki etkisinin değerlendirilmesi (gürültü; toz; trafik
riskleri, türbinlerin titrek gölgesi, güneş panellerinden parlamalar);
İlgili tüm altyapı çalışmalarının değerlendirmesi (saha yolları; su gibi alana yönelik tüm
hizmetler; alandaki yollar; tüm binalar; şebeke bağlantısı; sahadaki elektrik bağlantıları);
Kümülatif etkilerin değerlendirmesi;
İnşanın etkilerinin değerlendirmesi (e.g. gürültü, toz, trafik, büyük geçici bir işgücünün
küçük bir köyde yaşaması durumunda yerel hizmetler üstündeki baskı);
Proje inşası ve çalışması sırasında gerekli olan çevresel hafifletme tedbirlerinin tespiti;
İnşa sonrası gerekli her tür araştırmanın tespiti (örn., etki tahminlerinin doğruluğunu
kontrol etmek için tekrarlı kuş ve yarasa anketleri);
Çevresel gözetim ve raporlamanın tanımlanması ve yapılandırılması (çevresel otoriteler
ve de Uluslararası Finansal Kurumlar tarafından gerekli görülebileceği üzere)

3. Adımın sonucu; önerilen proje sahasının, iyi uluslararası örnekler ve Türkiye yasal (izin)
gerekliliklerine uyumlu, kapsamlı bir çevresel ve toplumsal değerlendirmesi olacaktır.
4. Adım: İnşa ve çalışma için ek etüdler ve tedarik
3. Adımın sonucu, ayrıca, tasarımdan çalışmaya, proje ömrü boyunca yapılması gereken ek
etüd, plan ve tedariklerin neler olduğunu tespit edecektir.
Saha tasarım aşaması, Çevresel, Sağlık ve Güvenlik Yönetim Planları, (arkeolojik bulgular için)
bir Tesadüfi Bulgu Prosedürü, bir Paydaş Katılım Planı ve bir Şikayet Prosedürünün
geliştirilmesini gerekli kılar.
İnşa aşaması, bu gibi yönetim planlarının uygulaması ve etkililiğinin gözetimini gerektirir.
Yasal gerekliliklerle ve bağlılıklara uyumu sağlamak ve geçici çalışanların yerel istekleri
karşılayıp yerel adetlere saygı duyduğunu güvence altına almak adına ayrıca sözleşme
tarafları ve taşeronların eğitim ve denetimini gerektirir.
Çalışma aşaması, bir saha Çevresel Yönetim Planı, kamu ve çalışma Sağlık ve Güvenlik
Planlarını, bir Acil Durum Müdahale Planını, otoritelerce gerekli bulunduğu ve üzerine
anlaşıldığı durumlarda ek çevresel çalışmaları, paydaşlarla iyi ilişkileri (öncelikle yerel
topluluklar ama aynı zamanda diğer paydaşlar ve medya) gerektirir.
Devreden çıkarma aşaması, ki muhtemelen 25-30 yıl sonra gerçekleşecektir, sahanın
otoritelerle üzerinde anlaşılmış olan kabul edilebilir çevresel şartlara göre ya da başta izin
verilmiş çalışma süresini aşmış kullanımın devamı ve potansiyel olarak yükseltilmiş ekipmanla
sökümü ve eski haline getirilmesini kapsar. Herhangi bir devreden çıkarmanın amacı,
mümkün olduğunda inşa öncesi koşullara geri dönmektir. Bu maliyetli olabilir. Dolayısıyla,

projenin üretken olan yaşam süresi sırasında finansal tedarik sağlamak ihtiyatlı olacaktır
(örn., ayrı bir devreden çıkarma fonu kurmak)

İyi bir Projenin Özellikleri Nelerdir?

8.

Bir ülkedeki tüm potansiyel alanlarda uygulanabilecek ideal bir projenin hazır bir taslağı
mevcut değildir ya da iyi bir örnek olarak kullanılabilecek herhangi bir referans proje yoktur.
Her bölge ve her potansiyel proje konumu kendine has topografik, çevresel, toplumsal ve
sosyo-ekonomik özellikler gösterir. Bu nedenle de sahaya özgü araştırmalar gereklidir ve bu
rehberlik Notu’nun 7. Bölümü’nde tarif edilen tekrar eden yaklaşım önerilmektedir.
İyi bir proje aşağıdakilere dayanır:
•
•
•
•
•
•
•
•

Önerilen proje ve tüm altyapılarıyla ilgili parçalarının yerel bölgeye ve beslenme
havzasına etkisinin geniş çaplı değerlendirmesi –bu topografi, arazi özellikleri, ekoloji
ve biyoçeşitlilik, yerel/bölgesel toplumsal ve sosyo-ekonomik şartları da içerir;
Bölgenin tüm faydalanıcıları üzerinde (proje ve ilgili tüm yapıların/bileşenlerin)
saptanmış tüm etkilerinin değerlendirmesi; bu, yerli halkla beraber bölgeyi zaman
zaman kullananları da kapsar (örn., yazlık sahipleri, turistler);
Kamunun projeye dair detaylı ve erkenden bilgilendirilmesi (boyut, tasarım, erişim
yolları ve elektrik şebekesine bağlantı gibi ilgili özellikler/yapılar)
Yerel halk ve diğer tüm ilgili paydaşlara erken ve kapsamlı danışma (örn., doğa
koruma grupları, STK’lar vb.);
Yerel halk ve diğer paydaşlarla danışma/iyi ilişkinin sürdürülmesi (bir Şikayet
Prosedürünün varlığı, projeye dair bilgi veren bir internet sayfası);
Yerel halka yönelik somut faydalar (örn., yerel nüfus için istihdam ve istihdama
yönelik eğitim; bir Toplumsal Tevekküle sözleşmeli uzun-dönem katkılar; yerel sağlık
veya eğitim tesislerine katkılar, vb.);
Proje planlarması/ÇED aşamasında saptanan tüm önemli çevresel ve toplumsal
etkilen düzenli şekilde gözetimi ve olumsuz etkileri hafifletme tedbirleri;
Kapsamlı bir ÇTYP ve uyumluluğunu sağlayacak net bir yönetimsel yapı (ISO 14001’e
dayalı bir çevresel yönetim sisteminin bir parçası olabilir).

