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Türk ÇED Yönetmeliğin Gelişimi
❑ 1983 tarihli Çevre Kanunu (2872 Sayılı Kanun) 10. maddesi kapsamında
Türkiye’de yürürlükte olan mevzuat ile kabul edilen ÇED Yönetmelikleri
(2003 ve sonrası) AB Direktifleri ile uyumludur. Uygulayan makam:
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB)
❑ 1. 1993 yılında kanunla düzenlenmiş olan ÇED Yönetmeliği, Çevre
Kanunu’ndan yaklaşık 10 yıl sonra yürürlüğe girmiştir.

❑ 2. 9. ÇED Yönetmelikleri 1997, 2002, 2003, 2008, 2009, 2011, 2013,
2014 yıllarında yürürlüğe girmiştir.
❑ Yönetmeliğin her versiyonu, bir önceki versiyonun üzerine bir takım
geliştirmeler yapmak amacıyla yürürlüğe koyulmuştur. Hukuki boyutta,
uygulama noktasında ya da doğal çevrenin korunması anlamında
olumsuz sonuçları bulunan sorunlara neden olan hükümlerde tadiller
yapılmıştır.

Türk ÇED Yönetmeliği:
Önemli Hukuki Zorluklar
❑ Türkiye’de ÇED uygulama süreci, ÇED yönetmeliklerinin gerekliliklerini
uygulamayan kuruluşlar açısından kısmi muafiyet teşkil ediyordu.
❑ ÇED düzenlemesi çerçevesinde bazı faaliyetler için muafiyetler vardı. Çevre
Kanunu’nun 10. Maddesinin 3. Fıkrasına göre petrol, jeotermal kaynaklar ve
madenler ile ilgili arama faaliyetleri Çevresel Etki Değerlendirmesi’nden muaftı.
❑ Örneğin RSM 1. Turda olduğu gibi, proje gelişimine yönelik saha seçiminde bazı
yasal ihtilaflar söz konusuydu.

Kaynak: Alıca, S.S; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yargı Kararları Çerçevesinde İrdelenmesi, Gazi
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XV, Y. 2012,

ÇED başvurularının sayısı
ÇED DAĞITIM

ÇED Onaylandı.

ÇED Reddedildi.

ÇED gerekli
değildir.

ÇED Gerekir.

“ÇED olumlu” kararlarının dağılımı
ÇED OLUMLU DAĞILIMI
Ulaşım %7

Turizm - konut %4

Endüstri,
%11

Enerji,
%23

Petrol - Madencilik,
%28

Ziraat, %13
Atıklar - Kimyasallar,
%14

“ÇED gerekli değil” kararlarının dağılımı
ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR DAĞILIMI
Ulaşım, %2
Enerji %6

Turizm - konut
%7

Endüstri
%13

Ziraat %14

Atıklar Kimyasallar
%9

Petrol- Madencilik
%49

TÜRK ÇED YÖNETMELİĞİ
JEOTERMAL ARAMA
Jeotermal arama sondaj projeleri, seçme-eleme işlemine tabi olan
ulusal “ÇED Yönetmeliği”nin II. Eki’nde listelenmiştir. “ÇED
Gerekir” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı ÇED Yönetmeliği’nin
4. Eki dikkate alınarak hazırlanmış ve sunulmuş Proje Bilgi Dosyası
(PBD)’na göre alınır. Bu belge kapsam belirleme-etki miktar tayini
ve etki azaltma tedbirlerinden bahseder. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı (ÇŞB) ÇED Raporu ve PBD’deki taahhütlere göre projeyi
izler ve kontrol eder. Proje ile ilgili, ÇED Yönetmeliği kapsamında bir
güncelleme gerektiği zaman yatırımcının Bakanlığı ve ilgili Bölge
Müdürlüğünü bilgilendirmesi gerekir.

Ek II kapsamındaki projelerle ilgili
ÇED akış diyagramı
Proje Bilgi Dosyasının Hazırlanması (PBD)
Proje Tanıtım Dosyasının, yazılı sözleşme ve imza sirkülerinin dilekçeye ekli olarak
verilmesinden sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı proje için ÇED başvurusu gerekli olup
olmadığına dair bir inceleme başlatır (Madde 16)

Ek 4’teki formata göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Proje
Tanıtım Dosyasının gözden geçirilmesi. Herhangi bir eksiklik varsa, proje
sahibinden bunların altı ay içinde tamamlanması beklenir, aksi takdirde
başvuru geçersiz kalır. (Gerekli olduğunda Bakanlık proje sahasını
inceleyebilir/incelemiştir.)

Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması (Madde 17)

ÇED Gerekli kararı beş iş günü içinde
Valilik, Proje Sahibi, yerel makamlar ve
kamuya bildirilir.

ÇED işlemi uygulanacaktır.

ÇED Gerekli Değil kararı beş iş günü içinde Valilik,
Proje Sahibi, yerel makamlar ve kamuya bildirilir.

Bakanlık yatırımı takip eder. Proje sahibi Çevre ve
Şehircilik Bakanlığının ilgili mevzuatı gereğince diğer
ilgili izin ve ruhsatları teslim eder (Madde 18).

Jeotermal Kuyu Sondajı E&S
Kapsam belirleme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hava kalitesi
Gürültü ve titreşim
Toprak ve yeraltı suyu
Atık su
Atık yönetimi
Malzeme kaynakları
Karasal ekoloji
Yüzey suyu
Trafik ve ulaşım
Kültürel miras
Sosyo ekonomik etkiler
İşçiler/sağlık personeli
Toplum sağlığı, güvenlik ve emniyet

Türk ÇED’inde boşlukların analizi
Ek Paydaş Katılımı Kamusal
Danışma ve İfşadan Kaynaklanan
Şikayet Mekanizması

Ek Sosyal ve Sosyoekonomik
mevcut durum ve etki
değerlendirmesi

Ek
Değerlendirmeler
(Kümülatif, saha harici,
vb), Modelleme

Yerel ÇED

Ek Çevre Mevcut
Durumu (hava kuşağı
kirliliği arkaplan
örneklemesi, flora ve
fauna incelemeleri,
mevsimsel incelemeler
(örneğin, kuş göçü, balık
yumurtlama dönemi, vb.)

Başvurulacak ek planlar
PS2 - 8 konuları (örneğin,
RAP)

ESAP Çevre
ve Sosyal
Yönetim
Sistemi

IFI standartlarına göre Türk ÇED
incelemelerinde kilit boşluklar
Konu

Uluslararası standartlara göre boşluklar

Riskler

Kapsam
• Kapsam belirleme yeterli olarak yapılmadı
• Kamu ya da diğer kurumların
belirleme ve etki • Etki değerlendirmesi yapılandırılmadı ve kapsamlı değil
etki değerlendirmesinin yeniden
değerlendirmesi
yapılması ya da muafiyetlerin
• Sosyal etki değerlendirmesi eksikliği
iptali konusunda dava açmaları
• Kümülatif etki değerlendirmesi eksikliği
• Projenin etki alanının sınırlı tanımlanması
• Alternatiflerden bahsedilmemesi
• İlgili tesisler kapsam içine alınmamış
• Bazı projeler (geniş çaplı altyapı projeleri dahil) ÇED
Yönetmeliğinden muaf tutulabilir.
Mevcut
verileri

Durum • Geniş kapsamlı olarak masa başı çalışmalar sırasında
toplanan mevcut durum verileri
• Biyoçeşitliliği değerlendirmek için yetersiz mevcut
durum çalışmaları
• Kültürel mirası değerlendirmek için yetersiz mevcut
durum çalışmaları
Paydaş Katılımı • Sadece seçilmiş yönetim makamları ve yakındaki
yerleşim yerleri ile en az paydaş katılımı ya da daha
geniş kamu kesimi ile paydaş katılımı

• Yaşam alanlarına, flora ve
faunaya önemli zarar
• İnşaat sırasında önemli
derecede arkeolojik bulgular
çıkması durumunda proje
programında önemli gecikmeler
• Olası halk protestolar

IFI standartlarına göre Türk ÇED
incelemelerinde kilit boşluklar
Konu
İstimlak/Yeni
den İskan

Uluslararası standartlara göre boşluklar
• Uluslararası standartlara göre tüm etkilenen halkı
kapsamayan yönetimin yönettiği istimlak/yeniden iskan
işlemi

Zarar Azaltma • Temel zarar azaltma tedbirlerini kapsayan fakat ayrıntılı
Tedbirleri
tedbirleri içermeyen kirlilik önleme ve kontrol teknikleri
Sağlık
güvenlik

İzleme

ve • İş ve çalışma şartlarında ve iş sağlığı ve güvenliği
konularında değerlendirme eksikliği
• Toplum sağlığı, güvenliği ve emniyeti etkilerinin
belirlenememesi

• Projenin inşaat ve işletim aşamalarında sınırlı izleme
eksikliği

Riskler
• Canlı hayatına ve etkilenen
halkın standartlarına olan
potansiyel ters etkiler
• Belirli zarar azaltma
tedbirlerinin eksikliği,
örneğin, hassas alanlarda
önemli hasarlara yol açabilir
• Kötü mesleki, sağlık ve
güvenlik konuları
yönetiminden dolayı inşaat
ve işletme sırasında olası
kazalar
• Yakındaki toplulukların
şikayetleri
• Ters ES etkileri ve
potansiyel cezalarla
sonuçlanan, ihmal edilmiş
potansiyel uygunsuzluklar

Mahkemeye intikal ettirilen konu
örnekleri
Ortaya çıkan sorunlar

Etki tanımı - itiraz

PTD ya da ÇED İyileştirmelerine
Yönelik olarak Önerilen Yaklaşım
Bu işin insan sağlığı ve çevreye zararlı etkileri
Konuların Genel Tanımı • Tüm konuları kapsayacak bir
hakkında ayrıntılı ve etkileri önlemek için (“ÇED
• Kapsam Belirleme
kapsam belirleme yaklaşımı
Gerekli değildir” kararı verilmiş XXX sondaj alanının
Yeterli Olarak
geliştirin.
tarım arazilerine, su kaynaklarına, arkeolojik
Sağlanmamış.
• Miktar tayini mekanizması
alanlara, doğal alanlara, bölgenin doğal faunasına) • Miktar tayini yeterli
oluştur.
etkisi ile ilgili, proje kapsamında meydana
değil.
• Risk mekanizması oluştur.
gelebilecek atıklar, atık su, gürültü ve toz yayılımı
• Zarar azaltma
• Etki düzeyini oluştur.
alınacak tedbirler hakkında ya da bunların hasar
tedbirleri açık ve
• Tedbir standartları geliştir yaratmayacak kadar azaltılması konusunda açıklama
bilimsel olarak
Türk ve Endüstri Proaktif-DB
yok.
yeterli değil.
standartları.
Bunun yanında, her ne kadar alınacak tedbirler
belirtilmemiş olsa da, alınacağı söylenen tedbirler
hem teknik hem de bilimsel olarak yetersizdir.

Mahkemeye intikal ettirilen konu örnekleri
Ortaya çıkan sorunlar

Etki tanımı itiraz

PTD ya da ÇED İyileştirmelerine
Yönelik olarak Önerilen Yaklaşım

Sondaj yapılacak (jeotermal kaynak arama faaliyeti)
yerlerde tüm sulu ve kuru tarım faaliyetlerini gerçekleştirmek

Özel konular

•

mümkündür. Toprak her türlü meyve ve sebzenin yetiştirilmesi için

Etkililik, yer, ulaştırma, çevresel tesisler ve
konum açısından taşınmaz mülk çok iyi bir yerdedir. Tarım

•

uygundur.

•

alanlarının yapılacak sondaj faaliyetleri yüzünden zarar göreceği
açıkça bellidir; çünkü, sondaj faaliyetleri yüzünden taşınmaz mülk
içindeki arazinin değeri ve kalitesinin düşeceği açıkça bellidir, ve •
elde edilecek ürünler önceki gibi hasat vermeyecektir. Yürütülecek
jeotermal sondaj faaliyetleri yüzünden ve bu arama faaliyetleri
sırasında sahada sondaj yapılacağından, ilgili tarım sahaları ve bağlar •
hasar görecektir ve bu sahalardaki hasat eskisi gibi olmayacaktır. Buna
ek olarak, yapılacak sondaj yüzünden insan/hayvan hayatına da
•
derelere, nehirlere ve yeraltı suyuna karışacak olan kimyasallar
yüzünden ilave zarar gelecektir ve böylece içme/kullanma suları
dolaylı olarak etkilenecektir. Ek olarak, doğaya salınacak olan tehlikeli
kimyasalların solunmasından dolayı insanlar zarar görecektir. Bununla
beraber, bu maddelerin değerlendirilmesi sadece bu değerlendirmelere
yol açacak olan ÇED raporu ile mümkün olacaktır, denilmiştir.

Verimli
alanlarda
tarımsal etki
Arazinin
alınması ve
gelir kaybı
İnsan Sağlığı
için Hava
Kalitesi
Su
Kaynaklarına
Etkisi
Atık
Oluşturma
Etkisi

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Her kapsam belirleme
mekanizmasına özel etki
değerlendirmesi sağlayın.
Kümülatif etkinin gözden geçirilmesi
- bölgesel ölçekte gelişmeler.
Özel zarar azaltma tedbirleri
sağlayın.
Geçim kaynağı etkisi ayrıntılı analizi.
Zaman çerçevesinin iyi
tanımlandığından emin olun.
ESMP maddeleri burada
belirlenmiştir.
Paydaş Katılımı İşlemi başlatılmıştır.
Mevcut durumu içeren su kaynakları
incelemesi ve su kaynaklarına belirli
potansiyel etki
Kısa vadeli hava kalitesi etkisi ve
miktarı tayini yapılmış değerler
Arazi sahibi ve çevresi açısından
arazi alımından doğan kayıp
Atık oluşturmaya ilişkin özel tedbirler
- tanımsal olarak

ALINAN DERSLER
▪ IFI ve Türk ÇED Yönetmeliği uygulamaları arasındaki belirgin boşluklar
▪ IFI daha çok mevcut durum, etki değerlendirmesi incelemeleri ve
derinliğine sosyal etki ve paydaş katılımı süreçleri gerektirir
▪ Jeotermal kuyu araması dah az paydaş ve mevcut durum incelemesi-ilgili
risk çalışması gerektiren Ek II kapsamına girer.

▪ Ek II ÇED Gerekli Değildir kararı ile ilgili zorluklar IFI ve Türk ÇED
uygulamaları arasındaki boşluklara odaklanır.
▪ Yasal zorluk risklerinin azaltılması
▪ Türk ÇED çalışmalarının IFI şartlarını yerine getirecek şekilde
güncellenmesi
▪ Sağlam Çevre ve Sosyal İzleme Planlarının geliştirilmesi
▪ Sürekli ve etkili paydaş katılımı süreçlerinin yürütülmesi

Teşekkürler!

