
 

 

Bu proje Avrupa Birliği 

tarafından finanse 

edilmektedir. 

 

ÇED RAPORU İNCELEME – KONTROL LİSTESİ 

Bu kontrol listesi, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Haziran 2001tarihli “ÇED Kılavuzu: Çevresel Etki Değerlendirmelerinin İncelenmesi” başlıklı 
belgesinin ayrıntılı olarak irdelenmesi sonucu oluşturulmuştur. Bu belgenin hedef kitlesi olan sivil toplum örgütleri ve halk dikkate alınarak, bir ÇED 
raporunun kalitesinin ve yeterliliğinin uzman olmayan katılımcılar tarafından kapsamlı bir şekilde kontrol edilmesini sağlayacak en uygun sorular 
seçilmiştir. Kontrol listesi, anlaşılır olması ve ÇED raporunun kolay takip edilebilmesi amacıyla, bir ÇED raporunun en önemli unsurları dikkate 
alınarak, belli bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümlerde ilgili bir dizi soru yer alır. Rapor okunduktan sonra verilecek yanıtlar, aşağıda açıklanan iyi 
uygulama standartları göz önüne alınarak değerlendirilir: 
 
Kullanılamaz: Bu yanıt, değerlendirilen ÇED sürecinin konusu olmayan bir yatırım veya teknoloji türüne ait sorular söz konusu olduğunda uygundur. 
Bu soruların, çalışmanın genel kalitesinin değerlendirilmesi açısından bir ağırlığı yoktur. 
 
İyi uygulama standartlarını tamamen karşılıyor: Bu yanıt, ilgili soruya cevap olacak bilgilerin, uygun veri ve diğer bilgiler temelinde iyi irdelendiğini 
ve dolayısıyla yatırım kararlarına dayanak teşkil edebileceğini gösterir. Bu veri ve bilgiler güncel, kapsamlı ve irdelenen konu ile ilintili olmalı; resmi 
kaynaklar uygun şekilde alıntılanmalı ve atıfta bulunulan geri plandaki çalışmalar inceleme için elverişli olmalıdır. 
 
İyi uygulama standartlarını kısmen karşılıyor: Bu yanıt, belirli bir soruyu tam anlamıyla cevaplamak için ÇED raporunda yeterli bilgi ya da analizin 
mevcut olmadığı anlamına gelir; rapor önemli veri ya da güncel bilgilerin tümünü göz önüne almamıştır. Dolayısıyla, herhangi bir yatırım kararı 
alınmadan önce, bu bilgi ya da analizin iyileştirilmesi gerekir. 
 
İyi uygulama standartlarını karşılamıyor: Bu yanıt, ÇED raporunun amacından belirgin bir sapma olduğunu ifade eder ve raporun sunduğu bilgilere 
dayanarak verilecek bir kararın doğruluğu konusunda ciddi şüpheler doğurur. Bir yatırım kararı verilmeden önce, raporun bu yönlerinin yeniden 
değerlendirilmesi veya daha çok veri ile geliştirilmesi gerektiğine işaret eder. 
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PROJE TANIMI 

Soru Değerlendirme Notlar 

Projenin, ilgili stratejiler, kalkınma planları ve yasal 
çerçevelerle uyumluluğu açıklanıyor mu?  

  

Projenin çevresel maliyetleri de gözeten fayda/maliyet 
analizi açıklanıyor mu? 

  

İnşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerinin 
öngörülen başlangıç ve bitiş tarihleri gibi ayrıntılar da 
dâhil olmak üzere, projenin uygulama programı tarif 
ediliyor mu?  

  

İnşaat sırasında geçici olarak ihtiyaç duyulacak arazi de 
dâhil olmak üzere, projenin bütün ana bileşenleri 
tanımlanıp, proje alanının sınırlarını gösteren bir plan 
üzerinde grafiklerle sunuluyor mu?  
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Soru Değerlendirme Notlar 

 İnşaat, işletme ve işletme sonrasındaki faaliyetlerin 
tümü; büyüklük, kapasite, üretim hacmi, girdiler ve 
çıktıları da kapsayacak şekilde tanımlanıyor mu?  

  

Projenin gerektirdiği tüm ek hizmet ve yatırımlar, 
gerekli diğer izinlerin ayrıntıları da dâhil olmak üzere 
tanımlanıyor ve eğer mümkünse sayısal olarak 
belirtiliyor mu?  

  

Proje sonucunda ek hizmet ve yatırımların 
gerçekleştirilmesi, var olanların değiştirilmesi ya da 
sona erdirilmesi olası mı?  

  

Projenin kümülatif etki doğurmasına neden olabilecek 
mevcut ya da planlanan başka herhangi bir yatırım 
tanımlanmış mı? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Proje tasarımına göre, yatırımın kalıcı yapılarının her 
birinin kaplayacağı arazinin yüzölçümü sayısal olarak 
belirtilerek, ölçekli bir haritada gösteriliyor mu?  

  

İnşaat için geçici olarak ihtiyaç duyulan arazinin 
yüzölçümü sayısal olarak belirtilerek ölçekli bir 
haritada gösteriliyor mu ve söz konusu arazinin eski 
haline nasıl getirileceğine dair bir plan sunuluyor mu?   

  

Projenin parçası olarak geliştirilecek tüm yapılar ve ilgili 
diğer tesislerin büyüklüğü, şekli ve görünüşü tarif 
ediliyor mu?     

  

İnsanların veya işletmelerin bulundukları yeri terk 
etmesini gerektiren projelerde, yerlerinden edilecek 
olanların sayıları ve ilgili diğer özellikleri belirtiliyor 
mu? 

  



CED RAPOR INCELEME – KONTROL LISTESI 

 5 

Soru Değerlendirme Notlar 

Proje çıktılarının tür ve miktarları, tahminlere değil 
hesaplamalara dayanarak açıklanıyor mu?   

  

İnşaat ve işletme için gereken hammadde ve enerjinin 
türleri ve miktarları belirtiliyor mu? Hammaddelerin 
tedarik sürecinin çevresel etkileri ele alınıyor mu? 

  

Projeye bağlı olarak inşaat, işletme ve işletme sonrası 
aşamalarında yaratılan veya kaybedilen istihdam ele 
alınıyor mu?   

  

İnşaat, işletme ve işletme sonrası aşamalarında ortaya 
çıkan projeye bağlı tüm atık ve emisyonların (örneğin; 
katı atık, sıvı atık, gaz ve partikül emisyonları) tür ve 
miktarları belirtiliyor mu?   
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Soru Değerlendirme Notlar 

Projenin yol açtığı tüm atık ve emisyonların bileşenleri, 
zehirlilik dereceleri veya diğer tehlikeleri ele alınıyor 
mu? 

  

Tüm atık ve emisyonları toplamak/ tutmak, 
depolamak, işlemek, taşımak ve en sonunda bertaraf 
etmek için kullanılacak yöntemler ile bu işlemlerin 
yapılacağı yerler belirtiliyor mu?  

  

Projeden kaynaklanacak tüm gürültü, ısı, ışık veya 
elektromanyetik radyasyon kaynakları tanımlanıp 
miktarları belirtiliyor mu?   
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Soru Değerlendirme Notlar 

Tüm atık ve emisyonların miktar ve bileşenlerinin 
hesaplanma yöntemleri belirtiliyor mu? Atık ve 
emisyon tahminlerine dair tüm belirsizliklere 
değiniliyor mu?  

  

Tehlikeli maddelerin kullanımından doğan riskler, 
taşma, yangın ve patlama riskleri, trafik kazası riskleri, 
süreçlerin veya tesisatın arızası veya sekteye uğraması 
sonucu oluşacak riskler ve projenin doğal afetlere 
maruz kalma riski de dâhil olmak üzere, projeye bağlı 
tüm riskler değerlendiriliyor mu? 

  

Kaza ve olağandışı olayların önlenmesine ilişkin 
tedbirler ve bu olaylara yapılacak müdahaleler tarif 
ediliyor mu?  
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ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Soru Değerlendirme Notlar 

Eylemsizlik seçeneğinde, çevrenin mevcut durumu 
açıklanıyor mu? 

  

Proje geliştirme aşamasında değerlendirilen 
alternatifler, ilgili çevresel etkileriyle birlikte ayrıntılı 
olarak tarif ediliyor mu? 

  

Değerlendirilen alternatifler ve bunların çevresel 
etkileri, eylemsizlik seçeneği ile ve önerilen proje ile 
karşılaştırılıyor mu? 

  

Proje geliştirme süreci, önerilen projenin tercih edilme 
sebeplerinin ayrıntılı bir değerlendirmesiyle beraber 
anlatılıyor mu? 
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PROJEDEN ETKİLENMESİ MUHTEMEL ÇEVRENİN TANIMLANMASI  

Soru Değerlendirme Notlar 

Proje alanının ve çevresindeki alanın mevcut kullanım 
planı sunuluyor mu? Bu alanların önerilen kullanım 
şekli, mevcut kullanım planıyla uyuşmazlıkları da 
kapsayacak şekilde tarif ediliyor mu? 

  

Proje alanının ve çevresindeki alanın topoğrafisi, 
jeolojisi ve toprak yapısı tarif ediliyor mu? Bunların öne 
çıkan özellikleri belirtiliyor mu ve toprağın kullanım 
durumu anlatılıyor mu? 

  

Projeden etkilenebilecek su varlığı tarif ediliyor mu? 
Alanın hidrolojik özellikleri, su kalitesi ve su 
kaynaklarının kullanım durumu belirtiliyor mu? 

  

Alandaki mikro-iklim koşulları, meteorolojik koşullar ve 
mevcut hava kalitesi belirtiliyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Işık, gürültü, ısı ve elektromanyetik radyasyon 
konularında mevcut koşullar tarif ediliyor mu? 

  

Proje alanında, olumsuz etkilenebilecek öncelikli 
değerler (varlıklar) belirtiliyor mu? 

  

Taraf olunan uluslararası sözleşmeler gereği koruma 
altına alınan türler ve yaşam alanlarına etkiler 
belirlenmiş mi? 

  

Yasalar tarafından tespit edilmiş ya da koruma altına 
alınmış bütün doğal alanlar ve önemli seyir noktaları da 
dahil olmak üzere; projeden olumsuz etkilenebilecek 
ya da bütünlüğü bozulacak doğal veya kırsal yerleşim 
peyzajının; arkeolojik, tarihi, mimari, toplumsal ve 
kültürel öneme sahip yerlerin konumları ve özellikleri 
tanımlanıyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Alandaki demografik, sosyal ve sosyo-ekonomik 
koşullar tanımlanıyor mu? 

  

Kullanılan yöntemler ve yürütülen araştırma süreci 
gerektiği gibi açıklanıyor mu? Çevrenin mevcut 
durumuna ait veri ve bilgi kaynaklarına uygun şekilde 
atıfta bulunuluyor mu? 

  

Sunulan çevresel bilgiler ile önerilen projenin ve 
alternatiflerinin ileriye dönük etkileri düşünüldüğünde, 
açıklığa kavuşmayan konular var mı? Gerekli bütün 
veriler sunuluyor mu? Çevreye dair eksiksiz biçimde 
açıklanmamış unsurlar varsa, bu hususları aydınlatmak 
için öngörülen önlemler var mı? 
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PROJENİN MUHTEMEL ETKİLERİNİN TANIMLANMASI  

Soru Değerlendirme Notlar 

ÇED raporunun kapsam belirleme süreci açıklanıyor 
mu? 

  

Kapsam belirleme aşamasında, paydaşlar ile eksiksiz 
bir istişare süreci yürütülmüş mü? Yorum ve görüşler 
eksiksiz olarak sunuluyor mu? 

  

Arazi kullanımı, insanlar ve mülkler üzerindeki ilgili, 
doğrudan ve birincil etkiler tanımlanıyor ve mümkün 
olan durumlarda sayısal olarak ifade ediliyor mu? 

  

Jeolojik özellikler ve toprak üzerindeki ilgili, doğrudan 
ve birincil etkiler tanımlanıyor ve mümkün olan 
durumlarda sayısal olarak ifade ediliyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Bölgedeki bitki ve hayvan toplulukları ve doğal yaşam 
ortamları üzerindeki ilgili, doğrudan ve birincil etkiler 
tanımlanıyor ve mümkün olan durumlarda sayısal 
olarak ifade ediliyor mu? 

  

Bölgedeki su varlığının hidrolojisi ve su kalitesi 
üzerindeki ilgili, doğrudan ve birincil etkiler 
tanımlanıyor ve mümkün olan durumlarda sayısal 
olarak ifade ediliyor mu? 

  

Alandaki su kullanımı üzerindeki ilgili, doğrudan ve 
birincil etkiler tanımlanıyor ve mümkün olan 
durumlarda sayısal olarak ifade ediliyor mu? 

  

Hava kalitesi ve iklim koşulları üzerindeki ilgili, 
doğrudan ve birincil etkiler tanımlanıyor ve mümkün 
olan durumlarda sayısal olarak ifade ediliyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Gürültü veya titreşim gibi akustik çevre üzerindeki ilgili, 
doğrudan ve birincil etkiler tanımlanıyor ve mümkün 
olan durumlarda sayısal olarak ifade ediliyor mu? 

  

Isı, ışık ve elektromanyetik radyasyon üzerindeki ilgili, 
doğrudan ve birincil etkiler tanımlanıyor ve mümkün 
olan durumlarda sayısal olarak ifade ediliyor mu? 

  

Fosil yakıtlar ve mineraller gibi yenilenemeyen doğal 
kaynakların tükenmesi ve öncelikli varlıklar üzerindeki 
ilgili, doğrudan ve birincil etkiler tanımlanıyor mu? 

  

Kültürel öneme sahip yerler ve varlıklar üzerindeki 
ilgili, doğrudan ve birincil etkiler tanımlanıyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Peyzaj, manzaralar ve seyir noktaları üzerindeki ilgili, 
doğrudan ve birincil etkiler tanımlanıyor ve mümkün 
olan durumlarda görsellerle destekleniyor mu? 

  

Proje alanındaki demografi, sosyal ve sosyo-ekonomik 
koşullar üzerindeki ilgili, doğrudan ve birincil etkiler 
tanımlanıyor ve mümkün olan durumlarda sayısal 
olarak ifade ediliyor mu? 

  

Yukarıda belirtilen çevresel unsurlar üzerindeki birincil 
etkilerin doğurduğu dolaylı etkiler tanımlanıyor ve 
mümkün olan durumlarda sayısal olarak ifade ediliyor 
mu? 

  

İnşaat sürecinde ya da projenin işletme veya işletme 
sonrası aşamalarında meydana gelen geçici, kısa vadeli, 
uzun vadeli ve kalıcı etkiler tarif ediliyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Kazalar, olağandışı olaylar ya da projenin doğal veya 
insan kaynaklı afetlere maruz kalması sonucu ortaya 
çıkabilecek etkiler tanımlanıyor ve mümkün olan 
durumlarda sayısal olarak ifade ediliyor mu? 

  

Projenin, bölgede süregelen veya planlanan diğer 
yatırımlarla beraber oluşturacağı kümülatif çevresel 
etkiler tanımlanıyor mu? 

  

Her bir etkinin ortaya çıkma olasılığı, coğrafi genişliği, 
süresi, sıklığı ve telafi edilebilirliği uygun şekilde 
belirtiliyor mu? 

  

İnsan sağlığı ve refahı üzerindeki birincil ve ikincil 
etkiler tanımlanıyor ve mümkün olan durumlarda 
sayısal olarak ifade ediliyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Mümkün olan durumlarda, biyolojik çeşitlilik, küresel 
iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma üzerindeki 
etkiler ele alınıyor mu? 

  

Öngörülen her etkinin ciddiyeti ve önemi, etkinin yasal 
zorunluluklara uygunluğu ve etkiye maruz kalan 
insanlar, kaynaklar ve diğer unsurların sayısı, önem 
derecesi ve hassasiyeti açılarından irdeleniyor mu? 

  

Etkilerin yasal standartlar veya zorunluluklar açısından 
değerlendirildiği durumlarda, uygun yerel, ulusal ya da 
uluslararası standartlar kullanılıyor ve ilgili kılavuz 
ilkeler takip ediliyor mu? 

  

Etkileri tahmin etmek için kullanılan yöntemler 
açıklanıyor mu? Bu yöntemlerin seçilme nedenleri, 
karşılaşılan zorluklar ve sonuçlardaki belirsizlikler 
tartışılıyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Projenin ayrıntıları konusunda belirsizlik bulunduğu ya 
da çevre üzerindeki etkilerine dair verilerin yetersiz 
olduğu durumlarda, en kötü senaryo tahminleri 
belirtiliyor mu? 

  

Etkilerin ciddiyet ve önemlerini değerlendirmede 
kullanılan ölçütler açıkça tanımlanıyor mu? 

  

Önerilen tüm etki azaltım önlemlerinin uygulanmasının 
ardından geriye kalan artık etkiler tanımlanıyor mu? 

  

Her bir etki, sağlıklı bir karar verilebilmesi açısından, 
taşıdığı önem düzeyine göre bir değerlendirmeye tabi 
tutuluyor mu? En olumsuz etkiler, daha az önemli 
etkilere kıyasla daha çok vurgulanıyor mu?  
Değerlendirme, ilgisiz ya da gereksiz bilgilerden 
kaçınıyor mu? 

  

Halkın katılımı toplantılarında iletilen görüşler rapora 
dahil edilmiş mi? 
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ETKİ AZALTIM ÖNLEMLERİNİN TANIMLANMASI VE İZLEME 

Soru Değerlendirme Notlar 

Çevre üzerinde herhangi bir açıdan önemli olumsuz 
etkilerin bulunduğu durumlarda, bu etkileri azaltma 
potansiyeli ele alınıyor mu? 

  

Yatırımcının uygulamayı önerdiği etki azaltım önlemleri 
açık bir şekilde tarif ediliyor ve bu önlemlerin etkileri 
ne derece azaltacağı açıkça anlatılıyor mu? 

  

Azaltım önlemleri sadece öneri veya tavsiye düzeyinde 
kalmayıp, yatırımcının, önerilen etki azaltım 
önlemlerini uygulamayı bağlayıcı bir biçimde taahhüt 
ettiği açıkça belirtiliyor mu? 

  

Yatırımcının önerilen etki azaltım yöntemini seçme 
nedenleri açıklanıyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Finansman sağlama ve etki azaltımı için gerekli diğer 
yükümlülükler açık bir şekilde tanımlanıyor mu? 

  

Olumsuz etkilerin azaltımı mümkün olmadığında ya da 
yatırımcı herhangi bir etki azaltım önlemi 
önermediğinde, bu durumun nedenleri açıkça 
belirtiliyor mu? 

  

Alternatif stratejiler, yerler, yöntemler, süreçler ve 
telafi edici, etki azaltıcı veya önleyici tedbirler gibi, 
olası etki azaltım yaklaşımlarının tamamının 
değerlendirildiği açık bir şekilde görülüyor mu? 

  

ÇED raporunda, izleme faaliyetine yönelik bir plan 
ayrıntılı bir şekilde tarif ediliyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

İzleme faaliyetine yönelik göstergeler, ÇED raporunda 
ortaya konulan bilgi, hedef ve olası etkiler temel 
alınarak açıkça tanımlanıyor mu? 

  

İzleme faaliyetinin, olumsuz etkileri ortaya çıkarması 
durumunda, ÇED raporu bu olumsuz etkilere karşı 
atılacak adımlar konusundaki taahhütleri açıkça ifade 
ediyor mu? 

  

Bu olumsuz etkilere maruz kalabilecek paydaşların bu 
etkilerden nasıl haberdar edileceğine dair bir plan ana 
hatlarıyla tarif ediliyor mu? 

  

Önerilen izleme planı, olası sınır aşan etkilerin 
izlenmesini de içeriyor mu? 

  

Eğer içeriyorsa, etkilenmesi muhtemel diğer 
ülke(ler)nin izleme sonuçlarından nasıl haberdar 
edileceği ve bu olumsuz etkilere karşı atılacak adımlara 
nasıl dâhil olacağı açık bir şekilde belirtiliyor mu? 
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CO-SEED 
www.co-seed.eu/tr 
 
E-posta: agemci@wwf.org.tr 
Tel: +90 212 528 2030 
 
Ana koordinatör: 
WWF-Türkiye 
(Doğal Hayatı Koruma Vakfı) 
 
Proje ortakları: 
Dinarica, Bosna Hersek 
Arnavutluk Doğal Hayatı Koruma Enstitüsü (INCA) 
Yeşil Ev (Zeleni Dom), Karadağ 
Sırbistan Kuş Koruma ve Araştırma Derneği (BPSSS) 
WWF Adria, Hırvatistan (Danışman) 

 

Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle hazırlanmıştır. Yayının içeriği sadece CO-SEED proje yararlanıcılarının sorumluluğunda olup hiçbir şekilde 
Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmaz. 
 

 


