
 

 

Bu proje Avrupa Birliği 

tarafından finanse 

edilmektedir. 

 

SÇD RAPORU İNCELEME – KONTROL LİSTESİ 

Kontrol listesi, anlaşılır olması ve SÇD raporunun kolay takip edilebilmesi amacıyla, bir SÇD raporunun en önemli unsurları dikkate alınarak, belli 
bölümlere ayrılmıştır. Bu bölümlerde ilgili bir dizi soru yer alır. Rapor okunduktan sonar verilecek yanıtlar, aşağıda açıklanan iyi uygulama 
standartları göz önüne alınarak değerlendirilir: 
 
Kullanılamaz: Bu yanıt, değerlendirilen SÇD raporunun konusu olmayan politika, plan ve programlara ait sorular söz konusu olduğunda uygundur. 
Bu soruların, raporun 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 SÇD raporunda yeterli bilgi ya da analizin 
mevcut olmadığı anlamına gelir; rapor önemli veri ya da güncel bilgilerin tümünü göz önüne almamıştır. Dolayısıyla, herhangi bir karar alınmadan 
önce, ilave bilgi ya da değerlendirmeler eklenmelidir. 
 
İyi uygulama standartlarını karşılamıyor: Bu yanıt, SÇD raporunun amacından belirgin bir sapma olduğunu ifade eder ve raporun sunduğu bilgilere 
dayanarak verilecek bir kararın doğruluğu konusunda ciddi şüpheler doğurur. Bir karar verilmeden önce, raporun bu yönlerinin yeniden 
değerlendirilmesi veya daha çok veri ile geliştirilmesi gerektiğine işaret eder. 
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POLİTİKA, PLAN YA DA PROGRAMIN TANIMLANMASI  

Soru Değerlendirme Notlar 

Önerilen politika, plan ya da programın amacı, genel 

hedefi ve beklenen sonuçları tanımlanıyor mu?   

Önerilen politika, plan ya da programın; diğer politika, 

plan ya da programlarla bağlantıları açıklanıyor mu?   

SÇD raporunda, prosedürel adımlar ve planlama 

sürecine entegrasyon da dâhil olmak üzere genel 

değerlendirme yaklaşımı, tanımlanıyor mu? 
  

SÇD raporunun ele alacağı başlıca çevre ve 

sürdürülebilir kalkınma konuları ile ilgili sorular açık bir 

şekilde belirtiliyor ve resmi belgelerdeki sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine ilişkin atıflarla destekleniyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

SÇD raporunun odaklanacağı temel çevresel etkiler, 

ana paydaşların görüşleri de dikkate alınarak 

tanımlanıyor mu? 
  

Bazı çevresel konuların SÇD’nin odağından çıkarıldığı 

durumlarda, kapsam dışı tutma tercihinin nedenleri 

belirtilip açıklanıyor mu? 
  

SÇD raporunun kapsadığı politika, plan ya da 

programdan etkilenmesi muhtemel bölge 

tanımlanıyor ve bir harita üzerinde gösteriliyor mu? 
  

Önerilen politika, plan ya da programın olası sınır aşan 

etkileri tanımlanıyor mu?   
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ALTERNATİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Soru Değerlendirme Notlar 

Politika, plan ya da program tarafından önerilen tüm 

alternatifler, ilgili çevresel etkileriyle beraber ayrıntılı bir 

şekilde açıklanıyor mu? 
  

Politika, plan ya da programın geliştirilme süreci, önerilen 

alternatifin seçilme sebeplerinin ayrıntılı bir 

değerlendirmesiyle beraber anlatılıyor mu? 
  

Değerlendirilen alternatifler ve bunların çevresel etkileri, 

eylemsizlik seçeneği ile, ve önerilen politika, plan ya da 

program ile karşılaştırılıyor mu? 
  

SÇD’nin yeni ve alternatif bir öneri sunması durumunda, 

başlangıçta önerilen alternatiflerden vazgeçme nedenleri 

açık bir şekilde belirtiliyor mu? 
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POLİTİKA, PLAN YA DA PROGRAMDAN ETKİLENMESİ MUHTEMEL ÇEVRENİN TANIMLANMASI  

Soru Değerlendirme Notlar 

Mevcut çevresel durum ve koşullar tarif ediliyor mu?   

SÇD raporunda mevcut durum analizi için güncel ve 

güvenilir bilimsel veriler kullanılıyor mu ve başvurulan 

kaynaklar belirtiliyor mu? 
  

Eksik veriler ya da muhtemel belirsizlikler açıkça 

belirtiliyor mu?   

Temel çevresel sorunlar konusunda, geçmişteki ve 

günümüzdeki eğilimler, bu eğilimleri etkileyen 

faktörlerle beraber inceleniyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Politika, plan ya da programın uygulanmaması 

durumunda, temel çevre sorunlarının gelecekte nasıl bir 

değişim göstereceği öngörülüyor mu ve tarif ediliyor 

mu? 

  

SÇD raporundaki mevcut durum analizi, kapsam 

belirleme sürecinde saptanan etkilenmesi muhtemel 

alanın tümünü kapsıyor mu? Bu alanın politika, plan ya 

da programın idari veya ülke sınırları gibi fiziki sınırları 

aştığı durumlarda bile, alanın tümü analize dâhil ediliyor 

mu? 

  

 



POLİTİKA, PLAN YA DA PROGRAMIN MUHTEMEL ETKİLERİNİN TANIMLANMASI 

Soru Değerlendirme Notlar 

Diğer stratejilerde benimsenen çevresel hedeflerle, SÇD 

raporundaki politika, plan ya da programın hedefleri 

arasındaki muhtemel uyuşmazlık veya sinerjiler, 

sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde saptanıp 

tanımlanıyor mu? 

  

Politika, plan ya da programın uygulanmasıyla oluşacak 

temel çevresel unsurlar üzerindeki muhtemel etkilerin 

tamamı değerlendiriliyor mu? 
  

Doğrudan ve dolaylı, ikincil, kısa, orta ve uzun vadeli, 

kalıcı ve geçici, olumlu ve olumsuz etkiler ile kümülatif 

etkiler de dâhil olmak üzere her tür etki değerlendirmeye 

alınıyor mu? 

  

Muhtemel sınır aşan etkiler inceleniyor mu?   
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Soru Değerlendirme Notlar 

Etkilerin niteliği, önemi, ortaya çıkma olasılığı, kapsam ve 

derecesi, sıklığı ve süresi, telafi edilebilme olasılığı gibi 

özellikleri belirtiliyor ve bu özelliklerin belirlenmesinde 

kullanılan kalite standartları, gerekçeler, varsayımlar ve 

değer yargılarının kaynakları açıkça ortaya konuyor mu? 

  

Etkiler, mümkün olan durumlarda sayısal olarak ifade 

ediliyor mu ve bunu destekleyecek araştırma, görüş 

alışverişleri veya istişare gibi dayanaklar var mı? 
  

Etkilerin değerlendirilmesi, hesaplamalar, örnekler ve 

başvurulan kaynaklar ortaya konarak temellendiriliyor ve 

değerlendirme için kullanılan kalite standartları, 

gerekçeler, varsayımlar ve değer yargılarının kaynakları 

açıkça tanımlanıyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Herhangi bir temel çevresel konu üzerindeki etkiler 

değerlendirme dışı tutuluyor mu? Neden değerlendirme 

dışı tutulduğu ayrıntılarıyla açıklanıyor mu? 
  

Politika, plan ya da programın bileşenlerinden herhangi 

biri değerlendirme dışı tutuluyor mu? Neden 

değerlendirme dışı tutulduğu ayrıntılarıyla açıklanıyor 

mu? 

  

Etkilerin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, 

yaklaşımlar, teknikler ve araçlar açık bir şekilde 

tanımlanıyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

Etkilerin değerlendirilmesindeki muhtemel belirsizlikler, 

bu belirsizliklerin nesnel karar alma sürecine olası 

etkileriyle birlikte tanımlanıyor mu? 
  

Etkilerin değerlendirilmesinde bazı varsayımlar 

kullanılıyorsa, bu varsayımlar açık bir şekilde 

gerekçelendiriliyor mu (örneğin; diğer bölgelerdeki/ 

ülkelerdeki benzer faaliyetlerin yol açtığı etkilerden 

örnekler, literatüre yapılan atıflar)? 

  

SÇD raporunun ortaya koyduğu sonuçlar ve öneriler 

tarafsız, anlaşılır ve şu hususları açık bir şekilde ifade eder 

nitelikte mi: (i) ne öneriliyor, (ii) neden öneriliyor, (iii) 

hangi adımlar atılmalı ve, (iv) bu adımları kim atmalı? 

  

 

 



ETKİ AZALTIM ÖNLEMLERİNİN TANIMLANMASI VE İZLEME 

Soru Değerlendirme Notlar 

Olumsuz etkilerin önlenmesi, azaltılması veya telafisine 

yönelik önerilen önlemlerin tamamı açıkça tanımlanıyor 

mu? 
  

Azaltılması mümkün olmayan etkiler belirtiliyor mu?   

Etki azaltım önlemleri, sınır aşan etkiler de dahil olmak 

üzere, belirtilen bütün etkilerle açık bir şekilde 

ilişkilendiriliyor mu? Diğer bir deyişle, her bir azaltım 

önleminin, hangi etkileri azaltacağı açık bir şekilde ifade 

ediliyor mu? 

  

Etki azaltım önlemlerinin uygulanmasından kim(ler)in 

sorumlu olduğu açıkça belirtiliyor mu?   
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Soru Değerlendirme Notlar 

SÇD raporunda, izleme faaliyetine yönelik bir plan ayrıntılı 

bir şekilde tarif ediliyor mu?   

İzleme faaliyetine yönelik göstergeler, SÇD raporunda 

ortaya konulan bilgi, hedef ve olası etkiler temel alınarak 

açıkça tanımlanıyor mu? 
  

İzleme faaliyetinin, olumsuz etkileri ortaya çıkarması 

durumunda, SÇD raporu bu olumsuz etkilere karşı atılacak 

adımlar konusundaki taahhütleri açıkça ifade ediyor mu? 
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Soru Değerlendirme Notlar 

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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