Master Plan Stratejik Çevresel Değerlendirme Süreci Bilgi Notu
İçmesuyu ve Kanalizasyon Master Planı İşi kapsamında yer alan önemli çalışmalardan birisi
de Çevresel Etki Değerlendirme çalışmalarıdır.
AB müktesebatına uyumlulaştırma konularından biri de üst ölçekli planlamalarda “stratejik
çevresel değerlendirme” yapılması olup, 08.04.2017 tarihinde yürürlüğe giren Stratejik
Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği, master plan gibi üst ölçekli planlamaların Stratejik
Çevresel Değerlendirme formatında ele alınmasını zorunlu kılmaktadır. Ayrıca ilgili uzmanlara
ve akademisyenlere göre de master plan çalışmaları, ölçeği gereği proje bazlı ÇED yerine
stratejik bir değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir.
İlgili mevzuat gereği SÇD sürecinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇED koordinesinde ve
master plan çalışmalarıyla paralel olarak sürdürülmesi gerekmektedir. SÇD süreci,


Söz konusu projenin/planlamanın SÇD kapsamına girip girmediğine ilişkin
Bakanlığın onayına tabi olan bir eleme süreci,



Taslak Kapsam Belirleme Raporunun hazırlanması,



Askı ve ilan süreci,



Kapsam Belirleme Paydaş Toplantısı,



Nihai Kapsam Belirleme Raporunun hazırlanması ve onaylanması;



Taslak SÇD Raporu ve MP tamamlanması,



İlan ve askı süreci,



SÇD ve MP Paydaş İstişare Toplantısı,



Nihai SÇD Raporu ve MP hazırlanması,



Sonuç Bilgilendirme Raporu ve İzleme Planının yapılması

adımlarından oluşmaktadır.
Rapor içerikleri, formatı, askı, ilan ve onay süreleri, paydaş toplantısı ile ilgili detaylar vb.
hususlar ilgili yönetmelikte tanımlanmıştır.
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği’nin 10.4. maddesi “Taslak Kapsam Belirleme
Raporu, Bakanlık ve yetkili kurum tarafından otuz takvim günü internet sitesinde
yayınlanır.” hükmündedir.
Eleme süreci kapsamında Bakanlıkça İçmesuyu ve Kanalizasyon Master Planı İşi’nin SÇD
Yönetmeliğine tabi olduğuna karar verildiğinden (30.07.2019), çalışmalar SÇD formatına
uygun olarak sürdürülmektedir.

Halihazırda Taslak Kapsam Belirleme Raporu hazırlanmış olup; askı, ilan ve paydaş
toplantısının planlaması aşamasındadır. İlan, askı süreci ve paydaş toplantısının Temmuz
sonuna kadar, Nihai Kapsam Belirleme Raporunun onaylanmasının Eylül sonuna kadar
tamamlanması hedeflenmektedir.

Kapsam Belirleme Raporu İçeriği
Genel olarak, SÇD kapsam belirleme aşamasının amacı Ana Plan’daki faaliyetlere ve
önlemlere ilişkin kilit çevresel ve sosyal konuları tanımlamak ve böylece SÇD kapsamını
belirlemektir. SÇD kapsam raporu şunları hedeflemektedir:


SÇD sürecinde dikkate alınacak çevresel ve sosyal hususların belirlenmesi,



SÇD sürecinin bu hususlardan hangilerine odaklanacağının açıklanması,



SÇD sürecinde kullanılacak kapsam belirleme matrisi ile çevresel ve sosyal kriterlerin
belirlenmesi.

Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği (SÇD), bu kapsamda hazırlanacak raporların
ana hatlarını vermiştir.
Aşağıda raporun içeriği bölüm bazında tanıtılarak verilmiştir:


Ana Plan’ın başlıca özellikleri (Bölüm 2)



Ana Plan’ın uygulanacağı bölgenin çevresel koşullarının (mevcut durumun) ön
değerlendirmesi (Bölüm 3)



o

İSKİ ve mevcut hizmetlerine ait çevresel özellikler

o

Genel çevresel ve sosyal özellikler

SÇD’de yer alacak öncelikli konulara dair ilk değerlendirmeler (Bölüm 4)
o

Ana Planın sürdürülebilirlik hedefleri

o

Ana Planın tabi olduğu çevre mevzuatı özeti

o

SÇD’de detaylandırılması ve uygulaması yapılacak vizyon ve stratejiye dair ilk
değerlendirme



o

Çevresel ve sosyal değerlendirme

o

Kapsam belirleme matrisi

o

Alternatifler

SÇD sürecinde sonraki aşamalar (Bölüm 5)

