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Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) 
planlanan bir faaliyetin, çevre üzerindeki etkilerinin 
incelenmesi için yani planlanan proje ve 
faaliyetlerin irdelenmesinde ekonomik-çevresel 
olguların ortak bir çerçeve içinde 
değerlendirilmesini sağlamak için uygulanan 
yöntemler topluluğudur. Böylece karar aşamasında 
herhangi bir seçeneğin ileride doğuracağı olumsuz 
çevresel etkilerin gözden kaçması önlenmiş olur. 
Biyoçeşitlilikde ise asıl önemli olan ekosistemlerin 
ve insanoğlunun sağlıklı var oluşu, doğal dengenin 
korunması ve sürdürülebilir bir dünya anlayışıdır. 
Türkiye biyoçeşitlilik açısından sahip olduğu 
yaklaşık 3000 tanesi endemik olan 9000’den fazla 
bitki türü ile Dünya’da önde gelen ülkeler 
arasındadır. Kıta ülkeleri arasında Türkiye 
biyoçeşitlilik zenginliği açısından dokuzuncu 
sıradadır ve florasının % 33'ten fazlasını endemik 
türler oluşturmaktadır. Avrupa’da nesli tehlikeye 
girmiş 36 memeli hayvan türünün 15’i (% 42.8’i), 
72 kuş türünün 46’sı (% 63.8’i), 47 sürüngen 
türünün 18’i (% 38’i), 13 kurbağa türünün 5’i (% 
38’i) ülkemizde yaşamaktadır. Dahil olduğu 
CITES, RAMSAR, BERN gibi biyoçeşitliliği, 
özellikle nesli tehlikede olan hayvan ve bitki 
türlerini koruyan sözleşmelerle, bu zenginliğini 
devam ettirme çabasındadır.  

Yapılacak yatırımlarda ve faaliyetlerde, 
doğa unsurunu dikkate alan ve bu sürekliliğe 
yardımcı olmaya çalışan ÇED raporları, sadece 
Türkiye’de değil Dünya’da da önem 
kazanmaktadır. SÇD (Stratejik Çevresel 
Değerlendirme) ise, çevre yönetimi için kullanılan 
araçlardan biri olan faaliyetler düzeyde uygulanan 
ÇED’in bir ileri aşamasıdır ve makro düzeyde 
uygulanır. Dünyanın birçok yerinde plan ve 
program için SÇD uygulanmaya başlanmıştır. 
Çünkü incelenen çoğu ÇED rapor ve projesinde, 
biyoçeşitlilikten ziyade getireceği ekonomik 
olanaklar öncelikli olmuştur. En belirgin 
örneklerden biri, Romanya’daki Tisza nehrinde 
meydana gelen siyanür faciası ve 3 yıl sonrasında 
hazırlanan ÇED raporudur. Benzer bir örnek de, 
Rusya’da Sakhalin bölgesindeki petrol/doğal gaz 
boru hattı ÇED ve biyoçeşitlilik yaklaşımıdır. 
Western Gray Whale türü projelendirilirken göz 
ardı edilmiş, çevre örgütlerinin baskısı ile projede 
değişikliğe gidilmiş ancak değişiklik tehlikedeki 
türlerin korunması açısından yeterli olamamıştır. 

Türkiye’de de ÇED raporları açısından olumlu ve 
olumsuz örneklere rastlamak mümkündür. Hem 
STK’ları, hem yöre halkı ve hem de basının 
takibinde olan Kaz Dağları (ÖKA)’ nda altın 
madeni arama faaliyetleri güncel bir örnektir. İğne 
Ada’da uygulanan Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal 
Kaynak Yönetim Projesi ise, haklı başarısını ortaya 
koymaktadır. 
Bu çalışmada, incelenen rapor ve projelerle, ÇED-
biyoçeşitlilik-ekonomiklik açısından, Türkiye ve 
diğer ülkeler karşılaştırılmıştır. Son yıllarda 
ekonomik önceliğin, doğal hayat ve 
biyoçeşitlilikten ne yazık ki daha önemli olması 
araştırmanın çıkış noktasıdır. Başarılı örneklere 
rastlanması ve çevre bilincinin giderek artması, 
biyoçeşitliliği ve doğal kaynakları koruma adına 
umut vericidir. Türkiye’de yapılan ve yapılacak 
olan ÇED projeleri ile devamı sağlanacak biyolojik 
zenginliğin, ancak ciddi denetimler ve caydırıcı 
cezalarla, mümkün olabileceği öngörülmektedir. 
Artık ekolojik yaptırımlar, ekonomik yaptırımların 
önüne geçmelidir. 
 
Anahtar Kelimeler: ÇED, SÇD, biyoçeşitlilik, 
endemik, Türkiye  
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İstanbul Ümraniye'de Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından oluşturulan çevre eğitim 
projesi kapsamında yapılan çalışmalarımızı 
tanıtmak ve bu çalışmaların daha verimli bir şekilde 
üst düzeyde daha geniş bir alana hizmet 
sunabilmek, özelliklede ilköğretim ve orta öğretim 
okullarına yönelik bu çevre eğitim projesi 
kapsamında katı atıkların ayrışımından okullara geri 
dönüşüm olarak ne tür katkılarda bulunabilmişiz, bu 
okullarımıza yönelik neler yapabiliriz hususunda 
ileriki hedeflerimizi açıklamak ve bu hedeflerimize 
yönelik ilgili akademisyenlerin de görüş ve 
önerilerini de önemle dikkate almak, ayrıca da 
sorumlu olduğumuz ilçe kapsamında ilçe 
belediyesinin de sponsorluğunda ilçe halkına 
çevreyi temiz tutabilmek ve gelecek nesillere daha 
sağlıklı bir çevre bırakabilmek amacıyla yaptığımız 
çalışmalar ve etkinlikleri tanıtmak bu konuyu ilgili 
akademisyenlerin görüşlerine sunmak, ayrıcada 
ilgili akademisyenlerin görüşleri de alınarak 
önümüzdeki yıllarda yapacağımız çevre eğitim 
projesi çalışmalarından somut sonuçlar alabilmek 
için daha etkin duruma getirebilmek için ve daha 
geniş kitlelere hitap edebilmek (yayabilmek) için 
ilgili akademisyenlerle karşılıklı müzakere şeklinde 
sözlü sunum yapılmaya çalışılacaktır.    
Anahtar Kelimeler: Çep  


