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1

ÖZET

Bu rapor, Ilısu Barajı ve Hidroelektrik Santralı (Ilısu Projesi) için hazırlanmış olan Çevresel Etki
Değerlendirme Raporu’nun (ÇEDR), Doğa Derneği tarafından hazırlanan değerlendirme raporudur.
Rapor şunları belirtmektedir:
1.
2.

Ilısu Projesi, kritik doğal yaşam ortamlarını geri dönüşü olmayacak biçimde değiştirip
bozacağından dolayı büyük çevresel etkiye sebep olacaktır.
Projenin sebep olacağı etkiler ÇED raporunda açıkça belirtilmemiştir ve bu nedenle, projenin
etkilerinin azaltılması için gerekli olan önlemler ve projenin Çevresel Eylem Planı (ÇEP)
uluslararası koşullardan olan Dünya Bankası’nın OP 4.01, Çevresel Değerlendirme ve OP 4.04,
Doğal Habitatlar Uygulama Politikalarını sağlamamaktadır.

Fırat Nehri boyunca uzanan nehir ve vadi ekosisteminin yok olmasından sonra Dicle Nehri Vadisi,
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki son nehir ve vadi ekosistemidir. Nehir vadisine bağımlı nadir,
hassas, göçmen ve tehlike altındaki kuş türleri, alanın eşsiz ve benzersiz olduğunu göstermektedir
(Kılıç ve Eken 2004; Welch 2004). Kılıç ve Eken (2004), Dicle Nehri boyunca dört Önemli Kuş Alanı’nı
(ÖKA – kuşların korunması için uluslararası öneme sahip alanlar) tanımlamıştır. ÖKA’lara ek olarak
Welch (2004) Dicle Nehri boyunca tek bir bütünsel ekosistemi oluşturan, kuş ve diğer biyolojik
çeşitlilik için seçkin bir öneme sahip beş Öncelikli Alan (ÖA) belirlemiştir.

Ilısu Projesi’nin sualtında bırakacağı doğal nehir kıyısı ekosistemine bir örnek (Güçlükonak ilçesi).

Proje alanının doğal ve kritik doğal yaşam ortamlarını kapsamasına rağmen, Ilısu Mühendislik
Grubu’nun (IMG), Dünya Bankası’nın Uygulama Politikası’ndan olan Doğal Yaşam Ortamları (OP
4.04) ile birlikte bazı diğer uygulama politikalarını dikkate almasının gerekmediği, ÇEDR’de açıkça
belirtilmiştir (s. 1–11, ÇEDR). Projenin etki alanındaki doğal değerlerin çok büyük olması ve açıkça
belirtilmesiyle projenin ana uygulama politikalarından birisi olan OP 4.04 uygulama politikası,
ÇEDR’nin tamamen dışında kalmıştır.
Buna ilaveten ÇEDR, Dünya Bankası’nın Çevresel Değerlendirme hakkındaki Uygulama Politikası OP
4.01’de tanımlanan ihtiyaçların hepsini karşılamamaktadır. Bu ihtiyaçları sağlamayan ana konular
şunlardır:
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1.

2.
3.

4.

Ana Bilgiler bölümündeki önemli boşluklar sonucunda, projenin etkisini değerlendirmede
yetersiz kalınmış veya etkisi olduğundan az değerlendirilmiştir. Bu nedenden dolayı, projenin
içerisinde önerilen olumsuz etkileri azaltma tedbirleri, projenin sebep olacağı biyolojik
çeşitliliğin kaybını telafi edemeyecek bir durumdadır.
ÇEDR, projenin diğer alternatiflerini yeterli bir seviyede önermemektedir.
ÇEP’te belirtilen (i) sorumlu ilgi sahiplerinin taahhütleri ve kapasiteleri; ve (ii) fiili kurumsal
düzenlemeler (ÇEP’in uygulanması için belirtilmiş olan farklı kurumların koordinasyon,
görev ve sorumlulukları ile finansal sorumlulukları) hakkındaki konular yetersizdir. Bu
nedenle ÇEP, OP 4.01 Uygulama Politikası’nın ihtiyaçlarına cevap verememektedir.
ÇED sürecinin başında ve süreç boyunca halkın görüşünün alınması ve halkın katılımı için
yapılması gereken faaliyetler, OP 4.01’de talep edildiği derecede kapsamlı yapılmamıştır.

OP 4.04’ün EK A’sında açıkça belirtildiği üzere, sualtında bırakma (örn. rezervuar gibi) kritik veya
diğer doğal habitatların bütüncüllüğünün şiddetli bir şekilde azalmasına veya ortadan kaldırılmasına
neden olan sebeplerden biri olarak görülmektedir. Önerilen proje, 170 km. uzunluğundaki nehir
boyunca uzanan doğal nehir kıyısı ekosistemi ve bu ekosisteme birleşik diğer yaşam ortamlarının
kalıcı kaybına neden olacaktır. Doğal yaşam ortamlarının son derece büyük kaybı sonucunda nadir,
hassas, göçmen ve tehlike altındaki türlerin ekolojik bakımdan geçerli popülasyonları, projenin
tamamen revizyonu doğrultusunda yerinde (in‐situ) koruma yapılması seçeneği tartışılmazsa,
projenin etki alanı içerisinde yaşamlarına devam edemeyeceklerdir.
Proje tarafından tehdit edilen nadir, hassas, göçmen ve tehlike altındaki canlı türleri şunlardır:
Tavşancıl (Hieraaetus fasciatus)
Gökkuzgun (Coracias garrulus)
Kızıl akbaba (Gyps fulvus)
Küçük ebabil (Apus affinis)
Küçük akbaba (Neophron percnopterus)
Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena)
Küçük kerkenez (Falco naumanni)
Yarasa türleri
Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola)
Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus)
Büyük kızkuşu (Vanellus indicus)
Balık türleri
Alaca yalıçapkını (Ceryle rudis)

Hasankeyf çevresinde, küçük kerkenez yuvalarının bulunduğu kanyonlar.

Doğa Derneği

5

Ilısu Barajı ve HES Projesi – Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun Değerlendirilmesi

Bu türlerin çekirdek popülasyonları projeden önemli ölçüde olumsuz etkilenecektir. Bu türlerin
bazıları yuvalama alanlarının sualtında kalması veya inşaat sonrasında su rejimindeki değişimler
nedeniyle büyük olasılıkla kalıcı bir şekilde yok olacaktır. Bu türler arasında, büyük kızkuşu (Vanellus
indicus) ve alaca yalıçapkını (Ceryle rudis) öncelikli etkilenecek türlerdir. Sırasıyla, bu iki türün tüm
Avrupa popülasyonunun yüzde 100’ü ve yüzde 20’si Ilısu Projesi’nden olumsuz etkilenecektir.
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2

GİRİŞ

Ilısu Projesi, alandaki kültürel varlıklara etkisi nedeniyle geniş olarak tartışılmasına rağmen, projenin
çevresel etkileri şimdiye kadar büyük ölçüde ihmal edilmiştir. Doğa Derneği, BirdLife Türkiye,
uluslararası platformda kabul görmüş dört Önemli Kuş Alanı (ÖKA) ile nadir ve tehlike altındaki
türlerin önemli popülasyonlarının projeden etkileneceği sebebiyle projenin ÇEDR’sinin bağımsız
değerlendirmesini hazırlamıştır.
Bu doküman beş ana bölüme ayrılmıştır:
1. Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinin sağlaması gereken koşullar ve proje alanının
barındırdığı biyolojik çeşitlilik (Bölüm 3 ve 4)
2. Çevresel Etki Değerlendirme Raporu’nun (ÇEDR) içeriğinin değerlendirilmesi (Bölüm 5 ve 8)
3. Projenin doğal yaşam ortamları ve biyolojik çeşitliliğe etkisi (Bölüm 9)
4. ÇEDR’nin geliştirilmesindeki süreç (halkın görüşünün alınması ve halkın katılımı) (Bölüm 10)
5. Sonuç (Bölüm 11)
Bu değerlendirmenin oluşturulduğu ÇEDR’nin İngilizce versiyonu www.ilisu‐wasserkraftwerk.com
adresinden alınmıştır.
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3

ILISU PROJESİ ÇED SÜRECİNE UYGULANACAK KOŞULLAR

Uluslararası finans kuruluşlarının Ilısu Barajı ve HES Projesi’ne katkı koyma ihtimali vardır. Bu
kuruluşlar içinde İsviçre’nin İhracat Kredi Kuruluşu (İKK) (Swiss‐ERG1, Export Risk Guarantee),
Almanya’nın İKK’si (Euler Hermes) ve Avusturya’nın İKK’si (OeKB2, Oesterreichische Kontrollbank
AG) bulunmaktadır.
Swiss‐ERG çevresel ve sosyal konuların değerlendirilmesi tüzüğünde,3 Ekonomik İşbirliği ve
Kalkınma Organizasyonu (OECD – Organisation for Economic Co‐operation and Development)
tarafından belirlenen “Resmi Olarak Desteklenen İhracat Kredileri ve Çevre Üzerine Ortak
Yaklaşımlar Hakkında Tavsiye Kararları, 2004” (Recommendation on Common Approaches on
Environment and Officially Supported Export Credits, 2004) koşullarını sağlamayı taahhüt
etmektedir. OECD’nin öneride bulunduğu koşullar aşağıdakileri beyan etmektedir:
Alıntı başlangıcı
12.1 Çevresel değerlendirme yapılırken, Üyeler projeleri şu standartlara göre karşılaştırmalı olaak
değerlendirmelidir: Ev sahibi ülkenin standartları, bir veya daha fazla ilgili çevresel standartlar ve
Dünya Bankası Grubu (World Bank Group), Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (European Bank for
Reconstruction and Development), Asya Kalkınma Bankası (Asian Development Bank), Afrika
Kalkınma Bankası (African Development Bank) ve İnter‐Amerikan Kalkınma Bankası (Inter‐American
Development Bank) ve Dünya Bankası Grubu tarafından yayınlanan koruma politikaları. Üyeler,
ayrıca, karşılaştırmalı değerlendirmeyi Avrupa Birliği standartları gibi kabul görmüş daha üstün bir
uluslararası çevresel standarda göre de yapabilirler.
12.2 Projeler, her durumda, ev sahibi ülkenin standartlarını sağlamalıdır; ve projenin karşılaştırmalı
değerlendirilmesinin yapılması gereken ilgili uluslararası standartlar bu standartlardan daha sert ise
karşılaştırmalı değerlendirme için uygulanmalıdır.
12.3 Eğer bir üye, projenin karşılaştırmalı değerlendirmesinin uygulanacağı uluslararası standartların
altında bir standardın uygulanması gerektiğini görüyorsa, bunun raporlanması ve paragraf 19 ile
uyumlu olarak yıllık ex‐post esasına göre uygulanan standartların uygun olduğunu kanıtlaması
gerekmektedir.
12.4 İKK tarafından zıt bir görüş olmadığında, yukarıda belirtilen kurumlar tarafından referans
gösterilen uluslararası çevresel standartlar, tüzükler ve koruma politikaları, Tavsiye Kararları’nın
kabullenmesi tarihinde uygulanabilirdir.
Alıntı sonu
Yukarıdaki bilgilerden anlaşıldığı üzere, Swiss‐ERG’nin olası katılımı, Dünya Bankası Grubu (DBG)
politikalarının uygulanmasını tetiklemektedir. Uygulanacak DBG politikaları, OP 4.01 “Çevresel
Değerlendirme” ve OP 4.04 “Doğal Habitatlar” ve diğerleridir. Proje, kritik doğal habitatların önemli
değişim ve bozulmasına neden olacağından OP 4.04’ün (Doğal Habitatlar) uygulanması özellikle
gerekmektedir.
Bununla birlikte, projenin Avrupa Birliği’nde (AB) öncelikli tür ve doğal yaşam ortamlarının (bkz.
Tablo 1) geri dönüşsüz kaybına neden alacağı göz önüne alındığında, daha güçlü olan AB yasaları da
dikkate alınmalıdır (bkz. 12.1 – OECD Tavsiye Kararları). Dikkate alınması gereken ana AB mevzuatı

1 www.swiss‐erg.com
2 www.oekb.at
3 ERG çevresel ve sosyal konuların değerlendirilmesi için rehber:
http://www.swiss‐erg.com/downloads/merkblatt/e/leitlinienumwelt.pdf
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arasında Yabani Kuşların Korunması için Konsey Direktifi (79/409/EEC)4 ve Yabani Fauna ve Floranın
ve Doğal Habitatların Korunması için Konsey Direktifi (92/43/EEC)5 gelmektedir. Özellikle iki AB
üyesi ülkenin, Avusturya ve Almanya’nın projeye olası katılımları, belirtilen iki direktifin göz önünde
bulundurulması gereğini doğurmaktadır. Nitekim Almanya hükümeti, AB fonundan desteklenen
eşleşme projesinin bir ayağı olarak Türkiye’nin AB sürecinde yukarıda belirtilen direktiflerin Türkiye
yasaları ve uygulamaları ile uyumlaşması için çalışmaktadır.
Ayrıca, Ekvator Prensipleri’ni6 (Equator Principles) imzalamış olan herhangi bir özel bankanın Ilısu
Projesi ile ilgisi olması durumunda da yukarıda bahsedilen DBG Uygulama Politikaları’nın geçerliliği
gerekmektedir.
Yukarıda özetlenen gereksinimler sonucunda Ilısu Projesi OECD, Swiss‐ERG ve OP 4.01
sınıflandırmalarına göre “Kategori A” projesi olarak sınıflandırılmıştır.

4http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/birds_directive/ind
ex_en.htm
5http://europa.eu.int/comm/environment/nature/nature_conservation/eu_nature_legislation/habitats_directive/i
ndex_en.htm
6 http://www.equator‐principles.com/
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DİCLE VADİSİ’NDEKİ KRİTİK DOĞAL YAŞAM ORTAMLARI VE BİYOLOJİK
ÇEŞİTLİLİK

Dünya Bankası Uygulama Politikaları’ndan Doğal Yaşam Ortamları (OP 4.04) – EK A, doğal yaşam
ortamları ve kritik doğal yaşam ortamları tanımlamalarını şöyle yapmaktadır:
Alıntı başlangıcı
(a) Doğal yaşam ortamları (i) çoğunlukla yerli bitki ve hayvan türlerinden oluşan ekosistemin biyolojik
birliklerinin bulunduğu, ve (ii) alanın birincil ekolojik fonksiyonlarının insan faaliyetleri sonucunda
esas itibariyle değiştirilmemiş olduğu su ve toprak alanlarıdır.
Tüm doğal yaşam ortamlarının önemli biyolojik, sosyal, ekonomik ve yaşam değerleri vardır. Önemli
doğal yaşam ortamları tropik nemli, kuru ve orman örtüsü; ılıman ve boreal ormanlar; Akdeniz tipi
çalılıklar; doğal çorak ve yarı çorak alanlar; mangrove bataklıkları, kıyısal sazlıklar ve diğer sulak
alanlar; mansaplar; denizçayırı yatakları; mercan kayalıkları; tatlı su gölleri ve nehirleri; çayırlar,
otlaklar ve paramosları içeren alpin ve subalpin ortamı; ve tropik ve ılıman çayırlardır.
(b) Kritik doğal yaşam ortamları şunlardır:
i) Korunan alanlar ve hükümetler tarafından resmi olarak önerilen korunan alanlar (örn.
Dünya Koruma Birliği’nin [IUCN] sınıflandırma kriterlerini sağlayan rezervler), geleneksel
yerel birlikler tarafından daha önceden korunan alan olarak tanımlanan alanlar (örn. kutsal
alanlar), ve bu korunan alanların yaşamsal özellikleri için hayati öneme sahip şartları sağlayan
alanlar (çevresel değerlendirme sürecinde tanımlandığı üzere); veya
ii) Dünya Bankası veya Bölgesel Çevre Bölümü tarafından belirlenen geçerli bir kaynak
tarafından hazırlanan ilave listede belirlenmiş alanlar. Bu alanlara örnek olarak geleneksel
yerel birlikler tarafından tanımlanan alanlar (örn. kutsal alanlar); biyolojik çeşitliliğin
korunması için bilinen yüksek uygunluğa sahip alanlar ve nadir, hassas, göçmen veya tehlike
altındaki türler için kritik öneme sahip alanlar verilebilir. Listeleme sistematik
değerlendirmeye dayandırılmalıdır ve bu sistematik değerlendirme tür zenginliği; endemizm
derecesi, türlerin nadirlik ve hassaslık özelliği; temsiliyet ve ekosistem sürecinin bütünlüğü
faktörleridir.
Alıntı sonu
Projenin etki alanında bulunan benzersiz doğal yaşam ortamları ve kritik doğal yaşam ortamlarının varlığı
belirtilen iki ana dokümanda açıkça ifade edilmiştir. Bu dokümanlardan ilki Güneydoğu Anadolu
Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından DHKD’nin (Doğal Hayatı Koruma Derneği)
hazırladığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi (GAP) Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Projesi (2001–2003) Final
Raporudur (Welch 2004). İkinci doküman ise Doğa Derneği, BirdLife Türkiye tarafından basılan
Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları 2004 Güncellemesi kitabıdır (Kılıç ve Eken 2004).
Kılıç ve Eken (2004) Dicle Nehri boyunca dört Önemli Kuş Alanı (ÖKA ‐ kuşların korunması için
uluslararası öneme sahip olan alanlar) (Bismil Ovası [TR 177], Dicle Vadisi [TR 178], Küpeli Dağları
[TR 179] ve Silopi‐Cizre Taşkınları [TR 180] – Şekil 1) tanımlamıştır. Bu alanların halihazırda korunan
alan olarak ilan edilmemesine rağmen ÖKA’ların, Yabani Kuşların Korunması için Konsey Direktifi
(79/409/EEC) altında ilan edilecek Özel Koruma Alanları’nın (Special Protected Areas – SPAs) temelini
oluşturduğu yaygın bir şekilde bilinmektedir. Avrupa Adli Mahkemeleri, 1989 yılında yayınlanan ilk
Avrupa ÖKA’ları dokümanını, SPA’ların tanımlanması ve ilanında temel olarak örnek olduğunu
belirtmiştir (Heath ve Evans 2000).
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Şekil 1: Dicle Nehri boyunca Önemli Kuş Alanları ve Öncelikli Alanlar.

ÖKA’lar hakkındaki bilgiye ek olarak Welch (2004), Dicle Vadisi boyunca Öncelikli Alanları (ÖA ‐
kuşlar ve diğer biyolojik çeşitlilik için göze çarpan önemli doğal alanları barındıran alanlar)
belirtmiştir.
Alıntı başlangıcı Welch (2004)
23 – 27 numaralı Öncelikli Alanlar’ın hepsi Dicle Nehri boyunca Devegeçidi Deresi’yle Suriye ve Irak
sınırları arasında bulunmaktadır. Burası henüz el değmemiş bir nehir parçasıdır. Daha aşağıda ve
yukarıda barajlar yapılmış olmasına karşın, burası hâlâ nehir kıyısı yaşam ortamlarının tüm çeşitlerini
barındırmaktadır. En önemlisi, mevsime göre değişen su düzeylerine ve akışına sahiptir. Ancak bu
özellikler, planlanan Ilısu ve Cizre baraj inşaatlarının tehdidi altındadır.
Alıntı sonu
Welch (2004), tek ve bütüncül bir ekosistemi oluşturan beş ÖA [Dicle Taşkınları (ÖA 23), Kuzey
Mezopotamya Bozkırları (ÖA 24), Hasankeyf (ÖA 25), Güçlükonak – Taşkonak (ÖA 26), Bostancı (ÖA
27) – Şekil 1] tanımlamıştır:
Alıntı başlangıcı Welch (2004)
Nehrin bu kısmı farklı karakterde ve farklı koruma önceliklerine sahip beş Öncelikli Alan’a
bölünmüştür, ama hepsi bir bütün olarak işlev görmektedir ve dolayısıyla stratejik koruma ve
yönetim açışından tek bir koruma alanı altında toplanmaları yerinde olacaktır.
Alıntı sonu
Fırat Nehri boyunca bulunan nehir ve kanyon ekosisteminin, son yirmi yıldaki büyük barajlar
nedeniyle tükenmesinden sonra, Dicle Nehri’nin biyolojik çeşitlilik için olan temsiliyet önemi daha da
artmıştır. Dicle Nehri Vadisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki son kalan nehir ve kanyon
ekosistemi örneğidir. Alanın eşsiz ve benzersizliği nehir vadisine bağımlı olan nadir, hassas, göçmen
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ve tehlike altındaki kuş türlerinin varlığıyla görülmektedir (Kılıç ve Eken 2004; Welch 2004). Bu türler
Tablo 1’de özetlenmiştir.
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Anahtar Türler

Popülasyon büyüklüğü ve bulunduğu yer hakkında ana bilgi

Küresel kırmızı Avrupaʹdaki
liste kategorisi durumu (sadece
kuşlar için) (2)
(1)

KUŞLAR
Tavşancıl
Tavşancıl Güçlükonak ve Hasankeyfʹte üremektedir (Welch 2004).
(Hieraaetus fasciatus ) Hasankeyfʹteki yuvanın nehirden yüksekliği yaklaşık 40‐43 metre
(Kılıç ve ark. 2003) iken Güçlükonakʹta üreyen çiftin yuvası nehir
yüksekliğinden yaklaşık 30 metre yüksekliktedir (M. Bozdoğan,
kişisel gör.).
Kızıl akbaba
(Gyps fulvus )

Dicle Vadisiʹndeki bilinen tek üreyen koloni (25‐30 çift)
Güçlükonak civarındadır. Kızıl akbaba kolonisi ve Tavşancılʹın
yuvaları aynı kayalık üzerinde, nehir yüksekliğinden yaklaşık 30
metre yüksekliktedir (Kılıç ve Eken 2004; Welch 2004).

Küçük akbaba
(Neophron
percnopterus )

Tür, Dicle Taşkınları (ÖA 23), Hasankeyf (ÖA 25),
Güçlükonak/Taşkonak (ÖA 26) Öncelikli Alanlarıʹndaki vadiler
boyunca uzanan kayalıklarda üremektedir (Welch 2004).

SPEC 3

AB Kuş ve Habitat
Direktifleri (3,4)

Ek 1

Ek 1

SPEC 3

Ek 1

Tür Dicle Taşkınları (ÖA 23), Kuzey Mezopotamya (ÖA 24),
VU:A2b,c,e;
Hasankeyf (ÖA 25), Güçlükonak/Taşkonak (ÖA 26), Bostancı (ÖA A3b,c,e
27) alanlarında üremektedir (Welch 2004). Hasankeyf
kanyonlarında 30‐35 çift barındıran yuva bulunmaktadır (M.
Biricik, Dicle Üniversitesi, kişisel gör.).
Kum kekliği
Tüm Avrupaʹda sadece Türkiyeʹde üremektedir (Azerbeycanʹdaki
(Ammoperdix
bir kaç çift hariç). Tür, nehir vadisindeki kayalık yokuşlarda
griseogularis )
üremektedir. Dağılımı, nehir havzasındaki kanyonlar ve kuru
vadilerdedir (Welch 2004).
Toy (Otis tarda )
30‐35 bireylik Toy popülasyonu Bismil Ovası ÖKAʹsıyla sınırlıdır VU:A3c
(Kılıç ve Eken 2004).
Bataklık kırlangıcı Türün nehir boyunca ürediği popülasyonu Bostancı alanındaki
(Glareola pratincola ) Silopi‐Dicle Taşkınları ÖKAʹsıyla sınırlıdır. Türün toplam üreyen
popülasyonu 100‐200 çift olarak tahmin edilmektedir (Kılıç ve
Eken 2004).
Büyük kızkuşu
Tüm Avrupaʹda sadece Türkiyeʹde üremektedir. Dicle Nehri
(Hoplopterus indicus ) Vadisi, 40‐80 çift popülasyon tahmini ile, tüm Türkiye ve
Avrupada ki tek üreme alanıdır (BirdLife International 2004).
Türün, uygun nehir kıyısı yaşam alanlarında ve taşkın ovalarında
ana nehir kolu boyunca ürediği bilinmektedir (Welch 2004).

SPEC 1

Ek 1

Alaca yalıçapkını
(Ceryle rudis )

Küçük kerkenez
(Falco naumanni )

Tür, tüm Avrupaʹda sadece Türkiyeʹde üremektedir (Güney
Kıbrısʹtaki bir çift dışında). Dicle Nehriʹnin kıyısı (kumul
tümsekler) Türkiye ve Avrupaʹda kalan son üreme alanıdır. Son 15
yılda türün %80ʹden daha fazla bir oranda azaldığı bilinmektedir
(BirdLife International 2004). Fırat Nehri boyunca var olan alaca
yalıçapkını popülasyonu, büyük barajların inşası ve nehir kıyısı
yaşam alanlarının yok olması nedeniyle büyük oranda
tükenmiştir. Dicle Nehriʹnin çeşitli yerlerinde üreyen birkaç çift
olduğu bilinmektedir. ÖKAʹlar içindeki popülasyon büyüklüğü 16‐
26 çifttir (Kılıç ve Eken 2004) ve tüm alandaki üreyen alaca
yalıçapkını popülasyonu bu sayıdan daha büyüktür (Welch 2004).

Gökkuzgun
(Coracias garrulus)

Türün ana üreme alanı Hasankeyf bölgesidir. Türün tehlike
sınıflandırılması küresel olarak Tehlike Altında (NT) olarak
güncellenmiştir (www.birdlife.org).
Küçük ebabil (Apus Tür Avrupaʹda sadece Türkiyeʹde üremektedir (İspanyaʹdaki tek
affinis )
bir çift dışında). Türün üreme alanı ana nehir kolundaki
kayalıklarla sınırlıdır. Küçük ebabiller Dicle Nehriʹnin
kanyonlarındaki kaya ve mağaralarda üremektedir (Welch 2004).

NT

Boz kirazkuşu
Nehir havzasındaki taşlık tepelerde ürer. ÖKAʹlar içindeki
(Emberiza cineracea ) popülasyon büyüklüğü tüm Avrupaʹdaki en büyük popülasyon
büyüklüğünden birisi olan 80‐140 çifttir (Kılıç ve Eken 2004).

NT

MEMELİLER
Yaban keçisi (Capra
aegagrus )

Çizgili sırtlan
(Hyaena hyaena )

VU A2cde
Türün varlığı Dicle Taşkınları (ÖA23), Hasankeyf (ÖA25),
Güçlükonak/Taşkonak (ÖA26) ve Bostancı (ÖA27) öncelikli
alanlarındaki kayalık yaşam ortamı ve dik canyonlardadır (Welch
2004).
Tür, Kuzey Mezopotamya Bozkırları (ÖA24), Hasankeyf (ÖA25),
Güçlükonak/Taşkonak (ÖA26), Bostancı (ÖA27) öncelikli
alanlarındaki açık ve kayalık alanlarda bulunmaktadır. Derik‐
Atalar ve Dargeçit çevresi de Hasankeyf gibi tür için özel öneme
sahip alanlardır (Welch 2004). Tür tepelerin aşağısındaki mağara
ve oyukları kullanmaktadır.

Vaşak (Lynx lynx )

Türün varlığı Güçlükonak/Taşkonak alanındadır (Welch 2004).

SÜRÜNGENLER
Fırat kaplumbağası Bu tür tüm dünyada, Türkiyeʹnin güneydoğusundan başlayarak, EN A1ac+2c
(Rafetus euphraticus ) sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde bulunmaktadır (Baran ve Atatur
1998). Fırat kaplumbağası hemen hemen sadece nehir kıyısında,
ana nehir kolunun yavaş akan bölümlerinde olduğu gibi tercihen
sürekli ve geçici nehir kollarında ve oxbox göllerde yaşamaktadır.
(Gramentz 1991; Taskavak ve Atatur 1998). Su hattına yakın olan
nehir kıyılarındaki kumullarda yuvalamaktadır. Fırat
kaplumbağası Dicler nehri ve kollarında, Dicle Taşkınları ve
Bostancı öncelikli alanlarında bulunmaktadır (Welch 2004).

SPEC 3

SPEC 1

Ek 1

SPEC 3

Ek 1

SPEC 3

Ek 1 (aday)

SPEC 3

Ek 1 (aday)

SPEC 2

Ek 1

SPEC 3

Ek 1 (aday)

SPEC 1

Ek 1

Ek 2

Ek 2 (aday)

Ek 2

Ek 2 (aday)

Kaynaklar: (1) www.redlist.org; (2) BirdLife International (2004); (3) AB Kuş Direktifiʹnin Ek 1ʹi ve AB Habitat Direktifiʹnin EK 2ʹsi; (4) Almanya ve Türkiye
arasında, Kuş ve Habitat Direktiflerinin uyumlaşması için yürütülen, AB Eşleşme Projesiʹnin ilk sonuçlarına göre belirlenen Türkiyeʹnin Aday Ek 1 (AB Kuş
Direktifi) ve Aday Ek 2 (AB Habitat Direktifi) türleri.

Tablo 1: Dicle Nehri Vadisi’yle sınırlı olan nadir, hassas, göçmen, tehlike altındaki kuş ve diğer türler.
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5

ÇEDR ÜZERİNE GENEL YORUMLAR

ÇEDR’nin Bölüm 1.3’ünde (ÇED Süreci); “Ilısu tarafından oluşturulan ana konular düşünüldüğünde,
projenin uyumlu olması gereken Dünya Bankası kılavuzları içinden özellikle önemli olan 3 tanesi
ortaya çıkmaktadır, OP 4.01 (Çevresel Değerlendirme), OP 4.12 (Gönülsüz Yeniden Yerleşim) ve OP
4.11 (Kültürel Varlıklar)” diye belirtilmektedir. Proje alanı doğal ve kritik doğal yaşam ortamlarını
kapsamasına rağmen, Ilısu Mühendislik Grubu’nun (IMG), Dünya Bankası’nın Uygulama
Politikası’ndan olan Doğal Yaşam Ortamları (OP 4.04) ile birlikte bazı diğer uygulama politikalarını
dikkate almasının gerekmediği, ÇEDR’de açıkça belirtilmiştir (s. 1–11, ÇEDR).
Bunun yanında ÇEDR, Dünya Bankası standartlarını sağlamaya niyetlenen bir ÇEDR hazırlamasına
karşın, Dünya Bankası Çevresel Kaynak Kitabı (1999) yayınından çok kısa söz etmiştir. Bu kaynak kitabın
özellikle 8’inci ve 10’uncu bölümleri “Barajlar ve rezervuarlar” ve “Hidroelektrik projeleri” üzerine
öneriler vermektedir. Dünya Bankası Kaynak Kitabı, Biyolojik Çeşitlilik ve Çevresel Değerlendirme Kaynak
Kitabı Güncelleme Nu. 20 (Ekim 1997) 2’nci bölümünde ve Biyolojik Çeşitlilik ve Çevresel Değerlendirme
Araçları (Mart 2000) adlı kitaplar konuyla ilgisi olmasına rağmen şaşırtıcı bir şekilde ÇEDR’de adı dahi
geçmemektedir.
ÇEDR’de, Türkiye’nin sahip olduğu ÇED Yönetmeliği ve Dünya Bankası standartları arasındaki ilişki
hakkında bazı karışıklıklar olduğu görülmektedir. ÇEDR’nin 1.3.1 bölümünde “OECD Tavsiye
Kararları’nda belirtildiği gibi, Dünya Bankası standartları daha güçlü olmasına rağmen, bu ÇEDR ev sahibi
ülkenin, yani Türkiye’nin, ÇED standartları ile uyuşmalıdır.” denilmektedir. Gerçekte, bu belirtilen durum
Tavsiye Kararları’nın 12.2 paragrafında belirtilenden farklıdır. 12.2 paragrafına göre, Türkiye’nin
ÇED standartlarından daha güçlü olan Dünya Bankası standartları uygulanmalıdır, bunun tersi söz
konusu değildir.
OECD Tavsiye Kararlarının7 Ek II’sinde belirtildiği üzere; “ÇED’in kapsadığı alan ve belirttiği detayın
seviyesi, projenin potansiyel etkisi ile orantılı ve eşit olmalıdır.” Buna göre Ilısu Barajı ve HES Projesi büyük
ve göreceli olarak karmaşık bir proje olduğundan, ÇEDR geniş bir kapsama alanı ve yüksek bir detay
seviyesine sahip olmalıdır. Buna rağmen ÇEDR birçok bakımdan (detaylı olarak aşağıda
açıklanmıştır) detaylı bilgiden yoksundur ve bu büyüklükte bir projede doğru kararı vermek için
gerekli olan detay seviyesine sahip değildir.
ÇEDR bu yaklaşımını haklı çıkarmaya çalışarak sayfa 1‐2’de şunu belirtmektedir: “Yıllar boyunca
karar vericilerin, ilgi sahiplerinin ve profesyonellerin oluşturduğu birçok değerlendirmeci, birçok
ÇED raporunun potansiyel etkilerinin iyileştirilmesinin üzerinde fazla durulması için en önemli
konuların detaylı çalışılmasının masrafından şikâyetçi olmuştur.” ÇEDR’nin anahtar konulara
odaklanması yaklaşımı anlaşılabilir bir konu iken, bu odaklanmanın sadece “en önemli olan konuları”
değil, tüm önemli konuları içermesi gerekmektedir. Kaçınılmaz bir şekilde, ÇED sürecinin kendisi bir
etkinin önemli olup olmadığına karar vermek ve en şiddetli etkilerin belirlenmesi için yeterli
çalışmaları yapmalıdır. Bu çalışmalar, ÇED’in kapsadığı alanın daha önceki bir evrede sınırlı
kalmamasını sağlayacaktır. Bu nedenden dolayı, ÇEDR “Projenin en önemli çevresel konularını”
(rezervuar su kalitesi, arkeolojik ve kültürel değerler ve yeniden yerleşme gibi) önceliklendirme
sürecini veya bunların anahtar konular olarak belirlenme evresini tam olarak açıklamamaktadır.

7 http://webdomino1.oecd.org/olis/2005doc.nsf/Linkto/td‐ecg(2005)3
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6
6.1

ÇEVRESEL EYLEM PLANI
KOŞULLAR

Dünya Bankası’nın Uygulama Politikaları’ndan OP 4.01’in EK A’sında Çevresel Eylem Planı şöyle
tanımlanmaktadır:
Alıntı başlangıcı
3. Çevresel Eylem Planı (ÇEP): ÇEP (a) projenin uygulama ve çalışma sürecinde olumsuz çevresel
etkileri ortadan kaldırmak veya bu olumsuz etkileri kabul edilebilir bir seviyeye indirmek için
alınması gereken önlemleri ve (b) bu önlemlerin uygulanması için gerekli olan faaliyetleri
detaylandıran bir araçtır. ÇEP, Kategori A projelerinin çevresel değerlendirme sürecinin (ÇD’nin)
bütünleyici bir bölümüdür (diğer kullanılan araçlara bakmazsızın). Kategori B projelerinin de ÇD
sonuçları ÇEP gerektirebilir.
Alıntı sonu
Ayrıca, OP 4.01’in Ek C’si bir ÇEP içeriğini detaylandırmaktadır. ÇEP aşağıdakileri içermelidir (OP
4.01, Ek C’den alıntı):
‐
her bir etki azaltma önleminin detaylı teknik açıklaması, etki tiplerinin hangi koşullarda (örn.
sürekli veya muhtemel olaylar gibi) oluştuğu ve hangi durumlarla ilgili olduğu, dizaynı,
ekipman tanımlaması ve işletme yordamı ile birlikte, uygun olduğunca açıklanması;
‐
alanda halihazırda bulunan çevresel birimlerin rolü ve iş yapabilirliğinin değerlendirilmesi ve
gerekli ise, bu tarz birimlerin kurulması veya geliştirilmesi ile ÇD tavsiyelerinin
uygulanmasının sağlanması için çalışanların eğitimi
‐
izleme yöntemlerinin spesifik tanımlanması ve teknik detaylarının verilmesi; bu tanımlama ve
detayları ölçecek parametreleri, izlenecek metodu, örnekleme yapılacak alanları, ölçümlerin
sıklığını, bulunan değerlerin limitlerini (eğer mümkünse), ve doğrulama faaliyetleri için
gerekli olan eşik değerlerin tanımlarını içerir;
‐
projenin bir parçası olarak yürütülecek önlemlerin belirlendiği ve bütün projenin uygulama
planlarıyla koordinasyonu ve safhalarını gösteren bir uygulama takvimi ve Çevresel Yönetim
Planı’nın (ÇYP) uygulanması için gerekli olan fon kaynakları ile tahmini kapital ve
tekrarlanan giderler.
Bunlara ek olarak, yüksek doğal değerlere etkisi olan bir projenin, aşağıda belirtilen OP 4.04
koşullarına uyması gerekmektedir:
Alıntı başlangıcı
6. Banka, doğal habitata potansiyel olumsuz etkisi olan bir projeyi desteklemeye karar verirken, etki
azaltma önlemlerinin ve uygun koruma faaliyetlerinin uygulanmasında borçlunun iş yapabilirliğini
dikkate alır. Eğer kurumsal kapasitede potansiyel problemler varsa proje, etkili bir çevresel planlama
ve yönetimi için ulusal ve bölgesel enstitülerin geliştirilmesini de içermelidir. Proje içerisinde belirtilen
etki azaltma önlemleri ulusal ve bölgesel enstitülerin pratik arazi kapasitesini artırmak için
kullanılabilir.
7. Doğal yaşam ortamları bileşeni olan projelerde proje hazırlama, değerlendirme ve yönetim
hazırlıkları, etki azaltma önlemlerinin uygulanması ve uygun tasarımı garantiye almak için, uygun
çevresel uzmanlığı içerir.
Alıntı sonu
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6.2

KOŞULLARA UYUM

Aşağıdaki tablo Çevresel Eylem Planı için OP 4.01 ve OP 4.04 koşulları ile Ilısu ÇEDR’sinin içeriğini
karşılaştırmaktadır:
OP 4.01 Koşulları
Her bir etki azaltma önleminin
teknik detaylarla tanımlanması
Halihazırda bulunan iş
yapılabilirliğin değerlendirilmesi
ve kapasite artırım tavsiyeleri
İzleme faaliyetlerinin teknik
detaylarıyla spesifik tanımları

ÇYP uygulanması için uygulama
takvimi, kapital ve tekrarlanan
giderler tahminleri ve fon
kaynakları.
OP 4.04 Koşulları
Etkili çevresel planlama ve
yönetim için ulusal ve bölgesel
kurumların kapasitesini
geliştirme bölümü.
Etki azaltma önlemlerinin
uygulanması ve uygun tasarımı
garantiye almak için uygun
çevresel uzmanlığın eklenmesi.

Ilısu ÇED Raporu
Raporun Bölüm 9.2–9.7 tablolarında
sunulmuştur fakat bu büyüklükteki bir proje
için gerekli olan bir detayda değildir.
Raporda bulunmamaktadır.

Uyum
HAYIR

Raporda Bölüm 8’de bulunmaktadır fakat bu
büyüklükteki bir proje için gerekli olan bir
detayda değildir (örneğin, izleme sıklıkları
verilmemiştir).
Her bir önlem için kaba masraf tahminleri
tanımlanmıştır, fakat bütün fon kaynakları
belirtilmemiştir. Uygulama takvimi
bulunmamaktadır.
Ilısu ÇED Raporu
Bazı kurumlar belirtilmesine rağmen bu
kurumların kapasiteleri yeterli detayda
belirtilmemiştir.

HAYIR

Bazı kurumlar belirtilmesine rağmen bu
kurumların kapasiteleri yeterli detayda
belirtilmemiştir.

HAYIR

HAYIR

Uyum
HAYIR

HAYIR

Tablo 2: Ilısu ÇEDR içeriğinin OP 4.01 ve OP 4.04 ile karşılaştırılması.

6.3

ÇEP’İN PROJEYLE BÜTÜNLEŞMESİ

Birkaç kurumun (en azından konsorsiyumun alt sözleşmeli şirketleri, DSİ, GAP İdaresi, proje
alanındaki bazı yerel ve bölgesel kurumlar) ÇEP’in uygulanmasına dahil edilmesi ve bazı önlemlerin
masraflarının karşılanması planlanmıştır. Bununla birlikte, aşağıdaki koşullar hakkında yeterli bilgi
verilmemiştir:
‐
Bu kurumların kapasite ve taahhüt seviyesi
‐
Halihazırdaki kurumsal düzenlemeler (ÇEP’in uygulanmasında yer alan farklı kurumların
koordinasyon ve finansal sorumluluklarının da dahil olduğu rol ve sorumluluklar).
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7
7.1

ÇEDR’NİN BÖLÜMLERİNİN DETAYLI DEĞERLENDİRİLMESİ
YÖNETİCİ ÖZETİ

Yönetici Özeti: Önemli çıktılar ve tavsiye faaliyetlerinin özlü bir biçimde tartışılmasıdır.8
Yönetici Özeti (YÖ) Ilısu Barajı ve HES Projesi hakkında çok açık bir özet içermemektedir. “GAP ve
Ilısu Projesi” başlıklı bölüm (sayfa YÖ–2) özel olarak projeye; yani baraj, önerilen hidroelektrik
santrali ve ulaşım yolları, güç hatları, atık su arıtım tesisleri (rezervuarın ciddi bir biçimde
kirletilmeyeceğinin garanti edilmesi gerekli) gibi altyapı çalışmalarına yoğunlaşması gerekirken
GAP’a yoğunlaşmıştır. Bunun gibi açık tanımlamaların eksikliği, YÖ’de belirtilen, beklenilen etkiler
hakkında verilen bilgileri değerlendirmeyi güçleştirmektedir.
“Proje Alanının Genel Durumu” bölümü, temel durum hakkında bir özet vermesi beklenirken, bazı
alt başlıklarda (örn. Yaban Hayatı) temel durum hakkındaki bilgiler ile olası etkiler hakkında
açıklamaları içermektedir. Bu nedenle, buradaki alt başlıklar ile ilerideki bölüm olan “Etki
Değerlendirmesi” bölümündekiler arasında bazı karışıklık/örtüşme oluşmaktadır. Buna ek olarak,
“Etki Değerlendirmesi” bölümü ile “Projeyle İlgili En Önemli Çevresel Konular” arasındaki ilişki
bütünüyle açık değildir. Sonuç olarak YÖ önemli bulgular üzerine açık ve özlü bir özet
sunmamaktadır.
Bazı yerlerde, YÖ uzman olmayan kişiler için anlaşılmayacak düzeyde teknik bir dil kullanmıştır. Bu
nedenle ÇEDR bulgularına uzman olmayan kişilerin yorum yapma imkânı olmayacaktır. Örneğin,
YÖ‐4’üncü sayfada jeoloji hakkındaki cümlede “En önemli kıvrımlar, monoklinal antiklinal ve
senklinallerden oluşmaktadır” denilmiştir.
7.2

POLİTİKA, YASAL VE YÖNETSEL ÇERÇEVE

Politika, yasal ve yönetsel çerçeve: ÇED’in içinde yürütüldüğü politika, yasal ve çevresel çerçeve ele
alınmaktadır.
ÇEDR, GAP Projesi’ni bu proje için anahtar bağlayıcı olarak ele almıştır (Bölüm 2.1). Bununla birlikte,
GAP Projesi’nin herhangi bir çevresel değerlendirmesinden bütün olarak (bir çeşit bölgesel çevresel
değerlendirme gibi) ya da DSİ’nin doğrudan sorumlu olduğu GAP Projesi’nin su kaynakları
bölümünden (bir çeşit sektörel çevresel değerlendirme gibi) bahsetmemiştir. Böyle geniş bir
değerlendirmenin olmayışı (Dünya Bankası gibi birçok fon kuruluşunun bir sektörü destekleyeceği
zaman rutin olarak istediği), ana projenin diğer tali projelerle birleşmesinden doğan kümülatif etkileri
yeterli seviyede değerlendirmeyi güçleştirir. Özellikle, ÇEDR’nin kümülatif etki değerlendirmesi
zayıftır.
7.3

PROJENİN TANIMI

Projenin tanımı: önerilen projeyi ve projenin coğrafi, ekolojik, sosyal ve geçici bağlamlarını, herhangi gerekli
olabilecek yan bir yatırımı (örneğin feda edilecek boru hattı, ulaşım yolu, güç santralı, su kaynağı, yerleşim ve
ham malzeme ile üretim depolama yerleri) dahil eden bir biçimde, tanımlamaktır. Herhangi bir yeniden yerleşim

8 Değerlendirilen her bir bölüm için OECD Tavsiye Kararları’nın Ek II’sinde belirtilen ilgili tanımlama,
karşılaştırma için kutu içerisinde verilmiştir.
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ve sosyal gelişim planının gerekliliği belirtilmelidir. Genelde proje alanını ve projenin etkileyeceği alanı gösteren
bir harita içermektedir.
Projenin tanımında bölüm 2.4 ve 2.5 barajın inşası ve HES’in işletilmesi üzerinde durmuştur. İlgili
altyapı çalışmalarından olan ulaşım yolları, güç hatları ve atık su arıtma tesisleri gibi çalışmalar ve
halihazırda bulunan altyapıların taşınması konuları hakkında yetersiz bilgi vermektedir. Bu bilgilerin
gerekliliği ilgili altyapı çalışmalarının etki değerlendirmesine olanak sağlayacağından, bilgilerin
olmaması, OECD Tavsiye Kararları’nda da belirtilmesine rağmen, projenin ve ilgili yatırımların genel
etkisi üzerine doğru bir değerlendirme yapılmasını engellemektedir. Dünya Bankası Kaynak Kitabı’nın
barajlar ve rezervuarlar bölümünde (Bölüm 8), ulaşım yolları, inşaat kampları ve güç iletim hatları
gibi faaliyetlerden doğacak dolaylı etkilerin hesap edilmesi gereği vurgulanmakta ve bunların
etkilerinin doğrudan etkilerden daha fazla olabileceği belirtilmektedir.
7.4

ALTERNATİFLER

Alternatiflerin analizi: Önerilen proje alanına, teknolojisine, tasarım ve işletim esaslarına – “proje olmadan”
durumunu da ekleyerek‐ potansiyel çevresel etkilerinin; bu etkilerin azaltılmasının olanağı, bunların kapital ve
tekrarlanan giderleri, yerel koşullara uygunluğu; kurumsal eğitim ve izleme ihtiyaçları sistematik bir şekilde
yapılabilir olan alternatiflerin karşılaştırılmasıdır. Her bir alternatif için çevresel etkilerin ulaşabileceği tüm
boyutlarının rakamlarla belirtilmesi ve mümkün olan yerlerde ekonomik değerinin belirtilmesidir. Önerilen proje
tasarımının seçilmesindeki temellerin belirtilmesi ve önerilen emisyon seviyelerinin ve zehirlenmeyi önlemek,
azaltmak için belirlenen yöntemlerin açıklanmasıdır.
ÇEDR’nin belirttiği üzere, projenin “Son Tasarım dokümanları” 1980’lerin başında hazırlanmış ve
proje 1993’ten önce planlandığı için ÇED sürecinden muaf tutulmuştur. Türkiye’deki ÇED
Yönetmeliği’ne göre, 1993’ten önce kabul edilen projelerde ÇED sürecine gerek duyulmamaktadır. Bu
nedenden dolayı, ÇEDR’de bahsedilen hiçbir alternatif, kabul görmüş olan son tasarımı
etkilemeyecektir.
Bu bağlamda, alternatifleri değerlendirmek (ve ÇEDR’de belirtmek) için ÇED sürecinin kapsamı çok
sınırlıdır ve sonuç olarak; ÇEDR’de alternatifler tartışılmaya çalışılsa da, yukarıda belirtilen
standartları sağlamamaktadır.
ÇEDR’nin 2.2.6/2.2.7 bölümlerinde projeye alternatifler için bazı bilgiler verilmektedir: Raporun 2.2.6.
bölümünde mümkün olan bazı alternatif alanlar, farklı baraj yükseklikleri, Bismil – Ilısu kısmı
boyunca alternatif geliştirme tasarımları hakkında bilgi verilirken raporun 2.2.7. bölümünde
hidroenerjiye alternatifler (fosil yakıtlar, güneş, rüzgâr, nükleer enerji, iletim ağlarının geliştirilmesi)
verilmektedir. Bununla birlikte, her bir alternatifin çevresel etkisinin karşılaştırması yapılmadığı için
bu alternatiflerin değerlendirilmesi OECD Tavsiye Kararları’nı sağlamamaktadır. Örneğin, raporun
2.2.6. bölümündeki ilk paragrafta, alan alternatifleri karşılaştırılırken çevresel etkilerin dikkate
alınmadığı, sadece teknik ve ekonomik önemine göre karar alındığı belirtilmektedir.
Ayrıca, ÇEDR projenin potansiyel etkilerinin bir şekilde kolayca karşılaştırılabileceği “proje olmadan”
seçeneğinin olabilecek etkilerini dahi tam olarak dikkate almamıştır.
7.5

TEMEL BİLGİLER

Temel bilgi: Çalışma alanının ölçüleri ve ilgili fiziksel, biyolojik, sosyoekonomik şartlarda, proje başlamadan önce
beklenen bütün değişiklikler belirtilmektedir. Doğrudan projeyle ilgili olmayan ama faaliyette ve plandaki
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kalkınma aktiviteleri de dikkate alınmalıdır. Bilgiler projenin yeri, tasarımı, işletimi veya etki azaltma önlemleri
ile ilgili olmalıdır; bu bölüm doğruluk, güvenilirlik ve sunulan bilgilerin kaynağını içermelidir.

ÇEDR temel durumun negatif veya pozitif eğilimi hakkında çok az bilgi veriyor; proje olmadan önce
oluşan değişimler, projenin etkisi ile daha fazla bir seviyede baskı oluşturacaktır. Örneğin, bir türün
popülasyonu halihazırda düşüş gösteriyorsa, bu bilginin temel bilgilerde olması gerekir ki bu negatif
eğilim projenin etkileri ile artabilir ve sonuçta projenin etkisi yalnız olarak değerlendirildiğinde
hemen görülemeyecek ciddi bir tehdit olan, türün alandan kaybolmasına neden olabilir.
Bazı bölümler için (örneğin biyolojik çeşitlilik) temel bilgilerin seviyesi, olası önemli etkiler
hakkındaki çalışmaların yeterli seviyede bilgilendirilmesi için beklenen detayda değildir (bkz.
kuş/biyolojik çeşitlilik ile ilgili yorumlar).
7.6

ÇEVRESEL ETKİ

Çevresel Etki: Projenin olası pozitif ve negatif etkilerinin, ulaşabileceği tüm boyutlarının rakamlarla gösterilerek
öngörülmesi ve çalışılmasıdır. Etki azaltma önlemleri ve etkisi azaltılamayan herhangi bir yan negatif etkiyi
belirlemektir. Çevresel artılar için fırsatların keşfedilmesidir. Bulunan veri, anahtar verilerdeki boşluklar ve
tahminlerle ilgili belirsizlikler ile daha fazla ilgi gerektirmeyen özel başlıkların kapsam ve kalitesini tahmin edip
belirlemektir.
Birçok yerde etkilerin tartışması oldukça genel ve yapılan ifadelerin sonuçları/destekleyici kanıtları
belirtilmemiştir. Örneğin, potansiyel pozitif ekonomik yan ürünler (Bölüm 4.3.6) – bkz. potansiyel
biyolojik çeşitlilik etkilerindeki yorumlar.
Yukarıda belirtildiği gibi, ÇEDR içerisinde kümülatif etkilerin iyileştirilmesi (Bölüm 4.4) çok genel ve
geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki diğer projelerle birlikte bu projenin kümülatif etkisi yeterince iyi
çalışılmamıştır.
Bölüm 4 (Etkiler), 6 (Etki Azaltma) ve 7 (Yan Etkiler) arasındaki ayrım, Bölüm 7’deki özel reseptörler
üzerindeki etkilerin (özellikle belirlenen reseptörlerin etkilerinin birleştirilmiş değerinin sebepleri)
değerlendirilmesindeki sebepleri takip etmeyi zorlaştırmaktadır. Bu bağlamda, önceki etki azaltma
faaliyetlerinin bütün etkilerin özetini eklemek (etki azaltma faaliyetlerinden sonraki yan etkiler de
dahil) çok yardımcı olabilirdi. Bu nedenle, potansiyel etkilerin ve “en kötü durum” senaryosunun da
olası etkilerini azaltma önlemlerinin kapsamının başarılı olamayacağı açıktır. Böyle bir özet Bölüm
4’te oluşturulabilirdi veya Bölüm 7’ye dahil edilebilirdi. Ayrıca Bölüm 6’da önerilen etki azaltma
önlemlerinin olası başarı/verimliliği hakkında bilgi eksikliği bulunmaktadır.
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8
8.1

KUŞ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK BİLGİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
GENEL DEĞERLENDİRME

Çok önemli olduğu bilinen doğal yaşam ortamları ve kritik doğal yaşam ortamları barındıran bir
alanda, büyük etkilere neden olacak bir proje için OP 4.04 (Doğal Yaşam Ortamları) özellikle
önemlidir. Örneğin, Bakü‐Tiflis‐Ceyhan (BTC) boru hattı projesinde OP 4.04’ün uygulanması için bir
çalışma yapılmıştır (BTC 2003)9. Projenin ÇEDR’si, OP 4.04’ün dikkate alınmasının IMG (Ilısu
Mühendislik Grubu) için gerekli olmadığını açıkça belirttiğinden, bu uygulama politikasını
sağlayamamaktadır.
OP 4.04 aşağıdaki önerileri yapmaktadır:
Alıntı başlangıcı
5. Mümkün olduğunca, banka finanslı projeler halihazırda değiştirilmiş alanlarda yapılmalıdır
(Bankanın görüşüne göre projenin öncesinde değiştirilen alanlar hariç). Banka, doğal yaşam
ortamlarını önemli derecede değiştiren projelere, projenin yapılabilir başka bir alternatifinin olması ve
projenin tüm yararlarının çevresel maliyetten çok daha ağır gelmesi durumlarında projeye destek
vermez. Eğer çevresel değerlendirme, bir projenin önemli derecede doğal yaşam ortamlarını
değiştirdiğini veya niteliğini bozduğunu belirtirse, bankanın kabul edebileceği etki azaltma
önlemlerini içermelidir. Benzer etki azaltma önlemleri, uygun olduğu sürece, yaşam ortamı kaybının
en aza indirilmesini (örneğin stratejik yaşam ortamlarını saklama ve gelişme‐sonrası restorasyon) ve
ekolojik olarak benzer özelliğe sahip korunan alanların oluşturulması ve geliştirilmesini içerir. Banka,
diğer etki azaltma önlemlerini, sadece teknik olarak gerekçelendirildiği zaman kabul eder.”
Alıntı sonu
Yönetici Özeti
Yönetici özetinin biyolojik çeşitlilik hakkındaki bölümleri, projenin çok az negatif etkisi olacağı ve
hatta sukuşlarının ilgisini çekmesi ve korunan alan ilanı gibi bazı potansiyel önemli pozitif etkilerinin
olacağı yönünde bir izlenim vermektedir. Olası etkilerin özeti her nedense yanıltıcıdır ve yaşam
ortamı kaybının en aza indirilmesi (örneğin stratejik yaşam ortamlarını saklama ve gelişme‐sonrası
restorasyon) ve ekolojik olarak benzer özelliğe sahip korunan alanların oluşturulması ve geliştirilmesi
önlemlerini içeren faaliyetleri zorunlu kılan OP 4.04 ile uyuşmamaktadır. Bu tip bir projede ve böyle
önemli biyolojik çeşitlilik değerine sahip bir alanda, ÇEDR’nin uluslararası standartlar ile uyuşması
için bütün biyolojik çeşitlilik ile ilgili konulara daha detaylı bir şekilde değinmesi gereklidir.
“Yaban hayatı” bölümü, sayfa Özet ‐ 5
Bu sayfada “Endemik ve nesli tehlikede türler bulunmakla birlikte, bunların hiçbirinin proje nedeniyle
tehlike altında olmadığı anlaşılmaktadır” yargısına varılmıştır, fakat neden böyle bir sonuç olduğunu
gösteren herhangi bir bilgi yoktur. Teknik gerekçelerin olmaması nedeniyle varılan bu yargı OP
4.04’ün 5’inci paragrafıyla uyuşmamaktadır.
Aynı bölümde bir sonraki paragraf “Bismil ile Batman su kavuşumu arasında kalan Dicle taşkın
düzlüğü GAP bölgesindeki en yüksek kuş çeşitliliğine sahip alanlardan biridir” derken, projeden
etkilenebilecek olanlar hakkında yorum yapmamaktadır. Benzer şekilde, bu bölümün son
paragrafında, alanda Fırat kaplumbağası olduğundan ve projeden etkileneceğinden bahsedilmekte
fakat türe yönelik potansiyel etkilerin özeti ve bu etkilerin ne kadar önemli olacağı hakkında özet bilgi
verilmemektedir.

9hhttp://www.caspiandevelopmentandexport.com/Files/BTC/English/SLIPs/Part%20A/Safeguard%20Policy%2
0Requirements/Content/Safeguard%20Policy%20Requirements.pdf
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“Yaban hayatı habitatları” bölümü, sayfa ÖZET – 12/13
Bu bölüm ve hemen önce tartışılan bölüm arasında şaşırtıcı örtüşmeler bulunmaktadır. İkinci
paragrafta şöyle bir iddia vardır: “Yerlerini terk etmek zorunda kalacak karasal kuş ve memeli
türlerinin, baraj gölü çevresinde ya da yan kolların su altında kalmayan kesimleri boyunca uygun
habitatlar bulmaları beklenmektedir.” Herhangi bir açıklama yapmadan bu kadar genel bir sonuç
çıkarmak oldukça anlamsızdır, çünkü kuş ve memelilerin uygun yaşam ortamları bulma şansı her bir
türün ve yaşam ortamının özelliğine bağlı olarak değişiklik gösterecektir.
Son paragrafta ise su tutma alanı içinde çevresel amaçlı herhangi bir korunan alanın olmadığı
belirtilmektedir. Gerçekte, ÇEDR’nin sonraki bölümünde belirtildiği gibi, alanda birkaç Önemli Kuş
Alanı (ÖKA) bulunmaktadır. ÖKA’lar, bilimsel kriterler ile belirlenen ve kuşların korunması için
uluslararası öneme sahip olan alanlardır ve bu alanlar AB Kuş Direktifi altında Özel Koruma
Alanları’nın (Special Protection Areas – SPA) belirlenmesinde temel oluşturur. Bu OP 4.04’ün Ek
A’sında belirtilen kritik doğal yaşam ortamlarının tanımına denk düşmektedir: “ 1b (ii) … biyolojik
çeşitliliğin korunması yüksek uygunluğa sahip alanlar; ve nadir, hassas, göçmen veya tehlike
altındaki türler için kritik olan alanlar”. Bu nedenle, ÇEDR, OP 4.04 ile uyuşmak için ÖKA ve ÖKA
kriterlerini sağlayan kuş türlerine özel önem vermek zorundadır. Bu ÇEDR içerisinde yeterli
detayların olmadığına en belirgin örneklerden birisidir.
Temel Bilgi
Yukarıda belirtildiği gibi, bazı bölümler için temel bilgilerin seviyesi, olası önemli etkiler hakkındaki
çalışmaların etkin bilgilendirilmesi için beklenen detayda değildir. Örneğin, anahtar yaşam
ortamı/kuş türü/ÖKA’ların yerlerini gösteren haritalar ve belirlenmiş olan anahtar türlerin (ÖKA
kriterlerini sağlayan kuş türlerinin) popülasyon seviyeleri ve eğilimleri rapora eklenmemiştir.
Çevresel Etkiler
Biyolojik çeşitlilik üzerine olan etkilerin birçoğunun tartışılması detaysız yapılmış ve durum‐kaynak
ilişkisi verilmemiştir. Yaşam ortamı kaybı, yaşam ortamı kalitesindeki değişim, türlere rahatsızlık
verme gibi özel etkiler tartışılmamış ve özel türlerin yerel, bölgesel, ulusal popülasyonları içerisindeki
etkilerine bakılmamıştır. Özellikle ÖKA kriterlerini sağlayan kuş türleri için bu seviyede detaylı bilgi
verilmesi, bu türlerin Avrupa ölçeğinde uluslararası öneme sahip olarak tanımlanması gereği, ayrıca
önemlidir.
Bölüm 5’te yapılması gerekli olan ileri çalışmalardan bahsedilmektedir. Bu tür çalışmalar, projenin
detaylı uygulanmasını etkileyebilecek ek bilgiler sağlayacağı takdirde yapılmalıdır. Fakat bu
çalışmalar, projenin maddi desteğinin sağlanması hakkındaki kararın verilmesinden sonra, uygun
ÇEDR düzenlemek için bilgi toplamak amaçlı yapılıyorsa kabul edilemez. Eğer hâlâ bazı önemli
konularda bilgi toplanması gerekiyorsa, toplanması gereken bilgiler ÇEDR’ye eklenmeli veya ihtiyati
yaklaşım olarak uyarlanmalıdır.
Ayrıca ÇEDR hazırlayan biyologların özgeçmişleri ve ÇEDR’nin kuş/biyolojik çeşitlilik bölümlerini
hazırlayan kişilerin kim olduğu konuları açık değildir. Örneğin, kimin bilgileri sağladığı, kimin
potansiyel etkileri belirlediği, kimin etki azaltma önlemlerini önerdiği ve kimin yan etkilerin önemini
bütün olarak değerlendirdiği bilinmemektedir. Bu işlerin yapılması ve projenin hassaslığı nedeniyle
yüksek seviyedeki uzman bilgisinin verilmesi açısından ilgili kişiler/kurumlar hakkında bilgi
verilmesi yardımcı olabilirdi.
8.2

BÖLÜMLERDEKİ TUTARSIZLIK VE BİLGİLERDEKİ EKSİKLİK

Etkilerin değerlendirilmesi, bütün etkilerin özetleri ve azaltmak için alınan önlemler farklı bölümlere
(4,6 ve 7) ayrılmış. Bu nedenle, Bölüm 7’deki bütün etkilerin özeti ve önerilen etki azaltma yöntemleri
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ile belirlenen etkiler arasındaki ilişkiyi izlemek oldukça güç olmaktadır. Ayrıca, Tablo 7‐1’de belirtilen
toplu etkilerin değerleri için sebepler verilmediği gibi, Bölüm 4’te tartışılan tekil etkilerden böyle bir
değer nasıl belirlenmiş, anlamak güçtür. Beklenilen etkilerin yok edilmesi/azaltılması/telafi edilmesi
için önerilen etki azaltma önlemlerinin kapsamları da açık değildir.
Tüm bunlarla birlikte, balık türleri dışında, yumuşakçalar ve eklembacaklılar gibi diğer tatlı su
canlıları hakkında hiçbir bilgi verilmemiştir. Bilindiği gibi, büyük baraj projelerinin nehirlerde
yaşayan yumuşakçalar ve eklembacaklılara da büyük olumsuz etkileri olmaktadır. Temel bilgilerdeki
anahtar boşluklar ve farklı bölümlerdeki bitkiler, sürüngenler, memeliler ve kuşlar için belirlenen
tutarsızlıklar aşağıda sunulmaktadır:
BÖLÜM 3 – Mevcut Çevrenin Tanımlanması
Bitkiler
Tehlike altındaki bitki türlerinin bulunduğu yerler hakkında verilen bilgiler yetersizdir. Bu türler
arasında, dünya dağılımı önerilen barajın su toplama alanı çevresiyle sınırlı olan Trifollium batmanicum
(EN) için çok detaylı dağılım bilgisinin bulunması elzemdir. Proje bu türün küresel popülasyonunun
büyük bir kısmının yok olmasına neden olabilir.
Sürüngenler
Ulusal ölçekte nesli tehlike altında olan birçok sürüngen türünün yaşam ortamı ihtiyaçları ve küresel
ölçekte tehlike altında olan Fırat kaplumbağasının (Rafetus euphraticus) popülasyon bilgisi
verilmemiştir.
Kuşlar
Önemli Kuş Alanı (ÖKA) kriterlerini sağlayan kuş türleri ve diğer anahtar kuş türlerinin popülasyon
büyüklükleri ve üreme alanları (dağılım modeli gibi) hakkında detaylı bilgi verilmemektedir.
Memeliler
ÇEDR’de bazı yarasa türlerinden bahsedilmesine karşın, AB kanunları ve Bern Sözleşmesi gereğince
korunması gereken diğer yarasa türleri ve küresel ölçekte tehlike altında olan yarasa türleri hakkında
hiç bilgi toplanmamıştır. Yarasalar, Dicle Nehri boyunca çok zengin ve çeşitli olan mağara
ekosistemine bağımlıdırlar. Nehir vadisi, tehlike altındaki yarasa türleri için benzersiz olan birçok
mağarayı barındırmaktadır. Yarasaların anahtar tüneme alanlarının çalışılmaması, barajın etkisinin
ölçülmesini engellemektedir. Benzer olarak, ulusal ve Avrupa çapında tehlike altında olan büyük
memelilerin öncelikli korumaya ihtiyacı vardır. ÇEDR bu türlerin dağılımı ve popülasyonları
hakkında hiçbir bilgi vermemektedir. Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) üreme döneminde mağara
ekosistemine bağımlıdır. Bu nedenle, Dicle Vadisi’nin kanyonları ve taşlı yokuşları bu tür için hayati
öneme sahiptir. Benzer kaygılar, yaşam alanı gereksinimleri nehir ekosistemi ve beraberindeki kayalık
alanlarla doğrudan ilgili olan diğer memeli türleri için de geçerlidir. ÇEDR’de bazı memeli türlerinin
muhtemel varlıkları belirtilmesine rağmen, önerilen barajın sağlam değerlendirilmesinin yapılması
için gerekli olan dağılım ve yaşam ortamı ihtiyaçları hakkındaki bilgiler verilmemiştir.
BÖLÜM 4 – Projenin Çevresel Etkileri:
Bitkiler
Genel olarak bitki toplulukları üzerine muhtemel etkiler hakkında ifadeler görülmesine karşın,
ÇEDR’nin 3. Bölümü’nde listelenen tehlike altındaki bitki türleri üzerine projenin etkileri hakkında
spesifik bilgiler verilmemiştir. Projenin etkilerinin açık bir şekilde belirlenmesi gereken bazı dar
yayılışlı bitki türleri proje alanında bulunmaktadır. Bu türler arasında Trifollium batmanicum en yüksek
önceliğe sahip türdür.
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Sürüngenler
Sürüngenlere yönelik etkiler hakkında detaylı bilgi verilmemiştir. Ayrıca, ÇEDR bazı türlerin başka
uygun yaşam ortamı bulacağını belirtmiştir, fakat bu ifade şu sebeplerden dolayı ihtimal dışıdır: (i)
Belirtilen türlerin büyük bir kısmı nehir ekosistemi ve kanyonlara bağımlıdır. (ii) Barajın su toplama
alanı dışında uygun yaşam ortamları bulunsa dahi, bu yaşam ortamları halihazırda bu türlerin diğer
popülasyonları tarafından işgal edilmiş olabilir. Bu nedenden dolayı, türlerin popülasyon
büyüklükleri ve dağılımı hakkında somut veriler kullanılarak bu etkiler ölçülebilir. Bu bilgiler ÇEDR
içerisinde sunulmamaktadır.
Kuşlar
Büyük oranda etkilenecek türler nehir kıyısı ekosistemi ve kayalık yaşam ortamına (uçurumlar gibi)
bağımlı olan türlerdir. Bu türler için etki değerlendirmesi yeterince detaylı çalışılmamıştır. Örneğin,
alaca yalıçapkınının (Ceryle rudis) üreme popülasyonunun ne boyutta yok olacağına dair bir yaklaşım
verilmemektedir. Bununla birlikte, ÇEDR içerisinde belirtilen küçük kerkenez (Falco naumanni) ve boz
kirazkuşu (Emberizia cinaracea) kuş türlerinin projeden etkilenmeyeceği sonucu yeterince ispat
edilememiş ve belgelenmemiştir. Benzer olarak, proje alanında bulunan diğer tehlike altındaki kuş
türleri (kızıl akbaba, tavşancıl ve toy) projeden etkilenmeyeceği spesifik veriler ve simülasyonlarla
belirtilmelidir. Bu değerlendirme raporunun 9’uncu bölümünde belgelendiği gibi, en azından kızıl
akbaba ve tavşancıl için bu sonuçlar geçerli değildir.
Geniş dağılımı olan türlerin (martı ve ördekler gibi), baraj inşalarından yarar sağlayacağı bilinmekle
birlikte, bu durum özellikle OP 4.04’e göre Ilısu Projesi’nin bir çevresel yararı olarak düşünülemez.
Dicle Vadisi’nin bozulmamış kanyonları ve yanındaki nehir kıyısı yaşam ortamları halihazırda
küresel ölçekte koruma önemine sahip ve tehlike altındaki türlerin benzersiz popülasyonlarını
barındırmaktadır. Baraj inşasından yarar sağlayacak gibi görünen sukuşu türleri çoğu zaman geniş
yayılımlı ve tüm dünyada bir şekilde sayıları artan kozmopolit türlerdir. Bu nedenden dolayı, bazı
martı ve sumru kolonilerinin olası varlığı, baraj inşası sonrasında yok olacak Dicle Nehri’nin tehlike
altındaki kuş ve biyolojik çeşitliliğinin telafi edilmesi anlamına gelemez – bkz. Bölüm 9.2.
Memeliler
Bölgedeki yarasaların yaşamak için yeni mağaralar bulacağı çok yüzeysel ve bilim dışı bir
açıklamadır. Mağaralar ana nehir kolu boyuna bağımlı kanyon ve diğer kaya yaşam ortamları ile
alakalı coğrafi yapılardır. Bu nedenden dolayı, yarasalara yönelik herhangi bir etki değerlendirmesi
için (i) var olan tüneme alanları ve bu mağaralardaki popülasyon büyüklükleri ile (ii) barajın su
toplama alanı dışarısında bulunan mağaralardan diğer potansiyel tüneme alanlarının belirlenmesi
gerekmektedir. Bununla birlikte, eğer barajın su toplama alanı dışarısında başka uygun ve
dokunulmamış mağaralar varsa dahi, bu mağaralar halihazırda diğer yarasa türleri tarafından
kullanılıyor olabilirler. Benzer kaygılar, çizgili sırtlan (Hyaena hyaena) gibi özel yaşam ortamı
ihtiyaçları olan büyük ve küçük memeli türleri için de geçerlidir. Tüm bunlarla birlikte, etkiler
bölümünde büyük memeli popülasyonlarının, barajın inşası sonrasında karşılaşacağı dağılma hiç
tartışılmamıştır. Bölüm 3’te koruma öncelikli bazı türlerin belgelenmesine rağmen, projenin bu türlere
olan etkisi yeterince tartışılmamıştır. Ayrıca projenin bazı türleri etkilemeyeceği bilgisi çok yetersiz ve
bilimsel metotlarla kanıtlanamamıştır.
BÖLÜM 5 – Tamamlayıcı Araştırmalar:
Bitkiler, sürüngenler, kuşlar ve memeliler için ileride yapılacak çalışmaların gerekliliği geniş olarak
ÇEDR’de sunulmasına karşın, bu çalışmalar inşaat çalışmalarına paralel bir proses olarak yürütülecek
tamamlayıcı araştırmalar olarak kabul edilemez. Bu durumda, yürütülecek herhangi bir çalışma proje
hakkında son kararın verilmesi için birinci koşul olarak görülmeli ve proje hakkında karar alınmadan
önce tamamlanmalıdır. Çalışmalar proje içerisindeki ana revizyonlar için ihtiyacı belirtebilir. Bu
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nedenle, önerilen birçok çalışmanın ÇED sürecinin bir parçası olarak yürütülmesi beklenmektedir. Bu
noktada ÇED süreci tamamlanmamış olarak kabul edilmelidir.
BÖLÜM 6 – Etki Azaltma Önlemleri:
Bitkiler
Dicle Vadisi’nin biyolojik önemine (bu raporun önceki bölümlerinde belirtildiği üzere) rağmen,
projenin biyolojik çeşitlilik (bitki, sürüngen, kuş, memeli) üzerine olan negatif etkilerinin en aza
indirilmesi için somut hiçbir etki azaltma önlemi bulunmamakta veya projenin hiçbir potansiyel
revizyonu düşünülmemektedir. Bundan dolayı, ÇED süreci tamamlanmamış olarak kabul edilmelidir.
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9

PROJENİN KUŞ VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞE ETKİSİ

Yukarıda bahsedildiği gibi, projenin çevresel etkisi büyük bir kapsamda ÇEDR’de olması gerekenin
altında verilmiştir. Projenin gerçek etkilerinin azaltılması ve hakkıyla çalışılması için, OP 4.04’ün
tanımlamaları ve önerileri dikkate alınmalıdır. Bu tanımlama ve önerilerin layıkıyla değerlendirilmesi,
şu andaki ÇEDR’den çok daha kapsamlı bir ÇEDR gerektirmektedir.
Alıntı başlangıcı
3. Banka doğal yaşam ortamlarının korunmasını ve iyileştirilmiş alan kullanımını, ulusal ve bölgesel
kalkınmaya, doğal yaşam ortamlarının korunmasını ve ekolojik fonksiyonların muhafazasını entegre
ederek tasarlanmış projeleri finanse ederek teşvik eder ve destekler. Bununla birlikte, banka bozulmuş
doğal yaşam ortamlarının rehabilitasyonunu teşvik eder.
4. Banka kritik doğal yaşam ortamlarını büyük boyutta bozan veya değiştiren projelere destek vermez.
Alıntı sonu
Ayrıca OP 4.04’ün Ek A’sında aşağıdaki tanımlamalar verilmektedir:
Alıntı başlangıcı
(c) Büyük boyutta değişim, su veya toprak kullanımında uzun vadeli büyük değişimlerden dolayı
bütüncül olan kritik veya diğer doğal yaşam ortamlarının yok edilmesi veya bu ortamların şiddetli bir
şekilde azalmasıdır. Büyük boyutta değişim şu örnekleri içermektedir; toprak tasfiyesi; doğal bitki
örtüsünün değiştirilmesi (bitki veya ağaç plantasyonu ile); kalıcı sualtında bırakma (bir rezervuar ile);
sulak alanların kurutulması, taranması, doldurulması veya kanallanması; veya yerüstü madenciliği.
Hem karasal hem de sucul ekosistemlerde, doğal yaşam ortamlarının değişimi şiddetli kirlenmeler
sonucunu doğurmaktadır. Değişim projenin doğrudan bir faaliyeti sonucunda olabileceği gibi, dolaylı
bir mekanizma ile de gerçekleşebilir (bir yol boyunca teşvik edilen yerleşme gibi).
(d) Bozulma, yerli türlerin hayati popülasyonlarını devam ettirmelerini sağlayacak yaşam ortamlarının
barındırdığı özelliklerde esaslı düşüşler olan kritik veya doğal yaşam ortamlarının değişimidir.
(e) Uygun koruma ve etki azaltma önlemleri, doğal yaşam ortamlarındaki veya bu yaşam ortamlarının
fonksiyonlarındaki olumsuz etkileri kaldıran veya azaltan, benzer etkileri çevresel değişimi kabul
edilebilir bir seviyede tutan önlemlerdir. Spesifik önlemler belirtilen alandaki ekolojik özelliklere
bağlıdır. Bu önlemler şunları içerebilir; projenin yeniden gözden geçirilerek tam alan koruma; stratejik
yaşam ortamı bırakma; kısıtlı değişim veya düzenleme; türlerin yeniden alana bırakılması; ekolojik
zararın en aza indirgenmesi için etki azaltma önlemleri; gelişim sonrası restorasyon çalışmaları;
bozulan yaşam ortamlarının restorasyonu; ve uygun büyüklük ve birliktelikte ekolojik özellikleri
benzer korunan alanlar ilan etmek ve geliştirmek. Bu önlemler koruma çıktılarına geri dönüşüm
sağlamak ve uygun doğrulama faaliyetlerinin ıslah edilmesi veya geliştirilmesine yol göstermesi
amacıyla daima izleme ve değerlendirme şartlarını içermelidir.
Alıntı sonu
9.1. YAŞAM ORTAMLARININ ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DEĞİŞİMİ
OP 4.04’ün Ek A’sında açıkça belirttiği üzere, sualtında bırakma (örn. bir rezervuar ile) bütüncül kritik
veya diğer doğal yaşam ortamlarının şiddetli azalmasının veya yok olmasının sebeplerinden biridir.
Önerilen baraj 170 km. uzunluğunda doğal nehir kıyısı ekosistemi ve bununla ilişkili yaşam
ortamlarının sürekli sualtında kalmasına sebep olacaktır. Doğal yaşam ortamının çok büyük bir
şekilde değişimi nedeniyle nadir, hassas, göçmen ve tehlike altındaki türlerin ekolojik olarak çok
önemli popülasyonları çok büyük ölçüde etkilenecektir. Projenin etki alanı içerisinde olan bu
türlerden bazıları projenin tamamen revizyonu ile yerinde (in‐situ) koruma çalışmaları
düşünülmediği takdirde yok olacaktır.
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9.2. YAŞAM ORTAMLARI VE TÜRLERİN ÖNEMLİ ÖLÇÜDE AZALMASI
ÇEDR, bu büyüklükteki bir projenin etkisini değerlendirmek için ne halihazırdaki literatür bilgisini
yeterli kullanmıştır ne de gerekli olan büyüklükte yeni veri toplamaya niyetlenmiştir. Nadir, hassas,
göçmen ve tehlike altındaki türler ve bu türlerin popülasyonlarını devam ettirmek için ihtiyaç
duyduğu öncelikli yaşam ortamları hakkındaki anahtar literatür bilgileri Tablo 1’de özetlenmektedir.
Bu bilgiler ayrıca aşağıda sunulan değerlendirmenin temelini oluşturmaktadır.

Bu değerlendirmeye göre, aşağıda belirtilen türlerin ekolojik olarak önemli olan popülasyonları
projenin gözden geçirilip yenilenmesi ile yerinde koruma çalışmaları yapılmadığı takdirde etki alanı
içerisinde yok olacaktır. Uygun büyüklük ve birliktelikte ekolojik özellikleri benzer korunan alanlar
ilan etmek ve geliştirmek seçeneği, Türkiye’deki diğer benzer nehir kıyısı ekosistemlerinin büyük
baraj göllerine dönüştürülmesi (Fırat Nehri boyunca olan barajlar) nedeniyle Dicle Nehri için bir
seçenek olamaz. Bu değerlendirme sınırlı miktarda bir bilgiyle yapıldığı için, burada bahsedilen
etkiler, projenin sonucunda yok olacak minimum biyolojik çeşitlilik miktarını belirtmektedir. Proje
alanındaki hayvan ve bitki varlığı hakkında yapılacak daha detaylı bir çalışma, muhtemelen daha
fazla büyüklükte bir etkiyi gösterecektir.
Anahtar türlerin popülasyonlarında ve yaşam ortamlarında potansiyel kayıpların boyutları ile ilgili
detaylı bilgi aşağıda sunulmaktadır:
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Tavşancıl (Hieraaetus fasciatus):
Durum (Tablo 1): Tavşancıl Güçlükonak ve Hasankeyfʹte üremektedir (Welch 2004). Hasankeyfʹteki yuvanın
nehirden yüksekliği yaklaşık 40–43 metre (Kılıç ve ark. 2003) iken Güçlükonakʹta üreyen çiftin yuvası nehir
seviyesinden yaklaşık 30 metre yüksekliktedir (M. Bozdoğan, kişisel gör.).
Etki: Dicle Nehri’nin kayalıklarında üreyen iki çift tavşancıl (bölgedeki tüm tavşancıl popülasyonu ve
Türkiye popülasyonunun % 6’sı) projenin üreme alanlarını sualtında bırakması sebebiyle geri
dönüşsüz yok olacaktır–bkz. aşağıdaki harita. Proje gözden geçirilip düzeltilmediği sürece etki
azaltma faaliyeti tanımlanamaz.
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Kızıl akbaba (Gyps fulvus):
Durum: Dicle Vadisiʹnde bilinen tek üreyen koloni (25–30 çift) Güçlükonak civarındadır. Kızıl akbaba kolonisi
ve tavşancılın yuvaları aynı kayalık üzerinde, nehir seviyesinden yaklaşık 30 metre yüksekliktedir (Kılıç ve Eken
2004; Welch 2004).
Etki: ÇEDR’de verilen bilgiye zıt olarak, Güçlükonak civarındaki koloni, üreme alanının sualtında
kalmasından dolayı geri dönüşsüz yok olacaktır. Bu koloni, türün tüm Türkiye popülasyonunun %
10’unu oluşturmakla birlikte, bölgede bilinen tek kızıl akbaba kolonisidir–bkz. harita. Proje gözden
geçirilip düzeltilmediği sürece etki azaltma faaliyeti tanımlanamaz.
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Küçük akbaba (Neophron percnopterus):
Durum: Tür, Dicle Taşkınları (ÖA 23), Hasankeyf (ÖA 25), Güçlükonak/Taşkonak (ÖA 26) Öncelikli
Alanlarıʹndaki vadiler boyunca uzanan kayalıklarda üremektedir (Welch 2004).
Etki: Üreme alanlarının sualtında kalması nedeniyle Hasankeyf yakınlarında bilinen iki yuva
sualtında kalarak yok olacaktır. Bununla birlikte, türün bölgedeki dağılımı yeterli bir şekilde
çalışılmadığından projenin türe olan etkisinin tam olarak belirtilmesi zordur. Yine de, kayalarda yuva
yapan diğer kuşlar gibi, proje tekrar gözden geçirilip değiştirilmediği sürece herhangi bir etki azaltma
faaliyeti tanımlanamaz.
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Küçük kerkenez (Falco naumanni):
Durum: Tür, Dicle Taşkınları (ÖA 23), Kuzey Mezopotamya (ÖA 24), Hasankeyf (ÖA 25),
Güçlükonak/Taşkonak (ÖA 26), Bostancı (ÖA 27) alanlarında üremektedir (Welch 2004). Hasankeyf
kanyonlarında 30–35 çift barındıran yuva bulunmaktadır (M. Biricik, Dicle Üniversitesi, kişisel görüşme).
Etki: Üreme alanlarının sualtında kalması sebebiyle, en azından Hasankeyf’teki koloni ve yukarıda
belirtilen diğer alanlarda bulunan hemen hemen tüm küçük kerkenez popülasyonları (bölgedeki
üreme alanının % 50’si) geri dönüşsüz yok olacaktır. Proje gözden geçirilip değiştirilmediği sürece
herhangi bir etki azaltma faaliyeti tanımlanamaz.
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Bataklık kırlangıcı (Glareola pratincola):
Durum: Türün nehir boyunca ürediği popülasyonu Bostancı alanındaki Silopi‐Dicle Taşkınları ÖKA ile
sınırlıdır. Türün toplam üreyen popülasyonu 100–200 çift olarak tahmin edilmektedir (Kılıç ve Eken 2004).
Etki: Önerilen baraj projesinin aşağısında kalan Bostancı alanındaki çakıllı adalarda (Cizre ve Silopi
ÖKA’sı), 100–200 çift bataklık kırlangıcı üremektedir. Bu popülasyon, Dicle Nehri boyunca bilinen
üreyen popülasyonun % 100’ünü oluştururken ulusal popülasyonun % 3’ünü ve tüm Avrupa
popülasyonunun % 1’ini oluşturmaktadır. Eğer baraj işletmeye alınırsa, yapay bir şekilde oluşacak su
rejimindeki hızlı dalgalanmalar nedeniyle, bu adalar tür için uygun bir üreme alanı özelliği
taşımayacaktır. Aynı sebepten dolayı, Birecik Barajı’nın işletmeye alınmasından sonra, Fırat Nehri
boyunca bulunan bu tür adalar, üreyen kuşlar için önemini kaybetmiştir. Proje gözden geçirilip
değiştirilmediği sürece herhangi bir etki azaltma faaliyeti tanımlanamaz.
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Büyük kızkuşu (Vanellus indicus):
Durum: Tüm Avrupaʹda sadece Türkiyeʹde üremektedir. Dicle Nehri Vadisi, 40–80 çift popülasyon tahmini ile,
tüm Türkiye ve Avrupa’daki tek üreme alanıdır (BirdLife International 2004). Türün, uygun nehir kıyısı yaşam
ortamlarında ve taşkın ovalarında, ana nehir kolu boyunca ürediği bilinmektedir (Welch 2004).
Etki: Bu tür, bataklık kırlangıcı ile aynı yaşam ortamını kullanır. Türün kuzeyde bulunan
popülasyonu uygun üreme alanlarının sualtında kalmasından dolayı barajdan doğrudan
etkilenecekken, Bostancı’da bulunan popülasyon su rejimindeki hızlı değişimden dolayı (barajın aşağı
akımdaki etkisi) yok olacaktır. BirdLife International (2004) büyük baraj inşaatları nedeniyle habitat
kaybına bağlı olarak gelecekte büyük düşüşler olacağını bildirmektedir. Proje faaliyete geçerse tüm
Türkiye ve Avrupa popülasyonu geri dönüşsüz yok olacaktır. Proje gözden geçirilip değiştirilmediği
sürece herhangi bir etki azaltma faaliyeti tanımlanamaz.
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Alaca yalıçapkını (Ceryle rudis):
Durum: Tür, tüm Avrupaʹda sadece Türkiyeʹde üremektedir (Güney Kıbrısʹtaki bir çift dışında). Dicle
Nehriʹnin kıyısı (kumul tümsekler) Türkiye ve Avrupaʹda kalan son üreme alanıdır. Son 15 yılda türün %
80ʹden daha fazla bir oranda azaldığı bilinmektedir (BirdLife International 2004). Fırat Nehri boyunca var olan
alaca yalıçapkını popülasyonu, büyük barajların inşası ve nehir kıyısı yaşam ortamlarının yok olması nedeniyle
büyük oranda tükenmiştir. Dicle Nehriʹnin çeşitli yerlerinde üreyen birkaç çift olduğu bilinmektedir. ÖKAʹlar
içindeki popülasyon büyüklüğü 16–26 çifttir (Kılıç ve Eken 2004) ve tüm alandaki üreyen alaca yalıçapkını
popülasyonu bu sayıdan daha büyüktür (Welch 2004).
Etki: Yukarıda belirtildiği gibi, tür nehir kıyı ekosistemine, yani kumul tümseklerine sıkı sıkıya
bağımlıdır. Tür, son 15 yılda Türkiye’de % 80’den daha büyük bir oranda azalmıştır (BirdLife
International 2004). Alaca yalıçapkını popülasyonu, Fırat Nehri boyunca yapılan büyük baraj
inşaatlarının nehir kıyısı yaşam ortamını yok etmesinden dolayı büyük bir oranda azalmıştır. Dicle
Nehri, tüm Türkiye ve Avrupa’daki son kalan üreme alanlarını barındırmaktadır. Bu üreme alanları
Avrupa popülasyonunun yaklaşık % 20’sine tekabül eder. Ilısu Barajı yapıldığı takdirde, Türkiye ve
Avrupa’da kalan son üreme alanları geri dönüşsüz bir biçimde yok olacaktır. Proje gözden geçirilip
değiştirilmediği sürece herhangi bir etki azaltma faaliyeti tanımlanamaz.
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Gökkuzgun (Coracias garrulus):
Durum: Türün ana üreme alanı Hasankeyf bölgesidir. Türün tehlike sınıflandırılması küresel olarak Tehlike
Altında (NT) olarak güncellenmiştir (www.birdlife.org).
Etki: Hasankeyf’te bulunan çekirdek popülasyonun üreme alanlarının sualtında kalıp yok olmasıyla
birlikte, türün bölgedeki tüm dağılımı çalışılmadığı için bütüncül etki azaltma faaliyetlerini
tanımlamak zordur.
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Küçük ebabil (Apus affinis):
Durum: Tür Avrupaʹda sadece Türkiyeʹde üremektedir (İspanyaʹdaki tek bir çift dışında). Türün üreme alanı
ana nehir kolundaki kayalıklarla sınırlıdır. Küçük ebabiller Dicle Nehriʹnin kanyonlarındaki kaya ve
mağaralarda üremektedir (Welch 2004).
Etki: Hasankeyf’te bulunan üreme alanlarının sualtında kalıp yok olmasıyla birlikte, türün bölgedeki
tüm dağılımı çalışılmadığı için bütün etki azaltma faaliyetlerini tanımlamak zordur. Yine de,
kayalarda yuva yapan diğer kuşlar gibi, proje tekrar gözden geçirilip değiştirilmediği sürece herhangi
bir etki azaltma faaliyeti tanımlanamaz. Projeden etkilenecek popülasyon Türkiye ve Avrupa
popülasyonunun % 10’udur.
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Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena):
Durum: Tür, Kuzey Mezopotamya Bozkırları (ÖA24), Hasankeyf (ÖA25), Güçlükonak/Taşkonak (ÖA26),
Bostancı (ÖA27) öncelikli alanlarındaki açık ve kayalık alanlarda bulunmaktadır. Derik‐Atalar ve Dargeçit
çevresi de Hasankeyf gibi tür için özel öneme sahip alanlardır (Welch 2004). Tür tepelerin aşağısındaki mağara
ve oyukları kullanmaktadır.
Etki: Halihazırda tehlike altında olan ve çok düşük bir popülasyon yoğunluğuna sahip bu tür, sadece
barajın bariyer oluşturması nedeniyle değil, aynı zamanda eğimli alanların alt kısımlarında bulunan
mağaralar ve oyukların büyük mesafelerde yok olması nedeniyle de tehlikeye atılacaktır. Bu tür daha
detaylı olarak çalışılmalıdır.
Yarasalar: Alanın jeolojik özellikleri içerisinde kalkerli kayalar bulunduğundan dolayı, ana nehir
boyunca bulunan birçok mağara, yarasalar için uygundur. Uygun bir iklimsel özelliğe sahip
mağaralar farklı türlerden binlerce yarasa içerebilecek büyük koloniler barındırabilir. Bu tür, tüneme
alanları sadece iklimsel özelliklerden ve ana nehir kıyısıyla ilişkisi nedeniyle değil, aynı zamanda
yarasa kolonilerinin geleneksel davranışları nedeniyle de eşsiz ve benzersizdir. Bundan dolayı, nehir
boyunca bulunan yarasa kolonileri projeden dolayı yok olacaktır. Proje gözden geçirilip
değiştirilmediği sürece herhangi bir etki azaltma faaliyeti tanımlanamaz.
Fırat kaplumbağası (Rafetus euphraticus):
Durum: Bu tür tüm dünyada, Türkiyeʹnin güneydoğusundan başlayarak sadece Fırat ve Dicle nehirlerinde
bulunmaktadır (Baran ve Atatur 1998). Fırat kaplumbağası hemen hemen sadece nehir kıyısında, ana nehir
kolunun yavaş akan bölümlerinde olduğu gibi tercihen sürekli ve geçici nehir kollarında ve mendereslerde oluşan
göllerde yaşamaktadır. (Gramentz 1991; Taskavak ve Atatur 1998). Su hattına yakın olan nehir kıyılarındaki
kumullarda yuvalamaktadır. Fırat kaplumbağası Dicle Nehri ve kollarında, Dicle Taşkınları ve Bostancı
öncelikli alanlarında bulunmaktadır (Welch 2004).
Etki: Büyük barajlar su kalitesinde ve alt akış bölgesindeki akış rejiminde ana değişikliklere neden
olduğundan dolayı, türün uzun mesafede alt akış bölgelerindeki nehir kıyısı uzantılarında yaşaması
imkânsızlaşmaktadır. Türün üremesi için gerekli olan kumul sığlıkların sualtında kalması ve kum
çıkarımı sebepleriyle yok olması da diğer bir ciddi tehdittir (Gramentz 1991, 1993; Taskavak ve Atatur
1998). Bu küresel ölçekte tehdit altında olan tür, barajlar nedeniyle Türkiye’de azalmaktadır. Tür Dicle
Nehri ve kollarında, Dicle taşkın ovası ve Bostancı alanlarında bulunmaktadır (Welch 2004) ve baraj
inşası bittiği anda türün küresel koruma durumu daha da kötüleşecek ve büyük ölçüde sayısı
azalacaktır.
Balıklar: Kuru (1994, 1996) büyük barajların, Dicle ve Fırat nehirlerindeki birçok tatlı su balığı
türlerini olumsuz etkilediğini açıkça belirtmiştir. Bunlar içinden, Glytothorax türü baraj inşası
sonucunda tamamen yok olmasada karşı koyulmaz bir biçimde azalacaktır (Kuru 1996). Dicle ve Fırat
nehir sistemine bağımlı birçok diğer balık türü uygun yumurtlama ve yavru yetiştirme alanlarının
olmaması nedeniyle yaşayamayacaklardır. Derinlikteki artış ve sonucunda su sıcaklığındaki azalış ve
göç koridorlarının parçalanması, yumurtlama ve yavru yetiştirme alanlarının yok olmasının ana
nedenleridir (Kuru 1996). Göllerdeki balıkçılık için uygun olan balık türleri çok nadiren doğal nehir
ekosisteminde bulunmaktadır. Bu nedenden dolayı, ÇEDR’de önerildiği gibi bu türlerin göle yeniden
bırakılması gerekmektedir. Barajın inşasının sebep olacağı yaşam alanı kaybının yanı sıra, yabancı
balık türlerinin bırakılması da yerli balık türlerinin kaybolmasının ana nedenlerinden birisi olarak
bilinmektedir (Kuru 1996).
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HALKIN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI VE HALKA DUYURULMASI

10.1
10.1.1

KOŞULLAR
Halkın Görüşünün Alınmasıyla İlgili Koşullar

OP 4.01 bu konu hakkında şunları belirtir:
Alıntı başlangıcı – IFC versiyonu
12. Bütün Kategori A ve uygun olan Kategori B projeleri için Çevresel Değerlendirme (ÇD) sürecinde,
projenin sponsoru projeden etkilenen gruplara ve yerel sivil toplum kuruluşlarına (STK’lere) projenin
çevresel durumu hakkında danışır ve onların görüşlerini dikkate alır. Proje sponsoru bu danışmaları
mümkün olan en erken zamanda başlatır. Kategori A projeleri için, proje sponsorları en az iki kere bu
gruplara danışır: (a) Çevresel taramadan hemen sonra ve ÇD’nin tanımının sonuçlandırılmasından
hemen önce ve (b) ÇD raporunun taslağı hazırlandığı zaman. Ek olarak proje sponsoru bu tür
grupların etkilendikleri konuları belirlemek ihtiyacından dolayı projenin uygulanması esnasında bu
gruplara danışır.
Alıntı sonu
10.1.2

Halka Duyurulmasıyla İlgili Koşullar

OP 4.01 bu konu hakkında şunları belirtir:
Alıntı başlangıcı – IFC versiyonu:
14. Bütün Kategori A ve uygun olan Kategori B projeleri için, proje sponsoru ve projeden etkilenecek
gruplarla yerel STK’ler arasında anlamlı bir danışma için, proje sponsoru gerekli malzemeleri
danışmadan önce zamansal bir biçimde ve danışılan grubun anlayabileceği ve ulaşabileceği bir
formatta ve dilde sağlar.
15. Bir Kategori A projesi için, proje sponsoru ilk danışma için önerilen projenin hedeflerini, tanımını
ve potansiyel etkilerini içeren bir özeti tedarik eder; taslak ÇD raporu hazırlandıktan sonraki danışma
için, proje sponsoru ÇD’nin sonuçlarının bir özetini tedarik eder. Ek olarak Kategori A projesi için,
proje sponsoru taslak ÇD raporunu projeden etkilenen gruplar ve yerel STK’ler için halkın
ulaşabileceği bir yerde sunar.
Alıntı sonu
10.2

UYUM

Aşağıdaki tablo, Ilısu ÇEDR prosesinin uygulaması ile OP 4.01 koşullarını karşılaştırmaktadır.

DANIŞMA

OP 4.01 Koşulları
ÇD’nin tanımının
sonuçlandırılmasından önce
ilgili kurumlara danışmanın
ilk basamağı.
Taslak ÇD raporu hazır
olduktan sonra ilgili
kurumlara danışmanın
ikinci basamağı.

Doğa Derneği

Ilısu ÇEDR Süreci
Böyle bir danışma rapor içerisinde belgelenmemiş ve
bunun yapıldığına dair hiçbir kanıt yoktur. Proje
sponsoru yaklaşık 4 ay boyunca Batman’da Proje
Bilgilendirme Ofisi açmıştır, fakat bu ofiste danışılan
insanların geri dönümü rapora yansıtılmamıştır.
Böyle bir danışma faaliyeti raporda
belgelenmemiştir. Konsorsiyum Aralık 2005’te
projeden etkilenen alanda halkın katıldığı birkaç
toplantı yapmıştır. Bu toplantının geri dönümleri
sunulan rapora yansıtılmamıştır.

Uyum
HAYIR

HAYIR
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Proje sponsoru gerekli
malzemeleri danışmadan
önce zamansal bir biçimde
ve danışılan grubun
anlayabileceği ve
ulaşabileceği bir formatta ve
dilde sağlar.
Proje sponsoru ilk danışma
için önerilen projenin
hedeflerini, tanımını ve
potansiyel etkilerini içeren
bir özeti tedarik eder.

Taslak ÇD raporu
hazırlandıktan sonraki
danışma için, proje
sponsoru ÇD’nin
sonuçlarının bir özetini
tedarik eder.
Kategori A projesi için,
proje sponsoru taslak ÇD
raporunu projeden
etkilenen gruplar ve yerel
STK’ler için halkın
ulaşabileceği bir yere sunar.

Aşağıda bahsedilen broşür dışında, çevreyle ilgili
hiçbir belge halka Türkçe olarak sunulmamıştır.
Sadece ÇEDR’nin özeti Türkçe sunulmuştur.

HAYIR

Yeniden Yerleşim Eylem Planı (YYEP) çalışmaları
çerçevesinde ENCON ve DSİ tarafından Türkçe bir
broşür hazırlanmış ve proje alanındaki ilgililere geniş
olarak dağıtılmıştır. Bu broşür, projenin hedefleri,
tanımı ve potansiyel yer değiştirme etkileri hakkında
bir tanıtım içermektedir. Bu pozitif bir çalışma olsa
da, sadece yeniden yerleşimle ilgili konulara
değinmesi ve çevresel etkiler hakkında hiç bilgi
vermemesi nedeniyle koşulları sağlamamaktadır.
ÇEDR’nin sonuçlarının özeti ilgililere sadece
internetten sunulmuştur.

HAYIR

Batman’da bir süreliğine işletilen bilgilendirme ofisi
şu anda kapalıdır. ÇEDR proje alanı içerisinde
ulaşılabilir bir şekilde sunulmamıştır.

KISMEN

HAYIR

Tablo 3: ÇEDR prosesinin uygulanması ile OP 4.01 koşullarının karşılaştırılması.
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SONUÇ

Ilısu Barajı ve HES Projesi konsorsiyumu tarafından sunulan ÇEDR, Dünya Bankası’nın uygulama
politikalarından ikisi olan OP 4.01 (Çevresel Değerlendirme) ve OP 4.04 (Doğal Yaşam Ortamları)
koşulları ile uyumlu değildir.
Proje alanı doğal ve kritik doğal yaşam ortamlarını kapsamasına rağmen, Ilısu Mühendislik
Grubu’nun (IMG), Dünya Bankası’nın Uygulama Politikası’ndan olan Doğal Yaşam Ortamları (OP
4.04) ile birlikte bazı diğer uygulama politikalarını dikkate almasının gerekmediği, ÇEDR’de açıkça
belirtilmiştir (s. 1–11, ÇEDR). Bu nedenden dolayı ÇEDR, projenin etki alanındaki doğal değerlerin
çok büyük olması ve açıkça belirtilmesi sebebiyle, projenin ana uygulama politikasından birisi olan
OP 4.04 uygulama politikasının koşullarını sağlamamaktadır.
ÇEDR kapsamında projenin sağlayamadığı OP 4.01’in ana koşulları şunlardır:
— Sağlam ve detaylı temel bilgilerle desteklenen kapsamlı ve ekolojik olarak anlamlı etki
azaltma önlemleri.
— Çevresel Eylem Planı’nın oluşturulması.
— ÇED süreci boyunca ve süreç sonrasında halkın katılımı ve görüşünün alınması.
OP 4.04’ün Ek A’sında, sualtında bırakmak (örneğin bir rezervuar ile) bütüncül kritik veya diğer
doğal yaşam ortamlarının şiddetli azalmasının veya yok olmasının sebeplerinden biri olarak
görülmektedir. Önerilen proje, 170 km. uzunluğundaki nehir kıyısının ve Türkiye’nin
güneydoğusunda tek kalan yaşam ortamı örneğinin yok olmasına sebep olacaktır. Doğal yaşam
ortamının çok büyük bir şekilde değişimi nedeniyle nadir, hassas, göçmen ve tehlike altındaki türlerin
ekolojik olarak çok önemli popülasyonları büyük ölçüde etkilenecektir. Projenin etki alanı içerisinde
olan bu türlerden bazıları projenin tamamen revizyonu ile yerinde (in‐situ) koruma çalışmaları
düşünülmediği takdirde yok olacaktır.
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