MEKANSAL PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ORDU-TRABZON-RİZE-GİRESUN-GÜMÜŞHANE-ARTVİN PLANLAMA BÖLGESİ
1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ GEREKÇE RAPORU
Akyurt Enerji Üretim A.Ş.’nin 01.10.2018 tarihli ve AKY/2018-061 sayılı
başvurusu ile ÇED Olumlu Kararı bulunan Artvin İli, Şavşat İlçesi, Hanlı ve Kireçli Köyü
sınırları içerisinde Hanlı (Arpalı) Deresi üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan “Hanlı
Regülatörü ve HES” projesinin Bakanlığımızca 17.08.2016 tarihinde revize edilerek
onaylanan Ordu-Trabzon-Rize-Giresun-Gümüşhane-Artvin Planlama Bölgesi 1/100.000
Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın (ÇDP) 6.22.3 numaralı plan hükmü doğrultusunda anılan
ÇDP de gösterilmesi talep edilmiştir.
Söz konusu talep ÇDP hükümlerinin “6.22.3 Bu plan revizyonunun onay
tarihinden (17.08.2016) önce ilgili mevzuata uygun olarak imar planı onaylanmış olan
hidroelektrik santralleri (HES) projelerinin imar planları geçerlidir. Projeye bağlı teknik
değişiklik ihtiyacı olması durumunda söz konusu imar planlarına ilişkin değişiklikler, çevre
düzeni planında değişiklik yapılmasına gerek kalmaksızın ilgili idaresince onaylanabilir.
Bu revizyonun onay tarihinden itibaren (17.08.2016); Hidroelektrik üretim alanlarında
havza bütününde ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde her türlü koruma
tedbirlerine ilişkin süreçler tamamlandıktan sonra hidroelektrik santralleri (HES)
projelerine izin verilebilir. HES’ler, ilgili idarece (Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü,
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü) yatırıma konu akarsu havzası düzeyinde yapılacak
olan ayrıntılı araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak; su toplama havzalarının
sürdürülebilirliğini sağlayacak şekilde önlemlerin alınması, akarsu üzerinde faaliyette ve
planlı HES projelerinin enerji üretim kapasiteleri ve su debilerinin hesaplanması ve
bölgenin ekosistem dengesinin olumsuz yönde etkilenmemesine yönelik önlemler alınarak
ÇED yönetmeliği kapsamında ÇED sürecine konu edilir. ÇED sürecinde su debisi, can suyu,
enerji üretim miktarına ilişkin değerlendirmeler ve diğer çevresel değerlendirmeler akarsu
havzası bütününde, mevcut ve planlı projeler dikkate alınarak yapılır. ÇED Yönetmeliği
kapsamında gereken işlemler tamamlandıktan sonra ÇED Raporunun sonucuna göre Çevre
Düzeni Planı değişiklik teklifi olarak değerlendirilmek üzere Bakanlığa sunulur. ÇED
Yönetmeliğine tabi olmayan veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alınmış olan HES
projelerine ilişkin alt ölçekli planlar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kurum
ve kuruluşların uygun görüşü alınmasını takiben bu çevre düzeni planında değişikliğe
gerek kalmaksızın ilgili idaresince onaylanabilir.” hükmü doğrultusunda incelenmiş olup
anılan plan hükmü ve ekte yer alan mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ
Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı’nın 28.11.2017 tarihli ve 828395 sayılı görüş
yazısı çerçevesinde Hanlı Regülatörü ve HES projesi ÇDP’nin F-48 numaralı plan
paftasında sembol olarak gösterilmiştir.
EK: Mülga Orman ve Su İşleri Bakanlığı, DSİ Hidroelektrik Enerji Dairesi Başkanlığı’nın
28.11.2017 tarihli ve 828395 sayılı yazısı.
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