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Məkan planları/torpaqdan istifadə planları üzrə SEQ-
in xarakterik xüsusiyyətləri
• Məkan planlaşdırmasının bir çox hallarda ciddi rəsmi proseduru mövcuddur – SEQ proseduru öz 

standartlarına zidd olmadan bu prosedura riayət etməlidir (məsələn, ictimai məsləhətləşmələr)

• Bir çox hallarda planlaşdırmanın tərkib hissəsi olaraq, artıq həyata keçirilmiş olan geniş ekoloji təhlillər 
(yəni SEQ onu davam etdirir və düzgünlüyünü yoxlayır)

• SEQ məkan təhlilinə əsaslanır (sahəvi planlar/siyasətlər üzrə SEQ-dən fərqli olaraq) 

• Alternativlərin müqayisəsi olduqca vacibdir

• Diqqət mərkəzində müxtəlif təyinatlı torpaq kateqoriyaları və sahələri üçün qəbuledilən torpaqdan 
stifadə şərtlərinin müəyyənləşdirilməsi dayanır 

• Mövcud planların tez-tez investorların istəyi ilə yenilənməsi 

• Yeni layihələrin yeri üçün səmərəli şəkildə hədlər müəyyənləşdirə bilər (gələcək problemli ƏMTQ-lərin 
qarşısını ala bilər)



Regional planlar üzrə SEQ-in xarakterik xüsusiyyətləri 
• Regional planlar: Adətən, siyasətə yönəlmiş sahəvi tədbirlərin və “iri” (infrastruktur) layihələrinin 

kombinasiyası

• Nəqliyyat infrastruktur dəhlizləri – alternativlərin müqayisəsi 

• Regional olaraq təşkil edilən xidmətlər (ictimai nəqliyyat, tullantıların idarə edilməsi, daşqınlardan 
mühafizə, ...)

• Bir çox hallarda milli səviyyədə planlarda və proqramlarda göstərilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi 
(işlənib hazırlanması)

• SEQ-in diqqət mərkəzində milli səviyyədə müəyyənləşdirilmiş vəzifələrə və regional ekoloji siyasətlərə 
uyğunluğun təmin edilməsi dayanır 

• İri layihələrin məkan kontekstinin qiymətləndirilməsi və risklərin müəyyənləşdirilməsi 

• Əlavə təhlillərə (ƏMTQ səviyyəsində) olan ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi 



Ətraf mühit təhlili: Planlaşdırma və SEQ 
• Məkan planlarına standart olaraq xüsusi fəsil(lər) daxil olur:

 İlkin şərait

 “Ekolji strukturun” (parklar, bio-dəhlizlər və s.) təsviri 

 Rəsmi (ekoloji) məkan məhdudiyyətlərinə (mühafizə zonaları və s.) riayət edilməsi

 Müxtəlif zonalarda torpaqlardan məqbul istifadə üçün  (ekoloji) şərait 

 Plan bütövlükdə, planlaşdırılan inkişafın dayanıqlı/balanslaşdırılmış olduğunu nümayiş etdirməlidir 
(Təklif edilən planın əsaslandırılmasına həmçinin ekoloji perspektiv daxil olmalıdır)

•

• Bununla belə, hələ də SEQ-ə ehtiyacımız varmı?



Məkan planlaşdırması: Nə üçün SEQ? 
• Aydın məkani ölçmə olmadan ekoloji problemlərə diqqət yetirilməməsi meyli mövcuddur

• Məkani planlaşdırma yalnız rəsmi məkani limitləri (qaydaları) nəzərə almağa meyllidir

• Ətraf mühitə dair məlumatlar çox vaxt vaxtı keçmiş olur/reallığı əks etdirmir (məsələn, biomüxtəlifliklə 
bağlı təhlükə altında olan nöqtələrin real olaraq harada olması)

• Bir çox hallarda konkret məlumatlar mövcud olmur (məsələn, biomüxtəliflik, havanın keyfiyyəti, 
hidrologiya və s.)

• Planlaşdırma prosesi mütəxəssis olmayan şəxslərin iştirak etməsi üçün çox uzun və mürəkkəbdir: SEQ  
əsas problemləri sadələşdirir və ayırır və onları müvafiq maraqlı tərəflərə bildirir

• SEQ planlaşdırma prosesi zamanı həyata keçirilən təhlilləri təkrarlamamalıdır 

• Bunun yerinə:

• İlkin şəraitin təsvirini yoxlamalıdır və ehtiyac olduğu halda, əlavə məlumatlara riayət etməlidir

• Əsas problemləri (mənfi təsirlər üçün potensialın harada mövcud olduğu) müəyyənləşdirməlidir və 
diqqətini onlara yönəltməlidir



Məkan planlaşdırması: Nə üçün SEQ? (2)
• SEQ planlaşdırma prosesi zamanı həyata keçirilmiş təhlilləri təkrarlamamalıdır. Bunun əvəzinə:

• İlkin şəraitin təsvirini yoxlamalıdır və ehtiyac olduğu halda,  əlavə məlumatlara riayət etməlidir

• Əsas ekoloji problemləri (artıq mövcud olan problemlər və mənfi təsirlər üçün potensialın harada  
mövcud olduğu) müəyyənləşdirməlidir və diqqətini onlara yönəltməlidir

• Mümkün məkan alternativlərinə, inkişaf üçün şəraitə, müəyyən fəaliyyətlər üçün əlverişsiz ərazilərə 
və s. dair tövsiyə və rəylər verməlidir

• Bununla belə, SEQ hesabatı üçün – ətraf mühitə dair baza məlumatları münasib hallarda seçilərək 
planlaşdırma təhlillərindən götürülə bilər (yəni SEQ hesabatı üçün artıq mövcud olan materialdan 
istifadə olunmalıdır). 

• Planlaşdırıcılar və SEQ qrupu arasında işgüzar əməkdaşlıq olduqca vacibdir



Xarakterik əsas ekoloji təhlillər
• Havanın keyfiyyəti və iqlim 

• Yerüstü və qrunt suları 

• Kənd təsərrüfatı torpaqları 

• Meşələr 

• Geoloji şərait və resurslar

• Flora, fauna, biomüxtəliflik 

• Landşaft

• Əhali, ətraf mühitin keyfiyyəti/təhlükəsizliyi

• Mədəni, arxitektonik və arxeoloji dəyərlər



Xarakterik ekoloji problemlər: Havanın keyfiyyəti 
• Havanın keyfiyyətinin pisləşdiyi ərazilər

• Havanın keyfiyyətinin pisləşdiyi ərazilərdəki yaşayış məskənlərinin və əhalinin sayı

• Məkan məhdudiyyəti: ötən beş ildə qanuni məhdudiyyətə riayət edilməmiş 1 kvadrat kilometr

• Göstəricilər:

 SO2, NO2, PM10, PM2,5, CO, benzen, 

 ben-zo(a)piren, qurğuşun, kadmium, nikel



Xarakterik ekoloji problemlər: Su
• Məkan kateqoriyaları:

• Su resursları, çaylar, göllər və s. və onların mühafizə zonaları

• Daşqın əraziləri, daşqın zonaları, təbii daşqınlar üçün müəyyənləşdirilmiş zonalar, 

daşqınları idarəetmə obyektləri 

• Suların təbii toplandığı ərazilər (regional kateqoriya)

• Həssas ərazilər (Aİ-nin Nitratlara dair Direktivi)

• Mineral su resursları

• Təhlillər : 

• Axının xarakteristikası 

• Təbii axına təsir göstərən faktorlar (döşənmiş səthlərdən sürətli boşalma, eroziya və s.)

• Suların çirklənməsi, çirklənmə mənbələri

• Resursların istifadəsi və balans

• …



Xarakterik ekoloji problemlər: Kənd təsərrüfatı 
torpaqları

• Məkani kateqoriyalar:

• Kənd təsərrüfatı üçün münbit torpaqlar 

• Daimi ot növləri

• Xüsusi kənd təsərrüfatı növləri (bostanlar, üzümlüklər, bağlar…)

• Torpaqların keyfiyyət kateqoriyaları

• Eroziyanın təsir göstərdiyi torpaqlar 

• Təhlillər:

• Müxtəlif kateqoriyalarda ərazinin dəyişməsi

 keçmiş tendensiya

 təklif edilən dəyişikliklər



Xarakterik ekoloji problemlər: Biomüxtəliflik
• Məkan kateqoriyaları:

• Rəsmi mühafizə edilən ərazilər (çoxsaylı kateqoriyalar)

• Mühafizə olunan növlərin mövcud olduğu ərazilər

• Məkansal Ekoloji sabitlik sistemi (məkan planlaşdırmasında məcburi olaraq müəyyənləşdirilir) 

• Təhlillər:

• Məkansal ekoloji sabitlik sisteminin vəziyyəti

(formal təsvir və aktual funksionallıq və

yeni təklif edilən komponentlər)

• Mühafizə olunan növlərin və dəyərli biotopların mövcudluğu 

• Yabanı miqrasiya dəhlizləri



Xarakterik ekoloji problemlər: Landşaft 
• Məkan kateqoriyaları: 

• Rəsmi mühafizə olunan ərazilər

• Unikal landşaft, vizual keyfiyyət, fərqləndirici təbii və ya urbanistik xüsusiyyətlər

• Təhlillər:

• Məkan əlaqələri, estetik dəyərlər

• Vacib vizual xüsusiyyətlər, nöqteyi-nəzərlər

• Landşaftın bölünməsi (pozulma) 



Xarakterik ekoloji problemlər: Landşaft (2)
• Ladşaftın bölünməsi (pozulma)

• YBƏ metodu: yol-nəqliyyat hərəkətinə malik bölünməmiş ərazi 

• a) gündəlik 1000-dən artıq nəqliyyat vasitəsi intensivliyinə malik yol-nəqliyyat  hərəkətinin və 
ya gündəlik 1-dən artıq qatar intensivliyinə malik dəmiryolunun bölmədiyi ərazi

• b) ərazi 100 km2-dən böyük və ya 100 km2-ə bərabər olduqda



Xarakterik ekoloji problemlər: Əhali 
• Məkan kateqoriyaları:

• Yaşayış əraziləri 

• İnfrastruktur (nəqliyyat, texniki, 

tullantıların idarə edilməsi və s.) 

• Çirklənmiş ərazilər

• Təhlillər:

• Səs-küylə çirklənmə



SEQ-in həcminin 
müəyyənləşdirilm
əsi: Əsas 
problemlərin 
müəyyənləşdirilm
əsi

• Aşağıdakılar əsasında:

• (ilkin) baza təhlilləri: 
Müvafiq sahədə mövcud 
ekoloji problemlər və 
əsas meyllər

• Müvafiq ekoloji siyasətin 
vəzifələri və məqsədləri



SEQ yanaşması 
• Ətraf mühitə mühüm təsirlərə malik ola biləcək  müvafiq təkliflərin/torpaqlardan istifadədə 

dəyişikliklərin müəyyənləşdirilməsi 

• Xarakterik olaraq:

• İnkişaf sahələri (mənzil təsərrüfatı, istehsal və biznes, rekreasiya təyinatlı, tullantıların idarə 
edilməsi…)

• Nəqliyyat infrastrukturu dəhlizləri və sahələri

• Enerji infrastrukturu dəhlizləri və sahələri 

• Su təsərrüfatı dəhlizləri və sahələri (su anbarları, quru torpaqlar,…)

• …



SEA Approach
• Identification of relevant proposals/land-use changes that can bring about significant environmental 

effects

• Typically:

• Development areas (housing, production and business, recreational, waste management…)

• Transport infrastructure corridors and areas 

• Energy infrastructure corridors and areas

• Water management   corridors and areas (water reservoirs, dry polders,…)

• …



SEQ yanaşması (2)
• Ətraf mühitə mühüm təsirlərə malik ola biləcək  müvafiq təkliflərin/torpaqdan istifadədə dəyişikliklərin 

müəyyənləşdirilməsi 



SEQ yanaşması (3): təklif edilən fərdi komponentlərin potensial təsirinin 
qiymətləndirilməsi 

• Təklif edilən əsas dəhlizlər və ya funksional ərazilər üçün fərdi olaraq

• Oxşar və ya eyni funksional xüsusiyyətlərə malik çoxsaylı kiçik ərazilər (klasterlər: məsələn, X 
rayonunda kiçik biznes üçün nəzərdə tutulmuş sahələr) üçün ümumi qaydada 
Təklif edilən dəhlizin/funksional sahənin/torpaqlardan istifadədə dəyişikliyin 
müəyyənləşdirilməsi
Əsas parametrlərin (yer, miqyas, məqsəd) təsviri 

Ekoloji problem Gözlənilən təsirin/təsirlərin təsviri Qiymətlən
dirmə

Havanın keyfiyyəti +2
Əhali +1
Biomüxtəliflik
…

-1/?

Digər təkliflərlə birlikdə ümumi təsir risklərinin müəyyənləşdirilməsi
…

       





SEQ yanaşması (4): Ətraf mühit sahəsində siyasətin vəzifələrinə uyğunluğun 
qiymətləndirilməsi

• Planın qeyd edilən vəzifələrinə və prioritetlərinə əsasən 

• Ərazi təşkili və torpaqlardan istifadə sahəsində təklif edilən dəyişikliklərin şərhinə əsasən

• Səciyyəvi olaraq, Kompleks ekoloji vəzifələrin ayrı-ayrı ekoloji problemlər (məsələn, təbiəti 
mühafizə,  enerji strategiyası, milli məkani siyasət və s.) üzrə vəzifələri müəyyənləşdirən milli strateji 
sənədlər əsasında hazırlanır.

Ekoloji vəzifə Qiymətləndir
mə 

Qiymətləndirmənin əsaslandırılması 

I kateqoriya kənd təsərrüfatı 
torpaqlarının mühafizəsi 

+1 …

Yol-nəqliyyat hərəkətindən
yaranan səs-küydən  əhalinin 
mühafizəsi 

+1/? Təklif edilən yeni yolların şəhər mərkəzindən 
gələn tranzit yol nəqliyyatının istiqamətini 
dəyişdirməsi nəzərdə tutulur, lakin təklif edilən 
dəhlizdə təqribən 1200 sakin yaşayır (öz evləri 
üçün qanunun tətbiq etdiyi məhdudiyyətləri 
aşma riski)



SEQ yanaşması (4):Alternativlərin müqayisəsi
• Çoxmeyarlı müqayisə

• Müvafiq meyarın seçilməsi



Suallar?

Diqqətinizə görə sağ olun!
michal.musil@integracons.com
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