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Orxey şəhəri üçün SEQ üzrə 
Baş Plan (2014) 
o Moldova Respublikasının mərkəzində, 

paytaxt Çisinaudan 45 km şimalda 
yerləşir.

o Çisinau-Balti şosse yolunun üzərində, 
Raut çayının sahillərindədir. 

o Şəhərin ərazisi 1402 ha-dır.

o Baş Planın hazırlanması layihəsinin 
“sahibi” və benefisiarı Orxey Şəhər 
Şurasıdır.

o Baş Plan şəhərin Baş memarının 
koordinasiyası ilə  ISC Torpaqlara Dəstək 
Sistemləri şirkəti tərəfindən 
hazırlanmışdır.



SEQ-in həcminin 
müəyyənləşdirilməsini
n və bazasının təhlilləri

• Əsas məsələlər:
• Nəqliyyat və sənayenin 

emissiyaları
• Su resursları və çirkab suların 

təmizlənməsi
• Torpaq, eroziya, fəal və qeyri-fəal 

mədənlər
• Tullantıların idarə edilməsi





Çirkab suları 
təmizləmək üçün 
əvvəlki və yeni 
qurğular



Birbaşa şəhər 
ərazilərində 
yerləşən açıq 
daş karxanaları 



• Deqradasiyaya uğramış geniş
torpaq sahələri (mədənlər, 
daşqınlar, torpaq sürüşmələri)

• Yerli səviyyədə havanın
çirkləndiyi və səs-küylü geniş
ərazilər

• Ətraf ərazidə təbiəti mühafizə
əraziləri

=>Ərazi inkişafı üçün məhdud
imkanlar



SEQ yanaşması:
• Baş planın milli və yerli strategiyalarda əks olunmuş dayanıqlılıq 

məqsədlərinə uyğunluğunun qiymətləndirilməsi
• Ekoloji bazada torpaqlardan istifadə ilə bağlı təklif edilən 

dəyişikliklərin qiymətləndirilməsi 
• Alternativ təkliflərin müqayisəsi





• Funksional
dəyişikliklər/torpaqdan
istifadədə dəyişikliklərlə
bağlı fərdi təkliflərin
qiymətləndirilməsi







Orxey şəhərinin Baş Planı üzrə SEQ: Alternativlərin 
qiymətləndirilməsi
1. İnkişafın “sıfır” səviyyəsində olması və ya “heç” olmaması; imkan

2. 2015-ci il üçün Baş Plan çərçivəsində keçid yoluna dair alternativ təkliflər

3. Orxey şəhərinin 2015-ci il üçün Baş Planının və 2008-ci il üçün Baş Planının müqayisəsi





Zona №
Əvvəlki 2008-ci il 

Baş Planında 
torpaqların 

funksional təyinatı

Hazırkı 2015-ci il Baş 
Planında torpaqların 
funksional təyinatı

Ekoloji komponentlərə təsir
Qeydlər

(müəyyənləşdirilmiş təsir səviyyəsinə dair 
arqumentlər)Hava Su Torpaq Biomüxtəlifli

k

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Sənaye istehsalı
zonası

İdman və turizm
elementlərinə və su
obyektlərinə malik 
kompleks rekreasiya
zonası

+2 +1 +1 +2 +1,+2
Sənaye strukturlarının atmosfer havasının 
çirklənməsinə təsirinin aradan qaldırılması, 
daşqınların azaldılması, su obyektlərinin 
çirklənməsinin azaldılması. Rekreasiya 
ərazilərindən pul vəsaitlərinin toplanması ilə 
əlaqədar, ərazinin landşaftının və rekreasiya 
funksiyalarının təkmilləşdirilməsi 

2 Mənzillərin 
yerləşdiyi bloklu 
binaların olduğu 
yaşayış sahələri 
zonası

İdman və turizm 
elementlərinə və su 
obyektlərinə malik 
kompleks rekreasiya 
zonası

+1 +1 +1 +1 +1
Sənaye strukturlarının atmosfer havasının
çirklənməsinə təsirinin aradan qaldırılması, 
daşqınların azaldılması, su obyektlərinin
çirklənməsinin azaldılması. Rekreasiya
ərazilərindən pul vəsaitlərinin toplanması ilə
əlaqədar, ərazinin landşaftının və rekreasiya
funksiyalarının təkmilləşdirilməsi



SEQ:
• Yerli yolun dəyişdirilməsi 

təklifi

• Mühafizə olunan təbii 
abidə ilə toqquşmadan 
qaçmaq (planlaşdırıcıların 
məlumat paketində 
göstərilməyib)



Orxey Şəhərinin Baş Planı üzrə SEQ: Tövsiyələr
- Suların çirklənməsini azaldacaq, şəhərin ekoloji və sanitar şəraitini yaxşılaşdıracaq drenaj sisteminin

hazırlanması;
- Ətraf mühitin bütün komponentlərinə, o cümlədən insanların sağlamlığına müsbət təsirə nail olmaq üçün

mövcud zibilxanaların və köhnə təmizləmə qurğusunun bağlanması və təmiri, şəhərin bütöv ekoloji və
estetik vəziyyətinin təkmilləşdirilməsi;

- Şəhərin mərkəzindəki daş karxanalarının bağlanması - o cümlədən yerli orqanlar tərəfindən hüquqi və
inzibati tədbirlərdən istifadə edilməsi, həmçinin torpaqların bərpasının həyata keçirilməsi. Bunlar müvafiq
karxanaların mülkiyyətçiləri tərəfindən həyata keçirilməlidir. Bu tədbir havaya çirkləndiricilərin emissiyasını
əhəmiyyətli dərəcədə azaldacaq, həmçinin səs-küy səviyyəsini aşağı salacaq;

- Yaşıllıq ərazilərin vahid planının hazırlanması, o cümlədən yaşıllıq ərazilərin artırılması, Raut, İvanos, Vatiçi
çaylarının su mühafizə zolaqlarında və şəhərdəki göl ərazisində meşələrin salınması, rekreasiya ərazilərinin
inkişaf etdirilməsi. Yaşıllıq zonanın böyük hissəsi piyada və velosiped yolları, həmçinin oyun əraziləri üçün
ayrılmalıdır. Bu tədbir ətraf mühitin komponentlərinin (o cümlədən sağlamlıq) keyfiyyətini artırmağa kömək
edəcək, şəhərin landşaftını təkmilləşdirəcək. 



SEQ-in həyata keçirilməsində əsas problemlər:
∙ Milli/rayon səviyyəsində sstatistik məlumatların toplanması və rayonun strukturlaşdırılmış ekologiya və 

səhiyyə orqanları ilə əlaqədar olaraq, problemli əsas sahələrə (ətraf mühitin mühafizəsi, sağlamlıq, 
nəqliyyat, sosial, sənaye) dair şəhər səviyyəsində qruplaşdırılmış məlumatların olmaması və ya məhdud 
olması. 

∙ Layihənin resurları müvafiq rəsmi monitorinqi əvəz edə bilmək məqsədilə sahə işləri həyata keçirməyə və 
əsas şosse yollarında və mərkəzi küçələrdə nəqliyyatın intensivliyinə dair hesablamalar aparmağa imkan 
verməmişdir;

∙ Bütün maraqlı tərəflərin fəal ünsiyyəti və iradəsi sayəsində Baş Plan çərçivəsində hazırlanmış 
məlumatlardan və xəritələrdən istifadə imkanı təmin edilmişdir. Hətta planlaşdırma üçün ən vacib 
komponentlərin bəzilərinin SEQ qrupuna gecikmələrlə və ya natamam şəkildə çatmasına baxmayaraq 
(xüsusilə, 2015-ci ilin fevralında yeni hökumətin qurulmasından sonra - bu dövrdə Baş Planın hazırlanması 
üzrə yeni təlimatlar sənaye inkişafı üçün yeni ərazilərin təqdim edilməsi və s. kimi siyasi dəyişiklikləri də əks 
etdirmişdir). Gələcək SEQ prosedurlarının hazırlanması zamanı SEQ qrupu üçün planlaşdırmanın ən yeni 
nəticələri ilə rahat tanışlıq imkanı təmin edən müddəalar ən mühüm prioritet təşkil etməlidir;



SEQ-in həyata keçirilməsində əsas problemlər:
∙ İşıqlandırılan problemlərin bəziləri, məsələn, köhnə çirkab suları təmizləmə qurğusu, şəhərin köhnə icazəsiz 

zibil poliqonu, gələcəkdə regional zibil poliqonunun salınması, şəhərdən keçən milli şosse yolu (çirklənmə 
və səs-küy), mədənçilik və mədənçilik fəaliyyətləri üçün icazə, yüksək gərginlikli elektrik xətlərinin 
yerləşdirilməsi şəhərin idarəetmə və qərar qəbuletmə orqanının səlahiyyətinə daxil deyil və regional və ya 
milli səviyyədə həll variantlarının düşünülməsinə ehtiyac var. Bu cür hallarda SEQ ictimaiyyətin problemli 
məsələlərdən xəbərdar olması və cavabdeh orqanlar/qərar qəbuledicilər (SEQ prosesinə birbaşa cəlb 
edilməsi vacib olmayan) üçün tədbirlər təklif edilməsi ilə yanaşı, arzuolunan həll üçün effektiv tədbirlərə 
malik olmur.

∙ Yerli büdcədə ətraf mühitin mühafizəsi və ya ekoloji infrastruktura investisiyalar, milli səviyyədə, yaxud xarici 
ianələr və ya kreditlər hesabına təmin ediləcək əsas vəsaitlərlə bağlı xüsusi maddələr yoxdur. 



Orxey şəhəri üzrə SEQ prosesinin əlavə töhfəsi:
∙ Baş Planı hazırlayan qrupa əsas ekoloji problemləri müəyyənləşdirməkdə və Baş Planın ətraf mühitlə bağlı

fəsli və ekoloji xəritələri üçün yeni məlumatlar (məsələn, milli abidələrin, çay hövzələrini mühafizə
zonalarının yeni xəritələri və sərhədləri, müəssisələrə dair məlumatlar) əldə etməkdə dəstək göstərilməsi.

∙ SEQ yerli dövlət orqanları ilə şəhərin bələdiyyə xidmətləri arasında dialoqa kömək etmişdir, ekologiya və
səhiyyə orqanları SEQ çərçivəsində başlanan məsləhətləşmələr vasitəsilə Baş Planın hazırlanmasında və
ekoloji problemlərin qiymətləndirilməsində iştirak etmişdir;

∙ Yerli səviyyədə prioritet təşkil edən ekoloji problemlər işıqlandırılmışdır və həll variantlarının tapıla, 
tədbirlərin planlaşdırıla biləcəyi və ya daxili və xarici mənbələrdən vəsaitlərin ayrıla və ya səfərbər edilə
biləcəyi milli səviyyədə təqdim ediləcək,

∙ Yerli orqanlar özlərinin ekoloji və şəhərsalma sahəsində fəaliyyətlərində bəzi çatışmazlıqlar aşkar etmişlər. 
Onlar Baş Planda və SEQ prosesində artıq qismən əks olunmuş və aradan qaldırılmışdır. Digərləri isə yəqin
ki Yerli Ekoloji Tədbirlər Planının hazırlanması və ya əsas problemlərin (tullantı poliqonu, şosse yolu) 
milli/regional səviyyədə sahəvi inkişaf planlarına daxil edilməsi vasitəsilə həll olunacaq;



∙ Qiymətləndirmə ərzində müəyyənləşdirilmiş məlumat çatışmazlığı rayon üzrə planlar və milli statistika
hesabatı üçün məlumat toplama planlarına dəyişiklik etmək/bu planları təkmilləşdirmək məqsədilə
ehtiyacları, həmçinin müntəzəm statistikanın predmeti olmamış spesifik məlumatlar üçün daxili/bölmə
ehtiyaclarını və inzibati ehtiyacları açıq şəkildə göstərməyə kömək etmişdir. Buna misal olaraq, daş
karxanalarında aparılan əməliyyatların yaratdığı səs-küy səviyyəsinə və ətraf şəhər ərazilərinə təsirə dair
məlumatların olmamasını göstərmək olar;

∙ SEQ çərçivəsində Yeni Baş Planın fəaliyyətinin ekoloji baxımdan monitorinqi üçün tədbirlər və göstəricilər
hazırlanmışdır.

∙ Mərkəzi ekoloji orqanlarla yerli dövlət orqanları arasında əməkdaşlıq genişləndirilmişdir; 
∙ SEQ  Moldovada SEQ-ə dair mövcud Qanun layihəsinin təkmilləşdirilməsi üçün potensialı (yəni SEQ 

prosesinin həcmin müəyyənləşdirilməsi mərhələsi, ictimai məsləhətləşmələr və məlumatlılığın artırılması
kampaniyası, mövcud məlumat mənbələri və s. ilə əlaqədar aspektlərdə) müəyyənləşdirməyə kömək
etmişdir.



İzmirdəki Çeşme İnkişaf Ərazisi üçün 1/100.000 
miqyaslı Ərazi İnkişaf Planında dəyişikliklərə dair təklif 
üzrə SEQ (Türkiyə, 2021-davam edir)
• Planlaşdırma orqanı: Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi / Türkiyə Turizmi Təşviq və İnkişaf 

Agentliyi

• SEQ üzrə səlahiyyətli orqan: Ətraf Mühit və Şəhərsalma Nazirliyi 

• Planın podratçısı: Heavenly Made Mimarlık Tasarım Ltd. Şti.

• SEQ-in podratçısı: Eptisa Ltd. Şti.



Çeşme Mədəniyyət və Turizm 
Mühafizə və İnkişaf Ərazisi
MTMİƏ-lər “turizmin inkişafı 
üçün yüksək potensiala, böyük 
tarixi və mədəni əhəmiyyətə 
malik olan, mühafizə, 
utilizasiya, sahəvi inkişaf və 
planlaşdırılan inkişaf və s. 
məqsədilə qiymətləndirilən 
regionlar” kimi müəyyən edilir.
2019-cu ildə yaradılmış Çeşme 
MTMİƏ

Ərazisi 16,140 ha-dır, bunun 
11,247 hektarı torpaq sahələridir.



Çeşme MTMİƏ üçün 1/100 000 miqyaslı Ərazi İnkişaf Planına dəyişiklik təklifində:
• Turizm regionu (Turizm ərazisi, Kampçılıq, Otel, Butik otel, Əyləncə mərkəzi, Kənd turizm

obyektləri ərazisi, Sağlamlıq turizmi obyektləri ərazisi, İdman turizmi obyektləri ərazisi), 
Gündəlik turizm, Eko turizm, Qolf turizmi), 

• Şəhər və regional yaşıllıq və idman ərazisi (ağaclar əkiləcək ərazilər, idman əraziləri, 
rekreasiya əraziləri və s.) 

• Sənaye İstehsalı Ərazisi (Külək enerjisi stansiyaları, Transformator ərazisi)
• Çeşme MTMİƏ-nin gündə maksimum 100 000 insana xidmət edəcəyi nəzərdə tutulur. Bunun

təqribən 30 000-i yerli sakinlər, 50 000-i burada qalacaq ziyarətçilər, 20 000-i isə günərzi ziyarətçilər
olacaq.



SU EHTİYATLARININ HƏCMİ VƏ KEYFİYYƏTİ
Yerüstü su obyekti 

Küçük Menderes Çay Hövzəsinin İdarə
Edilməsi Planına əsasən:
• Çeşme-Ildırı Yerüstü Su Obyektində

həcmə təzyiq az, keyfiyyətə təzyiq 
isə yüksəkdir.

Müxtəlfi tədqiqatlarda: (Baba, 2020)
• Regionun yerüstü su ehtiyatlarından 

həm içmə suyu, həm də suvarma 
suyu üçün istifadə edilir, 

• Burada icazəsiz şəkildə çox sayda 
quyu qazılır, 

• Normadan artıq su çıxarıldığı üçün 
çay duzlulaşmağa başlayır,

• Su səviyyələrinin zamanla azaldığı 
bildirilir. 

İzmir Çeşme MTMİƏ üçün 1/100 000 miqyaslı Ərazi İnkişaf Planına dəyişiklik təklifi

Source: Küçük Menderes Basin Management Plan, MoAF, 2019



EKOLOGİYA VƏ BİOMÜXTƏLİFLİK

Çeşme MTMİƏ-nin Planlaşdırılması Ərazisinin əsas hissəsi (təqribən 60%-i)
təbii mühafizə olunan ərazilər kimi, “Xüsusi təbii mühafizə olunan ərazi” və
“Dayanıqlı mühafizə və nəzarət altında istifadə ərazisi”nə daxildir. .

Çeşme MTMİƏ ərazisi üçün davamlı şəkildə Ekologiya əsasında elmi tədqiqat həyata keçirilir. Həmin
tədqiqatın nəticələrinə əsasən: 
• 23 takson qlobal səviyyədə təhlkə altındadır (o cümlədən 2 EN bitkisi, 5 VU quşu, 1 CR balığı, 2 

EN balığı, 4 VU balığı, 1 VU sürünəni, 1 EN məməlisi, 5 VU məməlisi, 2 VU onurğasızı.
• 145 takson milli səviyyədə təhlükə altındadır (o cümlədən 2 VU bitkisi, 15 CR quşu, 47 EN quşu, 

65 VU quşu, 1 CR balığı, 2 EN balığı, 4 VU balığı, 1 VU onurğasızı, 2 CR məməlisi, 5 VU məməlisi.
• 163 taksonun qlobal miqyasda paylanması kritik vəziyyətdədir (o cümlədən 3 bitki məhdud kimi, 

22 bitki regional kimi, 5 bitki geniş kimi, 4 quş məhdud kimi, 2 quş regional kimi, 121 quş geniş kimi, 1 
məməli məhdud kimi, 5 məməli regional kimi).

• 182 taksonun milli səviyyədə paylanması kritik vəziyyətdədir (o cümlədən 12 bitki məhdud kimi, 
12 bitki regional kimi, 23 bitki geniş kimi, 1 quş məhdud kimi, 7 quş regional kimi, 120 quş geniş kimi, 1 
məməli məhdud kimi, 5 məməli regional kimi, 1 məməli geniş kimi).

• 9 endenik bitki növü mövcuddur (ədəbiyyatda müəyyənləşdirilmiş 2 növün ehtimalı əhəmiyyətsiz
səviyyədədir).

Təbii mühafizə
olunan ərazi

İzmi Çeşme MTMİƏ üçün 1/100 000 miqyaslı Ərazi İnkişaf Planına dəyişiklik təklifi



TORPAQDAN İSTİFADƏ

Planlaşdırma ərazisində torpaqdan
cari istifadə

Təbii kol bitkiləri 5926,4 hektarlıq ən geniş
ərazini əhatə edir və ümumi ərazinin 37%-ni
təşkil edir. 

Sonrakı yerdə sklerofil bitkisi 4547,8 ha ərazini
əhatə edir və ümumi ərazinin 28%-ni təşkil edir.

Üçüncü yerdə dəniz ərazisi 2292,4 ha ərazini
əhatə edir və ümumi ərazinin 14%-ni təşkil edir.

Şəhər tipli qəsəbələr 43,7 ha əraziyə malik
olmaqla, ümumi ərazinin 0,27%-ni təşkil edir.

İzmir Çeşme MTMİƏ üçün 1/100 000 miqyaslı Ərazi İnkişaf Planına dəyişiklik təklifi 

Mənbə: CORINE tərəfindən hazırlanmışdır, 
2018-ci ilin məlumatları



Çeşmə üçün SEQ-
in həcmi

•Suyun ehtiyatları
•Suyun keyfiyyəti
•İqlim və enerji
•Həyat şəraiti
•Biomüxtəliflik
•Torpaq
•İnsan sağlamlığı
•Mədəni irs
•Tullantılar
•Sosial-mədəni təsirlər
•Havanın keyfiyyəti
•Səs-küy
•Landşaft
•Qoxu



SEQ-in həcminin müəyyənləşdirilməsi matrisi (I hissə)

Key Issue

Əsas
problem

Spesifik problem Plana və SEQ-ə daxil edilə biləcək aspektlər Milli və regional səviyyədə əlaqədar məqsəd və vəzifələr

Suyun
keyfiyyə
ti

Plan çərçivəsində turizm obyektləri və
yaşayış evləri ilə əlaqədar çirkab suları
əmələ gələcək ki, bunların da idarə
edilməsi mütləqdir. 

Plan çərçivəsində çirkab suların idarə edilməsinin 
planlaşdırılması(o cümlədən əmələ gələcək çirkab suların 
həcminin azaldılmasının, təmizləmə qurğusunun (qurğularının), 
boşaltma nöqtəsinin (nöqtələrinin) və s.  təfərrüatları)).
Çirkab suları idarəetmə planının mövcudluğunun və SEQ 
çərçivəsində alternativlərin ətraf müühitə təsirlərinin 
qiymətləndirilməsi.

11-ci İnkişaf Planı
Türkiyənin 2023-cü il üçün Turizm Strategiyası 
Çirkab Suların Təmizlənməsi Tədbirləri Planı, ƏMŞN, 2017-
2023: Qeyd edilir ki, turizm və istirahət təyinatlı qəsəbələrdə
yay və qış populyasiyaları arasındakı fərqlərin böyük olması ilə
əlaqədar problemi həll etmək məqsədilə, iri otellərin çirkab 
suların təmizlənməsini özlərinin həyata keçirməsinə imkan 
yaradacaq investisiyalar məcburi olmalı və ya təşviq edilməlidir.
Küçük Menderes hövzəsi, Çayın hövzəsinin idarə edilməsi 
Planı, KTMTN, 2019: Alaçatı (Kutlu Aktaş) İçməli Su Bəndinin 
mühafizəsi məqsədilə, İZSU və MEU-Su Təsərrüfatı Baş 
İdarəsinin koordinasiyası ilə ölçmə proqramında bəndin 
ətrafında 10 metrlik yardımçı ərazidə yaşıl zolağın yaradılması 
təklif edilir. İçmə və Kommunal Təyinatlı Su Hövzələrinin 
Mühafizəsi Qaydaları (O.G. 30224, 28.10.2017-ci il tarixli)
Çirklənmiş və korlanmış ərazilərin ətrafındakı yerüstü 
suların mühafizəsi Qaydaları (O.G. 28257, 07.04.2012-ci il 
tarixli), KTMTN
Yerüstü suların keyfiyyətinə dair Qaydalar (O.G. 28483, 
30.11.2012-ci il tarixli), KTMTN

Plan çərçivəsində turizm obyektləri və
yaşayış evləri ilə əlaqədar yol 
nəqliyyatının hərəkətinin artması çirkab 
suları, yerüstü və yeraltı su ehtiyatları 
üçün çirklənmə riski yarada bilər
(Alaçatı bəndi, axınlar).
Qolf kurslarını davam etdirmə
əməliyyatları yerüstü və yeraltı sular 
üçün çirklənmə riski yarada bilər.
Yerüstü suların çəkilməsi artarsa, 
yerüstü suların keyfiyyəti/həcmi üçün 
risk arta bilər. 

Plan çərçivəsində nəqliyyat planının, su təchizatı planının, 
çirkab suların idarə edilməsi planının, qolf kursu əməliyyatları
sistemlərinin planlaşdırılması zamanı yeraltı və yerüstü su
ehtiyatlarının çirklənməsi riskinin təsirlərinin nəzərə alınması.
Qolf kurslarının istifadə edəcəyi ot növlərinin, üzvi gübrələrin və
çiləmə sistemlərinin seçilməsi kimi tədbirlərin SEQ və
planlaşdırma mərhələləri zamanı nəzərə alınması. 
SEQ çərçivəsində bu Planın və bu plana daxil olan digər alt 
planların (nəqliyyat planı, su təchizatı planı, çirkab suların idarə
edilməsi planı) mövcud yerüstü və qrunt suları ehtiyatlarının
keyfiyyətinə təsirinin qiymətləndirilməsi.



SEQ-in həcminin müəyyənləşdirilməsi matrisi (II hissə)

Key Issue

Əsa problem Spesifik problemlər Plana və SEQ-ə daxil edilə biləcək spektlər Milli və (və ya) regional səviyyədə əlaqədar
məqsəd və vəzifələr

Biomüxtəl
iflik

Çeşme MTMİƏ-nin 54,62%-i “Xüsusi təbii mühafizə
ərazisi”, 7,47%-i isə “Dayanıqlı mühafizə və nəzarət
altında istifadə ərazisi”dir. Regionda çox sayda təhlükə
altında olan növlər mövcuddur (bitki, balıq, sürünənlər, 
məməlilər, onurğasızlar, quşlar). Bu növlər həm plan 
çərçivəsində obyektlərin tikintisi, həm də operativ
mərhələdə antropogen təzyiq səbəbindən nəsli kəsilmək
təhlükəsi altında ola bilər.
İzmir Çeşme MTMİƏ-nin sahilləri Türkiyənin Aralıq dənizi
möhürlərinə malik mühüm əraziləri arasında yer alır. Bütün
planlaşdırma ərazisi quşlar üçün mühüm ərazi (QMƏ) kimi
layihələndirilib. Planlaşdırma çərçivəsində tikiləcək
obyektlərlə əlaqədar antropogen təzyiq bu həssas
növlərə təsir edə bilər. 
Su təchizatı üçün duzsuzlaşdırma qurğusu planlaşdırılarsa, 
qurğuda əmələ gələcək konsentrat (çirkab suyu) 
təmizləmənin idarə edilməsindən asılı olaraq su
orqanizmlərinə təsir göstərə bilər (dənizə boşaldılarsa). 

Plan çərçivəsində hazırda Ekoloji
Tədqiqat və Qiymətləndirmə
Araşdırması həyata keçirilməkdədir. 
Həm plan çərçivəsində tikilməsi
planlaşdırılan obyektlərin tikintisi
zamanı, həm də planın operativ
mərhələsi, WFD mərhələsi ərzində
antropogen təzyiqlər səbəbindən
növlərə təsirlərin öyrənilməsi (turizm
obyektləri ərazisi və həssas növlərin
yaşadığı ərazilər üçün xəritələr
hazırlamaqla).
Su təchizatı planında duzsuzlaşdırma
qurğusu olarsa, boşaltma nöqtəsində
potensial həssas növlər nəzərə
alınmalıdır. 

11-ci İnkişaf Planı, 2019-2023
Milli Biomüxtəliflik Strategiyası və
Tədbirlər Planı, keçmiş Ətraf
Mühit və Meşə Təsərrüfatı
Nazirliyi, 2007
Küçük Menderes çayının
hövzəsinin idarə edilməsi Planı,
ƏMMTN, 2019
İzmir böyük şəhər bələdiyyəsi,
2020-2024-cü illər üçün Strateji
Plan
Bataqlıqların mühafizəsinə dair
Qaydalar (O.G. 28962,
04.04.2014-cü il tarixli, 2019-cu
ildə dəyişikliklər edilmişdir)



Həcmin müəyyənləşdirilməsinin nəticələri
Potensial məhdudlaşdırma faktorları:
- Suyun mövcudluğu
- => Başlanmış xüsusi araşdırma (alternativlər arasında dəniz suyunun

duzsuzlaşdırılmasının nəzərdən keçirilməsi)
- Biomüxtəlifliyin qorunması
- => Mühafizə olunan biomüxtəlifliyin faktiki vəziyyətini yoxlamaq üçün xüsusi

araşdırma (mühafizə olunan ərazilərin təkrar təsnifatı üçün potensial)
Həcmin müəyyənləşdirilməsinə dair məsləhətləşmələr: İctimaiyyətin plan barədə
tənqidi fikirlərinin göstərilməsi

Növbəti mərhələ: Plan layihəsinin qiymətləndirilməsi



Zlinski rayonunun Ərazi planı üzrə SEQ: 400 kV elektrik 
xətti üçün alternativlərin araşdırılması 
Otrokovis və Slovakiya ilə dövlət sərhədi arasındakı əvvəlcədən seçilmiş alternativ 
bağlantıların ətraf mühitə təsirlərinin müqayisəsi





SEQ: Ekoloji 
meyarlar kompleksi 
(təfərrüatlar üçün növbəti slayda baxın)



Potensial ekoloji təsirlər Göstəricilər Qiymətləndirmə vahidləri
Hava və iqlim Havanın keyfiyyəti Ümumi təsvir

İqlim və iqlim riskləri Ümumi təsvir

Səs-küy və digər fiziki
xüsusiyyətlər

Səs-küy və vibrasiya Məskunlaşmış ərazilərlə toqquşma
Qeyri-ionlaşdırıcı radiasiya Məskunlaşmış ərazilərlə toqquşma

Yerüstü və yeraltı sular Su toplanması üçün mühafizə edilən
ərazi

plocha střetu

Yerüstü suların axını Toqquşma ərazisi
Yerüstü suların gölləri Toqquşma ərazisi
Beynəlxalq əhəmiyyətli bataqlıqlar Toqquşma ərazisi
Fəal zonalar daxil olmaqla daşqın
əraziləri

Toqquşma ərazisi

Yeraltı sular Ümumi təsvir
Torpaq Meşələr plocha střetu

1-ci və 2-ci dərəcəli mühafizə olunan
kənd təsərrüfatı torpaqları

Toqquşma ərazisi

Təbii resurslar Mühafizə olunan mineral ehtiyatlarına 
malik ərazilər

Toqquşma ərazisi

Mədən əraziləri Toqquşma ərazisi
Mineral ehtiyatlar Toqquşma ərazisi
Əvvəlki mədən əraziləri Toqquşma ərazisi
Su ehtiyatları və mühafizə zonaları Toqquşma ərazisi
Přírodní léčivé zdroje a jejich ochranná 
pásma

Ziddiyyət müşahidə edilən ərazilərin + nümunələrin sayı

Chráněné oblasti přirozené akumulace
vod

Ziddiiyyət olan ərazi



SEQ: 
çoxmeyarlı 
qiymətləndirmə 
(təfərrüatlar üçün növbəti 
slayda baxın)



Mədəni abidələr
-1 -1 -1 -1 0 2 -2 -2 -2 -2 0

Arxeoloji tapıntılarla 
zəngin ərazi

-1 -1 -1 -1 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1

Tarixi dəyərə malik 
obyektlər və komplekslər

0 0 0 -1 -1 1 0 0 0 -1 -1

Arxitektura baxımından 
qiymətli obyektlər

-1 -1 -1 0 0 1 -1 -1 -1 0 0

Torpaq sürüşməsi riski 
olan ərazi

-2 -1 -1 -2 -2 2 -4 -2 -2 -4 -4

Keçmiş ekoloji yük -1 -1 -1 -1 0 1 -1 -1 -1 -1 0

CƏMİ 
QİYMƏTLƏNDİRMƏ

-37 -27 -25 -33 -24 -67 -47 -43 -60 -41

VARİANTLARIN SIRASI 5. 3. 2. 4. 1. 5. 3. 2. 4. 1.



SEQ-in qərar planlaşdırmasına köməyi
Sıra (1 – ən yaxşı, 5 – ən pis)

1. 2. 3. 4. 5.

SEQ qiymətləndirməsi Variant E Variant C Variant B Variant D Variant A

NATURA 2000 ərazilərinə təsirin 
qiymətləndirilməsi 

Variant B

Variant C

Variant D

Variant E

- - - Variant A

Landşafta təsir Variant C Variant D Variant B Variant A Variant E
Texniki-iqtisadi qiymətləndirmə

Variant C Variant B Variant D Variant A Variant E

GZİT (Güclü, zəif tərəflər, imkanlar 
və təhlükələrin əhatə dairəsi) Variant C Variant B

Variant D

Variant E
- Variant A



Tövsiyə edilən alternativ: C alternativi



Suallar?

Diqqətiniz üçün sağ olun!
michal.musil@integracons.com
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