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VI. ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ 

Ön Bilgi 
 
 
Proje aracı Bankalar tarafından uygulanacağından, Projenin Çevresel Kategorisi Finansal Aracı 
Kurumlar (FI)’dır. Projenin planlanan kapsamına göre söz konusu tek koruma politikası OP 
4.01(Çevresel Etki Değerlendirmesi)’dir ve proje bünyesinde spesifik yatırımlar proje yürütülene kadar 
tanımlanmayacağından; çevresel inceleme ve değerlendirme çerçevesi, çevresel değerlendirme 
prosedürleri hakkında FI bankalara rehberlik eden Operasyonel Kılavuz (OM) kapsamında 
hazırlanmıştır.  
 
Alt- borçlanıcıların çevresel konuları ve alt- projeleri, alt- Krediler Çevresel Uygunluk Etki 
Değerlendirme doğrultusunda işlenecektir. Çevresel Etki Değerlendirmesi, hem Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın 17 Temmuz 2008 tarih ve 26939 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yönetmeliği, hem Dünya Bankası Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklilikleri’ne 
(OP 4.01) uygun olarak yürütülecektir. 
  
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci, teklif edilen alt- projelerin muhtemel olumlu veya 
olumsuz etkilerini belirlemek, çevreye zarar verebilecek etkilerin önlenmesi veya en aza indirgenmesi 
için alınacak önemlerin değerlendirilmesi (örneğin yapılandırıcı ve azaltıcı önlemler aracılığıyla) ve alt- 
proje uygulamasının denetimi ve izlenmesi amacıyla yürütülmektedir. 
  
KOBİ Enerji Verimliliği Kredisi kapsamında finanse edilecek alt- krediler, bu bölümde tanımlanan 
çevresel Değerlendirme sürecini kapsayan prosedürlerle VakıfBank aracılığıyla kullandırılacaktır. 
VakıfBank bu projenin başarılı biçimde yürütülmesinden sorumlu olacaktır. Dünya Bankası kredisi, 
VakıfBank tarafından KOBİ lere ve alt- borçlanıcılara kullandırılacaktır.  İlk seçme-eleme adımı olarak, 
VakıfBank aşağıdaki alt- proje teklif tiplerini bu proje kapsamında finanse edilmeye  UYGUN 
OLMAYAN olarak tanımlar ve red eder:   
   

a)  Eğer bu bir Kategori A1

b) Eğer alt- proje bu Operasyonel Kılavuz’un  Ek:B listesinde yer almakta ise  

 proje ise 

c)  Eğer alt- proje Dünya Bankası’nın Baraj Emniyetine İlişkin Politikasını (OP/ BP 4.37) 
etkilemekte ise, ör: proje bir barajın inşaatını veya iyileştirilmesini içeriyorsa, veya proje 
hedefine ulaşılması var olan bir barajla bağlantılı ise; 

d) Eğer alt- proje, Dünya Bankası’nın Uluslararası Su Yollarına İlişkin Politikasını etkilemekte ise 
(OP/BP  7.502), ör: Yatırım3

e)  Eğer alt- proje, Dünya Bankası Gönülsüz Yeniden Yerleşme Politikasında (OP/BP 4.12) 
tanımlandığı gibi; herhangi toprak alımı veya buna ilişkin gönülsüz yeniden yerleşmeyi 
gerektiren yatırımı destekliyorsa. 

, OP/BP 7.50 de belirtildiği gibi uluslararası su yollarındaki suyun 
niteliğini ve miktarını etkileyecek kullanım veya kirlenmeye neden oluyorsa; veya 

VakıfBank’a, alt- proje sponsorlarının Türk Hükümetinden tüm gerekli çevresel izinleri ve yetkileri 
sağladıktan sonra alt- projenin finanse edilmesi için başvurması gerektiği göz önünde 
bulundurulmalıdır.  Türk ÇED Yönetmeliği Ek: I kapsamında olan alt- projeler için,   proenin Çevre Etki 
Değerlendirmesi’ne uygun olduğunu belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığından “ÇED Olumlu Belgesi” 

                                                 
1 Dünya Bankası çevresel kategorizasyonu Bölüm VI.2’de açıklanmaktadır. 
2 Uluslararası su yolları:  (i) iki veya daha fazla devlet arasında sınır haline gelen veya sınırı takip eden herhangi nehir, kanal, göl veya 
benzer su yatağını; (ii)  bu su yollarının bileşenlerinden olan herhangi akarsu veya su yolu yüzeyini; ve  (iii) iki veya daha fazla devlet 
arasında sınır olan herhangi koy, körfez, boğaz veya kanalı veya, tek ülke sınırları içinde ise,  açık deniz ve diğer devletlerle haberleşmeyi 
sağlamak amacı ile gerekli kanal olarak tanımlanmış— ve bu suları izleyen nehirleri ifade eder. 
3 Alt proje başvuruları su kullanımı ile ilgili yatırımlar/faaliyetler içerebilir (ör. Daha güçlü/verimli su pompalarının yerleştirilmesi, bazı 
sanayi tesislerine atıksuyun karakterizasyonunu değiştirebilecek revizyonlar, vb.). Bu durumlarda alt projelerde yer alan faaliyetlerin 
uluslararası su yollarını etkileyip etkilemediğinin araştırılması FI bankanın sorumluluğundadır. Yatırımın etkileyeceği bir uluslararası su 
yolu var ise FI bunları DB kaynaklarından finance etmez. Ayrıca, sınıraşan etkilerin de olup olmadığı FI banka tarafından control edilmeli 
ve böyle bir durumda yine başvuru DB kaynaklarından finance edilmemelidir. 
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alınmalıdır. Türk ÇED Yönetmeliği EK: II kapsamında  olan alt- projeler için, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na bağlı ilgili İl Müdürlüğünden bir “ÇED gerekli değildir” belgesi alınmalıdır. Eğer alt- proje 
bir “Kapsam Dışı” proje ise herhangi Türk izin belgesine ihtiyaç bulunmamaktadır. Türk ÇED Sistemi 
hakkındaki detaylar Bölüm VI.2. de sunulmuştur. 
 
Tüm Türk yasal mevzuat şartlarının karşılandığı ve gerekli izinlerin alındığı tespit edildikten sonra 
VakıfBank, projenin Dünya Bankası OP 4.01 e göre olan kategorisini (Kategori A, B veya C) belirler. 
(Dünya Bankası kategorizasyonu üzerine detaylar Bölüm VI.2. de sunulmuştur.) Bu aşamada, eğer 
alt- projenin Dünya Bankası kriterlerine göre Kategori A’ya dahil olduğu tespit edilirse VakıfBank, alt-
borçlanıcılara kredi için uygun olmadıklarını belirtmelidir.  Yalnızca Kategori B veya Kategori C’ye 
dahil projeler bu proje kapsamında finanse edilebilirler. 
 
Kategori B’de yer alan projeler için, projenin türüne bağlı olarak OP 4.01, ÇED veya Çevre Yönetim 
Planı (ÇYP) belgelerinin kısmen hazırlanması gerekebilir.  Aşağıdaki üç durumdan bir tanesi Kategori 
B sınıfında yer alan alt- projeler için aşağıdaki üç durumdan birisi geçerli olacaktır:  
 

(i) Eğer Kategori B alt- projesi Türk Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Ek I 
kapsamında ise bir Türk Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na gönderilmelidir. Böyle projelerin OP 4.01 kapsamında kısmi Çevresel 
Değerlendirmesi  gerektirmesi beklenmektedir. VakıfBank, mevcut Çevresel Etki 
Değerlendirmesini kontrol etmeli, ve Dünya Bankası OP 4.01 gereksinimlerine uyumun 
sağlanıp sağlanmadığını veya giderilmesi gereken bir eksiklik olup olmadığını 
belirlemelidir.  Oluşması en muhtemel eksikliklerin tüm azaltıcı ve denetleyici önlemlerin 
yer aldığı açık bir Çevresel Yönetim Planı ve ÇED dokümanı hakkında daha fazla kamu 
istişaresi ihtiyacı olduğu belirtilebilir. VakıfBank alt- borçlanıcılara bu eksikliklerin oluşması 
durumunda bilgi verecek ve bu konuda Dünya Bankası gerekliliklerine uyumu sağlamak 
için alınabilecek ek aksiyonlara dair önerilerde bulunacaktır.  

(ii) Eğer kategori B alt- projesi Türk Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine göre Ek II 
kapsamında ise, Çevresel Etki Değerlendirmesi yerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
bağlı ilgili İl Müdürlüğü’nden izin alınabilmesi için Proje Tanıtım Dosyası gönderilmelidir. 
Böyle projelerin OP 4.01 bünyesinde ÇYP gerektirmesi beklenmektedir. Proje Tanıtım 
Dosyası (PTD/PBD) VakıfBank tarafından incelenecek ve Dünya Bankasının ek 
gereklilikleri belirlenecektir. Türk Ek II projeleri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
Çevresel Yönetim Planı ve kamu istişaresi gerekmediğinden, bunların alt- proje sponsor 
tarafından tamamlanması gereken eksikler olarak tanımlanması beklenmektedir.  

(iii) Eğer Kategori B alt- projesi Türk Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine göre Ek 1 veya 
Ek 2 den birinde yer almıyorsa, (ör: proje bir “kapsam dışı” proje ise), büyük ihtimalle 
mevcut herhangi bir çevre belgesi bulunmaz.  Bu nedenle, Dünya Bankası gerekliliklerini 
karşılayabilmek için, yine Alt-proje sponsoru tarafından basit bir Çevresel Yönetim Projesi 
hazırlanması ve kamu istişaresi ayarlanması gerekebilir.  

Eğer alt proje Kategori C olarak sınıflandırıldıysa, Dünya Bankası OP 4.01 bünyesinde herhangi bir 
çevre belgesine gereksinim duyulmaz. Böyle projelerin ayrıca Türk Sistemine göre de  “kapsam dışı” 
projeler olması beklenmektedir, bu nedenle herhangi bir çevre raporu hazırlanmayacaktır (ekli 
şemaya bakınız).       
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Projenin büyük çapta belirgin ve /veya geri dönülemez etkileri olması beklenmemektedir. Finanse 
edilecek alt- kredilerin çoğunun iyileştirme/yenileme faaliyetleri veya küçük ölçekli inşaat işleri olması 
beklenmektedir. Dünya Bankası Çevresel Etki Değerlendirme Kategorisinin (A, B veya C) 
belirlenmesinde mevcut tesis/ faaliyetten ziyade teklif edilen yeni yatırıma odaklanılmaktadır. Yine de 
belirleme formlarının kullanımında VakıfBank mevcut tesis/ faaliyetin Türk Çevre Yönetmeliği ile 
uyumlu olduğunu ve tüm gerekli lisans ve izinlere sahip olduğunu kontrol edecektir.  
 
En önemli husus, VakıfBank’ın Dünya Bankası eleme kriterlerine göre uygun elemelerinin 
gerçekleşmesi olacaktır. Eleme süreci boyunca VakıfBank, Dünya Bankası uzmanlarına danışabilir 
(BölümVI.5 e bakınız).  
 
Herhangi tür arazi edinimi içeren projeler finanse edilmek için uygun olmadığından, 
VakıfBank,planlanan tüm inşaat işlerinin ilgili fabrika/ üreticiye veya endüstriyel bölgeye ait mevcut 
alanlarda gerçekleşeceğini kontrol etmeli ve yatırım değerlendirmesi, proje alanının herhangi biri 
tarafından işgal edilmediği veya ekonomik aktiviteler için kullanılmadığını, mevcut sahip olunan mülkte 
yürütüldüğünü  saptamalıdır. 
  
Kültürel varlık hususlarına ilişkin olarak, yerel idari birimler kültürel mirasla ilişkili Türk Kanun ve 
Yönetmeliklerinin uygulanmasından sorumludurlar. Buna ilişkin konuların denetimi, müteahhitin inşaat 
esnasında tarihi esere rastlanması durumunda olay yerindeki inşaat çalışmalarını derhal durdurmakla 
ve  sorumlu mercileri uyarmakla yükümlü olduğunu içeren sözleşmelerle sağlanır. Kültürel varlıklar 
üzerine ulusal düzenlemeler sıkı olduğundan, Dünya Bankası güvenlik politikalarından ek 
gereksinimler doğması öngörülmemektedir. 
  
Çevresel gereklilikler yerine getirildiğinde ve tavsiyeler alt- projeye dahil edildiğinde, VakıfBank teklif 
edilen alt- kredi paketini değerlendirebilir. Düzenleyici merci tarafından oluşturulan çevresel 
yükümlülüklere ve Dünya Bankası güvenlik gerekliliklerine uygunluk VakıfBank tarafından izlenecektir. 
  
2. Çevresel Değerlendirme Prosedürleri ve İzleme Kategorileri 

Önemli olumsuz çevresel etki yaratma potansiyel olan yatırım projeleri için Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın (ÇŞB) Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğine göre Çevresel Etki Değerlendirme 
Raporları ve Proje Tanıtım Dosyasının hazırlanması zorunludur. 

Türk Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Gereksinimleri 

  
Proje Tanıtım Dosyaları, Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği Ek:2’de yer alan projeler için 
uygulanır ve Türkiye’nin  81 ilindeki İl Çevre Müdürlüklerine sunulur. İl Çevre Müdürlüklerince “ÇED 
gerekli” veya “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilir. Eğer son karar “ÇED Gereklidir” ise aşağıdaki 
paragrafta belirtilen tam ÇED Prosedürü uygulanır.  
  
Tam ÇED’ler, ÇED Yönetmeliğinin Ek I’de yer alan projeler için uygulanır ve Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na sunulur. Aşağıda detayları belirtilen kapsam belirleme ve değerlendirme çalışmalarından 
sonra, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca “ÇED olumlu” veya “ÇED olumsuz” kararı verilir.  
 
ÇED süreci, projenin karakteristik özelliklerini, etki alanını, potansiyel çevresel etkilerini ve azaltıcı 
önlemleri özetleyen kısa bir raporun (ÇED Başvuru Dosyası) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
sunulması ile başlar. Daha sonra ÇŞB’nın ÇED Genel Müdürlüğü,  ilgili hükümet  ve hükümet- dışı 
ajanları, proje sahiplerini ve ÇED Raporunu hazırlayan danışmanı  da içeren Kapsam Belirleme ve 
Değerlendirme/İnceleme Komitesini (Kapsam Belirleme ve Değerlendirme Komiteleri’ne katılan 
kurumlar aynıdır) düzenler. Kapsam belirleme komitesinin düzenlenmesi ile kapsam belirleme süreci 
başlar. ÇŞB’na ÇED Başvuru Dosyası’nın sunulmasından sonra, kapsam belirleme ve değerlendirme 
ilgili uzman otoritelerden oluşan komite toplanır ve Kamuoyu Toplantısı ve Kapsam Belirleme 
Toplantısı’nın tarihleri belirlenir.  
 
Kamuoyu Toplantısı, Kapsam Belirleme Toplantısı gerçekleştikten ve “Özel Format” verildikten 
sonra gerekli düzenlemeler (aşağıda Bölüm 3’te detaylandırılmıştır) ile gerçekleştirilir. Özel Formatın 
verilmesi sürecinde kamuoyu toplantısında ortaya çıkan hususlar incelenir.  İlgili formata göre ÇED 
Raporu hazırlanır ve Son Taslak ÇŞB’na sunulur. İnceleme ve Değerlendirme Komitesinin yorumları 
doğrultusunda Son Taslak  Raporu tamamlanır. Son ÇED Raporu, bağlı olunan İl Çevre Müdürlüğünce 
10 işgünü içerisinde kamuyla paylaşılır. Rapora ilişkin önemli bir itiraz bulunmadıkça, ÇŞB’ nca “ÇED 
olumlu” kararı verilir.  Ayrıca, son ÇED Raporu ÇŞB resmi internet sitesinde kamuoyuna duyurulur. 
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Banka, Dünya Bankası kredisiyle finanse edilmesi amacı ile teklife sunulan tüm projelerin kapsamının 
ve gerekli çevresel değerlendirmenin belirlenmesi için kontrolünü üstlenir. Banka, teklife sunulan 
projeyi; projenin tipine, konumuna, hassasiyetine, ölçeğine ve çevresel potansiyel etkilerinin türü ve 
önemine göre aşağıdaki kategorilerden birine dahil eder. 

Dünya Bankası Çevresel İzleme Prosedürleri ( OP 4.01 den) 

 
(a) Kategori A: Teklifi yapılan bir projenin çevreye hassas, çeşitli, öngörülemeyen önemli 

olumsuz etkilerinin olması durumunda A Kategorisinde yer almaktadır.  Bu etkiler çalışmanın 
yapıldığı bölge ve tesislerden daha geniş alanlarda kendini gösterebilirler.  Kategori A’daki bir 
projenin çevresel değerlendirmesinde projenin potansiyel olumsuz ve olumlu çevresel etkileri 
incelenir, uygulanabilir alternatifleriyle kıyaslanır (“projenin yapılmama/eylemsizlik” durumunu 
da içerir) ve olumsuz etkilerin önlenmesi, aza indirgenmesi, hafifletilmesi için alınacak 
önlemler ile çevresel performasını geliştirme konusunda önerilerde bulunulur.  A 
kategorisindeki bir proje için, borçlanıcı bir rapor hazırlamakla yükümlüdür (genellikle tam 
ÇED). 
 

(b) Kategori B:  Teklif edilen projenin, eğer insan topluluklarına veya çevresel açıdan önemli 
alanlara – sulak araziler,ormanlar, yeşil alanlar ve diğer doğal yaşam alanları gibi – yönelik 
potansiyel olumsuz  etkisi;   A kategorisindeki projelerden daha az ise bu proje B 
Kategorisinde yer almaktadır. Bu etkiler bölgeye özeldir; küçük bir kısmı geri dönülemezdir; ve 
çoğu durumda azaltıcı tedbirler A Kategorisinde yer alan Projelere göre daha hızlı 
planlanabilir. Kategori B’de yer alan bir proje için çevresel değerlendirmenin kapsamı projeden 
projeye değişiklik gösterebilir, fakat A kategorisinde yer alan bir projenin kapsamından daha 
dardır. A kategorisi gibi, projenin potansiyel olumsuz ve olumlu çevresel etkilerini test edilir ve 
bu etkileri önlemek, aza indirgemek, hafifletmek veya olumsuz bir etkiyi telafi etmek için ve 
genel olarak ÇYP, ÇED öncesi, kontrol listesi vb. ile çevresel performasını  geliştirmek için 
önerilerde bulunulur. Kategori B projeler için, ÇYP ve diğer araçlar (ör: çevresel denetim) 
yeterli olabilir.   
 
 

(c) Teklif edilen projelerden düşük seviyede çevresel etkilere sahip olan veya hiçbir çevresel 
etkiye sahip olmayan projeler C Kategorisinde yer alır. C Kategorisi için ön eleme dışında bir 
çevresel etki değerlendirmesi gerekmemektedir. 
 
Yeni binaların kurulumu ve varolan binaların genişletilmesi, enerji verimliliği ile ilişkili 
çalışmaların (İzolasyon çalışmalar, vb.) genel olarak Türk ÇED Sitemine göre  “kapsam dışı” 
proje olarak nitelendiği,  ancak Dünya Bankası tarafından Kategori B olarak sınıflandırıldığı 
gözönünde bulundurulmalıdır (Yalnızca binaların mevcut izdüşüm alanıyla sınırlı restorasyonu 
Kategori C olarak değerlendirilir.). Bu gibi durumlarda, yukarıda da belirtildiği gibi , Türk 
Kanununa göre  herhangi bir çevre belgesi gereksinimi olmamakla birlikte, OP 4.01’in 
gerekliliklerini karşılamak amacı ile basit bir ÇYP hazırlanmalıdır. 
 

    
VakıfBank’a enerji verimliliği kredisi için başvuran yatırımların yürütüldüğü mevcut tesislerin çevresel 
durum tespiti çalışmalarının yürütülmesi önemlidir. Endüstriyel tesislerin tipine ve ölçüsüne göre, 
alınması gerekli izinlerin VakıfBank tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Eğer tesisin 
“Endüstiriden kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü üzerine Yönetmeliği” kapsamına giren hava emisyonu 
varsa, bu durumda geçerli bir hava emisyon izni, eğer üretim aşamasında tesiste (evsel /endüstriyel) 
atık su oluşuyorsa Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliğine tabi olduğundan geçerli deşarj izni (veya 
kanalizasyon bağlantı izni) alınmalıdır, Eğer tesiste tehlikeli atık depolaması varsa bu durumda bu 
depolamaya ilişkin  izin,4

 

, vb. alınmalıdır.  VakıfBank ayrıca  “Çevre Hukukuna uyumlu İzinler ve 
Lisanslar”a göre başvuranın durumunu kontrol etmeli ve eğer başvuran bu düzenlemeye tabi ise ilgili 
çevresel e- izinin alınması istenmeli/ belgelenmelidir. 

3. Halkın Bilgilendirilmesi 

                                                 
4 Bunlar Çevre Hukuku çerçevesinde farklı düzenlemelerce tanımlanan çevresel izinlerden bazılarıdır. Başvuran tarafından 
sağlanan hizmetlerin türü ve kapsamının belirlenmesi ve tüm  ilgili çevresel izinlerin kontrol edilmesi önemlidir.  
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Kategori A’da yer alan projeler finanse edilmeye uygun olmadığından, Dünya Bankası Kategori A 
projelerinin kamu istişaresi ve kamuyu aydınlatma politikaları bu belgede ele alınmamaktadır. 
  
Eğer alt- proje Kategori B’de yer alıyorsa ve Türk ÇED Yönetmeliğine göre Ek I’e tabi ise; ÇED Raporu 
hazırlanması aşamasında ÇED sürecinin ilk evresinde bir halkın bilgilendirilmesi toplantısı 
yürütülmelidir. Türk ÇED Yönetmeliğine göre, Kamuoyu Toplantısı ÇŞB’nın resmi internet sitesinde, 
yerel ve ulusal gazetelerde, broşür ve ilanlarla (toplantı tarihinden en az 10 gün önce) duyurulmalıdır. 
Halkın Bilgilendirilmesi/Katılımı Toplantısı sırasında halka, danışman tarafından özet ve anlaşılır bi 
sunum hazırlanır ve katılımcıların fikirleri ÇED hazırlık sürecine dahil edilmek üzere ele alınır. Ayrıca, 
son ÇED kararı verilmeden once, son ÇED taslağı kamuoyuyla paylaşılır. Kamuoyundan gelen 
herhangi bir itiraz raporu ramamlamadan ve “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Olumsuz” kararı verilmeden 
once değerlendirmeye alınır. Kamuoyu aydınlatması ve istişare sürecinin, Dünya Bankası B Kategorisi 
gereklilikleri için yeterli olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Türk Hukuku gerekliliklerine göre bu 
konuda ek bir danışmanlık veya aydınlatma faaliyetine gerek kalmaz.  
 
Eğer alt- proje B Kategorisine dahil bir proje ise, Türk ÇED Yönetmeliğine göre Ek II ye göre 
değerlendiriliyorsa ve PTD hazırlandıysa, Türk Hukuku gereksinimleri doğrultusunda halkın 
bilgilendirilmesi çalışması yapılmamış olacaktır ancak Dünya Bankası politikalarına uygun bir kamuoyu 
toplantısı gerekecektir. Ayrıca, alt- projenin yürütülmesi ile gerçekleşebilecek etkiler ve etkileri azaltıcı 
faaliyetleri özetleyen kamuya sunulan bir belgenin (yerel dil ile internet sitesinde veya basılı olarak) 
önceden (kamuoyu toplantısından yaklaşık olarak 3-4 hafta öncesinde) verilmesi gerekecektir. (Bu 
belge ÇYP taslağı veya aynı bilgiyi içeren broşür olabilir.) Söz konusu çevre ile açıklamaların yer aldığı 
belgelerin tüm ilişkili taraflara ulaştırılmasını sağlamak için uygun olan basın yayın organı ile duyuru 
yapılmalıdır. 
  
Eğer alt- proje B kategorisinde yer alıyor ve Türk ÇED Yönetmeliğine göre “kapsam dışı” olarak işlem 
görüyorsa, bu durumda yine OP 4.01 ile uyumlu olacak şekilde hazırlanan taslak ÇYP üzerinde halkın 
bilgilendirilmesi gerekecektir. VakıfBank ve alt- projenin teklifçileri; yerel koşullara gore halkın 
bilgilendirilmesi işinin şekline karar verirler. Bazı durumlarda bu bir halkın katılımı toplantısını içerirken, 
bazı durumlarda taslak ÇYP ve proje hakkında bilginin halka açıklanarak yorumların alınmasının etkin 
bir yöntem olduğuna karar verilebilir.  
 
Ayrıca, VakıfBank resmi olarak Dünya Bankasına ilgili çevre belgelerini ilettiğinde, Dünya Bankası bu 
raporu kendi InfoShop’u aracılığı ile erişime açar. C Kategorisi için ise özel bir halkın katılımı toplantısı 
gerekliliği bulunmamaktadır. 
 
4. Çevresel Değerlendirme Süreci (VakıfBank)  
Bölüm VI.1 de ele alındığı üzere, herhangi alt- borçlanıcı VakıfBank’a, gerekli tüm çevresel eksik 
belgeleri ÇŞB’ndan veya ÇŞB’na bağlı ilgili İl Müdürlüklerinden temin ettikten sonra başvurabilir. Daha 
sonra projeye Dünya Bankası kontrolünün gerçekleştirilmesi VakıfBank’ın sorumluluğundadır. Dünya 
Bankası’nın yeddiemin sorumluluklarını tam olarak yerine getirebilmesi için, VakıfBank’a sunulan Türk 
ÇED Yönetmeliğinde Ek I’e veya Ek II’ye dahil olan ilk beş5

  

 alt- proje başvurusu hakkında, VakıfBank, 
“Ön İnceleme” yapılması için Dünya Bankası’ na bilgi vermelidir. VakıfBank, Alt- projenin teklif edilen 
sınıflandırılması ile birlikte ( A , B vs. Kategorileri) ve Dünya Bankası gereklilikleri doğrultusunda alt- 
proje borçlanıcılarına ilave faaliyetlerle ilgili önerilerde bulunur. Bu durum, herhangi potansiyel A 
Kategorisine dahil projenin kapsam dışı bırakılmasını sağlayacaktır.  Bu “pilot” dönemin akabinde, 
Dünya Bankası ve VakıfBank’ın kabul etmesi durumunda, Dünya Bankası izleme, kontrol etme, 
çevresel değerlendirme sürecini “Proje Sonrası Denetim” şeklinde değiştirebilir.   

Kontrol sürecinden sonra VakıfBank, Dünya Bankası kategorizasyonuna göre, Dünya Bankası 
güvenlik politikalarına (çoğunlukla OP 4.01) uygun nitelikteki çevresel dokümanları eksik ve 
uyumsuzlukların tespiti amacı ile değerlendirmeye alır. Eğer herhangi bir eksiklik varsa, VakıfBank 
tarafından alt- borçlanıcılardan ilave faaliyetler (belgelendirme, kamuoyu istişaresi vb.) istenebilir. ÇED 
veya PBD olması durumunda VakıfBank, belgede açıkça belirtildiği şekilde tüm etkilerin ve ilgili etkileri 
azaltıcı önlemlerin ve kontrol gerekliliklerinin belgede açıkça yer aldığını kontrol eder. Eğer ÇED veya 
PBD açık bir ÇYP içermiyorsa, VakıfBank alt-borçlanıcıdan ilave belgelendirme isteyebilir.  
 

                                                 
5 İlk beş projeden ikisinin Kategori C, kalan üçünün Kategori B alt projeler olması önerilmektedir. FI Bankalar her zaman 
kategorizasyon aşamasında Dünya Bankası’na danışabilirler.  
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Kontrole ilişkin olarak VakıfBank, alt- proje uygulamalarının, resmi izin belgelerinde yer alan tüm 
şartların karşılandığını kontrol etmekle yükümlüdür.  
 
Çevresel değerlendirmeler ve inceleme prosedürleri, DB izleme misyon ekibi tarafından amaca uygun 
proje sonrası denetimden geçirilir. Dünya Bankası, tüm alt- projelerin incelemesini ve proje sonrası 
denetimini yapmaya yetkilidir. Değerlendirmelerin denetimi, izleme sürecinin düzgün ve tutarlı şekilde 
ile gerçekleştiğini, işin tatmin edici nitelikte olduğunu, başvuru onay sürecine ait getirilen önerilere 
uyulduğunu, tüm belgelerin gerektiği gibi dosyalandığını ve kaydedildiğini, ve ÇŞB’na bağlı İl 
Müdürlüklerinden veya diğer devlet kurumlarından alınan onaylarda yer alan koşullarında sağlandığını 
kontrol eder. KOBİ Enerji Verimliliği Projesi uygulaması boyunca, Dünya Bankasının misyon ekipleri, 
seçilecek alt- borçlanıcı/ alt- projelerin izleme süreçlerinin ve çevre önerilerin uygulanmasının 
denetimini yapar. Dünya Bankası gözlem ekibi ayrıca, amaca uygun olarak toplanmış olan çevre izin 
belgelerinin denetimini de yapacaktır. Bu nedenle tüm belgeler VakıfBank tarafından dosyalarda 
tutulur ve istek üzerine Dünya Bankası’na iletilir. 
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EK:B 

Kategori IV; Dünya Bankası Finansmanı İçin Uygun Görülmeyen Borçlular / 
Projeler;  

Dünya Bankası Yasaklı Listesi   

1. CITES konvansiyonu çerçevesinde yasak olan vahşi yaşam ve ürünlerine ilişkin ticari 
işlemler, 

2. Genetik olarak değiştirilen organizmaların tabi yaşama salıverilmesi, 
3. Yasaklı böcek ve tarımsal ilaçların imalatı, dağıtımı ve satışı, 
4. Trol Balıkçılığı  
5. Radyoaktif ürünler, 
6. Tehlikeli atık depolama, işleme ve yok edilmesi, 
7. Montreal Protokol’ü çerçevesinde düzenlenen CFC, halon ve diğer maddeleri içeren 

ekipman ve malzemelerin üretilmesi, 
8. Ağırlığı % 0.005’i aşan PCB (polychlorinated biphenyls) içeren elektrikli ekipman 

imalatı, 
9. Asbestli ürün imalatı, 
10. Nükleer reaktörler ve parçaları, 
11. İşlenmiş ya da işlenmemiş tütün, 
12. Tütün işleme makinası.  
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