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31 Aralık 2022 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 32060

TEBLİĞ

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YETERLİK

BELGESİ TEBLİĞİ
 

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n amacı, 29/7/2022 tar�hl� ve 31907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel

Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ� kapsamında proje tanıtım dosyası, çevresel etk� değerlend�rmes� başvuru dosyası,
çevresel etk� değerlend�rmes� raporu ve proje �lerleme raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlara �l�şk�n usul ve
esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ; Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ� kapsamında dosya/rapor hazırlayacak

kurum/kuruluşlarda aranacak şartlar, başvuruların değerlend�r�lmes�, çevresel etk� değerlend�rmes� yeterl�k belges�n�n
ver�lmes�, v�ze ed�lmes�, askıya alınması, �ptal� ve denet�m� �le �lg�l� hususları kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Tebl�ğ, Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve kısaltmalar
MADDE 4- (1) Bu Tebl�ğde geçen;
a) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
b) Çevresel etk� değerlend�rmes� (ÇED): Gerçekleşt�r�lmes� planlanan projeler�n çevreye olab�lecek olumlu ve

olumsuz etk�ler�n�n bel�rlenmes�nde, olumsuz yöndek� etk�ler�n önlenmes� ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en
aza �nd�r�lmes� �ç�n alınacak önlemler�n, seç�len yer �le teknoloj� alternat�fler�n�n bel�rlenerek değerlend�r�lmes�nde ve
projeler�n uygulanmasının �zlenmes� ve kontrolünde sürdürülecek çalışmaları,

c) Çevresel etk� değerlend�rmes� başvuru dosyası: Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�n�n Ek-3’ünde
yer alan genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,

ç) Çevresel etk� değerlend�rmes� raporu: Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�n�n Ek-1 l�stes�nde yer
alan veya Bakanlıkça "Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Gerekl�d�r" kararı ver�len b�r proje �ç�n bel�rlenen özel formata
göre hazırlanacak raporu,

d) Çevresel etk� değerlend�rmes� sürec�: Gerçekleşt�r�lmes� planlanan projen�n çevresel etk� değerlend�rmes�n�n
yapılması �ç�n başvuru, �nşaat önces�, �nşaat, �şletme ve �şletme sonrası çalışmaları kapsayan sürec�,

e) Çevresel etk� değerlend�rmes� yeterl�k belges�: Çevresel etk� değerlend�rmes� başvuru dosyası, çevresel etk�
değerlend�rmes� raporu, proje tanıtım dosyası ve proje �lerleme raporu hazırlamak �ç�n gerekl� şartları taşıyan
kurum/kuruluşlara Bakanlık tarafından ver�len belgey�,

f) Genel Müdürlük: Çevresel Etk� Değerlend�rmes�, İz�n ve Denet�m Genel Müdürlüğünü,
g) Halkın b�lg�lend�r�lmes� ve sürece katılımı: Çevresel etk� değerlend�rmes� sürec�n�n başlangıcından sonuna

kadar, halkı proje hakkında b�lg�lend�rmek, projeye �l�şk�n görüş ve öner�ler�n� almak üzere yapılacak her türlü
etk�nl�ğ�,

ğ) İl müdürlüğü: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünü,
h) Kom�syon: Çevresel etk� değerlend�rmes� raporunu �nceley�p değerlend�rmek üzere Bakanlık tarafından

kurulan kom�syonu,
ı) Proje �lerleme raporu: Çevresel etk� değerlend�rmes� olumlu kararı alındıktan sonra, kom�syonca bel�rlenen

per�yotlarda yatırımın �nşaat önces�ne ve �nşaat dönem�ne �l�şk�n kayded�len gel�şmeler� �çeren raporu,
�) Proje personel�: Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ� kapsamında sunulan rapor veya dosyalarda,

�nceleme değerlend�rme sürec�nde projeye özgü Bakanlık/�l müdürlüğünce talep ed�len, mesleğ�nde en az beş yıl
tecrübel� personel�,

j) Proje tanıtım dosyası (PTD): Çevresel etk�ler� ön �nceleme ve değerlend�rmeye tab� projeler �ç�n Çevresel
Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�n�n Ek-4’ünde yer alan genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,

k) S�stem: Bu Tebl�ğ uyarınca yürütülecek tüm �ş ve �şlemler�n yapıldığı, Bakanlık tarafından hazırlanan
elektron�k ortamı,

l) Yer uygunluk yazısı: Çevresel etk� değerlend�rmes� yeterl�k belges� almak �steyen kurum/kuruluşlar �ç�n
ver�len h�zmet�n özell�ğ�ne, personel sayısına ve çalışma şartlarına uygun olacak şek�lde çalışma mekânları, toplantı
salonu, arş�v alanı ve h�zmet aracı g�b� f�z�ksel şartlarının Bakanlığın yayımladığı formata göre sağlandığını gösteren
ve başvuru tar�h�nden �t�baren en geç altmış gün �ç�nde �l müdürlükler� tarafından kontrol ed�lerek hazırlanan uygunluk
yazısını,

�fade eder.
ÇED yeterl�k belges� başvurularında aranacak şartlar
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MADDE 5- (1) ÇED yeterl�k belges� almak �steyen kurum/kuruluşun;
a) Kamu veya özel sektörde çevre �le �lg�l� konularda en az beş yıl çalışmış ve bu fıkranın (ç) bend�

kapsamında en az y�rm� beş PTD/n�ha� ÇED raporu hazırlanmasında görev almış olan en az �k� çevre mühend�s�n�
sürekl� olarak �st�hdam etmes�,

b) Bu bend�n b�r�nc�, �k�nc� ve üçüncü alt bentler�nde bel�rt�len meslek gruplarından, kamu veya özel sektörde
çevre �le �lg�l� konularda en az beş yıl çalışmış ve bu fıkranın (ç) bend� kapsamında en az y�rm� beş PTD/n�ha� ÇED
raporu hazırlanmasında görev almış, farklı meslek dallarından olmak üzere l�sans düzey�nde mezun olmuş en az �k�
personel� sürekl� olarak �st�hdam etmes�,

1) Çevre mühend�sl�ğ� bölümü har�ç olmak üzere mühend�sl�k veya m�marlık fakülteler�nden mezun olanlar.
2) Fakülte, akadem� veya dört yıllık yüksekokul veya fen-edeb�yat fakülteler�n�n; f�z�k, k�mya, matemat�k,

�stat�st�k, b�yoloj� bölümler� �le z�raat, peyzaj m�marlığı, jeoloj�, h�drojeoloj�, zootekn�, veter�nerl�k bölümler�nden
mezun olanlar.

3) Fakülte, akadem� veya dört yıllık yüksekokulların; arkeoloj�, kamu yönet�m�, uluslararası �l�şk�ler, çalışma
ekonom�s� ve endüstr� �l�şk�ler�, �şletme, ekonom�, mal�ye, hukuk, �kt�sat, ekonometr�, sosyoloj� bölümler�nden mezun
olanlar.

c) Bu fıkranın (a) ve (b) bentler�ne göre görevlend�r�len personel har�c�nde, bu fıkranın (a) bend� kapsamında;
beş adet n�ha� ÇED raporu hazırlanmasında görev almış ve en az üç yıl çalışmış olan en az b�r koord�natörü sürekl�
olarak �st�hdam etmes� zorunludur. Koord�natörün bu madde kapsamında sah�p olması gereken toplam ÇED tecrübe
konusunun en az üç tanes�n�n farklı sektöre a�t n�ha� ÇED raporu olması esastır.

ç) Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentler�nde bel�rt�len personel har�c�nde, bu fıkranın (a) veya (b) bentler�nde
bel�rt�len meslek gruplarından tecrübeler�ne bakılmaksızın en az b�r personel� sürekl� olarak �st�hdam etmes�
mümkündür.

(2) Bakanlığın, Mülga Çevre Bakanlığının, Mülga Çevre ve Orman Bakanlığının ve Mülga Çevre ve Şeh�rc�l�k
Bakanlığının merkez veya taşra teşk�latlarının çevre mevzuatı �le �lg�l� tekn�k b�r�mler�nde en az sek�z yıl çalışmış
personel�nden;

a) Çevre mühend�s� olanlar, b�r�nc� fıkranın (a) veya (c) bentler� kapsamında görev alab�l�r.
b) B�r�nc� fıkranın (b) bend�nde bel�rt�len meslek gruplarına dah�l olanlar, b�r�nc� fıkranın (b) veya (c) bentler�

kapsamında görev alab�l�r.
(3) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kamu kurum/kuruluşunun bu Tebl�ğ kapsamında en az sek�z yıl çalışmış

personel�nden;
a) Çevre mühend�s� olanlar, b�r�nc� fıkranın (a) veya (c) bentler� kapsamında görev alab�l�r.
b) B�r�nc� fıkranın (b) bend�nde bel�rt�len meslek gruplarına dah�l olanlar, b�r�nc� fıkranın (b) bend�

kapsamında görev alab�l�r.
(4) B�r�nc� fıkranın (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len PTD’ler, PTD’ler�n Yeterl�k Belges� Tebl�ğ� kapsamına

alındığı, 1/9/2008 tar�h�nden �t�baren Bakanlığa sunulan projelere �l�şk�n PTD’ler� kapsamaktadır.
(5) Bu madde kapsamında görevlend�r�len personel, görevlend�rme süres�nce çevre �le �lg�l� ölçüm ve anal�z

h�zmetler�n�n ver�ld�ğ� laboratuvarlarda görev alamaz.
(6) Bu madde kapsamında görevlend�r�len personel, görev aldığı ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluş

bünyes�nde bulunan çevre mevzuatına �l�şk�n d�ğer yetk�lend�rmeler kapsamında görevlend�r�leb�l�r; ancak bu
personel�n görev aldığı ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluş dışında herhang� b�r kurum veya kuruluşta çevre
mevzuatı kapsamında veya d�ğer mevzuat kapsamında elektron�k s�stemler üzer�nden ataması yapılamaz.

(7) Bu madde kapsamında görevlend�r�len personel�n, görev aldığı kurum/kuruluş bünyes�nde çevre
mevzuatının dışında başka b�r mevzuata �l�şk�n yetk�lend�rmeler kapsamında elektron�k s�stemler üzer�nden ataması
yapılamaz. ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kamu kurum/kuruluşunda görevlend�r�len personelde bu fıkra hükümler�
aranmaz.

ÇED yeterl�k belges� başvurusunda sunulacak belgeler
MADDE 6- (1) ÇED yeterl�k belges� almak �steyen kurum/kuruluş; unvan, adres ve �let�ş�m b�lg�ler�n� s�stem

üzer�nden doldurarak başvurur. Başvuru esnasında aşağıdak� belgeler�n �lg�l� resm� kurumlarca onaylanmış örnekler�
eklen�r. Bakanlık belgeler� elektron�k ortamdan alır veya �lg�l�lerden s�steme yüklemes�n� �ster. Başvuruda;

a) Kurum/kuruluşun; çevre konusunda mühend�sl�k, müşav�rl�k, araştırma, gel�şt�rme, etüt, f�z�b�l�te, proje,
rapor ve benzer� çalışma konularını belgeleyen kuruluş sened�n�, ana sözleşmes�n�, esas sözleşmes�n�, ş�rket
sözleşmes�n� veya tüzüğünü �çeren Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�,

b) Başvuru tar�h� �t�barıyla �lg�l� �l müdürlüğünden en fazla 180 gün önce alınmış yer uygunluk yazısı,
c) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler� kapsamında �st�hdam ed�len personel�n; mezun�yet

belges�, çevre �le �lg�l� konularda �ş tecrübes�n� göster�r belge/belgeler, 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) veya (b)
bentler�nde bel�rt�len sayıda n�ha� ÇED raporu/PTD hazırlanmasında görev aldığına da�r belge, SGK s�gortalı �şe g�r�ş
b�ld�rges� veya ş�rket ortağı �se ortak olduğuna da�r belge ve Bağ-Kur h�zmet dökümü,

ç) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend� kapsamında �st�hdam ed�len personel�n; mezun�yet belges�, 5
�nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (c) bend�nde bel�rt�len tecrübe belges� ve aynı fıkrada bel�rt�len sayıda n�ha� ÇED
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Raporu hazırlanmasında görev aldığına da�r belge, SGK s�gortalı �şe g�r�ş b�ld�rges� veya ş�rket ortağı �se ortak
olduğuna da�r belge ve Bağ-Kur h�zmet dökümü,

d) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç) bend� kapsamında �st�hdam ed�len personel�n, mezun�yet belges� ve
SGK s�gortalı �şe g�r�ş b�ld�rges� veya ş�rket ortağı �se ortak olduğuna da�r belge ve Bağ-Kur h�zmet dökümü,

e) Başvuru bedel�n�n, Bakanlık Döner Sermaye İşletmes� Müdürlüğü hesabına yatırıldığına da�r belge,
�sten�r.
(2) Kamu kurum ve kuruluşundan başvuru sırasında b�r�nc� fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentler�nde bel�rt�len

belgeler �sten�r. Bakanlık belgeler� elektron�k ortamdan alır veya �lg�l�lerden s�steme yüklenmes�n� �ster. Kamu kurum
ve kuruluşunda çalışan personelden SGK s�gortalı �şe g�r�ş b�ld�rges� �stenmez. Kamu kurum ve kuruluşundan bu
madde kapsamında �stenen belgelerde kurum onayı yeterl�d�r.

(3) 5 �nc� madde kapsamında �st�hdam ed�len personel�n, T�caret S�c�l Gazetes�nde adı geçen ş�rket
ortaklarının, 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanunu kapsamında yönet�m organı olarak bel�rt�len şahıslar
�le tems�le yetk�l� kılınan şahısların kamu görev�nden çıkarılmamış olması gerek�r.

Başvuruların değerlend�r�lmes�
MADDE 7- (1) Bakanlık, başvuru dosyasındak� b�lg� �le belgeler� �nceler ve değerlend�r�r. Başvurunun uygun

bulunması durumunda kurum/kuruluşa ÇED yeterl�k belges� düzenlen�r.
(2) 6 ncı maddede �sten�len b�lg� ve belgelerde eks�kl�kler�n bulunması hal�nde, eks�kl�kler�n otuz gün

�çer�s�nde tamamlanması başvuru sah�b�nden �sten�r, tamamlanmaması hâl�nde başvuru redded�l�r.
(3) Elektron�k ortamda sunulan belgeler�n doğruluğu hakkında tereddüt oluşması hâl�nde Bakanlık asıllarını

�steyeb�l�r.
(4) Bakanlık gerekl� gördüğü hallerde kamu h�zmet�n�n yürütülmes�ne yönel�k arz ve talep denges�n� d�kkate

alarak ÇED yeterl�k belges� almak �steyen kurum/kuruluşların veya açılacak şubeler�n�n sayısına �l�şk�n bölgesel
planlamalar yapab�l�r.

ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluşun yükümlülükler�
MADDE 8- (1) ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluş;
a) Bakanlık veya �l müdürlüğünce projen�n yer�, türü ve özell�ğ�ne göre talep ed�len proje personel�n�

görevlend�rmekle, bu personele sorumlu olduğu bölümü �mzalatmakla ve �sten�lmes� hal�nde personel�n kom�syon
toplantısına katılımını sağlamakla,

b) Personel sayısının eks�lmes� hal�nde 5 �nc� maddede bel�rt�len asgar� sayıdak� personel�, otuz gün �çer�s�nde
�st�hdam ederek Bakanlığa b�ld�rmekle,

c) 6 ncı maddede sayılan belgelerde değ�ş�kl�k olması durumunda, değ�ş�kl�k tar�h�nden �t�baren otuz gün
�ç�nde değ�ş�kl�kler� Bakanlığa b�ld�rmekle ve asgar� şartları sağlamakla,

ç) Bu Tebl�ğ kapsamında hazırlayacakları tüm dosya/rapor �ç�n Ek-1’de örneğ� ver�len personel tablosunu, 5
�nc� maddede bel�rt�len asgar� sayıdak� personel ve varsa proje personel� �ç�n doldurup tabloda yer alan k�ş�ler�n �mzası
�le b�rl�kte sunmakla ve personel tablosunu dosya/rapora eklemekle,

d) Bu Tebl�ğ kapsamında hazırlayacakları tüm dosya/raporları, Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�nde
ve �lg�l� alt düzenlemelerde bel�rt�len süreler �çer�s�nde talep ed�len düzenlemeler� yaparak �lg�l� belgeler �le b�rl�kte
sunmakla,

e) Hazırlayacakları tüm dosya/raporlarda yer alan b�lg� ve belgelere �l�şk�n kaynak göstermekle, projeye �l�şk�n
sunulacak olan tüm belgelerde doğru ve gerçek b�lg� ve/veya belgelere yer vermekle, dosya/rapordak� bölümler�
hazırlayan �lg�l�s� tarafından �mzalanmasını sağlamakla,

f) ÇED başvuru dosyası/ÇED raporunda �mzaları bulunan ve 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c), (ç)
bentler�nde bel�rt�len personelden en az b�r�n�n halkın b�lg�lend�r�lmes� ve sürece katılımı toplantısına ve kom�syon
toplantısına katılımını sağlamakla,

g) ÇED olumlu kararı ver�len proje �le �lg�l� proje �lerleme raporunu hazırlamak üzere 5 �nc� madden�n b�r�nc�
fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentler�nde bel�rt�len personelden en az b�r�n� �nceleme yapmak üzere proje alanına
göndermekle, yapılacak olan �ncelemeden en az 5 �ş günü önces�nden �l müdürlüğüne yazılı b�lg� vermekle ve
hazırlanan proje �lerleme raporunu �nceleme yapan personel ve proje sah�b� �mzası �le b�rl�kte, ÇED olumlu karar
tar�h�nden �t�baren kom�syonda bel�rlenen per�yottan en geç 15 gün �çer�s�nde Bakanlığa sunmakla,

yükümlüdür.
(2) Koord�natör, ÇED başvuru dosyasının veya ÇED raporunun veya PTD’n�n tamamında yer alan b�lg�ler�n,

d�ğer personel �se sorumlu olduğu bölümdek� b�lg�ler�n doğruluğunu sağlamakla yükümlüdür.
(3) Genel Müdürlüğün �lg�l� b�r�mler�nde ÇED sürec�n� yürüten personel�n bağlı olduğu şube müdürü ve da�re

başkanı tarafından her b�r proje �ç�n Ek-2’de yer alan ÇED sürec� değerlend�rme formu doldurularak �lg�l� b�r�me
�let�l�r. ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluş, hazırlamış olduğu raporlara a�t ÇED sürec� değerlend�rme
formlarından en az yetm�ş puan almalıdır.

(4) ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluş; ÇED başvuru dosyasını, çevre mevzuatı kapsamında ÇED
başvuru dosyası hazırlanmasına gerek olmadan sunulan ÇED raporunu ve PTD’y� hazırlama aşamasında, 5 �nc�
madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentler�nde bel�rt�len personelden en az b�r�n� �nceleme yapmak üzere proje
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alanına göndermekle ve yapılacak olan �ncelemeden en az 5 �ş günü önces�nden �l müdürlüğüne yazılı b�lg� vermekle
yükümlüdür. ÇED sürec�nde kurum/kuruluş değ�ş�kl�ğ� olması durumunda sürec� devam ett�recek kurum/kuruluş, 5
�nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c), (ç) bentler�nde bel�rt�len personelden en az b�r�n� �nceleme yapmak üzere
proje alanına göndermekle ve yapılacak olan �ncelemeden en az 5 �ş günü önces�nden �l müdürlüğüne yazılı b�lg�
vermekle yükümlüdür. Projelere �l�şk�n ÇED başvuru dosyası veya PTD’n�n ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluş
tarafından proje alanı �ncelemes� yapıldığı tar�h �t�barıyla 180 gün �çer�s�nde elektron�k s�stem üzer�nden Bakanlığa/�l
müdürlüğüne sunulması gerek�r. Süres� �çer�s�nde sunulmayan ÇED başvuru dosyası veya PTD �ç�n yen�den proje
alanı �ncelemes� yapılır.

(5) ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluş; resm� yazışmalarda kullanılmak üzere kayıtlı elektron�k posta
(KEP) adres� tem�n etmek ve ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluşun faal�yetler�n�n yer aldığı ve tanıtımının
yapıldığı �nternet s�tes� hazırlamakla yükümlüdür. Kamu kurum/kuruluşunda bu fıkrada bel�rt�len �nternet s�tes�
hazırlama yükümlülüğü aranmaz.

D�ğer yükümlülükler ve hususlar
MADDE 9- (1) Bakanlık �le yapılacak tüm yazışmalarda, Bakanlık kayıtları esas alınır.
(2) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluşlar, Genel Müdürlüğün, ÇED yeterl�k belges�ne sah�p

kurum/kuruluşlara yönel�k kapsamını bel�rleyeceğ� konularda düzenleyeceğ� eğ�t�m, toplantı ve benzer� b�lg�lend�r�c�
faal�yetlere uygun sayı ve n�tel�kte personel�n�n katılımını sağlamakla yükümlüdür.

(3) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluş, ÇED yeterl�k belges�n�n �ptal ed�lmes�, askıya alınması veya
kurum/kuruluşun kapanması hal�nde, bu durumun Bakanlıkça proje sah�b�ne resm� yazıyla ve/veya s�stem üzer�nden
b�ld�r�lmes�nden �t�baren, ÇED sürec�ne a�t süreler de d�kkate alınarak en fazla doksan gün �çer�s�nde, proje sah�b�
�sted�ğ� takd�rde farklı b�r ÇED yeterl�k belges� almış kurum/kuruluş �le sözleşme yapıp Bakanlığa b�ld�rerek ÇED
sürec�n� kaldığı yerden devam ett�reb�l�r.

(4) Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ� kapsamında genel formata uygun bulunan PTD �nceleme
değerlend�rme sürec�nde, Bakanlıkça veya �l müdürlüğünce dosyada �sten�len eks�kl�kler�n g�der�lmes� amacı �le aynı
konu �le �lg�l� �k� defanın üzer�nde eks�kl�k b�ld�r�lmes� durumunda �lg�l� ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluşa
ceza puanı uygulanır.

(5) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluş, kend�s� �le aynı verg� numarasına sah�p proje sah�b�ne bu
Tebl�ğ kapsamında h�zmet veremez. ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluş bünyes�nde 6102 sayılı Kanun
kapsamında yönet�m organı olarak görev alan şahıslar, tems�le yetk�l� kılınan şahıslar veya ortaklar; herhang� b�r
unvanla görev aldıkları veya ortağı oldukları proje sah�pler�ne h�zmet veremezler.

(6) Proje sah�b� bünyes�nde görev alan h�çb�r personel, �lg�l� projen�n ÇED sürec�nde proje personel� olarak
görev alamaz.

(7) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kamu kurum/kuruluşunda, beş�nc� ve altıncı fıkra hükümler� aranmaz.
ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluşların denetlenmes�, belgeler�n�n �ptal� ve askıya alınması
MADDE 10- (1) ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluş, Bakanlıkça ya da Bakanlığın gerekl� gördüğü

hallerde �l müdürlüğünce denetlen�r. ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluşa yapılan haberl� denet�mlerde, �mzaya
yetk�l� sorumlunun ve talep ed�lmes� hal�nde �stenen personel�n hazır bulundurulması, �stenen b�lg� ve belgeler�n �brazı
zorunludur.

(2) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluşun, ÇED yeterl�k belges�n� almasına esas b�lg� ve belgeler�n�n
yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduğunun tesp�t� hal�nde ÇED yeterl�k belges� �ptal ed�l�r.

(3) ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluşun Ek-3’de örneğ� ver�len ceza puanı tablosuna göre, ceza
puanının v�ze süres� �çer�s�nde 100 puana ulaşması durumunda ÇED yeterl�k belges� 180 gün süre �le askıya alınır.
ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluşun ceza puanının v�ze süres� �çer�s�nde �k�nc� kez 100 puana ulaşması
durumunda ÇED yeterl�k belges� �ptal ed�l�r. Kurum/kuruluşun ÇED yeterl�k belges�n�n �ptal ed�lmes� durumunda
şubes�n�n/şubeler�n�n ÇED yeterl�k belges� de �ptal ed�l�r.

(4) ÇED yeterl�k belges� �ptal ed�len ve belges� askıya alınan kurum/kuruluş bu Tebl�ğ kapsamında devam
eden �ş ve �şlemler dışında yen� �ş ve �şlemler gerçekleşt�remez. Yed�nc� fıkrada bel�rt�len şartları sağlamadığından
ÇED yeterl�k belges� askıya alınan, �ptal ed�len kurum/kuruluşların devam eden �ş ve �şlemler� �ç�n s�stem üzer�nden
dosya/rapor sunmalarının gerekt�ğ� hallerde personel eks�kl�ğ�n�n g�der�lmes� gerek�r.

(5) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluşun, ÇED yeterl�k belges� almamış şube/tems�lc�l�k/�rt�bat
bürosu üzer�nden bu Tebl�ğe konu faal�yetler� yürüttüğünün tesp�t� hal�nde ÇED yeterl�k belges� �ptal ed�l�r.

(6) ÇED yeterl�k belges� �ptal ed�len kurum/kuruluşun ortakları ve yönet�m kurulu üyeler�; �ptal tar�h�nden
�t�baren �k� yıl süre �le yen� b�r ÇED yeterl�k başvurusunda bulunamaz, mevcut ve/veya yen� b�r ÇED yeterl�k
kurum/kuruluşunda ortak olamaz, bu Tebl�ğe konu faal�yetler� yürütemez.

(7) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len asgar� şartları sağlayamayan kurum/kuruluşun, ÇED yeterl�k
belges� 180 gün süre �le askıya alınır. Askı süres� sonunda yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyen kurum/kuruluşun
belges� �ptal ed�l�r. Askı süres� �çer�s�nde personel eks�kl�ğ�n�n g�der�ld�ğ�ne �l�şk�n belgeler�n Bakanlıkça
onaylanmasını müteak�p mevcut ÇED yeterl�k belges� v�ze süres� sonuna kadar tekrar devam eder. Bu fıkrada
bel�rt�len personel�n doğum �zn�ne ayrılması neden� �le asgar� personel şartının sağlanamaması durumunda
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kurum/kuruluşun ÇED yeterl�k belges� askıya alınmaz, kurum/kuruluşun s�stem üzer�nden dosya/rapor sunması
gerekt�ğ� hallerde personel eks�kl�ğ�n�n g�der�lmes� gerek�r.

(8) ÇED yeterl�k belges� alan, askıya alınan veya �ptal ed�len kurum/kuruluş, Bakanlık �nternet sayfasında
yayımlanır.

(9) ÇED yeterl�k belges� �ptal ed�len kurum/kuruluş, �ptal tar�h�nden �t�baren �k� yıl süre �le yen�den ÇED
yeterl�k belges� başvurusu yapamaz.

(10) 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentler� �le 4 üncü madden�n b�r�nc� fıkrasının (�)
bend� kapsamındak� personel�n; Bakanlığa sunulan belgeler�n�n yanlış, yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduklarının veya
bu Tebl�ğ hükümler�ne aykırı olarak çalıştığının tesp�t ed�lmes� durumunda �lg�l� personel, ÇED yeterl�k belges� alan
kurum/kuruluşlarda �k� yıl süreyle görev alamaz.

ÇED yeterl�k belges� süres�, v�ze ed�lmes� ve belgedek� değ�ş�kl�kler
MADDE 11- (1) ÇED yeterl�k belges�n�n geçerl�l�k süres� ver�ld�ğ� tar�hten �t�baren dört yıldır.
(2) V�ze �şlemler� �ç�n mevcut ÇED yeterl�k belges�n�n geçerl�k süres�n�n b�t�m�nden en fazla doksan gün, en

az otuz gün önces�nden, 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (a), (b) ve (e) bentler�nde bel�rt�len yen� başvuru yılına a�t
belgeler �le b�rl�kte Bakanlığa başvurulması gerek�r. Başvurular esnasında 5 �nc� maddede bel�rt�len şartların
sağlanması gerek�r. V�ze başvurusunun, belgen�n geçerl�k süres�n�n son otuz günü �çer�s�nde yapılması durumunda
v�ze bedel�; ÇED yeterl�k başvurusu belge bedel�n�n % 50 fazlasıyla alınır.

(3) Belgen�n geçerl�k süres� b�t�m�nden �t�baren altmış gün �çer�s�nde v�ze başvurusu yapılması durumunda;
ÇED yeterl�k belges� başvurusu belge bedel�n�n % 100 fazlasıyla alınır. Bu süre �çer�s�nde başvuru yapanlarda 10 uncu
madden�n altıncı ve dokuzuncu fıkralarındak� süreler aranmaz.

(4) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluşun, unvan değ�ş�kl�ğ� olması durumunda, kamu kurumlarında
resm� yazı, kuruluşlarda söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Türk�ye T�caret S�c�l Gazetes�nde yayımlanmış olduğuna da�r belge
�le 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (e) bend�nde bel�rt�len belgeyle b�rl�kte otuz gün �çer�s�nde Bakanlığa başvurması
gerek�r. Yen� unvan b�lg�ler�n� �çer�r ÇED yeterl�k belges� mevcut v�ze tar�h� esas alınarak Bakanlıkça düzenlen�r.

(5) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluşun adres değ�ş�kl�ğ� olması durumunda, kamu kurumlarında
resm� yazı, kuruluşlarda söz konusu değ�ş�kl�ğ�n Türk�ye T�caret S�c�l Gazetes�nde yayımlanmış olduğuna da�r belge
�le 6 ncı madden�n b�r�nc� fıkrasının (b) ve (e) bentler�nde bel�rt�len belgeyle b�rl�kte otuz gün �çer�s�nde Bakanlığa
başvurması gerek�r. Yen� adres b�lg�ler�n� �çer�r ÇED yeterl�k belges� mevcut v�ze tar�h� esas alınarak Bakanlıkça
düzenlen�r.

(6) 10 uncu madden�n üçüncü fıkrası gereğ� ÇED yeterl�k belges� askıya alınan kurum/kuruluşun v�ze
başvurusu yapması durumunda, başvurusu değerlend�r�l�r. Ancak askı sürec�, süre sonuna kadar devam eder.

Şube, dev�r, tems�lc�l�k ve �rt�bat bürosu
MADDE 12- (1) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluşun, şube açab�lmes� �ç�n ÇED yeterl�k belges�

alırken çalıştırmayı taahhüt ett�ğ� personel�n dışında 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (b) bentler�nde bel�rt�len
koşulları taşıyan en az �k� personel� şubes�nde sürekl� olarak �st�hdam etmes�, �lg�l� �l müdürlüğünden yer uygunluk
yazısı alması ve şuben�n kuruluşunun Türk�ye T�caret S�c�l Gazetes�nde yayımlanması gerek�r.

(2) ÇED yeterl�k belges�; herhang� b�r kurum/kuruluşa, k�ş� ya da k�ş�lere k�ralanamaz, devred�lemez,
kullanımına �z�n ver�lemez, satılamaz.

(3) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluş, ÇED yeterl�k belges� almamış şube üzer�nden, bu Tebl�ğe
konu faal�yetler� yürütemez, tems�lc�l�k ve �rt�bat bürosu açamaz.

Başvuru bedel�
MADDE 13- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�ne göre yapılacak ÇED yeterl�k belges�, v�ze, unvan değ�ş�kl�ğ�, adres

değ�ş�kl�ğ�, kayıp, çalıntı ve benzer� nedenlerle belge yen�leme ve şube açma başvurularında Bakanlıkça tesp�t
ed�lecek başvuru bedel�n�n yatırılması zorunludur.

(2) Başvuru bedel�; kurum/kuruluşun ÇED yeterl�k belges� başvurusunu herhang� b�r aşamada herhang� b�r
nedenle ger� çekmes� veya başvurunun Bakanlıkça redded�lmes� durumunda �ade ed�lmez.

Ceza puanı
MADDE 14- (1) Ceza puanı uygulaması, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ve d�ğer kanunlarda

öngörülen cezaların uygulanmasına engel teşk�l etmez.
(2) ÇED yeterl�k belges� alan kurum/kuruluşun yükümlülükler�n� yer�ne get�rmemes� durumunda Ek-3 ceza

puan tablosunda yer alan ceza puanları uygulanır.
Yürürlükten kaldırılan tebl�ğ
MADDE 15- (1) 29/11/2019 tar�hl� ve 30963 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etk�

Değerlend�rmes� Yeterl�k Belges� Tebl�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
(2) Mevzuatta, b�r�nc� fıkra �le yürürlükten kaldırılan Tebl�ğe yapılan atıflar bu Tebl�ğe yapılmış sayılır.
Öncek� yeterl�k belgeler�ne �l�şk�n düzenlemeler
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce ÇED yeterl�k belges� alarak faal�yet

gösteren kurum/kuruluş, 5 �nc� madden�n beş�nc�, altıncı ve yed�nc� fıkralarında bel�rt�len şartları bu Tebl�ğ�n yayımı
tar�h�nde v�ze süreler�n�n b�t�m�ne doksan günden az kalmış olması hal�nde v�ze süres� sonuna kadar; v�ze süres�n�n
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b�t�m�ne doksan günden daha fazla süre olması hal�nde, bu Tebl�ğ�n yayımından �t�baren doksan gün �ç�nde sağlamakla
yükümlüdür. Yen� v�ze başvurusunda bu Tebl�ğ hükümler� d�kkate alınır.

(2) ÇED yeterl�k belges�ne sah�p kurum/kuruluş, bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren altmış gün
�çer�s�nde �lg�l� �l müdürlüğüne yer uygunluk yazısı başvurusu yapmakla yükümlüdür. İl müdürlükler� bu Tebl�ğ�n
yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren 180 gün �çer�s�nde yer uygunluk yazısı talepler�n� değerlend�r�r.

(3) ÇED yeterl�k belges� almış kurum/kuruluşun bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�hte hal� hazırda bulunan ceza
puanları bu Tebl�ğ�n yayımlandığı tar�h �t�barıyla b�r defaya mahsus s�l�n�r.

(4) Bu Tebl�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce Yeterl�k Belges� Tebl�ğ�n�n 5 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının
(a), (b), (c) ve (ç) bentler� kapsamında görev almış olan personel�n Tebl�ğ kapsamında kazanılmış hakları saklıdır.

Yürürlük
MADDE 16- (1) Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 17- (1) Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
Ekleri için tıklayınız.
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