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29 Temmuz 2022 CUMA Resmî Gazete Sayı : 31907

YÖNETMELİK

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

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, Çevresel Etk� Değerlend�rmes� (ÇED) sürec�nde uyulacak �dar� ve

tekn�k usul ve esasları düzenlemekt�r.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k;
a) Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Başvuru Dosyası, Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Raporu �le Proje Tanıtım

Dosyasının hang� tür projeler �ç�n �steneceğ� ve �çereceğ� konuları,
b) Çevresel Etk� Değerlend�rmes� sürec�nde uyulacak �dar� ve tekn�k usul ve esasları,
c) Çevresel Etk� Değerlend�rmes� kapsamına g�ren projeler�n başvuru, �nşaat önces�, �nşaat, �şletme ve �şletme

sonrası �zlenmes�, kontrolü ve denetlenmes�n�,
ç) Çevresel Etk� Değerlend�rmes� s�stem�n�n, çevre yönet�m�nde etk�n ve yaygın b�ç�mde uygulanab�lmes� ve

kurumsal yapısının güçlend�r�lmes� �ç�n gerekl� eğ�t�m çalışmalarını,
kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 10 uncu maddes�ne

dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Anons: Gerçekleşt�r�lmes� planlanan projen�n ÇED sürec� hakkında, projeden etk�lenecek veya etk�lenmes�

muhtemel halkın yaşadığı yer/yerlerde, �lg�l� beled�yeler ve muhtarlıklarca yapılan sesl� duyuruyu,
b) Askıda �lan: Gerçekleşt�r�lmes� planlanan projen�n ÇED sürec� hakkında, projeden etk�lenecek veya

etk�lenmes� muhtemel halkın yaşadığı yer/yerlerde, �l müdürlüğü, kaymakamlık veya muhtarlık b�nasında bulunan
askı �lan yerler�nde yapılan yazılı duyuruyu,

c) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
ç) Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlar: Çevresel etk� değerlend�rmes� başvuru dosyası, çevresel etk�

değerlend�rmes� raporu, proje tanıtım dosyası, proje �lerleme raporu hazırlamak ve sunmak �ç�n gerekl� şartları taşıyan
kurum/kuruluşları,

d) Başvuru bedel�: Ek-2’dek� l�stede yer alan projeler�n proje bedel�ne göre, Bakanlıkça bel�rlenm�ş olan ve
başvuru sırasında proje sah�b� veya yetk�l�s� tarafından ödend�ğ�ne da�r �brazı gereken tutarı,

e) 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,

f) Çevresel etk� değerlend�rmes� başvuru dosyası: Ek-3’te yer alan genel format esas alınarak hazırlanan
dosyayı,

g) Çevresel etk� değerlend�rmes� genel formatı: Gerçekleşt�r�lmes� planlanan ve Ek-1’dek� l�stede yer alan
projeler�n özell�kler�n�, yer�n�, olası etk�ler�n� ve öngörülen önlemler� �çeren ve projey� genel boyutları �le tanıtan ÇED
başvuru dosyasının hazırlanması sırasında esas alınacak Ek-3’tek� genel formatı,

ğ) Çevresel etk� değerlend�rmes� gerekl� değ�ld�r kararı: Ek-2’dek� l�stede yer alan çevresel etk�ler� ön
�nceleme ve değerlend�rmeye tab� projeler�n, çevre üzer�ndek� muhtemel olumsuz etk�ler�n�n, alınacak önlemler
sonucunda �lg�l� mer’� mevzuat ve b�l�msel esaslara göre kabul ed�leb�l�r düzeyde olduğunun bel�rlenmes� üzer�ne,
projen�n gerçekleşmes�nde çevre açısından sakınca görülmed�ğ�n� bel�rten Bakanlık kararını,

h) Çevresel etk� değerlend�rmes� gerekl�d�r kararı: Ek-2’dek� l�stede yer alan çevresel etk�ler� ön �nceleme ve
değerlend�rmeye tab� projeler�n, �ncelenmes� ve değerlend�r�lmes� sonucunda çevresel etk� değerlend�rmes� raporu
hazırlanmasının gerekt�ğ�n� bel�rten Bakanlık kararını,

ı) Çevresel etk� değerlend�rmes� �nceleme alanı: Yapılması planlanan projen�n ana ve yardımcı ün�teler�n�n de
�çer�s�nde bulunduğu koord�natlarla sınırlandırılan alanı,

�) Çevresel etk� değerlend�rmes� olumlu kararı: Çevresel etk� değerlend�rmes� raporu hakkında Kom�syon
tarafından yapılan değerlend�rmeler d�kkate alınarak, projen�n çevre üzer�ndek� muhtemel olumsuz etk�ler�n�n,
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alınacak önlemler sonucu �lg�l� mevzuat ve b�l�msel esaslara göre kabul ed�leb�l�r düzeylerde olduğunun bel�rlenmes�
üzer�ne projen�n gerçekleşmes�nde çevre açısından sakınca görülmed�ğ�n� bel�rten Bakanlık kararını,

j) Çevresel etk� değerlend�rmes� olumsuz kararı: Çevresel etk� değerlend�rmes� raporu hakkında Kom�syonca
yapılan değerlend�rmeler d�kkate alınarak, projen�n çevre üzer�ndek� muhtemel olumsuz etk�ler� neden�yle
gerçekleşt�r�lmes�nde çevre açısından sakınca görüldüğünü bel�rten Bakanlık kararını,

k) Çevresel etk� değerlend�rmes� raporu: Ek-1’dek� l�stede 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,

l) Çevresel etk� değerlend�rmes� raporu özel formatı: Çevresel etk� değerlend�rmes� raporunun hazırlanmasında
esas alınmak üzere; Kom�syon tarafından projen�n öneml� çevresel boyutları �le halkın b�lg�lend�r�lmes� ve sürece
katılımı toplantısındak� görüş ve öner�ler göz önüne alınmak suret�yle Ek-3’tek� çevresel etk� değerlend�rmes� genel
formatında bel�rt�len ana başlıklar altında ele alınması gereken konuları tanımlayan formatı,

m) 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�,

n) Çevr�m�ç� ÇED sürec� yönet�m s�stem�: ÇED sürec�ndek� �ş ve �şlemler�n elektron�k ortamda
gerçekleşt�r�leceğ� s�stem�,

o) Duyarlı yöreler: Çevresel etk�lere karşı b�yoloj�k, f�z�ksel, ekonom�k, sosyal ve kültürel n�tel�kl� özell�kler�
�le duyarlı olan veya mevcut k�rl�l�k yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylere ulaştığı bel�rlenen yörelerle,
ülkem�z mevzuatı ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekl� görülen ve Ek-5’te yer alan
alanları,

ö) Denet�m: Gerçekleşt�r�lmes� planlanan projeye da�r "Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Gerekl� Değ�ld�r" veya
"Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Olumlu" kararı alındıktan sonra, �nşaat önces�, �nşaat, �şletme ve �şletme sonrası
dönem�ne �l�şk�n, kararın ver�lmes�ne esas teşk�l eden şartlar doğrultusunda yürütülüp yürütülmed�ğ�n�n tesp�t
ed�lmes�ne yönel�k çalışmaların bütününü,

p) Entegre Proje: Bu Yönetmel�ğe tab� olan, faal�yet konuları veya �şlevler� açısından b�rb�r�ne bağlı ve
tamamlayıcı n�tel�ktek� b�rden fazla faal�yet� kapsayan projeler�,

r) Etk�: Gerçekleşt�r�lmes� planlanan b�r projen�n; hazırlık, �nşaat ve �şletme sırasında ya da �şletme sonrasında,
çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak, kısa veya uzun dönemde, geç�c� ya da kalıcı, olumlu ya da olumsuz
yönde ortaya çıkması olası değ�ş�kl�kler�,

s) Etk� alanı: Gerçekleşt�r�lmes� planlanan b�r projen�n �şletme önces�, �şletme dönem�nde ve �şletme
sonrasında etk�led�ğ� alanı,

ş) Halk: Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşları �le Türk�ye’de �kamet eden yabancıları,
t) Halkın b�lg�lend�r�lmes� ve sürece katılımı: ÇED sürec�n�n başlangıcından sonuna kadar, halkı proje

hakkında b�lg�lend�rmek, projeye �l�şk�n görüş ve öner�ler�n� almak üzere paydaş katılım planında detayları bel�rlenen
her türlü etk�nl�ğ�, (broşür, tanıtıcı f�lm, resm� duyuru, toplantı, b�lg�lend�rme of�s� ve benzer�),

u) İlg�l� halk: Gerçekleşt�r�lmes� planlanan projeden etk�lenen veya etk�lenmes� muhtemel olan halkı,
ü) İl müdürlüğü: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünü,
v) Kapsam dışı: N�tel�ğ�, proses�, türü, üret�m yöntem� vb. �t�bar�yle, bu Yönetmel�kte yer almayan veya bu

Yönetmel�kte yer almasına rağmen Ek-1 ve Ek-2’dek� l�stelerde bel�rlenen eş�k değerler�n altında planlanan projeler�,
y) Kapsam ve özel format bel�rleme: ÇED sürec�ne tab� projeler �ç�n halkın b�lg�lend�r�lmes� ve sürece katılımı

toplantısından sonra format verme aşamasına kadar yapılacak �ş ve �şlemler�,
z) Kom�syon: Proje �ç�n ver�lecek özel formatın kapsamını bel�rlemek ve hazırlanan ÇED raporunu �nceley�p

değerlend�rmek üzere Bakanlık tarafından kurulan Kom�syonu,
aa) Kümülat�f etk� değerlend�rme: Yapılması planlanan projen�n, planlandığı alan �le projeden doğrudan

etk�lenecek alanlar veya kaynaklar üzer�nde oluşturab�leceğ� çevresel r�sk ve etk�ler�n�n; mevcut, planlanan veya proje
�le doğrudan �lg�s� olab�lecek d�ğer faal�yetlerle b�rl�kte bel�rlenmes� ve anal�z ed�lmes�n�,

bb) Mücb�r sebep: ÇED Olumlu/ÇED Gerekl� Değ�ld�r kararı ver�lm�ş olan projeler �ç�n bu Yönetmel�kte
tanımlanmış olan karar geçerl�k süres� �çer�s�nde yatırıma başlanılmasına doğrudan engel teşk�l edecek; doğal afet,
olağanüstü hal, �dar� yargı kararları (projen�n tamamının yapılmasını etk�leyecek şek�lde yürütmen�n
durdurulması/�ptal kararı varsa) g�b� dıştan gelen f��l� b�r durumu,

cc) Özel format bedel�: Ek-1’dek� l�stede yer alan projeler�n proje bedel�ne göre, Bakanlıkça bel�rlenm�ş olan
ve ÇED raporu özel formatı ver�leb�lmes� �ç�n proje sah�b� veya yetk�l�s� tarafından ödend�ğ�ne da�r �brazı gereken
tutarı,

çç) Paydaş katılım planı: Planlanan projen�n tüm aşamalarında, projeden etk�leneb�lecek veya projey�
etk�leyeb�lecek ya da proje �le �lg�s� olab�lecek tüzel/gerçek k�ş�lerle (paydaşlarla) ne şek�lde, hang� yöntemler ve
araçlar kullanılarak �let�ş�m kurulacağının ve b�lg�lend�rme yapılacağının açıklandığı planı,

dd) Proje: Gerçekleşt�r�lmes� planlanan yatırımı,
ee) Proje bedel�: Proje kapsamında, f��l� olarak sahada yapılacak ün�teler�n/tes�sler�n asgar� yatırım tutarını

(Araz� ed�n�m�, saha düzenlemes�, b�na-�nşaat g�derler�, mak�ne-ek�pman �le teçh�zat g�derler�, kurulum mal�yetler� ve
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benzer�),
ff) Proje �lerleme raporu: ÇED 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,
gg) Proje sah�b�: Projey� gerçekleşt�recek gerçek veya tüzel k�ş�y�,
ğğ) Proje tanıtım dosyası: Çevresel etk�ler� ön �nceleme ve değerlend�rmeye tab� projeler �ç�n Ek-4’te yer alan

genel format esas alınarak hazırlanan dosyayı,
hh) Yatırıma başlama: Yapılması planlanan proje �ç�n alınmış olan ÇED Olumlu/ÇED Gerekl� Değ�ld�r kararı

sonrasında, karara konu projede yer alan ana veya yardımcı ün�teler�n�n, mer’� mevzuat kapsamında gerekl� �z�nler�
alındıktan sonra �nşa faal�yetler�ne başlanılmasını veya üret�me geç�lmes�n�,

ıı) Yatırım sürec� �zleme: Gerçekleşt�r�lmes� planlanan projeye da�r "Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Olumlu"
kararı alındıktan sonra, proje �lerleme raporuna göre yapılan değerlend�rmeler�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Yetk�
MADDE 5- (1) Bu Yönetmel�ğe tab� projeler hakkında "ÇED Olumlu", "ÇED Olumsuz", "ÇED Gerekl�d�r"

veya "ÇED Gerekl� Değ�ld�r" kararlarını verme yetk�s� Bakanlığa a�tt�r. Ancak Bakanlık gerekl� gördüğü durumlarda
"ÇED Gerekl�d�r" veya "ÇED Gerekl� Değ�ld�r" kararının ver�lmes� konusundak� yetk�s�n�, sınırlarını bel�rleyerek �l
müdürlüğüne devredeb�l�r.

(2) Bu Yönetmel�k hükümler�ne göre karar (ÇED Olumlu/ÇED Gerekl� Değ�ld�r) tes�s ed�lmeden önce;
a) Projen�n gerçekleşt�r�lmes�n�n �lg�l� mevzuat bakımından uygun olmadığının tesp�t� hal�nde, ÇED sürec�

aşamasına bakılmaksızın sonlandırılır. ÇED sürec�n�n sonlandırıldığı Bakanlık ve �l müdürlüğü �nternet sayfasından
�lan ed�l�r.

b) Proje sah�b� veya yetk�l� tems�lc�s�n�n talep etmes� hal�nde ÇED sürec�, aşamasına bakılmaksızın
sonlandırılır. ÇED sürec�n�n sonlandırıldığı Bakanlık ve �l müdürlüğü tarafından �nternet sayfasından �lan ed�l�r.

Çevresel etk� değerlend�rmes� başvuru dosyası, çevresel etk� değerlend�rmes� raporu veya proje tanıtım
dosyası hazırlama yükümlülüğü

MADDE 6- (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� b�r projey� gerçekleşt�rmey� planlayan gerçek veya tüzel k�ş�ler;
Çevresel Etk� Değerlend�rmes�ne tab� projeler� �ç�n; ÇED Başvuru Dosyasını ve ÇED Raporunu, Çevresel Etk�ler� Ön
İnceleme ve Değerlend�rmeye Tab� Projeler� �ç�n de Proje Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş
kurum/kuruluşlara hazırlatmak, �lg�l� makama sunulmasını sağlamak ve proje kapsamında verd�kler� taahhütlere
uymakla yükümlüdürler.

(2) Kamu kurum/kuruluşları, bu Yönetmel�k hükümler�n�n yer�ne get�r�lmes� sürec�nde proje sah�pler�n�n veya
Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşların �steyeceğ� konuya �l�şk�n her türlü b�lg�, doküman ve görüşü
vermekle yükümlüdürler.

(3) Bu Yönetmel�ğe tab� projeler �ç�n "Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Olumlu" kararı veya "Çevresel Etk�
Değerlend�rmes� Gerekl� Değ�ld�r" kararı alınmadıkça bu projelerle �lg�l� teşv�k, onay, �z�n, yapı ve kullanım ruhsatı
ver�lemez, proje �ç�n yatırıma başlanamaz ve �hale ed�lemez. Ancak bu durum söz konusu teşv�k, onay, �z�n ve ruhsat
süreçler�ne başvurulmasına engel teşk�l etmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çevresel Etk� Değerlend�rmes� Yöntem�

Çevresel etk� değerlend�rmes� uygulanacak projeler
MADDE 7- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) Ek-1’dek� l�stede yer alan projelere,
b) "ÇED Gerekl�d�r" kararı ver�len projelere,
c) Kapsam dışı değerlend�r�len veya kanunen muaf�yet� bulunan projelere �l�şk�n kapas�te artırımı ve/veya alan

gen�şlet�lmes�n�n planlanması hal�nde, mevcut proje kapas�tes� ve kapas�te artışları toplamı �le b�rl�kte projen�n yen�
kapas�tes�n�n Ek-1’dek� l�stede yer aldığı projelere,

ÇED raporu hazırlanması zorunludur.
Çevresel etk� değerlend�rmes� sürec�n�n başlatılması ve kom�syonun kuruluşu
MADDE 8- (1) 7 nc� maddede tanımlanmış projeler �le �lg�l� olarak; proje sah�b� tarafından vekâleten

yetk�lend�r�len ve Bakanlıkça ver�lm�ş yeterl�k belges� bulunan kurum/kuruluşlar, Ek-3’te yer alan ÇED genel formatı
esas alınarak hazırlanmış ÇED başvuru dosyasını Bakanlığa sunar.

(2) Bakanlık, başvuru dosyasındak� b�lg� ve belgeler� genel formata uygunluk bakımından �nceler. Bu �şlemler
5 �ş günü �ç�nde tamamlanır. Ek-3’te yer alan ÇED genel formatına uygun hazırlanmadığı anlaşılan ÇED başvuru
dosyası, eks�kl�kler� tamamlanmak üzere �ade ed�l�r. İade ed�len ÇED başvuru dosyası 1 ay �ç�nde yen�den sunulmazsa
ÇED sürec� sonlandırılır.
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(3) İnceleme sonucunda, başvuru dosyasının Ek-3’te yer alan genel formata uygun hazırlandığına karar
ver�lmes� hal�nde, Bakanlık tarafından başvuru dosyasındak� b�lg�ler d�kkate alınarak, �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları
�le Bakanlık yetk�l�ler�nden oluşan b�r Kom�syon kurulur. ÇED sürec� �çer�s�nde gerek görülmes� hal�nde kom�syona
üye ekleneb�l�r veya çıkarılab�l�r.

(4) Proje �le �lg�l� olarak başvurunun yapıldığı, ÇED sürec�n�n başladığı, ÇED başvuru dosyasının halkın
görüşüne açıldığı ve ÇED sürec� tamamlanana kadar projeye �l�şk�n görüş ve öner�ler�n �l müdürlüğüne veya
Bakanlığa ver�leb�leceğ�ne da�r duyuru, Bakanlık ve �l müdürlüğü �nternet sayfasında �lan ed�l�r. Ayrıca askıda �lan,
anons ve benzer� şek�lde de halka duyurulab�l�r.

(5) Bakanlık, halkın b�lg�lend�r�lmes� ve sürece katılımı amacıyla yapılacak toplantının tar�h�n� ve ÇED raporu
özel formatının bel�rlenmes� �ç�n görüş ver�lmes� gereken n�ha� tar�h� bel�rten b�r yazıyı kom�syon üyeler�ne gönder�r.
Ek-3’te yer alan genel format doğrultusunda hazırlanmış ÇED başvuru dosyası Kom�syon üyeler�ne gönder�l�r.

(6) Bakanlık, gerekl� gördüğü hallerde, projen�n konusu, türü ve proje �ç�n bel�rlenen yer�n özell�kler�n� de
d�kkate alarak; ün�vers�teler, enst�tüler, araştırma ve uzman kuruluşları, meslek odaları, send�kalar, b�rl�kler, s�v�l
toplum örgütler�n� de kom�syona dâh�l edeb�l�r ve toplantılarına üye olarak çağırab�l�r.

(7) Kom�syonda kurum ve kuruluş tems�lc�s� olarak görev yapan üyeler�n, yeterl� meslek� b�lg� ve deney�me
sah�p olmaları ve tems�l ett�kler� kurum/kuruluşların görev alanlarıyla sınırlı olmak üzere görüş vermeye yetk�l�
kılınmış olmaları esastır.

Halkın b�lg�lend�r�lmes� ve sürece katılımı toplantısı
MADDE 9- (1) Halkı yatırım hakkında b�lg�lend�rmek, projeye �l�şk�n görüş ve öner�ler�n� almak üzere;

Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlar ve proje sah�b�n�n katılımı �le Bakanlıkça bel�rlenen tar�hte, projeden en
çok etk�lenmes� beklenen �lg�l� halkın kolaylıkla ulaşab�leceğ� �l müdürlüğü tarafından bel�rlenen merkez� b�r yer ve
saatte halkın b�lg�lend�r�lmes� ve sürece katılımı toplantısı düzenlen�r.

(2) Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlar toplantı tar�h�n�, saat�n�, yer�n� ve konusunu bel�rten b�r
�lanı; projen�n gerçekleşt�r�leceğ� yörede yayımlanan yerel sürel� yayın �le b�rl�kte yaygın sürel� yayın olarak
tanımlanan b�r gazetede toplantı tar�h�nden en az 10 takv�m günü önce yayımlatır.

(3) Halkın b�lg�lend�r�lmes� ve sürece katılımı toplantısı, �l müdürünün veya görevlend�receğ� b�r yetk�l�n�n
başkanlığında yapılır. Toplantıda halkın; proje hakkında b�lg�lend�r�lmes�, görüş, öner� ve sorularının alınması sağlanır.
Halk tarafından d�le get�r�len görüş, öner� ve �t�razlar toplantı hakkında düzenlenecek tutanakta bel�rt�l�r. Toplantı
başkanı, katılımcılardan görüşler�n� yazılı olarak vermeler�n� �steyeb�l�r. Toplantı tutanağı, b�r suret� �l müdürlüğünde
kalmak üzere Bakanlığa gönder�l�r.

(4) Kom�syon üyeler�, özel format bel�rleme önces�nde, projen�n planlandığı alanı �nceleyeb�l�r, b�ld�r�len
tar�hte düzenlenecek halkın b�lg�lend�r�lmes� ve sürece katılımı toplantısına katılab�l�rler.

(5) Halkı, proje ve etk�ler� hakkında b�lg�lend�rmek, halkın projeye �l�şk�n görüş ve öner�ler�n� almak üzere,
Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlar tarafından paydaş katılım planı (PKP) hazırlanır. Hazırlanan paydaş
katılım planı ÇED başvuru dosyası ek�nde sunulur. Bakanlık gerekl� gördüğü durumlarda, yeterl�k ver�lm�ş
kurum/kuruluşlardan halkın b�lg�lend�r�lmes�ne yönel�k olarak ÇED sürec� boyunca; b�lg�lend�r�c� broşür dağıtılması,
anket, sem�ner g�b� çalışmalar yapılması veya proje �le �lg�l� �nternet s�tes� hazırlanarak b�lg� paylaşılması g�b� �lave
çalışmalar yapmasını da �steyeb�l�r. Ayrıca Bakanlık tarafından talep ed�lmes� hal�nde ÇED sürec� �çer�s�nde bu plan
güncellen�r.

Çevresel etk� değerlend�rmes� raporu özel formatının bel�rlenmes�
MADDE 10- (1) Kom�syon üyes� kurum/kuruluşların görüş ve öner�ler� �le halktan gelen görüş ve öner�ler

doğrultusunda Bakanlıkça ÇED raporu özel formatı hazırlanır.
(2) ÇED raporu özel formatı, özel format bedel�n�n ödenmes� mukab�l�nde ver�l�r. Özel format bedel�, format

�ç�n Bakanlık tarafından kom�syon üyeler�ne yazılı olarak b�ld�r�len son görüş verme tar�h�nden �t�baren 1 ay �çer�s�nde
yatırılmaz �se ÇED sürec� sonlandırılır.

(3) Format bedel�n�n yatırılmasından sonra, Bakanlıkça 7 �ş günü �çer�s�nde özel format ver�l�r.
(4) Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlar özel formatın ver�l�ş tar�h�nden �t�baren 12 ay �ç�nde ÇED

raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Talep ed�lmes� durumunda 6 ay ek süre ver�l�r. Bu süre �ç�nde ÇED raporu
sunulmaz �se ÇED sürec� sonlandırılır.

Çevresel etk� değerlend�rmes� raporunun Bakanlığa sunulması
MADDE 11- (1) Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED raporu Bakanlığa

sunulur. ÇED raporunun özel formatına uygunluğu ve bel�rlenen çalışma grubunda yer alması gereken meslek
uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındak� �nceleme Bakanlık tarafından 7 �ş günü �ç�nde sonuçlandırılır.
ÇED raporunun özel formatına uygun olmadığı ve/veya bel�rlenen çalışma grubunca hazırlanmadığının anlaşılması
hal�nde ÇED raporu �ade ed�l�r. İade ed�len ÇED raporunun eks�kl�kler� tamamlanarak 30 takv�m günü �çer�s�nde
Bakanlığa sunulması gerekmekted�r. Süres� �çer�s�nde sunulmaması hal�nde ÇED sürec� sonlandırılır. ÇED raporunun
tamamlanması �ç�n ver�len 30 takv�m günlük süre yetk�l� müşav�r f�rmaların kullanacağı toplam sürey� �fade eder.

(2) Bakanlıkça ver�len özel formata uygun hazırlandığı tesp�t ed�len ÇED raporu hakkında görüşler�n�n
alınması amacıyla, toplantı tar�h�n� ve yer�n� bel�rten b�r yazı �le kom�syon üyeler� �nceleme ve değerlend�rme
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kom�syonu toplantısına davet ed�l�r. Bakanlığa sunulan ÇED raporu, kom�syon üyeler�ne gönder�l�r.
(3) Proje �le �lg�l� �nceleme değerlend�rme sürec�n�n başladığı ve ÇED raporunun halkın görüşüne açıldığı,

Bakanlık ve �l müdürlüğü tarafından �nternet sayfasından �lan ed�l�r. Ayrıca askıda �lan veya anons yoluyla da halka
duyurulur.

(4) İlg�l�ler, ÇED raporunu �lan ed�lmes�nden �t�baren rapor hakkında görüş ve öner�ler�n� Bakanlığa veya �l
müdürlüğüne b�ld�reb�l�rler. İl müdürlüğüne b�ld�r�len görüşler Bakanlığa �let�l�r. Bu görüşler kom�syon tarafından
d�kkate alınır ve Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlar tarafından son şekl� ver�len ÇED raporuna yansıtılır.

Kom�syonun çalışma usulü ve çevresel etk� değerlend�rmes� raporunun �ncelenmes�
MADDE 12- (1) İnceleme ve Değerlend�rme Kom�syonu, toplantı günü ve saat�ne kadar görüşünü yazılı

olarak b�ld�ren üyeler dâh�l salt çoğunluk �le toplanır. Kom�syon üyeler�, tems�l ett�kler� kurum/kuruluşu �lg�lend�ren
konulardak� yetk�, görev ve sorumlulukları çerçeves�nde görevlend�r�l�rler ve kurum/kuruluşları adına görüş b�ld�r�rler.
Kom�syon başkanı toplantıda üyelerden görüşler�n� yazılı olarak vermeler�n� �steyeb�l�r. Yazılı görüş veren
kurum/kuruluş tems�lc�ler�n�n sonrak� toplantılara katılmamaya �l�şk�n �stemler� Kom�syon başkanınca değerlend�r�l�r.

(2) İnceleme değerlend�rme toplantı tar�h�nden �t�baren 30 takv�m günü �çer�s�nde görüş b�ld�rmeyen
kurum/kuruluşun görüşü olumlu kabul ed�l�r. Görüş b�ld�rmek �ç�n �lave süreye �ht�yaç duyulması hal�nde talep �lg�l�
kom�syon üyes� tarafından yazılı olarak Bakanlığa �let�l�r. Kurum/kuruluşların �lave süre talepler� Bakanlık tarafından
d�kkate alınır.

(3) Proje sah�b� �le Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlar, kom�syon üyeler�n� b�lg�lend�rmek �ç�n
toplantıda hazır bulunurlar. Gerekl� hallerde kom�syon toplantıları elektron�k ortamda v�deo konferans ve benzer�
yöntemle de yapılab�l�r. Toplantının düzenlenme şekl� kom�syon üyeler�ne gönder�len davet yazısında bel�rt�l�r.

(4) Kom�syon, Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlardan proje �le �lg�l� gen�ş kapsamlı b�lg�
vermes�n�, araç gereç sağlamasını, konusu �t�barıyla Bakanlıkça ya da Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş özel veya kamuya
a�t kurum/kuruluşların laboratuvarlarınca anal�z, deney ve ölçümler yapmasını veya yaptırmasını �steyeb�l�r.

(5) Su, toprak ve benzer� anal�zlerde, tartışmalı durum olması hal�nde şah�t numuneye başvurulab�l�r. Bu
�şlemler�n sonuçlarını Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlar Bakanlığa sunmakla yükümlüdürler.

(6) Kom�syon gerekl� görürse, görevlend�receğ� üyeler� aracılığı �le projen�n gerçekleşt�r�lmes� planlanan
yerde ve benzer tes�slerde �nceleme yapab�l�r.

(7) ÇED raporunda öneml� eks�kl�k ve yanlışların görülmes� durumunda Kom�syon, bunların g�der�lmes�n�
Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlardan veya �lg�l� kurumlardan �ster. Bu durumda, �nceleme ve
değerlend�rme sürec� durdurulur. Eks�kl�kler tamamlanmadan veya gerekl� düzeltmeler yapılmadan Kom�syon
çalışmalarına devam ed�lmez.

(8) Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlar sürec� durdurulan projelerde 12 ay �çer�s�nde eks�kl�kler�
tamamlamak veya gerekl� düzeltmeler� yapmakla yükümlüdür. Gerekçeler� bel�rt�lerek talep ed�lmes� durumunda en
fazla 6 ay ek süre ver�l�r. Bu süreler �ç�nde ÇED raporu sunulmaz �se ÇED sürec� sonlandırılır.

(9) Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşların ÇED raporunda gerekl� görülen düzeltmeler� yapıp
yen�den Bakanlığa sunmasından sonra; Kom�syon toplantıya çağırılır. Toplantının yapılması �le b�rl�kte �nceleme ve
değerlend�rme sürec� kaldığı yerden �şlemeye başlar.

(10) B�r�nc� toplantıda ÇED sürec� durdurulmuş olan ve dokuzuncu fıkradak� şartları sağlayarak sürec� kaldığı
yerden tekrar başlatılan projelerde;

a) ÇED raporu �çer�s�nde yapılan düzeltmen�n Kom�syonun �k�nc� toplantısında yeterl� bulunmaması hal�nde
süreç durdurma �şlem� 1 kez daha yapılab�l�r. İk�nc� süreç durdurma �şlem�nden sonra eks�kl�kler� tamamlanmış ÇED
raporunun 3 ay �çer�s�nde Bakanlığa sunulması gerekmekted�r. Sunulmaması hal�nde ÇED sürec� sonlandırılır.

b) İk�nc� süreç durdurma �şlem�nden sonra (a) bend�nde ver�len sürede ÇED raporunun Bakanlığa sunulması
hal�nde, �sten�len çalışmaların yapılıp yapılmadığının tesp�t� �ç�n son kez (üçüncü kez) kom�syon üyeler� toplantıya
çağrılır. Bu durumda yapılacak kom�syon toplantısında raporda yapılan düzeltmeler�n yeterl� bulunması hal�nde ÇED
raporuna son şekl� ver�l�r. Yeterl� bulunmaması hal�nde yen� b�r kom�syon toplantısı yapılmayacağı tutanak altına
alınır ve ÇED sürec� sonlandırılır.

(11) Kom�syon tarafından, �nceleme ve değerlend�rme toplantıları sırasında;
a) ÇED Raporu ve ekler�n�n yeterl� ve uygun olup olmadığına,
b) Yapılan �ncelemeler�n, hesaplamaların ve değerlend�rmeler�n yeterl� düzeyde ver�, b�lg� ve belgeye

dayandırılıp dayandırılmadığına,
c) Projen�n çevreye olab�lecek etk�ler�n�n kapsamlı b�r şek�lde �ncelen�p �ncelenmed�ğ�ne,
ç) Çevreye olab�lecek olumsuz etk�ler�n g�der�lmes� �ç�n gerekl� önlemler�n yer alınıp alınmadığına,
d) Halktan gelen görüş ve öner�lere çözüm get�r�l�p get�r�lmed�ğ�ne,
�l�şk�n �nceleme ve değerlend�rmeler yapılır.
(12) F�z�k� ortamda katılım �le gerçekleşt�r�len toplantılarda, toplantı sonucunu bel�rten tutanak Bakanlık

tarafından düzenlen�r ve kom�syon üyeler� tarafından �mza altına alınır. Toplantının v�deo konferans ve benzer�
yöntemler �le elektron�k ortamda yapılması hal�nde �se; yazılı görüş b�ld�ren veya uzaktan er�ş�m �le katılım sağlayan
kurum/kuruluşları ve toplantı sonucunu bel�rten tutanak Bakanlık tarafından düzenlen�r.
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Kom�syon tarafından �ncelenerek son şekl� ver�len çevresel etk� değerlend�rmes� raporu ve �lg�l�
dokümanların Bakanlığa sunulması

MADDE 13- (1) Kom�syon tarafından �ncelenerek son şekl� ver�len ÇED raporu, Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş
kurum/kuruluşlar tarafından �nceleme ve değerlend�rme toplantılarının sona erd�r�lmes�nden sonrak� 10 takv�m günü
�ç�nde Bakanlığa sunulur. Sunulan raporda eks�kl�k tesp�t ed�lmes� durumunda rapor �ade ed�l�r. İade ed�len rapordak�
eks�kl�kler�n �ade tar�h�nden �t�baren 90 takv�m günü �çer�s�nde tamamlanmaması hal�nde ÇED sürec� sonlandırılır.
Son şekl� ver�len ÇED raporunun tamamlanması �ç�n ver�len 90 takv�m günlük süre yetk�l� müşav�r f�rmaların
kullanacağı toplam sürey� �fade eder.

Çevresel etk� değerlend�rmes� olumlu veya çevresel etk� değerlend�rmes� olumsuz kararı
MADDE 14- (1) Kom�syon tarafından �ncelenerek son şekl� ver�len ÇED raporu, halkın görüş ve öner�ler�n�

almak üzere, Bakanlık ve/veya �l müdürlüğü tarafından askıda �lan ve �nternet aracılığı �le 10 takv�m günü görüşe
açılır. Bakanlıkça proje �le �lg�l� karar alma sürec�nde bu görüşler de değerlend�r�l�r. Bakanlık halktan gelen görüşler
doğrultusunda, rapor �çer�ğ�nde gerekl� eks�kl�kler�n tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Kom�syonun
yen�den toplanmasını �steyeb�l�r. N�ha� ÇED raporu ve ekler�n�n proje sah�b�n�n taahhüdü altında olduğunu bel�rten
taahhüt yazısı ve taahhüdü �mzalayan yetk�l�n�n noter onaylı �mza s�rküler� �le t�car� s�c�l gazetes� 5 �ş günü �çer�s�nde
Bakanlığa sunulur. Kamu kurum/kuruluşlarından noter onaylı �mza s�rküler� �le t�car� s�c�l gazetes� �stenmez.

(2) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len belgeler, süres� �çer�s�nde gerekçes� bel�rt�lmeden sunulmaz �se projen�n ÇED
sürec� sonlandırılır.

(3) Bakanlık, Kom�syon çalışmalarını ve halkın görüşler�n� d�kkate alarak proje �ç�n "ÇED Olumlu" ya da
"ÇED Olumsuz" kararı ver�r. Ver�len karar görüşü alınan kom�syon üyes� kurum/kuruluşlara, proje sah�b�ne ve
Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlara b�ld�r�l�r.

(4) Proje �ç�n ver�len "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı, karar tar�h�nden �t�baren Bakanlık ve �l
müdürlüğü �nternet s�tes�nde süres�z, askıda 30 takv�m günü �lan ed�lerek halka duyurulur.

(5) "ÇED Olumlu" kararı ver�len proje �ç�n 5 yıl �ç�nde mücb�r sebep bulunmaksızın yatırıma başlanmaması
durumunda "ÇED Olumlu" kararı geçers�z sayılır.

(6) Yatırıma başlanılmamış olan projeler �ç�n ver�len ÇED Olumlu kararları, proje sah�b�n�n taleb� ve taleb�n
Bakanlık tarafından uygun görülmes� hal�nde geçers�z sayılır. Bu şek�lde geçers�z sayılan kararlar Bakanlık ve �l
müdürlüğü tarafından �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ön İnceleme ve Değerlend�rme Yöntem�

Çevresel etk�ler� ön �nceleme ve değerlend�rmeye tab� projeler
MADDE 15- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) Ek-2’dek� l�stede yer alan projeler,
b) Kapsam dışı değerlend�r�len veya kanunen muaf�yet� bulunan projelere �l�şk�n kapas�te artırımı ve/veya

gen�şlet�lmes�n�n planlanması hal�nde, mevcut proje kapas�tes� ve kapas�te artışları toplamı �le b�rl�kte projen�n yen�
kapas�tes� Ek-2’dek� l�stede bel�rt�len projeler,

�ç�n proje tanıtım dosyası hazırlanması zorunludur.
Başvuru ve �nceleme
MADDE 16- (1) 15 �nc� maddede tanımlanmış projeler�n çevresel etk�ler�n�n �ncelenmes� amacıyla, proje

sah�b� tarafından vekâleten yetk�lend�r�len ve Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş olan kurum/kuruluşlar tarafından; Ek-4’te
yer alan formata göre proje tanıtım dosyası hazırlanır. Hazırlanan proje tanıtım dosyası, proje tanıtım dosyasında ve
ekler�nde yer alan b�lg� ve belgeler�n doğru olduğunu bel�rt�r proje sah�b�nce onaylı taahhüt yazısı �le başvuru
bedel�n�n ödend�ğ�ne da�r dekontla b�rl�kte Bakanlığa sunulur.

(2) Bakanlık, proje �ç�n hazırlanan proje tanıtım dosyasını Ek-4’te yer alan format çerçeves�nde 5 �ş günü
�ç�nde �nceler. Formata uygun hazırlanmadığı tesp�t ed�len proje tanıtım dosyası, tamamlanmak üzere �ade ed�l�r.
Eks�kl�kler� tamamlanan dosya 15 takv�m günü �ç�nde yen�den Bakanlığa sunulur. Sunulmaması durumunda ÇED
sürec� sonlandırılır. Formata uygun hazırlandığı tesp�t ed�len proje tanıtım dosyasına konu proje �le �lg�l� ÇED
�nceleme değerlend�rme sürec� başlatılır.

(3) Formata uygun hazırlandığı tesp�t ed�len ve ÇED �nceleme ve değerlend�rme sürec� başlatılan projelerde;
a) Kurum/kuruluş görüşü alınmasına ve toplantı düzenlenmes�ne gerek duyulmaması, hazırlanan dosyanın

yeterl� bulunması ve benzer� durumlarda, Bakanlık tarafından 15 �ş günü �ç�nde ÇED �nceleme ve değerlend�rme
sürec� tamamlanarak karar aşamasına geç�l�r.

b) Bakanlık tarafından gerekl� görülmes� hal�nde, dosyadak� b�lg�ler d�kkate alınarak �lg�l�
kurum/kuruluşlardan yazılı görüş �steneb�l�r veya �lg�l� kurum/kuruluşlarla toplantı düzenleneb�l�r. Yazılı görüş
�sten�lmes� hal�nde görüş talep yazı tar�h�nden �t�baren, toplantı düzenlenmes� hal�nde �se toplantı tar�h�nden �t�baren
30 takv�m günü �çer�s�nde görüş b�ld�rmeyen kurum/kuruluşun görüşü olumlu kabul ed�l�r. Görüş b�ld�rmek �ç�n �lave
süreye �ht�yaç duyulması hal�nde talep �lg�l� kom�syon üyes� tarafından yazılı olarak Bakanlığa �let�l�r.
Kurum/kuruluşların �lave süre talepler� Bakanlık tarafından d�kkate alınır.
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c) Bakanlıkça gerekl� görülmes� hal�nde yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlardan proje �le �lg�l� gen�ş kapsamlı
b�lg� vermes�, araç gereç sağlaması, anal�z, deney ve ölçümler yapması veya yaptırması �steneb�l�r.

(4) Bakanlıkça; dosyada tesp�t ed�len eks�kl�kler veya yer alması gereken b�lg�/belgeler �le alınmış olan
kurum/kuruluş görüşler�, yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşa yazılı olarak �let�l�r. Bakanlıkça �let�len görüşler
doğrultusunda yeterl�k sah�b� kurum/kuruluş tarafından hazırlanan proje tanıtım dosyası 6 ay �ç�nde Bakanlığa sunulur.
Bu süre �çer�s�nde proje tanıtım dosyası sunulmazsa ÇED sürec� sonlandırılır.

(5) Eks�kl�k b�ld�r�m� Bakanlık tarafından en çok 3 kez yapılab�l�r. İade ed�len proje tanıtım dosyası süres�
�çer�s�nde sunulmaz veya yapılan düzeltme yeterl� görülmezse ÇED sürec� sonlandırılır. Eks�kl�k b�ld�r�len proje
tanıtım dosyasının tamamlanması �ç�n ver�len 6 aylık süre yetk�l� müşav�r f�rmaların kullanacağı toplam sürey� �fade
eder.

(6) Proje tanıtım dosyasının, bel�rt�len süre �ç�nde sunulması ve b�lg�/belgeler�n yeterl� bulunması hal�nde
karar aşamasına geç�l�r.

Çevresel etk� değerlend�rmes� gerekl�d�r veya çevresel etk� değerlend�rmes� gerekl� değ�ld�r kararı
MADDE 17- (1) Bakanlık �nceleme değerlend�rme sürec� tamamlanarak karar aşamasına geç�len proje

hakkında 5 �ş günü �ç�nde "ÇED Gerekl�d�r" veya "ÇED Gerekl� Değ�ld�r" kararını ver�r. Ver�len karar �l müdürlüğüne,
görüş alınan kurum/kuruluşlara, proje sah�b�ne ve Bakanlıkça yeterl�k ver�lm�ş kurum/kuruluşlara b�ld�r�l�r. Bu karar �l
müdürlüğü tarafından �nternet s�tes�nde süres�z ve askıda 30 takv�m günü �lan ed�lerek halka duyurulur.

(2) “ÇED Gerekl� Değ�ld�r” kararı ver�len proje �ç�n 5 yıl �ç�nde mücb�r sebep bulunmaksızın yatırıma
başlanmaması durumunda “ÇED Gerekl� Değ�ld�r” kararı geçers�z sayılır.

(3) Yatırıma başlanılmamış olan projeler �ç�n ver�len “ÇED Gerekl� Değ�ld�r” kararları, proje sah�b�n�n taleb�
ve taleb�n Bakanlık tarafından uygun görülmes� hal�nde geçers�z sayılır. Bu şek�lde geçers�z sayılan kararlar Bakanlık
ve �l müdürlüğü tarafından �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

(4) “ÇED Gerekl�d�r” kararı ver�len projeler �ç�n ÇED başvuru dosyası hazırlanarak Bakanlığa başvuru
yapılması gerekmekted�r. Ancak, “ÇED Gerekl�d�r” kararına esas şartların değ�şmes� hal�nde, 15 �nc� madde
hükümler�ne göre yen�den başvuru yapılab�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
İzleme ve Denet�m

Yatırımın �zlenmes� ve denet�m�
MADDE 18- (1) Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekl� Değ�ld�r" kararı ver�len projelerle �lg�l�

olarak, “ÇED Olumlu” kararına esas n�ha� ÇED raporunda veya “ÇED Gerekl� Değ�ld�r” kararına esas proje tanıtım
dosyasında taahhüt ed�len hususların yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� �zler, kontrol eder ve denetler. Bakanlık, proje
�lerleme raporlarında bel�rt�len �ş ve �şlemler�n doğruluğunu kontrol eder.

(2) Bakanlık b�r�nc� fıkradak� görevler� yer�ne get�r�rken gerekl� görmes� durumunda �lg�l� kurum/kuruluşlarla
�şb�rl�ğ� yapar.

(3) Proje sah�b� "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekl� Değ�ld�r" kararını aldıktan sonra, projede planlanan bu
Yönetmel�ğe tab� değ�ş�kl�kler� Bakanlığa veya �lg�l� �l müdürlüğüne b�ld�rmekle yükümlüdür.

(4) “ÇED Olumlu” kararı ver�len projeler�n proje sah�b�; kom�syonca bel�rlenen per�yotlarda yatırımda
kayded�len gel�şmeler� �çeren proje �lerleme raporunu, Bakanlıkça yeterl�k ver�len ve söz konusu projen�n ÇED
raporunun hazırlanmasında görev almayan kurum/kuruluşlara hazırlatarak elektron�k s�steme yüklemek ve Bakanlık
denet�mler�nde sunmakla yükümlüdür. Yükümlülüğün yer�ne get�r�lmes�ne yönel�k yöntem Bakanlıkça bel�rlen�r.

Bu Yönetmel�ğe aykırı uygulamaların durdurulması
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�k kapsamındak� projelerde;
a) “ÇED Olumlu” kararı alınmadan başlanan faal�yetler Bakanlıkça veya Bakanlığın yazılı tal�matı �le

doğrudan �l müdürlüğü tarafından, “ÇED Gerekl� Değ�ld�r” kararı alınmadan başlanan faal�yetler �se mahall�n en
büyük mülk� am�r� tarafından süre ver�lmeks�z�n durdurulur. "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekl� Değ�ld�r" kararı
alınmadıkça yatırıma �l�şk�n durdurma kararı kaldırılmaz. “ÇED Olumlu" ya da "ÇED Gerekl� Değ�ld�r" kararı
alınmaz �se, yatırımcı faal�yet alanını esk� hal�ne get�rmekle yükümlüdür. 2872 sayılı Çevre Kanununun �lg�l�
hükümler�ne göre �şlem tes�s ed�l�r.

b) “ÇED Olumlu” kararı ya da “ÇED Gerekl� Değ�ld�r” kararı ver�ld�kten sonra, proje sah�b� tarafından n�ha�
ÇED raporu veya proje tanıtım dosyasında taahhüt ed�len hususlara uyulmadığının tesp�t ed�lmes� durumunda söz
konusu taahhütlere uyulması �ç�n projeyle �lg�l� Bakanlıkça/�l müdürlüğünce b�r defaya mahsus olmak üzere ve b�r yılı
aşmamak üzere süre ver�leb�l�r. Bu süre sonunda taahhüt ed�len hususlara uyulmaz �se yatırım durdurulur.
Yükümlülükler yer�ne get�r�lmed�kçe durdurma kararı kaldırılmaz. Bu konuda 2872 sayılı Kanunun �lg�l� hükümler�ne
göre �şlem tes�s ed�l�r.

ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Kapas�te artışları



29.07.2022 07:55 29 Temmuz 2022 CUMA

https://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2022/07/20220729-2.htm 8/9

MADDE 20- (1) "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekl� Değ�ld�r" kararı bulunan ve eş�k değer� olan projelerde
yapılacak kapas�te artışı ve/veya alan gen�şlet�lmes�n�n planlanması durumunda, her b�r kapas�te artışı m�ktarının
mevcut proje kapas�tes� �le toplanması ve bu toplamın;

a) Ek-1’dek� l�stede yer alan eş�k değer ve üzer�nde kalması durumunda, 8 �nc� madde kapsamında başvuru
yapılması gerekmekted�r.

b) Ek-2’dek� l�stede yer alan eş�k değer ve üzer�nde kalması durumunda, 16 ncı madde kapsamında başvuru
yapılması gerekmekted�r.

(2) “ÇED Olumlu” veya “ÇED Gerekl� Değ�ld�r” kararı bulunan projelerde kapas�te artışı ve/veya
gen�şlet�lmes�n�n planlanması hal�nde, planlanan projen�n etk�ler�, mevcut karara esas çevresel etk�ler �le b�rl�kte
kümülat�f olarak değerlend�r�l�r.

Proje sah�b�n�n değ�şmes� ve projen�n devr�
MADDE 21- (1) Proje sah�b�n�n herhang� b�r nedenle değ�şmes� durumunda; projen�n yen� sah�b�, projen�n

devr�ne konu b�lg� ve belgeler� (noter onaylı dev�r sözleşmes�, tapu sened�, �lg�l� �dares�nce onaylı �cra/�hale sonuç
belgeler� ve benzer�), n�ha� ÇED raporu/proje tanıtım dosyası ve ekler�n�n proje sah�b�n�n taahhüdü altında olduğunu
bel�rten taahhütnames�n� ve taahhüdü �mzalayan yetk�l�n�n noter onaylı �mza s�rküler� �le t�car� s�c�l gazetes�n� 6 ay
�çer�s�nde �lg�l� �l müdürlüğüne sunmakla yükümlüdür.

(2) Dev�r tar�h�nden �t�baren projen�n öncek� sah�b�n�n taahhüt ve yükümlülükler� başka b�r �şleme gerek
kalmaksızın projen�n yen� sah�b� tarafından üstlen�lm�ş sayılır.

(3) Proje sah�b� değ�ş�kl�kler�nde, �lg�l� �l müdürlüğü tarafından proje yer�nde �nceleme yapılması
gerekmekted�r.

Çevresel etk� değerlend�rmes� uygulamalarının güçlend�r�lmes�
MADDE 22- (1) Bakanlık, ÇED uygulamalarına �l�şk�n olarak, gerekt�ğ�nde yerl� ve yabancı

kurum/kuruluşlar �le �şb�rl�ğ� hal�nde her türlü eğ�t�m, plan, program ve proje çalışmaları yapab�l�r; k�tap, k�tapçık,
rehber ve her çeş�t doküman hazırlayab�l�r, sem�ner ve toplantılar düzenleyeb�l�r.

Asker� projeler
MADDE 23- (1) Asker� projelerle �lg�l� ÇED uygulamaları, M�ll� Savunma Bakanlığının veya İç�şler�

Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık tarafından bel�rlen�r.
Olağanüstü durumlar ve özel hükümler
MADDE 24- (1) Aşağıdak� projeler �ç�n uygulanacak ÇED sürec�ne �l�şk�n yöntem Bakanlıkça bel�rlen�r:
a) Afet r�sk� altındak� alanların dönüştürülmes� �şlemler�, doğal afetler sonucu yıkılan, bozulan, tahr�p olan

veya hasar gören herhang� b�r yatırımın bulunduğu yerde kısmen veya tamamen yen�den gerçekleşt�r�lmes� planlanan
projeler �le doğal afet, kaza ve benzer� ac�l durumlarda ortaya çıkan çevre k�rl�l�ğ�n�n önlenmes� �ç�n �ved�l�kle
yapılması gereken projeler.

b) Bu Yönetmel�ğe tab� olmayan veya Ek-2’dek� l�steye tab� olduğu halde proje sah�b�n�n ÇED raporu
hazırlama taleb�n�n Bakanlıkça uygun görüldüğü projeler.

c) Organ�ze sanay� bölgeler�, �ht�sas organ�ze sanay� bölgeler�, endüstr� bölgeler�, serbest bölgeler �le teknoloj�
gel�şt�rme bölgeler�nde kurulması planlanan projeler.

ç) Stratej�k çevresel değerlend�rme yapılan alanlarda kurulması planlanan projeler.
d) Teknoloj� değ�ş�kl�ğ� uygulamak suret�yle, ver�m artırımına, doğal kaynak kullanımını azaltmaya ve/veya

çevre k�rl�l�ğ�n� azaltmaya yönel�k yapılmak �sten�len değ�ş�kl�kler, Ar-Ge çalışmaları veya protot�p üret�m yapan
projeler.

e) Ek-1 veya Ek-2’dek� l�stelerde olup, eş�k değer� olmayan projelerde yapılacak her türlü değ�ş�kl�ğ� �çeren
projeler.

Entegre projeler
MADDE 25- (1) Bu Yönetmel�ğe tab� b�rden fazla projey� kapsayan entegre b�r projen�n planlanması hal�nde,

Bakanlıkça entegre proje �ç�n tek b�r ÇED başvuru dosyası/proje tanıtım dosyası hazırlanması �sten�r.
Yeterl�k belges�
MADDE 26- (1) Proje tanıtım dosyası, ÇED başvuru dosyası, ÇED raporu ve proje �lerleme raporu

hazırlayacak kurum ve kuruluşlar Bakanlıktan yeterl�k belges� almakla yükümlüdürler. Yeterl�k belges�n�n ver�lmes�,
yeterl�k belges� ver�len kurum/kuruluşların denet�m� ve belgen�n �ptal ed�lmes� �le �lg�l� usul ve esaslar Bakanlıkça
düzenlen�r.

Çevr�m�ç� ÇED sürec� yönet�m s�stem�
MADDE 27- (1) ÇED sürec�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler, Çevr�m�ç� ÇED Sürec� Yönet�m S�stem�nden (e-ÇED)

yürütülür. Çevr�m�ç� ÇED Sürec� Yönet�m S�stem�n�n yürütülmes�ne �l�şk�n �ş ve �şlemler Bakanlık tarafından
bel�rlen�r ve Bakanlığın �nternet sayfasında �lan ed�l�r.

Düzenleme yetk�s�
MADDE 28- (1) Bakanlık, gerekl� gördüğü hallerde bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n olarak düzenleme

yapılab�l�r.
Yürürlükten kaldırılan yönetmel�k
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MADDE 29- (1) 25/11/2014 tar�hl� ve 29186 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Etk�
Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.

Geç�ş sürec�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlük tar�h�nden önce, ÇED başvuru dosyası/proje tanıtım

dosyası �l müdürlüğüne ya da Bakanlığa sunulmuş projelere, bu Yönetmel�ğ�n lehte olan hükümler� ve/veya başvuru
tar�h�nde yürürlükte olan Yönetmel�k hükümler� uygulanır.

Kanunen muaf�yet hakkı olan projeler
GEÇİCİ MADDE 2- (1) 7/2/1993 tar�hl� ve 21489 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan mülga Çevresel Etk�

Değerlend�rmes� Yönetmel�ğ�n�n yayımı tar�h�nden önce üret�me ve/veya �şletmeye başladığı belgelenen projeler bu
Yönetmel�k hükümler�nden muaftır.

(2) 23/6/1997 tar�h�nden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 29/5/2013 tar�h� �t�barıyla üret�m veya
�şletmeye başlamış olan projeler �le bunların gerçekleşt�r�lmes� �ç�n zorunlu olan yapı ve tes�sler bu Yönetmel�k
hükümler�nden muaftır.

Yürürlük
MADDE 30- (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 31- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.
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