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Türkiye’de ÇED Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar

*Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla ÇED Firmaları
tarafından; Ek-4’e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Valiliğe sunulur.
* İlgili kurumlardan kurumsal görüş alınarak PTD Valilikçe değerlendirilir. Görüşler Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü tarafından alınır. Projeye ait ÇED kararı verilir. (ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR/ÇED GEREKLİDİR)

* ÇED Firmaları Ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını
Bakanlığa sunar.
* Bakanlık tarafından başvuru dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluş
temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi ve ÇED Firmalarından oluşan bir Komisyon kurulur.
* ÇED Sürecinin başladığı Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka
duyurulur.
*Bakanlık, Halkın Katılımı Toplantısı ve kapsam belirleme için görüş verme tarihini belirten bir yazıyı
ve Ek-3’te yer alan Genel Format doğrultusunda hazırlanmış ÇED Başvuru Dosyasını, Komisyon
üyelerine gönderir.

Halkın Katılım Toplantısı, bilgilendirme amacıyla yapılır. Toplantının yapılamaması veya toplantılarda
tüm tarafların istememesi durumunda ÇED Süreci devam eder.
Toplantıda itirazların ve hassasiyetlerin sürece yansıtılması ve değerlendirilmesi istenir.
* Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere; ÇED Firmaları
ve proje sahibinin katılımı ile Bakanlıkça belirlenen tarihte, projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili
halkın kolaylıkla ulaşabileceği Valilikçe belirlenen merkezi bir yer ve saatte Halkın Katılımı Toplantısı
düzenlenir.

* ÇED Firmaları toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı; projenin
gerçekleştirileceği yörede yayınlanan yerel süreli yayın ile birlikte yaygın süreli yayın olarak
tanımlanan bir gazetede toplantı tarihinden en az on (10) takvim günü önce yayınlatır.
* Toplantıda; halkın, proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş, soru ve önerilerinin alınması sağlanır.
Başkan, katılımcılardan görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Toplantı tutanağı, bir sureti
Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Komisyon üyesi kurum/kuruluşların görüş ve önerileri ile halktan gelen görüş ve öneriler
doğrultusunda Bakanlıkça ÇED Raporu Özel Formatı hazırlanır ve ÇED Firmalarına tebliğ edilir.
ÇED RAPORU HAZIRLAMA VE UYGUNLUK İNCELEMESİ

I. ÇED Firmaları tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur.
II. ÇED Raporunun Özel Formatına uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken
meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından beş (5) iş
günü içinde sonuçlandırılır.

ÇED İNCELEME VE DEĞERLENDİRME







Komisyon üyeleri, temsil ettikleri merkezi ve yerel kurum/kuruluşları ilgilendiren konulardaki
yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde görüş bildirirler.
ÇED Raporunda önemli eksiklik ve yanlışların görülmesi durumunda Komisyon, bunların
giderilmesini ÇED Firmaları veya ilgili kurumlardan ister. Süreç durdurulur.
Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini
almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) iş
günü görüşe açılır.
Bakanlık Halk ve Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda, rapor
içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun
yeniden toplanmasını talep eder.
KARAR VERME







Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin
tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını
isteyebilir. Nihai ÇED Raporu ve eklerinin proje sahibi taahhüdü altında olduğunu belirten
taahhüt yazısı ve noter onaylı imza sirküleri beş (5) iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Kamu
kurum/kuruluşlarından imza sirküleri istenmez.
Bakanlık, Komisyon çalışmalarını ve Halk ve Diğer Kurum ve Kuruluşların görüşlerini dikkate
alarak proje için "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararını on (10) iş günü içinde verir ve bu
kararı Komisyon üyelerine bildirir. Proje için verilen "ÇED Olumlu" ya da "ÇED Olumsuz" kararı
Bakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile halka duyurulur.
Proje sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra projede
yapılacak bu Yönetmeliğe tabi değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

ÇED KARARLARI

Bakanlık web sayfasından ulaşılabilir.
1993 yılından itibaren 5557 ÇED Kararı verilmiştir.

İZLEME VE KONTROL



Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak,
Nihai ÇED Raporu ve/veya “ÇED Gerekli Değildir” kararına esas Proje Tanıtım Dosyasında
taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve kontrol eder.

