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ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ 

Resmî Gazete Tarihi: 25.11.2014 Resmî Gazete Sayısı: 29186 

 

Bazı Kavramlar: 

Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED): Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu 

ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar 

vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin 

belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek 

çalışmaları, 

Çevresel etki değerlendirmesi olumlu kararı: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hakkında Komisyon 

tarafından yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz 

etkilerinin, alınacak önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde 

olduğunun belirlenmesi üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten 

Bakanlık kararını, 

Çevresel etki değerlendirmesi gerekli değildir kararı: Seçme Eleme Kriterlerine Tabi Projeler hakkında 

yapılan değerlendirmeler dikkate alınarak, projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, alınacak 

önlemler sonucu ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeylerde olduğunun belirlenmesi 

üzerine projenin gerçekleşmesinde çevre açısından sakınca görülmediğini belirten Bakanlık kararını, 

Duyarlı yöreler: Çevresel etkilere karşı biyolojik, fiziksel, ekonomik, sosyal ve kültürel nitelikli özellikleri 

ile duyarlı olan veya mevcut kirlilik yükü çevre ve halk sağlığını bozucu düzeylere ulaştığı belirlenen 

yörelerle, ülkemiz mevzuatı ve taraf olunan uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli görülen ve 

ek-5’te yer alan alanları, 

Halkın katılımı toplantısı: Kapsam ve Özel Format belirlenmesinden önce, halkı proje hakkında 

bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere yapılan toplantıyı 

 

 



Çevresel etki değerlendirmesine tabi projeler 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin; 

a) Ek-1 listesinde yer alan projelere, 

b) "ÇED Gereklidir" kararı verilen projelere, 

c) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması 

halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-1 

listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere, 

ÇED Raporu hazırlanması zorunludur. 

 

ĠDARĠ YARGILAMA USULÜ KANUNU 

 

Madde 20/A – (Ek: 18/6/2014-6545/18 md.)  

1. Ġvedi yargılama usulü aĢağıda sayılan iĢlemlerden doğan uyuĢmazlıklar hakkında uygulanır:  

a) İhaleden yasaklama kararları hariç ihale işlemleri.  

b) Acele kamulaştırma işlemleri.  

c) Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları.  

d) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu uyarınca yapılan satış, tahsis ve kiralama 

işlemleri.  

e) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, idari yaptırım kararları hariç çevresel etki 

değerlendirmesi sonucu alınan kararlar.  

f) 16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 

alınan Cumhurbaşkanı kararları. 

 

2. Ġvedi yargılama usulünde: 

a) Dava açma süresi otuz gündür.  

b) Bu Kanunun 11 inci maddesi hükümleri uygulanmaz.  

c) Yedi gün içinde ilk inceleme yapılır ve dava dilekçesi ile ekleri tebliğe çıkarılır.  

d) Savunma süresi dava dilekçesinin tebliğinden itibaren on beş gün olup, bu süre bir defaya mahsus olmak 

üzere en fazla on beş gün uzatılabilir. Savunmanın verilmesi veya savunma verme süresinin geçmesiyle 

dosya tekemmül etmiş sayılır.  

e) Yürütmenin durdurulması talebine ilişkin olarak verilecek kararlara itiraz edilemez. 

f) Bu davalar dosyanın tekemmülünden itibaren en geç bir ay içinde karara bağlanır. Ara kararı verilmesi, 

keşif, bilirkişi incelemesi ya da duruşma yapılması gibi işlemler ivedilikle sonuçlandırılır.  

g) Verilen nihai kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde temyiz yoluna başvurulabilir.  

h) Temyiz dilekçeleri üç gün içinde incelenir ve tebliğe çıkarılır. Bu Kanunun 48 inci maddesinin bu 

maddeye aykırı olmayan hükümleri kıyasen uygulanır.  

ı) Temyiz dilekçelerine cevap verme süresi on beş gündür.  



i) Danıştay evrak üzerinde yaptığı inceleme sonunda, maddi vakıalar hakkında edinilen bilgiyi yeterli 

görürse veya temyiz sadece hukuki noktalara ilişkin ise yahut temyiz olunan karardaki maddi yanlışlıkların 

düzeltilmesi mümkün ise işin esası hakkında karar verir. Aksi hâlde gerekli inceleme ve tahkikatı kendisi 

yaparak esas hakkında yeniden karar verir. Ancak, ilk inceleme üzerine verilen kararlara karşı yapılan 

temyizi haklı bulduğu hâllerde kararı bozmakla birlikte dosyayı geri gönderir. Temyiz üzerine verilen 

kararlar kesindir.  

j) Temyiz istemi en geç iki ay içinde karara bağlanır. Karar en geç bir ay içinde tebliğe çıkarılır. 

 

ÇED Raporu Hazırlanması Gereken Projeler  

• ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 listesinde yer alan projeler,  

• “ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler,  

• Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması 

halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamıyla birlikte, projenin yeni kapasitesi Ek-1 

listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projeler için ÇED Raporu hazırlanması zorunludur. Bu 

projeler hakkında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “ÇED Olumlu” veya “ÇED Olumsuz” kararı 

verilmektedir.  

 

Seçme, Eleme Kriterine Tabi Olan (Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması Gereken) Projeler  

• ÇED Yönetmeliğinin Ek-2 listesinde yer alan projeler,  

• Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması 

halinde, mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamıyla birlikte projenin yeni kapasitesi Ek-2 

listesinde belirtilen projeler Seçme, Eleme Kriterlerine tabidir. 

Seçme Eleme Kriterine tabi projeler için Proje Tanıtım Dosyası hazırlanılarak Bakanlığa sunulmakta, 

yapılan inceleme sonrasında eksik bilgi ve belge taşımadığı tespit edilen Proje Tanıtım Dosyaları hakkında, 

“ÇED Gereklidir” ya da “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmektedir. 

“ÇED Gereklidir” kararı verilen projeler için ÇED Raporu hazırlanması gerekmektedir.  

ÇED Kapsamı Dışında Tutulan Projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayın tarihi olan 

07.02.1993’ten önce üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler Çevresel Etki Değerlendirmesi 

kapsamı dışındadır 

 

2009/7 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Genelgesi: 

 Bir proje için verilen “ÇED Olumlu” kararının yargılama organları tarafından yürütmesinin 

durdurulması ya da iptaline karar verilmesi durumunda, aynı projeyle ilgili tekrar ÇED başvurusu 

yapılamayacağına ilişkin düzenleme yoktur.  

 Kural olarak, “ÇED Olumlu” kararı verilebilmesi için ÇED Başvuru Dosyasının sunulmasıyla 

başlayan ÇED sürecine ilişkin tüm aşamaların birer birer tüketilmesi gerekmektedir. Bu kurala 2009/7 sayılı 

Genelge yoluyla istisna getirilmiştir.  



 Çevre ve Orman Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünün 

13.2.2009 tarih ve 2009/7 sayılı Genelgesi hükümlerinin uygulandığı ÇED süreçlerinde, ÇED Raporunun 

sunulması sonrasında yalnızca “İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı” ve geriye kalan süreç 

gerçekleştirilmektedir. Başka bir deyişle, bu süreçte Halkın Katılımı Toplantısı, Özel Format verme gibi 

aşamalar gerçekleştirilmemektedir. İnceleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirilerek nihai hale 

getirilen ÇED Raporu hakkında “ÇED Olumlu” ya da “ÇED Olumsuz” kararı verilmektedir.  

 2009/7 sayılı Genelge hükümlerinden faydalanma yöntemi ancak belirli koşullarda başvurulabilecek 

bir yöntemdir. Genelge hükümlerine göre, yargılama makamlarının “ÇED Olumlu” kararı hakkında verdiği 

yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı, hakkında “ÇED Olumlu” kararı verilen ÇED Raporunun sadece bir 

ya da birkaç bölümüne ilişkinse ve diğer bölümleri olumsuz yönde etkilemiyorsa, yürütmeyi durdurma ya da 

iptal kararının gerekçeleri dikkate alınarak eksik ve yetersiz kısımları düzeltilen ÇED Raporu Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığına  

 2009/7 sayılı Genelge kapsamında yeniden sunulabilir. 2009/7 sayılı Genelge ayrıca inşaat çalışması 

başlamış ve devam eden bir projeyle ilgili yürütmeyi durdurma ya da iptal kararı verilmesi durumunda, bu 

kararın uygulanmasına ilişkin hüküm de içermektedir. 

 

Halkın Katılımı Toplantısı  

 Uygulamada, Halkı Bilgilendirme Toplantısı olarak bilinen toplantının yönetmelikteki ismi, “Halkın 

Katılımı Toplantısıdır.” Bu toplantının tek amacı, halkı proje hakkında bilgilendirmek değil, halkın ilgili 

projeye dair görüş ve önerilerini almak suretiyle sürece katılımını sağlamaktır.  

 Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlıkça 

yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar ve proje sahibinin katılımıyla Bakanlıkça belirlenen tarihte, projeden en 

çok etkilenmesi beklenen ilgili topluluğun kolaylıkla ulaşabileceği, Valilikçe belirlenen merkezi bir yer ve 

saatte Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenir.  

 Halkın Katılımı Toplantısına ilişkin toplantı saati, yeri ve konusuna ilişkin bilgilerin, toplantı 

tarihinden en az 10 takvim günü öncesinde, halkın haberdar olmasını sağlayacak uygun araçlar yoluyla 

duyurulması gerekmektedir. ( http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/y/u/yurttaslar-icin-ced-sureci-takip-

rehberi.pdf) 
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