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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda, gelişen süreç içerisinde ÇED'den dolayı
yaşanan bir takım aksaklıkların günümüz ihtiyaçları çerçevesinde çözümlenmesi amacıyla ve
Bakanlığın aleyhine açılan bir takım davalar neticesinde Danıştay İdari Dava Daireleri
Kumlu'nun vermiş olduğu kararlar doğrultusunda ÇED Yönetmeliği'nde bir takım
değişiklikler yapılması ihtiyacının hasıl olduğu belirtilmiştir.
Bu çerçevede hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı, yazımız ekinde gönderilmekte olup bahse konu taslağın
incelenerek, görüş ve önerilerinizin yine ek'te yer alan "Taslaklar Hakkında Görüş
Bildirilmesinde Kullanılacak Form"a işlenerek en geç 17 Kasım 2016 tarihine kadar,
Birliğimize (kadri.tastan@tobb.org.tr) iletilmesini rica ederim.
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Yönetmelik Taslağı
Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form
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YÖNETMELİK
Cevre ve Sehircilik Bakanlığından:

ÇEVRESEL ETKİ DEGERLENDİRMESİ YÖNETMELİGİNDE
DEGİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi
Yönetmeliğinin 2'i11ci maddesinin birinci fıkı-asının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"c) Çevresel Etki Değerlendinnesi kapsamına giren projeleıin inşaat, işletme ve işletme sonrası izlenmesi ve
denetlenmesini, planlama ve başvunı aşamasında alınacak tedbirleri,"
MADDE 2 -Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin biıinci fıkrasının (i) ve (p) bentleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"i) Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi planlanan projenin çevresel etki
değerlendirmesinin yapılması için başvuru ile başlayan; başvuıu, planlama, inşaat, işletme ve işletme sonrası
çalışmaları kapsayan süreci,"
"p) İzleme ve kontrol: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dairJ'Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli
Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" karan alındıktan sonra, başvuıu, planlama, inşaat, işletme ve
işletme sonrası dönemine ilişkin kararın verilmesine esas teşkil eden şartlar doğıultusunda yürütülmesinin sağlanması
için yapılan çalışmaların bütününü,"
MADDE 3 -Aynı Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"3) Bu Yönetmeliğe tabi projeler için "Çevresel Etki Değerlendiımesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki
Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı
verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. Mer'i mevzuat kapsamında yürütülmesi gereken bu izin
ve ruhsat süreçlerine başvurulmasına ve yürütülmesine engel teşkil etmez."
MADDE 4 -Aynı Yönetmeliğin I O uncu maddesinin ikinci ve dördüncü fıhaları aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"2) Komisyon tarafından belirlenen Özel Format, Bakanlık tarafından belirlenen Özel Forınat Bedelinin bu
maddede belirlenen süre içerisinde ödenmesi mukabilinde verilir. Halkın Katılımı Toplantısıffoplantılarının
tamamlanmasından itibaren Format Bedeli, bir (1) ay içerisinde yatırılmaz ise ÇED süreci soıılandmlır."
"4) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kuruın/kuıuluşlar Özel Fonnatın veıiliş tarihinden itibaren on iki (12) ay
içinde ÇED Raporunu Bakanlığa sunmakla yükümlüdür. Gerekçeleri beliıiilerek talep edilmesi durumunda altı (6) ay
ek süre verilebilir. Bu süre içinde ÇED Raponı sunulmaz ise ÇED süreci sonlandırılır."
MADDE 5 -Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"l) Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakan1ığa sunulur. ÇED
Raporunun Özel Formatına uygunluğu ve belirlenen çalışma gnıbunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca
hazırlanıp hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından beş (5) iş günü içinde sonuçlandırılır. ÇED
Rapoıunun Özel Formatına uygun olmadığı ve/veya belirlenen çalışma gnıbunca hazırlanmadığının anlaşılması
halinde, bu hususların yerine getirilmesi için ÇED Raponı iade edilir. İade edilen ÇED raporunun bir (1) ay içinde
Bakanlığa sunulmaması veya yapılan düzeltmenin yeterli göıülmediği duıumda ÇED süreci sonlandırılır.
MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin l 2 nci maddesinin ikinci ve altıncı fıhaları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"2) Komisyon, üye sayısı ve yazılı göıiişler dahil salt çoğunluk ile toplanır. Komisyon üyeleri, temsil ettikleri
merkezi ve yerel kurum/kuıuluşlan ilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumlulukları çerçevesinde
görevlendirilirler; kun.ım/kuruluşlan adına göıiiş bildirirler. Komisyon başkanı, üyelerden göıüşleıini yazılı olarak
venrlelerini isteyebilir. Yazılı göıiiş veren kurum temsilcileıinin sonraki toplantılara katılmamaya ilişkin istemleıi
Komisyon başkanınca değerlendirilir.İnceleme değerlendirme toplantısı sonrasında 30 (otuz) takvim günü içerisinde
Çevrimiçi ÇED Süreci (e-.çed) Yönetim Sistemi üzerinden görüş bildinneyen kuıum/kuruluş görüşleri olumlu kabul
edilir."
"6) ÇED Rapoıunda önemli eksiklik ve yanlışların görülmesi dunımunda Komisyon, bunların giderilmesini
Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kunıluşlardan veya ilgili kuıumlardan ister. Bu dunımda, inceleme değerlendirme
süreci durdurulur. Eksiklikler tamamlanmadan veya gerekli düzeltmeler yapılmadan Komisyon çalışmalarına devam
edilmez. Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlar süreci durduıulan projelerde 1 (bir) yıla kadar eksiklikleri
tamamlamak veya gerekli düzeltmelerin yapmakla yükümlüdür. Gerekçeleri beliıiilerek talep edilmesi dwumunda altı
(6) ay ek süre verilebilir. Bu süreler içinde ÇED Raporu sunulmaz ise ÇED süreci sonlandırılır
MADDE 7 -Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"l) Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Rapoıu, Bakanlıkça yeterlik veıilmiş
kuruın/kuruluşlar tarafından inceleme değerlendiııne toplantılannm sona erdiıilmesinden sonraki on (10) takvim günü
içinde Bakanlığa sunulur. Sunulan raporda eksiklik tespit edilmesi durumunda, 90 (doksan) takvim günü içerisinde
eksikliklerin tamamlanmaması duıumunda ÇED süreci sonlandırılır.
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MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
"c) Organize Sanayi Bölgeleri, İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Yenilenebilir Enerji
Kaynak Alanları(YEKA), Serbest Bölgeler ile Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde kurulması planlanan projeler,
MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"!) Bu Yönetmeliğe tabi birden fazla projeyi kapsayan entegre bir projenin planlanması halinde, Bakanlıkça
entegre proje için tek bir ÇED Başvuıu Dosyası/Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması istenir."
MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğe 27 nci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.
"2) ÇED süreci ile ilgili rapor, kurum görüşü vb. tüm yazışmalar Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim (e-ÇED)
Sisteminden yürütülür."
MADDE 12 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yüıürlüğe girer.
MADDE 13- Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.
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