


















 

T.C. 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

 
Adres : Vekaletler Cad. No:1 Bakanliklar / Ankara Ayrıntılı Bilgi : S.BAYILI Mühendis 

Telefon : 4101000 Faks : 4170257 

e-posta : suna.bayili@csb.gov.tr  Elektronik Ağ: www.csb.gov.tr 

 

 

Sayı: 20289998-220.99 -   

Konu: PTD’nın Sürecine İlişkin Uygulamalar    

 

 

 

DAĞITIMLI 

 

   

        Bilindiği üzere, ÇED Yönetmeliği’nin 16.maddesi 3.bendinde “eksiklikleri altı (6) ay 

içerisinde tamamlanmayan Proje Tanıtım Dosyalarına ilişkin ÇED süreci sonlandırılır” 

hükmü yer almaktadır. Proje Tanıtım Dosyalarının inceleme süreçlerine ilişkin İl 

Müdürlüklerimizden gelen görüşlerden farklı uygulamalar olduğu tespit edilmiştir.   

 

Seçme, Eleme Kriterleri Uygulanacak Projelere ilişkin ÇED sürecinde; ilgili 

kurum/kuruluş görüşlerinin yetkilendirilmiş kuruluş aracılığıyla talep edilmesi uygun 

görülmemekte olup, sürecin daha sağlıklı yürütülmesi açısından görüşlerin müdürlüklerinizce 

talep edilmesi uygun olacaktır. Kurum/kuruluşlardan görüş alınması durumunda süre 

kısıtlaması bulunmamakta olup kurum görüşlerinin tamamlanmasına müteakip sürecin devam 

ettirilmesi gerekmektedir.  

 

Diğer taraftan proje bedelleri ile ilgili olarak; e-ÇED sistemi üzerinden yapılan 

başvurularda sistem üzerinden uygunluk kontrolü yapılması durumunda başvuru bedelinin 

geri ödenmeyeceği, fakat formata uygunluk kontrolünün yapılmadığı veya kapsam itibari ile 

hatalı yapılan başvurular için ise geri ödemenin yapılabileceği uygun mütalaa edilmektedir. 

Proje bedellerinin iade işleminin yapılabilmesi için vekaletnamenin aslı ya da firmanın 

kendisine ait İBAN numarası ve iade talep dilekçesinin bulunması gerekmektedir.   

 

ÇED Süreci sonlandırılarak iptal/iade edilen Proje Tanıtım Dosyalarına ilişkin aynı 

proje için tekrar başvuru yapılması durumunda; yeniden başvuru bedelinin yatırılarak 

işlemlere devam edilmesi gerekmektedir.  

 

Uygulamalarda birlikteliğin sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen konulara hassasiyet 

gösterilmesi hususunda; 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim. 

 

 

 

 
 M. Mustafa SATILMIŞ 

 Bakan a.   

Genel Müdür   

 

 

 

DAĞITIM: 

-81 İl Valiliği 

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN
VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ -
PETROL VE MADENCİLİK ŞUBE
MÜDÜRLÜĞÜ
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Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Evrak teyidine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:20289998-220.99-E.12042 ve Barkod Num.:3918792 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 

 

 

ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
YER İNCELEME TUTANAĞI 

 

 

Proje Adı 

 

 

Proje Sahibi 

 

 

Proje Alanı Adres Bilgileri 

 

 

Yer İnceleme Tarih ve Saati 

 

 

ÇED Yetkili Müşavir Firması 

 

 

Tespitler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad-Soyadı Kurum/Firma Unvanı* İmza 

    

    

    

*ÇED Yetkili Müşavir Firması temsilcisinin ÇED Yeterlik Tebliği 5.maddesinin 1.fıkrasındaki (a), 

(b), (c) bentleri hakkında bilgilerini unvan kısmına yazması gerekmektedir. 

  



 

 T.C.  

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü 

 
Adres : Vekaletler  Cad. No:1  06420  Bakanlıklar/ANKARA Ayrıntılı Bilgi : E. ALAGÖZ Biyolog 

Telefon : 0 312 410 10 00 Faks : 0 312 417 02 57 
e-posta : eda.alagoz@csb.gov.tr          Elektronik Ağ: www.csb.gov.tr 

 

 

Sayı: 20289998-220.03-    

Konu: ÇED Muafiyet  

 

 

DAĞITIMLI 

 

 

Bilindiği üzere; 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

giren ÇED Yönetmeliğinin 6. Maddesi 3. Fıkrasında “ Bu Yönetmeliğe tabi projeler için 

"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli 

Değildir" kararı alınmadıkça bu projelere hiç bir teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı 

verilemez, proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez.” hükmü yer almaktadır. Diğer 

taraftan; bu Yönetmelik kapsamında yer alan ancak eşik değer altında olan projeler ile 

Yönetmeliğin Geçici 2. ve Geçici 3. Maddelerinde yer alan projeler ÇED Yönetmeliği 

kapsamı dışındadır. 

 

ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında yer alan projelere ilişkin görüşler ile ilgili olarak 

Bakanlığımıza ve Valiliklerimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) başvurular 

gerçekleştirilmektedir. Son zamanlarda Bakanlığımıza ulaşan bilgilerden kapsam dışı 

değerlendirmelerde; yerinde tespit yapılamaması, eksik bilgi belge, Bakanlığa ve İl 

Müdürlüklerine yapılan mükerrer başvurular, projelere ilişkin önceki dönemlerde yapılan 

değerlendirilmelere ilişkin bilgi eksikliği vb. sebeplerle değerlendirme süreçleri ile ilgili farklı 

uygulamalar olduğu tespit edilmiştir. 

 

Bu kapsamda; projelere ilişkin kapsam dışı başvuruların değerlendirmesinde uygulamada 

birlikteliğin sağlanması; iş ve işlemlerin daha sağlıklı, etkin ve hızlı bir şekilde 

yürütülebilmesi için 01/08/2014 tarihi itibari ile ÇED Yönetmeliği Muafiyetine ilişkin tüm 

başvuruların Çevrimiçi ÇED süreci yönetim sistemi (e-çed) üzerinden Valiliğiniz (Çevre ve 

Şehircilik İl Müdürlüğü) tarafından değerlendirilmesi hususunda; 

 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

 

 M. Mustafa SATILMIŞ   

 Bakan a.   

Genel Müdür  

                                                                                                     

 

Dağıtım 

- 81 İl Valiliği 

 

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN
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Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Elektronik imzalı suretine http://evrakdogrulama.csb.gov.tr adresinden Belge Num.:20289998/220.03/12368 ve Barkod Num.:552701 bilgileriyle erişebilirsiniz.



 

 

 



 

 

 



EK: 

KIYI YAPILARI UYGULAMA TALİMATI 

 

1- Yeni gemi inşa etmek amacıyla ÇED Olumlu kararı bulunan mevcut tersanelere, bakım-

onarım faaliyeti eklenmesinin planlanması durumunda; proje ÇED Yönetmeliği’nin 

“ÇED Uygulanacak Projeler Listesi (Ek-1)” kapsamında değerlendirilmekte olup, 

yönetmeliğin 8. maddesi gereği, http://eced.csb.gov.tr internet adresinde yer alan 

“Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi” üzerinden Bakanlığımıza başvuru yapılması 

gerekmektedir. 

2- ÇED Olumlu kararı bulunan veya 07.02.1993 tarihinden önce faaliyete geçmiş mevcut 

tersanelere yüzer havuz ilavesi; mevcut liman, yat limanı ve tersanelerde kıyının 

değişimine sebep olan yeni iskele, rıhtım, dolfen eklenmesi, mevcut iskelenin uzatımı, 

rıhtımın genişletilmesi, dolfen sayısının artırılması, deniz dolgusu ilavesinin 

planlanması durumunda, söz konusu faaliyet üniteleri ÇED Yönetmeliği’nin “ÇED 

Uygulanacak Projeler Listesi (Ek-1)” kapsamında değerlendirilmekte olup, 

yönetmeliğin 8. maddesi gereği, http://eced.csb.gov.tr internet adresinde yer alan 

“Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi” üzerinden Bakanlığımıza başvuru yapılması 

gerekmektedir. 

3- ÇED Olumlu ve/veya ÇED Gerekli Değildir kararı bulunan kıyı tesislerinde; işletme 

esnasında deniz hareketlerinden dolayı azalan derinlikleri, ÇED Olumlu ve/veya ÇED 

Gerekli Değildir kararına esas nihai raporda belirtilen derinliğe ulaşılacak şekilde 

yapılacak dip taraması faaliyetleri için bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.  

 

 

http://eced.csb.gov.tr/
http://eced.csb.gov.tr/













