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ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) TÜZÜĞÜ

[(22.12.1997 – R.G. 145 – EK III – A.E. 872 Sayılı Tüzüğün), (3.10.2002 – R.G. 97 – EK III –
A.E. 590), (17.5.2007 – R.G. 86 – EK III – A.E. 360), (20.9.2007 – R.G. 171 – EK III – A.E. 659),
(28.9.2007 – R.G. 175 – EK III – A.E. 682), (3.2.2009 – R.G. 25 – EK III – A.E. 92), (15.7.2011 –
R.G. 119 – EK III – A.E. 371), (13.2.2014 – R.G. 33 – EK III – A.E. 102), (3.11.2014 – R.G. 219 –
EK III – A.E. 632) ve (19.8.2015 – R.G. 125 – EK III – A.E. 543) Sayılı Tüzüklerle Birleştirilmiş
Şekli]

ÇEVRE YASASI

(21/1997, 36/2001, 24/2004 ve 51/2007 Sayılı Yasalar)

13(6) Madde Altında Tüzük

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Çevre Yasasının 13.(6) maddesinin kendisine
verdiği yetkiyi kullanarak aşağıdaki tüzüğü yapar.

BİRİNCİ KISIM
GENEL KURALLAR

Kısa isim 1. Bu tüzük “Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Tüzüğü” olarak
isimlendirilir.

Amaç 2. Bu tüzüğün amacı; gerçek ve tüzel kişilerin, gerçekleştirmeyi
planladıkları tüzük kapsamına giren faaliyetlerinin çevre üzerinde
yapabilecekleri bütün etkilerin belirlenerek değerlendirilmesi ve tesbit
edilen olumsuz etkilerin önlenmesi için gerçekleştirilecek çevresel etki
değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları
düzenlemektir.

Kapsam 3. Bu tüzük,
a) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Çevresel Etki Değerlendirmesi

Ön Araştırma Raporunun hangi tür faaliyetler için isteneceği (Ek I ve Ek
II) ve ihtiva edeceği hususları.

b) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve
esasları.

c) Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ile Çevresel Etki Değerlendirmesi
ön Araştırma raporunu hazırlayacak kurum ve kuruluşların
belirlenmesini.

d) Bu tüzük kapsamına giren faaliyetlerin işletme öncesi, işletme ve işletme
sonrası süreçte izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları
kapsar.

Tefsir 4. Bu tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Bakanlık” Çevre Koruma Dairesinin bağlı olduğu Bakanlığı anlatır.
“Daire” Çevre Koruma Dairesini anlatır.
“Faaliyet Sahibi” Bu tüzük hükümlerine tabi olan faaliyetleri
gerçekleştirmeyi planlayan ve bu faaliyetlerle ilgili ÇED veya ÇED Ön
Araştırma Raporunu hazırlamakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişileri
anlatır.
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“Çevre” Canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve
karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziksel, biyolojik, sosyal,
ekonomik ve kültürel ortamı anlatır.
“Etki” Planlanan bir faaliyetin hazırlık, inşaat ve işletme sürecinde ya da
işletme sonrasında çevre unsurlarında doğrudan ya da dolaylı olarak kısa
veya uzun dönemde geçici ya da kalıcı olumlu veya olumsuz yönde
ortaya çıkması muhtemel değişiklikleri anlatır.
“Etki Alanı” Planlanan bir faaliyetin işletme öncesi, işletme ve işletme
sonrasında çevre unsurları itibarıyle, olumlu veya olumsuz yönde
etkilediği alanı anlatır.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi” Gerçekleştirilmesi planlanan
faaliyetlerin çevreye olabilecek olumlu ya da olumsuz etkilerin
belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye
zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin,
seçilen yer ve teknoloji alternatiflerinin tesbit edilerek
değerlendirilmesine ve faaliyetlerin uygulanmasının izlenmesi ve
denetlenmesinde sürdürülecek çalışmaları, anlatır. Bu tüzükte Çevresel
Etki Değerlendirmesi yerine ÇED kısaltması kullanılmıştır.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu” ÇED uygulanacak faaliyetler
listesinde Ek I’de yer alan ve Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünce
“Çevresel etkileri önemlidir” kararı verilen bir faaliyet için hazırlanacak
raporu anlatır.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu Genel Formatı” ÇED
raporlarının hazırlanmasında esas alınacak olan ÇED raporlarının ihtiva
edeceği hususların ana başlıkları ile her ana başlıkta işlenecek konuları
gösteren Ek III’de yer alan formatı anlatır.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma Raporu” ÇED ön
araştırması uygulanacak faaliyetler listesinde Ek II’de belirtilen
faaliyetler için hazırlanacak raporu anlatır.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma Raporu Formatı” ÇED ön
araştırma raporunun hazırlanmasında esas alınacak olan Ek IV’de yer
alan formatı anlatır.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Özel Formatı” Faaliyetin türü ve yerine
göre Daire tarafından ÇED Raporu Genel Formatı ve ÇED Ön Araştırma
Raporu Genel Formatı esas alınarak hazırlanacak olan formatı anlatır.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Görüşü” ÇED raporuna tabi
faaliyetler için İnceleme Değerlendirme Komisyonunca yapılan
değerlendirmelerin sonuçları esas alınarak faaliyetin çevre üzerinde
olumsuz etkilerinin bulunmadığının veya alınacak tedbirler sonucu
olumsuz etkileri ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir
düzeylerde olduğunun tesbiti halinde, faaliyetin gerçekleşmesinde
sakınca görülmediğini belirten Bakanlık görüşünü anlatır.
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumsuz Görüşü” ÇED raporuna tabi
faaliyetler için inceleme değerlendirme komisyonunca yapılan
değerlendirmelerin sonuçları esas alınarak faaliyetin çevre ile ilgili
olumsuz etkilerinin bulunduğunu ve yapılmasında sakınca görüldüğünü
belirten Bakanlık görüşünü anlatır.
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“Çevresel Etkileri Önemlidir Kararı” Ek II’de yer alan faaliyetler için
İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan
değerlendirmelerin sonuçları esas alınarak ÇED raporu hazırlanması
gerektiğini belirten Daire kararını anlatır.
“Çevresel Etkileri Önemsizdir Kararı” Ek II’de yer alan faaliyetler için
İnceleme Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan
değerlendirmelerin sonuçları esas alınarak faaliyetin Çevre üzerinde
olumsuz etkilerin bulunmayacağının veya alınacak tedbirler sonucu
olumsuz etkilerinin ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul
edilebilir düzeylerde olduğunun tesbiti halinde faaliyetin
gerçekleştirilmesinde sakınca görülmediğini belirten Daire kararını
anlatır.
“İnceleme Değerlendirme Komisyonu” ÇED ve Ön ÇED raporlarını
incelemek ve değerlendirmek üzere Daire personelinden oluşturulan
komisyonu anlatır.
“Komisyon” inceleme değerlendirme komisyonunu anlatır.

İKİNCİ KISIM
GENEL HÜKÜMLER

Değerlendirme 5. Bu tüzük kapsamında bulunan faaliyetler Çevresel Etki Değerlendirmesi
adı altında ÇED – ve ön ÇED olarak değerlendirilir.

ÇED ve ÖN ÇED
Araştırma Raporu
Hazırlama
Yükümlülüğü.

6. Bu tüzüğün kapsamına giren bir faaliyeti gerçekleştirmeyi planlayan
gerçek ve tüzel kişiler her türlü teşvik, onay, izin ve ruhsat almadan
önce; kamu yatırımları Devlet Planlama Örgütü tarafından yatırım
programına alınmadan, uygulama projeleri onaylanmadan veya bölgesel
imar planı onaylanmadan önce, Ek I’deki faaliyetler için ÇED raporu, Ek
II’deki faaliyetler için ise ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlamak,
Daireye sunmak ve verilecek görüşe göre hareket etmekle
yükümlüdürler.
Ek I’deki faaliyetler için ÇED raporu hazırlanıp Daireden faaliyet
hakkında olumlu görüş, Ek II’deki faaliyetler için ise ÇED Ön Araştırma
raporu hazırlanıp yine Daireden faaliyet hakkında “Çevresel Etkileri
Önemsizdir” kararı alınmadıkça bu faaliyetler için hiçbir teşvik, onay,
izin ve ruhsat verilemez.

2.A.E. 590 / 02 (a) Turizm Bakanlığı tarafından turistik tesis yatırımı yapmak üzere
gerçek veya tüzel kişiler leyhine rezerve edilen veya Turizm’den
sorumlu Bakanlığın uygun görüşü ile Maliye’den sorumlu Bakanlık
tarafından kiralanan kamu arazileri üzerinde gerçekleştirilecek yatırımlar
için Turizm’den sorumlu Bakanlığın uygun göreceği projelerden ön
(avan) proje aşamasında ÇED ve ÖNÇED raporu istenmez.

Ancak; ÇED ve ÖNÇED raporu istenmeyecek proje sahipleri Çevre
Yasası 13(2) maddesine uygun olarak inşaat izni safhasına ÇED ve
ÖNÇED raporu hazırlamakla yükümlüdürler.

Özel Koşullar
2.A.E. 543 / 15

7. (1) “ÇED Olumlu” görüşü bulunan ve kapasite artışı ve/veya
proje değişikliği yapılması planlanan toplu konut ve turistik
tesis projeleri için;
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(A) Kapasite artışının ve/veya proje değişikliğinin, mevcut
binaya ilave kat ve/veya daha önce ÇED olumlu görüşü
verilmiş parsel sınırları içerisinde yeni inşaat ilavesi olarak
yapılması durumunda;
(a) Taahhütte yeralan kural ve koşulların yerine getirilip

getirilmediği belirten bu Tüzüğe ekli EK III’te
düzenlenen denetleme genel formunun, Dairenin
onaylayacağı ÇED ve/veya ÖN ÇED Raporu
hazırlayan bağımsız gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından doldurulup Daireye sunulması zorunludur.

(b) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirildiğinin tespiti
durumunda daha önceki onaylanmış “ÇED Olumlu”
görüşünde ve taahhütte belirlenmiş koşullar Daire
tarafından yeniden belirlenip, gerekli görülmesi
durumunda ek koşullar getirilerek taahhütname
yenilenecektir.

18/2012
30/2014

(c) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti
durumunda Çevre Yasası uyarınca cezai müeyyide
uygulanır. Taahhütündeki koşulların yerine getirilmesi
için Daire tarafından makul bir süre süre verilir ve söz
konusu makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmesi durumunda Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınır. Daire tarafından verilen
makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmemesi durumunda ise; Daire tarafından yeni
proje değerlendirilmeye alınmaz.

(B) Kapasite artışının ve/veya proje değişikliğinin proje alanına
ilave edilecek yeni parsellerde yapılması ve bu tüzüğe ekli
EK II listesinde yeralan eşik değerlerin altında kalması
durumunda;

(a) Taahhütte yeralan kural ve koşulların yerine getirilip
getirilmediğini belirten bu tüzüğe ekli EK III’te
düzenlenen denetleme genel formunun, Dairenin
onaylayacağı ÇED ve/veya ÖN ÇED Raporu
hazırlayan bağımsız gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından doldurulup Daireye sunulması zorunludur.

(b) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirildiğinin tespiti
durumunda daha önce onaylanmış “ÇED Olumlu”
görüşünde ve taahhütte belirlenmiş koşullar Daire
tarafından yeniden belirlenip, gerekli görülmesi
durumunda ek koşullar getirilerek taahhütname
yenilenir.
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(c) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti
durumunda Çevre Yasası uyarınca cezai müeyyide
uygulanır. Taahhütündeki koşulların yerine getirilmesi
için Daire tarafından makul bir süre verilir ve söz
konusu makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmesi durumunda Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınır. Daire tarafından verilen
makul süre sonunda taahhütlerin yerine getirilmemesi
durumunda ise; Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınmaz.

(C) Kapasite artışının ve/veya proje değişikliğinin, proje alanına
ilave edilecek yeni parsellerde yapılması ve bu tüzüğe ekli
EK II listesinde yeralan eşik değerlere ulaşması durumunda;
(a) Taahhütte yeralan kural ve koşulların yerine getirilip

getirilmediğini belirten bu Tüzüğe ekli EK III’te
düzenlenen denetleme genel formunun Dairenin
onaylayacağı ÇED ve/veya ÖN ÇED Raporu
hazırlayan bağımsız gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından doldurulup Daireye sunulması zorunludur.

(b) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirildiğinin tespiti
durumunda proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi
Ön Araştırma Raporu hazırlanır.

(c) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti
durumunda Çevre Yasası uyarınca cezai müeyyide
uygulanır. Taahhütündeki koşulların yerine getirilmesi
için Daire tarafından makul bir süre verilir ve söz
konusu makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmesi durumunda Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınır. Daire tarafından verilen
makul süre sonunda taahhütlerin yerine getirilmemesi
durumunda ise; Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınmaz.

(Ç) Kapasite artışının ve/veya proje değişikliğinin proje alanına
ilave edilecek yeni parsellerde yapılması ve bu Tüzüğe ekli
EK I listesinde yeralan eşik değerlere ulaşması durumunda;

(a) Taahhütte yeralan kural ve koşulların yerine getirilip
getirilmediğini belirten bu Tüzüğe ekli EK III’te
düzenlenen denetleme genel formunun, Dairenin
onaylayacağı ÇED ve/veya ÖN ÇED Raporu
hazırlayan bağımsız gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından doldurulup Daireye sunulması zorunludur.
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(b) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirildiğinin tespiti
durumunda proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi
Raporu hazırlanır.

(c) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti
durumunda Çevre Yasası uyarınca cezai müeyyide
uygulanır. Taahhütündeki koşulların yerine getirilmesi
için Daire tarafından makul bir süre verilir ve söz
konusu makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmesi durumunda Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınır. Daire tarafından verilen
makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmemesi durumunda ise; Daire tarafından yeni
proje değerlendirilmeye alınmaz.

(2) “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararı bulunan ve kapasite
artışı ve/veya proje değişikliği yapılması planlanan toplu
konut ve turistik tesis projeleri için;
(A) Kapasite artışının ve/veya proje değişikliğinin mevcut

binaya ilave kat ve/veya daha önce Çevresel Etkileri
Önemsizdir kararı verilmiş parsel sınırları içerisinde yeni
inşaat ilavesi olarak yapılması ve bu Tüzüğe ekli EK II
listesinde yeralan eşik değerlerin altında kalması
durumunda;

(a) Taahhütte yeralan kural ve koşulların yerine getirilip
getirilmediğini belirten bu Tüzüğe ekli EK III’te
düzenlenen denetleme genel formunun, Dairenin
onaylayacağı ÇED ve/veya ÖN ÇED Raporu
hazırlayan bağımsız gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından doldurulup Daireye sunulması zorunludur.

(b) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirildiğinin tespiti
durumunda daha önceki onaylanmış Çevresel Etkileri
Önemsizdir kararında ve taahhütte belirlenmiş
koşullar Daire tarafından yeniden belirlenip, gerekli
görülmesi durumunda ek koşullar getirilerek
taahhütname yenilenir.
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(c) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti
durumunda Çevre Yasası uyarınca cezai müeyyide
uygulanır. Taahhütündeki koşulların yerine getirilmesi
için Daire tarafından makul bir süre verilir ve söz
konusu makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmesi durumunda Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınır. Daire tarafından verilen
makul süre sonunda taahhütlerin yerine getirilmemesi
durumunda ise;Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınmaz.

(B) Kapasite artışının ve/veya proje değişikliğinin mevcut
binaya ilave kat ve/veya daha önce Çevresel Etkileri
Önemsizdir kararı verilmiş parsel sınırları içerisinde yeni
inşaat ilavesi olarak yapılması ve bu Tüzüğe ekli EK II
listesinde yeralan eşik değerlere ulaşmasına rağmen toplam
büyüklüğü bu Tüzüğe ekli EK I listesinde yeralan eşik
değerlerin altında olması durumunda;

(a) Taahhütte yeralan kural ve koşulların yerine getirilip
getirilmediğini belirten bu Tüzüğe ekli EK III’te
düzenlenen denetleme genel formunun, Dairenin
onaylayacağı ÇED ve/veya ÖN ÇED Raporu
hazırlayan bağımsız gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından doldurulup Daireye sunulması zorunludur.

(b) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirildiğinin tespiti
durumunda daha önceki onaylanmış Çevresel Etkileri
Önemsizdir kararında ve taahhütte belirlenmiş
koşullar Daire tarafından yeniden belirlenip, gerekli
görülmesi durumunda ek koşullar getirilerek
taahhütname yenilenir.

(c) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti
durumunda Çevre Yasası uyarınca cezai müeyyide
uygulanır. Taahhütündeki koşulların yerine getirilmesi
için Daire tarafından makul bir süre verilir ve söz
konusu makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmesi durumunda Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınır. Daire tarafından verilen
makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmemesi durumunda ise; Daire tarafından yeni
proje değerlendirilmeye alınmaz.
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(C) Kapasite artışının ve/veya proje değişikliğinin mevcut
binaya ilave kat ve/veya daha önce Çevresel Etkileri
Önemsizdir kararı verilmiş parsel sınırları içerisinde yeni
inşaat ilavesi olarak yapılması ve toplam büyüklüğü bu
Tüzüğe ekli EK I listesinde yeralan eşik değerlere ulaşması
durumunda;

(a) Taahhütte yeralan kural ve koşulların yerine
getirilipgetirilmediğini belirten bu Tüzüğe ekli EK
III’te düzenlenen denetleme genel formunun, Dairenin
onaylayacağı ÇED ve/veya ÖN ÇED Raporu
hazırlayan bağımsız gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından doldurulup Daireye sunulması zorunludur.

(b) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirildiğinin tespiti
durumunda proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi
Raporu hazırlanır.

(c) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti
durumunda Çevre Yasası uyarınca cezai müeyyide
uygulanır. Taahhütündeki koşulların yerine getirilmesi
için Daire tarafından makul bir süre verilir ve söz
konusu makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmesi durumunda Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınır. Daire tarafından verilen
makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmemesi durumunda ise; Daire tarafından yeni
proje değerlendirilmeye alınmaz.

(Ç) Kapasite artışının ve/veya proje değişikliğinin proje alanına
ilave edilecek yeni parsellerde yapılması ve bu Tüzüğe ekli
EK II listesinde yeralan eşik değerlerin altında kalması
durumunda;

(a) Taahhütte yeralan kural ve koşulların yerine getirilip
getirilmediğini belirten bu Tüzüğe ekli EK III’te
düzenlenen denetleme genel formunun, Dairenin
onaylayacağı ÇED Raporu ve/veya ÖN ÇED
hazırlayan bağımsız gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından doldurulup Daireye sunulması zorunludur.

(b) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirildiğinin tespiti
durumunda daha önce onaylanmış Çevresel Etkileri
Önemsizdir kararında ve taahhütte belirlenmiş
koşullar Daire tarafından yeniden belirlenip, gerekli
görülmesi durumunda ek koşullar getirilerek
taahhütname yenilenir.
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(c) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti
durumunda Çevre Yasası uyarınca cezai müeyyide
uygulanır. Taahhütündeki koşulların yerine getirilmesi
için Daire tarafından makul bir süre verilir ve söz
konusu makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmesi durumunda Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınır. Daire tarafından verilen
makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmemesi durumunda ise; Daire tarafından yeni
proje değerlendirilmeye alınmaz.

(D) Kapasite artışının ve/veya proje değişikliğinin proje alanına
ilave edilecek yeni parsellerde yapılması ve bu Tüzüğe ekli
EK II listesinde yeralan eşik değerlere ulaşması ancak
toplam büyüklüğü bu Tüzüğe ekli EK I listesinde yeralan
eşik değerlerin altında olması durumunda;

(a) Taahhütte yeralan kural ve koşulların yerine getirilip
getirilmediğini belirten bu Tüzüğe ekli EK III’te
düzenlenen denetleme genel formunun, Dairenin
onaylayacağı ÇED Raporu ve/veya ÖN ÇED
hazırlayan bağımsız gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından doldurulup Daireye sunulması zorunludur.

(b) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirildiğinin tespiti
durumunda proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi
Ön Araştırma Raporu hazırlanır.

(c) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti
durumunda Çevre Yasası uyarınca cezai müeyyide
uygulanır. Taahhütündeki koşulların yerine getirilmesi
için Daire tarafından makul bir süre verilir ve söz
konusu makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmesi durumunda Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınır. Daire tarafından verilen
makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmemesi durumunda ise; Daire tarafından yeni
proje değerlendirilmeye alınmaz.

(E) Kapasite artışının ve/veya proje değişikliğinin proje alanına
ilave edilecek yeni parsellerde yapılması ve toplam
büyüklüğünün bu Tüzüğe ekli EK I listesinde yeralan eşik
değerlere ulaşması durumunda;
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(a) Taahhütte yeralan kural ve koşulların yerine getirilip
getirilmediğini belirten bu Tüzüğe ekli EK III’te
düzenlenen denetleme genel formunun, Dairenin
onaylayacağı ÇED Raporu ve/veya ÖN ÇED
hazırlayan bağımsız gerçek ve/veya tüzel kişiler
tarafından doldurulup Daireye sunulması zorunludur.

(b) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhitlerin yerine getirildiğinin tespiti
durumunda proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi
Raporu hazırlanır.

(c) Yukarıdaki (a) bendi uyarınca Daireye sunulan
denetleme genel formuna göre Daire personeli
tarafından taahhütlerin yerine getirilmediğinin tespiti
durumunda Çevre Yasası uyarınca cezai müeyyide
uygulanır. Taahhütündeki koşulların yerine getirilmesi
için Daire tarafından makul bir süre verilir ve söz
konusu makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmesi durumunda Daire tarafından yeni proje
değerlendirilmeye alınır. Daire tarafından verilen
makul sürenin sonunda taahhütlerin yerine
getirilmemesi durumunda ise; Daire tarafından yeni
proje değerlendirilmeye alınmaz.

(3) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralar uyarınca yapılan işlerle
ilgili tüm masraflar faaliyet sahibine aittir.

(4) Yukarıdaki (1)’inci ve (2)’nci fıkralar uyarınca genel denetleme
formundaki bilgileri dolduracak olan Dairenin onaylayacağı
Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu ve/veya Çevresel Etki
Değerlendirmesi Ön Araştırma Raporu hazırlayan bağımsız
gerçek ve/veya tüzel kişiler yalan, eksik, yanlış, yanıltıcı bilgi
vermesi durumunda ilgili yasal mevzuat uyarınca haklarında cezai
müeyyide uygulanır.

Yer Tetkiki için
Başvuru
2.A.E. 543 / 15

8. Bu tüzüğe tabi bir faaliyetin sahibi faaliyet için önerilen yer veya yerlerin
mülkiyetine ilişkin belge, imar veya vaziyet planı ile varsa faaliyet
tanıtıcı sair belgelerle birlikte ilgili mercilere başvurur.

Faaliyet yerinin
tetkiki.
2.A.E. 543 / 15

9. İlgili merciler faaliyetle ilgili araştırmalarını tamamlar ve planlanan
faaliyetin belirtilen yerde gerçekleştirilmesinin mevzuat açısından uygun
olup olmadığına karar vererek bu kararını dosya ile birlikte Çevre
Koruma Dairesi Müdürlüğüne gönderir.
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ÜÇÜNCÜ KISIM
ÇED Raporuna İlişkin Faaliyetler

ÇED raporuna tabi
faaliyetler
2.A.E. 543 / 15

10. Ek I’de yer alan faaliyetler ile Ek II’de yer alıp Çevre Koruma Dairesi
Müdürlüğünce “Çevresel Etkileri Önemlidir” kararı verilen faaliyetler
ÇED Raporuna tabidir. Tüzüğe tabi birden fazla projeyi kapsayan
entegre bir faaliyetin planlanması halinde, bu faaliyetlerin tamamı için
Daire, tek bir ÇED raporu hazırlanmasını isteyebilir.

ÇED raporu için
başvuru
2.A.E. 543 / 15

11. Daire, ilgili merciin gönderdiği dosyayı inceler, Ek I de yer alan veya Ek
II’de yer alıp da Çevre Etkileri Önemlidir kararı verilen faaliyetler için
faaliyet sahibine ÇED raporu formatını verir. Faaliyet sahibi bu formatı
esas alarak gerekli işlemlere başlar.

ÇED raporunda
bulunması gereken
hususlar
2.A.E. 543 / 15

12. ÇED raporlarında; Ek III’de yer alan ÇED Raporu Genel Formatındaki
veya faaliyetin türü ve yerine göre Dairece hazırlanacak özel formattaki
bilgilerin yer alması zorunludur.

ÇED raporunun
formata uygunluğu
2.A.E. 543 / 15

13. Formata uygun olarak hazırlanan ÇED raporu faaliyet sahibi tarafından
Daireye sunulur. Daire raporu formata uygunluk yönünden inceler.
Formata uygun bulunmayan rapor faaliyet sahibine iade edilir ve
başvurusu geçersiz sayılır. Formata uygun hazırlandığı anlaşılan ÇED
raporu faaliyet sahibince yeterli sayıda çoğaltılır ve Daireye gönderilir.
Daire Raporu incelemek üzere komisyona aktarır.

İnceleme
Değerlendirme
Komisyonunun
Oluşumu ve Çalışma
Yöntemi
2.A.E. 360 / 07
2.A.E. 543 / 15

14. (1) ÇED raporu, çevreden sorumlu Bakanlık bünyesinde İnceleme
Değerlendirme Komisyonu tarafından yürütülür.

(2) Komisyon, Çevre Koruma Dairesi Müdürünün başkanlığında
aşağıda belirtilen temsilcilerden oluşur:
(A) Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünden bir temsilci,
(B) Jeoloji ve Maden Dairesi Müdürlüğünden bir temsilci,
(C) Su İşleri Dairesi Müdürlüğünden bir temsilci,
(D) Orman Dairesi Müdürlüğünden bir temsilci,
(E) Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğünden bir temsilci,
(F) Çevreden sorumlu Bakanlıktan Bakanın atayacağı üç temsilci.

(3) Komisyon, Çevre Koruma Dairesi Müdürünün başkanlığında salt
çoğunlukla toplanır.

(4) Oyların eşit olması durumunda Komisyon başkanının ayırt edici
oyu vardır. Komisyon başkanının toplantıda bulunmaması
durumunda Çevre Koruma Dairesi temsilcisi komisyona başkanlık
eder.

(5) Komisyon en az haftada bir defa olmak üzere, gerek görüldüğü
sıklıkta toplanır.

Faaliyet Sahibinin
Yükümlülüğü
2.A.E. 543 / 15

15. Komisyon faaliyet konusu ile ilgili olarak faaliyet sahibinden bilgi
vermesini, araç, gereç temin etmesini, test, deney ve ölçümleri yapmasını
veya yaptırmasını isteyebilir. Bu işlemlerde gerekli harcamalar faaliyet
sahibi tarafından karşılanır.
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İnceleme
Değerlendirme
Komisyonunun
gözönünde
bulunduracağı ilkeler
2.A.E. 543 / 15

16. İnceleme Değerlendirme Komisyonu aşağıda belirtilen ilkelere göre
çalışır:
a) Komisyon inceleme ve değerlendirme sırasında, ÇED ve ÖN ÇED

raporları ile ilgili olarak:
1) Yapılan incelemelerin, hesaplamaların ve değerlendirmelerin yeterli

veri, bilgi ve belgelere dayandırılıp dayandırılmadığına,
2) ÇED veya Ön ÇED raporu ve eklerinin yeterli ve uygun olup

olmadığına.
3) Faaliyetin çevreye olabilecek etkilerinin yeterince incelenip

incelenmediğine.
4) Çevreye olabilecek olumsuz etkilerin giderilmesi için gerekli

önlemlerin alınıp alınmadığına.
5) Yer ve teknoloji alternatiflerinin dikkate alınıp alınmadığına.
6) ÇED raporunda belirtilen tedbirler ve komisyonca ön görülen ilave

tedbirlerle faaliyetin çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin önlenip
önlenemeyeceğine dair inceleme ve değerlendirmede bulunur.

b) Komisyon, ÇED raporunda (a) bendinde sayılanlar ve benzeri
konularda önemli eksiklik ve aksaklık görürse, bunların
giderilmesini faaliyet sahibinden ister. Faaliyet sahibinin ÇED
raporunda istenen değişikliği yapıp yeniden komisyona intikal
ettirmesi üzerine inceleme değerlendirme süreci kaldığı yerden
işlemeye başlar.
Faaliyet sahibinden (a) bendi kapsamında ÇED raporunda
değişiklik yapması en fazla iki defa istenebilir. İstenilen değişiklik
yapılmazsa durum bir tutanakla belirlenir ve komisyon inceleme
değerlendirmeye son verir.

c) Komisyon, ÇED raporu hakkındaki kararını bir tutanakla
belirleyerek inceleme değerlendirme sürecini sona erdirir.

ÇED olumlu veya
olumsuz görüşü
2.A.E. 102 / 14
2.A.E. 543 / 15

17. Faaliyet sahibi, İnceleme Değerlendirme Komisyonunca kabul edilen
ÇED Raporu ve eklerinin taahhüdü altında olduğu belirten taahhüt
yazısını Daireye sunar. ÇED Raporu ile belirtilen diğer belgeler 2 ay
içerisinde Daireye sunulmadığı takdirde başvuru geçersiz sayılır. Daire
bu imzalı raporu ve taahhütü bir üst yazı ile Bakanlığa sunar.
Bakan, ÇED Raporu ile diğer belgelerin Bakanlığa sunulmasını takiben
inceleme değerlendirme komisyonunun kararını onaylar.
Bakan, Komisyonun ÇED olumsuz kararı alması halinde konuyu tekrar
incelemek üzere Komisyona geri gönderebilir. Komisyonun ikinci kez
aldığı karar ilgili Bakan tarafından onaylanır. Faaliyet sahibi “ÇED
Olumlu” görüşü verilen faaliyet için diğer mevzuat uyarınca ilgili kurum
ve kuruluşlardan izinlerini alarak 5 yıl içinde yatırıma başlamadığı
taktirde “ÇED olumlu” görüşü geçersiz sayılır.

DÖRDÜNCÜ KISIM
ÇED Ön Araştırma Raporu Kapsamına Giren Faaliyetler

ÇED Ön Araştırma
Raporu
2.A.E. 543 / 15

18. a) Ek II’de yer alan faaliyetler.
b) Tüzük kapsamında bulunan mevcut faaliyetlerden kapasite artırımı,

genişletme veya proses değişikliği yapılan faaliyetler.



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

13

c) Bu Tüzük kapsamı dışında bulunan mevcut faaliyetlerden kapasite
artırımı, genişletme, proses veya kullanım amacı değişikliği
yapılarak tüzük kapsamına giren faaliyetler tabidir.

ÇED Ön Araştırma
Raporu Başvurusu
2.A.E. 543 / 15

19. Daire, ilgili merciin gönderdiği dosyayı inceler ve faaliyet sahibine ÇED
Ön Araştırma Raporu Formatını verir. Faaliyet sahibi bu formatı esas
alarak gerekli işlemlere başlar.

ÇED Ön Araştırma
Raporunda
Bulunması gereken
Hususlar
2.A.E. 543 / 15

20. Bu tüzük uyarınca ÇED Ön Araştırması uygulanacak faaliyetler için
hazırlanacak ÇED Ön Araştırma Raporunda ; Ek IV’de yer alan ÇED Ön
Araştırma Raporu genel formatındaki veya özel formattaki bilgilerin yer
alması zorunludur.

ÇED Ön Araştırma
Raporunun Formata
uygunluğu
2.A.E. 543 / 15

21. Faaliyet sahibi, ÇED Ön Araştırma Raporu ve eklerinin taahhüdü altında
olduğunu belirten taahhüt yazısını ÇED Ön Araştırma Raporu ile birlikte
Daireye sunar.
Daire, raporu formata uygunluk yönünden inceler. Formata uygun
bulunmayan rapor faaliyet sahibine iade edilir ve başvuru geçersiz
sayılır. Formata uygun hazırlandığı anlaşılan ÇED Ön Araştırma Raporu
faaliyet sahibince yeterli sayıda çoğaltılır ve Daireye gönderilir.

Çevresel Etkileri
Önemlidir veya
Önemsizdir Kararı
3.A.E. 102 / 14
2.A.E. 543 / 15

22. İnceleme Değerlendirme Komisyonu ÇED Ön Araştırma Raporu
hakkında “Çevresel Etkileri Önemlidir” veya “Çevresel Etkileri
Önemsizdir” kararını verir.
“Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararı verilen faaliyetlerle ilgili olarak
İnceleme Değerlendirme Komisyonunun gerekçeli raporu Dairece
faaliyet sahibine, Bakanlığa, ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilir.
Faaliyet hakkında verilen “Çevre Etkileri Önemsizdir” kararının
geçerlilik süresi 5 yıldır.
“Çevre Etkileri Önemlidir” kararı verilen faaliyetlerle ilgili olarak ÇED
raporunun hazırlanması gerektiği Dairece faaliyet sahibine ilgili kurum
ve kuruluşlara bildirilir.

ÇED Raporunun
Sunulması ve Kabul
Edilmesi ile İlgili
Usul ve Esaslar
3.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

23. Faaliyet sahibi, ÇED veya ÖNÇED raporu, içeriği ve formatının yazılı
olarak kendisine verildiği tarihten itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde
ÇED veya ÖNÇED raporunu hazırlayarak Daire’ye teslim etmesi
gerekmektedir. Süresi içerisinde Daire’ye teslim edilmeyen raporların
ve/veya müracaatların “geçersiz sayıldığı” Daire tarafından ilgili Kuruma
ve/veya faaliyet sahibine bildirilir.

Halkın Sürece
Katılımı
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

24. Daire, projenin büyüklüğünü, konumunu, türünü, özelliklerini, çevreye
olan olası etkilerini ve etkilenebilecek nüfusu dikkate alarak, projeden
etkilenebilecek bölge halkının proje ve bununla ilgili ÇED raporu
üzerinde yorum yapabileceği ve projenin etkileri hakkındaki görüşlerini
bildirebileceği bir toplantı düzenler. Bu toplantı ÇED raporunun
Daire’ye teslim edilmesinden en geç 30 gün (1 ay) içerisinde yapılır.

(1) Daire, faaliyet sahibi ile işbirliği halinde, bu madde gereğince
düzenlenecek toplantının yer, zaman ve tarihini belirler. Faaliyet
sahibi, belirlenen yer, tarih ve zaman hakkında ilgili kurumları
yazılı olarak bilgilendirir.
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(2) Bu madde gereğince düzenlenecek toplantının yeri, zamanı ve tarihi
Daire’nin belirleyeceği şekilde hazırlanan duyuru ile toplantı
tarihinden en az 10 (on) gün önce, iki gün süre ile iki farklı günlük
yerel gazetede ayrıca Daire’nin internet sitesinden veya web sayfası
üzerinden sürekli olarak yayınlanarak ilgili bölge halkına duyurulur.

(3) Bölge halkına yapılan bilgilendirme toplantısında, Daire, İnceleme
Değerlendirme Komisyon üyeleri, Faaliyet sahibi, ÇED raporunu
düzenleyen kişi ve/veya kişiler ve ilgili Kurumlar hazır bulunarak,
toplantıya katılmak zorundadırlar.

(4) Bu madde gereğince düzenlenecek toplantının duyuru ilanı ve
toplantı masrafları faaliyet sahibi tarafından karşılanır.

(5) Bu madde gereğince düzenlenecek toplantı Daire’nin yönetiminde
gerçekleştirilir. Halkın sürece katılımı, proje hakkında
bilgilendirilmesinin görüş, soru ve önerilerinin alınması suretiyle
sağlanır. Bu madde gereğince gerçekleştirilen toplantıların
tutanakları Daire tarafından tutulur ve muhafaza edilir.

(6) Bu madde gereğince gerçekleştirilen toplantıların tutanakları ve bu
toplantılarda toplanan bilgi ve görüşler, ÇED raporunun
incelenmesi ve değerlendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere,
en geç 5 (beş) gün içerisinde, Daire tarafından İnceleme
Değerlendirme Komisyonuna iletilir.

BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler

Faaliyetin izlenmesi
ve Denetlenmesi
3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

25. Daire,
a) Bu tüzük kapsamına giren faaliyetler için tüzük hükümlerine

uyulmasını temin etmek.
b) ÇED olumlu görüş verilen ve “Çevresel Etkileri Önemsizdir”

kararı alınan faaliyetlerle ilgili olarak faaliyet sahibi tarafından
taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izlemek ve
denetlemek.
Daire bu görevleri yerine getirirken gerekli gördüğü taktirde kamu
ve özel kuruluşlar, ilgili meslek odaları, merkezi ve yerel
yönetimlerle işbirliği yapar.
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Tüzüğe Aykırı
Uygulamaların
Durdurulması
3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

26. Bu tüzük kapsamındaki faaliyetlerin ÇED olumlu görüşü veya “Çevresel
Etkileri Önemsizdir” kararını belirtilen yazıyı almadan başladığı tesbit
edilen faaliyet, Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğünce durdurulur. Tüzük
hükümlerine göre gerekli işlemler tamamlanmadan durdurma kararı
kaldırılmaz. ÇED olumlu görüşü verilen faaliyetler için ÇED raporu ve
ekleri hakkındaki taahhütnameye uyulmadığının tesbiti halinde, Çevre
Koruma Dairesi Müdürlüğü sözkonusu yükümlülüklerin yerine
getirilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere en fazla otuz günlük bir
süre verir. Bu süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen faaliyet
sahibinin faaliyeti durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe
durdurma kararı kaldırılmaz. “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararı
verilen faaliyetler için ÇED Ön Araştırma Raporu ve ekleri hakkındaki
taahhütnameye uyulmadığının tesbiti halinde yukarıdaki fıkra hükümleri
uygulanır.

Faaliyet Sahibinin
Değişmesi
3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

27. Faaliyet sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda yeni
faaliyet sahibi eski faaliyet sahibinin taahhüt ve yükümlülüklerini başka
bir işleme gerek kalmaksızın yüklenmiş sayılır.

Yeterlik Belgesi
3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

28. ÇED raporu ve ÇED Ön Araştırma Raporu hazırlayacak kurum ve
kuruluşlar Çevre Koruma Dairesi görüşü doğrultusunda Bakanlıktan
yeterlik belgesi almakla yükümlüdürler.
Yeterlik belgesinin verilmesi, yeterlik belgesi verilen kurum ve
kuruluşların denetlenmesi ve belgenin iptal edilmesi ile ilgili usul ve
esaslar Bakanlıkça hazırlanacak bir yönetmelik ile düzenlenir.

Askeri Faaliyetler
3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

29. Ülke Savunması açısından stratejik öneme sahip askeri faaliyetlere
uygulanacak ÇED prosedürü, bu tüzük kapsamı dışında olup ilgili
Bakanlık ve savunmadan sorumlu Bakanlık tarafından birlikte belirlenir.

Yönetmelik
3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

30. Bakanlık, gerekli gördüğü hallerde bu tüzükte belirtilen konulara ilişkin
olarak yönetmelik çıkarabilir.

Tüzük Öncesi
Faaliyetler
3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

31. Bu tüzüğün yayımından önce güzergah belirlenmesini gerektiren
faaliyetlerden, ilgili mevzuat gereğince güzergahı belirlenen veya yatırım
programına alınan enerji nakil hatları, otoyollar, ve devlet yolları
faaliyetlerine bu tüzük hükümleri uygulanmaz.

Uygulamaya ilişkin
kurallar
3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

32. Yeterlik belgesi ile ilgili yönetmelik yayımlanmasından önce ÇED
raporu ve ÇED Ön Araştırma raporu hazırlayacak kurum ve
kuruluşlardan yeterlik belgesi bulunması şartı aranmaz. Ancak Çevre
Koruma Dairesi Müdürlüğünün onaylayacağı ve planlanan faaliyetin türü
ve yeri ile ilgili en az üç farklı meslek grubundan en az lisans
seviyesinde eğitim görmüş 3 yıl ve üstü mesleki tecrübeye sahip kişilerin
ÇED ve ÇED ön Araştırma raporunun hazırlanmasında görev alması ve
raporların bu kişiler tarafından imzalanması gereklidir.

3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

33. Bu tüzüğün öngördüğü kurallara uyulmaması halinde 21/1997 sayılı
yasada belirlenen müeyyideler uygulanır.
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Yürürlük
3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

34. Bu tüzük resmi gazetede yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe
girer.

Yürütme
3.A.E. 632 / 14
4.A.E. 632 / 14
2.A.E. 543 / 15

35. Bu tüzük hükümlerini Çevreden sorumlu Bakan yürütür.

3.11.2014 – R.G. 219 – EK III – A.E. 632 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici
Madde:
Geçici Madde
Neticelenmemiş
Başvuruların Durumu

1. Bu Değişiklik Tüzüğü’nün yürürlüğe girdiği tarihten önce, ÇED süreci
başlamış ancak henüz ÇED Raporu Daire’ye resmi olarak sunulmamış
başvurular, bu Değişiklik Tüzüğü kurallarına göre incelenerek
sonuçlandırılır.

19.8.2015 – R.G. 125 – EK III – A.E. 543 Sayılı Değişiklik Tüzüğünde Yer Alan Geçici
Madde:
Geçici Madde
Neticelenmemiş
Başvuruların Durumu

1. Bu (Değişiklik) Tüzüğünün yürürlüğe girdiği tarihten önce yukarıda
belirtilen 7’nci madde kapsamına giren projeler için; Çevresel Etki
Değerlendirmesi süreci başlamış fakat Çevresel Etki Değerlendirmesi
raporu ve/veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Ön Araştırma Raporu
Daireye resmi olarak sunulmamış başvurular, bu (Değişiklik) Tüzüğü
kuralları uyarınca incelenerek sonuçlandırılır.
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2.A.E. 632 / 14 EK:I ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRİLMESİ RAPORU HAZIRLANMASI
GEREKEN PROJELERİN LİSTESİ

1 SANAYİ PROJELERİ
1.1 Metal İmalatı ve İşleme Sanayi

(a) Döküm demir ve çeliğin ilk ergitilmesi ile ilgili entegre tesisler,
(b) Demir dışı metallerin, metalürjik, kimyasal veya elektrolitik yöntemler

ile cevherden konsantre veya ikincil ham madde üreten tesisler.
1.2 Mineral, Taş ve Toprak Sanayi

(a) Cam elyafı dahil, cam üretim tesisleri,
(b) Mineral elyaf üretimi de dahil, mineral maddenin smelting (metale veya

bir alaşımın ayrı metallere ayrıştırılması) tesisleri,
(c) Fırınlama yolu ile seramik ürünler, çatı malzemesi, tuğla, işlenemeyen

refraktör (ateşe dayanıklı) tuğla, kiremit ve porselen ve sert çömlek
(stoneware) üretimi tesisleri, (hammadde kapasitesi 50.000 ton/yıl ve
üzeri).

(ç) Çimento üretim tesisleri,
(d) Klinker üretim tesisleri,
(e) Boya üretim tesisleri,
(f) Asbestin ve asbest içeren ürünlerin işlenmesi ve dönüşümü tesisleri,

(i) Son ürün olarak asbestli çimento üretimi tesisleri,
(ii) Son ürün olarak friksiyon (sürtünme) maddesi üreten tesisler,
(iii) Asbestin diğer başka türde kullanıldığı tesisler,
(iv) Asbest üretimi ve asbestli ürünler üreten diğer tesisler.

1.3 Kimya Sanayi
(a) Bir arada bulunan ve fonksiyonel olarak birbirine bağlı olan çeşitli

birimlerin kimyasal dönüşümü işlemleri kullanarak endüstriyel ölçekte
üretim yapılan aşağıdaki kimya tesisleri,
(i) Organik kimyasalların üretimi,
(ii) İnorganik kimyasalların üretimi,
(iii) Fosfor, azot veya potasyum bazlı basit veya bileşik gübrelerin

üretimi,
(iv) Bitkilerde kullanılan ilaçların ve biyosit üretimi,
(v) Kimyasal veya biyolojik yöntemlerle ilaç üretimi,
(vi) Patlayıcı madde üretimi.

(b) Doğalgaz, Petrokimya, Petrol ve Kimyasal Ürün Depolama
(perakente satış istasyonları bu kapsam dışındadır)
(i) Kapasitesi 100 000 m³ ve üzeri olan doğal gaz ve sıkıştırılmış gaz

depoları,
(ii) Alanı 2 hektar ve üzeri olan fossil yakıt depoları,
(iii) Kapasitesi 100 000 m³ ve üzeri olan petrokimya ve petrol

ürünleri depoları,
(iv) Kapasitesi 100 000 m³ ve üzeri olan kimyasal ürün depoları.

1.4 Gıda ve İçeçek Sanayi
Günlük işleme kapasitesi 10 ton/gün ve üzeri olan süt işleme ve/veya süt
ürünleri üretim tesisleri.

1.5 Kereste ve Kağıt Sanayi
(a) Keresteden veya benzeri lifli maddelerden kağıt hamuru üretimi,
(b) Her çeşit tahta/kereste üretim tesisleri,
(c) Her çeşit kağıt, karton veya mukavva üretim tesisleri,
(ç) Selüloz ve ürünleri üretim veya işleme tesisleri.

1.6 Tekstil ve Deri Sanayi
Ham deri ve/veya deri giyim işleme tesisleri (işlenmiş ham deriden son ürün
elde eden tesisler hariç)



Merkezi Mevzuat Dairesi
http://www.mevzuat.kamunet.net

Tel: 227 17 01

18

1.7 Pil ve Akü Sanayi
Akü ve pil üretim ve/veya geri dönüşüm ve/veya iyileştirme ve/veya eritme
tesisleri

2 TARIM, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PROJELER
2.1 Tarım Faaliyetleri

(a) Kapasiteleri aşağıda belirtilen hayvan yetiştirme tesisleri;
(i) Bir üretim periyodunda 200 baş ve üzeri büyükbaş yetiştirme

tesisleri,
(ii) Bir üretim periyodunda 1000 baş ve üzeri küçükbaş yetiştirme

tesisleri,
(iii) Bir üretim periyodunda büyükbaş ve küçükbaş hayvanların

birlikte yetiştirilmesi [200 büyükbaş ve üzeri, 1 büyükbaş = 5
küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır].

(iv) Kanatlı yetiştirme tesisleri [(Bir üretim periyodunda 50.000 adet
ve üzeri tavuk (civciv, damızlık, piliç, vb.) veya eşdeğer diğer
kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet tavuk esas alınmalıdır)]

(v) Bir üretim periyodunda 750 adet devekuşu yetiştirme tesisleri,
(vi) Bir üretim periyodunda 900 baş ve üzeri olan, domuz besi

çiftlikleri,
(vii) Bir üretim periyodunda 10,000 adet ve üzeri olan tavşan üretim

çiftlikleri,
(b) Kapasitesi aşağıda belirtilen hayvan kesim tesisleri, mezbahalar;

(i) 20 adet/gün ve üzeri büyükbaş hayvan kesiminin yapıldığı
tesisler (Her bir kesim ünitesi eşdeğerleri: 1 baş sığır, 2 baş deve
kuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi, 130 baş tavşan)

(ii) Bir üretim periyodunda, kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı
tesisler [(50.000 adet/gün ve üzeri tavuk ve eşdeğeri diğer
kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet tavuk esas alınmalıdır)]

2.2 Ormancılık Faaliyetleri
(a) 25 hektar alanı aşan ağaçlandırma faaliyetleri.
(b) Orman alanlarının başka amaçla kullanıma dönüştürülmesi için 10

hektarlık bir alandan daha büyük alan kapsayan ağaçsızlaştırma
faaliyetleri.

2.3 Su Ürünlerine Yönelik Faaliyetler
Üretim kapasitesi yıllık 500 ton ve üzeri olan su ürünleri yetiştiriciliği
(akuakültür) ile ilgili projeler.

3. MADENCİLİK PROJELERİ
3.1 Petrol ve Doğal Gaz Çıkarma

(a) Ticari amaçla ham petrol çıkarılan yüzey tesisleri,
(b) Ticari amaçla doğal gaz çıkarılan yüzey tesisleri,
(c) Açık denizde petrol ve doğal gaz çıkartılan tesisler (her üretim alanın

her biri için ayrı ayrı olmak üzere).
3.2 Taş Ocakları ve Açık Maden Tesisleri

(a) Her türlü taş, çakıl ve kum ocakları
(b) Açık işletme ve cevher hazırlama tesisleri
(c) Açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri,
(ç) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik veya ısıl işlem yöntemleri uygulanan

cevher zenginleştirme tesisleri,
(d) Taş, çakıl kum ve benzeri madenlerin her türlü işleme sokulması (kırma

eleme, öğütme, yıkama ve benzeri)
3.3 Asbest madeni çıkarılması ve/veya zenginleştirilmesi tesisleri,

4. ALTYAPI PROJELERİ
4.1 Enerji

(a) Ham petrol rafinerileri (ham petrolden sadece yağlama maddelerinin
üretimi hariç) ve doğal gaz, taşkömürü ve bitümlü maddelerin
gazlaştırılması ve sıvılaştırılması,
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(b) Güç Santralleri,
(i) Termik (Termal) güç santralleri ve diğer yakma sistemleri,
(ii) Nükleer güç santralleri ve diğer nükleer reaktörlerin kurulması ve

sökümü (maksimum gücü sürekli termik (Termal) yük
bakımından 1 KW’ı aşmayan; atom çekirdeği parçalanabilen ve
çoğalan maddelerin dönüşümü ve üretimi amacıyla araştırma
yapan tesisler hariç),

(c) Nükleer yakıt tesisleri,
(i) Radyasyonlu nükleer yakıtların yeniden işlenmesi tesisleri,
(ii) Nükleer yakıtların üretimi ve zenginleştirilmesi tesisleri,
(iii) Radyasyonlu nükleer yakıtların veya yüksek düzeyde radyoaktif

atıkların işlenmesi tesisleri,
(iv) Radyasyonlu nükleer yakıtların nihai bertarafı ve depolanması

tesisleri,
(v) Sadece radyasyonlu nükleer yakıtların (10 yıldan uzun süre için

planlanmış) veya nükleer atıkların üretim alanından farklı bir
alanda depolanması tesisleri,

(ç) Petrol, doğalgaz veya kimyasalların taşınması için kullanılan, çapı en az
600 mm ve üzerinde, uzunluğu en az 5 km ve üzerinde olan boru hatları,

(d) En az 220 kV (Kilovolt) ve üzeri voltaja ve en az 15 km ve üzerinde
uzunluğa sahip yerüstü enerji iletim hatlarının yapımı.

(e) Voltajı en az 220 kV (Kilovolt) ve üzeri ve en az 15 km²den daha fazla
uzunluktaki veya güzergahı bir koruma alanından geçen yeraltı enerji
iletim hatları.

4.2 Atık
(a) Tehlikeli atıkların, yakılması ve kimyasal işleme (oksitlenme yoluyla

yakma, piroliz, gazlaştırma veya plazma ve benzeri termal bertaraf
işlemleri) tabii tutularak bertarafı veya düzenli depolanması için
yapılacak atık bertaraf tesisleri,

(b) Sadece radyoaktif atıkların nihai bertarafı/depolanması için tasarlanan
tesisler,

(c) Yakma kapasitesi 1 ton/gün ve üzerinde olan tibbi atıklar için
projelendirilen yakma tesisleri,

(ç) Günlük kapasitesi 100 ton/gün ve daha fazla olan tehlikeli olmayan
atıkların yakılması veya kimyasal işleme (oksitlenme yoluyla yakma,
piroliz, gazlaştırma veya plazma ve benzeri termal bertaraf işlemleri)
tabii tutulan atık bertaraf tesisleri,

(d) Günlük depolama kapasitesi 100 ton/gün ve üzerinde olan atık (tehlikeli
olmayan katı atıklar) düzenli depolama ve bertaraf tesisleri,

(e) Belediye atıkları dahil olmak üzere, kapasitesi 100 ton/gün  ve üzerinde
olan atıkların kompost ve diğer tekniklerle ara işleme tabi tutulması,

(f) Kapasitesi, 150 000 eşdeğer kişi ve/veya 30 000 metre³ ve üzerinde olan
atık su arıtma tesisleri (1 eşdeğer nüfus, organik ve biyolojik olarak
parçalanabilen yükü biyolojik oksijen ihtiyacı olarak 60 gr/kişi/günü
anlatır),

(g) Tehlikeli atıkların kimyasal olarak bertarafı, yakılması ve düzenli
depolaması için yapılacak tesisler ve/veya günde 100 tondan fazla
kapasiteli atık (tehlikeli olmayan katı atıklar) yakma veya kimyasal
bertaraf tesisleri dışında kalan merkezi sıvı atık arıtma tesisleri.

4.3 Ulaşım
(a) Demir yolu hatları, demiryolu taşımacılığında kullanılan aktarma amaçlı

tesisler, demir yolu terminallerinin yapımı,
(b) Tramvaylar, yükseltilmiş ve yeraltından geçen demiryolu hatları, yolcu

taşıma için kullanılan benzer hatlar (metrolar, hafif taşıma sistemleri,
vb.),

(c) Havaalanı yapımı,
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(ç) Motorlu taşıt yolu (karayolu) yapımı,
(d) Ekspres yol yapımı,
(e) Sürekli uzunluğu 10 km veya daha fazla olan dört ve üzeri şeritli yeni bir

yolun yapımı veya iki veya daha az trafik şeridi bulunan mevcut bir
yolun, dört veya daha fazla şeritli ve yenilenen ve/veya genişletilen
bölümünün sürekli uzunluğu 10 km veya daha fazla olacak şekilde
yenilenmesi ve/veya genişletilmesi.

4.4 Su
(a) Kapasitesi 1 milyon m³/yıl ve üzeri olan yeraltı suyu çıkarma ve insan

eliyle yeraltı suyu kaynağının yeniden doldurulması tesisleri,
(b) Boru ile içme suyu taşımaları dışında kalan büyük su aktarma,

(i) Olası su sıkıntısını önlemek amacı ile akarsu havzaları arasında
veya denizaşırı kaynaklardan 10 milyon m³/yıl ve üzeri su aktarma,

(ii) Yukarıdaki (i) paragrafında belirtilenler dışında, uzun dönemli
yıllık ortalama akışı 2 milyar m³/yılı aşan bir akarsu havzasından
söz konusu akışın %5’ini aşan miktarda su aktarma,

(c) Su tutma kapasitesi 1 milyon m³ ve üzerinde olan barajlar ve diğer su
tutma veya sürekli su depolama tesisleri,

(ç) Kapasitesi 10 000 m³/gün ve üzerinde olan ters ozmoz ve deniz suyu
arıtma tesisleri.

4.5 Kıyı Yapıları ve Su Yolları
(a) Deniz araçlarının geçişine izin veren kıta içi su yollarının yapımı ve kıta

içi su trafiği için yapılacak olan limanlar,
(b) Deniz araçlarının yanaşabileceği yükleme ve boşaltma yapılabilen ticari

amaçlı liman, iskele, rıhtımlar, marina ve yat limanları,
(c) Gemi veya 24 metreden uzun tekne ve yat yapım, bakım, onarım ve

söküm tesislerini içeren tersaneler,
(ç) Alanı 1 hektar (10.000 metrekare) ve üzeri bir alanı kapsayan denizden

arazi kazanılması ve deniz tabanına tesis yerleştirilmesi ve deniz
tabanının yükseltilmesi faaliyetleri,

5 KENTSEL GELİŞME PROJELERİ
5.1 Konut Alanı Geliştirme

(a) İmar Yasası altında yürürlükte bir planlama enstrümanı olan bölgelerde,
konut hane sayısı 200 ve üzeri olan ve/veya parsel alanı 1.5 hektar ve
üzerinde olan toplu konut projeleri,

(b) Yürürlükte bir planlama enstrümanı olmayan bölgelerde, konut hane
sayısı en az 200 ve üzeri olan ve/veya parsel alanı 0.9 hektar (9000
metre kare) ve üzeri olan toplu konut projeleri,

(c) İmar Yasası altında yürürlükte bir planlama enstrümanı olan bölgelerde
alanı 1.5 hektar ve üzeri olan ve/veya parselleme sonucunda meydana
gelecek yapı arsası adeti, üzerinde, 200 adet ve üzerinde olan konut
yapılmasına olanak sağlayan parselleme projeleri,

(ç) İmar Yasası altında yürürlükte bir planlama enstrümanı olmayan
bölgelerde alanı 0.9 hektar (9000 metre kare) ve üzeri olan ve/veya
parselleme sonucunda meydana gelecek yapı arsası adeti, üzerinde 200
adet ve üzeri konut yapılmasına olanak sağlayan parselleme projeleri.

5.2 Sanayi Alanı Geliştirme
İhtisas sanayi bölgesi geliştirme projeleri.

5.3 Turizm
Yatak kapasitesi 240 ve üzeri olan ve/veya brüt toplam kapalı alanı 10000
metrekare ve üzerinde olan turistik tesisler.

5.4 Eğlence ve Dinlence
(a) Golf sahaları ve ilgili faaliyetler.
(b) Kayak alanı ve mekanik tesisler.

5.5 Sağlık Merkezleri
500 yatak ve üzeri kapasiteli hastaneler ve tıp merkezleri.
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6 Bu Ekte yer alan ve hale hazırda ÇED Olumlu Görüşü bulunan ve başlamamış veya
onaylanmış haline uygun olarak başlamış veya gerçekleştirilmiş olan ve bu Ekteki liste
kapsamına giren ve/veya genişleme ve/veya kapasite arttırılması ile toplam büyüklüğü
ve/veya kapasitesi bu Ekteki listede belirtilen eşik değerlere ve üzerinde bir değere
ulaşan nitelikteki herhangi bir değişiklik yapılan ve/veya genişletilen ve/veya kapasitesi
arttırılan projeler.

7 Bu Tüzüğe ekli Ek II’de yer alan ve hale hazırda “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararı
bulunan ve başlamamış veya onaylanmış haline uygun olarak başlamış veya
gerçekleştirilmiş olan ve bu Ek’teki liste kapsamına giren ve/veya genişleme ve/veya
kapasite arttırılması ile toplam büyüklüğü ve/veya kapasitesi bu Ek’teki listede belirtilen
eşik değerlere ve üzerinde bir değere ulaşan nitelikteki herhangi bir değişiklik yapılan
ve/veya genişletilen ve/veya kapasitesi arttırılan projeler.

8 Bu Tüzüğe ekli Ek- II veya bu Ek’teki liste kapsamı dışında bulunan projelerin
kapasitesinin arttırılması ve/veya genişletilmesi halinde, toplam büyüklüğü ve/veya
kapasitesi bu Ekteki listede belirtilen eşik değerlere veya üzerinde bir değere ulaşan
projeler.

2.A.E. 632 / 14 EK II: ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÖN ARAŞTIRMA RAPORU
HAZIRLANMASI GEREKEN PROJELERİN LİSTESİ

1 SANAYİ VE DEPOLAMA
1.1 Metal İmalatı ve İşleme Sanayi (EK I’de yer almayan)

(a) Sürekli kalıplama dahil, pig demiri veya çelik üretimi (birinci ve ikinci
eritme) tesisleri,

(b) Aşağıdaki demir metal işleme tesisleri;
(i) Sıcak haddeleme,
(ii) Metalin vurularak işlenmesi,
(iii) Eritilmiş koruyucu metal kaplama uygulanması,

(c) Demirli metal dökümhaneleri,
(ç) Değerli metaller dışındaki, demir olmayan metallerin alaşımını yapan

tesisler,
(d) Metal ve plastik yüzeylerin, elektrolitik ve kimyasal bir işlemle işlendiği

tesisler,
(e) Motorlu taşıt üretim ve montaj ve motorlu taşıt makinaları üretim

tesisleri,
(f) Hava taşıt üretim ve onarım tesisleri,
(g) Demiryolu malzemeleri üretim tesisleri,
(h) Metalin patlayıcılarla basınç altında biçimlendirilmesi,
(ı) Metalik maden cevherlerini basınç ve ısı altında tavlama, sinterleme

(Herhangi bir maddenin toz halinden katı hale dönüştürülene kadar
ısıtılması işlemi) şekillendirme tesisleri.

1.2 Mineral Sanayi
Kömür işleme tesisleri;
(a) Kömür fırınları (Kuru kömür damıtımı),
(b) Hava gazı ve kok fabrikaları,
(c) Kömür briketleme tesisleri,
(ç) Kömür yıkama tesisleri,

1.3 Kimya Sanayi (EK I’de yer almayan projeler)
(a) Ara ürün işleme ve kimyasal madde üretim tesisleri,
(b) Tarım ilaçlarının ve bitki gelişim düzenleyecilerinin ve farmasotik

ürünlerin, boya ve cilaların, elastomer esaslı ürünlerin ve peroksitlerin
üretildiği veya elastomer esaslı ürünlerin işleme tabii tutulduğu tesisler,

(c) Toplam depolama kapasitesi 500 ton ve üzeri olan patlayıcı ve parlayıcı
madde depoları,
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(ç) Atık yağ geri kazanım tesisleri,
(d) Atık lastik veya plastik ürünlerin geri kazanım tesisleri,
(e) Yıllık kapasitesi 100.000 adet ve üzerinde olan lastik kaplama tesisleri,
(f) Doğalgaz, petrokimya, petrol ve kimyasal ürün depolama (Perakente

satış istasyonları bu kapsam dışındadır.
(i) Doğal gaz ve sıkıştırılmış gaz depoları (kapasitesi 100.000 m³’ün

altında olanlar)
(ii) Fossil yakıt depoları, (alanı 2 hektardan az olanlar)
(iii) Petrokimya ve petrol ürünleri depoları, (kapasitesi 100.000 m³’ün

altında olanlar)
(iv) Kimyasal ürün depoları, (kapasitesi 100.000 m³’ün altında olanlar)

1.4 Gıda ve İçecek Sanayi
(a) Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde eden tesisler,
(b) Hayvansal yağların üretimini yapan tesisler,
(c) Hayvansal ürünlerin ve bitkisel ürünlerin konserve işleme ve/veya

paketleme tesisleri,
(ç) Süt işleme ve/veya süt ürünleri üretim tesisleri (En az 5 ton/gün ile en

fazla 10 ton/gün’e kadar olan),
(d) Bira ve benzeri türde, fermantasyon ile alkollü içki üreten tesisler veya

malt üretim tesisleri,
(e) Şekerleme, tatlı ve şurup üretim tesisleri (En az 5 ton/gün ve üzeri

kapasitede olanlar),
(f) Un, nişasta, endüstriyel nişasta veya entegre un ve/veya nişasta

mamulleri üretim tesisleri,
(g) Şeker üretim tesisleri,
(h) Maya üretim tesisleri,
(ı) Yukarıdaki (d) bendinde belirtilenler dışındaki alkollü içki, alkolsüz içki

veya meşrubat üretim tesisleri,
(i) Balık ve su ürünleri üretim ve işleme tesisleri,

(i) Balık eti ve balık yağı üretim tesisleri,
(ii) Bunlar dışında su ürünlerinin üretimi ve işlenmesine yönelik diğer

tesisler,
(iii) Su ürünleri entegre üretim tesisleri,

(j) Yukarıda belirtilenler dışında, tarımsal ve hayvansal ürünlere dayalı
diğer benzeri üretim tesisleri.

1.5 Tekstil ve Deri Sanayi,
(a) Sentetik iplik ve elyaf üretim tesisleri,
(b) Kimyasal boya veya kök boya kullanılarak boyama, kasar ve baskı

işlemi yapan iplik, kumaş veya halı üretim tesisleri,
(c) Elyaf ve/veya yün ve/veya tiftiğin ve/veya benzeri diğer tür tekstilin,

ovalanması, yağının alınması, yıkanması, ağartılması, merserize edilmesi
ve benzeri ön işleme tabii tutulduğu tesisleri,

(ç) Kot yıkama tesisleri,
1.6 Kauçuk Sanayi

Elastomer esaslı ürünleri işleme ve üretme tesisleri,
1.7 Beton Tesisleri

(a) Hazır beton tesisleri,
(b) Çimento veya diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak, sıkıştırma, darbe,

sarsma veya titreşim yoluyla şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler,
(c) Ön gerilimli beton elemanı, gaz beton, betonpan ve benzeri üretim yapan

tesisler.
1.8 Diğer Sanayi ve Depolama Projeleri

(a) Hurda demir, araç depolama ve geri dönüşüm tesisleri,
(b) Motor, tirbün ve reaktör deneme tesisleri,
(c) Suni mineral elyaf üretimi tesisleri,
(ç) Patlayıcı maddeleri geri kazanım ve imha tesisleri,
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(d) İnşaat atıkları veya yapıların kullanılabilir parçaları depolanma alanları,
(e) İnsanın tüketimi için uygun olmayan at, eşek ve benzeri türdeki

hayvanların öldürüldüğü ve işlendiği yerler,
(f) Ömrünü tamamlamış elektrik-elektronik ekipmanların depolanması ve

geri kazanım tesisleri,
2 TARIM, ORMANCILIK VE SU ÜRÜNLERİNE YÖNELİK PROJELER

2.1 Tarım Faaliyetleri
(a) Kırsal bölgelerde tarım amaçlı veya kırsal arazilerin, kullanım amacı

değiştirilmeden, yeniden yapılandırılması veya ıslahı projeleri,
(b) Alanı 0,5 hektar ve daha fazla olan, işlenmemiş veya yarı doğal alanların

yoğun veya entansif tarımsal amaçlı kullanılmasına yönelik projeler,
(c) Alanı 1 hektar ve daha fazla olan alanlarda veya büyüklüğüne

bakılmaksızın akifer koruma alanında olan ve/veya sulama ve drenaj
projeleri dahil, tarımsal amaçlı su yönetimine yönelik projeler,

(ç) Alanı 10 hektar ve üzeri veya günde 1000 m³ den fazla olan sulama suyu
kullanımına yönelik sulama projeleri,

(d) Kapasiteleri aşağıda belirtilen hayvan yetiştirme tesisleri;
(i) 20 ile 200 başa kadar (200 baş hariç) büyükbaş yetiştirme

tesisleri,
(ii) 100 ile 1000 başa kadar (1000 baş hariç) küçükbaş yetiştirme

tesisleri
(iii) Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların birlikte yetiştirilmesi (20 ile

200 başa kadar (200 baş hariç) büyükbaş, 1 büyükbaş=5
küçükbaş eşdeğeri esas alınmalıdır),

(iv) Kanatlı yetiştirme tesisleri (Bir üretim periyodunda 15.000 adet
ile 50.000 adete kadar (50.000 adet hariç) tavuk (civciv, piliç, ve
benzeri) veya eşdeğer diğer kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet
tavuk esas alınmalıdır.)],

(v) Bir üretim periyodunda 200 adet ile 750 adet devekuşu (750 adet
hariç) yetiştirme tesisleri,

(vi) Bir üretim periyodunda 300 baş ile 900 başa kadar (900 baş hariç)
domuz besi çiftlikleri,

(vii) Bir üretim periyodunda 5000 adet ile 10,000 adete kadar (10,000
adet hariç) tavşan üretim çiftlikleri,

(viii) Kürk hayvanı yetiştiriciliği yapan tesisler (1000 adet ve üzeri),
(ix) Likit yumurta üretim tesisi (10 ton/gün ve üzeri)

(e) Kapasitesi aşağıda belirtilen hayvan kesim tesisleri, mezbahalar;
(i) 7 ile 20 adet/güne kadar (20 adet/gün hariç) büyükbaş hayvan

kesiminin yapıldığı tesisler (Her bir kesim ünitesi eşdeğerleri: 1
baş sığır, 2 baş deve kuşu, 4 baş domuz, 8 baş koyun, 10 baş keçi,
130 baş tavşan)

(ii) Bir üretim periyodunda, kanatlı hayvanların kesiminin yapıldığı
tesisler [(1000 adet ile 50.000 adet/güne kadar (50.000 adet/gün
hariç) tavuk ve eşdeğeri diğer kanatlılar) (1 adet hindi = 7 adet
tavuk esas alınmalıdır)]

2.2 Ormancılık Faaliyetleri
(a) 5 hektardan fazla ve 25 hektara kadar olan (25 hektar hariç) bir alanı

kapsayan ağaçlandırılmaya yönelik projeleri,
(b) 3 hektardan fazla ve 10 hektara kadar olan (10 hektar hariç) bir alanı

kapsayan alanların başka arazi kullanım amaçları ile kullanılmak üzere
ağaçsızlandırılmasına yönelik projeler.

2.3 Su Ürünlerine Yönelik Faaliyetler
(a) Üretim kapasitesi yıllık en az 30 ton ile en fazla 500 tona kadar olan (500

ton hariç) su ürünleri yetiştiriciliği (akua-kültür) ile ilgili projeler,
(b) Üretimi 3 milyon adet/yıl ve üzeri olan balık kuluçhaneleri.
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3 MADENCİLİK VE SONDAJ PROJELERİ
3.1 Yeraltından Maden Çıkartma ve Sondaj Projeleri Faaliyetleri

(a) Yeraltı madenciliği,
(b) Deniz ve nehir altında tarama yoluyla maden arama veya çıkarma,
(c) Jeotermal arama, nükleer atık depolama, su kaynağı arama amaçlı olan ve

toprağın stabilizesini araştırmaya yönelik olanlar dışındaki derin
sondajlar,

(ç) Ziftli bitümlü şistin çıkarılmasına yönelik yüzey tesisleri.
4 ALTYAPI PROJELERİ

4.1 Enerji
(a) Elektrik, buhar ve sıcak su elde edilmesi için kurulan tesisleri (Ek-I’de

olmayan tesisler),
(b) Elektrik, gaz, buhar ve sıcak suyun nakledilmesi için kurulan tesisleri ve

elektrik iletim hatları (Ek-I’de olmayan tesisler),
(c) Doğal gazın yüzeyde depolanması,
(ç) Yanıcı gazın depolanması ve geridönüşümü,
(d) Fosil yakıtlarının depolanması,
(e) Kömür ve linyit tozunun endüstriyel olarak sıkıştırılarak brikete

dönüştürülmesi,
(f) Hidroelektrik enerji üretme tesisleri,
(g) Rüzgar gücü ile enerji üretim tesisler (Rüzgar çiftlikleri),
(h) Voltajı en az 100 kilovolt ve 220 kilovolta kadar olan ve 1 km

uzunluktaki daha fazla ve 15 km kadar uzunluktaki yerüstü enerji iletim
hatlarının yapımı,

(ı) Voltajı en az 100 kilovolt üzeri ve 220 kilovolta kadar olan ve 5 km
uzunluktan daha fazla uzunluktaki veya güzergahı bir koruma alanından
geçen yeraltı enerji iletim hatları,

(i) Petrol ve doğalgazın borularla taşınması projeleri (Ek-I’e dahil
olmayanlar).

4.2 Atık
(a) Atık çamuru depolama ve geridönüşüm tesisi,
(b) Radyoaktif atıkları (Ek-I’de yer almaması halinde) işleme ve depolama

tesisleri,
(c) Yakıt atıkları bertaraf etme tesisleri,
(ç) Günlük kapasitesi 100 ton/günün altında olan tehlikeli olmayan atık

yakma tesisleri veya kimyasal işleme bertaraf tesisleri,
(d) Günlük depolama kapasitesi 100 ton/günün altında olan atık düzenli

depolama ve bertaraf etme tesisleri
(e) Yakma kapasitesi 200-1000 kg/gün arasında olan tıbbi atık yakma

tesisleri ve tıbbi atıkların fiziksel ve kimyasal olarak ara işleme tabi
tutulması amacıyla kurulan tesisler,

(f) Belediye atıkları dahil olmak üzere, kapasitesi 50 ton/gün – 100 ton/gün
arasında olan atıkların kompost ve diğer tekniklerle ara işleme tabi
tutulması,

(g) Tehlikeli ve özel işleme tabi atıkların ara depolanması.
(h) Atıkların (Tehlikeli atıklar hariç) ara depolanması. (Transfer istasyonları)
(ı) Kapasitesi en az 50 000 eşdeğer kişi veya 10 000 metre³ /gün (Günde on

milyon metre küp) ve üzerinde olan ve 150 000 eşdeğer kişiye ve/veya
30 000 metre³ (Otuz bin metre küp) kadar olan atık su arıtma tesisleri, (1
eşdeğer nüfus; organik ve biyolojik olarak parçalanabilen yükü biyolojik
oksijen ihtiyacı olarak 60 g/kişi/günü anlatır.)

4.3 Ulaşım
Belediyeler için yapılan otobüs terminalleri.
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4.4 Su
(a) Kanal açma ve taşkın önleme amaçlı akarsu yataklarının düzenlenmesi,
(b) Barajlar ve diğer su tutma veya sürekli su depolama tesisleri (Ek I’de

olmayanlar), akarsu yataklarının düzenlenmesi,
(c) Uzun mesafeli su kemeri yapımı,
(ç) Kapasitesi en az 100 000 metre³/yıl, en fazla 1 milyon m³/yıla kadar olan

yeraltı suyu çıkarma veya insan eliyle yeraltı suyu kaynağının yeniden
doldurulması tesisleri,

(d) 10 milyon metre³/yılın altında olan akarsu havzaları arasında su aktarma
projeleri,

(e) Günlük kapasitesi, 1,000 m³/gün’den fazla ve 10 000 m³/gün’den az olan
ters ozmoz ve deniz suyu arıtma tesisleri.

4.5 Kıyı Yapıları ve Su Yolları
(a) Erozyonla mücadele etmek için kıyılarda yapılan çalışmalar ve kıyının

değişimine neden olabilecek deniz kenarında yapılan çalışmalar,
(b) Dalgakıran, mahmuz, mendirek, set vb. (bunların bakımı ve onarımı

hariç),
(c) Bu Tüzüğe ekli Ek I’de yer almayan, rıhtımlar, güneşlenme ve sportif

amaçlı olanlar dışındaki iskeleler ve limanlar,
(ç) Balıkçı barınakları, römorkör barınakları,
(d) Yat ve tekneleri karaya çekme, bakım, onarım, denize indirme hizmetleri

sunan tekne veya 24 metre uzunluğa kadar yat imalatı yapan tesisler,
(e) Alanı en az 0.1 hektar, en fazla 1 hektar olan deniz doldurma ile arazi

kazanma projeleri.
5 KENTSEL GELİŞME PROJELERİ

5.1 Konut Alanı Geliştirme Faaliyeti
(a) İmar Yasası altında yürürlükte bir planlama enstrümanı olan bölgelerde,

konut hane sayısı en az 60 adet, en fazla 200 adete ve/veya alanı en az
0.5 hektar’a (5000 metre kare), en fazla 1.5 hektar’a (15000 metre kare)
kadar olan toplu konut projeleri,

(b) Yürürlükte bir planlama entrümanı olmayan bölgelerde, konut hane
sayısı en az 60 adet, en fazla 200 adete ve/veya alanı en az 0.3 hektar’a
(3000 metre kare) ve en fazla 0.9 hektar’a (9000 metre kare) kadar olan
toplu konut projeleri,

(c) İmar Yasası altında yürürlükte bir planlama entrümanı olan bölgelerde,
alanı en az 0.5 hektar (5000 metre kare) ile 1.5 hektar arasında olan
ve/veya parselleme sonucunda meydana gelecek yapı arsası adeti,
üzerinde en az 60 adet, en fazla 200 adete kadar konut yapılmasına
olanak sağlayan parselleme projeleri,

(ç) İmar Yasası altında yürürlükte bir planlama entrümanı olmayan
bölgelerde alanı en az 0.3 hektar (3000 metre kare) ile 0.9 hektar (9000
metre kare) arasında olan ve/veya parselleme sonucunda meydana
gelecek yapı arsası adeti, üzerinde en az 60 adet ve en fazla 200 adet
konut yapılmasına olanak sağlayan parselleme projeleri.

5.2 Sanayi Alanı Geliştirme Projeleri
(a) Sanayi bölgesi geliştirme projeleri,
(b) Organize sanayi bölgesi projeleri,
(c) Organize hayvancılık bölgesi projeleri,

5.3 Yaşam Merkezleri, Alışveriş Merkezleri
(a) Yürürlükte herhangi bir planlama enstrümanı olmayan bölgelerde

bulunan ve yapılaşmış ve yerleşim alanları içinde yer alan, bina toplam
brüt alanı en az 10000 metrekare ve üzerinde olan alışveriş merkezleri,

(b) Yürürlükte herhangi bir planlama enstrümanı olmayan bölgelerde
bulunan ve yapılaşmış ve yerleşim alanları içinde yer alan, bina toplam
brüt alanı en az 10000 metrekare ve üzerinde olan çok fonksiyonlu
merkezler.
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5.4 Eğitim Kampüsleri
5.5 Eğlence ve Dinlence

(a) Eğlence dinlence aktivite merkezleri,
(b) Spor stadyumu,
(c) At yarışı ve araba yarış merkezleri,
(ç) Lunaparklar,
(d) Konulu parklar,
(e) Sürekli motorlu taşıt yarış ve test pistleri,
(f) Teleferik.

5.6 Turizm
(a) Bu Tüzüğe ekli Ek-I’deki listede yer almayan ve yatak kapasitesi en az

20 olan turizm konaklama tesisleri, yatak kapasitesi 20 ile 240 arası olan
turistik tesisler,

(b) Sürekli kamp alanları ve karavan bölgeleri.
5.7 Sağlık Merkezleri

(a) 50 yatak ile 500 yatağa kadar olan (500 yatak hariç) hastaneler ve tıp
merkezleri

(b) Hastane ve tıp merkezleri dışında kalan diyaliz merkezleri (15 cihaz ve
üzeri)

5.8 Sigara Fabrikaları (1000 ton/yıl ve üzeri)
6. Bu Ekte yer alan ve hali hazırda “Çevresel Etkileri Önemsizdir” kararı bulunan ve

başlamamış veya onaylanmış haline uygun olarak başlamış veya gerçekleştirilmiş olan
ve bu Ek’teki liste kapsamına giren ve/veya genişleme ve/veya kapasite arttırılması ile
toplam büyüklüğü ve/veya kapasitesi bu Ekteki listede belirtilen eşik değerlere ulaşan
nitelikteki herhangi bir değişiklik yapılan ve/veya genişletilen ve/veya kapasitesi
arttırılan projeler.

7. Bu Tüzüğe ekli Ek-I veya bu Ek’teki liste kapsamı dışında bulunan projelerin
kapasitesinin artırılması ve/veya genişletilmesi halinde, toplam büyüklüğü ve/veya
kapasitesi bu Ek’teki eşik değerlere ulaşan projeler.
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