
 

GENEL YÖNETMELİK UYGULAMALARI 

Ek-2 kapsamında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine başvurusu yapılan Proje 
Tanıtım Dosyalarına ait proje başvuru bedelleri iadesi hangi durumlarda yapılır? 

   
Proje başvurusu için ödenen bedelin başvuru dahilinde gerçekleşmesi sebebiyle, iade edilen 

proje başvuruları için yatırılan bedelin iade edilmesi veya tekrar kullanılması mümkün 

olmamaktadır. Ancak sehven Ek-2 kapsamında başvurusu yapılan kapsam dışı projelere ait 

bedeller iade edilmektedir. 



Başvuru sahibi 

•Başvuru sahibi; 

•Başvuru formu  

• Proje özeti ve projeye ilişkin bilgi belgeler (proje alanı koordinatları, ruhsat, 
kapasite raporu vb.) 

• Taahhütname 

• Vekalet ve imza sirküleri ile birlikte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine 
başvuruda bulunur. 

Çevre ve 
Şehircilik İl 
müdürlüğü 

• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından  başvuru formunda yer alan 
bilgiler e-çed sistemine kaydedilerek , sistemde oluşturulan geçici referans kodu 
ve erişim numarası başvuru sahibine resmi yazı ile bildirilir. 

Başvuru sahibi 

•Resmi yazı ile bildirilen geçici referans kodu ve erişim numarası ile kullanılarak 
e-çed üzerinden  Proje özeti ve projeyr ilişkin bilgi belgeler (proje alanı 
koordinatları, ruhsat, kapasite raporu vb.), Taahhütname, Vekalet ve imza 
sirküleri yüklenerek  başvuru gerçekleştirilir. 

Çevre ve 
Şehircilik İl 
Müdürlüğü 

•Projeye ilişkin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirme e-çed sistemi 
üzerinden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir ve 
değerlendirme sonucu  resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. 

ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listesinde yer alan eşik değerler altında 

olan projeler ile ilgili olarak; 

ÇED Yönetmeliği Ek-I ve Ek-II listesinde yer almayan projeler ile ilgili olarak; 

Başvuru sahibi 

• Başvuru sahibi; 

•Başvuru formu  

• Proje özeti ve projeye ilişkin bilgi belgeler (proje alanı 
koordinatları, ruhsat, kapasite raporu vb.)  ile birlikte Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüklerine başvuruda bulunur. 

Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü 

•Projeye ilişkin ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirme Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir ve değerlendirme 
sonucu resmi yazı ile başvuru sahibine bildirilir. 

KAPSAM DIŞI DEĞERLENDİRMELER İLE İLGİLİ BAŞVURU NASIL YAPILIR? 

 

 

 



 

SANAYİ YATIRIMLARI ŞUBESİ 

 

 ÇED Yönetmeliği Ek-II Listesi 19.maddesinde; 100 m³/saat üretim kapasitesi 

sadece hazır beton tesisleri için mi geçerlidir? 

ÇED Yönetmeliği Ek-II Listesi 19.maddesinde; “Hazır beton tesisleri, çimento veya 

diğer bağlayıcı maddeler kullanılarak şekillendirilmiş malzeme üreten tesisler, ön 

gerilimli beton elemanı, gaz beton, betopan ve benzeri üretim yapan tesisler, (Üretim 

kapasitesi 100 m
3
/saat ve üzeri)” belirtilen 100 m³/saat üretim kapasitesi eşik değeri bu 

maddede belirtilen tüm tesisler için geçerlidir. 

 Tank ve/veya havuz içinde daldırma yöntemiyle değil püskürtme yöntemiyle 

yapılan yüzey temizleme işlemi ÇED Yönetmeliği kapsamında yer alıyor mu?  

Yüzey temizleme işlemi bu proseste kullanılan tank hacminin kapasitesine göre ÇED 

Yönetmeliği Ek-II Listesi Madde 9 kapsamında değerlendirilmektedir. Değerlendirme 

yapılırken yüzey temizleme yöntemine bakılmaksızın yüzey temizleme 

kimyasallarının ve durulama sularının hazırlandığı tank hacmi kapasitesi esas 

alınmaktadır. 

 Bir tesiste hem yüzey temizleme hem de kaplama işlemi yapılması durumunda 

değerlendirme nasıl yapılıyor? 

Tesiste her iki işlemin de yapılması durumunda bu proseslerde yer alan yüzey 

temizleme, kaplama ve durulama tanklarının hacimleri toplamı alınarak değerlendirme 

yapılmaktadır. 

 Tekstil sektöründe fabrikada hem boyama hem de kasar yapılması durumunda 

değerlendirme nasıl yapılıyor? 
ÇED Yönetmeliğinin Ek-I ve Ek-II listelerinde yer alan sözkonusu faaliyetler ilgili 

maddelerindeki eşik değer her iki işlem için ayrı ayrı değerlendirilmektedir. (Örneğin; 

yıllık üretim kapasitesi 2500 ton boyama, 2000 ton kasar işlemi yapılan tesis yıllık 

üretim kapasitesi boyama veya kasarda 3000 ton geçmediği için ÇED Yönetmeliği 

EK-II listesinde değerlendirilmektedir. 

 

 Baskı tesisleri ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirmesi nasıl yapılıyor? 

Baskı sonrası kumaşa yıkama işlemi uygulanıyorsa baskı prosesi ÇED Yönetmeliği 

Ek-II listesi madde 10 (ç) bendi kapsamında değerlendirilmektedir. Baskı sonrası 

kumaşa yıkama işlemi uygulanmayan tesislerde baskı kalıplarının temizlenmesi işi 

ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmemektedir.  

 

 Tesisin kasar kapasitesi belirlenirken hangi işlemler bu kapasiteye dahil 

edilmelidir? 

Haşıl sökme, merserizasyon, ağartma, kostikleme vb. işlemlerden hangileri 

değerlendirilen tesiste mevcut ise bu işlemlerin toplamı kasar kapasitesini 

belirlemektedir. 



 

 Çimento fabrikalarında yapılan teknolojik iyileştirmelerin değerlendirmesi nasıl 

yapılıyor? 

Çimento fabrikalarında; kapasite artışına sebep olmayan iyileştirmeler (filtre değişimi, 

sayısının artırılması, tesiste elektrik sarfiyatını azaltıcı yatırımlar, bakım maliyetini 

azaltmaya yönelik vb. yatırımlar) ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında 

değerlendirilmektedir. Ancak yapılması planlanan teknolojik iyileştirmeler 

(prekalsinasyon ünitesinin ilave edilmesi, döner fırın yakma sistemindeki yenileme 

çalışmaları vb.) sonucu klinker üretim kapasitesinde artış meydana geliyorsa ÇED 

Yönetmeliği madde 24  (d) bendi kapsamında Proje Tanıtım Dosyasının hazırlatılması 

gerekmektedir.  

 




