
 

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14.06.2018 TARİH VE 30451 SAYILI RESMİ 

GAZETEDE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. 

 

Danıştay 14. Dairesinin 2017/2082 sayılı kararı ile “....... 25 Hektar sınırı aşılmadan 

hazırlanan Proje Tanıtım Dosyaları ile ÇED Gerekli Değildir Kararları Valiliklerden 

alınarak faaliyete başlanılmakta ....... 25 hektarın üzerindeki çalışma sahalarına kısım kısım 

verilen ÇED Gerekli Değildir Kararları ile ocak sahaları genişletilmekte ....... dava konusu 

Yönetmelik kurallarında hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesi ile ÇED Yönetmeliğinin 

Ek-1 listesinin 27.maddesinin (a) bendi ile Ek-2 listesinin 49. maddesinin (a) bendinde yer 

alan maddelerin yürütmesi durdurulmuştur. 

 

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

yürütmenin durdurulması gereği 30.04.2018 tarihli ve 76409 sayılı yazımız ile söz konusu 

maddeler kapsamındaki projeler ile ilgili olarak; Mahkeme kararı gereği 25 hektar ve üzeri 

ruhsatlarda Bakanlığımıza başvurulması, ÇED Süreci Valiliklerde (Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlükleri) devam eden projeler ile ilgili olarak 25 hektar ve üzeri ruhsatlarda mahkeme 

kararı kapsamında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar veya mahkeme kararı 

sonuçlanıncaya kadar iş ve işlemlerin durdurulduğu bildirilmiştir. 

 

Genel Müdürlüğümüzce mahkeme kararı gerekçelerini giderecek şekilde hazırlanan 

Yönetmelik değişikliği teklifi 10.05.2018 tarihli ve 79945 sayılı yazımız ile Hukuk 

Müşavirliğinin görüşüne sunulmuş, Hukuk Müşavirliğinin uygun görüşü sonucunda, söz 

konusu Yönetmelik değişikliği teklifi Başbakanlığa gönderilmek üzere Genel 

Müdürlüğümüzün 18.05.2018 tarihli ve 87052 sayılı yazısı ile Bakanlığımız Strateji 

Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.  

 

Danıştay 14. Dairesinin 2017/2082 sayılı kararının gerekçeleri doğrultusunda yapılan 

düzenlemeleri içeren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik 14.06.2018 tarih ve 30451 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. 

 

Yapılan bu düzenleme ile mahkeme gerekçesinde yer alan projeye kısım kısım ÇED Gerekli 

Değildir Kararı alınması engellenmiş olup, ÇED Gerekli Değildir Kararı bulunan bir açık 

ocak işletmesi,  alan ilave edecek olması durumunda ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 listesi 

kapsamında başvuru yaparak ÇED sürecinde değerlendirme zorunluluğu getirilmiştir. 

Böylece açık işletme yapılan madencilik projelerinde birden fazla ÇED Gerekli Değildir 

Kararları ile ocak sahalarının genişletilmesinin önüne geçilerek Danıştay 14. Dairesinin 

2017/2082 sayılı kararı ile yürütme durdurma gerekçeleri ortadan kaldırılmıştır.  

 

30.04.2018 tarihli ve 76409 sayılı yazımız kapsamında Valiliklerde (Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlükleri) devam eden ve mahkeme kararı kapsamında iş ve işlemleri durdurulan 

projelere ilişkin ÇED Süreçlerinin 19.06.2018 tarihli ve 108002 sayılı yazımız doğrultusunda 

yürütülmesi hususu Valiliklere bildirilmiştir. 

 

 


