
KASTAMONU VALİLİĞİ 

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE 

                                                                  KASTAMONU 

 

 

       Kastamonu ili, ……………………………….. İlçesi, ……………………………………. 

köyü,……………………………………mahallesi/mevkiinde………………………………..

m
2
’lik alanda, yıllık ………………………… kapasiteli, …………………………......... tesisi 

kurmayı planlamaktayım. Yıllık ………………..kapasiteli kurmayı planladığım tesisimin 

25/11/2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “ Çevresel 

Etki Değerlendirmesi” Yönetmeliği kapsamında kalıp kalmadığının tarafıma bildirilmesi 

hususunda; 

       Gereğini saygılarımla arz ederim. 

 

 

 

    Tarih 

 Ad Soyad 

      İmza 

 

 

EKLER 

1) Taahhütname 

2) İş akım şeması (planlanan faaliyetin hangi aşamalardan geçerek nasıl işleyeceğini 

gösteren ayrıntılı şema). 

3) Tesiste kullanılacak ekipman ve makineleri, kaç kişinin çalışacağını, atıkların nasıl 

bertaraf edileceğini anlatan yazı. 

4) İmza sirküsü (faaliyet sahibinin şirket olması durumunda şirkette yetkili olduğuna 

dair). 

5) Faaliyetin yerini gösterir imar planı, faaliyetin planlandığı alanın imar planı olmaması 

durumunda kroki, Evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atıksuların bertarafına ilişkin 

belgeler (fosseptik projesi, vidanjör faturası, arıtma tesisi ile yapılmış protokol veya 

kanal bağlantı izni) 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Resmi belgelerin ilgili kurum onaylı veya noter onaylı olması, işletme tarafından 

hazırlanan belgelerin kaşeli ve ıslak imzalı olması gerekmektedir. 

 

 



İŞ AKIM ŞEMASI 

 

 

İlimiz ................................... İlçesi, ...................... Beldesi, ................................ Köyü, 

.......................... mevkiinde, tapunun ..................... pafta, ............ ada, .................. parsel 

numarasında kayıtlı alanda, ......................... gerçekleştirilen  ........................ tesisine ait iş 

akım şeması aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gelen Hammaddeler 

 

Yapılan İşlemler 

 

Yapılan İşlemler 

 

Yapılan İşlemler 

 

Ürünler 



PROJE ÖZETİ 

 

 

1. TESİSİN YERİ 

 

İlimiz ................................... İlçesi, ...................... Beldesi, ................................ Köyü, 

.......................... mevkiinde, tapunun ..................... pafta, ............ ada, .................. parsel 

numarasında kayıtlı alanda, .........................tesisi işletilmektedir. 

 

2. PROJENİN TÜRÜ 

 

Tesiste kullanılan hammaddeler, yardımcı maddeler, kullanılan ekipmanlar, üretim 

yöntemi, hammaddenin girişinden ürün olarak çıkışına kadar aşamalar, üretilen ürün ve yan 

ürünlerle birlikte açıklanmalıdır. Tesisinin kapasitesi ve çalışan personel sayısı belirtilmelidir. 

 

3. TESİSTEN KAYNAKLANACAK SIVI ATIKLAR 
  

 Tesiste evsel ve/veya endüstriyel nitelikli atık suların kaynaklandığı üniteler belirtilecek, 

bertaraf yöntemleri yazılacak.  

   

4. TESİSTEN KAYNAKLANACAK EMİSYONLAR 

 

Tesiste ısınma ve sanayi amaçlı yakıt kullanılıp kullanılmadığı belirtilecek. Tesiste yakıt 

kullanımı dışında emisyon kaynakları (gaz, toz, buhar vs.) varsa onlarda belirtilecek. 

Emisyonlara karşı alınan önlemler belirtilecek. 

 

5. TESİSTEN KAYNAKLANACAK ATIKLAR 

 

Tesisten oluşan evsel ve/veya endüstriyel nitelikli katı atıklar ve bu atıkların nasıl bertaraf 

edildiği hakkında bilgiler yazılacak. Tesiste oluşan tehlikeli atıklar ve bertaraf yöntemleri 

hakkında bilgi verilecek. 

 

6. TESİSTEN KAYNAKLANACAK GÜRÜLTÜ 
 

Tesisteki gürültü kaynakları ve alınacak tedbirler belirtilecek. Gürültü ölçümü yapıldıysa, 

ölçüm sonuçları belirtilecek. 

 

 

PROJE SAHİBİ 

(İmza, Kaşe) 

........................................ 

........................................ 

......................................... 

HAZIRLAYAN 

 

........................................ 

........................................ 

......................................... 

 

 



TAAHHÜTNAME 

 

 

      Kastamonu ili, ……………………………….. ilçesi, ……………………………………. 

köyü,……………………………………mahallesi/mevkiinde………………………………..

m
2
’lik alanda, yıllık ………………………… kapasiteli, kurmayı planladığın 

………………….. tesisimde, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve İlgili Yönetmeliklere uyacağımı; 

herhangi bir kapasite artışı, proses değişikliğinde İl Müdürlüğünüze bildirimde bulunacağımı 

taahhüt ederim. 

 

                 

 

                                                                                                                        Tarih 

 Ad Soyad 

     İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇEVRİMİÇİ ÇED SÜRECİ YÖNETİMİ SİSTEMİ (E-ÇED) MUAFİYET 

BAŞVURU FORMU BİLGİLERİ 

  

Gerçek / Tüzel Kişi / Kamu Kurumu   

Sektör    

Alt Sektör   

Başvuru Sahibi T.C. Kimlik No   

Proje Sahibi   

Başvuru Sahibi E Posta   

Başvuru Sahibi Adres   

Proje Sahibi Vergi Dairesi   

Proje Sahibi Vergi Numarası   

Proje Adı   

Proje İli    

Proje İlçesi    

Mevki   

Kapasite   

Proje Özeti   

 


