AKIM ŞEMALARI

ÇED AŞAMALARI

ÇED
Firmaları/YATIRIMCI

BAKANLIK/VALİLİK
Proje Özeti
DEĞERLENDİRME

1- PROJE’NİN ÇED
YÖNETMELİĞİ
KAPSAMINDA OLUP
OLMADIĞININ
DEĞERLENDİRİLMESİ

Proje ÇED’e Tabi

Ek-1 Kapsamı
ÇED için
Bakanlığa
Müracaat edilir.

Ek-2 Kapsamı
Seçme ve Eleme için
Valiliğe Müracaat
edilir.

Proje ÇED’e Tabi Değil

Bakanlık/Valilik Tarafından
Muafiyet yazısı verilir.

I. Yapılması planlanan faaliyetin ÇED Yönetmeliğine tabi olup olmadığı, proje özeti kapsamında Bakanlık/Valilik tarafından
değerlendirilir.
Başvuru Belgeleri

Proje Özeti

Eksiklik Bildirimi: Dosya en
geç 6 ay içinde tamamlanır.

YATIRIMCI

5 iş günü Karar
Verilmesi

15 iş günü inceleme
ve değerlendirme

2- SEÇME – ELEME
KRİTERLERİ
UYGULAMA
YÖNTEMİ

VALİLİK (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

5 iş günü uygunluk
incelemesi

ÇED Firmaları

VALİLİK
DUYURUSU

ÇED Gerekli
Değil Kararı

Yatırım 5 yıl içinde
başlatılır.

ÇED Gerekli
Kararı

ÇED Başvuru Dosyası
Hazırlanarak 1 yıl
içinde Bakanlığa
Müracaat edilir.

1- Bakanlık
2-Halk
3-Yatırımcı
4- ÇED Firmaları

İlgili Kurumlardan
Görüş Sorulması

(Ek-2 Listesine tabi
Projeler)

Eksik Bildirimi
Normal Akış

I.
II.

Çevresel Etki Değerlendirmesinin gerekli olup olmadığının araştırılması amacıyla ÇED Firmaları tarafından; Ek-4’e göre
hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) Valiliğe sunulur.
İlgili kurumlardan kurumsal görüş alınarak PTD Valilikçe değerlendirilir. Görüşler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
tarafından alınır. Projeye ait ÇED kararı verilir. (ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR/ÇED GEREKLİDİR)

Başvuru
Belgeleri

Ek-4 e göre hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası, bilgi ve belgelerin doğruluğuna ilişkin taahhüt Yazısı, imza sirküleri, başvuru bedeli dekontu.

3- ÇED SÜRECİNİN
BAŞLATILMASI VE
KOMİSYON TEŞKİLİ
(Ek-1 Listesine tabi
Projeler ve ÇED
Gerekli Kararı Alınan
Faaliyetler.)

Valilikle Birlikte
ÇED’in Halka
Duyurusu

YATIRIMCI

Komisyonun
Kurulması

ÇED Firmaları

5 iş günü uygunluk
incelemesi

BAKANLIK
Halkın Katılımı
Toplantısı ve Görüş
verme Tarihi ile
ÇED Başvuru
Dosyasının
Komisyon Üyelerine
Gönderilmesi
Eksik Bildirimi
Normal Akış

I.
II.
III.

IV.

Başvuru
Belgeleri

ÇED Firmaları Ek-3’te yer alan ÇED Genel Formatı esas alınarak hazırlanan ÇED Başvuru Dosyasını Bakanlığa sunar.
Bakanlık tarafından başvuru dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık
yetkilileri, proje sahibi ve ÇED Firmalarından oluşan bir Komisyon kurulur.
Proje ile ilgili olarak başvurunun yapıldığını, ÇED sürecinin başladığını, ÇED Başvuru Dosyasının halkın görüşüne
açıldığını ve ÇED süreci tamamlanana kadar projeye ilişkin görüş ve önerilerin Valiliğe veya Bakanlığa verilebileceği
Bakanlık ve Valilik tarafından anons, askıda ilan, internet vb. şekilde halka duyurulur.
Bakanlık, Halkın Katılımı Toplantısı ve kapsam belirleme için görüş verme tarihini belirten bir yazıyı ve Ek-3’te yer alan
Genel Format doğrultusunda hazırlanmış ÇED Başvuru Dosyasını, Komisyon üyelerine gönderir.

ÇED Başvuru Dosyası (Ek-3’e göre), Vekâletname, İmza sirküleri

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

ÇED Firmaları

En az 10 takvim günü
önce Toplantının
Ulusal ve Yerel
Gazetede İlanı
Toplantıdan önce
broşür, anket ve
Seminer Çalışmaları

YATIRIMCI

KOMİSYON
Yerinde İnceleme

VALİLİK (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)
Toplantı Yerinin ve
saatinin
Belirlenmesi

Toplantıya
Başkanlık

HALK

Halkın Görüş ve
Önerilerinin
Alınması ve
Komisyona
Sunulması

Toplantı
Tutanağının
Bakanlığa
Gönderilmesi

4-HALKIN KATILIMI
TOPLANTISI
(HKT)
I.

II.

III.

Halkı yatırım hakkında bilgilendirmek, projeye ilişkin görüş ve önerilerini almak üzere; ÇED Firmaları ve proje sahibinin katılımı
ile Bakanlıkça belirlenen tarihte, projeden en çok etkilenmesi beklenen ilgili halkın kolaylıkla ulaşabileceği Valilikçe belirlenen
merkezi bir yer ve saatte Halkın Katılımı Toplantısı düzenlenir.
ÇED Firmaları toplantı tarihini, saatini, yerini ve konusunu belirten bir ilanı; projenin gerçekleştirileceği yörede yayınlanan yerel
süreli yayın ile birlikte yaygın süreli yayın olarak tanımlanan bir gazetede toplantı tarihinden en az on (10) takvim günü önce
yayınlatır.
Toplantıda; halkın, proje hakkında bilgilendirilmesi, görüş, soru ve önerilerinin alınması sağlanır. Başkan, katılımcılardan
görüşlerini yazılı olarak vermelerini isteyebilir. Toplantı tutanağı, bir sureti Valilikte kalmak üzere Bakanlığa gönderilir.

Halkın Kalıtımı Toplantısından
sonra ÇED Firmaları tarafından 1
ay içinde ödenen Özel Format
Bedeli Dekontu

ÇED ÖZEL FORMATI
o

Halkın Görüşleri

BAKANLIK
(ÇED Özel Formatı Hazırlanır.)

o

Format Bedeli
yatırıldıktan sonra 7
iş günü içinde verilir.
12+6 ay geçerlidir.

ÇED Firmaları

Halkın Katılımı Toplantı
Tutanağı

5-KAPSAM ve ÖZEL
FORMAT BELİRLEME

Komisyon Görüşleri

I.

Komisyon üyesi kurum/kuruluşların görüş ve önerileri ile halktan gelen görüş ve öneriler doğrultusunda Bakanlıkça ÇED Raporu
Özel Formatı hazırlanır ve ÇED Firmalarına tebliğ edilir.

Eksiklik Bildirimi: Dosya en
geç 1 ay içinde tamamlanır.

6- ÇED RAPORU
HAZIRLAMA VE
UYGUNLUK
İNCELEMESİ

I.
II.

ÇED Raporunun
İDK toplantısının
tarihi ve yerini
belirten bir yazı ile
Komisyon
üyelerine
gönderilmesi

ÇED Raporunun
Halka Açıldığının
Valilikle Birlikte
Halka Duyurusu

ÇED RAPORU

5 iş günü uygunluk
incelemesi

ÇED Firmaları

BAKANLIK
Halkın Görüş
ve
Önerilerinin
Alınması ve
Komisyona
Sunulması
Eksik Bildirimi
Normal Akış

ÇED Firmaları tarafından hazırlanan ÇED Raporu Bakanlığa sunulur.
ÇED Raporunun Özel Formatına uygunluğu ve belirlenen çalışma grubunda yer alması gereken meslek uzmanlarınca hazırlanıp
hazırlanmadığı hakkındaki inceleme Bakanlık tarafından beş (5) iş günü içinde sonuçlandırılır.

ASKIDA İLAN
(Bakanlık ve/veya Valilik)
10 TAKVİM GÜNÜ

Halk ve Diğer Kurum ve
Kuruluşların Görüşleri

Sunulan raporda eksiklik tespit edilmesi durumunda rapor iade
edilir, iade edilen rapordaki eksikliklerin doksan (90) takvim günü
içerisinde tamamlanmaması halinde ÇED süreci sonlandırılır.
SON ÇED RAPORU

BAKANLIK

DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ ÇED
RAPORU

İlave Talepler
(En fazla 2 kez
yapılır.)

7-ÇED İNCELEME VE
DEĞERLENDİRME

ÇED RAPORU

İNCELEME DEĞERELENDİRME KOMİSYON (İDK)
TOPLANTILARI
(TOPLAM 10 İŞ GÜNÜ)

I.
II.
III.
IV.

SON ŞEKLİ
VERİLEN ÇED
RAPORU

SON ŞEKLİ VERİLEN
ÇED RAPORU
(10 Takvim Günü)

ÇED Firmaları

Eksik Bildirimi
Normal Akış

Komisyon üyeleri, temsil ettikleri merkezi ve yerel kurum/kuruluşları ilgilendiren konulardaki yetki, görev ve sorumlulukları
çerçevesinde görüş bildirirler.
ÇED Raporunda önemli eksiklik ve yanlışların görülmesi durumunda Komisyon, bunların giderilmesini ÇED Firmaları veya ilgili
kurumlardan ister. Süreç durdurulur.
Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik
tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) iş günü görüşe açılır.
Bakanlık Halk ve Diğer Kurum ve Kuruluşlardan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin
tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını ya da Komisyonun yeniden toplanmasını talep eder.

KARAR

BAKANLIK

DUYURU

(10 İŞ GÜNÜ)

Halk ve Diğer Kurum
ve Kuruluşların
Görüşleri

KOMİSYON
ÜYELERİ

NİHAİ ÇED RAPORU VE
BİTİRME EVRAKLARI
( 5 İŞ GÜNÜ)

ÇED OLUMLU

ÇED OLUMSUZ
HALK

7 YIL İÇİNDE
YATIRIM BAŞLAR

YATIRIM YAPILAMAZ

ÇED Firmaları

8-KARAR VERME

I.

II.

III.

Bakanlık halktan gelen görüşler doğrultusunda, rapor içeriğinde gerekli eksikliklerin tamamlanmasını, ek çalışmalar yapılmasını
ya da Komisyonun yeniden toplanmasını isteyebilir. Nihai ÇED Raporu ve eklerinin proje sahibi taahhüdü altında olduğunu
belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı imza sirküleri beş (5) iş günü içerisinde Bakanlığa sunulur. Kamu kurum/kuruluşlarından
imza sirküleri istenmez.
Bakanlık, Komisyon çalışmalarını ve Halk ve Diğer Kurum ve Kuruluşların görüşlerini dikkate alarak proje için "ÇED Olumlu" ya
da "ÇED Olumsuz" kararını on (10) iş günü içinde verir ve bu kararı Komisyon üyelerine bildirir. Proje için verilen "ÇED Olumlu"
ya da "ÇED Olumsuz" kararı Bakanlık ve Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile halka duyurulur.
Proje sahibi "ÇED Olumlu" veya "ÇED Gerekli Değildir" kararını aldıktan sonra projede yapılacak bu Yönetmeliğe tabi
değişiklikleri Bakanlığa veya Valiliğe bildirmekle yükümlüdür.

Bitirme Evrakları

Nihai ÇED Raporu ve eklerinin proje sahibi taahhüdü altında olduğunu belirten taahhüt yazısı ve noter onaylı imza sirküleri

RAPOR SUNMA PERİYODU

KOMİSYON

YATIRIMCI

YETKİLİ KURULUŞ (YK)

9-İZLEME VE
KONTROL

I.

RAPOR HAZIRLAMA

BAŞLANGIÇ
RAPORU

BAKANLIK

İNŞAAT İZLEME
RAPORU

Bakanlık, "ÇED Olumlu" kararı veya "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilen projelerle ilgili olarak, Nihai ÇED Raporu ve/veya
“ÇED Gerekli Değildir” kararına esas Proje Tanıtım Dosyasında taahhüt edilen hususların yerine getirilip getirilmediğini izler ve
kontrol eder.

Yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek projenin; ÇED Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan tesisler kapsamında olması halinde;

Çevrimiçi ÇED Süreci
Yönetim Sistemi (e-ÇED)
üzerinden başvuru yapılması
(1)

Başvurunun ÇED Yönetmeliği
Ek-IV format listesi
kapsamında incelenmesi
(5 işgünü)

Projenin ÇED Gerekli Değildir
kararı için Müdürlük onayı
ile Valilik makamına
sunulması (4)
(5 işgünü)

Format incelemesi
sonucunda, eksiklik tespit
edilmişse eksiklik bildirimi
yapılması, proje formata
uygun hazırlanmış ise format
onayının yapılması

İçerik incelemesi sonucunda,
eksiklik tespit edilmişse
eksiklik bildirimi yapılması,
projede eksiklik olmaması
halinde içerik onayının
yapılması

ÇED Yönetmeliği Ek-V Duyarlı
Yöreler Listesi doğrultusunda
ilgili kurumlardan e-ÇED
sistemi üzerinden kurum
görüşü talebinin yapılması
(2)

Kurum görüşlerinin
tamamının olumlu
sonuçlanması sonrasında
projenin içerik yönünden
incelenmesi (3)
(15 işgünü)

(1): ÇED Yönetmeliği Ek-2 listesinde yer alan işletmeler; Bakanlığımızdan yeterlik almış yetkili danışman firmalar aracılığıyla başvuru yapabilmektedir. İlgili danışman firma
bilgilerine https://eced.csb.gov.tr/ced/jsp/global/firmalar.htm bağlantı linkinden ulaşılabilmektedir.
(2): Kurum görüş talep sayıları ve hangi kurumlardan görüş talep edileceği hususu, proje konusu faaliyet türü ve faaliyet yerine göre değişmekte olduğundan, bu sürece ilişkin
iş akış süresi belirtilmemiştir.
(3): Kurum görüşlerinde faaliyete ilişkin proje içeriğinde düzeltme talep edilmesi, alan değişikliği vb. hususlar için proje revizyonu istenmekte ve içerik incelemesi aşamasında
kontrol edilmektedir. Ancak herhangi bir kurumun planlanan faaliyetin yapılmasının uygun bulunmadığına ilişkin görüşü bulunması halinde, ÇED süreci sonlandırılarak proje
iptal edilmektedir.
(4): Valilik makamının ÇED Gerekli Değildir kararını onaylamasını müteakip ÇED Belgesi düzenlenmekte ve yine ıslak imza için Valilik makamına sunulmaktadır. Valilik
makamınca ÇED Gereklidir kararı verilmesi halinde, proje e-ÇED sistemi üzerinden Bakanlığımıza gönderilmektedir. Konuya ilişkin değerlendirme Valilik makamınca
yapıldığından iş akış süresi belirtilmemiştir.

Yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek projenin; ÇED Yönetmeliği Ek listelerinde verilen eşik değerlerin altında kalması veya listelerde yer
almaması halinde;

Müdürlüğümüze dilekçe ile
başvuru yapılması (1)

Dilekçe ve eklerinin
incelenmesi (eksiklik varsa
tamamlatılması),
başvurunun uygun
bulunması halinde e-ÇED
sistemine bilgilerin girilmesi
(10 gün)

Bilgilerin e-ÇED sistemine
girilmesini müteakip
sistemin belirlemiş olduğu
referans numarası ve erişim
kodunun başvuru sahibine
gönderilmesi

Başvuru sahibince bilgilerin
e-ÇED sistemine girilmesini
müteakip sistem üzerinden
kontrol edilmesi ve ÇED
kapsam dışı yazısının
düzenlenmesi
(5 gün)

(1): Başvurular firma yetkilisi ve/veya vekili tarafından (onaylı vekaletname sunulmalıdır.) yapılabileceği gibi danışman firmalar aracılığıyla da yapılabilmektedir. Dilekçe
ekinde aşağıdaki bilgi ve belgeler sunulmalıdır:







Proje özeti ve iş akım şeması (örnek; hammadde girişinden ürün çıkışına kadar tüm prosesin detaylı açıklanması)
Planlanan faaliyet yerine ilişkin mülkiyet bilgileri, (tapu senedi, kira kontratı, arsa tahsis belgesi vb.), faaliyet yerini gösterir halihazır haritaları, uydu görüntüleri ve
faaliyet alanı koordinatları,
Faaliyete ilişkin kapasite bilgileri (varsa Kapasite Raporu), çalışan personel sayısı, vardiya sayısı.
Projeden kaynaklı atık miktarları ve atık türlerine ilişkin bilgiler,
Vergi levhası, ticaret sicil gazetesi,
Sunulan bilgi ve belgelerin doğru olduğuna dair hazırlanacak taahhütname (tarih ve imza sirküleri ile birlikte verilmelidir.)

Not: Başvuru yapıldıktan sonra, Şube Müdürlüğümüzce yapılan inceleme esnasında gerekli görülmesi halinde, ilave bilgi ve belge talebi yapılmaktadır.

