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1 
ÇED Yönetmeliği 

Kapsamında Başvuru 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin Geçici 4. maddesinde “Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemine geçilmesine 

ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık internet sayfasında ilan edilir” hükmü gereğince 

01/11/2013 tarihinden itibaren bütün işlemler http://eced.csb.gov.tr adresinden yayınlanmakta olan Çevrimiçi 

ÇED Süreci Yönetim sistemi(e-ÇED) Muafiyet Başvuru Takip linki üzerinde aşağıdaki bilgi ve belgeler 

doğrultusunda proje alanını gösterir kml uzantılı Google Earth görüntüsü(konum bilgisi) ve veri formu da 

doldurularak gerçekleştirilmektedir. 

 1- Dilekçe (Faaliyetin konusu, adresi açık olarak belirtilmeli ve dilekçe varsa antetli kağıda 

yazılmalı veya firma adı, yazışma adresi ve telefon numaraları yazılmalıdır.) 

2- Noter Onaylı İmza Sirküleri örneği, 
3- İlgili Firma veya Kuruluş adına müracaat eden kişi ve firmalar için vekaletname 
4- Proje Özeti : (Aşağıdaki bilgi ve belgeleri içermelidir.) 

- Faaliyet prosesi ve tesis hakkında özet bilgi 

- Prosese dair bilgiler 

- Çalışan sayısı 

- İşletmede kullanılacak su ve yakıt kullanımı hakkında bilgi 

- Makine-ekipman listesi 

- Faaliyet esnasında alınacak çevresel önlemler hakkında bilgi 

- Kapasite bilgileri (Varsa Kapasite Raporu, yoksa kapasite ile ilgili üretim-tüketim bilgileri; 

üretimde kullanılacak hammadde tür ve yıllık miktarları, ürün türü ve yıllık miktarları) 

5- Mülkiyet Belgesi, 

-Madencilik faaliyetlerinde Maden Ruhsatı (Kamu kurumları için Hammadde üretim izin belgesi) 

- Tapu Belgesi 

- Kiralama var ise Kira Kontratı 

- Yer Tahsis Belgesi (OSB   içinde olan projeler için onaylı parsel yerini gösterir plan ve 

faaliyetin      yapılabilirliğine dair uygun görüş yazısı (tapu , tahsis belgesi). 

6- Faaliyet Alanı 
İmar Planı olmayan alanlarda: Üzerinde faaliyet parseli işaretli 1/25 000 Ölçekli Topografik Harita (6 derecelik 
koordinatlar) 

İmar Planı bulunan alanlarda: 

-Mersin Büyükşehir Belediyesi Mücavir alanı içerisinde kalan faaliyetler için proje yeri parseli 

15 işgünü 



İşaretli Nazım İmar Planı (ölçekli, Islak imzalı) 

-Kurulu ve kullanımda olan bina var ise yapı kullanma izin belgesi, 

-İnşaat var ise yapı ruhsatı, 

-Alan boş ise imar durum belgesi 

7-Taahhütname (dosya içeriğindeki tüm hususların doğru olduğu ve Çevre Kanunu ile 

bağlı Yönetmeliklere uyacağına dair faaliyet sahibi tarafından imzalı) 

8-Tesis alanına ait fotoğraflar 

(Faaliyetin türüne göre ilave bilgi ve belge istenebilir.) 

 

2 

ÇED Gerekli Değildir 
Belgesi 
- ÇED Yönetmeliği’nin      
a) EK-2’de yer alan 
projeler, 
b) Bu Yönetmelik 
kapsamında yer alan 
ve eşik değeri olan 
fakat eşik değer 
altında kaldığından 
yönetmelik kapsamı 
dışında kalan projelere 
ilişkin kapasite artırımı 
ve/veya genişletilmesi 
planlanması halinde, 
mevcut projenin 
kapasitesi ve kapasite 
artışı toplamı ile birlikte 
projenin yeni 
kapasitesi EK-2’de 
belirtilen eşik değer 
veya üzerinde olan 
projeler, 
c) ÇED Olumlu Kararı 
verilmiş projelerde 
yapılacak kapasite 
artışı veya artışları 
toplamı EK-2’de yer 

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Faaliyet öncesinde Yönetmeliğin Geçici 4. maddesinde “Çevrimiçi ÇED 
Süreci Yönetim Sistemine geçilmesine ilişkin iş ve işlemler Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlık 
internet sayfasında ilan edilir” hükmü gereğince 01/11/2013 tarihinden itibaren bütün işlemler ÇED 
Yönetmeliği’nin EK-IV kısmında yer alan Proje Tanıtım Dosyasının Hazırlanmasında Esas Alınacak 
Seçme Eleme Kriterleri esas alınarak, http://eced.csb.gov.tr adresinden yayınlanmakta olan Çevrimiçi 
ÇED Süreci Yönetim sistemi(e-ÇED) üzerinden; 
 
1- Proje Tanıtım Dosyası (Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ÇED Yeterlilik Belgesi almış olan 
firmalar tarafından hazırlanmalıdır.), 
2- Dosyaları imzalayan personellerin listesi ve imzaları(e-imza), 
3- Taahhütname (proje tanıtım dosyasında ve eklerinde yer alan bilgi belgelerin doğru olduğunu 
belirtir), 
4- Bakanlık tarafından belirlenen başvuru bedelinin ödendiğine dair belgeler, 
5- Konum bilgisi  
işlenerek gerçekleştirilecektir. 
 

25 işgünü 



alan eşik değerler ve 
üzerinde olan projeler, 
ç) ÇED Gerekli 
Değildir kararı verilmiş 
projelerde, mevcut 
proje ile kapasite artışı 
toplamı EK-2’de yer 
alan eşik değerler ve 
üzerinde olan projeler. 
Not: ÇED Gereklidir 
Kararı: 
a) EK-2’de yer alan 
projelere ilişkin 
kapasite artırımı 
ve/veya genişletilmesi 
halinde, mevcut 
projenin kapasitesi ile 
kapasite artışı toplamı 
EK-1’de belirtilen eşik 
değer veya üzerinde 
olan projelere, 
b) Bu Yönetmelik 
kapsamında yer alan 
ve eşik değeri olan 
fakat eşik değer 
altında kaldığından 
Yönetmelik kapsamı 
dışında     kalan 
projelere ilişkin 
kapasite artırımı 
ve/veya 
genişletilmesinin 
planlanması halinde, 
mevcut proje 
kapasitesi ve kapasite 
artışı toplamı ile birlikte 
projenin yeni 
kapasitesi EK-1’de 
belirtilen eşik değer 



veya üzerinde olan 
projelere, 
ÇED Raporu 
hazırlanması  
zorunludur.  
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Çevre İzni Görüş 
Yazısı (Kapsam 

Belirleme) 

 
1. Dilekçe, 
2. Kapasite raporu, 
3. Faaliyetin ayrıntılı açıklaması, emisyon ve deşarj kaynaklarının gösterimi, (Tesisin faaliyeti ayrıntılı açıklanmalı ve ayrıca akım şeması 
üzerinde emisyon ve deşarj noktaları 
işaretlenmelidir.) (tesis yetkili imzalı olacaktır), 
4.Taahhütnameyi imzalayan tesis yetkilisinin imza sirküsünün aslı, 
5.Genel Yerleşim Planı (ölçekli teknik onaylı) 
6.Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı/Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli 
Değildir Kararı/ Çevresel Etki Değerlendirmesi Görüş Yazısı 
7. Atıksu bertaraf belgesi 

 

 
15 İş 
Günü 

 

4  
Geçici Faaliyet Belgesi 

(Emisyon konulu) 
 

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A), 
2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED'e tabi tesisler için) veya ÇED'e tabi 
olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı, 
3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında; 
a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin 
belgesi, işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 2/10/2004 tarihinden 
sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış 
taahhütname, 
b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten 
önce yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik 
faturası, su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı 

30 gün 



olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname 
4. Ticaret Sicil Gazetesi, 
5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış 
diğer belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan 
alınmış belge, 
6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge, 
7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları), 
8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede 
uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık 
kodları), 
9.İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı. 
10.Belge Bedelinin Dekontu(Başvurunun uygun bulunması halinde). 

5 Çevre İzni  
(Emisyon Konulu)  

1. Emisyon Ölçüm Raporu. 
2. Emisyon Ölçüm Özet Raporu 
3. Valilik Tespit Raporu 
4. Belge Bedelinin Dekontu(Başvurunun uygun bulunması halinde).   

180 gün 

6 Geçici Faaliyet 
Belgesi 

(Ambalaj Atığı 
Toplama ve Ayırma 

Konulu) 

1. Dilekçe, 
2. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A), 
3. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED'e tabi tesisler için) veya ÇED'e tabi 
olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı, 
4. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında; 
a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesi, 
işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 2/10/2004 tarihinden sonra 
yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 
b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce 
yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su 
faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis 
yetkilisi tarafından imzalanmış 
taahhütname 
5. Ticaret Sicil Gazetesi, 
6. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer 
belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge, 
7. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge,  

30 gün 



8. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları),  
9. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede 
uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları),  
10. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı,  
11. Acil Durum /Müdahale Planı (İtfaiye müdürlüğü belgesi dahil),  
12. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde).  

7 Çevre Lisansı  
(Ambalaj Atığı 

Toplama ve Ayırma 
Konulu)  

1. Ambalaj Atıkları Yönetim Planı Uygunluk Yazısı, 
2. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde). 

180 gün 

8 Geçici Faaliyet 
Belgesi 

(Ambalaj Atığı Geri 
Kazanım Konulu) 

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A), 
2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED'e tabi tesisler için) veya ÇED'e tabi 
olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı, 
3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında; 
c) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesi, 
işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 
tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış 
taahhütname, 
d) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce 
yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su 
faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis 
yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname 
4. Ticaret Sicil Gazetesi, 
5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer 
belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge, 
6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge, 
7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları), 
8.İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede 
uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları), 
9. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı, 
10. Acil Durum /Müdahale Planı (İtfaiye müdürlüğü belgesi dahil), 
11. Sanayi Sicil Belgesi, 
12. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde). 

30 gün 



9 Çevre Lisansı 
(Ambalaj Atığı Geri 
Kazanım Konulu) 

1. Geri dönüşüm sonunda elde edilen ürünün standardına ve ürünün satışa uygunluğuna 
ilişkin izin belgesi, 
2. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde). 

180 gün 

10 Geçici Faaliyet 
Belgesi  

(Atıksu Deşarjı 
Konulu) 

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A), 
2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED'e tabi tesisler için) veya ÇED'e tabi 
olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı, 
3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında; 
e) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesi, 
işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra 
yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 
f) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce 
yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su 
faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis 
yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname 
4. Ticaret Sicil Gazetesi, 
5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer 
belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge, 
6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge, 
7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları), 
8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede 
uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları), 
9. Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı (27/04/2004 tarihinden sonra inşaatı başlamış atıksu 
arıtma tesisleri için) veya muaf olduğuna dair belge (27/04/2004 tarihinden önce kurulan 
veya inşaatına başlanılan atıksu arıtma tesisleri için). 
10. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde). 

30 gün 

11 Çevre İzni 
(Atıksu Deşarjı 

Konulu) 

1. Atıksu Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi. 
2. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde). 

180 gün 



12 Geçici Faaliyet 
Belgesi 

(Derin Deniz 
Deşarjı Konulu) 

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A), 
2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED'e tabi tesisler için) veya ÇED'e tabi 
olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı, 
3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında; 
a) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesi, 
işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra 
yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 
b) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce 
yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı, elektrik faturası, su 
faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis 
yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname 
4. Ticaret Sicil Gazetesi, 
5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer 
belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge, 
6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge, 
7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin yerleşim planları), 
8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede 
uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları), 
9. Derin Deniz Deşarjı Proje Onayı. 
10. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde). 

30 gün 

13 Çevre İzni 
(Derin Deniz 

Deşarjı İzni Konulu) 

1. Derin Deniz Deşarjı Teknik Bilgiler Listesi. 
2. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde). 

180 gün 

14 Geçici Faaliyet 
Belgesi  

(Gürültü Kontrolü 
Konulu) 

1. Geçici faaliyet belgesi başvuru formu (EK-3A), 
2. ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı (ÇED'e tabi tesisler için) veya ÇED'e tabi 
olmayan tesisler için kapsam dışı olduğunu gösterir yazı, 
3. 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında; 
c) 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış yapılarla ilgili olarak; Yapı kullanma izin belgesi, 
işletmede yapı kullanma izinleri bulunan yapıların dışında 12/10/2004 tarihinden sonra 
yapılmış bir yapı olmadığına dair tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname, 
d) 12/10/2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak; İşletmenin bu tarihten önce 
yapıldığını kanıtlayan resmi bir belge (Belediyeden alınacak resmi yazı , elektrik faturası, 

30 gün 



su faturası vb.), işletmede 12/10/2004 tarihinden sonra yapılmış bir yapı olmadığına dair 
tesis yetkilisi tarafından imzalanmış taahhütname 
4. Ticaret Sicil Gazetesi, 
5. Kapasite Raporu, kapasite raporu yerine geçebilecek yetkili makamlardan alınmış diğer 
belgeler veya kapasite raporundan muaf olduğuna dair yetkili makamlardan alınmış belge, 
6. İşletme Belgesi veya işletme belgesinden muaf olduğuna dair belge, 
7. Vaziyet Planı (İşletme alanındaki tesislerin ve birimlerin 
yerleşim planları), 
8. İş Akım Şeması ve Proses özeti (Ham madde kabulünden başlayarak her bir ünitede 
uygulanacak işlemlerin ayrıntılı açıklaması, gerekli şema, formül ve şekiller, atık kodları), 
9. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde). 

15 Çevre İzni 
(Gürültü Kontrolü 

Konulu) 

1. Akustik Rapor. 
2. Belge Bedelinin Dekontu (Başvurunun uygun bulunması halinde). 

180 gün 

 
 
 


