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ÇEVRESEL ETKİ 
DEĞERLENDİRMESİ (ÇED) 
RAPORU HAZIRLANMASI
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu, planlanan 
veya kapasite artışı yapılan faaliyetlerin çevreye olası 
etkilerinin değerlendirilmesi için hazırlanan rapordur.

25.11.2014 tarih ve 29186 Sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 
Madde 7 gereğince yönetmeliğin Ek-1 Listesinde yer alan 
işletmeler ÇED Raporu hazırlatmakla yükümlüdür. 

ÇED Yönetmeliği 

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki bir 
projeyi gerçekleştirmeyi planlayan gerçek veya tüzel 
kişiler; Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeleri 
için; ÇED Başvuru Dosyasını, ÇED Raporunu, Seçme 
Eleme Kriterleri uygulanacak projeler için ise Proje 
Tanıtım Dosyasını, Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/
kuruluşlara hazırlatmak, ilgili makama sunulmasını 
sağlamak ve proje kapsamında verdikleri taahhütlere 
uymakla yükümlüdürler.

(3) (Değişik:RG-26/5/2017-30077) Bu Yönetmeliğe 
tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi
Olumlu” kararı veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi
Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili
teşvik, onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, 
proje için yatırıma başlanamaz ve ihale edilemez. 
Ancak bu durum söz konusu teşvik, onay, izin ve ruhsat
süreçlerine başvurulmasına engel teşkil etmez. 

Çevre Kanunu 

Madde 20 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/14 md.) 
e) Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecine 
başlamadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata 
başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje

bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. 
Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını 
eski hale getirmekle yükümlüdür.

Ayrıca, 2872 Sayılı Çevre Kanunu Madde gereğince ÇED Raporu hazırlatmayan işletmeler inşaata 
ve işletmeye başlayan tesisler için idari para cezası verilmektedir. 

ÇED Yönetmeliği 

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğin;
a) Ek-1 listesinde yer alan projelere,
b) “ÇED Gereklidir” kararı verilen projelere,
c) Kapsam dışı değerlendirilen projelere ilişkin kapasite
artırımı ve/veya genişletilmesinin planlanması halinde, 

mevcut proje kapasitesi ve kapasite artışları toplamı 
ile birlikte projenin yeni kapasitesi ek-1 listesinde 
belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere,
ÇED Raporu hazırlanması zorunludur.

Çevresel Etki Değerlendirmesine tabi projeler ÇED Yönetmeliği 
Madde 7’de tanımlanmıştır. 
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Bir çevresel etki değerlendirme
yönetiminde beş önemli prensip vardır: 
• Temel sorunlar üzerine odaklanma;
• Uygun kişi ve grupları dahil etmek;
• Proje ile ilgili kararlarla bilgileri birleştirmek;

Çevresel etki değerlendirme hiyerarşisi aşağıdaki şekilde özetlenebilir:  

Çevresel etki değerlendirme yönetimi

• Etkilerin azalması için temiz seçeneklerin sunulması;
• Karar vericilere yararlı olması açısından bilgileri form

halinde sağlamak.

Potansiyel 
çevresel 
etkilerin 

belirlenmesi 

Etki 
kapsamının 

miktarının ve 
alanının tahmin 

edilmesi 

Önleme ve 
azaltma 

olanaklarının 
belirlenmesi  

Çevresel etki 
değerlendirmesi 

sürecinin 
belgelenmesi ve 

sonuçlandırılması 

Önlemlerin 
Değerlendirmesi

PPM, 29 Kasım 2019 tarih ve 30963 Sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği gereğince 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 
333 nolu “ÇED YETERLİK BELGESİ”ne sahip 

olup,  2000 yılından itibaren çeşitli sektörlerde 
2.000 adetten daha fazla tesis/faaliyet için ÇED 
Raporu hazırlamış ve ÇED sürecini başarı ile 
sonlandırmıştır.

Detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen arayınız. 




