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Ġlgi : Çevre ve Orman Bakanlığının 19/01/2011 tarihli ve B180ÇED00101-220.99-4498 sayılı yazısı. 

 

Çevre ve Orman Bakanlığından alınan ilgi yazıda; 2872 sayılı Çevre Kanununun 5491 sayılı 

Kanunla değiĢtirilen 10 uncu maddesinde “GerçekleĢtirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre 

sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluĢ ve iĢletmeler, Çevresel Etki Değerlendirme Raporu veya 

Proje Tanıtım Dosyası hazırlamakla yükümlüdürler. “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı 

veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelerle ilgili onay, 

izin, teĢvik, yapı ve kullanma ruhsatı verilemez; proje için yatırıma baĢlanamaz ve ihale edilemez.” 

hükmü yer aldığından bahisle, söz konusu hükümleri yerine getirmeyen proje sahiplerine Bakanlıkça 

2872 sayılı Çevre Kanununun 5491 sayılı Kanunla değiĢik 20 inci maddesinin (e) bendi gereğince 

proje bedelinin % 2’si oranında idari para cezası uygulandığı, benzer Ģekilde 17/07/2008 tarihli ve 

26939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde de 

“Bu yönetmelik kapsamındaki bir projeyi gerçekleĢtirmeyi planlayan gerçek ve tüzel kiĢiler; Çevresel 

Etki Değerlendirmesine tabi projeler için Çevresel Etki Değerlendirmesi BaĢvuru Dosyası, Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Raporu, Seçme Eleme Kriterlerine tabi projeler için Proje Tanıtım Dosyası 

hazırlamak, ilgili makamlara sunmak ve projelerini verilen karar göre gerçekleĢtirmekle 

yükümlüdürler. Bu Yönetmeliğe tabi projeler için “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararı 

veya “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı alınmadıkça bu projelere hiçbir teĢvik, 

onay, izin, yapı ve kullanım ruhsatı verilemez, proje için yatırıma baĢlanamaz.” hükmü yer aldığı, 

ancak Belediye BaĢkanlıklarınca anılan yükümlülükleri yerine getirmeyen proje sahiplerine yapı 

ruhsatı ve yapı kullanım izinleri verildiği, bu sebeple ÇED Yönetmeliği kapsamında yükümlülüklerini 

tam olarak bilmeyen yatırımcıların cezai yaptırım kararları ile baĢ baĢa kaldığı belirtilerek özellikle 

Ġstanbul ili dahilindeki belediyeler baĢta olmak üzere bütün belediye baĢkanlıklarınca; ÇED 

Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listelerinde yer alan herhangi bir proje ile ilgili olarak proje sahiplerine yapı 

ruhsatı ve yapı kullanım izni verilmeden önce yatırımcılar tarafından ÇED Yönetmeliği kapsamında 

yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğine dikkat edilerek iĢlem tesisi edilmesi gerektiği ifade 

edilmektedir. 

Bilgi edinilmesi ve konunun iliniz dahilindeki belediyelere duyurulması hususunda; 

Gereğini rica ederim. 
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