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Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), projelerin çevre ve sağlık üzerindeki etkilerinin 

belirlenmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayan ve aynı zamanda karar alma 

süreçlerinde katılımcı bir yaklaşım benimseyen önemli bir uygulamadır. 

WWF-Türkiye, liderlik ettiği Çevreye Uyumlu Sosyo-Ekonomik Kalkınma için Sivil Toplum 

Hareketi Projesi (CO-SEED) kapsamında Türkiye’deki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 

uzmanların görüşlerini de alarak mevzuatın iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapmaktadır. 

Buna göre, ÇED Yönetmeliği’nde özellikle iki ana konunun iyileştirilmesi/geliştirilmesi üzerinde 

duruyoruz: 

1) İzleme ve denetim 

2) Halkın katılımı 

1993 yılında yürürlüğe girdiğinden beri ÇED Yönetmeliği üzerinde 18 kere değişiklik yapıldı ve 

bazı maddeler üzerinde halen “yürütmeyi durdurma" kararları var. 2014 yılında yürürlüğe giren 

en son ÇED Yönetmeliği’ndeki bazı konularda tanımların, kapsamın ve sorumlu kurumlar / 

kuruluşlar ile ilgili hükümlerin iptal edilmesiyle özellikle izleme ve denetim konuları askıya 

alınmış oldu. Olumsuz çevresel etkilerin en aza indirilmesini veya olumlu etkilerin artırılmasını 

hedefleyen ÇED süreci, projenin inşaat öncesi, esnası ve sonrasında yapılacak etkin izleme ve 

denetimle ancak başarılı olabilir. Planlanan projelere ilişkin verilen taahhütlerin yerine getirilip 

getirilmediğini tespit edebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek için ÇED raporu ve denetimi 

öncelikli bir araç olarak kullanılmalıdır.  

İyileştirilmesi gereken diğer bir konu ise, halkın katılımı sürecinin daha etkin olmasının 

sağlanmasıdır. Zira, bu toplantılara (herhangi bir şekilde) katılım sağlayamama, kamuoyunda 

yanlış bilgiye (algıya) sebep olma veya görüş bildirememe gibi durumlar sıklıkla yaşanmaktadır. 

Halkın görüşlerinin tutanaklara yansımaması veya İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) 

toplantılarında yer almaması uygulamada sıkıntı yaratmaktadır.  Bu, aynı zamanda, halkın 

bilgiye ve yargıya erişimi konularında önemli sorunlara neden olmaktadır.  
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İzleme ve denetim ile ilgili Yönetmelik hükümlerinin,  bugüne kadar verilmiş olan yürütmeyi 

durdurma gerekçeleri gözetilerek yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ana hizmet birimleri içerisinde yer alan Çevresel Etki 

Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında; çevresel etki 

değerlendirmesi ve stratejik çevresel değerlendirme çalışmalarını yapma ve bu konuda gerekli 

kararları alma, izleme ve denetleme görevleri yer almaktadır. Buna göre ÇED süreçlerine ilişkin 

denetim faaliyetleri de kamu eliyle yapılmalıdır.  

 

Madde 2: Kapsam 

Madde 2 (c) ile ilgili olarak 2015 yılında yürütmeyi durdurma kararı verilmesi sonrasında, 

izleme ve denetleme konusu Yönetmeliğin kapsamı dışında kalmıştır.   

Önerimiz; izleme ve denetim faaliyetlerinin, Madde 2 içerisinde, işletme sonrasını da kapsayacak 

şekilde, kamu eliyle yapılmasıdır: 

 İzleme ve denetim, ilgili ÇED Raporu bağlamında projelerin başlangıç, 

inşaat, işletme ve işletme sonrasında, ilgili kurumlarla işbirliği içinde, 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülür. 

 

Madde 4: Tanımlamalar 

Madde 4 (1)/b, ÇED başvuru dosyasının hazırlanması, proje tanıtım dosyası ve ÇED raporlarının 

hazırlanmasına ek olarak, projenin yatırım aşamasındaki gelişmeleri bildirmeyi de "Bakanlık 

tarafından yetkilendirilen kurum / kuruluşların" görevlerinden biri olarak tanımlamaktadır. 

Denetim faaliyetinin kamu eliyle yapılması gerektiğinden, ÇED raporunun hazırlanmasından 

sorumlu kuruluşlar sadece izleme konusunda Bakanlığa bilgi vermekle yükümlü olmalıdır ve bu 

izleme faaliyetleri inşaat sonrası dönemi de kapsamalıdır.  

Madde 4 (1)/b kapsamında Bakanlıkça yeterlik verilmiş kurum/kuruluşların tanımı için 

önerimiz: 

 ÇED Başvuru Dosyası, ÇED Raporu, Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak ve 

sunmak, projelerin başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrasında ÇED 

raporunda yer alan “İzleme Planı”na göre kaydedilen gelişmeleri, izleme 

sonuçlarını ve olası olumsuz çevresel etkilerin giderilmesine ilişkin 

Bakanlığa bilgilendirme yapmak için gerekli şartları taşıyan 

kurum/kuruluşlar 

Yürütmeyi durdurma kararları verilmiş Madde 4 (1)/i’deki “Çevresel etki değerlendirmesi süreci” 

ve Madde 4 (1)/p’deki “izleme ve kontrol” tanımlamaları da yürütmenin durdurulması 

gerekçeleri gözetilerek yeniden düzenlenmelidir: 
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 Çevresel etki değerlendirmesi süreci: Gerçekleştirilmesi 

planlanan projenin çevresel etki değerlendirmesinin yapılması için 

başvuru ile başlayan inşaat, işletme ve işletme sonrası çalışmaları 

kapsayan süreci; 

 

 İzleme: Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi 

Olumlu" kararı alındıktan sonra, “İzleme Planı”na göre inşaat, işletme ve 

işletme sonrası dönemlere ilişkin bilgilendirme çalışmalarının 

bütününü; 

 

 Kontrol (Denetim): Gerçekleştirilmesi planlanan projeye dair "Çevresel 

Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" veya "Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Olumlu" kararı alındıktan sonra taahhüt edilen 

hususların yerine getirilip getirilmediğin tespiti ve gerekli yaptırımların 

uygulanmasına yönelik Bakanlık tarafından yapılacak denetim 

faaliyetlerini; 

 

 İzleme Planı: projenin inşaat, işletme ve işletme sonrası dönemlerinde 

ortaya çıkabilecek önemli olumsuz çevresel etkilere karşı üretilecek 

çözümlere ve alınacak önlemelere dair izleme yöntemleri, dönemleri ve 

yetkili personeli tanımlayan planı 

ifade eder.  

ÇED genel formatının belirlendiği Ek-3 ve proje tanıtım dosyasının hazırlanmasına ilişkin 

bilgileri içeren Ek-4’de belirtilen “Projenin İnşaat ve İşletme Aşamasında Çevresel Etkileri ve 

Alınacak Önlemler” bölümlerine, projenin başlangıç ve işletme sonrası dönemleri de eklenmek 

suretiyle bir “İzleme Planı” dâhil edilmelidir.  

 

Madde 18: İzleme ve Kontrol 

İzleme ve denetimin, ÇED raporunun hazırlanmasından sorumlu kurum/ kuruluşlar tarafından 

yapılması gerektiğine hükmeden Madde 18 (3), 2015’te verilen yürütmeyi durdurma kararı ile 

hükümsüz hale gelmiştir. İzleme faaliyetlerinin, yeterlik verilmiş kurum/kuruluşlarca Bakanlığa 

bilgi verme suretiyle yapılması ve denetimin de Bakanlık eliyle yapılması gerekir:  

 Yetkili kurum, izleme planında belirtilen izleme faaliyetlerini yürütmek, 

izleme sonuçlarının raporlamak ve olası olumsuz çevresel etkilerin 

giderilmesine yönelik önlemleri Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 
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Halkın katılımı konusunda ÇED Yönetmeliği’nde belli hükümler yer almakla birlikte, 

uygulamada maalesef bazı eksiklikler yaşanmaktadır. Madde 9’da, halkın yatırım hakkında 

bilgilendirilmesi ve projeye ilişkin görüş ve önerilerinin alınması hedeflenmiştir; ancak halkın 

görüşlerinin kayıt altına alınmasını sağlamak şarttır. Halk tarafından sorulan sorular ve yetkililer 

tarafından verilen cevapların tamamı tutanak haline getirilerek tüm kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

Süreç içerisinde gelen görüş ve önerilere uygun çözümlerin getirilip getirilmediğine ilişkin 

değerlendirmeler yapılırken, sonuçlar yazılı olarak paylaşılmalı ve ilgili paydaşlara sunulmalıdır.  

İlgili hükümler, ÇED Yönetmeliğine dahil edilerek, halkın katılımı toplantılarında verilen 

görüşlerin kayıtlara geçmesi devlet eliyle teminat altına alınmalıdır.  

 

Madde 8: İnceleme Değerlendirme Komisyonu 

ÇED sürecinde halkın etkin katılımını ve görüşlerinin karara yansıtılmasını sağlamak, proje için 

verilecek Özel Formatın kapsamını belirlemek ve hazırlanan ÇED Raporunu inceleyip 

değerlendirmek üzere Bakanlık tarafından kurulan İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) 

üyeleri arasında,  mutlaka ilgili halktan ve sivil toplum kuruluşlarından en az birer temsilci yer 

almalıdır. Buna göre Madde 8(4) yeniden düzenlenmelidir: 

 İnceleme sonucunda Başvuru Dosyası Ek-3’te yer alan raporun, ÇED Genel 

Formatına uygun hazırlandığına karar verilmesi halinde, Bakanlık 

tarafından başvuru dosyasındaki bilgiler dikkate alınarak, ilgili kamu kurum 

ve kuruluş temsilcileri, Bakanlık yetkilileri, proje sahibi, ilgili halkın 

temsilcileri, sivil toplum temsilcileri ve Bakanlıkça yeterlik verilmiş 

kurum/kuruluşlardan oluşan bir Komisyon kurulur. 

 

Madde 9: Halkın katılımı toplantısı 

Hem ÇED sürecinin etkinliğini artırmak hem de toplanan görüşlerin yansıtılmasında şeffaflığı 

sağlamak amacıyla, halkın katılımı toplantılarında sunulan görüşlerin, yöneltilen soruların ve 

dile getirilen sorunların/endişelerin kamera kaydı veya karşılıklı imzalanacak tutanaklarla 

mutlaka belgelenmesi ve kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Madde 9(1)/b içerisinde buna yönelik 

düzenleme yapılmalıdır: 

 Halkın Katılımı Toplantısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürünün veya 

görevlendireceği bir yetkilinin başkanlığında yapılır. Toplantıda; halk, proje 

hakkında bilgilendirilir ve görüş, soru ve önerileri alınır. Toplantıda yapılan 

tüm istişareler, kamera kaydı veya görüş, soru veya öneri veren tüm taraflar 

tarafından imzalanacak tutanaklar yoluyla kaydedilir. Tüm kayıt ve 

tutanaklar Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır.  
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Aarhus sözleşmesi 

Çevresel karar alma süreçlerinde bilgiye erişim, halkın katılımı ve yargıya erişim 

konularında hem mevzuatta hem de uygulamadaki eksiklikler ÇED süreçlerini de olumsuz 

etkilemektedir.  

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu çerçevesinde hazırlanan Aarhus Sözleşmesi, 

öncelikle bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının çevresel karar verme sürecine etkin katılımını 

sağlamak amacıyla çevresel bilgiye kolaylıkla ulaşabilmesini hedeflemektedir. Çevre üzerinde 

önemli etkileri olabilecek idari eylem ve işlemlere ilişkin mevzuat ile çevresel plan, politika ve 

programların hazırlanmasında halkın etkin katılımının sağlanması amacıyla yapılacak 

düzenlemelere ilişkin kurallar, Sözleşme’de belirtilir. Sözleşme’ye göre, ilgili yatırımın 

yapılmasına izin verilip verilmeyeceğine dair karar alınırken, halkın bu karar alma sürecine 

mutlaka katılması gerekir.  

Ayrıca, Sözleşme ile bireylerin ve sivil toplum kuruluşlarının katılım ve bilgiye erişim haklarının 

kamu görevlileri tarafından tanınmaması halinde, kamu otoritelerince alınan kararlara halkın 

yargı yolu ile itiraz etme hakkına ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır. Yargı sürecinin de, hızlı, 

şeffaf, maliyeti düşük, bağımsız, kapsamlı ve sonucunda bağlayıcı karar alabilen bir mekanizma 

olması öngörülmüştür. 

Türkiye henüz bu sözleşmeyi imzalamamış olmakla birlikte, AB üyeliği ile birlikte 

değerlendirileceğine ilişkin taahhütte bulunmuştur. En kısa sürede sözleşmenin imzalanması ve 

uygulamaya geçirilmesi, halkın ve sivil toplumun ÇED süreçlerine etkin katılım imkanını 

artıracaktır.  


