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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
koordinatörlüğünde yürütülen 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin;
Ek I listesinde yer alan; seçme eleme kriterlerine tabi olup "Çevresel Etki Değerlendirmesi
Gereklidir" kararı verilen projeler ile 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 I listesinde belirtilen eşik değer veya üzerinde olan projelere ilişkin
olarak Genel Müdürlüğümüz adına görüş bildirilmektedir.
Ek II listesinde yer alan projeler ile söz konusu yönetmeliğin 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 II listesinde belirtilen projelere ilişkin
olarak Bölge Müdürlüğünüzce ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine görüş bildirilmektedir.
Bilindiği üzere söz konusu yönetmeliğin EK-1 Listesinde yer alan projelere ilişkin olarak
oluşturulan Genel Müdürlüğümüz görüşlerinde Bölge Müdürlüğünüz görüşü ile birlikte ÇED inceleme
değerlendirme formu baz alınmaktadır.
Söz konusu projeler için yapılan değerlendirmelerde son zamanlarda ÇED sürecinden sonra izin
sürecinde uygulamada bazı sıkıntılar oluştuğu, ÇED sürecinde olumlu görüş verildiği halde aynı proje
için izin sürecinde olumsuz görüş verildiği görülmüş olup, bu da Genel Müdürlüğümüzün görev ve yetki
alanı içinde yapmış olduğu çalışmalar açısından, diğer kurum ve kuruluşların yanında istikrarlı bir
uygulama yapmadığı izlenimini uyandırmaktadır.
Bu nedenle Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ister Ek I (Genel Müdürlüğümüz adına
Daire Başkanlığımızca görüş bildirilen) ister Ek II (Bölge Müdürlüğünüzce Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğüne görüş bildirilen) listelerinde yer alsın, projelere ilişkin değerlendirme yapılırken;
1-ÇED inceleme ve değerlendirme formunun, tüm sütunları boş bırakılmaksızın, ayrıntılı ve
objektif görüşleri içerecek şekilde doldurulmalı,
2-Gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarla; muhafaza ormanları, gen koruma
alanları, şehir ormanları, mesire yerleri, endemik ve korunması gereken nadir ekosistem alanları, tohum
meşceresi ve/veya bahçesi veya amenajman planında söz konusu projenin bulunduğu alanda ormanın
fonksiyonuna bağlı olarak herhangi bir kısıtlama olması durumunda inceleme heyetine kısıtlayıcı özelliğe
bağlı olarak ilgili şube müdürünün katılımının sağlanarak incelenmesi,
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3-Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek I ve Ek II listelerinde yer alan rüzgâr enerji
santrali ve enerji iletim hattı projelerinde yapılacak değerlendirmelerde Bölge Müdürlüğü görüşü ve
ÇED inceleme değerlendirme formu düzenlenmeden önce Orman Yangınları ile Mücadele Dairesi
Başkanlığının görüşünün alınması,
4-Proje sahasında amenajman plan verilerine göre meşcere tiplerine isabet eden ağaç adedinin ve
etasının bildirilmesi,
5- Proje kapsamında daha önce izne konu edilen alanlar varsa bunların mutlaka belirtilmesi,
6-Söz konusu projenin orman halk ilişkileri açısından sosyal problem teşkil edip etmeyeceği
hususunun detaylı olarak irdelenmesi,
7-Projenin ormanlık alana isabet eden kısmındaki faaliyetin ne şekilde yapılacağına açıklama
getirilmesi (maden cinsi, açık işletme, kapalı işletme, şantiye yeri, tesis, vb. hususların belirtilmesi),
8-Yapılacak bütün tesislerin (pasa döküm sahası, şantiye, türbin alanları, şalt sahası vb) kapalılık
teşkil etmeyen, boşluklu, açık alanlarda planlanıp planlanmadığı, orman alanı dışında alternatif sahaların
bulunup bulunmadığı hususunun irdelenmesi,
Ayrıca proje alanında orman olarak devamı uygun görülen alanlar var ise bu kısımların proje
kapsamından çıkarılması veya mümkün mertebe fiilen kapalılık teşkil etmeyen boşluklu, orman içi
açıklık orman alanlarına isabet ettirilmesi şeklinde revizesinin ÇED inceleme değerlendirme formunun
görüş kısmına mutlaka yazılması,
9- Proje ile ilgili, mümkün olduğunca mevcut ağaçlandırma tesis yolları, yangın emniyet yolu ve
şeritleri ile kodlu orman yollarının kullandırılması şeklinde görüşlerin oluşturulması,
10- Proje sahasının görüntü kirliliğine sebep olup olmayacağı husususunun da irdelenerek,
gerekirse bu konularda ilgili firmadan sunum istenerek gerek faaliyet aşamasında gerek faaliyet sonrası
planlanan faaliyetlerle ilgili detaylı incelemenin yapılması,
Bölge Müdürlüğünüz görüşü ile birlikte örneği ekte gönderilen ÇED inceleme ve değerlendirme
formunda yer alan hususların izin aşamasında yapılması muhtemel taleplerin de göz önünde
bulundurularak izne konu edilemeyecek projelere ilişkin olumlu görüş verilmemesi, form içinde olumsuz
bir takım hususlardan bahsedilirken sonuç kısmında olumlu görüş verilmemesi ya da olumlu görüş
veriliyor ise olumsuzluk belirten etkilerin, etki azaltıcı tedbirlerinin belirtilmesi ve bu olumsuzlukların
izin verilmesine engel bir durum meydana getirip getirmeyeceğinin irdelenmesi, olumlu veya olumsuz
görüş bildirilirken net anlaşılır ifadeler kullanılması, (olumlu/olumsuz vs), projelere ilişkin ormanlar ve
ormancılık çalışmaları açısından değerlendirme yapılması, diğer kurum ve kuruluşların görev alanına
giren görüşlerle ilgili cevap verilecek hususlara idare kayıtlarına göre şeklinde cevap verilmesi,
Ayrıca ÇED inceleme değerlendirme formunun Bölge Müdürlüğünüz görüşü, meşçere, kadastro
haritası ve üzerinde yapılması planlanan tesisleri gösterir KML dosyası ile birlikte gönderilmesi
hususlarında;
Gereğini rica ederim.
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ÖRNEK ÇED İNCELEME DEĞERLENDİRME FORMU

Müracaat Sahibinin
a) Adı Soyadı
b) Adresi
c)Vergi No/ TC Kimlik No
d) Tesisin Adı , Niteliği ve Amacı
Bölme Numaraları

2-

:
:
:
:
:

33

1-

Meşçerenin
a) İşletme Şekli
b) Orman Fonksiyonu
c) Meşcere Tipleri ve ağaç cinsleri

:
:
:

42

3-

48

1/25.000 Ölçekli Meşçere Haritası Üzerinde ÇED
Raporuna Konu Sahanın Sınırları
(Koordinatlar)

6-

4-

81

Orman Kadastro Haritasında ÇED Raporuna
Konu Sahanın Sınırları Orman Kadastro
Durumu

5-

:

:

Proje Sahasının Genel Durumu

6-

Projenin ormanlık alana isabet eden
kısmındaki faaliyetin ne şekilde yapılacağına
açıklama getirilmesi (maden cinsi, açık
işletme, kapalı işletme, şantiye yeri, tesis, vb.
hususların
belirtilmesi),
izne
konu
edilebilecek alan miktarı (Ha/m2)
:
Yapılacak bütün tesislerin(pasa döküm
sahası, şantiye, türbin alanları, şalt sahası vb)
kapalılık olmayan, boşluklu, açık alanlarda
planlanıp planlanmadığı, orman alanı dışında
alternatif sahaların bulunup bulunmadığı,

48

42

33

81

8-

6-

48

7-

:
:
:

42

33

a) Orman Sayılan Alan (Ha/m2)
b) Orman Sayılmayan Alan (Ha/m2)
c) Toplam Alan (Ha/m2)

9-

:
Proje ile ilgili mevcut ağaçlandırma tesis
yolları, yangın emniyet yolu ve şeritleri ile
kodlu
orman
yollarının
kullanılıp
kullanılmayacağı,
:

48

:
:
:

6-

Bölge Müdürlüğü
İşletme Müdürlüğü
İşletme Şefliği

81

İli
:
İlçesi
:
Belde/Köyü :
Mahalle:

11-

Talep Sahasına Başka Bir Müracaatın veya izin
verilen alan bulunup bulunmadığı
:

12-

Talep Edilen Sahanın Sahipli Ormanlar ile
İdaremize Tahsisli Alanlar İçinde kalıp
kalmadığı,

13-

Talep Sahasının 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun
18 inci Maddesine göre Yangın Görmüş Orman
Alanı ,Gençleştirmeye Ayrılmış Veya
Ağaçlandırılan Sahalarda kalıp kalmadığı

14-

Talep Sahasının; Muhafaza Ormanları, Gen
Koruma Alanları, Bilimsel Çalışmalar için
:
Ayrılmış Araştırma Ormanı, Araştırma
İstasyonu, Araştırma Proje Deneme Sahaları,
devam eden araştırma projesi çalışma alanı,
araştırma ve eğitim merkezi, Şehir Ormanları,
Mesire yerleri, Endemik ve Korunması
Gereken Nadir Ekosistem Alanları, Tohum
Meşçeresi, Milli Park, Av Yaban Hayatı, Av
Üretme Sahası, Turizm Sahası, Özel Çevre
Koruma Bölgesi, Askeri Yasak Bölgesi ve SİT
alanı içerisinde veya etki mesafelerinde kalıp
kalmadığı ,

15-

Ormancılık çalışmaları açısından sakınca
bulunup bulunmadığı;

48

Orman–Halk İlişkileri açısından
değerlendirilmesi, sosyal problem teşkil edip
etmeyeceği,

48
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81
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16-

42

33

81

6-

48

42

42
33
81
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33

:

48

:

6-

ÇED projesine Konu Edilecek Alan Üzerine
Kurulacak Yapı İnşaat Alanı Miktarı (m2) ,(ÇED
Raporuna Konu Proje İçin Yol, Enerji, Su Temini
Gibi Altyapı Çalışmalarının Planlanıp
Planlanmadığı)

81

10-

:

:

18-

Proje sahasında amenajman plan verilerine
göre meşcere tiplerine isabet eden ağaç
adedinin ve etasının ne kadar olduğu,

:

19-

Proje sahasının yerleşim yerlerine, otoyollara,
denizlere ve göllere olan mesafesi ve ön
görünümünde kalıp kalmadığı, görüntü kirliliğine
neden olup olmayacağı,

81
33

Proje Sahasında ve 1 Km Yakın Çevresinde
İdaremiz kayıtlarına göre ÇED Olumlu/Olumsuz
Belgesi Verilen Faaliyet Bulunup Bulunmadığı
(Varsa Cinsi, Firması ve Faaliyet Sahası)

:

:

42

20-

42
33
81
6

:

48

Orman Yangınları Açısından Hassasiyet
Derecesi ve alınması gereken tedbirler,

6-

17-

6-

48

SONUÇ:...............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.......... nedenleriyle, ÇED Yönetmeliği ve 6831 Sayılı Orman Kanunu Kapsamında yapılan
inceleme ve değerlendirme sonucunda ...........................................faaliyeti ormanlar ve ormancılık
çalışmaları üzerinde olumsuz etkiler yaratacaktır/olumsuz etkisi bulunmamaktadır.

81

Bu inceleme ve değerlendirme formu tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir. ......./ ......./201...
ÜYE

ÜYE

42

33

BAŞKAN

48

42

33

81

6-

48

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, belirtilen .........................................faaliyetin ormanlar
ve ormancılık çalışmaları üzerinde olumsuz etkisi olacağı/bulunmadığı görüşünü arz ederim.

…./…./201..
Orman İşletme Müdürü

42
33
81
6

48

ÇED Yönetmeliği ve 6831 Sayılı Orman Kanunu Kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda
söz konusu faaliyetin ormanlar ve ormancılık çalışmalarına olumsuz etkileri olacaktır./olumsuz
etkisi bulunmamaktadır.

6-

Tetkik edildi.
…./…./201..

81

İzin ve İrtifak Şube Müdürü

33

Uygun görüşle arz ederim.
…./…./201..

42

Bölge Müdür Yardımcısı

48

Tasdik Edildi.
...../ ...../201...
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33

81

6-

48

42

33

81

6-

Orman Bölge Müdürü

