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İlgi : 30.04.2018 tarihli ve 76409 sayılı yazımız.
 

İlgi yazımız ile, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28 nci maddesinin birinci
fıkrası uyarınca yürütmenin durdurulması gereği ÇED Yönetmeliğinin Ek-1 listesinin
27.maddesinin (a) bendi ile Ek-2 listesinin 49. maddesinin (a) bendi kapsamındaki projeler ile ilgili
olarak; Mahkeme kararı gereği 25 hektar ve üzeri ruhsatlarda Bakanlığımıza başvurulması, ÇED
Süreci Valiliklerde (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri) devam eden projeler ile ilgili olarak 25
hektar ve üzeri ruhsatlarda mahkeme kararı kapsamında yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar veya
mahkeme kararı sonuçlanıncaya kadar iş ve işlemlerin durdurulması, 25 hektarın altında olan
ruhsatlarda ise iş ve işlemlerin devam ettirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
 

Bilindiği üzere ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 14.06.2018
tarihli ve 30451 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. Bu kapsamda ilgi yazı doğrultusunda ÇED
süreci Valiliğinizde durdurulan projelerle ilgili olarak;

Yönetmeliğin;

           -Ek-1 listesi kapsamında yer almayan 25 ha'a kadar çalışma alanı planlanan açık işletme
            madencilik projeleri,
           -Alan artışı olmaksızın planlanan üretim artışları,
           -Patlayıcı madde miktar değişikliği,
          -Yeraltı işletmeciliği kapsamındaki projeler
            kapsamında sunulan Proje Tanıtım Dosyalarının ÇED süreçlerinin Yönetmeliğin Ek-2         
            listesi  kapsamında devam ettirilmesi,

Daha önce ÇED Gerekli Değildir kararı bulunan açık işletme yöntemi ile çalışan madencilik
projelerinde alan artışı planlanarak Valiliğinize sunulan projelerin ÇED Yönetmeliğinin EK1
listesi kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden bu kapsamdaki dosyaların Bakanlığımıza
başvuruda bulunmak üzere mahkeme kararına istinaden ÇED Yönetmeliği kapsamında iade
edilmesi; 
Yönetmelik değişikliği nedeniyle Ek1 sürecine yönlendirilen projelerde iade yazısında söz
konusu projelerde ödenen proje Tanıtım Dosyası başvuru bedelinin Ek-1 sürecinde de
kullanılabileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

Bu kapsamda; Valiliğinizde devam eden ÇED Süreçlerinin yukarıda yer alan açıklamalar
doğrultusunda yürütülmesi hususunda;
 

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

 
Dağıtım:

Taşra Teşkilatına
 

T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

Sayı :14108550-220.99-E.108002 19.06.2018
Konu :ÇED Yönetmeliği Uygulamaları

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km No:278
Çankaya /ANKARA Telefon No: (0312) 410 10 00  Faks:(0312) 419 21 92

Bilgi için:Suna BAYILI
Mühendis

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.


