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Tebliğler 
 
— Yeterlik Belgesi Tebliği
 

 
Yeterlik Belgesi Tebliği 

Amaç 

Madde 1 — Bu Tebliğin amacı, 16/12/2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel 
Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği uyarınca rapor hazırlayacak kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi verilmesine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 
Madde 2 — Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlayacak kurum ve kuruluşlarda 

aranacak koşulları, Komisyonunun oluşumu, çalışma usul ve esasları, başvuruların değerlendirilmesi, yeterlik 
belgesinin verilmesi, denetlenmesi, vize edilmesi ve iptali ile ilgili konuları kapsar. 

Yasal Dayanak 
Madde 3 — Bu Tebliğ, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 27 nci maddesine dayanılarak 

hazırlanmıştır. 
Tanımlar 
Madde 4 — Bu Tebliğde geçen; 
Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, 
Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünü, 
Daire Başkanlığı: ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü, ÇED ve Plan İzleme Kontrol Dairesi Başkanlığı’nı, 
ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini, 
Yeterlik Belgesi: ÇED Raporu hazırlamak için gerekli koşulları taşıyan kurum ve kuruluşlara Bakanlıkça 

verilen belgeyi, 
Rapor: ÇED Raporunu, 
Komisyon: Yeterlik Belgesi ile ilgili başvuruları incelemek, Yeterlik belgesi vermek, Yeterlik Belgesi alan 

kurum/kuruluşları denetlemek, Yeterlik Belgelerini vize etmek veya iptal etmek üzere Genel Müdürlükçe 
oluşturulacak komisyonu, 

ifade eder. 
Yeterlik Belgesi Başvurularında Aranacak Koşullar 
Madde 5 — Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşların aşağıdaki koşulları sağlamaları 

zorunludur: 
a) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili olarak en az iki yıl çalışmış bir çevre mühendisini sürekli 

olarak istihdam etmeleri, 
b) Mühendislik ve mimarlık fakülteleri, fen-edebiyat fakültelerinin fizik, kimya, biyoloji bölümleri ile 

jeoloji, hidrojeoloji, zooloji, arkeoloji, veteriner hekim, kamu yönetimi, işletme, ekonomi, maliye, iktisat, 
sosyoloji bölümleri lisans mezunlarından farklı meslek grubundan kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili 
olarak en az iki yıl çalışmış iki personeli sürekli olarak istihdam etmeleri, 

c) (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meslek dallarından; Raporu hazırlayacak kurum/kuruluşların Raporunun 
hazırlanması, incelenmesi veya denetiminde en az üç yıl çalışmış bir personeli rapor koordinatörü olarak ÇED 
sürecinde görevlendirmeleri, 

Rapor koordinatörü birden fazla kuruluşta görev alamaz. Kurum ve kuruluşlar yukarıda belirtilen koşulları 
belgelemek ve Komisyonca onaylanmak kaydı ile, birden fazla rapor koordinatör görevlendirebilirler. 
Puanlamada yüksek puanı alan rapor koordinatörünün puanı esas alınır. 
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Yeterlik Belgesi Başvurusunda Sunulacak Belgeler 
Madde 6 — Yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşlar bir dilekçe ile Bakanlığa başvururlar. 

Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgelerin aslı veya noter onaylı örnekleri eklenir. 
a) Kurum veya kuruluşların, çevre veya ÇED konusunda mühendislik, müşavirlik, araştırma, geliştirme, 

etüt, fizibilite, proje, rapor vb. çalışma konularını belgeleyen Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan şirket 
kuruluş senedi veya ana sözleşmesi veya tüzüğü, 

b) Başvuru yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak sicil belgesi veya 
sicil kaydı, 

c) TMMOB Yasası uyarınca ilgili meslek odasından alınan mühendislik-müşavirlik belgesi veya büro tescil 
belgesi, 

d) Kurum veya kuruluşu temsile yetkili kişi veya kişilerin imza sirküleri, kamu tüzel kişiliğine haiz 
kuruluşlardan, kurum amiri tarafından yetkili kılındıklarına ilişkin yazı, 

e) 5 inci maddenin (a ve b) bendi kapsamında istihdam edilen personelin diploma örnekleri, çalıştığı yerlerle 
ilgili belge/belgeler imza sirküleri, oda sicil kaydı ve sigorta giriş belgeleri (emekli olmuş personel için sigorta 
destek primi belgeleri), 

f) 5 inci maddenin (c) bendi kapsamında yer alan Rapor Koordinatörünün diploma örneği, imza sirküleri ve 
ÇED tecrübe belgesi (yapılan projelerin adının ve tarihinin yer aldığı liste) 

g) Ölçüm, analiz ve laboratuar cihazları gibi teknik donanımın bulunup bulunmadığına ilişkin belgeler, 
h) Kurum/kuruluşun çevre veya ÇED konusunda yaptığı çalışmalara ait belgeler, 
i) Bakanlık, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü’nce belirlenen yeterlik belgesi başvuru ücretinin 

yatırıldığına dair belge. 
Kamu tüzel kişiliğine haiz kuruluşlardan başvuru sırasında (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen belgeler 

istenmez. 
Yeterlik belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşlar, yukarıda belirtilen bilgi ve belgeleri kapalı bir zarfın 

içine koyarak, zarfın üzerine "YETERLİK BELGESİ BAŞVURUSUDUR" ibaresi yazılmak suretiyle Çevre ve 
Orman Bakanlığına gönderir veya elden teslim eder. 

Yeterlik Belgesi Komisyonunun Teşkili ve Çalışma Esasları 
Madde 7 — Yeterlik Belgesi Komisyonu; Yeterlik belgesi başvurularını ve verilmiş yeterlik belgelerini 

incelemek, değerlendirmek, vize ve iptal etmek üzere Genel Müdür oluru ile ÇED ve Plan İzleme Kontrol 
Dairesi Başkanlığından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında beş personelden oluşur. Başkan veya 
başkan yardımcısının görevli veya izinli olmaları durumunda yerine vekalet eden personel Komisyon 
toplantılarına katılır. 

Komisyon, yeterlik belgesi talebi olduğu hallerde ayda en az bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. 
Gerekli hallerde ise Komisyon Başkanının çağrısı üzerine her ay birden fazla toplanabilir. Komisyonunun 
sekreterya hizmetleri ÇED ve Plan İzleme Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilir. 

Başvuruların Değerlendirilmesi 
Madde 8 — 7 nci maddeye göre oluşturulan Komisyon, ÇED ve Planlama Genel Müdürünün veya 

Komisyon Başkanının çağrısı üzerine toplanır. 
6 ncı maddede istenilen bilgi ve belgeleri sağlamayan başvurular bir tutanakla tespit edilerek Komisyon 

Başkanı ve üyelerince imzalanır, bir yazı ekinde ilgili kurum/kuruluşa iade edilir, eksik belgelerin tamamlanması 
istenir. Gerekli koşulları sağlayan başvurular komisyonca incelenir ve "Yeterlik Belgesi Değerlendirme Formu" 
(Ek-1) doldurularak verilen toplam puan rakam ve yazı ile yazılır. Form, tarih belirtilmek suretiyle Komisyon 
Başkanı ve üyelerince imzalanır, başvuru dosyası ile birlikte saklanır. 

Toplam puanı 75 ve üzeri olan kurum ve kuruluşlara yeterlik belgesi verilir. 
Yeterlik Belgesi Alan Kurum/Kuruluşların Yükümlülükleri 
Madde 9 — Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar; ÇED süresince Kapsam Belirleme ve İnceleme 

Değerlendirme Komisyonunca belirlenecek çalışma grubunda bulunacak (asgari lisans seviyesinde eğitim 
görmüş) personeli görevlendirmekle yükümlüdür. 

Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşlar hazırladıkları Nihai ÇED Raporunda belirtilen yatırımın başlangıç 
ve inşaat dönemlerine ait (yatırımın işletmeye geçişine kadar) taahhütlerin yerine getirilip getirilmediğini Ek-
4’de yer alan Nihai ÇED Raporu İzleme Raporları Formunu (Nihai ÇED Raporunda belirtilen sürelere uygun) 
doldurarak Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. 



Kurum ve kuruluşların Yeterlik Belgesi alma aşamasında sundukları ve 6 ncı maddede sayılan belgelerde 
meydana gelecek değişiklikler, değişiklik tarihinden itibaren otuz iş günü içinde kurum veya kuruluş tarafından 
Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür. 

Bakanlıkça Kurum/kuruluşlara gönderilecek yazılarda, 6. madde kapsamında beyan ettikleri adres dikkate 
alınır. Adres değişikliğini 30 işgünü içinde beyan etmeyen kurum/kuruluşun belge alırken beyan ettiği adresle 
yapılan yazışmalar kurum/kuruluşa tebliğ edilmiş sayılır. 

Yeterlik Belgesine sahip kurum/kuruluşlar, Tebliğin 5. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde görevlendirilen 
personelin sigorta primleri ile emekli olmuş personelin her ayın tamamına ait sigorta destek primlerinin 
yatırıldığına ilişkin belgelerin örneklerini her yıl 1. Dönem için en geç 31 Mayıs’a kadar, 2. Dönem için en geç 
30 Eylül’e kadar, 3. Dönem için ise, en geç ertesi yılın 31 Ocak tarihine kadar Bakanlığa iletmekle yükümlüdür. 

Yeterlik Belgesi alan kurum/kuruluşları, hazırlayacakları ÇED Raporları için, Ek-2’de verilen personel 
tablosunu doldurup asıllarını raporların sonuna eklemeleri zorunludur. İmzaların, noterden onaylı imza 
sirkülerindeki imza ile uyuşması zorunludur. 

Rapor koordinatörü ÇED Raporundan, diğer personeller ise sorumlu olduğu bölümdeki bilgilerin 
doğruluğundan yükümlüdür. 

Yeterlik Belgesi Alan Kurum/Kuruluşların Denetlenmesi ve Belgelerinin İptali 
Madde 10 — Yeterlik belgesi alan kurum/kuruluşların, yeterlik koşullarının sürüp sürmediği Bakanlıkça 

veya Bakanlıkça gerekli görüldüğünde yetki devri ile valilikçe denetlenir. Yeterlilik belgesi alan 
kurum/kuruluşlar denetlemede bulunan görevlilere gerekli bilgi ve belgeyi sunmakla yükümlüdür. Denetim 
esnasında yetkili bulundurmayan, istenilen bilgi ve belgeleri vermekten kaçınan kurum kuruluşların yeterlik 
belgesinin geçerliliği Komisyonca değerlendirilir. Yapılacak denetimler veya 9 uncu madde gereğince yapılacak 
bildirimler sonucunda, yeterlik koşullarını taşımadıkları veya verilen taahhütlere uyulmadığı ve 
yükümlülüklerinin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde kurum/kuruluşların yeterlik belgesi, Komisyon 
tarafından iptal edilir. 

Ayrıca, ÇED Raporlarında yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge düzenledikleri tespit edilmesi halinde 
kurum/kuruluşların yeterlik belgesi, Komisyonca iptal edilir. Söz konusu raporun koordinatörü ve ilgili bölüm 
sorumlusu başka bir kurum/kuruluşta bile olsa bir yıl süre ile ÇED Raporlarının hazırlanmasında görev 
alamazlar. İkinci kez ÇED Raporlarında yanlış veya yanıltıcı bilgi ve belge düzenlenmesi halinde söz konusu 
yaptırımlar beş yıl süre ile uygulanır. 

Genel Müdürlüğün ilgili birimlerince oluşturulan ÇED İnceleme Değerlendirme Komisyonu üyeleri 
tarafından her rapor için "Rapor Değerlendirme Formu" (Ek-3) doldurularak (raporu hazırlayan firma ve 
yatırımcı firma temsilcileri hariç) Daire Başkanlığına iletilir. Formlar Komisyonca değerlendirilir. Yeterlik 
belgesine sahip kurum/kuruluşların hazırladıkları raporun 70 puanın altında olması durumunda kurum/kuruluşa 
uyarıda bulunulur. Kurum/kuruluşun hazırlamış olduğu raporların bir vize süresi içerisinde 3 tanesinin 70 puanın 
altında olması durumunda kurum/kuruluşun yeterlik belgesi, Komisyon tarafından iptal edilir. 

Yeterlik belgesine sahip kurum/kuruluşların hazırlayacakları İzleme Raporlarının ÇED Raporunda belirtilen 
sürelerde, 3 kez Bakanlığa iletmemesi halinde almış oldukları yeterlik belgesi 1 yıl, tekrarı halinde ise 5 yıl süre 
ile iptal edilir. 

Yeterlik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşlara, yeterlilik belgelerinin iptal edildiği tarihten itibaren bir yıl 
süre ile yeterlik belgesi verilmez. 

Yeterlik belgesi iptal edilen kurum ve kuruluşlar, valiliklere ve belgesi iptal edilen kurum/kuruluşa bildirilir. 
Yeterlilik belgesi iptal edilen kurum/kuruluşlar valiliklerin ilan panolarında ilgililere duyurulur. Yeterlik belgesi 
iptal edilen kurum ve kuruluşların hazırladıkları raporlar kabul edilmez. Ancak, Yeterlilik belgesi iptal edildiği 
tarihten önce ÇED Raporunu hazırlayarak Bakanlığa sunulmuş projelerin tamamlanmasına izin verilir. 

Bu konudaki cezai hükümler saklıdır. 
Yeterlik Belgesinin Süresi ve Vize Edilmesi 
Madde 11 — Yeterlik Belgesinin geçerlilik süresi üç yıldır. 
Yeterlik belgesi alan kurum ve kuruluşlar bu süre sonunda mevcut yeterlik belgesi ile birlikte Bakanlığa 

başvururlar. Komisyon, bu Tebliğde belirtilen hususlar dikkate alınarak yapılacak inceleme sonucuna göre 
yeterlik belgesinin üç yıl süre ile devamına veya iptaline karar verir. 

Devir, Şube ve Temsilcilik 
Madde 13 — Yeterlik belgesi hiçbir suretle başkasına kiralanamaz, devredilemez ve satılamaz. 
Yeterlik belgesine sahip kuruluşların şube açabilmeleri için yeterlik belgesi alırken çalıştırmayı taahhüt 

ettiği personelin dışında Tebliğin 5. maddesinin (a ve b) bendinde belirtilen koşulları taşıyan personeli 



şubelerinde sürekli olarak istihdam etmeleri ve şubenin Ticari Sicil Gazetesinde yayımlanması gerekmektedir. 
Bunun dışında temsilcilik verilemez. 

Geçici Madde 1 — Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içerisinde Bakanlığa sunulacak ÇED 
Raporlarını hazırlayanlarda yeterlik belgesi şartları aranmaz. 

Yürürlük 
Madde 14 — Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
Yürütme 
Madde 15 — Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-1 
 
 

YETERLİK BELGESİ DEĞERLENDİRME FORMU
 
Başvuru Sahibi : 
Komisyon Toplantı Tarihi  : 
Toplantı No   :  
 
 
5. Madde (a) ve (b) bentleri 
 

 Lisans Yüksek Lisans Doktora ve Üzeri Verilen Puan 
(a) bendi 10 12 14  
(b) bendi 1.personel 10 12 14  
(b) bendi 2.personel 10 12 14  
*Her bir personelin hazırladığı her ÇED Raporu için 1 puan, 5’in üzerindeki puan toplama dahil edilmez. 
 
5. Madde (c) bendi 
 
Rapor Koordinatörü  En az üç yıllık ÇED tecrübesi için toplam 15 puan, 

üzerindeki her bir ÇED Raporu için 2 puan 
 

*25’in üzerindeki puanlar toplama dahil edilmez. 
 
 
6. Madde (g) bendi 
 



1.Gürültü ölçüm cihazı (1 puan)  
2.Hava Kalitesi ölçüm cihazı (partikül madde, SO2) (2 puan)  
3.Su kirliliğine ilişkin Laboratuvar Donanımı (2 puan)  
 
 
6. Madde (h) bendi 
 
-Çevreyi korumaya yönelik projelerin her biri için 2 puan  
-ÇED Raporları için 3 puan  
*25’in üzerindeki puanlar toplama dahil edilmez. 
 
 

TOPLAM PUAN (Rakamla)  
 (Yazıyla)  

   
 
 
 
  
 

Üye 
Adı Soyadı 

İmza 

Üye 
Adı Soyadı 

İmza 

Üye 
Adı Soyadı 

İmza 
 
 
 

  

Başkan Yrd. 
Adı Soyadı 

İmza 

Başkan  
Adı Soyadı 

İmza 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-2 

 
YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL 

TABLOSU 
 

Proje Sahibi    : 
Projenin Mevkii    : 
Projenin Adı    : 
Raporun Sunulduğu Tarih  : 
Yeterlik Belge No   : 
 

 
Tebliğin İlgili Maddesi 

Kapsamında Çalıştırılacak Personel 
 

 
Adı Soyadı 

 
Mesleği 

 
Sorumlu 

Olduğu Bölüm 
Sayfa, bölüm, 

ekler vb. 

 
İmzası 

Çevre Mühendisi (5-a) 
 
 

    



 
 
 

    Mühendislik ve Mimarlık 
Fakülteleri........................................... 
mezunu personel (5-b) 
 
 
 

 
 

   

 
 
 

   

 
 
 

   

Kapsam Belirleme ve İnceleme 
Değerlendirme Komisyonunca 
belirlenmiş meslek grubundaki 
personel  
 
 

 
 
 

   

Rapor Koordinatörü (5-c) 
 
 

 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-3                                                               

ÇED RAPORU DEĞERLENDİRME FORMU 
 

 
Rapor Hazırlayan Kurum/Kuruluş Adı :      Tarih:    /    / 
Yeterlik Belge No    : 
Projenin Adı    : 
Projenin Adresi   : 
Proje Sahibi   :  
 
  PUAN VERİLEN 

PUAN 
AÇIKLAMA 

 
1.ÇED Raporu İçeriği 
    a)Yer bulduru haritası, projenin yeri ve konumu harita veya varsa 
planlar üzerinde belirtilmiş mi? 
    b)Proje alanı ve çevresi ile ilgili verilen bilgiler yeterli mi? 
    c)Projenin çevre üzerine etkileri ve alınan önlemlere ilişkin bilgiler 
yeterli mi? 
    d)Projeye ilişkin alternatifler (yer ve teknoloji) 
    e)Rapor hazırlanırken yeterli veri ve kaynaklar kullanılmış mı? 
 

 
 

0-10 
 

0-15 
 

0-25 
 

0-10 
0-10 

  

 
2.ÇED Raporu hazırlayan kurum/kuruluşların  İnceleme 

 
0-15 

  



Değerlendirme Toplantısına katılımı, tanıtımı  ve konuya hakimiyeti  
 

 
 

 
3.ÇED Raporu hazırlayan kurum/kuruluşların Komisyonca istenilen 
bilgileri süresi içerisinde tamamlaması 
 

 
0-5 

  

 
4.ÇED Raporu hazırlayan kurum/kuruluşlardan kaynaklanan 
nedenlerle raporun revize edilmesi 
 

 
0-10 

  

 
                                                                   TOPLAM  :  
       
 
*Değerlendirme Formu raporun Bakanlığa sunuluş tarihinden nihai olan tarihe kadar olan dönemi kapsar. 
*1.madde; raporun Bakanlığa ilk sunulduğu tarihteki bilgiler dikkate alınarak doldurulacaktır. 
*4.madde; raporun revize nedeni kurum/kuruluştan kaynaklanmıyorsa ilgili bölümden tam puan verilir. 
 
 
 
 
 

               Raporu İnceleyen Komisyon Üyesi: 
Adı Soyadı 

Kurumu 
 
 
 

          İmzası 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EK-4                                                               

NİHAİ ÇED RAPORU İZLEME RAPORLARI FORMU 
 

 
Rapor Hazırlayan Kurum/Kuruluş Adı :       Tarih:    
/    / 
Yeterlik Belge No    : 
Projenin Adı    : 
Projenin Adresi   : 
Proje Sahibi   :  
ÇED Olumlu Karar Tarihi   : 
 
Yatırımın başlangıç ve inşaat dönemlerinde Bakanlığa verilmesi gereken İzleme Raporlarının süreleri: (Faaliyetin yeri, 
türü ve özelliğine göre Nihai ÇED Raporunda taahhüt edilen süreler) 
 

 [] 3 ayda bir   [] 6 ayda bir   [] Yılda bir 
 
 
 

YATIRIMIN BAŞLANGIÇ DÖNEMİ 
(ÇED Olumlu karar tarihi ile inşaat başlangıcı arası dönem) 

 
*Başlangıç tarihi  : 
*Başlanmamış ise nedeni :........................................................................................................... 



..............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 
 
 

 YATIRIMIN İNŞAAT DÖNEMİ 
 
*İnşaat başlangıç tarihi : 
*İnşaatın hangi aşamada olduğu veya gerçekleşme oranı:............................................................... 
..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
*İnşaat aşamasında Nihai ÇED Raporunda belirtilen taahhütlerden hangilerinin gerçekleştiği:........ 
..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
*İnşaat aşamasında Nihai ÇED Raporunda belirtilen taahhütlerin gerçekleşmeme nedenleri:.......... 
..............................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
*Yatırımın işletmeye geçiş tarihi: 
 
 
                                                                                                        
 
 
 

Kurum/kuruluşun imza ve kaşesi 
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