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ilgi : 0l .l0.2020 tarihli. 203420 sayılı ve Taslak ÇED Yönetıneliğine Görüş Talebi Hk
konulu yazı.

Çevre ve Şehircilik Bakan|ığı tarafından Birliğimize iletilen ilgide kayıtlı yazıda; Çevrese| Etki
Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği'nin ilk olarak 07.02.1 993 tarihinde yürürlüğe girmiş olduğu, bahse konu
tarihten beri yürürlükte ve kesintisiz olarak uygulandığı belirtilmekte ve zaman içerisinde gelişen teknoloji,
AB Uyum Yasaları, hukuk süreçleri, yeni prosesler ve gereksinimler nedeniyle revizyonlar yapıldığı ifade
edilmektedir.

|lgi yazıya göre; Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, ülkemiz şartlan, dünyadaki mevcut iyi
uygulamalar ve uygulamada ortaya çıkan gereksinimler nedeniyle ele alınmış ve ilgili kurum/kuruluşlar ve
Sivil Toplum Kuruluş|arının katılımıyla ÇED Çalıştayı diizenlenmiş, akademisyen lerin de yer aldığı çalışma
grubu ile "ÇED Yönetmeliği'nin Geliştirilmesi Projesi" yapılmış ve projenin çıkiıları kapsamında Çevre ve

Şehircilik Bakanlığı tarafından taslak ÇED Yönetmeliği hazırlanmıştır.

Çevresel Etki Değer|endirmesi Yönetmeliği Taslağı ve görüş bildirme formu. Birliğimiz
http://www.tobb.org.tr ana sayfasında "TOBB Birimleri" başhğı "Sel*törler ve Girişimcilik Dairesi" linkinde
bulunan "Genel BilgiIendirme" bölümünde yer almaktadır. Bahse konu taslağın "Mevzuat Hazırlama Usul ve
Esaslan Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri ile kurum,&uruluşunuzun görev ve sorumluluk alanları
dahilinde incelenmesini. görüş ve önerilerinizin görüş bildirme formuna işlenerek en geç 23.10.2020 tarihi
mesai saati sonunu kadar Birliğimize yazılı olarak. aynca esin.ozarslan@tobb.org.lr adresine elektronik
ortamda gönderilmesini rica ederim.

Saygılarımla,

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik mza Kınununa göre Güyonli Elektronik za ile imzalan
Ev.ak DoĞrul.m.k lçin : http://belgedogrula tobb.org tr/dogrula aspx?V=8ENF9Y4H
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