
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ SORULARI 

1) ÇED’ in temel görevi nedir? 

2) ÇED raporu ve Nihai ÇED arasındaki farklar nelerdir açıklayınız. 

3) Zorunlu ÇED komisyonundaki koordinatörde bulunması gereken özellikler nelerdir? 

4) Proje tanıtım dosyası incelendikten sonra bilgi ve belgelerde eksikliklerin bulunması 

halinde ne yapılmalıdır? 

5) ÇED raporunda belirtilen proje sahibinin değişmesi durumunda ne gibi işlemler 

yapılır? 

6) Bakanlık gerekli gördüğü halde projenin türü ve proje için belirlenen yerin 

özelliklerini dikkate alarak komisyon toplantısına hangi temsilcileri üye olarak 

çağırabilir? 

7) ÇED raporunun bakanlık tarafından kabul edilmemesi durumunda yeni bir ÇED 

raporunun hazırlanması için gereken şartlar nelerdir? 

8) Termik güç santralinin çevreye verdiği zararlar açısından düşünüldüğünde ülkenin 

korunması için yapılan çalışmalarda ÇED raporunun gerekliliği ne kadar önemlidir? 

9) Hayvan yetiştirme çiftliklerinin ÇED’ e tabi tutulmasındaki en önemli parametreleri 

yorumlayınız. 

10) ÇED kavramını açıklayınız. ÇED’in Türkiye açısından tarihsel gelişimi hangi kanunla 

başlamıştır? Bu kanun hangi yıl yürürlüğe girmiştir? 

11) ÇED yönetmeliğinin daha tutarlı, objektif ve gerçek anlamda çevreye olan olumsuz 

etkileri önleyici bir yönetmelik olabilmesi için geliştirilmesi gereken yönleri neler 

olabilir? 

12) ÇED aşamalarını yazınız ve kurulacak olan ÇED komisyonunda zorunlu olarak 

bulunması gereken meslek gruplarını gerekçeleriyle birlikte yazınız. 

13) ÇED sürecine tabi projeler için halkın katılımı toplantısından sonra format verme 

aşamasına kadar yapılacak iş ve işlemler nelerdir? 

14) ÇED açısından bir projenin hangi aşamaları değerlendirmeye tabi tutulur? 

15) En son yapılan ÇED uyarlamasında ne gibi değişiklikler yapılmıştır? 

16) ÇED prosedüründe seçme eleme aşamasında kullanılan sistemleri açıklayınız. 

17) ÇED yönetmeliğine tabi olduğu halde yükümlülüklerini yerine getirmeyen kuruma 

uygulanacak olan yaptırımlar nelerdir? 

18) EK – 1 ve EK – 2 listeleri hakkında bilgi veriniz ve aralarındaki en önemli farkları 

yazınız. 

19) ÇED ‘in insan ve canlı hayatı için gerekliliğini yorumlayınız. 

20) Kurulması planlanan bir tekstil fabrikası için ÇED komisyonunda yer alması gereken 

meslek grupları nelerdir? 

21) Ankara – Niğde arasında dört şeritli karayolu yapılması durumunda; gerekli ve 

zorunlu olan ÇED komisyonunu oluşturunuz. 

22) Halkın katılımı toplantısı kimin gözetiminde gerçekleşir ve kimler katılır? 

23) Duyarlı yöreler ve tabiat koruma alanları arasında ne gibi farklılıklar vardır? 

Açıklayınız. 

24) Ek – 1 ve Ek – 2 listesine tabi olan projelerden 15’er tane yazınız. 

  


