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Proje, KOSGEB aracılığı ile yürütülecektir. Çevresel Kategorisi, Kategori B olarak 
belirlenmiş ve alt projeler ise çevresel ve sosyal anlamda düşük ve minimum risk grubunda 
olan Kategori B ve C projeler olacaktır. Projenin planlanan kapsamına bağlı olarak etkin olan 
tek Dünya Bankası (DB) koruma politikası OP 4.01’dir (çevresel değerlendirme) ve proje 
çerçevesindeki yatırımlar proje uygulamaya koyuluncaya kadar tanımlanmayacağından, 
çevresel ve sosyal yönetim çerçevesi (ÇSYÇ) hazırlanmıştır. Bu ÇSYÇ, KOSGEB’in 
uygulama kılavuzuna ve KOSGEB’in alt proje sahiplerinden alacağı taahhütnameye entegre 
edilecektir. 
 
Projenin planlanan kapsamından dolayı, çevresel ve sosyal riskleri azdır ve diğer herhangi 
koruma önlemi politikası tetiklenmemiştir. Proje kapsamındaki alt projeler, proje 
uygulamasına kadar tanımlanmayacağından, çevresel koruma önlemleri inceleme çerçevesi, 
çevresel ve sosyal inceleme prosedürlerinde yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Alt proje 
sahiplerinin faaliyetleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) Çevre Kanunu’na ve DB 
çevresel ve sosyal politikalarına uygun olarak yürütülecektir.      
 
Çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci, önerilen alt projelerin olası olumlu veya olumsuz 
etkilerini belirlemek, çevreye zarar verebilecek olumsuz etkileri önlemek veya en aza 
indirmek ve alt proje uygulamasının kontrol ve denetimi için alınacak önlemleri 
değerlendirmek amacıyla yürütülür.    	 
	 
KOSGEB hibe projesi kapsamında finanse edilecek alt projeler, KOSGEB tarafından bu 
bölümde tanımlanan prosedürden oluşan bir çevresel ve sosyal inceleme sürecine tabi 
tutulmalıdır. KOSGEB, projenin başarılı uygulamasından sorumlu olacaktır. İlk inceleme 
adımında KOSGEB, aşağıdaki türden alt proje tekliflerini bu proje kapsamında finansman 
için UYGUN DEĞİL olarak tanımlamalı ve reddetmelidir:     
   

a) Kategori A1 projesi ise  
b) Alt Proje, Ek B’de yer alıyorsa 
c) Alt proje, DB’nın Barajların Emniyeti (OP/BP 4.37) hakkındaki politikasına giriyor 

ise, örneğin, proje bir barajın inşaatı veya ıslahını içeriyorsa veya projenin 
amaçlarından herhangi birine ulaşılması mevcut bir baraja bağlı ise);  

d) Alt-proje Doğal Yaşam Alanları konusundaki DB politikasını (OP/BP 4.04) 
tetikliyorsa, yani projenin yeri doğal koruma alanındaysa ya da proje faaliyetleri doğal 
yaşam alanları (kritik ve kritik olmayan doğal yaşam alanları) üzerinde değişimlere 
neden olacaksa;  

e) Alt - proje, DB’nın Uluslararası Su Yollarına İlişkin Politikasını etkilemekte ise 
(OP/BP 7.502), ör: Yatırım3, OP/BP 7.50 de belirtildiği gibi uluslararası su 

                                                
1  Dünya Bankası kategorizasyonu Bölüm VI.2'de tanımlanmıştır.   
2 Uluslararası su yolları:  (i) iki veya daha fazla devlet arasında sınır haline gelen veya sınırı takip eden herhangi nehir, kanal, göl veya benzer 
su yatağını; (ii)  bu su yollarının bileşenlerinden olan herhangi akarsu veya su yolu yüzeyini; ve  (iii) iki veya daha fazla devlet arasında sınır 
olan herhangi koy, körfez, boğaz veya kanalı veya, tek ülke sınırları içinde ise,  açık deniz ve diğer devletlerle haberleşmeyi sağlamak amacı 
ile gerekli kanal olarak tanımlanmış— ve bu suları izleyen nehirleri ifade eder. 
3 Alt proje başvuruları su kullanımı ile ilgili yatırımlar/faaliyetler içerebilir (ör. Daha güçlü/verimli su pompalarının yerleştirilmesi, bazı 
sanayi tesislerine atıksuyun karakterizasyonunu değiştirebilecek revizyonlar, vb.). Bu durumlarda alt projelerde yer alan faaliyetlerin 
uluslararası su yollarını etkileyip etkilemediğinin araştırılması FI bankanın sorumluluğundadır. Yatırımın etkileyeceği bir uluslararası su yolu 
 



 

 

yollarındaki suyun niteliğini ve miktarını etkileyecek kullanım veya kirlenmeye neden 
oluyorsa; veya 

f)  Alt proje, DB’nın Gönülsüz Yeniden Yerleşime ilişkin politikasında tanımlandığı 
üzere (OP/BP 4.12), arazi edinimini veya buna bağlı gönülsüz yeniden yerleşimi 
gerektiren herhangi bir yatırımı destekliyorsa. 

 
Alt proje sahibinin Türk kanunlarına göre gerekli tüm çevresel izinler ve çevresel onaylar 
alındıktan sonra alt projelerin finansmanı için KOSGEB’e başvurması gerekmektedir. 
KOSGEB, OP 4.01’ye göre projeyi DB sınıflandırmasına (Kategori A, B ya da C) göre 
taramalıdır. Bu taramadan sonra, eğer alt proje DB kriterlerine göre Kategori A olarak 
sınıflandırılmışsa o zaman alt proje sahibine finansman için uygun olmadığı belirtilmelidir. 
Sadece Kategori B ya da Kategori C kapsamına giren ve inşaat faaliyetleri içermeyen projeler 
için işbu proje altında finansman sağlanabilir.  
	 
DB’nın OP 4.01’e göre kategorizasyonu aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurularak 
yapılmalıdır:  

(a) Kategori A: Teklif edilen projenin hassas, çeşitli ya da örneği görülmemiş olumsuz 
çevresel etkileri olması muhtemelse o proje Kategori A olarak sınıflandırılır. Bu etkiler 
fiziksel çalışmaların yapılacağı bölgelerden ya da tesislerden daha geniş bir alanı etkiliyor 
olabilir. Kategori A projesi için çevresel değerlendirme projenin potansiyel negatif ve pozitif 
çevresel etkilerini inceler, bunları uygulanabilir alternatifleriyle (“projesiz” durum dahil) 
karşılaştırır ve olumsuz etkileri önlemek, en aza indirmek, hafifletmek ya da telafi etmek ve 
çevresel performansı iyileştirmek için gereken önlemleri önerir. Kategori A projesi için rapor 
(genellikle tam ÇED) hazırlanmasından kredi alan sorumludur.  

(b) Kategori B: Teklif edilen projenin insan popülasyonu ya da çevresel olarak önemli alanlar 
– sulak araziler, ormanlar, otlaklar ve diğer doğal yaşam alanları dahil – üzerindeki potansiyel 
olumsuz çevresel etkileri Kategori A projelerin potansiyel olumsuz çevresel etkilerinden daha 
azsa o proje Kategori B olarak sınıflandırılır. Bu etkiler bölgeye özeldir; geri 
döndürülemeyenler varsa da azdır ve çoğu zaman hafifletici önlemler Kategori A projeler için 
olduğundan daha kolay tasarlanabilir. Kategori B proje için çevresel değerlendirmenin 
kapsamı projeden projeye değişebilir; ama Kategori A değerlendirmesinden daha dardır. 
Kategori A gibi o da projenin potansiyel negatif ve pozitif çevresel etkilerini inceler ve 
olumsuz etkileri önlemek, en aza indirmek, hafifletmek ya da telafi etmek ve çevresel 
performansı iyileştirmek için gereken önlemleri genellikle ÇED, ön-ÇED, kontrol listesi vs. 
dahilinde önerir. Bazı Kategori B projeleri için Çevresel ve Sosyal Yönetim Planı (ÇSYP) ya 
da başka bir araç (örn. çevresel denetim) yeterli olabilir.  

(c) Kategori C: Teklif edilen projenin minimal ya da hiç olumsuz çevresel etkileri olması 
beklenmiyorsa o proje Kategori C olarak sınıflandırılır. Kategori C projesi için tarama dışında 
çevresel değerlendirme faaliyeti gerekmez.  

Yukarıda belirtildiği gibi, Kategori B olarak sınıflandırılan projeler için, projenin mahiyetine 
göre OP 4.01’e göre kısmi ÇED ya da ÇSYP hazırlanması gerekebilir. Kategori B ve C olarak 
sınıflandırılan alt projeler için aşağıda belirtilen üç durumdan biri geçerli olur:  
 
                                                                                                                                                   
var ise FI bunları DB kaynaklarından finanse etmez. Ayrıca, sınıraşan etkilerin de olup olmadığı FI banka tarafından control edilmeli ve 
böyle bir durumda yine başvuru DB kaynaklarından finanse edilmemelidir. 



 

 

a. Eğer Kategori B alt-projesi Türk ÇED Mevzuatına göre EK I kapsamına giriyorsa, 
uygunluk için ÇŞB’ye Türkçe ÇED raporu gönderilir. Söz konusu projeler için OP 
4.01 kapsamında kısmi (Çevresel Değerlendirme) ÇD gerekmesi beklenir. Bu 
durumda, mevcut ÇED kontrol edilir ve OP 4.01’e göre DB gerekliliklerini karşılayıp 
karşılamadığı ya da doldurulması gereken eksiklikler olup olmadığı belirlenir. Burada, 
gerçekleşmesi yüksek ihtimal olan eksikliklerin gerekli tüm hafifletme ve denetim 
önlemlerini açık ve somut bir şekilde özetleyen açık bir ÇSYP ve ÇED dokümanı 
üzerinde ilave halkın katılımı toplantısı ihtiyacı olabileceğine dikkat edilmelidir. 
Ancak proje kapsamında, büyük ölçekte inşaat faaliyetleri gerektirecek Kategori B alt 
projeleri beklenmemektedir. Yine de, söz konusu projede değerlendirilebilecek 
makine/ekipman alımı sonucunda ortaya çıkan inşaat/tadilat gereksinimleri, çevresel 
etkileri önemli ölçekte olması durumunda,  ÇSYP hazırlanmasını gerektirebilecektir. 
Bu bağlamda, KOSGEB, alt proje sahiplerini ilgili diğer eksikliklerin mahiyetiyle ve 
DB gerekliliklerini karşılamak için hangi ilave çalışmaların gerekeceğiyle ilgili olarak 
bilgilendirecektir.  

 
b. Eğer B alt-projesi Türk ÇED Mevzuatına göre EK II kapsamına giriyorsa, uygunluk 

için ÇŞB’nin ilgili İl Müdürlüğü’ne ÇED yerine Proje Bilgi Dosyası (PBD) gönderilir. 
Söz konusu projeler için OP 4.01 kapsamında ÇSYP gerekmesi beklenir. Daha önce 
de değinildiği gibi, büyük ölçekte inşaat faaliyetleri içeren alt-projeler bu proje 
kapsamında değerlendirilmeyecek olup, sadece makine/ekipman alımı sonucunda 
ortaya çıkabilecek küçük ölçekte tadilat/inşaat işleri dahil edilebilecektir. Söz konusu 
faaliyetlerin çevresel ve sosyal etkileri olması durumunda, KOSGEB tarafından ilgili 
alt proje için ÇSYP hazırlanması gerekebilecektir. Türk ÇED Mevzuatı Ek II projeleri 
için ÇŞB, ÇSYP ve halkın katılımı toplantısı istemediğinden bunların alt proje 
sahipleri tarafından yerine getirilmesi gereken eksiklikler olarak tanımlanmaları 
beklenir. KOSGEB, ilgili dokümanları inceleyecek ve DB’nın ilave gerekliliklerini 
belirleyecektir.  

 
c. Eğer Kategori C alt-projesi Türk ÇED Mevzuatına göre ne Ek I ne de Ek II kapsamına 

girmiyorsa (yani “ÇED kapsam dışı” projesiyse) büyük olasılıkla mevcut çevresel 
dokümantasyon olmayacaktır. Yine, alt proje sahibinin DB gerekliliklerini karşılamak 
için halkla istişare toplantısı düzenlemesi gerekebilecektir.  

 
Şuna dikkat edilmelidir ki; yeni binaların tesisatı ve mevcut binaların uzantıları Türk ÇED 
mevzuatına göre genellikle “Eksiz-ÇED Kapsam Dışı” projeler olarak işlem görürler; ancak 
bunlar DB tarafından Kategori B olarak sınıflandırılabilir. Böyle durumlarda yukarıda 
belirtildiği gibi, Türk yasalarına göre çevresel dokümantasyon gerekmez; ama OP 4.01 
gerekliliklerini karşılamak için basit bir ÇSYP hazırlanması gerekebilir.  
  
Sadece makine/ekipman değişim işlerini kapsayan yenileme işleri de - ortaya çıkan atıklar, 
salınan emisyonlar, tahliye edilen atık sular vs. bu yenileme prosesinin sonucu olarak önemli 
ölçüde değişmiyorsa - Türk ÇED sistemi altında “Eksiz-ÇED Kapsam Dışı” projeler olarak 
işlem görürler ve DB koruma politikaları gereği Kategori C olarak sınıflandırılabilirler.  
 
İlk başvuru aşamasında, proje sahibi hibe alacağı faaliyet için ÇED Yönetmeliği’ne göre 
hangi eke girdiği ya da kapsam dışı ise kapsam dışı olduğunu beyan edecek, nihai başvuru 
aşamasında ise bu beyanını destekleyecek ilgili dokümanı (örn. ÇED Kapsam dışı yazısı) 
diğer başvuru belgeleri ile birlikte KOSGEB’e sunacaktır. Buna ek olarak, hibe kullanıcısı 
Çevre Kanunu’nun gerektirdiği tüm izinlere de uyulacağını taahhüt edecektir. 



 

 

 
Projenin büyük ölçekte önemli ve/veya geri döndürülemez etkiler yaratacağı 
beklenmemektedir. Finansmanı sağlanacak alt projelerin çoğunluğunun mevcut binalar içinde 
imalat faaliyetinin desteklenmesi olacağı ve büyük ölçekte inşaat faaliyeti gerektirmeyeceği 
öngörülmektedir. Bununla beraber, Eleme Formları’nın kullanımı vasıtasıyla KOSGEB, 
mevcut tesis/faaliyetin, Türk çevre mevzuatına uygun olduğunu ve tüm gerekli izin ve 
onayların alınmış olduğunu tespit etmelidir. Ayrıca hibenin destekleneceği faaliyetlerin ulusal 
iş mevzuatına uygun olarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm önlemlerin alındığı taahhütü 
alt proje hibe kullanıcısından temin edilecek ve de işletmesinde olacak herhangi bir 
yaralanmalı kazadan KOSGEB’i 3 iş günü içinde haberdar edecek ve KOSGEB de bu bilgiyi 
DB ile yine 3 iş günü içinde paylaşacaktır. 
 
Herhangi bir tür arazi edinimini içeren projeler finansmana uygun olmadığından, KOSGEB , 
planlanan tüm işlerin, halihazırda ilgili fabrika/üretim binaları ve/veya sınai bölgelerinin 
mülkiyetinde bulunan mevcut arsalar üzerinde yapılmasını ve yatırım değerlendirmelerinde, 
ilgili alanların, herhangi bir şahısça işgal edilmediğinin veya ekonomik faaliyetler için 
kullanılmadığının teyit edilmesini sağlamalıdırlar.   	 
	 
Kültürel varlık konularında, kültürel mirasla ilgili olanlar dahil olmak üzere Türk kanun ve 
yönetmeliklerinin uygulanmasından, yerel belediyeler sorumludur. Bu tür konulara iş 
sözleşmelerinde yer verilir ve yüklenicinin rasgele buluntuları araması ve rasgele buluntulara 
rastlaması halinde tartışmalı alanda inşaat işini derhal durdurması ve sorumlu mercilere haber 
vermesine yönelik hükümler bulunur. Kültürel varlıkların korunmasına ilişkin ulusal mevzuat 
katı olduğundan, DB koruma önlemi politikalarından herhangi bir ek koşulun gerekli olacağı 
tahmin edilmemektedir. 	 
  
Çevresel şartlar belirlendikten ve alt proje dosyası izinlerle ve açıklamalarla beraber 
hazırlandıktan sonra KOSGEB, önerilen hibe başvurusunu değerlendirecektir. Yasal 
mercilerce belirlenen çevresel yükümlülüklere ve Dünya Bankası koruma önlemleri 
gereksinimlerine uyum, KOSGEB tarafından izlenecektir.  
 
Bilgilendirme ve Geribildirim Mekanizması 
 
Proje kapsamında, hem proje ile ilgili bilgiler vermek hem de bu ESMF’nin tanıtılması amacı 
ile bir halkla istişare toplantısı yapılacaktır. Bu toplantıya ilişkin bilgiler, ilgilenenlerin katılım 
sağlayabilmesi amacı ile önceden halka duyurulacaktır.  
 
KOSGEB ayrıca projenin yararlanıcıları için talep ve şikayet iletebilecekleri bir geribildirim 
mekanizmasını devreye sokacaktır. Bu mekanizma KOSGEB’in mevcut iletişim kanalları 
kullanılarak da kurulabilir.  
 
Alt projeler kapsamında, Kategori A alt projeleri finansman için uygun olmayacağından, DB 
Kategori A projelerinin kamuya danışma ve kamuyu aydınlatma politikaları bu dokümanda 
tartışılmayacaktır.  
 
Bunun yanında, Türk ÇED mevzuatına göre Ek I olarak işlem gören projeler, ÇED raporu 
hazırlandığı sırada, ÇED sürecinin ilk aşamalarında kamuya danışma müzakere toplantısı 
düzenlemek ile yükümlüdürler. Türk ÇED mevzuatına göre Halkla İstişare Toplantısı 
ÇŞB’nin internet sayfasında, yerel ve ulusal gazetelerde, broşürlerle, duyurularla ve kamuyu 
bilgilendirmeleriyle (toplantı tarihinden en az 10 gün önce) ilan edilir. Halkla istişare 



 

 

toplantısı sırasında danışman tarafından halka kısa ve anlaşılır bir sunum yapılır ve ÇED 
hazırlık sürecine dahil etmek üzere katılımcıların görüşleri alınır. Ayrıca, ÇED kararı 
verilmeden önce, ÇED raporunun taslak nihai versiyonu halka açıklanır. “ÇED Pozitif” ya da 
“ÇED Negatif” kararı verilmeden ve nihai rapor sonuçlandırılmadan önce halktan alınan tüm 
yorumlar dikkate alınır. Bu kamuyu bilgilendirme ve kamuya danışma yöntemi DB’nin 
Kategori B projeleri gerekliliklerini karşılamak için yeterli görülmektedir. Dolayısıyla, bu 
durumda Türk kanunlarına göre gereken müzakere ve tebliğ faaliyetleri dışında ilave bir 
işleme gerek yoktur.  
 
Alt projenin Kategori B olması ve Türk ÇED yönetmeliğine göre Ek II olarak işlem görmesi 
durumunda, Türk kanunları çerçevesinde kamuya danışma toplantısı gerekmez ve DB 
politikalarına uygunluk için halkla istişare toplantısı düzenlenmesi gerekir. Ayrıca, alt proje 
uygulamaya alınınca gerçekleşecek etkileri ve hafifletici faaliyetleri özetleyen bir dokümanın 
(bu doküman taslak ÇED ya da aynı bilgileri veren bilgilendirici bir döküman olabilir) 
önceden (halkla istişare toplantısından yaklaşık 3-4 hafta önce) halka açıklanması (internet 
sayfasında ve basılı kopya olarak, yerel dilde) gerekir. Bu bilginin ilgilendiği düşünülen tüm 
taraflara etkin bir şekilde yayılması için bu çevre dokümantasyonunun tebliğiyle ilgili gerekli 
duyurular, tüm uygun kitle iletişim araçlarıyla yapılmalıdır. Ancak daha önce de belirtildiği 
gibi, Kategori B projesi olup, ÇED raporu ya da ÇSYP hazırlanmasını gerektirecek, inşaat 
işleri içeren büyük ölçekte alt proje başvurusu bu proje kapsamında beklenmemektedir. 
Önceki bölümlerde değinildiği üzere, sadece makine/ekipman alımı sonucunda ortaya 
çıkabilecek küçük inşaat/tadilat işleri bu proje kapsamında değerledirilebilecek ve ÇSYP 
hazırlanmasını gerektirebilecektir. Bu tür bir durumda, alt projeye ilişkin projeyi tanıtma ve 
söz konusu ÇSYP kapsamında halka bilgilendirme yapılacaktır. Yapılan bilgilendirmeler 
kayıt altına alınıp ilgili planlara ve proje ilerleme raporlarına eklenir.  
 
Eğer proje Kategori B ise ve Türk ÇED mevzuatına göre “Eksiz-ÇED Kapsam Dışı” olarak 
işlem görüyorsa, o zaman yine OP 4.01’ye uygunluk için halkın katılımı toplantısı 
düzenlemek gerekecektir. KOSGEB, alt proje sahibiyle birlikte, yerel koşullara dayanarak bu 
halkın katılımı toplantısının şekline karar verecektir. Proje ile ilgisi olan tüm tarafların halkın 
katılımına dahil olması sağlanacaktır.  
 
İlave olarak DB ve KOSGEB, Hibe Anlaşması’nın eki olan bu ESMF’yi anlaşmanın etkin 
olmasından önce kamuya açık web sitesi üzerinden erişime açar. Ön değerlendirme 
sürecinden sonra, KOSGEB ilgili durum tespiti ve çevre ve sosyal dokümantasyonunu düzenli 
ilerleme raporları aracılığıyla DB ile paylaşır. 
 
Kategori C için ayrıca bir bilgilendirme şartı yoktur.	 
	 
Çevresel ve Sosyal İnceleme Süreci (Dünya Bankası)   
 
Hibe kullanıcıları ÇŞB veya ÇŞB’nin ilgili İl Müdürlüğü’nden gerekli çevresel izinleri 
aldıktan sonra hibe için KOSGEB’e başvuruda bulunacaktır. KOSGEB tarafından 
kurgulanacak modelde süre kısıtı göz önünde bulundurulduğunda tüm başvuru sahipleri 
yerine desteklenmesi uygun görülen işletmelerden nihai başvuru aşamasında söz konusu ÇED 
ve diğer ilgili çevresel izin belgeleri istenecektir. Alt projelerin DB taramasını yapmak ve 
yukarıda belirtilen kriterler göz önünde bulundurularak ilk kategorizasyonunu yapmak 
KOSGEB’in sorumluluğundadır. DB’nın sorumluluklarını yerine getirebilmesi için, Türk 
ÇED Yönetmeliği uyarınca ilk 3 alt proje başvurusunda, KOSGEB, alt projeye ilişkin 
önerilen kategori sınıfı (Kategori B ya da C)  ve açıklaması ile birlikte DB’na alt proje 



 

 

hakkında bilgiler verecek ve DB şartlarının karşılanması için ihtiyaç duyulan ek faaliyetler 
hakkında alt proje sahibine verilmek üzere önerdiği tavsiyeleri belirtecektir. Bu uygulama, her 
türlü potansiyel Kategori A projesinin ve ÇSYP gerektiren Kategori B ve C projelerinin 
elenmesine de yardımcı olacaktır. Bu “pilot” dönemin ardından, DB ve KOSGEB’in 
anlaşmaya varmaları halinde, DB tarama ve çevresel değerlendirme sürecini “uygulama 
sonrası” esasına göre anlık denetime çevirecektir.   	 
  
Elemeden sonra, KOSGEB DB koruma önlemi politikaları uyarınca her türlü 
eksiklik/uygunsuzluğu tanımlamak için çevresel kalite belgelerini incelemelidir. Herhangi bir 
eksiklik olması halinde KOSGEB tarafından alt proje sahiplerinden/hibe yararlanıcısından ek 
faaliyetler (dokümanlar, halkın bilgilendirilmesi toplantı tutanakları, vb.) istenmelidir. Buna 
göre, ÇED veya PBD/PTD varsa KOSGEB, izleme şartlarıyla birlikte tüm etki ve ilgili 
hafifletme önlemlerinin belgede açıkça anlatılıp anlatılmadığını kontrol etmelidir.	 
	 
Çevresel değerlendirmeler ve izleme prosedürleri, DB denetim misyonları tarafından 
yapılacak incelemelere tabi olacaktır. DB, tüm projeleri inceleme ve sonradan inceleme 
yetkisine sahip olacaktır. Değerlendirmelerin incelemesinde, elemenin tutarlı ve doğru bir 
şekilde yapılması, işin yeterli kalitede olması, onayların verilmesi esnasında belirtilen 
tavsiyelerin izlenmesi, tüm belgelerin doğru şekilde sunulması ve kaydedilmesi, ÇŞB İl 
Müdürlüğü'nün ve diğer resmi kurumların onay ve işlem sonrası inceleme koşullarının 
karşılanması sağlanacaktır. Alt projenin uygulaması esnasında, DB misyonları, genel eleme 
sürecini ve seçilen alt borçlu/alt projeler için çevresel tavsiyelerin uygulamasını 
denetleyeceklerdir.   
 
DB izleme (proje) ekibi ayrıca, amaca uygun olarak toplanmış olan çevre izin belgelerinin 
denetimini de yapacaktır. Dolayısıyla, KOSGEB’de tüm bu belgeler arşivlenmeli ve talep 
üzerine DB'na iletilmelidir.  



 

 

Ek A: Çevresel Eleme Formları  
 
Çevresel Değerlendirme Eleme Formu ve Çevresel Ön Hazırlık Formları (mevcut tesislerde 
kullanılacak), aşağıda sırayla gösterilmiştir.    

 
 	 



 

 

ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME İZLEME FORMU 
(KOSGEB tarafından doldurulacaktır) 

Alt Proje Sahibi:  

Alt proje başlığı:  

Kısa Tanım: Alt projenin kısa tanımı (alt projenin niteliği, alt proje maliyeti, fiziksel boyut [tesis alanı, senelik üretim, vs.], herhangi bir mülk 
transferinin varlığı veya devam eden faaliyetler, genişletme planları [yeni yatırımın niteliği, tür veya üretim kapasitesi değişikliği] 
veya yeni inşaat: üretim üzerindeki potansiyel tahmini etki)   

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı – Türk Mevzuatı 
uyarınca Eleme Kategorisi  

EK-I             [     ] 
 
EK-II            [     ] 
 
EKSİZ          [     ] 

Türk Mevzuatına Göre Çevresel İzin   
ÇED OLUMLU                                                 [    ] 
 
ÇED GEREKLİ DEĞİL                                    [    ] 
 
RESMİ İZNE GEREK YOK                             [    ] 

Dünya Bankası Koruma Önlemleri Politikalarına Göre 
Eleme Kategorisi AŞAĞIDAKİ HALLERDE UYGUNSUZ: KATEGORİ B KATEGORİ C 

-Kategori A                [     ] [     ] [     ] 

- Bu Kılavuzun B Eki kapsamında [     ]   

- Alt-proje Doğal Yaşam Alanlarına İlişkin DB 
Politikasını Tetikliyor [   ] 

  

- Baraj Güvenliğine İlişkin DB Politikasını 
Tetikliyor [   ]   

- Uluslararası Su Yollarına İlişkin DB 
Politikasını Tetikliyor [     ] 

  

- Gönülsüz Yeniden Yerleşime İlişkin DB 
Politikasını Tetikliyor [   ]   

Çevresel Değerlendirmeye ilişkin Sonraki Adımlar (alt 
proje uygun ise)  ÇSYP var                   [     ] ÇSYP yok                   [     ] ÇD Dokümanı Gerekli Değil (yalnız 

Kategori C projeler için)  [     ] 
ÇSYP yeterli              [     ] - ÇSYP Gerekli           [     ]  

ÇSYP yetersiz ve revize edilmeli [   ] - Çevresel Kontrol Listesi Gerekli [    ] 
 

Halkın Katılımına ilişkin Sonraki Adımlar (alt proje 
uygun ise)  Halkın Katılımı (HK) Faaliyetleri ve 

Dokümanları yeterli        [     ] HK Faaliyetleri ve Dokümanları yeterli 
DEĞİL                [     ] HK Faaliyeti Gerekli Değil (yalnız 

Kategori C projeler için)   [     ] 
 

 
- Halkın katılımı toplantısı/çevresel 
belgelerin yayınlanması vs. vasıtasıyla 
halkın bilgilendirilmesi gerekli  [    ]  

 

ÇSYP ve HK Faaliyetlerinin Geliştirilmesi İçin Ek 
Yorumlar   

TARİH: 
 
KOSGEB PROJE GÖREVLİSİ: 
 
İMZALAR: 

  
İŞLETME YETKİLİSİ: 
 
İMZALAR: 

 

 
	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 



 

 

MEVCUT TESİSLER İÇİN ÇEVRESEL ÖN HAZIRLIK FORMU 
(Alt proje sahipleri tarafından doldurulacaktır) 

Alt proje sahibi:  

Alt proje başlığı:  

Yer Organize Sanayi Bölgesi  [         ]  

Endüstriyel Parsel  [         ]  

Diğer (lütfen açıklayınız): [         ]  

Arazi edinimi var mı? HAYIR           EVET 
[         ]           [         ] 

  

Projede Makine-teçhizat yatırımı var mı? HAYIR           EVET 
[         ]           [         ] 

Yanıt evet ise çevresel etki çerçevesinde lütfen kısaca açıklayınız 

Projede inşaat/tadilat vb. faaliyet olacak mı?  HAYIR           EVET 
[         ]           [         ] 

Yanıt evet ise çevresel etki çerçevesinde lütfen kısaca açıklayınız 

Hibe desteği yeni bir iş alanı veya üretim türünü 
mü destekleyecek (devam eden faaliyetlerden 
farklı olarak)? 

HAYIR           EVET 
[         ]           [         ] 

Yanıt evet ise lütfen kısaca açıklayınız 

Geçerli Çevre Ruhsatları  ÇED Olumlu veya ÇED Gerekli Değildir  EVET 
[         ] 

HAYIR 
[         ] 

İLGİSİZ 
[         ] 

 

 
Emisyon Ruhsatı  EVET 

[         ] 
HAYIR 
[         ] 

İLGİSİZ 
[         ] 

SONA ERMİŞ 
[         ] 

 
Atıksu Deşarjı  EVET 

[         ] 
HAYIR 
[         ] 

İLGİSİZ 
[         ] 

SONA ERMİŞ 
[         ] 

 
Atıksu Bağlantısı  EVET 

[         ] 
HAYIR 
[         ] 

İLGİSİZ 
[         ] 

SONA ERMİŞ 
[         ] 

 
Derin Deniz Deşarjı  EVET 

[         ] 
HAYIR 
[         ] 

İLGİSİZ 
[         ] 

SONA ERMİŞ 
[         ] 

 
Tehlikeli Atık Depolama (Geçici)  EVET 

[         ] 
HAYIR 
[         ] 

İLGİSİZ 
[         ] 

SONA ERMİŞ 
[         ] 

 
Tehlikeli Atık Nakliyesi  EVET 

[         ] 
HAYIR 
[         ] 

İLGİSİZ 
[         ] 

SONA ERMİŞ 
[         ] 

 
Madencilik Tesisleri için Reklamasyon Planı  EVET 

[         ] 
HAYIR 
[         ] 

İLGİSİZ 
[         ] 

SONA ERMİŞ 
[         ] 

 
Çevre e-İzni  EVET 

[         ] 
HAYIR 
[         ] 

İLGİSİZ 
[         ] 

BAŞVURU 
YAPILMIŞ 
[         ] 

Bekleyen herhangi bir çevre cezası veya devam 
eden mahkeme davası/soruşturma var mı?  Diğer (lütfen açıklayınız): 

EVET                           HAYIR 
[       ]                           [         ] 

Yanıt EVET ise , lütfen açıklayınız:  

TARİH: 
İŞLETME YETKİLİSİ:  

 
İMZALAR:  

	 

	 

	 

	 
 
 



 

 

Ek B:  
	 
Finansmana uygun olmayan alt projeler  
 
1. CITES sözleşmesi ile yasaklanmış olan vahşi yaşam ve ürünlerine ilişkin ticari işlemler;  	 

2. Genetik olarak değiştirilmiş organizmaların doğal yaşama salıverilmesi; 	 

3. Yasaklanmış böcek ve bitki öldürücü ilaçların imalatı, dağıtımı ve satışı; 	 

4. Deniz ortamında gırgır ağıyla avlanma; 	 

5. Radyoaktif ürünler; 	 

6. Tehlikeli atık depolama, işleme ve yok edilmesi; 	 

7. Montreal Protokolü kapsamında düzenlenmiş CFC’ler, halonlar ve diğer maddeleri içeren 
ekipman ve cihazların imalatı; 	 

8. Ağırlık olarak yüzde 0.005’in üzerinde Poliklorobifenil (PCB'ler) içeren elektrikli 
cihazların imalatı;  	 

9. Asbest içeren ürünlerin imalatı;	 

10.Nükleer reaktörler ve parçaları; 	 

11.İşlenmiş veya işlenmemiş tütün ve tütün işleme makineleri. 	 

 


