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15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417

YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

MADEN ATIKLARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; madenler�n aranması, çıkarılması, hazırlanması/zeng�nleşt�r�lmes�

veya depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların üret�m�nden n�ha� bertarafına kadar çevre ve �nsan sağlığına zarar
vermeyecek şek�lde yönet�lmes�ne �l�şk�n usul ve esasları düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; madenler�n aranması, çıkarılması, hazırlanması/zeng�nleşt�r�lmes� veya

depolanması sonucunda ortaya çıkan atıkların yönet�m� �ç�n gerekl� olan �şlemler� kapsar.
(2) Bu Yönetmel�k;
a) Maden sahalarında doğrudan madenc�l�k faal�yetler�nden kaynaklanmayan atıkları,
b) Maden galer�ler�ne ve sondaj çukurlarına su basılmasını veya yer altı suyunun reenjeks�yonunu,
kapsamaz.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k; 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 3 üncü, 8 �nc�, 11 �nc�, 12

nc�, 13 üncü maddeler� �le 29/6/2011 tar�hl� ve 644 sayılı Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı’nın Teşk�lat ve Görevler�
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’n�n 2 nc�, 8 �nc� ve 9 uncu maddeler�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Atık: Üret�c�s� veya f��len el�nde bulunduran gerçek veya tüzel k�ş� tarafından çevreye atılan veya bırakılan

ya da atılması zorunlu olan herhang� b�r madde veya materyal�,
b) Atık barajı: Madenler�n zeng�nleşt�r�lmes� sonucunda ortaya çıkan atıkların depolanmasına yönel�k olarak

�nşa ed�len sedde ve arkasında b�r rezervuar oluşturan mühend�sl�k yapısını,
c) Atık çöktürme havuzu: Madenler�n zeng�nleşt�rme �şlem�ne tab� tutulması sonucu ortaya çıkan atıkların

çöktürülmes�yle proses suyunun arıtılarak deşarj ed�lmes� veya f�z�ksel arıtım sonucu tekrar kullanımına yönel�k �nşa
ed�len yapıyı,

ç) Atık yönet�m planı: İşletmec� tarafından Ek-1’de yer alan format doğrultusunda hazırlanan planı,
d) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
e) Büyük kaza: Herhang� b�r maden atığı bertaraf tes�s�n�n �şlet�lmes� esnasında, tes�s �ç�nde veya dışında

çevre ve/veya �nsan sağlığı �ç�n anında veya daha sonra c�dd� tehl�keye yol açab�len b�r olayı veya b�rden fazla
tehl�kel� madden�n sebep olduğu büyük b�r yayılım, yangın veya patlama olayını,

f) Cevher: Jeoloj�k ortamlardan �çer�ğ�ndek� ekonom�k değerlerden yararlanmak üzere çeş�tl� madenc�l�k
uygulamaları �le çıkarılarak, doğrudan ve/veya bel�rl� zeng�nleşt�rme �şlemler�ne tab� tutularak ekonom�ye
kazandırılan doğal kaynak varlıklarını,

g) Cevher hazırlama/zeng�nleşt�rme: Madenler üzer�nde gerçekleşt�r�len termal �malat �şlemler�, erg�tme ya da
�zabe dah�l metalürj�k �şlemler ve benzer� endüstr�yel prosesler dışında kalan, boyut değ�ş�kl�ğ�, sınıflandırma, ayırma
ve özütleme amacıyla yapılan f�z�ksel, k�myasal, b�yoloj�k �şlemler�n tek tek veya b�rl�kte uygulamaları sonucunda
ekonom�k değer� olan madde ve malzemeler�n kazanılmasına yönel�k �şlemler�,

ğ) Geç�r�ms�zl�k s�stem�: Depolama sahasında doğal olarak bulunan ya da sonradan oluşturulan geç�r�ms�z
tabakayı,

h) İnert maden atığı: Ek-4/A’da ver�len l�stede yer alan veya Ek-4/B’ye göre bel�rlenen maden atıklarını,
ı) İşletmec�: Maden atık bertaraf tes�s�n� de �çeren maden tes�s�n� �şleten k�ş�, kurum ya da kuruluşu,
�) İl müdürlüğü: Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünü,
j) Kategor� A tes�s�: Yönetmel�ğ�n Ek-5’�nde tanımlanan tes�sler�,
k) Kategor� B tes�s�: Kategor� A dışındak� tes�sler�,
l) Maden: Yer kabuğunda ve su kaynaklarında doğal olarak bulunan ekonom�k ve t�car� değer� olan petrol,

doğal gaz, jeotermal ve su kaynakları dışında kalan her türlü maddey�,
m) Maden atığı: Madenler�n aranması, çıkarılması, hazırlanması ve zeng�nleşt�r�lmes� veya depolanması

sonucunda oluşan katı veya şlam/sulu çamur şekl�nde madde veya malzemey�,
n) Maden atığı bertaraf tes�s�: 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Yönet�m�

Yönetmel�ğ�n�n Ek-2A’sında tanımlanan bertaraf yöntemler� çerçeves�nde, madenc�l�k faal�yetler�nden kaynaklanan
atıkların bertarafı amacıyla kullanılan atık barajı, atık göletler�, atık yığını, pasa yığını, çöktürme havuzları, atık
havuzu, pasa depolama alanları, macun dolgu, üret�m� b�ten yığın l�ç alanları,

o) Pasa: Cevherleşme �ht�va etmeyen veya mevcut ekonom�k ve tekn�k şartlara göre zeng�nleşt�r�lmes�
mümkün olmayan, ancak �şletme gereğ� üret�lmes� zorunlu olan ve kazı �şlem� dışında herhang� b�r �şleme tab�
tutulmamış madde veya malzemey�,

ö) Sızıntı suyu: Depolanan maden atıklarından süzülen ve kaynaklanan her türlü sıvıyı,
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p) Tehl�kel� madde: 11/12/2013 tar�hl� ve 28848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maddeler�n ve
Karışımların Sınıflandırılması, Et�ketlenmes� ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmel�kte yer alan tehl�kel� madde ve
müstahzarları,

r) Tehl�kel� maden atığı: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�’n�n Ek-3/A’sında yer alan tehl�kel�l�k özell�kler�nden
b�r�n� ya da b�rden fazlasını taşıyan, Ek-4’te altı hanel� atık kodunun yanında yıldız (*) �şaret� bulunan maden
atıklarını ve/veya bu Yönetmel�ğ�n Ek-3’ünde bel�rt�len anal�zler sonucunda �lg�l� mevzuatta yer alan sınır değerler�
aşan maden atıklarını,

s) Tehl�kes�z maden atığı: Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ�’n�n Ek-4 atık l�stes�nde yıldız (*) �şaret� bulunmayan
maden atıklarından bu Yönetmel�ğ�n Ek-3’ünde bel�rt�len anal�zler sonucunda �lg�l� mevzuatta yer alan sınır değerler�
aşmayanları,

ş) Yığın: Cevher ve pasaların açık alanda yığılmasıyla oluşturulan kümey�,
t) Yığın l�ç�: Geç�r�ms�z b�r tabaka üzer�ne yığılmış olan cevhere çözücü k�myasalların ver�lmes�yle, kıymetl�

metaller�n çözelt�ye alınması �şlem�n�,
u) Uygulama projes�: Maden atıklarının depolandığı tes�sler �ç�n Ek-6’da bel�rt�len kr�terlere göre hazırlanan

yapı–�nşaat projes�n�,
ü) Zayıf as�tte çözüneb�l�r s�yanür: Bell� pH (4.5 – 6) değerler� arasında çözünüp serbest s�yanüre dönüşen tüm

bas�t veya kompleks s�yanür b�leş�kler�n�,
�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler, Görev, Yetk� ve Yükümlülükler

Genel hükümler
MADDE 5 – (1) Maden atıklarının geç�c� depolanması, taşınması ve �şlenmes� sırasında su, hava, toprak,

b�tk�, hayvan ve �nsanlar �ç�n r�sk yaratmayacak, gürültü, t�treş�m ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak,
doğal çevren�n olumsuz etk�lenmes�n� önleyecek ve böylece çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve
�şlemler�n kullanılması esastır.

(2) Maden atıkların toprağa, den�zlere, göllere, akarsulara ve benzer� alıcı ortamlara dökülmes�, doğrudan
dolgu yapılması ve depolanması suret�yle çevren�n k�rlet�lmes� yasaktır.

(3) Maden atıklarının sürdürüleb�l�r çevre ve �nsan sağlığı �le sürdürüleb�l�r kalkınma prens�pler� göz önünde
bulundurularak yönet�lmes�nde mevcut en �y� tekn�k ve teknoloj�ler�n seç�lmes� ve uygulanması esastır.

(4) Maden atıklarının, l�sanslı ger� kazanım ve bertaraf tes�sler� dışında yetk�s�z k�ş�, kurum ve kuruluşlar
tarafından ger� kazanılması ve bertaraf ed�lmes� yasaktır.

(5) Maden atıkları, madenc�l�k faal�yet�nden kaynaklanmayan ve b�rb�r�yle reaks�yon vereb�lecek d�ğer
atıklarla karıştırılarak aynı depolama tes�s�nde depolanamaz.

(6) Maden atıklarının depolandığı bertaraf tes�sler�n�n, kapatma �şlemler�n�n kısa sürede uygun olarak
yapılab�lmes� ve kullanım ömrünün artırılması amacıyla, atığa susuzlaştırma/kurutma �şlemler�n�n uygulanmasına
öncel�k ver�l�r.

Bakanlığın görev ve yetk�ler�
MADDE 6 – (1) Bakanlık;
a) Maden atıklarının ger� kazanılması ve bertaraf ed�lmes� veya ett�r�lmes� �le �lg�l� çevre l�sansı vermekle,
b) Maden atıklarının çevreyle uyumlu ve görüntü k�rl�l�ğ� oluşturmayacak b�r şek�lde yönet�m�n� sağlayan

program ve pol�t�kaları bel�rlemek, bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına yönel�k �şb�rl�ğ� ve koord�nasyonu sağlamak ve
gerekl� denet�mler� yapmakla,

c) Kapatılmış, terk ed�lm�ş maden atığı bertaraf tes�sler�n�n envanter� �le �lg�l� programı
hazırlamak/hazırlatmakla,

ç) Maden atık bertaraf tes�sler�n�n yönet�m�, �nşası, �nşaat denet�m� ve kapatma �şlemler� �le �lg�l� usul ve
esasları bel�rlemekle,

d) Kategor� A maden atık bertaraf tes�sler�n�n faal�yetler� neden�yle oluşacak b�r kaza dolayısıyla üçüncü
şahıslara ve çevreye vereb�lecekler� zararlara karşı ve maden atık bertaraf tes�s�n�n rehab�l�tasyonu �ç�n alınacak olan
f�nansal garant�ye �l�şk�n usul ve esasları bel�rlemekle,

e) Bu Yönetmel�kle sorumluluk ver�len taraflar �ç�n eğ�t�m faal�yetler� düzenlemekle,
f) Maden atık bertaraf tes�sler� �ç�n hazırlanan atık yönet�m planını değerlend�rmekle,
yükümlüdür.
İl müdürlükler�n�n görev ve yetk�ler�
MADDE 7 – (1) Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlükler�;
a) İnert maden atıklarının alan ıslahı, dolgu, restorasyon amaçlı kullanımı veya depolanmasına da�r verm�ş

oldukları �z�nlere �l�şk�n Ek-4/D’dek� formata göre, her yıl Mart ayı sonuna kadar b�r öncek� yıla a�t �z�n ver�len
faal�yetler� Bakanlığa b�ld�rmekle,

b) Terk ed�lm�ş (sah�b� bell� olmayan) maden atıklarının depolandığı tes�slere a�t b�lg�ler� envanter programına
g�rmekle,

c) Kapatma �şlem�n�n; kurutma/susuzlaştırma, geç�r�ms�z m�neral/jeosentet�k ser�lmes�, drenaj, toprak
ser�lmes�/b�tk�lend�rme aşamalarının kontrolünü yaparak, her aşamanın sonunda Bakanlığa b�lg� vermekle,

ç) Maden atık bertaraf tes�sler� �ç�n hazırlanan atık yönet�m planını değerlend�rmekle,
görevl� ve yetk�l�d�r.
İşletmec�n�n görev ve yükümlülükler�
MADDE 8 – (1) İşletmec�;
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a) Maden atıklarının m�ktarının azaltılması, �şleme tab� tutulması, ger� kazanımı, yen�den kullanımı, maden
sahası dışında başka b�r alanda hammadde olarak kullanılması ve bertarafına yönel�k atık yönet�m planını Ek-1’de
bel�rt�len esaslar doğrultusunda ÇED Raporu veya Proje Tanıtım Dosyası ek�nde Bakanlığa veya İl Müdürlüğüne
sunmakla, atık yönet�m planını beş yılda b�r gözden geç�rmekle,

b) Ek-3’e göre maden atıklarının karakter�zasyonunu ve Ek-5’e göre maden atığı bertaraf tes�s�n
sınıflandırmasını yapmak/yaptırmakla,

c) Dah�l� ac�l eylem planını hazırlamakla,
ç) Kategor� A tes�sler �ç�n, 30/12/2013 tar�hl� ve 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstr�yel

Kazaların Önlenmes� ve Etk�ler�n�n Azaltılması Hakkında Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda gerekl� b�ld�r�mler�
yapmakla,

d) Maden atıklarının depolandığı tes�se a�t uygulama projes�n� Ek-6’da bel�rlenen usul ve esaslara göre
hazırlatmakla,

e) Bakanlıkça uygun görülen uygulama projes�ne göre yapılacak olan maden atıklarının depolandığı tes�se a�t
�nşaat denet�m�n� ve �nşaat denet�m�ne a�t raporlama �şler�n� Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslara göre yaptırmakla,

f) 10/9/2014 tar�hl� ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� hükümler�
gereğ�nce maden atığı bertaraf/ger� kazanım tes�s� �ç�n çevre l�sansı almakla,

g) Kategor� A maden atığı bertaraf tes�s� �ç�n f�nansal garant�y� yaptırmakla,
ğ) İnert maden atıklarının alan ıslahı, dolgu, restorasyon amaçlı kullanımı veya depolanmasına da�r Ek-4/C’ye

göre hazırladıkları raporu İl Müdürlükler�ne sunmakla,
h) 21/11/2013 tar�hl� ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre Görevl�s�, Çevre Yönet�m B�r�m� ve

Çevre Danışmanlık F�rmaları Hakkında Yönetmel�k kapsamında çevre yönet�m b�r�m� kurmak ya da b�r çevre
görevl�s�n� sürekl� �st�hdam etmekle,

yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maden Atık Bertaraf Tes�sler�
Maden atıklarının karakter�zasyonu
MADDE 9 – (1) Maden atıkları; “tehl�kel�”, “tehl�kes�z” ve “�nert” atıklar olarak üç sınıfta toplanır.
(2) Maden atıklarının karakter�zasyonu ÇED yeterl�k belges�ne ya da çevre danışmanlık yeterl�k belges�ne

sah�p kurum ve kuruluşlar tarafından Ek-3’e göre yapılır/yaptırılır.
(3) İnert maden atıkları l�stes� Ek-4/A’da yer almaktadır. Bu l�stede bulunmayan b�r maden atığının �nert

maden atığı olarak sınıflandırılab�lmes� �ç�n Ek-4/B’de yer alan kr�terler� sağlaması gerek�r.
(4) Bakanlıkça gerekl� görülmes� durumunda; �nert maden atıkları l�stes�nde yer alan maden atıkları �ç�n Ek-

4/B’de yer alan kr�terlerle �lg�l� çalışma �steneb�l�r.
Maden atığı bertaraf tes�sler�n�n sınıflandırılması
MADDE 10 – (1) Maden atık bertaraf tes�sler� Kategor� A ve Kategor� B olmak üzere �k� sınıfta

değerlend�r�l�r.
(2) Maden atıklarının depolandığı bertaraf tes�s� sınıflandırması bu Yönetmel�ğ�n Ek-5’�nde bel�rt�len

kr�terlere göre, ÇED yeterl�k belges�ne ya da çevre danışmanlık yeterl�k belges�ne sah�p kurum ve kuruluşlar
tarafından yapılır.

Maden atıklarının depolandığı tes�sler�n geç�r�ms�zl�k s�stem�
MADDE 11 – (1) Maden atıklarının depolandığı tes�sler�n kurulacağı alanın jeoloj�k, h�drojeoloj�k,

jeok�myasal, h�drok�myasal ve mühend�sl�k jeoloj�s� çalışmasının yapılarak, tes�s�n kurulacağı alandak� kayaçların
geç�r�ml�l�k ve �let�ml�l�k özell�kler� bel�rlen�r.

(2) Maden atıklarının depolandığı tes�sler�n tabanı ve yan yüzeyler�nde sızıntı suyunun yer altı suyuna
karışmasını önleyecek şek�lde b�r geç�r�ms�zl�k tabakası olması gerekl�d�r. Bu tabaka doğal olarak bulunmuyorsa
yapay yollarla oluşturulur. Doğal olarak bulunacak tabakanın k�lle aynı f�z�ksel, k�myasal, mekan�k ve h�drol�k
özell�kler� taşıması gerekl�d�r.

(3) Geç�r�ms�zl�k teşk�l�nde kullanılacak k�l grubu m�neraller, öncel�kl� olarak maden ruhsat alanında yapılan
sondajlar/kazılarla aranır.

(4) Tehl�kel� maden atıklarının depolanacağı tes�sler�n tabanında ve yan yüzeyler�nde oluşturulan geç�r�ms�zl�k
tabakası teşk�l�nde, en az �k� tabaka olarak sıkıştırılmış ve uygun koşullarda nemlend�r�lm�ş m�n�mum 50 cm

kalınlığında ve geç�r�ml�l�ğ� en fazla 10-9 m/sn olan k�l grubu m�neral ser�l�r ve bu tabaka HDPE (yüksek yoğunluklu
pol�et�len) jeomembran kullanılarak güçlend�r�l�r. Jeomembranın korunması amacıyla üstüne uygun doğal malzeme ya
da jeotekst�l ser�l�r. Yan yüzeylerde, topoğraf�k koşullar neden�yle şev eğ�m�n�n düşürülmes�n�n tekn�k olarak zor
olması ve d�k şev eğ�mler�nde de stab�l�ten�n sağlanmasının mümkün olması durumunda, k�l yer�ne jeosentet�k k�l
tabakası HDPE jeomembran �le b�rl�kte uygulanır.

(5) Tehl�kes�z maden atıklarının depolanacağı tes�slerde, eğer ruhsat sahasında geç�r�ms�zl�k s�stem� teşk�l� �ç�n
gerekl� olan k�l grubu m�neral bulunuyorsa, k�l tabakası uygun nemlend�rme ve en az �k� tabaka olarak sıkıştırma �le
toplam 50 cm kalınlığında ve geç�r�ml�l�ğ� en fazla 10-9 m/sn olacak şek�lde tabana ser�l�r. Eğer ruhsat sahasında
geç�r�ms�zl�k s�stem� teşk�l� �ç�n gerekl� olan k�l grubu m�neral bulunmuyor ve tes�s dışından get�r�lmeyecekse, bu
s�stem jeosentet�k malzemelerle oluşturulur, bu durumda tes�s�n tabanında yapılan kazı sonrası tabanda bulunan
tampon tabakası üzer�ne jeosentet�k k�l tabakası ve HDPE jeomembran b�rl�kte uygulanır. Yan yüzeylerde �se, k�l
tabakası veya jeosentet�k k�l tabakası ve HDPE jeomembran b�rl�kte uygulanır.

(6) Jeosentet�k geç�r�ms�zl�k malzemeler�n�n kullanıldığı tehl�kel� ve tehl�kes�z maden atık depolama
tes�sler�nde, yan yüzeylerde malzemeler�n yüzeyde akmadan durması �ç�n pürüzlü jeomembran ve palyel� s�stem
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uygulanır.
(7) Maden atıklarının depolandığı tes�sler�n tabanında yer altı suyu bulunması ya da yer altı suyunun

yükselerek tabanda teşk�l ed�lecek geç�r�ms�zl�k s�stem�ne zarar verme olasılığı bulunması durumunda, tabanda yer altı
suyunu drene edecek b�r s�stem oluşturulur. Bu s�stemde doğal ya da jeosentet�k malzemeler kullanılır.

(8) Sızıntı sularının toprak ve yer altı suları �ç�n oluşturacağı potans�yel r�skler�n engellenmes� ve kapatma
sonrası maden atıklarının depolandığı tes�s�n duraylılığının uzun vadede sağlanması �ç�n, geç�r�ms�zl�k s�stem�ne �lave
olarak depo tabanında sızıntı suyu drenaj, toplama ve gerek�rse arıtma s�stem� �nşa ed�l�r. Drenaj s�stem� teşk�l�nde,
atığın tane boyutu ve k�l �çer�ğ� g�b� özell�kler� d�kkate alınarak sızıntıyı toplamaya uygun doğal ya da jeosentet�k
malzemeler seç�l�r.

(9) Yağmur sularının maden atıklarının depolandığı tes�slere g�r�ş�n� ve dolayısıyla oluşturacağı h�drol�k yükü
önlemek amacıyla gerekl� yağış hesabı yapılarak kuşaklama kanalları �nşa ed�l�r ve depolama tes�s�nde gerekl� hava
payı bırakılır.

(10) Toplanan sızıntı sularının alıcı ortama deşarj ed�lmes� durumunda 31/12/2004 tar�hl� ve 25687 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Su K�rl�l�ğ�n�n Kontrolü Yönetmel�ğ� ve 30/11/2012 tar�hl� ve 28483 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yüzeysel Su Kal�tes� Yönet�m� Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanır.

(11) Geç�r�ms�zl�k teşk�l�nde kullanılacak HDPE jeomembranın kalınlığı en az 2 mm, yoğunluğu en az 941 –
965 kg/m3 olmalıdır. Ayrıca, geç�r�ms�zl�k malzemeler� tekn�k özell�kler� bakımından ulusal ya da uluslararası
standartlara uygun olmalıdır.

(12) Yığın l�ç� tes�sler�n�n taban teşk�l�nde en az bu madden�n dördüncü fıkrasında yer alan kalınlık ve
geç�r�ml�l�k hükümler� uygulanmak zorundadır.

(13) Atık çöktürme havuzlarında bu madde hükümler� uygulanmamakla b�rl�kte, atıkla temas edecek tüm
yüzeylere özel sızdırmaz beton kaplanır.

(14) Pasa depolama alanları �ç�n bu madde hükümler� uygulanmamakla b�rl�kte, uygun yüksekl�kte ve şev
eğ�m�nde stab�l�te önlemler� alınır. Ayrıca, sülfür �çeren ve as�t kaya drenajı potans�yel� bulunan pasalar hava ve su �le
teması kesecek şek�lde, nötrleşt�rme kapas�tes� bulunan pasalarla tamponlanarak ya da sızıntı suyunun toplanarak
arıtılması �ç�n gerekl� tekn�klerle, uygun şev eğ�m� ve palyel� s�stemlerle depolanır ve depolama sonrası rehab�l�te
ed�l�r. Bu sahaların yüzeysel/yer üstü ve yer altı suyuna etk�ler� gözlem noktaları ve gözlem kuyularından alınacak su
numuneler� �le �zlen�r.

(15) İnert maden atıklarının depolandığı tes�sler �ç�n bu madde hükümler� uygulanmaz.
Kapatma �şlemler�
MADDE 12 – (1) Maden atıklarının depolandığı tes�slerde, kapatma �şlem� başlamadan önce kapatma

�şlem�n�n tüm detaylarının bulunduğu b�r jeotekn�k etüt raporunu da �çeren kapatma projes� mühend�sl�k f�rmalarına
hazırlattırılarak Bakanlığın onayına sunulur.

(2) Maden atıklarının depolandığı tes�slerde, atık depolama �şlem� tamamen b�tt�kten sonra depolama alanında
üst örtü teşk�l ed�lmeden önce, alan kurutularak/susuzlaştırıldıktan sonra tampon tabaka olarak kazı toprağı veya as�t
üretme potans�yel� olmayan pasalar ser�lerek tesv�ye ed�l�r. Kapatma �şlem�ne başlamadan önce, atıkların veya yapının
kayma ve çökme r�sk�ne karşı, depolanan atık kütles�n�n yeter�nce oturduğu tesp�t ed�l�r.

(3) Yağmur sularının drenajı �ç�n yağış/buharlaşma ver�ler� d�kkate alınarak kuşaklama kanalları �nşa ed�l�r.
İnf�ltrasyonun en aza �nd�rgenmes� ve drenajın sağlanması amacıyla, uygun kalınlıkta ve geç�r�ms�zl�kte doğal veya
jeosentet�k malzemeler kullanılır.

(4) Tehl�kel� ve tehl�kes�z maden atıklarının depolandığı tes�slerde, üst örtü s�stem�nde tampon tabakanın
üzer�nde geç�r�ms�zl�ğ� sağlamak amacıyla k�l gurubu m�neraller ya da jeosentet�k k�l tabakası kullanılır. Bu durumda,
tampon tabaka kalınlığı en az b�r metre olmalıdır. Bu tabakaların üzer�ne yağmur sularını drene edecek uygun
kalınlıkta ve özell�kte doğal ya da jeosentet�k drenaj malzemes� uygulanır.

(5) Üst örtü toprağı olarak yöreye özgü b�tk� türler�n�n yet�şt�r�lmes�n� sağlayab�lecek şek�lde uygun kalınlıkta
ser�l�r ve b�tk�lend�rme yapılır.

(6) Bu hükümler �nert maden atıklarının depolandığı tes�slerde uygulanmamakla b�rl�kte bu sahalarda atık
depolama �şlem� b�tt�kten sonra sahanın üstünün kapatılması ve yeş�llend�r�lmes� zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ac�l Eylem Planı Atık Yönet�m� Planı, Çevre İzn�/L�sansı

Ac�l eylem planı
MADDE 13 – (1) Ac�l Eylem Planı Atık Yönet�m Planı �ç�nde yer alır.
(2) Dah�l� Ac�l Eylem Planı yalnızca tes�s �ç�nde ac�l durum oluşturab�lecek r�skler� kapsayacak şek�lde Ek-

2’de bel�rt�len kr�terlere uygun olarak hazırlanır.
(3) Kategor� A tes�sler �ç�n, Büyük Endüstr�yel Kazaların Önlenmes� ve Etk�ler�n�n Azaltılması Hakkında

Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda gerekl� b�ld�r�mler �şletmec� tarafından yapılır.
(4) İşletmec�, Dah�l� Ac�l Eylem Planının etk�nl�ğ�n� yılda en az b�r kez kontrol etmek zorundadır.
(5) İşletmec�, Dah�l� Ac�l Eylem Planının genel kontrolünden sorumlu olan ve tüm n�ha� kararları alacak b�r

yetk�l� personel görevlend�rmek zorundadır.
(6) İnert maden atıklarının depolandığı Kategor� B tes�sler �ç�n bu madde hükümler� uygulanmaz.
Atık yönet�m planı
MADDE 14 – (1) Maden atıklarının yönet�m�ne �l�şk�n atık yönet�m planı, Bakanlıkça ÇED yeterl�k belges�ne

ya da çevre danışmanlık yeterl�k belges�ne ha�z kurum ve kuruluşlar veya �şletmec� tarafından bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�
doğrultusunda hazırlanarak, ÇED sürec�nde ÇED raporu ve proje tanıtım dosyası �ç�nde Bakanlığa veya İl
Müdürlükler�ne sunulur.
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(2) Tes�s�n �şlet�m� ya da atık yönet�m�ne �l�şk�n değ�ş�kl�kler olması durumunda plan yen�den düzenlenerek
Bakanlığa veya İl Müdürlükler�ne sunulur.

Çevre �zn�/l�sansı
MADDE 15 – (1) Maden atığı bertaraf/ger� kazanım tes�sler� Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ� hükümler�ne

tab�d�r.
(2) ÇED sürec� tamamlanan ve süreç sonunda Atık Yönet�m� Planı onaylanan tes�sler�n uygulama projeler�

Ek-6’ya göre hazırlanır ve Bakanlık onayına sunulur. İnşaat denet�m� Bakanlığın bel�rled�ğ� usul ve esaslara göre
yapılır. Maden atığı depolanan tes�se a�t denetleme raporları Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça plana uygun olarak �nşa
ed�ld�ğ� tesp�t ed�len tes�s �ç�n “Maden Atık Depolama Tes�s� Onay Belges�” düzenlen�r.

(3) Madenc�l�k faal�yetler� sonucunda oluşan yer altı galer�ler�n�n, maden zeng�nleşt�rme atıkları �le
doldurulması �şlemler� (macun dolgu vb.) �ç�n, atıkların as�t maden drenajı ve uzun vadede metal l�ç� oluşturma
potans�yel�n�n bel�rlenmes� ve �şletmec� tarafından bu duruma yönel�k tüm önlemler�n alındığının ortaya konulması
�ç�n stat�k ve k�net�k testler, m�neraloj�k, jeok�myasal ve h�drojeok�myasal �ncelemeler h�drojeoloj�k, h�droloj�k
hesaplamalar ve modellemeler başta olmak üzere �lg�l� tüm b�lg� ve belgeler �le Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� Ek-2/A’da
tanımlanan Der�ne Enjeks�yon (D3) bertaraf yöntem� �ç�n bel�rt�len kurum/kuruluş görüşler�n� �çeren rapor ÇED
yeterl�k belges�ne ya da çevre danışmanlık yeterl�k belges�ne ha�z kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanarak
Bakanlığa sunulur. Bakanlıkça uygun görülen tes�sler �ç�n “Maden Atığı Der�ne Enjeks�yon Onay Belges�” düzenlen�r.

(4) İşletmec�, Onay Belges� ve mal� tem�nata �l�şk�n belgeyle b�rl�kte Çevre İz�n ve L�sans Yönetmel�ğ�
kapsamında maden atığı depolama/der�ne enjeks�yon konulu çevre l�sansı müracaatında bulunur.

(5) Geç�c� faal�yet �zn� süres� �ç�nde Bakanlığa sunulacak çevresel �zleme raporu �le l�sans müracaatı
değerlend�r�l�r.

(6) Yığın l�ç� tes�sler� ve as�t üreten pasa depolama alanları bu madden�n 1 �nc� fıkrasına tab�d�r.
(7) Atık çöktürme havuzları n�ha� bertaraf tes�sler� olmadığından, bu madde hükümler� uygulanmaz.
(8) İnert maden atıklarının depolandığı Kategor� B tes�sler �ç�n bu madde hükümler� uygulanmaz.
(9) Bakanlık, kend� ürett�ğ� atıklarını üret�ld�ğ� yerde kend� �şleyen tes�sler� çevre l�sansı uygulamasından muaf

tutmaya yetk�l�d�r. Çevre l�sansından Bakanlıkça muaf tutulan tes�sler�n atık yönet�m planında atık m�ktarı, türü, atık
�şleme ve yönet�m�ne �l�şk�n b�lg�ler� vermes� gerekmekted�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çevresel İzleme

Maden atık bertaraf tes�sler�n�n çevresel �zlemes�
MADDE 16 – (1) Maden atığı bertaraf tes�sler�n�n çevresel �zlemes�; �şletme, kapatma ve kapatma sonrasında

ÇED sürec�nde ver�len �lg�l� kurum görüşler� doğrultusunda çevre l�sansında bel�rt�len per�yotlarda, �şletmec�
tarafından yapılır.

(2) İşletme ve kapatma sonrası yapılan �zleme ve kontrol �şlemler� sırasında ortaya çıkab�lecek olumsuz
çevresel etk�ler konusunda tes�s sah�b� 24 saat �ç�nde Bakanlığı b�lg�lend�r�r. Tes�s sah�b� Bakanlığın bel�rtt�ğ�
önlemler� almakla ve bundan doğan mal�yet� karşılamakla sorumludur.

(3) Kategor� A ve Kategor� B bertaraf tes�sler�nde depolanacak atıkların yüzeysel/yer üstü ve yer altı suyuna
etk�ler�n� bel�rlemek amacıyla, ölçümler yüzeyde bel�rlenen noktalar ve yer altı suyunun akış yönüne göre tes�s�n
membasında en az b�r noktada ve mansabında en az �k� noktada açılacak gözlem kuyularında yapılır. Tes�s �şletmeye
g�rmeden önce, �şletme, kapatma ve kapatma sonrası alınacak numunelere referans değerler oluşturması amacıyla en
az üç noktada örnekleme yapılır. Numune alma noktaları ve der�nl�kler� ÇED sürec�nde bel�rlen�r.

(4) Yüzeysel/yer üstü su ve yer altı suyu kal�tes�n�n �zlenmes�ne �l�şk�n numune alma, anal�z sıklığı ve anal�zde
bakılacak parametreler, �lg�l� mevzuat hükümler�ne göre ÇED sürec�nde bel�rlen�r.

(5) Maden atık depolama tes�sler�nde, �şletme aşamasında günde en az b�r kez, kapatma sonrasında ayda en az
b�r kez depo gövdes�ne ve seddeler�n duraylılığına �l�şk�n ölçümler �şletmec� tarafından yaptırılır ve ölçüm sonuçları İl
Müdürlüğüne ve Bakanlığa sunulur.

(6) Gaz ve toz part�küller� oluşumu beklenen tes�slerde ölçüm ve �zleme araçları ve ölçüm per�yotları ÇED
sürec�nde bel�rlen�r.

(7) İnert maden atıklarının depolandığı Kategor� B tes�sler �ç�n bu madde hükümler� uygulanmaz.
ALTINCI BÖLÜM

Çeş�tl� ve Son Hükümler
Sondaj çamurları
MADDE 17 – (1) Sondaj çamuru, dev�r da�m suyu ve sondajdan çıkan kırıntıların çöktürülmes� amacıyla

hazırlanan çamur havuzunda depolanır veya l�sanslı bertaraf tes�sler�ne gönder�l�r.
(2) Eğer sondaj çamuru tem�z su ve benton�t har�c�nde kullanılan katkı maddeler�n�n malzeme güvenl�k b�lg�

formlarında alıcı ortamlar üzer�nde tehl�kel�l�k r�sk� bulunmadığının bel�rt�lmes� hal�nde çamur havuzunda herhang�
b�r geç�r�ms�zl�k şartı aranmaz. Aks� takd�rde, çamur havuzunda ve üst örtü s�stem�nde doğal/jeosentet�k k�l veya
jeomembran kullanılarak geç�r�ms�zl�k sağlanır.

(3) Sondaj havuzu kazısı aşamasında b�tk�sel toprak ve hafr�yat toprağı, faal�yet�n b�t�m�n�n ardından sondaj
çamurunun kurutulması sonrasında havuzun kapatılması �şlem�nde kullanılmak üzere ayrı yerlerde b�r�kt�r�lmel�d�r.

(4) Yağ �çeren ya da tehl�kel� maddeler �çeren sondaj çamurları, l�sanslı yakma veya tehl�kel� atık bertaraf/ger�
kazanım tes�sler�nde bertaraf ed�l�r.

Geç�c� depolama
MADDE 18 – (1) P�lot tes�slerde madenler�n zeng�nleşt�r�lmes� sonucunda ortaya çıkan atıklar �ç�n,

karakter�zasyon sürec� tamamlanana kadar b�r yıl süreyle, madenler�n zeng�nleşt�r�lmes� sonucu ortaya çıkan atıklar
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başka b�r tes�se taşınacak �se üç ay süreyle Atık Yönet�m Planında bel�rt�lmes� koşuluyla ve Bakanlıktan �z�n almak
şartı �le su ve toprak k�rl�l�ğ�ne engel olacak önlemler alınarak geç�c� depolama yapılab�l�r.

(2) Tüvenan cevher, nakl�ye veya zeng�nleşt�rme �şlem�nden önce geç�c� depolanacak �se su ve toprak
k�rl�l�ğ�ne engel olacak önlemler alınır.

İnert maden atıkları
MADDE 19 – (1) İnert maden atıklarının Kategor� B tes�slerde depolanmasında; bu Yönetmel�k Ek-4/C’de

yer alan b�lg�ler� �çeren rapor, tes�s�n çevre b�r�m�/çevre görevl�s�, ÇED yeterl�l�ğ� bulunan f�rmalarca ya da çevre
danışmanlık f�rmalarınca hazırlanarak İl Müdürlükler�ne sunulur ve İl Müdürlüğünden uygun görüş alınır.

(2) Yapılan �şlemlerle �lg�l� olarak yılda b�r �şletmec� tarafından hazırlanan rapor, İl Müdürlükler�ne sunulur. İl
Müdürlükler�, her yıl Mart ayı sonuna kadar b�r öncek� yıla a�t �z�n ver�len faal�yetler� Bakanlığa b�ld�r�r. Bu
b�ld�r�mde Ek-4/D’de yer alan format kullanılır.

(3) Madenc�l�k faal�yetler�n�n yoğun olduğu İller veya bölgelerde �nert maden atıklarının yönet�m�nde bölgesel
çözüm üret�lmes�ne yönel�k faal�yetlere öncel�k ver�l�r. Bu tür faal�yetlere �z�n ver�lmeden önce Bakanlığın uygun
görüşü alınır.

Kazı boşluklarının doldurulması
MADDE 20 – (1) Dekapaj, pasalarla yer üstü kazı boşluklarının doldurulması �şlemler�nde su kal�tes�n�n

bozulmaması ve toprak k�rl�l�ğ�n� engelleyecek tedb�rler�n alınması ve Atık Yönet�m Planında �şletmec� tarafından
bel�rt�lmes� zorunludur. Bu faal�yetler çevre l�sansından muaftır.

(2) Madenc�l�k faal�yetler� sonucunda oluşan yer altı galer�ler�n�n, maden zeng�nleşt�rme atıkları �le
doldurulması �şlemler� sırasında, uzun dönemde yer altı suyu kal�tes�n�n korunması gerek�r. Bu amaçla alınacak
tedb�rler Atık Yönet�m Planı �ç�nde Bakanlığa sunulur. Bu faal�yetler �ç�n çevre l�sansı alınması zorunludur.

Zayıf as�tte çözüneb�l�r s�yanür
MADDE 21 – (1) Maden atığının s�yanür �çermes� durumunda tes�se deşarj noktasında zayıf as�tte

çözüneb�len s�yanür konsantrasyonu 10 ppm’� aşamaz.
Alıcı ortamda bertaraf
MADDE 22 – (1) Atık karakter�zasyonu sonucunda, tehl�kel� olarak tanımlanan maden atıkları ülkem�zdek�

den�zlerde kes�nl�kle bertaraf ed�lemez.
(2) Atık karakter�zasyonu sonucunda, �nert ve tehl�kes�z olarak tanımlanan maden atıkları sadece Karaden�z’�n

oks�jen �çermeyen ve canlı yaşamı olmayan ölü tabakasında bertaraf ed�leb�l�r.
(3) İnert ve tehl�kes�z maden atıklarının Karaden�z’de bertarafı �ç�n madenc�l�k faal�yet�n�n yapıldığı yer

merkez olmak üzere yaklaşık 30 km’l�k b�r yarıçapta kalan karasal bölgede coğraf�k, topoğraf�k ve jeoloj�k olarak
uygun b�r alanın bulunmaması gerek�r.

(4) İnert ve tehl�kes�z maden atıklarının Karaden�z’de oks�jen �çermeyen canlı yaşamının olmadığı ölü
tabakada bertarafı planlandığında; depolanacak atığın taşınma ve deşarj yöntem�, deşarj der�nl�ğ�, atığın ve den�z
suyunun yoğunluk hesaplamaları, atığın çökelme ve yükselme aralığı, den�z�n özümseme kapas�tes�, akıntı g�b�
h�drod�nam�k koşullar ayrıntılı b�r çalışma �le ortaya konulmalı ve tüm bu çalışmalar sonucunda faal�yetten
etk�lenmes� muhtemel den�z suyu kal�tes� ve den�z ekoloj�s�ne etk�ler�n� �çeren b�r b�l�msel rapor Den�z B�l�mler�
Fakülteler� tarafından hazırlanarak Bakanlığa sunulur.

(5) Mevs�msel per�yotlarda yılda dört defa alıcı ortamda sıcaklık, tuzluluk, ışık geç�rgenl�ğ�, yoğunluk,
elektr�ksel �letkenl�k, klorof�l-a, pH, çözünmüş oks�jen, h�drojen - sülfür, alkal�n�te, bakır, ç�nko, c�va, kurşun, dem�r,
mangan, kadm�yum, arsen�k, toplam askıda katı madde, toplam organ�k karbon, ham petrol ve türevler� g�b�
parametreler �zlen�r. Bakanlıkça gerekl� görülürse �lave parametre �sten�r.

(6) Dördüncü fıkrada bel�rt�len raporun değerlend�r�lmes� amacıyla Bakanlık ve Türk�ye B�l�msel ve
Teknoloj�k Araştırma Kurumu uzmanları �le üç farklı Den�z B�l�mler� Fakültes� öğret�m üyeler�n�n yer aldığı Özel
İht�sas Kom�syonu kurulur. Raporu hazırlayan fakültede görev yapan öğret�m üyeler� Kom�syonda yer almaz.

(7) Altıncı fıkrada bel�rt�len Kom�syonun görüşler�n� değerlend�rmek amacıyla; Bakanlık, Orman ve Su İşler�
Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Kültür ve Tur�zm Bakanlığı, Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme
Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı uzmanlarının yer aldığı Değerlend�rme Kom�syonu kurulur ve bu faal�yet hakkında n�ha�
karar ver�l�r.

(8) N�ha� karar �le b�rl�kte faal�yet sah�b�nce Bakanlığa çevre l�sansı müracaatı yapılır.
İdar� yaptırım
MADDE 23 – (1) Bu Yönetmel�ğe aykırı faal�yet gösteren tes�sler hakkında Çevre Kanununun �lg�l�

maddeler� uygulanır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) ÇED sürec� tamamlanmış veya ÇED kapsam dışı maden atık bertaraf tes�sler�n�n

�şletmec�ler�, bu Yönetmel�ğ�n Ek-1’�ne göre hazırlayacakları Atık Yönet�m Planını, bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�r�ş
tar�h�nden �t�baren en geç altı ay �ç�nde Bakanlığa sunar.

Yürürlük
MADDE 24 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nden b�r yıl sonra yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
 

Ekler �ç�n tıklayınız
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