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81 İL VALİLİĞİNE
İlgi

: 13/08/2015 tarihli ve 20289998-220.99-E.13127 sayılı yazımız.

26.05.2017 tarih ve 30077 sayılı ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik, Hukuk Müşavirliğimiz, Maden İşleri Genel Müdürlüğü ve Valiliklerimizden gelen
görüşler doğrultusunda, ilgi yazımızda belirtilen Madencilik Uygulama Talimatıyla ilgili bazı
hususların yeniden düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu kapsamda ilgide belirtilen talimat
yürürlükten kaldırılmış olup uygulamalarda birlikteliğin sağlanması amacıyla aşağıda belirtilen
konulara hassasiyet gösterilmesi gerekmektedir.
1-Açık ocak işletmeciliği ile üretim yapılması planlanan madencilik faaliyetlerinde; çalışma alanı(Kazı
ve döküm alanı toplamı olarak) 25hektardan büyük olan madencilik faaliyetlerine EK-1 listesi, ocak
üretim artışı dahil çalışma alanı 25 hektara kadar olan madencilik faaliyetlerine EK-2 listesi kapsamında
ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması,
2-Yeraltı ocak işletmeciliği ile üretim yapılması planlanan madencilik faaliyetlerinde; projenin kazı ve
döküm alanı vb. amaçla yerüstünde kullanacağı alan büyüklüğü esas alınarak yerüstü alan kullanımı 25
hektara kadar olan madencilik faaliyetlerine EK-2 listesi, yerüstü alan kullanımı 25 hektardan büyük
olan madencilik faaliyetlerine ise EK-1 listesi kapsamında ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması,
3-Açık ocak işletmeciliği ile kömür çıkarma faaliyetlerinde; 150 hektarı aşan (Kazı ve döküm alanı
toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma işlemi Ek-1 listesi
kapsamında; 150 hektara kadar olan kömür çıkarma işlemi içinde Ek-2 listesi 49 uncu maddesi
(a)bendi kapsamında ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması,
4-Madenlerin çıkarılması ve işletilmesine ilişkin projeler ile ilgili ÇED başvurularının, maden
ruhsat sahibi tarafından yapılabildiği gibi ruhsat sahibi ile yapılacak rödevans sözleşmesi
doğrultusunda hak sahibi tarafından da yapılabileceği,
5-Madencilik projeleri ile ilgili ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru dosyalarında
ruhsatın yer almadığı durumlarda, proje sahipleri tarafından ilgili kurumlara yapılan ruhsat
müracaatlarının erişim numaralarının eklenmesi,
6-ÇED Kararı bulunan madencilik projelerinde, ruhsat temdidinin yapılmadığı durumlarda yeni
düzenlenen ruhsata ilişkin olarak mevcut Çevresel Etki Değerlendirmesi kapsamının değişmemesi,
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ÇED Kararına esas çalışma alanı, kapasite ve koordinatlarda değişiklik olmaması kaydıyla, ÇED
kararının geçerli olacağı,
7-ÇED Yönetmeliği kapsamında Bakanlığımız tarafından uygunluk görüşü verilen arama
faaliyetlerinde, 5 yıl içerisinde projeye başlanması gerekmekte olup söz konusu ÇED kararına esas
üretim / çalışma yönteminde değişiklik olmaması ve mevcut karara esas taahhütlere uyulması
koşuluyla uygunluk kararı bulunan ruhsat sahasında yapılacak ilave arama çalışmalarında ÇED
Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek bulunmadığı,
8-ÇED Yönetmeliğinin EK-II Listesinin 55. maddesi "Maden, petrol ve jeotermal kaynak arama
projeleri, (Sismik, elektrik, manyetik, elektromanyetik, jeofizik vb. yöntemle yapılan aramalar
hariç) yer almaktadır. Ancak projede; el karotu numunesinin, el tipi karot makinesi ile alınarak
yapılacak arama çalışması için ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek bulunmadığı,
9-Arama ve üretim faaliyetleri için ayrı ayrı ya da aynı dosyada ÇED başvurusu yapılıp
yapılmayacağı hususu ile ilgili olarak; ÇED başvurularının gerekli bilgi, belge araştırmalar
kapsamında planlanan faaliyetin sadece arama veya üretim ya da arama ve üretim birlikte olması
durumuna göre ayrı ayrı ya da entegre olarak yapılmasında sakınca bulunmadığı,
10-Daha önce ÇED Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş arama faaliyetlerinde, karar verilen
ruhsat sahasında aynı yöntemle yapılacak ilave arama çalışması olması durumunda mevcut karara
esas taahhütlere uyulması kaydıyla ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek
bulunmamakta ancak ruhsat sahası dışında yapılacak aramalar için ÇED Yönetmeliği Ek-2 listesi
kapsamında işlem yapılması,
11-ÇED kararına esas proje alanının herhangi bir nedenle küçültülüp belli bir alanının çıkarılarak yerine
aynı miktarda alanın ilavesi ile genişleme yapılması hususu uygun görülmemekte yeni ilave edilmesi
planlanan alanla ilgili 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliğinin Kapasite Artışlarıbaşlıklı,
madde 20 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-26/5/2017-30077) kapsamında işlem yapılması,
12-ÇED kararı bulunan Kırma-Eleme Tesislerine ünite veya ekipman (tersiyer, mikronize kalsit
ünitesi vb.) ilave edilmesi durumunda Kırma-Eleme Tesisinin ÇED kararına esas kapasitesinin
artmaması şartıyla ÇED Yönetmeliği hükümlerinin uygulanmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak
toz oluşturan ünitelerin 08.07.2009 tarih ve 5102-40147 sayılı yazımız gereğince kapatılması,
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13-Valiliklerimiz (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) ya da Bakanlığımız tarafından verilen kapsam
dışı kararlarının; kapasite artışının olmaması, alan artışının olmaması ve üretim veya faaliyete
başlanmış olması şartıyla geçerliliğini devam ettirdiği,
14-ÇED Kararı bulunan farklı ruhsatların birleştirilmesi durumunda kapasite artışı ve alan
genişlemesi olmaması ve her bir karara esas dosyada yer alan taahhütlere uyulması şartıyla ÇED
kararının yeni ruhsat için de geçerli olacağı,
15-Aynı gerçek veya tüzel kişiliklere ait yapılan/yapılacak madencilik faaliyetlerinde; proje alanları
bitişik olsa da ruhsat hukukları farklı olduğundan, her bir ruhsat sahası için ayrı başvuru
yapılabileceği gibi; faaliyet sahibinin talep etmesi durumunda, entegre proje olarak tek bir başvuru
da yapılabileceği,
16-Madenlerin çıkarılmasına ilişkin projelerde üretim miktarında artış olması veya patlayıcı madde
miktarında artış olması durumunda ÇED Yönetmeliğinin 16.maddesi kapsamında hazırlanacak
Proje Tanıtım Dosyası ile ilgili Valiliğe başvuru yapılması gerektiği hususunda,
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

M. Mustafa SATILMIŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım:
81 İL VALİLİĞİNE
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