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REHABİLİTASYON PROJESİ FORMATI 

  

             (1) Ruhsat bilgileri 

             a) İli                                          : 

             b) İlçesi                                    : 

             c) Beldesi                                 : 

             ç) Köyü                                    : 

             d) Ruhsat Numarası                 : 

             e) Ruhsat Grubu                      : 

             f) Madenin Cinsi                      : 

             g) Ruhsat Sahibi                       : 

             ğ) Ruhsat Bitiş Tarihi              : 

             (2) Faaliyet öncesi mevcut durum 

             a) Ruhsat, işletme izni(varsa), işletme/tesis/altyapı tesis izin talep alanı koordinatları. 

             b) İşletme /tesis/altyapı tesis izin talep alanın mevcut arazi kullanımı ile altyapı durumu. 

             c) Ruhsat alanının 1/25000 ölçekli topoğrafik haritası ve faaliyet alanı sınırlarını ve çevresini gösteren 1/5000 ölçekli topoğrafik harita (çevre 
arazi kullanımlarını da içerecektir). 

             ç) Rehabilite edilecek alanların, faaliyet sonrası kullanım çeşitliliği senaryolarını gösterir; 

             1) 5 ha kadar için 1/5000 veya 1/1000 ölçekli topoğrafik harita, 

             2) 5-10 ha için 1/10000 ölçekli topoğrafik harita, 

             3) 10 ha’dan büyük alanlar için 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar. 

             d) Faaliyet alanının jeolojik durumu. 

             e) Hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler. 

             f) Örtü tabakası durumu. 

             g) Toprak durumu. 

             ğ) Flora, fauna ve lokal endemik türlerin belirlenmesi. 



             1) Türler, endemik türlerin listesi, yaban hayatı türlerinin listesi ve biyotoplar, ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınan türlerin 
listesi, 

             2) Nadir ve nesli tehlikeye düşmüş türlerin listesi ve bunların yaşama ortamları, bunlar 

             için belirlenen koruma kararları, 

             3) Av hayvanları ve bunların popülasyonu ile yaşama ortamları. 

             h) Meteorolojik özellikler. 

             (3) Faaliyet esnasında ve sonrasında yapılacak çalışmalar: 

             1- Faaliyet esnasında oluşabilecek etkilere karşı alınacak önlemler 

             a) Korunması gereken toprak ile ilgili yapılacak işlemler. (verimli üst toprağın kaybını en aza indirecek sıyırma tekniği, taşınması, 
depolanması ve korunması) 

             b) İşletme /tesis/altyapı tesis izin talep alanı alanının çit - engellerle sınırlandırılması ve uyarı - ikaz levhalarının uygun yerlere 
yerleştirilmesi. 

             c) Şevler, basamaklar, ocak çukurları, yeraltı ocağı giriş ve çıkışları, tasmanlar ile ilgili alınacak güvenlik önlemleri. 

             ç) Pasa ve döküm alanları, atık sahaları, depolama alanları ve benzeri yerlerle ilgili alınacak güvenlik önlemleri. 

             2- İşletme/tesis/altyapı tesis izin alanının faaliyete kapandıktan sonra olabilecek ve süren etkiler ve bu etkilere karşı alınacak 
önlemler 

             a) Oluşturulan boşlukların ve kazı alanlarının rehabilitesi. 

             b) Döküm harmanlarının ve pasa yığınlarının eğimleri ile madencilik yapılmış alanlardaki emniyetli şev açılarının belirlenmesi, şevlerin ve 
basamakların duraylılığının sağlanması. 

             c) Örtü, döküm harmanları, pasa, atık sahaları ve depolama alanlarının düzenlenmesi. 

             ç) Olası erozyona karşı gerekli önlemlerin alınması. 

             d) Yeniden düzenlenen alanlara depolanan üst toprağın geri serilmesi. 

             e) Atıkların ve artıkların bertarafı ve değerlendirilme. (atıkların bertarafı, artıkların mümkün ise değerlendirilmesi) 

             f) Tesis ve altyapı tesislerin faaliyet sonrası kullanımı. 

             (4) Rehabilite çalışması çerçevesinde yapılacak çalışmalar için uygulama takviminin hazırlanması. (Faaliyet esnasında ve sonrasında 
yapılacak çalışmalar ile ilgili iş ve zaman planlamasının hazırlanması) 

Bu proje tarafımdan hazırlanmıştır. ..../…/20.. 

Projeyi hazırlayan 

             Ormancılık Bürosu    : 

             Adı ve Soyadı            : 

             Ruhsat No                 : 

             Kaşe ve imza 



  

             Bu projenin madencilik faaliyeti sonrası idarenin isteğine bağlı olarak tarafımdan uygulanması veya idarece uygulanıp, masraflarının 
tarafımca ödenmesini taahhüt ederim. 

                                                                                                             Ruhsat Sahibi 

                                                                                                             (Yetkili İmza) 

  

UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR. 

  

HEYET 

  

             Başkan             Üye                                 Üye 

 


