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'?*9ll:(.l2013Konu : P a Döküm Alanı Kademeli Kapatma Planı
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işletilme
1 sayılı Orman Kanununun 16 ncl maddesinde maden ar€ınması ve
için verilen izinlerle ilgili altyapı tesislerine izin verilebileceği düızenlenmiş
an Kanunununun 16 ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin Tanımlarolup, O

başlıklı 4 üncü maddesinde pasa döküm alanı altyapı tesısi olarak tanımlanmıştır.
üne kadar verilen pasa döküm alanı izinleri ile ilgili olarak zevnan içinde

karşılaşıl n problemler dolayısı ile İdaremizce pasa döküm alanı izninin verilme ve
esaslarının yeniden düzenlenmesine karar verilmiştir. Bu seıbeple izin
e pasa döküm a|anı izni talep edildiği takdirde ta|ep sahibinin ekte

uygulam
taIepleri
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Pasa Döküm Alanı Kademeli Kapatma Planı'nı da hazırlatarak taahhüt
İdaremize başvuru be|geleri ile teslim etmesi, İdaremizce yapılaıı inceleme

a Pasa Döküm Alanı Kademeli Kapatma Planı'nın uygun bulunmıası halinde
ası, izin verildikten sonra Pasa Döküm Alanı Kademeli Kapatırıa Planı'na
lışılıp çalışılmadığının denetlenerek, hgl .y|l Haz!ran_av esi
e[<nik napof da bu hususta da nllgl veriffi

ar alanda izin verilmesi, ihtiyaç fazlası taleplerin izne konu edilnıemesini,
zide, sel, heyelan riski olabilecek olan yerlerde izin veriimemesini,

larının tespitinde toprakça fakir, taşiık kayalık alanların seçilmesine özen
i, ağaç kesiminden kaçınılmasını,

öküm alanına toprak, evsel atık, tıbbi atık, inşaat, yıkın,tı atığı gibi farklı
atıkların ülmemesini,
- Pasa üm alanının kafesli te| çit ile koruma aitına alınması, ayrıca 100 cm x 150
cm arında beyaz zemin üzerine kırnıızı haı-flerle yazılacak ikaz levhalarının

ruNen ı-K-_a d e m e l i 

-Ra 
p atm a P l a n ı' n d a p a s a d ö k ü m a l a n ı n ı n ;

sahasında kullanılmayan terk edilmlş maden işletme sahasının bulunması
u alanların pasa döküm alanı olarak izne konu edilmesi, başkeı alanlarda

ata dayalı olarak maden işletme/ tesis iznine dayalı olarak veırilen pasa
lanına sadece o ruhsat dahiIindeki izinli alanlardan çıkan pasanın

i, aynı ruhsat sahibine ait bitişik ruhsat alanlarında pasa dökülecek aIan
ığının kuruiacak heyet tarafından tesbiti halinde pasa dökümüne izin
i,

ebilecek noktaları na yerleştirilmesi,
araç ve insan girişinin engellenmesini,

üm atanının bulunduğu yerin topografik koşullarının da Üikl<ate alınarak
döküm y
- Döküm nası nda tozları n çevreye yayılmasın ı engelleyecek tedbir|erin alı nması n ı,
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- Şev ilitesini ve araçlarla makinelerin kolayca manevra yapabilmelerini sağlamak
için şev
- Şevler

iminin azami 1/3 olacak şekilde düzenlenip düzenlenmediğini,

- Pasa
engelle
- Pasa öküm alanı için gerekli drenaj sisteminin planlanması ve araç geçişleri

drenaj sistemine zarar vermeyecek planlamanın yapılmasını,
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külecek olan alandaki toprağın döküm başlamadan önce toprak depolama
rülmesini,

rası basamakların en az 10 metre şeklinde planianıp planlanmadığını,
dökülen alandaki oluşturulan şevlerde kayma ve yı[<ıılmalarının

döküm alanında oluşturulan basamaklar arasında bağlantı yolları
aSlnl,

külürken eş zaman|ı olarak paletli araçlarla sıkıştırmanın yapılmasını,
dökümü sonlandıktan sonra oluşacak topografyanın görsel, fiziksel, estetik
etkilerinin nasıl değişeceğinin irdelenmesini,

döküm alanındaki döküm sonlandığında en üst tabeikanın toprak ile
kaplanar
- izin se

bitki yetiştirilmesi için büyüme oıtamının sağlanmasını,

çökme
hususu

ibinin pasa döküm alanını iade etmesinden sonra alanda o[uşabilecek
kaymalarla ilgili olarak 5 (beş) yıl süre i|e aiandan sorumlı"ı tutulması
özel hüküm eklenmiş taahhüt senedi alındıktan son[a sahanın teslim

edilmesi l, ,ekilJ
lamanın beliıtilen şekilde yapılması hususunda gereğini rica
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