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MİTTO DANIŞMANLIK

MİTTO’da 2010 yılından bu yana 200’e yakın SOP (Standard Operating Procedure/ Standart Operasyon Prosedür) kullanılmaktadır.
Ulusal ve uluslararası mevzuat ve kılavuzların değişikliğine istinaden bahsi geçen SOP’ler sürekli yenilenerek güncellenmektedir.
MİTTO, AB Direktifleri ve buna bağlı uygulama esaslarını, IFC ve EBRD gibi Türkiye’nin de örnek aldığı kıstaslar ve sürdürülebilirlik
gerekliliklerini projeye göre uygulayabilen yenilikleri takip eden müşteri odaklı %100 TÜRK şirketidir.
Kanunların ve yönetmeliklerinin uygulanması ve değiştirilmesinde uluslararası standartları ve mevzuatları kullanarak uygun hale
getirilmesi için çalışmalara etkin bir şekilde katılım sağlayan danışmanlık firmasıdır.

Böylece MİTTO çalışanlarının en iyi müşteri ve projelerde çalışarak mükemmel hizmet sunacağına İNANARAK İLERLİYORUZ .
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Kredibilite Raporları
CRIRSCO
NI 43-101
JORC
UMREK

ÇED Yeterlik
ÇED Yönetmeliği kapsamında
raporlama

Yetkilendirilmiş
Tüzel Kişilik
Maden Mevzuatı kapsamında
yapılacak iş ve işlemler

Toprak Kirliliği
Yeterlik
Toprak Kirliliği Yönetmeliği
kapsamında yapılacak iş ve
işlemler

Çevre İzin
Yeterlik
Çevre Mevzuatı kapsamında
yapılacak iş ve işlemler

EBRD Performans Koşullarını Sağlayarak Madencilik Sektörüne Türkiye’de İlk Defa
. Alınmasını Sağlamıştır.
Kredi

Çevresel Etki Değerlendirmesi/ Dayanak
Anayasa
Madde 56 (9/11/1982)
«Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir.
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların
ödevidir.»
Madde 168 (9/11/1982)
«Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve işletilmesi
hakkı Devlete aittir. Devlet bu hakkını belli bir süre için, gerçek ve tüzelkişilere devredebilir. Hangi tabii servet
ve kaynağın arama ve işletmesinin, Devletin gerçek ve tüzelkişilerle ortak olarak veya doğrudan gerçek ve
tüzelkişiler eliyle yapılması, kanunun açık iznine bağlıdır. Bu durumda gerçek ve tüzelkişilerin uyması gereken
şartlar ve Devletçe yapılacak gözetim, denetim usul ve esasları ve müeyyideler kanunda gösterilir.»

Çevre Kanunu Uygulama Tarihleri
Ülke

Çevre Kanunu

ABD

1970

Kanada

1973

Almanya

1975

Fransa

1976

İspanya

1988

İngiltere

1988

Yunanistan

1990

TÜRKİYE

1983

Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği-Değişiklikleri

07.02.1993
07.02.1993/
21489

17.07.2008/
26939

23.06.1997/
23028

19.12.2009/
27437

14.04.2011/
27905

13.08.1999/
23785

30.06.2011/
27980

14.04.2000/
24020

05.04.2013/
28609

29.09.2000/
24185

03.10.2013/
28784

26.10.2000/
24212

25.11.2014/
29186

06.06.2002/
24777

09.02.2016/
29619

26.05.2017/
30077

08.10.2002/
24900

14.06.2018/
30451

16.12.2003/
25318

19.04.2019/
30750

16.12.2004/
25672

08.07.2019/
30825

28.11.2019/
30962

28.11.2019

ÇED Yönetmeliği 07.02.1993 yayım tarihinden bu yana 22 kez revizyona uğramıştır.
Bu revizyonlardan 11 tanesi madencilik faaliyetleri ile doğrundan ilgilidir.

Madencilik Faaliyetlerinin ÇED Yönetmeliği Yeri
Ek-1 Listesi (ÇED Raporu)-Bakanlık Süreci
27- Madencilik projeleri:

Ek-2 Listesi (Proje Tanıtım Dosyası)-Valilik Süreci
49- Madencilik projeleri:

a) 25 hektar ve üzeri arazi yüzeyinde (Kazı ve döküm
alanı dahil) planlanan açık işletmeler,

a) Madenlerin
almayanlar),

b) 150 hektarı aşan (Kazı ve döküm alanı toplamı olarak)
çalışma alanında açık işletme yöntemi ile kömür çıkarma,

b) Yıllık 5.000
ve/veya 250.000
ve üzeri kapasiteli
mermer ve dekoratif taşların kesme, işleme ve sayalama
tesisleri,

c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem
yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme tesisleri
ve/veya bu zenginleştirme tesislerine ilişkin atık tesisleri,

3
m

3
m /yıl

c) 1.000.000
ve depolanması,

çıkarılması

(Ek-1

listesinde

yer

2
m

ve üzerinde metan gazının çıkartılması

ç) 400.000 ton/yıl ve üzeri kırma, eleme, yıkama ve cevher
hazırlama işlemlerinden en az birini yapan tesisler.

ç) Karbondioksit, kaya gazı ve diğer gazların çıkartıldığı,
depolandığı veya işlendiği tesisler, (Atölye tipi dolum
tesisleri hariç)

Arama Faaliyetleri

d) Kırma, eleme, yıkama ve cevher hazırlama
işlemlerinden en az birini yapan tesisler, (Ek-1 listesinde
yer almayanlar)

3213 Sayılı Maden Kanunu Madde 17- (Ek fıkra:
28/11/2017-7061/48 md.) Jeolojik haritalama, jeofizik etüd,
sismik, karot, kırıntı ve numune alma ile bunlara yönelik
sathi hazırlık işlemleri içeren faaliyetler için çevresel etki
değerlendirmesi kararı aranmaz

e) Cevher zenginleştirme tesisleri ve/veya bu
zenginleştirme tesislerine ilişkin atık tesisleri, (Ek-1
listesinde yer almayanlar)

Madencilik Faaliyetlerinin ÇED Yönetmeliği Kapsam Dışı
Kapsam Dışı Projeler
➢ ÇED Yönetmeliği Ek-1 veya Ek-2 Listesinde yer almayan projeler,
➢ ÇED Yönetmeliği Ek-1 veya Ek-2 Listesinde yer alan ancak eşik değerinin altında olan projeler,

➢ GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin ilk yayım tarihi olan 7/2/1993 tarihinden önce
üretime ve/veya işletmeye başladığı belgelenen projeler,
➢ GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 23/6/1997 tarihinden önce kamu yatırım programına alınmış olup, 29/5/2013 tarihi itibariyle
üretim veya işletmeye başlamış olan projeler ile bunların gerçekleştirilmesi için zorunlu olan yapı ve tesisler Çevresel
Etki Değerlendirmesi kapsamı dışındadır.

European Union Environmental Impact Assessment (EIA) Directive - Changes
Avrupa Birliği Çevresel Etki Değerlendirmesi Direktifleri - Değişiklikleri

27.06.1985/
85/337/EEC
Sayılı Direktif

03.03.1997/
97/11/EC sayılı
Konsey Direktifi

26.05.2003/
2003/35/EC
Sayılı Konsey
Direktifi

23.04.2009
2009/31/EC
Sayılı Direktifi

13.12.2011/
2011/92/EC
Sayılı Direktif

16.04.2014
2014/52/EU
Sayılı Direktif

85/337/EEC Direktifi 1985 yayım tarihinden sonra 3 kez değişikliğe uğradıktan sonra 2011 yılında yayımlanan
2011/92/EP direktifi ile yürürlükten kaldırılmıştır. Mevcut durumda 2011/92/EU sayılı direktif geçerliliğini
korumaktadır. 2011/92/EU Sayılı direktif ise 1 kez değişikliğe (214/52/EU) uğramıştır.

Türkiye

AB Direktifi

Ek-1
Ek-2
2-Termik ve nükleer santraller
a) Termik santraller, (EK I' de yer almayanlar)
a) Toplam ısı gücü 300 MW ve daha fazla olan
termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri,
b) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer
reaktörler (maksimum gücü 1 KW sürekli termal
yükü geçmeyen fisyon edilebilir ve üretken
maddelerin üretimi ve dönüştürülmesi ile ilgili
araştırma tesisleri hariçtir)
24) Her türlü maden çıkarılması ve
zenginleştirilmesi (metal içeren veya enerji
üretilenler)

Ek-1
300 MW veya daha fazla ısı çıkışı olan termik
santraller ve diğer yanma tesisleri ve nükleer
santraller ve diğer nükleer reaktörler
(maksimum gücü 1 kilovat sürekli olmayan
fisyonel ve verimli malzemelerin üretimi ve
dönüşümü için araştırma tesisleri hariç) termal
yük).

Ek-2
*

2. Maden Endüstrisi
Turba çıkarımı.
Derin sondajlar (Toprağın stabilitesini
araştırmak için sondajlar hariç):
- jeotermal sondaj,
- nükleer atık malzemenin depolanması için
sondaj,
- su temini için sondaj.
(c) Mermer, kum, çakıl, şeyl, tuz, fosfat ve potas
gibi metalik ve enerji üreten mineraller dışındaki
diğer minerallerin çıkarılması.
(d) Yeraltı madenciliği ile kömür ve linyit
çıkarımı.
(e) Açık ocak madenciliği ile kömür ve linyit
çıkarımı.
(f) Petrol çıkarımı.
(g) Doğal gaz çıkarımı.
(h) Cevherlerin çıkarılması.
Bitümlü şeyl çıkarımı
(j) Metalik ve enerji üreten mineraller dışındaki
minerallerin açık döküm madenciliği ile
çıkarılması.
(k)Yüzeysel endüstriyel tesislerinde; kömür,
petrol, doğal gaz ve cevherlerle birlikte bitümlü
şeyl çıkarımı

*

1995 Yılı Karşılaştırma

1997 Yılı Yönetmelik

2002 Yılı Yönetmelik

Türkiye

AB Direktifi

Ek-1
Ek-2
2-Termik ve nükleer santraller
a) Termik santraller, (EK I' de yer almayanlar)
a) Toplam ısı gücü 300 MW ve daha fazla olan
termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri,
b) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer
reaktörler (maksimum gücü 1 KW sürekli termal
yükü geçmeyen fisyon edilebilir ve üretken
maddelerin üretimi ve dönüştürülmesi ile ilgili
araştırma tesisleri hariçtir)
25- Madencilik projeleri. Ruhsat hukuku ve
aşamasına bakılmaksızın;
a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve
döküm alanı toplamı olarak) açık işletme ve
cevher hazırlama tesisleri,
b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı
toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme
yöntemi ile kömür çıkarma ve cevher hazırlama
tesisleri,
25- Ruhsat hukuku ve aşamasına
bakılmaksızın;
a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve
döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,
b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı
toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme
yöntemi ile kömür çıkarılması,
c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem
yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme
tesisleri,
d) 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden
Kanununun değişik 2 nci maddesinde yer alan
1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü
işlemden geçirilmesi (kırma, eleme, öğütme,
3
yıkama vb) projelerinden 100.000 m /yıl ve
üzeri kapasitede olanlar

Ek-1
300 MW veya daha fazla ısı çıkışı olan termik
santraller ve diğer yanma tesisleri ve nükleer
santraller ve diğer nükleer reaktörler
(maksimum gücü 1 kilovat sürekli olmayan
fisyonel ve verimli malzemelerin üretimi ve
dönüşümü için araştırma tesisleri hariç) termal
yük).

35- Madencilik projeleri: Ruhsat hukuku ve
19. 25 hektardan fazla alana sahip taş ocağı ve
aşamasına bakılmaksızın;
açık ocak veya 150 hektardan fazla alana sahip
a) Her türlü madenin çıkarılması (EK-I’de yer
turba çıkarımı.
almayanlar),
3
b) 5.000 m /yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça
mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması,
işlenmesi ve yıllık 100.000 m2 ve üzeri
kapasiteli mermer kesme, işleme ve sayalama
tesisleri,
3
c) 1.000.000 m /yıl ve üzerinde metan gazının
çıkartılması ve depolanması,
d) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı,
depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve
üzeri kapasiteli tesisler,.
e) Maden Kanununun değişik 2 nci maddesinde
yer alan 1inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü
işleme sokulması (kırma, eleme, öğütme,
yıkama ve benzeri) (25.000 m3/yıl ve üzeri),
f) 50.000 ton/yıl ve üzeri tuzun çıkarılması
ve/veya her türlü tuz işleme tesisleri,
g) Cevher hazırlama veya zenginleştirme
tesisleri (EK-I’ de yer almayanlar)

2005 Yılı Karşılaştırma

Ek-2

2. Çıkarma endüstrisi
Taş ocakları, açık döküm madenciliği ve turba
çıkarımı (Ek I'de yer almayan projeler);
Yeraltı madenciliği;
Minerallerin denizel veya fluvial taramayla
çıkarılması;
Derin sondajlar,Jeotermal sondaj
Nükleer atık malzemenin depolanması için
sondaj
Su temini için sondaj (toprağın stabilitesini
araştırmak için yapılan sondajlar hariç);
e) Yüzeysel endüstriyel tesislerinde; kömür,
petrol, doğal gaz ve cevherlerle birlikte bitümlü
şeyl çıkarımı

ÇED BAŞVURU DOSYASI

Yetkili Merciye Başvuru

Proje Tanıtımı

İlk İnceleme

Tanıtımın Kabulu

Kapsam Belirleme

Çevresel Değerlendirme
Gerekli olup olmayacağı

Kapsam Belirleme

Taslak ÇED Raporu

Kapsamın Yetkili Merciye
Sunumu

Nihai ÇED Raporu

Paydaş ve Halkın ÇED
Sürecine Katılımı

Yetkili Merci karar alma
süreci

Yetkili Merci ÇED etkisi
tespiti
ÇED Değerlendirme
karar alma süreci
Federal ÇED, Almanya
2003 Yılı Yönetmelik

Kanada ÇED Yasası

Türkiye
Ek-1
2-Termik ve nükleer santraller
a) Toplam ısı gücü 300 MW ve daha fazla olan
termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri,
b) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer
reaktörler (maksimum gücü 1 KW sürekli termal
yükü geçmeyen fisyon edilebilir ve üretken
maddelerin üretimi ve dönüştürülmesi ile ilgili
araştırma tesisleri hariçtir)
28- Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın,
a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (kazı ve
döküm alanı toplamı olarak) açık işletme ve
cevher hazırlama tesisleri,
b) 150 hektarı aşan (kazı ve döküm alanı toplamı
olarak) çalışma alanında açık işletme yöntemi ile
kömür çıkarma ve cevher hazırlama tesisleri,
c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem
yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme
tesisleri,
ç) 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü
işleme sokulması (kırma-eleme, öğütme, yıkama
ve benzeri) 100.000 m3/yıl ve üzeri kapasitede
olanlar.

AB Direktifi

Ek-2
a) Termik santraller, (EK I' de yer almayanlar)

Ek-1
300 MW veya daha fazla ısı çıkışı olan termik
*
santraller ve diğer yanma tesisleri ve nükleer
santraller ve diğer nükleer reaktörler (maksimum
gücü 1 kilovat sürekli olmayan fisyonel ve verimli
malzemelerin üretimi ve dönüşümü için
araştırma tesisleri hariç) termal yük).

42-Ruhsat hukuku ve aşamasına bakılmaksızın; 19. 25 hektardan fazla alana sahip taş ocağı ve
a) Madenlerin çıkarılması (Ek-I’de yer
açık ocak veya 150 hektardan fazla alana sahip
almayanlar),
turba çıkarımı.
b) 5.000 m3/yıl ve üzeri kapasiteli blok ve parça
mermer, dekoratif amaçlı taşların çıkartılması,
2
işlenmesi ve yıllık 250.000 m ve üzeri kapasiteli
mermer kesme, işleme ve sayalama tesisleri,
c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının
çıkartılması ve depolanması,
ç) Karbondioksit ve diğer gazların çıkartıldığı,
depolandığı veya işlendiği 10.000 ton/yıl ve üzeri
kapasiteli tesisler,
d) 1 inci ve 2 nci grup madenlerin her türlü
işleme sokulması (kırma-eleme, öğütme, yıkama
ve benzeri) Ek-I’de yer almayanlar,
e) Cevher hazırlama veya zenginleştirme
tesisleri (Ek-I’de yer almayanlar)
48. Arama Faaliyetleri:
a) Hektar başına 500 m3’ün üzerinde yapılan
yarmalı aramalar,
b) Ruhsat alanı içerisinde toplam 5000 m.’nin
üzerindeki maden arama sondajları,
c) Ruhsat alanı içerisinde toplam 10.000 m.’nin
üzerindeki jeotermal arama sondajları,
ç) Ruhsat alanı içerisinde hektar başına 10 adet
sondaj ve üzerinde yapılan Petrol ve doğalgaz
arama sondajları.

2010 Yılı Karşılaştırma

Ek-2

2. Çıkarma endüstrisi
Taş ocakları, açık döküm madenciliği ve turba
çıkarımı (Ek I'de yer almayan projeler);
Yeraltı madenciliği;
Minerallerin denizel veya fluvial taramayla
çıkarılması;
Derin sondajlar,Jeotermal sondaj
Nükleer atık malzemenin depolanması için
sondaj
Su temini için sondaj (toprağın stabilitesini
araştırmak için yapılan sondajlar hariç);
e) Yüzeysel endüstriyel tesislerinde; kömür,
petrol, doğal gaz ve cevherlerle birlikte bitümlü
şeyl çıkarımı

Türkiye

AB Direktifi

Ek-1
Ek-2
2-Termik ve nükleer santraller
a) Termik santraller, (EK I' de yer almayanlar)
a) Toplam ısı gücü 300 MW ve daha fazla olan
termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri,
b) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer
reaktörler (maksimum gücü 1 KW sürekli termal
yükü geçmeyen fisyon edilebilir ve üretken
maddelerin üretimi ve dönüştürülmesi ile ilgili
araştırma tesisleri hariçtir)

Ek-1
300 MW veya daha fazla ısı çıkışı olan termik
santraller ve diğer yanma tesisleri ve nükleer
santraller ve diğer nükleer reaktörler
(maksimum gücü 1 kilovat sürekli olmayan
fisyonel ve verimli malzemelerin üretimi ve
dönüşümü için araştırma tesisleri hariç) termal
yük).

27-Madencilik Projeleri
27-Madencilik Projeleri
a) 25 hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve
döküm alanı toplamı olarak) açık işletmeler,
b) 150 hektarı aşan (Kazı ve döküm alanı
toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme
yöntemi ile kömür çıkarma,
c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem
yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme
tesisleri ve/veya bu zenginleştirme tesislerine
ilişkin atık tesisleri,
ç) 400.000 ton/yıl ve üzeri kırma, eleme,
yıkama ve cevher hazırlama işlemlerinden en
az birini yapan tesisler.

19. 25 hektardan fazla alana sahip taş ocağı ve 2. Çıkarma endüstrisi
açık ocak veya 150 hektardan fazla alana sahip a) Taş ocakları, yüzey madenciliği ve turba
turba çıkarımı.
çıkarımı (Ek I'de yer almayan projeler);
b) Yeraltı maden işletmeleri;

49-Madencilik Projeleri
a) Madenlerin çıkarılması, (Ek-1 listesinde yer
almayanlar)
3
2
b) Yıllık 5.000 m ve/veya 250.000 m ve üzeri
kapasiteli mermer ve dekoratif taşların kesme,
işleme ve sayalama tesisleri,
c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının
çıkartılması ve depolanması,
ç) Karbondioksit, kaya gazı ve diğer gazların
çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği tesisler,
(Atölye tipi dolum tesisleri hariç)
d) Kırma, eleme, yıkama ve cevher hazırlama
işlemlerinden en az birini yapan tesisler, (Ek-1
listesinde yer almayanlar)
e) Cevher zenginleştirme tesisleri ve/veya bu
zenginleştirme tesislerine ilişkin atık tesisleri,
(Ek-1 listesinde yer almayanlar)
55- Maden, petrol ve jeotermal kaynak arama
projeleri, (Sismik, elektrik, manyetik,
elektromanyetik, jeofizik vb. yöntemle yapılan
aramalar hariç)
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Ek-2
*

Türkiye

AB Direktifi

Ek-1
Ek-2
2-Termik ve nükleer santraller
a) Termik santraller, (EK I' de yer almayanlar)
a) Toplam ısı gücü 300 MW ve daha fazla olan
termik güç santralleri ile diğer yakma sistemleri,
b) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer
reaktörler (maksimum gücü 1 KW sürekli termal
yükü geçmeyen fisyon edilebilir ve üretken
maddelerin üretimi ve dönüştürülmesi ile ilgili
araştırma tesisleri hariçtir)

Ek-1
300 MW veya daha fazla ısı çıkışı olan termik
santraller ve diğer yanma tesisleri ve nükleer
santraller ve diğer nükleer reaktörler
(maksimum gücü 1 kilovat sürekli olmayan
fisyonel ve verimli malzemelerin üretimi ve
dönüşümü için araştırma tesisleri hariç) termal
yük).

27-Madencilik Projeleri
a) 25 hektar ve üzeri arazi yüzeyinde (Kazı ve
döküm alanı dahil) planlanan açık işletmeler
b) 150 hektarı aşan (Kazı ve döküm alanı
toplamı olarak) çalışma alanında açık işletme
yöntemi ile kömür çıkarma,
c) Biyolojik, kimyasal, elektrolitik ya da ısıl işlem
yöntemleri uygulanan cevher zenginleştirme
tesisleri ve/veya bu zenginleştirme tesislerine
ilişkin atık tesisleri,
ç) 400.000 ton/yıl ve üzeri kırma, eleme,
yıkama ve cevher hazırlama işlemlerinden en
az birini yapan tesisler.

19. 25 hektardan fazla alana sahip taş ocağı ve 2. Çıkarma endüstrisi
açık ocak veya 150 hektardan fazla alana sahip a) Taş ocakları, yüzey madenciliği ve turba
turba çıkarımı.
çıkarımı (Ek I'de yer almayan projeler);
b) Yeraltı maden işletmeleri;

49-Madencilik Projeleri
a) Madenlerin çıkarılması, (Ek-1 listesinde yer
almayanlar)
3
2
b) Yıllık 5.000 m ve/veya 250.000 m ve üzeri
kapasiteli mermer ve dekoratif taşların kesme,
işleme ve sayalama tesisleri,
c) 1.000.000 m3/yıl ve üzerinde metan gazının
çıkartılması ve depolanması,
ç) Karbondioksit, kaya gazı ve diğer gazların
çıkartıldığı, depolandığı veya işlendiği tesisler,
(Atölye tipi dolum tesisleri hariç)
d) Kırma, eleme, yıkama ve cevher hazırlama
işlemlerinden en az birini yapan tesisler, (Ek-1
listesinde yer almayanlar)
e) Cevher zenginleştirme tesisleri ve/veya bu
zenginleştirme tesislerine ilişkin atık tesisleri,
(Ek-1 listesinde yer almayanlar)
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Ek-2

ÜLKEMİZDE MADENCİLİK FAALİYETLERİ
İZİN SÜREÇLERİ

Proje Boyunca Alınacak İzinler

Çevre İzni

İşletme İzni

Mülkiyet İzni

Geçici
Faaliyet
Belgesi

İşyeri Açma
ve Çalışma
Ruhsatı

ÇED İzni
İşletme
Ruhsatı
Arama
Ruhsatı

Arama

İnşaat

İşletme

Rehabilitasyon

Kapatma

ÇED İzin Süreçleri
Makam Oluru

Askı Süreci

ÇED Raporu
sunulması

Arka Plan
Çalışmaları

ÇED Başvuru
Dosyası
sunulması

Halkın Katılımı
Toplantısı
yapılması

İDK
Toplantısının
yapılması

ÇED Raporu
Özel Formatının
alınması

Valilik Oluru

Arka Plan
Çalışmaları

Nihai ÇED
Raporu
sunulması

Proje Tanıtım
Dosyasının
sunulması

Kurum
Görüşlerinin
alınması

Kurum Görüşleri
doğrultusunda
Proje Tanıtım
Dosyasının
sunulması

ÇED Gerekli
Değildir
Belgesinin
alınması

ÇED Olumlu
Belgesinin
alınması

Sermaye İçin İzlenmesi Gereken Yol

Cevher ve Jeolojik Model
Maden potansiyeli tespit edilmiş sahalarda ilk etapta yüzeyde jeolojik,
jeokimyasal ve jeofizik çalışmalar tamamlanır.

Yüzeysel
çalışmaların
devamında
sondaj
çalışmaları
ile
detaylandırılarak tespit edilen cevher zonunun 3 boyutlu modellemesi
yapılır.

Jeoloji

Arama Çalışmaları Sonucu Hedefler

Cevher ve Jeolojik Model
 Cevherin ve ekonomik olmayan kayaların miktarları ve hacimleri
 hem ocak ve pasa modellerinin oluşturulmasında, hem de asit kaya

drenajı çalışmalarında kullanılır.

Jeoteknik

Ocak Optimizasyonu

2.yıl
5.yıl

Nihai Ocak Sınırı

Asit Kaya Drenajı
Roma Dönemi Kömür Madeni,
İspanya (Ref.:Gard Guide)

Asit Kaya Drenajı

Asit Maden Drenajı
Karakterizasyonu ve
Uygulamaları Sunumu,
Türkiye 24. Uluslararası
Madencilik
Kongresi ve Sergisi
İMCET, 2015

Terkedilen Balya Pb-Zn Madeni
Atıklarında Asit Maden Drenajı
Verileri ve ÇED Sunumu
Uluslararası ÇED Kongresi, 2013

Uluslararası ÇED Kongresi
Bildiri Kitabı, Sayfa 375-384

Hidrojeoloji

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları

Tesis Dizaynı

Atık Barajı Dizaynı
 Zenginleştirme Tesisi sonucu ortaya çıkan proses atıkları kuru veya atık

barajında depolanabilmektedir.
 Bahsi geçen depolama alanlarının seçiminde birçok etken göz önünde

bulundurulmalıdır.
 Proses
 Topografik koşullar
 Depremsellik

 Bölge hassasiyeti
 Su yönetimi
 Duraylılık
 Hacim

Sosyal Etki Değerlendirmesi

YATIRIM DESTEK SÜRECİ

CRIRSCO
UMREK YETKİN KİŞİ VİZYONU
Rapor
İmza

Beyan
Doğruluk
Onay

Kredibilite Onayları
Yıllık Veya Çeyrek Şirket Raporları
Basın Açıklamaları
Bilgilendirme Duyuruları
İnternet Yayınları
Piyasa Bilgilendirme Sunumları
UMREK, BDDK, TBB, SPK, BİST, TOBB,
Meslek Odaları

Şeffaflık
Yeterli bilgi
Açık, net
Yanlış yönlendirmemeli

Kapsamlılık / Somutluluk
Tüm bilgiler olmalı
Olmayan bilgiler neden yok
Yetkinlik
Uzman
Sorumluluk Bilinci
Yermam

Ulusal Yatırım Destek Gereklilikleri

Haklar

Cevher Durumu

Rezerv

Proje İçin
Harcamalar

•Ruhsat süresi
•Kapatma planları
•Partner şirketlerle anlaşma metinleri

•Maden yatağı ve karakteristik özellikleri

•Yetkin kişinin tüm aşamalarda
bulunduğunun ispatı
•Kaynak/görünür rezerv
•Üretilebilir rezerv ve zenginleştirme
metodolojisi

•En az 3 yıllık geçmiş giderler
•Üretim ve/veya arama istatistikleri

Gelir ve Maliyetler

Çevre Bilinci

Konum

Proje Sahibi

•Üretimden dolayı oluşacak gelir
•Alternatifler
•Teşvik ve indirimler ve maden fiyatları
•Net bugünkü değer hesaplamaları
•Çevre ve sürdürülebilir maden için
yönetim planları
•Uygulama esasları
•Kapatma planları
•Ulaşılabilirlik
•Altyapı durumu
•İnsan gücü ve güvenliği
•Korunan alanlar
•Yapabilirlik
•Tecrübe
•Mali tablo

Çevresel ve Sosyal Politikalar ile Uyum

Uygulama Politikası ve
Prosedürler

İlgili Ülke Kanunları

Çevresel ve Sosyal
Politika

Çevresel ve Sosyal Politikalar ile Uyum

Çevresel Etkilerin Değerlendirilmesi

Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi
Sosyal Etkilerin Değerlendirilmesi

Toplum Sağlığı Değerlendirmesi

Yatırım Destek veya Ortaklık Süreci

Kredi başvurusu

Proje boyunca
gerekliliklerin yerine
getirildiğinin izlenip
raporlanması

Ön değerlendirme

Üretilebilir ve
zenginleştirme
yöntem seçimi
kontrolü

Kredi veya yatırımcı
onayı

Performans
koşullarına uygun
projenin
gerekliliklerinin
yaptırılması

Projeye bağlı alınan
yerel izinlerin
kontrolü

Denetim sonu
raporlama

Danışman atama

Yerinde inceleme
bağımsız denetim

Şirket yönetim
planları ve şirket
yeterliliği

TOR (Performans
koşullarının
gerekliliklerine göre
uygulamaların
kontrolü)

Madencilik Faaliyetleri ÇED İstatistikleri
Ek-1 Süreci

Ek-2 Süreci
30925

35000

30000

1993- 2019 yılları arasında
4 adet Enerji Projesi ve 2
6 adet Madencilik Projesine
ÇED Olumsuz kararı verilmiştir.

25000

20000

15000

10000

1604

1317

3787

5000

0

Ek-1

Ek-2

Maden
Kaynak; https://ced.csb.gov.tr/

Enerji

Ekvator Prensipleri

P1

Gözden Geçirme ve Kategorilere
Ayırma

IFC Performans Koşulları

PS1

P1
P2

Çevresel ve Sosyal
Değerlendirme
PS2

P2
P3

P3

P4

P4

P5

P6

Çevresel ve Sosyal Yönetim
Sistemi ve Eylem Planı

Paydaş Katılım Planı

PS4

Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti

PS5

Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden
Yerleştirme

PS6

Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Canlı
Doğal Kaynakların Sürdürülebilir
Yönetimi

Bağımsız Değerlendirme

P6
P8

Kültürel Miras
PS7

PS2

İş ve Çalışma Koşulları

PS3

Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin

PS4

Toplum Sağlığı, Güvenliği ve
Emniyeti

Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin

PS3

Şikayet Mekanizması

PS1

Çevresel ve Sosyal Risk ve
Etkilerin Değerlendirilmesi ve
Yönetimi

İş ve Çalışma Koşulları

Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal
Standartlar

P5

P7

Çevresel ve Sosyal Risk ve Etkilerin
Değerlendirilmesi ve Yönetimi

EBRD Performans Koşulları

PS5

PS6

Arazi Alımları ve Zorunlu Yeniden
Yerleştirme
Biyolojik Çeşitliliğin Korunması
ve Canlı Doğal Kaynakların
Sürdürülebilir Yönetimi

PS7

Yerli Halklar

PS8

Kültürel Miras

PS9

Finansal Aracılar

PS10

Bilgi Paylaşımı ve Paydaş
Katılım

Yerli Halklar

P7
P9

Bağımsız İzleme ve Denetim
PS8

P8

P10

Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık

Kültürel Miras

Perfect

Begining...

