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İşletmecinin görev ve yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) İşletmeci;
a) Maden atıklarının miktarının azaltılması, işleme tabi 
tutulması, geri kazanımı, yeniden kullanımı, maden 
sahası dışında başka bir alanda hammadde olarak 
kullanılması ve bertarafına yönelik atık yönetim planını 
Ek-1’de belirtilen esaslar doğrultusunda ÇED Raporu 
veya Proje Tanıtım Dosyası ekinde Bakanlığa veya İl 
Müdürlüğüne sunmakla, atık yönetim planını beş yılda 
bir gözden geçirmekle,
b) Ek-3’e göre maden atıklarının karakterizasyonunu 
ve Ek-5’e göre maden atığı bertaraf tesisin 
sınıflandırmasını yapmak/yaptırmakla,
c) Dahili acil eylem planını hazırlamakla,
ç) Kategori A tesisler için, 30/12/2013 tarihli ve 28867 
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Büyük Endüstriyel 
Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması 
Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda gerekli 
bildirimleri yapmakla,
d) Maden atıklarının depolandığı tesise ait uygulama 
projesini Ek-6’da belirlenen usul ve esaslara göre 
hazırlatmakla,
e) Bakanlıkça uygun görülen uygulama projesine 

göre yapılacak olan maden atıklarının depolandığı 
tesise ait inşaat denetimini ve inşaat denetimine 
ait raporlama işlerini Bakanlıkça belirlenen usul ve 
esaslara göre yaptırmakla,
f) 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 
hükümleri gereğince maden atığı bertaraf/geri 
kazanım tesisi için çevre lisansı almakla,
g) Kategori A maden atığı bertaraf tesisi için finansal 
garantiyi yaptırmakla,
ğ) İnert maden atıklarının alan ıslahı, dolgu, 
restorasyon amaçlı kullanımı veya depolanmasına 
dair Ek-4/C’ye göre hazırladıkları raporu İl 
Müdürlüklerine sunmakla,
h) 21/11/2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve 
Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 
kapsamında çevre yönetim birimi kurmak ya da bir 
çevre görevlisini sürekli istihdam etmekle,
yükümlüdür.

Madenlerin aranması, çıkarılması, hazırlanması/
zenginleştirilmesi veya depolanması sonucunda ortaya 
çıkan atıkların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre 
ve insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde yönetilmesine 
ilişkin usul ve esasları düzenlemek için 15 Temmuz 2015 tarih 
ve 29417 sayılı Resmi Gazetede Maden Atıkları Yönetmeliği 
yayınlanmıştır. 

Bu yönetmelik kapsamında maden ocakları işletmecilerinin 
yükümlülükleri Madde 8’de tanımlanmıştır. 

MADEN ATIKLARI YÖNETİM 
PLANI HAZIRLANMASI,

PPM, 20 yılı aşkındır madencilik faaliyetlerine yönelik hizmetler vermiş olup, edindiği tecrübesi ile bu yönetmelik 
hükümlerine uygun olarak;

• Maden atıkları depolama sahaları yer seçimi, 
• Maden atıkları depolama sahaları için gerekli ÇED Raporlarını hazırlama, 
• Maden atıkları yönetim planlarını hazırlama, 
• Dahili acil eylem planını hazırlama,
• Maden atıklarının depolandığı tesise ait uygulama projesini Maden Atıkları Yönetmeliği Ek-6’da belirlenen 

usul ve esaslara göre hazırlama, 
• 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği hükümleri 

gereğince maden atığı bertaraf/geri kazanım tesisi için çevre lisansı alma,
• İnert maden atıklarının alan ıslahı, dolgu, restorasyon amaçlı kullanımı veya depolanmasına dair Maden 

Atıkları Yönetmeliği Ek-4/C’ye göre rapor hazırlama ve İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine sunma,

hizmetlerini vermektedir. 


