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21. TMD ÇEVRE BİRİMİ TOPLANTISI 

(16.01.2019) 

 

Katılımcılar:  

Prof. Dr. Caner ZANBAK,  Cansın AĞAÇ (Eczacıbaşı Esan A.Ş.),  Aysel Ertürk CANLI,  Burcu 

TÜRKTEN (Gümüştaş Madencilik A.Ş.), Çetin SAKA (Clarient A.Ş.), Pınar DEMİRDEN (Koza Altın 

İşletmeleri ), Elif KURUOĞLU & Ahmet ÇAVDAR (Çayeli Bakır A.Ş.), Nusret ERDEN (Kaltun 

MADENCİLİK), Selma DAĞTEKİN,  Kasım Samih ÖZGEN (Madkim Maden ve Kimya San. ve Tic. 

Ltd. Şti.) katılımlarıyla gerçekleşmiştir.     

 

   Görüşülen Konular: 

❖      Doğaltaş   Agrega PTD Genelge, Çevre Kanunu Değişiklikler, ÇED Genelgesi 

❖       AB  Maden Atıkları  Direktifine Yönelik Mevcut En İyi Uygulanabilir Teknikler Referans, 

     Dökümanı (BAT Reference Document) Hakkında  Türkçe Özet Bilgilendirme, 

❖       KTSK- Kirletici Salım Ve Taşıma Kaydı Projesi 

❖       TMD – Çevre Grubu Üyelerince İşletmelerinde Aktif Olarak Uyguladıkları Çevresel 

Yatırımların Paylaşılması, Üyeler Arasında  Görüş Alışverişinin Yapılması, 

 
 
 
 

Doğaltaş   Agrega PTD Genelge, Çevre Kanunu Değişiklikler, ÇED Genelgesi, 

2872 sayılı Çevre kanununda   29.11.2018 tarihinde yapılan değişiklik ile  çevreye kirletici etkisi 

olan cezai hükümlere artışlar  yapılmıştır. Yapılan diğer değişiklikler ise ambalaj atıklarının 

azaltımına ilişkin (sıfır atık projesi önderliğinde) ücretli poşet ve geri kazanım payı hükümlerini 

ve şehircilik-imar konularında yapılan değişikliklerdir. 

05.12.2018 tarihli ÇED Genel Müdürlüğünce yayınlanan genelge ile Doğaltaş ve Agrega  

konularında düzenlenecek olan Proje Tanıtım Dosyalarında  dikkat edilmesi gereken konular 

başlığı altında bir çok kriter  belirtilmiştir. Bu kriterlerden büyük bir bölümü zaten halihazırda 

başvurulan projelerden istenilmekteydi. Proje tanıtım dosyalarına ayrıca dikkat edilmesi 

beklenen konulardan birkaç tanesi toplantı esnasında irdelenmiştir. Örnek olarak bazı patlatma 
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tasarımlarında MAPEG’ den (genelgede MİGEM olarak geçmekte) resmi yazı alınması 

gerekliliği, kesilen bir ağaç yerine 5 katı ağaç dikileceğinin taahhüt edilmesi gerektiği, DSİ’ den  

akarsu taban kotunun altına inilmeyeceğine dair görüş alınması  şekline maddeler 

düzenlenmiştir. İlgili maddelerin  proje özelinde farklı farklı değerlendirilmesi daha sağlıklı 

olacaktır. Fakat güncel durumda uygulamalarda farklılıkların yaşanabileceği ve resmi 

kurumlardan alınacak görüşlerin sayısının artması işlemlerde sıkıntılar yaratabilecektir. 

AB  Maden Atıkları  Direktifine Yönelik Mevcut En İyi Uygulanabilir Teknikler Referans  Dökümanı 
(BAT Reference Document) Hakkında  Türkçe Özet Bilgilendirme; 

 

           12 Aralık 2018 tarihine düzenlenen ve TMD- Çevre Birimi koordinatörü Sn. Caner Zanbak’ın 

katılımı ile gerçekleşen EUROMINES Çevre komitesi  toplantısında aşağıda başlıklar şeklinde 

görüşmeler yapılmıştır.  

            EUROMİNES Çevre Komitesinde çalışmaları yapılan konular  Sn. Caner Zanbak tarafından 

özetle aktarılmıştır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi TMD Bülteni Sayı 74’de yayınlanacaktır.  

❖ “Ekstraktif Endüstrilerden çıkan atıkların yönetimi için En İyi Teknikler” (BREF - Best Available 
Techniques (BAT) Reference Document for the Management of Waste from Extractive 
Industries)  

❖ Direktifin etkin uygulanabilmesi için Genel Rehber Dokümanı hazırlanması 
❖ Direktif kapsamında “denetleme (Inspection) Rehberi 
❖ Direktif için “Geoteknik Rehber” 
❖ Finansal Garanti Rehberi 

 
        Aralık 2018 tarihli yeni “Ekstraktif Endüstrilerden çıkan atıkların yönetimi için En İyi Teknikler” 

referans dokümanı, format ve içerik olarak, 2009 tarihli referans dokümanından çok farklı 

içerikte ve çok karmaşık bir bir mantık silsilesi içermektir. 2009 tarihli BREF’te, en iyi tekniklere, 

Türkiye’den de Ovacık Altın Madenindeki uygulamalara atıflar yapılmış olmasına karşılık, son 

çıkan BREF dokümanında herhangi bir atıf yapılmamakta olduğu görülmektedir. Dikkatle 

incelendiğinde, 2018 Aralık tarihli bu dokümanının uzmanlık konusunun madencilik olmayan 

kişilerce hazırlanmış olduğu açıkca görülmektedir ve de bu dokümanı hazırlayan AB Komisyonu 

yazarlarının içinde bir maden mühendisi dahi bulunmamaktadır. Umarız ki, 2018 Aralık tarihli 

bu “Madencilik Faaliyetlerinden çıkan Atıkların Yönetiminde  En İyi Teknikler” dokümanı 

ülkemiz mevzuatı için bir referans doküman olarak ele alınmaz. 

 

KTSK- Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Projesi 

8 Ocak 2019 tarihinde TC. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘’Türkiye’de 

Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (Avrupa-KSTK) Konusunda Kapasite Artırımı İçin 
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Teknik Yardım Projesi’’ toplantısına Eczacıbaşı Esan A.Ş. firmasından  Cansın AĞAÇ katılım 

sağlamıştır. İlgili toplantıya ilişkin Cansın  Bey  tarafından aktarılan bilgiler aşağıdaki  şekilde 

özetlenmektedir. 

Proje 2017 Mayıs’da başlamış olup 2019 Mayıs ayında tamamlanacaktır. Bunun ardından taslak 

yönetmelik yayımlanacak ve görüşler alınacaktır. 

-          Projenin amacı konsantrasyon bazlı yapılan emisyon, atıksu, gürültü, kimyasallar, vb. 

bildirim, ölçüm ve analizlerin konsantrasyon bazlı değil fiili üretim miktarına göre toplam kirlilik 

yükünün raporlanmasıdır. İlave ölçüm ve analiz talep edilmeyecek ve ölçüm, hesaplama ve 

tahmin yolu ile kayıt oluşturulması beklenecektir. 

-          Proje, Avrupa Birliği’nde Tüzük halinde olduğu için uyumlaştırma sürecinde çok fazla 

hükme müdahale edilemiyor ve esnek davranılamıyor. 

-          Yaklaşık yedi bin tane tesisin raporlama yapacağı öngörülmüştür. 

-          Proje kapsamında madencilik sektörünün de dahil olduğu 9 sektörden 20 firma ile pilot 

çalışmalar yapılmış, buna bağlı olarak yazılım ve kılavuzlar geliştirilmiştir. 

-          Bu projeyi, en iyi İspanya uyguladığı için, Bakanlık temsilcileri İspanyol sistemini yoğun 

olarak incelemiş ve o sistem referans alınarak proje geliştirilmiştir. 

-          Kayıt oluşturulmaması durumunda yönetmeliğin getirdiği bir ceza olmamakla birlikte 

Kanun’da belirtilen bilgi ve belge sunma yükümlülüğü kapsamında cezai yaptırım olacak ve 

kayıt oluşturmayan tesislere daha fazla denetime gidilecektir. 

-          Yapılması planlanan bu bildirim sisteminin de diğer bildirimlerde olduğu gibi Mart 

sonuna kadar yapılması gerekmektedir. 

-          Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile mevcut tesisler 3 ay içerisinde, yeni kurulan tesisler 

ise çevre iznini aldıktan sonraki 3 ay içerisinde bu bildirimi yapmak zorundadır. Halihazırda 

pilot ölçekte kullanılan bu sistem EÇBS’den ayrık şekilde yapılandırılmıştır. Mükerrer kayıtları 

önlemek amacıyla da her tesise bakanlıkca bir kimlik numarası verilecektir. 

-          Bildirimler yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonraki yılın verilerini girmek şartıyla 

enerji ve metal sektöründe yayımı tarihinde, maden ve kimya sanayinde 1 yıl sonra, atık, atıksu 

tesislerinde 2 yıl ve gıda ve hayvancılık tesislerinde ise 3 yıl sonra yürürlüğe girecektir. Yani 

yönetmelik 2019’da yürürlüğe girerse enerji ve metal sektörü için 2020 yılının verileri 2021 

yılının mart ayı sonuna kadar raporlanması gerekecektir. 

geo:0,0?q=2017%20Mayıs’da%20başlamış%20olup%202019%20Mayıs%20ayında%20tamamlanacaktır
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-          Raporlanan veriler bölgesel ve ülkesel bazda en iyi çevre teknolojilerinin kullanılmasını 

desteklemek, envanter oluşturmak amacıyla, aynı işi yapan diğer işletmelerde kirletici salım ve 

taşınım kayıtları arasında kıyas yapılabilecek şekilde derlenecek ve ilerleyen yıllarda bu veriler 

halka açık hale getirilecektir. 

  Gerek maden sektörü gerekse de  diğer sektör yetkililerince tehlikeli atık veya maddeler 

ile ilgili depolama bilgileri, içerik bilgileri, emisyon bilgileri farklı web tabanlı sistemler 

kullanılarak Bakanlığa bildirimler gerçekleştirilmektedir. Görüldüğü üzere, maden sektörü için 

yeni bir bildirim söz konusu olmaktadır, fakat 1 yıl sonra yürürlüğe gireceği belirtildiğinden 

dolayı diğer sektörlerin (Örn. Kimya ) yapacağı bildirimlerin bizler için örnek teşkil eder duruma 

geleceği düşünülmektedir. 

TMD – Çevre Grubu Üyelerince İşletmelerinde Aktif Olarak Uyguladıkları Çevresel Proje Konularının  
Paylaşılması, Üyeler Arasında  Görüş Alışverişinin Yapılması, 

Toplantıda üye katılımcımız Sn. Ahmet ÇAVDAR (Çayeli Bakır A.Ş.) tarafından sunulan 

öneriye göre, çevre mevzuatı ve çevresel duyarlılık kapsamında  firmalar tarafından 

projelendirilen yapılar (atık barajları, drenaj sistemleri, derin  deşarj projeleri, Atık depolama 

tesisi, yeraltı açıklıklarına macun dolgu,  v.b.)  hakkında ilgi alışverişinin faydalı olacağı, diğer 

üyeler açısından örnek teşkil edeceği ve eğitici olacağı görüşülmüştür. Tüm üyelerce olumlu 

karşılanan bu öneri üyelerimizden gelen konu  başlıklarına göre TMD-Çevre birimi gündem 

başlıklarına eklenecektir. 

 

 

TMD Çevre Birimi İletişim: 

Prof. Dr. Caner Zanbak 

(Koordinatör) 

  canerzanbak@gmail.com (0542) 811-2533 

Selma Halıç Dağtekin selmadagtekin@madkim.com.tr  (0216) 368-2327 @130 

 0537 881 52 78 
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