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12.1.4- RAPOR FORMATLARI :

Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular komisyonumuz ile üniversite, özel sektör ve kamu 
kurumlarında bu konuda görev yapan meslektaşımızın katılımı ile 5-6 Aralık 2009 tarihleri arasında 
Ankara-Kızılcahamam‘da gerçekleştirilen Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Çalıştayı 
sonucunda;  uluslar arası standartların ışığında jeotermal rapor formatları oluşturularak, meslektaş-
larımızın ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Konu ile ilgili 
ulusal mevzuatın oluşmasına önemli bir katkı koyan ve meslektaşlarımızın önünü açan söz konusu 
rapor formatları  Odamız Web sitesinde yayınlanarak üyelerimizle paylaşılmıştır. Ayrıca, Jeotermal 
Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusundaki Yasa, Yönetmelik, Genelge ve Rapor Formatları-
nın bir kitap halinde yayınlanması çalışmalarında son aşamaya gelinmiştir.  

22.Çalışma Döneminde Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular konusunda Odamızca ha-
zırlanan Rapor Formatları aşağıda verilmektedir.

1- JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI 

2- JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN ARAMA FAALİYET RAPOR FORMATI 

3- JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ FORMATI

4- JEOTERMAL KAYNAKLAR İÇİN İŞLETME FAALİYET RAPOR FORMATI

5- DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA/REVİZE ARAMA PROJE FORMATI

6- DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN ARAMA FAALİYET FORMATI

7- DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME/REVİZE İŞLETME PROJESİ  FORMATI 

8- DOĞAL MİNERALLİ SULAR İÇİN İŞLETME FAALİYET RAPOR FORMATI

9- JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MİNERALLİ SU KAYNAK KORUMA ALANI ETÜT 
RAPORU FORMATI

12.2-MESLEKİ MEVZUAAT 

Dönem içinde mesleki hak ve yetkilerimizi geliştirmek amacıyla, meslek alanlarımıza ilişkin dü-
zenlemelere müdahil olunarak Oda görüşlerinin bu düzenlemelere yansıması için çaba harcanmıştır. 
Bazı genelge ve yönetmeliklerde arzu edilen sonuç elde edilmesine karşın bazılarında ise girişim-
lerimizden istediğimiz sonuçlar alınamamıştır. Böyle durumlarda  konu yargıya taşınmış ve hukuk 
zemininde mücadelemiz devam etmiştir.
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Ayrıca, dönem içinde yürürlüğe giren meslek alanlarımıza ilişkin düzenlemeler, Odamız Web 
sitesinin “ mevzuat” bölümünün “Mesleki Mevzuat” kısmında yayınlanarak ve E-posta yoluyla üye-
lerimiz bilgilendirmeye çalışılmıştır.  

Dönem içinde yürürlüğe giren Yönetmelik,Genelgeler ve Tebliğlerin Resmi Gazetede yayınlanma 
tarihi ile meslek alanlarımıza ilişkin bölümleri (altı çizili ve Bold karakterde) aşağıda verilmektedir. 

a- YÖNETMELİKLER

19 Ağustos 2008 SALI  Resmî Gazete  Sayı : 26972 

YÖNETMELİK

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

3030 SAYILI KANUN KAPSAMI DIŞINDA KALAN BELEDİYELER 
TİP İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yapı ruhsatı işleri

MADDE 57 – Yapı ruhsatı işleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadilât yapmak üzere yapı ruhsatı almak için; yapı sahipleri veya 
vekilleri başvuru dilekçelerine, tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine 
geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler. 

Tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler; özel kanunlara göre tahsis yapılmış olmakla bera-
ber henüz tapu siciline malik adına mülkiyet olarak kaydedilmemiş olan gayrimenkuller için 
özel kanunlarda mülkiyet belgesi yerine geçeceği hükme bağlanmış olmak kaydı ile ilgili kamu 
kuruluşlarınca verilmiş olan tahsis belgesi, mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı ve bu 
mahkeme kararına dayalı olarak yetkili makamlarca verilen belge ve kesinleşmiş kamulaştırma 
kararlarıdır.

Belediyece, projelerin hazırlanmasına esas olmak üzere, parselin uygulama imar plânı ve bu 
Yönetmelik hükümlerine göre yapılaşma şartlarını gösterir imar durumu (çap), aplikasyon kroki-
si, yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağı düzenlenir. İlgili idarece, uygulama imar plânının 
yapılmasına esas teşkil eden onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun parselin bulundu-
ğu alanı da kapsayan bölümü, parsel sahibine verilir. 

Yapı sahibi ve vekilince ikinci ve dördüncü fıkralarda sayılan belgelere göre yürürlükteki ka-
nun, plân, yönetmelik, Türk Standartları, çevre şartları, fen, san’at ve sağlık kurallarına ve ilgili 
bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere, aşağıdaki projeler hazırlatılır.
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a) Mimarî proje; mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına ve bu Yö-
netmelik esaslarına uygun olarak hazırlanan vaziyet plânı, kat mülkiyetine esas paylaşım tab-
losu, bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânı ile bunlara ilişkin en az iki 
adet kesit ve yeteri sayıda görünüş, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan avan 
proje ve tatbikat projeleri ile ilgili mühendislerce hazırlanan ısı yalıtım projesi veya raporu, yapı 
yaklaşma mesafeleri ve yapı projelerine göre hazırlanacak yapı aplikasyon belgesi, yerleşme ve 
yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek peyzaj projelerinden meydana gelir.

b) Statik proje; mimarî projeye ve zemin etüdü raporuna uygun olarak, inşaat mühendislerin-
ce hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, 
çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil olmak 
üzere bütün kat plânları, çatı plânları, bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Statik projeye 
esas teşkil edecek zemin etüdü (jeoteknik etüt) raporu; 

1) Yeraltının dinamik esneklik direnişleri ve yerin dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlı-
ğı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri, oturma, sıvılaşma ve yer 
kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar yönünden jeofizik 
mühendislerince,

2) Sondajlar, arazî çalışmaları, zemin ve kaya mekaniğî, lâboratuar deneylerini ihtiva 
eden zemin-yapı etkileşiminin analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin profili ve zemini 
oluşturan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar yönünden jeoloji 
mühendislerince, 

3) Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi çalış-
malar yönünden inşaat ve jeoloji mühendislerince, mühendislik hizmetleri standartlarına, 
Bakanlıkça belirlenen Zemin ve Temel Etüdü Raporunun Hazırlanmasına İlişkin Esaslar’a, 
Bina ve Bina Türü Yapılar İçin Zemin ve Temel Etüdü Raporu Genel Formatı’na uygun, 
detaylı olarak hazırlanan ve parselin bulunduğu bölge üzerine yapılacak yapı ve zeminin 
durumuna göre birden fazla mühendislik disiplinine ilişkin çalışmayı ihtiva etmesi hâlinde, 
bu mühendislik disiplinlerine mensup mühendislerce birlikte imzalanan belgedir.

c) Mekanik tesisat projesi; mimarî projeye uygun olarak, makina mühendisleri tarafından 
hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen sıhhî tesisat, kalorifer, 
kat kaloriferi ve benzeri gibi ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı yalıtım raporudur. 
İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

ç) Elektrik tesisat projesi; mimarî projeye uygun olarak, elektrik mühendislerince hazırla-
nan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin 
elektrik iç tesisatı ile elektrik mühendisi ve makina mühendisince birlikte hazırlanan asansör 
projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları ister.

Beşinci fıkrada sayılan projelere, yapının özelliğine ve mahallin şartlarına göre idarece ek 
olarak istenecek olan ve ilgili mühendislerce hazırlanan proje, rapor ve belgeler; Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı’nca kabûl ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları 
Enstitüsü’nce hazırlanan standartlara ve ilgili bütün mevzuata uygun olması gerekir.
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Projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları, arsanın 
alanı, var ise mevcut yapılar, yapılacak yapının cinsi, kat adedi, bina ve yapı inşaat alanları, 
kullanım amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri ve fennî mesulleri hakkındaki 
bilgileri ihtiva eden bilgi tablosu bulunur. Mimari projenin ilk paftasında ayrıca, vaziyet planı ile 
kat mülkiyeti ve kat irtifakı tabloları yer alır. 

Proje müelliflerince hazırlanarak imzalanan tatbikat projeleri beş takım hâlinde düzenlene-
rek, usûlüne göre dosyalanıp, idarenin ilgili birimlerine teslim edilir. İdarece, ruhsata esas bel-
geler, plân ve mevzuat hükümlerine göre incelenir. Herhangi bir eksiklik veya yanlışlık bulun-
muyor ise, başvuru tarihinden itibaren 30 gün içinde ruhsat verilir. Herhangi bir eksikliğin veya 
yanlışlığın bulunması hâlinde, müracaat tarihinden itibaren 15 gün içinde eksiklik ve yanlışlığı 
bildiren bir yazı ekinde tatbikat projeleri iade edilir. Eksiklik ve yanlışlıklar giderildikten sonra 
yapılacak müracaat üzerine, 15 gün içinde yapı ruhsatı verilir. Yapı ruhsatı verilmeden önce, 
yapının denetimine ilişkin bütün fennî mesuliyetler kamu adına üstlenilir.

Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve 
mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu 
uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her yıl için yenilemeleri 
gerekir. İdare her proje için, proje müelliflerinin, fenni mesullerin, şantiye şeflerinin mevzuata 
aykırı uygulama sebebiyle, süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlanıp kı-
sıtlanmadığını belirlemek üzere, ilgili meslek odasınca elektronik ortamda ve maktu bir bedel 
karşılığında düzenlenen, işin adının da yazılı olduğu sicil durum belgesini ister. Haklarında kı-
sıtlama bulunan meslek adamlarına ait projeler onaylanmaz, fenni mesuliyet üstlenilmesine izin 
verilemez, yapı ruhsatı düzenlenemez. Yapım işlerinde yapı müteahhidi, taşeron ve şantiye şefi 
olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler. İdare, projeleri ince-
lerken 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğu da gözetir. 

3194 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plâncıları 
dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır. Proje müellifliği ve fenni 
mesuliyet üstlenen fen adamının iştigal konusu ile ilgili meslek odasına kayıtlı olması şarttır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, bu kurum ve kuruluşlara ait projeleri yapan ve 
17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca mühendis-
lik ve mimarlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve mühendisler, meslek odasına kayıt ve 
büro tescili hakkındaki yükümlülüklere tâbi değildir.”   

Söz konusu Yönetmelikte zemin ve temel etütlerinde mühendislik disiplinlerinin yapaca-
ğı hizmetler, daha önceden verilen Danıştay kararları çerçevesinde tanımlanmaya çalışılmıştır.  
Sondaj ve Laboratuar hizmetlerinin Jeoloji Mühendisi tarafından yapılacağının hüküm altına 
alınması olumlu  bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Ancak, meslek alanlarımıza ait bazı hiz-
metlerin başka bir meslek disiplinin yapacağı  hizmetler arasında sayılması bilimsel gereklere 
uymadığından, Yönetmeliğin ilgili maddelerin iptal edilerek düzeltilmesi talebiyle konu yargıya 
taşınmıştır. Halen dava Danıştay’da devam etmektedir.
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15 Ağustos 2009 CUMARTESİ  Resmî Gazete  Sayı : 27320 

YÖNETMELİK

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden:

SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gerçek veya tüzel kişiler tarafından, yeraltı ve 
yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek amacıyla yapılacak her türlü su 
yapılarının inşası esnasında yatırımların hızlandırılması, taşkın, deprem gibi doğal felaketlerden 
sonra meydana gelebilecek ülke kaynaklarının israfının önlenmesi, çevre ile uyumlu uygulama 
projelerinin ve yapım aşamasındaki teknik denetimlerinin yapılması ve bu denetimi yapacak 
firmalara verilecek izin belgeleri ile çalıştıracakları yetkili elemanların niteliklerine ilişkin usul 
ve esasları belirlemektir.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: DSİ’nin bağlı olduğu Bakanlığı,
b) Denetçi mühendis: Denetim mühendisini,
c) DSİ: Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünü,
ç) EPDK: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu, 
d) Kilit personel: Su yapılarının projelerinin etüd, planlama, teknik araştırma, proje 

yapımı, kontrolü, tasdiki ve denetim faaliyetlerinin herhangi birinde en az 10 yıl çalışmış, 
mesleki faaliyetleriyle ilgili suçlardan ve 5 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde 
belirtilen suçlardan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan İnşaat mühendisi ile aynı 
görevlerde aynı süre çalışmış makine, elektrik (elektronik, elektrik-elektronik), jeoloji, ha-
rita ve çevre mühendislerinden herhangi birini,

e) Kontrol elemanı: Şantiye sahasında denetçi mühendislerin sevk ve idaresi altında su yapı-
larının inşaatını kontrol eden mühendisi,

f) Proje müellifi: Proje yapımı hizmetlerini iştigal konusu seçmiş, su yapıları projelerini ha-
zırlayan gerçek veya tüzel kişiyi,

g) Su yapıları: Yeraltı ve yerüstü sularından faydalanmak ve bunların zararlarını önlemek 
amacıyla yapılacak yapılar ile bunların tamamlayıcı tesislerini,

ğ) Su yapıları denetim komisyonu (SYDK): DSİ bünyesinde oluşturulan yetkili denetim ko-
misyonunu,
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h) Tüzel kişi: Su yapıları yapmak üzere görevlendirilmiş, yetkilendirilmiş ve izin verilmiş 
merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler-
den oluşan genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş ve 20/2/2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası 
Kanunu kapsamında EPDK’dan lisans almış elektrik üretim şirketlerini ve diğer şirketleri, 

ı) Yardımcı kontrol elemanı: Kontrol elemanının sevk ve idaresi altında görev yapan tekniker 
ve teknisyenleri,

i) Yetkili denetim firması: Su yapılarının proje onayı, inşaat, elektrik ve elektromekanik tesis-
lerin yapım ve montajının denetim hizmetleri için DSİ tarafından yetkilendirilen ve 6762 sayılı 
Türk Ticaret Kanununa göre sermaye şirketi olarak kurulmuş şirketler ile gerçek kişileri,

j) Yetkili denetim firması izin belgesi: DSİ tarafından yetkili denetim firmasına verilen izin 
belgesini, 

k) Yüklenici: Su yapılarının yapımını üstlenen gerçek veya tüzel kişiyi,

ifade eder.

30 Haziran 2009 SALI  Resmî Gazete  Sayı : 27274 

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ HAVZALARDA ÖZEL HÜKÜM BE-
LİRLEME ÇALIŞMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR TEBLİĞİ

BÖLÜM I
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin 16 ncı maddesi hükmü çerçevesinde, havza-
nın fiziki ve teknik özelliklerinin bilimsel çalışmalar ile değerlendirilmesi, koruma alanları ve 
koruma esaslarının belirlenmesine yönelik yapılacak olan çalışmayı ve bu çalışmaya ilişkin usul 
ve esasları düzenlemektir.

Özel Hüküm Belirleme Çalışması İçin Ön Koşullar

MADDE 4 – (1) Özel hüküm belirleme çalışması içme ve kullanma suyu temin maksadıyla 
kullanılan veya kullanılması planlanan her havza için yapılması gerekmekle birlikte;
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a) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinin 16 ila 20 nci maddelerinde belirtilen hukuki ve 
teknik esaslar uygulanmasına rağmen, içme ve kullanma suyu temin edilen kıtaiçi yüzeysel su 
kaynaklarının havzalarındaki mevcut su kalitesinin, 20/11/2005 tarihli ve 25999 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanan İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların 
Kalitesine Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde olumsuz yönde değiştiği,

b) Havzadaki mevcut kullanımlar sonucunda, İçmesuyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi 
Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik hükümlerine göre rezervuardaki su kali-
tesinin, içme ve kullanma suyu teminine uygun olmadığı halde, havzada içme ve kullanma suyu 
temin edilmesinin zorunlu olduğu,

c) Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerince Bakanlık ona-
yı alınarak çıkartılan ve uygulanan Havza Koruma Yönetmelikleri hükümlerinin yetersiz kaldığı, 
taleplere cevap veremediği, uygulama kabiliyetinin bulunmadığı veya ilgili hükümler uygulan-
dığı halde rezervuardaki mevcut su kalitesinin olumsuz yönde değiştiği,

ç) Havzanın hidrojeolojik, jeolojik, topografik, zemin, bitki örtüsü gibi özelliklerinin 
maksimum su kotu çizgisine eş uzaklık eğrileri boyunca da değişiklik göstermesi sebebiyle 
koruma alanlarının sadece kıyı kenar çizgisine uzaklık esas alınarak belirlenmesinin doğru 
olmadığı durumlar ile havzadaki mevcut yapılaşmanın gerektirdiği,

d) Oluşan atıksuların teknik ve ekonomik olarak havza dışına çıkarılmasının mümkün ol-
madığı ve/veya geri dönüşümlü olarak kullanılamadığı durumlarda, bu çalışma öncelikli olarak 
yapılır.

MADDE 6 – (1) Havzada mevcut durumun tespiti amacıyla, ilgili kurumların havzada-
ki daha önce yapmış oldukları araştırma inceleme ve analiz sonuçları derlenerek çalışma-
ya entegre edilecek ve toprak sınıfı, kalitesi, ürün deseni, jeolojik, hidrojeolojik, hidrolojik 
ve jeomorfolojik yapı, eğim ve yükseklik, orman alanları, turizm alanları, özel yasalarla 
tanımlanmış ve sınırlanmış tüm alanlar, yerleşim alanları, sanayi bölgeleri ve serbest böl-
geler, katı atık depolama alanları ile ilgili yapılacak çalışmalar Bakanlıkça belirlenmiş olan 
katı atık yönetim planına entegre edilecek, endüstri ve konut gelişme alanı, sulak alanlar, 
nüfus yoğunluğu ve idari sınırlar, arazi kullanımı ve altyapı gibi fiziksel özellikleri gösteren 
uygun ölçekli haritalardan bir sentez haritası oluşturmak sureti ile “mevcut durum hari-
tası” yapılacaktır. 

(2) Havzadaki mevcut yerleşimler, sosyoekonomik ve sosyokültürel yapılar ve nüfus yapısı 
belirlenecektir.

(3) Havzanın hidrolojik ve hidrojeolojik su bütçesi, limnolojik özellikleri,  akarsu ve 
diğer su kaynaklarının kirlilik durumu, rezervuarın yenilenme süresi, rezervuarın geomet-
risi, taban yapısı, su kalitesini etkileyen noktasal ve yayılı kirlilik kaynakları belirlenerek 
“mevcut kirlilik haritası” oluşturulacaktır. Hesaplanan kirlilik yüklerinin su kalitesine et-
kisi uygun ve denenmiş bir matematik model yardımıyla belirlenecek ve “kirlilik haritala-
rı” oluşturulacaktır. 
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(4) Bakanlığın 2008/7 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemi Genelgesi kapsamında, hazırlanacak veya 
kullanılacak konumsal ya da konumsal olmayan verilerin tümü ve yönetim planında karar kat-
manları için standart hale getirilmiş olan veri sözlüğü, katman yapısı ve veritabanı kullanılacaktır. 
Elde edilecek verilerin, Bakanlıkta bulunan merkezi veritabanına entegrasyonu sağlanacaktır.

MADDE 20 – (1) Özel hüküm belirleme çalışması yapacak kurum/kuruluş veya işlet-
melerin; kamu veya özel sektörde, su kirliliğinin önlenmesi ve su kaynaklarının korunma-
sına yönelik olarak havza yönetim planı, su kalite yönetimi master planı ve benzer konu-
larda projeler yapmış olması ve iş bitirme belgelerine sahip olması gerekmektedir. Ayrıca, 
bu çalışmalarda, en az on yıl iş tecrübesine sahip çevre mühendisinin koordinatörlüğünde, 
işin gerektirdiği jeoloji mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, harita mühendisliği, şehir 
bölge planlama ve hidrobiyoloji meslek mensuplarından yeterli sayı ve nitelikte eleman 
bulundurulur.

EK - 1

BAŞLANGIÇ RAPORU

I. HAVZANIN TANIMI

I.1. Genel Özellikleri
I.1.1. Havzanın Konumu ve Sınırları
a-Havza sınırları (sınır koordinatlarının verilmesi), idari sınırlar, yerleşimler, maksimum su 

kotuna göre rezervuar alanı sınırları, rezervuarı besleyen önemli dereler vb. alanların harita üze-
rinde gösterilmesi, (1/25 000 ölçekli Topoğrafik harita)

I.1.2. Yerleşimler ve Nüfus
a-Havzadaki yerleşimlerin en son nüfus sayımı bilgilerinin derlenmesi
b-Mutlak, kısa ve orta mesafeli koruma alanındaki mevcut yerleşimler için yerleşik alan sınır 

koordinatlarının belirlenmesi, 
I.1.3. Altyapı, Ulaşım ve Planlar
a-Havzadaki yerleşimlerin mevcut altyapı (kanalizasyon, su, fosseptik) durumlarının belir-

lenmesi
b-Havzadaki ulaşım altyapısının belirlenmesi,
c-Havzadaki mevcut imar durumunun belirlenmesi,
d-Havzada yapılmakta olan ve yapılması düşünülen planların belirlenmesi,
I.2 Havzada Arazi Kullanımı ve Sosyo-Ekonomık Özellikler
I.2.1. Havzadaki Arazi Kullanımları
a-Havzadaki yerleşim, tarım, sanayi, orman, mera, rekreatif vb. kullanım biçimlerinin ince-

lenmesi, sosyal ve ekonomik yönden değerlendirilmesi,
I.2.2. Sosyo-Ekonomik Yapı
a- Havzanın sosyo- ekonomik özelliklerinin incelenmesi
I.2.3. Havzadaki Korunan Alanlar
a-Havzada ulusal ve uluslararası mevzuatla koruma altına alınmış alanların belirlenmesi,
b-Koruma statüsü bulunan alanlar dışında korunması gereken alanların önerilmesi, 
I.3. Havzanın Fiziksel Karakterizasyonu
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I.3.1. İklim
a- Havza bazında uzun dönemli meteorolojik veriler elde edilerek, yağış, sıcaklık, bu-

harlaşma, rüzgar gibi iklimsel elemanların incelenmesi,
I.3.2. Jeoloji  
a-Havzanın jeolojik yapısının incelenmesi, ( Jeolojik Harita, 1/25 000)
b-Mutlak, Kısa ve Orta mesafeli koruma alanlarındaki geçirgenliği yüksek olan jeolo-

jik birimlerin belirlenmesi,
I.3.3. Topoğrafya
a-Havzanın topoğrafik yapısının incelenmesi,
b-Erozyona hassas bölgelerin tespit edilerek 1/25.000 ölçekli haritalar üzerinde göste-

rilmesi
c-Erozyona açık alanlarda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi,
I.3.4. Hidrojeoloji
a-Havzadaki önemli kaynak, membaa ve pınarların koordinatlarının tespit edilmesi, 
b-Havzada yeraltı suyu potansiyeli, akifer sınırları, kapasitesi, akifer üzerindeki jeo-

lojik birim ve yıllık güvenli çekilebilir su miktarının belirlenmesi, (Hidrojeoloji Haritası 
1/25000)

c-Havzada ruhsatlı kuyular ve kullanım amaçlarının belirlenmesi,
d-Yeraltısuyu (akım yönü) hareketlerinin incelenerek, bağlantılı olduğu yüzeysel su 

kaynakları (gölle, dere) ve etkileşimlerinin ortaya konulması,
I.3.5. Hidroloji
a-Havzadaki derelerin akım debilerinin belirlenmesi,
b-Rezervuarın drenaj alanı, ortalama özgül debi, yüzey alanı, ortalama derinliği, mak-

simum su kotu ve benzeri özelliklerinin belirlenmesi,
c-Rezervuarın su bütçesinin yapılması,  rezervuarın beslenim (yeraltı suyu, yüzeysel 

akış, dereler v.b ile) ve boşalım ( sulama, içme ve kullanma, buharlaşma v.s ile) miktarla-
rının belirlenmesi,

d-Kullanım alanları için ayrılan su miktarının belirlenmesi,
d.1.İçme ve kullanma
d.2.Sulama
d.3.Elektrik üretimi
d.4.Sanayi
e-Planlanan su kullanım miktarlarının belirlenmesi,
e.1.İçme ve kullanma
e.2.Sulama
e.3.Elektrik üretimi
e.4. Sanayi 
I.3.6.Toprak Özellikleri 
a-Havzadaki toprak sınıflarının belirlenmesi
b-Havzadaki tarım alanlarında bitki ürün deseninin belirlenmesi,
I.4. Havzanın Biyolojik Yapısı
a- Havza ve rezervuarda mevcut flora ve faunanın tespit edilmesi, 
II. MEVCUT DURUM HARİTASI
a-Topoğrafik Harita
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b-Arazi Varlığı Haritası
c-Jeoloji Haritası
d-Hidrojeoloji Haritası
e-Havzadaki;
-Erozyona hassas alanlar
-Yaban hayatı ve yaşama ortamları
-Sulak alan kapsamındaki alanlar (bataklık, sazlık alanlar)
-Tarım alanları
-Orman alanları
-Rekreatif alanlar
-Turizm alanları
-Askeri alanlar
-Yerleşim alanları, konut gelişmesi ve idari sınırlar
-Altyapı, karayolları, demiryolları, havaalanı
-Sanayi alanları, 
-Maden ve Tabii Malzeme ocakları
-Katı atık deponi alanları
-Özel yasalarla tanımlanmış ve sınırlanmış tüm alanları(Sit alanları, milli parklar, özel 

çevre koruma alanları vb.)
-Akiferler, kaynaklar (pınar, memba, göze), kuyular, yeraltı suyu akım yönü,  dereler, 

numune alma noktaları, maksimum su kotuna göre rezervuar alanı,
-Rezervuarın mutlak ve kısa mesafeli koruma alanlarındaki geçirgenliği yüksek olan 

jeolojik birimler,  
(a), (b), (c), (d) şıklarında belirtilen haritalardan yararlanarak yukarıda belirlenen ve-

riler ve gerekli görülen diğer hususlar ile 1/25 000 ölçekli bir sentez haritası oluşturmak 
suretiyle “Mevcut Durum ”un ortaya çıkarılması, (haritaların lejantı, ölçeği, koordinatları 
ve kaynağının verilmesi)

18 Aralık 2009 CUMA  Resmî Gazete  Sayı : 27436 

TEBLİĞ

Çevre ve Orman Bakanlığından:

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çev-
resel Etki Değerlendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlayacak kurum/kuruluşlara 
yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 
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Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,
b) ÇED: Çevresel Etki Değerlendirmesini,
c) ÇED Başvuru Dosyası: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin EK-III’ ünde yer 

alan Genel Format esas alınarak hazırlanan dosyayı,
ç) Daire Başkanlığı: Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Plan İzleme-Kontrol Dairesi 

Başkanlığı’nı,
d) Genel Müdürlük: Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğünü,
e) İDK: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu inceleme değerlendirme komisyonunu,
f) Komisyon: Yeterlik belgesi ile ilgili başvuruları incelemek, yeterlik belgesi verilip veril-

meyeceğine karar vermek, yeterlik belgelerini vize etmek veya iptal etmek veya askıya almak 
üzere Genel Müdürlükçe oluşturulacak komisyonu,

g) PTD: Seçme Eleme Kriterlerine tabi projelere Çevresel Etki Değerlendirmesi uygulanma-
sının gerekli olup olmadığının belirlenmesi amacıyla hazırlanan dosyayı,

ğ) Rapor: Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporunu,
h) Yeterlik belgesi: Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası, Çevresel Etki Değer-

lendirmesi Raporu ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlamak için gerekli şartları taşıyan kurum/ku-
ruluşlara Bakanlıkça verilen belgeyi,

ı) Proje sahibi: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine tabi bir projenin her aşamada 
yürütülmesini üstlenen gerçek ya da tüzel kişiyi,

ifade eder.

Yeterlik belgesi başvurularında aranacak şartlar

MADDE 5 – (1) Yeterlik belgesi almak isteyen kurum/kuruluşların aşağıdaki şartları sağla-
maları zorunludur:

a) Kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili en az üç yıl çalışmış, üç adet Raporun hazırlan-
masında yer almış veya üç adet Raporun İDK’ sında görev almış veya üç adet Rapora ait faali-
yetin izleme kontrolünde bulunmuş veya on beş adet PTD hazırlanmasında yer almış bir çevre 
mühendisini sürekli olarak istihdam etmeleri,

b) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan meslek grubu haricinde, aşağıda 
belirtilen meslek gruplarının en az birinden lisans düzeyinde mezun olmuş ve kamu veya özel 
sektörde mesleği ile ilgili en az üç yıl çalışmış ve üç adet Raporun hazırlanmasında yer almış 
veya üç adet Raporun İDK’ sında görev almış veya üç adet Rapora ait faaliyetin izleme kontro-
lünde bulunmuş veya on beş adet PTD hazırlanmasında yer almış farklı meslek grubundan iki 
personeli sürekli olarak istihdam etmeleri;

1) Mühendislik veya mimarlık fakülteleri mezunları,

2) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okul veya fen-edebiyat fakültelerinin; fizik, 
kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidro-
jeoloji, zooloji lisans veya mühendislik mezunları,
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3) Fakülte, akademi veya dört yıllık yüksek okulların; arkeoloji, veteriner hekim, kamu yö-
netimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, 
hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji bölümleri mezunları.

c) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerine göre görevlendirilen personel haricin-
de, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meslek dallarından; kamu veya özel sektörde mesleği ile ilgili 
en az beş yıl çalışmış ve en az on adet ÇED Olumlu/Olumsuz Kararının onayında görev almış 
veya en az beş adet Raporun hazırlanmasında yer almış veya en az beş adet Raporun İDK’ sında 
görev almış veya en az beş adet Rapora ait faaliyetin izleme kontrolünde bulunmuş bir personeli 
Rapor koordinatörü olarak ÇED sürecinde görevlendirmeleri, 

ç) Kurum/kuruluşlar, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen per-
sonelin haricinde, bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde adı geçen meslek grupla-
rından, fazla personeli mesleki tecrübelerine bakılmaksızın sürekli istihdam edebilir. Söz konusu 
personel bu Tebliğin Ek-1’inde örneği verilen puanlamaya dâhil edilir. Bu personel bu maddenin 
birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bendinde belirtilen personel ile birlikte ÇED Başvuru Dosyasına 
veya Rapora veya PTD’ ye imza atabilir.

(2) Kurum/kuruluşlar istedikleri takdirde; yeterlik belgesi başvurusu sırasında veya belge-
lerini aldıktan sonra, bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen şartları 
belgelemek ve Bakanlığa bildirmek kaydı ile birden fazla personel görevlendirebilirler.

(3) Bu madde kapsamında görevlendirilen tüm personel, bu Tebliğ kapsamında yeterlik bel-
gesi alan diğer kurum/kuruluşlarda görev alamazlar.

(4) Bu maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri kapsamında görevlendirilen tüm 
personel, herhangi bir kurum/kuruluşta görev alamazlar.

16 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete  Sayı : 27434 

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt düzeyinde kamu kurum ve kuruluşları ve/
veya özel sektör tarafından tesis edilecek elektrik tesislerinin ulusal iletim, dağıtım şebekelerine 
uyumlu olarak bağlanmasını, can ve mal emniyetinin sağlanmasını amaçlayarak elektrik tesis-



234

22. Dönem Çalışma Raporu 2008 - 2010

lerine ait projelerin, ilgili standart, mevzuat ve norma uygun yapılmasını/yaptırılmasını temin 
etmektir.

Genel hükümler

MADDE 5 – (1) Tüm projeler Türkçe olarak hazırlanır. Ancak gerektiği hallerde Türkçe ter-
cümeleri ile birlikte yabancı dilde doküman, bilgi ilave edilir. İhtilaf durumunda Türkçe metinler 
geçerlidir.

(2) Üretim, iletim, dağıtım, tüketim, tip proje ve benzeri elektrik tesislerine ilişkin olarak 
hazırlanan gerekçe raporu, ön proje, kesin/kati proje, uygulama, tadilat, son durum/yapıldı pro-
jeleri; projeyi hazırlayan elektrik, elektrik-elektronik, makine, inşaat ve diğer meslek dalındaki 
mühendisler tarafından tüm proje nüshalarındaki açıklama yazıları, keşif özetleri, raporlar, şe-
malar, resimler, planlar ve hesaplar imzalanır.

(3) Elektrik tesislerine ait projeleri tanzim ve imza eden mühendisler meslek branşı esas 
olmak üzere;

a) Kamuda görev yapan mühendislerde; çalıştıkları kuruma ait projeyi, kamuda elektrik, 
elektrik-elektronik, makine, inşaat ve diğer meslek branşlarında mühendis olarak çalıştıklarını 
belgeleyen resmi yazı proje dosyasına ilave edilerek tanzim ve imza edilir.

b) Bir mühendislik ve/veya müteahhitlik firmasında ve/veya şirketinde mühendis olarak gö-
rev yapan mühendislerde; üçüncü şahsa ait projeyi, ticaret odasından alınmış, o işle iştigal etti-
ğini gösteren ticaret belgesini, diploma suretini, vergi levhası ile o şirkette branşında mühendis 
olarak çalıştığını belgeleyen şirketin başlıklı yazısı proje dosyasına ilave edilerek tanzim ve imza 
edilir.

c) Serbest olarak çalışan mühendislerde; üçüncü şahsa ait projeyi, branşlarına ait serbest 
olarak çalıştıklarını gösterir meslek odalarından alınmış SMM/serbest müşavir mühendislik bel-
geleri proje dosyasına ilave edilerek tanzim ve imza edilir.

ç) Bir şirkette görevli olarak çalışan mühendislerde; sadece diploma sureti ile o şirkette bran-
şında mühendis olarak çalıştığını belgeleyen şirketin başlıklı yazısı proje dosyasına ilave edile-
rek tanzim ve imza edilir.

(4) Projeyi düzenleyen ve imzalayan mühendisler hazırladıkları projeyi, 30/11/2000 tarihli 
ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 
21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Toprakla-
malar Yönetmeliği, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gürültü Yö-
netmeliği, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği Kontrolü 
Yönetmeliği, 7/3/2008 tarihli ve 26809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmî Gazete’de 
yayımlanan Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği esaslarına uygun olarak 
yaparlar.

(5) Projeler yerinde yapılan incelemeye göre hazırlanır. Hazırlanan projeler meslek dalına 
göre elektrik projeleri elektrik/elektrik-elektronik mühendisi, makine projeleri makine mühendi-
si, inşaat projeleri inşaat mühendisi ve/veya yüksek mühendisleri ile diğer ilgili branş mühendis-
leri tarafından tanzim edilir ve imzalanır.
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(6) Topoğrafik bilgileri ve haritaları harita mühendisi, jeoloji raporu jeoloji mühendisi, 
su şartlandırma ve arıtmasına yönelik seçim, hesap, raporlar kimya mühendisi, ile meslek 
branşlarına göre ilgili mühendisler tarafından imzalanır.

(7) Projeleri tanzim ve imza eden mühendislerin yetki sınırına ilişkin olarak;

a) Gücü 5 MW üzerinde olan elektrik üretim santral projelerini tanzim ve imza eden branş 
mühendislerinin kamu veya özel sektörde; santral inşaatında, baraj, regülatör ve hidroelektrik 
santral dizaynında proje çiziminde, proje onayında, geçici veya kesin kabul işlemlerinde toplam 
en az 8 yıl tecrübeli olması şarttır veya toplamda kurulu gücü 1000 MW üzerinde bu işlemlerde 
çalıştığını belgeleyenler için 5 yıl tecrübeli olması şarttır. Gücü 5 MW’ın altında ise bu sure en 
az 6 yıl veya 500 MW için 3 yıldır.

b) 154 kV’luk enerji nakil hatları ile tip projeleri tanzim ve imza etmek için kamu veya özel 
sektörde branşında ve konusunda en az 8 yıl görev yaptıklarını belgelemeleri şarttır. 36 kV ka-
demesi ve altındaki enerji nakil hatları ve şehir şebekeleri projesini tanzim ve imza etmek için 
ise bu süre en az 5 yıldır.

c) Yukarıda belirtilen hususlar dışında kalan projeleri tanzim ve imza etmek için sadece 3 yıl 
branş mühendisi olmak yeterlidir.

(8) Proje dosyaları Bakanlığa, dilekçesi noter onaylı imza sirküleri ile birlikte tesis sahibi 
tarafından verilir. Ancak noter onaylı vekâletname ile vekil tarafından da noter onaylı imza sir-
küleri ile birlikte verilebilir. Dilekçe ekinde verilecek elektrik, mekanik ve inşaat proje takımları 
ayrı ayrı zımbalı dosyalar içerisinde klasörlere konulur. Proje dosyaları kurumlara görüşe giden 
projeler için beşer takım, gitmeyen projeler için üçer takım halinde elektronik ortamda kopyaları 
ile birlikte sunulur.

(9) Proje dosyası içerisinde bulunan paftalar ölçekli olarak verilir. A4 ebadında dosyaya ge-
lecek deliklerin kapanmaması için A2, A1, A0 ve daha büyük ebattaki kağıtlarda sağ tarafından 
190 mm genişliğinde katlar yapılır, 20 mm’lik kısım dosyaya takılmak için kullanılır. A4 başlık 
kısmı iki bölüme ayrılır, alt bölümde şirket adı, pafta adı, çizen, kontrol, ölçek, yüklenici adı, 
yatırımcı, imalatçı ve diğer bilgiler yazılır üst bölüm ise kontrol ve onay için ayrılır. 

(10) Proje dosyası içerisinde bulunan paftalar, hesaplar ve teknik doneler ile açıklamalar 
Türkçe olarak verilir. Ayrıca orijinal veri sayfaları gerekli hallerde verilir.

(11) Proje onay için inceleme aşamasında ortaya çıkacak hususlar doğrultusunda istenen bil-
gi, belge, kaynak, doküman, standart ve projeler de proje müellifi tarafından verilir.

(12) Bu Yönetmelikte; proje dosyasında olması gerekenlerden bilgi edinme amacıyla talep 
edilenlerden bazıları istenmeyebilir.

(13) Proje onayı Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişilikler ta-
rafından yapılır.

(14) Projeler makina, elektrik/elektrik-elektronik, inşaat mühendisleri ve gerekli hallerde di-
ğer branş mühendisleri tarafından müştereken incelenip, inceleyenler ile projeyi onaylayacak 
yetkili amir tarafından kaşeleri basılıp imzalanarak onaylanır.
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(15) Projeyi onaylayacak yetkili amirin makina, elektrik/elektrik-elektronik veya inşaat mü-
hendisi olması ve bu mühendislik dallarından birinde en az 8 yıl tecrübeli olması şarttır.

(16) Bu Yönetmeliğin yayımlanarak yürürlüğe girdiği tarihe kadar onaylanmış projeler ve 
bu Yönetmelik kapsamında onaylanacak projeler için projeyi inceleyen ve onaylayan mühen-
dislerin sorumluluğu onay tarihinden itibaren 2 yıl sonra sona erer, bundan sonra sorumluluk 
proje müellifi ile tesis sahibine aittir. Onaylanan projeler 3 yıl geçerli olup, üç yıl içerisinde tesis 
edilmediği taktirde projeler onaysız sayılır.

(17) EPDK tarafından lisans verilerek yapılacak üretim tesisleri için proje onayı, geçici ve 
kesin kabul işlerinin Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya tüzel kişilikler 
tarafından yapılacağı hususu verilecek lisanslarda belirtilir.

(18) Tüketim tesisleri, enerji iletim ve dağıtım tesisleri için sistem kullanım ve sistem bağlan-
tı anlaşmaları veya enerji müsaade yazısına, yazıyı veren ilgili kurum/kuruluş tarafından proje 
onayı, geçici ve kesin kabul işlerinin Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği kuruluş ve/veya 
tüzel kişilikler tarafından yapılacağı belirtilir.

(19) Üretim tesisleri için ön proje veya proje onayı yapılmadan tesisin inşasına başlanılmaz.

(20) Tüketim tesisleri için proje onayı yapılmadan tesisin inşasına başlanılmaz. Bu şartlar 
enerji iletim ve dağıtım tesisleri için sistem kullanım ve sistem bağlantı anlaşmaları veya enerji 
müsaade yazısına ilgili kurum/kuruluş tarafından işlenir.

(21) Rüzgar santralı lisanslarına EPDK tarafından her bir rüzgar kulesinin dikileceği koor-
dinat işlenir. Hidroelektrik santralleri için de maksimum su seviye kotu ile kuyruk suyu kotu 
lisansına işlenerek memba ve mansap sınırları belirtilir. Ayrıca batık çalışanlar metrajları ile 
belirtilir.

(22) Üretim ve tüketim tesislerinin geçici kabulünün yapılabilmesi için proje onayının yapıl-
ması şarttır.

(23) Proje onayı yapılırken üretim tesislerinde lisansta belirtilen kurulu gücün projede be-
lirtilen kurulu güce göre %3 daha küçük olması halinde proje onay işlemleri devam eder ancak 
geçici kabulden önce lisans tadili yapılır. Lisans tadili yapılmadığı takdirde proje onayı geçersiz 
sayılır. Kabul işlemleri yapılmaz.

(24) Bu Yönetmelikte belirtilen onaylanacak projeler için içerik listesine ilişkin Yönetmelik-
te herhangi bir değişiklik yapıldığı takdirde ayrıca Bakanlık internet sitesinde yayımlanır. 

(25) Güç yoğunluğu, şebekelerde yüklenme derecesi farklı hat bölümlerinde aynı zamanda 
çekilen yüklerin hesaplanmasında kullanılan bir katsayıdır. Bu katsayı çeşitli hesap yöntemleri 
ile bulunabilir. Şebekelerdeki bağlı güçler belli ise güç yoğunluğu kullanılmaz; bağlı güç, eşza-
manlılık katsayısı ile çarpılarak yük hesabı yapılır.
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23 Ocak 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete  Sayı : 27471

YÖNETMELİK

Çevre ve Orman Bakanlığından:

MADENCİLİK FAALİYETLERİ İLE BOZULAN ARAZİLERİN DOĞAYA 
YENİDEN KAZANDIRILMASI YÖNETMELİĞİ 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; madencilik faaliyetleri, malzeme ve toprak temini 
için arazide yapılan kazılar, dökümler ve doğaya bırakılan atıklarla bozulan doğal yapının yeni-
den kazanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Doğaya yeniden kazandırma çalışmalarına ilişkin esaslar

MADDE 7 – (1) Madencilik faaliyetleri esnasında ve sonucunda bozulan alanların doğaya 
yeniden kazandırılması amacıyla yapılacak çalışmalar için aşağıdaki esaslar uygulanır.

a) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları için hazırlanan veya bu amaçla seçilen projenin 
uygulanması sonucunda ortaya çıkacak yapının veya oluşan yeni alanın kullanımında, yerel ko-
şullara ve çevre koşullarına uyum sağlanır ve tüm canlılar için güvenli bir ortam oluşturulur.

b) Madencilik faaliyetleri esnasında ve sonucunda ortaya çıkan atıkların depolandığı alan-
larda; gerekli düzenleme yapılarak duraylılık sağlanır. Bu depolama alanlarında doğaya yeniden 
kazandırma çalışmaları, doğal ya da gerekli tıraşlama veya dolgu ile şekillendirilmiş ortam ve 
malzeme üzerinde yapılır.

c) Şev açıları, kademe/basamak boyutları uzun süreli duraylılık dikkate alınarak he-
saplanır. Bu hesaplamada topoğrafik şartlar ve yamacın kendini tutabilme özelliği ve iş-
letme tekniği dikkate alınır. Zorunlu olmadıkça bütün şev yüzeyleri, dayanma duvarı ile 
tutulmaksızın doğal hâli ile duraylı olacak şekilde düzenlenir.

ç) Mücavir alan sınırları içerisinde veya dışında yerleşim yeri olarak kullanabilecek veya 
günübirlik kullanıma açılması planlanan alanlarda yamaç ve şev duraylılığının açılandırma ile 
yapılması durumunda, şev açısı otuz dereceden büyük olamaz. Mücavir alan sınırları içerisinde 
veya dışında yerleşim yeri olarak kullanabilecek veya günü birlik kullanıma açılması planlanan 
alanlarda yamaç ve şev duraylılığının basamaklandırma ile yapılması durumunda, basamak yük-
sekliği en fazla üç metre, basamak genişliği ise en az beş metre olacak şekilde düzenlenir. Zemi-
nin kendi kendini tutabilme kabiliyeti olan sahalarda mücavir alan sınırları içinde veya dışında 
yamaç ve şev duraylılığı sağlamaya yönelik ilave işlemin yapılmasına gerek olmayan sahalarda 
güvenlikle ilgili önlemler alınarak saha terk edilir.  

d) Kesme, kamalama, çivileme yöntemiyle işletilen madenlerde şev ve yamaç duraylılığını 
sağlamak için ilave bir işlem yapılmaz, basamak ve şev açıları mevcut hâliyle bırakılır.
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e) Stoklama amacı ile kullanılan alanlarda sürekli ya da geçici olarak bulundurulan pasa 
veya cevherlerin tozlanmaları, su ve hava akımlarına bağlı olarak dağılmaları nedeniyle çevreyi 
etkilememeleri için işletmeci tarafından alınacak önlemler belirtilir.

f) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılan alanlarda yaptırılacak jeolojik etüt-
ler kapsamında topoğrafik eğim, yamaç yönelimleri, yüzeysel doğal drenaj ağı, obruklar, 
çığ yatakları gibi jeomorfolojik öğeler, hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler belirlenir ve 
bu veriler doğrultusunda faaliyet alanı çevresi yüzeyden akan veya yağışlar sonrasında ak-
ması olası su akışı açısından güvenli hâle getirilir. Yörenin en yoğun yağış koşullarında su 
yolları, çevre doğal drenaj sistemi yeterli olacak şekilde planlanır ve alan çevresindeki su 
toplama ve akma kanalları, özellikle insanların sürekli bulunacağı ortamın, doğal yüzeyin 
alt kotlarında kalacak şekilde projelendirildiği düzenlemelerde, çukur alanın su baskını-
na uğraması olasılığına karşı yeterli önlemler alınır. Proje alanına en yakın meteoroloji 
istasyonundan alınan meteorolojik veriler kullanılır. En yoğun yağış akışı, yöre için elde 
edilebilen maksimum yağış üzerinden hesaplanır. Özellikle çukur yapıda olduğu için doğal 
drenaj olanağı bulunmayan alanlarda insanlar tarafından kullanılması öngörülen tesisler-
de yeterli su toplama kanalı, havuz ve su tahliye sistemi kurularak atılan suyun ulaşacağı 
ana su gideri ile bağlantısının sürekli açık olması sağlanır.

g) Faaliyet sonrası arazi kullanımı kapsamında, süs ya da yüzme havuzu, gölet, balık çiftliği 
gibi tesislerin planlanması durumunda ilgili mevzuat esas alınır. Özellikle kil ve killi malzeme-
nin bulunduğu alanlarda göl yapımını öngören projelerde arazi oturma veya kaymalarına neden 
olmayacak gerekli teknik önlemler alınır. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün projelerinin 
bulunduğu yerlerde mezkur Genel Müdürlüğün görüşü alınır. 

ğ) Faaliyeti sona ermiş ve doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılmamış maden alan-
larının yeniden işletilmesi hâlinde, yapılacak olan doğaya yeniden kazandırma çalışmaları eski 
sahanın etkilenen kısımlarını da kapsar.  

h) Yüzeyden alt kotlara doğru daralarak gelişen çukur şeklindeki kazı alanlarının yeniden dü-
zenlenmesi ve yapısal duraylılığının sağlanmasında, oluşan çukurun şev duraylılığı kesin olarak 
sağlanmadıkça doğaya yeniden kazandırma çalışmaları ile ilgili diğer işlemlerden hiçbiri yapıla-
maz. Kayaçların türüne ve çukur derinliğine bağlı olarak ortaya çıkabilen taban yükselmesi veya 
yüzey oynamalarının saptanması durumunda, duraylılık kesin olarak sağlanıncaya kadar düzenli 
taban dolgusu yapılması veya hareketliliği önleyici başka bir önlem alınması zorunludur. Bu 
tür arazilerin düzenlenmesinde şev açıları ile kademe ve basamak boyutlandırmaları uygulanır 
değerlere göre yeniden ve yerinde belirlenir. 

ı) Yığınların üst tabakaları suyun yerçekimi ile drenajına imkân verecek eğime sahip ve aynı 
zamanda su erozyonuna karşı korunmayı sağlayıcı şekilde biçimlendirilir.

i) Tarımsal amaçlı kullanılacak alanlarda Tarım ve Köyişleri Bakanlığının görüşü doğrultu-
sunda gerekli düzenlemeler yapılır. 

j) Maden stok sahalarında yangına, kundaklamaya veya kendiliğinden yanmaya karşı tedbir 
alınır.

k) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları sırasında insan ve yaban hayatına zarar gelebile-
cek alanlarda sahanın tel örgü, duvar gibi uygun bir malzeme ile çevrilmesi ve ikaz levhalarının 
asılması zorunludur. 
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l) Doğaya yeniden kazandırma çalışmaları yapılan alanlarda, faaliyet ile ilgili kim tarafından 
hangi yıllarda ne işletildiği ve kim tarafından doğaya yeniden kazandırma çalışması yapıldığını 
gösteren tabela asılır.

EK-1

DOĞAYA YENİDEN KAZANDIRMA 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) Faaliyetten etkilenecek alanın belirlenmesi ve bu alan içindeki mevcut çevresel özel-
liklerin açıklanması

a) Ruhsat, işletme alanı veya işletme izin alanı koordinatları.
b) İşletme alanı veya işletme izin 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 harita (çevre arazi kullanımlarını da içerecektir).
ç) İşletme alanı veya işletme izin alanının ve doğaya yeniden kazandırılacak alanların, faali-

yet sonrası kullanımını gösterir;
1) 5 ha kadar için 1/5000 veya 1/1000 ölçekli topoğrafik harita,
2) 5-10 ha için 1/10000 ölçekli harita,
3) 10 ha’dan büyük alanlar için 1/25000 ölçekli topoğrafik haritalar.
d) Faaliyet alanının jeolojik durumu.
e) Hidrolojik ve hidrojeolojik özellikler.
f) İşletme sahasının örtü tabakası durumu.
g) İşletme sahasının toprak durumu.
ğ) İşletme sahasının flora, fauna ve lokal endemik türler.
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.
ı) Altyapı, sağlık, eğitim, nüfus, geçim gibi sosyo-ekonomik durum.
i) İşletme alanı ve yan kayacının olası asit maden drenajının belirlenmesi.
j) Mevcut alıcı ortamların kalitelerinin belirlenmesi
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PLANLAMAYA ESAS JEOLOJİK, JEOLOJİK-JEOTEKNİK VE MİKRO
BÖLGELEME GENELGESİ

T.C.
BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI

Afet İşleri Genel Müdürlüğü
Sayı     : B.09.0.AİŞ.0.00.00.00/ Kriz / 10337
Konu   : Plana Esas Jeolojik, Jeolojik- Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Genelgesi

GENELGE

2008

İlgi:     a) 31.05.1989 tarih ve 4343 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi.
b) 15.10.1999 tarih ve 2023 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi.
c) 04.04.2003 tarih ve 4256 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi.
d) 18.04.2007 gün ve 6450 sayılı Bakanlık Makamı Oluru
e) 02.08.2007 gün ve 13062 sayılı Afet İşleri Genel Müdürlüğü Genelgesi.

 Mevcut veya olası yerleşim alanlarında afet zararlarının azaltılması ve afete duyarlı plan-
lamanın etkin hale getirilmesi için İmar Mevzuatı‘nda tanımlı Ek-1‘de belirtilen planların ha-
zırlanmasından önce, plan ölçeğiyle uyumlu nitelikte, Jeolojik Etüt, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve 
Mikrobölgeleme Etüt Raporları‘nın hazırlanması ve sonuçlarının ilgili idarelerce plan kararları-
na yansıtılması gerekmektedir. 

Bakanlığımızca 29 Eylül - 01 Ekim 2004 tarihleri arasında düzenlenen Deprem Şurası ko-
misyon raporlarında, İmar Planlarına esas olarak hazırlanacak etüt raporlarına bir standart geti-
rilmesi ve ilgi (a) Genelgenin güncellenmesi gerekliliği vurgulanmıştır. 

Bakanlığımızca yürütülen yurtiçi - yurtdışı projelerden elde edilen sonuçlar doğrultusunda 
bir mevzuat çalışması yapılması talimatı ilgi (d) Makam Oluru ile verilmiştir.

Jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının onay işlemlerini düzenleyen ilgi (c) Genelge uyarınca 
Valiliklerince onaylanarak Afet İşleri Genel Müdürlüğü‘ne gönderilen yaklaşık 1.500 raporun 
incelenmesi ve Valiliklerden, rapor müelliflerinden ve diğer kurum-kuruluşlardan alınan sözlü 
ve yazılı başvuruların değerlendirilmesi sonucunda; söz konusu Genelgenin anlaşılmasında ve 
uygulanmasında bazı teknik ve idari problemlerin yaşandığı tespit edilmiştir.                                   

Bu çerçevede; farklı kurum, kuruluş ve tüzel kişilikler tarafından hazırlanan Plana Esas Je-
olojik Etüt, Jeolojik- Jeoteknik Etüt ve Mikrobölgeleme Raporları‘nın günümüzün şartlarına 
uygun hale getirilmesi, standartlarının geliştirilmesi ve yükseltilmesi, daha fazla teknik bilgi, 
yorum ve öneri içermesi amacıyla; ilgi (a), (c) ve (e) Genelgeler iptal edilmiş ve hazırlanacak 
Etüt Raporlarının esasları, formatları, ekleri ile Onay Makamları bu Genelgeyle yeniden belir-
lenmiştir.

Ülkemizin, jeolojik, jeomorfolojik, meteorolojik ve sismolojik özellikleri nedeniyle, yüksek 
derecede doğal afet  tehlike ve riski taşıdığı göz önüne alındığında ve 7269 sayılı Kanun gere-
ğince; afet zararlarının azaltılması ve afete duyarlı bir planlama yapılmasına esas olmak üzere, 
kamu kurum ve kuruluşları ile Mahalli İdarelerin Ek-1‘de belirtilen planlar ve bunlara ait ilave 
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ve/veya  revizyon çalışmalarında, söz konusu etütlerin bu genelge ekinde verilen formata uygun 
olarak hazırlatması, ayrıca 

- İlgi (b) Genelge öncesi mevcut yerlesim alanlarında imar planına esas etutleri varsa, bu 
genelge     ekinde verilen formata uygun olarak yenilemesi; yoksa hazırlatması; 

- İlgi (b) Genelge sonrası, hazırlanan ve revize edilen plana esas etütleri irdelemesi, gereki-
yorsa yenilemesi,

- İlgi (e) Genelge iptal edilmiş olup, kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisi arasındaki alanlar ve 
deniz tarafında projelendirilecek alanlara ilişkin etüt raporları ise genelge ekinde verilen ek-1 
tablonun “Uygulama İmar Planı” bölümünün tabii olduğu koşullara göre hazırlanması,

 gerekmektedir. 

1, 2, ve 3‘üncü Derece Deprem Bölgeleri ve nüfusu 30.000‘den fazla yerleşim alanların-
da imar planlarına esas jeolojik - jeoteknik etüt raporları ekinde sunulan yerleşime uygunluk 
haritalarının plan bütünlüğünü sağlaması, yerleşim alanının genelini kapsayacak şekilde afet 
tehlike ve riskini yansıtması, güvenli arazi kullanımı ve bölgeleme kararlarının alınabilmesi için, 
özellikle yüksek riskli yerleşim alanlarında uzun dönemli kullanılabilecek nitelikte afet tehlike 
ve risklerini içeren yerbilimsel verilerle planlamaya altlık teşkil etmek üzere, Ek-1‘de belirtilen 
planlar için Ek-2‘de verilen formata uygun mikrobölgeleme etüt raporları hazırlanacaktır.  

Kavram karmaşasını önlemek ve ifade birlikteliğini oluşturmak amacıyla, hazırlanacak etüt 
raporlarında Yerleşime Uygunluk Değerlendirilmelerinde, Jeoteknik Gerekli Alan (JEGA) teri-
mi yerine Ayrıntılı Jeoteknik Gerektiren Alan (AJE) terimi kullanılacaktır.   

Planlamaya esas olarak hazırlanacak Jeolojik, Jeolojik - Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt 
Raporları‘nın hazırlanması, inceleme ve onay işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşti-
rilecektir: 

Plan Kademelerine Göre Hazırlanacak Rapor Türleri ve Uyulacak Esaslar :

            Farklı tür ve ölçeklerdeki planlar için afet tehlikesi, mühendislik problemleri, nüfus 
kriterleri göz önünde tutularak hazırlanacak rapor türleri, bunlara ilişkin formatlar ve esaslar 
Ek-1 ve Ek-2 de verilmiştir.   

Afet İşleri Genel Müdürlüğü Tarafından Onaylanacak Raporlar:

• Ek-1‘de belirtilen “üst ölçekli” planlara esas olarak hazırlanacak raporlar, 
• Mikrobölgeleme Etüt Raporları, 
• Ek-1‘de belirtilen planlara esas olmak üzere hazırlanan raporların yerleşime uygunluk 

değerlendirmesinde Uygun Olmayan Alan (UOA) ve Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren 
Alan (AJE) içeren raporlar, 

• Onaylı etüt raporuna göre, Uygun Olmayan Alan (UOA), Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Ge-
rektiren Alan (AJE) ve Jeoteknik Etüt Gerekli Alan (JEGA) olarak belirlenmiş alanların 
yerleşime uygunluğunun yeniden değerlendirilmesi için hazırlanan raporlar. 

• İller Bankası Genel Müdürlüğü‘nce hazırlanan veya hazırlatılan raporların yerleşime 
uygunluk değerlendirmesinde Uygun Olmayan Alan (UOA) ve/veya Ayrıntılı Jeoteknik 
Gerektiren Alan (AJE) içeren raporlar.                                                                                             
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Valiliğince (Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü) Onaylanacak Raporlar:  

• Ek-1‘de belirtilen Planlara esas olmak üzere hazırlanan raporların yerleşime uygunluk 
değerlendirmesinde; Uygun Alan (UA) ve/veya Önlemli Alan (ÖA) içeren raporlar, 

• İller Bankası Genel Müdürlüğü‘nce hazırlanan veya hazırlatılan raporların yerleşime uy-
gunluk değerlendirmesinde Uygun Alan (UA) ve/veya Önlemli Alan (ÖA) içeren rapor-
lar.

Değerlendirme ve onay için Valiliğine verilen raporların saha ve büro incelenmesi netice-
sinde Valiliğin onama yetkisinde kalan ancak etüt kapsamında Afet İşleri Genel Müdürlüğü‘nün 
onama yetkisini ilgilendiren konularda  veya Valiliğince gerekli görülmesi halinde, bu raporlar 
incelenmek ve onaylanmak üzere Valiliğince üst yazı ekinde, Afet İşleri Genel Müdürlüğü‘ne 
gönderilecektir.

Valiliği tarafından onaylanan raporların bir sureti, Ulusal Afet Arşiv Sistemi‘ne eklenmesi 
amacıyla, onay işlemini takiben ekleri ile birlikte en geç 30 gün içerisinde Afet İşleri Genel 
Müdürlüğü‘ne gönderilecektir.                             

Valiliği tarafından onaylanan raporlar, Afet İşleri Genel Müdürlüğü arşivine eklenmeden 
önce, Genel Müdürlükçe yapılacak genel değerlendirme neticesinde, yukarıdaki maddelerde be-
lirtilen hususlara, formatlara uymayan ve teknik içerik bakımından yetersiz bulunan raporların 
onay işlemleri iptal edilerek, eksikliklerin giderilmesi Valiliğinden talep edilecektir.     

Proje müelliflerince (Üniversite ve kamu kurumlarınca hazırlananlar hariç) ilgili meslek oda-
larına ait sicil durum belgesi etüt raporları dosyasına eklenecektir.  

Plana Esas Jeolojik, Jeolojik- Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etüt Raporları‘na ilişkin işlemle-
rin bu Genelge doğrultusunda yürütülmesi, Genelge ve ekinde belirtilen esaslara titizlikle uyul-
ması, söz konusu raporların amacı dışında kullanılmaması ve bu Genelgenin ilgili tüm kurum ve 
kuruluşlara duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim. 

 

                                                                                                 Faruk Nafız ÖZAK
                                                                                                           Bakan

EKLER:
Ek-1 Plan Kademeleri-Rapor Türleri (1 sayfa)
Ek-2 Planlamaya Altlık Jeolojik, Jeolojik- Jeoteknik ve


