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YÖNETMELİK

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığından:

DİP TARAMA MALZEMESİNİN ÇEVRESEL YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, den�z ve kıyı alanları �le neh�r ağızlarında gerçekleşt�r�len d�p

tarama faal�yetler�n�n çevresel yönet�m�, bu faal�yetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemeler�n�n faydalı
kullanımı �le çevre ve �nsan sağlığına zarar vermeyecek şek�lde den�z ortamına boşaltılması veya bertarafına da�r usul
ve esasları bel�rlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, den�z ve kıyı alanları �le neh�r ağızlarının kıyı kenar ç�zg�s�n�n den�z

tarafında gerçekleşt�r�len d�p tarama faal�yetler� �le bu faal�yetler sonucunda ortaya çıkan tarama malzemeler�n�n
standartlarını, bu malzemeler�n boşaltılacağı den�z alanlarının kr�terler�n�, boşaltım yöntemler�n�, bertaraf ve faydalı
kullanım olanaklarını, alınması gereken �z�nler�, faal�yet�n den�z çevres�ne olan etk�ler�n�n �zlenmes�ne �l�şk�n
hususları ve İdareye yapılacak olan raporlamayı kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k, 9/8/1983 tar�hl� ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8 �nc� ve 9 uncu maddeler�

�le 10/7/2018 tar�hl� ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 508 �nc� maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığını,
b) Bent�k bölge: Kıyı şer�d�nden başlayarak en der�n çukura kadar olan tüm den�z d�b�n� �çeren bölgey�,
c) Bertaraf: D�p tarama malzemes�n�n, 2/4/2015 tar�hl� ve 29314 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık

Yönet�m� Yönetmel�ğ� ve 26/3/2010 tar�hl� ve 27533 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atıkların Düzenl�
Depolanmasına Da�r Yönetmel�k hükümler� doğrultusunda düzenl� depolanmasını,

ç) Boşaltım: D�p tarama malzemes�n�n den�z ortamına boşaltılmasını,
d) Boşaltım alanı: Bu Yönetmel�kte yer alan kr�terlere uygun olarak bel�rlenen, İdarece �z�n ver�len d�p tarama

malzemes�n�n boşaltılacağı den�z alanını,
e) D�p tarama: Herhang� b�r nedenle den�z ve kıyı tabanı �le neh�r ağızlarında gerçekleşt�r�len kazı faal�yet�n�,
f) D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planı: D�p tarama faal�yet� kapsamında ortaya çıkan malzemeler �le bu

malzemeler�n alınacağı, boşaltılacağı den�z alanlarının çevresel yönet�m�, bertaraf ve faydalı kullanımına �l�şk�n
hususları �çeren planı,

g) D�p tarama malzemes�: D�p tarama faal�yet� sonucunda ortaya çıkan malzemey�,
ğ) EC50: D�p tarama malzemes�n�n toks�k etk�ler�n�n bel�rlenmes� amacıyla, laboratuvar koşulları altında,

bel�rlenen organ�zmanın %50’s�n�n etk�lend�ğ� konsantrasyonu,
h) Ekoloj�k rapor: D�p tarama veya boşaltım alanının bent�k bölges�nde bulunan makro flora ve fauna tür

kompoz�syonlarının tesp�t ed�lerek b�yoloj�k çeş�tl�l�k �ndeksler� �le değerlend�r�ld�ğ� ve den�z çayırı g�b� özel
hab�tatların etk�lenme durumunun araştırıldığı, Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumunun veya
ün�vers�teler�n den�z b�l�mler� konusunda uzman b�r�mler�nce hazırlanan raporu,

ı) Ekotoks�koloj�k anal�z: Den�ze boşaltımı planlanan d�p tarama malzemes�n�n den�z canlıları üzer�ndek�
toks�k etk�ler�n�n detaylı olarak araştırılması amacıyla Bakanlıkça bel�rlenen usul ve esaslara göre yapılacak olan
anal�zler�,

�) Faydalı kullanım: D�p tarama malzemes�n�n �nşaat, karayolu, peyzaj, rekreasyonel alanlarının �y�leşt�r�lmes�,
sah�l�n beslenmes�, ömrünü tamamlamış taş/maden ocaklarının rehab�l�tasyonu g�b� faydalı amaçlar �ç�n kullanımı,

j) İdare: 50.000 m3 ve üzer�nde olan d�p tarama faal�yetler� �ç�n Bakanlığı, 50.000 m3’ün altında olan d�p
tarama faal�yetler� �ç�n �se taramanın gerçekleşt�r�leceğ� �lde bulunan �l müdürlükler�n�,

k) İl müdürlüğü: Çevre ve şeh�rc�l�k �l müdürlükler�n�,
l) Ön �şlem: Ayırma �şlem� dâh�l olmak üzere d�p tarama malzemes�n�n hacm�n� veya tehl�kel�l�k özell�ğ�n�

azaltmak, yönet�m�n� kolaylaştırmak veya faydalı kullanım olanaklarını arttırmak amacıyla d�p tarama malzemes�ne
uygulanan ısıl, f�z�ksel, k�myasal veya b�yoloj�k �şlemlerden b�r veya b�rkaçını,

m) Tarama yetk� belges�: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenen, tarama faal�yet� yapab�lme
yetk�s�ne sah�p olunduğunu gösteren belgey�,

�fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Genel Esaslar

Genel esaslar
MADDE 5 – (1) Den�z ve kıyı suları �le neh�r ağızlarının korunması ve k�rlenmes�n�n önlenmes� amacıyla

tarama ve boşaltım alanlarında her türlü tedb�r�n alınması esastır.
(2) D�p tarama malzemes�n�n boşaltımı sonucunda oluşab�lecek bulanıklık ve bent�k bölgedek� b�r�k�m�n den�z

suyunda ve den�z d�b�nde ortaya çıkab�lecek olumsuz çevresel etk�ler�n�n kontrolü amacıyla boşaltım faal�yetler�n�n
uygun den�z alanlarında gerçekleşt�r�lmes� esastır.

(3) D�p tarama faal�yetler� sonucunda ortaya çıkan malzemen�n kullanılmasında öncel�kle karada faydalı
kullanım yöntemler�n�n değerlend�r�lmes� esastır.

(4) D�p tarama faal�yet� sonucunda ortaya çıkan ve boşaltım kr�terler�ne uygun olmayan malzeme Çevre
Kanununun 8 �nc� maddes� gereğ�nce den�ze boşaltılamaz.

(5) D�p tarama malzemes�n�n bu Yönetmel�kle bel�rlenen kr�terlere uygun olmayan den�z alanlarına
boşaltılması yasaktır.

(6) D�p tarama malzemes�n�n; özel çevre koruma bölgeler�ne, d�ğer koruma statüsü bulunan b�yoloj�k
çeş�tl�l�ğ�n zeng�n olduğu yaşam alanlarına, doğal, kentsel, tar�h� ve arkeoloj�k s�t alanlarına, dalışa yasak alanlara,
taşınmaz kültür varlıklarının koruma alanlarına ve atıksu deşarj hatları �le boru hatlarının bulunduğu den�z alanlarına
boşaltılması yasaktır.

(7) Boşaltım faal�yet�n�n den�z çevres�ne olan etk�ler�n�n tesp�t ed�lmes� amacıyla boşaltım alanında �zleme
çalışmalarının yapılması esastır.

(8) D�p tarama ve boşaltım faal�yetler�nde b�yoloj�k çeş�tl�l�ğe zarar ver�lmemes� esastır.



(9) D�p tarama ve boşaltım faal�yet�nden önce, faal�yet�n çevresel açıdan uygunluğunun değerlend�r�lmes�
amacıyla Ek-2’de yer alan D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planının hazırlanması esastır.

(10) D�p tarama ve boşaltım faal�yetler� sırasında meydana geleb�lecek k�rl�l�ğ�n önlenmes� veya azaltılması
amacıyla 9/8/2016 tar�hl� ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Den�z ve İçsular Tarama Yönetmel�ğ�
kapsamındak� gerekl� ön �zn�n alınması ve Tarama Yetk� Belges�nde yer alan ek�pmanın, uygun teknoloj�n�n ve
metodun kullanılması esastır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
D�p Tarama ve Boşaltım Faal�yetler�n�n Yönet�m�

D�p tarama malzemes�n�n özell�kler�
MADDE 6 – (1) D�p tarama faal�yet�ne başlamadan önce taranacak malzemen�n k�rl�l�k durumunun

bel�rlenmes� amacıyla tarama yapılacak olan alanı tems�l edecek şek�lde en az Ek-1’de yer alan Tablo 1’de bel�rt�len
sayıda sed�man numuneler� alınır. Alınan bu numuneler�n Ek-1’de yer alan Tablo 2’de bel�rt�len parametreler
çerçeves�nde anal�zler� yapılır.

(2) D�p tarama malzemes�n�n f�z�ksel kompoz�syonunun bel�rlenmes� amacıyla en az Ek-1’de yer alan Tablo
1’de bel�rt�len sayıda alınan sed�man numuneler�n�n çakıl, kum, s�lt ve k�l oranları bel�rlen�r.

(3) İdare, d�p tarama yapılacak olan alanın n�tel�ğ�, mevcut su kal�tes�, kullanım durumu ve d�p tarama
malzemes�n�n karakter�n� d�kkate alarak numune alma der�nl�ğ� ve sayısında değ�ş�kl�k yapab�l�r, Ek-1’de yer alan
Tablo 2’de bel�rt�len parametreler�n anal�zler� dışında farklı anal�zler�n yapılmasını faal�yet sah�b�nden �steyeb�l�r.

D�p tarama faal�yet�
MADDE 7 – (1) D�p tarama yapılacak olan alanın, faal�yet önces�nde bat�metr�k ölçümler� yapılıp en az

1/1000 ölçekl� bat�metr� har�tası hazırlanarak İdareye sunulur.
(2) D�p tarama yapılacak olan alanın faal�yet önces�nde oluşturulan bat�metr� har�tası kullanılarak taranacak

malzeme m�ktarı ve alanın konumu bel�rlen�r.
(3) D�p tarama yapılacak olan alanda bulunan katı atıklar ayrı olarak toplanır ve �lg�l� mevzuat kapsamında

bertaraf ed�l�r.
(4) D�p tarama faal�yetler�n�n olumsuz çevresel etk�ler�n�n önlenmes� veya en aza �nd�r�lmes� amacıyla uygun

ek�pman kullanılır ve tarama zamanı bel�rlen�r
(5) Yen� l�man �nşaatları �le l�man dışı den�z d�b� �nşaat faal�yetler� kapsamında d�p tarama faal�yetler�n�n

yapılacağı den�z alanının makro flora ve fauna türler�n�n bel�rlenmes�ne yönel�k olarak ekoloj�k rapor hazırlanarak D�p
Tarama Çevresel Yönet�m Planına �lave ed�l�r.

D�p tarama malzemes�n�n faydalı kullanımı ve bertarafı
MADDE 8 – (1) D�p tarama faal�yet� sonucunda ortaya çıkan malzemen�n den�z çevres�nde oluşturab�leceğ�

etk�ler�n önlenmes� veya en aza �nd�r�lmes� amacıyla öncel�kle karada veya kıyısal alanda faydalı kullanım olanakları
araştırılır.

(2) Faydalı kullanım seçenekler�, d�p tarama malzemes�n�n kompoz�syonu, k�myasal ve d�ğer f�z�ksel
özell�kler� göz önünde bulundurularak Ek-1’de yer alan Tablo 3’te bel�rt�len hususlara göre bel�rlen�r.

(3) D�p tarama malzemes�n�n faydalı kullanımının planlanması durumunda, yüksek ayrımlı sığ s�sm�k ver�ler
kullanılarak den�z tabanı yüzey sed�manı �le altındak� sed�manın kalınlığı tesp�t ed�l�r. Ayrıca, en az Ek-1’de yer alan
Tablo 1’de bel�rt�len sayıda alınacak sondaj numunes�n�n f�z�ksel kompoz�syonu bel�rlen�r. Bu maksatla yapılacak
sondajın der�nl�ğ� tarama der�nl�ğ�nden az olmamalıdır.

(4) Karaya çıkartılmaksızın hab�tat kazanımı, yapay ada oluşturulması, sah�l�n beslenmes�, rekreasyonel veya
endüstr�yel amaçlı kıyı dolgusu g�b� den�z veya kıyı ortamlarında faydalı kullanımı gerçekleşt�r�lecek d�p tarama
malzemes�n�n 9 uncu madden�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkralarında bel�rt�len den�ze boşaltım kr�terler�ne uygun olması
gerekmekted�r. Bu uygulamaların den�z çevres�ne olan etk�ler�n�n en aza �nd�r�lmes� amacıyla, uygun dönem ve tekn�k
yöntemler bel�rlenerek D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planına �lave ed�l�r.

(5) Faydalı kullanım amacıyla karaya çıkarılan d�p tarama malzemes� �le �lg�l� yapılması gereken atık �şleme
faal�yetler� Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� ve �lg�l� d�ğer mevzuat hükümler�ne göre yapılır.

(6) Den�ze boşaltımı uygun görülmeyen d�p tarama malzemes�, atık �şleme tes�sler�ne çevre ve �nsan sağlığını
tehd�t etmeyecek şek�lde sızdırmazlığı sağlanmış araçlarla taşınır. D�p tarama faal�yetler� sonucu oluşan tarama
malzemes�n�n doğrudan atık �şleme tes�sler�ne taşınmasında Atık Yönet�m� Yönetmel�ğ� hükümler� uygulanmaz.

(7) D�p tarama malzemes�n�n bertarafı Atıkların Düzenl� Depolanmasına Da�r Yönetmel�k hükümler�ne göre
yapılır.

(8) D�p tarama malzemes�n�n karaya çıkartılarak faydalı kullanımı veya bertarafı söz konusu olduğunda;
faal�yet sah�b� atık beyan formunu b�r öncek� yıla a�t b�lg�ler� �çerecek şek�lde her yıl ocak ayından mart ayı sonuna
kadar İdarece hazırlanan çevr�m�ç� uygulamaları kullanarak doldurmak, onaylamak, b�r örneğ�n� almak ve beş yıl
boyunca b�r nüshasını saklamakla yükümlüdür.

Den�zlerde boşaltım faal�yetler�
MADDE 9 – (1) İdarece, yapılan anal�z sonucunda Ek-1’de yer alan Tablo 2’de bel�rt�len;
a) Sınır değerler� aşmayan d�p tarama malzemes�n�n uygun den�z alanlarına boşaltımına �z�n ver�leb�l�r.
b) Parametrelerden herhang� b�r�n�n üst sınır değer� aşması durumunda d�p tarama malzemeler�n�n den�z

ortamına boşaltılmasına �z�n ver�lmez.
c) Parametrelerden herhang� b�r�n�n sınır değer� aşıp üst sınır değer� aşmaması durumunda, boşaltım

faal�yet�n�n den�z çevres�ne olab�lecek etk�ler�n�n detaylı olarak araştırılması amacıyla ekotoks�koloj�k anal�zler
yapılarak sonuçları D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planı ek�nde İdareye sunulur. Ekotoks�koloj�k anal�zler sonucunda
EC50 değer�n�n sağlandığı konsantrasyon sev�yes�, d�p tarama malzemes�nde ölçülen konsantrasyonun % 40 ve
üzer�nde olduğu durumlarda, yan� toks�k n�tel�k taşımaması hal�nde d�p tarama malzemes�n�n uygun den�z alanlarına
boşaltımına �z�n ver�leb�l�r.

(2) Ek-1’de yer alan Tablo 2’de bel�rt�len kr�terlere göre den�ze boşaltımı uygun olmayan d�p tarama
malzemes�n�n bulunduğu alanın yatay ve d�key yöndek� sınırlarının bel�rlenmes� amacıyla, �lave olarak alınacak yüzey
sed�manı ve sondaj numuneler�nde gerekl� anal�zler yapılır. Sınırları bel�rlenen bu alan tarama planından çıkarılır veya
d�p tarama yapılacak �se oluşacak malzeme karada bertaraf ed�l�r.

(3) Akıntı rej�m�n�n olumsuz etk�lenmemes� �ç�n d�p tarama malzemes� boşaltım alanına eş�t ve homojen
şek�lde dağıtılır.

(4) D�p tarama malzemes�n�n boşaltılacağı den�z alanının faal�yet önces�nde ve sonrasında bat�metr�k
ölçümler� yapılıp en az 1/1000 ölçekl� bat�metr� har�tası hazırlanarak İdareye sunulur.

(5) Boşaltım faal�yetler�n�n den�z suyuna ve bent�k bölgeye oluşturab�leceğ� olumsuz çevresel etk�ler�n�n
önlenmes� veya en aza �nd�r�lmes� amacıyla Türk�ye’n�n tüm den�zler� �ç�n uygun boşaltım dönem� ve yöntem� �lg�l�
kurum ve kuruluşların görüşü alınarak, Bakanlıkça bel�rlen�r. Ayrıca, Marmara Den�z� �ç�n d�p tarama malzemes�n�n
kompoz�syonu d�kkate alınarak Bakanlıkça ek tedb�rler uygulanab�l�r.



(6) Bakanlık tarafından, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, M�ll� Savunma Bakanlığı, Tarım ve Orman
Bakanlığı, Kültür ve Tur�zm Bakanlığı ve Sah�l Güvenl�k Komutanlığı �le d�ğer �lg�l� kurum ve kuruluşların görüşler�
alınarak uygun boşaltım alanları bel�rlen�r ve �lan ed�l�r. Bakanlıkça boşaltım alanının bel�rlenmed�ğ� bölgelerde,
Marmara Den�z� har�ç olmak üzere, faal�yet sah�b� tarafından Ek-1’de yer alan Tablo 4’te bel�rt�len kr�terler� sağlayan
ve �lg�l� kurum ve kuruluşlarca uygun görülen den�z alanı boşaltım alanı olarak öner�leb�l�r.

(7) D�p tarama malzemes�n�n boşaltılacağı den�z alanı, heyelan veya kaymaların oluşmayacağı eğ�me sah�p
olmalıdır.

(8) Bakanlık tarafından bel�rlen�p �lan ed�len veya faal�yet sah�b�nce öner�lerek İdarece boşaltım �zn� ver�len
alanlar; sey�r har�talarına �şlenmek ve den�zc�lere duyurulmak üzere İdarece Sey�r, H�drograf� ve Oş�nograf� Da�res�
Başkanlığına b�ld�r�l�r.

(9) İdare, Bakanlıkça boşaltım alanlarının bel�rlend�ğ� den�zlerde, den�z alanının genel k�rl�l�k durumu, akıntı
rej�m� ve d�ğer oş�nograf�k özell�kler�n� d�kkate alarak bel�rlenen den�z alanlarının dışında boşaltıma sınırlama
get�reb�l�r.

(10) D�p tarama malzemes�n�n; den�z çayırı, d�ğer korunan türler, deşarj ve boru hatları �le bu alanları
etk�leyeb�lecek den�z alanlarına, kentsel, tar�h� ve arkeoloj�k s�t alanlarına, dalışa yasak alanlara, taşınmaz kültür
varlıklarının koruma alanlarına boşaltılması yasaktır.

(11) Boşaltım faal�yet� sonucunda den�z ortamında oluşab�lecek bulanıklığın en aza �nd�r�lmes� ve bent�k
bölgedek� b�r�k�m�n öngörülen sınırlar �çer�s�nde kalmasının sağlanması amacıyla akıntı hızı da d�kkate alınarak
boşaltım esnasında gem� hızı 0,3-0,7 m�l/saat aralığında tutulur.

(12) İdare, gerekl� gördüğü takd�rde boşaltım yöntem�n�, tekn�ğ�n� ve boşaltım alanlarını değ�şt�reb�l�r veya
çevresel açıdan oluşab�lecek olumsuz etk�ler� d�kkate alarak boşaltım faal�yet�n� durdurab�l�r.

(13) D�p tarama malzemes�n�n Bakanlıkça bel�rlenen alanlar dışına boşaltılmasının öngörülmes� durumunda
den�z alanının ekoloj�k raporu hazırlanarak D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planı ek�nde İdareye sunulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, İzleme ve Raporlama

D�p tarama çevresel yönet�m planının hazırlanması, başvuru ve onay
MADDE 10 – (1) D�p tarama ve boşaltım faal�yet�nde bulunacak faal�yet sah�pler� bu Yönetmel�k kapsamında

d�p tarama faal�yet�ne, boşaltım alanına ve uygun ek�pman, teknoloj� ve metodun kullanımına �l�şk�n hususları �çeren
D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planını İdareye sunarlar.

(2) D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planı 30/7/2019 tar�hl� ve 30847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre
Yönet�m� H�zmetler� Hakkında Yönetmel�k kapsamında yetk�lend�r�lm�ş, d�p tarama ve boşaltım konularında
Bakanlıkça düzenlenecek eğ�t�m� almış personel bulunduran çevre danışmanlık f�rmaları tarafından hazırlanır.

(3) İdare, D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planını 30 �ş günü �çer�s�nde �nceler ve gerekl� görmes� durumunda
faal�yet sah�b�nden �lave b�lg�, belge ve araştırma �steyeb�l�r.

(4) İdare, D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planlarında yer alan hususları �nceler ve uygun bulunanları
onaylayarak Uygunluk Belges� ver�r.

(5) Uygunluk Belges�n�n Bakanlıkça ver�lmes� durumunda, d�p tarama faal�yet�n�n gerçekleşt�r�ld�ğ� ve
boşaltım alanının bulunduğu �l müdürlüğüne; Uygunluk Belges�n�n �l müdürlüğünce ver�lmes� durumunda �se
Bakanlığa ve boşaltım alanının bulunduğu �l müdürlüğüne b�lg� ver�l�r.

(6) İdarece Uygunluk Belges� ver�len faal�yetlere �l�şk�n D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planında herhang� b�r
değ�ş�kl�ğ�n ön görülmes� durumunda faal�yet sah�b�nce İdareye başvuru yapılarak gerekl� Uygunluk Belges� yen�den
alınır.

İzleme ve raporlama
MADDE 11 – (1) Faal�yet sah�b�nce d�p tarama faal�yet� sonucunda oluşan malzemen�n boşaltıldığı den�z

alanında oluşab�lecek değ�ş�kl�kler�n tesp�t ed�lmes� amacıyla Ek-1’de yer alan Tablo 5’te bel�rt�len parametreler
dah�l�nde �zleme çalışmaları yapılır.

(2) İzleme çalışmaları, en az 5 örnekleme noktasında den�z yüzey�nden numuneler alınıp ayrı ayrı anal�zler�
yapılarak gerçekleşt�r�l�r. Numune alım noktaları, boşaltım alanının ortasından ve boşaltım faal�yet�n�n
etk�leyeb�leceğ� den�z alanının sınırlarında olacak şek�lde bel�rlen�r.

(3) Boşaltım faal�yet� önces�nde den�z ortamının mevcut durumunu tesp�t etmek amacıyla yapılacak �lk �zleme
çalışması D�p Tarama Çevresel Yönet�m Planına �lave ed�l�r.

(4) Boşaltım faal�yet�n�n sona ermes�nden 6 ay sonra son �zleme çalışması yapılarak, �lk �zleme çalışması
sonuçları �le karşılaştırmalı olarak 1 ay �çer�s�nde İdareye sunulur.

(5) İzleme raporları Çevre Yönet�m� H�zmetler� Hakkında Yönetmel�k kapsamında yetk�lend�r�lm�ş ve d�p
tarama ve boşaltım konularında Bakanlık veya Bakanlıkça görevlend�r�len b�l�msel kurum/kuruluşlarca düzenlenecek
eğ�t�m� almış çevre görevl�ler� veya bu personel� bulunduran çevre danışmanlık f�rmaları tarafından hazırlanır.

(6) Numune alma ve anal�z çalışmaları Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş laboratuvarlarca, yetk�lend�r�lm�ş
laboratuvarların bulunmaması durumunda akred�te laboratuvarlarca yapılır.

(7) İdare, boşaltım malzemes�n�n toplam m�ktarı ve boşaltım alanının büyüklüğünü d�kkate alarak �zleme
sıklığını, parametreler�n�, numune alım noktalarını, sayısını ve süres�n� değ�şt�reb�l�r.

(8) D�p tarama faal�yet� sırasında çevresel açıdan olumsuzlukların tesp�t� durumunda İdarece boşaltım faal�yet�
sürel� ya da tamamen durdurulab�l�r.

(9) Aynı alana b�rden fazla boşaltım faal�yet�n�n yapılması hâl�nde, faal�yet sah�pler� ortak b�r �zleme çalışması
yapab�l�r.

(10) D�p tarama ve boşaltım faal�yetler�ne �l�şk�n olarak İdareye sunulacak olan her türlü b�lg� ve belge yazılı
olarak ve elektron�k ortamda sunulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Denet�m ve �darî yaptırım
MADDE 12 – (1) D�p tarama ve boşaltım faal�yetler�n�n bu Yönetmel�kte yer alan hükümlere uygun b�r

şek�lde gerçekleşt�r�lmes� Bakanlık, �l müdürlükler� veya Bakanlık tarafından yetk� devr� yapılan kurum ve
kuruluşlarca denetlen�r.

(2) Bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırı faal�yette bulunanlar hakkında, Çevre Kanununun �lg�l� maddeler�
uyarınca �darî yaptırım uygulanır.

D�ğer hükümler
MADDE 13 – (1) D�p tarama ve boşaltım faal�yetler� kapsamında İdarece düzenlenecek olan Uygunluk

Belges�ne �l�şk�n esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
(2) D�p tarama ve boşaltım faal�yetler� kapsamında İdareye sunulacak olan İzleme Raporu ve Ekoloj�k Rapor

formatları �le ekotoks�koloj�k anal�z yöntemler� ve d�ğer uygulamalara �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.



(3) Asker� maksatlı yapılacak d�p tarama ve boşaltım faal�yetler� �ç�n bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasına �l�şk�n
usul ve esaslar Bakanlık ve M�ll� Savunma Bakanlığınca ayrıca bel�rlen�r.

İst�snaî hükümler

MADDE 14 – (1) Balıkçı barınaklarında 50.000 m3’ün altında yapılacak olan d�p tarama faal�yet� sonucunda
ortaya çıkan malzeme, 9 uncu madden�n altıncı fıkrası kapsamında Bakanlıkça bel�rlenen den�z alanlarına
boşaltılab�l�r. Bu alanların dışına boşaltım yapılmak �stenmes� durumunda; genel esaslarda yer alan hususlar d�kkate
alınarak en az 1 den�z m�l� kıyıdan uzaklık ve 40 metre der�nl�k kr�terler�n� ha�z, 9 uncu madden�n altıncı fıkrasında
bel�rt�len kurumların �lg�l� taşra teşk�latlarınca uygun görülen den�z alanlarına d�p tarama malzemes�n�n boşaltımına
İdarece �z�n ver�leb�l�r. 40 metre der�nl�k kr�ter�n�n sağlanamadığı den�zlerde boşaltım alanının kıyıdan uzaklığı en az
2 den�z m�l� olmalıdır.

(2) Bu maddede bel�rt�len �st�sna faal�yetler �ç�n Ek-3’te bel�rt�len formata uygun başvuru raporu hazırlanarak
İdareye sunulur. Bu rapor, Çevre Yönet�m� H�zmetler� Hakkında Yönetmel�k kapsamında yetk�lend�r�lm�ş, d�p tarama
ve boşaltım konularında Bakanlıkça düzenlenecek eğ�t�m� almış personel bulunduran çevre danışmanlık f�rmaları veya
kurum/kuruluşlar tarafından hazırlanır.

(3) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len faal�yetler; 6 ncı, 9 uncu, 10 uncu, 11 �nc� maddeler �le Ek-1’de yer alan Tablo 1,
Tablo 2, Tablo 4 ve Tablo 5’ten muaftır. İdare, tarama yapılacak olan bu alanlarda k�rl�l�k baskısının olması
durumunda muaf tutulan hükümlerle �lg�l� kısıtlamaya g�deb�l�r, �lave b�lg�, belge ve anal�z �steyeb�l�r.

Geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımlanmasından önce den�ze boşaltım faal�yetler�ne �l�şk�n

olarak Bakanlıkça ver�len �z�nler 6 ay geçerl�d�r.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı yürütür.
 

Ekler� �ç�n tıklayınız
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