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1. Giriş  
Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED); çevre yönetimi ve korunması için yaygın olarak kullanılan, bilgi odaklı bir araç haline 
gelmiştir20. Ancak çevresel düzenlemeler çok katıysa, pratik ve uygulanabilir değilse, sektörlerin gelişmesini engelleyebilir 
veya olumsuz etkilere devam etmesine sebep olabilir12. Pek çok ülkede, çevresel otoritelerin madenciliğin gelişimine karşı 
direnci nedeniyle madencilik projeleri ertelendi veya durduruldu4. Türkiye’de de farklı kurumların değerlendirmeleri 
nedeniyle ÇED süreci uzamakta ve maden işletmeleri yatırımlarını kaybetmektedir34,41. 
 
2005 yılından bu yana Avrupa Birliği (AB) üyelik süreci devam etmekte olan Türkiye’de, AB mevzuatı ile uyum çerçevesinde 
çevre mevzuatında çok sayıda değişiklikler yapılmıştır. Hatta, henüz AB mevzuatında bile bulunmayan aşırı çevreci mevzuatlar 
Türkiye’de –örneğin tarım alanlarında madencilik konusunda- yürürlüğe konulmuştura. Bu nedenle, çoğunluğu AB’ye üye olan 
Avrupa’daki diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de çevre mevzuatının madencilik sektörünü nasıl etkilediği merak konusudur. 
Türkiye’de ÇED Yönetmeliği, 2013 yılında “AB ÇED Direktifi” ile hemen hemen tam uyumlu hale gelmiştir. Ancak bu tarihten 
itibaren 2020 yılına değin Fraser Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada özellikle “Çevre mevzuatlarına ilişkin belirsizlik” 
kategorisinde Türkiye’nin sırası Avrupa ve dünya genelinde düşük sıralarda yer almıştır.  
 
Literatürde madencilik faaliyetlerinin çevreye, gerçekleştiği bölgeye ve bölge halkına etkileri konusunda ya da ÇED 
uygulamaları konusunda birçok araştırma ve çalışma yapılmıştır. Ancak ÇED mevzuatının madencilik sektörüne etkileri 
konusunda literatürde oldukça az sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu eksiklik dikkate alınarak bu çalışmada, ÇED sürecinin ve 
uygulamalarının madencilik sektörüne zarar vermemesi için bu konularda sorunların sebepleri araştırılmış ve bunlara çözüm 
önerileri getirilmesi hedeflenmiştir.  
 
2. Kapsam ve Yöntem 
Çalışmada sırayla aşağıdaki konular incelenmiştir: 

• 3. bölümde, Türkiye’de ÇED izninin mevzuattaki yeri ve tarihsel gelişimi kısaca açıklanmıştır.  
• 4. bölümde, Türkiye’de ÇED prosedürünün sıkı bir şekilde uygulanması sonucunda Türkiye’deki maden 

işletmelerinin durumdan olumsuz etkilendiği ortaya konmuştur. Türkiye’de ÇED prosedürünün madencilik 
sektörüne etkilerini görebilmek adına; ÇED mevzuatı gelişimi ve artan bürokrasisi içerisinde; 1993-2002 yılları arası, 
2003-2012 yılları arası ve 2013 yılı sonrası olmak üzere üç dönemde durum analiz edilmiştir. Ardından, Fraser 
Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada verilen Maden Yatırım Çekme Kategorisinde ve bu kategoriyi etkileyen alt 
kategorilerde Türkiye ve Avrupa ülkelerinin dünyadaki sırası kıyaslanmış ve bunların sebepleri değerlendirilmiştir. 
Böylece, Türkiye’de çalışmada açıklanan derecede sıkı çevre mevzuatları uygulanmasına karşın, halen Türkiye’nin 
Avrupa ve dünya ülkeleri içerisindeki sıralamasının “çevre mevzuatlarının maden yatırımlarına etkisi” 
kategorilerinde düşük kaldığı gösterilmiştir. 

• 5. bölümde bu sorunlara çözüm üretebilmek için doktrinin ve madencilik derneklerinin bazı önerileri maden 
işletmelerine anket yoluyla sorulmuştur. Böylece sadece doktrinin ve madencilik derneklerinin değil işletmelerin de 
görüşleri alınarak konu tartışılmıştır. Anket 2018 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında "SurveyMonkey" programı 
aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Bu analiz farklı maden gruplarına göre yapılmıştırb. 97 adet maden işletmesinden 
85’i bu çalışmada incelenen anket sorusuna cevap vermiştir. Ayrıca konuyla ilgili olarak aynı tarihte yapılan 
(geçmişte farklı makalelerde incelenen) anket sonuçlarına da yer verilmiştir. Böylece sorunların çözümü için öneriler 
ortaya konmuştur. 

 
3. Türkiye’de ÇED İzninin Mevzuattaki Yeri  
Türkiye’de madencilik sektörünü ilgilendiren çevre mevzuatı Çizelge 1’de33 görülmektedir. Bu mevzuatların yanı sıra, 
Türkiye’de 2017 yılında yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği’nde, yapılacak faaliyetlerin çevreyle olan ilişkileri düzenlenmiştir. 
Bu yönetmelikte çevre konusunda bilhassa “ÇED Yönetmeliği”ne atıf yapılarak, birçok faaliyet söz konusu yönetmelik ile 
ilişkilendirilmiştir5. Buna göre maden işletme faaliyetleri yürütülürken, hukuksal olarak ÇED raporlarının düzenlenmesi bir 
zorunluluktur9. Türkiye’de ÇED tabiri ilk kez 1983’te yürürlüğe giren “2872 sayılı Çevre Kanunu”nun 10. maddesiyle kanuni 
statüye oturtulmuştur. “Çevre Kanunu”nun 10. Maddesinde “Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre 
kirliliğine yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler bir Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlarlar.” denmektedir. 
Ayrıca aynı maddede “Listelerde yer alan faaliyetler için ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir kararı alınmadan izin, 
onay, ruhsat verilemez” hükmü yer almaktadır18. Bunun sonucunda Türkiye’de yürürlükte olan mevzuata göre ÇED izni 
olmadan; işletme izni, orman, mera ve çevre izinleri ile maden yatırımlarına teşvik verilememektedir. 
 
a Bu konuda bakınız43  
b Türk maden mevzuatının öngördüğü maden grupları için bakınız (3213 sayılı Maden Kanunu m.2). 



Mevzuat Yürürlük tarihi  Son değişiklik tarihi 

Çevre Kanunu 11.08.1983 10.12.2018 

ÇED Yönetmeliği 25.11.2014 08.07.2019 

Milli Parklar Kanunu / Yönetmeliği  11.08.1983 
/12.12.1986 

15.07.2005 / 
18.03.2014 

Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği 31.12.2004 30.11.2012 
Madencilik Faaliyetleri Sonucu Bozulan Arazilerin Doğaya 

Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği 23.01.2010 - 

Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal kaynaklı Kirlenmiş 
Sahalara Dair Yönetmelik 08.06.2010 11.07.2013 

Maden Kanunu   15.06.1985  28.02.2019  
Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve 

Kontrolü Yönetmeliği 08.12.2007 - 

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi 
Yönetmeliği 04.10.2010 18.11.2015 

Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği 03.07.2009 20.12.2014 

Maden Atıkları Yönetmeliği 15.07.2015 16.07.2016 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.1991 05.04.2005 

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 14.03.2005 05.11.2013 
Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri 

Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara 
İlişkin Yönetmelik 

27.10.2010 02.02.2019 

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği  30.07.2008 05.11.2013 

Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 04.04.2014 23.10.2019 
Yaban Hayatı Korunması ve Yaban Hayatı Geliştirme 

Sahaları ile İlgili Yönetmelik  08.11.2004  - 

Çevre Düzeni Planlarına Dair Yönetmelik 11.11.2008 17.02.2009 
 
Çizelge 1. Türkiye’de madencilik sektörünü ilgilendiren çevre mevzuatı33. 
 
Türkiye’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan madencilik projeleri ÇED sürecinde ilgili komisyonlardan ve halkın görüş 
ve önerilerinden de geçmektedir. Hacıömeroğlu’na göre, 1993 yılından bu yana Türkiye’de değerlendirilen ÇED Raporları 
hakkında “ÇED Olumlu Kararı” verilerek yatırıma başlamış herhangi bir projenin önlenemez kirlilik oluşturduğu ve bu konuda 
hatalı bir karar verildiği görülmemiştir. Türkiye’de günümüzde kirlilik yaratan faaliyetler özellikle 1993 yılı öncesindeki 
tarihlerde faaliyete başlayan maden işletmeleri olup, bunlar ÇED raporuna tabi olmayan yatırımlardır. Söz konusu Bakanlık 
ayrıca bu faaliyetler konusunda da kirlilik yaratmayacak idari ve yasal önlemleri almaktadır11. Uygulamaların çoğunluğunda, 
ÇED Belgesi bulunmadan mülkiyet izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmemektedir27. ÇED Yönetmeliği’nde yapılan son 
değişiklik ile dikkat çeken bir özellik, EK-Ic prosedürü kadar yüksek derecede çevresel etki yaratmayacak madencilik 
projelerinin “Seçme ve Eleme Kriteri”ne bağlı tutulması konusudur.  
 
Buna göre doğrudan ÇED raporuna tabi bulunmayan maden çıkarma faaliyetleri “Seçme ve Eleme Kriteri”nden geçmek 
zorundadır. Böylece nitelik ve kapsamı ne olursa olsun bütün madencilik projeleri ÇED sürecinden geçmek durumundadır. 
“Seçme ve Eleme Kriteri” uygulanmasına madencilik camiasında “Küçük ÇED” denilmektedir23. Ancak unutulmamalıdır ki 
“Seçme ve Eleme Kriteri” uygulanması süreci de aslında bir ÇED süreci olup, madencilik projeleri bu süreçte de bir ÇED 
incelemesinden geçmektedir22. Bu düzenlemeden görüldüğü üzere, ÇED açısından çevre mevzuatı Türkiye’de oldukça sıkı bir 
şekilde uygulanmaktadır.  
 
Türkiye’de ÇED konusunda ilk düzenleme 07.02.1993’de yapılmıştır. Ardından ÇED Yönetmelikleri sırayla 1997, 2002, 2008, 
2011, 2013, 2014, 2016 yıllarında değiştirilmiş ve son olarak 26.05.2017 tarihinde yürürlüğe konulan “ÇED Yönetmeliği’nde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklik yapılmıştır. Ayrıca buna bağlı uygulama talimatları ve genelgeler 
yayımlanmıştır. 
 
 
 
c EK-1 prosedürü, ve bu prosedüre kıyasla daha kısa ve kolay bir prosedür içeren ÇED Yönetmeliği EK–2 akım şeması için bakınız34 

 
 



Söz konusu 1993 tarihli ilk ÇED Yönetmeliği, bu tarihten önce alınmış ön işletme ve işletme ruhsatlarını ÇED yükümlülüğü 
kapsamı dışında tutmuştu. Böylece bu hüküm 1990’lı yıllarda madencilikle ilgili olumlu sayılabilecek az sayıdaki hükümlerden 
biri olarak değerlendirilmiştir28. Glasson’a göre, ilk yürürlüğe girdiği dönemlerde, Türkiye'de ÇED başvurularının zayıf 
noktalarından biri, çevresel zararları önlemek açısından alternatiflerin değerlendirilmesi ile ilgiliydi. Proje alternatiflerini 
tartışmak, ÇED geliştiricilerine olumsuz etkilerin önlenmesi yollarını gösterecektir8. Nitekim, bu doğrultuda ÇED 
Yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeler yapılmış ve çevreye daha duyarlı ÇED raporları hazırlanır hale gelmiştir. Ancak, 
Türkiye’de on yıllardır geçen süreçte ÇED Yönetmelikleri’nde yapılan değişikliklerin sıklığı sonucu bu düzenlemeler -
uygulamada- yetersiz kalmaktadır. İlk defa 1993 yılında yayımlanan ÇED Yönetmeliği yaklaşık 20 kez değiştirilmiş, AB’de ise 
bu yönetmelik 1985 yılında yayımlanmış ve sadece 3 defa değiştirilmiştir.  
 
Türkiye’de diğer kurum ve kuruluşların mevzuatının yanı sıra, bunların uygulanması önceliği konuları ile ilgili çelişkiler, 
(yatırımcılar için zorluklara neden olan) ÇED kararının alınmasındaki uzun süreçler ve AB uyum süreci, mevzuat değişikliklerine 
yol açan önemli faktörler olmuştur2. 03.10.2013 tarihli ÇED Yönetmeliği kapsamında “Halkın Katılımı” esasları, “Tanımlar”, 
“Kapasite artışları” ile “EK listeleri” “AB ÇED Direktifi”nin öngördüğü biçimde ÇED Yönetmeliğine uygulanmış ve halkın katılımı 
süreci daha da kuvvetlendirilerek Yönetmelik, –izin alan sınırı aşan konular dışında-, “AB ÇED Direktifi” ile tam uyumlu duruma 
getirilmiştir18. Türkiye’de madencilik faaliyetlerinin denetimi amacıyla hazırlanan tüm bu yönetmelikler dünya standartlarının 
üzerindedir. Aynı zamanda, çoğu ülkede uygulanan yönetmeliklere kıyasla daha kontrollüdür. Kamuoyunda Türkiye’de maden 
işletmelerinin çevreye zarar verdiği konusunda gerçek dışı haberler yapılmaktadır. Buna karşın maden işletmeleri bu sıkı 
mevzuatla her an denetlenmekte, uygun olmayan faaliyetler durdurulmaktadır1. ÇED Yönetmeliklerinin sık değiştirilmesi, bu 
Yönetmeliklere eklemeler yapılması gibi durumlar düşünüldüğünde, bu Yönetmeliğin uygulanmasında çok fazla belirsizliğin 
olduğu söylenebilir. Yapılan yeni düzenlemelerle bunların giderilmesi gerekirken; her düzenleme beraberinde yeni 
belirsizlikler ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple uygulamada problemler oluşmaktadır16. 
 
4. ÇED Prosedürünün Madencilik Sektörüne Etkileri 
4.1. ÇED Prosedürünün Madencilik Sektörüne Mevzuat Kapsamındaki Etkileri 
Türkiye’de ÇED Yönetmeliğinin ilk kez yürürlüğe girdiği 1993 yılından itibaren, ÇED prosedürünün madencilik sektörüne 
etkilerini görebilmek adına; 1993-2002 arası, 2003-2012 arası ve 2013 sonrası olmak üzere üç dönemde durumu 
değerlendirebilmek mümkündür:  
 
1993-2002 yılları arası: Türkiye’de 1993 yılından 2002 yılına kadar, maden arama ve işletme faaliyetlerine karşı çevre koruma 
konusunda AB kaynaklı yurtdışından gelen baskılar sonucu yürürlükteki mevzuat uygulamaları ve madencilik sektörüne gerekli 
önemin verilmemesi nedenleriyle, madencilik yatırımlarında yeterli yatırımlar yapılamamış ve madencilikte istenen ilerleme 
sağlanamamıştır. 
 
Türkiye’de, özellikle 2002 yılı öncesinde AB ile uyum çalışmaları çerçevesinde ülke koşulları göz önüne alınmadan çevre 
mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ve uygulamalar neticesinde bürokrasi artmış, izin süreçleri uzamış ve 
yatırımların yapılması zorlaşmıştır. Bu durum Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) tarafından da 
belirtilmiştir42. 
 
2003-2013 yılları arası dönem: Özellikle çevre mevzuatları kapsamında kanun ve yönetmelik değişiklikleri yapılmıştır. Bu 
çalışmalarda Türkiye’deki koşullar da göz önüne alınarak AB müktesebatına uyum sağlanırken çevre değerleri gözetilerek 
yatırımlara öncelik verilmiş, ülke kalkınması öne çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu dönemde ÇED Yönetmeliğinde değişiklikler 
yapılmış, süreçler kısaltılmaya gayret edilmiş, yapılan uygulamalarla Türkiye’de 81 ilde uygulamada birliktelik sağlanmaya 
çalışılmıştır. Ancak uygulamalarda yine de aksaklıklar yaşanmış ve madencilik yatırımları zarar görmeye devam etmiştir. 
 
2013 yılı sonrası dönem: Bu dönemde Maden Kanunu ve ilgili yönetmeliğinde fazla değişiklik yapılmamasına rağmen Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın mevzuat değişiklikleri ve (özellikle) uygulamaları; madencilik 
yatırımlarının süreçlerinin uzamasına ve bu yatırımların engellenmesine neden olmuştur.  
 
Türkiye’de uygulanan ÇED mevzuatı ve uygulamaları, AB mevzuatı ile uyumlu olmasının yanı sıra, AB mevzuatından daha sıkı 
çevreci uygulamalar ortaya koymaktadır. 2013 AB ilerleme raporunda ÇED mevzuatı ile ilgili herhangi bir eleştiri 
bulunmamasına rağmen, 2014 yılında ÇED Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ve uygulamalarla süreç uzamış ve madencilik 
yatırımları aksamıştır. Türkiye’de, AB ülkelerinden daha çevreci davranan, yatırımcıyı doğru bilgilendirmeyen, 
yönlendiremeyen ve sorumluluk alamayan bir ÇED Yönetmeliği uygulaması nedeniyle, adeta 2003 yılı öncesini hatırlatan bir 
bürokrasi görülmektedir. Nitekim ÇED süreci uzamış ve artık Türkiye’deki 81 ilde mevzuat uygulamasında birliktelik 
bulunmamaktadır. Güner’e göre, özellikle son 5 yıldır, kendi yatırımcısı ile barışık olmayan, AB direktiflerini bire bir 
uygulayarak ülke koşullarını mevzuata yansıtamayand, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) görüşlerini dikkate almayan, 
sivil toplum ve meslek odaları mantığı ile hareket eden bir tablo oluşmuştur. Aynı zamanda, AB mevzuatından daha sıkı, 
pratikte uygulanması mümkün olmayan (ÇED ve maden atıkları) mevzuatı ve uygulamaları görülmektedir. (Güner 2018)'e10 
göre dünyada hiçbir ülke kendi madenciliğine bu kadar zarar vermemiştir. Bu konuda özellikle, Türkiye’de Maden Atıkları 
Yönetmeliği’nin madencilik sektörüne etkilerine bakınız (Yıldız vd., 2017)40. 
 
 
d ÇED Yeterlilik sürecinde yönetmeliklerde ve uygulamalarda AB ülkeleri arasında da önemli farklılıklar olduğunun7 belirtilmesinde fayda 
vardır. 



 
Çevreyle ilişkili, ülkemizde bütün ülke üzerinde uygulanan bir kanun veya yönetmelik bulunmaktadır. Ancak, belediyeler ya 
da il mahalli çevre kurulları, kendilerinin çıkarttıkları yönetmelikler veya aldıkları kararlarla, mevcut kanunları veya 
yönetmelikleri adeta geçersizmiş gibi uygulamayabilmektedirler. Bu tablo, ne yazık ki yatırımcı bakımından çok ciddi sorunlara 
sebebiyet vermektedir21. 
 
Çevreye en duyarlı mevzuat ve uygulamaları ortaya koyan AB ülkelerinde dahi yatırımcıları bu tür risklerin karşısında 
koruyacak mevzuat bulunmaktadır. Ancak, çoğu AB ülkesinde benzer problemler yaşanmaktadır. Yasal düzenlemelerdeki bazı 
boşluklar ya da katı mevzuat uygulamalarındaki boşluklar sonucu hatalı değerlendirmeler, Avrupa genelinde çoğu sanayi dalı 
için engel teşkil edebilmiştir. Ancak çevre duyarlılığı diğer dünya ülkelerine göre en yüksek düzeyde olan AB ülkelerinde dahi, 
örneğin altın madenleri, herhangi ciddi bir sorun yaşanmaksızın -Türkiye’ye kıyasla yıllar öncesinden- üretime geçebilmiştir. 
AB’de arazi kullanımında madencilik sektörü haricindeki diğer sanayi alanları için bir sınırlama, yasaklama getirilebilmektedir. 
Fakat madenlerin oluştuğu yerde üretilmesi mecburiyeti bulunduğu için, madencilik sektörüne bu tür bir sınırlama getirilmesi 
düşünülmemektedir21. Örneğin, İsveç’te maden çıkarımını teşvik etme arzusu mineraller mevzuatı üzerinde güçlü bir etkiye 
sahiptir13. İsveç Maden Kanunu incelendiğinde şu değerlendirme yapılmıştır: Eğer bir madene, “ÇED olumlu” görüşü verilmiş 
ise çevre düzenlemeleri söz konusu madenin üretilmesine artık engel olamaz. Bu düşünce genel itibariyle AB’de de geçerlidir. 
Eğer bir şirket, şartları yerine getiriyorsa, maden varlığının bulunduğu arazi üzerinde projenin engellenmesi söz konusu 
olamaz21.  
 
Diğer yandan, kaynakları kıt olan, sanayileşmesini tamamlayan ve bu süreçte madencilik faaliyetlerini uzun yıllardır devam 
ettiren Avrupa’da maden kaynakları azalmış ve gelişmiş ülkelerde çevre projeleri daha hassas uygulanmaya başlanmıştır21. AB 
içerisinde yeni işletmeler için yapılan başvuruların büyük çoğunluğu, kum-agrega gibi inşaat sektörü hammaddelerine 
yöneliktir. Dolayısıyla AB üye ülkelerinde aranıp bulunmuş yeni maden yataklarıyla ilgili, özellikle de metalik cevherler için 
hemen hemen yok denilecek sayıda “yeni işletme izni başvurusu” yapılmaktadır. Olası nedeni olarak, (ülke maden yasaları 
haricinde) AB çevre mevzuatındaki mevcut ve getirilmekte olan yeni kısıtlamaların mevcudiyetinin bu konuda önemli 
etmenler olduğu gösterilmektedir. Bu sorun ve kısıtlamaların başlıcalarından biri olarak, ÇED sürecinde aşırı zaman kaybı ve 
izin almadaki idari zorluklar gösterilmektedir44.  
 
Son dönemde Türkiye’de, maden yatırım projelerini hızlandırma yöneliminde ÇED mevzuatında olumlu olarak 
nitelendirilebilecek değişiklikler yapılmıştır38. Bunlardan biri, 03.10.2013 tarihindeki ÇED Yönetmeliği değişikliğinde 
yaşanmıştır. Bu değişiklikle artık E-ÇED sistemine geçilmiştir. E-ÇED ile ciddi derecede zaman ve kağıt tasarrufu sağlanmakta, 
ÇED sürecindeki bürokrasi azaltılmaktadır. Zira, ÇED’i hazırlayan şirketlerle yatırımcı şirketler arasında zaman zaman 
problemler meydana gelebiliyordu. Günümüzde sisteme dosya elektronik ortamda girilince yatırımcının da cep telefonuna 
doğrudan mesajlar gönderilmektedir. Böylelikle yatırımcı ÇED sürecindeki gelişmeler hakkında doğrudan bilgilendirilmektedir. 
Ayrıca kurumların bir araya getirilme işi de artık elektronik ortamda yapılabilmektedir. Yani tüm kurumlar ÇED konusunda 
birbirlerinin değerlendirmesini görebilmekte, sistem üzerinde değerlendirmeler yapabilmektedir. Bu suretle, hem zaman hem 
de kaynak kullanımında önemli bir avantaj sağlanmıştır18. Ancak ÇED mevzuatı konusunda karşılaşılan sorunlar halen devam 
etmektedir. Bu sorunlar şu şekilde özetlenebilir:  

• ÇED yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerin sıklığı ve yapılan düzenlemelerin yetersizliği, 
• Kurumlardan bilgi alma güçlüğü, 
• İllerde karşılaşılan farklı idari uygulamalar, 
• Kurumlardan gelen görüşlerde yaşanan sorunlar, 
• ÇED kararının verilmesinde sürecin uzaması, 
• ÇED dahil diğer izinlerin dahil olduğu “çevre izinleri” aşamasında 50’yi aşkın yönetmelik ve tebliğ ile karşı karşıya 

kalınmasıdır16.  
 
4.2. Maden Yatırım Çekme Kategorilerinde Avrupa Ülkeleri ve Türkiye 
Hukuksal düzenlemelerdeki istikrarın rolü, Fraser Enstitüsü'nün maden yatırımları için dünyadaki farklı madencilik ülkelerinin 
yatırım çekiciliğini ölçen yıllık değerlendirmelerinde vurgulanmaktadır. Bu anket çalışmalarında, farklı ülkelere yatırım yapmak 
isteyen maden yatırımcılarından, çevre düzenlemeleri ile ilgili belirsizliği (ör. mevzuatın istikrarı; düzenleme süreçlerinin 
tutarlılığı ve zamanındalığı; mevzuatın bilime dayalı olup olmadığı; mevzuat çakışmaları; mevcut düzenlemelerin idaresi, 
yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili belirsizlikler gibi konuları ile) değerlendirilmeleri istenmektedir34. “Yatırım Çekme 
Endeksi”, hem “Politika Algılama Endeksi”nden hem de “En İyi Maden Potansiyeli Uygulamaları Endeksi”nden elde edilen 
sonuçları birleştiren bir bileşik endekstir19. Fraser Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre; Türkiye’nin ve çoğunluğu AB üyesi 
olan diğer Avrupa kıtası ülkelerinin maden yatırım çekme kategorilerindekie dünya sıralamalarının kıyaslaması Şekil 1’de 
görülmektedir. 
 
 
 
 
 
 
e Maden yatırımcılarına maden yatırım çekme kategorilerindeki koşulların; yatırımlarını teşvik edip etmediği ve yatırımlarına engel teşkil 
edip etmediği sorulmuştur. Her iki faktörün toplamı alınarak ülkeler sıralanmıştır. 



 

(a) Yatırım çekme endeksi 

 

(b) Mevzuat/bürokrasi çoğaltma ve tutarsızlıkları (şehirlerdeki/devletteki yetkili idarelerde yetki/görev çakışmaları vb.) 
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c) Çevre mevzuatlarına ilişkin belirsizlik   

 

(d) Koruma bölgeleriyle ilgili belirsizlikler 
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(e) İdare/yönetim ile ilgili belirsizlik, mevcut düzenlemelerin yorumlanması ve uygulanması 

 

(f) Hukuk sistemi 

Şekil 1. 2013-2020 yıllarında bazı maden yatırımı çekme kategorilerinde Avrupa ülkelerif. 
 
Şekilde görüldüğü üzere hemen hemen tüm kategorilerde İsveç, Finlandiya ve İrlanda’nın yüksek sıralarda istikrarlı seyri dikkat 
çekmektedir. 4.1. alt başlığında bahsedildiği üzere, AB içerisinde gelişmiş ülkelerde - tükenen maden kaynaklarının da 
etkisiyle- artık çevre projeleri daha hassas uygulanmaya başlanmıştır. Bu durum Fraser Enstitüsü’nün analizinde de ortaya 
çıkmaktadır. Nitekim özellikle Fransa ve İspanya’da bunun etkisi belirtilen kategorilerdeki sıralamalara yansımaktadır. Bu 
kategorilerde Türkiye, 2013-2020 yılları arasında Avrupa kıtasındaki ülkelerle kıyaslandığında, yıllara göre değişkenlik gösterse 
de çoğunlukla, Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte son sıralarda yer almaktadır. Söz konusu kategorilerde dünya sıralamasında 
da Türkiye çoğunlukla orta-alt sıralara yakın yer almaktadır. Özellikle Türkiye’de 2014 yılında yürürlüğe giren ÇED 
Yönetmeliğinin çevre konulu kategorilerde Türkiye’nin dünyadaki sırasını ciddi derecede düşürdüğü göze çarpmaktadır. 
Dikkat edileceği üzere diğer ülkelerin birçoğu gibi Türkiye de hemen hemen tüm kategorilerdeki sıralamada inişli ve çıkışlı bir 
seyir izlemektedir.  
 
 
f Bu Şekiller (Fraser Institute, 2021)’den6  elde edilen verilerden uyarlanarak çizilmiştir. İncelenen yıllarda bazı ülkelerin verileri elde 
edilememiştir. Sırbistan ve İrlanda AB üyesi olmamasına karşın Türkiye gibi “AB aday ülkesi” olduğundan incelemeye dahil edilmiştir. Fraser 
Enstitüsü’nün sonuçlarında 2016 yılından itibaren İrlanda, tek bir ülke yerine, “İrlanda Cumhuriyeti” ve “Kuzey İrlanda” olarak 
değerlendirilmiştir. Bu nedenle 2016 yılı ve sonraki değerlendirmede “İrlanda Cumhuriyeti” verileri “İrlanda” olarak Şekil 1'de verilmiştir.  
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Söz konusu kategorilerde 2013-2018 yıllarında Türkiye’nin sıralamada oldukça gerilemesi, özellikle yabancı maden 
yatırımlarının Türkiye’den ayrılmasına neden olmuştur41. Oluşan bu istikrarsız sonuç, Türkiye’de yatırım yaparken her şeyden 
önce aslında yatırım öncesi bazı konuların göz önüne alınması gerektiğini göstermektedir15. Yani bu durum, maden yatırımı 
çekebilme adına Türkiye’nin maden ve çevre mevzuatlarını, bunların birbirleriyle olan tutarlılığını, maden politikalarını ve 
idarenin uygulamalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini göstermektedir.   
 
2018, 2019 ve 2020 yılında özellikle yatırım çekme endeksinde Türkiye’nin sıralamada yükselmesini sağlayan faktörler 
arasında şunlar sayılabilir: Yeni Cumhurbaşkanlığı Genelgesi aracılığıyla izin sürecini 2012 yılından bu yana aksatan 
Başbakanlık Genelgesi kaldırılmıştır. Ayrıca MAPEG tarafından elektronik ortamda daha hızlı izin süreci uygulamalarına 
geçilmiştir. Fraser Enstitüsü’nün yaptığı araştırmada söz konusu yıllarda Türkiye’nin sırası yükselmiş olsa da izin süreçlerinde 
istikrarlı bir idare uygulaması beklenmektedir32,41. Topaloğlu’na göre 2018 yılına kadar, Türkiye son 4-5 yılda uygulanan 
madencilik ve hukuk politikaları sebebiyle bu kategorilerde bu kadar alt seviyelere düşmüştür24. Özellikle bu düşüşte AB çevre 
mevzuatının etkisinin olup olmadığı merak edilmektedir. Farklı kategorilerdeki sıralamalarda Romanya, Bulgaristan ve 
Yunanistan genel olarak Türkiye’den daha düşük sıralarda yer almaktadır. Türkiye’ye kıyasla bu ülkeler madencilikte yeterince 
gelişmiş ülkeler değildir. Ayrıca AB adaylığı için çevre mevzuatı uyumu konusunda Türkiye’nin çok çaba gösterdiği 
bilinmektedir. AB üyesi veya AB adayı ülkelerde, diğer dünya ülkelerine kıyasla çevresel mevzuatlar daha sıkı uygulanmaktadır. 
Bunun da etkisiyle, “Çevre mevzuatlarına ilişkin belirsizlik” kategorisinde maden şirketleri yatırım çekme açısından bu ülkeleri 
daha zayıf görmektedir. Bu nedenle bu kategorideki dünya sıralamasında ortalama olarak bu ülkeler daha alt sıralarda yer 
almaktadır. 
 
5. Sorunların Çözümü İçin Öneriler 
5.1. Sorunların Çözümünde Maden Gruplarına Göre Farklı Mevzuat ve Uygulamaları Etki Yaratır mı?   
Türkiye’de ton başına ortalama satış değerleri, maden işletme giderleri ve yatırım tutarları ortalamaları maden grupları 
arasında değişmektedir30,31,35,36,37,39. Ayrıca, teknik özellikleri nedeniyle, maden grupları arasında ÇED değerlendirme 
sürelerinde de farklılıklar bulunabilmektedirg. Teknik özellikleri dikkate alınarak her maden grubunun azami ÇED 
değerlendirme süreleri ortalama olarak hesaplanabilirse; maden gruplarına göre ÇED değerlendirme süreçlerinde ve 
uygulamalarında zaman kaybı oluşmadan, her maden grubu ayrı ÇED değerlendirmelerine tabi tutulabilir.  
 
Ayrıca madenlerin kendine ait özelliklerinin dikkate alınmadan değerlendirilmesi, başta proje yönetimi ve denetimi olmak 
üzere diğer birçok sorunu beraberinde getirmektedir. Madenlerin özelliğine göre oluşturulacak piyasalar kapsamında 
belirlenecek yeni bir uygulama ve farklı yasal düzenlemeler ile madencilik yönetilebilir. Bunun sayesinde madenciliğin 
ekonomi, iş sağlığı ve güvenliği, çevre boyutu çerçevesinde istenen seviyeye getirilmesi sağlanabilecektir. Bu nedenle (Kaçmaz 
ve Yıldırım, 2014)14, madenlerin özelliklerine göre gruplandırılarak, farklı ilkeler ile yönetilmesi gerektiğini, bu kapsamda yeni 
bir sınıflandırma yapılmasını önermektedir14. Tabi burada kapsamının hazırlanmasında ortaya konan ayrıntıların madencilik 
girişimcilerinin maden haklarını çabuk elde etmesini engelleyecek türden olmaması gerekmektedir. Aksine, örneğin her 
maden grubunda - gerektiğinde her maden grubu içerisinde her maden için- ekonomik değerine, hammadde niteliğine, 
stratejik önemine ve benzeri niteliklere göre farklı düzenlemelerle ortaya konmalıdır45. 
 
Madencilik sektörüne ciddi yatırımcıların girişinin süratlendirilmesi için belirsizliklerin ve sonradan öngörülen engellerin 
ortadan kaldırılması, ruhsat güvencesinin sağlanması, projeler hakkında “ÇED olumlu”/“ÇED olumsuz” görüşlerinin tek kanun 
ve tek kurumdan verilebilmesini sağlayacak bir mevzuatın yapılması gerekmektedir. ÇED gerektiren projelerle, ÇED 
gerektirmeyen projeler ayrı mevzuatlara tabi olmalıdır. Ayrıca, Maden Kanunu’ndaki beş grup maden tek bir mevzuatla değil, 
her maden grubu özelliklerine göre farklı şekilde yönetilmelidir17. Nitekim, her bir maden grubunun çevreye etkisi birbirinden 
önemli ölçüde farklılık gösterebilmesi nedeniyle her bir maden grubunun ÇED açısından farklı süreçlere tabi tutulmasını 
isteyen26 maden işletmeleri bulunmaktadır. Maden mevzuatında belirlenmiş 5 maden grubuna göre maden işletmelerine 
ruhsat ve izin düzenlenmektedir. Yukarıda belirtilen öneriler dikkate alınarak maden işletmelerinin görüşlerini alabilmek için 
işletmelere “Mevcut maden gruplamasına göre maden arama ve işletme ruhsatı düzenlenmesi sizce devam etmeli midir? 
Maden mevzuatındaki sorunlar sizce maden gruplamasıyla mı ilgilidir?”h anket sorusu sorulmuştur. 85 adet maden 
işletmesinin farklı maden gruplarına göre verdiği cevap dağılımları Şekil 2’de görülmektedir. Maden işletmelerinin (%76,1 ile) 
büyük çoğunluğu maden mevzuatındaki sorunların maden gruplamasından kaynaklanmadığı düşüncesindedir. Maden 
işletmelerinin sadece %14,8’i mevzuattaki sorunların önemli kısmının gruplamadan kaynaklandığını, bu nedenle yeniden 
gruplama yapılması gerektiğini düşünmektedir. Maden işletmelerinin çalışma konusu kapsamında dikkate alınabilecek farklı 
bazı görüşleri ise şöyledir: 
 

• Mevcut maden gruplandırması doğrudur. Ancak, gruplara ayrıldıktan sonra, her maden grubu ayrı mevzuatlara tabi 
olmalıdır. Tüm mevzuat buna göre düzenlenmelidir. Dolayısıyla maden grupları aynı kalabilir, ancak özellikle 
mermer, kömür ve metalik madencilik faaliyetleri için ayrı ayrı uygulama yönetmeliklerinin çıkarılması faydalı 
olacaktır. Örneğin her maden grubu kapsamındaki madenlerin temel jeolojisi farklıdır. Bu durum uygulamada 
örneğin açık ocak madenlerinde basamak yükseklikleri ve genişlikleri gibi kriterleri etkilemektedir. Her maden grubu 
için ayrı uygulama yönetmeliğinin olması ÇED sürecine de fayda sağlayacaktır. 

 
g Bu konuda yapılan çalışma için bakınız34. 
h Şüphesiz ki bu anket sorusu sadece ÇED izinlerindeki sorunlara değil, daha geniş kapsamda maden mevzuatı sorunlarına da hitap etmektedir. 
Ancak bu soru maden gruplamasındaki değişimin ÇED izinleri için de uygulanabilirliği açısından değerlendirilebilir. 



• Madencilik mevzuatındaki sorunlar maden gruplandırmasından kaynaklanmasa da, uygulamada ve denetimlerde 
denetim yapanların yetkinliği konusu önemli bir sorundur. 

 

 
 
Şekil 2. Maden mevzuatı sorunlarının maden gruplarıyla ilişkisi i. 
 
5.2. ÇED’in Hangi Kurum Bünyesinde Değerlendirileceği Fikri 
Maden işletme faaliyetleri yapılabilmesi için mera, orman ve SİT alanları gibi arazi mülkiyet izinleri, iş yeri açma ve çalışma 
ruhsatı gibi (ÇED dışında diğer) izinler konusunda genellikle ÇED raporunda belirlenen esaslar dahilinde ilgili kamu kurum ve 
kuruluşları tarafından izin verilmesi öngörülmüştür. Bu çerçevede Türkiye’de 3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7. maddesinde, 
“ÇED işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, diğer izinlere ilişkin işlemler de ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum 
ve kuruluşlarınca ÇED sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir”, kuralı bulunmaktadır34,41. Buradaki amaç, ÇED işlemleri ile birlikte 
diğer izin işlemlerinin eş zamanlı olarak bitirilmesini sağlayarak maden ruhsat sahiplerinin bir an önce üretim faaliyetine 
başlayabilmelerini sağlamaktı. Ancak, uygulamada ÇED onayı olmadan diğer izin işlemlerine başlanamaması, diğer izin 
işlemlerinin de başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde sonuçlandırılamaması gibi sorunlar yaşanmış3 ve halen yaşanmaya 
devam etmektedir41. 2018 yılında gerçekleştirilen anket sorusuna verilen cevaplar Türkiye’de ÇED sürecinde (arazi mülkiyet 
izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı gibi) diğer izinlerin, çoğunlukla, 3 ay ile 34 ay arası değişen bir süre zarfında maden 
işletmelerine verildiğini göstermektedir. Bu durum, “diğer izinlerin ÇED sürecinde en geç üç ay içinde bitirilir”, kuralının 
Türkiye’de işlemediğini, ÇED işlemlerinin dahi çoğunlukla (yetkili firmalara ÇED Projelerini hazırlatma süresi hariç) 3 aydan çok 
daha uzun sürdüğünü göstermektedir. Görüldüğü üzere 3 aylık bu süre dikkate alınarak izin kararları verilmemektedir. 
Dolayısıyla bu tabloda söz konusu Kanun maddesinin işlevsel hale getirilmesi gerekmektedir34. Özellikle ÇED veya diğer izin 
süreci konusunda mevzuatla kurumlara getirilen süre sınırlaması uygulamada da gerçekleşmelidir. Bu suretle ilgili izin 
prosedürleriyle zaman kaybedilmeden yatırım kaybı riski düşürülebilecektir41. 
 
Her maden yatırım projesi kendine özgü karakter taşır. Bu nedenle tüm madenler için aynı çevre reçetesini uygulamak yerine, 
her projeye özgü çevre standartları oluşturulmalı ve yatırımcıdan talep edilmelidir. Maden projelerinin karakteristiklerine 
uygun tedbir getirmek uzmanlık gerektirir. Bu uzmanlık madencilik faaliyetlerinin sorumluluğunu taşıyan bakanlık bünyesinde 
olmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir üst kuruluş olarak kalmak kaydı ile ETKB’nin çevre ile ilgili izin ve işlemlerden sorumlu 
tutulması daha uygun bir yaklaşım olacaktır25. Nitekim yapılan anket çalışmasında maden işletmelerinin (%91,6’lık) çoğunluğu, 
madencilik projelerinde ÇED’in; ETKB bünyesinde, bu bakanlık ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan seçilecek mühendislerden 
oluşturulacak bir üst merci tarafından verilmesini istemektedir34.  
 
6. Sonuç ve Öneriler 
Türkiye’de ilk yürürlüğe girdiği dönemlerden itibaren ÇED yönetmeliklerinde gerekli düzenlemeler yapılarak, madencilik 
faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için çevreye daha duyarlı ÇED raporları hazırlanır hale gelmiştir. Son dönemde ÇED 
Yönetmeliği değişikliği sonucunda, ÇED Yönetmeliğinin EK-1 ve EK-2 listesinde, öngörüldüğü derecede yüksek çevresel etki 
yaratmayacak madencilik projelerinin “Seçme ve Eleme Kriteri”ne tabi tutulması öngörülmüştür. Böylece nitelik ve kapsamı 
ne olursa olsun bütün madencilik projeleri ÇED sürecinden geçmek durumundadır. Bunun sonucunda Türkiye’de madencilik 
için ÇED, çevreye duyarlı olarak, oldukça sıkı bir denetim ve kontrol altında uygulanmaktadır. Çevreye uygun olmayan maden 
projeleri ise onaylanmamakta veya mevcut faaliyetler durdurulmaktadır. Ayrıca madenciliğin yapıldığı bölge halkının ÇED 
sürecine katılımı sağlanmakta ve bu bölgeye maden işletmeleri ekonomik bir katkı da sağlamaktadır. 
 
i Her alt maden grubundaki maden işletmelerinin bu anket sorusuna katılım sayıları şöyledir: 1 (b): 1, 2 (a): 21, 2 (b): 27, 2 (c): 1, 4 (a): 10, 4 
(b): 18, 4 (c): 10.   
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Evet. Mevcut öngörülenler devam etmelidir. Mevzuattaki sorunlar maden
gruplamasından kaynaklanmamaktadır.
Hayır. Mevzuattaki sorunların önemli kısmı maden gruplamasından
kaynaklandığından yeniden gruplama yapılmalı.
Her iki şık da maden gruplaması açısından bulunabilmektedir.



 
Ancak ÇED Yönetmeliklerinin sık değiştirilmesi, eklemeler yapılması gibi durumlar düşünüldüğünde, bu yönetmeliğin 
uygulanması konusunda Türkiye’de çok fazla belirsizlik bulunmaktadır. Yapılan yeni düzenlemeler ile bunların giderilmesi 
gerekirken; her düzenleme beraberinde yeni belirsizlikler ortaya çıkarmaktadır. Bu sebeple uygulamada sorunlar 
oluşmaktadır. 2013 yılı sonrası dönemde maden mevzuatında fazla değişiklik yapılmamasına rağmen, diğer kurumlardaki 
mevzuat değişiklikleri ve uygulamaları neticesinde; madencilik yatırım süreçleri uzamış ve bu yatırımlar engellenmiştir. 
Türkiye’de uygulanan ÇED mevzuatı ve uygulamaları, AB mevzuatı ile uyumlu olmasının yanı sıra AB mevzuatından daha sıkı 
çevreci uygulamalar ortaya koymaktadır. Buna karşın Türkiye’deki 81 ilde mevzuat uygulamasında birliktelik 
bulunmamaktadır. 
 
Gerçekten de son yıllarda Türkiye’de, 2003 yılı öncesini hatırlatan bir bürokrasi görülmektedir. Nitekim, çevreyle ilişkili, bütün 
Türkiye genelinde uygulanan bir kanun veya yönetmelik bulunmakta ancak belediyeler ya da il mahalli çevre kurulları, 
kendilerinin çıkarttıkları yönetmeliklerde veya aldıkları kararlarla, mevcut kanunları veya yönetmelikleri adeta geçersizmiş 
gibi uygulamayabilmektedirler. Çevreye en duyarlı mevzuat ve uygulamaları ortaya koyan AB ülkelerinde dahi yatırımcıları bu 
tür risklerin karşısında koruyacak mevzuatlar bulunmaktadır. Eğer bir madene “ÇED olumlu” görüşü verilmiş ise, çevre 
düzenlemeleri söz konusu madenin üretilmesine artık engel olmamalıdır. AB’de geçerli olan bu anlayış Türkiye’de de 
uygulanmalıdır. 
 
Özellikle çevre mevzuatları konusunda 15 yılı aşan süredir Türkiye AB mevzuatlarını uygulamaktadır. Ancak, Türkiye’nin son 
7-8 yıldır maden yatırım çekme kategorisini belirleyen alt kategorilerde hem Avrupa ülkelerine, hem de dünya geneline kıyasla 
orta-alt sıralarda yer alması, Türkiye’nin öncelikle madencilik faaliyetlerinde geçerli olan çevre mevzuatları konusundaki 
politikalarını tekrar gözden geçirmesi gerekliliğine işaret etmektedir.  
 
Fraser Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre özellikle söz konusu çevre düzenlemeleri kategorilerinde Türkiye’nin -uyguladığı 
sıkı mevzuat uygulamaları sonucunda- daha yüksek sıralarda yer alması beklenirdi. Aksine, Türkiye’nin daha düşük sıralarda 
yer almasının bir sebebi, AB’nin çevre mevzuatlarının çevirilerinin Türk mevzuatına aktarılmasında Türkiye’deki maden 
işletmelerinin kendine özgü karakteristikleri dikkate alınmadan yapılmasıdırj.  
 
Sorunların çözümü adına, “ÇED olumlu görüşü alınan projelerin tek kanun ve tek kurumdan alınarak gerçekleşmesini 
sağlayacak bir mevzuatın yapılması” önerisinin ve “Çevreye etkisi birbirinden önemli ölçüde farklılık gösterebilmesi nedeniyle 
her bir mineral grubunun ÇED açısından farklı süreçlere tabi tutulması” önerisinin dikkate alınmasında yarar vardır. Nitekim 
maden işletmelerinin çoğunluğu bu doğrultuda bir mevzuat değişikliği ve ÇED değerlendirme süreci istemektedir. Böylece 
Türkiye genelinde mevzuat uygulamalarında birliktelik sağlanabilecek, farklı tür madencilik yatırımlarının ÇED uygulamaları 
nedeniyle zarar görmesi engellenecektir.  
 
Yapılan ankete göre maden işletmelerinin büyük çoğunluğu maden mevzuatındaki sorunların maden gruplamasından 
kaynaklanmadığı düşüncesindedir. Mevcut gruplandırmanın aynen mevcut kalmasını, ancak, her maden grubunun ayrı 
mevzuatlara tabi olmasını, bu doğrultuda ayrı ayrı uygulama yönetmeliklerinin çıkarılmasının faydalı olacağını düşünen 
bireysel anket cevapları bulunmaktadır. Anketteki cevap dağılımı ve bireysel görüşler çalışmada incelenen yazarların 
görüşlerinin çoğunluğu ile uyum göstermektedir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bu makalenin yer aldığı 98. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-
content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-Dergisi-Sayi-98-asdjhsa73rozc4r.pdf 
 
 
j Bu konuda bakınız29,40. 

 

Bu makale “Resources Policy” Dergisi’nin 2021 yılı 72. cildinde yayınlanan makalenin genişletilmiş özetidir. Madencilik 
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