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Sayın Bekir KARACABEY 

Orman Genel Müdürü 

 

Sayın Genel Müdürüm, 

TÜMMER, TMD, EİB, İMİB Üyelerinden gelen bilgiler doğrultusunda hazırlamış 

olduğumuz raporumuzu ekte bilgi ve görüşlerinize takdim eder, bugün kurumunuz tarafından 

gerçekleştirilecek ÇALIŞTAY’ ın başarılı geçeceğine olan inancımızla bizleri davet ederek 

onurlandırdığınız için teşekkürlerimizi sunarız. 

Saygılarımızla. 

İbrahim ALİMOĞLU 

Y.K. Başkanı 
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Tarım ve Orman Bakanlığı  

Madencilik Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri  

 
No İlgili Mevzuat Sorun Çözüm Önerisi 

 

1 6831 sayılı Orman 

Kanunu kapsamında 

verilen izinlerin bedelleri  

Orman İzinleri kapsamında, her yıl arazi izin bedeli 

ödenmektedir. Bu bedeller, özellikle 2014 yılında yapılan 

yüksek artışlar sonrasında işletmelerin maliyetleri arasında 

çok önemli kalemler haline gelmiş, ayrıca ülke yeraltı 

kaynaklarımızı araştıramaz ve değerlendiremez hale 

getirmiştir.  

 

Yüksek izin bedelleri nedeniyle uluslararası rekabet 

gücümüz azalmakta, maden ithalatımız her geçen sene 

artmakta ve madenlerde işletilebilir minimum kalite/tenör 

oranlarını yukarıya çıkarmakta, ekonomiye 

kazandırılabilecek cevherler pasaya ayrılmaktadır.  

 

* Arazi izin bedellerinin Dünya ile rekabet edebilecek 

makul seviyelere indirilmesi (Kanada 1 Hektar=17 TL, 

Norveç 1 Hektar=58 TL, ABD 1 Hektar=116 TL, 

Türkiye teminat ve ağaçlandırma bedeli hariç  

1 Hektar = 15 bin TL ile 40 bin TL arasında)  

 

öngörülmektedir. 

 

2 6831 sayılı Orman 

Kanunu kapsamında 

verilen izinlerdeki 

gecikme ve belirsizlikler 

Madencilik faaliyetlerinin yürütülebilmesi maksadıyla 

gerek orman gerekse mera vasfındaki arazilerde ilgili 

Kurumlara yapılan izin müracaatlarının neticelenmesi 1 yılı 

aşkın sürmektedir. 

 

İzin süreçlerinin bu denli uzaması ve izinlerin bu kadar 

gecikmesi ise; 

- Madenciliği ve yatırımı öngörülemez hale 

getirmekte, 

- Pazar taahhütleri yerine getirilememekte, 

uluslararası piyasalarda güvenilirlik yitirilmekte,  

- Mermer – doğal taş özelinde, moda olan taşlar 

zamanında dünya piyasasına sunulamamaktadır. 

 

* İzinlerin 2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Genelgesi’ne uygun biçimde taşra teşkilatının 

yetkilendirilmesi yoluyla verilmesi, 

* 2018/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 

uygulamasına hız verilmesi, 

* Orman izin süreçlerinin öngörülebilir olması 

 

beklenmektedir. 
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No İlgili Mevzuat Sorun Çözüm Önerisi 

 

3 6831 sayılı Orman 

Kanunu kapsamında 

verilen temdit izinleri 

3213 sayılı Maden Kanununun 7. Maddesinin 5. Fıkrasında 

(Değişik fıkra:14/2/2019-7164/8 md.) Madencilik 

faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler için 

verilmiş izinler, temditler dâhil ruhsat hukuku devam 

ettiği sürece geçerlidir. Ruhsatın temdit edilmesi hâlinde 

madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici 

tesisler için verilmiş bütün izinler temdit süresi sonuna 

kadar hiçbir işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılır. 

hükmü yer almaktadır. 

 

Ancak uygulamada Orman Genel Müdürlüğü ve taşra 

teşkilatı temdit maksatlı dahi olsa, yeni izinlerde olduğu 

gibi yeniden müracaat dosyası ve Kurum Görüşlerini talep 

etmekte ve müracaatları Bakanlığa sunarak tekrar 

Komisyon onayına sunmaktadır. 

* 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili fıkrası 

gözetilerek ruhsat temdit edildiğinde; izin sahibince 

temdit edilmiş ruhsatın ilgili Orman Bölge 

Müdürlüğü’ne beyan edilmesinin yeterli sayılarak izin 

sahibine mevcut taahhüt senedi hükümleri 

kapsamındaki hak ve sorumlulukların temdit süresi 

sonuna kadar devam ettiğine dair resmi bir yazı 

verilmesi  

 

önerilmektedir. 

 

4 6831 sayılı Orman 

Kanunu kapsamında 

yürütülen izin 

süreçlerinde talep edilen 

Kurum Görüşleri 

Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama 

Yönetmeliği çerçevesinde izin müracaatları yapılmadan 

önce talep alanına ilişkin; Devlet Su İşleri Müdürlükleri, 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlükleri, 

Belediye Su ve Kanalizasyon İdareleri, Kültür Varlıklarını 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlükleri, Tabiat Varlıklarını 

Koruma Müdürlükleri, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü ve 

benzeri en az 6 (altı) ayrı Kurumdan görüş getirilmesi 

istenmektedir. 

 

Söz konusu bu görüşler, çalışma alanı için ÇED Olumlu, 

ÇED Gerekli Değildir Kararı verilmesi sürecinde alınmış 

olsa dahi ya görüş yazısının eski tarihli olması ya da orman 

müracaat alanı özelinde yeniden talep edilmesi gerektiği 

gerekçeleriyle yeniden talep edilmektedir.  

 

* Pafta ve koordinat bilgilerini de içeren her bir kurum 

görüşüne ait veri tabanının Orman Genel 

Müdürlüğünün erişimine açılması, 

  

* ÇED sürecinin uzun vakitler aldığı gerçeğinden 

hareketle, bu süreçte verilen kurum görüşlerinin eski 

tarihli olarak değerlendirilmemesi, 

 

beklenmektedir. 
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No İlgili Mevzuat Sorun Çözüm Önerisi 

 

5 6831 sayılı Orman 

Kanunu kapsamında 

verilen maden arama 

izinleri 

Maden arama faaliyeti, madenciliğin başlıca ve temel 

sacayaklarından biri olup, ulusal düzeyde sahibi olduğumuz 

yeraltı kaynaklarının potansiyelini ortaya çıkarmanın ve bu 

potansiyeli realize edebilmenin yegâne yoludur. 

 

Ancak, arama faaliyetleri için yapılan izin başvurularının 

sonuçlanması çok uzun süreler almaktadır.  

* Ruhsat safhasına bakılmaksızın, arama maksatlı tüm 

izinlerin Orman Bölge Müdürlüklerince verilmesi, 

 

* Arama izinlerinden (sondaj, yarma) ve bunlara 

ulaşımı sağlayan ulaşım yolu izinlerinden 

Ağaçlandırma Bedeli haricinde bedel tahsil 

edilmemesi, 

 

6 Orman izin sınırı 

aşımlarında yaşanılan 

sorunlar 

6831 Sayılı Orman Kanununun 92. Maddesi “…..Bu 

Kanunun 16 ncı maddesi gereğince izinsiz maden ocağı 

açanlara veya işletenlere, 91 inci madde hükümleri saklı 

kalmak üzere iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin 

güne kadar adlî para cezası verilir……” şeklinde 

düzenlenmiştir. 

 

Mevcut orman izin sahalarında gerçekleştirilen faaliyetler 

sırasında heyelan ve benzeri nedenlerle izin sınırı dışına 

öngörülemeyen ve tamamen doğal taşmalar olabilmekte ve 

bunların tespit edilmesi halinde izin sahibine ek müracaat 

yapma imkânı tanınmadan tutanak tutularak savcılığa 

bildirimi yapılabilmektedir.  

* 6831 sayılı Orman Kanununun 92. Maddesi’nde 

Değişiklik Yapılarak bu durumun hapis cezasını 

gerektiren suç olmaktan çıkarılması, 

* Veya fiilin taksirle işlenmesi halinde cezai işlem 

uygulanması, öngörülemeyen haller nedeniyle oluşan 

aşımların hapis cezası kapsamından çıkarılması, 

* Öngörülemeyen aşımın İdarece tespiti halinde 

faaliyet sahibinin gerekli izin müracaatını yapması için  

3 (üç) ay süre tanınması, 

 

beklenmektedir.  

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orman vasfındaki 

arazilerde kurulu maden 

işletmelerine lisansız 

enerji tesisi izni verilmesi 

Maden üretim faaliyetleri ile bu faaliyetlere bağlı kurulan 

tesislerde önemli miktarda enerji girdisine ihtiyaç 

duyulmaktadır. Gerek enerji maliyetlerini düşürmek 

gerekse çevresel koşulları gözetmek amacıyla yenilenebilir 

enerji kaynaklarının kullanılması kaçınılmazdır. 

 

Madencilik faaliyetleri ve bağlı entegre tesislerinin elektrik 

enerjisi temininde orta ve küçük ölçekli rüzgar ve güneş 

enerji tesislerinin kurulumu teşvik edilerek ilgili mevzuatta 

bu yönde düzenlemeler yapılmalıdır 

* Orman Kanununun 16 ncı Maddesinin Uygulama 

Yönetmeliği’nde tanımlanan Altyapı-Tesisleri arasına 

Rüzgar ve Güneş Enerji Santrallerinin eklenmesi, 

* Aynı Yönetmeliğe ruhsat sahibi ya da işletmeciler 

tarafından madencilik faaliyetlerinin enerji ihtiyacının 

karşılanması için orman arazilerinde kurulacak 

lisanssız yenilenebilir enerji tesislerine izin 

verileceğine yönelik hüküm konulması 

 

öngörülmektedir. 
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No İlgili Mevzuat Sorun Çözüm Önerisi 

 

8 3573 Sayılı Zeytinciliğin 

Islahı ve Yabanilerinin 

Aşılattırılması  

Hakkındaki Kanun  

Ülkemizde hem madencilik hem de diğer sektörlerin 

yatırımlarının gerçekleşmesinde büyük sorunların 

yaşanmasına neden olan ve 1995 yılında yürürlüğe giren  

3573 sayılı Kanunun 20.maddesine göre (Değişik: 

28/2/1995-4086/5 md.)  “Zeytinlik sahaları içinde ve bu 

sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası 

hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani 

olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran tesis 

yapılamaz ve işletilemez.”  hükmü nedeniyle madencilik 

faaliyetlerine ilişkin ÇED ve izin süreçlerinde faaliyetin 

yapılış şekline, alınacak mühendislik önlemlerine 

bakılmaksızın Kanun’daki bu kati düzenleme gerekçe 

gösterilerek izin verilmemektedir.  

 
Zeytinciliğin gelişmiş olduğu İspanya, İtalya gibi 

ülkelerdeki uygulamalara benzer şekilde günün teknolojik 

ve çevresel şartlarına uygun olarak, zeytincilik ve diğer 

sanayi faaliyetlerinin birlikte yapılmasını olanaklı kılacak 

şekilde mevzuatın yeniden düzenlenmesine ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

 

3573 sayılı Kanunun  

Madde 20/1’in:  

 

En az 25 dekar alana sahip ve tapuya zeytinlik alan 

belirtmesi ile kayıtlı olan sahalarda ve bu sahalara en 

az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç 

zeytinliklerin vegetatif ve generatif gelişmesine mani 

olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkaran 

tesis yapılamaz ve işletilemez. Ancak, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığınca belirlenen emisyon 

limitlerinin altında kalan faaliyetlere ve tesislere 

izin verilir. Zeytinlik alanlarda yapılacak zeytinyağı 

fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri 

yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 

iznine bağlıdır.  

 

şeklinde düzenlenmesi önerilmektedir. 
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No İlgili Mevzuat Sorun Çözüm Önerisi 

 

9 ÇED Kararları ve 

Görüşleri geçerliliğinin 

sorgulanması 

-  ÇED Yönetmeliği’nin 1993 yılında yürürlüğe giren ve 

sonraki muhtelif tarihlerde değişikliğe uğrasa da 

değişmeyen yegâne maddesi; “07 Şubat 1993 tarihinden 

önce uygulama projeleri onaylanmış veya çevre mevzuatı 

ve diğer ilgili mevzuat uyarınca yetkili mercilerden izin, 

ruhsat veya onay ya da kamulaştırma kararı alınmış veya 

ilgili mevzuat gereğince yer seçimi yapılmış veya yatırım 

programına alınmış veya mevzi imar planları onaylanmış 

faaliyetlere bu yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” 

hükmüdür. 07 Şubat 1993tarihinden önce projeleri 

onaylanarak faaliyete geçmiş tüm ruhsatlar ÇED Kapsam 

Dışı yazısını almışlardır. Ancak Orman Genel 

Müdürlüğü’nün 23.03.2015 gün ve 572972 sayılı yazısı, 

25.11.2014 tarihli ÇED Yönetmeliği kapsamında kapsam 

dışı faaliyetler için alınmış yazıların yenilenmesini 

talimatlandırmıştır. 

 

- 2020 yılı başından bu yana bazı Doğa Koruma ve Milli 

Parklar Bölge Müdürlüklerince, ilgili Orman Bölge 

Müdürlükleri’ne beyan edilmek üzere 2014/1 Nolu Genelge 

kapsamında yapılan Kurum Görüşü müracaatları sırasında 

ÇED Kararları sorgulanmakta ayrıca bu Kararlara dayanak 

olan Proje Tanıtım Dosyaları ya da ÇED Raporlarını izin 

sahiplerinden talep etmektedirler. 

Bu durum sadece 2014/1 Nolu Genelge kapsamında orman 

müracaat dosyası ekine konulmak istenen mezkur Kurum 

Görüşü’nü içinden çıkılmaz bir süreç haline getirmekte, 

yukarıda anılan her iki işlem de zaten uzun olan orman izin 

süreci daha da uzamakta ve sektörel olarak önemli vakit-

nakit kayıpları yaşanmaktadır. 

* Orman Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2015 tarih ve 

572972 sayılı yazısı ile 25.11.2014 tarihli ÇED 

Yönetmeliği kapsamında istenilen mevcut ÇED 

Kapsam Dışı yazılarının yenilenmesi uygulamasının 

kaldırılması,  

 

* ÇED Kararı, Kurum Görüşleri, Proje Tanıtım 

Dosyası ve ÇED Raporları, ÇED sürecinde ilgili 

kurumlar arasında yer alan Orman Bölge Müdürlükleri 

ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge 

Müdürlüklerince zaten değerlendirilerek rapor 

edildiğinden, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge 

Müdürlüklerince ÇED Kararlarının, Proje Tanıtım 

Dosyası ve ÇED Raporlarının talep edilmemesinin 

talimatlanması, 

 

beklenmektedir. 

 

 


