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1. KAPSAM 
 
Bu bilgilendirme notu; madencilik faaliyetleri kapsamında oluşacak çevresel etkilerin 

minimize edilmesi amacıyla yapılması gereken mühendislik çalışmaları ve çevresel önlemleri  
içermektedir. Bahsi geçen çalışmalar aşağıda sıralanmakta olup, raporun ileriki bölümlerin ilgili 
çalışmalar ayrıntılandırılmıştır. 

 

• Jeokimyasal Karakterizasyon Çalışmaları 

• Hidrosensus Çalışmaları 

• Su İzleme Çalışmaları 

• Su Temini Çalışmaları 

• Hidrojeolojik Çalışmaları 

• Su Yapıları Tasarımı 

• Jeoteknik Çalışmalar 

• Arka Plan Ölçüm Çalışmaları 

• Toprak Örnekleme Çalışmaları 

• Biyoçeşitlilik Çalışmaları 

• Sismik Tehlike Analizi 

• Heyelan Envanteri  

• Macun Dolgu Kapsamında Çalışmalar 

• Trafik Yükü 

• Kümülatif Etki Değerlendirme 

• Görsel Etki Değerlendirme 

• Pasa Yönetim Planı 

• Atık Yönetim Planı 

• Rehabilitasyon 

• Sosyal Etki Değerlendirme Çalışmaları 
 

 
Çevresel ve Sosyal Çalışmalara İlişkin Zamanlama Tablosu 
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2. JEOKİMYASAL KARAKTERİZASYON ÇALIŞMALARI 
  
Ekosistem için en önemli unsurların başında su gelmektedir. Madencilik faaliyetleri 

kapsamında yürütülecek çalışmalar kapsamında, su kaynakları ve bu kaynakların kullanıcıları 
(insanlar, flora-fauna elemanları) oluşabilecek etkilerin belirlenmesi ve bu doğrultuda etkilerin 
önleyici veya azaltıcı önlemlerin alınması önem arz etmektedir. Bu amaçla üretim esnasında 
yapılacak kazı faaliyetleri ve depolama alanlarının asit kaya drenajı (AKD)/Metal Liçi oluşumu 
aşamasında oluşabilecek çevresel sorunların ortaya çıkması ve alınacak önlemlerin ortaya 
konması amacıyla jeokimyasal karakterizasyon çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir.  

 
Jeokimyasal karakterizasyon çalışmaları, AKD karakterizasyonu belirlemek amacıyla 

pasa ve cevher malzemesine ait metal özellikleri ve bu kayaçlardan kaynaklanabilecek 
AKD/Metal Liçi üretme potansiyeli jeokimyasal test programıyla (karışım-denge modeli) 
desteklemeyi içeren bir süreçtir. Elde edilen veriler neticesinde pasa depolanması, su kalitesi 
ve geçici cevher stoklamasının yapılması sırasında oluşabilecek sızıntı sularının kalitesinin 
karışım-denge modellerinin oluşturulması, AKD’nin yerinde önlenmesi, kontrolü ve etkilerinin 
giderilmesi, pasa depolama alanının kimyasal duraylılığının sağlanması, faaliyet sahası içinde 
ve mansabında su kalitesinin uzun vadede korunması için yapılması gereken önlemler ve 
izleme süreçlerinin ortaya konmaktadır. 

 
Çalışmalarda öncelikle cevher ve pasa dikkate alınarak numune seçimi yapılması 

gerekmektedir. Sonrasında belirlenen numunelerin kısa dönemde sızıntı suyuna geçme 
eğilimlerinin incelenmesi amacıyla statik testler yapılmalıdır. Statik test sonuçlarına göre asit 
üretme potansiyeli olan numunelerin kinetik teste tabi tutulması gerekmektedir. Ayrıca bu 
çalışmalar, hidrojeoloji çalışmaları ile de desteklenmelidir. 

 
Bahsi geçen bu laboratuvar ölçekli testlerin uzun vadede su kalitesinn tahmini ve bu 

doğrultuda alnıcak önlemlerin ortaya konması amacıyla ise, jeokimyasal modelleme 
çalışmaları yürütülmesi gerekmektedir. 

 
Tüm bu çalışmaların güvenilirliği açısında uygulanacak yöntemler Dünya’da kabul 

görmüş ve uluslararası standartlara dayalı olmalıdır. Yapılan asit kaya drenajı çalışmaları 
kapsamında beklenmedik durumlarda verilerin incelenmesi ve uzun vadede elde edilen veriler 
ile güncellenme yapılması istenmektedir. 

3. HİDROSENSUS ÇALIŞMALARI 
 
Hidrosensus çalışmalarının kapsamı, çalışma alanı ve çevresinde yeraltı ve yüzey 

sularının araştırılması, bunların kullanıcılarının ve hassas alıcıların belirlenmesi beraberinde 
bölgenin hidrojeolojik sistemin çözülmesini içermektedir. Böylelikle, sahanın hidrojeolojik 
kavramsal modeli oluşturulmaktadır. Sahanın kavramsal modelinin doğru oluşturulması, ileri ki 
aşamalarda madencilik faaliyetlerinden kaynaklanabilecek çevresel etkilerin belirlenmesinde 
temel oluşturduğundan önemli bir husustur. Bu temel ne kadar sağlam olursa, oluşabilecek 
etkilere karşı alınacak önlemlerin çözümleri kolaylaşmaktadır. 

4. SU İZLEME ÇALIŞMALARI 
 
İzleme programlarının amacı, teoride onaylanan uygulamaların pratikteki verimliliğini 

saptamak, projenin Çevre Mevzuatına uygunluğunu sınamak ve önceden tahmin edilemeyen 
çevresel etkilerin tespit edilerek, zamanında önlemlerini almaktır. Daha öncede belirtildiği 
üzere su, madencilik faaliyetleri kapsamında etkisi en yüksek ve çözümlenmesi en karmaşık 
çevresel sorundur. Bu sebeple, izleme program kapsamında su izleme çalışmalarının titizlikle 
oluşturulması ve yürütülmesi gerekmektedir. 
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Hidrosensus çalışmaları neticesinde sahadaki hassas alıcılar, madencilik faaliyetleri 
kapsamında belirlenen üniteler, topografya, memba-mansap ilişkisi, kirletici taşınım modeli 
neticesinde etkilenebilecek hassas alıcılar göz önünde bulundurularak su izleme programı 
kapsamında lokasyonlar belirlenmelidir. 

 
Belirlenen lokasyonlarda izleme çalışmaları inşaat, işletme ve kapatma dönemini 

kapsayacak şekilde; inşaat ve işletme döneminde aylık  ve kapatma döneminde ise yıllık olarak 
gerçekleştirilmelidir. 

5. SU TEMİNİ ÇALIŞMALARI 
 
Madencilik faaliyetleri kapsamında gerek çevresel ve gerekse sosyal açıdan en kritik 

konulardan biri de su temini çalışmalarıdır. Su temini çalışmaları hidrosensustan başlayarak, 
su tahsisi gerçekleştirilecek kaynak, dere veya kuyuların tespiti, su kullanıcılarına olası 
etkilerinin değerlendirilmesi ve azaltıcı önlemlerin alınmasına kadar önemli bir süreçtir. Bu 
çalışmalar ile birlikte, mevzuatlar çerçevesinde yasal izin prosedürünün (su tahsisi onayı) 
tamamlanması elzemdir. 

6. HİDROJEOLOJİK ÇALIŞMALAR 
 
Bu bölüme kadar açıklanan tüm bu çevresel çalışmaların sonucu olarak sahada 

memba-mansap ilişkisi göz önünde bulundurularak gözlem kuyuları açılması gerekmektedir. 
Gözlem kuyuları hem yeraltı suyu trend analizi oluşturmak hemde oluşturulacak hidrojoelojik 
model için gerekli hidrolik iletkenlik, yeraltı suyu seviyesi, formasyona bağlı hidrojeolojik birim 
verilerini sağlayacaktır.  

 
Hidrojeoloji çalışmaların en önemli aşaması olan “Yeraltı Suyu Akım Modeli” 

oluşturulması ile birlikte bölgedeki su kullanıcılarının kaynaklara etki, madencilik faaliyetleri 
sonucu susuzlaştırma etkisi ve jeokimyasal karakterizasyon çalışmaları neticesinde ortaya 
çıkan uzun vadede oluşabilecek kirleticilerin etkisi ortaya çıkarmak için altlık oluşturmaktadır. 
Belirlenen hidrolik iletkenlik ile kirleticilerin hassas alıcılara ne kadar sürede ve 
konsantrasyonda ulaşacağını görmek amacıyla ayrıca “Kirletici Taşınım Modeli” yapılmaktadır.  

 
Tüm bu çalışmalar ile birlikte gerçekleştirilecek madencilik faaliyetleri sonucunda 

hidrojeolojik sistem üzerine olası etkiler ortaya çıkarılmakta ve alınacak önlemler ortaya 
konmaktadır. Yapılan bu çalışmaların elde edilecek veriler ile en az beş yıl süre ile revize 
edilmesi gerekecektir. 

7. SU YAPILARI TASARIMI 
 
Su yönetimi kapsamında madencilik faaliyetleri esnasında oluşacak etkileşimli ve 

etkileşimsiz suların belirlenmesi ve bu doğrultuda alıcı ortama deşarjı veya geri dönüşümlü 
olarak kullanımının ortaya konması gerekmektedir. Bu doğrultuda su yönetim için gerekli su 
yapılarının tasarlanması ve yapılacak bu yapılar sonucunda hidrolojik açıdan bölgede bulunan 
su kullanıcılarına etkilerinin belirlenmesi gerekmektedir. 

 
Su yapıları tasarımına ilişkin türk mevzuatları çerçevesinde yasal olarak izin 

prosedürünün (DSİ Bölge Müdürlüğünden su yapılarına ilişkin onay) tamamlanması 
gerekmektedir.  
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8. JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR 
 
Pasa ve açık ocak için uygun şev açıları, yeraltı madenciliği faaliyetleri kapsamında 

tasman oluşumu, pano, galeri, atık depolama alanı duraylılığı kapsamında güvenli bir 
madencilik faaliyeti sürdürülmesi için detaylı jeoteknik çalışmalar yürütülmelidir.  

 
Proje üniteleri dikkate alınarak belirlenecek jeoteknik amaçlı sondaj lokasyonlarında 

yürütülecek çalışmalar neticesinde uluslararası standartlara uygun şekilde Jeoteknik Etüt 
Raporu hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca çevresel izleme programına duraylılığa ilişkin 
olarak çalışmaların dahil edilmesi gerekmektedir. 

9. ARKA PLAN ÖLÇÜM ÇALIŞMALARI 
 
Arka plan ölçümleri çevresel izleme program kapsamında yapılması zorunlu olan 

işlemlerin başında gelmektedir. Madencilik faaliyetleri kapsamında proje etki alanında yer 
alacak yerleşim yerlerinde gürültü ve toz ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Bu ölçümler 
türk mevzuatlarından farklı olarak Dünya ve Avrupa standartlarına uygun olarak; gürültü 
ölçümleri gündüz-akşam- gece ölçümleri, toz ölçümleri ise PM 10 (aylık), çöken toz, NOx, SO2, 
PM 10ağır metal, PM 2,5 yapılması gerekmektedir. 

 
Ölçüm lokasyonları belirlenirken bir çok etken dikkate alınmaktadır. Hakim rüzgar 

yönü, proje etki alanı, kümülatif etki alanı, yol, yol, en yakın yerleşim yeri vs. dikkate alınarak 
çevresel etkileri temsil edici ölçüm lokasyonları seçilmektedir. Madencilik faaliyetleri süresince 
çevresel izleme çalışmaları kapsamında bu ölçümlerin dahil edilmesi gerekmektedir. 

10. TOPRAK ÖRNEKLEME ÇALIŞMALARI 
 
Bölgenin mevcut durumda toprak kalitesi belirlenmesi amacıyla hakim rüzgar yönü, 

endemik ve hassas türler, yakın çevrede yer alan ziraat alanları ve proje üniteleri dikkate 
alınarak toprak örnekleme çalışmaları yürütülmesi ve çevresel izleme programına dahil 
edilerek altı ayda bir izleme yapılması gerekmektedir.  

11. BİYOÇEŞİTLİLİK ÇALIŞMALARI 
 
Uluslararası çevre politikası kapsamında diğer önemli konulardan biri ekosistemdir. 

Bu bağlamda kapsamlı bir flora-fauna çalışması yürütülmesi gerekmektedir. Biyoçeşitlilik 
çalışmaları kapsamında yapılan arazi çalışmaların başlayarak elde edilen veriler ışığında 
bölgenin habitatı, bulunan endemik türlerin toplanması, plante edilmesi ve bu türlerin koruması 
için alınacak tedbirlerin ayrıntılı olarak çalışılması gerekmektedir. Gerçekleştrilecek baseline 
çalışmalarının yanı sıra izleme programı oluşturulması ve izleme çalışmalarının titizlikle 
yürütülmesi oldukça önemlidir. 

12. SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ 
 
Türkiye’deki deprem bölgelerinin yer ivmeleri dikkate alınarak açık ocak, galeri, pasa 

depolama alanı, atık depolama alanı gibi yapıların deprem anındaki etkileri ortaya çıkarmak 
amacıyla sismik değerlendirme yapılmalıdır. Bu etkileri hesaplayabilmek için jeolojik, sismolojik 
ve kuvvetli yer hareketi gibi girdilerin bilinmesi gerekmektedir, fakat bu bilgiler çok fazla 
bilinmezlik içerdiğinden belli teorik yaklaşımlarla sismik tehlike analizleri yapılmaktadır. Bu 
çalışma kapsamında söz konusu çalışma alanı sismik tehlike analizi, olasılıksal (probabilistik) 
ve belirleyici (deterministik) yöntemlerle hesaplanarak, proje kapsamında inşa edilecek tüm 
ünitelerin dizayn edilmesi sırasında esas alınacak deprem parametrelerinin seçimine olanak 
sağlanmaktadır. Türkiye’de AFAD tarfından da bu çalışmalar yürütülmekte olup, bu 
çalışmalara temel sağlamaktadır. 



 
Madencilik Faaliyetleri Kapsamında Oluşacak 

Çevresel Etkilerin Minimize Edilmesi Amacıyla Yapılması 
Gereken Mühendislik Çalışmaları ve Çevresel Önlemler 

 

 

Bilgilendirme-01 Nihai.V.001 
 

 
6 

13. HEYELAN ENVANTERİ 
 
Heyelan envanter haritaları, heyelanların tiplerinin, coğrafi konumunun ve eğer 

biliniyorsa oluşum zamanlarının belirtildiği haritalardır. Madencilik faaliyetleri kapsamında 
sadece kayaçlarda dayanım sağlanırken, ağaç kesilmesi durumunda toprak kayması riski için 
heyelan envanterinin çıkarılması ile mühendislik çözümlerinin ortaya konması önemlidir. 

14. MACUN DOLGU KAPSAMINDA ÇALIŞMALAR 
 
Macun dolgu çalışmalarının yukarıda bahsi geçen mühendislik çalışmaları ile destekli 

ayrıntılı olarak detaylandırılan bir çalışma gerçekleştirilmesi gerekecektir. Ayrıca türk 
mevzuatları gereğince yasal olarak izin prosedürlerinin (Maden Atığı Derine Enjeksiyon Onay 
Belgesi ve Çevre İzni) tamamlanması istenmektedir. 

 
Macun dolgu kapsamında yapılacak çalışmalar; jeokimyasal karakterizasyon 

çalışmaları, çevre ve insan sağlığına etkiler, hidrojeolojik ve jeoteknik değerlendirmelerin 
yapılması gerekmektedir. 

15. TRAFİK YÜKÜ 
 
Madencilik faaliyetleri kapsamında kullanılacak ulaşım yolunda oluşabilecek çevresel 

ve sosyal etkileri belirlemek ve bu etkileri minimize etmek amacıyla proje ile birlikte kümülatif 
olarak trafik yükü ve alınacak önemleri içerir çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. 

16. KÜMÜLATİF ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 
 
“Kümülatif etkiler” ifadesi dünyada ilk olarak; ABD’de 1973 yılında Çevre Kalitesi 

Kurulu’nun kılavuzlarında kullanılmıştır. 1990’lı yıllar itibari ile ABD ve Kanada’daki ÇED 

raporlarında kümülatif etkilerin değerlendirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. 2000’li yıllara 

gelindiğinde Avustralya da kümülatif etkileri inceleyen ülkeler arasına girmiştir. Ülkemizde 

kümülatif etki neredeyse yeni sayılacak kavramlardan biridir. Türk mevzuatında kümülatif 

değerlendirme ifadesi, 03.10.2013 tarih ve 28784 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği Ek-III “Çevresel Etki 

Değerlendirmesi Genel Formatı” kapsamında alt başlık olarak yönetmelikte yer almıştır.  

Madencilik faaliyetlerinden kaynaklı proje bazlı etkiler çevresel ve sosyal etki 

değerlendirme kısıtlı sonuçlar vermektedir. Bu sebeple; projenin faaliyete geçmesi ile 

oluşabilecek çevresel ve sosyal etkiler, belirlenecek etki alanları içerisinde mevcut durumda 

bulunan faaliyetler ve makul olarak öngörülebilir gelecekte işletmeye geçebilecek faaliyetlerin 

birlikte kümülatif etkilerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. 

17. GÖRSEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ 
 
Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi ve Dünya Bankası/ IFC çevre, işçi sağlığı 

ve iş güvenlik rehberlerinde yer alan görsel etki değerlendirme ülkemizde de Avrupa Peyzaj 
Sözleşmesi ile uyum gereği gündemdedir.   

 
Madencilik faaliyetleri kapsamında yürütülecek çalışmalar kapsamında ocak alanı, 

atık depolama alanı, pasa depolama alanı gibi ünitelerin; turizm merkezleri, yerleşim yerleri, 
hassas yerler, otoyol, mesire alanları vs. görülmemesi için görsel etki değerlendirme 
çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Bu bahisle yapılacak görünebilirlik analizi ile birlikte, 
ünitelerin planlama aşamasında konumlandırılması görsel açıdan etkilerin minimize edilmesini 
sağlamaktadır. 
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18. PASA YÖNETİM PLANI 
 
Pasa yönetim planı, pasanın depolanacağı alanda kuşaklama kanalları dizaynı, 

AKD/ML olan kayaçların nasıl depolanacağının tanımlandığı, oluşturulacak basamakların 
açılarını, eğimlerini ve pasanın yükseklik gibi detayların belirten bir geniş kapsamlı ve uzun 
dönemli çevre emniyetinin sağlandığı bir plandır. Pasa yönetim planı ile birlikte; AKD yönetimi 
ve buna bağlı olarak en büyük çevre sorunlarından olan suların kirlenmesinin önlenmesi 
aşamasında fayda sağlamaktadır. 

 
19. ATIK YÖNETİM PLANI 

 
15/07/2015 tarih ve 29417 sayılı (Değişiklik; 16/07/2016 tarih ve 29772 sayılı) Resmî 

Gazete’de yayımlanan ve 15/07/2017 tarihi ile yürürlüğe giren Maden Atıkları Yönetmeliği ile 
maden atıklarının karakterizasyonu ve tesislerin sınıflandırılması, geri kazanımı, atık depolama 
tesislerinin projeksiyonu, atık yönetim ve acil eylem planları, izin ve lisans süreci, çevresel 
izleme, geçici depolama, inert atıkların yönetimi, sondaj çamurları, denizel alıcı ortamda 
bertaraf, yığın liçi yöntemi, macun dolgu ve pasa yönetimi gibi konularına açıklık getirilmiştir. 

 
Yönetmelik gereğince maden atıkları üreticileri Atık Yönetim Planı 

hazırlamak/hazırlatarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı veya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne 
sunarak onay almak zorundadır. Bu bağlamda atık yönetim planı sunması gereken işletmeler; 

 

• Mevcutta çevre lisansına sahip maden atık depolama tesisleri, atık barajları, atık 
göletleri,  

• Mevcutta faaliyet gösteren yığın liçi tesisleri,  

• Mevcutta asit üreten pasa depolama tesisleri,  

• Mevcutta faaliyet gösteren madencilik faaliyetleri sonucunda oluşan yer altı 
galerilerinin, maden zenginleştirme atıkları ile doldurulması işlemleri gerçekleştirilen 
macun dolgu tesisleri, (Ayrıca macun dolgu tesisleri için Yönetmeliğin 15 inci 
maddesinin 3. fıkrasında belirtilen bilgi ve belgeleri de (analizler, kurum görüşleri) 
sunmak zorundadır.) 

• İnert maden atıkları depolama tesisleri, (asit üretmeyen pasalar dahil)  
  

20. REHABİLİTASYON 
 
Madencilik faaliyetlerinin tamamlanması ardından çevre ile uyumlu, doğaya yeniden 

kazanım, biyolojik üretim potansiyeli ve peyzaj kalitesinin arttırılması, ancak doğa doğru 
rehabilitasyon çalışmalarıyla sağlanabilmektedir. Rehabilitasyon çalışmaları önceden toplanan 
çevrel unsurlar ile birlikte yapılacak çalışmalar doğrultusunda en uygun rehabilitasyon 
çalışmasının ortaya çıkmasını mümkün kılmaktadır. Jeolojik yapı, fizyografik yapı, toprak 
yapısı, ikim durumu, bitki örtüsü, flora-fauna türleri, arazi kullanımı, kültürel yapı gibi verilerin 
sentezi sonucu doğaya yeniden kazandırma çalışmalarını oluşmaktadır.  

 
Rehabilitasyon kapsamında onarım çalışmaları, bozulmuş araziyi eskiye en yakın 

haline getirmeye ve çevresiyle her açıdan uyumlu olmasını sağlamaya yönelik olmalıdır. Proje 
kapsamında gerçekleştirilecek olan rehabilitasyon çalışmaları, çevresel riskler ve insan 
sağlığını tehlikeye atacak unsurların tamamen ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi 
prensibini taşımalıdır. Yapılacak ağaçlandırma çalışmaları ile de bölgede, hem görsel açıdan 
iyileştirilme hem de herhangi bir yağış veya madencilik faaliyetleri etkisiyle erozyon oluşumu 
engellenmiş olacaktır. 

 
Bu sebeple, madencilik faaliyetleri sonucu bozulan alanlarda yürütülecek 

rehabilitasyon çalışmalarının planı titizlikle oluşturulmalı ve uygulanmalıdır.  
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21. SOSYAL ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI 
 
Türk mevzuatları çerçevesinde oldukça kısıtlı kalan Sosyal Etki Değerlendirme 

çalışmaları,  uluslararası standartlarda başta gelen konulardan biridir. Sosyal etki 
değerlendirme çalışmalarının en önemli kılavuzları ise Dünya Bankası/ IFC standartlarıdır.   

 
Sosyal etki değerlendirme çalışmalarının kapsamında yapılan önemli çalışmalar 

aşağıda sıralanmaktadır.  
 

• Anket Çalışmaları; etki alanı içerisinde yer alan doğrudan ve dolaylı yoldan 
etkilenen yerleşim yerlerinde anket çalışmaları yürütülmesi gerekmektedir. 

• Odak Grup Toplantısı; proje mahiyetine göre etki alanı içerisinde yer alan 
doğrudan ve dolaylı yoldan etkilenen yerleşim yerlerinde çeşitli odak grup 
toplantıları gerçekleştirilmektedir. 

• Muhtar Toplantısı; etki alanı içerisinde yer alan doğrudan ve dolaylı yoldan 
etkilenen yerleşim yerlerindeki muhtarlar ile toplantı gerçekleştirilmektedir. 

• Halkı Bilgilendirme Toplantısı; proje hakkında proje paydaşlarını bilgilendirmek 
amacıyla halkı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmektedir. 

• İkincil Data Bilgileri; nitel verilerin yanı sıra nicel verilerin toplanması 
gerçekleştirilecektir. 

• Sosyal Etki Değerlendirme (SED) Raporu; toplanan nitel ve nicel veriler 
doğrultusunda sosyal etkilerin ve bu doğrultuda alınacak önlemleri içerir SED 
Raporu hazırlanmaksı gerekmektedir. 

 

22. SONUÇLAR 
 
İnsan ve çevre sağlığına duyarlı, sürdürülebilir bir madencilik faaliyeti 

gerçekleştirilmesi adına faaliyetin planlama aşamasından başlayarak inşaat, işletme ve 
kapatma dönemine değin madencilik faaliyetleri sonucu oluşabilecek çevresel ve sosyal etkileri 
önlemek yada en aza indirmek amacıyla raporda bahsi geçen mühendislik çalışmalarının, 
çevresel önlemlerin ve izleme çalışmalarının titizlikle yürütülmesi gerekmektedir. 

 


