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Ülkemizde özellikle 1987 yılında çıkarılan 3213 sayılı Maden Kanunu sayesinde madenciliğin tüm alt sektörlerinde olduğu gibi metalik 
madencilikte de çok önemli gelişim sağlandı. Otuz yılı aşan bu süre boyunca ülkemizde çok yoğun maden aramaları gerçekleştirildi ve bunun 
sonucu olarak pek çok maden keşfi yapıldı. Bu keşiflerle birlikte metalik maden işletmelerinin sayısı da arttı. 
 
Günümüzde metal madenciliğine yerli sermayenin artan ilgisi biz maden profesyonellerini bir yandan sevindirmekte, bir yandan da 
sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmaktadır. Maden yatırımlarının kendine özgü özellikleri ve hassasiyetleri göz önünde bulundurularak, bu 
yatırımların doğru bir şekilde yönlendirilmesi biz maden profesyonellerine düşmektedir.  
 
Maden Mevzuatı 
“Madenler devletin uhdesindedir”  
Maden Kanunu’nda da açıkça ifade edildiği üzere “madenlerin devletin uhdesindedir”. Yani “madenler toplumun ortak varlıklarıdır”. Her bir 
vatandaşımızın bu yer altı kaynaklarında hakkı olduğu hiç bir aşamada unutulmamalıdır.  
 
“Maden Kanunu ruhsat hukukunu düzenler” 
Maden Kanunu, devletin uhdesindeki yer altı kaynaklarının aranıp-bulunup-çıkarılması amacıyla çıkarılmış bir kanundur. Madencilik ruhsata 
dayalı olarak yürütülmektedir. Maden Kanunu “ruhsat hukukunu” düzenleyen bir kanundur. 
 
“Ruhsat bir tapu değildir, devletle yapılan bir akitleşmedir” 
Maden Kanunu, ruhsatların devredilmesine, hakların mirasçılara intikal etmesine, ipotek işlemlerinin yapılmasına imkan tanımaktadır. Zaman 
zaman bu özelliklerinden dolayı tapu gibi algılanabilmektedir. Bu çok ciddi bir yanılgıdır. Maden Kanunu’nun 1. Maddesinde “madenlerin toplum 
yararına aranması-bulunması-çıkarılması” ifadesi yer almaktadır. Ruhsat, bu amaca hizmet etsin diye yatırımcıya verilir. Bu hak hiç şüphesiz 
sınırsız bir hak değildir. Koşullara bağlanmıştır. Yani ruhsat, devletle ruhsat sahibi arasında bir akitleşmedir. 
 
Maden Yatırımlarının Aşamaları 
Maden Kanunumuzda maden aşamaları iki aşama olarak düzenlenmiştir ve her aşaması ayrı ayrı ruhsatlandırılmaktadır; arama ruhsatı, işletme 
ruhsatı. Ama aşamalar bunlarla sınırlı değildir.  
 
Prospeksiyon Aşaması 
“Maden yatırımcısı ‘neyi nerede’ arayacağını bilmelidir.” 
Madenler doğal oluşumlardır. Özellikle değerli ve baz metaller sofistike jeolojik süreçler sonucu yer kabuğunda, oluşum koşulları için en uygun 
yerlerde, çok ender bir şekilde oluşurlar. Bir madenin oluşabilmesi, çok sayıda jeolojik koşulun bir arada gerçekleşmesine bağlıdır. Bu koşullar 
her maden türü için farklıdır. Yatırımcının yapması gereken ilk iş, ne tür bir maden arayacağına karar vermesidir.  
 
“Nasıl başlarsanız, o şekilde devam edersiniz” 
Prospeksiyon aşaması bilinçli maden yatırımcıları için en önemli dönemdir. Bu aşama “ruhsat edinimi” ile sonuçlanır. Yani yatırımcının en önemli 
kararı verdiği dönemdir. Yetkin maden jeologlarının yapacağı çok boyutlu literatür ve saha çalışmalarının sonuçlarının sağlıklı bir şekilde 
değerlendirmesi gerekir. Sağlıklı bir değerlendirme ve değerleme yapılmadığından dolayı, ruhsatlar için çok yüksek bedeller ödenebilmektedir. 
Yüksek bedel ödeyen yatırımcı, aşırı beklentilere sokulmaktadır. İleri aşamalarda önemli kararların alınmasında bu aşırı beklentiler sağlıksız 
sonuçlar doğurabilmektedir. 
 
Arama Aşaması 
“Öncelikle maden varlığının tespit edilmesi gerekir” 
Prospeksiyon çalışması sonucu alınan ruhsat sahasında maden varlığının tespiti çalışmaları da uzman maden arama jeologları tarafından 
yürütülmelidir. Bu faaliyetler öncelikle yüzey çalışmaları olarak başlar, tamamen gözleme dayalı olarak yürütülür ve sahada hedef arama alanının 
iyice daraltılması, yani cevherin potansiyel keşif alanının tespiti için gerçekleştirilir. Yer altında gizli halde bulunan maden varlığının ispatı içinse 
sondaj şarttır.  
 
“Varlığı tespit edilen mineral yatağının tenor ve tonajının tespiti: Kaynak Tahmini” 
Maden varlığının tespiti tek başına yeterli değildir. Her işletilebilir cevher yatağı bir maden yatağıdır ama bunun tersi her zaman doğru olmayabilir. 
Bir maden yatağının cevher olabilmesi veya bu şekilde değerlendirilebilmesi için bu yatağın makul ekonomik parametrelere göre işletilebilir 
olması gerekir. Bundan dolayı günümüzde ”en iyi uygulama” belli bir güven seviyesinde “kaynak tahmini” yapılmasını gerekli kılar. Burada devreye 
“Kaynak Tahmin Uzmanları” girer. Bu uzmanlar, cevherin yer altındaki üç boyutlu modellemesini yapar, ileri jeoistatistik yöntemleri kullanarak 
tenör ve tonajını tahmin ederler. Bu aşama arama faaliyetlerinin son aşamasıdır.  
 
Yüksek güven seviyesinde bir tahmin gerçekleştirilebilmesi halinde bir sonraki aşamaya yani “Geliştirme Aşaması”na geçilir. Yatırımcı asla 
unutmamalıdır ki “Maden Kaynağı” bir tahmindir. Yüksek güven aralığındaki maden kaynakları için bir sonraki aşamaya geçilmesi “en iyi endüstri 



pratiğinin” bir gereğidir. Aksi takdirde geliştirme aşamasında yüksek maliyetlere katlanacak olan yatırımcı hayal kırıklığına uğrayabilir hatta 
kendini bir türlü gelir elde edilemeyen bir yatırım sarmalının içinde bulabilir. 
 
Geliştirme Aşaması 
Bir maden kaynağının işletmeye açılabilmesi için tenör ve tonaj en temel parametrelerdir ancak hepsi bundan ibaret değildir. “Dönüştürücü 
faktörler” olarak tanımlanan diğer pek çok parametrenin de sağlanması gerekir.  
 
“ÇED kanuni zorunluluktur ama ÇSED sürdürülebilir madenciliğin bir gerekliliğidir” 
1980 de imzalanan Rio Sözleşmesi ile birlikte “sürdürülebilirlik” kavramı genişletilmiştir. 1980’e kadar bir işletmenin sürdürülebilir olması ile ilgili 
tek kriter, ekonomik olarak gelir elde etmekten ibaretti. Rio Sözleşmesi “sürdürülebilirlik” kavramını “ekonomik olarak işletilebilir, çevreye ve 
sosyal dokuya duyarlı üretim” olarak yeniden tanımladı. Bunun sonucu, yatırım maliyetlerinin artmasına sebep oldu ama çevrenin korunduğu bir 
üretim modeline de kavuşuldu.  
 
Ülkemizde de Çevre Etki Değerlendirmesi zorunluluğu 90’lı yılların ortasından itbaren uygulanmaya başlandı. Ancak sürdürülebilir madenciliğin 
bir gereği olan Sosyal Etki Değerlendirme de, maden yatırımcısı tarafından kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Yatırımcı bilmelidir ki proje 
finansmanında ÇED değil ÇSED (Çevresel ve Sosyal Etki Değrlendirmesi) aranmaktadır. 
 
“ÇED-ÇSED bir angarya değil, maden yatırımlarının sigortasıdır” 
Maden yatırımcısının yatırım yerini seçme şansı yoktur. Maden cevheri neredeyse yatırım oraya yapılmak zorundadır. Dolayısıyla madencinin bir 
mekan meselesi vardır. Bu kimi zaman bir mera, kimi zaman bir orman, kimi zamansa bir tarım arazisi olabilir. Madencinin çalışabilmesi için bu 
arazilerin statülerinin “geçici” bir süre için (maden ömrü boyunca) “maden arazisi” olarak tahsis değişikliğine ihtiyacı vardır. İşte tam da bu 
noktada ÇSED en önemli işlevi yerine getirir. ÇSED madenci için bir angarya değil, yatırımının sürdürülebilir olması için bir sigortadır. Maden 
projelerinde en fazla uzmanlığa ve danışmanlığa ÇSED raporunun hazırlanmasında ihtiyaç duyulur. O kadar önemli bir çalışmadır ki “maden 
işletme ve işleme projelerinde” belirleyici unsurdur.  
 
“Fizibilite çalışması ile “işletilebilir mi? üretilebilir mi?” sorularına cevap aranır.  
Sonucu rezerv hesabıdır.”  
Yatırımcı maden kaynağı ile maden rezervinin farklı kavramlar olduğunu bilmek zorundadır. Kaynak eşittir rezerv anlayışına sıklıkla 
rastlanılmaktadır. Bu son derece yanlıştır ve yatırımcı için çok yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Fizibilite çalışması dönüştürücü faktörler olarak 
tanımlanan; madenin işletilmesine/işlenmesine dair teknik faktörler, verimlilik-kazanım faktörleri, ÇSED’den doğan faktörler ve diğer sosyal-
hukuki-ekonomik (vergi, finans, pazarlama, emtia fiyatları vs) faktörlerinin bütününün hesaba katıldığı bir çalışmadır. Sonuç olarak yatırımcıya 
bir maden planı ve buna bağlı bir finansal model sunulur. Bunlarla kaynağın işletilebilir-üretilebilir kısmı yani rezervi hesaplanır. Bu çalışma multi-
disipliner bir çalışmadır. Pek çok disiplinden uzmanlar bir araya gelerek ortak bir çalışma yürütürler.  
 
“Maden projeleri en çok izin alınan projelerdir” 
Fizibilite ve ÇSED beraberinde projenin uygulanması için gerekli izinlerin de belirlenmesini sağlar. Bir maden projesinin işletmeye alınabilmesi 
için yaklaşık 20 kurumdan izin ve olumlu görüş alması gerekir. Bunların ana başlıkları; ÇED izinleri, arazi izinleri, iş yeri açma ve işletme izinleridir. 
Başka bir deyişle madenci sadece maden mevzuatına muhatap değildir, izin ve olumlu görüş alınması gereken tüm diğer kurumların 
mevzuatlarıyla da bağlıdır. Bundan dolayı maden izinleri başlı başına bir uzmanlık alanıdır. 
 
İnşaat Aşaması 
Mühendisliğin en yoğun uygulandığı aşama inşaat aşamasıdır. Temel ve detay mühendislik çalışması ile başlar, inşatın tamamlanması ile biter. 
Bu aşamada sadece maden mühendisleri değil; inşaat, makina, elektrik, çevre mühendislikleri başta olmak üzere çok sayıda mühendis projeye 
dahil olur. Bunların büyük kısmı geçici olarak, inşaat süresince istihdam edilir. 
 
İşletme Aşaması 
“Bilinmezlik faktörü işletmeye başlandığında değil, işletme bittiği zaman ortadan kalkar.” 
Bilinmezlik (uncertainty) maden projelerinin gölgesi gibidir. Belirsizlik maden projelerindeki yüksek riskin ana nedenidir. Belirsizlik ve risk faktörü 
her ne kadar aşama aşamasında ciddi anlamda düşürülse de, yukarıda belirtildiği üzere maden yatırımları yer altında tahmin edilen bir kaynağa 
dayalı yapıldığı için maden üretilip tüketilene kadar hep belli ölçüde varlığını sürdürür.  
 
Kaynağı tahmin eden meslek grubu jeologlardır, işletme aşamasında cevherin çıkarılmasına da jeologlar rehberlik etmelidir. Bir maden 
işletmesinde günümüzde kabul gören en iyi pratiklere göre maden mühendisleri ve üretim jeologları zaruri olarak bulundurulmalıdır. Mineral 
yatakları için ise cevher hazırlama mühendisleri ve proses minerologları olmalıdır.  
 
ÇED bir taahüttür ve taahütlerin yerine getirildiği aşama işletme aşaması olduğu için, çevre birimi büyük işletmelerde şart diğerlerinde ise 
danışmanlık hizmeti olarak zaruridir.  
 
Çok üzücüdür ama maden kazaları hala yaşanmaktadır. Bunlar ölümlerle ve kalıcı sakatlıklarla, bazı durumlarda kronik meslek hastalıkları ile 
sonuçlanabiliyor. Çözüm; “İş Sağlığı ve Güvenliği”dir. Bu bir uzmanlık alanıdır ve madenlerde özerk bir birim olarak yer almalıdır. Özerk olmalıdır, 
çünkü yaptırımları tartışmaya açık değildir. 
 
 
 



Optimizasyon 
Optimizasyon tüm mühendislik faaliyetlerinde hedeftir. Madencilik için de durum aynıdır. Optimal bir üretimden amaç, yatırım maliyetinin en 
kısa sürede geri kazanılması ve en verimli üretimin yapılabilmesidir. Yatırımcı-işletmeci optimal çözümlere her zaman açık olmalıdır. Kimi zaman 
üçüncü bir göz çok faydalı olabilir. Bunun çok sayıda örneği mevcuttur. Optimizasyon çalışmaları ile rezervin artırıldığına, verimin yükseltildiğine, 
maden ömrünün uzatıldığına, nakit akışının artırıldığına sıklıkla rastlanılmaktadır. 
 
Kapama Aşaması 
“Maden sahaları ormanlardan, meralardan, tarım arazilerinden emaneten alınır. Emanet sonunda sahibine teslim edilmelidir.” 
Sevindirici bir durum olarak ÇED mevzuatımızda bu dönem artık düzenlenmiş durumdadır. Arazi tahsislerinde de ilgili kurumlar bunu şart 
koşmaktadır. Sürdürülebilir madenciliğin en temel koşuludur.  
 
Madencilik geçici bir faaliyettir. Cevher bitince, biten şey madencilik faaliyeti değil sadece üretimdir. Üretim bittiği andan itibaren madencilik 
faaliyeti “maden kapama faaliyeti” olarak devam eder. Yatırımcı bunun bilincinde olmalı, yatırımını buna göre planlamalıdır.  
 
“Öncelikle madenciliğin etkileri ortadan kaldırılmalıdır: Rehabilitasyon” 
Maden yatırımcısı çit alanı içerisinde yer alan tüm bina ve üniteleri sahadan kaldırmak, atık ve pasa sahalarının çevreye olumsuz etkilerini nihai 
olarak ortadan kaldırmakla yükümlüdür. Muhtemel etkilere karşı uzun süreler alabilecek gözlem sistemini kurmayı ve bunun takibini yapmayı 
bilmelidir.  
 
“Doğaya geri kazandırma: Restorasyon” 
Kapamanın son aşaması olarak maden sahası eski haline getirilerek terk edilir. Bölgenin bio-çeşitliliği gözetilerek, tüm habitatın kullanımına 
yeniden açılması için yapılır. Değişik branşlardan doğa bilimcilerle yürütülmesi gereklidir. 
 
Madencilikte Risk 
Bilinmezlik faktörü 
Yukarıda maden projelerinin aşamaları anlatıldı. Ayrıca madencilikte bilinmezlik faktötünün projenin ilk aşamalarından itibaren kapama 
aşamasına kadar, giderek azalsa da, her aşamada mevcut olduğu da belirtildi. Bir yatırım yapılmadan önce, tüm yatırımlarda olduğu gibi öncelikle 
yatırım riskinin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Bundan dolayı madenciliğe yatırım yapılırken projenin hangi aşamada olduğu ve riskin ne olduğu 
çok iyi bilinmelidir.  
 
Riski analizi 
Yatırım yapılmadan önce risk yatırımcı tarafından çok iyi bilinmelidir. Bunun için profesyonellerle çalışılmalı ve risk yatırımcıya çok iyi 
anlatılmalıdır. Proje yatırımları, çoğunlukla, arama aşamasında yapıldığı için risk analizi deneyimli ve mesleğinde uzman maden jeologları 
tarafından yapılmalıdır. Arama aşamasında, mali yatırım riski düşük ama maden bulma olasığı da bir o kadar düşüktür. Geliştirme aşamasındaki 
projelerde maden varlığına ilişkin risk düşük olduğu için bedeller çok yüksektir. Projelerin “kaynak tahmini” ve/veya “rezerv hesabı” yapıldığı için 
bu tip projelerin değerlendirmesi daha detaylı ve farklı uzmanlık alanlarından deneyimli maden profesyonelleri tarafından birlikte yapılmalıdır. 
 
Proje Geliştirme 
Maden projesi geliştirmek demek, yatırımcının ruhsat edinmesi anlamına gelir. Başka türlü madencilik faaliyeti yürütmek mümkün değildir. 
Ruhsat alınırken “ne alındığının” iyi bilinmesi gerekir. Yani projenin hangi aşamada olduğu çok iyi bilinmelidir. Bunun için projelerin çok iyi ve 
konusunda uzman maden profesyonelleri tarafından değerlendirmesinin yapılması gerekir.  
 
Maden yatırımlarının kategorileri 
Kısaca projenin hangi aşamada olduğunun tespit edilmesi için yapılan çalışmalar olarak tanımlanabilir. Maden projelerinde aşağıdaki şekilde bir 
sınıflama yapılmaktdır. Maalesef Türkçe karşılıkları henüz bulunmadığı için İngilizce terimler aynen kullanılmıştır. 
 

• Green Field – (Ucuz-Yüksek Risk) Tarihsel olarak her hangi bir maden işletmesi bulunmayan veya önceden yapılan arama faaliyetleri ile 
“kaynak tahmini” ve/veya “rezerv hasabı” yapılmamış sahalar olarak bu kategori tanımlanabilir.  
 

-Grassroot Arama Projeleri – (Çok ucuz ama çok yüksek riskli projeler). Bir jeoloğun, bir maden yatağının nerede olabileceği 
hakkında kavramsal bir fikre sahip olması ve cevherleşmenin gerçekten orada olup olmadığını görmek için para harcamaya karar 
verdiği-değer gördüğü sahalar bu kategoride değerlendirilmektedir.  
 
-Gelişmiş Arama Projesi – (Nispeten pahalı, orta derecede riskli projeler). Tarisel olarak maden işletmesi yapılmamış ama önceki           
arama faaliyetleri ile maden varlığı ya tespit edilmiş yada buna dair güçlü emarelerin ortaya konulduğu projeler.  

 
• Brown Field – (Pahalı veya çok pahalı ama düşük veya çok düşük riskli projeler). Maden cevheri kaynak tahmini ve/veya rezerv hesabı 

ile ortaya konulmuş veya hali-hazırda işletme yapılan veya yanında-yakınında maden işletmesi olan sahalar bu kategoride 
değerlendirilmektedir. 

 
Bu kategorilerle ilgili tam bir görüş birliği olmadığını belirtmek gerekir. Bazı tanımlamalarda Brown Field sahalarda mutla-ka tarihsel veya mevcut 
bir işletme olması gerektiği görüşü de mevcuttur. Ancak ülkemizde yukarıdaki gibi bir sınıflamanın daha doğru olacağı düşüncesindeyiz. 
 
 



Değerlendirmenin önemi 
Değerlendirmemenin doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılması,yatırım riskinin minimize edilmesini sağlar. Sektörel olarak ise projelerin aşırı 
değerlenmesini (over value) önler.  
 
Maden sahalarının değerlemesi teknik bir çalışmadır. Öncelikli olarak sahada yapılan tüm geçmiş çalışmaların incelenmesi yapılır. Bu incelemede 
aynı zaman da çalışmaların “en iyi uygulamalarla” uyumlu olup olmadığına, başka bir deyişle verilerin güvenilirliğine dikkat edilir. Amaç projenin 
hangi aşamada olduğu ve hangi kategoriye dahil olduğunun tespit edilmesidir.  
 
Bu çalışma özünde bir risk değerlendirmesidir. Yatırımcı için en kritik olan da budur. Çalışmayı yapan uzman veya uzmanlarda yetkinlik 
aranmalıdır. Yetkin Kişi, bilgili, tecrübeli ama aynı zamanda mesleki etik değerlere sıkı sıkıya bağlı olan kişidir. 
 
Değerleme 
Arama projelerinin değerlemesi bir uzmanlık alanıdır. Tamamen bilimsel gözlemlere dayalı ve maden varlığının olasılığına bağlı olarak değerleme 
yapıldığı için uzmanlık gerektirir. Proje değerlemesi erken aşama arama projelerinde arama maliyetleri baz alınarak yapılır. İleri aşama arama 
projelerinde veya geliştirme aşamasındaki projelerde ise nakit akışı baz alınır. Ama her aşamada piyasanın belirleyici olduğu bilinmelidir. Piyasa 
değerleri, uzman kişilerce yapılan değerlemelerin hakim olduğu ülkelerde aşırı değerleme riskini azaltır. Sektörün sağlıklı gelişimi için bu 
hedeflenmelidir.  
 
Bu konuda ülkemizde rehber niteliğinde yayın maalesef bulunmamaktaydı. Maden Jeolgları Derneğinin katkılarıyla Dr. Yusuf Ziya Özkan 
tarafından kaleme alınan “Maden Ruhsat Sahaları Değerleme Yöntemleri” adlı kitap geçtiğimiz günlerde basıldı ve kısa sürede dağıtılmaya 
başlanacak. Bu rehber niteliğindeki kitap, hem yatırımcılara hem de meslektaşlarımıza çok faydalı olacaktır.  
 
Maden Yatırımlarında Danışmanlık  
Yazıda hep “uzman”, “maden profesyoneli”, “yetkin kişi” ifadeleri kullanıldı. Her işte olduğu gibi uzmanlık madencilik için de vazgeçilmezdir. 
Özellikle değerli ve baz metal madenciliğinde başarı tamamen buna bağlıdır. Proje aşamalarının birinde bazen uzman bir maden profesyoneli ile 
çalışmayan yatırımcının şansı yaver gidebilir. Ancak sonraki aşamalarda bunun eksikliğini mutlaka hissedecektir.  
 
Yetkin maden profesyonelleri “en iyi sektörel uygulamaları” bilen, bunları mesleki kariyerleri boyunca uygulayan, mesleki etik değerleri olan 
kişilerdir. Madenciliği meslek edinmiş kişilerdir. Burada yatırımcı ile profesyonel ayrımının iyi yapılması gerekir. İkisi de madencilik için 
vazgeçilmezdir. Yatırımcı projeye gerekli sermaye için şarttır. Maden profesyoneli ise gerekli faaliyetleri yani işi “en iyi sektörel uygulamalara” 
göre icra eden kişidir. Sorumluluğu, yatırımcının sermayesini hedefe uygun şekilde kullanmaktır. Bu ilişki son derece sağlıklı bir şekilde 
kurgulanmalıdır. 
 
Metinde maden aşamaları anlatılırken her aşamda farklı uzmanlık alanlarına işaret edilidi. Bu madenciliğin multi-disipliner bir faaliyet olmasından 
dolayıdır. Aşağıda her aşamadaki arama uzmanlık alanları derlenmiştir. 
 

• Arama: Maden hukuku, ekonomik jeoloji (maden jeolojisi), jeokimya, yapısal jeoloji, mineroloji-petrografi, jeofizik mühendisliği, sondaj, 
jeoistatistik, jeo metalurji… 

• Geliştirme: Maden hukuku, maden izinleri, ekonomik jeoloji, jeoistatistik, proses minerolojisi, jeoteknik, hidrojeoloji, maden işletme, 
maden planlama, cevher hazırlama, çevre, inşaat, elektrik, makina, finans, muhasebe, vergi, pazarlama, sosyoloji, halkla ilişkiler, 
biyoloji, zooloji… 

• İşletme: Maden mühendisliği, cevher hazırlama mühendisliği, maden üretim jeolojisi, proses minerolojisi, İSG uzmanlığı, çevre, idari -mali-
hukuki birimler… 
 

Meslektaşlarımız bu listeyi mutlaka eksik bulacaklardır. Bundan dolayı listenin ucu açık bırakılmıştır. Ancak bunlara yer vermekteki amaç, maden 
projelerine dahil olan uzmanlık alanlarının çeşitliliğine vurgu yapmaktır. Tüm bu uzmanlık alanlarını dev maden şirketleri de dahil, hiçbir şirket 
sürekli olarak bünyesinde bulunduramaz. Bunlar danışmanlık hizmeti olarak alınmak zorundadır. Dolayısıyla madencilkte danışmanlık hizmetleri 
vazgeçilmez bir unsurdur. 
 
Doğru danışmanlık almak ve bu hizmetleri yönetmek önemli bir iştir. Hatta bu şirketler için rekabet üstünlüğü yaratabilir.  
 
Danışmanlık hizmeti veren şirket ve/veya kişiler çok iyi seçilmelidir. Çünkü bunlar madenci için çözüm ortağı olmak zorundadırlar. Gizlilik ve etik, 
danışmanlıkta olmazsa olmaz hususlardır. 
 
Danışmanların işi yatırımcı adına karar almak değildir. Yatırımcının karar vermesini kolaylaştırmaktır. 
 
Sonuç 
Başlarda da belirtildiği üzere bu yazı madencilikte deneyimli kişi veya kurumlar hedeflenerek yazılmadı. Onlar zaten burada yer alan bilgilere 
fazlasıyla sahipler. Yazı giderek artan oranda diğer sektörlerden madenciliğe yönelen yeni yatırımcılar hedef alınarak kaleme alındı. 
 
Madenciliği meslek edinmiş kişler olarak bize düşen, madenciliğe sermaye sağlayan yatırımcıların, yatırımlarının karşılık bulması, hedeflerine 
ulaşması ve başarılı olması için tüm bilgi ve birikimimizi, etik değerlere bağlı olarak yatırımcıya sunmaktır.  
 
Yatırımların başarısı, mesleğimizin geleceği için çok önemlidir. 



Bu makalenin yer aldığı 99. sayımıza buradan ulaşabilirsiniz: https://madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2018/09/Madencilik-Turkiye-
Dergisi-Sayi-99-Adnue387k.pdf  
 


