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Ulusal Hakemli Dergidir

EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr
Paris İklim Anlaşması

Küresel iklim krizinin önüne geçmek amacıyla 195 ülke + Avrupa Birliği’nin ortak hareket etmeleri 
gerektiklerini kabul ettikleri uluslararası bir anlaşma olan Paris İklim Anlaşması Ekim ayında ülke-
miz tarafından da onaylandı ve anlaşmaya taraf olundu.

Taraf ülkeler ne zaman ve ne kadar sera gazı azaltma taahhüdünde bulunacağına kendileri karar 
veriyor ve anlaşmada bu konuda bir yaptırım uygulama mekanizması bulunmuyor olsa da genel 
niyet başta kömür olmak üzere fosil yakıtların kullanımının kademeli şekilde azaltılması şeklinde.

Ülkemizde son dönemde yerli kömür kaynaklarını kullanarak kalkınmasını güçlendirme konu-
sunda bir eğilim bulunmaktaydı. Bu konunun Paris İklim Anlaşması’ndan ne şekilde ve ne zaman 
etkileneceği merak konusu. Bu kapsamda kömür madeni ve termik santral işletmecileri karşılaşa-
bilecekleri riskler konusunda araştırmalara başladılar. Yeni projelerin ise askıya alınması gündeme 
gelebilir… 

Pek çok Avrupa ülkesi önümüzdeki yıllarda kömür madenlerini ve termik santrallerini kapatacağı-
nı beyan ediyor, yeni proje de üretmiyor. Paris İklim Anlaşması’nın tarafımızdan da onaylanması, 
henüz ülkemizde var olmayan kömürden vazgeçme eğiliminin zamanla gelişmesine neden olabi-
lir. Çünkü iklim sorunu müdahale edilmediği taktirde tüm insanlığı olumsuz etkileyecek önemli bir 
konu ve her ne kadar anlaşmada bir yaptırım bulunmasa bile süreç içerisinde ülkeler arası ekono-
mik ilişkilerde bu konuyu merkeze alacak şekilde örtülü bir baskı olabileceğini düşünüyorum. Bu 
da ülkemizin karar alma mekanizmasını etkileyebilir. 

Diğer taraftan enerjiye olan ihtiyaç yükselen dünya nüfusuna ve gelişen teknolojiye dayalı olarak 
sürekli artarken, fosil yakıtlardan vazgeçme noktasında yenilenebilir enerji üretimi devreye giriyor. 
Tüm enerji üretimi içerisinde yenilebilir enerjinin payı her geçen gün artıyor. Bu da yeni tesislerin 
kurulumu demek. Yenilenebilir enerji üretiminde kullanılan makine ve ekipmanlar ise tamamen 
madenciliğe dayalı ürünler. Yine iklim krizinin çözümünde önemli bir unsur olan elektrikli araçların 
üretiminde de madenler öne çıkıyor. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu’nun verdiği 
bir demeçte tüm yenilenebilir enerji santralleri ile termik ve fosil yakıtlı santraller kıyaslandığında, 
yenilenebilir enerji santrallerinde 8 kat daha fazla maden kullanılması gerektiği, elektrikli araçlarda 
da normal fosil yakıtlı araçlara göre 5 kat daha fazla maden kullanıldığı belirtiliyor. Burada iklim 
krizin çözümünde madenciliğin önemli bir rol oynayacağı ortaya çıkıyor. 

Bakır, lityum, nikel, manganez, kobalt, çinko, silikon, nadir toprak elementleri gibi çeşitli madenler 
stratejik kabul ediliyor ve bunların iklim krizinin çözümünde kritik önemine değiniliyor. Bu maden-
lere olan talebin giderek artacağı aşikar.

İnsanoğlunun dünyamızı daha yaşanabilir bir hale getirme çabasında kullanılacak ülkemizde var 
olan stratejik madenler konusunda çalışmaların ön plana çıkarılarak uzun vadeli planlamaların ya-
pılması ülkemiz açısından önem arz ediyor.
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

MARBLE İZMİR Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri 
Fuarı’nın 26’ncısı Fuarizmir’de Gerçekleştirildi 

Madencilik Sektöründe Kadınlar Derneği (MSKD) 
Yönetim Kurulu Belli Oldu 

Ağustos 2021

Ağustos 2021

Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli buluşmalarından 
olan ve bu yıl 26’ncısı düzenlen MARBLE İZMİR Uluslararası 
Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Ağustos 2021 tarihleri 
arasında Fuarizmir’de gerçekleştirildi. Etkinlik ile Türkiye’nin 
ve dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen sektör profesyonel-
leri ticari görüşmeler yaparak İzmir ve ülke ekonomisine katkı 
sağladı.
Bu yıl 2 salonda ziyaretçilerini ağırlan Fuar ile eş zamanlı 
olarak 6. Uluslararası Taş Kongresi’de ziyaretçilerine kapı-
larını açtı. Kongre, zengin renk ve desenleri ile mimarların 
gözdesi, dünya ticaretinin lideri olan Türk doğal taşının 
arama ve işletmesinde jeolojik ocak ve fabrika üretiminde 
yeni tekniklerin, mimari tasarımlarında geçmiş ve güncel 
uygulamaların tebliğ, seminer, panellerde sunulacağı bir 
ortam yaratmayı, yatırımcılar ve doğaltaş ticareti yapan kişi 

ve kuruluşları aynı zamanda MARBLE Fuarı çatısı altında bu-
luşturmayı amaçladı.
Geçen yıllarda bilimsel ağırlıklı oturumlarla gerçekleşen kong-
re, bu yıl farklı disiplinlerin yer alması ile çeşitlendi. Almanya, 
ABD, İtalya, Macaristan, Portekiz ve Türkiye’den konuşmacıların 
yer aldığı kongreye; bilim insanlarının yanı sıra mimar, taş üre-
ticisi, uygulamacı ve kullanıcılar da katılım gösterdi. 12 oturum, 
5 panel, 81 konuşmacı ve 29 moderatörden oluşan kongreye 
300’ü aşkın kişi kayıt yaptırdı. Bilim insanları ile doğal taş sektö-
rünün tüm temsilcilerini bir araya getirmeyi amaçlayan kongre-
de, Türk doğal taşının işlenme sürecine ilişkin son teknolojiler 
değerlendirildi. Kongre sürecinde 3D, VR deneyimler ve sanal 
gerçeklik sunumlarının gezilerle desteklenmesi ile katılımcılara 
binlerce yıllık teknikler, mimari uygulamalar ve günümüz üre-
tim ortamları tanıtıldı.

Madencilik sektöründe görev yapan ve görev yapmayı planla-
yan kadınları bir araya getiren “Madencilik Sektöründe Kadınlar 
Derneği (MSKD)” 1. Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. 
Yapılan Genel Kurul sonucunda Yönetim Kurulu üyeleri şu isim-
lerden oluştu:
Yönetim kurulu asil üyeler;
1) Elif Tekin Alagül (Başkan)
2) Banu Çolak (Başkan Yardımcısı)
3) Simge Cavunt (Genel Sekreterlik)
4) Serap Arıcıoğlu (Sayman)
5) Şeyda Çağlayan Güldağ (Yönetim kurulu üyesi)
Yönetim kurulu yedek üyeler;
1) Zehra Cengiz Akababaoğlu
2) Atiye Tuğrul 
3) Mehtap Yurdakul
4) Şebnem Özbek
5) Merve Bozdemir

Denetim Kurulu asil üyeler;
1) Esin Şişman
2) Yonca Yıldırım Çörtenlioğlu
3) Mediha Kılıç
Denetim Kurulu yedek üyeler
1) Dilek Elvan Durmuş
2) Gamze Gündoğdu
3) Tuğba Uçar Demir
Etik Kurulu Asil Üyeler
1) Zehra Deveci Aral
2) Meryem Tekol Pelenk
3) Funda Gökçe
Etik Kurulu Yedek üyeler
1) Ayla Cengiz
2)Arzu Yavuz
3)Melek Er

Alkim Alkali Kimya, Yeni Potasyum Sülfat Tesisinin 
Montajının Tamamlandığını Duyurdu Eylül 2021

Alkim Alkali Kimya, 2019 yılı sonunda aldığı kararla yatırımına 
başladığı Afyonkarahisar ilinin Dazkırı ilçesinde bulunan potas-
yum sülfat tesisinin komple montajının tamamlandığını duyur-
du. Yaklaşık 13 milyon avro maliyetle gerçekleştirilen yatırımın, 
pandemi koşullarına rağmen kısa sürede ve iş kazası yaşanma-
dan tamamlandığı bildirildi.
Şirketin konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadeler 
kullanıldı: “Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 22.10.2019 tari-
hinde aldığı karar ile başlanan potasyum sülfat yatırımının 

komple montajı tamamlanmıştır. Pandemi koşullarına rağ-
men gerek yurtdışından yapılan makine ve techizat tedarik-
lerinde, gerekse yurtiçinde yapılan işlerde çok sayıda ekibin 
çalıştığı son derece komplike bir tesisin montajının bu kadar 
kısa sürede, ayrıca hiçbir iş kazası olmadan tamamlanması 
en büyük sevincimizdir. Ünitelerin peyderpey test ve devreye 
alma çalışmaları 17 Eylül 2021 Cuma, bugün itibariyle baş-
lamıştır.”

6



http://globalmagnetsondaj.com/


www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2021

Temmer’in Çekyalı Heykeltraşa Yaptırdığı 
Atatürk Eseri İlgi Odağı Oldu 

Dimin Madencilik 32 Derslikli Okul Yaptırıyor 

Eylül 2021

Eylül 2021

Temmer Mermer’in Çekyalı heykeltraş Patrik Prosko’ya yaptırdı-
ğı ‘Anamorfoz Atatürk’ eseri, bu yıl 26’ncısı düzenlenen Marble 
İzmir Fuarı’nda sergilendi. Mustafa Kemal Atatürk’e ait 539 eş-
yadan oluşan eser Atatürk’ün hayatını ve değerlerini simgele-
yen objelerin birleşiminden oluştu. 
Yeraltı Haber web sitesinde yer alan habere göre 93 farklı tema-
yı birleştiren Prosko imzalı Atatürk portresi, üç boyutlu ensta-
lasyon olmasına rağmen doğru açıdan bakıldığında iki boyutlu 
bir sanat eseri olarak görünüyor. 
Eserin yapımında başrolü üstlenen Temmer Mermer Yönetim 
Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya konuyla ilgili yaptığı açıklama-
da “Ağustos ayı, Zafer ayıdır bizim için. 100 yıl önce, tarihin en uzun 
meydan muharebesine sahne olan Sakarya, ülkemizin kurtuluş hi-
kayesidir çünkü. 99 yıl önce, 30 Ağustos’ta ülkemizin kurtuluşu zafer 
ile resmileşti. Ülkemizin kurtuluş hikayesi, kurtuluşla sonuçlandı. İşte 
bu iki başarının mimarı Mustafa Kemal Atatürk’e olan şükran borcu-
muzu bir nebze de olsa ödemek adına, önemli bir çalışmayı hayata 
geçirmeye karar verdik. Dünyanın en iyi anamorfoz sanatçısı Patrick 
Prosko ile tanıştık, buluştuk ve projemizi anlattık. Temmer olarak, ta-
rihi talihe çeviren Mustafa Kemal’in en önemli özelliğinin farklı dil, din 
ve etnik yapıya sahip çeşitliliğimizi birleştiren unsur olduğunu düşü-
nerek, bu çalışma için düğmeye bastık. Aylarca farklı şehirleri, kentleri 

gezdik, dolaştık ve Atatürk’ü anlatan parçaları bir araya getirdik. Siz-
lere, bizi heyecanlandıran, gururlandıran, umutlandıran 20’nci yüz-
yılın dahi lideri Atatürk ile ilgili yaptığımız çalışmayı yine bir Ağustos 
gününde sizlerle paylaşmak isterim.” şeklinde görüşlerini belirtti.
Atatürk portresinin mimarı Çekyalı heykeltıraş Prosko ise yaptığı 
açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Atatürk’ü inceleyip, anlamaya 
başlayınca sadece Türkiye için değil dünya için de önemli biri ol-
duğunu anladım. Başka ülkelerde de böyle büyük bir lidere ihtiyaç 
olduğunu görüyorum. Atatürk zamanının ötesinde düşünen biriy-
di. Tüm dünyanın Atatürk’ü çok iyi anlaması lazım.”

Dimer Grup Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk, Dimer Grup’un 
iştiraki olan Dimin Madencilik’in Diyarbakır ili merkez Bağlar İl-
çesi’nde 32 derslikli bir okul yaptıracağını kamuoyuna duyurdu.
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve Yönetim Kurulu Başkanımız 
Raif Türk arasında okul yapımı ile ilgili protokol imzalandı. İl Mil-
li Eğitim Müdürü Yüksel Arslan’ın da yer aldığı imza töreninde 
Karaloğlu, Türk’e yaptıracağı okul için teşekkür etti. Diyarbakır’a 
kazandırılacak okulla kenti ve ülkeyi ileriye taşıyacak gençlerin 

yetişmesi temennisinde bulunan Karaloğlu, protokolün hayırlı 
olmasını diledi.
Dimin Madencilik tarafından yapılacak olan okulun adı Raif Türk 
İlköğretim Okulu olacak. 32 derslikten oluşacak eğitim yuvasın-
da anaokul ve ilkokul olarak hizmet verecek. 2022-2023 eğitim 
ve öğretim sezonuna yetiştirilecek olan okulun açılışı için resmî 
tören gerçekleştirilecek.

Söğüt Altın Madeni’nde Kullanılacak 
Makineler 2022 Yılında Gelmeye Başlayacak Eylül 2021

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraki Güb-
retaş Maden Yatırımları AŞ, Bilecik’in Söğüt ilçesinde yer 
alan altın madeninin birinci faz tesis ekipmanları ile maden-
cilik faaliyetlerinde kullanılacak maden makinelerinin 2022 
yılı başından itibaren proje sahasına gelmeye başlayacağını 
duyurdu.
Şirket ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği, 
kamu kurum ve kuruşlarından oluşan inceleme değerlendir-
me komisyonunun proje ile ilgili son değerlendirmelerinin 
alınabilmesi için hazırlanmış olan Söğüt Altın Madeni Ka-
pasite Artışı ÇED Raporu’nun, 10 Eylül 2021 tarihi itibarıyla 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulduğunu belirtti. Şirket 
konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Bilecik ili, Söğüt ilçesi sı-

nırları içerisinde 82050 nolu maden işletme ruhsatı dâhilinde 
yer alan Söğüt Altın Madeni Projesi’nin gerçekleştirilebilmesi 
için, Gübretaş Maden Yatırımları AŞ, projenin ÇED (Çevresel 
Etki Değerlendirmesi) sürecini 25.02.2021 tarihi itibari ile baş-
latmış olup söz konusu başvuru aynı tarihli KAP açıklaması 
ile duyurulmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği, 
kamu kurum ve kuruşlarından oluşan inceleme değerlendirme 
komisyonunun proje ile ilgili son değerlendirmelerinin alına-
bilmesi için hazırlanmış olan Söğüt Altın Madeni Kapasite Ar-
tışı ÇED Raporu 10.09.2021 tarihi itibari ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na sunulmuştur. Devam eden süreçte Nihai ÇED Ra-
porunun sunulması ve ÇED Olumlu Kararının alınması işlemle-
ri yürütülecektir.”
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Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği 
(MMMGD) Kuruldu Eylül 2021

Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği (MMMGD), 
merkezi Ankara olmak üzere 3 Eylül 2021 tarihinde ku-
ruldu.
Dernek, Türkiye’de maden mühendislerinin uzmanlık alanla-
rında yetkinlik kazanmaları, çalışma alanları ve madencilik ile 
ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için faaliyet göstermek, ma-
den mühendislerini bir araya getirmek, üyeleri arasında teknik 
ve sosyal alanlarda dayanışma sağlamak ve ülke madenciliği-
nin gelişmesi, mevzuat düzenlemelerinde katkı koymak, ma-
den mühendislerinin özlük haklarında düzenleme için çaba 
göstermeyi amaçlıyor.
Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını Halim Demirkan’ın üstlendi-
ği dernekte, Başkan Yardımcısı Barış Kurular, Genel Sekreter Öz-
nur Akça, Sayman Adnan Burak Eser olurken Fatih Gülkaya, Vol-
kan Okyay ve Serdar Cem Boztaş kurucu üyeler arasında yer aldı.
MMMGD Yönetim Kurulu Üyeleri ayrıca, 22 Eylül 2021 tarihinde 
Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürü Cevat Genç tarafından ma-
kamında kabul edildi.

Derneğin yöneticileri, Genç’e önce ziyaretin kabulünden 
dolayı duydukları onuru ifade ederken derneğin kuruluş 
amacı, üyelerinin ve diğer maden profesyonellerinin baş-
ta UMREK olmak üzere mesleki ve sosyal yetkinliklerinin 
arttırılması için düzenleyecekleri eğitimler hakkında bilgi 
verdi.
Genç, dernek kuruluşu ve Yönetim Kurulu’nun kendilerini zi-
yaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getirirken sadece 
UMREK değil, maden mühendislerinin iş bulmalarını sağlaya-
cak olan mesleki gelişime yönelik eğitim ve faaliyetlerin öne-
mini vurguladı ve bu konularda her zaman destek olacaklarını 
ifade etti.
Dernek yöneticileri, MAPEG bünyesinde kurulacak olan ko-
misyon ve çalışma gruplarında görev almak ve mevzuat dü-
zenlemelerinde görüş belirtmek için hazır olduklarını ifade 
ederek teşekkürlerini sunarken ziyaretin anısına Genç’e Türk 
doğal taşı konulu pullar ve ilk gün zarfından oluşan bir anı 
takdim etti.

Yıldırım Holding’ten Kazakistan'da 
400 Milyon Dolarlık Dev Yatırım 

Eylül 2021
Yıldırım Holding Soda Külü ve Türevleri Grubu tarafından ku-
rulması planlanan soda külü fabrikası için Kazakistan’ın Zham-
byl eyaletinde, üst düzey katılımla temel atma töreni gerçek-
leştirildi.
Törene, Kazakistan Sanayi ve Altyapı Geliştirme Bakanı Beibut 
Atamkulov, Yıldırım Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Yüksel 
Yıldırım, Kazakistan’ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, 
Zhambyl Eyaleti Valisi Berdibek Saparbayev ve Yıldırım Holding 
Soda Külü ve Türevleri Grubu CEO’su İsmail Ceylan’ın yanı sıra 
çok sayıda davetli ve basın mensubu katıldı.
Şirket, 2024 yılında devreye girmesi planlanan 400 milyon 

dolarlık bu dev yatırım ile birlikte Kazakistan’ın soda itha-
latçısı olan konumundan, bölgenin lider soda ihracatçısı 
konumuna geçiş yapacak. Yıldırım Holding, soda külüne 
ilave olarak gerçekleştireceği diğer kimyasal yatırımlarıyla 
da bölgeyi bir kimyasal üretim üssü haline getirmeyi he-
defliyor.
İlk fazında 500.000 ton/yıl kapasiteyle devreye girecek olan 
fabrika aynı zamanda dünyadaki ilk ve tek sıfır atık teknolojisi-
ne sahip soda külü üretim tesisi olacak ve kuruluş aşamasında 
1.500 kişiye, devreye girdikten sonra ise 300 kişiye istihdam 
sağlayacak.

Tünelmak’tan Yeni Ürün: Adroit 641AW 4×4 
Belden Kırma Makas Platformu
Tünelmak, yeni ürünü olan Adroit 641AW 4×4 Belden Kırma 
Makas Platformu, tünel ve maden firmalarının hizmetine sundu.
Adroit 641AW makas platform, tünel ve madenler için kaldırma 
ve yükleme makinesi olarak tasarlandı. Üretimi EN 280 stan-
dartlarına uygun olarak yapılan makine %40 eğim tırmanma 
kabiliyetine sahiptir.
Belden kırma şasisi, 129 kW dizel motor ve powershift tahrik 
sistemi sayesinde Adroit 641AW zorlu zemin koşullarında yük-
sek performans ve mükemmel manevra kabiliyeti sunar. 3,8m x 
2,15 m ölçülerindeki platform, 2500 kg kaldırma kapasitesi ile 6 
m yükseklikte çalışma olanağı sağlar.
Tavan güçlendirme, patlayıcı yerleştirme çalışmaları, boru hat-

ları, kablo kanalları ve havalandırma tesisatları gibi tünel ve 
madenlerin yerden yüksekteki tüm işleri için ideal çözümdür.
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Yerbilimleri Veri ve Karot Bilgi Bankası’nın (TÜVEK) 
İnşaatında Sona Geliniyor Eylül 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımı ile 10 
Mart 2020’de temeli atılan Türkiye Yerbilimleri Veri ve Karot Bil-
gi Bankası (TÜVEK), Türkiye’nin maden hafızasının oluşturulma-
sı ve sektörün hizmetine sunulması amacıyla kuruldu. TÜVEK, 
maden kaynaklarının aranması ve üretimi esnasında kamu ve 
özel sektör tarafından yapılan sondajlarda elde edilen karotla-
rın, numunelerin, jeolojik veri belgelerini bünyesinde arşivlen-
mesini sağlayacak.
İHA’da yer alan habere göre TÜVEK ile madencilik faaliyetleri 
kapsamında yapılan tüm çalışmalara ait fiziksel ve sayısal veri-
lere kolayca ulaşılacak. Bu sayede, mükerrer çalışmaların önüne 
geçilerek emek, zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra çevre-
nin korunmasına da katkı sağlanması amaçlanıyor.
TÜVEK Hizmet Binası, 372.493 metrekare yüzölçümlü arazi üze-
rinde toplam 4 etap halinde 10 yılda yapılması planlandı. Bunun 
yanı sıra 26 bin metrekarelik kapalı alana TÜVEK Hizmet Binası 1. 
Etabı 421 günde tamamlanarak devreye alındı. TÜVEK’in mev-
cut etabı yaklaşık 4,5 milyon metre karot saklama kapasitesine 
sahip. TÜVEK’in en önemli özelliklerinden biri de yerli ve milli 
çevrim içi TÜVEK Bilgi Sistemleri (TÜVEKBS) yazılımı. Bunun yanı 
sıra TÜVEK, bilgi sistemine, entegre etiketleme-adresleme siste-
mi ve nokta bazlı jeokimyasal analiz teknolojisine sahip.
Çin ve Norveç’in yaklaşık 7 katı karot arşiv kapasitesine sahip 
TÜVEK, dünyada depolama kapasitesi olarak Güney Avustralya 
Karot Araştırma Kütüphanesi’nden sonra ikinci sırada yer alıyor.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü Çevre Araş-
tırmaları Daire Başkanı Ayten Cesur, İHA muhabirine yaptığı 
açıklamada, TÜVEK sayesinde, Türkiye gelinde mükerrer son-
dajların önüne geçilerek emek, zaman ve maliyet tasarrufu sağ-
lanacağını kaydetti. TÜVEK’te kullanılan yazılımların tamamen 
Türkiye’ye ait olduğunu aktaran Cesur yerli ve milli bilgi sistemi 
ile üretilen bütün bilgiler Türkiye’de kalacağını söyledi. Cesur 
ayrıca TÜVEK sayesinde Türkiye madenciliğinin milli kütüpha-
nesini oluşturacaklarını ifade etti.
Cesur, Karot’un, yer altı özelliklerinin belirlenebilmesi için yer al-
tından sondajlarla alınan kayaç numunesi olduğu bilgisini verdi.
MTA Çevre Araştırmaları Daire Başkanı Cesur, Türkiye Yerbilim-
leri Veri ve Karot Bilgi Bankası (TÜVEK), 1 Ocak 2018’de Maden 

Kanunu’na ek madde ile Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlü-
ğü (MAPEG) koordinasyonun ve MTA bünyesinde kurulmuş bir 
kuruluş olduğunu kaydetti.
Cesur, TÜVEK sayesinde, kamu ve özel sektörün büyük mali-
yetlerle elde ettiği sondajlara ait numunelerin jeolojik veri ve 
dokümanların çağın en modern şartlarında depolanmasını sağ-
landığını söyledi.
TÜVEK’in en önemli özelliğinin, yerli ve milli, e-Devlet en-
tegrasyonlu çevrimiçi TÜVEKBS yazılımı olduğunu belirten 
Cesur, “Bunun yanı sıra TÜVEKBS’ye bağlantılı çalışan, RFID 
karekod etiketleme ve adresleme sistemi ve son olarak da 
nokta bazlı jeokimyasal analizleri ve fotoğraflama teknolojisi.
Türkiye Yerbilimleri Karot ve Bilgi Bankası’nın işleyişini anlatan 
Cesur, şöyle devam etti: “TÜVEK sistemi şu şekilde işliyor. Önce-
likle bakanlık eliyle madencilik üzerine yetkilendirilmiş kişiler ara-
cılığıyla sondajlara ait her türlü veri TÜVEKBS portalına giriliyor. 
Bu veriler, uzman personel tarafından değerlendiriliyor ve jeolo-
jik öneme sahip numuneler seçiliyor. Seçilen karotların TÜVEKBS 
üzerinden randevusu alınarak depoya ulaştırılması sağlanıyor. 
Karotlar burada RFID etiketleme sistemi ile kayıt altına alınıyor. 
Ardından, özel hazırlanmış raflarda sistematik olarak raflanıyor. 
Sonrasında, yoğun çözünürlüklü fotoğraflama işlemlerine tabi 
tutuluyorlar. Son olarak da nokta bazlı jeokimyasal analizleri ya-
pılıyor. Bu analiz cihazı ile fiziksel tahribat oluşturmadan yaptığı-
mız analizler talep halinde yapılıyor. Biz bu analizlerle depolama 
sisteminin yanında ilave hizmet olarak mevcut analiz ilerlemesi-
ni dakikalar içinde kontrol ederek anlık veri alabiliyoruz.”
TÜVEK’te kullanılan yazılımların tamamen Türkiye’ye ait oldu-
ğunu aktaran Cesur, “TÜVEKBS yazılımı sıfırdan itibaren Türkiye 
gelinde yapılan sondaj çalışmalarına ve dünyadaki standartla-
rına bağlı kalarak geliştirildi. TÜVEKBS ile üretilen bütün bilgiler 
Türkiye’de kalacak. Güvenli bir şekilde saklanacak ve istenildiğin-
de verilere ulaşım gerçekleştirilecek.” ifadelerini kullandı.
TÜVEK’in, uluslararası standartlarda dünya genelinde uygulanan 
bütün sistemlerle rekabet edilebilecek özellikte olduğunu dile ge-
tiren Cesur, “TÜVEK dünyadaki en büyük karot saklama depoları 
ile kıyaslandığında Avustralya’dan sonra ikinci sırada yer almak-
tadır.” dedi.

Ekim 2021

Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı 
Doskul Bekmurzayev MASİS’e Ziyarette Bulundu
Kırgızistan Enerji ve Sanayi Bakanı Doskul Bekmurzayev, Maden 
Sanayii İşverenleri Sendikasına (MASİS) ziyarette bulundu.
Kırgız Bakan Bekmurzayev ve yetkililerden oluşan heyet, MASİS 
Yönetim Kurulu Başkanı Naci İlci, MASİS Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Veli Doğan, Genel Sekreteri Tanzer Polat Yılmaz ve 
AB Proje Genel Koordinatörü Ahmet Engin Kuruoğlu tarafından 
karşılandı.
Ziyarette, MASİS yönetimini en kısa sürede Kırgızistan'da ağır-

lamaktan memnuniyet duyacaklarını ifade eden Bekmurzayev, 
Bakanlık olarak Türk yatırımcılara her konuda destek vermeye 
hazır olduklarını belirtti.
Madencilik alanında yapılabilecek iş birliklerinin konuşulduğu 
ziyaretin ardından, Bekmurzayev tarafından MASİS Başkanı İl-
ci'ye, Kırgızistan'ın yerel kıyafeti çapan giydirildi ve geleneksel 
hediyeler sunuldu. İlci ise konuk bakana geleneksel motiflerle 
süslü el yapımı vazo takdim etti.
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TMD İnsan, Çevre ve Madencilik Konularını 
Önceleyen İnisiyatif İçin Çalışmalarını Hızlandırdı 

Eylül 2021
Türkiye Madenciler Derneği (TMD), madenciliğin gelişimi için 
insan, çevre ve madencilik konularını önceleyen inisiyatif için 
çalışmalarını hızlandırdı.
Türkiye Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emi-
roğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya’da ma-
denciliğin gayri safi milli hasılaya oranının yüzde 4, ABD’de 
yüzde 4,5, Kanada’da 7,5, Avustralya’da 8,7, Çin’de yüzde 13, 
Rusya’da yüzde 14 ve Hindistan’da yüzde 15 seviyesinde oldu-
ğunu söyledi.
Ülkelerin refah seviyesi ile kendi madenlerini kullanması ve işle-
tebilme kabiliyeti arasında doğrudan bir ilişki olduğunu vurgu-
layan Emiroğlu, “Türkiye’de madencilik sektörünün kazalarla ya 
da felaketlerle anılması bizim gelişmemizi engelleyen unsurlardan 
biri ama madenciliğin önemini doğru anlatmak zorundayız. Son 
dönemde dernek olarak özellikle bu konuda çalışmalar yapıyoruz. 
Madencilik yapılan diğer ülkeleri gözlemleyip, değerlendiriyoruz.” 
diye konuştu.
Emiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üre-
tim hatlarında yavaşlama, aksaklık, sanayiler için hayati öneme 
sahip madenlerin lojistiğinde sıkıntılar yaşandığını, bu dönem-
de kendi kendine yeten ülkelerin sanayilerinin krizden daha az 
etkilendiğini aktardı.
Türkiye’nin bulunduğu coğrafya içinde özellikle metalik ma-
denler açısından zengin konumda olduğuna işaret eden Emi-
roğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’de tüm madenlerin 
rezerv çalışmaları olumlu. Özellikle çok ciddi bir altın potansiyeli 
var ancak yeterince üretime geçmedi. Şu an yaklaşık 6 bin 500 
tona yakın bilinen potansiyel var. Geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde 40 ton altın üretilerek rekor kırıldı. Çok kısa sürede 100 

tona ulaştırma potansiyeli de mevcut. Ancak tüm madencilik 
sürecinde değişim gerekiyor. Biz TMD olarak bir çalışma yürü-
tüyoruz. Dünyada bilinen 90 çeşit madenden 80’i Türkiye’de 
bulunuyor. Türkiye bir maden ülkesi. Bu potansiyeli daha insani, 
çevreci ve verimli kullanmak adına dernek olarak bir inisiyatif 
üzerinde çalışıyoruz. Amacımız madenciliğin kalitesini artırıp, 
Türkiye’nin gayri safi milli hasılası içindeki payını yüzde 1’den 
yüzde 4’e çıkarmak. Madenciliğin Türkiye’de, ham madde ver-
diğimiz sanayi üretimi ile beraber ekonomiye katkısı 40 milyar 
dolar seviyesinde bulunuyor.”
Emiroğlu, Türkiye’de yanlış uygulamaların yapıldığı madencili-
ğe karşı insan, çevre ve madencilik konularını önceleyecek ini-
siyatif hakkında bilgi verdi.
Başta iş sağlığı güvenliği uygulamalarının artırılması ve bu uy-
gulamaların tüm madencilikte bir kültür halinde dönüşmesi 
için çalıştıklarını ifade eden Emiroğlu, şunları kaydetti: “Üretim 
yaptığınız yerlerde çevreye, doğaya zarar vermemeyi amaçlama, 
yer altı su kaynaklarının yerine yer üstü kaynaklarını az ve ve-
rimli kullanma, madenciliğin yapıldığı bölgedeki insanlara uzun 
dönemli fayda ve kısa dönemli değişimlerden bahsetme, ma-
dencilik faaliyetinin bittiği bölgelerde rehabilitasyon çalışmaları 
gibi amaçlarla bilinci artırmak istiyoruz. Ayrıca üretimde karbon 
ayak izinin düşürülmesi için gerekli dönüşümleri ortaya çıkarmayı 
amaçlıyoruz.”
Emiroğlu, söz konusu inisiyatif için üye şirketlere bilgi aktarı-
mı yanında tecrübe paylaşımı yapılacağını belirterek, ülkelerin 
ekonomilerinde stratejik yere sahip olan madenciliğin Türki-
ye’de gelişmesine yardımcı olmak için çalıştıklarını sözlerine 
ekledi.

CS Global‘den ABD’ye 10 Milyon Dolarlık Maden Yatırımı 
Eylül 2021

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde kurulu tesisiyle barit üretimi 
gerçekleştiren CS Global, yeni kuracağı işletme için ABD’ye 10 
milyon dolarlık yatırım yapacak.
Şirketin ABD’deki ilk üretim tesisini Batı Virginia’daki Mounds-
ville şehrinde açacağı belirtilirken tesisin 2022’nin ilk çeyreğin-
de faaliyete geçmesi bekleniyor.
Hürriyet Gazetesi’nde yer alan habere göre yapılacak yatı-
rımla 47 kişiye tam zamanlı istihdam sağlanacağı duyuru-
lurken CS Global’in 60’tan fazla ülkede faaliyet gösterdiği 
biliniyor.
Batı Virginia Valiliğinden yapılan açıklamada şirketin, Batı Virgi-
nia’da “ADO Industries Inc.”adı altında faaliyet göstereceği kay-
dedilirken Moundsville şehrinde demir yolu ve mavna taşıma 
sistemlerine kolay erişime sahip bir tesisi devraldığı, söz konusu 
tesiste hammaddeleri işlemek için yeni bir barit öğütme siste-
minin inşa edileceği bildirildi.
Batı Virginia Valisi Jim Justice, konuya ilişkin değerlendirme-
sinde, yatırımlarıyla bölge ekonomisine katkı sunacak CS Glo-
bal’e teşekkür ederken CS Global’in bölgede başarılı olmasını 

istediklerini vurguladı. Justice sözlerini şöyle sürdürdü: “Onların 
başarısı tüm eyaletimizin başarısıdır. Bu vizyonun gerçeğe dönüş-
mesini sağlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım.” ifadesini 
kullandı.
CS Global Yönetim Kurulu Başkanı Cem Sak da Batı Virginia’daki 
yatırımları için duydukları heyecanı dile getirirken Batı Virgini-
a’nın büyük şehirlere kolay erişim fırsatı sunduğunu, bölgede 
büyümeyi hedeflediklerini ifade etti.
Batı Virginia Valiliği tarafından CS Global şirketinin yatırımı-
nın duyurulduğu toplantıya, Türkiye’nin Washington Büyü-
kelçiliği Ticaret Başmüşaviri Mustafa Koca ile bölge yetkilileri 
de katıldı.
CS Global firmasının iştiraki olan Başer Maden AŞ, Isparta’nın 
Şakrikaraağaç ilçesinde yer alan barit tesisinde halihazırda 
faaliyetlerini sürdürüyor. Şirkete ait tesis, 100.000 ton/yıl son-
dajlık ve sürtünme elemanları imalatında dolgu malzemesi 
olarak kullanılan barit ve 30.000 ton/yıl mikronize barit üre-
tim ve 120.000 ton/yıl barit zenginleştirme kapasitesine sahip 
bulunuyor.
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Karakuz Demir Maden Sahası Özelleşti 

MTA Uluslararası Madencilik AŞ’ye 
Prof. Dr. Ahmet Mahmut Kılıç Atandı 

Eylül 2021

Eylül 2021

Ekim 2021

Malatya ilinin Hekimhan ilçesinde bulunan 47733 ruhsat nu-
maralı Karakuz Demir Madeni Sahası “İşletme Hakkının Veril-
mesi” yöntemi özelleştirildi. Özelleştirme kapsamında Sümer 
Holding’e ait Karakuz Demir Madeni Sahası’nı 346 milyon TL 
bedelle D Mineral ve Madencilik Anonim Şirketi satın aldı.
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 
“20.09.2021 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmelerinde, 
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ruhsat hukuku 

Sümer Holding AŞ’ye ait;  Malatya ili, Hekimhan ilçesi dahilindeki 
ruhsat numarası 47733, erişim numarası 1154698, ruhsat bitim 
tarihi 04.03.2047, ruhsat alanı 7.377,39 hektar, işletme izin ala-
nı 83,58 hektar, maden işletme ruhsatı paftaları: k39a2, k39b1, 
k39b3, k39b4, işletme izni paftası: k39b1 olan Karakuz Demir Ma-
deni Sahası’nın özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde 
en yüksek teklif 346 milyon Türk Lirası ile D Mineral ve Madencilik 
Anonim Şirketi tarafından verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.

Maden Tetkik ve Arama (MTA) Uluslararası Madencilik AŞ (MTA 
International Company – MTAIC) Genel Müdürlüğü görevine 
Prof. Dr. Ahmet Mahmut Kılıç atandı.
Konuyla ilgili olarak MTAIC’den yapılan açıklamada şu ifadeler 
kullanıldı: “MTA Uluslararası Madencilik AŞ Yönetim Kurulu’nun 
20.09.2021 tarih ve 2021/23 sayılı kararı ile MTAIC Genel Müdürlük 
görevine Prof. Dr. Ahmet Mahmut Kılıç atanmıştır. Kendisine gö-
revinde başarılar diler, Kurucu Genel Müdürümüz Doç. Dr. Yasin 
Erdoğan’a bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalarından dolayı 
teşekkür ederiz.”
Prof.Dr. Ahmet Mahmut Kılıç Kimdir?
Prof.Dr. Ahmet Mahmut Kılıç Ankara Şereflikoçhisar’da doğdu. 
5 yılı lisans öğrenimi öncesi olmak üzere 15 Yıl Fransa’da yaşa-
dı. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Maden Mühendisliği 
Bölümü’nde, Yüksek Lisans eğitimini Ecole Nationale Supö-
rieure des Mines de Paris ve Universitö Pierre et Marie Curie 
(France)’de, Doktora Eğitimini Ecole Nationale Supörieure des 
Mines de Paris ve Universitö Pierre et Marie Curie (France)’de 
tamamladı. Fransa’da kaldığı sürede uluslararası mühendislerle 
birçok madencilik projelerinde görev aldı.
Kılıç, 1997 yılında Çukurova Üniversitesi Maden Mühendisliği 
Bölümü’nde başlayan akademik hayatında; Dr. Öğr. Görevlisi, 

Yard. Doç.Dr., Doçent Dr. ve 2013 yılında Prof.Dr. oldu. Maden 
Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı, Anabilim Dalı Başkan-
lığı, Bölüm Başkanlığı, Fen Bilimleri Enstitü Müdür Yardımcılığı, 
Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Mühendis-
lik Fakültesi Dekanlığı görevlerinde bulundu. Meslek Yükseko-
kulu, Fakülte, Üniversite Senato ve Yönetim Kurulu Üyelikleri 
görevlerinde bulundu.
Kılıç’ın “Borun yapı malzemesi olarak kullanımı” ile ilgili paten-
ti, 23 tanesi, SCI, SSCI ve AHCI indekslerinde olmak üzere diğer 
uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanırken 63 adet makalesi 
ve 121 adet basılmış uluslararası ve ulusal bildirisi bulunmakta-
dır. Danışmanlığında 37 yüksek lisans ve 7 doktora tezi tamam-
landı. TÜBİTAK, YÖK ve Kamu kurum ve kuruluşlarında çeşitli 
komisyonlarda görev aldı.
Kılıç, profesyonel olarak, kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
sektörde madencilik, inşaat, tünel, otoyol, demiryolu ve enerji 
alanlarında danışmanlık görevlerinde bulunurken çözüm orta-
ğı oldu. Kılıç ayrıca A sınıfı iş güvenliği uzmanıdır.
23 Eylül 2021 tarihinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na 
bağlı, MTA Uluslararası Madencilik Anonim Şirketi’ne (MTAIC) 
Genel Müdür olarak atanan Kılıç, evli ve bir kız çocuğu babasıdır. 
Kılıç, çok iyi derecede Fransızca ve İngilizce bilmektedir.

Cengiz Holding, yurt dışı yatırımlarına bir yenisini ekleyerek, 
Azerbaycan’daki üç bölgede maden arama çalışmalarına baş-
layacağını duyurdu.
Cengiz Holding’ten yapılan açıklamaya göre Azerbaycan’ın 
Qaşqaçay ve Elbeydaş’ta bakır, Ağduzdağ’da ise altın madeni 
arama faaliyetleri yürütecek olan şirket, sondaj faaliyetleri ile 
tespit edeceği yer altı zenginliklerini Azerbaycan ekonomisine 
kazandırırken, bölgesel istihdama da önemli katkıda bulunacak.
Bakü’de düzenlenen törende maden arama ve işletme yetkisi 
Cengiz Holding’e verilirken törene, Azerbaycan Ekonomi Baka-
nı Mikail Cabbarov ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ekoloji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Muhtar Babayev de katıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cengiz Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, “Türkiye’de Eti Bakır ve Eti Alü-
minyum’a ait üç ayrı üretim tesisi ve madenlerimizle, ülkemizin 

madencilik alanında en büyük şirketlerinden biriyiz. Yılda 100 bin 
ton katot bakır, 80 bin ton alüminyum, 2 bin 500 ton kobalt üreti-
yoruz. İki tesisimiz de madenden son ürüne kadar üretim yapan 
kendi alanlarındaki tek tesis olma özelliği taşıyor. 17 yıldır son tek-
nolojileri kullanarak, en verimli şekilde madencilik alanında üreti-
mimizi sürdürüyoruz. Şimdi bu tecrübemizi kardeş Azerbaycan’a 
aktarmak en büyük dileğimiz.
Arama faaliyetlerine başlanacak üç madenin ikisinin Kara-
bağ’da olması bizim açımızdan büyük önem taşıyor. Savaştan 
çıkmış bu bölgelerin gelişimine katkıda bulunma hedefi, bizim 
için büyük motivasyon kaynağı olacak. Sondaj çalışmalarının 
olumlu sonuçlanması durumunda yapacağımız yeni yatırımla 
Azerbaycan ekonomisine ve istihdamına katkı sağlarken iki ül-
kenin sarsılmaz birlikteliğini de perçinlemiş olacağız.” ifadele-
rini kullandı.

Cengiz Holding, Azerbaycan’da Maden Arayacak 
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Karmaşık problemlere 
Basit ve etkili çözümler
Avusturalya’da bir nikel madenin çıkış şutu bakımlarında karşılaşılan problemler 
sonrasında, doğru soruları sorup, bilgi ve tecrübemizi kullanarak “Ferrocer” 
darbe aşınma panellerini geliştirdik.

Sarsılmaz bir azimle, müşterilerimizin yeni fırsatlar 
keşfetmelerine ve karşılaştıkları zorluklara karşı 
etkili çözümler üretmelerine yardımcı oluyoruz. 
FerroCer’in nikel madenine montajı, duruş 
sürelerini ve bakım maliyetlerini azaltarak, 
kesintisiz üretim akışını garanti etmiştir. Böylelikle, 

bu yenilikçi performans ile verimlilk arttırılmıştır. 
Karmaşık sorunlarınıza bulacağımız basit çözümleri 
keşfetmek için bizimle irtibata geçin.

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com

FLSmidth Mining-Turkey

Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:266  
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No:17 06510 Çankaya, Ankara - Türkiye
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MAPEG Yeni İhaleleri İlan Etti

Madencilik Sektörü İhracatı Eylül Ayında Geçen Yılın 
Aynı Dönemine Göre Yüzde 38,8 Artış Gösterdi 

Eylül 2021

Ekim 2021

Ekim 2021

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG), 4 adet ma-
den sahasının uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartı 
ile 1 adet küçük alan maden sahasının ise mücavirindeki ruhsat 
sahipleri arasında ihaleye açılacağını duyurdu.
MAPEG tarafından, 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri 
uyarınca hukuki durumu sona eren; Niğde ili dahilinde bu-
lunan ER:3413304 sayılı (128.03 ha.) I-B Grubu maden sahası 
ve ER:3414080 sayılı (683.78 ha) II-C Grubu maden sahaları 
(Çimento) olmak üzere toplam 2 adet maden sahasının, An-
kara, Kırıkkale, Adana, Kayseri ve Yozgat illeri dahilinde bulu-
nan ER:3413917 sayılı (21.518,52 ha.) IV. Grup maden sahası 

pelet (Demir) olmak üzere toplam 1 adet maden sahasının ve 
Bingöl ili dahilinde bulunan ER:3413916 sayılı (3.578,11 ha.) 
IV. Grup maden sahası pelet (Demir) olmak üzere toplam 1 
adet maden sahasının uç ürün üretimine yönelik tesis kurul-
ması şartı ile ihale edileceği, 6592 sayılı Kanunla Değişik 3213 
sayılı Maden Kanunu Maden Sahaları İhale Yönetmeliği’nin 
9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası hükmü gereğince ruhsat sa-
haları arasında küçük alan olarak 1 adet IV. Grup, küçük alan 
maden sahasının, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında 
Maden Kanunu’nun 30’uncu maddesine göre ihale edileceği 
açıklandı.

2021 yılı Eylül ayına ilişkin dış ticaret, ihracat ve ithalat verileri 
Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Genel Ticaret Sistemine 
(GTS) göre ülke ihracatımız Eylül ayında geçen yılın aynı ayına 
kıyasla %30 oranında arttı ve 20,8 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Madencilik sektörünün 2021 yılı Eylül ayındaki ihracatı ise ge-
çen yılın aynı dönemine göre %38,8 oranında artarak 584 mil-
yon 371 bin dolar olarak açıklandı. Bu oranla maden ihracatı 
genel ihracatın %2,8’ini karşılamış oldu.
Madencilik sektörü ihracatı Eylül ayında 2021 Ağustos ayına 
göre ise artış yaşadı. Ağustos ayında gerçekleşen ihracat 509 
milyon 21 bin dolar olurken Haziran ayında %14,8’lik artış ger-
çekleşti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un kamuoyuna yapılan açıklama-
da; “İhracatımız, geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre yüzde 30’luk 

artışla 20,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Yani Cumhu-
riyet tarihimizde ilk kez aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aşmış 
bulunmaktayız. Ayrıca son 12 aylık ihracat değerimiz 212,2 milyar 
dolarla yeni bir Cumhuriyet rekoru kırmayı başarmıştır. Bu değerle 
yıl sonu Orta Vadeli Program (OVP) hedefimiz olan 211 milyar do-
ların da üzerine çıkmış oluyoruz. Bu, ihracat anlamında elde edil-
miş çok büyük bir başarıdır. Bu başarı hikayesinin artarak devam 
edeceğine ve büyümeyi kalıcı kılacağına inancım tamdır.
İthalatımız, Eylül ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 12 
artışla 23,4 milyar dolar olmuştur. Ocak-Eylül dönemi ithalatımız, 
2020’nin aynı dönemine göre yüzde 24 artışla 193,4 milyar dolar 
olarak gerçekleşmiştir. Şu hususun memnuniyetle altını çizmek is-
terim ki 2021 yılı Eylül ayında gerçekleşen 44,2 milyar dolar değe-
rindeki ticaret hacmi en yüksek aylık dış ticaret hacmidir.”

Xylem, Ortadoğu ve Türkiye Bölgesine Yeni Genel 
Müdür Atayarak Bölgedeki Etkisini Güçlendiriyor
Dünyanın su ile ilgili en kritik sorunlarına yenilikçi ve teknolojik çö-
zümler geliştirmeye kendini adamış küresel lider bir su teknoloji 
firması olan Xylem Inc. (NYSE: XYL), bugün Naji Skaf’ın Orta Doğu 
ve Türkiye’den sorumlu genel müdür olarak atandığını duyurdu.
Edinmiş olduğu zengin tecrübesini de beraberinde getiren Naji 
Skaf, yeni genel müdür rolüne, enerji sektöründeki 23 yıllık tec-
rübesi ve bölgedeki 17 yıllık iş tecrübesi ile başlıyor. Daha önce 
Air Products’ta Orta Doğu & Türkiye Başkanlık görevi, Vision 
Invest’in (eski adı ACWA Holding) bağlı kuruluşu olan Qudra 
Energy ile Air Products arasındaki bir ortak geliştirme ve yatırım 
girişimi olan Air Products Qudra’nın CEO görevini üstlenmiştir. 
Naji Skaf kariyeri boyunca Middle East Gas Association, AJWAA 
ve Egyptian Industrial Gas Company gibi birçok kuruluşun yö-
netim kurulunda yer almış olup bu kurullara başkanlık yapmış-
tır. Skaf, enerji sektöründe sahip olduğu muazzam tecrübeyi de 
beraberinde getirmektedir.
Dubai’de bulunan Naji Skaf, iç operasyonları büyütüp geliştire-
rek paydaşlar ve müşteriler arasındaki güçlü ilişkileri koruyup 

Orta Doğu ve Türkiye genelinde ticari büyümenin sürekli ola-
rak devamını sağlayarak işletmeye liderlik edecektir. Aslen Lüb-
nanlı olan Skaf, ABD, Kanada, Avrupa ve Orta Doğu’da yaşamış 
ve çalışmış olup Kanada vatandaşlığına sahiptir. Kanada’daki 
McGill Üniversitesi’nden Fen Fakültesi Diploması, ABD’de bu-
lunan Houston Üniversitesi’nden ise İşletme Yüksek Lisans de-
recesi elde etmiştir. Bunun yanında yeni liderlik rolü için gerekli 
tecrübeye ve anlayışa fazlasıyla sahiptir.
Yeni görevi hakkında yorum yapan Naji Skaf şu sözleri söyledi: 
“Orta Doğu & Türkiye pazarındaki yeni görevime başlayacağım için 
çok mutluyum. Bu bölge benzeri görülmemiş teknolojik gelişmeler ve 
geleceğe dönük yönetim vizyonu ile çok önemli bir dönüm noktasın-
da. Yapacağım ilk iş yerel ekibime liderlik yapmak ve onları destekle-
mek olacak, bunun yanında bizi geleceğe taşıyan dijital teknolojileri 
ön plana alarak ortaklarımız ve paydaşlarımızı da destekleyeceğim. 
Su ile ilgili sorunlarının çözülmesi için çalışanlarımızı, ortaklarımızı ve 
müşterilerimizi güçlendirerek gururlu mirasımızı güçlendirmeye ken-
dimi adadığımı kanıtlayacağım.”
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Geomag includes fully integrated high precision three-axis MEMS Accelerometer
sensor and microprocessor based new generation Core Orientation System. It
makesInclinationandOrientationmeasurementswithhighaccuracyand sensitivity.
Easy touseinterfaceanduser friendly featureshelpsdrillingstuff tosavetimefor
downholeorientation.
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DÜNYADAN HABERLER

Uluslararası Lityum Derneği Londra’da Kuruldu 

Albemarle Çinli Lityum Şirketini Satın Aldı

Şili’nin Bakır Üretimi Düşüş Gösterdi 

Rio Tinto Kritik Mineraller için 
Seçenekleri Değerlendiriyor 

BHP, Toyota ve Panasonic’in Ortak İştirakine 
Nikel Sülfat Tedarik Edecek

Eylül 2021

Eylül 2021

Ekim 2021

Eylül 2021

Ekim 2021

Enerji dönüşüm hedeflerini karşılama konusunda kritik öneme 
sahip olan ürünlerin başında, hızla büyüyen bir piyasaya sahip 
olan lityum geliyor. Küresel lityum üretimin yarısından fazlası-
nı karşılayan şirketler bir araya gelerek artan talepler ve enerji 
dönüşümü sürecinde konulan hedefler karşısında, sektörün 
haklarını korumak adına, Uluslararası Lityum Derneği’ni (Inter-
national Lithium Association) kurdu. Derneğin beş kurucu üye-
si arasında, SQM, Ganfeng Lithium, AMG Brazil, Orocobre and 
Pilbara Minerals şirketleri yer alıyor.

Lityumun kullanım alanları arasında yer alan elektrikli araç-
lar, enerji depolama sistemleri gibi sektörlerin en büyük ve 
en hızlı gelişen sektörler olarak ön plana çıktığına dikkat 
çeken Londra merkezli dernek, özellikle lityum-iyon batar-
ya kullanılan elektrikli araçların satışının hızla arttığını, bu 
nedenle önümüzdeki yıllarda lityum talebinde önemli bir 
artış yaşanacağına dair beklenti içerisinde bulunduklarını 
kaydetti.

Dünyanın en büyük lityum üreticilerinden birisi olan Albema-
rie, Çin merkezli Guangxi Tianyuan New Energy Materials şir-
ketini 200 milyon dolar karşılığında satın aldı. Şirketin bu ham-
lesinin lityum dönüşüm kapasitesini arttırmaya yönelik planları 
kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. 
Albemarie tarafından satın alınan Çinli şirketin, Qinzhou in 
Guangxi limanına yakın bir konumda lityum işleme tesisi oldu-

ğu biliniyor. Yıllık 25.000 tona kadar lityum karbonat eşdeğeri 
üretim kapasitesine sahip olacak şekilde tasarlanan tesisin pil 
üretimine uygun kalitede lityum karbonat ve lityum hidroksit 
üretebildiğini kaydeden Albemarle, tesisin devreye alma aşa-
masında olduğunu ve 2022'nin ilk yarısında ticari üretime baş-
lamasının beklendiğini belirtti.

Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili’nin bakır üretiminde 
düşen tenörler ve önemli madenlerde yaşanan grevler nedeni 
ile düşüş yaşandı. Ülkenin istatistik kurumu tarafından paylaşı-
lan verilere göre Şili’nin bakır üretimi Ağustos ayında önceki yı-

lın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,6 oranında düşüş göstererek 
466.928 ton olarak gerçekleşirken Ocak – Ağustos periyodunda 
gerçekleştirilen üretim önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüz-
de 1,2 oranında düşüşle 3,77 milyon ton olarak kaydedildi.

Dünyanın en büyük madencilik şirketlerinden biri olan Rio Tin-
to, ABD’nin ulusal güvenliği için yüksek öneme sahip olduğu 
belirtilen kritik mineralleri işlemeyi planladığı kaydedildi.
Rio Tinto CEO’su Jakob Stausholm şirketin Utah'daki madenci-
lik tesisindeki bakır atıklarından on kritik minerali çıkarmanın 
yollarını bulduğunu söyledi. Kritik olarak değerlendirilen mine-
raller; savunma sanayiinden rüzgâr türbinlerine kadar birçok 
alanda kullanılıyor. Ancak ABD ulusal savunması için stratejik 

öneme sahip olduğu değerlendirilen hammaddelerin önemli 
miktarı Çin tarafından işlenerek dünya piyasasına sunuluyor.
Beyaz Saray ile yaptığı görüşmelerde Rio Tinto’nun Biden yöne-
timinin yerli üretim kapasitesini güvence altına alma hedefiyle 
ortak bir vizyonu paylaştığını söyleyen Stausholm, "Bakır üreti-
minden gelen birçok yan ürün var. ABD'de çok az odaklanılan bir 
alan ve buna alana odaklanmamız halinde önümüze birçok fırsat 
çıkacağını düşünüyorum." şeklinde ifadelerde bulundu.

BHP, Toyota Motors ve Panasonic’in pil üreten bir ortak iştira-
ki olan Prime Planet Energy & Solutions şirketine nikel sülfat 
tedarik etmek için bir anlaşma imzaladı. Elektrikli araç piyasa-
larındaki payını arttırmak isteyen şirket Prime Planet Energy 
& Solutions ile gerçekleştirilen anlaşma ile aynı zamanda sür-
dürülebilirliği, geri dönüştürülebilirliği ve izlenebilirliği artıra-
cak yeşil bir elektrikli araç ekosistemi yaratmayı amaçladığını 
kaydetti.
BHP nikel sülfat tedariğini tam olarak faaliyete geçtiğinde 

yılda 100.000 ton üretim yapması beklenen yeni Kwinana 
tesisinden sağlayacak. Nikel sülfat, Prime Planet Energy & So-
lutions’un Toyota dahil olmak üzere tüm diğer elektrikli araç 
üreticilerine de tedarik edilecek olan daha düşük karbonlu 
piller geliştirmesine imkân sağlayacak. Taraflar arasındaki an-
laşma kapsamında uçtan uca hammadde izlenebilirliği, etik 
kaynak kullanımı ve insan hakları raporlaması konusunda 
belirli standartları uygulamanın yollarının belirlenmesinin de 
amaçlandığı belirtildi.
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Avustralya 1,5 Milyar Dolar Kredi Sağlayacak

Madenler Olmadan Dünyayı Karbondan 
Arındırmak Mümkün Değil 

Eylül 2021

Eylül 2021

Eylül 2021

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, ülkedeki kritik mineral 
projelerini finanse etmek ve bu projelere destek olmak için 
toplam 1,5 milyar dolar değerinde kredi sağlanacağını açıkladı. 
Lityum ve nadir toprak elementleri de dahil olmak üzere tüm 
kritik minerallerin teknolojik gelişmeler ve karbon salınımını 
azaltmayı hedefleyen enerji dönüşümü için çok önemli oldu-
ğunu kaydeden Morrison, bu minerallerin üretiminin, işlenme-
sinin ve pazarlanmasının zor olduğunu, bu nedenle de yeni 
geliştiricilerin finansman sağlamasını zor olabileceğinin altını 
çizerek: "Kritik mineral pazarının ticari boyutları, bu piyasanın yer 
bulması zor bir alan olduğu anlamına geliyor.“ dedi. 

Bu projelerin enerji dönüşümü için stratejik öneme sahip ola-
cağını vurgulayan Morrison: "Avustralya'nın kritik mineral üreti-
cilerinin, tedarik zincirlerimizdeki diğer üreticilerle ve Hint-Pasifik 
ile bağlantı kurabilmeleri için uygun şartlara sahip olduklarından 
emin olmak istiyoruz." dedi.
Çin’den sonra en büyük nadir toprak elementleri üreticisi olan 
ülkenin başbakanı Morrison, geçen hafta Dörtlü Ulus Toplantısı 
için Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmiş, grubun temiz 
enerji gibi kritik teknolojiler için tedarik zincirlerinin güvenliği-
ni artırmak ve küresel çip kıtlığını hafifletmek için çalışacağını 
söylemişti.

Karbon salınımını önlemek amacı ile tüm dünyada öncelik ola-
rak belirlenen enerji dönüşümü için belirlenen hedefleri ger-
çekleştirmek adına gerekli olan emtiaları tedarik etmek için 
dünyanın daha fazla madene ve maden üretimini arttırmaya 
ihtiyacı olduğu belirtiliyor. 
Kanadalı maden üreticisi Hudbay Minerals’ın Finans Müdürü 
Steve Douglas, Kanada Sabit Gelir Konferansı'nda yaptığı açık-
lamada, güvenilir tahminlerin tümü bakırın önümüzdeki üç 
veya dört yıldan itibaren beş ila yedi milyon tonluk bir arz açığı 
ile karşı karşıya kalacağını gösterdiğini aktararak bakır olmadan 
herhangi bir enerji dönüşümü olamayacağının altını çizdi.
Enerji dönüşümüne katkı sağlayacak metaller için uygun bir tablo 
oluşmakta olduğunu kaydeden Douglas: “Çevresel bakış açısı ile 
dikkat çekecek olsa da maden üretimine katkıda bulunacak birçok 
endüstriyi teşvik etmeniz ve birçok madenin inşa edilmesine izin ver-
meniz gerekecek. Madenler olmadan dünyayı karbondan arındıra-
mazsınız. Yatırımcıların metal üreticilerinin çevresel referanslarına 
daha fazla ağırlık vermeleri ve yerel topluluklarla ilişkiler de dahil 
olmak üzere sosyal konuların mercek altına alınmasıyla madencilik 
endüstrisi günümüzde daha zorlu bir hale geldi. Yaşanan tüm bu 
zorluklar arz kesintileri ve artan hammadde maliyetlerini gibi bir dizi 
sorun ortaya çıkmasına neden oluyor.” şeklinde görüş belirtti.
Küresel piyasaların 2021 yılının başından bu yana bu sorunlarla 
karşı karşıya kaldığına dikkat çeken bir diğer Kanadalı şirket olan 
Iamgold’un CFO'su Daniella Dimitrov, Douglas’ın açıklamalarına 
paralel olarak: “Kesinlikle bu yılın başlarında yükselen ve en yüksek 

seviyelere ulaşan kereste, çelik ve her ne kadar fiyatları bir miktar 
düşüş göstermiş olsa da demir cevheri gibi bazı emtialarda bu du-
rumu tecrübe ettik." dedi. Emtia tedariği ve fiyatlarında yaşanan 
sorunları hatırlatan Dimitrov aynı zamanda görülen enflasyonun 
tedarik zincirindeki bozulmadan kaynaklandığını belirtti.
Toronto merkezli Iamgold'un Kanada Ontario'nun kuzeyinde 
yer alan bir maden işletmesindeki çalışmaların da artan mali-
yetlerden etkilediğini aktaran Dimitrov: “İnşaata 2020 yılının 
Temmuz ayında başladık ve bakırda, çelikte, özellikle işçilikte az 
önce bahsettiğimiz maliyet baskılarından bazılarını kesinlikle de-
neyimledik. Aynı zamanda bu durumla enerji maliyetlerinde de 
karşılaştık. Üstelik bu durum sadece Kanada’da değil, Güney Ame-
rika ve Afrika'daki operasyonlarımızda da karşımıza çıktı.” dedi. 
Dimitrov aynı zamanda Covid-19’un üretkenlik üzerindeki etki-
lerinin işçilik maliyetlerini arttırdığını da belirtti. 
Covid-19’un sektördeki olumsuz etkilerinden bir diğerinin ise lo-
jistik sorunlar olduğu ifade eden Steve Douglas, konu ile ilgili şu 
açıklamalarda bulundu: "Küresel nakliye maliyetlerinin tavan yap-
ması nedeniyle insanları sözleşmelerini yerine getirmeye zorlama-
mız gereken birkaç durum oldu. “ Küresel nakliye fiyatlarında üç ve 
dört kat artış hikayeleri duyduğunu da sözlerine ekleyen Douglas 
, yaşanan gecikmeler nedeni ile Kanada’daki bir maden işletme-
sinde değirmen yenileme işlemlerinin sekteye uğradığını aktardı. 
Tüm gecikmelerin bir maliyeti olduğunun altını çizen Douglas, 
bu gecikmelerin karışıklık yarattığını ve ek maliyetler ortaya çı-
kardığını kaydetti. 

Agnico Eagle ve Kirkland Gold Anlaşması 
Yeni Bir Maden Devi Ortaya Çıkardı 
Kanadalı altın madencileri Agnico Eagle Mines ve Kirkland Lake 
Gold, yaklaşık 10,7 milyar dolar değerindeki bir anlaşma kapsa-
mında şirketlerinin birleşmesi konusunda mutabakata vardık-
larını açıkladı.
Anlaşma ile Agnico Eagle hissedarları yeni oluşumun yaklaşık 
yüzde 54'üne sahip olurken, Kirkland Lake hissedarları yüzde 

46 hisseye sahip olacak. İki şirketin birleşmesi ile ortaya çıkacak 
olan oluşumun ise yaklaşık 24 milyar dolarlık bir piyasa değeri-
ne sahip olacağı belirtildi. Anlaşma tam anlamıyla tamamlandı-
ğında Agnico Eagle, 2,3 milyar dolarlık kullanılabilir likidite, 48 
milyon ons altın içeren bir maden rezerv tabanı, bir dizi geliştir-
me ve arama projesine sahip olacak.
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ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Grundfos Ticari Binalar Ekibi MÜKAD ile 
Birlikte Anlamlı Bir Etkinliğe Ev Sahipliği Yaptı

Kendine ve yeteneklerine güvenen bir kadın; dünyayı ve çev-
resindeki insanları yönlendirme, daha iyi hale getirme ve etra-
fına ilham verme gücüne sahiptir. Kadını bir lider olarak yetiş-
tirip geliştirmenin anahtarı; kendilerine güven duymalarına ve 
bu güveni sürdürmelerine yardımcı olmaktır. 

Grundfos sürdürülebilir ve karlı büyüme hedefine ulaşma yo-
lunda, toplumdaki çeşitliliği yansıtan bir ekiple çalışmayı ön-
celikli tutar ve kadınları güçlendirmenin sürdürülebilir küresel 
gelişimin kritik bir aşaması olduğuna inanır. Kadınlar için cazip 
bir işveren olmayı, onları yetiştirip ve kariyer imkanları yarata-
rak şirket bünyesinde uzun yıllar tutabilmeyi, kendilerini keş-
fedebilecekleri bir iş ortamı sunmayı böylece de kendilerine 
güven oluşturup bu güveni sürdürmelerini ve geleceğin kadın 
liderlerine dönüşmelerine destek olmayı hedefler.

Bu global vizyona bağlı olarak; Grundfos Ticari Binalar Bölü-
mü “Kariyer de yaparım, kendime de bakarım” adlı etkinlikte 
mühendis/mimar kadınlarla birlikte; anlamlı, bir o kadar da bir-
birinden farklı konuları içeren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 
İş dünyasındaki zerafet ile ilgili de konuşuldu, ticari binalarda 
kullanılan pompalarla nasıl enerji tasarrufu sağlandığı da an-
latıldı. Mühendis ve Mimar Kadınlar Derneği (MÜKAD) Yöne-
tim Kurulu Başkanı Züleyha Özcan ve Grundfos Kilit Müşteriler 
Müdürü Volkan Çobankaya’nın açılış konuşmasıyla başlayan 
etkinlikte, mühendis kadınlar; çalışan kadının aklındaki en 
önemli ikilemlerden olan “İş dünyası zarif ve alımlı kadından 
çok maskülen kadın mı ister” konusunda ünlü modacı Nesli-
han Yargıcı’nın deneyiminden yararlandılar.

“Kadınların desteklenmesi ve güçlendirilmesi adına çabamız ve 
aksiyonlarımız sonsuz bir yolculuktur. Bu konuda, Türkiye’de şim-
diye kadar yaptıklarımız motive edici olsa da hedeften şaşmadan 
ilerlemek ve bu çabayı ve aktiviteleri sürekli kılmak gerektiğini 
biliyoruz.” diyor NATS Bölge Satış Direktörü Ehab Eshak “Kadın-
ların; maskülen bir ortamda liderlik edebilmek için ihtiyaç duy-
dukları güven, beceri ve etkiye sahip olmalarını sağlayan eğitim 
programları ve aktiviteler düzenlemenin yararına inanıyoruz. İş 
dünyası, kadınların güçlendirilmesine yatırım yapmanın faydala-
rını eninde sonunda fark edecek. Şirketlere, akademik kuruluşlara 
ve diğer organizasyonlara yeni ufuklar kazandıran birçok kadın 
var. Bu kadınlar, diğer kadınlara örnek ve ilham kaynağı olarak, 
neler yapabileceklerini ve kadınların gücünü gösterdi.”
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KAPAK KONUSU

Coreloop Sondaj Ekipmanları, 
Müşterilerine Kalite ve 
Üstün Performans Sunuyor

Coreloop Sondaj Ekipmanları 
AŞ, emprenye elmas grubu son-
daj ekipmanları satışı yaparak 

sektörde hizmet vermeye başlamıştır. Süreç içinde piyasadan 
gelen talepleri karşılamak adına ürün yelpazemizi genişleterek 
karotlu ve karotsuz tüm sondaj ve yardımcı ekipmanları firma 
bünyemize kattık ve katmaya devam etmekteyiz. Yakaladı-
ğımız bu ivme, bizi sürdürülebilir hizmette yeni bir noktaya 
taşımıştır. Yıllardır sondaj sektöründe hizmet veren firmamız 
2020 yılında Tehno-Almaz Türkiye temsilciliğini de bünyemize 
kattık ve 2021 Mart ayı itibariyle ofisimizi, showroomumuzu 
ve stok depomuzu Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi’nde 
bulunan Yakın Plaza’ya taşıdık. 

Genç ve dinamik bir oluşuma sahip olan firmamız, sondaj 
sektöründe deneyimli bir kadroya sahiptir. Mevcut kadrosu, 
uzun yıllara dayanan yer altı ve yer üstü 
sondaj çalışmalarında aktif olarak görev 
almış ve saha operasyonel ihtiyaçlarıyla 
birebir muhatap olmuştur. Bu çalışmala-
rın bir verimi olarak edindiği tecrübeyi, 
ulusal ve uluslararası alanda sondaj ekip-
manlarının tedariği alanına yöneltmiştir. 
Hali hazırda madencilik sektörünün lo-
komotifi olan firmalar başta olmak üzere 
birçok maden ve sondaj firmasına ekip-
man tedariği sağlamaktayız. 

Coreloop Sondaj Ekipmanları AŞ, ürün-
lerinde zor zemin şartlarını gözeterek 

coreloopsondaj.com

sürdürülebilir bir çalışma performası, dayanıklı ve çevreye 
duyarlı ürünlerin geliştirilmesinde çözüm ortaklığı ile müşte-
rilerine kaliteli bir hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Süreçlerde 
verimliğin ve kalitenin arttırılması önceliğimizdir. Bu sebeple 
doğru ekipman tercihi sahadaki verimliliği artırırken, maliyet-
lerin düşürülmesi sondaj çalışmalarını ekonomik kılmaktadır. 
Güçlü kadromuzla zaman mefhumu gözetmeksizin ürünleri-
mizin sizlere ulaştırılması ve saha içi teknik konulardaki deste-
ğimizle her zaman yanınızdayız.
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RSC’nin Hızlı Büyümesi 
Türk Madenciliği ve Aramacılık 
Sektörünün İhtiyaçlarını Karşılıyor

RSC, yaklaşık iki yıl önce An-
kara’daki resmi ofisini Türkiye 
temsilcisi Dr. Özgür ACIR’ın yö-
netiminde açtı ve o günden bu 
yana başta COVID-19 pandemisi 
olmak üzere küresel piyasalarda 

çok fazla gelişme yaşandı.  

Söz konusu pandeminin etkilerine rağmen, RSC’nin saygın, di-
namik ve proaktif iş modeli sayesinde gerek Türkiye, gerekse 
dünyanın çeşitli bölgerinde yüklendiği projelerinin sayısı istik-
rarlı bir şekilde artmaya devam etti. 

İçinden geçtiğimiz günlerde dünyanın tekrar açılmaya başla-
masıyla birlikte, özellikle baz metaller ve genelde madencilik 
sektörüne geri gelmeye başlayan yatırım sermayesi, RSC’nin 
hem mecvut hem de yeni müşterilerine sunduğu danışmanlık 
hizmetlerinde dikkat çekici bir yükseliş meydana getirdi.

Madencilik ve Aramacılık Sektörünün Tüm Alan-
larında Hizmet Veren Uluslararası Bir Şirket
RSC, yüksek standartlardaki hizmetleri, ekonomik ölçekteki fi-
yatlandırma politikası ve 2021 yıl başından itibaren Kaynak ve 
Rezerv Grubu’nun dünya çapındaki ofislerinin artan kapasite 
ve imkanları ile küresel ölçekte pek çok maden arama ve işlet-
me firmasının danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için ilk 
aradığı adreslerden birisidir.

Türkiye’deki İşlerimiz
RSC son yıllarda çeşitli vesilelerle farklı projeler kapsamında 
Türkiye’de çalışmakta olduğu için ülkenin madencilikteki po-
tansiyelini bilmekte ve sektördeki gelişmeleri yakından takip 
etmektedir. Bu kapsamda ülkedeki müşterilerimize kaynak ve 
rezerv tahmini, QA/QC denetimleri, uluslararası standartlarda 
teknik raporlama (Ekonomik Değerlendirme, Kapsam Belirle-

me Çalışmaları, Fizibilite Etüdleri vd.), teknik doğrulama ve je-
olojik modelleme konularında hizmet vermekteyiz.

Uluslararası En İyi Standartlarda Liderlik
RSC, Türk madencilik sektörünün son zamanlarda uluslararası 
standartlara entegre olma çabalarını yakından takip etmek-
tedir. Bu yüzden; gerek müşterilerine, gerekse bütün olarak 
ülkenin madencilik sektörüne önemli bir katma değer sağlaya-
bileceğine inanmaktadır. Zira RSC’nin kod uyumlu raporlama, 
teknik değerlendirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında dün-
ya çapında önemli bir tecrübesi bulunmaktadır.

RSC sadece son üç yılda, dünya çapında etkin olan pandemiye 
rağmen, 100’ün üzerinde yüksek dereceli teknik değerlendir-
me, kaynak ve rezerv tahmini, proje değerlendirme ve raporla-
ma çalışmasını başarıyla tamamlamıştır. Tüm bu raporlama faa-
liyetleri JORC, CIM ve UMREK kodlarına uygun gerçekleşmiştir.

Bu bağlamda RSC’nin Yönetici Direktörü ve Baş Kaynak Jeolo-
ğu René Sterk, (aynı zamanda ülkemizde akredite edilmiş ilk 
yabancı uyurklu UMREK Yetkin Kişisi) YERMAM ile işbirliği içe-
risinde, JORC standartlarında yakında yapılması planlanan de-
ğişiklikler hakkında kısa zaman önce Ankara’da geniş katılımlı 
bir eğitim vermiştir.

René, aramacılık sektöründe, özellikle QA/QC eğitimleri ve kay-
nak kestirimi alanlarında yayınladığı yayınlarıyla, dünya çapın-
da bilinen bir uzmandır. Kendisi JORC Komisyonu üyesi olup, 
halka açık şirketlerin standarlara uygun raporlaması, maden-
cilik piyasasının regülasyonu ve mesleki yeterlilik konularında 
çeşitli roller üstlenmiştir. René, Australasian Institute of Mining 
and Metallurgy (AusIMM) tarafından, dünya çapındaki 13.000 
üyesinin JORC (2012)’ye göre eğitilmesi amacıyla görevlendi-
rilmiştir. Ayrıca Seequent işbirliği ile Leapfrog EDGE ortamında 
kaynak tahmini eğitimleri de düzenlemektedir.

TANITIM
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Afrika ve Madencilik Yatırımları
RSC, Afrika’nın Türk madencilik sektörü için de önemini bil-
mektedir. Bununla beraber, RSC kurulduğu günden bu yana 
geçen 13 yılda, Afrika’da da pek çok ülke ve projede oldukça 
aktif şekilde yer almış ve halen çalışmaya devam etmektedir. 
RSC’nin Afrika’daki varlığı, iki ülkede kurulu resmi irtibat ofisleri 
ve onları destekleyen İngiltere merkezli danışmanları ile güçlü 
şekilde devam etmektedir. RSC’nin Afrika’daki proje portfö-
yü kaynak ve rezerv tahmininden, anahtar teslim aramacılık 
çözümlerine kadar geniş bir spektrumda yer almaktadır. Ha-
lihazırda, dünyanın en büyük altın madenlerinden birisi olan 
Demoktratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki Kibali Projesi’nin ba-
ğımsız kaynak ve rezerv denetimlerini yürütmekteyiz.

Gelecek Öngörüleri ve Hedefler
RSC, Türk madencilik sektörünün geleceğine inanmakta ve ge-
rek özel gerekse kamu kesimindeki iş ortakları ile uzun vadeli ve 
güçlü bir işbirliği geliştirmeyi arzulamaktadır. Bu hedefler doğrul-
tusunda özellikle YERMAM’a hem kurumsal hem de kişisel bazda 
üyeliklerimizi çok önemsiyor ve Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Komisyonu (UMREK) bünyesindeki 2’si yabancı, 1’i yerli 
yetkin kişilerimiz ile projelerimizi yürütmeye devam ediyoruz.

Lider Kadromuz
René Sterk MSc FAusIMM 
CP(Geo) MAIG (RPGeo) MSEG 
(İdari Direktör ve Baş Kaynak 
Jeoloğu) 
René, başta Afrika, Avustralya, Asya 
ve Avrupa olmak üzere dünyanın 
pek çok bölgesinde jeolojik arama 
tecrübesi vardır. Özellikle altın ve 
baz metaller üzerine aramacılık, 
kaynak ve rezerv kestirimi, tenör 
kontrolü, teknik doğrulama, QA/QC, 
ve örnekleme çalışmaları hakkında 

güçlü bir bilgi birikimine ve geniş deneyime sahiptir. JORC, 
UMREK ve NI 43-101 kodlarına göre altın (alüvyal, makaslanma 
zonu, epitermal, carlin ve porfiri), baz metaller, Li/Sn/Ta, deniz 
dibi mineralleri (nodüller) ve endüstriyel mineraller (garnet 
kumu, diatomit, fosfat) üzerine Yetkin Kişi’dir (CP/QP). René, NI 
43-101 ve JORC kodlarında pek çok raporun yazarlığını ve yine 
çok sayıda arama projesininin yöneticiliğini yapmıştır. 

Rene, yapısal jeoloji ve tektonik üzerine yüksek lisans derecesi 
sahibidir. AusIMM’in ve AIG’in profesyonel üyesi ve kayıtlı pro-
fesyonel jeoloğudur. Kaynak ve rezerv kestirimi üzerine yayın-
lanmış makaleleri ve Seequent desteğinde Leapfrog ortamın-
da kaynak kestirim kursları düzenlemektedir.

Rene’nin yönetici olarak görev yaptığı kuruluşlar arasında Au-
sIMM (13.000 üyeli, Dünya’nın en saygın madencilik toplulu-
ğu), Starterra (Yeni Zellanda’nın madencilik lobi grubu), Opaxe 
(küresel madencilik raporları veritabanı ve teknoloji şirketi), 
Transition Minerals (Vanadyum, bakır ve altın aramacılığı ya-

pan özel şirket) bulunmaktadır. Ayrıca JORC komisyonunda da 
görev almıştır.

İletişim: r.sterk@rscmme.com 

Olivier Bertoli MEng MAusIMM, 
GAA (Kaynak ve Rezervler 
Grubu Genel Müdürü) 
Oliver, Paris School of Mines me-
zunudur ve jeoistatistik ile uygula-
malı matematik üzerine 26 yıllık iş 
deneyimi bulunmaktadır.

QG Grubu’nda kurucu-Teknik Mü-
dür olarak 5 yıl, Tenzing Pty Ltd.’de 

kurucu-Teknik Müdür olarak 5 yıl ve Geovariances’da da 7 yıl 
jeoistatistik yazılım uzmanı ve 4 yıl CEO olarak görev yapmıştır.

Danışman olarak, Oliver dünyanın değişik bölgelerinde ve je-
olojik ortamlarında çok sayıda lider madencilik firması için ça-
lışmıştır. İleri düzey jeoistatistiksel modelleme, 2B yöntemler, 
işletilebilir kaynak tahmini (LMUC, MIK), durumsal simülasyon, 
çok değişkenli modelleme konularında geniş deneyime sahip-
tir.  Ayrıca bu konularda sayısız hizmet içi ve halka açık kurslar 
düzenlemiş, jeoistatistik teknikler ile kaynak tahmini konusun-
da çok sayıda uzman yetiştirmiştir.

Oliver, başta değerli metaller olmak üzere, baz metaller, mineralli 
kumlar, elmas, demir ve kömür projelerinde tecrübeye sahiptir.

İletişim: o.bertoli@rscmme.com 

Dr Özgür Acır 
(RSC Türkiye Temsilcisi)
Dr. Özgür ACIR, petrol, doğalgaz, kö-
mür arama ve üretim projelerinde 20 
yılı aşkın bir iş deneyimine sahiptir. 
Proje yönetimi, kontrat müzakerele-
ri ve iş geliştirme konularında geniş 
referansa sahiptir ve pek çok ülkede 
çok sayıda proje yürütmüştür. Türki-
ye’nin yatırımcılar için hazırlanan ilk 
ve tek basılı maden projeleri tanıtım 

ve değerleme platformu olan “Maden Sahaları Tanıtım Bülteni”nin 
kurucusu ve koordinatörüdür. Özgür, kurucusu ve başkanı oldu-
ğu “Jeolojik Araştırmalar Derneği (JADE)" bünyesinde de kamu, 
özel ve Avrupa Birliği destekli çeşitli projeler yürütmektedir. Bun-
lar arasında 3B basen modelleme, multispektral uydu görüntüsü 
anailizleri, deniz jeolojisi araştırmaları gibi konular bulunmaktadır. 
Uzmanlık alanlarıyla ilgili yayınlanmış makaleleri, bildirileri ve pos-
terleri bulunmaktadır. Mesleki faaliyetleri nedeniyle çeşitli burs ve 
ödüllere layık görülmüştür. Kömür, kömüre bağlı metan gazı ve 
bitümlü şeyller üzerine UMREK Yetkin Kişisi’dir.

İletişim: o.acir@rscmme.com
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Kimyasal akışkan, petrokimya ve 
madencilik uygulamalarında ko-

rozif akışkanlarda uygulanmak üzere Klaus Union Türkiye fir-
ması ile beraber DIN 22858, PN16 basınç sınıflarında pompalar 
geliştirilmiştir.

Mekanik salmastra yuvasına, (DIN 12756 standartlarına göre) 
yumuşak salmastıra, tekli/çiftli Kartuş tip veya komponent 
salmastıra oturabilir. NOV serisi pompalar yağ yağlamalı 
olup önde bir rulman arkada ise ikili rulman kullanılmakta-
dır. Rulmanlar iyi sızdırmazlık ile korunmaktadır bu sayede 
yağ eksilmesi / bakım süreleri çok uzun zaman almaktadır. 
Pompanın ön rulman tarafı, salmastıra tarafından gelebile-
cek olası kaçaklara karşı özel bir paslanmaz plaka ile korun-
maktadır. 

Pompaya ait limitleri ve opsiyonları aşağıda görebilirsiniz. 
Gelişmiş çark dizaynı ile NPSHr değerlerini “inducer” gerek-
meden 1-2 m’lere kadar inebilmektedir. Bu pompa tasarı-
mında minimum 1.0619 çelik döküm / 1.4408 paslanmaz 
çelik malzeme kullanılıp titanyum, Hast-C gibi özel malze-
melerle çeşitlilik gösterebilmektedir.  Pompanın standart 
şaft malzemesi korozyona ve mekanik mukavemete karşı 

NOV Serisi Pompalar 
Sınırları Zorluyor

TANITIM

dayanımı yüksek olan 1.4462 (duplex) 
malzemedir ancak opsiyon olarak 
çelik, 1.4539 ve üzeri malzemeler de 
uygulama bazında kullanılabilmek-
tedir. Bu sayede aşınkanın korozif 
etkisine karşı çalışırken olası bir con-
ta kaçağında bütün rotor korun-
maktadır. 

Pompa dizaynı gereği 
kendinden havayı 
tahliye edebilmek-
tedir. Bu sebeple 
pompanın üzerin-
den herhangi bir ila-
ve tahliyeye ihtiyaç 
yoktur. Pompanın 
imalatı sırasında her bir 
pompa için mutlaka mi-
numum 24 bar test ba-
sıncı, çarkın dengelen-
mesi ve ISO 9906 IIB’ye 
göre testler standart 
olarak uygulanmakta-
dır. Pompanın geliş-
miş dizaynı ve hidrolik 

yapısı gereği düşük vibrasyon değerlerinde performans 
göstermektedir. Şaft kalınlığı birçok üreticiye göre bir üst 
sınıf kullanıldığından dolayı rulmanlara binen yükler çok 
daha dengelidir, bu sayede pompada oluşabilecek olan 
rulman arıza sıklığı düşüktür. Pompanın çark dengelemesi 
genelde arka kanatlarda bulunan kanatçılarla veya dizay-
na göre aşınma ringleri ile sağlanmaktadır. Klaus Union 
bu tasarımda malzeme et kalınlığını yüksek tutarak olası 
korozyona karşı daha uzun yıllar çalışabilmesi için olanak 
sağlamıştır.  

Maksimum Debi: 3.500 m3/h                                  
Çalışma Sıcaklık Aralığı: -120 oC’den 450 oC’ye kadar 
Maksimum Basma Yüksekliği: 220 metre            
Basınç Sınıfı: azami. PN 400 (Standart PN 16, PN25, PN64…)
Pompa Çalışma Hızı: azami 3.500 rpm
Bağlantılar: DIN veya ANSI

Dizayn:
• Yatay santrifüj pompa, proses dizayn
• DIN EN ISO 22858 göre hidrolik performans ve boyutlarda
• DIN EN ISO 5199’a göre dizayn
• DIN EN ISO 12756’ya göre mekanik salmastra uygulaması 

• Çeşitli malzeme kombinasyonu (Karbon 
Çelik, paslanmaz çelik, nikel yapılı malzeme, 
titanyum)
• Yağ yağlamalı sürtünme önleyici rulman 

yatağı

Opsiyonlar:
• Merkezsel ayak

• Açık çark
• Drenaj (Flanşlı veya Boru Dizay-

nından), Isıtma ceketli
• Çeşitli ısıtma ceketi dizaynları
• Pompanın NPSH’ını düşüre-
bilmek için inducer
• Back Pull-Out unit 
• Ön ver arka Çark aşınma 
burcu
• Su soğutmalı rulman yatağı
• İlave fan ile harici soğutmalı 
rulman yatağı
• Semi submerged dizayn
• Bütün mekanik seal planları 

uygulanabilmektedir.
• API mekanik seal uygulaması

seterm.com.tr
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Madencilik Ekipmanları için 
Element Parçaları: Daha Düşük 
Maliyetle OEM Kalitesi

2020'de madencilik ekipmanları 
için yeni bir alternatif aşınma ve 
yedek parça markası, Element 
Türkiye pazarına girdi. Element. 
Resmi distribütörü ERSA Proses ile 

bir yılı aşkın süredir devam eden iş birliği sonrası Element'in 
yedek parçalarıyla ilgili tüm müşterilerin geri bildirimi olum-
lu yönde oldu. Bu makalede, bir altın madeninin OEM pompa 
parçalarını daha düşük fiyatlı ama aynı kalitede olanlarla değiş-
tirmeye çalıştığı yakın tarihli bir duruma bakacağız.

Element, Türkiye ve Orta Doğu'da madencilik tesislerine ve taş 
ocaklarına pompa, kırma ve eleme ekipmanları için kendi ima-
latı olan yedek parçalar tedarik etmektedir. Mart 2021'de ise 
Element, bir ağır hizmet çamur pompası için bir set ıslak kısım 
aşınma parçası teslimatını tamamlamıştır.

Daha Düşük Maliyetle Aynı Kalite!
Türkiye madencilik sektöründe uzun yıllardan beri sektörel 
tecrübesi ile alternatif pompa ve kırıcı yedek ve aşınma parça-
ları tedarikçisi olan ERSA Proses, Element'in 2020 yılından beri 
partneridir. ERSA Proses'in sahibi Ercan Savaş'a göre altın ma-

deni müşterimiz agresif aşındırıcı 
cevhere sahip ve bu nedenle tüm 
ekipmanlar yüksek aşınmaya ma-
ruz kalıyor ve bu da yüksek yedek 
parça maliyeti doğuruyor idi. Bu yüzden müşterimiz başlangıç-
ta kalite ve kullanım ömründen emin olmak için OEM aşınma 
parçaları almayı tercih etti.

OEM ıslak kısım aşınma parçalarının ortalama çalışma süresi, 
operasyonel gereksinimleri karşılayan 1.100 çalışma saati oldu. 
Ancak, bu parçaların değiştirilmesiyle ilgili daha önceki mali-
yetler çok büyüktü. Fiyata sadece parçaların üretimi ve nakli-
yesi değil, aynı zamanda tüm ekipman geliştirme, üretim ve 
pazarlama maliyeti de dahildir. Ayrıca, OEM üreticileri geniş 
bir personel altyapısı ve stokları için geniş depolara daha fazla 
harcama yapmaktadırlar. Bu nedenle, son kullanıcı müşterileri-
mizin ekipman üreticisinden bir pompa için yedek parça satın 
alması ve kullanması, büyük bir altyapı ve arka plan maliyetleri 
içermektedir.

Proses tesisinde çamur pompaları için orijinal parça satın alma 
nedeniyle çok yüksek maliyetler ödediğini fark eden müş-
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terimiz, piyasada alternatifler aradı. 
Ancak markasız yedek parça üreticiler 
sağladıkları parçalar için garanti vere-
miyordu ve ürünler orijinal parçalar-
dan daha kısa olan kullanım ömürleri 
ile tesiste erken ve gereksiz duruş ve 
bakıma neden olmaktaydı. Bu nedenle 
müşterimiz maliyet/üretim kaybı ilişki-
sini sorguladı.

Sonunda, ERSA Proses, müşterimizin 
fiyat ve kalite arasında seçim yapmak 
zorunda olmadığını göstermek için 
Element'in ıslak kısım pompa yedek 
parçalarını set olarak müşterimizin bir 
pompasında test etmeye karar ver-
di. Bu test çalışması sonrası Element, 
yedek parça maliyetlerini düşürürken 
OEM ürününe benzer bir hizmet öm-
rünü çalışma sonrası garanti etti. Özellikle, düşük karbon, yük-
sek krom ve beyaz demir bileşimiyle dökülen alternatif yedek 
parçalar, yaklaşık 4 ay çalışma ömrü vermiş ve 1.035 saatlik 
pompa çalışma ömrünü sağlamıştır.  Aynı zamanda müşteri-
miz bu deneyimi ile yedek parça maliyetlerinde ise %20 tasar-
ruf etmeyi başarmıştır.

Ercan Savaş, Cevher Hazırlama sektöründeki 14 yıllık 
tecrübesinin ardından 2014 yılında ERSA Proses'i kurdu. 
ERSA Proses, çamur pompaları, değirmen astarları, dikey 
konveyör bantları ve ayrıca yedek ve aşınma parçaları 
tedarik etmektedir. ERSA Proses, Element OY Finlandiya, 
Tega Industries Hindistan, Sidewall İtalya ve YPT Türki-
ye'nin resmi distribütörüdür.

Element Çözümleri
Element, çamur pompalarından maksimum verim elde etmek 
için zamanında değiştirilmesi gereken tüm yedek, aşınan ve 
acil durum parçalarını üretir ve tedariğini sağlar. Mevcut ana 
kategoriler, ıslak kısım, salmastra parçaları ve kuru kısım (tahrik 
kısmı) yedek parçalarıdır. Acil durumlarda mükemmel müşteri 
hizmeti ve hızlı teslimat sağlamak için Element, en yüksek ta-
lep gören ürünleri stoklarında tutar.

Element, aşağıda verilen çamur pompaları için yedek parçalar 
üretir: Orta Hizmet Pompalar, Ağır Hizmet Pompalar, Değir-
men Çıkış (Siklon) Pompaları, High Head Pompalar, Atık Pom-
paları, Vorteks Pompalar, Köpük Pompaları ve Dikey Pompalar.

Tüm popüler çamur pompası markaların yedek parçaları için 
teklif verebiliyoruz! 

Element, ürettiği parçalarının yanı sıra tersine mühendislik hiz-
metleri de vermektedir. Element, 3D modellemeyi kullanarak 
parçaları, OEM ekipmanıyla uyumluluklarını sağlayarak revize 
eder ve çalışma ömürlerini artırır. Müşterinin mevcut yedek 
ve aşınan parça modellerinin revize edilmesi gerekiyorsa, Ele-
ment bunları ayrı bir proje olarak görüp talebe göre geliştirme-
ye hazırdır. Örneğin, bir fabrikanın orijinal parçaları pompanın 
mevcut uygulama ve çalışma koşullarına uygun olmayacak 
şekilde kullanması durumunda; bir parçanın geometrisini veya 
üretim sürecinde kullanılan malzemeyi değiştirerek, ekipma-
nın performansını ciddi şekilde artırılabilir.

Element'ten pompa yedek parçası sipariş etmek için esavas@
ersatr.net mail adresinden ve +90 530 275 2021 numaralı tele-
fon numarasından Element’in Türkiye'deki resmi distribütörü 
olan ERSA Proses ile iletişime geçebilirsiniz.

elementbrand.global

ersatr.net

element.globalElement Global
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Dr Hakan Arden Kahraman 
DMT Türkiye Teknik Direktörü

hakan.arden@dmt-group.com

Türkiye’de Maden Projelerine 
Yatırımda Risk Algısı 

Türkiye'deki madencilik projeleri, 
yurt dışındaki benzer madencilik 
projeleriyle karşılaştırıldığında dik-
kat çeken en önemli konulardan bi-
risi, yurtiçindeki yatırımcının risklere 
yaklaşırken gösterdiği algının yurt 

dışındaki yatırımcılara oranla çok daha değişik bir görünüm 
sergilemesidir.

Bunun altında yatan nedenlerin araştırılması, üniversitelerde 
sosyoloji bölümlerinde başlı başına bir doktora konusu dahi 
olabilir. Ancak bu makaledeki spekülatif yaklaşım ele alınacak 
olursa, bunun altında yatanı belki de Türk toplumunun tarihsel 
ve kültürel dokusunda aramak gerekir.  

Selçuklular döneminden başlayıp Osmanlılarda da süregelen 
ve Türk girişimciliğinin çekirdeklerini oluşturan ahilik kurumu-
nun, Osmanlının çöküş aşamasında nasibini alması ve gelişen 
dünya kapitalizminin kendine özgü girişimcileri genellikle Os-
manlı azınlıklarının içinden çıkarması, Cumhuriyet dönemine 
gelindiğinde gecikmiş bir Türk girişimci profiline neden ol-
muştur.  

Aradan geçen Cumhuriyet yıllarında da Türk girişimcileri 
evrim geçirmiş ve özellikle Türk ekonomisinin son 40 yılda 
yaşanan liberalleşmesine koşut olarak Türkiye sınırlarının 
ötesinde, özelikle inşaat sektöründe, yüksek riskler alarak ger-
çekleştirdiği projelerle, tanınmayan-bilinmeyen uzak yerlerde 
ödüllerini toplamıştır. Bu durumu tescil eden Türkiye Müte-
ahhitler Birliği, "Engineering News Record" dergisinin Ağus-
tos 2019 sayısına atıfta bulunarak "Dünyanın En Büyük 250 
Uluslararası Müteahhidi" listesinde, 2018 yılı verilerine göre 
Türkiye’nin, 44 firma ile Çin'den sonra ikinci sırada yer aldığını 
ve Türkiye’nin, listedeki yerini 10 yıldır korumakta olduğunu 
bildirmiştir. 

Türkiye’deki maden yatırımcıları genel anlamıyla küçük, orta 
ve büyük olmak üzere üçe ayrılmakta ve büyük grubun içinde 
yer alan ve küresel gelişmeleri yakından izleyen kurumsallaş-
mış bir azınlık, temkinli bir şekilde hareket ederek madencilik 
projelerine yatırım yapmaktadır.  Bu küçük azınlığın dışın-
da kalan büyük bir yatırımcı çoğunluğuysa, belki de inşaat 
sektöründe elde edilen başarılar nedeniyle, önlerine gelen 
madencilik projelerini değerlendirirken genellikle projenin 
yaşama geçirilme sırasında oluşabilecek riskler yerine elde 
edilebilecek ödülleri ön plana çıkartarak karar verebilmekte-
dirler.  Bunu yaparken de söz konusu projenin bir an önce ha-
yata geçirilebilmesi için gerçekçi olmayan zaman dilimlerini 
öngörebilmektedirler.

Oysaki madencilik, inşaat sektöründen farklı olarak doğası 
gereği sonuçları felaketlerle sonuçlanabilecek risklerle do-
ludur ve genellikle uzun bir maraton sonrasında ödüllerin 
toplandığı bir süreçtir. Bu süreci en iyi yönetmenin yolla-
rından biri de yapılması gereken çok geniş kapsamlı teknik 
çalışmalardır.

Kaynakların nicelik ve nitelik olarak üç boyutlu olarak tanım-
lanmasını belirlemek için yapılacak sondaj ve benzeri aramalar, 
zorunlu teknik çalışmaların en önemli ayağıdır. Bu çalışmaların 
UMREK gibi ulusal ya da JORC gibi uluslararası kodların öngör-
düğü yetkin kişilerin deneyim ve bilgi birikimine bağlı olarak 
yapılması, saydamlık ve yetkinlik bağlamında projeye kredi 
desteği sağlanması yolundaki en önemli aşamalardan biridir.  

Arama çalışmalarının ardından gelen teknik çalışmalar proje-
de yer alan kesinlik ve doğruluk aralığını makul seviyeler içe-
risinde tahmin etmeye çalışırlar. Hata payları çalışmalardaki 
ayrıntılar açısından bakıldığından sırasıyla Ön Ekonomik De-
ğerlendirmede ±%30-40, Ön-fizibilitede ±%20-25 ve Fizibilite 
Çalışmalarındaysa ±%10-15’lerdedir.   

Fizibilite çalışmaları kesinlik ve doğruluk aralığının çok daha 
yüksek olması ve oluşabilecek riskleri daha net bir şekilde ser-
gilemesi nedeniyle yurtdışındaki bankaların da ilgi duyduğu 
ve kredi çıkışı yapabilecekleri teknik çalışmalardır.  

Daha önce dünyanın değişik yerlerinde kazanılmış onca ma-
dencilik deneyimine karşın, yine de bazı madencilik projelerin-
de önemli gecikmeler ya da başarısızlıklar görülebilmektedir. 
Ancak bunların çoğu, mühendislik çalışmaları yeterince yapıl-
mamış projelerdedir. Bu eksik çalışmalar projelerde tahmin 
edilmeyen ya da öngörüsü eksik unsurları ve var olan riskleri 
nitelik ve nicelik olarak belirleyemediği için çoğu kez ön plana 
çıkarak büyük yatırım kayıplarına neden olabilmektedir.  

Boart Longyear Türkiye tek yetkili distribütörü
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Maden projelerinin başarısızlığa ya da gecikmesine 
neden olan proje içi öğeler

Yorum

Var olduğu söylenen rezerv ve kaynakların miktarının yanlışlığı ve seyreltme 
miktarlarının düşük tahmin edilmesi

Endüstri standartlarına uygun olmayan ve yeterince jeolojik veriye dayanmadan yapılan iyimser 
“kaynak” ve “rezerv” tahminleri projelerde önemli gecikmelere ve zararlara neden olabilir. Öngörülen 
ve gerçekçi olmayan maden cevheri tonajlarının karşılanması için maden ekibinin söz konusu tonaja 
ulaşmak için üretim yapması ancak üretilen tonajda yüksek orandaki seyreltme nedeniyle yeterince 
cevherin olmaması/düşük tenörlü cevher üretilmesi maliyetleri büyük ölçüde artıracaktır. 

Uygun teknoloji seçimi Bazı projelerde işletme yönetimi salt belli bir madencilik yönteminde deneyimli olduğu için o yöntemi 
seçmiş olabilir. 

Yeterince mühendislik çalışmasının makul süreler içinde yapılmamış olması Bir projede ne denli çok mühendislik çalışması yapıldıysa, o projeye olan güven de o denli artar. Uluslar-
arası terminolojide sıkça rastlanan “Scoping Study” (genelde 4-6 ay), “Prefeasibility Study” (genelde 12-
24 ay), ve “Feasibility Study” (genelde 18-24 ay) türü mühendislik çalışmalarından yatırımcıların en tercih 
ettiği çalışma türü genelde “Bankable Feasibility Study” – yani “Bankalara Uygun Fizibilite Çalışmasıdır. 

Kıyaslama eksikliği “Kıyaslama Çalışması” olarak adlandırılabilecek “Benchmarking” türü dar kapsamlı çalışmalar da benzer 
operasyonlarda ne tür maliyetlerin var olduğunu ortaya çıkartması açısından önemli olabilir.

Yığın yoğunluğu ve özgül ağırlık arasındaki farklılık Yığın yoğunluğu cevher gözenekliliğini de hesaba katacağı için kaynak ve rezerv tahminlerinin de buna 
göre yapılması gerekir. Bu kaynak ve rezerv miktarlarında önemli oranda düşüşe neden olabilir.

Yeterince laboratuvar analizi ve metalürjik test yapılmaması Özellikle Ön-fizibilite aşamasında yapılacak laboratuvar analizleri ve metalürjik testler maden havzasını 
temsil edecek düzeyde ve yeterli sayıda değilse risk faktörü anında artacaktır.  Bazı başarısız projelerin 
temelinde yatan en önemli etken, yeterince laboratuvar verisi ve metalürjik çalışma olmadan yapılan ce-
vher hazırlama akış şemaları ve bu şemalara göre hazırlanmış tesisler ve burada karşılaşılan sorunlardır.

Projenin altyapı açısından uygun bir bölgede olmaması Çoğu zaman, bazı kaynaklar jeolojik ve madencilik açısından çok uygun olmalarına karşın coğrafya 
açısından çok ücra bir köşede olmaları ve gerekli altyapı maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle, JORC 
benzeri sınıflandırmalarda “rezerv” konumuna geçmeleri kısa dönemde gerçekleşmeyebilir.  Özelikle bu 
konu, son yıllarda uluslararası yatırımcıların risk faktörleri listesine girmiştir. 

Rezervleri çıkartabileceğini söyleyen ekibin teknik yeterliliğinin ve deneyiminin 
olmaması ya da yönetim ekibinin çok küçük kadrolu olması

Deneyimsiz ve yetkin olmayan bir kadroyla çalışılması projedeki riskleri artıracaktır. Özellikle mega 
projeler için ekiplerin genellikle yetersiz ve az sayıda olması yaşanabilecek sorun ve krizlere daha iyi 
yanıt verilmesine engel oluşturabilir.

Maden kurulum aşamasında mal sahibinin operatör olması Yapılamaz demek değil, ama mal sahiplerinin madenleri kendilerinin üretime sokmak istemesi 
mühendislik, tedarik ve inşaat yönetimi işlerinin çok kapsamlı ve karmaşık olması nedeniyle projeye ek 
riskler getirebilir. 

Gerçekçi olmayan ve iyimser üretim artışına geçiş dönemleri Kaynakların ve rezervlerin niceliğinin ve niteliğinin eksik ve iyimser tahmin edilmesi mali gelirin daha 
erken geldiğini göstermek gibi yanılgılara neden olabilecektir.

Bu unsurlardan proje içi olanları ve açıklamaları yukardaki çi-
zelgede özetlenmiştir.  

Yukarıda adı geçen ve başarısızlığa neden olan unsurların önü-
ne geçmenin en iyi yollarından birisi, her projeyi sabırla ve 
bütün yönleriyle makul süreler içerisinde ayrıntılı bir şekilde 
irdeleyip, bütün riskleri değerlendirdikten sonra yatırım kara-
rını vermektir.

Aslında riskleri daha iyi göz önünde canlandırmanın ve değer-
lendirmenin yollarından birisi de şirketlerin bir maden yatırım 
kararını verme öncesinde Gary Klein”in 2007’de Harvard Bu-
siness Review’de yazdığı bir makalesinde önerdiği bir “Ölüm 
Öncesi Otopsi” işlemini uygulamasıdır1. Bu yöntemin kulla-
nılmasındaki temel neden, çok sayıda insanın projenin çok 
önemli olan planlama aşamasında grup psikolojisi nedeniyle 
çekinceleri hakkında konuşmaya isteksiz olmasının önüne ge-
çilmesidir.

“Ölüm öncesi otopsi” yöntemi, kararı verecek olan grup üye-
lerinden, maden inşa planı uygulandıktan ve birkaç yıl sonra 
oluşabilecek bir felaket sonrası neler olabileceğini hayal etme-

lerini ister. Bu işlem, grup düşünme tarzı ve baskısından uzak-
laşmak için grup üyelerinden her birinin, bunun niçin bir fela-
ket olduğuyla ilgili daha önce konuşulmamış nedenler de dahil 
olmak üzere bütün olası nedenleri bir sıra içinde yazmasını is-
ter. Yazılan tüm gerekçelerin sıralanmasıyla toplu düşünmenin 
ve grup psikolojisinin üstesinden gelinir ve var olan şüpheler 
bir şekilde meşrulaştırılarak listede yer alan gerekçeleri önleye-
cek alternatif planlar üretilir.  

Türk maden girişimcilerinin sahip olduğu dinamik risk alma 
yetisini - yukarıdaki çizelgede adı geçen unsurları da göz önü-
ne alarak - alt yapısını donatarak zenginleştirmesi ve yatırım 
kararlarını buna göre bilerek ve hesaplanmış bir şekilde ger-
çekleştirmesi, mali ve prestij açısından oluşabilecek kayıpların 
da önüne geçecektir.

DMT yurt dışında edindiği asırlık kurumsal deneyimiyle proje 
değerlendirme çalışmalarıyla madencilik ve bankacılık sektör-
lerine hizmet vermeye devam etmektedir. Konuyla ilgili daha 
ayrıntı ve benzer konulardaki iletişim için: turkey@dmt-group.
com (Tel: +90 216 361 26 98). 

dmt-group.com
1 https://hbr.org/2007/09/performing-a-project-premortem
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Çevre İzin ve Lisans Süreci

TANITIM

Bengü Olgun
Çevre Mühendisi 
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Türkiye genelinde 57 ilde, dünya genelinde 5 ayrı ülkede faaliyet gösteren 
173'ün üstünde firmanın çözüm ortağı olduk. Dünyada tercih edilen 

yüzde yüz Türk menşeli firma olmak için var gücümüzle 
çalışmaya devam ediyoruz.

Çevre İzni kavramı sıklıkla Çevresel 
Etki Değerlendirme (ÇED) süreçle-
ri ile karıştırılmaktadır. Kamuoyu 
açısından ÇED sürecinin tamam-
lanması ile çevresel süreçlerin 
tamamlandığı algısı olup aslında 

Çevre İzin süreçleri başlamaktadır. 29 Nisan 2009 tarihinde ya-
yımlanan “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar 
Hakkında Yönetmelik” ile hayatımıza giren Çevre İzni ve Lisansı, 
yönetmelikte; “Mevzuat gereğince verilmekte olan emisyon, 
deşarj, gürültü kontrol, derin deniz deşarjı ve stabilize arıtma 
çamuru kullanım izinlerin ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. 
Yönetmelik 2014 yılında Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği olarak 
yayımlanmış ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Li-
sanslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. 

Mevcut durumda Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 2872 sayılı 
Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı 
sürecindeki usul ve esasları düzenlemektir. Yönetmelik kapsa-
mında çevre iznine veya çevre izin ve lisansına tabi işletmeler, 
çevresel etkilerine göre Ek-1 ve Ek-2 listelerinde sınıflandırılmış-
tır. Listedeki faaliyetler doğrultusunda işletmelerin faaliyete ge-
çebilmeleri için Çevre İzin süreçlerinin başlatılması gerekmek-
tedir. ÇED süreçleri tamamlanmış (ÇED Gerekli Değildir Kararı, 
ÇED Olumlu Kararı ve ÇED Kapsam dışı Kararı alınmış faaliyetler) 
olan işletmeler; Çevre İzin süreçlerine, İl Müdürlüğü Uygunluk 
Yazısı başvurusu yapılarak başlanır. Ardından Geçici Faaliyet 
Belgesi Başvurusu yapılması gerekir. Çevre İzin ve Lisans Yönet-
meliği EK-1 veya Ek-2 Listelerinde yer alan faaliyetler bu başvu-
ru sürecinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından uy-
gunluk denetimine tabi tutulmakta ve tabi olduğu izin ve lisans 
konularında izin alması gerektiği belirlenmektedir. Yönetmelik 
kapsamında hava emisyonu, çevresel gürültü, atık su deşarjı ve 
derin deniz deşarjı gibi çevre izin konuları bulunmaktadır. Diğer 
bir ifade ile hava ve gürültü kirliliği yaratma potansiyeli olan, 
atık su deşarjı veya deniz deşarj yapması gereken faaliyetler için 
Çevre İzin Belgesi alarak 5 yıl boyunca Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı kontrolünde faaliyetlerini sürdürmektedirler. 

Madencilik faaliyetlerin-
de yaygın olan çevre izin 
konuları; Hava Emisyon, 
Atıksu Deşarjı ve Çevresel 
Gürültüdür. Örneğin üre-
tim kapasitesi 200 ton/gün 
ve üzerinde olan Maden 
Kanunu’nun I. Grup a ve b, 
II. Grup, IV. Grup, V. Grup’la-
rında yer alan madenler 
ve destekleyici tesisler söz 
konusu yönetmeliğin Ek-2 
Listesi 2.18 maddesi kap-

samında değerlendirilerek “Hava Emisyonu” konulu çevre izni 
başvurusunda bulunması gerekecektir. Madencilik faaliyet-
lerinde en önemli unsurlarından biri patlayıcı madde kullanı-
mıdır. Patlayıcı madde kullanan maden ocakları yönetmeliğin 
Ek-2 Listesi 2.16 maddesi kapsamında değerlendirilmektedir. 
Bu kapsamda civarda yer alan yerleşim yerlerinin ve hassas 
kullanım alanlarının uzaklığına göre Çevre ve Şehircilik İl Mü-
dürlüğü değerlendirmesi ile patlayıcı kullanan faaliyetler “Çev-
resel Gürültü” konulu çevre iznine tabi olabileceklerdir. Ayrıca 
evsel atık sularını arıtarak deşarj eden, ya da proses kaynaklı 
endüstriyel atık sularını deşarj eden madencilik faaliyetlerinin 
“Atık Su” konulu çevre izni alması gerekmektedir. 

Çevre İzin ve Lisans Belgesi alınması için ise çevre lisans konu-
ları önemlidir. Yönetmelik, çevre lisansını; “Ek-3C’de yer alan li-
sans konuları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin teknik yeterliliği ifade 
eder” şeklinde tanımlamıştır. Çevre lisansı konuları genel olarak 
dört başlık altında toplanmış olup bunlar geri kazanım, berta-
raf, ara depolama, ön işlem faaliyetleri olarak tanımlanmıştır. 

Madencilik faaliyetleri için gerekli çevre lisansı belgeleri kapsa-
mında ise genellikle alınması gereken lisans konusu “Bertaraf” 
lisansıdır. Bu lisans konusu kapsamında “maden atığı bertarafı” 
olarak ayrı bir kapsam oluşturulmuş ve bu kapsam depolama, 
derine enjeksiyon ile alıcı ortamda bertaraf konularına ayrıl-
mıştır. Tehlikeli maden atığı kapsamındaki işletmeler Maden 
Atığı Depolama Onay Belgesi, Mali Teminat, Tehlikeli Madde-
ler ve Tehlikeli Atık Mali Sorumluluk Sigortası Poliçesi, Maden 
Atığı Derine Enjeksiyon Onay Belgesi, Değerlendirme Komis-
yonu Nihai Kararı gibi başvuru konusuna göre farklılık göste-
ren birçok belge ile Geçici Faaliyet Belgesi başvurusu yapmalı 
ve çevre izin süreçlerini sürdürmelidir. 

Bahsedilen süreçlerin takip edilmesi ve işlemlerin gerçekleşti-
rilmesi için çevre yönetim hizmeti gerektirmektedir. Bu hizmet-
ler çevre danışmanlığı firmaları veya firmaların çevre yönetim 
birimleri tarafından yürütülmektedir. Çevre İzin ve Lisans Yö-
netmeliği Ek-1 listesinde yer alan işletmeler; çevre yönetim 
birimlerini kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre 
yönetimi hizmeti almak zorundadır. İlgili yönetmelik Ek-2 lis-
tesinde yer alan işletmeler ise bir çevre görevlisini veya çevre 
mühendisini sürekli istihdam etmek, çevre yönetim birimlerini 
kurmak veya çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi 
hizmeti almak zorundadır.

Mitto Consultancy olarak; 14 yılı aşkın tecrübemiz ile 1000’in 
üzerinde başarılı projeye imza atan ekibimiz; müşterilerine 
Madencilik Hizmetleri ve Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 
kapsamında Çevre Danışmanlık Hizmetlerini vermekte olup iş-
letmelerin Çevre İzin/Lisans Belgelendirmelerinin yapılmasını 
sağlamaktadır. 

mitto.com.tr
Banu Olgun Banu Olgun 
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Yeni TUNDO™ RH650 Kuyu Dibi (DTH) 
Çekiç ile Yüksek Yakıt Tasarrufu

TANITIM

Her Beş Depoda Bir Depo 
Yakıt Tasarrufu Yapmak 
İstemez Misiniz? Tek 
İhtiyacınız Farklı Bir Çekiç

Dünya genelinde birçok açık ocak maden üretiminin ilk adımı, 
7/24 çalışan yüksek kapasiteli DTH delici makineleri ile atılmak-
tadır. Bu maden ocaklarına yönelik geliştirilen yeni Tundo™ 
RH650, kompresör havasını daha verimli kullanarak yüksek 
yakıt tasarrufu sağlar.

Sandvik ve önde gelen diğer markaların DTH çekiçleriyle bire 
bir karşılaştırmalı olarak yapılan saha testlerinde, Tundo™ 
RH650 rakiplerine oranla %32’lere varan ve ortalama %20 yakıt 
tasarrufuyla kullanıcılarına makine başına her beş depo yakıt-
tan birini tasarruf ettiriyor.

Yakıt tasarrufu miktarı delici makine filosunun büyüklüğü ile 
orantılıdır. Sadece Tundo™ RH650 tercihi ile örnek olarak 5 
adet Sandvik DI650’nin (ya da muadili) yılda 5500 saat delgi 
ortalamasıyla çalıştığı bir işletmede, yıllık 1,1 milyon litre yakıt 
tasarrufu sağlanabilir ve işletmenin karbon ayak izi yılda 2860 
ton azaltılabilir.

Dünyadaki tüm açık ocak işletmelerin sadece Tundo™ RH650’yi 
kullanma tercihleriyle maden endüstrisine sağlayacağı maliyet 
düşüşünü, çevre kirliliği ve küresel ısınmaya karşı sunacağı 
avantajları düşünün.

2020’li yıllarda, dünya genelinde maden ve inşaat firmaları ve-
rimliliklerini artırmak, maliyetlerini düşürmek, çevre ve iklime 
olan etkilerini asgari düzeyde tutmak için yeni yollar aramak-
tadır. Birçok alanda olduğu gibi Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik 
yenilikleriyle de sektörünün lideri olan Sandvik, üzerine düşen 
sorumluluğun bir parçası olarak geliştirilen son yeniliği Tun-
do™ RH650’yi sizlere sunuyor.

1,1 milyon litre 5300 varil yakıta karşılık gelmektedir. Bu 5300 
varil yapı taşı olarak kullanılsaydı, 330 metrelik (Türkiye’nin en 
uzun gökdeleninden daha yüksek) bir bina inşa etmeye yeterdi!

Yıllık 1,1 Milyon Litre Yakıt Tasarrufu

Delgi Hızınız Artarken Maliyetiniz Düşsün!

5” Kapasiteli Delici Makineleriniz 
6” Kapasiteli İşler Yapsın
6” kuyu dibi çekiçlerin 24 bar çalışma basıncında dakikada 23-
25m3 hava gereksinimi vardır. Bu yüzden delgi operasyonu için 
6” sınıfı (Sandvik DI650 gibi) delici makinelere ihtiyaç duyulur.

Tundo™ RH650 serisinin 6” çekici, 24 bar basınçta dakikada 
20m3’ten daha az hava tüketir. Bu verimliliği sayesinde, daha kü-
çük 5” sınıfı (Sandvik DI550 gibi) delici makinelerle kullanılabilir ve 
6” sınıfı makinelerin delgi hızını ve üretim kapasitesini yakalar.
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Bu sayede halihazırda küçük kapasiteli makinelere sahip firma-
lar daha geniş delik çapı gerektiren işleri de yüklenebilecekleri 
gibi filo yenilemelerinde daha küçük makinelerle yatırım mali-
yetleri azaltılabilir.

Elbette daha geniş delik çapları gerektiren delgi tasarımlarını 
daha düşük kapasiteli delici makinelerle aynı hızda yapabil-
menin ekonomik avantajları vardır. Bunlardan ilki, makine 
alımlarındaki yatırım maliyetlerinin düşme-
sidir. İkincisi ise tahmin edileceği gibi, daha 
küçük makineler ile çalışırken (kapasite ve 
hızdan feragat etmeden) daha az havaya 
gereksinim duyulmasının getireceği yakıt ve 
işletme maliyetlerindeki düşüştür.  

Gün sonunda ne miktarda toplam tasarruf 
sağlanacağı filo büyüklüğü, kayaç tipi gibi 
faktörlerle ilintili olarak değişiklik gösterse de 
arttırılmış verimliliği ve düşük hava gereksini-
miyle Tundo™ RH650, yatırım ve işletme mali-
yetlerinizi düşürme görevine hazır.

Üretim Rakamlarınızı Yeni Zirvelere 
Taşıyın
Sağlayacağı maliyet düşüşüne ek olarak, Tun-
do™ RH650 tasarlanırken delici makine opera-
törlerine hızlı ve doğrusal delgi ve delgi dışı 
duraksamaları asgariye indirebilme imkanı da 
göz önünde bulundurulmuştur. Bu verimlilik 
artışı, vardiyada delinen metrajı ve delik sayı-
sını daha düşük maliyetle arttırmaya olanak 
sağlıyor. Diğer bir deyişle metre başı maliyeti-
nizi düşürerek, makine başına yapılan üretimi 
arttırıyor.

Halihazırda yüksek kapasiteli bir delici ma-
kineye sahipseniz, Tundo™ RH650’nin size 
de sunacağı avantajlar var. Yüksek kapasiteli 
(Sandvik DI650 ve muadili) makinelerde yük-

rocktechnology.sandvik

sek hava basıncını ve hava kapasitesini daha verimli kullanarak 
delgi hızınızı %20 civarında arttırır. 

Ortalama bir hesapla, makine başına yıllık 32.000 metre daha 
fazla delgi, yani delik derinliğine göre yılda 1600 ile 3200 daha 
fazla delik delmek mümkün. Sadece çekicinizi değiştirerek.
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TANITIM

Atık Susuzlandırma Ekipmanları ile 
Verimli Tane Kazanımı ve 
Düşük Susuzlandırma Maliyeti

• Ultra ince taneleri %75 katı oranına kadar susuzlandırabilme
• Belt pres ve filtre preslere göre çok daha düşük maliyetli alternatif 

• %95 oranında temiz su kazanımı

Çalışmanın Özgeçmişi:
ABD'de birçok tesisi bulunan 
büyük bir agrega üreticisi olan 
Valley Quarries, tesis atığında 

bulunan ultra ince tanelerin susuzlaştırılması için belt presler 
kullanmakta ve istenilen düzeyde susuzlandırma olmaması 
nedeniyle çevresel açıdan para cezaları ödemekteydi. Ayrıca 
mekanik onarımlar, çalışma sıcaklığı hassasiyeti ve işçi gerek-
sinimlerinden kaynaklı işçi maliyetleri, belt preslerde görülen 
önemli işletme maliyetleriydi. Bu yüksek işletme maliyetlerini 
düşürmek isteyen Valley, agrega üretimi sırasında çökeltme 
havuzlarının kullanımıyla ilgili günlük sorunları değerlendir-
mek ve proses iyileştirmeleri için tecrübelerinden yararlanmak 
üzere Derrick Corporation ile temasa geçti.

Çözüm:
Valley Quarries ödenen cezaların önüne geçmek ve ince tane 
geri kazanım sistemini değerlendirmek için tesis atığından nu-
muneler topladı. Alınan numuneler, çökeltme havuzuna akan 
pulpın dakika başına debi (metreküp) cinsinden akış oranını, 
katı yüzdelerini, tonaj oranlarını ve tane boyutlarını belirlemek 
için kullanıldı. Bunların tümü, verimli bir ince tane kazanım sis-
teminin akım şemasını çıkarmak ve ekipmanları boyutlandır-
mak için gereken hayati parametrelerdir.

Her Valley tesisine Derrick HI-G® Fines Recovery 
System (İnce Tane Geri Kazanım Sistemi) ekip-
manları kuruldu (Derrick hidrosiklonları ve Der-
rick yüksek g-kuvvetli susuzlaştırma eleklerinin 
kombinasyonu). Bu ekipmanlar +25 mikron (25 
mikrondan iri) boyutundaki malzemeleri alarak 
bunları istiflenebilir/taşınabilir bir kek formuna 
dönüştürür ( konveyör veya kepçe kamyon ile). 
Bu malzeme, genellikle tesis atığının %50-60'ını 
oluşturmaktadır. Kalan %40-50 oranındaki ultra 
ince taneler ( -25 mikron )  alınıp yoğunlaştırıl-
mak üzere yüksek hızlı radyal tikinere gönderil-
mektedir. Tikiner alt akımından alınan yoğunlaş-
mış ultra ince tanelerin istiflenebilir/taşınabilir 
kek formatına belt presler ile susuzlandırılmasın-
da büyük zorluklar yaşanmaktaydı.  

Güncelliğini yitirmiş teknolojiyi ortadan kaldırmak için Derrick, 
tikiner alt akımındaki ultra ince taneleri 12 - 15 ton/saat kapasi-
tede işleyebilecek DE-7200 dekanter santrifüjü Tesis-2'ye kur-
du. Tikinerden gelen %30 katı oranındaki 40 m3/saat debideki 
ultra ince taneleri herhangi bir kimyasal kullanmadan ağırlıkça 
%72 katı oranına sahip kek formatına susuzlandırılmaktadır. 
Santrifüjden çıkan temiz su tikinere geri döndürülerek oradan 
tesiste tekrar kullanılmak üzere geri kazanılmaktadır. 

Sonuç:
Çok az yer gereksinimi olan DE-7200 santrifüj, belt pres için 
gerekli olan kapalı veya iklim kontrollü ortama ve tam zamanlı 
çalışan operatöre ihtiyaç duymamaktadır. Ayrıca mekanik ona-
rım, bakım için insan gücüne Ihtiyaç duymadığından dolayı 
bakım ve onarım için gerekli duruşlardan kaynaklı üretim ka-
yıplarının da önüne geçmektedir.  

Yeni akış şemasıyla, tesis atığındaki ultra ince tanelerin yüzde 
100'ü sürekli çalışan sistem sayesinde istiflenebilir bir duruma 
getirilebilmektedir. Çökeltme havuzlarının kullanılmaması ile 
birlikte önemli ölçüde maliyet tasarruflarının yanı sıra verimli ve 
sorunsuz şekilde çalışan süreç iyileştirmeleri de elde edilmiştir. 

New Valley Quarries ' in Derrick Hi-G Dryer Fines Recovery System ve 
DE-7200 santrifüj içeren yeni akım şeması.

mtmmakina.com.tr
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ATIĞINIZDAKİ
DEĞERLİ ÜRÜNÜ
GERİ KAZANIN
Çökeltme Havuzu Boyutunu ve Bakım Maliyetini Azaltın
Yüksek frekanslı titreşim hareketini yüksek eleme alanına sahip, aşınmaya dayanıklı 
Polyweb® üretan eleklerle birleştiren Derrick’in HI-G® İnce Taneleri Geri Kazanım Sistemi, 
önceden atık akışında veya çökeltme havuzunda kaybolan siltlerin ve ultra ince kumların 
yüzde 80’ine kadarını geri kazanabilir . Artık pazarlanabilir bir ürün olarak geri kazanılan 
bu atıklar sayesinde tesisiniz için yeni bir gelir kaynağı sağlanmakta ve çökeltme havuzu 
yönetiminin maliyetini düşürmektedir. Elde edilen bu ürün sayesinde artan karlılık, havuz 
bakımındaki tasarruflarla birleştiğinde, ekipman için hızlı bir yatırım getirisi (ROI) sağlar. 
Ek olarak, geri kazanılan su prosesinizde tekrar kullanılabilir, bu da temiz su ihtiyacını 
azaltır ve bir sonraki susuzlandırma maliyetlerini de azaltır.

 YETKİLİ
DİSTRİBÜTÖR

MTM Makina Ticaret Mümessillik Ltd. Şti.
Ataturk Bulvari 199-A/42
Kavaklidere Ankara Turkey
Tel: +90 312 466 1950
Email: mtm@mtmmakina.com.tr

HI-G® İnce Tane Geri Kazanım Sistemi

HI-Cap™ DE-7200™ Santrifüj
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Kırma-Eleme için Treyler Üzeri ve
Modüler Çözümler

thyssenkrupp-industrial-solutions.com

Treyler Üzeri Sistemler - 
MultiRoad 
thyssenkrupp MultiRoad tekerlekli 
kırma eleme sistemleri; kısa dönem 
çalışması planlanan ocaklarda gerek 
tesis içinde yeniden konumlandırma 

esnekliği gerekse farklı bölgelere kolay nakli, hızlı kurulum ve 
devreye alma konusunda sunduğu avantajlar nedeni ile tercih 
edilmektedir.  

Proses gerekliliklerine göre kullanılacak ana makineler ve tasa-
rım optimum şekilde özelleştirilebilmektedir.  

Primer: Grizzly Besleyici + Çeneli Kırıcı

Sekonder: Elek + Konik Kırıcı

Örnek Uygulama:
Malzeme : Bazalt
Kapasite : 400 mt/h
Besleme : 0 – 650 mm
Ürün : 0 – 300 mm

Modüler Sistemler - Skid Mounted
thyssenkrupp Skid Mounted kırma eleme sistemleri; modüller 
halinde tasarlanıp, kurulacak konumda minimum inşaat işleri 
gerektiren, kolay bir araya getirilebilen sistemlerdir. İmal edi-
len modüller büyük oranda tek parça olarak tır arkasında taşı-
narak yeni konumlarında tekrar hızla devreye alınabilirler. 

Tekrar taşıma imkânı ve/veya ilk yatırım maliyetlerinin sınırlı 
kalması istenen projelerde tercih edilmektedir.

Konik Kırıcı Modülü

Elek Modülü

Örnek Uygulama:
Malzeme : Granit
Kapasite : 236 t/saat
Besleme : 0 – 650 mm
Ürün : 0/5, 5/10, 10/20, 20/40 mm

thyssenkrupp, Türkiye’de bulunan İmalat ve Servis Merkezi sa-
yesinde Alman kalitesini, rekabetçi fiyatlar ve yakın servis hiz-
meti avantajıyla bölgedeki müşterileriyle buluşturmaktadır.
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• Makine ve yedek parça imalatı: Madencilik 
sektörüne yönelik muhtelif makine ve parça imalatı

• Redüktör Bakımı: Tüm tipte ve boyuttaki 
redüktörlerinizin için çalışma garantili parça değişimi 
ve bakım

• Ters Mühendislik: Her türlü yedek parçanın 3D 
modelleme ve ters mühendislik ile imalat resimlerinin 
hazırlanması ve imalatı 

• Kalite 

Türkiye’de Üretilen Alman Kalitesi

Kontrol ve Süpervizörlük Hizmetleri: 
• 3. parti imalat ve kalite kontrol hizmetleri
• NDT (Tahribatsız Muayene)
• Kaynak süpervizörlüğü
• Makine denetimleri(kırıcı, değirmen, HPGR 

vb.)

Tesisimiz, Ankara Başkent Organize Sanayi Bölgesinde maden ve çimento 
sektörlerine hizmet vermek amacıyla 2020 yılında kurulmuştur.

thyssenkrupp Ankara İmalat ve Servis Merkezi

thyssenkruppIndustrial Solutions Türkiye
Barbaros Mahallesi Begonya Sokak No:3 34746 Ataşehir/İSTANBUL
Tel: +90 (312 ) 909 80 00 | | Tel 3: +90 549 104 94 83 Tel 2: +90 (546) 220 01 02
E-posta: ugur.kacar@thyssenkrupp.com | E-posta 2: oguzhan.koc@thyssenkrupp.com

Ankara’da ki Servis Merkezimizden döner kırıcılar 
için 4 platformun daha teslimatını gerçekleştirdik.
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TANITIM

Konveyör Bant Sıyırıcıları İçin
Otomatik İzleme ve Raporlama Sistemi

Martin Engineering, konveyörler ve 
diğer dökme malzeme taşıma uygula-
maları için ileri teknolojilerin geliştiril-
mesi ve uygulanmasındaki liderliğini 
sürdürerek, konveyör bant sıyırıcı ucu 
izleyen, kalan kullanım ömrünü belirle-
yen ve raporlayan yeni bir bant sıyırıcı 
konum izleme cihazını tanıttı. Kolayca 

sisteme entegre edilebilen Martin N2® Konum İzleme Cihazı, 
birincil konveyör bant sıyırıcı uçlarını izliyor ve yeniden ger-
dirme veya değiştirme gerektiğinde ya da anormal koşullar 
meydana gelmesi durumunda Martin servis teknisyenlerine 
ve işletme operasyon personeline haber veriyor.  Konum İz-
leme sistemi yeni bir kuruluma dahil edilebildiği gibi şirketin 
mevcut bant sıyırıcılarını kullanan mevcut ana gövdelere de 
doğrudan takılabiliyor.  Yöneticiler ve servis teknisyenleri ağa 
bağlı herhangi bir sıyırıcıdaki bilgilere cep telefonu aracılığıyla 
hızla erişebiliyor.  

Şu anda çok çeşitli endüstrilerde ve uygulamalarda, dökme 
malzeme taşıma ekipmanlarında 1000 den fazla sistemde 
kullanılan bu benzersiz teknolojinin kullanım sayıları hızla ar-
tıyor.  Şirket bünyesinde Martin Yenilik Merkezi'ndeki mühen-
dislik ekibi tarafından tasarlanan N2® Konum İzleme Cihazı, en 
yüksek kalite kontrol standartlarını sağlamak üzere yalnızca 
şirkete ait tesislerde üretiliyor.  Yeni cihazları imal etmek için 
kullanılan özel ekipmanın tasarımı ve üretimi de Martin Engi-
neering tarafından gerçekleştiriliyor.  

Martin, uygun şartları karşılayan müşterilerine ücretsiz ekipman, 
izleme hizmeti ve pillerini sağlıyor. Şirket ayrıca N2® Konum İzle-
me Cihazı bileşenleri için destek sunuyor ve gerektiğinde Mar-
tin konveyör bant sıyırıcılarını kullanan müşteriler için ücretsiz 
ana gövde ve gergi değişimleri sağlamayı vadediyor. 

Yıllık bakım ücreti ve cep telefonu erişimi için ek ücret almayan 
Martin Engineering, konveyör bant sıyırıcılarını kullanan müş-
terilerine bu teknolojiden yararlanma imkânı sunuyor.

Konum izleme cihazları, hücresel ağ geçidinden 3 ila 800 met-
re mesafede herhangi bir yere monte edilebiliyor ve sağlam, 
sızdırmaz yapısıyla neredeyse her türlü hasara karşı koruma 
sağlıyor. İnternete bağlanan, genellikle hücresel sinyalin en 
güçlü olduğu tesisin en yüksek noktasında bulunan tek bir ağ 
geçidi, 50 adede kadar üniteyi izleyebiliyor.  Sistem, her bir Ko-
num İzleme Cihazı için ayrı hücresel hat gerektirmiyor. Bunun 
yerine her bir sensörün radyo frekansına ağ geçidi üzerinden 
bağlanıyor.  

Herhangi bir tesis iletişim altyapısından bağımsız olarak ça-
lışan sistem, küçük boyutu ve düşük güç tüketimiyle iki yıllık 
tahmini pil ömrü sunuyor.  Bağımsız çalışabilen model, tesis içi 
kaynaklara bağımlılığı en aza indirmek için Martin tarafından 
geliştirildi.  Sistemde yalnızca ağ geçidi için sabit bir 110V güç 
noktası gerekiyor.

Cihaz, teknisyenlere kesin bilgi vererek, kritik gerçek zamanlı 
bilgiler sunarak ve hareketli konveyörlere maruz kalmayı azal-
tarak hem verimi hem de iş güvenliğini artırıyor ve manuel 
kontrol ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Talep üzerine ayrıntılı bil-
gi de sunan basitleştirilmiş bakım planı, planlı duruşlar sırasın-
da servis personelinin aşınmış parçaların yenilerini sağlaması-
na ve takmasına olanak tanıyor.  

Ayrıca şu durumlarda otomatik uyarılar sağlanıyor:

• Sıyırıcı uç değişimi gerekliliği
• Yeniden gerdirme gerekliliği
• Bir sıyırıcının banttan uzaklaşması
• Anormal bir durum
• Sıcaklıkta önemli bir değişiklik
• Pil değiştirme gerekliliği

Konveyörlerin Evrimi
Konum İzleme Cihazı, şirketin dökme malzeme taşıma ve ilgili 
tehlikeleri azaltma konusunda geliştirdiği, yeni ve gelişen tek-
nolojiler alanındaki onlarca yıllık çalışmanın ürünü olan bile-
şenlerden yalnızca biri.  Martin'in operatör müdahalesi olma-
dan optimum sıyırıcı basıncını sürekli olarak koruyan otomatik 
gerdirme sistemiyle aynı ürün ailesinin bir parçası.

Çok sayıda fayda sağlayan bu önemli özellik sayesinde bakım 
personelinin gergi veya aşınma oranını takip etmesi için kon-
veyör bant sıyırıcısını gözüyle görmesi gerekmiyor. Bant sıyı-

N2® Konum İzleme Cihazı, bir sıyırıcıda yeniden gerdirme veya 
değiştirme gerektiğinde servis personelini bilgilendirir. 
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rıcı muayenesi için ayrıca zaman ayrılmasına gerek kalmadan 
çalışanların hareketli konveyörün etrafında geçireceği zamanı 
azalttığından iş kazaları olasılığını en aza indiriyor.

Martin Engineering’ e göre bu, sektörde üretim verimi, işletme 
maliyetleri ve güvenlik üzerinde olumlu bir etki yaratan çok 
önemli bir yenilik. Optimum sıyırma performansı için sıyırıcı 
ucu aşınmasını ve sıyırıcı gergi baskısını izleyen cihaz, insan 
kararlarının yerine gerçek çalışma koşullarına dayanan veri-
lerle sıyırıcı ucunun kullanılabilir yüzey alanını en üst düzeye 
çıkarıyor ve bir sıyırıcı ucunun kullanım ömrünün sonuna yak-
laşması halinde bunu kesin olarak bildiriyor.  Her bir sıyırıcının 
performansını ve durumunu izleyerek sürekli geri bildirim su-
nuyor ve alınacak kararların tahminler yerine somut verilere 
dayandırılmasını sağlıyor. Ayrıntılı geçmiş kayıtları sayesinde 
servis tarihlerine ve yapılan işlere erişim sağlayan bir bakım 
günlüğü tutuyor.

50 adede kadar ünite, İnternete bağlanan tek ağ geçidi üzerinden izlenebilir.

Sonuçta bant sıyırıcı yatırımlarını kârlı hale getiriyor. Yedek 
parçaların temini tam zamanında teslim yöntemiyle program-
lanabiliyor ve parça değişimi, acil duruşlar yerine planlı duruş-
lar sırasında gerçekleştirilebiliyor. N2® Konum İzleme Cihazı, 
bant sıyırıcı ana gövdesinin dönüşünü izleyerek, yöneticilerin 
planlı duruşlar sırasında gergi ayarlarını ve sıyırıcı uç değişim-
lerini planlamasına yardımcı oluyor.  

Konum İzleme Cihazı, harici bir güç kaynağı gerektirmeyen 
bağımsız bir sistem.  Darbelere ve çarpmalara karşı çok daya-
nıklı olan tescilli poliüretandan üretilen bu cihaz, son derece 
sağlam. Martin, çok sayıda seçeneği araştırdıktan ve diğer 
malzemelerin çalışma koşullarında ortaya çıkan zorlukların 
üstesinden gelemediğini tespit ettikten sonra bu malzemeyi 
kullanmaya karar verdi. Tipik madencilik ortamında da kullanı-
labilen bu cihaz, transfer şutunun içine veya dışına monte edi-
lebiliyor. Bu ürün, ayrıca işletme tesislerindeki ıslak ve yapışkan 
malzeme kullanımı gibi zorlu ortam koşullarına da uygun şekil-
de tasarlandı. 

Sistem, gergi ayarı gerekmeden önce ne kadar dönüşün kabul 
edilebilir olduğunu bildiğinden servis teknisyenlerine, daha 
müşteri bile farkına varmadan bir bant sıyırıcının ne zaman de-
ğiştirilmesi gerektiğini bildiriyor. Dahası, herhangi bir sıyırıcıda 
aşırı hareket algılanırsa operatörlerin hemen kontrol etmesi 
için otomatik bir alarm bildirimi sağlıyor. Yazılım; sıyırıcı uç 
durumunu, kalan ömrünü, bir sonraki planlı gerdirme işlemini, 
çalışma süresini, aşınma oranını, sıyırıcı modelini, sıyırıcı uç ti-
pini ve bir dizi diğer ayrıntıyı izliyor ve görüntülüyor.

Martin Engineering’ e göre, Martin’den başka hiçbir üretici, 
yetmiş beş seneyi aşkın bir süredir dökme malzeme taşıma 
bilimini ilerletmek için daha fazlasını yapmadı. Martin Engine-
ering' in uygulamalı eğitimleri, yaklaşık otuz yıldır müşterileri-
ne bantlı konveyörlerin nasıl temiz ve güvenli şekilde çalıştı-
rılacağını ve bakımlarının nasıl yapılacağını öğretiyor. Martin 
Engineering' in yayınladığı Foundations™ kitapları, dünya ge-
nelinde farklı dillerde basılı 20.000 kopyasıyla güvenlik, bakım 
ve operasyon eğitimi konusunda uluslararası boyutta tanınan 
eşsiz bir kaynak.

martin-eng.com.tr

Çalışanlar ve servis teknisyenleri, cep telefonu üzerinden ağa bağlı herhangi bir Çalışanlar ve servis teknisyenleri, cep telefonu üzerinden ağa bağlı herhangi bir 
sıyırıcının bilgilerine hızlıca erişebilir. sıyırıcının bilgilerine hızlıca erişebilir. 

https://www.martin-eng.com.tr/
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Weir Minerals Kauçuk Kaplamaya 
Yönelik Sıfır VOC Yeni Yapıştırıcı 
Serisini Görücüye Çıkarıyor 

Henkel’in işbirliğiyle Linatex® kau-
çuk ürünleri için özel olarak geliş-
tirilen LINATEX® LOCTITE® - LINA 

88™ solventsiz ve uçucu organik bileşen içermeyen (sıfır VOC) 
yapıştırıcı serisi, sınıfının en iyi yapışma mukavemetini sunar.

Dünyanın önde gelen birinci sınıf doğal kauçuk markası olan 
Linatex®’in üreticisi Weir Minerals, dünyanın en büyük yapış-
tırıcı üreticisi Henkel ve onun LOCTITE® yapıştırıcı, sızdırmazlık 
ve kaplama uzmanlarından oluşan ekibiyle kauçuk astar uygu-
lamalarında kullanılmak üzere madencilik sektöründe bir ilk 
olma özelliğine sahip “Sıfır Uçucu” organik bileşikler (VOC'ler) 
içeren solventsiz yapıştırıcı geliştirmek adına bir ortaklık kurdu. 

VOC’ler yapıştırıcı, boya ve kaplamalarda sıkça kullanılan, kar-
bon bazlı organik kimyasallardır. Bu ürünler katı düzenleme-
lere tabidirler, bazı hükümetler, çalışanların maruziyetini sınır-
lamayı amaçlarken, diğerleri hava kalitesini iyileştirmek için 
büyük ölçekli emisyonları hedeflemektedir.

Madencilik müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Henkel 
ile birlikte her zaman yeni çözümler geliştirmeye çalışan Weir 
Minerals, daha güvenli ve daha sürdürülebilir ürünlere yöne-
lik her geçen gün artan ihtiyaca hitap etmek için LINATEX® 
LOCTITE® - LINA 88™ soğuk kaplama kauçuk yapıştırıcı se-
risini geliştirmiştir. Endüstri lideri Linatex® kauçuk ürünlerini 
tamamlayan ve yapıştırıcı teknolojisinde çığır açan bu seri, 
Weir’in temel değerleri olan güvenlik, sürdürülebilirlik ve 
performansı yansıtmaktadır. 

Yeni LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ ürünleri sayesinde, VOC 
emisyonlarının azaltılması, performanstan ödün vermek zo-
runda kalmamanız demektir. Özel olarak formüle edilmiş 
LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ kauçuk yapıştırıcı serisi, hâ-
lihazırdaki İngiliz Standartlarının dört katı kadar yapışma mu-
kavemeti sunma konusunda yeni bir endüstri standardı belir-
lemektedir ve şu an madencilikte kullanılan diğer ürünlerden 
çok daha güçlüdür.

“Dünyada birçok müşterimiz, işçilerinin güvenliğini iyileştirme 
konusunda yeni yollar bulmalarına yardımcı olmamız için bizi 
tercih etmektedir.” diyen Linatex® Kauçuk ve Hortum Bölümü 
Global Ürün Yöneticisi Mark Doyle sözlerine şöyle devam edi-
yor: “Weir Minerals’da güvenliği çok ciddiye alırız ve tek bir ola-
sı çözümle yetinmeyiz. Ekibimiz, LOCTITE uzmanlarıyla yakın iş 
birliği içinde çalışmış ve bugün piyasada mevcut olan diğer tüm 

ürünlerden daha güçlü olmakla kalmayıp hem solventsiz hem de 
sıfır VOC olması ile çifte avantaj sunan bir yapıştırıcı geliştirmiştir. 
Ne tesadüftür ki, pek çok maden sahası ve hatta bölgesel yönetim 
şimdilerde sahada sadece sıfır VOC yapıştırıcı kullanılmasını zo-
runlu kılmaya başlamıştır. Bu zorluğu karşılayan bir ürüne sahip 
olmaktan dolayı son derece mutluyuz.” 

Projenin temel odak noktasının güvenlik ve sürdürülebilirlik 
olduğuna işaret eden Weir Minerals Bölüm Başkanı Ricardo 
Garib şöyle diyor: “Henkel ile birlikte sadece şu an piyasada 
mevcut olan rakiplerinden daha iyi performans göstermekle 
kalmayıp, çevre ve güvenlik açısından da avantajlar sunan bir 
yapıştırıcı geliştirmeye çalışmamız neticesinde maden işletme-
cileri ve çalışanları olağanüstü sonuçlar elde etmiştir. Weir Mi-
nerals herkes için güvenli bir ortamı teşvik eder; bu hem müşte-
rilerimiz hem de mineral işleme ekipmanlarında Linatex kauçuk 
ile çalıştığımız hizmet merkezlerimizdeki çalışanlarımız için her 
şeyden önce gelir. Sürdürülebilirliğin temel bir sorun olduğu sek-
törümüzde, yenilikçi ürünlerimizle ön planda olmaktan gurur 
duyuyoruz”.

“Weir Minerals ile olan işbirliğimizin bu yeni inovasyonun pazara 
sunulmasına yardımcı olmasından çok memnunuz” diyen Henkel 
Yapıştırıcı Teknolojileri, Sanatkarlık, İnşaat ve Profesyonel iş alanı 
Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Henkel Asya Pasifik Başkanı Mark 
Dorn sözlerine şöyle devam ediyor: “Müşterilerimize hem inovas-
yon hem sürdürülebilirlik sunabilen yeni çözümler üretme konu-
sunda öncü olmak her zaman heyecan verici olmuştur. Maden-
cilik endüstrisindekiler için çevresel ve mesleki güvenliği olumlu 
yönde etkileyebilmek, ekibimiz için kesinlikle büyük bir başarıdır.”

Dr. Nigel Fay, Henkel Yapıştırıcı Teknolojileri, İnovasyon ve Uygu-
lama Mühendisliği- Kurumsal Başkan Yardımcısı, bu önemli kilo-

Henkel’in işbirliğiyle Linatex® kauçuk ürünleri için özel olarak geliştirilen LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ 
solventsiz ve sıfır VOC yapıştırıcı serisi, madencilik endüstrisinde bir ilktir.
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Üretim problemleri, kapasitedeki azalmalar, can sıkan üretim 
duruşları... Bu ve benzeri problemlerinizde Weir Minerals çözüm 
için yanınızdadır. Teknik uzmanlık, bölgesel erişim ve  evrensel 
bilgiye sahip Entegre Çözümler takımımız tüm prosesinizi optimize 
etmek için hazır.Biz sadece ekipman satmıyoruz, problemlerinizi 
çözmek için de varız. 

Entegre Çözümler ile ilgili daha fazla bilgi için www.global.weir

DÜNYA GENELİNDE MADEN SAHALARINI  
OPTİMİZE EDİYORUZ

PROBLEM Mİ VAR?
ÇÖZÜLDÜ.
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metre taşını Weir Minerals ile büyük bir gururla paylaşıyor: “Bu çığır 
açıcı inovasyonun piyasaya sunulması, LOCTITE biriminin yaklaşık 70 
yıldır hayata geçirdiği misyonunu yansıtmaktadır. Bu misyon, uzman-
lığımızı geliştirmemiz, inovasyona olan tutkumuz ve müşterilerimize 
yeni değer sunmak için en zorlu mücadeleleri çözmeye odaklanma-
mızla ilgilidir. Bu misyonu Weir Minerals gibi bir diğer endüstri lideriyle 
birlikte hayata geçirme fırsatı yakalamış olmaktan son derece mut-
luyuz. Bu misyon, inovasyon alanında gelecekte başarılı olmak için 
gerçek bir model niteliğindedir.” 

Yeni LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ yapıştırıcı serisi, Asya 
Pasifik bölgesinde kapsamlı deneme çalışmalarından geçerek 
müşteri beklentilerini aşmıştır. Weir Minerals, dünya çapında-
ki tüm Linatex® uygulamaları için yeni solventsiz ve sıfır VOC 
ürünleri belirleyecektir.

Tüm seri, yanmaz niteliktedir ve bu sayede kullanımı daha güven-
lidir, taşınması daha kolaydır ve herhangi bir özel işlem veya de-
polama tesisi gerektirmemektedir. Ayrıca güçlü bir UV koruması 
sağlamak için kauçuk kaplamanın üstüne de püskürtülebilir.

Yeni LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ yapıştırıcı serisinin artı-
rılmış mukavemeti, üst düzey Linatex® kauçuğun uzun aşınma 
ömrüyle birleştiğinde ortaya ekipmanları için uzun süreli koru-
ma arayan madenciler için büyük rağbet gören, sürdürülebilir 
bir çözüm çıkıyor.

LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ solventsiz yapıştırıcı serisi tüm 
dünyada mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için lütfen şu adresi ziyaret 
edin: linatex-lina88.com

LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ serisinin avantajları:

LINA 888™ (Solventsiz yapıştırıcı) – 1,125 litrelik kartuş

LINA 888A™ (Solventsiz yapıştırıcı) – 17 kg’lık bidon Kısım A

LINA 888B™ (Solventsiz yapıştırıcı) – 10 kg’lık bidon Kısım B

LINA 885A™ (Su bazlı kauçuk astarı) – 4,5 kg Kısım A

LINA 885B™ (Su bazlı kauçuk astarı) – 4,5 kg Kısım B

Aksesuarlar:

Sprey tabancası

Sprey şişesi

• Solventsiz, sıfır VOC: Endüstride ilk solventsiz ve sıfır VOC 
yapıştırıcı serisi olan LINA 88™ yapıştırıcı serisi, çevre ve opera-
törler için daha güvenlidir.
• Son derece güçlü yapışkanlık: En son yapışkan teknolojisiy-
le geliştirilen LINA 88™ yapıştırıcı serisi, İngiliz Standartlarının 
dört katı kadar yapışma mukavemeti sağlayarak olağanüstü 
bir yapışma performansı sergiler. 
• Yanıcı değildir: LINA 88™ yapıştırıcı serisi, tehlikeli olmayan 
ürün olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıftaki ürünlerin kullanı-
mı daha güvenlidir ve taşınması daha ucuzdur. Ayrıca bu tür 
ürünler özel işlem ve depolama tesisi gerektirmemektedir.
• Zaman ve iş gücü tasarrufu: Kauçuğu metale LINA 88™ ya-
pıştırıcı serisi ile yapıştırırken, kauçuğun uygulamadan önce 
parlatılması gerekmez. Bu da operatörlerin zamandan ve iş 
gücünden büyük tasarruf etmesini sağlar. 
• UV koruması: LINA 88™ yapıştırıcı serisi, güçlü bir UV koru-
ması sağlamak için üst katman olarak kullanılabilir. 

Weir Group PLC Hakkında
Müşterilerin operasyonlarını daha sürdürülebilir ve verimli hâle 
getirme amacıyla 1871 yılında kurulan Weir Group PLC önde 
gelen madencilik teknolojisi işletmelerinden biridir. Grup, 
ekonomik kalkınmayı ve karbon geçişini destekleyecek temel 
metallere olan ihtiyacın artışı dâhil olmak üzere, kendi tekno-
lojisine yönelik uzun vadeli talebi destekleyen yapısal eğilim-
lerden yararlanmak için ideal konumdadır. Weir’in mühendislik 
harikası teknolojisi, bu kritik kaynakların daha az enerji, su ve 
atık kullanımı ve müşteriler açısından daha düşük toplam sahip 
olma maliyeti ile üretilmesini mümkün kılmaktadır. Grubun 60’ı 
aşkın ülkede yaklaşık 13.000 çalışanı bulunmaktadır. Daha fazla 
bilgi için www.global.weir adresini ziyaret edin.

Yeni yapıştırıcı serisindeki tüm ürünler solventsiz olmaları sayesinde, kauçuk kaplamalara yönelik solventlere 
maruziyeti ortadan kaldırır.

Yenilikçi LINA 88™ yapıştırıcı serisi, endüstri standartlarının çok üstünde yapışma mukavemeti sunması ve 
sıfır uçucu organik bileşen (VOC) yaymasıyla çifte avantaj sağlar. 

Daha detaylı bilgi almak için www.global.weir adresini ziyaret 
edebilir, turkey.sales@mail.weir mail adresinden ve +90 216 
688 16 06 numaralı telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.

LINATEX® LOCTITE® - LINA 88™ ürün serisi:
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Seterm Teknik Genel Müdürü 
Selahattin Aydın: “Bu Yatırımda 
Her Şey Klaus Union’un Sloganı 
Olan ‘Kalite’den Geçiyor”

Sektörün önde gelen firmala-
rından Seterm Teknik ve Klaus 

Union Türkiye Genel Müdürü Selahattin Aydın ile Klaus Union 
markasıyla tanışmaları, İzmir’de yeni üretime geçen fabrikaları 
ve gelecek planları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kurucusu olduğu firmayı tanıtarak sözlerine başlayan Aydın, Se-
term Teknik’in 2004 yılında İzmir’de kurulduğunu, faaliyetlerine 
ilk olarak İzmir’e de yakın olması sebebiyle Ege Bölgesi’nde başla-
dıklarını belirtti. Faaliyetlerin zamanla ülke çapına yayılmaya baş-
ladığını ifade eden Aydın, “Önce eşanjör ile seperasyon teknolojileri 
ile başladık. Akabinde pompalarla ilgili ilk çalışmamız 2006 yılında, 
Klaus Union ile çalışmaya başlamamız ise 2007 yılında oldu.” dedi.

Klaus Union markası ile tanışmalarının 2006 yılında bir pom-
pa satışı ile beraber başladığını aktaran Aydın, “Ardından Klaus 
Union firması ile ön görüşmelerimiz, karşılıklı birbirimizi deneme 
süreçlerimiz oldu. Firmanın tanışmamızdan önce ülkemizde bazı 
projelere ürün sattığını biliyorduk. Yıllar içerisinde üzerine koya-
rak aramızdaki gelişmelerde büyüdü. Onların da Türkiye’deki ge-
lişimlerine ön ayak olduk diyebiliriz.” şeklinde konuştu. 

Klaus Union firmasının Almanya’da 1946 yılından beri ima-
lat yapan köklü bir aile firması olduğunu sözlerine ekleyen 
Aydın, firmanın ürün gamının özellikle manyetik kavramalı 
pompalardan meydana geldiğini aktardı. Firmanın ürettiği bu 
pompalar vasıtasıyla gelişimini dünya devi olan kimya firma-
ları ile beraber sağladığını dile getiren Aydın, “Klaus Union’ın 
Mekanik salmastıralı pompalar, vidalı pompalar, özel kayroje-
nik vanalar, dik milli pompalar, köşe pompaları gibi birçok ürün 
grubu bulunuyor. Firmanın ayrıca Hindistan’da kendi döküm 
hanesi var. Burada kendi parçalarını üretebiliyor. Amerika’da bir 
fabrikası var. Almanya’da toplamda 40.000 metrekarelik iki tane 
fabrikası mevcut. Firma artık aile firmasından çıkıp globalleşme 
yolunda ilerlerken Türkiye’de de mekanik salmastıralı pompala-
rın üretimi ilgili yatırım kararı aldı. Bu yatırım kararında Seterm 
Teknik’in satış anlamında yaşamış olduğu grafiğinde etkisi oldu. 
Şu anda firma yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda fabri-
kada; mekanik salmastralı, ISO 22858 standardında petrokimya, 
kimya, maden, demir çelik ve enerji sektöründe kullanılabile- 
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cek proses pompaları üretilebiliyor. İlk imalatlarımızı ve teslima-
tımızı da ülkemizin hatırı sayılır altın madeni firmalarından bir 
tanesine yapmış bulunmaktayız.” dedi. 

Fabrika yatırımı süreci hakkında da bilgiler veren Aydın, “Ül-
kemiz birçok sebepten dolayı şu anda yabancı kökenli firmala-
rın yatırım yapması konusunda çok da ön planda bir ülke değil. 
Firmayla 3 seneye yakın istişareler yaptık. Sonunda firmayı ikna 
ettik. Kurulma amacı; Türkiye’de şu an dövizin artmasıyla beraber 
olan düşük işçilik maliyetiyle beraber, üretim konusunda dünya 
çapında mühendislere sahip olmamızdır diyebiliriz. Türkiye üre-
tim konusunda hiç de küçümsenecek bir yer de değil doğrusu. 
Gitgide imalat sektörü konusunda kendini ilerletiyor.” şeklinde 
konuştu. 

Klaus Union’un yeni yatırımla beraber ilk hedefinin Türkiye 
pazarı, daha sonra da Ortadoğu pazarı olacağını belirten Ay-
dın, ardından hedeflerinin global pazarda da satış faaliyetini 
sürdürmek ve mekanik salmastıralı pompaların geliştirilmesi 
olacağını söyledi. Aydın sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yatırımda 
her şey Klaus Union’un sloganı olan ‘kalite’den geçiyor. Hali ha-
zırda Türkiye’nin önde gelen ilk 1000 firmasıyla çalışıyoruz. Birçok 
firmanın Klaus Union ile çalışmasının sebeplerinden bir tanesi de 
firmanın sunmuş olduğu ürünlerin piyasa koşullarına göre çok 
üst kalite ile ürünler olmasıdır. Haliyle biz de Türkiye’de yeni bir 
oluşumla beraber firmanın know-how’ını Almanya’dan buraya 
alıyoruz. Bu oluşumla beraber Türkiye pazarında da mutlaka bir 
ilerleme kaydedilecektir. Firma ilerleyen dönemde Almanya’da 
veya diğer ülkelerde ürettiği farklı ürün gruplarının imalatını da 
buradaki konjektüre göre ülkemize kaydırabilir. Böyle bir durum-
da şu an ki yerimizi büyütmemiz, istihdamı arttırmamız mevzu 
bahis olacaktır. Klaus Union ile bu konuda da görüşmelerimiz 
devam ediyor.” 

Hali hazırda satış konusunda Türkiye ve Azerbaycan’da aktif 
olduklarını belirten Aydın, 2022 yılında Ortadoğu pazarında 
satış çalışmalarına başlayacaklarını, akabinde bütün globale 
çalışacaklarını vurguladı. 

Yeni yatırımla beraber rakiplerine göre bazı avantajları olacağı-
nı da aktaran Aydın, “Birincisi kısa teslim süresi, ikincisi rakiplere 
göre fiyat avantajı, üçüncüsü yurtdışının da en önem verdiği ka-
lite ve buna bağlı dökümantasyon. Bu geri dönüşleri müşterileri-
mizden de görüyoruz. Kaliteli Alman teknolojisini uygun rakam 
ve kısa teslim sürelerinde sunduğunuz zaman zaten başarı kaçı-
nılmaz oluyor.” şeklinde ifade etti. 

Yeni yatırımla birlikte fabrikada üretilen madencilik sektörüne 
yönelik ürünlerden de bahseden Aydın, “Klaus Union aslında 
kimya kökenli bir firmadır. Kimya sektörünün adından en çok 
rafineri (Oil-Gas) sektörlerine satış gerçekleştirmektedir. Biz glo-
bale biraz daha farklı davranarak burada mekanik salmastıralı 
pompaların gerekli kalite, termin ve dizayn ile beraber maden-
cilik sektöründe kimyasal transfer pompaları konusunda söz sa-
hibi olduk. Birçok maden firması son 4-5 seneden beri kimyasal 
transfer pompaları konusunda Klaus Union’un kapısını çalmak-
tadır. Gerek müteahhitlik firmaları gerekse mühendislik firmaları 
gerekse de son kullanıcılar, Klaus Union’un kapısını bu işlerle ilgili 
sık sık çalıyorlar. Çok da iyi geri dönüşler aldığımızdan satışlar ko-
nusunda yükselen bir grafiğimiz var. 

Sizlerde biliyorsunuz ki şu anda madencilik sektöründe birçok 
yeni yatırım mevcut. Bu yatırımlar kimyasal proseslerle beraber 
geliştiriliyor. Uç ürüne yönelik ürünler elde ediliyor. Uç ürüne gi-
derken de teknik olarak kimyasal proseslerin kullanımı da artıyor. 
Kimyasal proseslerin kullanımı ile birlikte maden sektöründe ça-
lışan konvensiyonel tipik maden pompalarının yanı sıra bu tarz 
kimyasal pompalara ihtiyaç duyuluyor. İşte biz orada ön plana 
çıkıyoruz. Çünkü maden sektörünün geri vitesi yok. Maden sek-
törünün dur şunu da deneyim diye bir lüksü yok. Haliyle burada 
denenmiş, bilinen, tanınan markalarla devam etmeyi tercih edi-
yorlar. Bizde bu anlamda bu yatırımı yaparken madencilik sek-
töründeki öncelikli yaptığımız işleri kat ve kat arttırarak buradan 
müşteriye bir fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz. Aynı zaman-
da Türkiye’den yurtdışına anahtar teslim iş yapan müteahhitlik 
ve mühendislik firmalarını da hedef olarak görüyoruz. Bu firmalar 
vasıtasıyla o pazarlara da Klaus Union pompaların ulaşacağını 
veya ulaştığını biliyoruz.” şeklinde sözlerini sonlandırdı. 

seterm.com.tr
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DOSYA KONUSU: MERMER VE DOĞAL TAŞLAR

Estetik ve Dayanıklığın 
Ortak Noktası: Doğal Taşlar

Doğal taşlar tarih boyunca insanoğlu tarafından gerek yapılar-
da gerek ise sanatsal faaliyetlerde sunduğu estetik ve dayanık-
lılık nedeni ile sıklıkla kullanılmıştır. Ticari olarak da işletilebilen 
en eski yapı malzemesi olan doğal taşların kullanımı modern 
hayatın gerekliliklerine uygun olarak zamanla artmıştır. 

Kalıcı güzelliği ve dayanıklılığı nedeniyle tarih boyunca Mısır, 
Yunan, Roma gibi birçok önemli medeniyet tarafından yapı 
malzemesi olarak kullanılan doğal taşlar günümüzde özellikle 
inşaat sektörü, dekorasyon, heykelcilik, süs eşyalarının yapımı 
ve mezar taşı yapımında sıklıkla tercih edilmektedir. Doğal 
taşların kullanım alanları; döşeme (%35), özel eşya-süs eşyası 
(%18), heykelcilik-mezar taşı (%18), iç duvar kaplama (%9), dış 
duvar kaplama (%8), inşaatlarda yapı elemanı (%7), basamak 
(%3) şeklinde dağılım göstermektedir. Doğal taşların minera-
lojik yapısı ve teknik özelliklerine ek olarak özellikle sahip ol-
dukları renk, desen çeşitliliği de kullanım alanlarının belirlen-
mesinde ön plana çıkmaktadır.

Tarih boyunca üretim ve işleme teknolojileri geliştikçe doğal 
taşların kullanım alanlarının çeşitlendiği görülmektedir. Doğal 
taşlar açık ocak veya kapalı ocak işletme yöntemi ile üretilebi-
lirken üretim yönteminin belirlenmesine arazilerin; topografik, 
jeolojik, jeomekanik yapısı, örtü tabakasının kalınlığı, iklim ve 
çevre şartlarının özelliklerine bakılarak karar verilmektedir. 

Ülkemizde örtü tabakasının az olması, çeşitliliğin ve kay-
nağın yeterli olmasından dolayı, açık ocak üretim yöntemi 
uygulanmaktadır. Genellikle sağlam formasyonlarda bulun-
ması nedeni ile oda topuk yöntemi ile üretilmesi de müm-

kün olan mermer ve doğal taşlar, günümüzde İtalya ve İs-
panya gibi ülkelerde yer altı mermer işletmeciliği yoluyla da 
üretilmektedir.

Ticari standartlara uygun boyutlarda üretilebilen, kesilip par-
latılan veya yüzeyi işlenebilen, fiziki ve kimyasal özellikleri 
kaplama-döşeme taşı normlarına uygun olan her türden taş 
(tortul, magmatik ve metamorfik) ticari dilde doğal taş olarak 
adlandırılmaktadır. Bu tanım kapsamında kireçtaşı, traverten, 
kumtaşı gibi tortul; gnays, mermer, kuvarsit gibi metamorfik; 
granit, siyenit, serpantin, andezit, bazalt gibi magmatik taşlar 
da doğal taşlar sınıfında yer almaktadır. Doğal taş türleri bazı 
kireçtaşı örneklerinde olduğu gibi amorf, bazı metamorfik ve 
derinlik kayaçlarındaki gibi kristalin dokulu olabilir. Bazı doğal 
taşlar tek tür, bazıları ise farklı türde kristal topluluklarının bir 
araya gelmesiyle oluşur. Kumtaşı, çakıl taşı (konglomera) ve 
breş türü tortul kayaçlarda taneler doğal bir çimento ile bağ-
lanmış şekilde bulunabilmektedir. 

Genel hatlarıyla Alp-Himalaya kuşağı içinde kalan Portekiz, 
İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran, Pakistan gibi ülkele-
rin karbonatlı kayaçlarca (mermer, kireçtaşı, traverten, oniks) 
zengin olduğu, İspanya, Norveç, Finlandiya, Ukrayna, Rusya, 
Pakistan, Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika’da ise mag-
matik kayaçların kümelendiği bilinir. Dünya doğal taş rezervle-
rine ilişkin sağlıklı sayısal verileri tespit etmek çok da mümkün 
değildir.

Ticari alanda doğal taşlar mermer, granit ve sert taşlar, yapı pey-
zaj taşları olmak üzere üç büyük grupta isimlendirilmektedir.
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Mermer: Bu grup, karbonatlı kayaçlar için sıklıkla kullanılan 
teknikler ve aletlerle işlenebilecek tüm doğal taş çeşitlerini 
içerir. Bu nedenle bu kategoride kireçtaşı, traverten ve oniks 
gibi diğer alt gruplarla birlikte jeolojik olarak mermer olarak 
sınıflandırılmayan serpantin gibi diğer birkaç kayaç türü de 
bulunur. Görüldüğü gibi, uluslararası piyasa; mermer (kristal 
mermer) terimini, kendi talepleri ve fiyatlarından anlaşılacağı 
üzere kireçtaşları ile birlikte volkanik ve metamorfik orijinli di-
ğer bazı taşlar için de kullanır. 

Granit ve Sert Taşlar: Dar jeolojik anlamda granit üretimi için 
kullanılan teknik, ekipman ve aletler mermerlerden genellikle 
farklıdır ve tüm sert taşlar için ortaktır. Bu ticari grup, esasen 
granitik kayaçları kapsar. Granitler, granodiyoritler, diyoritler, 
noritler ve gabrolar (siyah granitler), labradoritler, gnayslar, 
migmatitler ve siyenitleri içerir. 

Yapı-Peyzaj Taşları: Genel olarak, bu grup doğal taşlar parlatı-
lamaz; çoğu zaman büyük blok vermez ve her zaman dekoratif 
işlevlere sahip olmayabilir ve ağırlıkla kentsel peyzaj projeleri 
gibi işlevlerde kullanılır. Granit küp taşları, volkanik porfir lav 
veya ignimbrit, bazı kumtaşları, kayrak taşları, bazı kuvarsitler, 
bazı şistler, tüfler, lavlar, bazalt ve doleritler ve genel olarak 
tüm doğal dilimlenen taşlar örnek olarak verilebilir. 

Ürünlerin sahip olduğu farklı boyut ve özellikler de kullanım 
alanlarının çeşitlilik göstermesine neden olmaktadır. Örne-
ğin mermer ocaklarında blok boyutu küçük olan malzeme de 
peyzaj taşı olarak değerlendirilebilmekte bazı durumlarda ise 
doğal süreksizlikleri boyunca plaka şeklinde ayrılan gnayslar, 
şistleşmiş kumtaşları ve arduvazlar peyzaj taşı amacıyla kulla-
nılabilmektedir. 

Ülkemizin Doğal Taşları
Küresel piyasalarda beğeni kazanabilecek özelliklere sahip pek 
çok doğal taş çeşidine sahip olan ülkemizde doğal taş kaynak-

ları Anadolu ve Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. 
Kaynakların bölgelere göre dağılımı; Ege %32, Marmara %26, 
İç Anadolu %11, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Kara-
deniz ve Akdeniz Bölge’si %31 şeklindedir. Üretimin en fazla 
olduğu iller; Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli ve Muğla’dır. Bu 
bölgelerde gerçekleştirilen üretim, toplam üretimin yaklaşık 
%65‘ini oluşturmaktadır. Ekonomik mermer yataklarının bu-
lunduğu diğer iller ise; Bursa, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kasta-
monu, Niğde, Kayseri, Artvin, Bitlis, Erzincan, Bayburt, Sivas, 
Tokat, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Diyarbakır, Elâzığ, Çanakkale, 
Konya, İstanbul ve Manisa olarak kayıtlara geçmiştir. 

Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu Alp 
kuşağında yer alan Türkiye, çok çeşitli ve önemli miktarda 
mermer varlığına sahiptir. Jeolojik yapısı itibarıyla doğal taş-
lar bakımından zengin bir potansiyele sahip olan ülkemiz-
de yapılan araştırmalarda 80’in üzerinde farklı yapıda olan 
650’ye varan renk ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu 
belirlenmiştir. Başlıca doğal taş türlerimiz ise, çeşitli renk ve 
desenlerde kristalin kalker (mermer), kalker, traverten olu-
şumlu kalker (oniks), konglomera, breş ve granit, siyenit, di-
yabaz, diyorit, serpantin gibi magmatik kökenli kayaçlardan 
oluşmaktadır.

Ülkemiz için ayrıç bir öneme sahip olan mermerler, kalker 
(CaCO3) ve dolomitik kalkerlerin (CaMg(CO3)2) ısı ve basınç al-
tında metamorfizmaya uğrayarak, tekrar kristalleşmesi sonu-
cunda yeni bir yapı kazanmalarıyla meydana gelen taşlardır. 
Petrografik olarak mermerler; masif, kabaca tekdüze irilikte 
(geçirdiği metamorfizma şekline göre) kalsit kristallerinin ara-
sında boşluk bırakmaksızın dizildiği bir mozayiktir. Mermer 
kalker olarak anılan kireçtaşının metamorfizma geçirmesin-
den oluşmuş sert bir kayaçtır. Bu genel metamorfizma, olduk-
ça derinlerde şiddetli basınç ve sıcaklığın etkisiyle olmaktadır. 
Mermerin esasını oluşturan kalker kalsit kristallerinden oluş-
maktadır. Kalsit, kalsiyumlu taşların değişmelerinden, kars-
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tik bölgelerdeki çökeltilerden meydana gelir. Mermer bu kal-
sit kristallerinin sıkışması sonucu meydana gelir.  

Mermerin kullanım alanları ise çeşitlidir. Çoğunlukla dekoras-
yon ve inşaat sektörü mermerin ana kullanım alanlarıdır. İnşa 
edilen binaların iç ve dış kaplamaları, dekorasyon işleri, özel-
likle mutfak, balkon ve merdiven işçiliklerinde, anıtlar, heykel-
ler ile süs ve hediyelik eşya imalatı alanlarında tüketimi çok 
fazladır.

İnşaat sektöründe binaların iç kısımlarında yer döşemesi ve du-
var kaplamaları, merdiven basamakları, şömine, sütunlar, mut-
fak ve banyolarda kullanılır. El sanatları ve hediyelik eşya alan-
larında ise biblo, vazo, avize, şekerlik vb. gibi hediyelik eşya 
yapımında, parlak ve canlı renkli mermerler kullanılır. Bunların 
dışında mermerin kullanımı ülkemizde mezar ve mezar taşla-
rında da önemli bir paya sahiptir.

4000 yıllık mermer üretimiyle dünyanın en eski üreticilerinden 
biri olan ülkemizin uluslararası piyasada en tanınmış mermer 
çeşitleri; Süpren, Elâzığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, 
Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas 
Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şeker’dir.

Türk mermerleri; kalitesi, renkleri, blok boyutları, desenleri ile 
dikkat çekmektedir. Bu ortak özelliklerin yanı sıra her merme-
rin kendine has renkleri ve kompozisyonu bulunmaktadır.

Ülkemizde bulunan doğal taş gruplarından biri olan granitler 
bileşimlerinde, kuvars, plajioklaz, ortoklaz ve mafik mineraller 
içeren plütonik kayaç gruplarıdır. Kayaç olarak kimyasal bile-
şiminde yüzde 66’dan fazla SİO2, buna bağlı olarak da önemli 
oranda kuvars (yüzde 20-40) içermektedir. Bu gruba giren ka-
yaçlar silis ve alkalilerce (feldspatlar) zengin, kalsiyum, demir 
ve magnezyumca (biotit, amfibol vb.) fakir, magmatik kökenli 
kayaçlardır. Granitler, kimyasal bileşenlerine göre farklı renk-
lerde bulunmaktadırlar. Değişik türlerde, gri beyazdan başla-
yarak, gri, gri/yeşil, hatta kahve/kırmızı tonlara kadar değişen 
zengin bir renk aralığına sahiptirler. Ayrıca, granitler oluşum 
ve kimyasal bileşenleri sebebiyle asitlere karşı dayanıklı kayaç 
karakteristiğine sahiptirler. 

Günümüzde granitin ana kullanım alanı, inşaat sektörüdür. 
Granit binaların iç mekanlarında yer döşemesi ve duvar kap-
lamasında, basamaklarda, sütunlarda, şöminelerde, mutfak 
ve banyolarda, binaların dış mekanlarında ise dış cephe kap-
lamasında granit görmek mümkündür. Bunun yanında granit 
kırıkları, mozaik olarak veya suni mermer yapımında kullanıla-
rak değerlendirilmektedir. Granit özellikle hem desen (deko-
rasyon) hem de dayanıklılık açısından titizlik gerektiren işlerde 
kullanılmaktadır.  

Parke Taşı olarak sınıflandırılan taşlar; zar taşları, fayans tipi 
parke ve paledyen esas olarak işlevsellik ve estetik kaygılar 
neticesinde kullanım alanı bulabilmektedir. Parke taşları ço-

ğunlukla yoğun araç ve yaya trafiğinin olduğu yerlerde, yü-
rüme alanlarında yer kaplaması olarak kullanıldığı için granit, 
andezit trakit, riyolit gibi sert ve silisli taşlardan yapılmaktadır. 
Kimyasal maddelere karşı dayanıklı olması nedeniyle fabrika, 
atölye ve benzeri yerlerde taban ve duvar kaplaması olarak 
kullanılmaktadırlar. Yine parke taşları, doğal zayıflık düzlemle-
rinden darbe yoluyla kırılarak pürüzlü bir yüzey oluşturdukları 
için kaygan zeminlerde tercih edilmektedirler. Ayrıca değişik 
renkli parke taşlan bir araya getirilerek dekoratif cephe kapla-
ması olarak da kullanılırlar.

Parke taşlan kullanımı oldukça eskilere dayanmaktadır. Üreti-
min kolay ve basit olması nedeniyle eski çağlarda çekiç, murç 
ve benzeri aletler kullanarak insan gücüyle bol miktarlarda 
üretilmiş ve kullanılmıştır. Bu nedenle, bugün eski yapıların 
restorasyonu çalışmalarında parke taşları vazgeçilmez malze-
melerdir.

Bileşiminde yüzde 90’dan fazla CaCO3 olan bulunduran kalker-
ler bünyesindeki MgCO3 oranı yüzde 45’i aşarsa dolomit adını 
almaktadır. İçinde bulunan maden oksitler bitümin etkisiyle 
değişik renkte olabilmektedir. Mermer yerine kullanılabilecek 
nitelikli kalker ve dolomitik kalkerler alp kuşağı ve bu kuşağın 
çevresindeki mezozoik ve tersiyer oluşumları içerisinde yer alır. 
Oluşum evresi sonucunda çatlak ve kırıklara giren maden ok-
sitler taşa ilginç ve estetik bir görünüm verir. Bu da taşın pazar 
değerini belirleyen önemli bir unsurdur. Türkiye’nin çeşitli yer-
lerinde yer alan çok çeşitli kalkerler başta inşaat sektörü olmak 
üzer kireç yapımında, matbaacılık işlerinde, yapı sektöründe 
dolgu ve hafif beton üretiminde kullanılmaktadır. 

Ülkemizde işletilebilir kalker rezervlerinin bölgelere göre dağı-
lımına bakıldığında en büyük pay Karadeniz Bölgesi’ne ait olup 
onu Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi takip etmektedir. 
Kalker taşı zenginliğimize rağmen maalesef üretilen kireçtaşla-
rının çok azı ihracata konu olmaktadır. 

Genel olarak hidrotermal bir oluşum olan oniks mermerleri, 
renklerini solüsyon içinde bulunan kimyevi alaşımlardan al-
maktadırlar. Bileşimlerinde fazla miktarda süspansiyon halde 
kalsiyum bikarbonat ihtiva eden sulardaki (Co2) gazların, at-
mosferde dağılması neticesi meydana gelen çökelekler oniks 
mermerlerini oluşturmaktadır. Daha ziyade faylardan çıkan bu 
ılık suların içerisinde zaman zaman farklı maden oksitlerinin 
bulunması, değişik renklerdeki muhtelif kalınlık gösteren ta-
bakalaşmalar meydana getirirler. Bu renkler o kadar değişiktir 
ki beyazdan açık sarıya yeşilden koyu yeşile, açık pembeden 
koyu kırmızıya, açık kahveden koyu kahveye, griden siyaha, 
siklamenden mora kadar olabilir. Bu şekildeki değişik renkler 
aynı taş içinde olduğu takdirde mermere vereceği renk ve gü-
zellik dikkat çekici görünmektedir. 

Soğuk ve ılık solüsyonlar vasıtasıyla oluşan oniks mermerleri 
bu suların çıktıkları yeryüzünde tabakalar oluşturdukları gibi, 
büyük çatlaklar, fayları, mağara ve boşlukları doldurabilirler.  
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Oniks mermer yatakları muhtelif kalınlıkta tabakalar, sarkıt ve 
dikitler ve sütunlar halinde olabileceği gibi su mecrasını çevre-
leyen bir kabuk şeklinde de bulunabilmektedir. 

Oniksin Asur dilinden gelen kelime anlamı ise yüzük, halka de-
mektir. Oniks taşı; mermer olarak yani doğal taş sektöründe ve 
mücevherat sektöründe kullanılmaktadır. En fazla kullanıldığı 
alanlar; ışığı geçirip şeffaflık verdiği için görsel zenginliğin ağır-
lıklı olduğu toplu alanlar olan fuaye alanları, lobi gibi alanlardır. 

Tarihsel olarak oniksin kullanım alanlarına bakıldığında antik 
dönemlerde Mısır, Yunan ve Roma topluluklarının tapınak ya-
pımı için kullandıklarını görüyoruz. Aynı zamanda İslam toplu-
luklarının eserlerine bakıldığında ise cami mimarisinde sütun-
larda sıklıkla kullanılan örnekler bulunmaktadır. Oniks mermeri 
ülkemizde çoğunlukla Afyon ve Kapadokya bölgelerinde üreti-
mi yapılmakta olup dekoratif objelerde de kullanılmaktadır. Bu 
dekoratif ürünlerin başında ise figürlerle birlikte ev dekorasyo-
nun ayrılmaz parçalarından biri olan vazolar, biblolar ve takı 
kutuları örnek olarak gösterilebilir. 

Kimyasal tortul bir kayaç olan travertenin oluşumu kalsiyum 
bikarbonatlı suların tektonik hatlar boyunca yeryüzüne çıkma-
sıyla meydana gelir. Kalsiyum bikarbonat içeren ve hidrosta-
tik basınç altında sıcak ve mineralce zengin sular, bir çatlak-
tan veya yarıktan yeryüzüne çıktıklarında veya yer altında bir 
boşluğa ulaştıklarında üzerlerindeki basınç ortadan kalkar. 
Böylece bikarbonatın CO2’i açığa çıkar ve CaCO3 çökelir ve bu 
noktada traverten oluşumu tamamlanır. Travertenin boşluklu 
yapıda olmasının sebebi, yapısına giren bitki kalıntılarının za-
manla çürüyerek işgal ettikleri bölgelerin boşalması ya da tra-
vertenin oluşumu sırasında meydana gelen gaz çıkışıdır. 

Türkiye’de kırmızı, sarı, beyaz, gümüş gri gibi çok farklı renkle-
re sahip travertenler bulunmaktadır. Özellikle Denizli, Burdur, 
Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Sivas, Tokat, Antalya gibi il-

lerimiz traverten konusunda ön plana çıkmıştır. Ancak, genel 
olarak traverten denilince Denizli akla gelmektedir. Denizli tra-
vertenleri denilince de geçmişten günümüze oluşumu güncel 
olarak devam eden Pamukkale travertenleri akla gelir. Traver-
tenin jeolojik olarak güncel oluşumunun devam ettiği dünya-
da eşi ve benzeri olmayan Pamukkale travertenleri hem doğal 
anıt ve milli park kapsamında, hem de kültür ve tabiat varlığı 
açısından ülkemizin ve dünyanın göz bebeğidir. Bölgedeki 
korunan özel çevre alanı niteliğindeki bu eşsiz doğa güzelliği 
yüzyıllardır ülkemizin tanınmasına katkı sağlarken, jeolojik ola-
rak daha yaşlı olan bölge travertenleri ise madencilik faaliyet-
leri ile işletilerek ülkemiz doğal taş sektörüne önemli bir katma 
değer oluşturmaktadır. Travertenlerin, kaplama taşı, süs eşyası 
yapımı, çimento hammaddesi, kireç imalı, yol sergi malzemesi, 
bahçe ve havuz çevresi süsleme, döşeme doğal taşı, köprü ve 
han döşemesi gibi kullanım alanları vardır. 
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Mermer ve Doğal Taş 
Piyasalarının Görünümü

DOSYA KONUSU: MERMER VE DOĞAL TAŞLAR

İnşaat ve dekorasyon amaçlı kullanımların öncülüğünde mer-
mer ve doğal taşa olan küresel talep istikrarlı olarak artmaktadır. 
Bu sayede mermer ve doğal taş sektörü cazibesini korumakta 
hatta günden güne arttırmaktadır. Fiziksel yapısı nedeni ile da-
yanıklı görsel olarak ise estetik ve doğal çeşitlilik sunan özellik-
leri ile talep gören doğal taşlar tamamen doğal olarak kullanıma 
imkân tanıması, moda yaratması, çevre ile uyumlu, sağlıklı aynı 
zamanda geri dönüştürülebilir bir ürün olması nedeni ile sıklıkla 
tercih edilmekte, teknolojinin gelişimi ve insanların moda algısı-
nın sürekli bir değişim halinde olması nedeni ile kullanım alanla-
rını günden güne arttırarak popülaritesini korumaktadır. Artık-
larının da çeşitli alanlarda kullanılabildiği doğal taşa gösterilen 
talebin, özellikle artan kentleşmeden dolayı, önümüzdeki yıllar-
da dünya genelinde artarak devam etmesi beklenmektedir.

Doğal taş ticareti, son dönemde yeni ülkelerin ve yeni üreti-
cilerin de pazara girmesiyle iyice ivme kazanan; hem piyasa-
nın önemli aktörleri arasında yer alan ülkemiz hem de dünya 
ekonomisi için büyük önem arz eden sektörler arasında yer 
almaktadır. Doğal taş sektöründe son yıllarda kazanılan ivme 
ortada olsa da tüm sektörlerde olduğu gibi son yıllara damga-
sını vuran Covid-19 salgını mermer ve doğal taş sektörünü de 
yavaşlatmış, yaşanan lojistik sorunlar ve küresel ekonominin 
yavaşlaması nedeni ile ivme kaybı yaşamıştır. Yaşanan ivme 
kaybı, ilk şokun atlatılması ile bir miktar toparlansa da sektör 
salgın kaynaklı tüm olumsuzluklara rağmen sağlam bir şekilde 
yoluna devam etmektedir.

Mermer ve doğal taş konusunda ülkemiz önemli bir varlığı 
elinde bulundurmaktadır. Dünyadaki kalker bazlı mermer ve 
doğal taş rezervinin ülkemizde bol ve çeşitli olması hammad-
de üretiminde Türkiye’nin önde gelen ülkelerden biri olmasını 
sağlamıştır. Hammadde varlığının yanı sıra işlenmiş üründe de 
Türkiye, dünya genelinde ilk 5 içinde yer almaktadır.

Dünyada Doğal Taş Ticareti
Dünya doğal taş ticareti verilerinde (İhracat ve ithalat) ulus-
lararası verileri paylaşan güvenilir kaynaklar da dahil olmak 
üzere, özellikle ülkeler bazında eksik olan verilerle karşılaşıla-
bilmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde verilerin sistemlere oldukça 
geç girilmesi sebebiyle de en güncel rakamlara zamanın da 
ulaşmakta sıkıntılar yaşanabilmektedir. Verilerin eksiksiz olarak 
derlenebildiği son tarih olan 2019 yılı itibari ile dünya ticaretin-
de doğal taşların değer olarak ihracat hacmi 16,6 milyar dolar 
olarak bildirilmektedir. Ülkemizin 2019 yılında 1,85 milyar do-
lar doğal taş ihracatı gerçekleştirdiği dikkate alınırsa dünya do-
ğal taş ihracat hacminin yaklaşık yüzde 11’i ülkemizin taşlarıyla 
yapılmıştır. Aynı zamanda ülkemizin 2020 yılı doğal taş ihracatı 
ise 1,73 milyar dolar olarak kayıtlara geçmiştir. 

2019 yılında dünya doğal taş ihracatının yüzde 30,6’sı Çin ta-
rafından, yüzde 12’si İtalya ve yüzde 11,3’ü Hindistan tarafın-
dan gerçekleştirilmiştir. Türkiye ise yüzde 11,2’lik pazar payı ile 
dünya sıralamasında dördüncü sırada kendisine yer bulmuştur.

2019 yılı dünya doğal taş ithalatı pazar payı incelendiğinde 
ise ilk sırada ABD görülmektedir. ABD, 2019 yılında 2,9 milyar 
dolarlık doğal taş ithalatı gerçekleştirerek yüzde 19’luk pazar 
payına sahip olduğu görülmektedir. ABD’yi ithalatta 2,6 milyar 
dolar ile Çin takip ederken, Çin’in hemen ardından 802 milyon 
dolar ithalatla üçüncü sırada Güney Kore yer almaktadır. 

Ülkemizde Doğal Taş Üretim ve Ticareti
Ruhsat Durumu
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alındıktan sonra her ge-
çen gün hacmi ve yatırımcı sayısı artan doğal taş sektöründe 
doğal taş ruhsatları II-A ve II-B ruhsat gruplarına dahildir. MA-
PEG verilerine göre 31.03.2021 tarihi itibari ile II-A grubunda 
2.983 II-B grubunda ise 4.648 adet arama ve üretim ruhsatı  
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bulunmaktadır. II-A grubunda 38 arama 2.945 işletme ruhsatı 
bulunurken II-B grubunda ise 1.824 tanesi arama ruhsatı, 2.824 
tanesi ise işletme ruhsatı olarak kaydedilmiştir.  31.03.2021 ta-
rihi itibari ile işletme izni olan ruhsat sayısı ise II- A grubunda 
2.338 ve II-B grubunda 2.011’dir. 

MAPEG kayıtlarına göre II-A ve II-B grubunda yer alan doğal taş 
ruhsatlarının tüm ruhsat sayılarına oranı yüzde 51,3’tür. İşlet-
me ruhsatları özelinde bakıldığında ise bu oran yaklaşık yüzde 
59’a kadar çıkmaktadır. Bu oran doğal taş sektörünün ülkemi-
zin hem madencilik sektörü hem de ekonomisindeki önemini 
ortaya koymaktadır.

Üretim
MAPEG verilerine göre Türkiye’de doğal taş üretimi 2020 yılında 
14,7 milyon ton 2019 yılında ise 13,7 milyon ton olarak gerçek-
leşmiştir. 2018 yılında gerçekleştirilen 18,2 milyon tonluk üretim 
değeri ile kıyaslandığında Covid-19 salgınının sektöre etkileri 
net bir şekilde görülebilmektedir.  Doğal taş üretimi içerisin-
de en büyük paya sahip olan mermer üretimi ise 2018 yılında 
kaydedilen 13,9 milyon sonrası 2019 ve 2020 yıllarında sırasıyla 
10,4 milyon ton ve 10,7 milyon ton olarak gerçekleştirilmiştir. 

2013 yılında ivme kazanan ve 2015 yılında gerçekleştirilen re-
kor üretim ile yoluna devam eden sektör, salgın sürecine kadar 
18 milyon ton üzerinde üretim gerçekleştirmeyi başarmıştır. 
Salgının etkilerinin ortadan kalkması ile üretim seviyelerinin 
eski ivmesine kavuşması beklenmektedir.

Ülkemizin Doğal Taş Ticareti
Türkiye’nin 2020 yılı doğal taş ihracat rakamlarını incelediği-
mizde bir önceki yıla göre yüzde 7 oranında bir azalma dikkat 
çekmektedir. 2019 yılında 1,85 milyon dolar olan Türkiye doğal 
taş ihracatı 2020 yılında 1,73 milyon dolara gerilemiştir.  

İhracat kompozisyonu olarak bakıldığında ise mermer ihracatının 
toplam doğal taş ihracatının yaklaşık %95’ini oluşturduğu görül-
mektedir. Mermer ihracatının içerisinde ise blok mermer ihraca-
tının düşüşü dikkat çekmektedir. 2019 yılında 852,8 milyon dolar 
gelir elde edilen blok mermer ihracatından 2020 yılında yüzde 
23 oranında düşüş ile 658,2 milyon dolar gelir sağlanmıştır. Ül-
kemizin blok mermer ihracatının toplam doğal taş ihracatındaki 
payının yaklaşık yüzde 40’ına gerilediği görülmektedir.

2020 yılı işlenmiş mermer ihracatında ise tutar bazında 2019 
yılına kıyasla yüzde 7 oranında bir artış yaşanmış ve 994,1 mil-
yon dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. 

Ülkemiz doğal taş ihracatında gelinen noktayı 1987’den bu 
yana gerçekleştirilen ihracat rakamlarına bakarak görebiliriz. 
1987 yılında 15,5 milyon dolar olan doğal taş sektörü ihracatı 
2013 yılında en yüksek rakama ulaşmış ve 2 milyar 225 milyon 
dolar seviyesine çıkarak rekor kırmıştır. Ardından düşüşe geçen 
doğal taş ihracatı, 2016 yılına kadar bir miktar düşüş göstermiş 
ancak 2017 yılında gerçekleşen artışla tekrar 2 milyar dolar se-

viyesinin üstüne çıkmıştır. Son yıllarda ise özellikle Covid-19 
salgını ve ortaya çıkardığı ekonomik ve lojistik sorunlar nedeni 
ile doğal taş ihracatımızın düşüş gösterdiği görülmektedir. 

2020 yılında ülkemizden en çok ihracat yapılan ülke bir yüzde 
540,2 milyon dolar ile Çin olurken, Çin’i 325,1 milyon dolar ih-
racat değeri ile ABD takip etmektedir. En çok ihracat yapılan ül-
keler olarak ABD’yi sırasıyla Suudi Arabistan, İsrail, Fransa, Irak, 
Hindistan, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya takip 
etmektedir. 2020 yılında bu ilk on ülkeye yapılan toplam ihracat 
ise 1 milyar 384 milyon dolar olarak kaydedilmiş ve toplam do-
ğal taş ihracatımızın yüzde 80’ine denk geldiği gözlemlenmiştir.

Doğal taş ithalatı olarak ise ülkemiz 2020 yılında ağırlıklı olarak 
Hindistan, İtalya ve İspanya’dan olmak üzere yaklaşık 93 mil-
yon dolar değerinde ve ağırlıklı olarak işlenmiş granit ithal et-
miştir. Doğal taş ithalatımızın önceki yıla kıyasla yüzde 17 ora-
nında artış göstermesi de dikkat çeken başka bir unsur olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç
Mermer ve doğal taş sektörünün ulusal ekonomiye katkısı ba-
kımından diğer pek çok sektörden üstün yönü ithalata olan 
düşük bağımlılığıdır. Piyasada ihracatçı konumunda bulunan 
ülkemizin doğal taş sektöründe üretim ve işleme safhasında 
kullanılan makinelerinin neredeyse tamamı ülke içerisinde 
üretilmektedir. Mermer ve doğal taşın ocaktan çıkarılmasın-
dan son ürün hale gelmesine kadar geçen safhalarda ithal ara 
ürün kullanımının yüzde 5 civarında olduğu tahmin edilmekte-
dir. Mermer ve doğal taş üretim ve ihracatımızın ülkemize kat-
kısı düşünüldüğünde bu durumun önemi ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde halihazırdaki işletme izinli ocaklar, ülke mermer ve 
doğal taş rezervlerinin küçük bir bölümünü kullanmaktadırlar.  
Ülkemizde henüz işletmeye alınamamış, ruhsata bağlanmamış, 
devreye alındığında belki de yüzyıllar boyu ürün verebilecek 
kapasitede birçok mermer ve doğal taş oluşumları mevcuttur.

Mermer ve doğal taş sektörü emek yoğun bir sektördür. 2020 
yılı itibari ile sektörde doğrudan 300.000’den fazla kişi istih-
dam edilmektedir. Sektörün hedeflerinden birinin doğal taş 
sektöründe artan üretimle birlikte istihdam miktarını arttırmak 
olduğu bilinmektedir.

Mevcut doğal taş varlığımız, potansiyelimiz ve taşlarımıza olan 
ilgi değerlendirildiğinde dünyada pazar lideri konumuna gel-
mememiz için hiçbir neden bulunmamaktadır. Devlet ve özel 
sektörün iş birliği halinde doğru adımları atması ile doğal taş 
sektörü ülkemize şimdi sağladığından çok daha fazla katkıyı 
sağlayabilecek potansiyele sahiptir. 
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DOSYA KONUSU: MERMER VE DOĞAL TAŞLAR

Hepimizin bildiği gibi, “doğal taş-
lar” doğadan çıkarıldıktan sonra 
işlenip yapı taşı olarak kullanılan 
en eski ve en yaygın inşaat mal-

zemeleridir. Doğal kayalar ya da doğal kayaçlar olarak da ad-
landırabileceğimiz doğal taşlar, yapılarda, anıtlarda estetik 
özellikleri, kolay işlenebilirliği ve dayanıklılığı nedeniyle kul-
lanılmıştır. Zamanla kullanımı artan ve çeşitlenen doğal taşlar 
günümüzde özellikle inşaatlarda yapı elemanları (%7), iç duvar 
kaplama (%9), dış duvar kaplama (%8), döşeme (%35), heykel-
cilik - mezar taşı yapımı (%18), basamak-rıht (%3) ve özel eş-
ya-süs eşyası (%18) yapımında kullanılmaktadır. Doğal taş sek-
törü, son dönemde yeni ülkelerde yeni üreticilerin de pazara 
girmesiyle ivme kazanan hem ülkemiz hem de dünya ticareti 
için önem arz eden sektörler arasındadır. 

Mermer, traverten, kireç taşları (kalkerler) ve kum taşları, granit 
ve sert taşlar, inşaata elverişli yapı taşları gibi doğal taşlar bu 
grubuna girmektedir. Doğal taşlar içinde blok veren, boyutlan-
dırılabilen ve parlatılabilen doğal taşlar genel olarak “mermer 
grubu” altında tanımlanırken, blok vermediği halde ebatlana-
rak ve/veya ebatlanmadan (olduğu gibi) kullanılan diğer taşlar 
da “diğer doğal taşlar grubu” olarak adlandırılmaktadır.

Kayrak, diğer doğal taş grubu içinde, blok vermeyen fakat fark-
lı kalınlıklarda farklı büyüklüklerde doğadan olduğu gibi çıkarı-
lan yassı taşlardır. Kayrak adı, inşaat sektöründe iç ve dış duvar 
kaplamalarında, yaya ve araç yolları, duvarlarda yapı malzeme-
si ile park ve bahçe düzenlemelerinde kullanılmakta olan farklı 
kalınlıklardaki doğal taşlara verilmektedir. Kayrak kelimesinin 
eski Türkçe’deki, dağın katmanlı ve kıvrımlı hali için kullanılan 
“kadrak” sözcüğünde türediği düşünülmektedir. Kayağan taşı, 
damtaşı, arduvaz (fr. ardoise), sleyt, yassı taş (ing. slate, flagsto-
ne, tilestone) olarak da adlandırılır. 

Kayrak Jeolojisi
Genel adı ile kayraklar, jeolojik olarak düşük dereceli metamor-
fizma sonucu oluşan ve yapraklanma (filyosyon) özelliği gös-
teren fillit ve sleyt türü metamorfik kayaçlardır. Yapraklanma 
özelliği gösteren şist, gnays ve metakonglomera türündeki 
metamorfik kayaçlar da yapraklanma özelliklerinden dolayı 
kayrak olarak kullanılmaktadır.

Bilindiği gibi metamorfik kayaçlar, sedimanter ve volkanik 
kayaçların oluştukları ortamlardan farklı fiziksel ve/veya kim-
yasal koşullar altında dokusal ve minerolojik değişime uğra-
ması ile oluşmaktadır. Metamorfizma aşamasında kireçtaşla-
rı; mermere, kumtaşı; kuvarsite, granit; şist ve sonra gnaysa, 
basalt; şist ve sonra amphibolite dönüşmektedir. Bunlar 
yapraklanma özelliği göstermezler. Kayraklar ise çamurta-
şı, şeyl, riyolitin sleyt ve fillite dönüşmesi ile oluşmaktadır. 
Konglomeraların metakonglomeraya dönüşmesi de kayrak 
özelliği taşıyan kayaçların oluşmasına neden olmaktadır. Bu 
grup ise yapraklanma özellikleri nedeni ile diğer gruptan ay-
rılmaktadır.

Metamorfizma koşulları, bir litosfer levhasının diğer levha ile 
çarpıştığı dağ oluşumları, orojenz bölgeleri kayrakların yaygın 
olarak bulunduğu alanlardır. Büyük fay zonları, büyük magma-
tik intrüzyonların sokulum yaptığı dokanaklar kayrak oluşum 
bölgeleri olmaktadır.

Kayraklar, yapraklanma özelliği nedeni ile yapraklanma yüzey-
leri boyunca kolayca dilimlenmektedir. Bu da madenciliğinin 
kolaylıkla, murç, çivi, kazma vb. el aletleri kullanılarak insan 
gücü ile yapılmasına imkan vermektedir. 

Kayraklar geniş bir renk skalası göstermektedir. Sleytler, 
genelde açık gri ve yeşilimsi renkte görülürler. Orijinal 
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kaya çamurtaşı veya şeylde, renk gri ve koyu gri olmakta-
dır. Kireçtaşı, dolomit gibi karbonatlı kayaçların metamor-
fizması ile oluşan kayaçlarda gri renk, maviye çalmaktadır. 
Kayrakta daha az görülen kırmızımsı, kahverengimsi renk-
ler, yüzeysel alterasyona uğrayan kayaçlardan kaynaklan-
maktadır. 

Türkiye’deki kayrak oluşumlarının, düşük metamorfizmaya 
uğramış kayaçların olduğu bölgelerde yer aldığını söylemek 
yanlış olmayacaktır.

Kayrak Kullanımı
Kayraklar, üretildiği şekliyle ya da doğal boyutlarda farklı derz-
ler kullanılarak uygulandığı gibi ebatlanarak da kullanılmakta-
dır. Uzun ömrü ve estetik görünümü ile daha çok dış mekan-
larda tercih edilmektedir. İzolasyon sağladığının iddia edildiği 
örnekler vardır.

Kayrak, doğal olması, dayanıklılık ve estetikliğe sahip olması 
gibi nedenlerle tercih edilmektedir. Kaygan olmaması özelliği 
ile ıslak zeminlerde, yürüme yollarında mermer yerine tercih 
edilmektedir. Kayrak taşının dayanıklılığı sadece darbeye karşı 
olmayıp, ısı farklılıklarına ve donmaya karşı da dirençli olduğu 
bilinmektedir. Sarı, kahverengi, gri, bordo, siyah vb. türlü renk-
lerde olmaktadır. Özel bir bakım gerektirmemektedir. Rengini 
de kaybetmez.

Türkiye’de ilk defa Bodrum’dan pazara sürüldüğü ve bu şekil-
de tanındığı için halk arasında en çok tanınan Bodrum kayrağı 
denilen ve fosilli olduğu söylenen kayraktır. 

Ebatsız olanları palet üzerinde şirinkleme ile ebatlı olanları san-
dıklarda sevk edilmektedir.

Gümrük pozisyonlarında kayağan taşı olarak nitelendirilmek-
tedir. İlgili pozisyon numaraları şunlardır:

2514.0000.0000: Ham kayağan taşı
6802.1000.1000: Kayağan taşından mozaik için küpler vb. suni 
granüller, tozlar
6803.0010.0000: İşlenmiş kayağan taşı, kayağan taşından çatı 
ve duvar için
6803.0090.0000: İşlenmiş kayağan taşı, kayağan taşından di-
ğer eşya

Kayrak Ürünleri
Doğal Kayrak Taşı: Doğadan üretildiği şekilde heterojen 
boyutlar ve kalınlıklarda “TL/ton” birimle pazarlanmaktadır. 
Kalınlıklarına göre, 1-2 cm olanlar kaplamada, 3-5 cm olanlar 
yaya yollarında, 4-6 cm olanlar araç yol ve otoparklarda kul-
lanılır. Daha kalın olanlar yapı taşı olarak; taş duvar (6-12 cm 
kalınlık), merdiven basamağı (6-10 cm.) ve hatta temel taşı 
olarak (daha kalın olanlar) dahi kullanılmaktadır. Kalınlıkları-
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nın homojen olmaması nedeni ile uygulama işçiliğinin hassas 
yapılması beklenmektedir. Derzlerinde ise sıfır derz, kalın derz, 
farklı renklerde derzler gibi kullanıcının zevklerine göre farklı 
uygulamalar yapılmaktadır.

1 ton doğal kayrak taşı ile kaplamada 14-15 m² (1-3 cm kalın-
lık), yer döşemede 8-12 m² (4-6 cm) verim elde edilmektedir. 
Derz kalınlığı da bunda önemli etken olmaktadır. 

Ebatlı Kayrak Taşı: Kayrak taşının farklı ebatlarda kesilmesi 
sonucu üretilmekte olup, daha çok duvar kaplamalarında ve 
döşemelerde tercih edilmektedir. Kalınlıkları 1-2 cm/2-4 cm 
tercih edilmekte ve “TL/m²” birimle pazarlanmaktadır. Ebatlı 
kayrağın yaratılan katma değer nedeni ile yüksek karlılık gös-
terdiği ve ihracatta daha çok ebatlı olanların tercih edildiği bi-
linmektedir.

Uygulamada farklı enlerde, boy serbest ebatlar ya da doğal 
kayrağın verdiği maksimum ebatlarda kare ya da dikdörtgen 
normlar görülmektedir. Boy serbest ebatlar, firenin azlığı ne-
deni ile tercih edilmekte, ebatlarda standara gittikçe fire oranı 
yükseldiğinden fiyat da artmaktadır.

Çıta Kayrak: Duvar uygulamalarında kullanım alanı bulmakta, 
duvar taşı ya da kaplama taşı olarak uygulanmaktadır. Bina 
köşelerinde estetik görünüm vermektedir. Boy serbest halde, 
5-10 cm kalınlıklarda duvar taşı ya da kaplama taşı olarak kulla-
nılır. 3-6 cm kalınlıkta olanlar enli çıta kayrak olarak tanımlan-
maktadır. Bu ürünün ebatlama sonrası çıkan farklı en ve kalın-
lıklardaki kayrak taşlarının değerlendirilmesi için geliştirildiği 
bilinmektedir. 

1 ton çıta kayrak taşından 4-6 m², enli çıta kayrak taşından 3-5 
m² alan kaplanmaktadır. Satış birim fiyatı “TL/ton” olarak veril-
mektedir.

Yapı Taşı: Farklı ebatlarda, kaplama ve döşeme olarak kullanı-
lamayan kayrak taşlarıdır. “TL/ton” olarak fiyatlandırılmaktadır.

Ruhsat Hukuku 
Grubu
Kayrak, 3213 Sayılı Maden Kanununda II-B grubu “mermer, 
traverten, granit, andezit, bazalt gibi blok olarak üretilen 
taşlar ile dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar” sınıflan-
dırması içinde yer almaktadır. Bu grup, Maden Yönetmeliği’n-
de “Mermer, traverten, oniks mermeri, granit, andezit, bazalt, 
diyabaz gibi blok olarak üretilen taşlar, boyutlandırılarak geo-
metrik şekil verilen taşlar ile kayraktaşı, arduvaz, tüf, ignimbi-
rit ve benzeri dekoratif amaçla kullanılan doğal taşlar” olarak 
detaylandırılmış ve kayrak taşı isim olarak yer almaktadır.

Bu gruptaki madenlerin ruhsatı öncelik hakkına bağlı olarak 
müracatla veya ihale yolu ile MAPEG’den alınmakta olup, en 
fazla 100 ha. alan için arama ruhsatı düzenlenmektedir.

Arama dönemi, II-B grubu madenler için bir yılı ön arama, bir 
yılı genel arama dönemi olmak üzere iki yıldır. Arama dönemi 
sonunda işletme projesi hazırlanarak, işletme ruhsatı talebin-
de bulunulur, akabinde üretime geçilir. İşletme ruhsat süreleri 
genellikle 10 yıldır.

Ruhsat bedeli yıllık olarak belirlenmekte olup; 2020 ve 2021 yılı 
değerleri tabloda verilmiştir (tablo.1).

TABLO.1-II-B GRUBU RUHSAT TUTARLARI*

  2021 2020

ARAMA

MALİ YETERLİLİK (TL) 284,146 260,422

TABAN BEDEL (TL) 2,077 1,904

RUHSAT BEDELİ (TL/ha.) 53.00 49.00

İŞLETME

MALİ YETERLİLİK (TL) 1,136,585 1,041,687

TABAN BEDELİ (TL) 20,766 19,032

RUHSAT BEDELİ (TL/ha.) 508.00 466.00

*: Kayrağın dahil olduğu grup.

2019 yılı II-B grubu madenler için 50 hektara kadar olan işletme 
ruhsatlarında 31.052 TL, 50-100 hektar alana sahip ruhsatlar 
için 38.815 TL’dir. 2019’da arama ruhsat bedeli ise ön arama 
ruhsat bedeli 1.553 TL, genel arama ruhsat bedeli 3.106 TL, de-
tay arama ruhsat bedeli 4.659 TL idi.

Ocak Başı Satış Fiyatı
Kayrak taşı için MAPEG tarafından belirlenen 2018, 2019 ve 
2020 yılları için ocak başı satış fiyatları, üretildikleri il ve ilçe iti-
barı ile tabloda verilmiştir (tablo.2). 

Buna göre, kayrak taşı da II-B grubu içinde yer alan mermerler gibi 
dört farklı kalitede sınıflandırılmakta, dördüncü kalite ürün moloz 
ya da düşük kalite ürün olarak tanımlanmaktadır. Buna göre 2020 
yılı ocak başı satış fiyatları birkaç ekstrem ürün hariç ortalama;

• 1.Kalite için 131,00 TL/ton           
• 2.Kalite için 103,00-109,00 TL/ton 
• 3. Kalite için 73,00-87,00 TL/ton 
• 4. Kalite için 46,00-59,00 TL/ton
olarak belirlenmiştir.
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Bölge bazında kayrak ocak başı satış tutarlarının Bodrum ha-
riç olmak üzere; son üç yılda değişim göstermediği anlaşıl-
maktadır. Tek istisna, Bodrum kayrağı olup, 1. kalitesinin fiyatı 
2018’de 131 TL/ton, 2019’da 144 TL/ton, 2020’de 155 TL/ton 
olarak belirlenmiştir. Diğer kalitedeki ürünler son iki yılda sabit 
kalmıştır.

Ocak başı satış fiyatları, MAPEG tarafından konan bir narh ol-
mayıp, sadece daha düşük fiyatla satılması halinde (faturalan-
ması) devlet hakkına esas olacak fiyatı gös-
termektedir. Satış fiyatı MAPEG tarafından 
belrilenen fiyatın üstünde olduğunda, devlet 
hakkı reel satış fiyatı üzerinden belirlenmek-
tedir.

Türkiye’de Kayrak Üretilen 
Bölgeler
Kayrak taşı için MAPEG tarafından belirlenen ocak başı satış 
fiyatları, üretildikleri il ve ilçe itibarı ile tabloda verilmiştir. 
Buna göre, Türkiye’de 14 ilde kayrak için ocak başı satış fiyatı 
belirlenmiştir. Bu illerin Türkiye’de kayrak ocaklarının olduğu 
yani üretilen il ve ilçeleri gösterdiğini söylemek yanlış olma-
yacaktır. 

Bu listede ilk dikkati çeken husus, kayrak taşı ocaklarının daha 
çok batıda (Kastamonu, Gümüşhane ve Erzurum hariç tutulur-
sa) yoğunlaştığı görülmektedir. Hatay, Mersin, Muğla, Aydın, 
İzmir ve Çanakkale illeri denize kıyısı olan iller, Denizli, Uşak, 
Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya iç ege illeridir. Bu iller, 
inşaat ve park bahçe kültüründe doğal taşların estetik amaçla 
çok fazla kullanıldığı bölgelerdir.

Çanakkale Ayvacık’ta üretilen kayrak en ucuz, Muğla, Kütahya, 
Eskişehir ve Denizli kayraklarının da pahalı kayraklar olduğu 
tablodan görülmektedir.

TABLO.2-MAPEG KAYRAK TAŞI OCAK BAŞI SATIŞ FİYATLARI (TL/ton)

S.NO İL İLÇE
1. KALİTE FİYATI 2. KALİTE FİYATI 3. KALİTE FİYATI 4. KALİTE FİYATI 

(Moloz ve Düşük Kalite)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 AFYONKARAHİSAR Emirdağ, Hocalar 131,00 131,00 131,00 105,00 105,00 105,00 73,00 73,00 73,00 46,00 46,00 46,00

2 AYDIN Karacasu 131,00 131,00 131,00 105,00 105,00 105,00 73,00 73,00 73,00 46,00 46,00 46,00

3 ÇANAKKALE Ayvacık 118,00 118,00 118,00 94,00 94,00 94,00 66,00 66,00 66,00 51,00 51,00 51,00

4 DENİZLİ Bekilli 131,00 131,00 131,00 109,00 109,00 109,00 86,00 86,00 86,00 59,00 59,00 59,00

5 ERZURUM Dumlu 131,00 131,00 131,00 105,00 105,00 105,00 73,00 73,00 73,00 46,00 46,00 46,00

6 ESKİŞEHİR Merkez 131,00 131,00 131,00 109,00 109,00 109,00 86,00 86,00 86,00 59,00 59,00 59,00

7 GÜMÜŞHANE Merkez 131,00 131,00 131,00 103,00 103,00 103,00 71,00 71,00 71,00 45,00 45,00 45,00

8 HATAY Belen 131,00 131,00 131,00 105,00 105,00 105,00 73,00 73,00 73,00 46,00 46,00 46,00

9 İZMİR Aliağa 131,00 131,00 131,00 105,00 105,00 105,00 87,00 87,00 87,00 61,00 61,00 45,00

10 KASTAMONU Hanönü 131,00 131,00 131,00 105,00 105,00 105,00 73,00 73,00 73,00 46,00 46,00 46,00

11 KÜTAHYA Hisarcık, Merkez 131,00 131,00 131,00 109,00 109,00 109,00 86,00 86,00 86,00 45,00 45,00 45,00

12 MERSİN Tarsus 131,00 131,00 131,00 105,00 105,00 105,00 73,00 73,00 73,00 46,00 46,00 46,00

13 MUĞLA Bodrum 131,00 144,00 155,00 109,00 120,00 120,00 86,00 94,00 94,00 45,00 49,00 50,00

14 UŞAK Eşme 131,00 131,00 131,00 105,00 105,00 105,00 73,00 73,00 73,00 37,00 37,00 37,00

Kaynak: MAPEG

Kaynak: MAPEG Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Kayrak Üretimi
Türkiye kayrak üretim değerlerine “kayrak+dekoratif taş+mo-
zaik+diğer” toplamı olarak MAPEG verilerinden ulaşılmaktadır. 
Bunlar MAPEG’e beyan edilen tüvenan üretim değerlerinin 
toplamıdır. Sadece kayrak taşı üretimini vermese de bir fikir 
vermesi açısından tabloda verilmiştir (tablo.3). Buna göre; 
2017’den itibaren üretimin düştüğünü söylemek mümkündür. 
2017’den önce 500 bin tonun altında olmayan bu grup doğal 
taş üretimi, maalesef 200 binli ton seviyeye gerilemiştir. 

TABLO.3-TÜRKİYE KAYRAK ÜRETİM DEĞERLERİ (TON)

  2013 2014 2015 2016 2017 2.018 2019 2020

Kayrak+Dekoratif 
Taş+Mozaik+ve 

diğer

529.708 957.298 793.251 537.570 147.586 232.067 132.267 269.100
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Kayrak İhracatı
Türkiye’nin kayrak ihracatına bakıldığında göze çarpan husus, 
2017’ye kadar miktar olarak ham kayrağın daha fazla ihraca-
at edildiği, gelirin, işlenmiş kayrakta daha fazla olduğudur. 
2018’den itibaren işlenmiş kayrak ihcaatı ham kayrakdan faz-
la olmuş ve gelir de ona göre artış göstermiştir. 2019 yılında 
2.800 ton ham kayrak ihracaatına karşılık (300.000 dolar), 6.900 
tonluk işlenmiş kayrakla 4 milyon dolar gelir elde edilmiştir. 
Bu gelir, 2018 de 5.950 ton işlenmiş kayrak ihracaatı karşılığı 
yapılabilmişti. Bu rakam, mermer ihracaatına göre düşük gö-
rülse de kayrağın iç ticaretteki durumu düşünüldüğünde an-
lamlı gelmektedir. 2020 yılında ham ve işlenmiş kayrak ithalat 
ve ihracaat değerlerinin yaklaşık %10-15 seviyesinde düştüğü 
görülmektedir.

İhracaat yapılan ülkelere bakıldığında ham kayrak ihracaatında 
Almanya’nın açık ara önde olduğu görülmektedir. 2019 yılın-
da 2.808 ton ham kayrağın 1.590 tonu Almanya’ya yapılmıştır. 
Bu %57 oranına karşılık gelmektedir. 2013’ten bu yana kayrak 
ihracatının %50’den fazlası Almanya’ya yapılmaktadır. Bu oran 
2017’de %74’dür. Daha az olsa da Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (120 
ton), Polonya (99 ton), Avustralya (107 ton), Yunanistan (125 
ton) da listede görülmektedir. İşlenmiş ürünlerde mozaik için 

TABLO.4-TÜRKİYE KAYRAK İHRACAATI

 
HAM KAYRAK* İŞLENMİŞ KAYRAK**

TON $ TON $

2014 5,348 637,846 1,792 1,615,868

2015 2,910 372,935 1,450 747,673

2016 3,187 374,144 929 571,559

2017 4,833 519,656 2,534 797,534

2018 4,301 470,451 5,953 3,953,248

2019 2,808 302,068 6,924 3,976,811

2020 2,405 275,702 6,250 3,814,342

Kaynak: TÜİK
*: 2514.0000.0000 Harmonize numaralı Ham Kayağan taşı (arduvaz)

**: 68.02.1000.1000, 6803.0010.0000, 6803 0090.0000 Harmonize numaralı işlenmiş kayağan taş toplamı

Kaynak: TÜİK, MTA 
*: 2514.0000.0000 Harmonize numaralı Ham Kayağan taşı (arduvaz)

**: 68.02.1000.1000, 6803.0010.0000, 6803 0090.0000 Harmonize numaralı işlenmiş kayağan taş toplamı

küplerde Amerika, çatı-duvar için kullanılan-
larda Irak, Suudi Arabistan, diğer kayağan 
taşında Almanya en fazla ihrcaat yapılan ül-
kelerdir. 

Kayrak İthalatı
Doğal taş ihracaatı yapan lider ülkeleden 
biri olmamıza rağmen, azda olsa mermer 
ve kayrak ithalatı yapılmaktadır. 2018 de 
848 ton ham ithalatına karşılık, 4.574 ton 
işlenmiş kayrak ithal edildiği görülmekte-
dir. İç üretimin düştüğü 2019 yılında ise 
ham kayrak ithalatı %50 oranında artmış-
tır (1.277 ton). 2019’daki işlenmiş ithalat 
ise 2.944 ton ile önceki yıla göre 1.500 ton 
daha azdır. Ham ve işlenmiş kayrak ithala-
tında 2020’de 2019 daki seviyeyi korudu-
ğu görülmektedir.

Ham kayrak itahalatında tüm yıllarda tek ülkenin Fransa oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Çünkü 2019’da yapılan toplam 1.276 ton 
ham kayrak ithalatının 1.205 tonu Fransa’dan olmuştur (%94). 
Bu ağırlık 2006 dan beri devam etmektedir. Bu oran 2006’da 
%94, 2012’de %85 olarak gerçekleşmiştir. İşlenmiş ürün ithala-
tındaki durum ise şu şekilde verilebilir. Çatı-duvar kayrağı için 
İspanya ve Hindistan, diğer ürünlerde Hindistan, Çin ve Brezil-
ya önde gelen ülkelerdir. İşlenmiş ürünlerden mozaik için küp-
ler ve diğerlerinde Fransa yine ham kayrakda olduğu gibi en 
fazla ithalat yapılan ülkedir.

TABLO.5-TÜRKİYE KAYRAK İTHALATI

 
HAM KAYRAK* İŞLENMİŞ KAYRAK**

TON $ TON $

2014 434 77,969 5,034 1,939,260

2015 515 81,333 6,426 2,132,419

2016 754 113,007 5,234 1,605,787

2017 1,021 179,389 7,224 2,137,402

2018 848 146,528 4,574 1,891,665

2019 1,277 207,823 2,944 1,128,534

2020 1,357 219,025 3,106 1,377,269

Kaynaklar:

1. IŞIK Veysel, (2019), Kayrak Taşı Adlanması, Jeolojisi ve  Kullanım Alanlarına 

Genel Bakış, Mavi Gezegen Sayı:26, Sayfa:54-63, Ankara.

2. MAPEG Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesi

3. MTA Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü İnternet sitesi

4. TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu İnternet sitesi 

5. YAĞIZ Saffet, (2011), Yapı Malzemesi Olarak Denizli Civarında Çıkartılan 

Kayraktaşlarının Özellikleri, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Der-

gisi, Cilt:17, Sayı:3, Sayfa:157-163, Denizli.
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DOSYA KONUSU: MERMER VE DOĞAL TAŞLAR

İbrahim Alimoğlu, Doğal Taş
Sektörünün Problemlerini ve
Çözüm Önerilerini Paylaştı

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makina-
ları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yöne-
tim Kurulu Başkanı İbrahim Alimoğlu 
ile doğal taş sektörü üzerine bir söy-
leşi gerçekleştirdik. Sektörün son du-
rumu, ihracat verileri ve pandeminin 

sektöre etkilerinin konuşulduğu söyleşimizde Alimoğlu, Ma-
dencilik Türkiye Dergimize sektörün gelişimi adına düşünce-
lerini aktardı. 

Ülkemizde mermer sektörünün güncel durumu-
nu değerlendirebilir misiniz? Sektörün ülke eko-
nomisine katkıları ne boyutta? Üretim ve ihracat-
ta güncel bilgiler nedir?
90’lı yıllarda dünyada üretilen 46,5 milyon ton doğal taşın 
sadece 900 bin tonu ülkemizde üretiliyordu. Bugüne ba-
kıldığında doğaltaş üretimimizin yıllık ortalaması, 15-16 
milyon tonu karbonatlı olmak üzere 17-18 milyon ton ci-
varında. Elbette dünya üretimi de arttı ancak geçmişte 11. 
sırada iken uzun zamandır üçüncü, dördüncü sıralardayız. 
Genel anlamda bakarsak, dünya mermer/doğal taş üretimi-
nin yaklaşık %90’ını ilk on ülke gerçekleştiriyor. Ülkemiz Çin 

ve Hindistan’dan sonra üçüncü olmak üzere İtalya, Brezilya 
ve İspanya ile çekişiyor. Kurumsal yapıya sahip firma sayımı-
zın artması, dünya pazarını tanımamız ve gelişen teknolo-
jiyi takip etmemiz gibi etkenler sektörümüzün ilerlemesini 
sağladı. 2000 civarında işletme izinli ruhsat var, Afyon’da 
450’nin üzerinde, Muğla, Denizli, Burdur’da 100’ün üzerinde 
mermer fabrikası var, diğer illerimizde dâhil ülkemizde irili 
ufaklı 2500 civarında mermer fabrikasının faaliyette olduğu-
nu söyleyebiliriz. 

Yıllık toplam maden ihracatımızın yüzde 45-50’si mermer-do-
ğaltaş sektörüne ait biliyorsunuz. 2012 yılından bu yana yıllık 
ihracat ortalamamız 2 milyar USD dolayında, hemen hemen 
yüzde 50 blok yüzde 50 işlenmiş olarak düşünebiliriz. Fakat 
salgın döneminde blok ve işlenmiş ihracat oranlarımızda 
değişiklik yaşadık, blok ihracatımız 678 milyon USD, işlenmiş 
ihracatımız 1,05 milyar USD olarak gerçekleşti. Ağustos 2021 
itibarıyla blok ihracatımız 555 milyon iken işlenmiş ihracatımız 
818 milyon USD’dir. Yani oran yüzde 40’a yüzde 60 olarak ger-
çekleşti. 

Öte yandan bilindiği üzere mermer sektörü ithal girdisi en az 
olan iş kolları arasındadır.

Son dönemde ruhsat izinleri ve orman 
bedelleri gibi konularda yasal değişik-
likler gündemde. Mermer üreticileri-
nin bu konuda çalışmaları olduğunu 
biliyoruz. Bilgi verebilir misiniz?
Maden işletmecilerinin orman izin talebi ile 
başlatılan izin süreci, 2008 yılından itibaren her 
geçen gün gerek bürokratik işlem adımlarının 
artırılması gerekse zamansal olarak sürecin uza-
ması nedeniyle öngörülemez hale geldi. Sektör 
olarak hazırladığımız raporları Bakan Yardımcı-
mıza, Genel Müdürümüze sunuyoruz. Konuyla 
ilgili mümkün olabildiğince sık ziyaretler gerçek-
leştiriyoruz. 

Hazırladığımız raporlarla ilgili kısaca bilgi ver-
mek isterim:

Orman izin taleplerinin çeşitli gerekçeler-
le reddedilmesi: Madencilik faaliyetlerinin 
orman sayılan alanlarda kalması halinde  İbrahim Alimoğluİbrahim Alimoğlu
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3213 sayılı Maden Kanunu’nun 7.maddesi ve Orman Ka-
nunu’nun 16.maddesi kapsamında işletme, altyapı tesis ve 
tesis izinleri verilmektedir. 

Söz konusu bu izin talepleri, Orman Kanunu’nun 16’ncı 
Maddesinin Uygulama Yönetmeliği’nde düzenlenen hü-
kümlere göre yapılmakta ve İdare tarafından da yine aynı 
yönetmelik kapsamında değerlendirilerek sonuçlandırıl-
maktadır. 

Ancak son 1 yıllık dönemde temdit, izin genişletme, yeni izin 
talebi şeklinde yapılan müracaatlar, mevzuatta bu yönde bir 
hüküm bulunmamasına rağmen; 

a. “Yerleşim yerlerine, karayoluna, tarım alanlarına yakın olma-
sı ile bu alanların ön görünümünde kalması”
b. "Civarında maden sahası/ocak bulunmaması" 
c. "Ruhsat sahası için verilecek ilk izin olması" 
ç. “Bulunmaz, değerli maden değil”
d. "Kamu yararı yoktur"

Ve benzeri gerekçelerle reddedilmektedir. Bu durum, mev-
cut işletmelerin üretimlerinin durmasına ve hatta kapanma-
sına yol açmakta ayrıca yeni işletmelerin açılmasını engel-
lemektedir. Bunların sonucunda da istihdam ve ihracatın 
azalmasına, ithalatın artmasına, yerli sanayinin hammadde 
ihtiyacının yerli kaynaklardan karşılanamamasına, Milli Ener-
ji ve Maden Politikası’ndaki hedeflerden uzaklaşılmasına ne-
den olabilecektir. 

Sektörün beklentisi: Orman izin taleplerinin Maden Kanunu ve 
Orman Kanunu’ndaki hükümlere uygun olarak değerlendiril-
mesi ve izinlerin verilmesi.

Arazi izin bedellerindeki yüksek artışlar: Ülkemizde orman 
arazi izin bedelleri (AİB) 2014 yılından bu yana enflasyonun çok 
üzerinde uluslararası rekabet gücümüzü etkileyecek oranlarda 
artırılmıştır. Bugün ülkemizdeki orman izin bedelleri dünya ül-
kelerinden en az 1000 kat yüksektir.

Sektörün beklentisi: Arazi izin bedeli hesaplamasında kulla-
nılan il katsayısının kaldırılması ya da yarıya indirilmesi, yıllık 
arazi izin bedeli artışlarının BAK oranına göre değil, enflasyon 
oranında artırılması, 7061 sayılı Kanun ile (değişik 3213 sayılı 
Maden Kanunu) arazi izin bedellerine getirilen %50 indirimin 
haksız rekabete neden olmasından dolayı, bu indirimin tüm 
işletme izinlerine uygulanması.

Orman izin süreçleri: Orman sayılan alanlar için yapılan izin 
müracaatlarının neticelenmesi 1 yılı aşkın sürmektedir. İzin sü-
reçlerinin bu denli uzaması ve izinlerin bu kadar gecikmesi ise 
madenciliği ve yatırımı öngörülemez hale getirmekte, pazar 
taahhütleri yerine getirilememekte, uluslararası piyasalarda 
güvenilirlik yitirilmekte, mermer – doğaltaş özelinde, moda 
olan taşlar zamanında dünya piyasasına sunulamamaktadır. 

Sektörün beklentisi: Yeni izin talepleri de dâhil olmak üzere, 
tüm izin taleplerinin 2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel-
gesi’ne uygun biçimde taşra teşkilatının yetkilendirilmesi yo-
luyla verilmesi, 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin 
uygulamasına hız verilmesi, orman izin taleplerinin sonuçlan-
dırılmasına ilişkin sürelerin idare tarafından duyurulması ve 
işlemlerin bu süreye uygun yürütülmesi ve müracaat edenler 
tarafından elektronik ortamda izlenebilir olması.

Bunların yanı sıra, Orman Yönetmelik taslağı üzerinde yaptığı-
mız çalışmayı da Sayın Bakan Yardımcımıza takdim ettik. 

Yönetmelik Taslağındaki;

• Orman İdaresinin gerek görülmesi halinde Yönetmelikte yer 
alan kurumların haricindeki kurumlardan da görüş isteyebilmesi,
• Maden Kanunu’nda alınmış izinlerin temdit dahil ruhsat hu-
kuku yürüdüğü sürece geçerli olduğunun belirtilmesine rağ-
men orman temditlerinin Bakanlığın uygun bulması şartına 
bağlanması,
• Madencilik faaliyeti ile rehabilitasyon projesi/kademeli ka-
patma planı ve taahhütlere aykırı olarak amacı dışında kulla-
nılması halinde herhangi bir uyarı yapılmaksızın verilen orman 
izinlerinin iptal edilmesi,
• Madencilik faaliyetleri için verilen orman izinlerinin toplamı 
ve il orman varlığı dikkate alınarak o ilde madencilik faaliyet-
lerine izin verilip verilmemesinin ve/veya hangi madencilik 
faaliyetlerine izin verileceğinin değerlendirme komisyonunca 
belirlenmesi,
• Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından 
henüz planı yapılmamış veya planlama süreci devam eden ko-
runan alanlarda madenciliğe izin verilmemesi, 
• Milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiat koruma alanı, 
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yaban hayatı geliştirme sahası ve sulak alan ilan edilen sa-
halar ile bu alanların öngörünümünde (onlarca km olabilir) 
kalan ormanlık alanlarda madenciliğe izin verilmemesi,
• Tarım arazilerine ve balık yetiştiriciliği yapılan alan ile tesisle-
re en az 1 km mesafede kalan orman alanlarında madenciliğe 
izin verilmemesi,

Ve benzeri gibi bir çok hükmün Yönetmelik haline gelmesi du-
rumunda, ülkemizde madencilik faaliyetlerini yapılamaz hale 
getireceğini Sayın Bakan Yardımcımıza arz ettik.

Covid-19 nedeni ile birçok ülkenin ürün tedarikin-
deki davranışları değişiklik gösterdi. Mermer sek-
törü bu davranış değişiklerinden nasıl etkilendi?
Covid-19 salgını nedeniyle, tüm sektörlerde olduğu gibi mer-
mer-doğal taş sektörü için de özellikle yılın ilk 6 ayı oldukça zor-
lu geçti. Gerek yurtiçi gerekse yurtdışı taleplerde büyük oranda 
azalma meydana geldi. İşletmelerimizin bir kısmı faaliyetlerine 
ara vermek zorunda kaldı. Bir kısmı ise yarı kapasiteli tek vardi-
yalı sistem ile üretime devam etti. Normalleşme süreci ile birlikte 
işletmelerimiz üretime kaldıkları yerden devam etmeye başladı. 
Elbette bunun etkisini piyasalarda hemen hissedemedik. 2020 
Haziran ayından itibaren sektörümüzde bir toparlanma, bir ha-
reketlenme yaşanmış olsa da ihracat değerlerimizde düşüşler 
yaşandı. 2020 yılında blok ihracatımız bir önceki yıla kıyasla yüz-
de 22,5 azaldı. Buna karşılık işlenmiş ihracatımız yüzde 7,3 arttı. 
Salgın döneminde Çin Halk Cumhuriyeti’nin tavrı bu oran ve 
değişimlerde etken oldu. Zira Çin’e gönderdiğimiz bloklarda bir 
önceki yıla kıyasla yüzde 22,2 oranında bir düşüş yaşandı. Öte 
yandan işlenmiş ürün ihracatımızın ilk sırasında yer alan Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde değerde yüzde 13,7 bir artış yaşadık.

Mermer üretiminde önemli unsurlardan birisi de 
katma değerli ürün ihraç etmek olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu konuda ülkemizin durumunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz?
Ülkemiz karbonat kökenli mermer doğal taşlarda zengin renk 
ve desen çeşitliliğine sahip biliyorsunuz. Üreticilerimizin çoğu 
mermer fabrikasına da sahip ve makine ekipman açısından 
güncel teknolojileri kullanıyoruz. Kişisel girişimlerimiz, ihracat-
çı birliklerimiz, fuarımız sayesinde dünya pazarını iyi tanıdığı-
mızı da söyleyebilirim. Mermer sektöründe önde olan ülkelere 
baktığınızda çoğunlukla aile işletmeleri olduğunu görürüz. 
Durum bizim ülkemizde de aynı, şimdilerde üçüncü, dördüncü 
kuşak temsilcilerimizin olduğu işletmeler var. Doğası gereği de 
teknolojiyi yakından takip ediyorlar ve farklı dünya görüşüne 
sahipler. Birçok firmamız artık proje bağlantıları yapıyor. Pa-
zarda söz sahibi olabilmemiz için maliyetlerimizi düşürmemiz 
gerekiyor, bunun için de teşviklere ihtiyacımız var açıkçası.

Bir süredir dünya gündeminde yer alan Avrupa Bir-
liği’nin “Yeşil Anlaşma” girişiminin mermer maden-
ciliği üzerine etkisi olacağını düşünüyor musunuz?
Konu hepimiz için şu an çok yeni, elbette ön çalışmalarımızı ya-
pıyoruz. Yakın zamanda daha detay çalışmalarımız, üyelerimiz-

le görüşmelerimiz olacak. Güneş enerjisi kullanmaya başlayan 
firmalarımız var, ağaçlandırma yapan firmalarımız var, karbon 
ayak izini minimize etmek için bizler de gereken çalışmaları-
mızı yapacağız. Mermer üretiminde hemen hemen hiçbir kim-
yasal kullanılmıyor olmasının bizim sektörümüzü bir sıfır öne 
geçireceğini düşünüyorum.

Mermer sektörünün yerlilik oranı hakkında bil-
gi verebilir misiniz? Kullanılan makine-ekipman 
gibi konular genelinde dışa bağımlı olduğumuz 
bir durum var mı?
Başta da söylediğim gibi, ithal girdisi en az olan sektörlerin 
başlarında geliyoruz. Biz mermer üretiminde ilerledikçe mer-
mer makinası üreten firmalarımız da arttı, ihracat yapar hale 
geldi. 

Dünyada doğaltaş sektörü için üretilen yaklaşık 6 milyar USD/
yıl makine ve yedek parçanın yaklaşık %70 kadarını GTİP 8464 
grubuna giren makineler, %30 kadarını da GTİP 8464 dışında 
kalan iş makineleri, fırınlı hatlar, vinçler, kaldırma – aktarma 
makineleri, robotlar, arıtma sistemleri, filter presler gibi maki-
neler oluşturuyor.

2016 – 2020 yılları ortalama verilerine bakıldığında Türkiye’de 
doğaltaş sektörü için 200 milyon USD değerinde makine ve 
yedek parça üretilmiş, bunun 25 milyon USD’lik kısmı ihraç 
edilmiş, geri kalan 175 milyon USD’lik kısım iç pazara satılmış 
yani biz mermer üreticilerine satılmış. İthal makinalar da kulla-
nıyoruz elbette, ihtiyacımız olan makinalar. 

Sizin de eklemek istedikleriniz varsa belirtebilirsiniz.
Dünyanın en eski sektörlerinden biri olan, Anadolu’muzun 
önemli zenginlik kaynağı mermerlerimizi çevreye duyarlı şekil-
de üreterek ekonomiye kazandırmak, istihdamı artırmak, kay-
naklarımızı günümüz koşullarının yanı sıra gelecek nesillere de 
aktarmak öncelikli hedeflerimiz arasında. Taş cenneti ülkemiz-
de taşı kullanılır hale getirmekse en büyük hayalimiz. 

Mevzuat ile ilgili gerek bakanlıklarla görüşmelerimiz gerekse 
sektör STK’ları ile birlikte yapılan çalışmalarımız devam edi-
yor. TÜMMER olarak yaşanan sorunlarımızı, taleplerimizi her 
ortamda dile getiriyoruz. Sektörden alınan vergi, izin bedeli, 
devlet hakkının artırılması yerine getirilecek teşviklerle yatırım, 
üretim ve istihdamı artıracak düzenlemelerin yapılmasının, 
izin süreçlerinde yaşadığımız gecikmelerin bir an önce çözüme 
kavuşturulmasını umuyoruz.
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İMİB Başkanı Aydın Dinçer 
Doğal Taş Sektörünün Son 
Durumunu Değerlendirdi

İTİM Maden Sektör Kurulu Baş-
kanı ve İMİB Yönetim Kurulu 
Başkanı Aydın Dinçer ile doğal 
taş sektörü üzerine bir söyleşi 

gerçekleştirdik. Sektörün son durumu, ihracat verileri, pandemi 
etkileri ve birçok konunun konuşulduğu söyleşimizde Dinçer, son 
dönemde gündeme gelen yüksek navlun fiyatları üzerine de ger-
çekleştirdikleri görüşmelerden ve yapılan çalışmalardan söz etti.

Ülkemizde mermer sektörünün güncel durumu-
nu değerlendirebilir misiniz? Sektörün ülke eko-
nomisine katkıları ne boyutta? Üretim ve ihracat-
ta güncel bilgiler nedir?
Uzun ömürlülüğü ve çok farklı formlara sahip olması saye-
sinde tarih boyunca tercih edilen mermer, günümüzde bir-
çok farklı sektörün temelini oluşturuyor. Dünyanın en zengin 
mermer yataklarının bulunduğu Alp-Himalaya kuşağında yer 
alan Türkiye’de, dünya mermer rezervlerinin büyük bir kısmı 
bulunuyor. Günümüzde Türk doğal taş makine üreticilerinin 
geliştirdiği yeni nesil teknolojiler sayesinde artık doğal taşlar-
dan istenilen formlar daha kolay elde edilebiliyor. Yeni nesil 
teknolojilerin gelişmesi ve üretim modellerinin güncellenmesi 
ürünlerimize değer katıyor.

2021 yılı 8 aylık döneme baktığımızda; 3,8 milyar dolarlık ma-
den ihracatımızın %36’sını doğal taş ihracatı oluşturdu. Bu 
dönemde, 1,37 milyar dolar olan toplam doğal taş ihracatı-
mızda 2020 yılının aynı dönemine oranla %31,98 artış yaşan-
dı. Pandemi öncesi dönem ile karşılaştırdığımızda ise 2021 
yılı 8 aylık dönemde gerçekleştirilen doğal taş ihracatımızda 
2019 yılının aynı dönemine oranla %14 artış yaşandığını söy-
leyebiliriz. 

Doğal taşlarımızı işlenmiş ve blok olarak iki ana kategori içeri-
sinde ihraç ediyoruz. İşlenmiş doğal taş grubunda lider pazarı-
mız olan ABD, blok doğal taş grubu ihracatımızda ise lider ülke 
olarak Çin öne çıkıyor. 

8 aylık dönemde, doğal taş ihracatımızın %32’sini Çin’e ger-
çekleştirdik. Doğal taş ihracatımızda lider pazarımız olan 
Çin’e yaptığımız 443,3 milyon dolarlık doğal taş ihracatımızın 
%99,7’sini blok mermer-traverten ihracatı oluşturdu. 

Doğal taş ihracatımızın %22’sini ise ABD’ye gerçekleştirdik. 
ABD’ye yaptığımız 301,5 milyon dolarlık doğal taş ihracatımı-
zın %60’ını işlenmiş mermer, %35’ini ise işlenmiş traverten ih-
racatı oluşturdu. 

Doğal taşta en büyük pazarımız olan Çin’de pazar payımız %49. 
Hindistan’ın blok mermer/traverten ithalatında ilk sıradayız ve 
payımız %52. ABD’nin işlenmiş mermer traverten ihracatında 
%27’lik pay ile ilk sıradayız. 

Çin’e mal ihracatı yapabilmek bir fırsat ama blok doğal taş 
pazarında Çin’in yerini başka ülke dolduramadığından tek ül-
keye bağlı kalmak bir tehdit olmaktadır. Bunun için tüm ürün 
gruplarımız adına yeni pazar arayışlarımız ve mevcut pazar-
larda pazar payımızı arttırmaya yönelik çalışmalarımız devam 
ediyor. 

Doğal taş ihracatımızda %8, işlenmiş doğal taş ihracatı-
mızda ise %17 ile ciddi bir paya sahip olan Suudi Arabistan 
pazarındaki etkinliğimiz, boykot olayları sonrasında durdu. 
Geçtiğimiz yıllarda doğal taş ihracatımızda 3.sırada bulu-
nan Suudi Arabistan’a yaptığımız doğal taş ihracatımız 2020 
yılında pandemi döneminde bile %11,08 artış göstermişti. 
Sorunun çözüme kavuşmaması ve iki ülke arasındaki diya-
loğun çözümü getirmemesi halinde yıllık 140 milyon dolar 
doğal taş ihracatımızı bu sebeple gerçekleştirilememesi söz 
konusu.

TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve 
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın DinçerİMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer

DOSYA KONUSU: MERMER VE DOĞAL TAŞLAR
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Son dönemde ruhsat izinleri ve orman bedelle-
ri gibi konularda yasal değişiklikler gündemde. 
Mermer üreticilerinin bu konuda çalışmaları ol-
duğunu biliyoruz. Bilgi verebilir misiniz? 
Akaryakıt maliyetleri, izin bedelleri ve arazi tahsis oranlarının 
yüksek olması gibi hususlar maliyet kalemlerini artıran etken-
lerin başında geliyor. Özellikle orman ve arazi kullanım izinle-
rinde hızlı aksiyon almak gerekiyor. Orman alanlarında uzun 
yıllar maden aranabilecek ve sonrasında rehabilite edilerek 
tekrar doğaya ve ekonomiye kazandırılabilecek potansiyel var. 
Büyük bir alan kullanmadan ekonomi ve sanayiye önemli kat-
kılar sunan bir sektörüz. Ürettiğimiz ürünleri kısa bir süre dahi 
sanayiye tedarik etmezsek Türkiye sanayisi durma noktasına 
gelir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı son dönemde bu alan-
da ciddi adımlar atıyor ancak orman izinleri sürecinde sektörde 
tıkanıklıklar yaşanıyor. 

Orman izin taleplerinin mevzuatta yer almayan gerekçelerle 
reddedilmesi, Orman Kanunu Uygulama Yönetmeliği Tas-
lağı’nın madencilik faaliyetlerini yapılamaz hale getirecek 
maddeler içermesi, arazi izin bedellerindeki yüksek artışlar ne-
deniyle bedellerin ödenemez hale gelmesi ve orman izin sü-
reçlerinin öngörülemez olması sektörümüzü ve sektörümüze 
yönelik yatırımları ciddi olarak etkilemektedir. Bu sorunları çö-
züm önerilerimiz ile birlikte yetkili mercilere ilettik. Talebimiz, 
Orman Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde ilgili maddelerin 
madencilik faaliyetlerini sekteye uğratmayacak biçimde dü-
zenlenmesi, orman izin taleplerinin Maden Kanunu ve Orman 
Kanunu’ndaki hükümlere uygun olarak değerlendirilmesi ve 
izinlerin verilmesidir. 

Arazi izin bedellerindeki yüksek artışlar sebebiyle bedellerin 
ödenemez hale gelmesi sorununa yönelik çözüm önerilerimiz 
ise arazi izin bedeli hesaplamasında kullanılan il katsayısının 
kaldırılması ya da yarıya indirilmesi, yıllık arazi izin bedeli artış-
larının BAK oranına göre değil, enflasyon oranında artırılması,  
7061 sayılı Kanun ile (değişik 3213 sayılı Maden Kanunu) arazi 
izin bedellerine getirilen %50 indirimin haksız rekabete neden 
olmasından dolayı, bu indirimin tüm işletme izinlerine uygu-
lanması  yönündedir. 

Orman izin süreçlerinin öngörülemez olmasına yönelik yetkili 
mercilere sunduğumuz çözüm önerilerimiz ise şu şekilde;

Yeni izin talepleri de dâhil olmak üzere, tüm izin taleplerinin 
2018/13 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ne uygun biçimde 
taşra teşkilatının yetkilendirilmesi yoluyla verilmesi, 2018/8 
sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin uygulamasına hız ve-
rilmesi, Orman izin taleplerinin sonuçlandırılmasına ilişkin sü-
relerin idare tarafından duyurulması ve işlemlerin bu süreye 
uygun yürütülmesi ve müracaat edenler tarafından elektronik 
ortamda izlenebilir olması.

Ürünlerimiz ekonomiye ne kadar hızlı entegre olursa ihraca-
tımız da aynı paralelde artacaktır. İMİB olarak bu doğrultuda 

sektörümüzün sorunlarını yetkili mercilere iletiyor, firmaları-
mızın sürdürülebilir büyümesi ve ihracat faaliyetlerinin artma-
sı için yakın temasta bulunuyoruz. 

Covid-19 nedeni ile birçok ülkenin ürün teda-
rikindeki davranışları değişiklik gösterdi. Mer-
mer sektörü bu davranış değişiklerinden nasıl 
etkilendi? 
Son yıllarda, özellikle de pandemi döneminde dünya gene-
linde doğal ve sağlıklı ürün kullanımı yaygınlaşmaya başladı. 
Bu durum doğal taşlara olan da ilgiyi artırıyor. Günümüzde 
karbon salınımı ve çevresel sürdürülebilirlik, tüm ülkelerin 
üzerinde yoğun çalıştığı konular olarak öne çıkıyor. Yapılan 
bilimsel çalışmalar doğrultusunda karbon salınımı en düşük 
olan zemin kaplama ürününün doğal taş olduğu tespit edil-
di. Çünkü doğal taş, milyonlarca yıl önce oluşmuş bir ürün 
ve oluşumunda herhangi bir enerji harcanmıyor. Dolayısıyla 
karbon salınımının gündemde olduğu bu süreçte en verimli 
kullanılabilecek ürünlerden başında yine doğal taş geliyor. 
Doğaya ve insan sağlığına zarar verebilecek yapay malze-
melerin yerine daha sağlıklı olmasıyla öne çıkan doğal taşlar, 
çevresel sürdürülebilirlik açısından da önem teşkil ediyor. 
Doğal taşlar, adından da anlaşılacağı üzere doğadan elde 
edildiği ve koruyucular dışında gövdesinde sentetik malze-
meler bulunmadığı için gelecekte de sıkça kullanılmaya de-
vam edecek.

Covid-19 nedeni ile navlun fiyatlarının artması, 
konteyner tedariki gibi lojistik sorunlar gündeme 
gelmiş ve mermer üreticileri dahilinde tüm ma-
dencilik sektörü bu konuda sıkıntı yaşamıştı. Siz 
ne derece etkilendiniz? Çözümü noktasında yapı-
lanlar hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Uluslararası deniz taşımacılığında konteyner bulmak zorla-
şınca navlun fiyatları yükselişe geçti. Bu durum küresel bir 
sorun olarak görülse de Türkiye’de navlun bedellerinde ya-
şanan artış yüzde 300’lere kadar ulaşıyor. Pandemi dolayı-
sıyla ekonomide ve üretimde yaşanan daralmanın yarattığı 
sorunlarla uğraşan üreticimiz ve ihracatçımız, bir de böyle 
bir sorun ile baş etmeye çalışıyor. Daha çok ve katma de-
ğeri yüksek ürün üretimi yaparak ülkesine daha fazla döviz 
taşımak isteyen ihracatçımızın yaşadığı bu ek maliyetler ih-
racatçı birlikleri ve dernekler tarafından Ticaret Bakanlığı’na, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı’na taşındı. 

Pandemi öncesi süreçte 2019’da Çin Halk Cumhuriyeti’ne 
yapılan yüklemelerde 20’lik konteyner fiyatları 350-450 USD 
bandında iken, 2021 yılında bu rakam 1.900 USD’ye ulaştı. 
Amerika’ya yapılan doğal taş yüklemelerinde ise 2020 Ara-
lık’ta navlun bedeli yaklaşık 1.600 USD iken, yılın ikinci yarı-
sında 6.500 USD’ye yükseldi. Söz konusu artışlar sebebiyle 
firmalarımızın sorunlarını bertaraf edebilmek adına alternatif 
çözümler üzerinde değerlendirmelerde bulunduk ve kuru 
yük gemileri ile taşımacılık için fiyatlar aldık ancak benzer  
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durumda ton başına 20-25 USD olan fiyatların 80 USD’ye ka-
dar çıktığını gözlemledik. İMİB olarak biz de maden ihracatçısı 
firmalara katkı sağlamak için geçtiğimiz günlerde Ticaret Ba-
kanı Dr. Mehmet Muş’a bir ziyaret gerçekleştirdik. Sektörün 
son dönemde yaşadığı sorunları Bakanımıza aktardık. Görüş-
memizde navlun fiyatlarındaki anormal artışlar, yüksek liman 
masrafları, konteyner hasarları ve konteynerleri sağlayan 
line’ların keyfi uygulamaları ile payload aşımları sorunlarını 
detaylıca ele aldık. 

Yüksek liman masraflarına yönelik forwarder’lara yönelik 
düzenlemeler yapılması ve forwarder’ların denetim altında 
tutulması gerektiğini düşüyoruz, bu sayede liman masraf-
larının düşürülmesiyle birlikte ihracatçı firmalarımız lehine 
maliyet avantajı sağlanmış olacaktır. Konu sadece sektörü-
müzü değil, tüm ihracatçı firmalarımızı ilgilendiren bir hu-
sustur.

Bazı aktarma limanlarında firmalarımızın gönderdiği blok 
mermer konteynerlerinde hasar olduğu gerekçesiyle taşı-
yıcı firmalar tarafından survey talep edilmekte, zarar gören 
konteynerin değiştirilmesi yerine tüm yükün durdurularak 
aktarma limanından gönderilerinin yoluna devam edilmesi-
ne müsaade edilmemektedir. Survey yapılacağı söylenerek 
firmalarımızın malları bazen 1-2 ayı bulan sürelerde limanda 
bekletilmekte, yaşanan gecikmeden dolayı müşterilerimizin 
zarar görmeleri ve firmalarımıza olan güvenlerini kaybet-
meleri sonucu sonraki siparişlerini de iptal etmektedirler. 
Ayrıca firmalarımız bekleme ve tarafımıza yansıtılmak iste-
nen hasar bedelinden ötürü fahiş ceza bedelleri ödemek 
zorunda bırakılmaktadırlar. Konteyner yaşları 8-30 yaşında 
olup yıllık teste tabi tutulmamaktadır. Konteynerlerin alt 
kısmında önceden kaynak işlemi uygulandığı ve boyandığı 
açıkça görülmekle birlikte, yükleme anında konteynerlerin 
altı gözükmediği için bu kusurun farkına varılması müm-
kün olmamaktadır. Ancak bunlar heavy duty konteynerdir 
ve normal şartlarda 5, maksimum 8 yıl arası konteynerler 
kullanılmalıdır, sorunun ana sebebi konteynerlerin muka-
vemet eksikliğidir. Kullanım ömrünü tamamlamış, kaynak 
yapılmış konteynerleri kasten dolaşıma sokarak konteyner-
leri firmalarımız üzerinden yeniletmeye kalkıyorlar. Bu tarz 
kaynak işlemi görmüş konteynerler ağır yük taşımacılığına 
verilmemelidir. Eskimiş kaynaklı konteynerler hasar görünce 
firmalarımız sorumlu tutuluyor.

Konu hakkında, defaatle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na 
yazı yazılmış olmasına rağmen sorun hala çözüme kavuş-
mamıştır.

Payload aşımları durumu değerlendirdiğimizde ise durum şu 
şekildedir; bir konteyner, üzerinde bulunması zorunlu emni-
yet onay plakasında belirtilen azami taşıma kapasite değerini 
(payload) aşacak şekilde yüklenememekte ve payload değe-
rini aşmış şekilde yüklenen dolu konteyner gemiye yüklen-
memektedir. Eğer konteynerde payload aşımı tespit edilirse, 

yük ilgilisine haber verilerek liman personeli gözetiminde 
yük ilgilisi konteyneri açarak payload sınır aralığında kala-
cak şekilde konteyner içinden boşaltım yapılarak, konteyner 
tekrar kapatılıp mühürlenmekte ve son ağırlık kontrolü yapıl-
maktadır.

Liman işletmeleri, konteynerlerin “payload” aşımlarında, yal-
nızca 10-20 kiloluk aşımlarda bile 6.000 –10.000 TL’lik para 
cezaları uygulamaktadır. Özellikle doğal taş yüklemelerinde 
yüksek tonajlı bloklarda bu türden ağırlığı fazla olan malzeme-
lerde ufak farklar oluşabilmekte, hassas hesaplamalar yapıla-
mamaktadır. Beyanname kapatmalarda tolere edilebilen +/-
5%fark gibi, firmalarımızın fahiş cezalara maruz kalmamaları 
için payload aşımlarında da %3 -5 oranında bir tolere uygulan-
ması gerekmektedir.

Mermer üretiminde önemli unsurlardan birisi de 
katma değerli ürün ihraç etmek olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu konuda ülkemizin durumunu nasıl de-
ğerlendiriyorsunuz? 
Yukarıda da değindiğim üzere doğal taş açısından zengin 
rezervlere sahibiz. Bu sayede ürünlerimiz küresel çapta 
prestijli projelerde tercih ediliyor. Sektörümüz, zengin 
ve güçlü rezervleri doğru şekilde çıkarıp hem yurt içinde 
hem de yurt dışında birçok stratejik sektörün hizmetine 
sunuyor. Yerli ve milli bir sektör olmamız nedeniyle ürün 
tedarikinde dışa bağımlı bir durum da söz konusu olmuyor. 
Hedefimiz her zaman dünya sıralamasında ilk sırada yer 
almak. Bunun için de hem dijital ortamlarda hem de fiziki 
anlamda tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyor, katıldığımız 
fuarlarla stratejik iş birliklerine imza atmayı hedefliyoruz. 
Sürdürülebilir bir üretim zeminine kavuştuğumuz takdirde 
ekonomimize ve sanayimize daha fazla değer sağlayacağı-
mıza şüphe yok. 

Bir süredir dünya gündeminde yer alan Avrupa 
Birliği’nin “Yeşil Anlaşma” girişiminin mermer 
madenciliği üzerine etkisi olacağını düşünüyor 
musunuz? 
Az önce belirttiğim gibi mermerlerimiz doğa dostu olmasıyla 
dikkat çekiyor. Bu noktada üniversite-sanayi iş birliğini her 
zaman ön plana çıkararak farklı mühendislik dallarını doğal 
taş üretimlerinde kullanmak ve sonrasında bu sahaları reha-
bilite etmek çok önemli. Önümüzdeki dönemde “Yeşil Mu-
tabakat” çerçevesinde sanayilerimizin dönüşümlerini sağ-
layarak sürdürülebilir bir dünyayı hep birlikte ilerletmeliyiz. 
Biz İMİB olarak çevre dostu mermer üretiminin mümkün ol-
duğunu her fırsatta dile getiriyoruz. Üretim sahalarının terk 
edildikten sonra rehabilite edildiğini, doğaya hiçbir şekilde 
kalıcı zarar verilmediğini, bunun sahalarda yetişen orman-
lardan zeytinliklerden ve diğer ürünlerden anlaşıldığını ka-
muoyuna anlatıyoruz. Adımları eksiksiz attığımız takdirde, 
kamunun ve sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle çevre-
sel sürdürülebilirlik konusunda yoğun çaba gösterdiğimizi 
ortaya koymuş oluruz.

96



https://www.esit.com.tr/tr


www.madencilikturk iye.com
15 Ekim 2021

Adlamanın Öncülü: Jeolojik Çeşitlilik ve 
Jeolojik Miras 
Yerküredeki jeoloji, toprak, su, hava ve tüm canlı nesneleri 
kapsayan doğal varlıklar birikimi/stoğu doğal sermaye olarak 
tanımlanmıştır1. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu’nda Tabiat Varlıkları adıyla jeolojik devirlerle tarih ön-
cesi ve tarihi devirlere ait olup ender bulunmaları veya özel-
likleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli olan yer 
üstünde, yer altında veya su altında bulunan değerler olarak 
tanımlanmıştır. 

Doğal sermayenin canlı olmayan bileşeni jeolojik çeşitlilik 
(jeo-çeşitlilik), buradaki “jeoloji” sözcüğü en geniş anlamında 
kullanılarak yerkürenin tamamını ya da bir parçasını oluştu-
ran çeşitli malzemeler, biçimler ve süreçlerdir. Jeolojik çeşitli-
lik, ekosistemin üzerinde kurulduğu temel altlık olduğundan 
biyolojik çeşitlilikle doğrudan bağlantılıdır2. Gelecek nesillere 
miras bırakacağımızdan korumamız gereken çevresel/doğal 
ve kültürel değerler kadar jeo-çeşitlilik de bu anlamda önem 
taşır. Bu tanımlamalar, jeo-çeşitliliği oluşturan malzemelere 
hiç dokunulmayacak anlamına gelmemektedir. İnsanlar in-
şaat, enerji, sanayi hammaddeleri olarak jeo-çeşitliliği oluş-
turan malzemelerden yararlanırlar. Jeo-çeşitliliğin bu unsur-
ları, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne (2015-Ajanda 
2030) ulaşmada esas olan doğal kaynaklar arasında bulunur3. 
Jeo-çeşitlilik aynı zamanda, planlama bakış açısıyla, doğa 
korumayı sürdürülebilir arazi yönetimiyle bütünleştirmeye 
yardımcı olur4.

A. Vedat Oygür
Dr. Jeoloji Müh.

DEĞERLENDIRME

Madencilik Mirası ve Maden Turizmi

Doğanın çeşitliliği

Bilim, eğitim, kültür ya da estetik bakımından önemli görülen 
jeo-çeşitlilik unsurlarıysa Jeolojik Mirası (jeo-miras) oluşturur5.  
Bunlar, bilim insanları için yerkürenin tarihini yeniden kurmada 
önem taşır ya da önem taşıma potansiyeline sahiptirler1 ve bu-
lundukları yerler Jeosit olarak adlandırılır6. 2863 sayılı yasaday-
sa Doğal (tabii) Sit, jeolojik devirlere ait olup ender bulunmaları 
nedeniyle olağanüstü özelliklere sahip yer üstünde, yer altında 
ya da su altında bulunan korunması gerekli alanlar biçiminde 
tanımlanmıştır. Tarihsel, arkeolojik yerler gibi jeo-miras varlık-
ları kadar jeo-çeşitliliği oluşturan süreçler, işlevler ve özellikler 
de koruma altına alınır. Jeo-miras, insan tarafından tüketilen 
doğaya dikkat çeker ve doğa koruma fikrini aşılamaya çalışır7.

Doğal olarak enderliği, temsil ediciliği veya estetik kalitesi veya 
kültürel değeri açısından önemi nedeni ile alışılmamış veya 
sıra dışı değere sahip olan bir veya daha çok sayıda özel doğal 
yapıyı içeren alan ise Doğal anıt olarak adlandırılır8. 19/2/2012 
tarih ve 28358 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış Korunan 
Alanların Tespit Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair 
Yönetmelik’e göre, ulusal park esasları kapsamında korunan 
doğa parçasıdır. IUCN (Dünya Doğayı Koruma Birliği), bir doğal 
yapının doğal anıt/özellik olarak sınıflandırılması için jeolojik 
ya da jeomorfolojik özellik, kültürel olarak etkilenmiş doğal 
özellik, doğal kültürel yer ya da ekolojiyle ilişkili kültürel yer 
kapsaması gerektiğini belirtir9.

Bir ya da birden çok jeositi kapsayan ve turistik amaçla kullanıl-
maya uygun alanlaraysa Jeopark adı verilir6. BM’nin eğitim, bi-
lim ve kültür kuruluşu UNESCO’nun koyduğu kurallara uygun 
olduğu kabul edilen jeo-miras alanları Dünya Mirası Listesi’ne 
alınır; belirlenen ilkeler doğrultusunda gelişen ulusal jeopark-
lar da Küresel Jeopark Ağı’na katılır10.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne jeolojik-jeomorfolojk özellik-
leri bakımından yurdumuzdan Göreme Ulusal Parkı ve Kapa-
dokya Kaya Sitleri ile Pamukkale girmiştir11. Karain Mağarası, 
Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Koruma Alanı, Kayseri-Ko-
ramaz Vadisi ile Tuz Gölü Özel Çevresel Koruma Alanı da geçici 
listededir. Ülkemizde çok sayıda jeolojik miras ögesi bulunma-
sına karşın, bunların çoğunun tescil edilmediği/edilemediği bi-
linmektedir12. Türkiye’den sadece, jeopark olarak tescil edilen  

1 Gray, M., 2019, Geodiversity, Geoheritage and Geoconservation for Society, International Journal of Geoheritage and Parks, c. 7, sf. 226–236.
2 Santucci, V.L., 2005, Geodiversity and Geoconservation Historical Perspectives on Biodiversity and Geodiversity, The George Wright Forum, c. 22, no 3, sf. 29-34.
3 Gill, J.C., 2017, Geology and the Sustainable Development Goals, Episodes, c. 40, no 1, sf. 70-76.
4 Serrano, E., 2007, Geodiversity. A Theoretical and Applied Concept, Geographica Helvetica, c. 62, no 3, sf. 140-147.
5 Crofts, R. ve Gordon, E.J., 2014, Geoconservation in Protected Areas, Parks, c. 20, no 2, sf. 61-76.
6 ProGeo, 2011, Conservıng our Shared Geoherıtage – A Protocol on Geoconservatıon Prıncıples, Sustaınable Sıte
Use, Management, Fıeldwork, Fossıl and Mıneral Collectıng, Progeo-Protocol-Definitions 20110915, 10 sf.
7 Kazancı, N., Erdem, N.Ö. ve Erturaç, M.K., 2017, Kültürel Jeoloji ve Jeolojik Miras. Yerbilimlerinin Yeni Açılımları, Türkiye Jeoloji Bülteni, c. 60, no 1, sf. 1-16.
8 Gürler, M., 2001, Anıt Nitelikli Jeolojik Oluşumlar ve Koruma Çalışmaları, Mavi Gezegen, Jeoloji Müh. Odası, sayı 4, sf. 10-11.
9 IUCN, Protected Areas, Category III: Natural Monument or Feature, https://www.iucn.org/theme/protected-areas/about/protected-areas-categories/category-iii-natural-monument-or-feature
10 UNESCO, 2014, Global Geoparks Network - Guidelines and Criteria for National Geoparks seeking UNESCO's assistance to join the Global Geoparks Network (GGN, 13 sf.
11 UNESCO World Heritage List, https://whc.unesco.org/en/tentativelists/state=tr, 12/05/2021 tarihinde erişilmiştir.
12 TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, 2019, “Jeolojik Açıdan Tabiat Varlıkları” Jeolojik Miras’ın Önemi ve Türkiye’deki Durum Hakkında Rapor, Yayın no 137, 24 sf.
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Manisa Kula volkanitleri UNESCO’nun Küresel Jeopark Ağı’nda 
yer almaktadır. Bu listeye aday üye olarak alınabilecek ilk beş 
alan, sırasıyla, Konya Karapınar bölgesi, Nevşehir Kapadok-
ya, Denizli Pamukkale, Küre Dağları Ulusal Parkı ve Kızılcaha-
mam-Çamlıdere fosil ormanı olarak belirlenmiştir.

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden bu yana, gezginler salt yaban-
cı ülkeleri, kentleri, tarihsel mirası, doğal güzellikleri görmekle 
yetinmeyerek özel konulu geziler yapmaya başladılar. Kültür tu-
rizmi, din turizmi gibi bir yerin jeo-çeşitliliği hakkında bilgi edin-
mek ve anlamak amacıyla estetik değerlendirmenin ötesinde 
yapılan jeoloji turizmi (jeo-turizm)13 giderek önem kazandı. Böy-
lece 21 inci yüzyılın başından bu yana, jeo-turizmi teşvik ama-
cıyla jeo-çeşitlilik korunarak jeo-sitler ve doğal anıtlar öne çıktı.

Jeolojik Miras ve Madencilik
Öncelikle, Dünya Mirası bulunan yerlerde ya da yakınında ma-
dencilik çalışması (aramadan işletmeye kadar) yapılmasının bu 
yerlere zarar vereceği konusunda haklı bir endişe vardır. Bu ko-
nuda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ile Dünya Ko-
ruması İzleme Merkezi (WCMC) birlikte bir rapor yayımlamış14 
ve Uluslararası Madencilik ve Metaller Konseyi (ICMM) de üye-
lerine, ÇED raporlarında olumsuz etkiyi azaltacak önlemler olsa 
bile buralarda çalışma yapmamalarının gerektiğini bir durum 
açıklamasıyla bildirmiş ve bu çalışmalara finansman sağlayan 
kuruluşları uyarmıştır15. 7/12/2019 tarih ve 30971 sayılı Resmî 
Gazete’de yayımlanmış Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Doğal 
Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı ile ülkemiz-
de de doğal sit alanlarında madencilik yapılması yasaklanmıştır.

Yerküredeki jeo-çeşitliliğin bir unsuru olan minerallerin ya-
rarlı bir hammadde olarak kullanılması neredeyse uygarlık 
tarihiyle özdeştir. Hatta insanlığın gelişiminde köşe taşlarını 
oluşturan belirli minerallerin bu süreçteki devasa katkıların-
dan dolayı uygarlık tarihinin belirli dönemlerine adları veril-
miştir: Yontma taş, cilalı taş, bakır, tunç (bronz) ve demir çağı 
gibi. Uygarlık tarihinde belirleyici olan minerallerin elde edil-
diği madenler de gerek bu minerallerin oluşum süreçlerine 
ışık tutmaları gerekse bunların yer kabuğundan çıkarılmaları 
ve bünyelerindeki metalin elde edilmesi tekniklerinin tarih-
çesini temsil etmeleri açısından bütün dünyada madencilik 
mirası olarak kabul edilir ve bulundukları maden sahaları da 
jeo-sit olarak önemli görülmektedir. Bir maden sahasındaki 
jeolojik ve madencilik unsurlar o kadar iç içe bulunurlar ki 
çoğunlukla birbirlerinden ayırtlanamazlar16 ve öte yandan da 
tarih, arkeoloji, mimari, sanayi, teknoloji bağlamında kültürel 
mirasla da bağlantılıdır17.

Bir maden sahası, ancak orada işletme çalışmaları bittikten 
sonra miras olarak değer kazanır. Madencilikle ilgili olarak ma-
den ocakları, kullanılan yapılar, içlerindeki eşyalar ve aletler 
kadar madencilik tarihçesine ışık tutan arazi biçimleri, maden 
oluşumuna ilişkin jeolojik yapılar, yüzeylemeler, üretim kalın-
tıları, vb bu mirası oluşturur. Bu somut madencilik mirasının 
yanı sıra soyut olan teknikler ile gelişim süreçleri, madenci ge-
lenekleri ve alışkanlıkları da yer alır. Bu eski madencilik sahaları 
ve mirası, kültür turizminin ve jeo-turizmin bir parçası olarak 
maden turizmine açılmak üzere maden müzesi, maden parkı, 
gezi yolları, yeraltı çalışma yerlerine ziyaret, vb biçiminde dü-
zenlenirler. Son çeyrek yüzyıldaki kütlesel turizmden kaçarak 
daha bireysel deneyimlere ve kültür turizmine olan yönelim18 
sonucunda maden turizmi Almanya, Fransa, İngiltere ve İspan-
ya’da çok ilgi görmektedir. Bütün AB ülkelerinde maden turiz-
mi için kullanılan 364 eski maden vardır16. Yılda, her birini orta-
lama yüz bin kişi ziyaret eder ve maden müzelerinin en ünlüsü 
olan Polonya’daki Wieliczka tuz madeninin yıllık ziyaretçisi bir 
milyon kişiden fazladır.

Dünyadan Madencilik Mirası Örnekleri
UNECO’nun dünya mirası listesinde19 çok sayıda antik maden 
sahası yer almakta ve buralarda yoğun biçimde maden turizmi 
yapılmaktadır. 

Erzgebirge/Krušnohoří Madencilik Bölgesi
Almanya’nın güneydoğusundaki Saksonya bölgesinden Çek-
ya’nın kuzeybatısına kadar uzanır. Saksonyalı Agricola, dün-
yanın bilinen ilk madencilik kitabı olan De Re Metallica libri 
XII (Madencilik Üzerine 12 Kitap) kitabını buradaki madenleri 
inceleyerek 1550’de tamamlamış fakat 1555’te ölümünden 
sonra basılmıştır20. Orta Çağ’dan başlayarak işletilen çok çe-
şitli metal zenginliğine sahip Erzgebirge bölgesi 1560 yılına 
kadar Avrupa’nın en önemli gümüş kaynağı olmuştur. Kalay, 
tarihsel olarak bölgede üretilen ve işlenen ikinci metaldir. 
Bölge, 19’uncu yüzyıl sonunda en büyük uranyum üreticisi-
dir. Erzgebirge Cevher Dağları, 12 ile 20’nci yüzyıllar arasın-
da 800 yıl boyunca madencilik kültürüyle yoğun bir biçimde 
yoğrulmuştur.

Almaden-İspanya Cıva Madeni
Roma öncesinde üretimin başladığı madende işletme 2001’de 
ve cıva üretimiyse 2003’te son bulmuştur. Kültür, eğitim ve tu-
rizm amacıyla 2008’te galeriler, tesisler, idare binası (Gewerke-
negg Şatosu, 1533), maden okulu (1785), madenci mahalleleri 
ile kilise, hastane (1773), arena (1755) gibi sosyal merkezlerden 
yararlanılmaya başlanmıştır. 

13 Hose, T. A., 1995, Selling the Story of Britain’s Stone, Environmental Interpretation, c. 10, no 2, sf. 16 – 17.
14 UNEP-WCMC, 2013, Identifying Potential Overlap Between Extractive İndustries (Mining, Oil and Gas) and Natural World Heritage Sites, 62 sf.
15 ICMM, 2003, Position Statement – Mining and Protected Areas, 3 sf.
16 Martinez, J.I.M., 2013, The Situation of the Geo-Mining Heritage in the Region of Murcia and Mining Tourism as a Sustainable Alternative for its Protection. Regional and National Current Status, Seminario SEM (Sociedad 
Espanola de Mineralogia), c.  10, sf. 62-72.
17 Hroncek, P. ve Rybar, P., 2016, Relics of Manual Rock Disintegration in Historical Underground Spaces and their Presentation in Mining Tourism, Acta Montanistica Slovaca, c. 21, no 1, sf. 53-66.
18 Jelen, J., 2018, Mining Heritage and Mining Tourism, Czech Jorunal of Tourism, c. 7, no 1, sf. 93-105.
19 https://whc.unesco.org/en/list/&order=country#alphaP
20 Agricola, G., 1950, De Re Metallica 1556, Latince ilk baskıdan çev. Hoover, H.C. ve Hoover, L.H., Dover Publ. Inc., New York, 638 sf.
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(Soldan sağa) Erzgebirge yeraltı işletmesi, Almaden maden okulu, Falun madenci kasabası, Cornwall bölgesinde bir tesis kalıntısı, Nord-Pas de 
Calais-Arenberg kuyusu, Wieliczka tuzdan yeraltı kilisesi ve Krzemionski yeraltı çakmaktaşı atık yığınları.

Falun- İsveç Büyük Bakır Dağı
Falun’daki Büyük Bakır Dağı’nda üretim 13’üncü yüzyılda baş-
lamıştır. Madenciliğe ilişkin ilk belge 1288 yılına ait olup ma-
denin tarihinin 8 ve 9’uncu yüzyıla kadar indiği bilinmektedir. 
Falun, 17’nci yüzyılda planlı olarak inşa edilmiş bir madenci 
kasabasıdır. Bakır madeni 400 m derine kadar çok sayıda ga-
lerilerle işletilmişken 1687’de oluşan bir heyelanla 300*350 m 
boyutlarında ve 90 m derinliğinde bir açık ocak ortaya çıkmış-
tır. Büyük Bakır Dağı’nda, 17’nci yüzyılda, kalıntıları bütün alan-
da görülen 140 kadar bakır ergitme fırını olduğu bilinmektedir.

Cornwall ve Batı Devon-İngiltere Madencilik Bölgesi
Cornwall ve Batı Devon’daki çok geniş madencilik arazisi İn-
giltere’nin güneybatı ucundaki çıkıntıyı kaplar. Madenciliğin 
öncüsü olan bakır ve kalay madenciliğinin hızla büyümesiyle 
18 ve 19’uncu yüzyıl başlarında bugünkü biçimini almıştır. Böl-
ge, 19’uncu yüzyıl başlarında dünya bakır arzının üçte ikisini 
karşılamaktadır. Derin yeraltı işletmeleri, makine binaları, iza-
behaneler, madenci kasabaları, iskele ve limanlar gibi kalıntılar 
bölgenin Sanayi Devrimi’ne katkısını ve teknolojisini hızla ya-
yarak dünya madenciliğine yaptığı etkiyi kanıtlar. Bu bölgenin 
tamamında, kendine has bir dile (Cornish) sahip bütünleşik ve 
özel bir kültür dikkat çeker.

Nord-Pas de Calais-Fransa 
Maden Havzası
Kuzeybatı Avrupa büyük kömür da-
marının Fransız kısmını oluşturan 
havza 1700’den 1900’lerin son çey-
reğine kadar kömür üretimi yapılan 
1200 km2 üzerindeki bir alana yayılan 
109 ayrı bileşenden oluşur. Önemli ve 
iyi korunmuş bir kömür madenciliği 
örneğini kendine özgü yerleşim yeri 
planlamasıyla temsil eder. Maden te-
sisleri, bazısı 0,9 km2 boyutunda ve 
140 m’den daha yüksek cüruf yığınla-
rı, demiryolu ve istasyonlar, madenci 
köyleri, okullar, dinsel yapılar, sağlık ve 
sosyal tesisler, idare binaları, patron ve 
yönetici evleri, vb yapılarıyla maden 
çalışanlarının yaşam biçimini yansıtır. 
Geniş bir ova düzlüğünde, bazen 120 
km boyunca sürekli ve türdeş belir-
gin bir kültürel yapı görülür. Kömür 
üretimine bağlı olarak atık yığınları, 
çöküntülerin oluşturduğu göllenme-
ler ve ormanlar değişik bir arazi yapısı 
oluşturur.

Wieliczka-Polonya Tuz Madeni
Türünün Avrupa’da en eskisi olan Wie-
liczka tuz madeni 13’üncü yüzyıldan 
başlayarak işletilmiş olduğundan Av-
rupa’daki madencilik tekniklerinin ge-
lişimine ilişkin tarihsel evreleri temsil 

eder. Büyük derinliklere ulaşan yüzlerce km uzunluğun-
daki galeriler, tarihi boyunca kullanılan araç ve makina-
lar, günümüze dek iyi korunmuş olan tuzdan yontulmuş 
yeraltı kiliseleri ve heykeller geçmişe büyüleyici yolculuk 
sağlar. Bir yeraltı gezi yolu 19’uncu yüzyılın başından beri 
vardır. 

Krzemionski-Polonya Tarih Öncesi 
Çakmaktaşı Maden Sahası
Mükemmel korunmuş oyuklarıyla, maden çukurlarıyla, 
atık yığınlarıyla 5000 yıl öncesine ait tarih öncesi dönemin 
madencilik tekniklerini anlatan değerli anıtlardan birisidir. 
Üretim, balta ve keski yapımı için çakmaktaşı çıkarılması 
ve işlenmesi amacıyla yapılmıştır. MÖ üçüncü binin ilk ya-
rısında, üretilen çakmaktaşları madenden 660 km uzağa 
gitmiştir. 78,5 ha büyüklüğündeki bir alana yayılmış olan 
sahada 4000 kadar maden işletmesi vardır. İşletmenin de-
rinliğine ve çalışma yöntemine bakarak dört ayrı tür ma-
dencilik sistemi ayırtlanmıştır. En yaygın olanı, 9 m derinli-
ğe ulaşan ve birkaç yüz m2’lik alana yayılan oyuk yüksekliği 
55-120 cm olan karmaşık maden odaları sistemidir. Neo-
litik dönem çakmaktaşı madenlerini görmek için 1950’de 
turistler gelmeye başlamıştır.
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Ülkemizde Madencilik Mirasının Durumu
Yerkürede madenciliğin başladığı ilk yerlerden olan Anadolu 
zengin bir madencilik tarihçesine sahiptir21. Fakat bu kültürel 
zenginlik yakın zamana kadar göz ardı edildiğinden tarihin en 
önemli madencilik miraslarından çoğu ne yazık ki yok olmuştur.

MTA Tabiat Tarihi Müzesi
MTA çalışmaları sırasında antik maden ocaklarında bulunan 
madencilik mirası unsurları o yerlerle ilgili madencilik arke-
olojisi çalışması yapılarak Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergilen-
mektedir. Müzenin ikinci katında “Türkiye Madencilik Tarihi 
Bölümü’nde” insanın sosyal ve kültürel gelişimiyle paralel ma-
denciliğin gelişmesine tanıklık eden buluntular ile “Küpelas-
yon” ve “Sementasyon” canlandırma alanları ve “Tunç Çağında 
Madencilik Maketi” yer almaktadır.

Zonguldak Taşkömürü Müzesi
Ülkemizin günümüzdeki en eski yeraltı maden işletmesi olan 
Zonguldak’taki Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda 2016’da bir 
maden müzesi açılmış ve bahçesinde sergi alanı oluşturulmuş-
tur22. Yeraltındaki maden üretim çalışmaları bu müzede can-
landırılmıştır. Ne yazık ki maden sahasında bir maden turizmi 
gezi yolu ve günümüzde kullanılmayan bir yeraltı ocağında 
turizme yönelik restorasyon yoktur.

Çankırı Tuz Mağarası Müzesi
Çankırı Kaya Tuzu Mağarası, Türkiye'nin en büyük kaya tuzu 
rezervlerinin bulunduğu bir yerdir. Buradaki yeraltı kaya tuzu 
işletmesinin Hititler zamanından bu yana, yaklaşık 5000 yıldır 
kullanıldığı tahmin edilmektedir. Uzunluğu giderek artan ve 
bugünlerde 16 km’ye ulaşan tünellerin yaz kış 15-17 derece-
lerde sabit hava sıcaklığı nedeniyle önce soğuk hava deposu 

21  Oygür, A.V., 2021, Altın Madenciliğinin Anadolu Öyküsü, KTÜ Maden Müh. Bölümü, Nefeslik, Sayı 6, sf. 18-23.
22 https://zonguldak.ktb.gov.tr/TR-186810/zonguldak-maden-muzesi.html

(Soldan sağa) MTA Müzesi’nden cevher taşıma teknesi ve ahşap madenci küreği; Zongoldak Taşkömür Müzesi’nden yeraltı maden ocağında çalışma canlandırması; Çankırı Tuz Mağarası’nda tuz naklinde kullanılan arabalar

olarak kullanılması düşünülmüş, askerlerin önerisi sığınak 
yapmak olmuş. Konuya çok farklı bir yaklaşım getiren valilikse 
Polonya- Wieliczka Tuz Madeni Müzesi’ni örnek alarak içinde 
otel, restoran, müze ve tematik sanat galerilerinin yer alacağı 
bir proje tasarlamıştır. Hatta mağara içinde astım hastalarının 
tedavi edileceği bir hastane yapılması da gündemdeki projeler 
arasında. Tuz Mağarası’nın içerisindeki devasa boyutlu oda bi-
çimli galerilerde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. 

Yarın İçin Öneriler
Dünya Mirası Listesi’ne girebilmek çok güç, jeosit ya da jeopark 
olarak tanınmak güç iken bugünden yarına bir madencilik mi-
rasının böyle bir ün kazanmasını beklemek hayalcilik olur. Ya-
pılacak olan bu hedefi amaçlayarak daha fazla zaman ve var 
olan madencilik mirasını yitirmeden çalışmalara başlamak 
olmalıdır. Örgütsüz bir çalışma sonuç vermeyeceğinden belki 
TMMOB Maden ve Jeoloji Mühendisleri Odaları ortak bir çalış-
ma komisyonu kurar, buraya kendi üyeleri dışından konuda 
uzman olanları da çağırarak bir hazırlık çalışması başlatabilirler. 

Başta MTA’nınkiler olmak üzere madencilik kayıtları taranarak 
aday yerler listesi çıkarılır ve buralar hakkında envanter dos-
yaları hazırlanır. Neredeyse hazır olanlar için tanıtım dosyala-
rı kotarılır. Anadolu’nun Hititlerden kalma en eski madencilik 
mirası olan Çorum-Alacahöyük Metal İşliği, MÖ 6’ncı yüzyılda 
dünyada ilk altın paranın basıldığı Salihli-Sart Altın Atölyesi, 
antik dönemlerde ve Osmanlı’da işletilmiş Söğüt-Korudanlık 
yeraltı altın madeni bunların ilk örnekleri olabilir. Komisyonun 
ön incelemesinden sonra bu liste kuşkusuz kabaracaktır. Ma-
dencilik mirası değerlerimiz daha fazla yitmeden ülkemizin 
kültürel zenginliğini çeşitlendirecek ve çoğaltacak bu çalışma-
ya başlayalım.
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Enerji Dönüşümünün 
Sessiz Oyuncusu: Uranyum

1789 yılında Martin Heinrich Klaproth tarafından keşfedi-
len uranyum, o dönemde radyoaktivite üzerine kısıtlı bilgi 
olmasından dolayı diğer elementler ile aynı kategoride de-
ğerlendirildi. 1896 yılında ise Dimitri Mendeleyev yaptığı ça-
lışmalar sonucunda uranyumu radyoaktif bir element olarak 
sınıflandırarak uranyumun modern kullanımlarının önünü 
açmış oldu. 

Günümüzde ise iklim krizinin eşiğine gelen dünyada karbon 
salınımlarının azaltılması öncelik olarak belirlenirken enerji 
arz portföyünde hidrokarbonların payını azaltmak için çalış-
malar hızlandırıldı. Birçok kurum nükleer enerjinin hem iklim 
krizi mücadelesi hem de sürdürülebilir gelişim hedeflerinin 
karşılanması için mevcut en iyi alternatiflerden birisi olduğu 
konusunda görüş birliğine vardı. Dünyada hali hazırda faaliyet 
halinde olan nükleer reaktörlere ek olarak planlama ve teklif 
aşamasındaki nükleer reaktör projelerinin fazlalığı dünyanın 
bu seçeneğe bakış açısını ortaya koyuyor.

Uranyum Yataklarının Oluşumu
Sedimanter uranyum yatağının meydana gelebilmesi için dört 
temel unsur bulunmaktadır. Bunlar; birincil uranyum mineral-
lerini kapsayan bir ana kayaç, uranyum minerallerini içeren ana 
kayacın yıkanması ve uranyumun hareketli hale gelmesiyle 
ortaya çıkan eriyiklerin taşınması, uranyumlu eriyiklerden or-
tamın fiziksel ve kimyasal koşullarına bağlı olarak uranyumun 
çökelmesi, çökelen uranyumu içeren katmanların erozyondan 
korunması şeklinde sıralanmaktadır.

Uranyum yataklarının oluşumunda en önemli rolü tektonik 
hareketler oynamaktadır. Uranyum içeren damarlar herhangi 
bir bölgeyi etkileyen tektonik aktivitenin son fazlarında olu-
şur. İlk tektonik fazlarda meydana gelen damarların uranyum 
içeriği tektonizmanın diğer fazları sırasında harekete geçerek 
göç eder. Yerkabuğundaki uranyumun ilk depo kayaçları, dış 
kabukta yer alan asit karakterdeki postkinematik granitler, 
alkalin kompleksler ve felsik kayaçlardır. Bu kayaçlar, deği-
şik süreçlerle, muhtelif tipte radyoaktif mineral yataklarının 
oluşumunu doğrudan veya dolaylı yollardan sağlarlar. Do-
ğada serbest olarak bulunan uranyum, çeşitli elementlerle 
birleşerek uranyum minerallerini meydana getirirken başlıca 
uranyum mineralleri uraninit, autinit, pitchblend, tobernit ve 
koffinittir. 

Ülkemizde ise uranyum yataklarının çoğu sedimanter oluşum-
lar olup, neojen yaşlı karasal kumtaşları ve konglomeralar için-
de bulunmaktadır. Köprübaşı, Fakılı, Küçükçavdar ve Sorgun 
uranyum yatakları sedimanter tip yataklardır. Sadece Demirte-
pe yatağı damar tipi uranyum yatağı grubundadır. 

Uranyum Üretiminde Kullanılan Teknikler
Geniş alanlarda küçük konsantrasyonlar şeklinde pek çok 
mineralin içinde bulunabilen uranyumun yeryüzündeki orta-
lama konsantrasyonu 2-4 ppm olarak bilinmektedir. Bir uran-
yum sahasının değerlendirilme aşamasında; yatağın oluşum 
türü, cevherin U3O8 tenörü, rezervi, maden işletme ve cevher 
kazanım teknolojisi bir bütün olarak değerlendirilmektedir. 

DEĞERLENDIRME
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Bu sebeple de rezerv miktarının 10 bin ton ve tenörünün 
yüzde 0,05 U3O8 üzerindeki değerlere sahip olan uranyum 
cevher yatakları şu an için işletilebilir özelliktedir. Uranyum 
madenciliğinde üretim şekline uranyumun bozunma süre-
cinde oluşturduğu ürünlerin izleri radyometrik cihazlar ile öl-
çülerek cevherin konsantrasyonu belirlendikten sonra karar 
verilmektedir. 

Uranyum üretiminde kullanılan yöntemler şu şekildedir: 

Açık Ocak ve Yer Altı Madenciliği: Örtü tabakasının ince ol-
duğu yerlerde açık ocak madenciliği, cevherin derinlerde bu-
lunması durumunda da ise yer altı madenciliği tercih edilmek-
tedir. Çıkarılan cevher, kırma-öğütme işlemlerinden sonra, ön 
zenginleştirme işlemlerinden geçirilerek saflaştırılmakta, rengi 
ve biçimi nedeniyle “Sarı Pasta” (uranyum oksit, UO2) olarak 
adlandırılan katı bir forma çevrilmektedir. 

Yığın Liçi Yöntemi: Çok düşük tenörlü (%0,1 U altında) cevher 
yataklarında genellikle yığın liçi kullanılmaktadır. Bu yöntem-
de kırma işleminden sonra geçirimsiz bir alan üzerinde yaklaşık 
5 ila 30 metre yükseklikte yığılan cevher haftalar boyunca asit 
veya alkali solüsyonla sulanmaktadır. Daha sonra iyon değişi-
mi kullanılarak uranyumun elde edilmekte ve süreç tekrarlan-
maktadır. Bu yöntemde cevher kazanımı genellikle %50-80 
aralığındadır. Tüketilen malzeme kirliliğe neden olma potansi-
yeline sahip olması nedeniyle yüzey ve yer altı su kaynaklarını 
etkilemeyecek özel liç alanı tasarımları kullanılmaktadır. 

Yerinde Liç Yöntemi: Bazı cevher yatakları, çakıl veya kum gibi 
gözenekli konsolide olmayan malzemeler içerisinde bulunur. 
Bu tip formasyonlarda, kuyular vasıtasıyla yatağa enjekte edi-
len kimyasallar ile uranyum çözeltisi elde edilir, bu çözeltiden 
sarı pasta (UO2) yapımı gerçekleştirilir. Elde edilen katı halde-
ki sarı pasta (UO2), zenginleştirme işlemleri için gaz formuna 
(UF6- uranyum hekzaflorid) çevrilerek varillerde depolanır ve 
zenginleştirme tesislerine gönderilir. Yöntem, cevher yatağı-
nın dik veya yatay olarak sınırlandığı koşullarda uygulanabilse 
de yatay olarak sınırlanmış akiferlerde kullanımı idealdir. İçme 
suyu kaynaklarının bulunduğu bölgelerde yerinde liç yöntemi 
kullanılmamaktadır. Tüm şartların uygun olması halinde ise en 
az çevresel etkiye sahip uranyum madenciliği şeklidir. 

Atık Yönetimi ve Maden Rehabilitasyonu
Uranyum mineralleri düşük radyoaktif özelliğe sahip olsa da 
milyonlarca yıl boyunca radyoaktif bozunma sonucu açığa 
çıkan radyum ve radon gibi radyoaktif elementlerle yakından 
ilişkilidir. Bu nedenle madenden çıkarılan cevher özellikle yük-
sek tenörlü ise iş sağlığı ve güvenliği açısından hassasiyetle ele 
alınmalıdır. 

Öğütme işlemi sonucu çamurdan iri taneli kumlara kadar ge-
niş yelpazeli katı atık ürünleri elde edilmektedir. Elde edilen 
atıklar orijinal cevherin çoğunu içermekte bu nedenle özel-
likle içerdikleri radyum nedeni ile radyoaktif özellik taşımak-

tadırlar. Radyum, doğal bozunmaya uğradığında açığa çıkan 
ürünlerden biri radon gazıdır. Radon ve bozunma sonucu olu-
şan ürünler radyoaktif olduğu ve atıkları içeren zemin kayası 
üretim sonucu yüzeye taşındığı için radon gazı salınımını en 
aza indirecek önlemler alınmalıdır. Bir madenin işletme ömrü 
boyunca, atık barajındaki malzeme yüzey radyoaktivitesini ve 
radon salınımını azaltmak için su ile kaplı tutulmalıdır. Bu su 
içerisinde, nispeten eriyebilen radyum içerdiğinden, geri dö-
nüştürülmesi veya buharlaştırılması gerekir. Dünyadaki birçok 
madende böyle durumlarda ‘sıfır deşarj’ politikası benimsen-
mektedir. 

Madencilik faaliyetlerinin tamamlanması ile beraber, atık bara-
jının erozyona direnmesi için yeterli kaya içeriğine sahip örtü 
toprak ve iki metre kil ile kapatılır. Bu önlem hem gama rad-
yasyon seviyelerini hem de radon yayılma oranlarını kontrol 
altına alma amacı gütmekte ve cevher yatağının bulunduğu 
bölgede normal olarak deneyimlenen seviyelerin yakınındaki 
seviyelere dönmesine yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda bit-
ki örtüsünün devamlılığı için gereklidir. 

Yerinde liç operasyonlarında, madencilik tamamlandıktan 
sonra kalan yer altı suyunun kalitesi, operasyonun başlama-
sından önce belirlenen bir başlangıç standardına geri getiril-
meli ve bölgenin doğal düzeni korunmalıdır. Madencilik faa-
liyetinin sonlanması ile akiferden alınan kirli su sisteme geri 
verilmeden önce buharlaştırılarak ya da arıtılarak temizlenir. 
Su enjekte edildikten sonra üretim kuyuları kapatılır, işlem te-
sisleri kaldırılır, buharlaşma havuzu rehabilite edilir. Bu şekilde 
saha, madencilik faaliyetlerinden önceki haline kolayca geri 
dönebilir. 

Madencilik genellikle geçici bir arazi kullanımı olarak kabul edi-
lir ve tamamlandığında, herhangi bir atık kaya, aşırı yük ve ka-
palı arıtma ile alanın diğer kullanımlara uygun hale getirilmesi 
veya eski haline getirilmesi gerekir. Dünyanın birçok yerinde 
maden rehabilitasyonu konusuna hassasiyetle yaklaşılır hatta  
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dünyada birçok şirketin iflas durumunda uygun rehabilitasyo-
nu sağlamak için tahvilleri bulunduğu bilinmektedir. 

Dünyada Uranyum
Uranyum Kaynakları ve Arzı

Uranyum nadir bir element değildir ve birçok jeolojik ortamda 
potansiyel olarak üretim sağlanabilecek tenörlerle ortaya çıkar. 
Diğer minerallerde olduğu gibi, jeolojik keşif yatırımları genel-
likle artan kaynaklarla sonuçlanmaktadır. 

Bu nedenle, geleneksel nükleer enerjinin, dünyanın enerji ihti-
yacını on yıllar boyunca karşılayabileceği düşünülmektedir. Bu 
nedende “net sıfır” anlayışı kapsamında karbon kaynaklarının 
kullanımını azaltmak için nükleer enerji her zamankinden daha 
da yakından incelenmektedir. Bu açıdan bakıldığında uran-
yumun enerji arzındaki kullanımını etkileyecek bir uranyum 
kıtlığını öngörmek için bir neden yoktur. Bu durum, nükleer 
enerji teknolojisindeki yaşanacak ve mevcut kaynakların daha 
verimli kullanılmasını sağlayacak gelişmelerden tamamen ba-
ğımsızdır. 

Uranyum için mevcut küresel talep yılda yaklaşık 68.000 ton-
dur.  Bu miktarın büyük bir kısmı enerji sektörü tarafından, bir 

Maden Adı Ülke Projenin Sahibi Üretim Şekli
2019 Yılındaki 

Uranyum 
Üretimi (Ton)

Küresel 
Üretimdeki 

Payı

Cigar Lake Kanada Cameco/Orano Yer Altı 6.924 %13

Husab Namibya Swakop Uranium (CGN) Açık Ocak 3.400 %6

Olympic Dam Avustralya BHP Billiton Yer Altı / Yan Ürün 3.364 %6

Moinjum & Tortkuduk Kazakistan Orano/Kazatomprom Yerinde Liç 3.252 %6

Inkai, sites 1-3 Kazakistan Kazaktomprom/Cameco Yerinde Liç 3.209 %6

Budenovskoye 2 Kazakistan Uranium One/
Kazatomprom

Yerinde Liç 2.600 %5

Rössing Namibya Rio Tinto Açık Ocak 2.076 %4

SOMAIR Nijer Orano Açık Ocak 1.912 %4

Central Mynkuduk Kazakistan Kazatomprom Yerinde Liç 1.964 %3

South Inkai (Block 4) Kazakistan Uranium One/
Kazatomprom

Yerinde Liç 1.601 %3

Toplam 30.032 %55

2019 yılında en fazla uranyum üretimi gerçekleştiren madenler

kısmı tıbbi ve araştırma amaçlı olarak, kalan kısmı ise denizci-
lik sektöründe kullanılmaktadır. Şu anda, uranyumun yaklaşık 
%36’sı, geleneksel yöntemlerle yani açık ocak ve yer altı işlet-
meleri yoluyla üretilmektedir. Yerinde liç yöntemi ile yapılan 
üretim yaklaşık %57 oranlarında seyrederken ve %7’lük kısım 

ise yan ürün olarak elde edil-
mektedir. 

Dünyanın mevcut ölçülen 
uranyum kaynakları, yaklaşık 
6,2 milyon ton kadardır ve sa-
dece geleneksel reaktörlerde 
kullanılması halinde 90 yıl sü-
recek yeterliliktedir. Bu oran, 
birçok mineralde görülenden 
daha güvenli bir devamlılık 
sunmaktadır. Mevcut kaynak-
lar kullanılmaya devam ettik-
çe fiyatlar ve keşifler artacak, 
mevcut jeolojik bilgiler ışında 
yeni kaynaklar keşfedilecektir. 
Arama faaliyetlerin neticesin-

de geçtiğimiz 10 yılda toplam uranyum kaynaklarının yüzde 
25 oranında artış gösterdiği belirtilmektedir.  Günümüzde 
dünyada en fazla uranyum kaynağına sahip olan ülke 1 milyon 
692 bin ton ile Avustralya’dır. Bu ülkeyi Kazakistan, Kanada ve 
Rusya takip etmektedir.  2019 yılında en fazla uranyum üretimi 
gerçekleştiren ülkeler arasında 22,808 ton ile Kazakistan lider 
konumdadır. 6.938 ton ile Kanada, 6.613 ton ile Avustralya sı-
rasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer almaktadır.

Maden üretiminin yanı sıra eski askeri malzemelerde kullanı-
lan uranyumun tekrar kullanılması, tekrar kazanılan uranyum 
ve plütonyumun kullanılması ve daha önce kullanılmış uran-
yumun tekrar zenginleştirilmesi ile elde edilen kaynakların 
kullanılması gibi yöntemlerle elde edilen ikincil kaynaklar ile 
küresel talebin önemli bir miktarı karşılanmaktadır. 
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Uranyum Kay-
nakları (Ton)

Toplam Kaynak-
lara Oranı

Avustralya 1,692,700 28%

Kazakistan 906,800 15%

Kanada 564,900 9%

Rusya 486,000 8%

Namibya 448,300 7%

G. Afrika 320,900 5%

Brezilya 276,800 5%

Nijer 276,400 4%

Çin 248,900 4%

Moğolistan 143,500 2%

Özbekistan 132,300 2%

Ukrayna 108,700 2%

Botswana 87,200 1%

Tanzanya 58,200 1%

Jordan 52,500 1%

ABD 47,900 1%

Diğer 295,800 5%

Toplam 6,147,800 100%

Ülkemizde Uranyum
Türkiye’de ilk uranyum aramaları 1956 yılında başlamıştır. 
1974 yılında Manisa-Köprübaşı’nda yer alan uranyum ihti-
va eden cevherlerden üretim yapılırken Maden Tetkik Ara-
ma (MTA) Genel Müdürlüğü tarafından kurulan pilot tesisler, 
1974-1982 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Bu tesislerde 
Köprübaşı ve Uşak-Fakılı yöresinde çıkarılan uranyum cevher-
lerinden yaklaşık 1,2 ton sarı pasta üretilmiştir. Üretilen bu sarı 
pasta da 1996 yılında Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na (TAEK) 
teslim edilmiştir. 

MTA’nın 2017 yılı verilerine göre ülkemizde toplam 12.614 ton 
uranyum rezervi olduğu belirlenmiştir. MTA, Nevşehir-Avanos- 
Yeşilöz sahasında halen uranyum arama çalışmalarına devam 
etmektedir. 

Daha önce varlığı MTA tarafından ortaya çıkarılan Yozgat-Sor-
gun bölgesinde yer alan (Temrezli Projesi) uranyum sahasına 
işletme ruhsatı verilmiş olup sahada özel sektör tarafından 
çalışmalar yapılmıştır. Proje ülkemizin en büyük ve en yüksek 
tenörlü uranyum sahası olma özelliğini taşımaktadır. Özel sek-
tör tarafından yapılan fizibilite çalışmalarıyla sahadaki rezerv 
geliştirilirken 2018 yılı içerisinde bu sahanın hakları Eti Maden 
İşletmeleri’ne devredilmiştir. Temrezli projesinde yerinde ka-
zanım metodu (liç) ile bazik ortamda uranyum kazanımına 
yönelik çalışmalar yapılmış ve bölgede yapılan fizibilite çalış-
maları sonucunda yaklaşık 10 yıl faaliyette olması planlanan 
tesiste çözelti madenciliği teknolojisi ile yaklaşık 4 bin ton 
U3O8 üretilmesi hedeflenmiştir. 

Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda keş-
fedilen diğer sahalar ise Manisa-Köprübaşı, Uşak-Eşme, Ay-
dın-Koçarlı, Aydın-Söke, Avanos-Gülşehir şeklindedir.

Nükleer enerji alanındaki hedefleri doğrultusunda arama 
ve geliştirme çalışmalarına devam eden ülkemizde 2019 
yılında uranyum aramaları için 82 milyon 193 bin lira har-
canmış olup tamamı kamu kuruluşları eliyle olmak üzere 
484 noktada 198.613 metrelik sondaj çalışması gerçekleş-
tirilmiştir.

Ülkemizde ve Dünyada Nükleer Enerji
2021 yılı Temmuz ayı itibariyle, 32 ülkede 443 nükleer reaktör 
işletmede, 18 ülkede 56 adet nükleer reaktörde inşa halinde-
dir. Nükleer güç santrallerinde üretilen elektrik dünya elektrik 
arzının yüzde 10’ine denk gelmektedir. Ülke bazında bakılır-
sa Fransa elektrik talebinin yaklaşık yüzde 70,6’sını, Slovakya 
53,1’ini, Çin yüzde 51’ini, Macaristan yüzde 48’ini, Ukrayna 
yüzde 51,2’ini ve ABD yüzde 19,7’sini nükleer enerjiden kar-
şılamaktadır. İnşa halindeki toplam 56 nükleer reaktörün 18’i 
Çin’de, 7’si Hindistan’da, 2’si Rusya’da, 2 tanesi ABD’de, 3 tane-
si Birleşik Arap Emirlikleri’nde, 4 tanesi Güney Kore’de, 1’ tane-
si de Fransa da bulunmaktadır.  Ülkemizde ise 3 adet nükleer 
reaktör inşaat halindedir.  

Faaliyet halinde olan ve çalışmaları devam eden nükleer reak-
törlere ek olarak dünyada 99 adet planlanan ve 325 adet teklif 
aşamasında nükleer reaktör projesi bulunmaktadır. Ülkemizde 
ise planlanan 1 teklif halinde olan ise 8 nükleer reaktör projesi 
bulunduğu kayıtlara geçmiştir.

Türkiye’nin yarım asırlık nükleer güç santrali kurma hedefi, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Arasın-
da Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve 
İşletimine Dair imzalanan anlaşma ile gerçekleştirmek üzere ilk 
adımı atmıştır.  Projede, Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenle-
me Kurumu’nun 30 Haziran 2021’de verdiği Sınırlı Çalışma İzni 
uyarınca 4. Ünite’nin inşası için temel çukuru azma çalışmaları 
devam etmektedir. Temeli atılan ilk ünitenin 2023 yılında işlet-
meye alınması planlanmaktadır. 

Ülkemizin ikinci nükleer santral projesi olan Sinop Nükleer 
Santrali için de 3 Mayıs 2013 tarihinde Japonya ile nükleer 
santral yapımı ve iş birliğine ilişkin hükümetler arası anlaş-
ma imzalanmıştır. Bu konuda da çalışmalar devam etmek-
tedir. Ülkemizde kurulması planlanan Akkuyu ve Sinop 
Nükleer Santralleri’nin yanında üçüncü bir nükleer santral 
inşası içinde çalışma içerisinde olduğu kamuoyu tarafından 
bilinmektedir. 
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1. Giriş 
Çevresel Etki Değerlendirme 
(ÇED); çevre yönetimi ve korun-
ması için yaygın olarak kullanılan, 
bilgi odaklı bir araç haline gelmiş-

tir20. Ancak çevresel düzenlemeler çok katıysa, pratik ve uygula-
nabilir değilse, sektörlerin gelişmesini engelleyebilir veya olum-
suz etkilere devam etmesine sebep olabilir12. Pek çok ülkede, 
çevresel otoritelerin madenciliğin gelişimine karşı direnci nede-
niyle 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 mevzu-
atlar Türkiye’de –örneğin tarım alanlarında madencilik konu-
sunda- yürürlüğe konulmuştura. Bu nedenle, çoğunluğu AB’ye 
üye olan Avrupa’daki diğer ülkelere kıyasla Türkiye’de çevre 
mevzuatının madencilik sektörünü nasıl etkilediği merak ko-
nusudur. 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 belir-
sizlik” kategorisinde Türkiye’nin sırası Avrupa ve dünya gene-
linde düşük sıralarda yer almıştır. 

Literatürde madencilik faaliyetlerinin çevreye, gerçekleştiği 
bölgeye ve bölge halkına etkileri konusunda ya da ÇED uygu-
lamaları konusunda birçok araştırma ve çalışma yapılmıştır. 
Ancak ÇED mevzuatının madencilik sektörüne etkileri konu-
sunda literatürde oldukça az sayıda çalışma bulunmaktadır. 
Bu eksiklik dikkate alınarak bu çalışmada, ÇED sürecinin ve uy-
gulamalarının 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 tarih-
sel gelişimi kısaca açıklanmıştır. 
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• 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 görebil-
mek adına; ÇED mevzuatı gelişimi ve artan bürokrasisi içeri-
sinde; 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 etkile-
yen alt kategorilerde Türkiye ve Avrupa ülkelerinin dünyada-
ki 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 mevzuatla-
rının 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 ma-
dencilik derneklerinin değil işletmelerin de görüşleri alınarak 
konu tartışılmıştır. Anket 2018 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz 
aylarında "SurveyMonkey" programı aracılığıyla gerçekleştiril-
miştir. 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 ta-
rihte 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 mevzu-
atı Çizelge 1’de33 görülmektedir. Bu mevzuatların yanı sıra, 
Türkiye’de 2017 yılında yürürlüğe giren Maden Yönetmeli-
ği’nde, yapılacak faaliyetlerin çevreyle olan ilişkileri düzen-
lenmiştir. 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 Ka-
nunu”nun 10. Maddesinde “Gerçekleştirmeyi planladıkları 
faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine yol açabilecek kurum, ku-

a Bu konuda bakınız43 
b Türk maden mevzuatının öngördüğü maden grupları için bakınız (3213 sayılı Maden Kanunu m.2).
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c EK-1 prosedürü, ve bu prosedüre kıyasla daha kısa ve kolay bir prosedür içeren ÇED Yönetmeliği EK–2 akım şeması için bakınız34

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 kay-
naklı 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 Te-
sisleri 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

ruluş ve işletmeler bir Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu 
hazırlarlar.” denmektedir. Ayrıca aynı maddede “Listelerde 
yer alan faaliyetler için ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli de-
ğildir 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 verile-
memektedir.

Türkiye’de, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan madenci-
lik projeleri ÇED sürecinde ilgili komisyonlardan ve halkın gö-
rüş ve önerilerinden de geçmektedir. Hacıömeroğlu’na göre, 
1993 yılından bu yana Türkiye’de değerlendirilen ÇED Rapor-
ları 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 önce-
sindeki tarihlerde faaliyete başlayan maden işletmeleri olup, 
bunlar ÇED raporuna tabi olmayan yatırımlardır. Söz konusu 
Bakanlık ayrıca bu faaliyetler konusunda da kirlilik yaratma-
yacak idari ve yasal önlemleri almaktadır11. Uygulamaların ço-
ğunluğunda, ÇED Belgesi bulunmadan mülkiyet izni ile iş yeri 
açma ve çalışma ruhsatı verilmemektedir27. ÇED Yönetmeli-
ği’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 tu-
tulması konusudur. 

Buna göre doğrudan ÇED raporuna tabi bulunmayan 
maden çıkarma faaliyetleri “Seçme ve Eleme Kriteri”n-
den geçmek zorundadır. Böylece nitelik ve kapsamı 
ne olursa olsun bütün madencilik projeleri ÇED süre-
cinden geçmek durumundadır. “Seçme ve Eleme Kri-
teri” uygulanmasına madencilik camiasında “Küçük 
ÇED” denilmektedir23. Ancak unutulmamalıdır ki “Seç-
me ve Eleme Kriteri” uygulanması süreci de aslında bir 
ÇED süreci olup, madencilik projeleri bu süreçte de bir 
ÇED incelemesinden geçmektedir22. Bu düzenleme-
den 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 Yönetmelik-
leri sırayla 1997, 2002, 2008, 2011, 2013, 2014, 2016 
yıllarında değiştirilmiş ve son olarak 26.05.2017 tari-
hinde yürürlüğe konulan “ÇED Yönetmeliği’nde De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile değişiklik 
yapılmıştır. Ayrıca buna bağlı uygulama talimatları ve 
genelgeler yayımlanmıştır.

Söz konusu 1993 tarihli ilk ÇED Yönetmeliği, bu tarih-
ten önce alınmış ön işletme ve işletme ruhsatlarını ÇED 
yükümlülüğü kapsamı dışında tutmuştu. Böylece bu 
hüküm 1990’lı yıllarda madencilikle ilgili olumlu sayıla-

bilecek az sayıdaki hükümlerden biri olarak değerlendirilmiştir28. 
Glasson’a göre, ilk yürürlüğe girdiği dönemlerde, Türkiye'de ÇED 
başvurularının zayıf noktalarından biri, çevresel zararları önle-
mek 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, Türki-
ye’de on yıllardır geçen süreçte ÇED Yönetmelikleri’nde yapılan 
değişikliklerin sıklığı sonucu bu düzenlemeler -uygulamada- ye-
tersiz kalmaktadır. İlk defa 1993 yılında yayımlanan ÇED Yönet-
meliği 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, (yatı-
rımcılar 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 Yönetme-
liği kapsamında “Halkın Katılımı” esasları, “Tanımlar”, “Kapasite 
artışları” ile “EK listeleri” “AB ÇED Direktifi”nin öngördüğü biçim-
de 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 hazır-
lanan tüm bu yönetmelikler dünya standartlarının üzerindedir. 
Aynı zamanda, çoğu ülkede uygulanan yönetmeliklere kıyasla  
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daha kontrollüdür. Kamuoyunda Türkiye’de maden işletmeleri-
nin çevreye zarar verdiği konusunda gerçek dışı haberler yapıl-
maktadır. Buna karşın maden işletmeleri bu sıkı mevzuatla her an 
denetlenmekte, uygun olmayan faaliyetler durdurulmaktadır1. 
ÇED Yönetmeliklerinin sık değiştirilmesi, bu Yönetmeliklere ek-
lemeler yapılması gibi durumlar düşünüldüğünde, bu Yönetme-
liğin 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 et-
kilerini görebilmek adına; 1993-2002 arası, 2003-2012 arası ve 
2013 sonrası olmak üzere üç dönemde durumu değerlendire-
bilmek mümkündür: 

• 1993-2002 yılları arası: Türkiye’de 1993 yılından 2002 yılına 
kadar, maden arama ve işletme faaliyetlerine karşı çevre koru-
ma konusunda AB kaynaklı yurtdışından gelen baskılar sonucu 
yürürlükteki mevzuat uygulamaları ve madencilik sektörüne 
gerekli önemin verilmemesi nedenleriyle, madencilik yatırım-
larında yeterli yatırımlar yapılamamış ve madencilikte istenen 
ilerleme sağlanamamıştır.

Türkiye’de, özellikle 2002 yılı öncesinde AB ile uyum çalışma-
ları çerçevesinde ülke koşulları göz önüne alınmadan çevre 
mevzuatında değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler ve uy-
gulamalar neticesinde bürokrasi artmış, izin süreçleri uzamış 
ve yatırımların yapılması zorlaşmıştır. Bu durum Yatırım Orta-
mını 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 uygula-
malarla 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 engel-
lenmesine neden olmuştur. 

Türkiye’de uygulanan ÇED mevzuatı ve uygulamaları, AB mev-
zuatı ile uyumlu olmasının yanı sıra, AB mevzuatından daha 
sıkı çevreci uygulamalar ortaya koymaktadır. 2013 AB ilerleme 
raporunda ÇED mevzuatı ile ilgili herhangi bir eleştiri bulun-
mamasına rağmen, 2014 yılında ÇED Yönetmeliğinde yapılan 
değişiklikle ve uygulamalarla süreç uzamış ve madencilik ya-
tırımları aksamıştır. Türkiye’de, AB ülkelerinden daha çevreci 
davranan, yatırımcıyı doğru bilgilendirmeyen, yönlendireme-
yen ve sorumluluk alamayan bir ÇED Yönetmeliği uygulaması 
nedeniyle, adeta 2003 yılı öncesini hatırlatan bir bürokrasi gö-
rülmektedir. 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 uygu-
lamaları görülmektedir. (Güner 2018)'e10 göre dünyada hiçbir 
ülke kendi madenciliğine bu kadar zarar vermemiştir. Bu ko-
nuda özellikle, Türkiye’de Maden Atıkları Yönetmeliği’nin ma-
dencilik sektörüne etkilerine bakınız (Yıldız vd., 2017)40.

Çevreyle ilişkili, ülkemizde bütün ülke üzerinde uygulanan bir 
kanun veya yönetmelik bulunmaktadır. Ancak, belediyeler ya 
da il mahalli çevre kurulları, kendilerinin çıkarttıkları yönetme-
likler veya aldıkları kararlarla, mevcut kanunları veya yönet-
melikleri 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 koru-
yacak 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 sa-
nayi dalı için engel teşkil edebilmiştir. Ancak çevre duyarlılığı 
diğer dünya ülkelerine göre en yüksek düzeyde olan AB ülke-
lerinde dahi, örneğin altın madenleri, herhangi ciddi bir sorun 
yaşanmaksızın -Türkiye’ye kıyasla yıllar öncesinden- üretime 
geçebilmiştir. AB’de arazi kullanımında madencilik sektörü ha-
ricindeki diğer sanayi alanları için bir sınırlama, yasaklama ge-
tirilebilmektedir. 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 üze-
rinde güçlü bir etkiye sahiptir13. İsveç Maden Kanunu incelen-
diğinde 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  

d ÇED Yeterlilik sürecinde yönetmeliklerde ve uygulamalarda AB ülkeleri arasında da önemli farklılıklar olduğunun7 belirtilmesinde fayda vardır.
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getiriyorsa, maden varlığının bulunduğu arazi üzerinde proje-
nin 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 ülke-
lerde 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 başvu-
rusu” yapılmaktadır. Olası nedeni olarak, (ülke maden yasala-
rı 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 hızlandır-
ma yöneliminde ÇED mevzuatında olumlu olarak nitelendiri-
lebilecek 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 sürecin-
deki bürokrasi azaltılmaktadır. Zira, ÇED’i hazırlayan şirketlerle 
yatırımcı şirketler arasında zaman zaman problemler meyda-
na gelebiliyordu. Günümüzde sisteme dosya elektronik or-
tamda girilince yatırımcının da cep telefonuna doğrudan me-
sajlar 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 birbir-
lerinin değerlendirmesini görebilmekte, sistem üzerinde de-
ğerlendirmeler yapabilmektedir. Bu suretle, hem zaman hem 
de kaynak kullanımında önemli bir avantaj sağlanmıştır18. An-
cak ÇED mevzuatı konusunda karşılaşılan sorunlar halen de-
vam etmektedir. Bu sorunlar şu şekilde özetlenebilir: 

• ÇED yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerin sıklığı ve yapı-
lan 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” aşamasın-
da 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 vurgulan-

maktadır. Bu anket çalışmalarında, farklı ülkelere yatırım yap-
mak isteyen maden yatırımcılarından, çevre düzenlemeleri ile 
ilgili belirsizliği (ör. mevzuatın istikrarı; düzenleme süreçlerinin 
tutarlılığı ve zamanındalığı; mevzuatın bilime dayalı olup olma-
dığı; mevzuat çakışmaları; mevcut düzenlemelerin idaresi, yo-
rumlanması veya uygulanmasıyla ilgili belirsizlikler gibi konuları 
ile) değerlendirilmeleri istenmektedir34. “Yatırım Çekme Endek-
si”, 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 kategorilerinde-
kie 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.

c) Çevre mevzuatlarına ilişkin belirsizlik  

(b) Mevzuat/bürokrasi çoğaltma ve tutarsızlıkları (şehirlerdeki/devletteki yetkili idarelerde yetki/görev 
çakışmaları vb.)

(a) Yatırım çekme endeksi
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(d) Koruma bölgeleriyle ilgili belirsizlikler

(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.

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. 

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 sırala-

malara yansımaktadır. Bu kategorilerde Türkiye, 2013-2020 
yılları arasında Avrupa kıtasındaki ülkelerle kıyaslandığında, 
yıllara göre değişkenlik gösterse de çoğunlukla, Doğu Avru-
pa ülkeleri ile birlikte son sıralarda yer almaktadır. Söz konu-
su kategorilerde dünya sıralamasında da Türkiye çoğunluk-
la 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 izle-
mektedir. 

Söz konusu kategorilerde 2013-2018 yıllarında Türki-
ye’nin sıralamada oldukça gerilemesi, özellikle yabancı 
maden yatırımlarının Türkiye’den ayrılmasına neden ol-
muştur41. Oluşan bu istikrarsız sonuç, Türkiye’de yatırım 
yaparken her şeyden önce aslında yatırım öncesi bazı ko-
nuların göz önüne alınması gerektiğini göstermektedir15. 
Yani bu durum, maden yatırımı çekebilme adına Türki-
ye’nin maden ve çevre mevzuatlarını, bunların birbirle-
riyle olan tutarlılığını, maden politikalarını ve idarenin 
uygulamalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini 
göstermektedir.  

2018, 2019 ve 2020 yılında özellikle yatırım çekme endek-
sinde Türkiye’nin sıralamada yükselmesini sağlayan fak-
törler 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 uygula-
malarına geçilmiştir. Fraser Enstitüsü’nün yaptığı araştırma-
da söz konusu yıllarda Türkiye’nin sırası yükselmiş olsa da 
izin süreçlerinde istikrarlı bir idare uygulaması beklenmek-
tedir32,41. Topaloğlu’na göre 2018 yılına kadar, Türkiye son 
4-5 yılda uygulanan madencilik ve hukuk politikaları sebe-
biyle bu kategorilerde bu kadar alt seviyelere düşmüştür24. 
Özellikle bu düşüşte AB çevre mevzuatının etkisinin olup 
olmadığı merak edilmektedir. Farklı kategorilerdeki sırala-
malarda 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 ko-
nusunda Türkiye’nin çok çaba gösterdiği bilinmektedir. AB 
üyesi veya AB adayı ülkelerde, diğer dünya ülkelerine kıyas-
la çevresel mevzuatlar daha sıkı uygulanmaktadır. Bunun da 
etkisiyle, “Çevre mevzuatlarına ilişkin belirsizlik” kategori-
sinde 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.
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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 ara-
sında değişmektedir30,31,35,36,37,39. Ayrıca, teknik özellikleri nede-
niyle, maden grupları arasında ÇED değerlendirme sürelerinde 
de farklılıklar bulunabilmektedirg. Teknik özellikleri dikkate alı-
narak 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 alınma-
dan değerlendirilmesi, başta proje yönetimi ve denetimi 
olmak üzere diğer birçok sorunu beraberinde getirmek-
tedir. 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 özel-
liklerine 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 - ge-
rektiğinde her maden grubu içerisinde her maden için- eko-
nomik değerine, hammadde niteliğine, stratejik önemine ve 
benzeri niteliklere göre farklı düzenle-
melerle ortaya konmalıdır45.

Madencilik sektörüne ciddi yatırım-
cıların girişinin süratlendirilmesi için 
belirsizliklerin ve sonradan öngörülen 
engellerin ortadan kaldırılması, ruhsat 
güvencesinin sağlanması, projeler hak-
kında “ÇED olumlu”/“ÇED olumsuz” gö-
rüşlerinin tek kanun ve tek kurumdan 
verilebilmesini sağlayacak bir mevzu-
atın yapılması gerekmektedir. ÇED ge-
rektiren 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 birbi-
rinden önemli ölçüde farklılık göstere-

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 uygulana-
bilirliği açısından değerlendirilebilir.
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.  

bilmesi 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 düzen-
lenmektedir. Yukarıda belirtilen öneriler dikkate alınarak 
maden işletmelerinin görüşlerini alabilmek için işletmelere 
“Mevcut maden gruplamasına göre maden arama ve işlet-
me ruhsatı düzenlenmesi sizce devam etmeli midir? Maden 
mevzuatındaki sorunlar sizce maden gruplamasıyla mı ilgili-
dir?”h anket sorusu sorulmuştur. 85 adet maden işletmesi-
nin 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. Ma-
den 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 ol-
malıdır. Tüm mevzuat buna göre düzenlenmelidir. Dolayısıy-
la maden grupları aynı kalabilir, ancak özellikle mermer, kö-
mür ve metalik madencilik faaliyetleri için ayrı ayrı uygulama 
yönetmeliklerinin çıkarılması faydalı olacaktır. Örneğin her 
maden grubu kapsamındaki madenlerin temel jeolojisi fark-
lıdır. Bu durum uygulamada örneğin açık ocak madenlerinde 
basamak yükseklikleri ve genişlikleri gibi kriterleri etkilemek-
tedir. Her maden grubu için ayrı uygulama yönetmeliğinin 
olması ÇED sürecine de fayda sağlayacaktır.

Şekil 2. Maden mevzuatı sorunlarının maden gruplarıyla ilişkisi i.
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• Madencilik mevzuatındaki sorunlar maden gruplandır-
masından kaynaklanmasa da, uygulamada ve denetim-
lerde denetim yapanların yetkinliği konusu önemli bir 
sorundur.

5.2. ÇED’in Hangi Kurum Bünyesinde Değerlendi-
rileceği 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. mad-
desinde, “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 bi-
tirilir”, kuralı bulunmaktadır34,41. Buradaki amaç, ÇED işlemleri 
ile birlikte diğer izin işlemlerinin eş zamanlı olarak bitirilme-
sini 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) di-
ğer 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 bi-
tirilir”, kuralının Türkiye’de işlemediğini, ÇED işlemlerinin dahi 
çoğunlukla (yetkili firmalara ÇED Projelerini hazırlatma süre-
si 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 yatı-
rım kaybı riski düşürülebilecektir41.

Her maden yatırım projesi kendine özgü karakter taşır. Bu ne-
denle tüm madenler için aynı çevre reçetesini uygulamak yeri-
ne, her projeye özgü çevre standartları oluşturulmalı ve yatırım-
cıdan talep edilmelidir. Maden projelerinin karakteristiklerine 
uygun tedbir getirmek uzmanlık gerektirir. Bu uzmanlık maden-
cilik faaliyetlerinin sorumluluğunu taşıyan bakanlık bünyesinde 
olmalıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir üst kuruluş olarak kal-
mak 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, maden-
cilik faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için çevreye daha 
duyarlı ÇED raporları hazırlanır hale gelmiştir. Son dönemde 
ÇED Yönetmeliği değişikliği sonucunda, ÇED Yönetmeliği-
nin 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 projele-
ri ÇED sürecinden geçmek durumundadır. Bunun sonucun-
da Türkiye’de madencilik için ÇED, çevreye duyarlı olarak, 
oldukça sıkı bir denetim ve kontrol altında uygulanmakta-
dır. Çevreye uygun olmayan maden projeleri ise onaylan-
mamakta veya mevcut faaliyetler durdurulmaktadır. Ayrıca 
madenciliğin yapıldığı bölge halkının ÇED sürecine katılımı 
sağlanmakta ve bu bölgeye maden işletmeleri ekonomik bir 
katkı da sağlamaktadır.

Ancak ÇED Yönetmeliklerinin sık değiştirilmesi, eklemeler 
yapılması gibi durumlar düşünüldüğünde, bu yönetmeli-
ğin uygulanması konusunda Türkiye’de çok fazla belirsiz-
lik 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 netice-
sinde; madencilik yatırım süreçleri uzamış ve bu yatırımlar 
engellenmiştir. Türkiye’de uygulanan ÇED mevzuatı ve uy-
gulamaları, AB mevzuatı ile uyumlu olmasının yanı sıra AB 
mevzuatından daha sıkı çevreci uygulamalar ortaya koymak-
tadır. Buna karşın Türkiye’deki 81 ilde mevzuat uygulamasın-
da birliktelik bulunmamaktadır.

Gerçekten de son yıllarda Türkiye’de, 2003 yılı öncesini hatır-
latan bir bürokrasi görülmektedir. Nitekim, çevreyle ilişkili, bü-
tün Türkiye genelinde uygulanan bir kanun veya yönetmelik 
bulunmakta ancak belediyeler ya da il mahalli çevre kurulları, 
kendilerinin çıkarttıkları yönetmeliklerde veya aldıkları karar-
larla, 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 bulunmakta-
dır. 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 uy-
gulanmalıdır.

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 gene-

j Bu konuda bakınız29,40.
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line kıyasla orta-alt sıralarda yer alması, Türkiye’nin öncelikle 
madencilik faaliyetlerinde geçerli olan çevre mevzuatları ko-
nusundaki politikalarını tekrar gözden geçirmesi gerekliliğine 
işaret etmektedir. 

Fraser Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre özellikle söz 
konusu çevre düzenlemeleri kategorilerinde Türkiye’nin -uy-
guladığı 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 ma-
den işletmelerinin kendine özgü karakteristikleri dikkate alın-
madan yapılmasıdırj. 

Sorunların çözümü adına, “ÇED olumlu görüşü alınan projele-
rin tek kanun ve tek kurumdan alınarak gerçekleşmesini sağ-
layacak 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 sağla-
nabilecek, farklı tür madencilik yatırımlarının ÇED uygulamala-
rı nedeniyle zarar görmesi engellenecektir. 

Yapılan ankete göre maden işletmelerinin büyük çoğun-
luğu maden mevzuatındaki sorunların maden gruplama-

Bu makale “Resources Policy” Dergisi’nin 2021 yılı 72. cil-
dinde yayınlanan makalenin genişletilmiş özetidir. Ma-
dencilik Türkiye Dergisi’ndeki bu makaleye atıf yapmak 
isteyenler şu şekilde atıf yapmalıdır: 

Yıldız, T.D., 2021. How can the effects of EIA procedures 
and legislation foreseen for the mining operation activi-
ties to mining change positively in Turkey? Resources Po-
licy, 72, https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102018

Makalenin kaynakçasına buradan ulaşabilirsiniz. 
madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2018/09/
Madencilik-Türkiye-Dergisi-98.-Sayi-ÇED-Prosedürleri-
nin-ve-Mevzuatinin-Madenciliğe-Etkileri-Olumlu-Yön-
de-Nasil-Değişebilir-Taşkin-Deniz-Yildiz.pdf

sından kaynaklanmadığı düşüncesindedir. Mevcut grup-
landırmanın 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 in-
celenen yazarların görüşlerinin çoğunluğu ile uyum göster-
mektedir. 

https://www.mining-turkey.com/
https://madencilikturkiye.com/wp-content/uploads/2018/09/Madencilik-Tu%CC%88rkiye-Dergisi-98.-Sayi-C%CC%A7ED-Prosedu%CC%88rlerinin-ve-Mevzuatinin-Madencilig%CC%86e-Etkileri-Olumlu-Yo%CC%88nde-Nasil-Deg%CC%86is%CC%A7ebilir-Tas%CC%A7kin-Deniz-Yildiz.pdf
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Yeşim Yıldırım
Veri Tabanı Jeoloğu
Tümad Madencilik

TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Meslek Dallarında Öğrenilen En 
Temel Bilgi Öncelikle “İnsan”

Dünyada milattan önceki dönemlere 
dayanan bir geçmişe sahip üretimin 
içerisinde, dünyanın oluşumundan 
bu yana evrimleşmiş, yorumlanmış 

ve hala yorumlanmaya açık olan bir billim dalında yorumcu ol-
mak ve her an yeni önemli teoriler, bilgiler üzerine ilave ederek 
devam etmek meslekten ziyade çoğumuz gibi benim için de 
bir yaşam biçimi haline gelmiştir.

Özellikle bir bilim insanının özüne inecek olursak, insan olarak 
var oluşumuzdan itibaren çevremizdeki her şeyi sorgulama is-
teğimiz başlar ve bu istek hayatımız sonlanana kadar devam 
eder. İnsanı, doğayı, hayvanları, ruh halimizi sorguladığımız 
ve merak ettiğimiz her konu keşfe dönüşmüş ve bir bilim dalı 
haline gelmiştir. Jeologlar olarak her ne kadar sorguladığımız, 
yorumladığımız ve keşif yaptığımız olgu yer kabuğu olsa da 
kökünde yine insan vardır.

Bu sebeple küçük yaşlarda başlamış olduğum halen devam et-
mekte olan birçok alanda kendimi geliştirmeme yardımcı olan 
meslek dallarından öğrendiğim ve öğrenmeye devam ettiğim 
en temel bilgi “İnsan” olmuştur.

Bir bakıma sorguladığınız veya yorum yaptığınız bir konuyu 
paylaşamadıktan sonra o bilgi hayatınızdaki yerini koruma-
maktadır. Jeoloji bilimi de diğer bilim dalları gibi  yüzyıllarca 
bu şekilde aktarılarak evrilmiştir. İnsanlığın tarihi ile eş değer 
kabul edilen madencilik ise dünyada ilk sorgulama, yorumla-
ma, keşif ve üretim zincirinin olduğu alanlardan biridir. 

Ne mutlu ki bu zincirin bir parçası olarak bu mesleği bir gö-
rev kabul etmekten ziyade hayatımın bir parçasını ekibimle 
beraber büyüterek keyifli sonuçlar aldığımız bir hayat biçi-
mine çeviriyorum. Bu meslekte geçirdiğim süre içerisinde iş 
yaşamımdaki ekip çalışmaları, iletişim, yeniliklere açıklık ve ne 
olursa olsun bir kadın olarak erkek çalışanların çoğunlukta ol-
duğu bir sektörde erkek destekçilerin olması paha biçilemez 
bir şans oldu.

Bunu şans olarak görmemin sebebi ise öğrenim hayatım bo-
yunca bir kadın olarak okurken, öte yandan çalışıp okuduğum 
mesleği yapamayacağımı düşünen ve dile getiren, “erkek işi” 
olduğunu belirten birçok kişi ile karşılaşmam olmuştur. Bu se-
beple okuluma ara verip başka bir sektöre yöneldim. Ve anla-
dım ki nereye giderseniz gidin, hangi sektörde olursanız olun 
bu bakış açılarıyla hep karşılaşıyorsunuz. Üniversite hayatımda 
bana inanan ve beni bu işi yapabileceğime inandıran kıymetli 
hocalarım sayesinde yine hayran olduğum mesleğe geri dö-
nüş yaparak okulumun kalan kısmını heyecanla iyi bir şekilde 
bitirip ardından yüksek lisans eğitimime başladım. Kısa bir süre 
sonra, Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ’de “Veri Tabanı 
Jeoloğu” olarak hem yeni bir işe hem de hiç bilmediğim ve hiç 
kimseyi tanımadığım bir şehirde yeni bir hayata başladım. Ve 
bu düşünülenin aksine  benim için çok zor olmadı. Çünkü 10 
yılı aşkın süredir bir kadın olarak yine bilmediğim ve kimsemin 
olmadığı bir şehirde hem okudum, hem çalıştım ve kendimi 
buralara taşıdım. Bu konuda ailem bana her daim güvenip ina-
narak en büyük destekçim ve güç kaynağım oldular.

Her mesleğin kendi açısından zorlukları vardır elbet, özellikle 
kadın olduğunuzda bu zorluklar kat kat artabiliyor. Bu zorluk-
lar yaptığımız işin zorluğu değil çoğunlukla, karşılaştığımız 
görünmez engeller oluyor. Madencilik  sektörü  erkek çalışan 
çoğunlukta olan bir sektör olmasından dolayı çalıştığım şirket-
lerde tabii ki görünmez engellerim oldu. Ama buna karşı bü-
yük göz dolduran destekçilerim yine erkekler oldu. Bu durum 
bana konunun cinsiyetçilikle alakalı değil yine İnsanlıkla alakalı 
olduğunu gösterdi.

Sektöre başladığım günden itibaren gördüğüm; her an yeni 
bilgiler öğrenmenin, sorumluluk almanın ki bu sadece jeolog 
olarak teknik bilgiler değil, ekip yönetimi, insan ilişkileri, ek 
olarak birlikte çalıştığımız diğer ekiplerin de yardımı ile tek 
tek gezerek sorgulayarak ve yorumlayarak; maden, harita, 
makina vb. sektörler ile alakalı birçok bilgiye vakıf olabilme 
şansınız oluyor.

Veri tabanı jeoloğu olarak çalıştığınızda, en önemli maddeler 
sistematik ve hatasız çalışmayı öğrenmek, kontrol mekaniz-
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ması geliştirmek, veri tabanı akışı sağlamak, bunları eksiksiz 
aktarabilmek ve üretime katkıda bulunmak oluyor. Kolay gibi 
görünse de aslında işin en dikkat isteyen tarafında olmak ve 
bu konuda güvenilen bir personel olmak benim için çok gurur 
vericidir. Bu da çalıştığınız sektörden ziyade kendinize kattığı-
nız değerleri, bilgileri nasıl aktaracağınıza ve bir bakıma çalış-
tığınız sektöre yeni bakış açıları katarak yön vermeye ve yeni 
sorumluluklar almaya vesile olmaktadır. Yine dediğim gibi 
özellikle çalıştığınız kurumdaki yöneticileriniz, içinde bulundu-

ğunuz takım ve başında olduğunuz ekip çok büyük bir faktör 
olarak yanı başınızda durmaktadır. Hepsine bana öğrettikleri 
ve öğretecekleri her şey için sonsuz teşekkürler.

Ek olarak; üniversite ve iş hayatıma yön vermeme yardımcı 
olan iki kişi benim için çok değerliler. Kıymetli hocam Prof.Dr. 
Işık Yılmaz ve Tümad Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ Genel 
Müdürü Sayın Hasan Yücel. Pusulamdan şaşmayacağıma emin 
olabilirsiniz. Minnetim sonsuzdur…

https://www.tunelmak.com.tr/
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INOVASYON

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

www.mmkahraman.com

Dönüşüm ve Ayakta Kalabilmek

Geçenlerde madencilikle ilgili ya-
bancı bir dergide Şili’deki Antofa-
gasta bölgesindeki aktif en eski bakır 
işletmelerinden birindeki (Chuquica-

mata) yetmiş yıl arayla iki fotoğrafın olduğu bir sayfaya denk 
geldim. Resimde bir kamyonu dolduran elektrikli şoveller 
arından yükleme yapıyorlar. Aradan geçen bunca uzun süre-
ye rağmen, aynı madende belli yönleriyle aslında birçok şeyin 
aynı şekilde yapıldığını ve aslında madencilik sektörü olarak 
üretim ve işletme konularında ne kadar geleneksel kaldığımızı 
hatırlattı. Bu işletmede yıl başında yer altında üretime başlan-
mış olsa da yine de uzun yıllardır kullanılan ekipman türleri, 
yöntemler, iş gücü ve proseslerin çok değişmeden kullandığını 
söylemek mümkün.  

Chuquicamata 1920 Chuquicamata 1990
Resim 1. Chuquicamata bakır madeninde farklı yıllarda arında üretim yapan şovel ve 

kamyonlar (Kaynak: mining.com) 

Bu iki resmi kıyasladığınızda, resimde lejant olmaması sebe-
biyle büyüklüklerin anlaşılması güç olsa da aslında operatör 
kabinlerini baz alırsanız ilk göze çarpan nokta ekipmanların 
hatırı sayılır miktarda büyümüş olması. Bir maden kamyonu 

10-15 ton kapasiteden 360-400 tonluk yük taşıma kapasite-
sine çıkmış. Benzer şekilde şovellerin kova kapasitesi de 3-5 
tonlardan 110-120 tonlara çıkmış. Bunun yanında kullanılan 
ekipman teknolojisinde iyileştirmeler sonucunda makinele-
rin faydalı kullanım süreleri uzatılmış. Görünmesi güç nokta-
lardan bir diğeri de ekipmanların konum, operatör yardım, 
sağlık, yakınlık ve optimizasyona yönelik farklı sensör ve ay-
gıtlarla donatılmış olmaları. Aslında sadece ekipman boyutu 
değil; bunun dışındaki birçok diğer konularda da yenilikler ve 
gelişmeler sağlanmış. Örneğin bugün bir şovel sondaj karot-
ları verileri, maden planlama, tasarım programları ve yüksek 
çözünürlüklü GPS yardımıyla tam olarak kazdığı yerin koordi-
natlarını, cevher türünü (veya pasayı) veya tenörünü görebil-
mektedir. Buradan doldurduğu kamyonu ne zaman, nereden, 
kaç kova ile doldurduğunu, her bir kovanın ağırlığını ve bu 
malzemenin ne zaman nereye döküldüğünü gerçek zamanlı 
veya geçmişe yönelik görebilmek mümkün. Bu tür teknolojile-
rin kullanımı elbette yıllar içinde belli bir ilerleme kaydedildiği 
anlamına geliyor ancak yıkıcı bir değişimin veya dönüşümün 
olmadığı da bir gerçek. 

Özetlemek gerekirse yeni teknolojiler maden sektörü tara-
fından bir şekilde yapılan işlemlerin daha etkin ve verimli 
yapılması için kullanılmış ancak yeni teknolojiler sektörün 
proseslerindeki atık adımları veya nakliyenin prensiplerini 
çok değiştirmemiş. Benzer şekilde geleneksel birçok sektör 
belli yönleriyle dönüşüm geçirmiş olsa da proseslerin te-
melleri uzun yıllar geçse de kendini korumayı sürdürmek-
tedir. Bu tür sektörler açık bir şekilde ifade etmek gere-
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kirse yıkıcı dönüşümü başlatacak bir girişime karşı oldukça 
hassas bir konumda varlıklarını sürdürmekteler. Ciddi bir 
dönüşüm gerçekleştirecek bir firma veya girişimci, bu tür 
sektörleri baş aşağı edebilecek potansiyele sahip. Bunun 
örneklerini medya, perakende, mobil telefon gibi birçok 
sektörde son dönemde yaşayarak görmekteyiz. Bu tür dö-
nüşümleri gerçekleştiren az sayıdaki firmanın kendi sektör-
lerinde lider ve bazen de tekel haline gelebildikleri de bir 
gerçek ancak geleneksel sektörlerin ciddi bir dönüşüm ya-
şamadan dünya ekonomisinden aldıkları payı ve etki alan-
larını arttırmaları pek mümkün değil. 

Operasyonel teknolojilerin yanı sıra, dönüşüm konusunda 
maden sektörünün ve geleneksel birçok diğer sektörün 
yeterince başarı sağlayamadıkları bir diğer nokta ise bilgi 
yönetimi, bilişim teknolojileri ve karar destek konularıdır. 
Son yıllarda kullanımı yaygınlaşan bunca sensör, yazılım, 
cihaz ve farklı sisteme rağmen halen yöneticilerin ve diğer 
çalışanların karar konusunda ciddi hatalar yaptığını gör-
mek mümkün. Bunun temel sebeplerinden biri bu alanda 
yeterli bir eğitim verilmemesi, yatırım yapılmaması ve alt 
yapı eksikliği. Bugün geleneksel sektörlerle ilgili bölümler-
de açılan dersler veya sağlanan profesyonel kurs veya eği-
timleri incelediğiniz zaman karar vermeyi kolaylaştıracak, 
verilen kararların doğruluğunu arttıracak bir yapının eksik-
liğini göreceksinizdir. Aradan geçen onca seneye rağmen 
halen “X alanında bilgisayar uygulamaları” isimli dersler 
veya çok uzun yıllar önce endüstrinin kullanımını terk et-
miş olduğu yazılımların halen öğrencilere ders olarak oku-
tulduğunu görmek oldukça yaygın. Bir diğer sıkıntı ise bil-
giye ulaşımın bu kadar kolay ve hızlı olduğu bir dönemde 
halen birçok şeyin ezberletilmeye çalışılması; öğretilmeye 
çalışılan gerçek hayatta 
bir Google veya YouTube 
araması kadar uzak ol-
duğunu kabul etmemek 
öğrenciler veya sektör ça-
lışanları açısından bu ger-
çeği değiştirmeyecek. 

Bugün için maden sektö-
ründe kararların önemli 
bir çoğunluğu yöneticiler 
tarafından, kendilerine 
sağlanan raporlardan yap-
tıkları çıkarımlarla veril-
mektedir. Raporlar geç-
mişte neler olduğunu 
özetleyen, kimi zaman bir 
veya birçok sistemden in-
dirilen veya manuel hazır-
lanan sayfalardan oluşsa 
da bazı durumlarda doğ-
rulukları da sorgulanabil-
mektedir. Biraz daha bu ko-

nularda ilerleme sağlamış kurumlar nelerin olduğunun yanı 
sıra, neden bu sonucun alındığına dair bilgi içeren nispeten 
de olsa daha bilgilendirici raporlara sahipler. Ancak burada 
asıl kritik nokta ise geçmişte nelerin olduğundan veya ne-
den olduğundan çok; gelecekte nelerin olacağına dair veya 
neyin olması gerektiğine dair bir bilginin ortada bulunma-
ması. Çünkü geçmiş kontrol edebileceğiniz bir zaman dilimi 
değil ancak gelecek ve onu yönetmek halen elinizde. İşte bu 
sebeple önümüzdeki yıllarda günümüzde başarılı sektörler 
ve firmalar tarafından yaygın bir şekilde kullanılan makine 
öğrenmesi, bu boşlukları da doldurmaya başlayacak. Hali 
hazırda maden sektöründe çoğunlukla mavi yaka ve tekrar 
eden görevlerin otomasyonuna odaklanılmış olsa da yakın 
bir gelecekte beyaz yaka işlerin otomasyonunun sağlanması 
çok uzak değil. Bu ve benzeri sebeplerle verilerin etkin yö-
netimi, kullanımı ve karar mekanizmasına katkısı önümüz-
deki on yıl için hiç olmadığı kadar gündeme gelecek bir 
konu olacak. Pandemi süreciyle birlikte global yükselen enf-
lasyon ve tedarik zincirlerinde yaşanan sıkıntılar insanların 
yaşam kalitelerini ve refahını doğrudan etkilemeye başladı. 
Bunun yanı sıra küresel ısınma kaynaklı kuraklık ve üretim 
sıkıntıları ülkemiz dahil birçok ülkenin gündeminde. En ba-
sitinden 2020 ve 2021 yılları uzun yıllardır artış trendinde 
olan ortalama insan ömrünü küresel olarak düşürdü. Yakın 
gelecekte firmaların üzerinde mevcut rekabetlerinin, düşen 
tenörlerin ve fiyat volatilitelerinin yanında verimlilik, çevre 
ve enflasyon gibi farklı noktalarda baskılar olacağını söy-
lemek mümkün. Bu değişkenleri gündemine alan, inovatif 
süreçleri kullanan ve dönüşebilen firmalar geleceğe uyum 
sağlamakta muhtemelen daha az sıkıntı yaşayacaklar. Daha 
zorlu bir sürecin madencilik dahil diğer birçok geleneksel 
sektörü beklediğini söylemek kehanet olmayacaktır. 
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Son zamanlarda, Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü 3213 sayı-
lı Maden Yasası’nın 7’nci maddesi 

21. fıkrasına aykırı faaliyete idari para cezası verirken, aynı fi-
ile bir de 10’uncu madde hükümlerine göre idari para cezası 
uygulamaktadır. Daha açık bir anlatımla aynı fiile iki idari para 
cezası vermektedir. 

3213 sayılı Maden Yasası’nın 7164 sayılı Yasa ile değişik 7’nci 
maddesi 21. fıkrası; “Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili ka-
rar, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya 
on üçüncü fıkraya (Kamu hizmeti veya umumun yararına ayrıl-
mış yerlere ve bu tür tesislere 60 metre mesafe dahilinde ma-
dencilik faaliyetleri Bakanlığın, binalara 60 metre, özel mülkiye-
te konu araziye 20 metre mesafe dahilinde ise mülk sahibinin 
iznine bağlıdır. Bu mesafeler, ihtiyaç halinde madencilik faali-
yetinin boyutu, emniyet tedbirleri ve arazinin yapısı dikkate alı-
narak Bakanlıkça artırılabilir. Mesafeler yatay olarak hesaplanır.) 
aykırı faaliyette bulunulduğunun tespiti halinde 46.579 TL tuta-
rında idari para cezası uygulanarak bu alandaki işletme faaliyet-
leri durdurulur. Bu ihlalleri tespit eden kamu kurum ve kuruluşu 
diğer ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına durumu bildirir. Bu ih-
lallerin ilk tespit tarihinden itibaren, ilk tespit dahil üç yıl içinde 
üç kez yapıldığının tespiti halinde ise ruhsat iptal edilir.”

3213 sayılı Yasa’nın 5177 sayılı Yasa ile değişik 10’uncu maddesi 
7. fıkrasında; “Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak su-
retiyle Kanun hükümlerinin uygulanmasını engelleyen ve/veya 
haksız surette hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari 
para cezası verilir. Bu fıkranın ikinci kez ihlali halinde bir önceki 
ceza katlanarak uygulanır. (7164 sayılı Yasa ile Değişik cümle) İlk 
tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde madde hükümlerinin üç 
kez ihlal edildiğinin tespiti halinde ruhsat iptal edilir.” 

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

10’uncu Maddeye Göre İdari Para 
Cezası Verilmesinin Şartları

10’uncu maddenin 8. fıkrası (ı) bendinde de “7’nci madde kap-
samındaki gerekli izinler alınmadan ve/veya gerekli izinlerin 
alınmadığı alanda maden üretilmesi veya sevk edilmesi…” 
gerçek dışı veya yanıltıcı beyan sayılmıştır.

10’uncu Maddenin Açıklanması
10’uncu madde beyan usulünü düzenlemektedir. Beyan Ya-
sa’da, İlgililerin resmi kuruluşlara herhangi bir durumu belirle-
mek veya açıklamak maksadı ile yazılı ve/veya elektronik or-
tamda vermiş oldukları belge, olarak tanımlanmıştır. 

Beyanları verebilecek olanlar; teknik elemanlarla, ruhsat sahip-
leridir. Teknik elemanlar sadece ihtisas sahibi oldukları konu-
larda beyanda bulunabilirler ve beyanları ile sorumludurlar. 
Ruhsat sahipleri ise teknik beyanların dışındaki beyanlardan 
sorumludurlar.

a-Beyanlardaki Hata ve Noksanlıklar
3213 sayılı Maden Yasası’nın ilk şeklinde 10’uncu maddenin 
3. fıkrasında; beyanlardaki hata ve noksanlıklar gerekçe bil-
dirilmek suretiyle verildikleri tarihten itibaren 2 ay içerisinde 
düzeltilebilir, şeklinde idi. 22.08.1985 gün 18850 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan Maden Yasası’nın Uygulanmasına İliş-
kin Yönetmeliğin 72’nci maddesinde; teknik eleman ve ruhsat 
sahiplerinin beyanları konusunda açıklama yapılmasına karşın, 
Yasa hükmünde öngörülen hata ve noksanlık konusunda açık-
layıcı bir bilgi bulunmamaktadır.  Uygulama Yönetmeliğine 
04.04.1998 gün 23307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan de-
ğişiklikle getirilen düzenlemeye göre ise “Beyanlardaki hata ve 
noksanlıklar ilgili tarafından verildiği tarihten itibaren iki ay için-
de, gerekçe gösterilerek bildirilirse düzeltilir. İlgili dairece tespit 
edilen hata ve noksanlıklar da yazılı bildirimden başlayarak iki 
ay içerisinde düzeltilmesi ilgiliden istenir.” denilmiştir. Böylece 
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hata ve noksanlık konu-
sunda Uygulama Yönet-
meliği ile Yasa hükmü 
çelişir hale gelmiştir. Yasa 
hata ve noksanlığın ilgili 
tarafından bildirilmesini, 
Yönetmelik ise ilgili ya 
da idarenin tespitinden 
sonra düzeltilmesini ön-
görmektedir. Esasen hata 
ile noksan farklı şeylerdir. 
Beyanı yapan kişi hatanın 
farkına varmayabilir. An-

cak, noksanlık konusunda idarenin ilgilisini uyarması gerektiği 
açıktır. Her iki halde de idarenin hata ve noksanlık konusunda 
ruhsat sahibini yazılı olarak uyarması gerektiği tartışmasızdır.

Yasa ile Yönetmeliğin çelişki içinde olması 10’uncu maddenin 
4. fıkrasının 5177 sayılı Yasa ile değiştirilmesi ile son bulmuştur; 
“Beyanlardaki hata ve noksanlıklar, idarenin tespiti ve sorumlula-
rın uyarılmasından itibaren iki ay içerisinde düzeltilir. Bu sürede 
gerekli düzeltmenin yapılmaması halinde 20.000 TL idari para 
cezası uygulanır ve beyanlardaki hata ve noksanlıklar düzeltilin-
ceye kadar maden üretim faaliyetleri durdurulur.” şeklini almıştır.

b-Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Beyan
Gerçek dışı beyan aslında yalan beyandır. Yapılmamış bir du-
rumu yapılmış gibi ya da yapılmış bir durumu yapılmamış gibi 
göstermektir. Bir ruhsat sahasında üretim yapılmadığı halde, 
Yasa’nın 24’üncü maddesi 12. fıkrası hükümlerinden sıyrılmak 
amacıyla üretim yapılmış gibi gösterilmesi veya fazla yapılan 
üretimin az yapılmış gibi gösterilmesi gerçek dışı beyana girer.

Yanıltıcı beyan ise ruhsat sahası sınırları dışında bulunan faali-
yet alanını ruhsat içindeymiş gibi koordinatları kaydırarak gös-
termek veya şev yüksekliklerini az göstererek idareyi yanıltma 
amacıyla yapılabilir. 

c-Teknik Beyanlardan Ruhsat Sahibi Sorumlu 
Tutulamaz
10’uncu maddenin 6. fıkrasında; “Daimi nezaretçi defterini, 
daimi nezaretçi ile ruhsat sahibi veya vekili imzalar. Defterin 
ibraz edilmemesi, ruhsat sahibi ya da vekili tarafından imzalan-
maması veya düzenli tutulamaması halinde, ruhsat sahibine 
31.054 TL idari para cezası verilir. Bu fıkranın ihlalinin ruhsat 
sahibi veya vekili tarafından aynı yıl içerisinde tekrarı halinde 
idari para cezası iki kat olarak uygulanır.” kuralı bulunmaktadır. 

İşletmede daimi olarak istihdam edilen maden mühendisine 
daimi nezaretçi, İşletmelerin teknik ve emniyet yönünden ne-
zaretini yapan sorumlu ve yetkili maden mühendisine ise ne-
zaretçi denilmektedir.

Daimi nezaretçi defterinin imzalanmaması, ibraz edilmemesi 
ruhsat sahibini bağlar ise de defterin düzenli tutulmaması tek-

nik bir konu olduğundan ruhsat sahibini bağlamaz. Zira ruhsat 
sahipleri teknik konular dışındaki beyanlardan sorumludurlar.

d-Haksız Surette Hak İktisap Etmek
Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda bulunmak suretiyle Yasa hü-
kümlerinin uygulanmasını engelleyen ve/veya haksız surette 
hak iktisap eden ruhsat sahiplerine 50.000 TL idari para cezası 
verilerek, bunun ikinci kez ihlali halinde bir önceki cezanın kat-
lanarak uygulanacağı, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde 
madde hükümlerinin üç kez ihlal edildiğinin tespitinde de ruh-
sat iptal edileceği, 10’uncu maddenin 7. fıkrasında yer almıştır.

Yasa hükümlerinin uygulanmasını engellemek gerçek dışı veya 
yanıltıcı beyana dayalıdır ve bunun karşılığı idari para cezası 
ve ruhsatın iptali sonucunu doğurur. Burada haksız yere hak 
iktisabından söz etmenin bir anlamı yoktur. Nitekim madde-
nin 9. fıkrasında; haksız yere iktisap edilen hakların geri alına-
cağı, öngörülmüştür. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
bu maddenin uygulanması ile haksız yere hak iktisap etmenin 
karşılığı olarak ruhsat sahibinden neyi geri almıştır? Fiilin karşı-
lığı idari para cezası ve en ağır yaptırım olarak ruhsat iptalidir. 
Bu nedenle Yasa hükmünden haksız yere hak iktisabı gibi uy-
gulanması olanaksız olan ifadenin tümden çıkarılması gerekir.

e-Beyanın Gerçek Dışı veya Yanıltıcı Olması
10’uncu maddenin 8. fıkrasında bentler halinde nelerin beya-
na aykırı olduğu belirtilmiştir. 

Bu fıkranın uygulanabilmesi için ortada bir beyan olacak ve bu 
beyan fıkradaki düzenlemelere uymayacaktır. Ortada bir be-
yan olmasa da bu madde idarece uygulama alanı bulmaktadır.

Esasen 10’uncu maddenin 8. fıkrasında sayılan faaliyetlerin 
Maden Yasası uyarınca yapılmaması gereken faaliyetler olarak 
ayrı bir maddede düzenlenmesi gerekir. 

f-Aynı Fiile İki Ayrı İdari Para Cezası Verilmesi
İdare tarafından 3213 sayılı Yasa’nın 7’nci maddesinin zorun-
lu kıldığı izinlerin olmaması durumunda izinsiz alanda yapılan 
çalışmaya temsili bir koordinat verilerek idari para cezası uy-
gulanmakta, aynı temsili koordinatlar alınarak bir de 10’uncu 
madde hükümleri uygulanmaktadır.

Böyle bir duruma Yasa’nın 10’uncu maddesi uygulanamaz. 
Yasa’nın 10’uncu maddesinin maddi unsuru gerçek dışı veya 
yanıltıcı beyandır. Bu maddenin uygulanabilmesi için alınmış 
izinlerin dışında madencilik faaliyeti yapılacak ve bu faaliyetler 
alınmış izinlerin içindeymiş gibi gösterilip gerçek dışı beyanla 
idare yanıltılacaktır. 

Fiil aynı, çalışma alanı koordinatları aynı, ruhsat aynı, Yasa’ya 
aykırı faaliyetin yaptırımı da 7’nci maddede kural altına alın-
mışken, aynı fiile hem 7’nci madde hem de 10’uncu madde 
hükümleri uygulanamaz. Bu konuda açılan davalarda mahke-
meler idare işlemini iptal etmektedir.
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer Kalori 
(kcal/kg)

TKİ

Ekim 21 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 667 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.332

Ekim 21 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

667 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.478

Ekim 21 Kısrakdere krible +20 mm 579 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Ekim 21 Çan krible +30 mm 511 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2020)
Birim

Q
uandl2

6.Ekim.21 Altın 1747,20 -7,95 1898,00 USD/tr. oz

6.Ekim.21 Gümüş 22,34 -15,25 26,36 USD/tr. oz

6.Ekim.21 Platinyum 940,00 -11,24 1059,00 USD/tr. oz

6.Ekim.21 Rodyum 14950,00 -11,80 16950,00 USD/tr. oz

6.Ekim.21 Palladyum 1828,00 -25,48 2453,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2020)
Birim London M

etal Exchange

6.Ekim.21 Alüminyum 2904,50 46,84 1978,00 USD/ton

6.Ekim.21 Bakır 9010,00 16,39 7741,50 USD/ton

6.Ekim.21 Çinko 3034,50 11,42 2723,50 USD/ton

6.Ekim.21 Kalay 35290,00 71,81 20540,00 USD/ton

6.Ekim.21 Kurşun 2157,50 9,41 1972,00 USD/ton

6.Ekim.21 Nikel 18060,00 9,19 16540,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2020)
Birim

M
ineral Prices

6.Ekim.21 Antimuan 8100,00 2,53 7900,00 USD/ton

6.Ekim.21 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

6.Ekim.21 İndiyum 184,44 2,47 180,00 USD/kg

6.Ekim.21 İridyum 1460,00 0,00 1460,00 USD/tr. oz

6.Ekim.21 Kadmiyum 2567,73 10,94 2314,58 USD/lb.

6.Ekim.21 Civa 108,00 8,00 100,00 USD/şişe

6.Ekim.21 Magnezyum 2169,92 0,67 2155,45 USD/MT

6.Ekim.21 Manganez 4,63 5,71 4,38 USD/kg

6.Ekim.21 Molibden 27,00 30,43 20,70 USD/kg

LM
E

6.Ekim.21 Rutenyum 255,00 0,00 255,00 USD/tr. oz

6.Ekim.21 Selenyum 26,33 73,34 15,19 USD/kg

6.Ekim.21 Tantal 21959,00 0,00 21959,00 USD/kg

6.Ekim.21 Tungsten 38,48 15,66 33,27 USD/kg

6.Ekim.21 Uranyum 32,80 0,00 32,80 USD/lb. U
XC

6.Ekim.21 Vanadyum 7,10 14,52 6,20 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Ekim 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 1140 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Ekim 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 1140 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Ekim 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 1140 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Ekim 21 18/150 PARÇA (DÖKME) 1280 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Ekim 21 18/150 PARÇA (PAKET) 975 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.20)
Birim

M
ineral Prices

5.Ekim.21 Lantanyum Metal ≥ 99% 1,80 -3,74 1,87 USD/Ib

5.Ekim.21 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 0,57 -10,94 0,64 USD/Ib

5.Ekim.21 Seryum Metal ≥ 99% 1,89 5,00 1,80 USD/Ib

5.Ekim.21 Seryum Oksit ≥ 99.5% 0,60 -9,09 0,66 USD/Ib

5.Ekim.21 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 57,42 54,90 37,07 USD/Ib

5.Ekim.21
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
43,14 81,34 23,79 USD/Ib

5.Ekim.21 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 51,02 25,42 40,68 USD/Ib

5.Ekim.21 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 40,52 21,68 33,30 USD/Ib

5.Ekim.21 Samaryum Metal ≥ 99.9% 0,89 18,67 0,75 USD/Ib

5.Ekim.21 Europyum Oksit ≥ 99.5% 12,80 -7,11 13,78 USD/Ib

5.Ekim.21 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 9076,00 0,00 9076,00 USD/Ib

5.Ekim.21 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 17,13 46,66 11,68 USD/Ib

5.Ekim.21 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 715,20 19,44 598,80 USD/Ib

5.Ekim.21 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 574,20 169,20 213,30 USD/Ib

5.Ekim.21 Disporsiyum Metal ≥ 99% 227,40 40,89 161,40 USD/Ib

5.Ekim.21 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 176,50 38,65 127,30 USD/Ib

5.Ekim.21 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 362,90 198,19 121,70 USD/Ib

5.Ekim.21 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 13,48 20,90 11,15 USD/Ib

5.Ekim.21 İtriyum Metal ≥ 99.9% 15,09 12,19 13,45 USD/Ib

5.Ekim.21 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2,56 89,63 1,35 USD/Ib

5.Ekim.21 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 235986,00 0,00 235986,00 USD/Ib

5.Ekim.21 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 25678,00 22,53 20956,00 USD/Ib

5.Ekim.21 Mixed Metal ≥ 99% 9,51 0,00 9,51 USD/Ib

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.20)
Birim

M
ineral Prices

5.Ekim.21 Lityum Metal ≥ 99% 55,45 74,26 31,82 USD/Ib

5.Ekim.21 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 5,84 72,78 3,38 USD/Ib

5.Ekim.21 Lityum Hidroksit 6,17 95,87 3,15 USD/Ib

5.Ekim.21 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 23,79 39,04 17,98 USD/Ib

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 260-270 USD/dmt

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre 240-250 USD/dmt

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 240-250 USD/dmt

14.Mar.21 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 220-230 USD/dmt

Temel Maden Fiyatları

EKONOMI

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram
tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram

dmt : (dry metric tonne) kuru bazda 
metrik ton
dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları
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