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Madencilik Türkiye dergisinde
yayınlanan yazıların sorumluluğu
yazarlarına; reklam ve ilanların sorumluluğu
da reklam ve ilan sahiplerine aittir. Dergide
yayınlanan yazılar için yazarlara ücret ödenmez.
Madencilik ile ilişkili tüm alanlarda (maden arama,
işletme, jeoloji, jeofizik, harita, çevre, sondaj, makine,
ekipman, iş güvenliği ve işçi sağlığı, teknoloji, yazılım,
donanım, danışmanlık, finans, sigorta vb.) yazılan yazılar
dergide yayınlanabilir. Yazılar özgün veya derleme popüler
bilim makalesi şeklinde olabilir. Ancak daha önce başka bir
yayın organında (dergi, kitap, internet vs.) yayınlanan yazılar
Madencilik Türkiye’de yayınlanmaz. Dergide yayınlanan yazılar,
Madencilik Türkiye dergisinden yazılı izin alınmak şartıyla, kaynak
gösterilerek kullanılabilir. İzinsiz kullanılan yazılar hakkında yasal
işlem başlatılacaktır.
Yazılar word formatında, ilgili resimler ve çizimler yazıdan ayrı bir
şekilde, yüksek çözünürlükte (minimum 300 dpi) jpg, bmp, tiff
resim formatlarında gönderilecektir. Yazılar e-posta aracılığı
ile info@madencilik-turkiye.com adresine veya CD ile yayın
idare merkezi adresine gönderilebilir. Gerekli görüldüğü
takdirde yazılarda düzeltme istenebilir. Bu durumda yazar
ile iletişime geçilecektir. Posta ile gönderilen yazılar
dergide yayınlansın ya da yayınlanmasın yazarına
iade edilmez.
Dergimiz Basın ve Meslek İlkelerine
uymayı taahhüt eder.

EDITÖRDEN

Mermeri Blok Satıp İşlenmiş mi Alıyoruz?
Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr • twitter.com/OnurMadenTR

Türkiye’den Çin’e ihraç edilen blok mermerlerin işlenerek ülkemize daha yüksek meblağlara
geri satıldığına dair iddialar son dönemde daha da artmıştır. Bu artışa, hükümetimizin madencilik sektörüne son dönemde gösterdiği ehemmiyet çerçevesinde maden üretiminde uç
ürüne yönelmemiz isteği ve bundaki desteği neden olmuş olabilir. Ancak genel olarak madende uç ürüne gitmemizin yaratacağı katma değer oldukça önemliyken bunun emtia bazında,
günün koşulları doğrultusunda düşünülmesi gerektiği de açıktır.
Bazı mermer üreticileri ve TÜMMER ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde gördük ki doğal taş
ticaretini şu an ki konjonktürde alıcı taraf yönlendiriyor. Yani bazı alıcı ülkeler, örneğin kendi
ülkelerindeki vergi uygulamaları nedeniyle, sadece blok mermer almayı tercih ediyor. Ve bu
ülkelere blok değil de işlenmiş ürün satmaya çalışırsanız tercihini blok satan diğer ülkelerden
yana kullanıp sizinle ticaretini azaltmaya gidebiliyor. Tabi bazı ülkelerse işlenmiş ürün tercih
ediyor yani hedeflenen “uç ürün” kavramına ulaşılmış olunuyor.
Ülkemiz doğal taş ticaretini incelediğimizde geçtiğimiz yıllarda tüm doğal taş ticaretinin yaklaşık dörtte üçü işlenmiş ürün olarak gerçekleştirilirken son yıllarda bu oran yarı yarıya blok/
işlenmiş ürün haline dönüşmüş durumda. ABD, İngiltere, çeşitli Avrupa ülkeleri gibi sadece
işlenmiş mermer satın alan ülkelerdeki ekonomik çalkantılar ve Orta Doğu’da yaşanan savaş
ve iç karışıklıklar nedeniyle işlenmiş doğal taş ihracatımız azalmıştır. Bu nedenle de ülkemizde
kurulu mermer işleme fabrikalarımızın yüzde 10’a yakın kısmı kapanmış, çalışan mermer işleme fabrikalarımızın kapasiteleri de yüzde 40’a düşmüştür. Böyle bir dönemde ise blok satışları,
doğal taş sektörünün ayakta kalmasını sağlamaktadır.
Blok alımında Çin en büyük müşterimiz olarak öne çıkmaktadır. Bu yüzden de, en başta belirttiğim iddialar Çin üzerinde yoğunlaşmaktadır. Edindiğim bilgilere göre Çin Halk Cumhuriyeti dünyanın çeşitli ülkelerinden yılda ortalama 12 milyon ton blok mermer, 40 bin ton da
işlenmiş mermer ithal ediyor. 12 milyon ton blok mermerin 3,5-4 milyon tonu ise ülkemizden
gönderiliyor. 40 bin ton işlenmiş mermerin ise 2,3 bin tonu ülkemizden gönderiliyor. Çin yıllık
ortalama 10 milyon ton işlenmiş mermeri başta Kore, ABD ve Almanya olmak üzere dünyanın
çeşitli ülkelerine ihraç ediyor. Türkiye’ye ihraç ettiği işlenmiş mermer miktarı ise yıllık 20-30
bin ton civarında.
TÜİK’ten elde edilebilen bu rakamlarda görüldüğü üzere Çin’e ihraç ettiğimiz blok mermerlerin işlenmiş olarak çok yüksek bedellerle geri satın alındığı iddiaları gerçekleri yansıtmıyor.
Diğer taraftan altı çizilmesi gereken bir diğer konu ise yurt dışından işlenmiş mermer ithalinde
kamunun öne çıkması. TOKİ tarafından yaptırılan hastane, havalimanı, kamu binaları, üniversite binaları gibi yapılarda genellikle ithal işlenmiş ürünler tercih ediliyor.
Doğal taş çeşitliliği ve varlığımız noktasında dünyanın önde gelen ülkesi olduğumuz söylenebilir. Yarattığı katma değer noktasında tercih tabi ki blok yerine işlenmiş ürün ticaretinin tercih
edilmesi olmalıdır ancak bu konuda ilerleyebilmek için dünya doğal taş ticaretinde belirleyici
bir pozisyona ulaşmamız gerekmektedir. Şu aşamada görünen o ki blok ve işlenmiş ürün konusunda ticareti alıcı ülkeler şekillendirmektedir.
Bununla birlikte bir değişim olacak ise buna kendi içimizde başlamamız da çok önemli. İşlenmiş ürünün daha fazla pazarlanabilmesi, proje satın alınması ile doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle ülkemizdeki büyük projelerde ülkemiz doğal taşlarının kullanımının tercih edilmesi bu
konudaki en büyük adım olacaktır.
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Muratdere Bakır-Molibden Projesi, Bilecik’in Marka
Şehir Olma Çabasına Önemli Katkı Sağlayacak
Pragma AŞ iştiraki Muratdere Madencilik, “Marka Şehir” olma
yolunda emin adımlarla ilerleyen Bilecik’te Türkiye’nin en
önemli Bakır-Molibden madeni ve flotasyon tesisi yatırımlarından birini hayata geçirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Bilecik’in Bozüyük ilçesi Muratdere köyü mevkiinde bulunan
ve 90’lı yıllarda madenciliğin ülkemizdeki öncü kuruluşu MTA
tarafından çalışmalar yürütülen maden sahasında 2000’li yıllarda yabancı bir şirket tarafından geliştirme çalışmalarına devam
edilmiş, 2012 yılında yüzde 100 yerli sermayeli Pragma Kurumsal Finansman AŞ tarafından milli sermayeye kazandırılarak yatırımlara başlanmıştı.
Satın almanın ardından sahada uluslararası standartlarda, tüm
resmi izinleri alınarak, çevresel konulara azami önem gösterilerek, bölge halkı ve resmi kurumlarla tam bir uyum içerisinde
sondaj ve ileri mühendislik çalışmaları günümüze kadar sürdürüldü. Yapılan çalışmalarla birlikte söz konusu ruhsat sahası
içerisinde ortalama tenörleri yüzde 0,52 Cu (Bakır), 125 ppm
Mo (Molibden) olan 16 milyon ton cevher rezervi belirlendi ve
bu rezervin ekonomiye kazandırılması için kapsamlı bir yatırım
projesi hazırlandı.
Pragma AŞ ortaklarından Ömer Bilhan’ın Madencilik Türkiye
dergisine verdiği bilgilere göre proje kapsamında açık ocak
işletmeciliği ile yılda ortalama 1,6 milyon ton bakır-molibden

cevherinin çıkarılması planlanıyor. Cevher, sahada inşa edilecek
modern ve son teknolojiye sahip flotasyon (yüzdürme) tesisinde zenginleştirilecek ve bakır-molibden konsantresi elde edilecek.
Yatırım bedelinin 210 milyon TL, tahmini işletme harcamasının
680 milyon TL olması hedeflenen işletmede konsantre bakır
ve molibden ihracatından 1,9 milyar TL (500 milyon USD) gelir
elde edilmesi ve projeden ülke ekonomisine asgari 3,2 milyar
TL katkı sağlanması bekleniyor.
Proje ile ilgili daha detaylı bilgileri Madencilik Türkiye dergisinin 15 Nisan 2018 çıkışlı 70. sayısında yer alan Bakır Madenciliği
dosya konusu kapsamında okuyabilirsiniz.
Muratdere Madencilik Hakkında: Merkezi İstanbul’da bulunan
yüzde 100 yerli sermayeli Pragma Kurumsal Finansman AŞ’nin
bir iştirakidir. Birleşme ve satın almalar, ortaklıklar, finansman
temini, özelleştirmeler gibi alanlarda yerli ve yabancı firmalara
yatırım bankacılığı hizmetleri veren Pragma, son 12 yılda yaptığı 80 satın alma işlemi ile Türkiye’ye 6 milyar USD tutarında
doğrudan yabancı sermaye girişi sağlamıştır. Pragma, madencilik ve yatırım bankacılığı işlerine ek olarak ağır sanayi sektöründe de faaliyet göstermektedir. Şirketin ağır sanayi alanındaki iştiraki olan Hisar Çelik Döküm AŞ yaklaşık 400 kişiye istihdam
sağlarken tamamen ihracata yönelik faaliyet göstermektedir.

Yıldırım Grup Orta Asya, Afrika ve Güney
Amerika’da Yeni Projeler Arıyor
Yıldırım Grup bünyesinde bulunan Yılmaden Holding, kobalt, vanadyum ve molibden de dahil olmak üzere piyasalardaki yatırım fırsatlarını araştırmak için Mining Indaba
2018 fuarına kıdemli temsilcilerden oluşan bir ekip gönderdi.
Halihazırda Türkiye, İsveç, Rusya ve Kazakistan’da krom, ABD’de
vanadyum ve molibden projelerine sahip olan grubun Pazar
Araştırma ve İstihbarat Müdürü Görkem Kavçak Metal Bulletin’e yaptığı açıklamalarda, Yılmaden’in stratejik minerallerde
yeni fırsatlar aradığını belirtti. Kavçak:” Kaynak çeşitlendirme
çalışmaları yıllardır stratejilerimizin arasında yer alıyor. Stratejik

mineral piyasalarında yer almak için iyi bir zaman olacağını düşünüyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Önlerinde birçok fırsatın olduğunu belirten Kavçak: “Önümüzde
birçok fırsat var. Uzun vadeli tedarik anlaşmaları, uzun vadeli stratejik ortaklıklar ve bu seçenekler arasında çok kapsamlı bir alan
var.” şeklinde açıklamalarda bulunurken şu cümleleri ekledi.
“Emtia fiyatları şu anda olması gereken yerde değil yani düşük.
Piyasalarda bir boğa dönemi daha olacak. Stratejik yol haritamıza uygun bir fırsat bulursak satın alım ve yatırım yapmanın tam
zamanı olduğunu düşünüyoruz. Kobalt, vanadyum ve molibden
fırsatlarına bakıyoruz.”

Avesoro 2018’de Üretimi Arttırmayı Hedefliyor
MNG Holding çatısı altında Afrika kıtasında faaliyet gösteren
Avesoro Resources, 2018 yılında 220.000 ila 240.000 ons altın
üretmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu rakam, 2017 yılında şirketin
madenlerinde gerçekleştirilen üretimden %15 ila %25 fazlasına
karşılık geliyor. Şirket ayrıca, Youga Altın Madeni’ne planlanan
sondaj programı sonucunda üretime önemli katkılar sağlanabileceğini vurguladı.
2018 arama planlarını da paylaşan şirket, Avesoro yönetim kurulunun, şirketin agresif arama programında kullanılmak üzere
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25 milyon dolarlık bütçeyi onayladığını belirtti. Şirketin çalışma
sahalarında toplam 171.000 metre karotlu sondaj çalışması gerçekleştirmesi beklendiği de paylaşılan bilgiler arasında yer aldı.
Şirket ayrıca Şubat ayı içerisinde Mapa İnşaat ve Ticaret AŞ
ile ekipman tedariki konusunda bir anlaşma sağlandığını da
duyurdu. Maden makinesi ve yardımcı ekipman satın alımını
içeren anlaşmanın tutarı ise 10,3 milyon doları olarak belirtildi.
Yeni maden ekipmanlarının New Liberty madenine 2018’in ilk
çeyreğinin son bölümünde teslim edilmesi bekleniyor.
1 Mart 2018

ATIKLARDAN YAKITA
Olağanüstü teknolojik performans
söz konusu olduğunda, ileriyi düşünen
uzmanlara gereksinim vardır.

GELECEĞI

GELIŞTIR

www.loesche.com

Yerli Kömür Fiyatları Yüzde 50’yi Bulan Oranlarda
Arttı
Ocak 2018
Yerli kömür fiyatları yeni yıla yüzde 50’yi bulan artışlarla girerken bu artışların enerji fiyatlarını da tetiklemesi bekleniyor.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın konuşmalarında sıklıkla dile getirdiği yerli kömür kullanımına yönelik teşvikler içerisinde yer alan ve ithal kömürün kullanımının
önüne geçen yasaklar (5 bin 800 kalorinin altındaki kömürün ithalatına izin verilmiyor), yerli kömür fiyatlarının uzun zamandır
baskılanması, kömür üretim maliyetlerinde yaşanan artışlar ve
benzeri sebeplerin yerli kömür fiyatlarında artışa sebep olduğu
sektör temsilcileri tarafından dile getiriliyor.
Dünya Gazetesi’nden Sercan Akıncı imzalı habere göre konuyla
ilgili olarak görüşleri alınan TOBB Madencilik Meclisi Başkanı İsmet
Kasapoğlu, uzun zamandır kömürde zam beklentisi olduğunu belirtirken maliyetlerin yükselmesi nedeniyle sektörün böyle bir zam
gereği duyduğunu kaydetti. Kasapoğlu, Hükümet kanadından
yapılan ‘yerli kömüre daha çok önem vereceğiz’ açıklamasının da
zammın yüksek olmasına yol açmış olabileceğine işaret etti.
MİL-TEN Şirketler Topluluğu’nun Başkanı Cemil Ökten de konuyla ilgili görüşlerini beyan ederken kömür üretim maliyetlerdeki artışın kömür fiyatlarını tetiklediğini söyledi. Ökten, sözlerine şöyle devam etti: “Asıl neden arz- talep dengesinde yatıyor.
Kömür arzı 1- 1,5 yıl önceden yapılan çalışmalarla belirleniyor.
Anlık gelen talep artışına göre üretimi artırmak mümkün değil.
İthal kömüre gelen zam ve döviz fiyatlarındaki artışlar nedeniyle
kömür kullanıcıları yerli kömüre yöneldi. Elektrik santrallerinde
de yerli kömür kullanılıyor ve teşvik ediliyor. Bütün bunlar talebi
artırdı. Arz da aynı kalınca fiyatlar yükseldi. Kömür fiyatları 1 yıldır
baskılanıyordu zaten. Bir de dövizdeki artış nedeniyle lojistik gibi
hizmetlerde de fiyatlar arttı. Bu da zamda etkili oldu.”
Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat ise konuyu
ilgili yaptığı açıklamada; vatandaşın kullandığı kömüre yüzde
20, sanayicinin kullandığı kömüre ise yüzde 44’lük zam geldiğini doğruladı. Yerli kömüre gelen çok yüksek oranlı artışın
altında yatan nedenin kömür fiyatlarının dünya ortalamalarına yaklaştırmak olduğunu ifade eden Polat şunları söyledi:
“Kömür fiyatı birim/kalori değeri üstünden belirlenir. Bizde yıllardır dünya kömürü 10 liraysa bizimki 7 lira olsun gibi bir strateji belirlendi. Devlet yüzde 50 ucuza satıyordu yani... Fiyatlar
belirlenirken bize de soruldu. Biz de ‘Sanayici küresel rakipleriyle
mücadele ediyorsa, kömür fiyatları da küresel seviyeye gelmeli’
diye görüş bildirdik. Piyasada eskiden de küresel ortalamalara
yakın fiyattan satılıyordu ama aracılar para kazanıyordu. Artık

bu olmayacak. Eski fiyat doğru değildi. Bu fiyatlar bile dünya ortalamasının yüzde 15 altında.”
Sektör temsilcilerinin görüşlerinin ardından kamunun açıkladığı kömür (linyit) fiyatları da incelendiğinde; Türkiye Kömür
İşletmeleri’nin (TKİ) açıkladığı rakamlara göre 2016 yılının Aralık
ayında Kütahya Tunçbilek yıkanmış +18 mm kömür fiyatının
326 TL/ton olduğu ve 2017 yılı Ocak ayında yaşanan yüzde
6,4 artışla 347 TL/ton olduğu görülüyor. 2017 Aralık ayında ise
kömür satış fiyatı 375 TL/ton (Ocak 2017’den itibaren yüzde 8,
Aralık 2016’dan itibaren yüzde 15 artış) olan kömür fiyatı ise
yüzde 14,9 artışla Ocak 2018’de 431 TL/tona yükseldi.
Manisa Soma S. Kısrakdere krible +20 mm kömür fiyatını incelediğimizde ise 2016 Aralık ayında 367 TL/ton olan fiyatın yüzde
6,2 artışla 2017 yılı Ocak ayında 390 TL/ton, 2017 Aralık ayında
ise 421 TL/ton olan kömür satış fiyatı yüzde 14,9 artışla Ocak
2018’de 484 TL/tona yükselmiş durumda.
TKİ’nin fiyatları incelendiğinde 2017 Aralık ayı kömür fiyatları
ile 2018 Ocak ayı kömür fiyatları arasında yaklaşık yüzde 15’lik
bir artış göze çarpıyor. Bu yüzde 15’lik artışın 2016’dan 2017’ye
geçerken yapılan artışın iki katı olduğu da gözlerden kaçmıyor.
Tabi ki bu hesabı yaparken TKİ’nin ürünlerini baz aldığımızı ve
muhtelif ürünler üzerinden gittiğimizi de belirtmemiz gerek. Burada kömür üretimi yapan özel sektörün fiyatları konusunda bir
bilgiye sahip olmadığımızı da özellikle vurgulamak gerekiyor.
Kömür üreticilerinin maliyetlerde yaşadığı artışları uzun zamandır satış rakamlarına aynı oranda yansıtmadığı sektör tarafından dile getirilen bir durumdu. Özellikle 2017 yılında döviz
rakamlarında yaşanan artışlar madencilik gibi enerji tüketiminin (Elektrik, mazot vs.) çok fazla olduğu bir sektörde ister istemez maliyetleri de etkilemektedir.
Yerli kömür fiyatlarında yaşanan bu önemli artışların, termik
santrallerde üretilen enerjiye de yansıması olacak gibi görünüyor. Özellikle son dönemde ithal kömür yakıtlı santrallerin
dahi yerli kömürle enerji üretmek konusunda revize çalışmaları yaptığını ve bu santrallerden bazılarının üretime geçtiğini
görüyoruz. Yerli kömürdeki bu fiyat artışlarının yeni dönüştürülen (ithalden yerliye) ya da yeni inşa edilen yerli kömüre
dayalı termik santrallerin planlamaları yapılırken öngörülüp
öngörülmediği önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor. Bu
artışlardan etkilenmemesi mümkün gözükmeyen termik santrallerden dolayı elektrik fiyatlarında da artış yaşanması olası
gözüküyor.

Madenciler Artvin’de İşbaşı Yaptı
Eti Bakır AŞ’nin Artvin’de yer alan Cerattepe, Murgul ve
Akerşen işletmelerinde yaklaşık bin madencinin ücret ve
sosyal haklarda iyileştirme talebiyle bir süredir sürdürdükleri
eylemler, madencilerin maaşlarında yüzde 14 ile 16 arasında değişen zam oranları ile yapılan iyileştirmelerin ardından
sona erdi. Yaklaşık iki aydır üretime ara verilen işletmeler-
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de madencilerin işten çıkarılması, ardından hukuki sürecin
başlatılması gibi yaşanan gelişmelerin ardından Şubat ayı
sonunda greve katılan madencilerin büyük bölümünün işe
döndüğü ve üretimin başladığı öğrenildi. İş başı yapamadığı
öğrenilen 10 işçinin durumu ile ilgili olaraksa hukuki süreç
devam ediyor.
1 Mart 2018

Koza, Ovacık 3. Atık Depolama Tesisi İçin Geçici
Faaliyet Belgesi Aldı

Ocak 2018

Koza Altın İşletmeleri, İzmir’in Bergama ilçesinde faaliyetini sürdüren Ovacık Altın Madeni 3. Atık Depolama Tesisi
(ADT) için geçici faaliyet belgesinin (GFB), 15 Ocak 2018
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandığını açıkladı.
Şirket, daha önce yaptığı açıklamada 3. ADT ile ilgili olarak sunulan ÇED Raporunun, İnceleme Değerlendirme Komisyonu
tarafından 11 Temmuz 2017 tarihinde “Nihai” kabul edilmiş olduğu ve proje ile ilgili olarak 03 Ağustos 2017 tarihinde “ÇED
Olumlu” kararı verildiğini duyurmuştu.
Alınan ÇED olumlu kararının ardından bir kısım davacılar
tarafından, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aleyhinde İzmir
3. İdare Mahkemesine iptal davası açıldığını açıklayan
Şirket, 9 Kasım 2017 tarihinde davanın kendilerine tebliğ
olduğunu, yapılan hazırlıklar neticesinde davalı Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı yanında davaya müdahillik talebini de
mahkemeye iletmişti. Konuyla ilgili dava süreci devam etmektedir.

Maden İhracatı Artıyor
2018 yılının ilk iki ayında maden ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. 2017 Ocak ayına göre yüzde 19,36 artarak,
391,5 milyon dolar olarak gerçekleşen maden ihracatında Ocak
ayında doğal taşta değerde yüzde 17,38 miktar bazında ise yüzde
24,79 artış kaydedildi. Diğer madencilik ürünlerinde ise artış oranı
değerde yüzde 20,63 olarak gerçekleşti. 2018 yılı Ocak ayında metal maden cevherlerinin ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine
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göre yüzde 52,7 artarak 138,9 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Şubat 2018’de ise 2017’nin aynı dönemindeki tüm maden ihracatına göre artış yüzde 8,1 olarak kaydedildi.
TİM verilerine göre Şubat ayı tüm ülke ihracatı yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 Şubat
ayı, ihracat tarihindeki en iyi Şubat ayı oldu. Böylece 2016 Kasım
ayında bu yana, yani tam 16 aydır ihracattaki artış devam etti.

Sektöre Yeni Düzenlemeler Geliyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın talimatı ile maden denetimleri sil baştan ele alınıyor. Edinilen bilgiye göre Maden Kanunu’nda yapılacak değişiklikle iş kazaları ile gündemden
düşmeyen kaçak işletmeler yakın takibe alınırken kaçak maden
işletene hapis cezasının yanı sıra 10 yıl da men cezası verilebilecek.
Geçtiğimiz haftalarda TBMM’ye gönderilen Torba Yasa Tasarısı’yla,
Maden Kanunu’nda yapılacak köklü değişikliklerle kaçak maden
ocağı faaliyetlerinin önüne geçilmesi planlanıyor. Buna göre, ruhsatı olmaksızın maden ocağı açılması, işletilmesi veya faaliyetleri
durdurulmuş maden sahasında madencilik faaliyetinde bulunulması fiilleri suç sayılacak. Bu suçu işleyenlere ise 3 yıldan 5 yıla
kadar hapis cezası ile 20 bin güne kadar adli para cezası uygulanabilecek. Bu suçtan hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından
itibaren 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti de yapamayacak.
Bakanlık ayrıca, maden sahalarına ilişkin yeni ve güncel bir liste
oluşturacak. Bu doğrultuda kaynak veya rezerv içermediği halde Maden İşleri Genel Müdürlüğü (Migem) kayıtlarında ihalelik
ruhsat sahası olarak gözüken sahaların sistemden silinebilmesi
için çalışma yürütülecek. Bir sahanın ihalesinin iki defa yapılmasına rağmen sahaya müracaat olmaması durumunda sahanın
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aramalara açık hâle geleceği genel müdürlükçe ilan edilecek.
İlan edilen sahaya bir aylık sürede müracaat olması durumunda
belirlenen ihale taban bedeli üzerinden ruhsat, ilgilenen kişiye
verilebilecek. Müracaatın birden fazla olması durumunda müracaat edenler arasında yeniden ihale düzenlenecek.
Bakanlık, kayıtlarda yaklaşık 100 bin adet ihalelik ruhsat sahası bulunduğunu açıklarken, bunların bir kısmının kaynak ve
rezerv içermediği tespitinde bulundu. Bu nedenle madencilik
yapılmayacak bu sahaların sistemden silinerek gerçek anlamda
madencilik faaliyeti yapılabilecek sahaların ihalelik saha konumuna getirilmesi amaçlanıyor.
Madenciliğe ilişkin bir diğer önemli düzenleme de kamu kurum
ve kuruluşlarının işlettiği madenlere işçilik maliyeti desteği verilmesi olacak. Bu amaçla özel hukuk tüzel kişilerinin işlettikleri
yer altı maden işletmelerinde olduğu gibi, kamu kurum ve kuruluşlarının iştiraklerinin işlettirdikleri yer altı maden işletmelerine de yapılan düzenlemeler çerçevesinde çalışma saatindeki
azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere bağlı olarak oluşan maliyet artışlarının karşılanması için destekte bulunulacak.
1 Mart 2018

Performansınızı
yeniden
tanımlayan
teknolojiler
sunuyoruz.

Akıllı çözüm sürdürülebilir olandır.
Tesisinizi Metso’nun yüksek enerji-verimli teknolojileri ile geleceğe taşıyın.

Yüksek-Verimli konik kırıcıları, her anlamda düşük tüketime göre dizayn edilmiş
karıştırmalı dik değirmenleri ve devrim niteliğindeki HRC TM teknolojisi ile, Metso
prosesinizin her kademesi için yüksek enerji-verimli teknolojiler sunuyor. Doğru
Metso ekipmanı ile performansınızdan ödün vermeden sürdürülebilir ve minimum
maliyetli operasyona ulaşacaksınız. Metso ekipmanları her zaman yüksek verimliliği,
minimum bakım ihtiyacını ve standardın ötesinde güvenliği beraberinde getirir.
metso.com – email: sales.turkey@metso.com

3,5 Milyar Tonluk Kömür Rezervi Ekonomiye
Kazandırılacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ‘Milli Enerji ve Maden Politikası’ kapsamında enerji ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına ağırlık verilmesi stratejisi yerli kömürü ülke gündeminde tutmaya devam ediyor.
Son 10 yılda gerçekleştirilen aramalar neticesinde kömür rezervlerimiz yüzde 50 artışla 17,3 milyar tona çıkarken, yakın
zamanda yapılacak yatırımlarla 4 bölgedeki (Eskişehir, Afyon,
Konya ve Trakya) 3,5 milyar tonluk rezerv ekonomiye kazandırılacak.
Kömür rezervini düşük maliyetle ekonomiye kazandırmak için Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanlığı tarafından
geçen yılın sonunda “Akıllı Kömür Stratejisi” başlatılırken
üç ayaklı strateji sayesinde verimli üretim sağlanacak.
Madenlerde güvenlik ve çevre sorunu yaşanmayacak. Bu
kapsamda 2018 yılı içinde madenlerde 7 bin denetim gerçekleştirilecek. Güvenlik önlemi almayan ve risk yönetimi
yapmayan madencilere, ruhsat iptaline kadar gidebilen
cezalar verilecek.
Habertürk Gazetesi’nden Esra Nehir’in haberine göre Enerji
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, geliştirdikleri stratejiye ilgili şu bilgileri paylaştı: “Stratejimizin odağına insanı
yerleştirdik. Attığımız her adımda, hayata geçirdiğimiz her
stratejide, her uygulamada önceliğimiz ‘insan’ olacak. İnsana
saygı duymayan, değer vermeyen hiçbir uygulama, yol haritamızda yer almayacak. İkinci odağımızda da ‘bilim’ yer alacak.
Kömür madenciliğinin tüm süreçlerinde gelişen teknolojiyi
kullanacağız. Üçüncü odağımızda ise ‘şeffaf ve açık yönetim’
olacak.”
Kömürün elektrik üretim yatırımlarına açılması kapsamında
her saha için uygun yatırım ve finansman modeli geliştirildiği de öğrenilirken en son Ankara Nallıhan’daki Çayırhan B
Kömür Rezerv Alanı ve Enerji Üretim Alanı’nın ihalesi gerçekleştirildi. Bu sahada kurulacak santralın kurulu gücü 800 MW
olarak planlanırken yeni dönemde 4 bölgedeki (Eskişehir,

Afyon, Konya ve Trakya) kömür sahalarında bulunan yaklaşık 3,5 milyar ton kömür rezervleri benzer şekilde ekonomiye
kazandırılacak. Yerli kömürün kullanımını artırmaya yönelik
hedefler kapsamında ilave 5 bin MW kurulu güç devreye alınacak. Yeni kömür santralları sayesinde, yıllık doğalgaz ithalatının yaklaşık yüzde 14’üne karşılık gelen harcama yurtiçinde kalacak.
Dünyanın pek çok ülkesinde kömür, enerji arzında başlıca kaynak olarak kullanılırken dünya genelinde, birincil enerji arzının
yüzde 29’u, elektrik üretiminin ise yüzde 41’i kömürden sağlanıyor. Türkiye’de ise 2017 yılı 3. çeyrek sonu rakamlarına göre,
elektrik üretiminde kömürün payı yüzde 33,6 olarak hesaplanırken yerli kömürün toplam elektrik üretimindeki payı ise yüzde 16 seviyesine çıktı. Ayrıca enerji kaynaklı karbon salınımının
sadece yüzde 0,95’ini Türkiye gerçekleştiriyor. “Akıllı Kömür
Stratejisi” çerçevesinde hayata geçirilecek ileri teknolojili, çevre
dostu yeni nesil santrallar ile yerli kömürün kurulu güçteki payının artması hedefleniyor.
Hükümet, yerli üreticiyi bir dizi destek mekanizmasıyla da desteklerken yerli kömürü elektrik üretiminde daha fazla değerlendirmek üzere başlatılan satın alma garantisi uygulaması, bu
konuda dikkat çeken çalışmalardan birisi olarak öne çıkıyor.
Uygulama kapsamında devlet yerli kömürden üretilen elektriği 2018 yılının ilk 3 ayında megavatsaat (MWh) başına 201,35
liradan satın almayı planlarken fiyat üç ayda bir enflasyon oranında artırılacak. Uygulama 2024’e kadar devam edecek. Sadece yerli kömürle çalışan santralların yanı sıra yerli kömürü
ithal kömürle karıştırarak yakan santralların ürettiği yerli kömür kaynaklı elektrik için de alım fiyatı garantisi uygulanması
benimsendi.
Son 10 yılda yapılan arama çalışmaları neticesinde Konya Karapınar sahasında 1,8 milyar ton, Eskişehir Alpu’da 1,5 milyar ton,
Trakya kömür havzasında 1,5 milyar ton ve Afyon Dinar’da 941
milyon kömür rezervi keşfedildi.

UMREK Üye Atamaları Gerçekleştirildi
29 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik
değişikliği ile UMREK üye sayısının toplam 9 olarak belirlenmesinden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın
onayı ile üye atamaları gerçekleştirildi. Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından açıklanan üyelerin bilgileri şu şekildedir:
• MİGEM Genel Müdürü – Mithat Cansız (UMREK Başkanı)
• Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Muhasebe Standartları Daire
Başkanı - Uğur Yaylaönü
• Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Maden Etüt
ve Arama Dairesi Başkanı - Cahit Dönmez
• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hukuk
İşleri Daire Başkanı - Muhammet Erişen
• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), İstanbul Üniversite-
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si Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı - Prof. Dr. Atiye Tuğrul
• Sektör Temsilcisi, Jeoloji Mühendisi - Dr. Mesut Soylu
• Sektör Temsilcisi, Jeoloji Mühendisi - Cem Sacit Yüceer
• Sektörü Temsilcisi, Jeofizik Mühendisi - Kadem Ekşi
• Sektör Temsilcisi, Maden ve Jeoloji Mühendisi - Dr. Barış G.
Yıldırım
Ayrıca UMREK ile bağlantılı çalışacak, profesyonel organizasyon olan “Yerbilimleri Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği (YERMAM)” 4 Aralık 2017 tarihli 2017/11211 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile kurulmuştu. YERMAM’ın kurulması ve UMREK
üye atamalarının akabinde, UMREK’in CRIRSCO üyeliği için hazırlanan başvuru belgeleri de CRIRSCO Yönetim Kuruluna iletildi .
1 Mart 2018

Alacer, Çöpler’de 2018 Yol Haritasını Açıkladı
Türkiye’de Çöpler Altın Madeni ile faaliyetlerine devam eden Alacer Gold, 2017 yılının üretim sonuçlarını ve 2018 planlarını açıkladı.
Şirket yıl boyunca kayıp zamanlı iş kazası gerçekleşmediğini
belirtti. Çöpler Altın Madeni’nde 2017 yılında 168.163 ons altın üretildiğini ifade eden Alacer, devam etmekte olan Çöpler Sülfit Projesi hakkında da bilgi verdi. %75’i tamamlanan
projenin öngörülen bütçenin altında, planlara uygun şekilde
devam ettiğini vurgulayan şirket, projenin inşasının %97’sinın, çelik yapı inşasının ise %90’ının tamamlandığı ifade etti.
Sahada tüm depolama tanklarının tamamlandığı, tüm önemli
mekanik ekipmanların ise kurulduğu aktarılırken, kablo çekme
ve elektrik tesisatı kurulum işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
Madende 8,8 milyon tona ulaşan stokların 3,42 g/t Au ortalama
tenör ile yaklaşık 960.000 ons altın içerdiği ifade edildi. Çöpler
Projesindeki Çakmaktepe bölgesinde yeni rezerv keşfi ile ölçülmüş (Measured) ve gösterilmiş (Indicated) kaynak miktarında
%70’lik bir artış sağlandığının altı çizildi.
2018 yılı planları hakkında da bilgi veren şirket, Çöpler Oksit
Projesinin üretim tahmininin 70.000 ila 90.000 ons aralığında
olduğunu belirtirken Çöpler Sülfit Genişleme Projesinin ise
planlanan tarihte, hesaplanan bütçeye uygun şekilde inşasının
tamamlanmasını beklediklerini ifade etti. Sülfit tesisinin 2018
yılının üçüncü çeyreğinde faaliyete geçmesi beklenirken sülfitle altın üretiminin 50.000 ila 100.000 ons aralığında olacağı
tahmin ediliyor. Şirket, Çakmaktepe’de madencilik faaliyetlerinin 2018 yılının dördüncü çeyreğinde başlaması planlandığını
aktarırken Gediktepe için hazırlanan nihai fizibilite raporunun(DFS) ise Haziran 2018’de tamamlanması planlandığını belirtti
Alacer Gold, eskiden “Çakmaktepe Far North” olarak bilinen
“Ardich” bölgesinde gerçekleştirilen sondaj çalışmalarının sonuçları ile ilgili de bilgi verdi. Şirket, sondaj çalışmaları kapsamında, ağırlıklı olarak oksit mineralizasyonunu kesildiğini ve
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etkileyici bazı tenörlere ulaşıldığını ifade etti.
Şirket ayrıca mevcut sondaj programının mineralizasyonun
yanal kapsamını test edecek şekilde tasarlandığını, bu çalışma
kapsamında yaklaşık 500 m x 400 m’lik bir mineralizasyon tanımlamada başarı sağlandığı belirtilirken mineralizasyonun
sondaj programı kapsamında belirlenen noktaların ötesine
uzandığı ve her yönde genişlemeye açık olduğunu belirtti. Elde
edilen sonuçlardan dikkat çekenler ise şu şekilde oldu;
• AR01: 39 metrede 40,9 metre boyunca 1,43 g/t Au ve 40,9
metre içerisinde 6 metre boyunca 5,69 g/t Au
• AR04: 13,2 metrede 90,8 metre boyunca 1,79 g/t Au ve 90,8
metre içerisinde 21,2 metre boyunca 5,56 g/t Au
• AR07: 4 metrede 22,8 metre boyunca 2,53 g/t Au ve 22,8 metre içerisinde 22,5 metre boyunca 3,36 g/t Au
• AR09: 53,3. metrede 67,7 metre boyunca 4,08 g/t Au ve 67,7
metre içerisinde 14,2m metre boyunca 7,21 g/t Au
• AR12: 58 metrede 50 metre boyunca 2,02 g/t Au
• AR15: 27,6 metrede 39 metre boyunca 2,39 g/t Au
• AR17: 21 metrede 37 metre boyunca 1,67 g/t Au
Alacer’in Başkanı ve CEO’su Rod Antal, “Geçtiğimiz yıl, Çakmaktepe’de kaynak artışı, yeni bir kaynak keşfi ve “Çakmaktepe Central”de 2018 yılının dördüncü çeyreğinde madencilik faaliyetlerine
başlamayı planladığımızı duyurmuştuk. Çöpler Altın Madeninin
dışından oksitli altın üretimi stratejimizi gerçekleştirmek adına
harika bir başlangıç oldu.
“Ardich” bölgesinden elde edilen en yeni sondaj verileri neticesinde, portföyümüze başka bir oksitli cevher kaynağı ekleme ihtimali
bizi oldukça heveslendirdi. Bu sondaj verileri, yüksek kaliteli ve sınırları henüz belli olmayan geniş bir mineralize alan üzerinde bulunuyor. Bu nedenle “Ardich” bölgesinden alınan son veriler büyük
bir heyecan yaratıyor. “

Yer Altı Zenginliğimizin Ortaya Çıkarılması Adına
Şubat 2018
Yapılan Çalışmalar Devam Ediyor
2017 yılında 1 milyon metre sondaj yapan Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, maden ve enerji hammadde kaynak potansiyelinin artırılması çalışmaları kapsamında bu yıl 2
milyon, 2019 yılında 3 milyon metre sondaj yapmayı planlıyor.
MTA, Türkiye’nin yer altı kaynaklarını net olarak ortaya koyabilmek için başlattığı Jeokimya Atlası’nı da bu yıl tamamlamayı
hedefliyor. Jeokimya haritası oluşturulması konusunda numune alım işlemleri tamamlanırken, bu numunelerden elde edilen
veriler ışığında harita oluşturma süreci devam ediyor.
Türkiye’nin topografyasını da havadan görüntüleyerek jeofizik haritasını çıkaracak olan MTA, söz konusu çalışmasını gelecek yıl tamamlanacağını açıklarken yapılan çalışma neticesinde Türkiye genelinde ilk kez madenlerin röntgeni çekilmiş
olacak.
MTA’nın son 5 yılda yürüttüğü maden arama çalışmaları neticesinde bilinen rezervlerin üzerine ek olarak; 275 ton altın,
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2 milyon ton bakır, 1,5 milyar ton demir, 41 milyon ton krom,
2,4 milyar ton dolomit, 1,5 milyar ton kalsit ve 1,2 milyar ton
feldispat, 151 milyon ton kuvars, 501 milyon ton kuvarsit, 750
milyon ton kuvars kumu, 7,2 milyar ton (halit kaya tuzu) ve
733 milyon ton Ca-bentonit ile 1 milyar ton sodyum sülfat rezervi tespit edildi.
Rezerv geliştirme çalışmaları ile 3,3 milyar tona ulaşan bor rezervi ise büyük oranda görünür hale getirilirken katma değeri
yüksek rafine bor üretimi ve yeni pazarlama stratejileri üzerine
çalışmalar yoğunlaştırıldı. Bu çerçevede, sektörün katma değerli ürün elde edeceği yeni bir iş modelini hayata geçirmek
için çalışmalar yürütülüyor. Çalışma sonucunda borun ham
madde olarak yurtdışında satılmasının önüne geçmek amacıyla
yeni bir model devreye alınacak. Ortaya konulan katma değer,
Türkiye’nin cari açığının kapatılması konusunda da olumlu etki
oluşturacak.
1 Mart 2018

Hasançelebi ve Doğala Projelerinde Arama
Çalışmalarını TET Madencilik Üstlenecek
Stratex International, TET Madencilik şirketi ile Hasançelebi
ve Doğala projelerinde gerçekleştirilecek maden arama çalışmalarını kapsayan bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Anlaşma
kapsamında Stratex, Hasançelebi ve Doğala projelerindeki
arama ruhsatlarını bir ön ödeme kapsamında TET Madencilik’e
devredecek, sondaj programı Stratex tarafından oluşturulacak,
TET Madencilik iki yıl içinde projelerde arama ve sondaj çalışmalarına 1,5 milyon dolara kadar harcama yapacak. Hasançelebi projesinde arama süresi içerisinde 0,3 g/t Au limit tenörlü
minimum 100.000 ons JORC uyumlu ölçülmüş (measured) veya
belirtilmiş (indicated) oksitli ve geçiş materyali olduğu doğrulandığı takdirde, TET Madencilik Stratex’e nakit bir başarı ücreti
ödeyecek.
Stratex’in projelerde gerçekleşecek tüm değerli metallerin üretiminden %1,5 net net izabe geliri (NSR) hakkına ve sahadaki
diğer metallerin veya endüstriyel hammaddelerin üretiminden
ise %5 NSR hakkına sahip olacağı belirtildi

Stratex CEO’su Dr. Bob Foster, sözleşme hakkında şunları söyledi: “TET ile bu anlaşmayı imzalamaktan mutluluk duyuyoruz.
Anlaşma, Hasançelebi ve Doğala projelerinden paydaşlar için
hızlı bir şekilde değer yaratmaya başlamamızı sağlayacaktır. Son
strateji güncellememizde ana hatlarıyla belirtildiği üzere, mevcut
portföyümüzden değer yaratmak şirketimizin öncelikli hedefi olmakla birlikte, faal olmayan bu projelerin ruhsatlarının devri tüm
hissedarlara fayda sağlayan bir konudur. Projeler, son yıllarda
Stratex’in portföyüne yüksek öneme sahip olmamasına rağmen,
eski ortağımız Teck ile birlikte Hasançelebi’de yaptığımız sondaj
çalışmaları, sahanın düşük tenörlü, yüksek tonajlı altın mineralizasyonu potansiyelini ortaya koymuştu. Bu anlaşma, başarı
sistemine dayanan ödeme sistemi ve gelecekteki üretimden elde
edilecek pay vasıtası ile ortaya çıkacak bir başarıyı paylaşmamızı
sağlıyor. Ayrıca, ruhsat ve personel giderlerinin TET Madencilik’e
devredilmesi, şirketin işletme giderlerini önemli ölçüde azaltacaktır. “

Cengiz, Sudan’ın İlk Bakır Tesisini Kuracak
Sudan ve Türkiye, Sudan’ın doğusundaki Kızıldeniz eyaletinde ilk bakır fabrikasını kurmak üzere bir anlaşmaya
imza attı. Anlaşma düzenlenen toplantıda Türk heyeti
ve Sudan Maden Bakanı Hashim Ali Salem arasında imzalandı.
Ziyarette bulunan Türk heyeti başkanı Şahin Tin, gazetecilere
verdiği demeçte, “İlk görüşmeler Sudan’da bir bakır fabrikası
kurulmasının önemini gözler önüne serdi.” dedi. İki hükümetin
ticaret hacmini 2 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseltmeye
niyetli olduklarını belirten Tin, “Bu rakamlara ve daha fazlasına
ulaşmak için Sudan’ın maden altyapısını kullanabileceğimiz fırsatlar arıyoruz.” dedi.
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Kızıldeniz Eyaleti Valisi Ali Hamid, Cengiz Holding’in Sudan’ın
Ariab Madencilik Şirketi’yle birlikte bakır fabrikasını kuracağını
bildirirken “Cengiz Holding Türkiye’nin en büyük madencilik ve
enerji şirketlerinden birisidir. Sudan’ın ilk bakır fabrikasını 5 milyon tonun üzerinde rezerve sahip olan madende kurulacak olması
bizi sabırsızlandırıyor. “dedi.
Sudan hükümetine göre dünyanın en büyük bakır rezervlerinden birisini elinde bulunduran Ariab Madencilik şirket müdürü
Nasr-Eddin Al-Hussein, dünyadaki en büyük bakır rezervine
sahip olan madenin 5 milyon ton bakır içerdiğine dikkat çekerken aynı zamanda madende 140 ton altın, 700.000 ton çinko ve
3.000 ton gümüş bulunduğunu da belirtti.

İMİB, Yeni Torba Yasa Maddesi Konusunda TBMM ve
MİGEM’le Görüştü
Şubat 2018
2 Şubat 2018 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Meclis Başkanlığına sunulan Vergi Kanunları ve Bazı Kanun ve
Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasarısı, Madde 33 ile 3213 Sayılı Kanuna ek madde
15 madenlerle alakalı olmakla beraber bu maddede yer alan
metin hakkında değişiklik talebini sunmak üzere İMİB Yönetim
Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüsnü Ayvacı, İMİB Hukuk Danışmanı Mustafa
Topaloğlu, 13 Şubat 2018 tarihinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürü Mithat Cansız ve
Genel Müdür Yardımcısı Yinal Yağan ile makamlarında görüştükten sonra, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı Doç Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ve Stratejik İletişim
Danışmanı Sevda Güner ile görüşme gerçekleştirdi.

16

www.madencilik-turkiye.com

Heyet bu görüşmelerinden ardından; Türkiye Büyük Millet Meclisinde Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Isparta Milletvekili ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Ankara
Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Celal Adan, Mersin
Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Oktay Öztürk ve Tekirdağ Milletvekili ve aynı zamanda Tarım, Orman ve Köyişleri
Komisyonu Üyesi ve Milli Savunma Komisyonu Katip Üyesi olan
Metin Akgün ile TBMM ‘deki makamlarında bir araya geldiler.
Görüşmeler sonucu ve diğer birliklerle ortak imza atılan önergeyle STK’ların istediği değişiklikler gerçekleştirilmiş oldu.
Konuyla ilgili madde değişiklik yazısına buradan ulaşabilirsiniz.
www.imib.org.tr/wp-content/uploads/2018/02/3213_sayili-kanun-33madde.pdf
1 Mart 2018

Sanayi Üretimindeki Artışta Madencilik Sektörü
Şubat 2018
Üretiminin Etkisi Büyük Oldu
Türkiye sanayi üretimi 2017 yılında madencilik ve taş ocakçılığının
önemli desteğiyle yüzde 8,7 oranında yükseldi. Türkiye İstatistik
Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre 2017 yılında madencilik ve taş
ocakçılığı sektörü üretimi, önceki yıla göre yüzde 14, imalat sanayi
sektörü üretimi yüzde 8,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme
üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi de yüzde 5,7 arttı.
TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi geçen Aralık’ta aylık bazda

yüzde 0,9 arttı. Bu dönemde madencilik ve taşocakçılığı sektörü
üretimi bir önceki aya göre yüzde 2,6 ve imalat sanayi sektörü
üretimi yüzde 1,2 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü üretimi yüzde 1,1 azaldı. Buna
karşılık, sanayi üretimi 2017 yılı dördüncü çeyreğinde 2016 yılının aynı çeyreğine göre 7,8 ve bir önceki çeyreğe göre de yüzde
1,7 artış gösterdi.

Centerra, Öksüt Projesi için Yatırım Teşvik Belgesi
Şubat 2018
Almaya Hak Kazandı
Centerra Gold’un tamamına sahip olduğu Türk iştiraki Öksüt
Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ, Öksüt Projesi’nin geliştirilmesi
için Türkiye Ekonomi Bakanlığı’ndan yatırım teşvik belgesi almaya hak kazandıklarını belirtti. Centrera Gold sertifikanın kurumlar vergisinde indirim, KDV ve gümrük vergisinden muafiyet
ve sosyal güvenlik primleri ve krediler üzerindeki faiz ödemeleri
için devlet desteği gibi avantajlar sağlayacağını ifade etti.

Centerra Gold Başkan ve CEO’su Scott Perry yaşanan gelişme ile
ilgili şu yorumu yaptı. “Yatırım teşvik belgesi, Öksüt Projesi için bir
başka kilometre taşıdır. Ekibimiz, Öksüt Projesi’ndeki faydaları en
üst düzeye çıkarmak için özveriyle çalıştı. Ekibimizin emeklerinin
projenin gelecekteki gelişimi için fayda sağlamaya devam etmesinden çok memnunuz.”

Ariana Resources 2017’de Beklentileri Aştı
Ariana Resources, 2017 yılının son çeyreği bazında Kızıltepe’de
yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi. Madende yılın son
çeyreğinde 4.501 ons altın ve 35.095 ons gümüş üretimi ve
satışı gerçekleştiği açıklanırken rakamların fizibilite raporunda
belirtilen tahminlerden, yıllık bazda yaklaşık %38 daha fazla
olduğu belirtildi. Firmanın yayınladığı raporda öne çıkan diğer
gelişmeler şu şekilde oldu;
• 2017 yılında gerçekleştirilen toplam altın satışı 10.191 ons,
gümüş satışı ise 65.600 ons.
• Değirmenin kullanım oranı %98, verimlilik ise %95.
• Dönem içinde çıkarılan cevherin ağırlıklı ortalama tenörü
3,40 g/t Au ve 33,5 g/t Ag. Bu da toplam rezerv beklentilerini
karşılıyor.
• 31 Aralık 2017 tarihinde sona eren süreç içinde 45.381 ton
cevher değirmenden geçti. Bu rakam fizibilite raporundaki
tahminden %21 daha yüksek. Yıllık bazda değirmenden çıkan
malzemenin tenörü ise 3,90 g/t Au ve 40,7 g/t Ag.
• İleriye dönük kullanım için stoklanmış 1,88 g/t Au ortalama
tenörlü yaklaşık 46.600 ton cevher bulunuyor.

• Proses sonucunda elde edilen 4. çeyrek sonu itibari ile altın
kazanımı yaklaşık %89 ve gümüş kazanımı ise yaklaşık %67.
• Açık ocakta gerçekleştirilen cevher üretiminin son çeyrekte
aylık ortalama 16.600 ton. Aralık ayında ise 19.000 tonun üstünde bir değere ulaşıldı.
Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: “Kızıltepe’den elde edilen bu harika
sonuçlar, altın bazında 2017 üretim beklentilerini aştığımızın bir
göstergesidir. Ticari üretime başladıktan sonraki işletme giderlerinin beklediğimiz seviyelerde kalması bu işletmenin karlılığını
ön plana çıkarıyor. Güncel altın fiyatları ve önümüzdeki aylarda
yapılacak üretimde tenör artışı beklenmesinin 2018 yılı içerisinde
madenin karlılığını daha da arttırması bekleniyor. Arzu South”
çevresindeki diğer açık ocaklar için de izin süreci devam ediyor. Bu
bölgelerin bazılarında sene sonuna kadar çalışmalara başlamayı
umuyoruz. Aynı zamanda cevheri optimum çıkarabilmek için yer
altı madenciliği ihtimallerini de değerlendiriyoruz. Bu konuları bir
süre daha değerlendirdikten sonra 2018 yılı üretim tahminlerimizi
2018 yılının ilk çeyreğinde paylaşacağız.”

Doğu Biga Madencilik’ten Açıklama
Doğu Biga Madencilik, Danıştay 14. Dairesi’nin, ÇED Olumlu görüşünü iptal ettiği yönündeki iddiaların gerçek olmadığını açıkladı.
Şirket, ÇED olumlu kararının devam ettiğini, hukuka aykırı bir işlem
yapmalarının mümkün olmadığını kaydetti. Yapılan açıklamada,
“Bazı basın yayın organlarında kamuoyunu yanlış yönlendirebilecek
haber ve yorumlarla ilgili aşağıdaki açıklamaya ihtiyaç duyulmuştur:
Şirketimiz, Kirazlı Altın ve Gümüş Madeni Projesi’ni gerçekleştirmek
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için çalışmalarını uzun zamandır sürdürmektedir. Bu kapsamda
Projemiz ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme olumlu kararı devam
etmektedir. Konuyla ilgili çıkan haberler asılsız olup gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanıltıcı haberlerle ilgili yasal haklarımızı
saklı tuttuğumuzu ifade eder, bugüne kadar olduğu gibi bundan
sonra da, hukuka saygılı olduğumuzu ve aykırı hiçbir işlem yapmayacağımızı değerli Çanakkale halkına saygıyla duyururuz” denildi.
1 Mart 2018

MİGEM Ev Sahipliğinde Düzenlenen “Güvenli Madencilik Kültürü Paneli”nde Ortak Görüş
“Önce İnsan” Oldu
Şubat 2018
Madenlerde güvenlik kültürünün yönetimi, gelişimi ve sektörün sorunlarının tartışılması amacı ile “Güvenli Madencilik Kültürü Paneli” düzenlendi. Düzenlenen panele MİGEM Genel Müdürü Mithat Cansız, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, TTK Genel
Müdür Yardımcısı Safa Topuz, MİGEM Genel Müdür Yardımcısı
Uğur Salih Uçar, MİGEM Eğitim ve AR-GE Daire Başkanı Mehmet
Tombul, Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Maden İşletme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığından İş
Başmüfettişi Yener Şentürk’ ün yanı sıra TTK bünyesinde rödovansçı olarak faaliyet gösteren firmaların üst düzey yöneticileri
ve MİGEM bünyesinde faaliyet gösteren ilgili daire başkanları
ve koordinatörler katıldı.
Panelin ev sahipliğini üstlenen MİGEM Genel Müdürü Mithat
Cansız, İş sağlığı ve güvenliğine büyük önem verdiklerini ve kazalar için sıfır tolerans prensibiyle çalıştıklarını vurguladı. Temel
felsefelerinin önce insan, sonra üretim olduğunun altını çizen
Cansız, MİGEM in değişim dönüşüm programı kapsamında denetimlerin sıklaştırıldığını ve MİGEM’in bu konu üzerinde hassasiyetle durduğunu anlattı.
Panel kapsamında “İş Kazalarının Nedenleri İşverenlerin İdari,

Hukuki ve Cezai Sorumlulukları” başlıklı bir sunum gerçekleştiren MİGEM Eğitim ve AR-GE Daire Başkanı Mehmet Tombul,
kömür madenciliğinde ve madencilik sektörünün genelinde
yaşanan kazalar ve sebeplerini katılımcılara aktardı. Tombul,
yaşanmış kazalar sonucunda oluşan hukuki sorumlulukları ve
yaşanmış örnekleri katılımcılar ile paylaştı.
“Dünyada Güvenli Madencilik Yaklaşımı” üzerine bir konuşma
yapan Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Maden
İşletme Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bahtiyar Ünver dünya
standartlarında hazırlanan projeler üzerine bilgi verdi. Araştırma faaliyetlerine verilmesi gereken öneme dikkat çeken Ünver,
bir konuda (üretim, verim, rezerv miktarı, fiziksel ve diğer özellikler) ne kadar çok bilgi sahibi olunursa, o kadar az risk oluşacağını vurgulayarak, iş verimi sağlandığı takdirde iş güvenliğinin
de en üst düzeye çıkacağını belirtti. Ayrıca Kömür madenciliği
konusunda en temel sorunun metan gazı olduğunun altını çizen Ünver; metan gazı ile ilgili kazaların dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğine dikkat çekti.
Son bölümü TTK ve rödovansçıların sorunlarına ayrılan panel,
Prof. Dr. Bahtiyar Ünver’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen
soru cevap bölümüyle sona erdi.

Zorlu Madende Büyüyecek, 4,5 Milyar Dolarlık
Yatırım Yapılacak
Yerli otomobili yapacak 5 kuruluş arasında yer alan Zorlu Holding, Çinli GSR Capital ile batarya teknolojisi konusunda stratejik bir ön anlaşmaya imza attı. Anlaşma imza töreninde GSR
Capital ile yapılan iki farklı ortaklık çerçevesinde, 2023 yılına
kadar toplam 4,5 milyar dolarlık yatırım yapılacağı açıklandı.
Zorlu Holding CEO’su Ömer Yüngül’ün açıklamasına göre
anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilecek yatırımlarla uzun
vadede Türkiye ekonomisine 6 milyar dolar tutarında yüksek
katma değerli ihracat geliri ve 4 bin kişiye de istihdam sağlanacak. Yatırımı 2018’de başlayacak ve 2023’te tamamlanarak
devreye alınacak, 25 bin megavat (MW) kapasiteli batarya fabrikasıyla ise 500 bin adet elektrikli araca batarya sağlanması
öngörülüyor.
Anlaşmalar çerçevesinde GSR Capital öncelikle Zorlu Holding’e ait Meta Nikel Kobalt Madencilik şirketine yüzde 50
ortak olacak. Avrupa ve Türkiye’nin ilk nikel-kobalt işletme
tesisi Meta Nikel’de 10 bin ton olan mevcut kapasite, yapılacak yatırımlarla 4 kat artırarak 40 bin tona çıkarılacak. Şu
anda Gördes’te konsantre nikel üreten Meta Nikel, yapılacak
sülfat yatırımı ile de pillerde kullanılan nikel sülfat ve kobalt
sülfat üretimine başlayacak. Ayrıca Gördes’te, nikel üretim
proseslerinde kullanılmak üzere ithal edilen sülfürik asidi
de üretmek için yeni tesis yatırımı olacak. Eskişehir’de 20
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bin tonluk nikel sülfat ve kobalt sülfat tesisi kurulacak. Meta
Nikel şirketinin kapasitesi 4 katına çıkarken, üretilen nikelin
katma değeri artacak. Bu iki yatırımın değeri 2 milyar doları
bulacak.
Ayrıca GSR Capital, Vestel ile elektrikli otomobiller ve enerji
depolama pillerine yönelik 25 bin MW potansiyel kapasiteye
sahip olması hedeflenen bir mega batarya fabrikasını yüzde
50 ortaklıkla kuracak. Tesis Manisa’da ortalama 300 bin metrekarelik alanda kurulacak. 2,5 milyar dolarlık yatırımla 2023
yılında tesisin tamamlanarak aktif olması hedeflenirken 2
bin 500 kişi de istihdam edilecek. Böylece telefonlar ile başlayan şimdi elektrikli otomobillerde ve enerjinin depolanmasında da kullanılan pil yatırımı ile Türkiye’de ekonomik
büyümeye katkı sağlanacak. Meta Nikel de mevcut haliyle
1 milyar dolara ara mamul ihraç edecekken bunu katma değerli bir ürün haline getirip 6 milyar dolarlık ihracat yapmış
olacak.
Yapılan diğer açıklamalara göre kurulacak tesislerin yanı sıra
teknolojinin gelişmesini sağlayacak Ar-Ge için de işbirliği yapıldı. Hem Çin’de hem de Türkiye’de ortak Ar-Ge merkezleri
kurulacak. Bu Ar-Ge merkezi de bin kişilik istihdam yaratacak.
Avrupa ve yakın pazardaki en büyük pil üretim ve Ar-Ge merkezi haline gelmek en büyük hedef.
1 Mart 2018

WOBBLER

BESLEYİCİLER
BESLEME VE
ÖN ELEMEDE
MÜKEMMEL
ÇÖZÜM

2017’de 21 Ton Altın Ürettik
Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel ülkemizde
2017’de 21 ton altın üretildiğini açıkladı. 2001 yılında 1,4 tonla
başlayan altın üretiminin 2012’de 33,5 tona ulaştığını belirten
Yüzel, “2012’den sonra izin sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle üretim düşme eğilimine girdi ve 2017’de altın üretimi 21
ton seviyesine geriledi. 2001 yılından 2017’ye kadar geçen 17
yılda toplam 273 ton altın üretimi gerçekleştirildi.” dedi.
AA muhabirine bilgi veren Yücel; 2001 yılında Bergama-Ovacık’ta altın üretiminin başladığını, günümüzde 13 madende
altın üretildiğini anlatan Yücel, dünyadaki altın yataklarının oluşum modellerine bağlı olarak Türkiye’nin jeolojik yapısının özellikle Batı Anadolu bölgesinin ABD’de en çok altın üretimi yapılan
Nevada ve Kaliforniya bölgelerinin jeolojisiyle büyük bir benzerlik göstermesi üzerine Prof. Dr. Ayhan Erler tarafından 1997’de
yapılan bilimsel çalışma sonucu Türkiye’nin altın potansiyelinin
6 bin 500 ton olabileceğinin ortaya konduğunu bildirdi.
Yücel, Türkiye’de ekonomik olarak işletilebilecek bir altın madeninin keşfedilip üretime geçirilebilmesi için geçen sürenin
ortalama 10-15 yıl olduğunu, bu nedenle çoğu sermaye sahibinin geri dönüş süresi bu kadar uzun olan bir alana yatırım yapmaya sıcak bakmadığını söyledi.
Altın madenciliğinde ülkemizde 1 milyar doları aramalara, 3
milyar doları yatırımlara olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 4
milyar dolar harcandığını, bunun sonucunda 8 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığını bildiren Yücel, “2001 yılından 2017’ye
kadar geçen 17 yılda toplam 273 ton altın üretimi gerçekleştirildi ve
devlete 55 ton altına eş değer vergi ödendi.” dedi.
Hasan Yücel, 23 yılda 3 bin 649 ton altın ithal eden Türkiye’nin
altın ithalatının inişli çıkışlı bir seyir gösterdiğini ifade ederken
Türkiye’nin kuyumculuk ve mücevherat alanında dünyada İtalya’dan sonra ikinci sırada yer aldığını kaydetti ve ithal edilen
altınların bir kısmının sayıları binleri bulan irili ufaklı atölyelerde işlenerek katma değeri yüksek takılara dönüştürüldüğünü,
böylece yılda 2,5-3 milyar dolarlık altın takı ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.
Türkiye’nin, sosyal yapısı ve altına dayalı gelenekleri gereği
dünyada kişi başına en fazla altın satın alan ülkeler arasında ilk
sıralarda yer aldığını belirten Yücel, son 23 yılın verilerine göre,
ülkenin yıllık altın talebinin yaklaşık 150 ton olduğunu ifade
etti. Yücel, Türkiye’nin, altın ihtiyacını kendi kaynaklarından
karşılayabilecek potansiyele sahip olmasına karşın altın ithalatına yılda 5-7 milyar dolar ödediğini kaydetti.
Halihazırda söz konusu 150 ton altın talebinin yaklaşık yüzde
15’inin Türkiye’deki üretimle karşılandığını, geri kalanın ithal
edildiğini bildiren Yücel, “Oysa Türkiye’nin 6 bin 500 ton altın
potansiyelinin henüz yaklaşık 900 tonunu rezerve dönüştürebilmiş durumdayız. Geride kalan 5 bin 600 tonun tespiti için maden
aramalarına yaklaşık 12 milyar dolar risk sermayesi harcaması
gerekmektedir.” dedi.
Altın Madencileri Derneği Başkanı Yücel, Türkiye’nin maden
arama, çıkarma, zenginleştirme, rafineri ve mücevherat yapımında halkaları tamamlayarak madeni katma değeri yüksek
ürünlere dönüştürmede dünya standartlarının üstünde bir
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seviyeye gelmiş olmasına karşın son yıllarda izin süreçlerindeki belirsizlikler ve izin bedellerinin yüksekliğinin altın madenciliğini olumsuz etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti:
“Türkiye’de altın madenciliği 2001 yılından 2012’ye kadar çok
önemli bir gelişme kaydetmiş ve aramalara harcanan risk sermayesi yılda 120 milyon dolar seviyesine ulaşmıştır. Ne var ki daha
sonraki süreçte izinlerin alınmasında yaşanan belirsizlikler ve
orman izin bedellerindeki astronomik artışlar nedeniyle arama
bütçeleri giderek azalmış ve 2018 yılı için toplam arama bütçesi
10 milyon doların altına düşmüştür. Bir başka ifadeyle, altın madenciliğinde yeni aramalar durma noktasına gelmiştir. Bu durum
Türkiye’de altın madenciliğinde sürdürülebilirlik sorununu gündeme getirmiştir. Türkiye’de 2013 yılından itibaren altın üretiminin
düşüşe geçmesi, aramaların durma noktasına gelmesi ve kurumsal yatırımcıların sektöre ilgisinin azalması başta sondaj, analiz ve
maden makineleri hizmeti sunan yan sektörleri de sıkıntıya sokmuş, birçok çalışan işini kaybetmek zorunda kalmıştır. Bugünkü
verilere göre, Türkiye’de 350 maden arama ruhsatından sadece bir
tanesi uluslararası klasmanda bir altın madenine dönüşebilmiştir.
Madencinin 349 sahada yürüttüğü arama çalışmalarının finansı
madencinin zarar hanesine yazılmaktadır. İzinlerin alınmasında
yaşanan belirsizlikler kurumsal yatırımcıların arama bütçelerini
harcayamaz hale gelmesine neden olmuştur. Bu durum zaman
içinde arama bütçelerinin kısılmasına ve eleman çıkarılarak yeni
arama ruhsatı taleplerini durma noktasına getirmiştir.”
Hasan Yücel, bundan sonraki süreçte derinlerde gömülü yeni
kaynakların keşfi için daha fazla risk sermayesi harcanması gerektiğini belirterek, yatırımcıların talepleri doğrultusunda ihalelerin
zamanında açılmaması, yeni ruhsat edinmede yaşanan sorunlar
ve astronomik orman izin bedelleri, aşırı izin bedelleri, izinlerin
alınmasında yaşanan gecikmeler ve belirsizliklerin Türkiye’de kurumsal yatırımcıların aramalara olan ilgisini azalttığını ifade etti.
Türkiye’nin, metal fiyatlarındaki dalgalanmaya bağlı olarak metal
ve kıymetli metal madenciliğinde yılda 11-15 milyar dolar cari
açık verdiğini ifade eden Yücel, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Berat Albayrak’ın, maden ve metal tüketiminde dışa bağımlılığı
azaltmaya dönük önemli projelerin hayata geçirilmesi için yatırımların önünü açacak kararlar aldığını bildirdi. Yücel, “Bakanımızın açıkladığı ‘yerli ve milli üretim modeli’ ile madencilik sektörüne
sermaye girişini artıracak, büyük yatırımların önünü açacak maden
izin bedellerini makul seviyeye indirecek, maden aramalarını ve yatırımlarını kolaylaştıracak düzenlemelerin bir an önce hayata geçmesini bekliyoruz.” şeklinde açıklamada bulundu.
1 Mart 2018

Senegal ile Anlaşma İmzalandı
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Türkiye ile Senegal arasında ‘Demiryolu Alanında İşbirliğinin
Geliştirilmesine Yönelik Mutabakat Zaptı’, ‘Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’, ‘Hidrokarbonlar ve Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Niyet Mektubu’ ve ‘Maden ve Mineraller Alanında İşbirliğine İlişkin Niyet Mektubu’ imzalandı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile mevkidaşı Sall huzurunda gerçekleştirilen törende
bir anlaşmaya da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak imza attı. Ortak basın toplantısında enerji, turizm, ulaştırma
alanlarında çeşitli belgelere imza atıldığına dikkat çeken Erdoğan, “Özellikle turizmi Senegal için çok önemsiyorum. Maden ve
mineraller alanındaki işbirliğini önemsiyorum. Demiryolu alanında işbirliğinin geliştirilmesi özellikle Senegal için çok önemli.
Bütün bu anlaşmaların işbirliğine katkı sağlayacağına inancım
tamdır” dedi.

Ülkemiz, Fraser Yatırım Cazibe Endeksi
Listesinde Geriledi
Kanada merkezli politik araştırma kuruluşu The Fraser Institute
tarafından yer yıl yayınlanan “Annual Survey of Mining Companies/Yıllık Maden Şirketleri Araştırması” 2017’yi kapsayan verilerle yayınlandı. Raporda ülkemiz madencilik sektörü hakkında
da bazı değerlendirmelere yer verilirken raporda yer alan ve
tüm ülkeleri kapsayan “Yatırım Cazibe Endeksi” sıralamasında
Türkiye 91 ülke içerisinde 68. sırada yer aldı.
Dünya çapında 2700 arama, geliştirme ve üretim firmasının
katıldığı araştırmada madenciliğimizin en iyi zamanlarının yaşandığı 2013 yılında toplamda 72,77 puanla 112 ülke arasında
28’inci sırada yer alan ülkemiz, 2017 yılına gelindiğinde 52,60
puan ile araştırmada yer alan 91 ülke arasında 68’inci sırada
yer aldı.
Yapılan araştırmada çevresel düzenlemeler ile ilgili belirsiz-

likler, mevzuatlardaki uyum/tutarsızlıklar, yasal sistem, vergilendirme rejimi, politik istikrar gibi pek çok başlıkta ülkeler
sıralamalara tabi tutulurken ülkemiz bu listelerde maalesef alt
sıralarda kendine yer buldu.
Fraser’ın aynı başlıktaki geçmiş raporları incelendiğinde 2013’e
kadar ülkemiz madenciliğinde yatırım cazibesi her yıl istikrarlı
bir şekilde artmış, 2014’e gelindiğinde ise düşüşe geçerek günümüze kadar düşüş trendini sürdürmüştür.
Araştırmaya katılan 2700 şirketten edinilen bilgilere göre 2017
yılında maden aramalarına harcanan rakam 2,3 milyar dolar
olarak gerçekleşti. Bu rakam 2016’da 1,9 milyar dolar, 2015’te
3,2 milyar, 2014’te 2,7 milyar ve 2013’te 3,2 milyar dolar şeklindeydi. Arama harcamalarının özellikle maden fiyatlarıyla doğru
orantılı şekilde dalgalandığı görülmektedir.

ÇAD Petrol ve Enerji Bakanı MTA Genel
Müdürlüğünü Ziyaret Etti
Çad Petrol ve Enerji Bakanı Bechir Madet ve beraberindeki heyetin ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Çad heyeti
ve Ankara Büyükelçiliği Temsilcileri MTA Genel Müdürlüğüne
bir ziyaret gerçekleştirdi. Yapılan toplantıda konuşan Bechir
Madet, ülkesinde maden potansiyelinin yüksek olduğunu,
ancak teknoloji ve altyapı yetersizliğinden dolayı bunu değerlendiremediklerini ifade ederek, bu konuda destek beklediklerini kaydetti. MTA Genel Müdürü Cengiz Erdem ise bu talebin
değerlendirileceğini dile getirdi. Enerji Bakanlığımız Dış İlişkiler
ve AB Genel Müdürü Safa Uslu ise Afrika’nın Türkiye açısından
öneminden bahsederek tarafların beraberce kazanım sağlayacakları işbirliklerinin gerçekleşmesinin istendiğini ifade etti.
2017’nin son günlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çad’a bir ziyaret gerçekleştirilmiş, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bu ülkeye yapılan ilk ziyaret olmuştu. Çad,
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altın ve uranyum madenleri açısından oldukça zengin bir ülke
olarak biliniyor. Öte yandan yeterli imkan bulunmamasından
bu kaynaklardan oldukça sınırlı şekilde istifade edilebiliyor.

1 Mart 2018

DÜNYADAN HABERLER

BHP, Marka Değer Sıralamasında Birinci Oldu
İngiltere’de işletme değerleme danışmanlık firması olan Brand
Finance, madencilik, demir ve çelik markalarının yıllık marka
değeri sıralamasını açıkladı. Maden devi BHP’nin yaptığı yeni
reklam kampanyasıyla dikkat çektiğini ve birinci sırada yer aldığını vurgulayan şirket, BHP’nin 2018 yılında marka değerinin
yüzde 29 artarak 5,1 milyar dolara yükseldiğini belirtti. Listedeki diğer şirketler Glencore, Vale ve thyssenkrup olarak dikkat
çekti.
Geçtiğimiz yıl şirket ismini BHP Billiton’dan BHP ye kısaltan
ve şirketin Avustralya ekonomisi ve toplumundaki rolünü
belirlemek için “Think Big” adlı yeni bir kampanya düzenleyen BHP’nin Marka Finans CEO’su David Haigh:” Çin’in

yüksek kaliteli demir cevheri ithalatı talebi, BHP ve Rio Tinto
gibi endüstrinin en büyük markalarından yararlanmaktadır.
Rekabet halindeki markalar, giderek büyüyen Çin pazarından
daha büyük bir pay kapmak için bu rekabetteki avantajlarını
yeniden tanımlamak zorunda kalacaklar.” şeklinde açıklamalarda bulundu.
Kurumsal değer, markalı iş değeri ve marka etkisi gibi kriterler
göz önüne alınarak hazırlanan marka değeri listesindeki diğer
firmalar ise: İsviçre emtia ticareti ve madencilik şirketi Glencore,
Güney Koreli çelik üreticisi olan POSCO, Alüminyum üreticisi
Alcoa, Brezilyalı madencilik şirketi Vale ve Alman çelik üreticisi
thyssenkrupp oldu.

Rio Tinto Hissedarlarına Rekor Pay Dağıttı
Maden devi Rio Tinto, 2017 yılında emtia fiyatlarının güçlenmesiyle birlikte geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 90’lık yükseliş ile
8,76 milyar doları yıllık net kar kaydettiğini duyurdu. Firma, bir
önceki mali yılda 4,62 milyar dolar kâr etmiş ve Çin’in talebindeki büyümenin yavaşladığı ve metal fiyatlarının düştüğü 2015
yılında yaşadığı kaybı telafi etmeyi başarmıştı.
Rio Tinto CEO’su Jean-Sebastien Jacques, yaptığı açıklamada,
“Nakit akışımızın gücü, yıl boyunca direncini koruyan fiyatların
sağlam bir operasyonel performans ve pazar verimliliğine odaklı
madencilik yapmamızın bir sonucudur. Bulunduğumuz sağlam
pozisyon bir döngü şeklinde hissedarlarımızın yüksek değer sağ-
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layan bir yatırım yapmasına ve bizim sürekli olarak hissedarlara
üstün nakit getirisi sağlamamıza imkân tanıyor.” dedi.
31 Aralık 2017 itibari ile firmanın üretim faaliyetlerin elde ettiği, yatırım veya borç ödemek için kullanabilecek net geliri
(underlying earnings) açısından ise firma bir önceki yıla kıyasla
göre yüzde 69 artışla 8,63 milyar dolar kar etti. Firmanın karının
büyük kısmının 6,69 milyar dolar ile faaliyetlerinin merkezinde
bulunan demir cevherinden geldiğine dikkat çekildi. Tüm emtia fiyatlarındaki artışlar göz önüne alındığı taktirde firmanın
karının 2016’ya kıyasla 4,11 milyar doları tutarında arttığı ifade
edildi.

Maden Endüstrisinde Değişim Hızlanacak
Maden sektöründe yakın geçmişte konuşulan değişim haberlerine bakıldığında söz konusu yeniliklerin çoktan standart haline
geldiği görülüyor. Bilgiye ulaşmanın çok daha hızlı olduğu ve
firmaların çok daha etkin kararlar alabildiği günümüzde firmaların yaşanacak değişimin sonuçlarını değerlendirebileceği ve
seçeneklerini gözden geçirebilecekleri süre gittikçe kısalıyor.
2017 yılında; yakın gelecekte büyük öneme sahip olması beklenen fakat şimdiden madencilik sektöründe etkilerini görebildiğimiz değişimlerden birkaçını ise şu şekilde sıralayabiliriz:
• Çin emtia piyasalarında önemli bir konumda bulunmaya devam ediyor ancak hammadde piyasalarının yanında “tek kuşak
- tek yol” gibi projeleri ile de piyasalarda farklı bir rol de üstlenmiş durumda. Aynı zamanda Çin’in en büyük ticari ortağı olan
Güney Afrika’da madencilik sektörünü de içeren yatırım teşvikleri ile ilişkilerini sağlamlaştırmaya devam ediyor.
• 2017 yılında 4. Sanayi devrimi ve “big data” öne çıkan konulardan bir kaçıydı ve birçok firmanın bu konulara ağırlık vererek
yatırımlarını şekillendirdiklerine şahit olduk. Sektör genelinde
ise 2018 yılında bu konulara önem verilmeye devam edileceği
ve doğabilecek yeni başlıkların gündemde kalacağı tahmin ediliyor. Çalışan bilgilerinin gizliliği, bilgi güvenliği ve veri transferi
konuları 2018’de tartışılmaya devam edecek gibi gözüküyor.
• Altın, Bitcoin’den etkilenmeyen yatırımcıların emtialar arasındaki ilk tercihi oldu. Rusya, Filipinler, Endonezya, Türkiye ve
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Peru en ucuz altın madenciliğinin gerçekleştirildiği ülkeler olarak dikkat çekti. 2018 yılının ilk aylarında yapılan değerlendirmeye göre dünyadaki en büyük 50 altın madencisinin toplam
değeri geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla 141 milyar dolar
artarak 896 milyar dolar dolara ulaştı.
• İnovasyon, 2017 yılında dillere pelesenk olan bir kelime olarak
sıklıkla karşımıza çıkmıştı. 2018 yılında ise aynı şekilde 3 boyutlu
yazıcılar, maden simülasyonları, dronlar ve 3 boyutlu haritalama konularının, inovasyon başlığının altında gündemde kalması bekleniyor. Diğer yandan alternatif enerji kaynaklarının
yaratacağı etki de diğer bir gündem konusu olacak.
• Bazı madencilik firmalarının insanlara çalışmak isteyecekleri
ve değer gördükleri bir ortam yaratma çabası 2017 yılında dikkat çeken gelişmelerden oldu. Glencore’un MATES projesi ve
madencilikte ki cinsiyet eşitsizliğini ortadan kaldırmak için gösterilen çabalar, firmaların mecbur kalmadan da gerekli adımları
atabileceklerini bize gösterdi.
• Elektrikli araçların adı gittikçe daha fazla anılmaya başladı.
Madencilik sektöründe lityum, bakır ve kobalt gibi emtiaların
adını anmadan elektrikli araçlardan bahsetmek mümkün değil.
Birçok firma lityum pazarından pay kapabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Sadece arz kısmında değil aynı zamanda üretilen
elektrikli araçlar için de en büyük pazar olan Çin ise bu yarışta
en önde yer alıyor.
1 Mart 2018

Barrick Gold Üretim Kapasitesini Arttırma
Çalışmalarına Devam Ediyor
Barrick Gold, yeni bir dizi projeyi faaliyete geçirerek üretimi
arttırma hedefini gerçekleştirmek istiyor. Barrick’in planlarında
mevcut altın üretimine, 2021 yılından itibaren bir milyon ons
eklemek var.
Yıllık üretim açısından rakibi Newmont ile arasında sadece
50.000 ons olan Toronto merkezli şirket, Cortez Deep South,
Goldrush ve Turquoise Ridge projelerinin onaylandığını belirtirken, Peru’daki Lagunas Norte Madeni’nin ömrünün uzatılması üzerine de çalışmalar yapıldığını açıkladı.
Barrick, odaklandığı ana proje olarak nitelediği Nevada’da bulunan ve yüzde 75 hissesini elinde bulundurduğu “Turquoise Ridge” madeninde üretimi arttırmak için 300 ila 325 milyon dolar
arasında yatırım yapacağını belirtirken projenin mevcut cevher
işleme kapasitesi göz önüne alındığında, yapılacak yatırım ile
maden ocağının yıllık üretim miktarını neredeyse iki katına çıkarak yıllık ortalama 500.000 ons seviyesine ulaşacağını duyurdu.

Firmanın 2021-2022 yılları arasında madenin inşasını tamamlayıp, ilk üretimi gerçekleştirmeyi planladığı Nevada’daki Goldrush yeraltı madeninde çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Aynı zamanda, altın devi, şu an izin verilen Cortez Hills Madenindeki Cortez Seep South bölgesinde izin verilen sınırlar içerisinde genişleme çalışması planlandığı belirtilirken proje ile ilgili
kararın hükümet tarafından 2019’un ikinci yarısında verilmesi
bekleniyor.
Barrick Gold’u piyasa değeri bakımından geride bırakan Colorado merkezli Newmont, bu yıl 4,9 – 5,4 milyon ons altın
üretmeyi planladığını açıklamıştı. Newton’un 2022 yılına
kadarki üretim öngörüsü ise yılda 4,6 – 5,1 milyon ons altın üretimi yapması bekleniyor. Barrick ise 2018 üretim hedefini 4,5- 5 milyon ons altın olarak belirlerken, 2019’dan
2022’ye kadar, 4,2 milyon ila 4,6 milyon ons üretim hedeflediğini belirtti.

Dünyanın En İyi Performans Gösteren Altın
Üreticileri Belli oldu
Dünya Altın Konseyi (WGC), 2017’de üretilen altın miktarlarına
göre küresel olarak en iyi performans gösteren altın şirketlerini
açıkladı. Gösterdikleri güçlü performansa rağmen, yayınlanan
listede yer alan baz firmaların yıllık üretim planlarını karşılayamamış olması dikkat çekti.
Dünya Altın Konseyi’nin 2017 yılı için ayrı olarak yayınladığı
yıllık değerlendirme raporunda ise, altın talebinin 2009’dan bu
yana en düşük seviyelere gerilediği ve küresel talebin yüzde
41’ini Hindistan ve Çin’in oluşturduğu belirtildi. Mücevherat
talebinin yüzde 55’ini karşılayan iki ülkeden özellikle Çin’de
1987’den bu yana kültürel nedenlerle yükselen talep büyük bir
artış göstererek yüzde 2500 arttı.
Bununla birlikte altının fiyatı, zayıflayan ABD doları, jeopolitik
istikrarsızlıklar ve artan yatırımlar ile desteklenerek yıl boyunca
artmaya devam etti. Merkezi Londra’da bulunan organizasyon,
2018 yılında altın piyasalarında belirleyici olacağını tahmin ettiği 4 farklı başlık paylaştı. Bu başlıklar eş zamanlı küresel ekonomik büyüme, şirket bilançoların daralması ve politika faizlerinin
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kripto para birimlerinin, altın yerine geçmediğine dair görüşlerini de belirtildi. Buna rağmen raporda kripto para birimlerinin
finansal sistemin bir parçası haline gelebileceğine dair görüş
belirtilmesi dikkat çekti.

Hindistan’da Kömür Madenciliği Özel Sektöre Açıldı
Hindistan ticari kömür madenciliğini özel sektöre açma kararının ardından birçok firma ülkeyi takibe aldı. Dünyanın
en büyük üçüncü kömür üreticisi olan ülkede pay sahibi
olabilmek için BHP ve Rio Tinto gibi sektörün önde gelen
firmalarının da ülkede yatırım yapmak için hazır bekledikleri
belirtildi.
40 yıldır özel sektöre kapalı olan kömür madenciliğinin özel
sektöre açılması ile birlikte devlet tarafından işletilen Coal India’nın piyasalar üzerindeki hakimiyetinin de son bulması bek-
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leniyor. Hindistan’ın bu kararının nedeni olarak enerji arzında
yaşadığı sıkıntılar olduğu tahmin edilirken enerji portföyünün
yüzde 75’ini termik santrallerden karşılayan ülkenin kömür
ithalatına bağımlılığını gidermek adına kömür madenciliğini
özel sektöre açma kararı aldığı ifade edildi.
BHP, Rio Tinto, Anglo American ve Glencore’un ülkedeki yatırım fırsatları ile ilgilendikleri bilinirken, atılan bu adım ile ülkedeki madencilik sektörünün tamamen özel sektöre açılmasının
yolunun açılabileceği düşünülüyor.
1 Mart 2018

2 Milyar Dolarlık Bakır Projesi için Gerçekleştirilen
İhaleyi Southern Copper Kazandı
Şubat 2018
Peru’daki 2 milyar dolarlık Michiquillay bakır projesi için düzenlenen ihalede Southern Copper Corp, 400 milyon dolarlık
teklifi ile katılan 10 şirketi geride bırakarak projenin yeni sahibi
olmayı başardı. Southern Copper, 400 milyon dolarlık teklifin
yanında yüzde 3 oranında da rödovans ödeyecek.
İhale için kayıt yaptıran şirketler arasında Peru’lu Buenaventura, Rio Tinto’nun yerel birimleri, Teck Resources, Hudbay Minerals ve Brezilya’lı Votorontim Milpo’nun iştiraki olan Compania
Minera Milpo’nun bulunduğu belirtildi. Teklif sunan diğer şirket Milpo, proje için 250 milyon dolar ve yüzde 1,875 oranında
rödovans ödemeyi teklif ettiğini açıkladı. Katılan diğer sekiz şir-

ketin ise herhangi bir teklifte bulunmadığı belirtildi.
Ülkenin Kuzey Cajamarca bölgesinde bulunan Michiquillay
bakır projesi için ilk olarak Kasım ayında açık artırma yapılması
planlandığı fakat Peru yatırım ajansı Proinversión, Güney Amerika’da yaşanan siyasi kargaşa nedeni ile iki kez açık arttırmanın
yapılacağı tarihi ertelemek zorunda kaldıklarını açıkladı.
Peru, yıllık 2,4 milyon ton bakır üretimi ile Şili’nin ardından dünyanın ikinci büyük bakır üreticisi pozisyonunu koruyor. Proinversión’a göre, Michiquillay projesinde yüzde 0,629 ortalama
tenör ile 1,1 milyar ton bakır cevheri olduğu tahmin ediliyor.
Sahada ayrıca altın, gümüş ve molibden bulunduğu biliniyor.

SQM Lityumda Arz Fazlası Olduğunu Reddetti ve
Mart 2018
Yüzde 80 Büyüme Öngördü
Dünyanın en büyük lityum üreticilerinden biri olan Şili’li Chemical and Mining Society (SQM), elektrikli araçlara güç sağlayacak pillerin üretiminde kullanılan temel bileşen olan lityuma
yönelik küresel talebin önümüzdeki 5 yıl boyunca yılda yaklaşık
yüzde 80 oranında büyümeye devam edeceğini açıkladı.
SQM CEO’su Patricio de Solminihac: “Dünyadaki elektrikli araçların ve yüksek teknoloji cihazların kullanımında artış bekleniyor.
Bu nedenle 2023 yılına kadar yılda en az 50.000 ton lityuma ihtiyaç duyulacak ve biz bu talebi karşılamaya hazır olmak istiyoruz.”
Lityum talebinin önümüzdeki beş yıl içinde yılda yaklaşık yüzde 80 oranında büyümeye devam edeceği konusunda kendine
güveni tam olan firma, üretim kapasitesini bu yıl 48.000 tondan 70.000 tona, ardından 2019’a kadar 100.000 tona çıkarmayı
planladığını vurgularken bu kapasite artışını desteklemek için
170 milyon dolar ayrıldığına dikkat çekti.
Konuyla ilgili açıklama yapan Solminihac: “Salar de Atacama’da
yaşanacak genişlemelerin zamanlamasını piyasaların durumuna
göre değerlendireceğiz. Bizim, lityumun arz talep dengesini korumak ve elektrikli araç ve pil endüstrilerinin gelişimini desteklemek
için daha verimli projelere ihtiyaç duyulacağına dair inancımız
tam.” dedi.
Bir diğer lityum üreticisi Albemarle de önümüzdeki yıllarda lityum üretimini artırmayı planladıklarını duyurdu. Firma, 2018

yılında sermaye harcamalarını 318 milyon dolardan 900 milyon
dolara çıkaracaklarını belirtti.
Batı Avustralya’da dünyanın en yüksek tenörlü lityum madeninin yüzde 49’una sahip olan ABD merkezli üretici, 2025
yılına kadar yıllık lityum talebindeki artış tahminini iki katına
çıkardı. Elektrikli araçların da etkisi ile yaşanacak artışın yüzde
40 seviyelerine ulaşabileceği firmanın tahminleri arasında yer
alıyor.

Samarco Demir Madeni Bu Sene Yeniden Faaliyete
Geçebilir
Şubat 2018
Brezilya’daki Samarco demir madeninin yıl sonuna veya en geç
2019 yılının başında faaliyete geçmesinin planlandığı belirtildi.
Vale-BHP ortak girişimi olan Samarco Mineracao, Kasım 2015’te
atık barajında yaşanan sorunların ardından operasyonlarını
durdurmuştu.
Faaliyetlerini durdurmadan önce yılda 30 milyon ton üretim
yapan maden, çelik hammaddesinin deniz ticaretinin kabaca
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beşte birini sağlıyordu. Samarco daha önceden yaptığı açıklamada, madenin yeniden faaliyet göstermesi durumunda yıllık
üretiminin 19 milyon ton olarak sınırlandırılacağını belirtmişti.
Brezilya’nın Minas Gerais kentinde yaşanan felaket sonucu 19
kişi hayatını kaybetmiş ve atık havuzları içindeki malzeme önce
Doce nehrine ardından okyanusa dökülmüş ve arkasında büyük hasar bırakmıştı.
1 Mart 2018

ETKINLIK DEĞERLENDIRME

Kömür Üreticileri ve Enerji
Sektörü Buluşuyor
tespitinden çıkarılmasına enerji üretiminde kullanılmasına kadar insanı önceleyen, bilimsel, teknoloji, çevreci yaklaşımlar, iş
sağlığı, iş güvenliği, finansman, yatırım ve temiz kömür AR-GE
teknolojiler geliştirme uygulama hakkında uzmanlar tarafından detaylı olarak değerlendirecek.

2015 yılında T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde kurulan Kömür Üreticileri Derneği, tarafından, ikincisi
düzenlenecek Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, 1011 Nisan 2018 tarihlerinde T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı desteği ile İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Açılışını T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sn Dr. Berat Albayrak’ın yapacağı Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı,
başta kamu otoritesi, kömür üretici ve enerji firmaları sahipleri
olmak üzere sektöre kaynak sağlayan finansman kuruluşları ve
hizmet sunan birçok firma, üniversiteler, akademisyenler bir
araya gelecekler.
İki gün boyunca kömür endüstrisinin her boyutuyla ele alınacağı Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı, üretici ve tedarikçi firmalara birebir görüşmeler ve işbirlikleri için önemli
bir fırsat sunacak. Zirveye yerli firmaların yanı sıra Kanada, Çin,
Hindistan, Malezya, Çek Cumhuriyeti, ABD, Avusturya, Almanya, Güney Kore, Afrika ve Polonya’dan da sektör temsilcileri ve
firma sahipleri katılacaklar.
İkincisi gerçekleştirilecek Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi ve
Fuarında ev sahipliği yapacak Kömür Üreticileri Derneğinin
Başkanı Muzaffer Polat;
“Milli Enerji ve Maden politikamız doğrultusunda ülke olarak
hedefimiz, enerji arz güvenliği ve üretim bağımsızlığı hem
de maliyetleri açısından yerli kömürün enerji üretimindeki payını artırmaktır. Linyit ve taşkömürü sahalarının bir an
önce ekonomiye kazandırılmasının ülkemiz için enerji ithalatı kaynaklı ödemeler dengesi açığının son bulması, arz
güvenliğinin sağlanması, istihdamın artırılması, elektrik fiyatlarının orta ve uzun dönemde düşülerek sanayiye uygun
maliyetli enerji kullanılmasının sağlanması, maden ve santral
yatırımlarında yan sanayinin kullanımı ve gelişimi açılarından hayati önem taşıdığı bir gerçektir. Yerli kömür kullanımı
dışa bağımlılığı azaltarak Türkiye’nin hedeflediği büyümeyi
sağlayacaktır.
Yerli ve yabancı yaklaşık 1000 sektör temsilcisini ağırlayacağımız, kömür madenciliği ve santral teknolojilerindeki son gelişmeleri değerlendireceğimiz zirvede Bakanlığın açıklamış olduğu Akıllı Kömür Stratejileri belirlenmiş olup, kömürde rezervin
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Zirvenin aynı zamanda üretici ve tedarikçi firmaların işbirlikleri yapmasına aracılık edeceğini belirten başkan Muzaffer
Polat “Derneğimiz üye şirketlerinin karar verici temsilcileri,
kömür madenciliği ve termik santrallere ürün ve/veya hizmet sunmak isteyen tedarikçiler ile iki gün boyunca yüz yüze
görüşmelerde bir araya gelecek. Bu sektör açısından bir ilk”
dedi.

Kömür Hakkında Temel Bilgiler

• Türkiye’nin yaklaşık linyit rezervi 2017 verilerine göre 16 milyar tondur. Taşkömürü yaklaşık rezervi ise 1,5 milyar tondur.
Toplam 17,5 milyar tondur.
• Linyit ve taşkömürü rezervlerinin yüzde 81’i (TTK, TKİ ve
EÜAŞ) yüzde 19’u ise özel sektör uhdesindedir.
• Türkiye kömür üretimi 2016’da 73 milyon ton ’dur.
• Ülkemizdeki nüfus artışına ve Gayri Safi Milli Hasıla artışına
paralel olarak kömür kullanım miktarları da her yıl artmaktadır.
• 2002 yılı tüketim miktarı 63,5 milyon ton iken, 2016 yılında
106.529 milyon ton olmuştur.
• Türkiye 2016 yılında 36,2 milyon ton kömür ithal etmiştir.
• Ülkemizde elektrik enerjisi üretiminde yerli kömürün payı,
2016 yılında ,24 olmuştur.
• Türkiye, Dünya karbon salınımının sadece enerjide yüzde
16,24, kömürden kaynaklı salınımda %0,99’unu yapmaktayız.
Türkiye’nin planlanan kömür santralı yatırımlarının tamamı
devreye girdiğinde, dünya salınımı sabit kalsa dahi, bu oran
%1,5’i geçmeyecektir.
• Dünya kömür üretiminde Çin ilk sırada yer alırken, Hindistan
ve ABD onu izlemektedir. Dünya kömür üretiminin yaklaşık
yüzde 45’ini tek başına Çin gerçekleştirmektedir.
• Kömürün elektrik enerjisi üretimindeki payı Güney Afrika’da
yüzde 92,6, Polonya’da yüzde 83,7 Çin’de yüzde 74,7 Yunanistan’da yüzde 51 ve Almanya’da yüzde 43,0 ABD’de yüzde 33,0
Türkiye’de yüzde 32,5’dır.
Madencilik Türkiye dergisi ve Mining-Turkey.com haber portalının medya partneri olduğu Temiz Kömür Teknolojileri Zirvesi
ve Fuarı, 10-11 Nisan 2018 tarihlerinde İstanbul Pullman Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Bilgi: Derya Adin / deryaadin@gmail.com / 0533 399 52 95
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ŞIRKET HABERLERI

Epiroc Rock Drills AB’de Önemli
Atama
İsveçli Atlas Copco’nun Maden Tekniği Bölümü geçtiğimiz
aylarda Epiroc ismini alarak önemli bir değişime imza atmıştı.
Bu değişim kapsamında yapılan yeni atamalardan bir tanesi
de yakından tanıdığımız bir ismin şirket içinde gerçekleşen
önemli yükselişi oldu. Yaklaşık 6 yıldır Atlas Copco Türkiye,
Gürcistan, Azerbaycan ve İran bölgesi Yerüstü Delici ve Sondaj Ekipmanları Bölüm Müdürlüğü görevini yürüten Gürkan
Buyurgan 2018 Şubat ayından itibaren İsveç merkezli Epiroc
Rock Drills AB şirketinin Yerüstü Deliciler ve Sondaj Ekipmanları Bölümü’nde Afrika, Türkiye ve Ortadoğu Bölge Müdürü
pozisyonuna atandı.
1999-2011 yılları arasında Atlas Copco Hidrolik Ataşmanlar Bölümünde (CTD) Ankara ve Doğu Bölgesi Satış Mühendisi olarak ve 2012 yılı başından itibaren de Türkiye, Gürcistan, Azerbaycan ve İran bölgesi Yerüstü Delici ve Sondaj Ekipmanları
Bölüm Müdürlüğü görevini yürüten Buyurgan’a konuyla ilgili
düşüncelerini sorduğumuzda; görev yaptığı süre boyunca satış ekibiyle beraber, bölge ve kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verebilecek en doğru ürün portföyünü oluşturmak, memnuniyeti
artırmak, ürün/uygulamalarda en son yenilik ve teknolojileri
küreselde lider ülkelerle beraber aynı anda pazara tanıtmak ve
kullanıcılarla buluşturmak için önemli adımlar attığını ve ilkleri
gerçekleştirdiklerini inandığını belirtti.
“Bu bağlamda sınıfında verimliliği en yüksek Smart yerüstü
delicilerin satış ve pazarlamasında dünya genelinde Türkiye
olarak hep ilk sıralarda yer aldık. Mermer ve Doğaltaş sektöründe ise kullanıcıları en hızlı ve en güvenli ürünlerimizden
SpeedCUT tel kesme makinalarımızla tanıştırdık ve örnek olduk. Önemli ve büyük madencilik firmalarıyla yaptığımız paket anlaşmaların yanı sıra Amerika’daki fabrikamız tarafından
Türkiye’den özel talebimizle ilk kez üretilen PitViper 235 serisi
elektrikli yerüstü delicilerin satış ve teslimat gururunu yaşadık.” diyen Gürkan Buyurgan, inşaat ve madencilik sektörlerin-

de iyi geçen 2016-2017 yıllarında önceki senelere göre yaklaşık
iki kat büyüyerek globalde ilk 5’te yer aldıklarını, kullanıcıların
güvenini ve beğenisini kazandıklarını gördüklerini ve aynı zamanda eleştiri ve önerileri dinleyerek eksikliklerin farkına vardıklarını aktardı.
Tüm bunlarla beraber Atlas Copco ve yeni unvanları Epiroc ile
daha iyisini yapabileceklerine şimdiden odaklandıklarına vurgu yapan Buyurgan 2018 Şubat ayından itibaren İsveç merkezli Epiroc Rock Drills AB şirketinin Yerüstü Deliciler ve Sondaj
Ekipmanları Bölümü’nde Afrika, Türkiye ve Ortadoğu Bölge
Müdürü pozisyonuna atanması ile ilgili olarak da şu sözleri dile
getirdi:
“Bölgemde yaklaşık 70 civarında ülke ve oralarda faaliyet gösteren Epiroc müşteri merkezleri ve partnerleri yer almakta. Dolayısıyla misyonum bu bölgelerdeki dinamikleri takip ederek
ilgili müşteri merkezi ile beraber stratejiler geliştirmek, bunları
merkezimizin hedefleri doğrultusunda aksiyon planlarına dönüştürmek, takip etmek, toplamda pazar payımızı artırmaya
çalışmak ve olası bölge ihtiyaçlarına göre yeni ürünlerin geliştirilmesi için ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak. Seyahatlerimin uzak, yorucu ve bir diğer yandan da yeniliklerle dolu
olacağı kesin ama yeni görevimi küreselde önemli merkezler
arasında yer alan ‘Epiroc Türkiye’ çatısı altında, yine Ankara’dan yönetiyor ve aynı iş arkadaşlarımla ortamı paylaşıyor
olmak benim için ayrıca önemli bir durum ve sevinç kaynağı.”
Bölge yönetiminde daha önce görev alan arkadaşlarının emeklerine de teşekkür eden Buyurgan; “Şimdi devir teslim zamanı
ve bizden de beklenen mevcut başarılara yenilerini eklememiz.
Kullanıcılarımıza Epiroc olarak performans ve teknoloji vaadimizi
sunmaya ve yerine getirmeye devam edeceğiz.” diyerek sözlerine son verdi.
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KAPAK KONUSU

Pozitif Sondaj Yurtdışı Yatırımları
ile Büyümeye Devam Ediyor
Sondaj sektörünün en önemli firmalarından birisi olan Pozitif Sondaj, ülkemizde
gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarını şimdilerde yurtdışında da aynı kalitede sürdürmeye
devam ediyor. Madencilik Türkiye dergisi olarak Pozitif Sondaj’ın gerçekleştirdiği başarılı
çalışmaları ve gelecek hedeflerini firmanın Yurtdışı Operasyonlar Yöneticisi Canberk Özen
ile konuştuk.
Pozitif Sondaj’ı kısaca
tanıtabilir misiniz?
Pozitif Sondaj, 2007 yılında
yurt içi ve yurt dışı maden
sektörüne sondaj hizmeti vermek amacı ile kurulmuştur. Kısa
zaman içerisinde sondaj hizmetleri pazarında istikrarlı bir büyüme gösteren şirketimiz, sektörde sağlam bir yer edinmiştir.
Kurulduğunda, bir adet karotlu sondaj makinesi ile Ankara Ostim’de hizmet vermeye başlayan Pozitif Sondaj, makine parkı
kapasite artırımı yatırımına paralel olarak, yönetim ve operasyon kadrosunu da gerek kendi yetiştirdiği personeller ile gerekse sektörde tecrübeli elemanların çalışmak istedikleri şirket
haline gelmenin avantajı ile genişletmiştir.

Türkiye’deki mevcut sondaj kapasiteniz, makine parkurunuz, yetkinlikleriniz ve vermek
istediğiniz diğer teknik detayları aktarabilir
misiniz?
Pozitif Sondaj, karotlu, ters-sirkülasyon (Havalı) ve çok-amaçlı sondaj makineleriyle hizmet vermektedir. Şirket, sondaj
hizmetlerinde kullandığı sondaj makinelerinin üretimini ve
bakımını grup firması MBEF Makine aracılığı ile gerçekleştirmektedir. Üretimi ve sarf malzemeleri MBEF Makine şirket bünyesinde gerçekleştirilen sondaj makinelerinin kapasite artırımı
ve teknolojik yenilikler proje gereksinimlerine uygun olarak
düzenlenebilmektedir. Günümüz koşullarında, Pozitif Sondaj’ın sahip olduğu uzmanlıkla; makine delgi kapasite artırımı,
kullanılan tijlerin birbirini taşıma kapasitesiyle sınırlanmaktadır. Pozitif Sondaj’ın karotlu, ters-sirkülasyon (Havalı) ve çok-amaçlı sondaj makinelerinin toplam miktarı 30’dur. Şirketimizin
yıllık delgi kapasitesi ise ortalama 350.000 metredir. MTA’nın
2017 ihalelerinde, toplam 930.000 metre sondaj işinin 290.000
metresini Pozitif Sondaj üstlenmiştir.

Son dönemde ülkemizde sondaj alanında kamu
tarafından başlatılan arama sondaj atağı hakkında neler düşünüyorsunuz?
2017, kamu tarafından başlatılan sondaj arama çalışmaları açısından rekorların yılı oldu. Türkiye’nin yer altı zenginliklerinin
ortaya çıkarılması için ve dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla
yeni adımlar atılıyor. Bu adımlar hem ülke ekonomisinin hem
de sondaj arama sektöründe faaliyet gösteren Pozitif Sondaj
gibi firmaların büyümesine katkı sağlamaktadır.
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Yurtdışına açılmanızdaki amaçlarınız nelerdir? Şu an hangi ülkelerde faalsiniz. Bu ülkelerde şube açarken neleri göz önünde bulundurdunuz?
Pozitif Sondaj, yurt içi sektörde kendini kanıtlamış ve ismini
marka haline getirebilmiş bir şirkettir. Ancak bizler Pozitif Sondaj olarak, şirketimizi ve ülkemizi yurt dışında da en iyi şekilde
temsil etmeyi ve ülke ekonomisine, döviz kazandıracak faaliyetlerle de katkı sağlamayı hedeflemekteyiz. Pozitif Sondaj’ın
şu an aktif olan 3 iştiraki bulunmaktadır. 2014 yılının Temmuz
ayında Pozitif Drilling Liberia Ltd. kuruldu. 2017 yılının Kasım
ayında Pozitif Drilling Burkina Sarl ve Aralık ayında ise Pozitif
Drilling Canada Ltd. kuruldu. 2017 yılının ilk çeyreğinin başında büyük bir düşüş gösteren metal fiyatları bu dönemde
yükseliş trendindedir. Afrika’daki iştiraklerimiz, dünya devleri
ve küçük-orta ölçekli birçok maden şirketinin Afrika’da faaliyet
göstermesi sebebiyle kurulmuştur. Kanada’da kurulan iştirakimiz ise birincil olarak maden arama sektöründe faaliyet gösteren çoğu firmanın merkezinin bu ülkede olması sebebiyle
iletişim avantajları düşünülerek kurulmuş olup, ikincil olarak;
Kuzey Amerika’daki potansiyel sondaj müteahhitlik projelerine dahil olmayı hedeflemektedir.
1 Mart 2018

Faaliyet gösterdiğiniz ülkelerdeki kapasiteler
ve mevcut çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz? Yurtdışına açılma konusundaki planlarınız,
beklentileriniz karşılandı/karşılanıyor mu?
Yurt dışında da Türkiye’de olduğu gibi Pozitif Sondaj’ın firma
profilini verdiğimiz/vereceğimiz üstün ve kaliteli sondaj hizmetleri ile yükseklere taşımayı hedeflemekteyiz. An itibariyle
iştiraklerimizin bulunduğu yurt dışı sondaj sektöründe büyük
bir hareketlilik mevcut ve bu hareketlilik beklentilerimizi yakın
vadede karşılayabilecek niteliktedir.

Yurtdışında çalıştığınız projeler ile ülkemizde çalıştığınız projeler arasında farklar var mı
(Mevzuat, çalışma ortamı, cevher yapısı, zorluklar, kolaylıklar vs.)? Varsa ne gibi farklılıklar
yaşıyorsunuz?
Pozitif Sondaj olarak yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da
aynı standartta sondaj hizmeti vermekteyiz. Zaten bu standartlar, uluslararası standartlar olduğundan ülke mevzuatları
da genelde bu standartlara paralel olmaktadır. Genel olarak
Afrika’da maden arama sektöründe karşılaştığımız formasyon
yapıları Türkiye’ye kıyasla çok zorlayıcı olmamaktadır. Bunun
sebebini ise ülkemizde daha genç yaşta kayaçların bulunmasına bağlıyoruz. Finansal açıdan, yakıt ve işçilik maliyetleri yurt
dışında nispeten daha düşüktür.

Şube açmak istediğiniz başka ülkeler de var mı?
2018’de mevcut lokasyonlarda etkinliğimizi artırmayı planlıyoruz.

Gelecek yıllardaki genel hedefleriniz hakkında
bilgi verir misiniz?
Pozitif Sondaj olarak hedeflerimiz; hem yurt içi hem de yurt
dışı sektörde iş güvenliğinin artırılması ve sıfır kaza oranı ile
çalışmak, gelişim ve yeniliğin devamlılığını sağlayarak müşteri
memnuniyeti çerçevesinde üstün kalitede sondaj hizmetleri
vermeye devam etmektir.

Pozitif Drilling Liberia
Sondaj Sahası

Diğer firmanız MBEF hakkında neler söylemek
istersiniz?
MBEF Makine 2011 yılında, Pozitif Sondaj’ın maden arama sektöründe kullandığı makine, ekipman ve yedek parçaların üretimi ve aynı makine, ekipman ve yedek parçaların kamu ve özel
sektörde satışının gerçekleştirilmesi amacıyla kurulmuştur.
MBEF Makine kendi ürettiği ürünlerin yanı sıra, tüm dünyada
kabul görmüş uluslararası sondaj ekipmanları ve yedek parça
üreticisi firmaların Türkiye yetkili distribütörlüğü faaliyetlerini
de başarı ile sürdürmektedir. Şirketimizin imal ettiği makineler üstün kalitede olup, MBEF Makine olarak yurt içi satışların
yanı sıra yurt dışına da makine ve ekipman ihracatı gerçekleştirmekteyiz. MBEF Makine’nin 2017 cirosunun 3’te 1’ini gerçekleştirdiği ihracatlar oluşturmaktadır. Şirketimizin 2018 yılındaki
hedefi, ürettiği makine ve ekipmanın kalitesini daha da yükselterek ihracat cirosunu artırmaktır.
pozitifsondaj.com.tr

Pozitif Drilling Liberia Kamp Alanı
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Tesisleriniz İçin 360° Servis
Gerçek Verimliliğin Gücü
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Servis çözümlerimiz, müşterilerimizin kâr-zarar hanesi üzerindeki etkisine göre tanımlanır. Örneğin, varlık yönetimi paketimiz performans artışı ve maliyet düşüşüyle bilançonuzda %210 arası bir iyileşme yaratabilir.
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İşletme maliyetleri bir buz dağı gibidir. Bazıları; ekipman ve
malzeme satın alma maliyetleri, yüklenici ücretleri ve personel
giderleri gibi açıkça görülebilir. Fakat bazıları da gizlidir, bunlar işletmenize gerçek anlamda zarar verebilecek maliyetlerdir.
Bu maliyetlere; ekipman arıza süresince üretim kaybı, güvenlik
riskleri ya da çevresel riskler, düşük kalite veya teslimat sorunları nedeniyle kısalan varlık ömrü ve ciddi itibar kaybı gibi birçok örnek verilebilir. Müşterilerimizin tesis ve makinelerinden
olası en yüksek performansı elde etmesini garantilemek için,
beklentilerinin karşılandığından emin olmak üzere parça, saha
servisleri, atölye onarımları, revizyonlar, yer değiştirme ve varlık yönetimini içeren çok yönlü servis paketleri sunuyoruz.
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Çok Yönlü Servisin Gizli Kazançları

Mi n ing

St

thyssenkrupp Industrial Solutions, endüstriyel tesisler ve sistemler alanında dünya çapında
öncü bir mühendislik, inşaat ve
servis şirketidir. Müşterilerimizle
birlikte en yüksek kalitede çözümler geliştiriyor, tesis ömrü
boyunca verimlilik, güvenilirlik ve sürdürülebilirlik sunuyoruz.
100’ün üzerinde lokasyonda yaklaşık 21.000 çalışanın yer aldığı küresel ağımız, dünya çapında özellikle kaynak tasarruf
teknolojileri ve yüksek üretkenlik konusunda yeni kıstasları
belirleyen, anahtar teslim çözümler sunmamıza imkân tanıyor. Çok sayıda farklı sektörü avucumuzun içi gibi biliyoruz.
Kimya tesisleri, gübre, kömür, rafineri, çimento gibi endüstriyel tesislerin yanı sıra, portföyümüz açık ocak madenciliği,
cevher işleme, yük aktarma ve bağlantılı servislere yönelik
ekipmanları da içeriyor. Denizcilik sektöründe, denizaltı ve su
üstü gemilerinin öncü küresel sistem tedarikçisiyiz. Otomotiv,
havacılık ve batarya sektöründeki müşterilerimizin önemli bir
sistem ortağı olarak değer zincirini optimize ediyor, performansı artırıyoruz.

Sektörünüze
Hizmet Ediyoruz
The power of true efficiency
The Business Area Industrial Solutions of thyssenkrupp is a world-leading
engineering, construction, and service company in the field of industrial
plants and systems. Together with our customers, we develop solutions of
the highest quality and deliver eff iciency, reliability, and sustainability
throughout the entire life cycle of your plants. Our global network, with
around 19,000 employees at 70 locations, enables us to provide turnkey
solutions worldwide, which set new benchmarks with their high productivity
and, in particular, resource-conserving technologies. We are at home in

many different industries. Along with chemicals, fertilizers, coking,
refinery, cement, and other industrial plants, our portfolio also includes
equipment for open-pit mining, ore processing, and transshipment, as
well as associated services. In the naval sector, we are a leading global
system supplier for submarines and surface vessels. As an important
system partner to our customers in the automotive, aerospace, and battery industries, we optimize the value chain and improve performance.

thyssenkrupp Industrial Solutions olarak, çok sayıda sektörü avucumuzun içi gibi biliyoruz. İşte bu nedenle her sektör için özel 360° servis paketi sunabiliyoruz.
- Madencilik		
- Çelik Sektörü		
- Otomotiv Sektörü		
- Havacılık		

- Denizcilik
- Gübre Tesisleri
- Kimya Tesisleri
- Çimento Tesisleri

thyssenkrupp Industrial Solutions’ın sektörünüz için sunduğu servisler hakkında daha fazlasını thyssenkrupp-industrial-solutions.com adresinden öğrenebilirsiniz.

İletişim:
thyssenkrupp Industrial Solutions AG
Eyhem Berk Türkoglu (Madencilik Birim Müdürü)
E-Mail: eyhem-berk.turkoglu@thyssenkrupp.com
Telefon: +90 542 506 29 57

Tesisiniz İçin Ömür Boyu Hizmet Sunuyoruz
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Genel bakım, yenileme ve imalat için dünya çapında

servis merkezleri
Öncü teknoloji

OEM uzmanlığı
ve servis bilgi birikimi

Tüm dünyada

70

lokasyonda

Madencilikte Servis için thyssenkrupp Industrial Solutions (Endüstriyel Çözümler)

Amacımız müşterilerimize en
iyi çözümü sunmak.
Hizmetlerimiz, makinelerin ve komple tesislerin tasarımını ve inşasını; aynı
zamanda mevcut sistemlerin modernleştirmesini ve iyileştirmesini içermektedir.
Düşük maliyetli standart makinelerden, zorlu koşullar için hazırlanmış özel
sistemlere kadar; çözümlerimiz tüm gereksinimlerinizi karşılar ve müşterilerimiz
için kalıcı değer yaratır.

> 1,500
servis uzmanı

TANITIM

Yangınla Mücadelede Draeger UCF
Serisi Termal Kameralar

Draeger UCF serisi kameralar,
görüş alanının kısıtlı olduğu
kapalı alan yangınlarında veya
arama kurtarma operasyonlarında dumanlı bir ortama maruz kalındığında profesyonel
arama kurtarma ekiplerinin görüşünü kolaylaştıran yeni nesil
termal kameralardır. Elde ya da boyun askısı takılarak kullanabilen bu kameralar, erişimi zor olan alanlarda bile yangının devam ediyor olması riskini önceden belirler ve ortamdaki sıcaklık noktalarını tespit eder. Draeger UCF 6000 termal kameralar
ısıya, suya ve toza dayanıklı sağlam dış koruması sayesinde
bir operasyon sırasında karşılaşılabilecek en zor şartlarda bile
kullanılabilir. Üzerinde entegre lazer pointer bulunan Draeger
UCF 6000 kameralar, 160x120 piksel çözünürlük ve 47 derecelik görüş açısıyla mükemmel bir görüntü kalitesi sunar. 1,3 kg
ağırlığındaki kompakt tasarımı ve takılıp çıkarılabilen dikdörtgen ayağı sayesinde kullanıcısına taşıma kolaylığı sağlar.

Draeger UCF 9000’i diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise
384x288 piksel çözünürlük ve 57 derece yatay olarak dönebilen bir başlığa sahip olmasıdır. Ayrıca 2x zoom özelliğine ilaveten 4x zoom özelliği de Draeger UCF 9000’i farklı kılmaktadır.
Yangın, kişileri bulma, termal tarama, sızıntı yapan tehlikeli
maddeleri algılama, ısı kaynaklarını bulma (Scan PLUS), video
kamera görüntü gibi standart moda uygun ilave modları da
Draeger UCF 9000 termal kameranın özellikleri arasındadır.
draeger.com

Draeger UCF 7000 termal kameralar potansiyel patlama riski
olan alanlarda maksimum güvenlik sağlayan kameralardır.
160x120 piksel çözünürlük 2x zoom özelliği sayesinde detaylı
görüntü verir. Özel “Uygulama Anahtarı” sayesinde kameranın
ekranı kişileri veya yangının kaynağını bulmak için optimize
edilebilir. Anlık görüntü ve ses kaydı için entegre lazer pointer
ve video ses kayıt özelliği bulunmaktadır. Lityum-iyon bataryası sayesinde 4 saate kadar kesintisiz çalışma olanağı sağlar.
Draeger UCF 7000 termal kameralar IP 67 koruma sınıfında, EN
137:2006 gerekliliklerine uygundur.
Draeger UCF 9000 termal kameralar da kompakt bir tasarıma sahip, tek elle çalıştırılıp tek elle taşınabilen kameralardır.
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Neden Maden ve Maden İşleme
Ortamlarında Danfoss
Sürücülerini Seçmelisiniz?
Geniş AC sürücü yelpazemiz ve çok çeşitli destek seçeneklerimizle özel
gereksinimlerinizi karşılayabiliriz. Uzun motor kablolarına olanak sağlayan,
yenilikçi ısı yönetimine ve maden sahası ile ilgili diğer özelliklere sahip
sürücülerimizin kompakt kabini ve sağlam tasarımı panelinizin, kontrol
panonuzun, kontrol odanızın ve trafo merkezinizin tasarımını optimize
etmeye yardımcı olur, maliyetleri düşürür ve rakiplerinize karşı avantaj sağlar.
Maden sahalarındaki ekipmanların etkili bir şekilde
kontrol edilmesi için AC sürücü kullanımının gittikçe artmasıyla birlikte, kontrol odalarındaki bu sürücülerden gelen
ısı yükleri daha büyük ve daha pahalı iklimlendirme sistemlerine ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, yüksek güçlü VLT® sürücülerin benzersiz arka kanal soğutma tasarımı ve VACON® sıvı
soğutmalı sürücülerin piyasada bulunması, kontrol odalarındaki ısı yükünü önemli ölçüde azaltarak daha küçük ve daha
uygun maliyetli iklimlendirme sistemlerinin kullanılmasını
sağlayabilir.
90 kW ve daha yüksek güçte VLT® sürücüler, yenilikçi bir arka
kanal soğutma tasarımına sahiptir. Elektrik aksamı ve kontrol
elektroniği için IP54 kanalıyla ayrılmış ayrı soğutma kanalları
bulunur. Arka kanal soğutması, güç kaybının yaklaşık yüzde
85’ini doğrudan soğutma bloğu aracılığıyla ortadan kaldırarak
toplam kaybın yalnızca yüzde 15’ini kontrol odasına dağıtır.
Soğutma kanalının kendisi yenilikçi olmasa da, VLT® sürücülerimizin yeniliği, bir IP54 kanalı ile ayrılmalarını sağlamaktan ve
dış havanın, arka kanal hava yolunun içine ve dışına iletilmesini
kolaylaştırmaktan kaynaklanır.
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Kontrol Odalarında Daha Az Isı Yükü
Maden sahasındaki dış hava kalitesinin uygun olduğunda soğutma bloğu fanları ile uygun montaj ve kanallar yardımıyla,
50°C’ye kadar olan sıcaklıklarda filtrelenmiş dış hava, VLT® sürücüden ısı kaybının yaklaşık yüzde 85’ini boşaltmak için kullanılabilir. Isı kaybı, kontrol odasının basıncına herhangi bir etkisi
olmaksızın doğrudan kontrol odasının dışına atılabilir. Kontrol
odası iklimlendirme sisteminin büyüklüğünün, yalnızca kontrol odasında kalan yüzde 15 ısı kaybı için ayarlanması gerekir.

Kompakt Kabinler Proje Maliyetlerini Düşürür
Her ikisi de ek seçenek gerektirmeden uzun motor kabloları için
standart olarak tasarlanan VLT® ve VACON® sürücülerin kompakt ebatı, genellikle küçük kontrol odaları kurularak kontrol
odası maliyetlerinden önemli ölçüde tasarruf etme fırsatını sunar. Yüklenicilerin ve maden şirketlerinin, bu yenilikçi tasarım
özelliklerini kullanarak proje ve işletme maliyetlerinden nasıl
önemli ölçüde tasarruf ettiklerini öğrenmek için bize danışın.
danfoss.com.tr

Daha düşük kontrol odası maliyetleri
için akıllı ısı yönetimi

1 Mart 2018

Danfoss ile daha iyi bir
geleceğe...
Verimli ve yenilikçi arka
kanal soğutma sistemi
sayesinde trafoda

%85

Hazır mısınız?
Maden şirketleri en düşük maliyetlerle en yüksek kazancı elde etmek ister. Bu nedenle, en zor koşullarda güvenilir
performans sergileyen ve kullanım alanına göre optimize edilmiş AC sürücüleri maden şirketleri tarafından tercih
edilmektedir. Sermaye ve faaliyet giderlerinden tasarruf etmek için AC sürücülerinin, üstün teknolojisinden ve
destek hizmetlerinden faydalanın.
Daha fazlası için drives.mining.danfoss.com adresini ziyaret ediniz.
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daha az ısı yükü
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Yüzlerce Flowrox Ağır Hizmet
Tipi Pinç Vananın Kullanıldığı Bir
Maden Genişleme Projesi

Bir bakır, kurşun, çinko madeninin genişleme projesi
için toplam 330 adet Flowrox
PVE kapalı gövde akış kontrol
ve PVG akış kesme pinç vanaları seçilmiştir. Projede vanalar,
cevher zenginleştirme tesisinden, su arıtmaya ve tesise su
sağlamaya kadar çeşitli bölümlerde akış kontrol ve akış kesme
amaçlı olarak kullanılmıştır.

Bir proje yöneticisi vanalarımızdan duyduğu memnuniyeti şu
cümlelerle dile getirmektedir: “Projenin başlangıç aşamalarında, her nokta için en uygun vananın seçilmesinin ileride proses
performansını temelden etkileyebileceğini aklımızdan hiç çıkarmamıştık. Yeni tesiste bütün kontrol vanalarının ve bazı akış
kesme vanalarının pinç vana olarak seçilmesine karar verdik ve
bu bize tesisi devreye alma aşamasından başlayarak çok büyük
kolaylıklar getirdi.”

Projenin yürütülmesi sırasında, her uygulama için en uygun cihazın seçilmesinin toplam proses performansını temelden etkileyebilecek bir parametre olduğu akıldan çıkarılmamıştır. Yeni
tesiste bütün kontrol vanalarının ve bazı akış kesme vanalarının
pinç vana olarak seçilmesine karar verilmiştir. Pinç vanaların
Flowrox olarak seçilmesinin nedeni ise düşük işletme giderleri
nedeniyle uzun vadede çok daha ekonomik olacağı gerçeğidir.
Vanalar 4 yıl önce kullanılmaya başlanmıştır ve müşterimiz bugüne kadarki performanslarından oldukça memnundur.

Tesisteki PVE kontrol vanalarının tamamı akıllı pozisyonerli
pnömatik aktüatörlerle donatılmıştır. Bütün on/off PVG vanalarda da limit şalterleri vardır. Pozisyonerler, otomasyon ve
enstrüman tedarikçisi firma tarafından vanalar geldikten sonra
tesise gönderilmiştir. Flowrox vanalar her şeyiyle hazır olduğu
için bütün pozisyonerler kolaylıkla monte edilmiştir.
Flowrox pinç vanalar %100 kapanabilir, açıldığında ise %100
tam geçişli olur ve kendi kendini temizleyebilir. Bu şu demektir; vana lastiğinin iç yüzeyinde malzeme birikmesi olsa bile
lastiğin esnekliği sayesinde çalışma sırasında bu birikintiler
vanadan atılır. Madendeki bütün Flowrox pinç vanalar kapalı
gövde tip olup SBRT kauçuk lastik kullanılmıştır. Böylece prosesin her aşamasında en zorlu çamurlarda bile en uzun kauçuk
ömrü sağlanmıştır.
flowrox.com

Endüstri: Madencilik
Ürün: Bakır, kurşun, çinko
Uygulamalar: Öğütme, flotasyon, kireç tesisi, tikiner,
kimyasal hazırlama, su arıtma, atık yönetimi
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Akış Kesme ve Akış Kontrol Uygulamaları İçin

AĞIR HİZMET TİPİ PİNÇ VE BIÇAKLI VANALAR
Aşındırıcı ve Korozif Çamurlar, İnce ve Kaba Partiküller İçin İdeal

● Akışı %100 kesebilme
● Proses çözeltisinin rahat akışı
● Bakım kolaylığı
● Kendi kendini temizleme
● Tıkanmama özelliği
● Güvenli çalışma

Resmi Flowrox Temsilciniz: Troya Proses Ltd. Şti.
Koza Caddesi No: 33/7 GOP, Ankara
Tel. 0312 4962040
info@troyaproses.com
www.troyaproses.com

Performansınızı Akıllı
Çözümler ile Güçlendirin
● Akıllı Kullanıcı Arayüzü, Malibu
● Akıllı Vanalar
● Akıllı Pompalar
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TANITIM

MB Crusher ‘Özel Misafir’ Olarak
Mermer Fuarı’nda

Doğal taş, insanın kullandığı
en eski yapı malzemesidir.
Antik çağlardan günümüze
kadar, doğal taşlar Türk sanayi ve mimarisinde önemli bir rol oynamıştır.
Türkiye, Marmara Adası’ndan başlayarak 4000 yıllık mermer
üretimiyle dünyanın en eski mermer üreticilerinden biri olmuştur. Türkiye’nin toplam mermer rezervinin yaklaşık 5,2 milyar m3 – 13,9 milyon ton olduğu tahmin edilmektedir.
Tüm bu nedenler ve daha fazlası için, MERMER Sergisi Türkiye’de çok önemli bir etkinliktir.
Avrupa ile Ortadoğu ülkeleri arasında ticari bir köprü olan Fuar’a 30 ülkeden yaklaşık 400 yabancı şirket ve markanın katıldığı bir önceki etkinlikte madencilik makineleri, fabrika ve tesis
makineleri ile çevre koruma, geri dönüşüm ve geri kazanım
sistemleri gibi teknolojiler sergilenmiştir.
2018 yılında 24’üncüsü gerçekleştirilecek olan etkinliğe, Türk
ortağı Caterpillar/Borusan Makina’nın özel konuğu olarak katılarak MB Mermer özel serisini sergileyecek olan MB Crusher,
taş ocakları, maden ocakları ve büyük inşaat alanlarına yönelik
olarak tasarlanan kırıcılı kova BF 135.8 ve dünyadaki en büyük eleme kovası MB-S23’ü katılımcıların ilgisine sunacak.
Her makineye uygun olarak dizayn edilen MB kırıcı ve eleme
kovaları, çıkarılan malzemenin tamamını doğrudan çalışma sa-
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hasında yeniden kullanılabilir hale getirmek için işleyebilmektedir. Böylece daha önce atılmak üzere ayrılan artık maddeler,
kalibre edilmiş partiler halinde işlenerek yeniden satılabilmekte veya çalışma sahasında yeniden kullanılabilmektedir.
Bu şekilde hem kâr sağlanmakta hem de taş ocağının mineral dengesi korunabilmektedir.
MB kırıcı ve eleme kovalarının mermer ocaklarındaki kullanımı ile ilgili yorumlarda bulunan MB Crusher Türkiye Müdürü
Sefa Yıldız: ”Mermer ocaklarından çıkan cevherin %90’lık kısmı
atıl malzeme olarak ocaklarda yer işgal ediyor. MB Crusher olarak
bu atıl malzeme sorununa mermer ocakları için özel olarak ürettiğimiz kova konkasörlerimizle çözüm sunuyoruz. Hali hazırda
Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden mermer ocaklarında kullanılan
kova konkasörlerimiz pasaları geri dönüşüme kazandırarak firma ekonomisine büyük katkılarda bulunuyorlar.“ şeklinde görüşlerini belirtti.
Mermer Fuarı ile ilgili düşüncelerini aktaran Yıldız: “İtalya’nın Verona kentindeki mermer fuarı boyuncu onlarca Türk
müşterimiz standımızı ziyaret etmişti, 3. defa katılacağımız
İzmir fuarında çok daha fazla müşterimizle bir araya gelmeyi
bekliyoruz. Müşterilerimizin konkasör ve eleme kovalarımızla
neler yapabileceklerini kendi gözleriyle görme fırsatları olacak.” dedi.
Siz de gelin ve AA304 nolu standta 28 ila 31 Mart tarihleri arasında MB’nin İtalyan ödüllü teknolojisi ile buluşun.
mbcrusher.com
1 Mart 2018

TANITIM

Yeni DAT WideLog BARKOM ile
Türkiye’de
DAT Instruments yeni 18,5” dokunmatik ekran
veri kaydedicisi Barkom güvencesi ile karşınızda.
DAT WideLog; çok yönlü, dayanıklı, genişletilebilir,
her teknoloji ile uyumlu ve kullanımı kolay…
DAT Instruments Araştırma ve Geliştirme Departmanı için gerçek
bir dönüm noktası olan ve İtalyan
şirket tarafından tasarlanmış bu
yeni veri kaydedici, müşterilerin
ihtiyaçlarına göre geliştirildi. DAT WideLog projesi farklı parametreleri kaydetme ve bunları ekranda eş zamanlı olarak
görüntüleme gereği bulunan, bir yatay sondaj projesindeki
taleplerden doğdu. Bunun sonucunda geniş bir monitör ve
birçok iyileştirme ile bu son ürün karşınızda.

Rekor Kıran Veri Kaydedici
DAT WideLog (Geniş Veri Kaydedici) ismi yeni ürünün temel
özelliklerini hemen tanımlıyor: Önemli sayıda grafikleri, sayısal
değerleri, iğne göstergelerini, operatörün tüm sondaj ve enjeksiyon aşamalarını net ve detaylı bir şekilde yüksek hassasiyetle gerçekleştirmesi için gerekli olan her şeyi gösteren 18,5”
(41x23 cm) dokunmatik ekran monitör…
Tamamen renkli olan dokunmatik ekran veri kaydedicidir
ve özellikleri kullanımı tam olarak kolaylaştırır. Tüm diğer
DAT Instruments ürünlerinde olduğu gibi dokunmatik ekran zorlu saha koşulları göz önünde bulundurularak dizayn
edilmiştir. Oldukça dayanıklıdır ve eldivenle de kullanılabilir. Aynı zamanda büyük tam HD monitör maksimum, orta
ve en düşük değeri anında sağlayarak birçok farklı veriyi
grafikler ile eş zamanlı görüntülemeye olanak sağlar; ayrı-
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ca tüm diğer parametrelerin yönelmesi gereken önceden
sabitlenen değeri de gösterir.
Geniş dahili hafıza çeşitli verileri kaydeder ve tamamen katı
durumdaki bir bileşendir; bu durum sağlamlığı ve harici şoklara karşı dayanıklılığı arttırır.
Veriler USB flash bellek veya internet yoluyla aktarılabilir.
DAT WideLog internet bağlantısı için ethernet erişimi ve WiFi anteni ile donatılmıştır. Ayrıca 3G-4G modem kurulması da
mümkündür. Her delgide veriler, eş zamanlı olarak ofisteki bilgisayarlara iletilebilir. Her cihazda görüntülenebilirler. PC, akıllı
telefonlar veya tabletler; tüm dosyalar Microsoft Excel ve OpenOffice Calc. ile uyumludur.

Mükemmel ve Dayanıklı
Tüm bu önemli özelliklere ek olarak: DAT WideLog estetik anlamda
son derece iyi yapılandırılmış; yenilikçi, oldukça gelişmiş teknoloji
ile donatılmış, modern ve şık bir tasarıma sahiptir. Paslanmaz çelik
(ön taraf) ve alüminyum (arka taraf) gövde en kötü hava koşullarına karşı da en yüksek mekanik dayanıklılığı garanti etmektedir..
Ayrıca dünya çapında ürün satan DAT Instruments’ın uluslararası
deneyiminden faydalanarak ortaya çıkan bu yeni veri kaydedici,
tuzlu hava, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklar, kum, su ile ve en
farklı iklim ve çalışma koşullarında çalışmak üzere dizayn edilmiştir.
Yapımında kullanılan malzemeler, paslanmaz uygun sızdırmazlık
elemanları ve IP68 konektörleri sayesinde su geçirmezdir.

1 Mart 2018

Ostim Osb Mah. 1125/2. Sok.
No:10 Yenimahalle / ANKARA
T : +90 (312) 354 3337
M : +90 (541) 349 6787
E : cukurdere@cukurderesondaj.com

Çok Yönlü
Yeni DAT WideLog her türlü saha koşulunda kolaylıkla çalışır.
Birden fazla veri kaydedici kullanım ihtiyacı olan jet grouting,
çimento enjeksiyonları, enjeksiyon, sondaj, DAC testleri, CFA,
derin karıştırma, toprak karıştırma, vibroflotasyon, diyafram
duvarları, su değirmenleri, Lugeon ve Lefranc testleri gibi tüm
uygulamalarda sadece DAT WideLog kullanmak mümkündür.
Uygulanan yüksek teknoloji sayesinde gerekli uygulama için
doğru sensör takımının kurulması yeterli ve hepsi bu kadardır!
Ayrıca DAT WideLog sınırlı sayıda giriş kanalına sahip değildir; yine DAT Instruments tarafından imal edilen doğru baskılı
devre ara yüz panoları kullanılarak genişletilebilirler. Bu panolar standart olanlar dışındaki diğer parametreleri kaydetmek
için veri kaydedicinin kullanımına olanak sağlar. Örnek olarak
motor devrinin, su ve yağ sıcaklığının veya müşteri tarafından
istenen diğer parametrelerin kaydedilmesi mümkündür.

duyan tüm müşteriler için mükemmel olmasının nedeni budur.
Komutlar ve dokunmatik ekran menüsü oldukça sezgiseldir ve
operatörün makine üzerindeki çalışmasını artırmaya yardımcı
olur. Aynı zamanda ofiste gerçek zamanlı olarak mevcut olan
veriler çalışanların çalışmasını ve saha yöneticisine kısa sürede
raporlama yapmasını daha kolay kılar.

Jeoteknik ve Özel Temeller İçin Veri
Kaydediciler
•
•
•
•
•
•
•

Jet Grouting
Enjeksiyon
Çimento Enjeksiyonu
TAM Enjeksiyon
Sondaj
MWD
CFA

•
•
•
•
•
•
•

Derin Karıştırma
Toprak Karıştırma
Vibroflotasyon
Diyafram Duvarları
Su Değirmeni
Lugeon Testi
Maden Araştırma
barkomas.com

Sistem; kurulumlar, bakım veya yeni kişiselleştirilmiş işlevlerin
oluşturulması için DAT Instruments teknisyenleri tarafından
uzaktan programlanabilir ve tele-yardım yoluyla desteklenebilir.

Pazar
Anlaşılması kolay olduğundan yeni DAT WideLog birçok özelliğe sahip tamamen yüksek kaliteli bir cihazdır. DAT Instruments
ürünleri arasında sınıfının en iyisi olarak DAT WideLog aynı veri
kaydedici ile farklı operasyonların gerçekleştirilmesine
olanak sağlar. Oldukça hassas
projeler gerçekleştirmeye ve
verilerin her yerde ve her zaman mevcut olmasına ihtiyaç
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Konveyör Bant Debi Kontrol ve
Ayarlı Dozajlama Sistemi Üniteleri
Çeşitli sektörlerde ve endüstrilerde en büyük darboğazların başında gelen, konveyör
bantta taşınan malzemenin
tonajının doğru ölçülememesi probleminin çözümünde YÜNEL ürünü olan “Konveyör Bant
Debi Kontrol ve Ayarlı Dozajlama Sistemi Üniteleri” hassasiyetleri ve kalibrasyon istememeleri ile kesin ve son çare olmuştur.
Özellikle 2008 yılının başlarından itibaren artan talebin neticesinde çok farklı seçenekler sunulabiliyor. Bunların arasında düz,
eğimli konveyör bantlar, farklı konstrüksiyona ve şase yapısına
sahip konveyör bantlar, hareketli (kimi zaman yukarı ve aşağı,
kimi zaman sağa ve sola doğru hareket eden konveyör bantlar),
teleskopik yapıdaki konveyör bantlar, ara geçiş bantları, kömür
endüstrisinde özellikle termik santrallere kömür sağlayan madenlerde ve termik santrallerin içerisinde yer alan yığından
alma ve yığına verme (Stacker & Reclaimer) isimli mobil üniteler üzerinde bulunan bantlar, katlanabilir (Foldable) bantlar,
çok düşük ve çok yüksek tonajlarda ürün nakleden bantlar, v.b.
konveyör bantlar için uygulamalarımız yer almaktadır.
Konveyör bant debi kontrol ve ayarlı dozajlama sistemi üniteleri, müşterilerinin taşınan malzemeyi tartma konusunda
her daim güven duyacakları bir ekipman haline gelmiştir. Bu
sistemlerin tercih edilmesinin sebeplerinin başında kendi kendisini sürekli ve otomatik olarak kalibre etmesi gelmektedir.
Bu durum periyodik de olsa başka kantarlarda gereken sürekli
kalibrasyon ihtiyacını ortadan kaldırmaktadır.
Bazen kaba bir ölçüm alınsa da yeterli olur, şeklinde farklı söylemlerle de karşılaşılabiliniyor. Bu durumda aklımıza gelen soru
şu olmaktadır. Bu ürünün gerek ara ürün olsun, gerekse nihai
ürün olsun, o duruma gelene kadar geçirdiği aşamalar dikkate
alınmalıdır. Proseste kullanılan ekipmanların işletme maliyetleri, işçilik giderleri, enerji, su ve hava maliyetleri üst üste geldiğinde ve birlikte ele alındığında gerçekten kaba, hatalı ve üstün
körü bir ölçümün tatmin edici olmayacağını söyleyebiliriz.
Tartım sistemlerinde en fazla dikkat edilmesi gereken hususların başında sistemin tartım hassasiyeti gelmektedir. Konveyör
bant sistemleri tesisin yapısına göre binlerce tona varan taşıma kapasitelerine ulaşabilmektedirler. Uygun hassasiyete sahip bir sistemin tesiste kurulumunun yapılamaması durumunda ulaşılacak düşük hassasiyet değerleri işletme için büyük
kayıplara neden olacaktır. Bir başka ifadeyle, hassasiyet yüzde
değerinde virgülden sonraki ondalık değerdeki bir sapmanın
bile tonlarca üründe ölçüm hatasına yol açacağı bilinmektedir.
Değerli mineraller üzerine çalışan işletmelerde de, birim değe-
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ri yüksek olan üründe ondalık değerden sonraki en ufak sapmalar bile çok büyük meblağlarda kayıplara neden olmaktadır. Bunun önüne geçmenin yolunun, uzun yıllar süren AR-GE
çalışmalarının eseri olan, montajı ve devreye alma işlemlerinin
kolay olduğu “Konveyör Bant Debi Kontrol ve Ayarlı Dozajlama
Sistemi” uygulanması olduğunu söyleyebiliriz.
Bir durum da yine kullanılan bazı kantar sistemlerinde yaşanan
ve kronik hale gelen sorunların varlığıdır. Hassas ölçüm vermeyen ve müşterileri için adeta sıkıntı kaynağı olan bu sistemlerde sürekli bir ön koşul talebi ile karşılaşılmaktadır. Şöyle ki,
endüstrilerin ağır şartlarına hizmet edebilecek bir yapı yerine,
sanki laboratuvar ortamındaki gibi ideal bir yapıda müşterilerinin bu tartım sistemlerini uygulama zorunluluğu, bunların
çalışmasını sağlayacaktır. YÜNEL, üretiminde olan sistemlerde
bu tarz ön koşul gerekliliği aranmamaktadır. Yurdun farklı iklimsel yapıdaki şehirlerinde, deniz kenarlarında, rüzgar alan kısımlarda, dağlarda, tepelerde v.b. farklı coğrafi koşullara sahip
bölgelerde de, konveyör bant debi kontrol ve ayarlı dozajlama
sistemi başarı ile müşterilerine hizmet vermektedir. Ayrıca, sistemin sorunsuz çalışması için konveyör bantların taşıma haddi, taşınan malzemenin nem durumu, malzeme parça boyutu
sınırlaması, yoğunluk, segregasyon, fiziksel ve kimyasal özelliklerdeki farklılıklar gibi durumların sınırlayıcı özelliği yoktur.
Konveyör bant debi kontrol ve ayarlı dozajlama sistemi her koşulda kalibrasyon dahi istemeden yıllarca hizmet verir.
Müşteri sisteme değil, sistem müşterinin şartlarına ve gereksinimlerine uyarak çalışmalıdır. Bu sebeple, konveyör debi kontrol ve ölçüm konusunda YÜNEL, tarafından geliştirilen sistemler kısa sürede çok fazla müşteriye hitap eder hale gelmiştir.
Bu sistemin bir başka avantajı da yukarıda da belirtildiği gibi
montaj kolaylığıdır. Her sistem kurulacağı konveyör bandın özelliklerine göre tasarlanıp, üretilmektedir. Çoğu kez, konveyör bant
şasesi ve taşıyıcı konstrüksiyonu üzerinde herhangi bir modifikasyon - ki buna kesme, biçme, sökme işlemleri de dahil - yapmadan,
kurulup, devreye alınabilmektedir. Bu kurulum işlemi sadece birkaç saat mertebesinde gerçekleştirilip, söz konusu Konveyör Bant
Tartım Sistemi üretim görevine devam etmektedir..
Mermer endüstrisi ve diğer maden üretim kollarında kullanılan bantlı sistemlerde çıkan ara ürünün veya nihai ürünün
sürekli kalibrasyon ihtiyacı olmadan doğru tartımı için YÜNEL
Elektromekanik Sistem ve Tesisler Sanayi, firması üretimi
“Konveyör Bant Debi Kontrol ve Ayarlı Dozajlama Sistemi”
müşterilerine problemsiz bir şekilde uzun yıllar boyunca hizmet etmektedir.
yunel.com
1 Mart 2018

SÖYLEŞİ

Sondaj Sektörünün Önde Gelen
Şirketlerinden Tuson Turkuaz
Önemli İşlere İmza Atıyor
Sondaj sektörünün lider firmalarından
Tuson Turkuaz AŞ kurucu ortaklarından Hakan Bulduk ile
sektör üzerine bir söyleşi gerçekleştirirken, Tuson Turkuaz’ın başarıları
ve gelecek hedeflerinden de söz etme şansı yakaladık.
Şirketinizden ve kendinizden bahsedebilir
misiniz?
Tuson Turkuaz AŞ 2013 yılında kuruldu. Sondaj sektörüne
hizmet amaçlı kurulmuş bir
firmadır. Kurulduğumuz tarihten bu yana kendi sondaj ekipmanlarımızı ürettiğimiz gibi 2016 yılının Temmuz ayından itibaren de Epiroc (The group of Atlas Copco company) karotlu
sondaj ekipmanlarında Türkiye distribütörü olarak çalışmaya
başladık.
Tuson Turkuaz olarak biz, sondaj konusunda müşterilerimizin
talep ettiği her ürünü sağlayabiliyoruz. Sondaj firmaları için
gerekli olan karotiyer, tij, emprenye matkap, karot sandığı,
sondaj yardımcı ekipmanları ve bunların yanında belli bir bilgi
birikimimiz var. Kendim maden mühendisi olduğum için saha
geçmişim de var. Bu da bizim için avantaj yaratıyor. Bu avantajı
2017 yılında yaşayarak daha iyi gördük. 2017 yılı bizim için çok
verimli geçti. Neredeyse bir önceki yıla göre üç katı bir büyüme
yaşadık. Sektörün önde gelen firmaları Tuson Turkuaz ile çalışmak istiyor. Hem malzeme kalitemiz, hem de çalışabilirliğimiz
bu konuda bizi öne çıkarıyor.
Ayrıca esnek bir üretim hattına sahibiz. Firmaların istekleri
doğrultusunda üretimlerimizi gerçekleştirebiliyoruz (matkap,
karotiyer vs.). Yani kısaca standart dışı ürünler üretebiliyoruz.
Standart üretimlerimiz halihazırda zaten mevcut. Üretimi sadece kendi fabrikamızda yapmaktayız.

Halihazırda üretimini sağladığınız ürünler dışında üretmek istediğiniz başka ürünler de var mı?
2018 yılı içerisinde kendi fabrikamızda sondaj makinesi imalatına başlıyoruz. Sondaj makinesine başlamaktaki amacımız ise
ürün gamımızda ki önemli bir eksikliği tamamlamak diyebiliriz.
Epiroc ya da başka firmalardan makine sağlayabiliyorduk ama
üretmediğiniz makinenin teknik desteğini ve servis hizmetini
vermenin çok zor olduğunu düşünerek bu yola girdik.
Kendi üretimimiz olan sondaj makinesi dışındaki diğer sondaj
makinelere de servis verebilecek bir hale gelmek istiyoruz.
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2017 Eylül ayında 1.500
metrekarelik bir fabrikaya
taşındık. Burada amacımız
bir üretim bandı kuralım
ve burada bant üzerinde
üretim yapabilelim. Yaptığımız çalışmada yeterli
altyapımız olsun, vinçlerimiz, yük asansörlerimiz
olsun. Aynı zamanda ürettiğimiz sondaj ekipmanlarını kendi makinelerimizle test edelim istiyoruz.
Ürünlerin kalite kontrollerini kendi üretimlerimizle sağlayabilelim istiyoruz.

Sondaj sektöründe yaşanan gelişmeler (MTA
İhaleleri vs.) yatırımlarınızı nasıl etkiliyor?
Epiroc ile bu sektöre yönelik çalışmalarınız
nelerdir?
Milyon metreleri bulan sondaj ihalelerini gerçekleştiren kurum
olan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü büyük
çaplı sondaj işine girmeden önce, diğer sektör firmaları gibi bizim de görüşlerimizi talep etti. Ekipman olarak, makine olarak
bize destek verebilir misiniz diye sorularla karşılaştık. Halihazırda devlet kurumlarının açmış olduğu ihalelere katılmaktayız.
2017 yılında ses getiren sondaj ekipman ihalelerinin iki büyük
ihalesini biz kazandık. Aynı kurumun gerçekleştirdiği son ihalelere, çalıştığımız firmaların taleplerine geç yanıt vermemek
adına teşekkür ederek katıldık.
Biz Epiroc ile çözüm ortağıyız. Epiroc’un dünyada çalıştığı
distribütörleri içerisinde alım gücünde 2017 yılında ilk üçün
içindeyiz. 2017 hem Tuson Turkuaz hem de Epiroc için güzel
bir yıl oldu. Hatta 2017 yılı içerisinde Epiroc, stoklarıyla bizim
talebimize yetişemedi.
Bizim maliyetlerimizin düşük olmasının sebebi kalitemizi en üstte tutarak ürettiğimiz ürünleri adet bazında çok fazla üretmemizdir. Bunun için alırken de fazla alıp maliyetleri minimum da
tutabiliyoruz. Bu da bize avantaj sağlıyor ve stoklu çalışıyoruz.
1 Mart 2018
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Yurtdışına çalışmayı planlıyor musunuz?
Türkiye önemli bir pazar ama mutlaka yurtdışına da açılmamız
gerekiyor. Yurtdışına açılma konusunda öncelikle yapmamız
gereken; her şeyi (makine, ekipman vs.) standartta oturtmamızdır. Yani kalitemizi belirli bir noktaya getirip her şeyimizi
belgelendirmemiz gerekiyor (ISO, TSE vs.). Bu işleri yaparken
de konunun profesyonelleri ile çalışmayı hedefledik ve bu hedef doğrultusunda bazı kişilerle çalışmaya başladık. Burada
bahsettiğimiz kişiler üretim hattından son ürünün fabrikadan
çıkışına kadar ki tüm aşamaları bilen insanlar.

Şirketininiz Ar-Ge çalışmalarından bahsedebilir
misiniz?
Özellikle bizim sektörümüzde bugüne kadar hep tersine mühendislik kullandık. Yapılan şeyleri kopyalamaya çalıştık ancak
bu konuda bir şeyler yaparken geliştirmeyi, bir adım daha iyisini yapmayı sağlamalıyız. Farklılık getirebilmeliyiz. Türkiye’deki
en büyük eksikliklerden biriside budur. Eksikliklerin üzerine gitmiyoruz. Eksiklikleri görüp geliştirme çabalarına başvurmuyoruz. Bu da sektörde yüzde yüz bir performans yerine yüzde 70
performansla işleri yürütmeye yetiyor maalesef. Bu düşünce de
iyi bir şey değil. Onun içinde yurt dışı firmalarının fiyatları daha
yüksek. Yurt dışı firmaları Ar-Ge yapıyorlar, deniyorlar, geliştiriyorlar. Ar-Ge çalışmalarına önemli bütçeler ayırıyorlar ancak
ülke olarak biz henüz bu aşamayı tam olarak yakalayamadık.

Tuson Turkuaz olarak sondaj müteahhitliği hizmeti de veriyorsunuz. Bu konuda yaptığınız çalışmalardan da bahsedebilir misiniz?
Bizi insanlar genellikle sondaj müteahhiti olarak biliyorlar ancak bizim müteahhitlik yapmamızdaki amacımız; ürettiğimiz
makineleri, ekipmanları denemek. Çok büyük müteahhitlik
işlerine girmiyoruz. Çok büyük projelerle anlaşsak bile çalıştığımız diğer firmalarımıza devrediyoruz. Biz işlerimizi yaparken
Epiroc’un mantığını da hayata geçirmeye çalışıyoruz. Sondaj
müteahhitliği yaparken de Türkiye şartlarını, Türkiye jeolojisini
göz önünde bulundurarak yapmayı ve ona göre üretim sağlamayı planlıyoruz. Ülkemizin beklentilerine yönelik üretim yapma peşindeyiz diyebiliriz.

Turkuaz’ın marka kalitesi de ön plana çıkıyor tabi ki… Firmaların bir kısmı sizinle çalışmak adına size ulaşıyor. Bir avantajımızda, şirketimizin gücü sayesinde global anlamda büyük diyebileceğimiz firmalara şartlarımızı kabul ettirebilmemiz. Her
şeyi üretme şansımız yok ama en büyük amacımız; madencilik
konusunda tam diyebileceğimiz bir paketi müşterilerimize
sunmayı hedefliyoruz ve bu konuda çalışmalar yürütüyoruz.

Tuson Turkuaz olarak ülke genelinde şubeleriniz var mı? Varsa hangi illerde çalışmalar yürütüyorsunuz?
Tuson Turkuaz olarak şubeleşme yoluna gittik. Sektörde oldukça koşturan bir satış ekibine sahip olmamıza rağmen yine
de her yere gitme şansımız olamıyor. Bu amaçla da ülkemizde bazı bölgelerde şubeler açtık. Marmara Bölgesi için İstanbul’da bir şube açtık, Orta ve Doğu Karadeniz için Trabzon’a
bir şube açtık. İç Ege, İç Anadolu ve Marmara’nın güneyi için
Eskişehir’de bir şube açtık. 2018 yılı içerisinde hedeflerimiz
arasında İzmir’de bir şube açmak var. İzmir’e açtığımız şube
ile Akdeniz’e kadar ulaşmayı hedefliyoruz. Bu yurt içi şubeleşme işi tamamlandığında, 2018 yılı sonlarıyla birlikte de Türki
Cumhuriyetler, İran ve Suudi Arabistan’da şubeleşme yoluna
gitmeyi hedefliyoruz.

Tuson Turkuaz olarak üniversiteler ile çalışmalar yürütüyor musunuz?
Tuson Turkuaz ve Epiroc olarak üniversitelerle de iletişim halindeyiz. 2018 yılı içinde 3 - 4 tane üniversitede seminer planlıyoruz. Buradaki en büyük amacımız öğrencilere katkı sunmak,
bir şeyler bilerek sektöre gelmelerini sağlamak diyebiliriz. Ankara, İstanbul, İzmir ve Eskişehir’de bu seminerleri yapmayı istiyoruz. Bu eğitimleri sağlayarak da öğrencilerin yetişmelerine
bir katkı sağlamayı umuyoruz. Bu gençler gelecek de bizlere,
yani kısaca sektöre hizmet edecekler ve bunları bilerek, görerek sektöre gelsinler. Biz katıldığımız etkinliklerde, fuarlarda vs.
öğretim üyesi hocalarımıza bu konuları aktararak taleplerimizi
iletiyoruz.
turkuazsondaj.com

Büyüyen bir firma olarak 2018 yılı hedefleriniz
nelerdir?
2018 yılı içinde bazı sürprizlerimiz olacak. Epiroc’un ürün gamında olmayan makine ve ekipmanlarla ilgili de başka firmalarla anlaşmalar yapmak üzereyiz. Yani eksik olan parçalarımızı
tamamlıyoruz diyebiliriz. Bahsi geçen firmaların sektörde bilinen, iyi firmalar olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda da seçici
davranmaya çalışıyoruz. Burada hedefimiz; bir firmaya gittiğimizde o firmanın tüm taleplerini karşılayabilecek kaliteli ürün
gamına sahip olmak.
Bahsettiğimiz firmalar ülkemizde bilinen ama bugüne kadar
desteklenememiş firmalar diyebiliriz. Bahsettiğimiz firmalardan bazıları ülkemizde geçmişte çalışmayı denemiş ama o dönemde hedeflerini yerine getirememiş firmalar. Burada Tuson
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Doğal Taş Pazarlarında
Oluşabilecek Daralma Bizleri
Ürkütmesin
Mermer ve doğal taş ihracatımız 2014 yılından bu yana ilk kez yükseliş trendine girdi ve
az da olsa, yarattığı farkla üreticiyi geleceğe
dair umutlandırdı. Mermer ihracatımız 2016’da 1,8 milyar dolar iken 2017 sonu itibariyle 2 milyar dolar olarak gerçekleşmiş
oldu. Bu artış bir yanıyla girişimci ve yatırımcılarımızın çabaları
sonucu gerçekleşmiş olsa da bir yanıyla da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Berat Albayrak’ın direktifleriyle sektörün önünün açılmasında gelinen aşama olduğu kanısındayım.
Raif TÜRK
TÜMMER BAŞKANI

Gözlemleyebildiğimiz kadarıyla meslektaşlarımız önümüzdeki
sezon için; mevzuattaki tıkanıklığın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı boyutuyla hafifletilmiş olması ve kış aylarının kurak geçmesini de fırsat bilerek iyi bir hazırlık dönemi geçirmektedirler.
Doğal olarak; ‘o halde başarılı bir sezon yaşamamamız için neden yok’ diyebilirsiniz. Doğrusu ben de öyle düşünüyordum.
Hatta her şeyin normal gitmesi halinde 2018 mermer ve doğal
taş ihracatımızın 2,5 milyar doları geçeceğini düşünüyordum.
Hala da öyle düşünüyorum! İçte ve dışta olabilecek bazı olumsuz gelişmelerin bu hesabımızı negatif yönde etkileyebileceğini de düşünmemiz gerekir. Zira yine bazı aksiliklerle karşılaşma ihtimalimiz var. Anlayacağınız aksilikler o kadar kolay
bitmiyor. Bazı kurumlarımıza kendimizi bir türlü anlatamayışımız bir yana, pazarımızda gelişen olumsuzluklar sonucu yaşanacak daralma da temel sorunlarımız arasında yerini alacak
gibi. Yanı sıra, bilinçsiz üretim ve yine satış politikalarındaki bir
türlü giderilemeyen bilinçsizlik, kısmen de göz açıklık sonucu
yaratılmakta olan “HAKSIZ REKABET” ile de uğraşmak zorunda
kalacağız.

Bilindiği gibi ABD pazarında ürünlerimizi yıllardır değerinin hayli
altında satmamız yüzünden bu kıtanın büyük bir kısmında Türk
mermer ve doğal taşını değersizleştirmekte ısrar eder duruma
düşmüş bulunmaktayız. Bu ülkenin ikinci büyük pazarımız olması, hatta işlenmiş mermer satışındaki birinci pazarımız olması,
durumun vahametini daha güçlü bir şekilde ortaya koymaktadır.
Yine çok önemli bir pazarımız olan Ortadoğu’daki durumumuza gelince; tek kelimeyle trajikomik. Çantasını alanın bu ülkelerde “pazarlamaya çıkması” sonucu büyük emeklerle üretilen
özel taşlarımız bile yerlerde sürünür duruma gelmiştir. Benzer
taşlar ve aynı havzada üretilen taşlar ise ne kadar değerli olursa olsun, bir süre sonra fiyatlardaki düşüşler nedeniyle bir süre
sonra üretmeye bile değmeyebilir.
Her bölgede birkaç kendini bilmezin sektörü düşürdüğü bu
durum, kesin olarak Kamu ve özel sektörün birlikte geliştirebilecekleri satış politikaları ile önlenebilir. Yani MİGEM ile sektör
temsilcilerinin geliştirecekleri politikalarla önlenebilir. Yani
MİGEM, TÜMMER, İMİB ve EİB yöneticileri ve uzmanlarının bir
araya gelip kafa yorarak çözüm yolu bulmalarıyla önlenebilir…
En büyük pazarımız, aynı zamanda ürünlerimizin değerinde
satılmasını bizler kadar isteyen tacirlerin oluşturduğu Çin pazarına gelince:
2016 Aralık ayında Çin yüksek yargı organları kanun hükümlerinin, çevre kirliliğine yol açanlara cezai yaptırım öngörecek
şekilde yorumlanması gerektiğini ilan etmesi; Çin devlet baş-
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kanı Xi Jinping’ in 11 Kasım gününü Vietnam’da Asya Pasifik
Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) - Güneydoğu Asya Ülkeleri
Birliği (ASEAN) Liderler Diyaloğunda yaptığı konuşmada; Çin’in
ekolojik korumada hazırlanacağını, yeşil-düşük karbon ve sürdürülebilir kalkınmayla büyüyeceklerini söylemesi ve “olabilecek en katı çevre koruma düzenlemelerini getireceğiz” demesi,
2018 Yeni yıl açıklamasında da birçok sosyal mesajın yanında
çevre konusuna vurgu yapması; Çin’deki tüm eyaletlerde yankı
bularak etkisini göstermiş, endüstriyel alanlarda hava kirliliği
yaratan sanayi kolları çok ciddi yaptırımlara çarptırılmış, hatta
birçok üretim tesisi kapatılmıştır.
Demir-çelik ve kimya sanayisi bu sektörlerin başında yer almaktadır. Son iki yılına baktığımızda Çinli ithalatçılar çevre
denetimlerinin arttığından bahsetmekte, özellikle 2017 yılının
son çeyreğinde yapılan denetimler sonucu birçok iş yerinin
kapatıldığı hatta üretim lisanslarının iptal edildiği bilgisini vermektedirler.
Genel olarak Çin’deki 3 büyük mermer pazarı olan Tianjin, Yunfu ve Shuitou bölgelerinden özellikle Tianjin’in Pekin’e ve Yunfu’nun Guangzhou gibi büyükşehirlere yakın olması sebebiyle
üretimler durma noktasına gelmiştir.
Oysaki dünyanın en kirli havasına sahip kentlerden biri olan
Pekin’de bulunan mermer fabrikaları son yıllarda tamamıyla
yıkılarak Tianjın bölgesine taşınmıştı. Bu yüzden buradaki fabrikalar yeniden kurulurken hatasız ve modern tesis olma fırsatı

elde etmiştir. Buna rağmen firmalar çevre politikasındaki yeni
gelişmeler yüzünden lisans problemi yaşayarak üretim yapamamakta, hatta lisans sahibi firmaların bile çalışmalarına zorluk çıkartıldığı öne sürülmektedir.
Bu gelişmeler; ülkemizden Çin’e yapılmakta olan doğal taş ihracat hızının kısa ve orta vadede yavaşlamasına neden olabileceği şeklinde yorumlanabilir.
Bu durumda üretici ve ihracatçılarımıza önemli görevler düşmektedir: Fiyatlarımızı düşürmeyelim. Gerekirse üretimimizi
kısalım, daha az ihracat yapalım ama dünya pazarlarında Türk
taşının hak ettiği değerin altında satılmasına izin vermeyelim.
Çünkü dünya pazarlarında defalarca yaşanan tecrübelerle biliyoruz ki fiyatları düşürmek kolay ancak o fiyatı yeniden değerine yakın bir seviyeye yükseltmek kolay olmuyor.
Her zaman olduğu gibi yeni yıl ile birlikte fuar trafikleri de yoğunlaşmaya başlar. Ocak ayı sonlarında Amerika’dan dönen
meslektaşlarımız, doğru dürüst soluk alamadan, Hindistan
yolunu tuttular. Şubat ortalarında Hindistan’dan dönen arkadaşlarımız şimdi de Çin hazırlığında. Ondan kısa bir süre sonra ise en büyük fuarımız olan İzmir Mermer Fuarı başlayacak.
Meslektaşlarımızın, geliştirecekleri alternatiflerle bütün olumsuzlukları olumluya çevirmelerini bekliyoruz. Her şeye rağmen
hedefimiz, bu yıl 2,5 milyar dolarlık mermer ihracatını gerçekleştirmek değil, onun da üstüne çıkmak olmalı. Ürünlerimizin
değerinde satılması bu artışta önemli bir rol oynayabilir.

Tüm meslektaşlarımıza Marble 2018 ‘de
bol kazançlı bir fuar dilerim.

Raif Türk
1 Mart 2018
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“İnadına Üretim, İnadına İhracat”
Demeye Devam Ediyoruz
Türkiye Mermer Doğal Taş ve
Makinaları Üreticileri Birliği
(TÜMMER), İstanbul Maden
İhracatçıları Birliği (İMİB),
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve Türkiye Madenciler Derneği’nin (TMD),
TÜMMER’in ev sahipliğinde
Ankara’da bir araya geldiği
toplantıda görüşme fırsatı
yakaladığımız EMİB Yönetim
EMİB Başkanı Mevlüt Kaya
Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya
ile sektör üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

cak şu anda gelinen noktada kanunlarla, yönetmeliklerle, sektörün tamamen bir araya gelmesiyle biz artık bu sorunları da çözer
noktaya geldik. Faaliyetlerimize gelişerek, geliştirerek ve büyüyerek devam ediyoruz.“
EMİB yönetiminin seçildiği günden bu yana, son dört yıllık süreci göz önüne alarak bir değerlendirme yapan Başkan Kaya
açıklamalarına şu şekilde devam etti:

EMİB’in ve mermer sektörünün geçmişiyle söze başlayan Mevlüt Kaya; Türkiye mermer madenciliğinin geçmişinin aslında
çok uzak olmayan, dünü daha yakın olan bir sektör olduğunu
belirtirken buna paralele olarak Ege Maden İhracatçıları Birliği
(EMİB) olarak bu yıl 26. yıllarını kutladıklarına dikkat çekiyor.
Kaya; “Mermer sektörü ile ilgili olarak 26 yıl önce 30 milyon dolar
ihracat yapan bir sektörden bahsediyoruz. Bu rakam bugüne geldiğimizde 2 milyar doların üzerinde bir rakama ulaşmış durumda.
Yani çeyrek asırda bu aşamaya geldik. O günün teknolojisi, o günün şartlarında bu büyümeyi sağlayan bir sektörün bugün artık
dünyadaki son teknolojiyi kullanabildiğini görüyoruz. Stabilize bir
yoldan otobana çıkmış bir sektörün çok daha hızlı büyümesinin
önünde artık hiçbir engel kalmamıştır.” şeklinde konuşuyor.

“Yönetim kurulumuzdaki arkadaşlarımızla önemli çalışmalar
gerçekleştirdik. Biz sorunları sahadan aldığımız doğru verilerle ve
kolektif bir akılla diğer sektör paydaşlarımıza götürmeye çalıştık.
Götürdüğümüz makamlara da dedik ki: ‘Biz bir şey kotarmaya
gelmedik. Biz birlikte ne yaparız diye geldik’ dedik. Birçok sorunu
da bu şekilde çözdük. Bunu da devam ettireceğiz. Bunu devam ettirirken de dünyada yüzde 40’a varan doğal taş varlığına sahip bir
ülke olarak dünyadaki 20 milyar dolarlık doğal taş pazarını, o varlıklarla doğru orantılı ihracat rakamıyla sürdürebilmeliyiz. Şimdi
kayıt altındaki 20 milyar dolarlık bir dünya pazarının sadece 1,9
milyar dolarına sahibiz diyebiliriz. Şu an ki ihracat rakamlarımız
bizim yüzde 40 varlığımıza denk düşmüyor. Sektör olarak biz artık bu 20 milyar dolardan gerçekten hak ettiğimiz payı almak için
uğraşacağız. Bunu hakkederken de sadece sektörü büyütmüyoruz. Yaratılan istihdamla ve hiçbir ithal girdisi olmadan katma
değerinin yüzde 99’unun ülkede kaldığı bir üretimle büyütüyoruz.
Bu büyüme aynı zamanda en büyük sorunu olan pahalı enerjiye
çok ciddi paralar ödeyen ülkemizin ilacı da olacak.

Kaya ile son dönemi değerlendirdiğimizde madencilik sektörünün mevcut sorunları ve önündeki engellerin kaldırılması
konusunda ülke yöneticilerinin çaba sarf ettiğini görebildiklerini memnuniyetle vurguluyor. Kimsenin böylesine ekonomiye
kazanç sağlayan bir sektörü isteyerek zor durumda bırakmak
istemediğini, kimsenin isteyerek bir sektörün önüne engel çıkarmayacağını bildiklerini belirtken Kaya; “Sadece yanlış bilgilendirmelerin, söylemlerin böyle ufak tefek sorunlara yol açtığını
düşünüyorum. Şunu da paylaşmak istiyorum: Yasalar yanlış yapan kişiler üzerinden ortaya çıkıyor ve yanlış yapanın hayatında
farklı onlarca daha plan söz konusu olduğundan, yasalar da o
kişiyi etkilemiyor. Olan; sorunsuz, problemsiz işini yapan insanlara oluyor.” diyor. Gelişmiş ülkelerde bu işleyişin farklı olduğunu aktaran Kaya sözlerine şu şekilde devam ediyor: “Yasaları
onurlu sanayicilere ve tüccarlara göre yapıyorlar, yanlış yapanın
da hakkından gelecek kanunlar koyuyorlar. Bunu da o ülkenin
kolluk kuvvetleriyle, mahkemeleriyle, maliyesiyle yapıyorlar. Bizim en büyük sıkıntımız işleyişin bu şekilde olmaması. Peki bunun
böyle olmasında hiç mi suçumuz yok? Evet var. İçimizde maalesef
gerçekten göze batacak şekilde hatalar yapan münferit sektör
paydaşlarımız var. Maalesef ki bunları uzun süre çözemedik an-

Sektörün gücünün hükümet nezdinde de artık görüldüğünü bildiklerini dile getiren EMİB Başkanı Mevlüt Kaya, özellikle İstanbul
Dolmabahçe’de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın
sektör temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıdaki ‘Milli Enerji ve
Milli Maden’ politikasının ilanıyla başlattığı ve Antalya’da 10 tane
STK ile birlikte gerçekleştirilen Çalıştay’la sektörün moral değerlerinde yükselme meydana geldiğinin altını çizdi. “Artık konunun
farkında olan bir Bakanlık ve Hükümetimiz var.” diyen Kaya “Dünyada doğal taş konusunda isim yapmış şirketlerimiz var. Dünyanın
ikinci büyük mermer fuarını yapan noktaya gelen bir sektörümüz
var. Yani imkansızlar içerisinde bir sürü şeyi başaran bir sektör var.
Kendi ülkenizde birçok yer de sanayici olarak bile görünmezken
dünya liginde oynayabilecek konuma gelip, dünyanın ikinci büyük
fuarını yapma noktasındasınız. Bundan sonra hedeflerimiz daha
da büyük. Geçen sene sloganımız şuydu: ‘Her şeye rağmen inadına
üretim ve inadına ihracat’ demiştik. Şimdi ise ‘inadına üretimi’ aynen tutarken ‘inadına ihracatta rekor’ diyerek bir slogan daha koyduk önümüze ve eminim bu anlamda da özellikle ‘imalatçı ihracatçı’ya yönelik çok ciddi bir hükümet desteği de olacaktır. Madenciler
olarak biz zorlukların üstesinden gelebilme yeteneğine ve direncine
sahibiz.” diyerek sözlerini noktaladı.
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Turkish Stones’u Tüm Dünyada
Marka Olarak Yerleştireceğiz
İstanbul Maden İhracatçıları
Birliği, “Milli Enerji ve Milli Maden Politikası” çerçevesinde
çalışarak ekonomiye yaklaşık
40 milyar dolarlık katkı sağlayan bir sektörün üyelerini kapsamaktadır. Tamamen yerli
bir üretim gerçekleştirerek 175’e yakın ülkeye 5 milyar dolara
yakın ihracat yapmamız nedeniyle cari dengeye pozitif katkı
yapan bir sektör olarak büyümemizin Türkiye ekonomisine
katkılarını da çok önemli görüyoruz.
Aydın Dinçer
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği
Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya Doğaltaş Rezervlerinin Yüzde 33’üne
Sahibiz
Doğal taş ihracatımız, maden ihracatı içinde en büyük kalemi
oluşturmaktadır. 2017 doğal taş ihracat rakamı 2 milyar doları
aşmıştır. Türkiye olarak 20 milyar dolarlık dünya mermer pazarının yüzde 10 gibi ciddi bir kısmını gerçekleştirmekteyiz.
Bununla birlikte bu alanda çok daha ileri bir noktaya gelmemiz mümkündür. Bu pazarda büyüme şansımız çok yüksektir.
Biz fiyatımızı artırarak ve yeni pazarlara odaklanarak çok daha
yüksek bir rakama ulaşabiliriz. İMİB olarak stratejimizi bu hedef
doğrultusunda oluşturduk. Bizim ana hedefimiz bulunduğumuz pazarlarda payımızı yükseltmek ve yeni pazarlara ihracat
yapabilmek. Bu amaçla öncelikli olarak 2016 yılında dünya doğal taş ithalat-ihracat rakamlarını inceledik. İthalat yapan ülkelerdeki pazar paylarını, bizim bu ülkelerdeki ihracat payımızı
hesapladık ve bu verileri üyelerimizle paylaşarak daha etkin
olabilecekleri pazarları bilgilerine sunduk. Kanada, Meksika,
Brezilya, Endonezya, Malezya büyüyebileceğimiz pazarlar olarak öne çıkmaktadır.
Dünya doğal taş rezervlerinin yüzde 33’ü Türkiye topraklarında bulunmaktadır. Çin’in blok mermer-traverten ithalatının
yüzde 54’ünü, Hindistan’ın yüzde 30’unu Türkiye karşılamak-

tadır. İtalya ise Hindistan’da yüzde 49 pazar payına sahiptir. Biz
de yeni pazarlara giriş yaparken, mevcut pazarlarımızda daha
da güçlenebiliriz.

400 Çeşitte Doğal Taşımız Var
Doğal taşlar jeolojik oluşum farklılığı olan ülkelerde renk ve desen acısından çeşitlilik ve özgünlük gösterirler. Ülkemiz de jeolojik yapısı sayesinde bugünkü bilgilere göre 400’den fazla çeşit
ve desende zengin doğal taş kaynaklarına sahiptir. Türkiye’de
çıkarılan doğal taşlarımızın her biri proje cinsine göre dünya çapında ilgi görmektedir. Mermer deyince ilk akla gelen Marmara
Adası, Afyonkarahisar, Muğla, Burdur, Elazığ Bilecik, Denizli, Bucak, Antalya yöresi mermerleri, travertenler, çeşitli illerdeki bej
renkli kalkerler, emprador tanımı ile bilinen doğal taşlar geliyor.
Türk doğal taşının daha çok tanınması için Türkiye’nin ve Türk
Doğal taş sektörünün üretim haricinde tasarıma önem verdiği
ve yarattığı katma değer konusunda farkındalık yaratılması ve
tanıtımının etkili bir şekilde yapılabilmesi için sektörün tasarıma yönelik projelerde yer alması gerekmektedir.

Mermer Fiyatlarını Artırmalıyız
Doğal taş sektöründe birim fiyatımızı artırmamız en önemli gündem maddelerimiz arasındadır. İç pazarımızın güçlü olma-
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sı ihracatta da fiyatı artırmamıza yardımcı olacaktır. Sektördeki
tüm dernekler ve birliklerle diyaloğumuzu güçlendirmek, ihtiyaçlarımızı ilgili kurum ve kuruluşlara, kamuya ve kamuoyuna
anlatmak misyonumuz doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz hem sektör hem de kamuoyu olarak, maden sektörünün değeri ve ekonomiye katkısı konusunda bilinçlenmeliyiz. Bu
vazgeçilmez sektörde maksimum iş güvenliği ve çevreye saygı
politikası ile ülke ekonomimize katkı sunup istihdam yaratmaya
devam edeceğiz.

Turkısh Stones Markasıyla Türk Doğal Taşlarını
Yurtdışına Pazarlayacağız
Doğal taşın güvenilir ve sağlıklı bir malzeme olması nedeniyle
iç tüketimdeki artışın yanı sıra Türk mermerlerinin yurt dışındaki kullanım yerleri de hızla yaygınlaşmaktadır. Kalitesi ve
zengin renk seçenekleri ile fark yaratan doğal taşlarımız Dünyanın önemli merkezlerindeki seçkin mekanlarda, Amerika’da
Beyaz Saray, JFK Havaalanı, Las Vegas Casinoları, Vatikan’daki
San Pietro (St. Peter) Kilisesi, Avusturya’daki Disneyland, Suudi
Arabistan’daki üniversite ve bankalarda kullanılmaktadır.
İhracatta en çok tercih edilen mermer çeşitleri Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Traverten,
Ege Bordo, Milas Leylak, Diyabaz, Afyon ve Marmara Beyaz,
Muğla Beyaz, Burdur Bej, Bursa Bej, Açık Emprador diyebiliriz.
Türk doğal taşının hem yurt içi hem de yurt dışındaki bilinirliliğini artırmak ve Türk taşı algısını güçlendirmek için tanıtım
ve markalaşma çalışmalarına ihtiyaç vardır. Türk Doğal taşının markası olan “Turkish Stones”un dünya çapındaki tasarım
haftalarında, tasarım festivallerinde ve bienallerde, fuarlarda
tanıtımı yapılarak ünlü mimarlar ve tasarımcılar hedef alınmaktadır. Tasarıma yönelik projeler ile hem Türk hem de yurt
dışındaki mimarların ilgisini çekebiliriz. Bu konuda bir Türkiye
Tanıtım Grubu Proje başvurusunda bulunduk. Proje sonundaki
hedefimiz Yurt dışında yapılan etkinliklerde ünlü mimarlara ve
karar vericilere ‘Turkish Stones’u anlatmak ve algıyı artırmak.

66

www.madencilik-turkiye.com

Yurt içindeki etkinliklerde ise yurt içindeki potansiyeli değerlendirerek ilk önce yerli projelerde yerli doğal taş kullanımını
ve algısını güçlendirmek olacaktır. Markalaşarak Türk mermerini tüm dünyaya tanıtmak istiyoruz. Mart ayında katılacağımız
MIPIM fuarında “I’m Turkish Stone” söylemiyle ilk büyük çıkışımızı yapacağız.
Blok ve işlenmiş ürün ihracatı olarak ikiye ayrılan doğal taş
pazarında her iki kategori de bizim için vazgeçilmezdir. Doğal
taşın 2 milyar dolarlık ihracatının yarısı blok mermer ihracatıdır. Sadece işlenmiş ürün ihracatı yapalım bakış açısı ilk etapta
doğru gibi gözükebilir ancak, detaylı incelediğimizde biz bu
pazarlara blok ürün satmazsak İtalya, İran, Pakistan, Hindistan
gibi rakip ülkelerimiz Çin’e blok satış yapmaya başlayacak ve
Çinli müteahhitler aracılığıyla dünya çapında aldıkları projelerde bizim rakiplerimiz olan ülkelerin doğal taşlarını kullanacaklardır. Sadece işlenmiş ürün satalım diyebilecek bir lüksümüz yok. Ama işlenmiş ürünün de önünü açmak için yeni
tasarımlar inovasyonlar gerçekleştirmek için çaba sarf etmek
zorundayız.
Turkish Stones markasının tanıtımında tüm üyelerimizin hassas kesim, paketleme ve terminler konusunda titizlik göstermesiyle de önemli bir yol kat edebiliriz.
Türkiye’de de mimarlara kendimizi daha iyi anlatmak için mimarlık fakültelerinde verilen malzeme derslerinde doğal taşlarımızın tanıtılmasını sağlamak üzere girişimlerimiz bulunuyor.
Bu alanda İMİB olarak organize ettiğimiz tasarım yarışmasını
da uygulanabilir ve seri şekilde üretilebilir tasarımlar ve projeler üretmek üzere yeniden düzenliyoruz. Doğal Taş Tasarım
Yarışmasının, Doğal Taş Endüstriyel Tasarım Yarışması olarak
dönüşümünü sağlayacağız. Günlük hayatımızda doğal taştan
üretilmiş daha çok objeyle karşılaşmak, binlerce yıllık tarihi
olan, mimari, sanat ve estetikle daima iç içe bir malzeme olarak
kullanılmış mermerin hayatımıza kattığı kaliteyi her an hissetmemizi sağlayacaktır.
1 Mart 2018
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Mermer Üreticileri Ankara’da Bir
Araya Geldi

Sektörün önde gelen STK’larından olan Türkiye Mermer Doğal
Taş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB)’nin
Yönetim Kurulu Başkanları ve Üyeleri ile TMD Yönetim Kurulu
Üyeleri, TÜMMER’in ev sahipliğinde Ankara’da bir araya geldiler.
Sektörün birlikte hareket etmesinin avantajlarının konuşulduğu toplantıya, Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da katıldı. Sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulduğu
toplantının açılış konuşmasını TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk yaparken bu ortamın sağlanmasına vesile olan
tüm kişi ve kurumlara teşekkürlerini sundu.

yurtdışında Türk doğal taşının tanıtımında daha fazla katkı sunabileceklerine değindi. Toplantının yapılmasındaki ana amaçlarından birisine de vurgu yapan Kaya, her STK’dan birkaç kişinin bir
araya gelmesiyle oluşturulacak komitenin bağları daha da güçlendireceğini sözlerine ekledi.

Türk’ün ardından toplantının önemi hakkında konuşmasına
gerçekleştiren İMİB Yönetim Kuru Başkanı Aydın Dinçer, “Bu tür
toplantıları üç ayda bir hatta daha kısa sürelerde bir yapmalıyız.
Bugün Ankara’da TÜMMER’in davetlisi olarak yer alıyoruz ancak
diğer şehirlerde de bu organizasyonları gerçekleştirmeliyiz. Bugün Ankara’dayız ama ilerleyen zamanlarda İstanbul ve İzmir’de
de buluşmalarımız olacaktır. Sektörün önde gelen STK’ları olarak
birlikte hareket etmeliyiz. Sorunlarımızı hep beraber ele almalı,
birlikte çözüme kavuşturmak adına gerekli mercilere başvurmalıyız. Son zamanlarda birlikte yaptığımız çalışmalarda da birlikte
hareket etmenin gücünü gördük.” dedi.

Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay’da toplantıda yaptığı
konuşmada madencilerle bir süredir iletişim halinde olduğunu vurgularken sektörün sorunlarını üyelerden dinleme fırsatı
buldu. Günay’a aktarılan konuların başında doğal taş sektöründe bir süredir konuşulan “Doğal taşların blok satılmaması, levha
olarak satılması” söyleminin işin doğasına aykırı olduğunu anlatan üreticiler, mermer sektörü içerisinde uç ürün kavramının
olmadığını ve ürünlerin ihtiyaca ve talebe göre gerçekleştiğini
önemle vurguladılar. Sektör temsilcileri bazı ülkelerin özellikle
sadece blok alım yaptığını, bu ülkelere örneğin sadece levha
satılmak istendiğinde müşterinin kesinlikle başka blok satıcısı
ülkelere yöneleceğini aktarırken, sektördeki ihracatın blok ve
işlenmiş ürün ihracatı olarak ikiye ayrıldığını, her iki kategorinin de vazgeçilmez olduğunu, blok satışı olmazsa ihracatın
gerileyebileceğini belirttiler. Firmaların ciddi maliyetlerle de
karşı karşıya kaldığını aktaran üreticiler, gerçekleştirdikleri çalışmaların zorlu bir süreç olduğunu, bunun göz ardı edilmemesi
gerektiğinin altını çizdiler. Üreticiler ayrıca ülke olarak dünya ile
barışmamız gerektiğini de vurgularlarken bunun sıkıntılarını,
gerçekleştirdikleri ihracat çalışmalarında yaşayarak gördüklerini de sözlerine eklediler.

Dinçer, İMİB olarak hukuk danışmanlığı konusunda destek aldıklarını belirtirken kendilerinin danışmalarının aynı zamanda
sektörün de danışmanı olduğunun altını çizdi. Dinçer, gerçekleştirdiği teşekkür konuşmasından sonra sözü, EMİB Yönetim
Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya’ya verdi.
Kaya gerçekleştirdiği konuşmada kurumların hafızası olması
gerektiğine vurgu yaparak, “Ben diyen değil biz diyen kişilerin”
kurumların başına geçmesi gerektiğinin, son zamanlarda yapılan işlerde de görüldüğü üzere birlikte hareket etmenin sektörü daha güçlü hale getirdiğinin altını çizdi. Kaya, gerçekleştirilen (İMİB) seçimin ardından sektörle bütünleştikleri için İMİB
Başkanı Aydın Dinçer’e teşekkürlerini sunarken toplantıda yer
alan STK’ların ekonomik anlamda da güçlerini birleştirerek,
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Açılış konuşmalarının ardından üyelerin de dahil olduğu tartışma
ve soru/cevap bölümüne geçilirken komitelerin oluşturulması
konusunda fikir birliğine varıldı. Komitede yer alacak kişilerin belirlenmesi çalışması ise yakın zamanda seçime girecek STK’ların,
yeni yönetimlerinin belirlenmesinden sonraya bırakıldı.

Madencilerin sıkıntılarını tek tek dinleyen Milletvekili Günay,
maden üretiminin zorluğunu bildiklerini, yaşanan sıkıntıların
çözümü konusunda hükümet olarak gerekli çalışmaları yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini belirttiler.
1 Mart 2018

Geleceğe
hazırız.

United. Inspired.
Epiroc’tan hangi hizmetleri alabileceğinizi keşfedin.
Epiroc; madencilik, altyapı ve doğal kaynaklar ile ilgili ihtiyaçlarınızda size
güçlü bir iş ortağı olmak üzere kuruldu. Atlas Copco’nun kanıtlanmış uzmanlığı
üzerine, sağlam temellerle yapılandırılan Epiroc sizlere; bugün ihtiyacınız olan
performansı ve yarını inşa etmede ihtiyacınız olacak teknolojiyi vaad ediyor.

epiroc.com
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Maden Sektörü, İMİB 42.
Yıldönümü Toplantısında Buluştu

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, 42. yılını doğal taş ve maden sektörlerinde faaliyet gösteren birlik ve derneklerin davet
edildiği bir çalışma toplantısıyla kutladı. İMİB’in ev sahipliğinde sektörün öncelikli konularının ele alındığı toplantı çok sayıda madenci sivil toplum örgütü yöneticisini bir araya getirdi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği, Türkiye Mermer Doğaltaş ve
Makinaları Üreticileri Birliği, Türkiye Madenciler Derneği, Maden-Mermer Üretici ve Sanayici İşadamları Derneği, Bilecik
Mermer ve Granit Sanayicileri Derneği, Burdur Doğaltaş Madenciler ve Mermer Makinaları Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Bucak Mermerciler Derneği, İzmir Mermerciler Derneği, Marmara Mermerciler Madenciler ve İş Adamları
Derneği, Afyon İscehisar Mermerciler Derneği, Amasya Mermer ve Madenciler Derneği, Denizli Madenciler ve Mermerciler
Derneği, İstanbul Doğal Taşçılar Birliği Derneği, Elazığ Mermer
ve Madenciler Derneği başkan ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı, maden sektörü hedeflerine ulaşmak için görüşlerin geliştirildiği bir platform işlevi gördü. Dernek temsilcileri,
sektörel birliğin sağlanması için toplantının bir ilk adım olduğunu belirttiler ve kendi bölgelerindeki maden sektörü çalışmaları hakkında bilgi verdiler.

değerine önce kendimiz inanırsak toplumu ve kamuoyunu ikna
edebiliriz” dedi. Dinçer şöyle devam etti:

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, toplantının açılışında yaptığı konuşmada sektörün sorunlarının çözülmesi için diyaloğun
önemine vurgu yaptı. Dinçer “Yapıcı, çözüm odaklı, pozitif bir
yaklaşımla sektörümüzün ilerlemesi için gerek kendi içimizde gerekse kamu ile diyaloğumuzun güçlenmesi çok önemli. 2 Şubat
1976 yılından bu yana maden sektörü ve Türkiye’nin ihracatı için
çalışan birliğimizin en önemli misyonu budur” dedi. Sektörün gerçek birliğinin sağlanmasının sorunların çözülmesi için en öncelikli
konu olduğunu belirten Dinçer, Madenlerin stratejik önemine ve
Türkiye’nin maden zenginliğine vurgu yaparak “Yaptığımız işin

Madenlerde üretim artışının şart olduğuna dikkat çeken Dinçer “Hükümetimizin Milli Enerji ve Milli Maden politikası çerçevesinde madenler stratejik öneme sahiptir, bu madenleri yeryüzüne
çıkarmak zorundayız. Bu ön şart ve kabulle; çevreye saygılı, iş
güvenliğine duyarlı vaziyette bu işlemleri yapmak zorundayız”
dedi. Üretim artışı noktasında sektörün en önemli gündeminin maden işletme izinlerinin verilmesindeki sürecin hızlandırılması olduğuna değinen Dinçer, bu alanda kamu nezdindeki
girişimleri hakkında da bilgi verdi. Maden bakımından zengin
olduğumuz halde özellikle bakır ve kömür ithal etmek zorunda
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“Günlük hayatımızda kullandığımız pek çok üründe madenler
hammadde olarak yer alıyor. İlaçtan inşaat demirine sektörümüz tüm diğer sektörlere katkıda bulunmaktadır. Ekonomiye
yaklaşık 40 milyar dolarlık bir katkı yapan stratejik bir sektörün
mensuplarıyız. Dünyanın en büyük mermer rezervleri Türkiye’de.
Toplam rezervin yüzde 33’üne sahibiz. Şu anda dünya doğal taş
pazarının işlenmiş üründe yüzde 24’ünü blok mermerde yüzde
34’ünü karşılayabiliyoruz. İşlenmiş doğal taşta en büyük pazarımız ABD. 296 milyon dolarlık satışımız var. Blok mermerde ise
Çin’in ithalatının yüzde 56’lık kısmını biz karşılıyoruz. Hindistan
ise yüzde 29’luk ithalatını Türkiye’den gerçekleştirirken yüzde
49’unu İtalya’dan gerçekleştiriyor. Maden ve doğal taşta bu
pazarları korumanın yanı sıra yeni pazarlarla sektörümüzü büyütmek için sektörümüzün birlik içinde olması önem kazanıyor.
İMİB’in 42. yıldönümünü tüm sektör örgütleriyle birlikte kutlayarak, birliğimizi sağlamak yönünde önemli bir girişimde bulunduğumuzu düşünüyoruz.”

Madenleri Yeryüzüne Çıkarmak Zorundayız

1 Mart 2018

kaldığımızı belirten Dinçer “Üretim artışı, ihracatı olumlu yönde
etkileyecek ve aynı zamanda Türkiye’de kullanılan bu hammaddelerin ithalatının da önüne geçilmiş olacak. Dolayısıyla cari açığa da olumlu katkıda bulunarak iki katı değer sağlamış olacağız.
Biz tüm bu nedenlerle özellikle işletme izinlerinin hızlandırılması
konusunda madenlere yönelik bir pozitif ayrımcılığa ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

2023 Hedeflerini Yakalayabiliriz
2017 yılının maden ve doğal taş sektörü açısından başarılı bir
yıl olduğuna değinen Aydın Dinçer, yılı yaklaşık yüzde 24 artış
sağlayarak 4,7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını söyledi. Doğal taş ihracatının ise toplam maden ihracatının yarısını (2,04
milyar dolar) oluşturduğunu belirten Dinçer, bir önceki yıla
göre doğal taş ihracat artışının yüzde 13,43 oranında kaldığını
ifade etti.
2023 hedeflerine ulaşmak için 2018’in kritik bir yıl olduğuna
değinen Dinçer şu bilgileri verdi: “Her yıl için yüzde 20 ile 25 arasında bir artış sağlayabilirsek maden sektörü için 15 milyar dolar
olarak hedeflenen 2023 hedeflerimize ulaşabiliriz. Biz 2018 yılını
kaçırırsak 2019-2020 yıllarında yüzde 40-45 oranında artış sağlamak zorunda kalırız ki 2023’te 15 milyar doları yakalayabilelim.
Bu da mümkün olmaz. Dolayısıyla maden sektöründe işletme
izinlerinin gecikmeye mahal vermeden sağlanıyor olması lazım ki
üretimi artırmamız ve ona bağlı olarak ihracatı artırmamız mümkün olabilsin.”

Yeni Pazarlar
İMİB’te hem yeni pazarlar oluşturmak hem de pazar payını
artırmak üzere üyelere pazarların durumuna ilişkin detaylı bir
bilgi gönderdiklerini belirten Dinçer, 2016 rakamlarına göre
ülke pazarlarını incelediklerini aktardı. Çalışma sonucunda
dünyada işlenmiş mermer ve traverten ithalatı yapan, ancak
Türkiye’nin yüksek oranlarda ihracat yapamadığı ve/veya rakiplerimiz olan İtalya, İspanya ve Çin’den daha az ihracat yaptığı, dünya ithalatından yüksek oranda pay alan ülkeler hedef
olarak belirlendi. Bu çalışma sonucunda hedef olarak belirlenen ilk 10 ülke Hindistan, Güney Kore Cumhuriyeti, Kanada,
Katar, Meksika, Lübnan, Hong Kong, Rusya, Singapur ve Malezya oldu.

Blok İhracattan Vazgeçme Lüksümüz Yok
Blok ve işlenmiş ürün ihracatı olarak ikiye ayrılan doğal taş
pazarında her iki kategorinin de vazgeçilmez olduğunun altını çizen Dinçer “Doğal taşın 2 milyar dolarlık ihracatının yarısı
blok mermer ihracatıdır. Sadece işlenmiş ürün ihracatı yapalım
bakış açısı ilk etapta doğru gibi gözükebilir ancak, detaylı incelediğimizde biz bu pazarlara blok ürün satmazsak İtalya, İran, Pakistan, Hindistan gibi rakip ülkelerimiz Çin’e blok satış yapmaya
başlayacak ve Çinli müteahhitler aracılığıyla dünya çapında aldıkları projelerde bizim rakiplerimiz olan ülkelerin doğal taşlarını
kullanacaklardır. Öte yandan işlenmiş ürünün de önünü açmak
için yeni tasarımlar, inovasyonlar gerçekleştirmek için çaba sarf
etmek zorundayız” diye konuştu.

Bir İlk: Bilim Kurulu
Aydın Dinçer, Türkiye’de ilk defa İMİB tarafından bir ihracatçı
birliğinde Bilim Kurulu oluşturulduğu bilgisini de sektör mensuplarıyla paylaştı. Özellikle çevreci madencilik için bilimsel
rapor hazırlamak üzere farklı disiplinler ve farklı disiplinlerden
uzmanların yer alacağı Bilim Kurulu, kamu ve kamuoyuna madenciliğin, çevreci madencilik bakış açısı ve uygulamalarıyla
da yapılabileceğini bilimsel olarak anlatacak. Bilim Kurulu ile
madenciliğin çevreye etkilerinin doğru ve rakamsal verilerle
değerlendirilmesi ve diğer sektörlerin çevreye etkilerinin karşılaştırılmaları yapılacak.
Öte yandan, maden hukukunun önde gelen uzmanlarından
Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu’ndan hukuk danışmanlığı hizmeti
almaya başlayan İMİB, Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu’nun danışmanlığı ile tüm madenci örgütlerinin maden hukuku alanındaki istek ve önerilerini ortak bir görüş halinde kamu ile paylaşmayı amaçlıyor.

Turkish Stones
İMİB Başkanı Dinçer, doğal taş özelinde ise gündemlerindeki en
önemli konunun Turkish Stones markasını dünyada tanıtmak
olduğunu kaydetti. Dünyada son kullanıcının Turkish Stones’u
tanımasının sektörü düşük fiyat sıkıntısından da kurtaracağına
inandığını belirten Dinçer, yüksek nitelikli, çok beğenilen taşlara özel tanıtımlar yapılabileceğini de sözlerine ekledi.
Sürmekte olan URGE projelerine de değinen Aydın Dinçer, altı
URGE projesi olduğunu söyledi. URGE projeleri kapsamında
katılımcı firmaların bir araya gelerek hedefledikleri ve heyet
olarak bulunmak istedikleri pazarlar ile ilgili onların aldıkları
kararlar doğrultusunda çalışmalara başladıklarını ifade etti.
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ATEX EX-PROOF MAKİNE

Yer altı
zenginliğimiz...

Türkiye’nin İlk ve Gerçek
ATEX EX-PROOF Sertifikalı
Yer Altı Sondaj Makinası BDU400 EX

Barkom AŞ, tarafından üretilen, tescilli markası olan BULLDRILL BDU 400EX ATEX EX-PROOF
(Grup 1 M2 Ex, Ex De) sertif ikalı ex-proof yer altı sondaj makinesi müşterileriyle buluştu. Türkiye’de
ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde, yer altı kömür madenleri için uygulanan tüm yönetmelik ve
direktif lere uygun ilk ve tek yer altı sondaj makinesi olması ürünü ayrıcalıklı kılmaktadır.

BULLDRILL

BDU
400EX

barkomas.com

DOSYA KONUSU: MERMER - DOĞAL TAŞLAR

Geçmişten Günümüze Doğal
Taşlar

Ticari olarak da işletilebilen en eski yapı malzemesi olan doğal
taşlar tarih boyunca insanoğlu tarafından yapılarda/sanatta
güzelliği, rengi, deseni ve dayanıklılığı nedeniyle kullanılmıştır.
Zamanla kullanımı artan doğal taşlar günümüzde özellikle inşaat sektörü, dekorasyon, heykelcilik, süs eşyalarının yapımı ve
mezar taşı yapımında yoğun olarak kullanılmaktadır.
Ülkemizde mermerin tarihçesi oldukça eskiye dayanır. MÖ ki
yıllarda çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapan Anadolu zengin
bir tarihsel birikimi barındırır. Bu kültür zenginliğinin en önemli yanlarından biri de mermer kültürünün Batı Anadolu’dan
başlayarak dünyaya yayılmasıdır. Afyon İscehisar yöresinde ilk
doğal taş üretiminin MÖ 900 yıllarında başladığı bilinmektedir.
Efes kazılarında MS 2. yüzyılda doğal taş tarihinde blok kesiminde kullanılan ilk lamalı katrak bulunmuştur. Yine Selçuk (İzmir) yakınlarında antik ocaklarda tel kesmenin ilk prototipinin
izine rastlanmıştır. Efes kentinin mermerleri Belevi (İzmir) mermer ocaklarından getirilmiştir. Bunun yanı sıra, Teos Yeşil ve
Teos Ateş mermerleri (İzmir), Batı Anadolu’da antik dönemlerde üretilmiştir. Özellikle Efes Antik Kenti’nde bulunan yamaç

evlerinde duvar kaplaması olarak kullanılmışlardır. Bu bilgiler,
Anadolu’da iki bin yıldan fazladır doğal taş işletmeciliğinin varlığını göstermektedir.

Doğal Taşların Kullanım Alanları
Doğal taşlar, kalıcı güzelliği ve dayanıklılığı nedeniyle binlerce
yıl öncesinde Mısır, Yunan, Roma gibi birçok önemli medeniyetlerde yapı malzemesi olarak kullanmıştır. Ocakçılık ve işleme
teknolojileri geliştikçe mermerin kullanım alanları da çoğalmıştır. Genellikle iç ve dış mekân kullanımı olarak ikiye ayrılsa da
son yıllarda tasarım mobilyalarda da mermer yerini almıştır.
Günümüzde özellikle inşaatlarda yapı elemanı (%7), iç duvar
kaplama (%9), dış duvar kaplama (%8), döşeme (%35), basamak (%3), özel eşya-süs eşyası (%18), heykelcilik-mezar taşı
(%18) yapımında kullanılır. Doğal taşın nerede kullanılacağına
karar verirken taşın rengi, deseni, mineralojik ve teknik özellikleri dikkate alınır.
Mezar taşı yapımı
18%

Diğer kullanım
alanları
2%

Zemin ve kaldırım döşeme
35%

Yapısal
(inşaat yapı elemanları)
çalışmaları
7%
Özel çalışmalar
heykelcilik vs.
18%

İç duvar kaplama
9%

Basamak
3%

Dış duvar
kaplama
8%

Doğal Taş Üretim Yöntemleri
Doğal taş üretiminde açık ocak veya kapalı ocak işletme yönteminin belirlenmesinde mermer yataklarının bulunduğu arazilerin; topografik, jeolojik, jeomekanik yapısı, örtü tabakasının
kalınlığı, iklim ve çevre şartlarının özellikleri etkendir.
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Mermer ve doğal taşların bulunduğu formasyonlar genellikle sağlam yapılar olduklarından, tahkimatsız büyük boşluklar
açılmasına olanak bulunmaktadır. Bu da mermer blokların, yer
altı üretim yöntemlerinden olan oda-topuk yöntemini uygulanarak üretilebilme imkânını verir. Günümüzde yer altı mermer
işletmeciliği İtalya ve İspanya’da yaygın olarak uygulanmaktadır.
Ülkemizde ise örtü tabakasının az olması, çeşitliliğin ve kaynağın yeterli olmasından dolayı, açık ocak üretim yöntemi
uygulanır. Blok olarak üretilen doğal taş, mermer fabrikalarında katrak ve S/T kesici makinalarda istenilen ölçülerde
ebatlanıp ihtiyaca göre epoksi ile güçlendirilerek silim, eskitme, honlama, kumlama ve yakma hatlarında talebe göre
yüzeyleri işlenerek ihracata veya iç piyasada kullanıma hazır
hale getirilir.
Blok çıkarma yöntemleri ise ilkel, güncel ve kombine olarak
üçe ayrılır. İlkel yöntemler kamalama, oluk-kanal açma, haz çizi
çekme ve patlatma olarak sıralanırken güncel yöntemler; alev
jeti, basınçlı su jeti, elmas kuşak testere, zincirli kesiciler, lazer
ve ultrasonla kesme, diskli kesici, helezon tel kesme makinesi, elmas tel kesme makinesi ile kesme, delik delme yöntemi
ve darbe ile ayırma şeklinde sıralanmaktadır. Kombine üretim
yöntemleri ise elmas tel kesme makinesi ve zincirli kesicilerle
üretim, delme ve şişen havanlar ile üretim, delme ve kaya ayırıcılar ile üretim şeklindedir.

Dünyada Doğal Taş Üretimi ve Ticareti
Ticari standartlara uygun boyutlarda üretilebilen, kesilip parlatılan veya yüzeyi işlenebilen ve fiziki-kimyasal özellikleri (malzeme özellikleri) kaplama-döşeme taşı normlarına uygun olan her
türden taş (tortul, magmatik ve metamorfik) ticari dilde doğal
taş olarak adlandırılmaktadır. Bu tanım uyarınca kireçtaşı, traverten, kumtaşı gibi tortul; gnays, mermer, kuvarsit gibi metamorfik; granit, siyenit, serpantin, andezit, bazalt gibi magmatik
taşlar da doğal taşlar sınıfındadır. 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 bağlanmıştır.

Türkiye‘de Doğal Kaynaklar
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Turkish
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Natural Resources Sector
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Geology - Mining Consulting & Engineering
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Genel hatlarıyla Alp-Himalaya kuşağı içinde kalan Portekiz,
İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran, Pakistan gibi ülkelerin karbonatlı kayaçlarca (mermer, kireçtaşı, traverten, oniks)
zengin olduğu, İspanya, Norveç, Finlandiya, Ukrayna, Rusya,
Pakistan, Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika’da ise magmatik kayaçların kümelendiği bilinir. Dünya mermer rezervlerine ilişkin sağlıklı sayısal verileri tespit etmek çok da mümkün
değildir.

Ticari alanda doğal taşlar üç büyük grupta isimlendirilir:
Mermer: Yapılarda genellikle yüzeyleri düzeltilerek parlatılmış doğal taş ürünleri kullanılır. Özel işlemlerle yüzeyi pürüzlü
hale getirilmiş ve parlatılmadan kullanılan cephe kaplaması ve
döşeme uygulamaları da son zamanlarda yaygınlaşmıştır. Yapıların cephe kaplamaları ve yer döşemesinde, merdiven basamaklarında ve dekoratif amaçlarla gerçekleştirilen her türlü
kaplamalarda kullanılan kireçtaşları ve kumtaşları ticari alanda
mermer adıyla anılır. Mermerler, karbonatlı kayaçlar için sıklıkla kullanılan teknikler ve aletlerle işlenebilecek tüm doğaltaş
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 (kris-

tal mermer) terimini, kendi talepleri ve fiyatlarından anlaşılacağı üzere kireçtaşları ile birlikte volkanik ve metamorfik orijinli
diğer 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 ‘taş’lar parlatılamaz;
çoğu zaman büyük blok vermez
ve her zaman dekoratif işlevlere sahip olmayabilir ve ağırlıkla
kentsel peyzaj projeleri (özel ve
kamusal) 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.
Yapıtaşları ise peyzaj amaçlı kullanılan taşlardır. Granit, siyenit,
bazalt, andezit, traverten, tüfit ve kumtaşları bu amaçla kullanılabilmektedir. Bu tür kullanım için yerinde kesme, doğal süreksizliklerden yararlanma ve zayıf patlayıcı maddeler kullanımı
yoluyla ocak üretimi yapılır.
Ürün boyutu ve özellikleri kullanım alanına göre farklılıklar
gösterir. Mermer ocaklarında blok boyutu küçük olan malzeme de peyzaj taşı olarak değerlendirilir. Bazı durumlarda ise
doğal süreksizlikleri boyunca plaka şeklinde ayrılan gnayslar,
şistleşmiş kumtaşları ve arduvazlar peyzaj taşı amacıyla kullanılmaktadır.

Türkiye’nin Taş’ları...
Dünya pazarlarında beğeni kazanabilecek nitelikte pek çok
doğal taş çeşidine sahip olan Türkiye’de, kaynaklar Anadolu ve
Trakya boyunca geniş bir bölgeye yayılmıştır. Kaynakların bölgelere göre dağılımı; Ege %32, Marmara %26, İç Anadolu %11,
Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz
Bölge’si %31 şeklindedir.
Üretimin en fazla olduğu iller; Balıkesir, Afyon, Bilecik, Denizli ve Muğla’dır. Bu bölgelerdeki üretim, tüm üretimin %65‘ini
oluşturmaktadır. Ekonomik mermer yataklarının bulunduğu
diğer iller ise; Bursa, Kırşehir, Çankırı, Çorum, Kastamonu, Niğde, Kayseri, Artvin, Bitlis, Erzincan, Bayburt, Sivas, Tokat, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Diyarbakır, Elazığ, Çanakkale, Konya,
İstanbul ve Manisa’dır.
Dünyanın en zengin doğal taş oluşumlarının bulunduğu alp
kuşağında yer alan Türkiye, çok çeşitli ve önemli miktarda mermer varlığına sahiptir. Jeolojik yapısı itibarıyla doğal taşlar bakımından zengin bir potansiyele sahip olan ülkemizde yapılan
araştırmalarda 80’in üzerinde farklı yapıda olan 650’ye varan
renk ve dokuda mermer çeşidinin bulunduğu belirlenmiştir.
Başlıca doğal taş türlerimiz, çeşitli renk ve desenlerde kristalin kalker (mermer), kalker, traverten oluşumlu kalker (oniks),
konglomera, breş ve magmatik kökenli kayaçlardan (granit,
siyenit, diyabaz, diyorit, serpantin, vb.) oluşmaktadır.
4000 yıllık mermer üretimiyle dünyanın en eski üreticilerinden
biri olan ülkemizin uluslararası piyasada en tanınmış mermer
çeşitleri; Süpren, Elazığ 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 mermerin kendine has renkleri ve kompozisyonu vardır.

önemli oranda kuvars (yüzde 20-40) içermektedir. Bu gruba
giren kayaçlar silis ve alkalilerce (feldspatlar) zengin, kalsiyum,
demir ve magnezyumca (biotit, amfibol vb.) fakir, magmatik
kökenli kayaçlardır. Granitler, kimyasal bileşenlerine göre farklı renklerde bulunmaktadırlar. Değişik türlerde, gri beyazdan
başlayarak, 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.

CREMA LAL

Günümüzde granitin ana kullanım alanı, inşaat sektörüdür.
Kullanım alanı itibarıyla, granitler iki kategoride incelenebilir:
• Granit levha,
• Granit parke taşı kullanımı.

Granit

Granitin Levha: Binaların iç mekanlarında yer döşemesi ve
duvar kaplamasında, basamaklarda, sütunlarda, şöminelerde,
mutfak ve banyolarda, binaların dış mekanlarında ise dış cephe kaplamasında granit görmek mümkündür.

Granitler bileşimlerinde, kuvars, plajioklaz, ortoklaz ve mafik
mineraller içeren plütonik kayaç gruplarıdır. Kayaç olarak kimyasal bileşiminde yüzde 66’dan fazla SİO2, buna bağlı olarak da

Granit kırıkları, mozaik olarak veya suni mermer yapımında kullanılarak değerlendirilmektedir. Granit özellikle hem desen
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Ülkemizde işletilebilir kalker rezervlerinin bölgelere göre dağılımına bakıldığında en büyük pay Karadeniz Bölgesi’ne ait olup
onu Marmara Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi takip etmektedir.
Kalker taşı zenginliğimize rağmen maalesef üretilen kireçtaşlarının çok azı ihracata konu olmaktadır.
Kalker çeşitleri ve kullandıkları alanlar ise şu şekildedir:
Olitik Kalker: Balık yumurtasını andıran tanelerin tabii çimento
ile birleşmesinden meydana gelmiştir. İnşaat işlerinde kullanılır.

ROSALIN GRANIT

Tebeşir: Saf kalkerdir, içerisinde fosil bulunur ve kireç yapımında kullanılır.

(dekorasyon) hem de dayanıklılık açısından titizlik gerektiren
işlerde kullanılmaktadır.

Litoğrafya Kalkeri: Matbaacılık işlerinde kullanılan çok ince
taneli kalker çeşididir.

Parke Taşı: Parke taşları esas olarak işlevsellik ve estetik kaygılar göz önüne alındığında, kullanım alanı bulabilmektedir.
Parke olarak kullanılan taşlar; zar taşları, fayans tipi parke ve paledyen olarak sınıflandırılabilir. Parke taşları çoğunlukla yoğun
araç ve yaya trafiğinin olduğu yerlerde, yürüme 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 düzlemlerinden darbe yoluyla kırılarak pürüzlü bir yüzey oluşturdukları için kaygan zeminlerde
tercih edilmektedirler. Ayrıca değişik renkli parke taşlan bir araya getirilerek dekoratif cephe kaplaması olarak da kullanılırlar.

Kalker Tüf: Gözenekli ve delikli bir yapısı vardır. İçerisinde bitki

Parke taşlan kullanımı oldukça eskilere dayanmaktadır. Üretimin 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 malzemelerdir.

Kalker
Bileşiminde yüzde 90’dan fazla CaCO3 olan taşlardır. Eğer bünyesindeki MgCO3 oranı yüzde 45’i aşarsa dolomit adını alır.
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 oksitler taşa
ilginç ve estetik bir görünüm verir. Bu da taşın pazar değerini
belirleyen önemli bir unsurdur. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde
yer alan çok çeşitli kalkerler, inşaat sektörü başta olmak üzere
kaplama malzemesi olarak kullanılır.

CHAMPAGNE
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FINIKE LIMESTONE

artıkları bulunur. Suyu çok geçirir. Yapı sektöründe dolgu ve
hafif beton imalinde kullanılır.

Mermer
Mermerler, kalker (CaCO3) ve dolomitik kalkerlerin (CaMg(CO3)2) ısı ve basınç altında metamorfizmaya uğrayarak, tekrar
kristalleşmesi sonucunda yeni bir yapı kazanmalarıyla meydana gelen taşlardır. Petrografik olarak mermerler; masif, kabaca
tekdüze irilikte (geçirdiği metamorfizma şekline göre) kalsit
kristallerinin arasında boşluk bırakmaksızın dizildiği bir mozayiktir. Mermer kalker olarak anılan kireçtaşının metamorfizma
geçirmesinden oluşmuş sert bir kayaçtır. Bu genel metamorfiz-

EQUADOR MARMARA
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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 tabakalaşmalar 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 güzellik dikkat çekici görünmektedir.

SALOME

ma, oldukça derinlerde şiddetli basınç ve sıcaklığın etkisiyle olmaktadır. Mermerin esasını oluşturan kalker kalsit kristallerinden oluşmaktadır. Kalsit, kalsiyumlu taşların değişmelerinden,
karstik bölgelerdeki çökeltilerden meydana gelir. Mermer bu
kalsit kristallerinin sıkışması sonucu meydana gelir.
Mermerin kullanım alanları ise çeşitlidir. Çoğunlukla dekorasyon ve inşaat sektörü mermerin ana kullanım alanlarıdır. İnşa
edilen binaların iç ve dış kaplamaları, dekorasyon işleri, özellikle
mutfak, balkon ve merdiven işçiliklerinde, anıtlar, heykeller ile
süs ve hediyelik eşya imalatı alanlarında tüketimi çok fazladır.
İnşaat sektöründe binaların iç kısımlarında yer döşemesi ve
duvar kaplamaları, merdiven basamakları, şömine, sütunlar,
mutfak ve banyolarda kullanılır. El sanatları ve hediyelik eşya
alanlarında ise biblo, vazo, avize, şekerlik vb. gibi hediyelik
eşya yapımında, parlak ve canlı renkli mermerler kullanılır.
Bunların dışında mermerin kullanımı ülkemizde mezar ve mezar taşlarında da önemli bir paya sahiptir.

PİCASSO ONİKS

Soğuk ve ılık solüsyonlar vasıtasıyla oluşan oniks mermerleri
bu suların çıktıkları yeryüzünde tabakalar oluşturdukları gibi,
büyük çatlaklar, fayları, mağara ve boşlukları doldurabilirler.
Oniks mermer yatakları muhtelif kalınlıkta tabakalar, sarkıt ve
dikitler ve sütunlar halinde olabileceği gibi su mecrasını çevreleyen bir kabuk şeklinde de bulunabilmektedir.
Oniksin Asur dilinden gelen kelime anlamı ise yüzük, halka demektir. Oniks taşı; mermer olarak yani doğal taş sektöründe ve
mücevherat sektöründe kullanılmaktadır. En fazla kullanıldığı
alanlar; ışığı geçirip şeffaflık verdiği için görsel zenginliğin ağırlıklı olduğu toplu alanlar olan fuaye alanları, lobi gibi alanlardır.

Oniks
Genel olarak hidrotermal bir oluşum olan oniks mermerleri,
renklerini solüsyon içinde bulunan kimyevi alaşımlardan almaktadırlar. Bileşimlerinde fazla miktarda süspansiyon halde
kalsiyum bikarbonat ihtiva eden sulardaki (Co2) gazların, at-

AMBER ONYX
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Tarihsel olarak oniksin kullanım alanlarına bakıldığında antik
dönemlerde Mısır, Yunan ve Roma topluluklarının tapınak yapımı için kullandıklarını görüyoruz. Aynı zamanda İslam topluluklarının eserlerine bakıldığında ise cami mimarisinde sütunlarda sıklıkla kullanılan örnekler bulunmaktadır. Oniks mermeri
ülkemizde çoğunlukla Afyon ve Kapadokya bölgelerinde üretimi yapılmakta olup dekoratif objelerde de kullanılmaktadır. Bu
dekoratif ürünlerin başında ise figürlerle birlikte ev dekorasyonun ayrılmaz parçalarından biri olan vazolar, biblolar ve takı
kutuları örnek olarak gösterilebilir.

Türkiye’de kırmızı, sarı, beyaz, gümüş gri gibi çok farklı renklere sahip travertenler bulunmaktadır. Özellikle Denizli, Burdur,
Konya, Afyonkarahisar, Karaman, Sivas, Tokat, Antalya gibi illerimiz traverten konusunda ön plana çıkmıştır. Ancak, genel
olarak traverten denilince Denizli akla gelmektedir. Denizli travertenleri denilince de geçmişten günümüze oluşumu güncel
olarak devam eden Pamukkale travertenleri akla gelir. Travertenin jeolojik olarak güncel oluşumunun devam ettiği dünyada 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 olarak daha yaşlı olan bölge travertenleri ise madencilik faaliyetleri 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.

Traverten
Traverten kimyasal tortul bir kayaç olup, oluşumu kalsiyum
bikarbonatlı suların tektonik hatlar boyunca yeryüzüne çıkmasıyla meydana gelir. Kalsiyum bikarbonat içeren ve hidrostatik basınç altında sıcak ve mineralce zengin sular, bir çatlaktan 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 zamanla çürüyerek işgal ettikleri bölgelerin boşalması ya da travertenin oluşumu sırasında meydana gelen gaz çıkışıdır.

RED TRAVERTINE

Kaynakçalar:

GOLD TRAVERTEN
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1. dergipark.gov.tr/download/article-file/287007
2. content.lms.sabis.sakarya.edu.tr/Uploads/44758/28882/yap%C4%B1_
malzemesi-2-ta%C5%9Flar.pdf
3. researchgate.net/profile/Luetfullah_Guenduez/publication/267204950_
Dekoratif_Tas_Endustrisinde_Granit/links/5736f35d08ae9f741b2aa4ac/Dekoratif-Tas-Enduestrisinde-Granit.pdf
4. idildergisi.com/makale/pdf/1485705650.pdf
5. marmaragranit.com.tr/urunler-onyx-traverten/
6. madencilik-turkiye.com/pdfler/mak-1460707799.pdf
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DOSYA KONUSU: MERMER - DOĞAL TAŞLAR

Mermer ve Doğal Taş Sektörünün
Ticari Görünümü

Dünyada mermer ve doğal taşa olan talep sürekli olarak artmakta ve mermer ve doğal taş sektörü giderek daha cazip bir
hale gelmektedir. Doğal taş kullanımında artışı sağlayan nedenlerin arasında kendinden desenli, tamamen doğal malzeme olması, moda yaratması, çevre ile uyumlu, estetik, sağlıklı,
zamana dayanıklı ve geri dönüşümlü bir ürün olması, farklı
mekânlarda kullanıma uygun olması ve değişik beğenilere
hitap eden çeşitlerinin bulunması sayılabilir. Artıklarının da çeşitli alanlarda kullanılabildiği doğal taşa ilginin, özellikle artan
kentleşmeden dolayı, önümüzdeki yıllarda dünya genelinde
giderek artması beklenmektedir.
Doğal taş ticareti, son dönemde yeni ülkelerin ve yeni üreticilerin de pazara girmesiyle iyice ivme kazanan; hem ülkemiz
hem de dünya ekonomisi için önem arz eden sektörler arasındadır.
Mermer ve doğal taş konusunda ülkemiz önemli bir varlığı
elinde bulundurmaktadır. Dünyadaki kalker bazlı mermer ve
doğal taş rezervinin ülkemizde bol ve çeşitli olması hammadde 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 ticaretinde her geçen gün payı büyümekte olan sektör
Türkiye’de, dünyadaki bu artışın da ötesinde büyümektedir.
Dünya ticaretinde doğal taşların değer itibariyle hacmi 17,3
milyar dolar olarak bildirilmektedir. Ülkemizin 2017 yılı itibariyle 2,1 milyar dolar doğal taş ihracatı gerçekleştirdiği dikkate
alınırsa dünya doğal taş ihracat hacminin yüzde 12’si ülkemizin
taşlarıyla yapılmıştır. Aynı zamanda 2017 yılı itibariyle dünya
doğal taş ihracatı yaklaşık 94 milyon ton civarı olduğuna göre,
2017 yılında ülkemizin gerçekleştirdiği doğal taş ihracatı yaklaşık 8 milyon ton olduğundan dünya dış ticaret hacminin mik-
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tar itibariyle de yüzde 2,2‘si ülkemizden gerçekleştirilmektedir.
2017 yılında dünya blok mermer ihracatının yüzde 43 (başta
Çin Halk Cumhuriyeti’ne olmak üzere), işlenmiş mermer ihracatının ise yüzde 19’u ülkemiz doğal taşlarıyla gerçekleşmiştir.
2014

2015

Ürünler

Değer

Değer

Blok Mermer

2.332.343

2.015.976

Blok Granit

1.409.002

1.161.356

İşlenmiş Mermer

5.399.706

5.236.674

İşlenmiş Granit

7.136.092

7.655.316

Dünya Doğal Taş İhracatı (Bin ABD doları)

2014

2015

Ürünler

Değer

Değer

Blok Mermer

2.593.809

2.126.726

Blok Granit

2.168.404

1.823.193

İşlenmiş Mermer

3.832.633

3.700.103

İşlenmiş Granit

5.717.332

5.649.397

Dünya Doğal Taş İthalatı (Bin ABD doları)

Dünya doğal taş ticareti verilerinde (İhracat ve ithalat) uluslararası verileri paylaşan güvenilir kaynaklar da dahil olmak
üzere, özellikle ülkeler bazında eksik olan verilerle karşılaşılabilmektedir. Ayrıca bazı ülkelerde verilerin sistemlere oldukça geç girilmesi sebebiyle de en güncel rakamlara zamanında ulaşmakta sıkıntılar yaşanabilmektedir. Bu kapsamda elde
edilen verilere göre; Türkiye ve İtalya, 2015 yılında doğal taş
ihracatında pazar payı kaybına uğramış, İtalyan pazar payı
2014’te yüzde 13,5 iken, 2015’te yüzde 12,4’e düşmüş, Türkiye’nin payı 2014’ te yüzde 12,1 iken 2015’te yüzde 11,2’ye
gerilemiştir. Türkiye, Çin ve İtalya’dan sonra doğal taş ihraç
eden ülkeler arasında üçüncü sıraya yerleşmiştir. 2015 yılında
Çin, İtalya ve Türkiye ihraç edilen doğal taşın birim değerini
artıran ülkeler olmuştur.
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Ülkelere göre dünya doğaltaş ihracatı (ilk 20
ülke)
2014

2015

Ülkeler

Mil.Euro

Bin ton

Mil.Euro

Bin ton

Çin

4.603

11.678

6.383

10.675

İtalya

1.868

3.103

1.998

3.005

Türkiye

1.561

7.173

1.683

6.447

Hindistan

1.389

8.508

1.473

Brezilya

841

1.970

956

taş işletme izinli ruhsat mevcuttur. En çok işletme iznine sahip il 215 adet işletme ruhsatıyla Burdur olurken, Burdur’u
205 adet ruhsatla Antalya ve 143 adet ruhsatla Bursa takip
ediyor.
İllere Göre İşletme İzinli Ruhsat Sayısı
İL

Ruhsat
Sayısı

İL

Ruhsat
Sayısı

İL

Ruhsat
Sayısı

7.745

Burdur

215

Çanakkale

21

Kırşehir

4

1.814

Antalya

205

K.maraş

21

Siirt

4

Nevşehir

20

Bitlis

3

İspanya

563

1.975

561

1.798

Bursa

143

Yunanistan

252

823

271

826

Isparta

140

Erzurum

17

Giresun

3

Muğla

133

Aksaray

14

Kırıkkale

3

Mısır

234

4.001

215

2.143

Portekiz

210

994

206

845

Afyon

126

Amasya

14

Kocaeli

3

694

Bilecik

114

Çorum

13

Niğde

3

Balıkesir

99

Yozgat

11

Trabzon

3

Denizli

86

Adana

9

Tunceli

3

Konya

76

Mardin

9

İstanbul

2

Kayseri

75

Samsun

9

Sinop

2

Mersin

74

Çankıri

8

Şanlıurfa

2

Eskişehir

69

Düzce

8

Bingöl

1

İzmir

62

Gaziantep

8

Rize

1

Karaman

48

Hatay

8

Yalova

1

İran

225

657

15

A.B.D

91

342

113

323

Kanada

88

96

107

185

Belçika

112

Norveç

78

669

82

846

Meksika

69

179

80

200

G.Afrika

72

411

75

387

Almanya

75

232

72

201

Fransa

50

92

54

92

Finlandiya

63

338

50

257

288

105

336

2015 yılı dünya doğal taş ithalatı pazar payı incelendiğinde
ise ilk sırada ABD görülmektedir. ABD, 2015 yılında doğal taş
ithalatında yüzde 24,1 artış sağlayarak 2 milyar 460 milyon
euro pazar payına sahip oldu. ABD’yi ithalatta 2 milyar 14
milyon euro ile Çin takip ederken, Çin’in de hemen ardından 690 milyon euro ithalatla üçüncü sırada Güney Kore
gelmektedir.
Doğal taş ithalatında 2013 ve 2014 yıllarında birinci sırada yer
alan Çin, bir önceki yıla göre ithalat rakamında yüzde 8,1 oranında düşüşle 2015 yılında yerini ABD’ye bırakmıştır
Dünya Doğaltaş İthalatı Pazar Payı
(ilk 5 ülke, 2015 (değer: milyon euro)
2013

2014

2015

%değ.2015/2014

ABD

1.886,3

1.983,1

2.460,5

24,1

Çin H.Cum.

2.137,9

2.192,3

2.014,2

-8,1

Güney Kore

524,9

569,6

690,5

21,2

Japonya

659,4

597,4

574,7

-3,8

Hindistan

308,4

311,7

455,2

46,0

Manisa

48

Karabük

8

Zonguldak

1

Diyarbakır

47

Kırklareli

8

Ardahan

0

Sivas

46

Bartın

7

Artvin

0

Elazığ

43

Gümüşhane

7

Batman

0

Ankara

37

Ağrı

6

Edirne

0

Uşak

35

Bayburt

6

Hakkari

0

Kastamonu

34

Erzincan

6

Iğdır

0

Kütahya

34

Bolu

5

Kars

0

Malatya

34

Ordu

5

Kilis

0

Adiyaman

31

Osmaniye

5

Muş

0

Aydin

29

Sakarya

5

Şırnak

0

Tokat

23

Van

5

Kaynak: MİGEM

Doğal taş ruhsatları Maden Kanunu’na göre II-B grubunda yer
almaktadır. 2017 sonuna ait MİGEM kayıtlarına doğal taş ruhsatlarının tüm ruhsat sayılarına oranı yüzde 27,5’dir. Mermer arama
ruhsatlarında ise bu oran 47,6’ya kadar çıkmaktadır.

Üretim

Ruhsat Durumu

Türkiye’de mermer üretimi 2011 yılında 17,7 milyon ton gerçekleşmiş iken 2012, 2013, 2014 yıllarında düşüş göstererek
15 milyon ton olmuştur. Üretim 2015 yılında 21,7 milyon tona
yükselmiş, 2016 yılında 19,9 milyon ton olarak gerçekleşmiştir
(27 Şubat 2018 itibariyle henüz 2017 üretim miktarları açıklanmamıştı.).

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına alındıktan sonra her
geçen gün hacmi ve yatırımcı sayısı artan doğal taş sektöründe MİGEM verilerine göre 4797 adet arama ve üretim ruhsatı
bulunmakla birlikte 2017 yılı sonu itibarıyla 2274 adet doğal

2015 yılı verilerine göre dünya doğal taş blok üretimi 150 milyon
tonu aşmış olup, bu üretimin yarısı Çin ve Hindistan’a aittir. Yıllık
17 milyon tona ulaşan doğal taş üretim miktarı, Türkiye’yi Çin

Doğal Taşın Türkiye Ekonomisine Katkısı

1 Mart 2018
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2011-2016 YILLARI DOĞAL TAŞ ÜRETİMLERİ

Sıra
No

Maden
Adı

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Birim

1

İgnimbirit

55.873

14.275

29.380

32.195

36.579

39.302

m3

2

Mermer

4.086.222

4.488.947

4.255.545

4.220.564

5.613.435

5.287.780

m3

3

Oniks

7.678

13.335

15.665

10.688

6.905

7.177

m3

4

Traverten

1.685.049

797.915

713.697

812.840

1.239.369

1.096.112

m3

Toplam

5.834.822

5.314.472

5.014.287

5.076.287

6.896.288

6.430.371

m3

m3 = 2,7 ton

15.754.019

14.349.074

13.538.575

13.705.974

18.619.978

17.362.002

ton
ton

1

Andezit

763.051

344.767

501.314

587.580

512.246

459.408

2

Bazalt

463.720

280.547

242.125

329.970

491.552

721.690

ton

3

Granit

245.911

566.650

183.535

189.364

157.463

314.059

ton

4

Dekoratif taş
+ Mozaik +
Kayrak vd.

198.754

289.057

529.708

1.142.357

1.920.333

1.022.022

ton

5

Serpantin

0

846

0

350

0

0

ton

6

Yapıtaşı

270.270

65.756

37.945

33.553

68.302

85.790

ton

7

Diyabaz

5.654

9.001

10.300

7.238

14.997

14.378

ton

8

0

0

1.081

1.431

975

1.774

ton

Toplam

Gabro

1.947.360

1.556.624

1.506.008

2.291.843

3.165.868

2.619.121

ton

Genel Toplam

17.701.379

15.905.698

15.044.583

15.997.817

21.785.846

19.981.123

ton

ve Hindistan’dan sonra İtalya ve İran’ın önünde dünyanın ilk üç
üreticisi arasına sokmaktadır.

İhracat
Doğal taş ihracatı, Türkiye’nin toplam maden ihracatı içinde
%32’lik bir yer tutmaktadır. Türkiye’nin 2017 yılı doğal taş ihracat
rakamlarını incelediğimizde bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artış
dikkat çekiyor. 2016 yılında 1 milyar 805 milyon dolar olan Türkiye
doğal taş ihracatı 2017 yılında 2 milyar 48 milyon doları bulmuş
durumda. 2016 yılında 871 milyon dolar gelir elde edilen blok
mermer ihracatından bu yıl yüzde 27,8 artışla 1 milyar 113 milyon

dolar gelir elde edildi. Bu da toplam doğal
taş ihracatının yarısına denk gelmektedir.
2017 yılı işlenmiş doğal taş ihracatında
tutar bazında 2016 yılına göre önemli bir
değişiklik olmazken 2017 yılındaki ihracat
artışında blok mermer satışının ön planda
olduğunu söyleyebiliriz.
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 seviyesinin üstüne çıkmıştır.
2018 yılı Ocak ayında doğal taş ihracatı,
kış şartları olmasına rağmen 151 milyon

dolar olarak kayıtlara geçerken 2017 yılı Ocak ayında doğal taş
ihracatı 128,6 milyon dolar olduğundan bu yıl artış kaydedildiği görülmektedir. Bu da 2018 yılı doğal taş ihracatının tarihi
rekor kırması adına sektöre bir heyecan katmış ve katmaya da
devam etmektedir.

TÜRKİYE GENELİ MADEN KAYDA İHRACATI ALINAN
2016 OCAK-ARALIK
1000 ton
MIKTAR

88

TUTAR
USD

2017 OCAK-ARALIK
1000 ton
MIKTAR

TUTAR
USD

Granit Blok

100.661

10.836.568

87.768

9.165.685

Mermer Traverten Blok

4.359.292

859.933.181

5.663.709

1.104.078.726

Kayağan Taşı

3.110

376.619

4.869

522.009

Blok Toplam

4.463.063

871.146.368

5.756.346

1.113.766.419

İşlenmiş Mermer

1.528.858

694.748.989

1.561.564

684.693.746

İşlenmiş Traverten

435.951

199.681.314

539.883

215.970.617

İşlenmiş Granit

15.025

5.508.865

13.720

5.683.621

İnşaata Elverişli Diğer İşlenmiş
Taşlar

26.117

14.681.631

30.013

16.404.665

Kayağan Taşı - İşlenmiş

2.067

3.578.799

2.329

2.662.126

Tabii Taşlardan Kaldırım Ve
Döşeme Taşları

21.089

5.824.952

20.048

4.455.218

Tabi Taşlardan Karo, Granül,
Parça Ve Tozları

24.675

10.346.341

12.573.834

4.456.051

İşlenmiş Doğaltaş

2.053.781

934.370.892

2.180.133

934.326.044

Doğaltaş Toplam

6.516.845

1.805.517.260

7.936.480

2.048.092.464
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2017 yılında ülkemizden en çok ihracat yapılan ülke bir önceki
yıla göre yüzde 29,6 artışla 945 milyon dolar ile Çin olurken, Çin’i
bir önceki yıla göre yüzde 2,1 artışla 294 milyon dolar ihracat
ile ABD takip etmektedir. En çok ihracat yapılan ülkeler olarak
ABD’yi sırasıyla Suudi Arabistan, Hindistan, Irak, İsrail, Birleşik
Arap Emirlikleri, Fransa, Avustralya ve Kanada takip etmektedir.
2017 yılında bu ilk on ülkeye yapılan toplam ihracat ise 1 milyar
633 milyon dolardır.
Doğal taşlarımız 2017 yılında 19,9 milyon ton olarak iç
piyasa için üretilmiş olup bu üretim artışı eğilimi ile 2023
yılında 28,3 milyon ton üretime ulaşılacağı tahmin edilmektedir.
1 Mart 2018

DAHA
Maden sektöründe Hardox Wearparts ile

YAKIN-AKILLI-HIZLI
Aşınma Parçalarına ulaşmak için

www.hardoxwearparts.com

Doğal taş ithalatı olarak ise ülkemiz 2017 yılında ağırlıklı olarak
Hindistan, İspanya ve Vietnam’dan olmak üzere 170 milyon dolar
civarında ve yine ağırlıklı olarak granit- sert taşları ithal etmiştir. Doğal taş ithalatının 2014 yılında 255 milyon dolar civarında olduğu
bilinmekte olup yıl yıl azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.

İhracatta Blok mu İşlenmiş mi?
Ülkemizde son yıllarda mermerin ocaktan blok halinde çıkarılmış haliyle ihraç edilmesi, ardından işlenen blokların yeniden
ülkemize satılmasıyla alakalı bazı iddialar ortaya atılmıştır. Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere özellikle son yıllarda ülkemiz
doğal taş ihracatının yaklaşık yarısı blok yarısı işlenmiş şekilde
gerçekleştirilmektedir.

4. Türkiye’ye ihraç ettiği işlenmiş mermer miktarı ise yıllık 2030 bin ton civarındadır ve ülkemiz sıralamada 53. alıcıdır.

Fiyatlar
Doğal taş ticaretindeki fiyat ortalamalarına baktığımızda her
ne kadar işlenmiş doğal taşların satışının çok normal olarak
daha yüksek fiyatlardan yapıldığı görülüyor olsa da yukarıda
aktarılan nedenlerle blok satışı göz ardı edilemiyor. Aşağıda
ortalama olarak verilen fiyatlarda görülebileceği üzere blok ile
işlenmiş doğaltaşların satış fiyatlarında önemli fiyat farkı bulunmaktadır. Dünya ortalamasında bu fark yaklaşık 5 iken Çin
özelinde 22 kat fark bulunmaktadır. Türkiye’deki blok ile işlenmiş doğal taş satış fiyatı farkı ise ortalama 2’dir.

10 Yıllık Doğaltaş İhracatı (Milyon $)

Ortalama Birim Fiyat 2016 Yılı $/Ton (Kaynak: Trade Map)

Sonuç
Mermer üreticisi firmalardan aldığımız görüşlere göre Çin gibi
ihracatımızın büyük bölümünü gerçekleştirdiğimiz ülkeler ülkemizden sadece blok almayı tercih etmekte, ürünü kendisi
işlemeyi tercih etmektedir. Özellikle blok alımı tercih eden ülkelere blok satışının kısıtlanması düşünüldüğünde bu ülkelerin
diğer blok satıcısı ülkelere kayacağı düşünülüyor.
Diğer taraftan ABD, Ortadoğu ülkeleri, İngiltere ve pek çok Avrupa ülkesi işlenmiş mermer alımını tercih etmekteler. Ancak
bu ülkelerdeki ekonomik krizler ve iç karışıklıklar nedeniyle
alımlarında yani ihracatımızda düşüş vardır. TÜMMER tarafından verilen bilgilere göre ihracattaki daralmadan dolayı kurulu
mermer işleme fabrikalarımızın %10’a yakın kısmı kapanmış,
çalışan işleme fabrikalarımızın kapasiteleri %40’lara düşmüştür. Bu yüzden blok ihracatının sektörün ayakta kalması için
önemli olduğu düşünülüyor.
Diğer taraftan özellikle Çin’e blok satış yapılıp işlenmiş mermer
olarak geri alınması konusundaki iddialara karşın da aşağıdaki
istatistiki bilgi oldukça açıklayıcı olmaktadır:
1. Çin’in dünya genelinden yıllık ortalama blok mermer ithalatı: 12 milyon ton (3,5-4 milyon tonu ülkemizden...)
2. Çin’in dünya genelinden yıllık ortalama işlenmiş mermer ithalatı: 40 bin ton (2,3 bin tonu ülkemizden...)
3. Çin yıllık ortalama 10 milyon ton işlenmiş mermeri başta
Kore, A.B.D. ve Almanya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç etmektedir.
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Mermer ve doğal taş sektörünün ulusal ekonomiye katkısı bakımından diğer pek çok sektörden üstün yönü ithalata olan
düşük bağımlılığıdır. Sektörde kullanılan ocak ve fabrika makinelerinin tamamı ülke içerisinde üretilmektedir. Mermer ve
doğal taşın ocaktan çıkarılmasından son ürün hale gelmesine kadar geçen safhalarda ithal ara ürün kullanımının yüzde
5 civarında olduğu hesaplanmaktadır. Mermer ve doğal taş
üretim ve ihracatımız düşünüldüğünde bu durumun önemi
ortaya çıkmaktadır.
Ülkemizde halihazırdaki işletme izinli ocaklar, ülke mermer
ve doğal taş rezervlerinin küçük bir bölümünü kullanmaktadırlar. Henüz işletmeye alınamamış, ruhsata bağlanmamış,
devreye alındığında belki de yüzyıllar boyu ürün verebilecek
kapasitede birçok mermer ve doğal taş oluşumları ülkemizde
mevcuttur.
Mermer ve doğal taş sektörü emek yoğun bir sektördür. 2017
yılı itibari ile yaklaşık olarak sektörde doğrudan 150.000 kişi
istihdam edilmektedir. Yan sanayisi ile birlikte bu rakamın
250.000 kişiye ulaştığı düşünülmektedir. Sektörün hedefinin
doğal taş sektöründe artan üretimle birlikte 2023 yılında yaklaşık 500.000 kişiye doğrudan yan sanayisi ile birlikte 800.000
kişiye istihdam sağlamak olarak biliniyor.
Mevcut doğal taş varlığımız, potansiyelimiz ve taşlarımıza olan
ilgi değerlendirildiğinde dünyada pazar lideri konumuna gelmememiz için hiçbir neden gözükmemektedir.
1 Mart 2018

DOSYA KONUSU: MERMER - DOĞAL TAŞLAR

Çin’in Türk Doğal Taş Sektörüne
Etkisi

Dünya doğal taş sektörünün en büyük ithalatçısı durumundaki Çin, dünyanın çeşitli ülkelerinden yılda ortalama 12 milyon
ton blok doğal taş, 40 bin ton işlenmiş doğal taş ithal etmektedir. Ülkenin ithal ettiği 12 milyon ton blok doğal taşın 3,54 milyon tonu ülkemizden gönderilmekte ve Türkiye doğal
taş konusunda Çin’e en çok ihracat gerçekleştiren ikinci ülke
konumundadır. TÜİK verilerine göre 2017 yılında ülkemizden
Çin’e gerçekleştirilen ihracatın değeri 945 milyon 781 dolardır.
Bu da neredeyse 2017 yılı boyunca gerçekleştirdiğimiz toplam
doğal taş ihracat rakamının yarısına tekabül etmektedir.

Yine 2016 yılında Çin’den bin 748 ton blok doğal taş alınırken
bu miktarın; bin 230 tonu sert taş tabir edilen granitik kayaçlardır ve değeri 697.000 dolardır. 518 tonu ise mermer tabir
edilen, sedimanter/metamorfik kayaçlardır ve değeri 212.000
dolardır.

Çin’in ithal ettiği 40 bin ton işlenmiş mermerin 2 bin 300 tonu
da ülkemizden gönderilmektedir ve bu rakamla Çin’in işlenmiş
doğal taş ithal ettiği ülkeler arasında Türkiye 5. sıradadır. Çin,
yıllık ortalama 10 milyon ton işlenmiş mermeri başta Güney
Kore, ABD ve Almanya olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerine
ihraç etmektedir.

Türkiye, son beş yıl ortalamasında 2 bin 300 tonu Çin’e olmak
üzere 2 milyon ton işlenmiş doğal taş, 4 milyon tonu Çin’e olmak üzere 5,2 milyon ton blok doğal taş ihraç etmiştir. Dünyada blok doğal taşın en büyük alıcısı Çin’dir. Ülkeye en çok blok
gönderen ülke Hindistan, değerde 2. sıradadır. Ülkeye ikinci
sırada blok gönderen Türkiye ise değerde 1. sıradadır. Bu da
bizim doğal taşımızın değerinin maddi olarak karşılığını göstermektedir.

Son zamanlarda sıklıkla dile getirilen Çin’e ihraç ettiğimiz blok
mermerlerin işlenmiş olarak çok yüksek bedellerle geri satın
alındığı iddialarının, rakamlar incelendiğinde gerçeği yansıtmadığı açıkça görülmektedir.
Çin’in Türkiye’ye ihraç ettiği işlenmiş mermer miktarı yıllık 2030 bin ton civarındadır ve ülkemiz Çin’den doğal taş ithalatı
konusunda tüm dünya ülkeleri arasında 53. sıradadır.
Konuyu yakında incelemek adına; gerçekleştirilen ithalat
miktarları ve değerleri irdelendiğinde: 2016 yılında Türkiye
Çin’den 21 bin ton işlenmiş doğal taş alırken, bu miktarın; 6
bin 800 tonu sert taş olarak tabir edilen granitik kayaçlardır ve
değeri 5.614.000 dolardır. 9 bin 800 tonu mermer olarak tabir
edilen sedimanter/metamorfik kayaçlardır ve değeri 7.222.000
dolardır. 4 bin tonu ise inşaata elverişli diğer taşlardan oluşmaktadır ve değeri 3.742.000 dolar olarak hesaplanmaktadır.
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Görüldüğü üzere 2016 yılında Çin’den ithal edilen blok ve işlenmiş doğal taşların maddi karşılığı toplamda 17,5 milyon dolardır. Bu da yapılan ihracatın yanında oldukça küçük bir rakam
olarak kalmaktadır.

Çin dışında ihracat gerçekleştirilen ABD, İngiltere, Avrupa
ülkeleri gibi sadece işlenmiş doğal taş satıldığı ülkelerdeki
ekonomik krizler, Orta doğuda yaşanan savaş ve karışıklıklar,
son yıllarda ülkemizin doğal taş ihracatında düşüşlere sebep
olmuştur. Bu süreçte ülkemizde faaliyet gösteren doğal taş işleme fabrikalarının yüzde 10’a yakın kısmı kapanırken, çalışan
fabrikaların kapasitelerinde yüzde 40 oranında düşüş yaşanmıştır. Yaşanan zorlu süreçlere rağmen blok ihracatı sektörün
ayakta kalmasını sağlayan en önemli unsur olarak ön plana
çıkmıştır.
Tüm yaşanan olumsuzluklara karşın Türk doğal taşı her geçen
yıl tüm dünyada ve özellikle Çin’de bir marka haline gelmeyi
de başarmıştır. Bunda Türk doğal taş sektörünün yaptığı çalışmalar inkâr edilemez boyuttadır. Çinliler, renk ve çeşitlilik açı1 Mart 2018

Çin Halk Cumhuriyeti Blok Mermer İthalatı Değerde İlk 10 Ülke

sından zengin olan Türk doğal taşına büyük ilgi duyarken bu
süreçte Türkiye’den ihraç edilen doğal taş ürünlerinin yüzde
95’i Çin’in iç piyasasında tüketilmiştir.
Çin inşaat sektöründe 1996 yılından itibaren hızlı bir büyüme
gerçekleşirken bunun bir etkisi olarak da ülkedeki yapı malzemeleri sektörü en büyük sanayilerden biri haline gelmiştir.
Ülkedeki artan nüfusa paralel yeni konut talebinin yanında ev
boyutlarındaki geçmiş dönemlere göre büyümeler yapı malzemeleri talebindeki artışı hızlandırdı. Çin, 2011 - 2015 yılları
arasında 36 milyon adet yeni konut inşa etmeyi hedeflerken
bu hedef doğrultusunda her yıl 2 milyar m2 yeni bina inşa etmiştir. Ülkedeki doğal taş tüketimindeki yaklaşık yüzde 95’lik
pay inşaat sektörüne ait olurken konutlar inşaat sektöründe
mermer tüketiminin en fazla gerçekleştiği kısım olarak ön plana çıkmaktadır.
Hali hazırda Çin’deki kentleşme ve inşaat çalışmaları her geçen gün artarak devam etmektedir. Ülkede nüfusu 1 milyonun
üzerinde 100 şehir bulunurken bu şehirlerde 530 milyon kişi
hayatını sürdürmektedir. Yapılan tahminlere göre Çin’de 2030
yılında 1 milyar insanın şehirlerde oturması beklenmektedir.
Bu da gelecek yıllarda dünyanın en büyük ikinci ekonomisi
olan Çin’in yapı sektöründe yeni yatırımlara devam edecek olmasına işaret ederken, her geçen yıl artan zenginliğiyle birlikte
Türk doğal taşını da kullanmayı sürdürmesi beklenmektedir.
Çin Halk Cumhuriyeti Blok Mermer İthalatı Miktarda İlk 10 Ülke

2012
İthalat
1000 USD

2013
İthalat
1000 USD

2014
İthalat
1000 USD

2015
İthalat
1000 USD

2016
İthalat
1000 USD

Türkiye

758.967

895.148

858.331

644.165

678.553

Hindistan

462.243

482.235

755.748

645.280

564.475

Brezilya

211.798

256.117

220.625

141.507

168.693

Mısır

228.210

231.666

195.704

126.757

109.719

İtalya

136.730

157.700

152.632

115.608

107.242

İran İslam
Cumhuriyeti

111.435

98.618

68.169

73.871

97.176

Portekiz

98.880

92.878

84.992

67.769

58.901

İspanya

163.571

142.574

120.212

81.040

49.655

Pakistan

65.202

96.027

73.227

54.291

40.500

Norveç

50.557

49.188

52.142

46.854

29.793

Diğer

321.793

397.371

379.984

267.332

207.798

Dünya Toplamı

2.609.386

2.899.522

2.961.766

2.264.474

2.112.505

Kaynak: Ege Maden İhracatçıları Birliği

Çin Halk Cumhuriyeti İşlenmiş Mermer İthalatı Miktarda İlk 10 Ülke
Ülkeler

2012
İthalat
Ton

2013
İthalat
Ton

2014
İthalat
Ton

2015
İthalat
Ton

2016
İthalat
Ton

İtalya

9.840

11.445

12.505

9.698

9.496

Yunanistan

1.600

3.711

4.238

3.184

6.812

Brezilya

948

1.595

3.563

3.622

4.501

İspanya

12.039

13.706

5.724

3.637

3.791

Türkiye

1.422

1.078

1.448

982

2.324

Mısır

268

3.202

1.809

163

2.011

Birmanya

1.687

1.457

2.017

1.946

1.602

Tayvan

2.423

1.307

1.104

2.545

1.155

Portekiz

509

631

726

1.866

987

Hindistan

617

1.646

1.547

2.394

964

Diğer

8.672

10.660

8.569

7.191

6.398

Dünya Toplamı

40.025

50.438

43.250

37.228

40.041

Kaynak: Ege Maden İhracatçıları Birliği

Ülkeler

2012
İthalat
Ton

2013
İthalat
Ton

2014
İthalat
Ton

2015
İthalat
Ton

2016
İthalat
Ton

Hindistan

2.683.545

2.896.500

4.735.569

3.972.946

3.572.670

Türkiye

3.563.753

4.259.620

4.028.357

3.237.402

3.411.380

Mısır

1.865.479

1.850.752

1.474.430

934.669

847.575

Çin Halk Cumhuriyeti Blok Mermer İthalatı Değerde İlk 10 Ülke
Ülkeler

2012
İthalat
1000 USD

2013
İthalat
1000 USD

2014
İthalat
1000 USD

2015
İthalat
1000 USD

2016
İthalat
1000 USD

İtalya

9.332

10.682

13.813

9.029

9.109

Brezilya

855

1.727

3.639

2.777

4.021

Yunanistan

1.368

2.514

2.281

1.132

2.163

İsrail

1.135

857

934

2.121

1.920

Brezilya

823.695

1.000.518

910.535

584.859

791.408

İran İslam
Cumhuriyeti

578.396

536.809

357.784

399.711

538.232

Portekiz

557.097

539.862

510.240

472.777

450.377

İspanya

5.362

7.109

3.124

1.808

1.856

İtalya

484.954

566.427

516.471

469.376

425.522

Portekiz

267

391

436

522

1.256

İspanya

771.768

620.409

513.149

406.260

273.101

Tayvan

1.645

791

993

2.055

1.092

A.B.D

939

908

669

1.587

1.025

Türkiye

755

528

1.082

760

865

Birmanya

689

599

922

795

621

Pakistan

363.123

503.080

387.062

313.351

271.519

Yunanistan

199.585

204.568

198.677

216.003

166.970

Diğer

1.490.429

1.621.610

1.480.012

1.244.356

1.026.427

Dünya
Toplamı

13.381.824

14.600.155

15.112.286

12.251.710

11.775.181

Kaynak: Ege Maden İhracatçıları Birliği
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Ülkeler

www.madencilik-turkiye.com

Diğer

8.797

9.882

8.479

6.289

5.990

Dünya Toplamı

31.144

35.988

36.372

28.875

29.918

Kaynak: Ege Maden İhracatçıları Birliği
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DOSYA KONUSU: MERMER - DOĞAL TAŞLAR

Mermer ve Doğal Taş Sektörünün
Önemli Dernek ve Birlikleri

Dünyanın çeşitlilik ve rezerv bakımından en zengin doğal
taş kaynaklarına sahip olan ülkemizde, doğal taş üretiminin
ekonomiye katkısı da her geçen yıl artarak sürüyor. Bu artışta
doğal taş üretimi sağlayan şirketlerin dünya ile uyumu, uluslararası pazarda tanınırlığı ve uzun yıllardır süre gelen tecrübelerinin de büyük önemi söz konusu. Elde edilen başarılarda
birlikte hareket etmenin önemini de benimsemiş olan Türk
doğal taş sektörü, bu birlikteliğini yerelden başlayıp kurduğu
dernek ve birliklerle, TÜMMER adıyla tek çatı altında toplamış
durumdadır.
Biz de Madencilik Türkiye dergisi olarak TÜMMER’i oluşturan
mermer ve doğal taş sektörünün en önemli markalarını bir
araya getiren dernek/birliklerin başkanlarının sektör üzerine
görüşlerine yer verdik.

AFİSMERDER / Afyonkarahisar İscehisar
Mermerciler Derneği
Derneğimiz, kuruluş tüzüğü
9 Nisan 1988 tarihinde yayınlanarak Afyon İscehisar Mermerciler Derneği olarak tüzel
kişilik kazanmış Türkiye’nin
üçüncü mermerciler derneğidir.

Dernek Başkanı: Metin MERCAN
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Afyonkarahisar İscehisar Mermerciler Derneği ülkemiz genelinde sektörümüzle ilgili
sorunların görüşülüp tartışıldığı, çözüm yollarının araştırıldığı resmi kurum ve kuruluşlar TÜMMER, Ege ve İstanbul

www.madencilik-turkiye.com

Maden İhracatçıları Birlikleri, üniversiteler diğer mermerciler
dernekleri ve odaları ile sürekli irtibat halindedir. Derneğimiz
zamanla diğer illerde düzenlenen toplantı, panel ve seminerlere katılmakta, düzenlenen fuarlar ziyaret edilmekte, ilimizde
ve ilçemizde düzenlenen toplantı, panel, seminer, festival gibi
etkinliklerde gerekli ilgiyi göstermekte ve misafirlerimize ev sahipliği yapmakta, sektör sorunlarını resmi makamlara iletmekte
ve çözüm yolları için gerekli hassasiyeti göstermektedir.
İSCEHİSAR

EMİRDAĞ

ŞUHUT

DİNAR

DAZKIRI

Afyon Beyaz

Light Traverten

Noche Traverten

Bej çeşitleri

Traverten

Afyon Şeker

Gümüş Traverten

Krem Bej

Afyon Bal

Dark Emperador

Gümüş Bej

Afyon Sarı

Siyah Mermer

Andezit

Afyon Menekşe
Afyon Kaplanpostu
Afyon Gri
Bazalt
Andezit

Bölgemizde üretilen ve mermer/doğal taşlar

İscehisar’da ki mermer ocaklarımızdan çıkan artıklar bölgede
faaliyet gösteren agrega ve beton tesislerinde ayrıca ilçemizde
bulunan mikronize kalsit tesisinde ve mozaik işletmelerinde
değerlendirilmektedir.
Fabrikalarımızdan çıkan artıklar ise kırma taş mozaik ve mermer patlatma yapılarak kaplama süsleme sanatında kullanılmaktadır.
İlçemiz işletmecilerinin çevre illerde de mermer sahaları vardır, bu sahalardan üretilen mermer ve doğal taşlar bol çeşitlilik içerir ve ilçemizin mermerin başkenti olmasında büyük rol
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alır. Kütahya: Menekşe, beyaz, sarı, gri, kaplan postu mermer
çeşitleri ayrıca kırmızı traverten, light traverten; Uşak: Uşak
beyazı, uşak gri, uşak sarı, uşak yeşil ve sarı traverten çeşitleri; İzmir: Krem bej ve antik bej; Manisa: Yeşil traverten, beyaz
ve gri mermer, rozalya bej, krem bej ve oniks; Balıkesir: Kumru
tüyü, gülkurusu, oniks, beyaz gri mermer ve Marmara adasından dolomit; Bursa: Beyaz ve gri mermer, traverten, krem bej,
emperador bej ve oniks; Bilecik: Rozalya, krem, antik bej, emperador; Eskişehir: Krem bej, rozalya bej, light traverten, antik
traverten, süren beyaz mermer, dolomit; Konya: Siyah mermer,
noche, light traverten, krem, emperador bej; Karaman: Light
sarı, noche traverten, krem ve antik bej; Muğla: Beyaz, gri, sarı
ve leylak mermer, ege kahve mermer; Aydın: Beyaz mermer;
Denizli: Light, sarı, noche traverten ve oniks, beyaz mermer;
Burdur: Krem bej, rozalya, bej antik, bej light ve noche traverten; Isparta: Ottoman, krem bej; Antalya: Krem bej, yeşil bej, rozalya bej, limra çeşitleri; Mersin: Krem bej, antik bej, light dark
emperador, light traverten; Kastamonu: Krem ve yeşil bej bölgemiz işletmecileri tarafından da üretilen doğal taş çeşitleridir.

BİLMERDER / Bilecik Mermer ve Granit
Sanayicileri Derneği

İlimiz doğal taş sanayisinde halen; 47 fabrika işletmesi ve 41
ocak işletmesi faaliyet göstermektedir. Mermer/doğal taş üretimi dışında iki firmamız ise mermer makinaları üreticileridir.

Bölgemiz Doğal Taş Çeşitleri:
1. Crema Nouva
2. Sofita
3. Sunset
4. Lotus Krem
5. Bej
6. Rozalya
7. Söğüt Bej
8. Oniks
Mermer/doğal taş üretiminden kaynaklanan mermer artıklarımız için de Bilecik Valisi Sn. Tahir BÜYÜKAKIN’ın katkılarıyla
BEBKA ve TÜBİTAK tarafından fizibilitesi hazırlanan ‘Mermer
Artıklarından Katma Değeri Yüksek Kimyasal Madde Üretimi
ve Artıklarının Nasıl Değerlendirileceği’ üzerinde derneğimizce çalışmalar yapılmaktadır.

2018 Yılı Beklentileri

Derneğimiz 26.11.1999 tarihinde 17 firma temsilcilerinin
katkılarıyla kurulmuştur. Bilecik ilimiz çevresinde kurulu
bulunan mermer sanayicilerimiz tarafından üretilen,
muhtelif tonlardaki “bilecik
mermerleri” dünyanın seksen
ülkesine ihraç edilmektedir.
Türkiye mermer ihracatının
yüzde 15’lere varan kısmını
Bilecik mermer sanayicileri
yapmaktadır.

2017 yılında olduğu gibi 2018 yılında da Çin’e ihracatın devam
etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’nin petrolü mermerdir ve bunu değerlendirmek gerekiyor.

Bilecik mermerleri, bugün dünyadaki en lüks yapılarda, büyük
ölçekli projelerde ve binalarda, değişen geniş bir yelpazede kullanılan ve öncelikli tercih edilen bir mermer olmuştur. Bu bakımdan Bilecik çevresinde mermer sanayi hızlı bir gelişme içerisindedir. Bilecik mermer rezervlerinin fazla olması yüzlerce mermer
sanayicisine asırlar boyu yetecek çalışma imkânı sunmaktadır.

Derneğimiz 2003 yılında
“Doğu Mermerciler Derneği”
adıyla kuruldu. Bölgede doğal
taş sektöründe faaliyet yürüten gerçek ve tüzel kişileri bir
çatı altında toplayan derneğimiz, sonraki süreçte yaptığı
tüzük ve isim değişikliği ile
madencileri de üye kapsamına alarak adını “Diyarbakır
Mermerciler ve Madenciler
Derneği” olarak değiştirdi.

Dernek Başkanı: Turgut ÖZEN

Dünya ve Türkiye’deki mermer ve granit sektöründe saygın bir
yere sahip olan Bilecik ve çevresindeki sektörümüz kuruluşlarını bir araya getirmek, aralarındaki iletişimi sağlamak, onları
gelişen teknoloji, girişimci ruh ve insan kaynakları konusunda
bilgilendirmektedir. Derneğimiz Bilecik bölgesindeki doğal
taş ve maden tesislerinin çoğalmasıyla oluşan sorunları tek elden toplayarak doğal taş ve maden sektörümüzün sesi olmak,
onların hak ve menfaatleri ile kamu ve çevremizin taleplerini
karşılamak, sorunları çözüme ulaştırmak, çevreye duyarlı ve
sürdürülebilir doğal taş ve madencilik faaliyetleri yürütmek
üzere meslektaşlarımızla bir araya gelerek kurduğumuz bir sivil toplum örgütüdür.
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Sonuç olarak, Misak-ı milli hudutları içinde üretimi yapılan doğal taş zenginliklerinin tanıtımını yapmak, verimliliği ve üretimi arttırmak, halkımıza ve çevremize zarar vermeyecek şekilde
çalışmaların sürdürülmesini sağlamak için gerekli eğitimleri
vermek, yurtdışındaki yeni teknolojileri takip etmek bunları
sektörümüze kazandırmak için birliklerimiz ve derneklerimizin
uyum içerisinde çalışması hedefimizdir.

DMD / Diyarbakır Mermerciler ve Madenciler
Derneği

Dernek Başkanı: Selahattin CENGİZ

Aktif üye sayımız 31’dir, 25 civarı fabrika ve 25 civarı ocak bulunmaktadır.
Bölgemizde çermik bej, hani bej, hazro pembe, kulp siyah,
kulp gri, vişne, emprador, Diyarbakır bazalt taşları üretilmektedir.

www.madencilik-turkiye.com
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2017 yılı Türkiye doğal taş ihracat rakamları yüzde 13,42 artarak
2 milyar dolar seviyesini geçmiştir. 2017 yılında Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığımızın ülke madencilik stratejisini yeniden yapılandırarak birçok alanda getirilen düzenlemeler; 2012 yılında
yayınlanan Başbakanlık Genelgesinin sektörde yaratmış olduğu
etkileri değiştirerek doğal taş ihracatının bu seviyelere ulaşmasına katkı sağlamıştır. Her ne kadar yapılan bu düzenlemeler
olumlu sonuçlar vermiş olsa da 2023 ihracat hedeflerine ulaşabilmek için sektörümüzde çevreye olan duyarlılığı yitirmeden;
izinler, teşvikler, kamu kurumlarının değerlendirmelerinden kaynaklı gecikmeler gibi daha birçok alanda yapılacak düzenlemeler
ile hedeflerimize ulaşmamız çok daha kolay olacaktır.
2017 yılı bölgemiz blok satışlarında önceki yıllara nazaran kısmi,
işlenmiş doğal taş ihracatında ise büyük bir düşüş yaşanmıştır.
Birçok fabrika ihracata yönelik yatırımlarını askıya almış, daha
çok yurt içi satışlarına yönelmiştir. Bu durum fiyat rekabetçiliğini
arttırmıştır. Ayrıca bölgemizde üretilen ebatlı doğal taş ürünlerini tercih eden yurt dışı pazarlarında yaşanan siyasi ve ekonomik
istikrarsızlık ve bölgemizde yaşanan güvenlik sıkıntıları da bölgemizin ebatlı doğal taş ihracatının azalmasında neden olmuştur.
Bölgemizde kalifiye eleman bulma her yıl olduğu gibi 2017 yılında da sorun olarak karşımıza çıkmıştır. Bu noktada özel sektör ve üniversiteler arasında iletişimi arttırmak amaçlı bölgesel
paneller ve sempozyumlar teşvik edilmeli ve desteklenmelidir.
Ruhsatlandırma; çevre, orman, mera izni gibi yasal izin başvurularının bakanlılar ve başbakanlıkta değerlendirilmesi yerine;
MİGEM bölge birimleri oluşturmalı, izinler ise bu gibi yerel kurumlar eliyle verilebilmeli.
Bölgesel kalkınma ajanslarının madenciliğe ilgisi daha fazla olmalı.
Özel olarak; sektörümüzün bazı çevrelerde oluşmuş olumsuz
imajını yıkmak ve örnek teşkil etmek amacıyla rehabilite edilmiş ocaklarımızın görüntülerini resmi televizyon kanallarında
yayınlanması olumlu olacaktır.

EMMAD / Elazığ Mermerciler ve Madenciler
Derneği

Dernek Başkanı: Ali SEYRAN
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İlimizde faaliyet gösteren
mermerciler ve madencilerin
bir araya gelmesi, birlik oluşturulması, sektörün tanıtılması, sorunlara birlikte çözüm
bulmak güç birliği yapmak
üzere kurulmuş olan derneğimiz, ulusal ve uluslararası
ihtisas fuarlarında ilimiz ve
bölgemizde üretilen ürünlerin tanıtılması, yeni pazarların
bulunması ve ikili ticaretlerin
geliştirilmesi amacıyla faaliyetlerine devam etmektedir.

www.madencilik-turkiye.com

Kurucu üyelerimizle beraber 26 üyemiz vardır. İlimiz 1900’ün
hemen ilk yıllarından itibaren bakır ve krom üretimi ile başlayan madencilik serüvenine 1980’li yıllarda mermer üretimini
de eklemiştir. Dünyadaki gelişmelere paralel olarak ülkemiz ve
ilimiz madenciliği ve mermerciliği de gelişerek, ülkemizin ilk ihraç edilen mermerlerinden olan Elazığ vişne (Rosso Levanto-Elazığ Cherry) gibi isimler adı altında ihraç edilmiştir. İlimizdeki
maden ve mermer potansiyeli; ülkemizin ve ilimizin tanıtılmasına olumlu katkılar yapmıştır. Üyelerimiz, ürün çeşitliliğini ve
üretimlerini artırarak çalışmalarına devam etmektedirler.

Bölgemizdeki Doğal Taşlar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elazığ Vişne-Rosso Levanto-Elazığ Cherry (Elazığ)
Petrol Yeşili-Verde Antico-Petrolıum Green (Elazığ)
Sunta-Ameretto-Moca-Moca Grey(Elazığ)
Sarı Traverten (Elazığ)
Traverten (Elazığ)
Baskil Bej (Elazığ)
Siyah İnci-Black Pearl (Diyarbakır-Çüngüş)
Oniks-Whıte Onyx (Elazığ)
Best Cream-Akçadağ Bej (Malatya)
Empredor-Cristal Emprador-Cafee Maron (Adıyaman)

Bölgesel Madencilik Sorunları Çözüm Önerileri
Ülkemizin çoğu yerinde olduğu gibi ilimiz ve bölgemizde de
madenciler, kanunlar ve yönetmeliklerden çok bu kanun ve
yönetmeliklerin uygulanması esnasında sıkıntılar yaşanmaktadır. İllerde görevli kamu çalışanlarının, dönem dönem Bakanlık
nezdinde düzenlenecek mevzuat eğitimlerine katılmaları il bazındaki farklı uygulamaları ortadan kaldırabileceği gibi işlemlerin hızlanmasını da sağlayacaktır.
Bir madenin veya mermer rezervinin bulunması çok emek isteyen bir iştir. Madenlerin aranması esnasında ise güvenlik
sorunuyla karşılaşılabilmektedir. Kolluk kuvvetlerimize de sektörümüz kanun ve yönetmelikleriyle ilgili seminerler verilerek
bilgilendirilmesi arama çalışmalarımızı kolaylaştıracaktır.

2017 Yılı Değerlendirilmesi
2017 yılı üyelerimiz için üretimlerini artırdıkları yıl olmuştur.
Yarı mamul üretimler (Bakır-Krom-Demir) şeklinde üretip satışı
yapan madencilerimiz 2017 yılını başarılı olarak geçirmişlerdir.
Teknolojik gelişmelere ayak uydurmaları zenginleştirme tesisi
yatırımlarını yapmaları sonucunda kazanç elde etmişlerdir.
Mermercilerimiz ise yarı mamul (blok) ve işlenmiş ürünlerin
(plaka-ebatlı vs.) satışını yapmışlardır. Son yıllarda bölgemizdeki ve ilimizdeki mermer çeşitlerimize talep artmıştır.

Mermer Artıkları
Ocaklarda üretim esansında blok vermeyen renk karışıklığı vs. olan
kısımlar bloktan ayrılmakta ve uygun alanlara stoklanmaktadır. Bu
kısımlar kırma eleme tesislerine verilebilir, yol yapımı vs. de kullanılabilir. Bir kısım artıkların ise daha sonraki rehabilitasyon çalışmalarında kullanılmak üzere uygun alanda stoklanması gerekir.
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Fabrikalardaki, kesimlerden elde edilen çamur çimento fabrikalarına verilebilmekte veya dolgu malzemesi olarak kullanılabilmektedir. Üyelerimiz zaman zaman bu şekilde artıkları
değerlendirmektedirler.
2000 yılından bu yana fabrikalardan gelen artıklar EOSB de belirlenen bir alanda depolanmaktadır.

İzmir Mermerciler Derneği
Mermer sektörünün ilk sivil
toplum örgütü olan “İzmir
Mermerciler Derneği”, 21 Eylül 1986 yılında kurulmuştur.
Derneğin başkanlık görevini,
2012 yılında yapılan genel seçimlerde devralan Nuri Kuntel
sürdürmektedir. Yönetim kurulunda; genç meslektaşlarımızın
dinamizminden güç almak ve
onların sivil toplum kuruluşlarına olan ilgisini arttırmak amaDernek Başkanı: Nuri KUNTEL
cıyla daha gençleştirilmiş bir
kadroya yer verilmiştir.
Kendi mülkü olan yönetim binasından üyelerine hizmet etmeye devam etmektedir.
Kurulmuş olduğu günden bu yana İZFAŞ MARBLE FUARI Danışma Kurulunda aktif olarak görev alan derneğimiz, TÜMMER
kurucu üyesi konumundadır.

İzmir İlinin Doğal Taşları
İzmir ili, Batı Anadolu’da bulunan ve jeolojik olarak yaşları, tektonik özellikler ve kayaçları farklı olan üç ayrı kuşak üzerinde
bulunmaktadır. Bu kuşaklar; en batıda genellikle yaşlı karbonat kayaçlardan oluşan ve genç volkanik kayaçlar ile örtülen
Karaburun kuşağı, Güneyde yaşlı metamorfik kayaçlardan oluşan Menderes masifi ve Kuzeyde kumtaşı-şeyl matriksi içinde
mega blok yapılı değişik yaş ve litolojideki kayaçlardan oluşan
ve yine genç volkanikler (senozoik) ile örtülen İzmir-Ankara
zonu olarak tanımlanabilir. Bu zonlarda kayaçlar farklı olduklarından üretilen doğal taşlar de farklılıklar gösterir.
İzmir ilinin temel kayaçlarını oluşturan bu kuşaklar, daha sonra
neojen yaşlı tortul ve magmatik kayalarla örtülmüşler ve günümüzdeki İzmir jeolojisi ortaya çıkmıştır.

Menderes Masifi Doğal Taşları
Menderes masifinde metamorfik kayaçlar bulunmaktadır. Bu
kayalar İzmir ilinin güneyinde ve batısında yayılım gösterirler. Buralarda dolomitik mermer, kristalin mermer, kuvarsit ve
kayrak taş üretimleri yapılmaktadır. Bunlar içinde mermerler
önemli bir yer tutar ve Torbalı, Selçuk ve Tire yörelerinde mermer üretiminde kullanılır. Belevi siyah, golden spider, buz mavisi (Efes mavisi) ve soltowhite bu bölgede üretilen mermerlerdir.
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Karaburun Kuşağı Doğal Taşları
İzmir ilinin batısında yer alan Karaburun yarımadası, jeolojik
özellikleri nedeniyle araştırmacılar tarafından, Batı Anadolu’da
farklı bir kuşak olarak kabul edilmiştir. Yarımadanın büyük bir
kısmı mesozoik yaşlı kireçtaşlarıyla kaplıdır. Bu kireçtaşlarında
antik çağlarda açılmış ve işletilmiş antik mermer ocaklarına da
sık olarak rastlanır. Karaburun kuşağında günümüzde işletilen
8 adet mermer ocağı bulunmaktadır. Bu ocaklardan üretilen
mermerler, çeşme bej, yöntaş bej, akbej, antik bej, İzmir gülü
ve Ege vişne isimleri ile mermer piyasasına sunulurlar. Bunlardan Ege vişne breşik çakıltaşı, diğerleri ise kireçtaşıdır. Ayrıca
volkanik kayaç olan Alaçatı taşı, son yıllarda taş yapılarda kullanılan önemli dekoratif bir taş olmuştur.

İzmir-Ankara Zonu Doğal Taşları
İzmir ilinin batısından başlayıp kuzeyine doğru devam eden
İzmir - Ankara zonu, fliş adı verilen kumtaşı - kiltaşı (şeyl) ardalanması ve yer yer serpantinitleri de içeren kırıntılı kayalardan
oluşan bir matriks içinde değişik yaşlı blok tipi kayaçlar içerir.
Bu zon da değişik kireçtaşı bloklarında ve serpantinitlerde doğal taş üretimi yapılmaktadır. Ahmetbeyli köyü civarında bir
emperador türü olan splender ve ayrıca claros gri adı verilen
mermerler üretilmektedir. Önceki yıllarda bu bölgede biraz
silisifiye kireçtaşı olan fantazya ve füme renkli kireçtaşı olan
İzmir (Ege) füme mermerleri üretilmiş olup bu ocaklar kapanmıştır. Bu yörede üretilen teos ateşi, teos yeşili ve silver river
isimli mermerler de önemli doğal taşlardandır.

Örtü Kayaçlarındaki Doğal Taşlar
İzmir il sınırları içinde kalan neojen yaşlı genç volkanik kayaçlardan bazaltlar Aliağa’da dekoratif taş ve mıcır üretiminde,
andezitler ise Menemen/Buruncuk’da yund rose adlı mermer
üretiminde de kullanılmaktadır. Bu tür üretimler antik çağlardan bu yana devam etmektedir. Yine Bergama/Kozak yaylasında gözlenen granit içinde de hem dekoratif taş üretimi hem de
mermer üretimi yapan ocaklar mevcuttur.

Bölgesel Sorunlar ve Çözüm Önerileri
Bölgemizde gittikçe artan bir biçimde hissedilen sıkıntılardan
en büyüğü çevresel problemlerdir. Ülkemizde son yıllarda hızla artan bu baskı, yöremizde de hissedilmeye başlamış ve etkin
hale gelmiştir. İzmir ve çevresinde gerek doğal taş ocakları gerekse doğal taş işleyen fabrikalar mevcuttur. Son zamanlar1 Mart 2018

da bu işletmelerdeki artıklar çevrecilerin dikkatini çekmekte ve
bu konu giderek içinden çıkılmaz bir hale dönüşmektedir. Gerek yerel yönetimler gerekse izlenen ulusal politikalar nedeni
ile neredeyse bu artıkların depolanabileceği depo alanları ile
ilgili durumlar çözümsüz hale gelmiştir. Bu nedenle bahsedilen artıkların endüstrinin diğer alanlarında kullanılabilirliği ile
ilgili hızlı çözüm önerileri geliştirilmeli ve projelendirilmelidir.
Mermer üretimi sonucundaki artıkların yeniden kullanılması,
değerlendirilmesi ve geri dönüşüm stratejileri uygulanması
konusunda, paydaşlarımızla iş birliği içerisinde görüşmelerimiz devam etmektir.
Fabrikacılarımız için organize sanayi bölgesinin ve kobilerimiz
için ise sanayi sitesinin yapılmasıyla sorunlarımıza çözüm yolunun açılacağını düşünmekteyiz.
Bir diğer sorunumuz ise sadece mermer sektöründe değil tüm
diğer sektörlerde olduğu gibi ara elman sorunudur. Bu sorunun çözüm yollarının başında mesleki okullarımızda mermercilik bölümlerinin çoğaltılması ve teşvik edilmesi gelmektedir.

2017 Yılı Değerlendirmesi
Marble 2017 Fuarı sektör açısından son derece başarılı geçmişti. 23 yıllık süreçte dünyanın iki büyük fuarından biri haline
gelen İzmir Marble Fuarı’nın gelecek yıllarda da aynı ivmeyle
yoluna devam edeceğine inanıyoruz.
2017 yılında madencilik sektöründe yüzde 25’lik bir büyüme
meydana geldi. Ekonomi Bakanlığı’nın kredileri sektöre ciddi
anlamda bir hareketlilik getirdi.
İhracatta doğal taşımız Türkiye’nin katma değerli ihraç ürünleri içinde ilk sıralarda yer almıştır. 2016 yılına göre yüzde 13,43
oranında artarak ülkemize 7,9 milyon ton karşılığı 2 milyar 48
milyon dolar döviz kazandırmıştır. 2017 yılı içerisinde ilk 11
aylık dönemde yaklaşık 160 ülkeye işlenmiş mermer ihracatı
yapılmıştır. Dünyadaki ve ülkemizdeki ekonomik gelişmelerde ekstrem durumların yaşanmaması halinde ihracatın beş yıl
içerisinde 3,7- 4 milyar dolar düzeyine ulaşacağı tahmin edilmektedir.

olarak çalışmalarımıza devam
ediyoruz. Marmara Adası’nda
Marmara mermeri ve dolomit
madeni çıkmaktadır. Marmara mermerleri Marmara gri,
Marmara homojen, Marmara
ekvator olarak çeşitlenmektedir. Bizler kara bağlantısını
deniz yolu ile sağlayarak adada sektörel faaliyetlerimizi
yapmaya çalışmaktayız. Bu da
firmalara ayrı bir külfet oluşDernek Başkanı: Hasan DİNÇER
turmaktadır. Mevcut fabrikalarımızın teknolojik gelişimleri ve makina yatırımları devam
ediyor. Ada üzerinde bir organize sanayi bölgesi oluşturmak
istiyoruz ve bununla ilgili çalışmalar yapmaya başladık. Fakat
Saraylar mahallesinde ocakların hepsi orman arazileri içerisinde. Yeni fabrika yatırımı arazi sıkıntısı nedeniyle yapılamamakta. Sanayiciye yatırım yapacak alan bırakılmamıştır. Yatırım olursa istihdam olur, yatırım yapacak yer olur ise mermer
yatırımı çeşitlendirilir. Bizler yine de elimizden geldiğince sektörde ilerlemeye, entegre tesisler kurmaya ve geliştirmeye çalışmaktayız. Mermer artığı olarak adlandırılan madeni bizler
mıcır tesislerine gönderip özü kalsiyum karbonat olan kalsitlere, mıcırlara dönüştürüyoruz. Mermerin her parçası önemlidir. Çünkü her mermerin özü kalsiyum karbonattır. İnşaat
malzemesi olarak inşaatlarda, kireç yapımında hammadde
olarak, betonun oluşumunda dolgu maddesi olarak kullanım
sağlanıyor.
Kalsit ve mıcır da uzak pazarlara ulaşmak için büyük tonajlı gemilerin yanaşabileceği liman çalışmalarımız var. Bununla ilgili
de gerekli girişimleri sağladık.

SDMD/ Sivas Doğaltaş ve Madenciler Derneği

Blok ihracatımızı arttırırken tasarım ürünleri projelere de ağırlık vermeliyiz. Bu nedenle yurtiçi ve yurtdışından iç mimar, mimar ve tasarımcıların ürettiğimiz taşlarla ilgili geniş kapsamlı
bilgilendirme toplantısı düzenlemeliyiz.

Sivas Doğaltaş ve Madenciler
Derneği 2004 yılında bölgemizde faaliyet gösteren firmalar tarafından bölge doğal taşlarının
tanıtımını pazarlamasını ve üyeler arasında mesleki dayanışmayı
sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Derneğimiz başkanı Zeki ÖZDEMİR kuruluşundan bu zamana
kadar derneğimiz yönetim kurulu başkanlığını yürütmektedir.
Derneğimizin mevcutta faal 25
üyesi bulunmaktadır.

MARMİAD / Marmara Mermerciler Madenciler
ve İşadamları Derneği

Dernek Başkanı: Zeki ÖZDEMİR

Marmara Mermerciler Madenciler ve İş Adamları Derneği, sanayicileri bir çatı altında toplayıp daha etkin çalışmalar yapmak, sorunlarımızı etkili şekilde çözebilmek, ülke ekonomisinin yararına olacak çalışmalar yapmak amacıyla 2013 Nisan
ayında kuruldu. Marmara Adası’nda yer alan işletmelerin ve
sektörün sesi olmak için kurulduğumuz yıldan itibaren aktif

Bölgemizin doğal taş ürünlerini; sarı traverten, noche traverten, scabas, medium traverten, siyah mermer, sivas kiraz mermer, red onyx, tiger onyx, anatolia gümüş mermer olarak sıralayabiliriz. Bölgemizde bu ürünler yaklaşık 30 adet ocaktan
çıkarılmakta olup 15 adet fabrikada tam mamul olarak üretilip
yurtiçi ve yurtdışı pazarlarına arz edilmektedir.
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Nesillerdir madencilerin

ilk tercihi.

Ferdi Kurtarıcılar

Sığınma Odaları

Portatif Gaz Algılama Cihazları

Tahlisiye Ekipmanları

Dräger'in madenciliğe özel çözümleri ile daima güvende kalın.
Nesillerdir madenciler hayatlarını koruması için Dräger'in güvenlik ekipmanlarına ve kaliteli ürünlerine güveniyor.
Teknik çözümlerimizin tümü, maden güvenliğinin iyileştirilmesine adanmış bir entegre güvenlik konseptinin
bileşenleridir. Bu da günlük iş yeri güvenliği için solunum koruması ve gaz dedektörleriyle başlar ve acil durumlar
için bağımsız ferdi kurtarıcılar ve sığınma odalarına kadar uzanır.
AYRINTILI BİLGİ İÇİN: WWW.DRAEGER.COM.TR
Draeger Safety Korunma Teknolojileri A.Ş.
İlkbahar Mh. Konrad Adenauer Cd. No: 54/A-B Yıldız, Çankaya - Ankara
Tel: (0312) 491 06 66 • Faks: (0312) 490 13 14 • www.draeger.com.tr

Dräger. Yaşam için Teknoloji.

İlimizdeki sıkıntılar, söktörel sorunlarla paralellik arz etmektedir. Sermaye yetersizliği ve yüksek maliyetler, Ar-Ge faaliyetlerine yeterince bütçe ayrılmaması, marka ve kurumsallaşmada
yeterince yol alınmaması direkt ve endirekt vergi yükünün
yüzde 70’lerde seyretmesi, tanıtım ve pazarlama konusunda
yeterli çalışmaların yapılmaması, kalifiye eleman, tedarik ve
lojistik merkezlere uzak oluşumuz, mevzuat ve organizasyon
konusunda ilgili mercilerin çokluğu gibi sorunlar öne çıkıyor.
Bu konuda sektör firmaları olmak üzere ilgili kamu kuruluşları, ilgili sivil toplum örgütleri ve eğitim kurumlarının ortak çalışması gerekiyor. İşbirliği içinde Türk doğal taşının tanınırlığı
artırılarak talep yaratılmalıdır. Çevreye duyarlı biçimde üretim
geliştirilmelidir. Mevzuat, sektörün ekonomisini artıracak şekilde düzenlenmelidir. Üniversitelerin mühendislik ve mimarlık fakültelerinde doğal taş malzeme dersleri konusunun yer
alması ayrıca doğal taşa münhasır yükseköğretim programı
düzenlenmesi gerekir. Vergi yükü yüzde 70’lerin aşağısına çekilmelidir.
2017 yılı, ilimizde blok mermer ve traverten satışı olarak iyi
geçmemekle birlikte, ebatlı ürünlerde satış rakamlarımız bir
önceki yıla göre istikrarını korunmuştur.
Bölgemizde mermer artıklarının değerlendirilmesi hususunda
herhangi bir endüstriyel işletme veya atölye bulunmamaktadır. Mozaik yapımı vs. ancak devlet kurum ve kuruluşlarına
ocak artıklarını vermek suretiyle (akarsu ıslahı vb.) kamusal fayda sağlanmaktadır.
Özel olarak eklememiz gereken konuları ise son zamanlarda artış
gösteren ruhsat harçları ve ‘Maden Devlet Hakkı’nın düşürülmesi
ve sektör olarak madencilere teşvikler verilmesini sıralayabiliriz.

Doğaltaş Makine ve Teknolojileri Üreticileri
Derneği
Doğaltaş Makine ve Teknolojileri Üreticileri Derneği, 22
Ocak 2015 tarihinde Afyonkarahisar da kurulmuştur. Derneğimiz TÜMMER yönetim
kurul üyesidir.

sağlamak amacıyla desteklere ihtiyacı vardır. Örneğin bizim
ürettiğimiz yerli makinalar kabul görmüş ve verimliliği kanıtlanmış ise aynı teknik özellikleri taşıyan ithal makinalara teşvik
uygulanmamalıdır.
Mermer makinaları üreticileri olarak beklentilerimiz;
• Yerli makine yatırımı yapan sanayiciye KDV teşvikinin yanı
sıra yüzde 10 teşvik verilmesi,
• Yerli makine yatırımı yapan sanayicilere 2 yıl geri ödemesiz 5
yıla varan finansman imkânlarının tanınması,
• Makine sanayicilerinin yurtdışı fuarlarına katılımında metrekare başına verilen destek primlerinin artırılması ve teşvik edilerek ödemelerin en kısa sürelerde yapılması,
• KOSGEB, kalkınma ajansları gibi kurumlar ile makine sanayicilerimiz arasındaki iş birliğinin artırılması,
• İhracat yapan makine sanayicilerine uzun vadeli, düşük faizli
kredi verilmesi konusunda düzenlemeler yapılması,
• Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihracat yapan makine sanayicilerinin bu ülkelerin risk düzeyinin yüksek olmasından kaynaklı olarak akreditiflerinin bankalarca iskonto edilmemesi
sorununun çözülmesi. Bu amaçla söz konusu bu hedef pazarlarımıza yönelik olarak bu ülkelerin finans kurumları ile ortak
politikalar belirlenerek satış ve finansman hacminin artırılması,
• KGF teminatlarında uygulanan kolaylıkların Leasing ile yerli
makine yatırımı yapan firmaların teminatlarında da uygulanması,
• Makine rehinleri vasıtası ile teminat oluşturma uygulamasının geliştirilmesi,
• Türkiye makine sektöründe ülke imajının güçlendirilmesine
yönelik tanıtım çalışmalarının artırılması
• Makine sanayicilerimizin ihraç ettiği makinelerin revize edilmek üzere geri getirilmesi için geçici ithalat izni sürecinde uygulanan nakdi teminat istenmesi uygulamasına son verilmesi,
bu konuda yapılacak olan denetim sürecinin değiştirilerek yenilenmesi,
• Makine sanayicilerinin navlun teşvik bedellerinin ülke ayırt
etmeksizin, gerçek değerleri üzerinden güncellenerek verilmesi.

Derneğin Başkanlığını, kurucular arasında da olan Hilmi
KONYALIOĞLU yürütmektedir. Türkiye genelinde maden
ocak makinaları, fabrika ve
fayans makinaları ile küçük işletmelere yönelik atölye diye
Dernek Başkanı: Hilmi KONYALIOĞLU
tanımladığımız işletmelerin
ihtiyacı olan her tür makina ve teknolojiyi üreten 60’a yakın
sanayici ve iş adamları, derneğimize üyedir.
Her geçen gün kendi çabaları ile ilerleyen makine sektörümüzün, kapasitelerini, ihracatlarını artırmak ve istihdama da katkı
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ENERJİ TESİSLERİ,
ALTIN MADENLERİ,
ÖĞÜTME TESİSLERİ
KONVEYOR HATLARI
MİNERAL ZENGİNLEŞTİRME TESİSLERİ,
FIRIN & KURUTMA ÜNİTELERİNDE
KOMPLE ELEKTRİK VE OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ

DOSYA KONUSU: MERMER - DOĞAL TAŞLAR

Mermer Üretiminde Gelecek Yerin
Altında

Doğal kaynakların, insanların yaşamındaki önemi herkes tarafından bilinmektedir. İnsanlık tarihinin ilk dönemlerinden
bugüne madencilik olmadan insanın var olmasının mümkün
olmadığı görülmüştür. İçinde bulunduğumuz çağ da insanlık
tarihine bir istisna değildir. Bilim ve teknolojinin gelişimine
paralel olarak artan ihtiyaçtan ötürü gittikçe önem kazanan
metal madenciliği gibi sürekli artan insan nüfusunun beslediği
inşaat sektöründe de doğal taşlar özelinde mermere yoğun talep devam etmektedir.
Dünyadaki önemli mermer üreticileri arasında yer alan ülkemizdeki mermer işletmelerinin neredeyse tamamı, ürün çeşitliliğinin ve rezerv miktarının yeterli olmasından dolayı, açık
ocak şeklinde dizayn edilmiştir. Günümüzde mermer işletmeciliğinin ülkemizde en yaygın olduğu bölgelerden olan Afyonkarahisar (İscehisar) ve Muğla (Yatağan, Kavaklıdere, Milas)
bölgelerindeki ocaklarda birçok firmanın iç içe geçmiş üretim
bölgelerinin derinliğinin artmasından dolayı serbest çalışma
alanı oldukça daralmıştır. Farklı ülkelerde ise yer altı mermer
işletmeciliği şeklinde de üretim yapıldığı bilinmektedir. Tarih
boyunca çeşitli dönemlerde mermerlerin hem açık hem de kapalı ocak yöntemleriyle üretildiği bilinmektedir.

olacağı öngörülmektedir. Yer altı üretim seçeneği geçmişte
sadece zemin şartları nedeni ile tercih edilirken, son yıllarda
ekonomik olması nedeni ile de tercih edildiği belirtilmektedir.
Diğer taraftan kapalı ocaklar ile yüzeyde herhangi bir görüntü
kirliliğinin de olmaması, çevresel kaygılar bakımından da kapalı ocak mermer üretiminin cazibesini arttırmaktadır.
Yer altı işletmeciliği; örtü tabakasının kazılamayacak kadar sert
ya da yataklanma yüzeyinin blok alınamayacak kadar çatlaklı ve verimsiz olması; düz ocaklarda derinlik arttıkça çalışma
alanının daralması ve derinliğin de artmasıyla blok, moloz ve
pasanın yüzeye taşınması maliyetinin artması; yamaç ocaklarda kademeler ilerledikçe kaldırılması gereken örtü tabakasının
artması; yüzeyde herhangi bir tarihi yapı bulunması, bölgede
yaşayan canlıların korunması ve yüzeyde bulunan yerleşim
alanlarının bozulmaması gerektiği gibi durumlarda ön plana
çıkmaktadır.

Mermer üretimi hem ekonomik hem de teknolojik açıdan doğal yapı malzemeleri sektöründe belirgin önem kazanmaktadır. Mermer ocaklarının açık ocak yöntemiyle işletildiği birçok
örnek bilinse de İtalya, Hırvatistan, Portekiz, Yunanistan ve
Fransa gibi ülkelerde yer altı ocakları ile mermer üretimi mevcuttur ve giderek de yaygınlaşmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde teknolojinin ilerlemesi ile yer altı işletmelerinin daha
ekonomik hale gelmesi ve yer yüzeyine yakın mermer rezervlerinin azalması ile birlikte mermer üretiminde yer altı ocaklarının kullanılmasının giderek daha çok tercih edilen bir yöntem
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Mermer üretiminde öncelikli hedef en az eylem sayısı ile mümkün olan en büyük kütlelerin kesilmesi ve bu kütlelerden taşınabilir ve işlenebilir boyutlardaki blokların yüksek verimle elde
edilmesidir. Bir mermer ocağı planlanırken üretim yönteminin
seçiminde ve uygulanmasında esas dikkat edilmesi gereken,
tercih edilen yöntemin ekonomik durumu ve bu yöntemle
elde edilecek blokların boyutudur. Coğrafi, jeolojik ve çevresel
unsurlar elverdiği ölçüde, ekonomik ve kolay blok elde edilmesine imkân veren yöntem tercih edilir. Açık ve yer altı ocağı
arasında tercih yapılması sırasında iki yönteminde avantaj ve
dezavantajları olduğu göz önünde bulundurulmalı ve uzun
vadeli planlamalar yapılarak üretim şekline karar verilmelidir.
Bu noktada yer altı üretimi seçenekler dâhilinde görülürse bazı
konuların üzerinde titizlikle durulması işletmenin sürdürülebilirliği ve iş güvenliği açısından önemlidir. Üretim yapılacak
zeminin yapısal koşulları, üretimde kullanılacak kazı teknolojisi, üretilecek ürünün ticari özellikleri, üretim safhasında destek
ünitesi olarak kullanılacak direkler nedeni ile düşük mermer eldesi, aynı zamanda örtü tabakası kazılmayacağı ve dolayısı ile
malzeme taşıması gerekmeyeceği için zamandan ve maliyetten edilecek tasarruflar, güvenlik ve çevre ıslahı gibi koşullara
dikkat edilmelidir.

Saha planlaması açısından bakıldığında işletmelerde, üretimin
düz alanda gerçekleştirilmesi durumunda, kademelerin oluşturulması yamaç ocaklara göre daha zor olmaktadır. Geniş bir
alanda çalışılabilmesi ve bir, iki veya üç basamağın yeterli olduğu durumlarda açık ocak işletmeciliği yapılabilirken derinlere inildiğinde, yöntem gereği çalışma alanının daralma ve bir
noktadan sonra çalışılamaz hale gelme olasılığı bulunmaktadır.
Bunun yanı sıra açık işletmelerde üretime devam edilebilmesi
için yüzeydeki toprak örtüsünün kazılarak taşınması gerekir
ve bu faaliyet kazı derinleştikçe ekonomikliğini kaybeder. Yer
altı işletmelerde düz alanlarda, belirli bir derinliğe inildiğinde
yer altı üretimine geçilmesi hem gereksiz bölgelerin kazılmamasını sağlayarak hem pasa miktarını ve dolayısı ile maliyeti
azaltacak hem de gereksiz bölgeler yerine direk üretim yapılmasını sağlayarak verimliliği arttıracaktır. Açık işletmelerde
ekonomikliği belirleyen örtü tabakasının kazınması, taşınması
ve dekapaj işlemlerinin getirdiği maliyet yer altı işletmelerinde
görülmese de üretim esnasında geniş kesitli galeriler açılması
gerekebilmekte ve her ne kadar galeri açılırken üretim devam
etse de bu durumun maliyeti daha yüksek olabilmektedir.
Yataklanmanın yamaç boyunca gerçekleştiği bölgelerde, kademe oluşturulması sırasında doğal eğimden faydalanılması
çalışma kolaylığı sağlayacaktır. Yamacın tabanından tavanına
kadar her bölgesinde verimli blok alınabildiği durumda açık
ocak işletmeciliği doğru bir yol olacakken yamacın tepe ve
etek bölgelerinde verimli çalışılamaması durumunda, basamaklar üretim yönünde ilerledikçe kaldırılması gereken örtü
miktarı da artacağı için, blok maliyetini yükseltecektir. Bu durumda tepe ve etek bölgelerinde verimsiz bir şekilde çalışılması yerine sadece blok kazanım oranının yüksek olduğu bölgelerde yer altı üretiminin tercih edilmesi verimi arttıracağı için
bu tarz topografyalarda yer altı üretimi tercih edilmesi sadece
en verimli bölgelerin tespit edilerek üretim yapılmasına olanak
verecektir.

Yer altı mermer işletmelerinin geleneksel açık ocak işletmelerinden farklılık gösterdiği bu noktalar incelendiğinde en büyük farklılığın maden planlamasını tamamen değiştiren örtü
tabakasını ele alış biçimleri ve oda topluk sistemi ile yapılan
üretim olduğu görülmektedir. Açık işletmelerde maden atıkları, enerji ve maliyet giderlerine önemli bir yere sahiptir. Yaklaşık enerji ve maliyet giderlerinde %40- 60’ı pasa üretimi için
harcanmaktadır. Çünkü ortalama bir ocakta iyi blok üretimi
yaklaşık %10-20 oranlarında, şekilsiz blok üretimi ise %30-40
oranlarında gerçekleşmektedir. Yer altı işletmelerinde ise taşınacak ve depo edilecek atık miktarı açık işletmelere kıyasla
daha azdır. Yer altı işletmelerinde enerji ve maliyetin sadece
%10-30’u pasa üretimi için harcanmakta ortalama iyi blok üretimi yaklaşık %30-40, şekilsiz blok üretimi ise %40-50 olarak
gerçekleşmektedir.
1 Mart 2018
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kesintisiz şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Yer altı mermer
üretiminde, kullanılacak yöntemler büyük oranda açık işletmelerle aynıdır. Tek fark ise, çalışma alanlarıyla ilgili detaylı bilgi
edinilmesi ve tavan kontrolünün sağlanması için bırakılacak
topuk parametrelerinin belirlenmesidir. Bu yüzden yer altı işletmesine başlamadan önce ayrıntılı mühendislik çalışmaları
yapılması gerekmektedir. Yapılacak ön çalışma iş güvenliği,
verimlilik ve ekonomik üretim bakımından son derece büyük
önem taşımaktadır

Açık ocak işletmeciliğinde, madenin ekonomik ömrü tamamlandıktan sonra gerçekleştirilecek çevre düzenleme ve rehabilitasyon çalışmaları maliyetli olacaktır. Yer altı ocak işletmeciliğinde ise, madenin ömrü tamamlandıktan sonra, yer altında üretim
nedeni ile açılan boşluklar nispeten daha az bir yatırımla depo,
sığınak veya turistik gezi alanı haline dönüştürülebilir. Üretimin
sonlandığı yer altı mermer madenlerinin turistik alan olarak değerlendirilmesi ile ilgili dünyada birçok örnek vardır ve turistlerin bu alanlara yoğun talep gösterdikleri bilinmektedir.
Mermerlerin yer altı üretim teknikleriyle kazanılması, eskiden
olduğu gibi günümüzde de tercih edilen yöntemler arasında
yer almaktadır. Ülkemizde ise mermer yataklarının gerek rezerv gerekse çeşitlilik bakımından zengin olması ve daha derinlerde arama yapılmasına ihtiyaç duyulmaması nedeni ile
açık ocak üretimi tercih edilmektedir.
Ancak yer altı üretimi, tercih edilen bölgelerde üretim yapılmasına imkân vermesi yani blok verimi, açığa çıkacak pasa
miktarının da en aza indirilmesi, doğal çevrenin korunması bakımından önemlidir. Madencilik faaliyetleri sona erdikten sonra gerçekleştirilecek rehabilitasyon çalışmaları için gerekecek
maliyet miktarında da büyük bir düşüş sağlamaktadır. Ayrıca
üretim yer altı koşullarında gerçekleştirileceği için iklim koşullarından bağımsız olarak üretim yılın herhangi bir zamanında
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Şimdilik ülkemizde tercih edilmeyen yer altı üretim şeklinin,
devlet tarafından vergi indirimi, ucuz kredi, ÇED muafiyeti gibi
desteklerle özendirilmesi gelecekte yöntemin tercih edilmesi
açısından olumlu olabilecektir. Avantaj ve dezavantajlarının
yanı sıra, jeolojik faktörler elverdiği ölçüde, yer altı mermer
ocak işletmeciliği bir zorunluluk haline de gelebilmektedir.
Ülkemizin köklü bir tarihe ve önemli turistik bölgelere sahip
olmasından dolayı, mermer üretimi yapılabilecek birçok bölgede açık ocak işletmeciliğine izin verilmemekte ve dolayısı ile
bu yataklanmalar ekonomimize kazandırılamamaktadır. Oysa
bu bölgeler için yer altı ocak işletme projeleri hazırlanması ve
ÇED raporlarının tekrar düzenlenerek yer üstü yapılarının ve
ekolojik dengenin bozulmayacağı vurgulandığında üretim
yapılabilmesi olanağı doğabilecek ve bu şekilde birçok mermer sahasının ekonomiye kazandırılması sağlanabilecektir.
Yer altı işletme yöntemi şu an için bir ihtiyaç olmasa bile ilerleyen yıllarda, çalışma şartlarının getirdiği zorunluluklardan ve
sağlayabileceği avantajlardan dolayı gereklilik haline gelmesi
mümkündür.
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DOSYA KONUSU: MERMER - DOĞAL TAŞLAR

Dünya Artık Bu Fuarda Olmak
İstiyor

İzmir’den dünyaya açılan ve alanında bir dünya markası olmayı
başaran 24. MARBLE – Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri
Fuarı’na geri sayım başladı, hazırlık çalışmaları ise tüm hızıyla
sürüyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından
28-31 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek MARBLE – 24.
Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı kapsamında katılımcı, ziyaretçi, tanıtım ve etkinlik çalışmaları tüm dünyada
devam ediyor.

Yabancı Katılımcı Çalışmalarına Ağırlık
Veriliyor
2017 yılında Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kıtalarında bulunan 30 ülkeden 213 katılımcı ve 104 ülkeden toplam 8965
yabancı ziyaretçi ile fuarı kapatan MARBLE, ülkelerin milli katılımını daha da güçlendirmek amacıyla yurt dışı çalışmalarına
ağırlık veriyor.
Marmomac, Stone Industry, The Big 5, Tise, Stona, Xiamen,
Coverings, Irse, Vitoria, Cachoerıo Stone Fair, Rocalia ve Iran
Stone Expo gibi dünyaca ünlü doğal taş ve teknolojileri fuarlarına gerçekleşen/gerçekleşecek katılım ve ziyaretler sayesinde
farklı ülkelerin doğal taş dernek yetkilileri, firma temsilcileri,
mimarlar, tasarımcılar ve sektörün önde gelen isimleri ile görüşme imkânı elde ediliyor.

İlk Kez Yabancı Katılımcı Pavyonu Olacak
Doğal taş sektöründe dünyanın en büyük üç fuarı arasında yerini alan fuarda yabancı katılım sayısını artırmak için yürütülen
çalışmalar doğrultusunda bu yıl ilk kez yabancı katılımcı pavyonu kurulacak.
C holünde yer alması planlanan pavyonda yabancı ülkelerden
gelen firmalar bu kez kendi ülkelerine ait stantlarda ürünlerini
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sergileme olanağı bulacak. Brezilya, İran, Çin ve Hindistan’ın
yer alacağı uluslararası hol ile birlikte bu yıl yabancı katılımcı
sayısında da artış bekleniyor.

MIA Katılımcı Olarak Yer Alacak
Fuar kapsamında dünyanın en büyük doğal taş örgütlerinden
biri olan Amerikan Doğal Taş Enstitüsü (MIA) ile iş birliği sağlandı. Fuara katılımcı olarak gelecek MIA, bunun yanı sıra bir
de seminer vererek üreticiden satıcıya tüm doğal taş sektör
bileşenlerini içeren bir kullanıcı kılavuzu sunacak. Ayrıca, Hindistan’dan Federation of Indian Chambers of Commerce and
Industry, Çin’den Youth Committee of Nanan Stone Association ile İran’da doğal taş fuarı yapan Iran Stone Expo gibi dünyaca ünlü kuruluşlardan gelecek uzmanlar tarafından doğal taş
ile ilgili eğitim konferansı verilerek sektör sohbetleri yapılacak.

Blok Alanında Bin Metrekare Artış
Doğal taşta Türkiye’nin ihracat rakamlarının yarısından fazlasını oluşturan hammadde ürünlerinin fuarda sergilendiği blok
alanı için de özel bir çalışma yapıldı. Bu yıl 5 bin 169 metrekare
olan blok alanı, 24. Marble’da bin metrekarelik bir artışla dünyada en çok hammaddenin birlikte sergilendiği alan olarak bir
rekora imza atacak.

Ziyaretçi Çalışmalarında Hedef Bölge Analizi
Ekonomi Bakanlığı, ticaret müşavirlikleri, temsilciler ve ticaret
odalarından alınan sektör raporlarını doğrultusunda hedef
bölge analizi yapılarak Japonya, Çin, İtalya, Amerika, Hindistan ve Güney Kore’ye ziyaretçi çalışmaları yoğunlaştırıldı. 23.
Marble Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nda tasarımın ön plana çıkmasına bağlı olarak mühendis, mimar ve müteahhit odalarından da bilgi akışı sağlandı. Bu doğrultuda, yurt
dışında yalnızca doğal taş ve teknolojileri fuarlarında değil,
aynı zamanda yapı ve inşaat fuarlarına da ulaşım sağlanarak
tanıtım çalışmaları yapılıyor.
1 Mart 2018

Potansiyeli
Keşfederiz
135 yılı aşkın süredir, FLSmidth süregelene meydan okuyarak, fırsatları
ortaya çıkarmaktadır. Bizler, müşterilerimizle ortak olarak potansiyeli keşfeder, proses bilgimizi ve uzmanlığımızı karşılaşılan güçlükleri
aşmak için kullanır, müşterilerimiz için en iyi koşulları yaratır ve işlerini,
sürdürülebilirliğin ve toplam sahip olma maliyetlerinin anahtar faktör
olduğu bir üst seviyeye taşımalarına yardımcı oluruz.
Ankara’daki yeni ofisimizde dahil olmak üzere, dünya çapında 50 ülkeyi
aşkın organizasyonumuz ile market lideri olarak proses endüstrisindeki
müsterilerimize, mühendislik, ekipman, servis ve sürdürülebilirlik çözümleri sağlayıcısı olarak hizmet vermeye devam ediyoruz.
Daha fazlası için, flsmidthminerals.com’ u ziyaret edin

layarak; “Madencilik sektörü, Türkiye’nin ihracatta katma değeri oldukça yüksek sektörleri arasında yerini alıyor. 2023 yılı
hedefleri ve sorunların çözümünü konuşmak için, 22-24 Kasım
2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen “Madencilik Çalıştayı”nda buluştuk. 15 milyar dolar ihracat hedeflenen sektörümüzün 2023 yılı için yol haritası belirlendi. İhracat payımızın artırılmasına yönelik yapılan çalışmalarda MARBLE’ın, Türkiye’de
en önemli doğal taş ve teknolojileri fuarı olduğunun altını çiziyoruz” şeklinde konuştu.

“Dünya Artık Burada Olmak İstiyor”

Tüm dünyada doğal taşın kaynağı olarak bilinen ve insanları bu
deneyimi yaşamaya davet eden 24. MARBLE, Türkiye ve dünyada pek çok havalimanında, fuar ve şehir merkezlerinde “Doğal
Taşı Kaynağında Deneyimleyin” sloganıyla kendini tanıtıyor.

İzmir Mermerciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Kuntel, 35 senedir sektörde olduklarını belirtip MARBLE’ın 23 yıl
önce fuar sokağındaki ilk halinden dünyaya açıldığı süreci
değerlendirerek; “Bugün tartışılan konuları gündemimize alabiliyor olmaktan gurur duyuyoruz. Hayal bile edemediğimiz
konulardı bunlar. Türkiye tüm dünyada doğal taşın kaynağı
olarak biliniyor. Dünya artık burada olmak istiyor. Başarımızı
büyütebilmek için projeler üzerinde de duruyoruz. Bunun için
önce mimarları harekete geçirmemiz gerekiyor. Çünkü bu işin
kullanıcıları onlar. Dünya çapındaki mimarlara da ulaşıp kendimizi onlara tanıtmamız lazım. Bünyemize katacağımız mimarlar ile geleceği şekillendiren projelerin Türkiye’den çıkacağına
inanıyorum” dedi.

Doğal Taşı Estetikle Buluşturacak Fikirler

“İZFAŞ Bizi Dünyaya Tanıttı”

Alt yapısını “Mimarlar Buluşması”nın oluşturduğu 1.Genç Yaratıcı Fikirler Platformu olacak da fuarda yerini alacak. Platformla
birlikte yaşı 18 ile 30 arasında olan genç tasarımcılar; endüstriyel tasarım, iç mimarlık, peyzaj, mimarlık gibi alanlarda sektörün yenilikçi firmalarıyla bir araya gelecek. Bu sayede gelecek
teknolojilerine yön verecek vizyoner tasarımcı gençler Türkiye’de ve dünyada doğal taş sektörüne kazandırılacak.

Dünya üzerinde yalnızca Elazığ’da bulunan ve 4 kıtada 60 ülkeye ihraç edilen Elazığ vişne mermerini tüm dünyaya tanıtan Alacakaya Mermer ve Maden İşletmesi’nin ortaklarından
olan Ragıp Yaşlı ise, “Bir yola devam etmek istiyorsak doğru
hareket etmek lazım. İlk gününden itibaren fuardaki yerimizi
alıyoruz. Biz bu işi yapmaya yine devam ederdik ancak bizi
dünyaya tanıtma işini de İZFAŞ çok iyi yaptı.” ifadelerinde
bulundu.

Doğal Taşı Kaynağında Deneyimleyin!

23. MARBLE’da ilk defa gerçekleştirilen “Sektör Sohbetleri” de
bu sene “Mimarlar Buluşması” altında yerini alacak. Böylece, tasarladığı yapılarda doğal taş kullanımına yer veren mimarlar ile
doğal taş sektörü, doğal taşı bilinen kullanım alanlarının dışında
da aranan bir materyal haline getirmek için bir araya gelecek.

“Fuarımız İçin Tek Yürek Olmak Zorundayız”
Fuara kısa bir süre kaldığına dikkat çeken Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği – TÜMMER Başkanı Raif
Türk, “Bizim işimiz oldukça zor ve yorucu bir yoldan geçiyor.
Fakat MARBLE yaklaştıkça başka bir zorluk içinde olduğumuzu
hepimiz görüyor ve de yaşıyoruz. Her fuarımız bir öncekinden
daha iyi olmak zorunda. Bu nedenle sorumluluğumuz büyük.
Başarılı bir fuar geçirebilmemiz için hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Biz bu fuarı, İZFAŞ başta olmak üzere tüm paydaşlarımızla tek yürek olup dünyaya taşıdık” dedi.

2023 İhracat Hedeflerinde MARBLE Önemli
Bir Faktör
İMİB - İstanbul Maden İhracatçıları Birliği yeni başkanı Aydın
Dinçer de birlikteliğin ve bilimsel çalışmaların önemini vurgu-
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Yenilikçi cevher
hazırlama çözümleri
sunan kimya yaratıyoruz

Cevher hazırlama için teknik uzmanlık ve inovatif çözümler sunuyoruz. BASF, dünya
çapında 100’den fazla ülkedeki teknik birikimiyle, yerel bazda uzmanlık sağlıyor.
Çözümlerimiz; reaktifler, ekipman ve proses teknolojileri gibi alanlarda, özellikle
katı-sıvı ayrımı, solvent ekstraksiyon, atık yönetimi, flotasyon, toz bastırma ve
öğütme konularında sunuluyor. Cevher hazırlama uzmanlığımız ile operasyonel,
ekonomik ve çevresel fayda elde etmenize yardımcı oluyoruz. Çünkü BASF’de biz
kimya yaratıyoruz.
Bilgi için: Ersin Özarslan - 0 549 680 41 38 / ersin.ozarslan@basf.com
www.mining-solutions.basf.com

DEĞERLENDIRME

Dünyanın Kumu Tükeniyor…

İnsanoğlu, yer yüzündeki plajları ve uçsuz bucaksız çölleri
gördüğünde kumun ne kadar da sınırsız bir kaynak olduğunu
düşünse de, kum’un diğer doğal kaynaklar gibi hızla tükendiği
belirlendi.
Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı, 2014 yılında ‘Kum,
Sanıldığından Çok Daha Nadir Bir Kaynak’ başlıklı raporunu
yayınladığında bir gerçeğin farkına varıldı. Tükenmez olarak
görülen kum aslında sınırlıydı ve insanoğlunun artan inşaat
çılgınlığı nedeniyle de bu sınırlı kaynak hızla tükeniyordu…
Rapora göre küresel olarak yılda 47-59 milyar ton arasında
kum ve çakıl kullanılıyor. 2012 itibarı ile 150 ülkenin küresel çimento tüketimi ise 3,7 milyar ton. İnşaat ve yol harcında kullanılan her 1 ton çimento için 6-7 ton kum veya çakıl kullanıyor.
Yani dünyada her yıl 26-29 milyar ton harç karılıyor. Bu harç
miktarının, Ekvator çizgisinin etrafında 27 metre genişliğinde
27 metre yüksekliğinde bir duvar inşa etmeye yetecek boyutta
olduğu belirtiliyor.

Kum kaynaklarının tükenmesinde ise son çeyrek yüzyılda özellikle Asya kıtasının kum tüketimi büyük rol oynuyor. BM Çevre Programının yöneticisi İsviçreli bilim insanı Pascal Peduzzi
2016 yılı Mayıs ayında BBC’ye yaptığı bir açıklamada, Çin’in
sadece son dört yılda, ABD’nin 20’nci yüzyıl boyunca tükettiğinden çok kum tükettiğine dikkat çekiyordu. New Yorker
dergisinden David Owen ise inşaat çılgınlığı yaşanan bir başka
Asya devi Hindistan’da kum kıtlığının, oldukça etkili bir ‘kum
mafyası’nın doğmasına neden olacak boyuta ulaştığını aktarıyor. Bu kum mafyasının, kum çıkarmanın yasak olduğu dere
yatakları ve diğer kaynaklarda yasadışı şekilde, bazen güvenlik
görevlilerini öldürecek kadar şiddet kullanarak ürettiği kumları
sattığı biliniyor.
Jeologlar kumu kompozisyonuna göre değil tane büyüklüğüne göre tanımlıyor. Yani 0,062 ile 2 milimetre arasındaki parçacıklar kum olarak sınıflandırılıyor. Biraz küçüğü toz (silt), biraz
büyüğü ise çakıl sınıfına giriyor. Kum, genel olarak daha büyük
kaya parçalarının zamanla ufalanmasından oluşuyor. Kum taneleri şekillerine göre de sınıflandırılıyor. Örneğin çöl kumları, kum fırtınalarının aşındırması nedeniyle pürüzsüz yuvarlak
yapılıdır. Nehir kumları ise açılıdır. Bu nedenle inşaatlara daha
elverişlidir
Amerikan Jeoloji Enstitüsünün 2004 yılında hazırladığı bir
rapora göre 1 mil (1,6 km) uzunluğundaki tek şeritli bir otoyol inşaatı için 38 bin ton kum kullanılıyor. Kum tüketiminde en dramatik artış ise araba satın alan nüfusu hızla artıp
da buna yetecek yol yapma yarışında olan ülkelerde yaşanıyor. David Owen, bir Çinli yetkilinin 2030 yılı itibarı ile 265
bin kilometrelik ulusal otoyolu bitirmeyi hedeflediklerini
söylediğini belirtiyor. Bu şekilde Çin’in otoyol ağının uzunluğunun, ABD’nin otoyol ağı uzunluğunun 3,5 katı olacağı
biliniyor.
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ken alanlar. Çöl kumu çok yuvarlak olduğu için golf topları
batıyor. Yani, golf parkurunda
kumluk alanı oluşturmak için
çok uzak ülkelerden kum ithal
etmek zorunda kalıyorlar.
Pürüzsüz yuvarlak yapıları nedeniyle çöl kumları hem her
türlü yol ve inşaat için hem
de her türlü insan ihtiyacı için
kullanışsız kabul ediliyor. Dünyanın en yüksek binası olan
Burj Khalifa’nın beton kumları
Avustralya’dan ithal edildi. Yine
örneğin yüzeyinin neredeyse
yüzde 80’i kumla kaplı Moritanya kum kıtlığı çeken ülkelerden
biri. Yol yapmak için kum bulmakta güçlük çekiyorlar.
Kumu tüketen sadece inşaatlar değil, diğer pek çok endüstri
de kum tüketiyor. Pencere camı, cam bardaklar, akıllı telefon
camları hep erimiş kumdan üretiliyor. Kum, su arıtmada, septik
sistemlerde, yüzme havuzlarında da kullanılıyor. Ham petrol
ve doğal gaz üreticileri, yerin altında açtıkları kayaların yarıklarını açık tutmak için büyük miktarda kum kullanıyor.
Peki kum tükendiğinde ne olacak? Geri dönüşüm bir alternatif
olarak gündemde ancak olanaklar sınırlı. Kum tüketimini kısıtlamak ise oldukça karmaşık bir sorun. Hatta çevreciler için bile.
Çünkü çevreye yararlı birçok ürünün üretiminde de kum kullanılıyor. Örneğin solar paneller silika ve silikondan yapılıyor. Rüzgâr tribünleri ise döküm kumundan… Elektrikli otomobillerin
de nihayetinde kum kullanılarak yapılan yollara ihtiyacı var.
Bir mühendisin David Owen’a aktardığı bilgileri göre, normal
bir inşa için kumun 100 kilometre mesafeye kadar gönderilmesinin ekonomik olacağı, bundan uzak mesafelerin artık
ekonomik olmayacağı belirtiliyor. İnşaatçılar, bu mesafe için
de bir çözüm bulmak zorunda ancak, kum ihtiyacı olan ‘zengin
bölgeler’ bu mesafenin çok üzerine çıkarak dünyanın kumunu
çekebiliyor.

Bu kum ve çakıl kıtlığında bazı zengin ülkelerin israfı da hem
kum stoku hem de çevre açısından yarattığı tahribatla BM
raporuna konu olmuştu. Örneğin Dubai’de denizin içine suni
zemin oluşturularak yapılan Palm Jumeirah ve The World adlı
iki lüks yerleşim alanı için Körfez’in zemininden yüz milyonlarca ton kum çekilerek istiflendi. Sadece Palmiye adalarının
oluşturulması için 385 milyon ton kum kullanıldı. The World
adalarının oluşturulması içinse 450 milyon ton kum kullanıldı.
BM raporuna gör bu drenaj, Dubai açıklarındaki deniz yaşamını
büyük ölçüde öldürdü.
BM raporu, sudan sonra en çok kullanılan doğal kaynak olan
kum ve çakıl kullanımının, doğal yenileme hızının çok üzerine
çıktığı ve ciddi çevre sorunları oluşturacak düzeye ulaştığı uyarısıyla sona eriyor.
Kaynaklar

1. na.unep.net/geas/archive/pdfs/GEAS_Mar2014_Sand_Mining.pdf
2. amerikabulteni.com/2017/09/18/dunyanin - kum- stoku-hizla-tukeniyor/

Son yarım yüzyılda büyük bir yapılaşmaya sahne olan Florida,
kum bakımından oldukça zengin. Ancak, Florida’nın kumu yumuşak yapısı nedeniyle inşaat için elverişli değil. Buna benzer
bir ironiyi ise adları anıldığında ilk akla gelen görüntü ‘kum’
olan zengin Körfez ülkeleri yaşıyor. Önemli inşaat çılgınlığına
sahip olan bu Arap ülkeleri Meksika’dan kum ithal ediyor.
David Owen, Dubai’de tanıştığı Avustralyalı bir müteahhide bir
gün, “Çölde golf parkuru, yolları ve yeşilliklerini kurmak zor olmalı’’ yorumu yaptığında müteahhidin ona, ‘’Hayır, kuma şekil
vermesi çok kolay.’’ yanıtı verdiğini aktarıyor. İronik olarak onların işinin en zor parçası golf parkurunda kum kalması gere-
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Çin, Madencilik Sektörünün
Geleceğini Şekillendirmeye
Devam Edecek

Küresel üretim endüstrisinin
kalbi olan Çin, madencilik sektörünün de en büyük müşterisi konumundadır. Bir milyarı
aşan nüfusu ile dünyanın en
kalabalık ülkesi olan devlet, büyük nüfus oranı için geliştirdiği dev altyapı projeleriyle gelişimine devam ederken bir yandan da ucuz işçilik maliyetleriyle teknoloji ve sanayi devlerinin
üretim merkezi durumuna geldi. Bu da ülkenin hammadde
konusunda aşırı talep içerisinde olmasının sebebi olarak açıklanabilir. Son yıllarda ülkenin büyüme hızına paralel olarak hammadde konusunda düşüşleri olsa da yine de dünyadaki hammadde talebinin büyük kısmını tek başına tedarik etmektedir.
Volkan Okyay
Maden Mühendisi
Madencilik Türkiye Dergisi
volkan@mayeb.com.tr

Özellikle son 10 yılda teknolojik anlamda yaşanan gelişmeler,
devletlerin politikalarında da belirleyici oluyor. Artan nüfusa
paralel, büyüyen endüstriyel alanlarla birlikte enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün artarken enerji hammaddelerinin kullanımı da gelişen teknoloji ile birlikte şekil değiştiriyor. Otomobillerin üretilmesiyle birlikte insanoğlunun hayatına giren petrol
ve türevlerinin yerini yeni yüzyılda alternatif enerji kaynakları
almaya başlıyor. Önümüzdeki yıllarda benzin ve dizel ile çalışan araçların yerini artık yeni teknolojiye sahip (Elektrikli, hidrojen vs.) araçlar alacak gibi duruyor. Yeni teknoloji ile çalışan
araçların yollarda olması; karbon kaynaklı yakıtların çevreye
verdiği zararları da azaltmakta faydalı olacağı düşünülüyor.
Özellikle temiz enerji konularında yeni atılımlar peşinde olan
Almanya’nın başını çektiği bazı Avrupa ülkeleri, benzin ve dizel
yakıtlı araçların ülke yollarından kaldırılması konusunda kararlar aldılar bile. Almanya hükümeti bu kapsamda çıkardığı yasa
ile 2030 yılından itibaren benzin ve dizel yakıtlı araçların üreti-
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mine izin verilmeyeceğini açıkladı. Almanya’nın başını çektiği
yasakçı ülkelere ise zamanla; Çin, Hindistan, Fransa, İngiltere
ve Norveç gibi ülkeler dahil olurken Uluslararası Enerji Ajansı, 8
ülkenin daha benzer bir hazırlık içerisinde olduğunu duyurdu.

Dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Hindistan ve Çin gibi
iki ülkenin de bu dönüşümün içerisinde olması önümüzdeki
dönemde hammaddeye olacak ihtiyacın da sınırlarını öngörmemiz açısından çok önemli iki örnektir. Bu da madencilik
sektörünün gelecek birkaç yıl içinde oluşacak talebe karşılık
üretim artışına gitmelerine ve yeni işletmeler açmalarına sebep olacaktır.
Dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin’de, 2016 yılı itibarıyla kayıtlı araç sayısı 200 milyondan fazladır. Çin, ülkesindeki
benzinli ve dizel araçların yasaklanması konusunda son tarihi
henüz açıklamış değil. 2030 ve 2040 tarihleri arası konuşulan
yıllar arasında. Bu tarihler arasında yasağın bitmesi demek, dönüşümün bugünden başlayıp bu tarihlerde tamamlanması demektir. Kararın açıklanmasıyla birlikte emtia fiyatlarında nasıl
bir hareketlilik olacağı ise ayrı bir merak konusudur.
1 Mart 2018

Ortalama bir otomobil üretimi için kullanılan metal miktarı
aşağıdadır:

sağlanacak hammaddenin (uranyum vs.) talebinde de artış
olacağını öngörmek kaçınılmazdır.

Metal Miktarı (kg)

Bu konuya yeni inşa edilen termik santralleri de eklersek, kömüründe geleceği de oldukça parlak gözükmektedir.

Demir- Çelik

Cevher Miktarı (kg)

1018

2250

Bakır

12

1180

Kurşun

11

435

Çinko

8

327

Lastik-Plastik

232

445(Ham Petrol)

Cam

39

77

Alüminyum

63

254

Diğer Metaller

45

113

1428

5080

Toplam

Yukarıda sıraladığımız tüm ürünlerin plastik dışında (Aslında
plastik üretiminde kullanılan kimyasallarda da maden ürünleri mevcuttur) bir maden ürünü olduğunu söyleyebiliriz (Cam
– Kuvars vs.). Bir de elektrikli araçların için lityumu bu listeye
eklediğimizde ortaya madencilik açısından muazzam bir potansiyel çıkmaktadır.

Elektrik İhtiyacı Nasıl Karşılanacak?
Otomotiv sektöründe yaşanacak bu devrimin hayatımıza katacağı en önemli sorulardan birisi de özellikle elektrikli araçların
şarjı için gerekli olan enerjiyi nereden sağlayacağız sorusudur.
Herhangi bir ülkede kullanılan araçların yüzde 50’sinin dahi
elektrikli araç olması o ülkeye ciddi anlamda bir enerji ihtiyacı
doğuracaktır. Bunun karşılanması için de yeni enerji santralleri
devreye girecektir. Bu bağlamda devletler önümüzdeki dönemde büyük bir artışa sebep olacak enerji ihtiyacının önüne
geçmek için yeni santraller (kömür, yenilenebilir enerjiler, nükleer vs.) inşa etmek durumunda kalacaklardır. Santraller konusunda yeni teknolojiler devreye girerken kurulacak tesislerin
hammaddeleri de yine madencilik sektörünün üretimlerinden
sağlanacaktır.
2016 yılı verilerine göre 31 ülkede toplam 444 nükleer reaktör
halihazırda işletmede bulunmaktadır. Aralarında daha önce
nükleer güç santrali bulunmayan Birleşik Arap Emirliği’nin de
bulunduğu 16 ülkede ise hali hazırda toplam 64 santralin inşası
devam etmektedir (Buraya Türkiye’de dahildir). 2023 yılına kadar dünyada 164 yeni nükleer reaktör yapılması planlanmıştır.
99 santralle dünyanın en fazla nükleer santraline sahip bulunan ABD, elektrik üretiminin yüzde 20’sini nükleer enerjiden
elde etmektedir. 58 nükleer reaktörün üretimde olduğu Fransa
ise yüzde 77’sini, 35 nükleer reaktörün üretime devam ettiği
8 reaktörün ise inşa halinde bulunduğu Rusya elektrik üretiminin yüzde 19’unu, 3 reaktörün inşaat aşamasında 25 reaktörün ise işletmede olduğu Güney Kore yüzde 30’unu nükleer
santrallerden elde etmektedir. 33 nükleer reaktöre sahip Çin
ise ileri ki yıllarda gerçekleşecek elektrik enerji talebini karşılamak için 22 nükleer reaktörün inşasına başlamıştır. Yeni yapılan nükleer santrallerin miktarını gördüğümüzde de bunlara
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İpek Yolu Projesi’nin Etkileri
2013 yılında ‘Bir Kuşak, Bir Yol’ adıyla Çin lideri Şi Jinping tarafından sunulan modern İpek Yolu projesi, Çin’in kara ve denizden Batı’ya (Londra Pekin arası hızlı tren hattı) ekonomik atılım
hamlesi olarak şekillendi. Tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan bütün ülkeleri bu projede yer alamaya davet eden Çin,
Asya, Afrika ve Avrupa’yı kapsayan büyük yatırımlar hedefliyor.
Pekin, proje kapsamında şu ana kadar 300 milyar dolardan fazla yatırım anlaşmasının yapıldığını açıkladı. Önümüzdeki dönem için de tahmini yıllık yatırım 125 milyar dolar civarında.
Bu dev proje için ayrılan bütçe ve projenin yapılacağı mesafeler işin içine girdiğinde ortaya çok büyük bir maliyet çıkması da oldukça doğal. Böyle bir projenin hayata geçmesi için
muazzam altyapı çalışmaları mutlaka yapılacaktır. Bu da bizi
yine hammaddeye yani madenlere getiriyor. Projenin hayata
geçmesi ile birlikte gerekli olacak hammadde ihtiyacı da emtia
fiyatlarını mutlaka etkileyecektir. Diğer makine ekipman alımlarını da işin içine eklediğimizde ciddi bir maden talebiyle karşı
karşıya kalacağımızı öngörebiliriz.

Sonuç
Çin’in son birkaç yıldır büyümesinde yaşanan azalma emtia fiyatlarına da bir süre yansırken 2017 yılı itibarıyla emtia fiyatlarında bir miktar artışlarda görülmeye başladı. Bu artışın devam
edeceği öngörülüyor. 2017 yılının Eylül ayında çinko ve kurşun
fiyatlarında yaşanan rekor artışlar bu öngörülerimizi de doğrular niteliktedir. Peki madencilik sektörü bu dönüşüme hazır
mı? Yaşanacak talebe karşılık verebilecek mi? İşte bu soruların
cevabını en kısa zamanda emtia fiyatlarında yaşanacak hareketliliğe göre yaşayarak göreceğiz.
Kaynaklar:

1. tr.sputniknews.com/asya/201704181028133922-cin-otomobil-sayisi-200-milyona-ulasti/
2. dw.com/tr/modern-ipek-yolu-projesi-beklentiler-ve-ku%C5%9Fkular/a-38832963
3. bbc.com/turkce/haberler-dunya-41219263
4. nukleerakademi.org/dunyada-nukleer-enerjinin-durumu-nedir/
5. haberturk.com/13-ulke-benzini-ve-dizeli-yasaklamaya-hazirlaniyor-1628043-ekonomi
6. hurriyet.com.tr/bir-otomobil-uretmek-icin-5-ton-maden-tuketiliyor-248245
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Üniversitelerde Madencilik
Bölümlerinin Kuruluş Tarihçesine
Toplu Bir Bakış
Ecole des Mines

Maden mühendisliği bölümlerinin üniversitelerde kuruluşlarını incelemek için, öncelikle
üniversitelerin ve günümüzdeki hali ile akademinin tarihine değinmek doğru olacaktır. Antikçağ’dan gelen pedagoji geleneği, kiliseden bağımsız içerikte seküler eğitim verebilme gayreti XI. yüzyılın sonlarında
özellikle İtalya ve Fransa’da canlanmıştır. Evrensel değerler taşıyan bilim öğrencilerini yetiştirmek amaçlı kurulan üniversiteler ağı ilerleyen yıllarda Avrupa’da büyük ölçüde genişlemiştir.
Üniversitelerin yaygınlaşması ile manastır okulları kaybolmamış ancak ikinci planda kalmıştır (Üniversiteler kurulana kadar
Avrupa’da eğitim manastır okullarının elindeydi). Bu durum
öğretim ve eğitim dünyasında tekelini ilan etmiş olan kiliseyi
endişelendirmiştir ve “licendia docendi” denilen sistem devreye girmiştir. Bu sisteme göre özel okul açmak için piskoposluk
tarafından “eğitim ve öğretim” izni gerekir hale gelmiştir. Bu
sistem kilisenin aslında seküler yeni üniversiteler karşısında
ikinci plana düşüyor olduğunun göstergesiydi. 1
Dr. Eren Kömürlü
KTÜ Maden Mühendisliği Bölümü
erenkomurlu@gmail.com

Manastır okullarında fen eğitimi skolastik anlayış ile yapılıyor,
Hristiyanlık dünyasında büyük tartışma ve sancılar sonucunda
kutsallaştırılan Aristoteles gibi antik yunan ve bazı Müslüman
bilim adamlarının öğretilerine yer veriliyor ve yeni bilgi çok
kısıtlı seviyelerde üretilebiliyordu. Bu dönemde Aristoteles ve
bazı diğer antik filozoflar daha da kutsallaştırıldıkça, onların
öğretilerine karşı çıkmak ve tartışmak oldukça zorlaşıyordu. Bu
sebeple, bağımsız bilim yapmaya çalışan kurumların işi büyük
bilimsel devrimin yaşanacağı 17. yüzyıla kadar oldukça zordu.
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Özellikle, 17. yüzyılın ikinci yarısı kilisenin bilim adamları üzerindeki etkilerinin önemli oranda kırılmaya başladığı dönem
olmuştur.2,3 Aslında, belli kesimlerce Aristoteles gibi Antik dönem filozoflarının Hristiyanlık eğitimi içerisinde kabul görmesi
ve saygın bir yere konulması karşısında da bir süre direnç gösterilmişti. Ancak, 14. yüzyılda Aristoteles ve birçok diğer Antik
çağ düşünürleri kilise tarafından onaylanmıştı.
Kilise üniversitelerin müfredatlarına ve ders içeriklerine de
önemli ölçüde karışmış ve pek çok zaman çeşitli dersler yasaklanmıştı. 14. yüzyıla girerken Avrupa’da on üç adet üniversite
vardı. İtalya, Fransa ve İngiltere’dekilere Orta Avrupa’dan eklenen yeni üniversiteler ile birlikte 14. yüzyılın son çeyreğinde
bu sayı otuza yükselmiştir. 15. yüzyıl boyunca üniversitelerin
sayısında artış devam etmiş ve yüzyıl sonuna gelindiğinde
Avrupa’nın büyük bölümüne yayılmış olan 65 adet üniversite
mevcut hale gelmiştir. 4
Ortaçağ Avrupası’nda en saygın üniversiteler İtalya ve Fransa’da
bulunmaktaydı. Çok sayıda ve farklı ülkede üniversiteler açılmış
olsa da iyi üniversitelerde okumak için İtalya ve Fransa’ya göçler
vardı. Buna karşılık, İngilizlerin Oxford ve Cambridge Üniversiteleri vardı ve İngilizler çoğunlukla kendi üniversitelerinde okumayı tercih ediyorlardı. İtalyanlar ise kendi ülkelerinin dışına
çıkacaklar ise Alplerin kuzeyine genelde okumak için gitmiyordu. Bu durumdan da anlaşılacağı üzere, İtalya ve İngiltere Ortaçağda birbirinden bağımsız olarak farklı üniversite ekollerine
sahiptiler. Ancak, benzer olan bir şey vardı ki o da o dönemde
üniversitelerin Latince eğitim yapması olmuştur. Bilim dili la1 Mart 2018

tince olmakla kalmamış, bilim insanlarının isimleri bile latince
olmuş, kendi isimlerine ek olarak latince isimler almışlardır. O
çağda latince öğrenmek bilim yapmanın ilk kuralıydı.
Ortaçağ üniversitelerinde genellikle soylu öğrenciler bulunmamıştır, çünkü bu dönemde üniversitenin önemi ve faydaları soylular tarafından yeteri kadar anlaşılamamış ve belki de üniversiteler
pek çok soylu aile tarafından hafife alınmıştı. Ortaçağ üniversitelerinde yoksul öğrenciler de çok azınlıktaydı, çünkü eğitim paralıydı
ve maliyetler yoksul aileler tarafından karşılanamamaktaydı. Bu
sebeple, Ortaçağ üniversitelerinde genelde orta gelir seviyesine
sahip veya soylu ailelerden olmayan ama ekonomik durumu iyi
sayılabilecek kişilerin çocukları eğitim görmekteydi. Eğitim sosyal
bir ilerleme yoluydu ve üniversitelerden alınan diplomalar her
zaman yüksek gelirler getirmese de en azından daha güvenli ve
daha saygın görevler bulmanın yolunu açıyordu. Eğitim ve öğretim aracılığı ile kazanılan bilgi bireyin tüm meslek yaşamı boyunca satabileceği sosyal bir sermaye oluyordu.
Ortaçağ’da üniversitelerde mühendislik eğitimi verilmiyor ve tıp
harici fen eğitimi ise çok kısıtlı kalıyordu. Daha çok felsefe, sosyal bilimler, tıp, hukuk, ilahiyat, dil bilimleri, astronomi ve çeşitli
sanatların eğitimi veriliyordu. Üniversite eğitimi ve mühendislik
birbirinden çok kopuktu ve dönemin mühendisleri, ustaları üniversitelerde yetişmiyordu.5 Mühendislik için önemli olan fizik eğitimi ise deneyden uzak, son derece teorik olarak yapılmaktaydı.
Bu sebeple, üniversiteler bu dönemde henüz mühendislik eğitimi verebilen kurumlar olmamışlardır. Bu durum üniversitelerden
bağımsız mesleki eğitim vermek üzere okulların kurulması ihtiyacını doğurmuştur. Bu okullar daha sonra üniversiteye bağlanacak ve günümüzdeki sisteme yakın bir düzende olacaktı.
15. yüzyılda, siyasi iktidarlar üniversiteler üzerindeki etkilerini
artırıyordu ve öğrenci sayılarının artması sebebi ile üniversiteleri daha çok önemsemeye başlıyordu. Amerika’da boy gösteren
kolonilerin etkisi ile üniversiteler nihayet Avrupa dışında da 16.
yüzyılda kurulmaya başlamıştı. Ancak, özellikle latin Amerika’da
kurulan bu ilk Güney Amerika’nın üniversite örnekleri fazlası ile
kiliseye bağlı ve kiliselerin denetiminde eğitimlerini sürdürmekteydiler. Daha bağımsız ve bilime hizmet odaklı üniversiteler daha
çok Kuzey Amerika’da 17. yüzyılda kurulmaya başlamıştı. 18. yüzyıl ortalarında ABD’de üniversite sayısı dokuz olmuştu. Ancak, halen teknik mesleki eğitim devrimi üniversitelerde yaşanmamıştı.
18. yüzyıl sonları geldiğinde, üniversitelerde okuyan zengin ve
soylu sınıfından öğrencilerin oranı önceki dönemlere nazaran
oldukça artmıştı. Pek çok üniversitede, zenginlerin kalabalık bir
nüfus oluşturduğu görülmekteydi. Bu durum, 18. yüzyıl sonlarına gelindiğinde artık zengin ve soylu kesimin de üniversite eğitiminin gerekliliğine inandığını ortaya koymaktadır. 18. yüzyıl, bir
önceki yüzyılda yaşanan bilimsel devrimin sonucu olarak üniversite eğitim müfredatında önemli değişikliklerin yaşandığı bir
süreci başlatmıştır. Antik çağ düşünürlerinin doğa felsefesi bilgilerinin değişmez kanunlar olarak anlatıldığı skolastik dönem
üniversitesi anlayışından çıkılması ve üniversitelerin bilimsel
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yaklaşımlar ile bilgi üreten ve öğreten kurumlar haline gelişi genel olarak 17. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleşmiştir 6. Üniversiteler çoğunlukla 17. yüzyıl sonlarına kadar modası geçmiş, eski
ortaçağ otoritelerine (Fizikte Aristoteles, Tıpta Hipokrat ve Galen
gibi) dayanan eğitim vermekteydiler, bilgi üretmek yerine eski
otoritelerin bilgilerini değişime kapalı muhafaza etmekteydiler.
Avrupa’nın aydınlanma hareketleri neticesinde 18. yüzyıl
başlarında özellikle protestan ülkelerde “bilim sadece latince öğretilir” anlayışından çıkılmış ve Almanya’da, İskoçya ve
İskandinavya’da üniversiteler ülkelerin kendi dillerinde eğitim yapmaya başlamışlardır. Katolik ülkeler ise ilk etapta bu
duruma karşı durdular ve üniversitelerinde latince eğitime
devam ettiler. Ancak, onlar da zaman içerisinde kalıpları yıkmayı başarabildiler. Ortaçağ anlayışından çıkılarak ders içeriklerinin değiştirilmesi ve 17. yüzyılda başlayan üniversitelerdeki
reformlar neticesinde 18. yüzyıla gelindiğinde üniversitelerin
kimlikleri değiştiği görülmektedir. Artık, üniversiteler bilgiyi
muhafaza eden ve aktaran kurumlar olmaktan çıkarak, deneye
bağlı bilimsel yaklaşımlarla bilgi üreten kurumlar halini aldılar.
Ancak, 18. yüzyılda yeni bilim disiplinlerinin kurulması ve fen
bilimleri alanında çok sayıda buluşun yapılmasına karşın, üniversitelerde sektörel arayışa cevap verebilecek teknik kadroları
yetiştiren mühendislik bölümleri henüz mevcut değildi.
Bilimin amacını temel olarak iki başlık altında incelemek mümkündür. Bunlardan ilki, dünyayı ve evreni anlama isteği, ikincisi ise
insanların hayatlarını iyileştirmek amaçlı bilimi kullanma eğilimleridir. 19. yüzyıla kadar hep dünyayı ve evreni anlama isteği (ilk
neden) merkezli bir üniversite yapısı olmuştur. Bu sebeple, 18. yüzyılda Avrupa’da birçok önemli meslek okulları açılmış olsa da, bunlar genelde üniversitelerden bağımsız olarak kurulmuşlardır. 18.
yüzyılda üniversiteler mesleklerin ihtiyaç duyduğu ve pratik bilgiler ile donatılmış teknik personelin yetiştirilmesi konusunda görev
almaktan çok uzaktı. Devletler ve meslekler üniversite diplomalarının bir yeteneğin garantisi olmadığı konusunda bilinçlenmişlerdi.
Mesleki eğitim konusunda üniversitelerin reform yaşaması açısından öncülük yapan kurumlar çoğunlukla Alman üniversiteleri
olmuşlardır. Diğer ülkelerde meslek okulları üniversite dışında kurulurken, Almanya’da mesleki eğitimi üniversitelere bağlı verme
gayreti gösterilmiş ve bunun neticesinde yeni kürsüler kurulmuştur. Üniversitelerin hantal karakteristikleri sebebi ile Avrupa’da
üniversitelerden bağımsız olarak kurulan çeşitli meslek okullarının madencilik alanındaki ilk örnekleri Rusya’da kurulan St. Petesburg Madencilik Okulu (kuruluş: 1773), Fransa’da kurulan Ecole
des Mines’tir (Kuruluş: 1783). Bunları takiben İngiltere’de kurulan
“Royal School of Mines” (1851), Camborne School of Mines (Kuruluş: 1888), ABD’de bulunan Colorado School of Mines (1874),
Güney Afrika Kimberley’de kurulan Güney Afrika Madencilik Okulu (Kuruluş: 1896) ve Avustralya’nın ilk madencilik okulu olan Batı
Avustralya Madencilik Okulu (Kuruluş: 1902) öncü kuruluşlardan
olmuştur. 7-9 Güney Afrika ve Avustralya gibi ülkeler ilk madencilik
okulunu üniversitelerden bağımsız kurarken, bir diğer eski Britanya’ya bağlı önemli madencilik ülkesi olan Kanada’da ise ilk ma-
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den mühendisliği eğitimi üniversiteye (McGill Universitesi) bağlı
olarak1870yılındabaşlatılmıştır.Budurum,Kanada’daüniversitelerin mesleki eğitim konusundaki yenilikçi anlayışını göstermektedir.
Gerçek anlamda meslek okullarının kurulması modern çağın
özelliklerindendir. İnsanlar mesleki hayatlarında kullanışlı bilgiler öğrenmeyi tercih ederek, eski çağ formasyonlarını içeren
okullar yerine mesleki bilgiler öğreten okullarda okumaya başlamışlardır. Avrupa’da 19. yüzyılda teknik mesleki eğitim veren
okullara ilgi önemli ölçüde artmıştır. Örneğin, Alman üniversitelerinde 19. yüzyılın son çeyreğinde teknisyenlik ve mühendislik
bölümlerinde/kürsülerinde okuyan öğrencilerin sayısı hukuk,
sosyal bilimlere ait bölümler, dil eğitimi veren bölümler ve ilahiyat gibi bölümlere kıyasla daha yüksek seviyelere ulaşmıştır.
Özellikle sanayi devriminin etkileri ile birlikte üniversitelerin
teknik eğitim veren, mühendis yetiştiren kurumlar olmaları
ve bilimi sadece dünyayı daha iyi anlamak amaçlı değil, insanların hayatlarını iyileştirmek amaçlı yapma anlayışı önemli
bir reform gerçekleştirmiştir. Daha öncesinde akademiden
kopuk olan teknoloji geliştiren ustalar, alet ve makine yapıcıları, madenciler, inşaatçılar vb. meslek grupları 19. yüzyılda
üniversiteler ile birlikte ortak kültür geliştirmeye başlamışlardı.
Üniversitelerin güncel sorunlardan uzak olan eskiçağ kalıplarından çıkarak 19. yüzyılda endüstri ile birleşmeye başlamaları,
üniversiteler tarihinde önemli bir başka devrimdir. Bu devrim
ile öncesinde üniversite dışındaki kişiler tarafından sağlanmış
olan endüstrileşme akademiden katkılar ile hız kazanmıştır.
20. yüzyıl başlarındaki bazı örnekler dışında Avrupa ve Amerika’da artık mühendis yetiştiren bölümler üniversitelere bağlı
olarak kurulmuştur. Üniversitelerden bağımsız kurulan meslek
okulları da zaman içerisinde üniversitelere bağlanmıştır. 19.
yüzyıldaki modernleşme atılımları neticesinde 20. yüzyıl başlarında üniversitelerin mesleki eğitim verme anlamında devrimi
tamamlamış olduğunu söylemek mümkündür.
Türkiye’nin ilk Maden (Yüksek) Mühendisi Paris’teki
Ecole des Mines okulundan
mezun olan İbrahim Ethem
Paşa’dır. Kendisi, nazır ve sadrazam olarak önemli devlet
görevlerinde bulunan ilk maden mühendisi olarak 1872
yılında “Orman ve Maadin
Mektebi” ‘ni kurmuştur. Bu
okul kuruluşunun ardından
kısa süre içinde kapandıktan
İbrahim Ethem Pasa
sonra 1924 yılına kadar ülkemizde maden mühendisi
yetiştiren bir kurum olmamıştır. Cumhuriyetin kurulmasının
hemen ardından, 1924’te ‘’Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi’’
adı ile Zonguldak’ta yeni bir okul açılmıştır. Bu okulda eğitimini
tamamlayan ve ülkemizin dört bir yanında görev alan ilk me-
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zunlar, cumhuriyetimizin madencilik sektörünün ilk kurucuları
olmuşlardır. 10-12
Cumhuriyetimizde maden mühendisi ihtiyacının karşılanması
için, 1935’te Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü kuruluşundan sonra yurtdışına öğrenciler gönderilmiştir. Bu öğrenciler
1940’lardan sonra yurda döndüklerinde hocalık yapmışlar ve çeşitli madencilik kuruluşlarında önemli görevler almışlardır. MTA
tarafından Zonguldak’taki eski ‘’Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi’’ meslek okulu olarak çalıştırılmaya devam ettirilmiş, 1951 yılına
gelindiğinde ise Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilerek ‘’Zonguldak
Maden Teknik Okulu’’ adını almıştır. Bu okul İstanbul’a taşınana
kadar Zonguldak’ta aralıklarla ve değişikliklerle faaliyetini sürdürmüş ve 1962’de öğrencileri ile birlikte İTÜ Maçka Teknik Okulu’na
bağlanmıştır. Böylece, madencilik okullarının akademiye bağlanması ve ülkemizde üniversite tarafından akademik anlamda maden mühendisliği eğitiminin verilmesi konusunda İstanbul Teknik
Üniversitesi öncülük yapmıştır. 1924 yılında kurulan bir okulun
devamı olması ile İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü ülkemizin en
eski madencilik eğitimi veren kuruluşu olarak görülebilir. Ayrıca,
“Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi” bağlanmadan önce de, 1953
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü
eğitim hayatına başlamıştı. 1960 yılında kurulan Ortadoğu Teknik
Üniversitesi maden mühendisliği bölümü ise ülkemizde bir üniversite bünyesinde kurulan ikinci maden mühendisliği bölümü olma
özelliğine sahiptir13. Yine 1960’lı yıllarda maden mühendisliği eğitimine başlayan bir diğer üniversitemiz de Hacettepe Üniversitesi
olmuştur14. Böylelikle, 1960’lı yıllarda üç adet maden mühendisliği
bölümüne sahip olunarak ülkemiz madencilik eğitimi tarihinde
önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.
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INOVASYON

Robotize Madenciliğin
Sürdürülebilirliği

Yakın geçmişe kadar maden
çalışanlarının uzun vardiyalar
veya çalışma saatlerinde yaptıkları üretim kısa süreçte bir
makinenin bir saatten daha az
çalışmasıyla elde edilebilir hale geldi. Öncelikle daha kolay görevlere talip olan endüstriyel dönüşüm, bugün gitgide maden
üretim zincirinde piramidin daha yukarılarında yer alan görevlere talip olmaya başladı. Son dönemde robotiğin diğer sektörlerde büyük ilgi görmesi ve nihayetinde maden sektöründe
bu konuya ilginin yeniden canlanmasıyla bugün, iş gücünün
minimize edilerek maden üretimi yapılması bir çok şirket için
stratejik hedefler arasına girmektedir. Bazı küresel firmalar bu
tür ilanları şirket hisselerinin değerlenmesi ve yatırımcıların
gözünde iyi konumlanma amacıyla yapıyor olsalar da, hatırı
sayılır bir çok firma da bunu gerçekten yakın geleceğin öncelikleri arasına almaktadır.
Dr. M. Mustafa KAHRAMAN
Maden Mühendisi
kahraman@email.arizona.edu

Asıl sorun bu tür bir stratejinin uygulanabilirliği meselesidir.
Madenlerin operasyona geçtikleri bölgelerde çok büyük bir
ihtimalle çevredeki yerel halk tarafından istenilmemesi dünya
üzerinde yaygın bir durumdur. Bu tepkinin altında bazı durumlarda haklı gerekçeler bulunmasa da madencilik faaliyetlerine
karşı genel bir ön yargının olduğu bir gerçektir. Yerel halk çoğu
zaman madenciliğin çevresel etkileri, işletmenin oluşturacağı
ekstra yoğunluk, su kaynaklarının etkilenmesi, görüntü ve gürültü gibi farklı etkiler sebebiyle olumsuz tavır almaya yönlenebilmektedir. Maden sektörü bu tür sıkıntılara karşı yerel halka
projesini daha iyi anlatmayı, çevresel zararın minimize edilmesini garanti etmeyi ve bölgeye alt yapı imkanları (yol, su, umumi
yapılar vs.) sunarak ve belki de en önemlisi maden çalışanlarını
yerel halktan seçerek (istihdam yaratarak) sorunun üstesinden
gelmeye çalışmıştır. Uzun yıllar danışmanlığını yaptığım Kuzey
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Arizona’da yer alan bir kömür madeninde bulunan çalışanların
yaklaşık %95’i o bölgede yaşayan Navajo ve Hopi isimli Kızılderili kabilelerinin mensuplarıdır. Madenin bulunduğu bölgede
bu kabileler dışında hiç bir yerleşimin olmaması ve en yakın
şehir merkezine oldukça uzak olması çalışanların sadece bu
kabilelerden olmasının temel sebebidir. 350’den fazla çalışanı
bulunan madenin kabileler dışında çalışanları işletmenin üst
ve orta düzey yönetiminde bulunanlardır ve günlük olarak
şirketin özel uçağıyla madene gelmektedirler. Bunun yanı sıra
madenin üzerine kurulu olduğu toprakların da bu kabileye ait
olması sebebiyle federal vergiler ve kiralama yerine faaliyetlerin yapıldığı alanın kiralanması bu kabilelerin yönetimiyle
yapılmaktadır. Bu örnekte maden firması ile kabileler arasında
organik bir bağ oluşmuş ve burada yaşayan insanların ve kabilelerin en önemli gelir kaynağı ve insanların temel istihdam
alanı bu maden ocağı olmuştur. Bu rakamın öneminin anlaşılması açısından madende çalışan herhangi bir kabile mensubunun yıllık kazancı kabilenin ortalama yıllık gelirinin on katından
fazladır.
Bu resimde yerel halkın madende istihdamının ortadan kalktığını veya hatırı sayılır bir biçimde azaldığını varsayalım. Maden
firmasının kabile mensuplarına olan katkısı çok ciddi oranda
azalacaktır. Maden tarafından istihdam edilmeyen insanların
maden öncesinde tarım-hayvancılık ile uğraştıklarını varsayacak olursak, açık kömür madeninin kapladığı alan ve çevresel
etkisi sebebiyle ikinci kez işsiz kalabilmeleri anlamına gelecektir. Bunun neticesinde kabile yönetiminin işletme izni vermiş
olmasına rağmen insanlar arasında ciddi bir huzursuzluk, madenciliğe karşı bir duruş söz konusu olabilecektir. Dolayısıyla
madenler çalıştıkları bölgede istihdam yaratarak ve bölgeye
katkılarda bulunarak sosyal lisans alma ihtimallerini arttırmaktadırlar.
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teknolojisi girdiğinde ise ortalama bir tamir ustasının bile zor
bulunduğu sektörde çok daha kalifiye ve az bulunan insanlara
ihtiyaç duyulacaktır. Bu iş gücünün yetişmesi uzun yıllar alacak
ve belki de bu kadar kalifiye elemanların yurt dışından bakım
onarım için getirtilmesi gerekecektir. Bazı işletmeler bu kalifiye
onarım elemanlarını uzun süre bekleyen ekipmanlar sebebiyle
ciddi zararlar edebileceklerdir.

İkinci bir nokta ise robotik teknolojisinin mevcut işlemekte
olan madenlere entegrasyonu noktasında ortaya çıkmaktadır.
Hali hazırda maden işletmelerinin belli bir işleyişi ve görev dağılımı bulunmaktadır. Bu görev dağılımı çoğunlukla yıllardır işleyen işletmelerin zaman içerisinde ulaştıkları en olgunlaşmış
işleyiş noktasıdır. Bu işleyişte makinelerin bir kısmına eklenecek veya yapılacak bir satın alma ile eklenecek robotik ekipmanların diğer çalışanlarla aynı ocakta çalışması hem emniyet
hem de görev-sorumluluk dağılımı noktasında ciddi sıkıntılar
yaratabilecektir. Robotik teknolojisinin kendini teknolojik olarak kanıtladığını düşünsek bile emniyet, verimlilik, acil durumlar ve iş gücünün ucuz olduğu ülkelerde ekonomik olup olmadığını kanıtlamak uzun bir süreç gerektirmektedir.
Üçüncü olarak maden teknolojisi ve ekipmanlarının bakım ve
onarımı oldukça kalifiye eleman gerektiren bir konudur. Maden işletmelerinde kullanılan ekipmanların ve teknolojilerin
diğer sektörlerden hatırı sayılır bir şekilde farklı olması ve sektörlerinde genellikle ülke içerisinde küçük olması sebebiyle bu
alanda kalifiye eleman açığının olması oldukça mümkündür.
Bunun yanı sıra işin içine mekanik aksamlardan daha komplike, mekanik, elektrik & elektronik ve yazılım yani robotik
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Robotik sektörü maden endüstrisinin bugününde de ve geleceğinde de yer alacaktır. Ancak bu teknolojinin yaygınlaşması
düşünüldüğü veya tartışıldığı kadar hızlı olmayacaktır. Öncelikle teknolojinin sektöre çok yönlü olarak kendini kanıtlaması
gerekmektedir. Bunların başında yöntemin emniyet açısından
güvenilirliği ve ekonomik olarak sağlayacağı kazanç gelmektedir. İş gücü maliyetlerinin çok yüksek olduğu ve çalışanlar
açısından emniyet problemleri olan noktalarda bu teknolojilerin kullanıma alınması elbette daha mümkündür. Ancak mevcut bir işletmede bu tür teknolojilerin devreye alınması, yani
insanlı ve insansız (hibrit) bir sistem iş güvenliği ve verimlilik
açısından ciddi problemleri barındırabilecektir. Bunun için robotik maden teknolojilerinin yeni kurulmakta olan ve henüz
üretime başlamamış, iş gücü maliyetlerinin çok yüksek olduğu veya yeterli iş gücünün bulunamadığı (Pilbara-Avustralya)
ve çalışanlar açısından ciddi riskler bulunduran bölgelerde
kullanılması ilk etap için daha olası görünmektedir. Ancak bu
tür bir girişim bile maden akım şeması ve görev dağılımının
yeniden yapılmasını ve yeni bir işletme kültürünün oluşmasını gerektirecektir. Bu teknolojinin bir diğer çözmesi gereken
sorunlardan biride söz konusu teknolojinin arızalanması durumunda gerekli onarımı yapacak ve periyodik bakımları yapacak iş gücü havuzunun oluşmasıdır. Bir ekipmanın bozulup
haftalarca tamir için birilerini beklemesi verimliliği ve kârlılığı
ciddi oranda etkileyen bir faktördür. Bu sebeple beklenmedik
arızaların makul sürede onarımı gerekmektedir ve bu teknoloji
değerlendirmede önemli bir kıstastır. Son olarak en temel meselelerden biri de madenlerde çalışanların önemli bir kısmını
oluşturan yerel halka istihdam sağlanmaması veya bu istihdamın azaltılması sonucu bölge insanından sosyal işletme lisansının nasıl alınacağı sorunsalıdır.
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MADEN HUKUKU

7061 SAYILI YASA - II

7061 sayılı Yasa’da en göze çarpan değişiklik 3213 sayılı Maden Yasası’nın 24’üncü maddesi 12. fıkrasında olmuştur.

olması durumu, 7061 sayılı Yasa yürürlüğe girmezden önce de
MİGEM tarafından uygulama alanı bulmuştur. Bu nedenle; herhangi bir üç yıl toplamının alınması uygulaması 7061 sayılı Yasa’dan önce olması halinde Yasaya aykırı bir işlem niteliğindedir.

Yasa maddesinin bu fıkrası, 5995, 6592 ve 7061 sayılı yasalarla,
2010 yılından günümüze kadar üç değişiklik yaşamıştır.

b-“İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere bu
fıkraya aykırı fiilin tekrar tespit edilmesi halinde ise ruhsat iptal
edilir.” değişiklik sonrası,

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Maddenin değişiklikten önceki hali ve son şekli ile karşılaştırmalı olarak incelendiğinde;
a-“Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller
dışında üç yıldan fazla üretim yapmayan ruhsat sahiplerine
50.000 TL idari para cezası verilir. Bu üç yıllık süre içinde yapılan
toplam üretimin projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %10’undan az olması halinde de bu hüküm uygulanır.”,
değişiklik sonrası,
“Beş yıllık dönemde, üretimin en az olduğu herhangi üç yılında
yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %30’undan az olması durumunda ruhsat sahiplerine 50.000 Türk lirası idari para cezası verilir.” şeklini almıştır.

“Bu fıkra kapsamında beş yıl içerisinde iki defa idari para cezası
uygulanması halinde ruhsat iptal edilir.” şeklini almıştır.
Burada iki defa idari para cezası uygulaması beş yıl içerisine alınmıştır. Beş yıl içinde idari para cezası uygulamasından
sonra altıncı yılda da üretim yapılmamış ya da istenen miktar
üretilememiş ise altıncı yıldan geriye doğru beş yıl hesaplanıp
ruhsat iptali yapılabilecektir. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten
önce 21.09.2017 gün 30187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Yönetmeliği’nin 37. maddesi değişikliğin nasıl uygulanacağı konusunda bir düzenleme içermemektedir. Yasanın sözü böyle bir uygulamanın yapılabileceğini
ne yazık ki akla getirmektedir.

Beş yıllık süre, beş yıllık dönem olarak, üç yıldan fazla ibaresi
de herhangi bir üç yıl olarak değiştirilmiştir. Böylece beş yıllık dönemler esas alınacaktır. Ancak bu beş yıllık dönemlerin
herhangi bir üç yılı içerisinde toplam üretim miktarı projede
beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %30’undan az olması
durumunda 50.000 TL idari para cezası güncelleştirilmiş şekliyle uygulama alanı bulacaktır.

c-“Yılların belirlenmesi, takvim yılı hesabına göre yapılır.”

Beş yıllık dönemin herhangi üç yılında yapılan toplam üretimin
projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının %10’undan az

d-“Dönemlerin hesaplanmasında, işletme izninin verildiği yıl
ile üretime ilişkin tespitin yapıldığı yıl dikkate alınmaz.”
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Takvim yılı 1 Ocakta başlayıp, 31 Aralıkta son bulan bir süredir.
İşletme İzni, 06.12.2017 tarihinde yani 7061 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden bir gün sonra alınmış ise bu bir yıllık süre
31.12.2017 tarihinde dolacaktır. Dolayısıyla bu durumda süre
365 gün olmayıp, 25 günle sınırlıdır.
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İşletme izni, 06.12.2017 tarihinde alınmış, tespit 12.05.2021
yılında yapılmış ise 2018, 2019 ve 2020 yılları esas alınacaktır.
Dolayısıyla beş yıllık süre şartı gerçekleşmemiş olacaktır.
e-“Ancak işletme projesinde, işletme izninin yürürlük tarihinden itibaren üç yıl içinde madene ulaşmak amacıyla galeri,
kuyu ve dekapaj yapılacağı beyan edilmiş ve ruhsat sahasındaki faaliyetlerin bu beyanlara uygun gerçekleştirildiği tespit
edilmiş ise idari para cezası uygulanmaz ve ruhsat iptal edilmez.” değişiklik sonrası,
“Ancak mücbir sebepler, beklenmeyen haller veya Genel Müdürlük tarafından kabul edilen işletme projesi ve termin planına göre madene ulaşmak amacıyla galeri, kuyu ve/veya dekapaj için geçirilen süreler, projede beyan edilen yıllık üretim
miktarı ile orantılı olarak dikkate alınır.” şeklini almıştır.
Ruhsat sahibi; Sel, yangın, deprem, grizu patlaması, çökme, heyelan ve benzeri halleri gerekçe göstererek beş yıllık sürenin
uzatılmasını isteyebilecektir. Bunun dışında işletme projesinde
belirtilen galeri, kuyu veya maden üretiminin sağlanması için
yapılacak işlemler konusunun Genel Müdürlükçe kabul görmesi halinde projede beyan edilen üretim miktarı da dikkate
alınarak süre uzatımını verilebilecektir. Burada takdir hakkı Genel Müdürlüğe bırakılmıştır.
f-“Bu fıkrada geçen idari para cezası hariç diğer oranların iki
katına kadar artırmaya yarısına kadar indirmeye ve ruhsat türlerine göre farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”
Yasada geçen diğer oranlar tabirinden anlaşılacak olan %30
oranıdır. Başka bir orandan söz edilmemiştir. Projede beyan
edilen yıllık üretim miktarı ile orantılı olarak süre konusunda
takdir hakkı Genel Müdürlüğü verilmiş olup, burada bahsedilen oranın Bakanlar Kurulu ile ilgisi yoktur.
Madenin piyasası varsa üretim yapılır ve satılır. Piyasası olmayan bir madenin üretimi söz konusu olmaz/olamaz. Bazı sürelerle piyasası olmayan bir madenin yukarıda aktarılan Yasa
kuralına göre ruhsatının iptal edilmesi değişiklik sonrası kaçınılmaz hale gelmiştir.
Yasa ile getirilen %30 oranı çok fazladır. Bu oranın Bakanlar Kurulu Kararı ile %60’a kadar çıkarılabileceği de kural altına alınmıştır. Bu durumda projede belirtilen yıllık üretim miktarları oldukça düşük gösterilecek ya da üretim fazla beyan edilecektir.
Her iki durumun da sakınca yaratacağı açıktır. Ayrıca, Maden
İşleri Genel Müdürlüğü tarafından bazı maden gruplarında
belli miktarın altında gösterilen yıllık üretim miktarlarını içeren
projeler kabul görmemektedir.
7061 sayılı Yasa, 05.12.2017 gün 30261 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır. Anılan Yasa’nın 123’üncü maddesinde, Maden
Yasası’nda değişiklik getiren hükümlerin yayım tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür. Yasaların geriye yürümezliği
1 Mart 2018

genel bir ilkedir. Bu durumun istisnası ceza hukukunda görülür. Böylesi durumda, 7061 sayılı Yasanın geriye yürürlüğü olmayacağına göre ve önceki oran %10 olduğundan bu konuda
tespit yapılması Maden İşleri Genel Müdürlüğünü oldukça zorlayacaktır.
Kanımca 7061 sayılı Yasa ile getirilen değişiklik 2023 yılında uygulama alanı bulacaktır. Bu arada %30 oranı değişirse yeni bir
sorunun ortaya çıkacağı tartışmasızdır.
Projede yıllık 50.000 ton üretim yapılacağı beyan edilmiş; 2018
yılında İşletme İzni alınıp, 75.000 Ton, 2019 yılında 5.000 Ton,
2020 yılında 150.000 Ton, 2021 yılında 3.000 Ton, 2022 yılında
3.000 Ton, 2023 yılında 300.000 Ton üretim yapılmış ise, 2018
ve 2023 yılları dikkate alınmayacak, 2019, 2021 ve 2022 yılları
toplam üretim 11.000 Ton olduğu, proje beyanının 50.000 x
30/100=15.000 Ton olduğu göz önüne alınarak ruhsat sahibine idari para cezası uygulanacaktır.
3213 sayılı Yasa’nın 24’üncü maddesi 12. fıkrası 5177 sayılı Yasa
ile bu günkü durumun ilk şekli olarak kabul edilebilir. “Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç
yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatlar, teminatları irad kaydedilerek iptal edilir.”, şeklinde olan kural günümüze kadar üç
değişiklik geçirmiştir.
5995 sayılı Yasanın madde ile ilgili gerekçesinde; Mevcut uygulamalarda beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen
haller dışında üç yıldan fazla üretim yapılmayan ruhsatların
teminatları irad kaydedilerek iptal edilmekte olup, bahse konu
üretim miktarı için herhangi bir limitin olmaması, bu miktarın
tespit edilmesi ve buna istinaden karar verilmesinde sıkıntılara sebep olmaktadır. Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için karar
vermede baz alınacak üretim miktarı belirtilmiştir, denilerek
kuralda değişikliğe gidilmiştir.
6592 sayılı Yasanın konuyla ilgili gerekçesinde ise; Beş yıllık sürede mücbir sebepler ve beklenmeyen haller dışında üç yıldan
fazla üretim yapmayan ruhsat sahiplerine teminat sisteminin
terk edilmesi nedeniyle idari para cezası verilmesine ve aykırı
fiilin tekrar edilmesi halinde uygulanacak hüküm düzenlenmiştir, denilerek değişikliğe gidilmiş, bu değişiklikten sonra da;
7061 sayılı Yasanın konuyla ilgili gerekçesinde; Ülkemizde yaklaşık 13.000 adet maden işletme ruhsatı yürürlükte olup, her
birinin işletme projesi ve faaliyeti bulunmaktadır. Ancak ruhsat
sahipleri, mevzuat kapsamında sunmuş oldukları projenin çok
altında işletme faaliyeti yaparak maden rezervlerinin ekonomiye
kazandırılmasının geciktirilmesine sebep olmaktadırlar. İşletme
döneminde projede öngörülen üretimi yapmadığında ruhsat
sahibine idari para cezası verilmekte ve işletme ruhsatında herhangi bir faaliyet olmadan beklenilmekte ve böylece işletme
ruhsatları atıl kalabilmektedir. Madde ile, 3213 sayılı Maden Kanununun 24’üncü maddesinde değişiklik yapılmak suretiyle işletme izin tarihinden itibaren son beş yılın herhangi bir üç yılın-
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da yaptığı toplam üretim
miktarının projede beyan
edilen bir yıllık üretim
miktarının %30’undan az
olmaması sağlanarak atıl
duran maden sahalarının
etkin olarak değerlendirilmesi hedeflenmektedir,
denilmiştir.
i-İşletme izni maden üretimi için alınan bir belgedir. Madenin piyasası
varsa üretim yapılabilir.
Belli zamanlarda bazı madenlerin alıcısı olmayabilir. Böylesi zamanlarda üretim yapılamaması ruhsat iptaline sebep olacaktır.
Bir maden sahasını üretime hazır hale getirebilmenin zorluğunu
sadece ruhsat sahibi değil, sektörün tamamının bilmesi gerekir.
Çok büyük masraflar yapılarak üretime hazır hale getirilen ruhsat
sahasındaki madenin belli zamanlarda piyasası olmayıp üretilememesi halinde, kanımca ruhsat iptalinden ziyade piyasa şartları
oluşana kadar ruhsat sahibinin desteklenmesi esas olmalıdır.
ii-Bu kadar yüksek miktarda alınan bedellerden sonra, maden
ruhsat sahiplerinin gereksiz olarak ruhsatları elde tutmaları hayatın olağan akışına terstir. Bu nedenle ruhsatların atıl şekilde
bekletildiğinden söz edilmesi ve bunun Yasa gerekçesinde yer
alması anlaşılmaz bir yaklaşımdır. Nitekim, 2018 yılı Şubat ayı
içerisinde, MİGEM kayıtlarında bulunan 100.000 maden saha-
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sının ihale edileceği bilgisi basında yer almıştır. Demek ki, yakın zamanda 100.000 sahanın iptali yapılmıştır. Bu sahalar; terk
veya iptal edilen sahalardır. Yıllardır maden ruhsatlarında bu
günkü kadar ruhsat terki ve iptali yaşanmamıştır.
iii-Yasanın 24’üncü maddesi 12. fıkrasının uygulanması idareye çok büyük iş yükü getirmekte, bürokrasiyi artırmaktadır.
Oranların değişiklik göstermesi, yasaların geriye yürümezliği
ilkesi esas alındığında maddenin uygulamasında sayısız ihtilaf
çıkacağı bu günden bellidir.
iv-6592 sayılı Yasa ile teminat kaldırılıp, ruhsat bedeli getirildikten sonra Yasanın 24’üncü maddesi 12. fıkrasının Yasa metninden çıkarılması en uygun yol olacaktı, ne yazık ki bu yapılmadığı gibi kural daha da karmaşık hale getirilmiştir.
v-Üretim yapmayan ya da proje beyanına göre az üretim yapan ruhsat sahalarının Yasanın 29’uncu maddesinde bildirdikleri işletme faaliyeti ile bilgileri çerçevesinde, her yıl Ocak
ayında ödenmesi gereken ruhsat bedelinin artırılması şeklinde
bir kuralla Yasanın 24’üncü maddesi 12. fıkrasının yürürlükten
kaldırılması hem idareyi hem de ruhsat sahiplerini rahatlatacak
bu konuda yaşanan sıkıntıları da sona erdirecektir.
vi-Maden Yasası’nın birçok hükmünde idari para cezası yanında, ruhsat iptallerine de oldukça fazla yer verilmesi, madenciliği yapılamaz hale getirmektedir. Ne yazık ki, son düzenlemelerde bu yönde olup, herhangi bir yumuşama ufukta
görülmemektedir.
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EN ZOR KOŞULLARDA

SÜREKLİ YANINIZDA
www.erdsondaj.com.tr

EKONOMI

Temel Maden Fiyatları
NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ

DEĞERLİ METALLER

(RARE EARTH ELEMENTS)

(PRECIOUS METALS)

Metal

Tarih

Altın
Gümüş

26.Şub.18

Yıl Sonu
Fiyatı

Birim

Tarih

(31.Aralık.2016)

CME Group

26.Şub.18
26.Şub.18

Değişim
%

Son Fiyat

Metal

Son Fiyat

1328,90

3,38

1285,40

USD/tr. oz

16,61

-0,78

16,74

USD/tr. oz

Platinyum

1001,00

6,94

936,00

USD/tr. oz

26.Şub.18

Rodyum

1850,00

7,87

1715,00

USD/tr. oz

26.Şub.18

Palladyum

1048,00

-2,33

1073,00

USD/tr. oz

1.Oca.18 Praseodmiyum Metal ≥ 99%
Praseodmiyum Oksit ≥
1.Oca.18
99.5%
1.Oca.18 Neodmiyum Metal ≥ 99.5%
1.Oca.18 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5%

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Metal

Son Fiyat

Yıl Sonu
Fiyatı

Birim

(31.Aralık.2016)

Alüminyum

2180,00

-3,35

2255,50

USD/ton

8.Oca.18

Bakır

7068,00

-1,57

7180,50

USD/ton

8.Oca.18

Çinko

3481,00

3,14

3375,00

USD/ton

8.Oca.18

Kalay

21500,00

6,75

20140,00

USD/ton

8.Oca.18

Kurşun

2530,00

-0,51

2543,00

USD/ton

8.Oca.18

Nikel

13575,00

7,06

12680,00

USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih

Metal
Antimuan

22.Eyl.17

Bizmut

15.May.13

Birim

(31.Aralık.2016)

9000,00

0,00

9000,00

USD/ton

12,40

0,00

12,40

USD/lb.

Civa

1850,00

0,00

1850,00

USD/şişe

22.Eyl.17

İridyum

675,00

0,00

675,00

USD/tr. oz

22.Eyl.17

Kadmiyum

0,88

0,00

0,88

USD/lb.

1.May.17

Kobalt

25,06

0,00

25,06

USD/lb.

22.Eyl.17

Magnezyum

2,09

0,00

2,09

USD/kg

22.Eyl.17

Manganez

1,94

0,00

1,94

USD/kg

0,00

15500,00

USD/ton

65,00

0,00

65,00

USD/tr. oz

22.Eyl.17

Selenyum

26,00

0,00

26,00

USD/lb.

22.Eyl.17

Tantal

125,00

0,00

125,00

USD/lb.

Tungsten

4,99

0,00

4,99

USD/ton

Uranyum

25,50

0,00

25,50

USD/lb.

22.Eyl.17

Vanadyum

22,10

0,00

22,10

USD/lb.

UXC NM

22.Eyl.17
20.Kas.17

1.Oca.18

Lantanyum Metal ≥ 99%

7,00

0,00

7,00

USD/kg

1.Oca.18

Lantanyum Oksit ≥ 99.5%

2,00

0,00

2,00

USD/kg

1.Oca.18

Seryum Metal ≥ 99%

7,00

0,00

7,00

USD/kg

1.Oca.18

Seryum Oksit ≥ 99.5%

2,00

0,00

2,00

USD/kg

85,00

0,00

85,00

USD/kg

52,00

0,00

52,00

USD/kg

60,00

0,00

60,00

USD/kg

42,00

0,00

42,00

USD/kg

1.Oca.18

Samaryum Metal ≥ 99.9%

7,00

0,00

7,00

USD/kg

1.Oca.18

Europyum Oksit ≥ 99.5%

150,00

0,00

150,00

USD/kg

1.Oca.18 Gadolinyum Metal ≥ 99.9%

55,00

0,00

55,00

USD/kg

1.Oca.18 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5%

32,00

0,00

32,00

USD/kg

1.Oca.18

Terbiyum Metal ≥ 99.9%

550,00

0,00

550,00

USD/kg

1.Oca.18

Terbiyum Oksit ≥ 99.5%

400,00

0,00

400,00

USD/kg

1.Oca.18

Disporsiyum Metal ≥ 99%

350,00

0,00

350,00

USD/kg

1.Oca.18 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5%

230,00

0,00

230,00

USD/kg

1.Oca.18

Erbiyum Metal ≥ 99.9%

95,00

0,00

95,00

USD/kg

1.Oca.18

Erbiyum Oksit ≥ 99.5%

34,00

0,00

34,00

USD/kg

1.Oca.18

İtriyum Metal ≥ 99.9%

35,00

0,00

35,00

USD/kg

1.Oca.18

İtriyum Oksit ≥ 99.99%

6,00

0,00

6,00

USD/kg

1.Oca.18

Skandiyum Metal ≥ 99.9%

15000,00

0,00

15000,00

USD/kg

1.Oca.18 Skandiyum Oksit ≥ 99.95%

4200,00

0,00

4200,00

USD/kg

6,00

0,00

6,00

USD/kg

1.Oca.18

Mixed Metal ≥ 99%

TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI

Fiyat

Kalori

Yer

Tarih

Maden

(TL/Ton)

Ocak.18

Keles krible +40 mm

186

KLİ

2.766

Ocak.18

Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

431

Kütahya-Tavşanlı (GLİ)

4.947

Ocak.18

S.Kısrakdere yıkanmış
+18 mm

431

Manisa-Soma ( ELİ )

4.940

Ocak.18

Kısrakdere krible +20 mm

484

Manisa-Soma ( ELİ )

4.957

Ocak.18

Soma Deniş yıkanmış
+18 mm

329

Manisa-Soma ( ELİ )

3.991

Ocak.18

Çan krible +30 mm

331

ÇLİ

4.537

Choreme Ore Prices of Turkey

(kcal/
kg)

TKİ

15500,00

NM

Molibden
Rutenyum

Birim

(31.Aralık.16)

(FOB)

LME

8.Oca.18
1.May.17

NorthernMiner (NM)

22.Eyl.17

Değişim
%

Son Fiyat

Yıl Sonu
Fiyatı

Yıl Sonu
Fiyatı

HEFA Rare earth

8.Oca.18

London Metal Exchange

Tarih

Değişim
%

Değişim
%

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

Metal

Tarih

Fiyat

Birim

Yer

Oca.18

18/150 PARÇA (DÖKME)

520

ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI

6800

Oca.18

18/150 PARÇA (DÖKME)

520

KOZLU MÜ. LAVUARI

6800

Oca.18

18/150 PARÇA (DÖKME)

520

KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV.

6800

USD/dmt

Oca.18

18/150 PARÇA (DÖKME)

530

ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI

7000

USD/dmt

Oca.18

18/150 PARÇA (DÖKME)

470

AMASRA MÜ. LAVUARI

6100

USD/dmt

22.Şub.18

Krom cevheri (CIF-Çin)

44-46% Konsantre

290-300

USD/dmt

22.Şub.18

Krom cevheri (CIF-Çin)

42-44% Konsantre

270-280

USD/dmt

22.Şub.18

Krom cevheri (CIF-Çin)

22.Şub.18

Krom cevheri (CIF-Çin)

22.Şub.18

Krom cevheri (CIF-Çin)

40-42% parça
38-40% parça

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram
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310-320
290-300

USD/dmt

(kcal/
kg)

TTK

310-320

FerroAlloyNet

(TL/TonKDV Hariç)

46-48% Konsantre

330-340

Kalori

Maden

Krom cevheri (CIF-Çin)

42-44% parça

Fiyat

Tarih

22.Şub.18

tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram
USD : ABD Doları
dmt : (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton
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ANA DESTEKÇİ

DÜZENLEYEN

10 - 11 NİSAN 2018
www.cleancoalsummit.org
Pullman İstanbul Convention Center

YERLİ KÖMÜR
YERLİ TEKNOLOJİ
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İLETİŞİM
M rel DÖNMEZTÜRK
T: +90 312 424 00 19
M: +90 534 088 82 60
E: m rel@cleancoalsumm t.org

MEDYA SPONSORU

KÖMÜR ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ ÜYE ŞİRKETLERİ

“BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR”

ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler
28 - 31 Mart Marble, 24. Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, İzmir,
marble.izfas.com.tr
10 - 11 Nisan Temiz Kömür Zirvesi ve Fuarı, İstanbul, cleancoalsummit.org
10 - 11 Nisan Yığın Malzeme Taşıma ve Depolama Forumu, İstanbul,
bulkturkey.org
11 - 13 Nisan Türkiye 21. Uluslararası Kömür Kongresi ve Sergisi, Zonguldak, komur.maden.org.tr
11 - 13 Nisan Türkiye 21. Uluslararası Petrol ve Doğalgaz Sergisi, Ankara,
ipetgas.org
19 - 21 Nisan 5. Expo Geothermal, Jeotermal Enerji Teknolojileri & Ekipmanları Fuarı, İzmir, demosfuar.com.tr
23 - 27 Nisan 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jeolojikurultayi.org
25 - 28 Nisan Beton İzmir 2018, 10. Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat
Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı, İzmir, betonfuari.com

2 - 6 Mayıs 8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, ktu.edu.tr/jeokimya8
7 - 11 Mayıs 9. Uluslararası Doğu Akdeniz Jeolojisi Sempozyumu, Antalya,
isemg2018.org
13 - 14 Eylül 4. Uluslararası Yer Altı Kazıları Sempozyumu, İstanbul, uyak.
org.tr
3 - 5 Ekim Kayamek 2018, 12. Bölgesel Kaya Mekaniği Sempozyumu,
Trabzon, rockmec2018.com
23 - 25 Ekim IMPS 2018, Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu
(UCHS), Antalya, imps2018.com
24 - 27 Ekim Bursa 4. Uluslararası Blok Mermer Fuarı, Bursa, tuyap.com.tr
8 - 9 Kasım Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı, Ankara, enerjikongresi.com
13 - 16 Aralık Maden Türkiye 2018, İstanbul, madenturkiyefuari.com

Yabancı Etkinlikler
1 - 3 Mart Understanding the Mining Industry From A to Z, Kanada
4 - 7 Mart PDAC 2018 International Convention, Trade Show & Investors
Exchange, Kanada, pdac.ca/convention
6 - 8 Mart Aggregates Academy & Expo AGG1 2018,ABD, nssga.org
13 - 16 Mart Bauma Conexpo Africa 2018, Güney Afrika, bcafrica.com
15 - 16 Mart 11th CIS Coal Market Conference, Belarus, metalexpert.com
19 - 20 Mart Metals in the Future 2018, Birleşik Krallık, crugroup.com/
events
21 - 22 Mart 21st Annual Global Iron Ore & Steel Forecast Conference,
Avustralya, informa.com.au
4 - 6 Nisan Mongolia Mining 2018, Moğolistan, mongolia-mining.org
9 - 11 Nisan 17th World Copper Conference 2018, Şili, crugroup.com/
events
10 - 12 Nisan Mining Exploration and Trade Show Conference (METS)
2018, İspanya, euromines.org
17 - 18 Nisan MINEX Central Asia 2018, Kazakistan, minexforum.com/
20 - 22 Nisan Minexpo Africa 2017, Kenya, expogr.com/kenyaminexpo
23 - 24 Mayıs AIMS 2018 - First International Conference - Mines of the
Future, Almanya, mre.rwth-aachen.de

136

www.madencilik-turkiye.com

29 - 31 Mayıs Mines and Technology Europe, Finlandiya, minesandtechnology.com/
16 - 21 Haziran The Resources for Future Generations conference
(RFG2018), Kanada
19 - 20 Haziran 3rd Iran Mines & Mining Industries Summit” Development
& Investment (IMIS 2018), İran, www.iicic.com/imis2018
19 - 22 Haziran 25th World Mining Congress 2018, Kazakistan, wmc2018.org
30 Haziran – 9 Temmuz 18th International Multidisciplinary Scientific
GeoConference SGEM 2018, Bulgaristan, www.sgem.org
11 - 17 Ağustos Goldschmidt Conference 2018, ABD, geochemsoc.org
24 - 26 Temmuz Queensland Mining & Engineering Exhibition QME 2018,
Avustralya, reedexhibitions.com.au
6 - 8 Eylül MEI2018 Mining Exploration International, ABD, miningexplorationinternational.com
10 - 14 Eylül Elektra Mining Africa, Güney Afrika, electramining.co.za
7 - 9 Kasım Geostatistical/Stochastic Simulation Methods, Tools and Applications from Ore Reserves to Mine Production, Avustralya, ausimm.com.au
19 - 21 Kasım Process Mineralogy 2018, Güney Afrika, min eng.com/processmineralogy18/index.html
Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.
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SERI ILANLAR

R

eklam
ezervasyon

Madencilik Türkiye Dergisi
Mayeb Basın Yayın İnsan Kay.Ltd.
Tel : +90 (312) 482 18 60
reklam@mayeb.com.tr

MADEN ENDÜSTRİSİ,ÇALIŞMA
ARKADAŞINI MADENCİLİK TÜRKİYE
DERGİSİNDE BULUYOR

İlanınızı Madencilik Türkiye dergisinde, derginin web
sitesinde ve sosyal medya hesaplarında yayınlatın,
aradığınız nitelikli personele en hızlı şekilde ulaşın.

Hem de çok uygun fiyatlarla…
Bu Platformda
Aradığınız
Çalışma Arkadaşına
Ulaşmak Çok Kolay

Aylık 10.000 Tekil
Ziyaretçi

Sektörün Her
Kesiminden 400 Takipçi

Mail ile 3.500 Maden
Profesyoneline Ulaşım

Maden Profesyoneli
1.500 Takipçi

Android Uygulamada
1.000’in Üzerinde Takipçi

Sektörün Her Kesiminden
2.600 Takipçi
Sektörün Her Kesiminden
11.000 Takipçi

İletişim ve daha deyatlı bilgi almak için;
ik@mayeb.com.tr / 0312 482 18 60

Reklam İndeksi
Sayfa Firma
17 Anadolu Flygt
115 Ant Group
105 Apeks
109 Ardef
101 Argetest
63 Asel Teknik
5,9,72,73 Barkom
113 BASF
A. Kapak İçi Bilgi Mühendislik
58,59 Core Drill

Sayfa Firma

Sayfa Firma

25 Demir Export

15 Global Magnet Sondaj

75 DMT

89 Hardox (SSAB)

3 Doğanak Kollektif
103 Drager
55 Ebro Armaturen
93 EMİB
69 Epiroc
133 ERD Sondaj
119 Ersencer

31 Kayen
95 Kensan
91 Ketmak
Katlamalı Ö.K Kontrolmatik
57 Labris
7 Loesche
47 MB Crusher

Sayfa Firma
79 Özfen
Ön Kapak İçi Pena Maden
Ön Kapak Pozitif Sondaj
21 Saes
125 Sandvik
13,127 Son-Mak
51 Splitset (Pektaş Ltd.)
84,85 SPT
1 Teknima

23 Esan

29 MBEF

83 Çolakoğlu Makine

65 Esit

27 Mestaş

39 thyssenkrupp

49 Çukurdere Sondaj

41 Famur

11 Metso

35,K.A.K Tuson Turkuaz

121 Dama Mühendislik

45 Flowrox

43 Danfoss
77 DBC Makina

117 MTM Makine

111 FLSmidth

19 Netcad

33 Foramec

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

135 Temiz Kömür Zirvesi

67 Tünelmak
137 Maden Türkiye Fuarı (Tüyap)
53 Yünel
99,129 Zitron
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Uygulamadan
Üretime

Sondaj Makine ve Pompaları
Ürettiğimiz tüm makine ve
pompalara 1 yıl veya 8000
saat garanti verilmektedir.
Ayrıca, herhangi bir arıza
oluştuğunda 24 saat içinde
servis hizmeti verilmesi
garanti edilmektedir.

Sondaj Ekipmanları
Geo Sondaj Makine, üretmiş olduğu
ekipmanların verimliliğini grup şirketi olan
Ortadoğu Sondaj San. veTic. A.Ş. de
kullanarak test etmektedir.

Mühendislik Hizmet ve Servisler
Geo Sondaj Makine İmalat Ltd. Şti.,
sondaj sektörünün mühendislik
hizmetlerini vermektedir. Bu hizmetleri
verirken Ortadoğu Sondaj San. ve Tic.
A.Ş. den gelen bilgi birikiminden
faydalanmaktadır.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi 29. Cad. No:3 Malıköy - Sincan / ANKARA
Tel: 0312 472 2104 Faks: 0312 472 2103

Sondaj Sıvısı Katkı ve Ekipmanları
Geo Sondaj Makine’nin satışını
yaptığı sondaj sıvısı katkı ve
ekipmanları, Ortadoğu Sondaj San.
ve Tic. A.Ş. nin kullanım ve verimlilik
sonuçlarına göre değerlendirilip en
verimli ve en ekonomik olanlar tercih
edilerek belirlenmiştir.

www.ortadogusondaj.com
www.geosondajmakine.com

