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Kaliteli, sağlam makinalar yapmayı ve dürüst 
çalışmayı kendisine ilke edinmiş olan Kensan 

Makina, toplam kalite anlayışına sadık 
kalarak ve konusunda sürekli araştırma, 
geliştirme, kalite standartlarına uyarak 

sektöründeki seçkin bir isme sahip 
olma yolunda hızla ilerliyor.

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.

Fiyat 8 TL | 1 Eylül 2015 | Yıl 7 | Sayı 49 | www.madencilik-turkiye.com 

ISSN 1309 - 1670 ISSN 1309 - 1670 

Dosya Konusu: Agrega - Çimento

Genel Değerlendirmeler,

Cebeci Taş Ocakları

Agrega Geri Kazanımı 

AGÜB Başkanı Şevket Koruç ile Söyleşi

Fiyat 12 TL | 15 Temmuz 2018 | Yıl 9 | Sayı 72| www.madencilik-turkiye.com 

www.kensan.com.tr

Türkiye’de Maden Aramacılığının Tarihçesi ve 

Maden Jeologları Derneği





www.madencilik-turk iye.com
15 Temmuz 2018

Derginin Adı
Madencilik Türkiye

İmtiyaz Sahibi
Mayeb Basın Yayın İnsan Kaynakları

Ltd. Şti. adına Onur Aydın
Genel Koordinatör - Editör

Onur Aydın
onur@mayeb.com.tr
Yazı İşleri Müdürü

Volkan Okyay
volkan@mayeb.com.tr

Yurt Dışı İlişkiler
Eray İmgel

eray@mayeb.com.tr
Grafik Tasarım - Uygulama 

Simge Ören
simge@mayeb.com.tr

Abonelik İletişim 
abonelik@mayeb.com.tr

Reklam İletişim
reklam@mayeb.com.tr

Hukuk Danışmanı
Av. Evrim İnal

evrim@mayeb.com.tr
Akademik Editörler

Baş Editör
Prof. Dr. Kerim Küçük

(DEÜ, Maden Müh. Böl.) 
Editörler

Prof. Dr. Ali Sarıışık
(Har.Ü., Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. Ayhan Kesimal
(KTÜ, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. C. Okay Aksoy
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. Cahit Helvacı
(DEÜ, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. M. Emin Candansayar
(AÜ, Jeofizik Müh. Böl.)

Prof. Dr. Erol Kaya
(DEU, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. Kerim Aydıner
(KTÜ, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. Melih Geniş
(BEÜ, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. Niyazi Bilim
(SÜ, Maden Müh. Böl.)

Prof. Dr. Talip Güngör
(DEÜ, Jeoloji Müh. Böl.)
Doç. Dr. G. Gülsev Uyar

(Hac.Ü., Maden Müh. Böl.)
Doç. Dr. Nuray Demirel

(ODTÜ, Maden Müh. Böl.)
Yayın İdare Merkezi

A. Öveçler Mah. 1335. Sk.  
Vadi Köşk Apt. No: 6/8 Çankaya - ANKARA

Tel : +90 (312) 482 18 60
Fax : +90 (312) 482 18 61

info@mayeb.com.tr
Baskı

Başak Matbaacılık ve Tanıtım Hiz. Ltd. Şti. 
Macun Mah. Anadolu Bulv.

No: 5/15 Yenimahalle - ANKARA 
Tel: +90 (312) 379 16 17

Yerel Süreli Yayın
Tiraj 3600/ ISSN 1309-1670

Ulusal Hakemli Dergidir

EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr • twitter.com/OnurMadenTR
Yeni Dönem

24 Haziran 2018’de sandık başına giden Türkiye seçimini yaparak Cumhurbaşkanlığı Hükümet 
Sistemi’nin ilk Cumhurbaşkanı’nı Recep Tayyip Erdoğan olarak belirledi. Seçimden iki hafta 
sonra 9 Temmuz’da Başkan Erdoğan’ın yemin etmesiyle yeni yönetim sistemi resmi olarak 
başladı. 

Yine 9 Temmuz akşamı yeni kabine de açıklanırken yeni yönetim sisteminin ilk Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı da önceki dönemde Müsteşarlık görevini yürüten Fatih Dönmez oldu. Yakla-
şık 2,5 yıl bakanlık görevini icra eden Berat Albayrak’tan görevi devralan Dönmez yeni hükümet 
sisteminde daha az sayıda kurum, daha az sayıda yönetici ile daha hızlı ve performansı daha 
yüksek bir devletin varlığına işaret ederek Milli Enerji ve Maden Politikası çerçevesinde çalışma-
lara güçlü şekilde devam edileceğinin sinyalini verdi. 

Bu noktada Bakanımız Fatih Dönmez’e yeni görevinde başarılar dilerken, önceki bakanın uy-
guladığı politikalara ve başlanan çalışmalara devam edileceğini belirtmesinden duyduğum 
memnuniyeti dile getirmek istiyorum. 

Bildiğiniz üzere ülkemizde geçmişte hükümetler, kabineler ve bürokratlar değiştiğinde önceki 
sistemde yapılan çalışmalar genellikle ya yarım kalıyor ya da bunların uygulamalarında deği-
şikliklere gidiliyordu. Böyle olunca da uygulamalarda büyük aksaklıklar çıkıyor, yeri geldiğinde 
sistem tıkanıyordu. Madencilik sektörü de bu tarz değişimlerden hep çok çekti.

Berat Albayrak döneminde sektörümüzde hareketlilik yaşandığı bir gerçek. Yeterli oldu mu? 
Tabi ki hayır. Ancak madencilik sektörünün 2012-2015 dönemi arasında yaşadığı duraklamayı 
bu son 2,5 yılda bir nebze olsun aştığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Bu 2,5 yılda kısaca neler yapıldı? Ortaya bir maden ve enerji politikası atıldı ve uygulanması 
sağlandı. Daha öncesinde beklenen pek çok yönetmelik ve kanun yürürlüğe girdi. Cumhuriyet 
tarihinin en büyük maden arama seferberliği başlatıldı (en azından kamu tarafında). Raporlama 
standartlarımız oluşturuldu ve uluslararası kabulü sağlandı. Sektörümüzdeki kamu kurumları-
nın hantal yapısı iyileştirildi, bekleyen işlemler çözüme kavuşturuldu. Tüvenan cevherden uç 
ürüne giden çeşitli yatırımlar teşvik edilerek sektöre destek verildi. Ve daha pek çok gelişme 
yaşandı Albayrak döneminde. 

Şimdi görevi Fatih Dönmez’in Albayrak’tan aldığı bayrağı taşıyacağının, bu yolda ilerleyece-
ğinin sinyallerini vermiş olması sektörümüz ve ülkemiz adına umut vadediyor. Son 2,5 yılda 
gerçekleştirilen ve sektörü pozitif etkileyen uygulamalara devam edilmesi, sektörde tıkanma 
yaşanmasının önüne geçecektir. Kaldı ki Fatih Dönmez’in kurumun içinden birisi olması da çok 
büyük avantaj. Kendisi aslında tüm işleyişi çok iyi biliyor. 

Dönmez’in döneminde sektörümüzle alakalı çözülmeyi bekleyen ve gerçekten hızla çözülmesi 
gereken pek çok konu olsa da bunların çözümsüz olmadığı da ortada. Hazır ok yaydan fırlamış-
ken alınan güçle birlikte sektörün önündeki engellerin hızla ortadan kaldırılabileceğine ina-
nıyorum. Albayrak döneminde tarihinin en parlak ve güçlü dönemini yaşayan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, Dönmez ile yükselişini rahatlıkla sürdürebilir. 

Madencilik sektörü tüm dünyada olduğu gibi devletten yatırım ve ruhsat güvencesinin arttı-
rılmasını, hukukun üstünlüğünün daha ilerilere taşınmasını, bürokrasinin azaltılmasını, teşvik-
lerin arttırılmasını, sektöre özgü engellerin ortadan kaldırılmasını bekliyor. Bunların sağlandı-
ğı bir ortamda yatırımcıların madencilik sektörüne büyük yatırımlar yapmaya hazır olduğunu 
biliyoruz. 
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TÜRKIYE’DEN HABERLER

Yeni Enerji Bakanı Fatih Dönmez Oldu

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlükleri 
Birleştirildi 

Soma Davasında Kararlar Açıklandı

Ariana Salınbaş’ta Kaynak Artırımı Hedefliyor 

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Temmuz 2018

Haziran 2018

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesi Türkiye 
Cumhuriyeti Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklan-
dı. Yapılan açıklamaya göre T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez oldu. Fatih Dönmez 2015 yılından bu yana Enerji 
Bakanlığı Müsteşarı olarak görev yapıyordu. 
Bakanlıktaki devir teslim töreninde konuşan Dönmez, kendisini 
bu göreve layık gören Başkan Erdoğan’a teşekkürlerini iletirken 
devlette bir göreve nasıl girildiğinin değil nasıl çıkıldığının önemli 
olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Hazi-
ne ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen önceki Bakan Berat Al-
bayrak ise Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yoğun 
bir mesai ile çalıştıklarına dikkat çekerken çalıştıkları süreç boyun-
ca önemli bir yol haritası ortaya koyduklarını ve Dönmez’in Ba-

kanlığı çok daha ileriye taşıyacağına yürekten inandığını söyledi.
Madencilik Türkiye dergisi olarak yeni Bakan Fatih Dönmez’e 
görevinde başarılar dileriz. 

9 Temmuz 2018 Tarihli ve 30473 Sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan 703 numaralı KHK ile Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) 
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) aynı çatı altında birleşti-

rilerek tek bir genel müdürlük haline geldi. T.C. Enerji Bakanlığına 
bağlı olarak faaliyet gösterecek yeni genel müdürlüğün ismi ise 
“Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü” (MAPEG) oldu. 

13 Mayıs 2014 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde 301 ma-
dencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5’i tutuklu, 51 sanığın 
yargılandığı Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar 
açıklandı. Dört yıl süren mahkeme süreci sonunda verilen karar-
lar şu şekilde oldu: Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu 
Başkanı Can Gürkan; taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıl 
hapis cezasına çarptırılırken tutukluluğu devam edecek. Genel 

Müdür Ramazan Doğru; taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 
yıl hapis, artırımla toplamda 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırı-
lırken tutukluluğu devam edecek, İşletme Müdürü Akın Çelik; 
taksirle ölüme sebebiyet vermekten 15 yıl hapis, artırımla 22 yıl 
6 ay olan hapis cezası, iyi hal indirimiyle 18 yıl 9 ay, tutukluluğu 
devam edecek. Soma Holding Başkanı Alp Gürkan ve diğer yet-
kililer hakkında ise beraat kararı verildi. 

Ariana Resources, Salınbaş projesindeki JORC uyumlu arama 
hedefi hakkında bilgi paylaştı. Verilen bilgiler arasında Salınbaş 
Projesi’ndeki yaklaşık 1 milyon onsluk belirlenmiş (indicated) 
ve potansiyel (inferred) kaynaktan bağımsız olarak belirlenen 
arama bölgesinde 2,7 milyon ons altın ve 16,1 milyon ons gü-
müş kaynağı olduğu tahmin edilirken JORC uyumlu arama böl-
gelerinin yetersiz arama çalışması nedeni ile kaynak kestirimi 
yapmak için uygun olmadığı, gerçekleştirilecek arama çalışma-
ları sonucunda ise kaynak olarak değerlendirmeye yetecek so-
nuçları elde etmenin ise kesinliği olmadığı vurgulandı. 
Salınbaş Projesi’nin, Hod Maden Projesi ile komşu olduğu bazı 
bölgelerde görülen yüksek tenörlü dik breş bacalarının kaynak 
miktarında artış görülme ihtimalini işaret ettiği belirtildi. Bu 
bölgede yapılacak sondaj çalışmaları için yapılan planlamanın 
tamamlandığı ve bölgedeki potansiyelin JORC uyumlu kay-
nağa dönüşme ihtimalinin sistematik bir şekilde inceleneceği 
belirtilirken yaklaşık 10.000 metre sondaj çalışmasını da içeren 
programının iki faz halinde gerçekleştirileceği ve çalışmalara 
nihai orman izni alındıktan sonra başlanacağı ifade edildi. 

Ariana Resources Genel Müdürü Kerim Şener konu ile ilgili şu 
açıklamaları yaptı: ”Geçtiğimiz aylarda tamamlanan çalışma-
lardan elde ettiğimiz sonuçlar bizi oldukça cesaretlendirdi. Salın-
baş’ta ki çok verimli bölgeyi görsel olarak incelemek için detaylı 
üç boyutlu bir model hazırlandı. “Salınbaş North” bölgesinin keşfi 
JORC uyumlu bir arama hedefi tanımlanması konusunda bize 
önemli ölçüde güven sağlamış oldu. Salınbaş projesinin milyon-
larca onsluk altın bulunduran bir sistem olmasına dair güveni-
miz Ardala Altın- Bakır-Molibden porfiri sahasının geçtiğimiz yıl 
önemli bir gelişme göstermesi ile oldukça arttı. Arama ekibimiz 
tarafından gerçekleştirilen ve 50’den fazla sondaj kuyusunda ger-
çekleştirilen detaylı loglama işlemi ve gerçekleştirilen üç boyutlu 
modelleme çalışmasını da içeren detaylı çalışmalar sahanın po-
tansiyelini açığa çıkardı. Şu an yazın başlanacak arama programı 
kapsamında Salınbaş projesinde gerçekleştirilecek yüzey örnek-
leme çalışmasını bekliyoruz. Sondaj çalışmaları için gerekli izin 
süreci devam ediyor. Ardala ruhsatındaki deneme kazılarının da 
ruhsat yenileme çalışmalarından sonra kısa sürede başlamasını 
bekliyoruz. “ 

Fatih Dönmez
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UMREK Kodu Yayınlandı Haziran 2018

CRIRSCO üyeliği ile birlikte önemli bir adım atılan ülkemiz ma-
dencilik sektörü için Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporla-
ma Kodu (UMREK Kodu) da geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 
UMREK Kodu yatırımcıların ve hissedarların yeterli derecede 
bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Maden 
Arama Sonuçlarının, Maden Kaynaklarının ve Maden Rezervle-
rinin açık, güvenilir ve şeffaf bir şekilde raporlanması için asgari 
standartları, önerileri, yasal gereklilikleri ve uygulama esaslarını 
belirliyor. 
UMREK Kodu, bütünü ile CRIRSCO Şablonuna dayanan 66 
maddeye, bir şemaya, iki tabloya ve dört eke sahip olup CRIR-
SCO’nun 11 üyesinin 22 temsilcisi tarafından Nisan 2018’te 
onaylandı. Buna ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Ka-
rar Organının, 21.09.2017 tarihli ve 34/1151 sayılı toplantısında 
sermaye piyasasında yapılacak değerleme hizmetlerinde, Ma-
den Arama, Maden Kaynak ve Rezervlerinin değerlemesinde 
ve raporlamasında YERMAM (Yerbilimleri, Maden ve Metalürji 
Profesyonelleri Birliği) tarafından önerilen ve UMREK tarafın-

dan belirlenen Yetkin Kişiler tarafından hazırlanan raporların 
esas alınacağına dair karar alınmıştı. Ayrıca, Bankacılık Düzen-
leme ve Denetleme Kurumu’nca (BDDK), Bankaların Değerle-
me Hizmeti Almaları ve Bankalara Değerleme Hizmeti Verecek 
Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönet-
meliğin 4 üncü maddesinin (3) numaralı fıkrası ve ilgili diğer 
mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Bankalar/Katılım 
Bankaları ve Finansal Kurumlar Birliği üyesi banka ve şirketlerin 
kredi süreçlerinin ve/veya diğer iş ve işlemlerinin değerlendi-
rilmesinde, maden sahalarında yapılan Maden Arama, Maden 
Kaynak ve Maden Rezervlerinin uluslararası standartlara uygun 
raporlanması ve bu raporların doğru, güvenilir ve şeffaf olması-
nı sağlamak amacı ile kurulan Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv 
Raporlama Komisyonu (UMREK) tarafından yetkilendirilecek 
kişilerce hazırlanan raporların dikkate alınmasında fayda görül-
düğü ifade edilmişti. Kısacası, UMREK Kodu borsa, bankalar ve 
madencilik sektörünün geniş desteğini sağladı. UMREK Koduna 
umrek.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

MJD, “Yetkili Kişi” (EurGeol) Unvan Başvurularını 
Almaya Başladı
Maden Jeologları Derneği (MJD) Ulusal İnceleme Komitesi 
(NVC), “Yetkili Kişi” (European Geologists - EurGeol) unvan baş-
vurularının alınmaya başlandığını duyurdu. EurGeol unvanı, 
Avrupa Jeologlar Federasyonu (EFG) tarafından oluşturulan 
ve jeoloji pratiği içinde yüksek kalitede hizmet sunma yetene-
ğini kabul eden profesyonel bir unvan. Profesyonel bir jeolog 
tarafından alınan unvan, sahibinin mesleki eğitimindeki gö-
revleri yerine getirmek için uygun akademik eğitim ve mesleki 
deneyim, beceri ve yetkinlik seviyesine ulaştığı anlamına geli-
yor. Aynı zamanda, jeologun sürekli eğitim ve mesleki eğitimi 
üstlenmesini ve güncel çalışmalarını sürdürmek için kişisel bir 
çaba sergilediğini gösteriyor. 
1980 yılında kurulan EFG bugün Avrupa çapında 45.000’den 
fazla yer bilimciyi temsil eden 26 Ulusal Birliği bünyesinde 

barındırmaktadır. EFG, PERC’in kurucu üyelerinden biri 
olarak, Avrupalı jeologların gerekli yetkinliği kanıtlamala-
rı durumunda ‘Yetkili Kişi’ (European Geologists-EurGeol) 
olarak nitelendirilmesini sağlayan organizasyon olarak ka-
bul edilir. Bu unvan jeologların öncelikli olarak Avrupa’da, 
genelde ise tüm dünyada tanınmalarını sağlayıp, önemli 
fırsatların doğmasına vesile olmaktadır. PERC ise Avru-
pa’daki pazarlarda listelenen şirketler tarafından arama 
sonuçlarının, mineral kaynaklarının ve maden rezervlerinin 
kamuya açıklanması için standartlar belirlemekten sorum-
lu kuruluştur. CRIRSCO’nun bir üyesi olan PERC Raporlama 
Standardı da CRIRSCO Raporlama Şablonu ile tamamen 
uyumludur. Başvuru için detaylara linkten ulaşabilirsiniz: 
https://bit.ly/2NGwa1D 

Westwater Resources’in Temrezli ve Şefaatli 
Projelerindeki Maden Ruhsatları İptal Edildi Haziran 2018

Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren enerji hammaddeleri geliştir-
me şirketi Westwater Resources tarafından yapılan açıklamada 
Maden İşleri Genel Müdürlüğünün (MİGEM) şirketin faaliyetleri-
ni sürdürdüğü Temrezli ve Şefaatli uranyum projelerindeki ruh-
satlarını iptal ettiği bildirildi. Şirket MİGEM tarafından yapılan 
tebligat hakkında hukuki bir araştırma başlattığını, tazminat da 
dahil olmak üzere mevcut çözümlerin araştırılacağını belirtti. 
Şirketin 60 gün içerisinde tebligata cevap vermesi gerekiyor.
Westwater Resources Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ch-
ristopher M. Jones konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: 
“Projeye yaptığımız yatırımları korumak için yürürlükteki Türk 

ve uluslararası yasalar kapsamında bu karar hakkında araştırma 
gerçekleştiriyoruz. Önümüzdeki haftalarda ilgili makamlarla 
görüşerek bu konuya bir çözüm bulmayı planlıyoruz. Temrez-
li ve Şefaatli projelerinin uzun süredir destekçisi olan Türkiye 
Cumhuriyeti’nin adil bir karar vereceğini düşünüyorum.”
Westwater Resources’in sahibi olduğu Adur Madencilik’in uzun 
süredir Türkiye’deki Temrezli ve Şefaatli projelerini geliştirmek 
için çalıştığı biliniyor. Güncel uranyum fiyatlarının beklenen se-
viyelerin altında olması nedeni ile projenin inşaatının geciktiği 
belirtilirken, ilerleyen zamanlarda fiyatların yükselmesi ve buna 
bağlı olarak projelerin öneminin artması bekleniyor. 

Temmuz 2018
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Hod Maden Projesinde Üretim Tahminleri Arttırıldı

UMREK’in CRIRSCO Üyeliği Tanıtım Toplantısı 
İstanbul’da Gerçekleştirildi 

Haziran 2018

Haziran 2018

Kanada merkezli Sandstorm Gold, %30 ortağı olduğu Artvin’de 
bulunan Hod Maden projesi kapsamında gerçekleştirilen ön 
fizibilite çalışmasının sonuçlarını paylaştı. Raporda muhtemel 
(probable) ve görünür (proven) rezervlerin toplamı 2,61 mil-
yon ons altın ve 129 bin ton bakır olarak belirtildi. Madenin 
ömrü 11 yıl olarak tahmin edilirken ön fizibilite raporuna göre 
madenin faaliyet süresi boyunca 11,9 g/t tepe tenör ile 2,03 

milyon ons altın ve 122.800 ton bakır üretimi gerçekleştirilece-
ği öngörüldü. Yayınlanan ön fizibilite raporu sonrasında proje-
de bir sonraki aşamaya geçildiği belirtilirken projede çoğunluk 
hissesini elinde bulunduran ve projenin işletmesini yürüten 
Lidya Madencilik’in gerekli izinler üzerine çalışmaya başladığı 
ifade edildi. Raporda ayrıca fizibilite çalışmalarının yılı sonunda 
başlayacağı bilgisi yer aldı. 

TKİ’nin Soma’daki Kömür Ruhsatları İçin İhaleler 
Gerçekleştirildi Haziran 2018

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü (TKİ) Ma-
nisa’nın Soma ilçesinde yer alan kuruma ait 86071, 86072 ve 
86073 sicil numaralı kömür sahalarının ruhsat devri (rödovans) 
ihale yoluyla gerçekleştirdi. TKİ’ye ait Soma havzası derin saha-
larda bulunan üç ayrı ruhsatın ihaleleri kurumun Ankara’daki 
genel müdürlüğünde Mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilirken 
ilk ihaleyi (86071 sicil numaralı ruhsat) İmbat Madencilik, ikinci 
ihaleyi ise (86072 sicil numaralı ruhsat) Fernas Şirketler Grubu 
kazandı. 5 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Soma havzası 

için üçüncü ihale olan 86073 sicil numaralı ruhsatın ihalesini de 
Demir Export şirketi kazanırken böylece Soma’da İmbat, Fernas 
ve Demir Export’un işleteceği üç ayrı ve büyük mücavir saha 
oluşmuş oldu. TKİ’nin verdiği bilgilere göre; İmbat Madencili-
ğin 2046 yılına kadar işletmeye hak kazandığı sahada 139 mil-
yon kömür rezervi bulunurken Fernas’ın 2050 yılına kadar işlet-
meye hak kazandığı sahada 111 milyon ton, Demir Export’un 
2040 yılına kadar işletmeye hak kazandığı sahada 70 milyon 
ton kömür rezervi bulunuyor. 

UMREK’in, Uluslararası Maden Rezervleri Raporlama Standartla-
rı Komisyonu (CRIRSCO) üyeliği tanıtım toplantısı T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın katılımıyla İstanbul’da 
gerçekleştirildi. Düzenlenen programa Bakan Albayrak’ın yanı 
sıra UMREK Başkanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müs-
teşar Yardımcısı Mithat Cansız, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 
Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Bankacılık Düzenleme ve De-
netleme Kurulu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve CRIRSCO 
Başkanı Neil Wells de katıldı.
Bakan Albayrak, daha önce dile getirdikleri “madencilik önü-
müzdeki dönemin parlayan yıldızı olacak” hedefi kapsamında, 
2016’da kurulan UMREK’in geçen ay CRIRSCO üyeliğine kabul 
edildiğini kaydetti. UMREK’in CRIRSCO’nun Avrasya’daki ilk, 
dünyadaki 13’üncü üyesi olduğunu belirten Albayrak, söz ko-
nusu üyeliğin ne anlama geldiğini ise şu sözlerle açıkladı:
“CRIRSCO üyeliğiyle beraber, maden sahalarımızda yapılan ara-
ma ve işletme faaliyetlerine ait sondaj, analiz, test ve her türlü 
çalışma verisi artık uluslararası standartlarda ve tüm dünyada ge-
çerli UMREK kodu ile raporlanacak. UMREK kodu finans kuruluşla-
rı, sektörün tüm paydaşları ve kamu için ortak ve yegane piyasa 
raporlama standardı olacak. Böylece raporlara ilişkin uluslararası 
güvenin sağlanması ve korunmasını da teminat altına alacağız. 
Daha önce Türkiye’de hazırlanan raporlar, uluslararası geçerlili-
ği olmadığı için finans kuruluşları tarafından kabul edilmiyordu. 
Madencilerimiz finansman için yurt dışından raporlama kuru-
luşlarına kaynak ayırıyordu. Bu da zaman kaybına ve yurt dışına 
kaynak akışına neden oluyordu. Artık, firmalarımız yurt dışındaki 

yetkin kişilere büyük paralar ödeyerek bu hizmeti almak zorunda 
kalmayacak. Bu raporları artık bağımsız, yetkin kişiler hazırlaya-
cak, UMREK sertifikalandıracak. Finansman kurumları da kredile-
rinde bu raporları dikkate alacak.”
UMREK sayesinde tüm raporlama işlemlerinin artık kendi yetkin 
mühendislerimiz tarafından yapılacağını vurgulayan Albayrak, 
“Böylece çok önemli, eğitimli iş gücü istihdamı sağlayacağız. Bunun 
için UMREK ile birlikte Yerbilimleri Maden ve Metalürji Profesyonelleri 
Birliği’nin (YERMAM) de kuruluşunu tamamladık. Yetkin kişi sertifikası 
YERMAM tarafından önerilecek, sertifikayı UMREK verecek. Çok sayı-
da farklı mühendislik disiplinine de büyük bir iş alanı sağlayacağız.” 
diye konuştu. Albayrak, UMREK ile yatırımcının risklerini azalttıkla-
rını ve veri kolaylığı sağladıklarını belirterek, şöyle devam etti:
“Yatırımcı uluslararası standartlarda daha açık, daha şeffaf ve 
daha güvenilir bilgiye erişim imkânı yakalayacak, istediği bilgiye 
her an ulaşabilecek. Daha önce bürokrasinin işleri yavaşlatmak 
için hep arkasına sığındığı bir gerekçe vardı. Muğlak ve kişilere 
göre değişen devlet sırrı. Anlam vermek imkânsız. Bir devlet dai-
resinden aldığınız bilgiyi diğer devlet dairesi devlet sırrı diyerek si-
zinle paylaşmazdı. Kanunda her şey açık seçik yazmasına rağmen 
herkes kendi kafasına göre standart belirliyordu. İşte bugüne ka-
dar iş yapmaktan korkan, imza atmaktan korkan, ‘aman başıma 
iş almayayım’ diyen bürokratlar yüzünden büyük vakit kaybettik. 
UMREK ile beraber madencilikte bu anlayışa artık dur diyeceğiz. 
Yatırımcı gelecek hangi veriye ihtiyacı varsa alacak, değerlendi-
recek ve kararını verecek. Bu veriler yatırımcılarla paylaşılacak ki 
üretime geçsin. İstihdam artsın, ekonomi büyüsün.” 
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500 Sanayi Kuruluşu Arasında Madencilik Sektörü… 
Haziran 2018

Haziran 2018

Her yıl İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından oluşturulan en 
büyük 500 Sanayi Kuruluşu Listesi açıklandı. Açıklanan verilere 
göre sanayinin zirvesinde, 51 milyar 143 milyon liralık üretim-
den satış ile yine Tüpraş yer aldı. Türkiye’nin 500 büyük sanayi 
kuruluşunun net satışları ise son 13 yılın en yüksek büyümesi 
olurken 2016 yılına göre yüzde 33,2 artarak 653 milyar lira ola-
rak gerçekleşti. En büyük şirketlerin ağırlıklı olarak petrokimya, 

otomotiv ve demir-çelik sektörlerinden yer aldığı araştırmada, 
madencilik sektörüne doğrudan bağlı birçok firma (Metal ma-
den üretimi, çimento üretimi, beton üretimi, cam ve seramik 
sanayi) her sene olduğu gibi listede yerini aldı.
Maden üreticileri ve madencilik sektörüne doğrudan bağlı bir-
çok firmanın net satış rakamlarına ve ilk 500’deki sıralamalarına 
aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz: 

Votorantim Çimento AŞ 286 245 554.888.337

KÇS Çimento AŞ 294 268 543.175.613

Bolu Çimento Sanayi AŞ 305 279 519.587.934

Boğaziçi Beton AŞ 315 236 505.750.951

As Çimento AŞ 343 300 456.933.930

Adana Çimento A.Ş. 344 333 449.817.107

Park Cam San. AŞ 355 282 439.385.522

Düzce Cam AŞ 365 - 429.976.481

Çimentaş İzmir Çim. AŞ 379 330 413.267.055

Çayeli Bakır İşlet.AŞ 416 381 377.151.874

Ege Seramik AŞ 420 380 375.558.566

Medcem Madencilik AŞ 430 397 369.620.399

BAŞTAŞ Başkent Çim. AŞ 469 430 336.901.509

Batıbeton AŞ 472 - 334.834.507

Trakya Yenişehir Cam AŞ 473 286 333.001.742

Eti Elektrometalurji AŞ 475 - 332.541.111

Bursa Beton AŞ 484 437 322.780.271

Nuh Beton AŞ 486 441 321.759.753

Demir Export AŞ 490 - 316.690.734

Aslan Çimento AŞ 492 428 315.602.634

Yurtbay Seramik AŞ 495 - 314.135.483

Sıralama 2017 2016 Net Satışlar (TL)

Eti Maden İşletmeleri GM 32 37 3.171.487.805

Türkiye Kömür İşletmeleri 50 43 2.363.351.196

Soda Sanayi AŞ 77 62 1.646.088.266

Akçansa Çimento AŞ 89 63 1.439.608.402

Limak Çimento AŞ 91 221 1.396.187.363

Trakya Cam Sanayi AŞ 98 111 1.278.360.722

Çimsa Çimento AŞ 100 88 1.270.367.542

Eti Soda Üretim AŞ 112 154 1.152.797.865

Esan Eczacıbaşı AŞ 116 143 1.113.912.962

Paşabahçe Cam AŞ 119 92 1.094.337.196

Eti Alüminyum AŞ 128 165 1.039.642.302

Kaleseramik AŞ 147 119 988.981.431

İmbat Madencilik AŞ 150 135 974.230.184

Eti Krom AŞ 154 202 936.793.901

Aşkale Çimento A.Ş. 205 172 757.496.085

Çimko Çimento AŞ 215 206 737.837.146

Anadolu Cam Sanayi AŞ 236 473 657.481.572

Nuh Çimento Sanayi AŞ 237 193 657.368.943

Erdemir Madencilik AŞ 260 320 603.666.181

Oyak Beton AŞ 268 233 586.493.144

Park Termik Elektrik AŞ 275 205 577.967.881

DSİ’ye 25 Adet Son-Mak Levent 3003 Verildi
DSİ Jeoteknik Hizmetler ve YAS 
Dairesi Başkanlığı merkez ve 
taşra teşkilatlarında kullanılmak 
üzere makine imalat ve dona-
tım dairesi araç parkına katılan 
25 adet Levent 3003® Temel 
Sondaj Makinesi düzenlenen 
törenle hizmete alındı. Son-Mak 
Makina’nın DSİ için özel olarak 
üretmiş olduğu Levent 3003® 
Sondaj Makinesi, 3 metre kule 
stroğu ve PLC otomasyon siste-
mi ile ön plana çıkıyor. Makine-
nin; askı, baskı, çamur pompası 
basıncı, morset devri, tij sayısı, 
yağ seviyesi ve sıcak takibi di-
jital ortamda yapılabilmekte 

olup, kuyu derinliği raporlama ve terazi dengeleme özelliği 
bulunuyor.
Törene DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Teftiş Kurulu Başkanı 
Mustafa Bahadır, İç Denetim Birimi Başkanı Bakır Gökalp, Maki-
ne İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Abdullah Ekin, Daire Baş-
kan yardımcıları, şube müdürleri ve personel katıldılar.
Törende kısa bir değerlendirme konuşması yapan DSİ Genel Mü-
dürü Murat Acu; “Ülkemizin doğal zenginliklerinin başında gelen 
su kaynaklarımızı süratle geliştirmek, yer altı ve yerüstü su kaynak-
larının zararlı etkilerini önlemek, bu kaynakların geliştirilmesini ve 
rasyonel bir şekilde işletilmesini sağlamak maksadıyla çalışmalarını 
devam ettiren Genel Müdürlüğümüz bünyesine, bugün 25 adet Te-
mel Sondaj Makinası daha katmış bulunmaktayız. Envantere dâ-
hil olan bu araçlarla hem DSİ’nin eli güçlenecek hem de ülkemizin 
menfaatine çalışmalar yapılacaktır. Temel sondaj makinalarının 
kurumumuza hayırlı olmasını diliyor, kazasız belasız çalışmalarda 
bulunmasını temenni ediyorum.“ dedi. 

Sıralama 2017 2016 Net Satışlar (TL)
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ÇED Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik Resmi Gazete’de Yayınlandı

Yeni Bor Stratejisi Açıklandı  

Haziran 2018

Haziran 2018

25 Kasım 2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinin Ek-1 lis-
tesinin 27’nci maddesinin (a) bendinde ve aynı Yönetmeliğin 
Ek-2 listesinin 49’uncu maddesinin (a) bendinde yapılan deği-
şiklikler, 14 Haziran 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. 
Çevresel Etki Değerlendirmesi Ek-1 listesi 27’nci maddenin 
“Madencilik Projeleri” başlığı altında (a) bendinde yer alan “25 
hektar ve üzeri çalışma alanında (Kazı ve döküm alanı topla-

mı olarak) açık işletmeler,” ibaresi, “25 hektar ve üzeri çalışma 
alanında (Kazı ve döküm alanı dâhil) planlanan açık işletmeler 
veya bu işletmelere ait ‘ÇED Gerekli Değildir’ kararı bulunan 
projelere ilave olarak planlanan alan artışları,” olarak değiş-
tirildi. Aynı Yönetmeliğin Ek-2 listesinin 49’uncu maddesinin 
(a) bendi ise “Madenlerin çıkarılması (Ek-1 listesinde yer alma-
yanlar)” şeklinde değiştirildi. Konuyla ilgili linkten ulaşabilirsi-
niz: https://bit.ly/2zvnoAo 

Enerji Bakanı Berat Albayrak, sektör tarafından uzun süre-
dir merakla beklenen yeni bor stratejisini açıkladı. Albayrak, 
Türkiye’de yüksek teknoloji bor karbür tesisinin kurulacağını 
açıklarken tesis Türkiye-Çin ortaklığıyla faaliyete geçirilecek. 
Albayrak, Çinli Dalian Jinma şirketi ile Eti Maden arasında ya-
pılacak anlaşma ile tesisin Balıkesir’de kurulacağını aktarır-
ken konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: 
“Ocak ayından itibaren birçok toplantıda ifade ettim. Bor konu-
suyla ilgili milletimizi sevindirecek önemli bir müjde vereceğimizi 
söyledim. Mayıs ayı itibariyle görüşmeler neticesinde son nokta-
ya getirdiğimiz açıklamayı gerçekleştiriyoruz. Konuyla ilgili ola-
rak iki firma protokol imzalayacak. Bu anlaşma ile birlikte yük-
sek teknolojili bor karbür tesisini Balıkesir’de kuruyoruz. Peki bor 
karbür nedir? Madenden çıkan borun katma değerini yaklaşık 2 
bin kata kadar artıran bir teknoloji. İşte bu yüksek teknolojiyle 
bor karbüre dönüştürülmüş ürünler; dünyada elmastan sonra 
en sert ve dayanıklı element. Müthiş bir hammadde. Ve ürettiği-
miz boru, bor karbüre dönüştürdüğünüzde toz halleriyle birlikte 

yaklaşık 40 bin dolara kadar mamul dediğimiz ürüne dönüşüyor. 
Ve bu ekosistem içerisinde, 200 dolardan başlayan 40 bin dola-
ra giden bir yolculuk. Bunu yeni teknolojilerle de işleyerek, zırh 
levhalar, seramik, helikopter zırhlarında, nükleer santral nöt-
ronları, tutucular noktasında, zırh ve yelek üretimi gibi özellikle 
savunma sanayiimizdeki en stratejik ürüne dönüştürülecek bir 
ekosistem oluşturarak birçok şeyi başarmış oluyoruz. Bor karbür, 
savunma sanayimizin geliştirilmesi ve yerlilik oranımızın artı-
rılması anlamında da çok kritik bir önem taşıyor. Dışa bağım-
lılık azalacak. Bazen parasını veriyorsunuz alamıyorsunuz. Bor 
karbür yüksek ısıya dayanma özelliğiyle savunma sanayimizin 
daha da güçlenmesine katkı sağlayacak. Helikopterler, uçaklar, 
hafif zırhlı araçlar, roketler, JÖH’lerimizin PÖH’lerimizin kulla-
nacağı yelekler, savunma sanayiimiz çok farklı bir lige çıkacak. 
Türkiye, dünyadaki en kaliteli bor rezervlerinin yüzde 73’ünden 
fazlasına sahip bir ülke. Eti Maden şirketimiz, bu oranı daha da 
yukarıya çekecek bir keşif süreciyle de kendisine yüzde 80 hedefi-
ni koymuş durumda.” 

Cebeci Maden Ocakları Rehabilitasyon Projesi, 
Bakan Albayrak’ın Katıldığı Törenle Tanıtıldı  

Orman Kanunu’nun Uygulama Yönetmeliğinde 
Değişiklikler Yapıldı  

Haziran 2018

Temmuz 2018

Cebeci bölgesinde yer alan taş ocaklarının iş güvenliği ve çev-
re açısından oluşturduğu riskleri önlemek adına Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sultangazi 
Belediyesi ortak bir projeye imza attı. Cebeci taş ocakları rehabi-
litasyon Projesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak’ın 
katılımı ile Sultangazi’de tanıtıldı. İstanbul ve Sultangazi’nin bü-
yümesi ile birlikte taş ocaklarının şehirle sırt sırta kaldığını vurgu-

layan Bakan Albayrak yapılacak olan projenin Sultangazi’yi çok 
rahatlatacağını ifade etti. Birbirine çok yakın ya da bitişik konum-
da bulunan ruhsatlarda iş güvenliği ve çevre ile ilgili birçok sorun 
yaşandığını belirten Berat Albayrak bu konularda yaşanabilecek 
her türlü tehdide sıfır tolerans prensibi ile baktıklarını vurguladı. 
Cebeci Taş Ocakları Rehabilitasyon Projesi kapsamındaki detay-
lara 88. sayfada yer alan makaleden ulaşabilirsiniz. 

Madencilik faaliyetleriyle ilgili değişikliklerin yer aldığı Orman 
Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinde 
değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 6 Temmuz 2018 tarih-
li Resmi Gazete’de yayınlandı. 18 Nisan 2014 tarihli ve 28976 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Orman Kanununun 16’ncı 

Maddesinin Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeler değiş-
tirilirken bazı maddeler yürürlükten kaldırıldı, bazı maddelere 
ise eklemeler yapıldı. Yapılan değişiklikle ilgili detaylara linkten 
ulaşabilirsiniz: https://bit.ly/2L7VP1w 
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MİGEM’den Maden Bölgeleriyle İlgili Açıklama...

Vestel Elektronik, Meta Nikel’in Yüzde 50 Hissesini 
Alacağını Duyurdu 

Haziran 2018

Temmuz 2018

MİGEM, birbirine bitişik veya yakın maden sahalarının, Maden 
Bölgesi olarak ilan edilmesi ve maden sahaları içindeki ruhsatla-
rın birleştirilmesini öngören düzenleme hakkında bir basın açık-
laması yayınladı. Yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde oldu:
“Ülkemiz madencilik sektörü, çağın gerektirdiği standartlara ulaş-
mak adına çalışmakta ve her geçen gün, yaptığı çalışmaların kar-
şılığını da almaktadır. Bu amaçla madencilik sektörünün istihdam 
kapasitesinin artırımı, teknolojik dönüşümü ve gelişimi adına bir-
çok adım atılmakta, karşılaşılan sorunlar incelenmekte ve çözüm 
yolları aranmaktadır.
“Birbirine bitişik veya yakın maden sahalarının, Maden Bölgesi 
olarak ilan edilerek, maden sahaları içindeki ruhsatların birleştiril-
mesi” konusu üzerinde, kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri 
ile geniş tabanlı bir istişare ortamı hazırlanarak, kapsamlı bir alt 
yapı oluşturmak amacıyla karşılıklı fikir teatisinde bulunulmuş ve 
dünyadaki örnekler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Yapılan çalış-
malar sonucunda dünyada, rasyonel, güvenli ve çevresel olumsuz 
etkilerin en aza indirildiği madencilik şeklinin havza madenciliği 
olduğu belirlenmiştir.
Maden Kanununun 29. maddesi 7. fıkrası ve “Maden Bölgelerine ve 
Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında; birbiri-
ne bitişik ve/veya yakın, I. Grup, II (a) Grubu ve IV (b) Grubu maden 
sahalarında münferiden gerçekleştirilen madencilik faaliyetlerinin, 
işletme güvenliğinin sağlanabilmesi, rezerv bütünlüğü gözetilerek 
üretimin verimli hale getirilmesi, hammadde arzının devamlılığı, şe-
hirleşme ve çevresel sorunların en aza indirgenmesi amacıyla tek bir 
çatı altında toplanabileceği ve ilgili ruhsatların birleştirilerek Maden 
Bölgesi ilan edilebileceği hükme bağlanmıştır.
Çalışmalar sırasında Ticaret Hukuku, detaylı bir şekilde incelenmiş ve 
ilgili Yönetmelik herhangi bir mağduriyete mahal vermemek adına, 
üzerinde titizlikle çalışılarak hazırlanmıştır. Bu bağlamda;
I.Grup, II (a) Grubu ve IV (b) Grubu maden sahalarını kapsayan 
Maden Bölgeleri oluşturulurken sadece ruhsatların birleştirilmesi 
söz konusu olup, ruhsat taşınması söz konusu değildir.
Maden Bölgesindeki faaliyetler, kurulacak tüzel kişiliğe haiz şirket 
tarafından yapılacaktır. Ruhsat sahiplerinin ayrı ayrı faaliyette bu-
lunması söz konusu olmayıp, rezerv oranına göre ortaklıkları söz 
konusudur. Bu sayede önceden rakip olan firmalar, bu ortaklıkla 
güç kazanacak ve kazan kazan dönemini başlatacaklardır. 

Maden Bölgesine iştirak etmeyen şirketlerin yatırım giderleri ka-
nun ve yönetmelik kapsamında kendilerine 6 ay içerisinde öde-
necektir. Ayrıca, üçüncü şahısların da istedikleri takdirde projeye 
ortak olabilme hakları mevcuttur.
Grup, II (a) Grubu ruhsat sahalarında madencilik faaliyetlerinin 
şehirleşme, çevresel ve benzeri etkiler nedenleriyle yapılamaz du-
ruma gelmesi halinde ilgili ruhsatlar, rezerv ve kalite hususları göz 
önünde bulundurularak aynı il sınırları içerisinde veya yakın alan-
larda belirlenen sahalara taşınabilecektir.
Yönetmeliğin 16. maddesi 4. fıkrasında belirtilen “Kısıtlama ge-
tirilen alandaki madencilik faaliyetleri, yeni ruhsat sahasındaki 
üretim faaliyetlerinin başladığı tarihte sona erdirilir ve bu tarih kı-
sıtlama getirilmesinden itibaren altı ayı geçemez.” hükmüyle, üre-
tim hususunda yaşanılabilecek herhangi bir mağduriyetin önüne 
geçilmiştir. 
Bir diğer husus da şudur ki; Maden Kanunu kapsamında oluşturu-
lan Maden Bölgeleri,
Bitişik veya yakın maden sahalarında yapılan üretimin çevresel 
etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, rezervin verimli işletilmesi 
ve benzeri sebeplerden dolayı ilan edilmektedir. Söz konusu se-
beplerden dolayı bu alanlarda madencilik faaliyetinde bulunu-
lamayacağından, bu kanun ile maden ruhsat hukuku güvence 
altına alınmıştır. Maden bölgelerinde faaliyet imkânı sağlamak 
veya madencilik faaliyetinin sağlanabileceği alanlara taşınma-
sı öngörülerek, Ayrıca, kanunda ruhsat sahiplerine tüzel kişiliğe 
haiz bir şirkette birleşmeleri için altı aylık süre verilmesi ve ortaklık 
paylarında hakkaniyet açısından herkesin kalan rezervi kadar or-
tak olması, az rezervi de olsa bu ortaklık içerisinde yer almasının 
sağlanması, ortaklığı kabul etmemesi halinde ruhsatların iptal 
edileceği hükmü ile “ eşitlik ilkesi ve hukuka uygunluk ilkeleri gö-
zetilmektedir. Bu durum hiçbir ruhsat sahibine ayrıcalık tanımayıp 
rezerv miktarına göre ortaklık payı getirmektedir. Bunun yanı sıra 
rödavans kanunen son bulacak bir çalışma şeklidir, rödavansçı 
kanun hükümleri gereğince ruhsat sahibi değildir.
Unutulmamalıdır ki; Anayasanın 168. Maddesine göre “Madenler 
devletin tasarrufu altındadır” hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm 
ve Maden Kanunu’nda ilgili hükümler gereği madenlerde yapıla-
cak her türlü ruhsatlandırma işlemleri ve madenlerin işletilmesi de 
devletin denetim mekanizması altındadır.” 

Vestel Elektronik, Zorlu Holding bünyesinde bulunan Meta Ni-
kel Madencilik`in yarı hissesini 250 milyon dolara satın alacağını 
duyurdu. KAP’a yapılan açıklamada yeni nesil teknolojilere yatı-
rım yaparak iş kollarını çeşitlendirme ve karlı bir şekilde büyü-
me stratejisri kapsamında; son dönemde yaptığı satın almalarla 
batarya üretimi konusunda globalde önemli oyunculardan biri 
olan Çinli yatırım şirketi GSR Capital Resources Corporation 
ve enerji ve elektrikli araç üretimi konularına odaklanan Çinli 
National Modern Energy Holdings Limited’le birlikte yüzde 50 

ortaklıkla, elektrikli araç ve enerji depolama pillerinin üretimine 
yönelik bir batarya fabrikası yatırımı ile ülkemizin batarya üre-
timi konusunda Avrupa’nın tedarik üssü haline getirilmesinin 
hedeflendiği, elektrikli araç bataryalarının üretimi açısından 
stratejik öneme sahip nikel sülfat ve kobalt sülfat bileşiklerinin 
tedarikini sağlamak amacıyla, Zorlu Holding bünyesinde yer 
alan ve nikel-kobalt madenciliği konusunda faaliyet gösteren 
Meta Nikel Kobalt Madencilik AŞ’nin yüzde 50’sini toplam 250 
milyon dolara satın alınmasına karar verildiği aktarıldı. 
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Avustralya, Şili’nin Tahtını Elinden Aldı

Lucapa, İkinci Çeyrekte Elmas Üretimini Arttırmaya 
Devam Etti

Haziran 2018

Temmuz 2018

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu’nun 
(USGS) yayınladığı verilere göre Avustralya, dünyanın en büyük 
lityum üreticisi unvanını Şili’den devraldı. Dünyanın en büyük 
lityum rezervlerine sahip ülkesi olan Şili, 2017 yılında 14.100 
ton lityum üretimi gerçekleştirdi. Bu üretim miktarı ile ülkenin 
2016 yılındaki yüzde 37,6’lık pazar payı düşüş göstererek yüzde 
32,8 oldu. Pazar payını yüzde 36,8’den yüzde 43,5’ yükselten 
Avustralya ise 2017 yılında 18.700 ton lityum üretim gerçekleş-
tirerek zirvenin yeni sahibi oldu.
Şilili yetkililer ve piyasa analistleri bu durumun geçici olduğu 
yönünde görüş belirtiyor. Şili Kalkınma Ajansı yakın zamanda 
SQM şirketiyle üretim kapasitesini arttırması konusunda anlaş-
ma sağlamıştı. Bu anlaşmaya göre SQM, 48.000 ton olan üretim 
kapasitesini kademeli olarak önce 70.000 tona, 2019 yılında ise 
100.000 tona çıkaracak. Şili Madencilik Bakan Yardımcısı Pablo 
Terrazs konu ile ilgili:” Şili’nin liderliğini etkileyen en önemli etken-
lerden bir tanesi lityumu kimin ne kadar üretebileceğine dair ideo-
lojik tartışmalar oldu.” şeklinde açıklamalarda bulundu. 

Şili Devleti Bakır Komisyonu Başkan Yardımcısı Sergio Hernan-
des ise farklı bir noktayı işaret ederek değişen sıralamanın ya-
vaş tepki vermekten kaynaklandığını savundu. Hernandez: “Şili, 
elektrikli araçlar için bir hammadde niteliği taşıyan lityumda ya-
şanan talep artışına çok yavaş tepki gösterdi. “derken piyasaların 
geleceği ile ilgili: “2021 yılında Şili’nin toplam lityum karbonat 
eş değeri üretim kapasitesi 147.000 tona ulaşacak ve piyasalara 
tekrar liderlik etmeye başlayacak.” şeklinde öngörüde bulundu. 
Önümüzdeki 5-10 yıllık dönemde elektrikli araç taleplerinin 
rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. Elektrikli araç konusun-
da yoğun bir çalışma içerisinde olan Çinli şirketlerin lityum 
arzını karşılamak için Avustralya, Şili, Kanada ve Afrika’daki 
maden üreticileri ile şimdiden anlaşmalar yaptıkları bilinirken 
Avrupa’da bulunan diğer şirketlerin Çin’in yaptığı bu hazırlık-
ların gerisinde kalmaları dikkat çekiyor. Lityum talebinin yüzde 
25’inin Avrupa’dan geldiği göz önüne alınırsa, hızlanacak elekt-
rikli araç çalışmaları ile lityum talebinin artacağına olan inanç 
bir kez daha tazelenmiş oluyor. 

Elmas üreticisi Lucapa Diamond, Lulo Projesinde gerçekleş-
tirilen elmas üretiminde yüzde 20 oranında artış sağlandığını 
açıkladı. Şirketin yılın ikinci çeyreğinde madenden 5.058 karat-
lık üretim gerçekleştirdiği açıklanırken önceki periyoda kıyasla 
yüzde 18’lik artış sağlandı. 
Keşfedilen özel elmasların sayısında da artış olduğu ifade 
edilirken ikinci çeyrekte keşfedilen 61 elmas ile yılın ilk 
yarısında keşfedilen toplam özel elmas sayısı 118’e ulaştı. 
Firma elmas üretimindeki artışın yapılan kazı hacminde ya-

şanan artışın bir sonucu olduğunu belirtirken önceki çey-
reğe kıyasla yüzde 27 artışla 72.671 tonluk kazı yapıldığını 
açıkladı.
Firma, envanterinde yer alan güncel elmas miktarını da açıkla-
dı. Son elmas satışından kalan yüksek değerli elmaslarında da-
hil olduğu 2.755 karatlık elmas envanteri olduğunu açıklayan 
firma, bu rakamın önceki çeyreğe göre yüzde 61 oranında artış 
gösterdiğini vurguladı. 

Avustralya’da Maden Mühendisliğine Teşvik için 
Simülasyon Kullanıldı Temmuz 2018

Avustralya’da, Brisbane ve Queensland’ın kuzey batı bölgele-
rindeki öğrencileri maden mühendisliğine teşvik etmek ama-
cı ile “The Make It Now in Engineering (MINE) “adı verilen bir 
eğitim kampı başlatıldı. Queensland Doğal Kaynaklar Konseyi 
(QRC) ve Queensland Hükümeti ortaklığında düzenlenen eği-
tim kampında öğrenciler Glencore’un, Mount Isa madeninin 
simülasyonları yardımı ile madende oluşabilecek problemlere 
madendeymiş gibi çözüm arayacaklar. Buldukları çözümleri 
Glencore şirketine sunacak olan öğrencilere bu süreçte Glen-
core çalışanları akıl hocalığı yapacak. 
Glencore’un Kuzey Queensland İşletmeleri İnsan Kaynakları 
Müdürü Leanne Ryder konu ile ilgili yaptığı açıklamalarda şu 
cümleleri kullandı: “Bu program çocukların doğal kaynaklar 
sektöründe hangi kariyer dalını seçeceklerini belirlemenin öte-
sinde ülkemizin ekonomisinde büyük rol oynayacak olan sonraki 
jenerasyonlara sektörün ve kendilerinin gelişimi için gerekli yete-

nekleri göstermek açısından da büyük önem taşımaktadır. Ayrıca 
Glencore bu kamplara büyük önem veriyor. Bu kamplara katılım 
gösteren öğrencilerin büyük bir kısmı tanık oldukları dallardan bi-
rinde kariyerlerini sürdürmeyi tercih ediyorlar.” 
“The Gateway to Industry” programı kapsamında düzenlenen eğitim 
kampına 46 okuldan öğrenci kabul edildiği belirtilirken kamp kapsa-
mında öğrencilerin bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi 
konularda kendilerini sınama fırsatı bulacaklarına dikkat çekiliyor. 
Haziran ayında Avustralya’nın önde gelen üniversiteleri, ma-
den mühendisliği bölümlerine kayıt yaptıran öğrencilerin sayı-
sında dikkat çekici bir düşüş yaşandığı konusunda uyarıda bu-
lunmuştu. Bu üniversiteler arasından University of NSW, maden 
mühendisliğine kayıt yaptıran 8 kişi ile son 40 yıldaki en düşük 
rakama ulaştıklarını açıklamış University of Western Australia 
ise maden mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenci sa-
yısını 8 olarak duyurmuştu. 

DÜNYADAN HABERLER
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Küresel Bakır Üretimi 2018’in ilk Çeyreğinde Artış 
Gösterdi Haziran 2018

Küresel bakır üretimi 2018 yılının ilk çeyreğinde 4 milyon 954 
bin tona ulaştı. Geçtiğimiz senenin aynı dönemine kıyasla yüz-
de 7,1 oranına tekabül eden 330 bin ton artış görüldü. Uluslara-
rası Bakır Çalışma Grubunun (ICSG) paylaştığı raporda bu artışın 
en önemli nedenlerinden biri olarak geçtiğimiz yıl dünyanın en 
büyük bakır üreticisi olan Şili’de ki madenlerde yaşanan grev 
kaynaklı arz kesintileri gösterilirken bunun yanında yine Şili’de 
faaliyetlerini sürdüren ve bakır üretim miktarı bakımından dün-
yanın en büyük bakır üreticisi olan Codelco’nun üretim miktar-
larının geçtiğimiz çeyrekte artış gösterdiğine de vurgu yapıldı. 
Son birkaç yıldır üretim kapasitesindeki artışa paralel olarak 
üretim miktarında da artış görülen, dünya bakır üretimi sırala-
masında ikinci konumda bulunan Peru’nun da üretiminin den-
gelendiği belirtildi. 
Küresel çapta bakıldığında bakır arzında herhangi bir sıkıntı 
yaşanamadığı ifade edilirken Kanada ve ABD’deki bazı ma-

denlerde yaşanan sıkıntı ile Kanada’nın üretiminde yüzde 
10 ABD’nin üretiminde ise yüzde 7,5 düşüş gözlemlendiği 
belirtildi. 
Üretim kısmında işler yolunda giderken bakır fiyatlarında küre-
sel politikalara tepki olarak ani gelişmeler yaşanıyor. Haziran ayı 
içerisinde 4 yılın en yüksek değerini gören bakır fiyatları, Ha-
ziran ayı sonunda ise yüzde 11 gerileme göstererek 2017’nin 
Ekim ayından bu yana en düşük değerine ulaştı. Bu düşüşün, 
Çin ve ABD arasında yaşanması muhtemel bir ticaret savaşı 
beklentisi nedeniyle gerçekleştiği düşünülürken doların güçlü 
gidişinin de düşüşte etkili olabileceği dile getiriliyor.  Bakır da 
dahil olmak üzere dünyadaki baz metal tüketiminin neredeyse 
yarısını Çin tek başına karşılıyor. Yaşanması muhtemel bir tica-
ri anlaşmazlık sonucunda ise bu durumun etkilerinin piyasalar 
tarafından belirgin bir şekilde hissedilmesine kesin gözüyle ba-
kılıyor. 

Madencilikte Verimlilik Arttırılırsa, Emtia 
Fiyatlarında İstikrar Sağlanabilir

Alrosa Yılın İlk Yarısında 2,6 Milyar Dolarlık Elmas 
Satışı Gerçekleştirdi

Haziran 2018

Temmuz 2018

Yüksek hızlı internet bağlantıları, yapay zekâ, öğrenen ekip-
manlar gibi teknolojiler hayatın her yanında büyük değişime 
yol açmaya devam ediyor. Madencilik sektörünün de bu de-
ğişimden nasibini aldığı gözlemlenirken maden devi BHP bu 
alanda öncülük eden şirketlerden birisi olarak öne çıkmaya de-
vam ediyor. 
Otonom sondaj makinalarından, beyin dalgaları aracılığı 
ile çalışanların yorgunluk seviyelerini takip etmeye yarayan 
akıllı baretlere kadar geniş bir yelpazede teknolojinin sun-
duğu bütün nimetlerden faydalanan BHP’nin CTO’su Diane 
Jurgens, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olarak güncel 
teknolojiye geniş erişim imkânı bulduklarını belirterek, BHP 
olarak inovatif teknolojilere bakış açılarını şu cümlelerle ak-
tardı: “BHP olarak farklı piyasalarda ve sektörlerdeki teknolojiye 
erişim sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Giyilebilir teknoloji-
lerden sesli aktivasyon teknolojilerine kadar birçok farklı tekno-
lojiyi inceliyoruz. 

İncelediğimiz teknolojilerden bir tanesi de “Yorgunluk Yönetim 
Sistemi”. Bir sürücünün yorgunluğunu gözlemlemek için tercih 
edilen yöntemlerden biri, sürücünün gözlerini takip altına almak-
tır. Fakat biz sürücünün beyin dalgalarını takip altına alarak sü-
rücünün psikolojini takip etmemizi sağlayan bir teknoloji üzerine 
çalışıyoruz.”
Madencilik sektöründe gerçekleştirilecek inovasyonların sağla-
yacağı olumlu etkilerin önemli farklar yaratabileceğini belirten 
SAP Madencilik Departmanı Küresel Müdürü George Gradi, ve-
rimlilik odaklı inovasyonların sağlayacağı faydaları şu sözlerle 
örnekledi: “Eğer madenciliği daha verimli hale getirirseniz, ma-
dende çalışanların daha güvenli şartlarda ve daha uzun süre ça-
lışmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü eğer verimli madencilik yapılırsa 
madenin faaliyet ömrü de arttırılabilir. 
Aynı zamanda eğer madencilik daha verimli olursa emtia fiyat-
larında istikrar sağlanabilir ve yaşanan çıkış ve inişlerin önüne 
geçilebilir.”  

Elmas üreticisi Alrosa, Haziran ayında gerçekleştirdiği 390 mil-
yon dolar değerindeki satış ile yılın ilk yarısında ki toplam ham 
ve işlenmiş elmas satışını 2,6 milyar dolara çıkardı. Haziran ayın-
da gerçekleştirilen satışın 383 milyonu ham elmas satışlarından 
oluşurken 6,6 milyon dolarlık kısmını ise işlenmiş elmas satışları 
oluşturdu.
Haziran ayı dahil olmak üzere yılın ilk yarısında gerçekleştirilen 
satışlar ile ilgili görüşlerini aktaran Alrosa CEO Yardımcısı Yury 

Okoemov, satışların ellerindeki envantere etkisinin olmayaca-
ğını ve Alrosa’nın sahip olduğu elmas çeşitliliğinin istikrarlı bir 
şekilde devam edeceğini belirtti. Okemov Haziran ayında ger-
çekleştirilen satışlar ile ilgili ise “Haziran ayında gerçekleştirilen 
satışlar, Mayıs ayına kıyasla yüzde 35,5 artış gösterirken geçtiği-
miz yılın Haziran ayına kıyasla ise yüzde 7 artış gösterdi. Yılın ikinci 
çeyreklerinde geleneksel olarak yaşanan düşüş bu dönemde nere-
deyse hiç görülmedi.” yorumunu yaptı. 
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Çin’in 2020 Planları Demir-Çelik Fiyatlarında 
Belirsizliğe Yol Açıyor Temmuz 2018

Çin hava kirliliğine karşı açtığı savaşta ciddi adımlar atmaya 
devam ediyor. Çelik sektörünü güçlendirmeyi hedefleyen Çin, 
aynı zamanda da yüksek kaliteli demir cevheri, kok kömürü ve 
doğal gaz kullanımına öncelik vermek için adımlar artıyor.
Çin’in aldığı bu önlemlerin emtia fiyatlarına etkileri olabileceği-
ni belirten Wood McKenzie danışmanları “Açık Hava Eylem Pla-
nı (Blue Sky Action Plan)” adı altında gerçekleştirilen önlemle-
rin şiddetinin kademeli bir şekilde artacağını öngörüyor. Wood 
McKenzie’nin Çin Araştırma Dairesi Başkanı Prakash Sharma: 
“Bu eylem planı daha katı kısıtlamalar ile temiz yakıtlara geçişi 
hızlandırmayı amaçlıyor fakat Çin hükümetinin şu ana kadar al-
dığı önlemler hedef ve beklentileri karşılamaktan çok uzak. LNG, 
elektrik enerjisi yüksek kaliteli demir cevheri ve metal gibi temiz 
kaynaklara yönelmeyi amaçlayan Çin’in, asıl zorlandığı nokta bu 

kaynakların ülke içerisinde yeterli üretiminin olmaması, büyük bir 
kısmının ithal edilmesi.” şeklinde görüş belirtti. 
3 Temmuz tarihinde duyurulan 3 yıllık eylem planında projenin 
odağına genellikle doğu ve kuzeydoğu Çin’de bulunan şehir-
ler dahil edilmişti. Hedef bölgenin genişlemesi ile Çin’in çelik 
üretiminin yarısından fazlasının denetime tabi hale geldiği, bu 
durumun sonbahar ve kış aylarında üretim miktarını etkileyebi-
leceği düşünülüyor.
Çin’in çelik üretiminin yavaşlaması anlamına gelen bu durum 
yıl sonuna doğru piyasaların daralmasına ve fiyatların yüksel-
mesine yol açabilir. Aynı zamanda Çin’in limandan tesise ham-
madde ulaşımının tırlarla yapılmasını engelleme çabasının 
lojistik problemlere yol açarak maliyetleri yükseltebileceğine 
dikkat çekilse de, Çin açısından arz istikrarının korunması adına 
olumlu bir adım olabileceği belirtiliyor. Demir yolu ulaşımının 
hava koşullarından daha az etkilenmesinin ise en önemli et-
men olduğuna dikkat çekiliyor.
Çin’in planında yer alan hedef bölgeler ülkenin ham çelik üreti-
minin yarısına tekabül eden 1,115 milyar tonluk üretime ev sa-
hipliği yaptığı biliniyor.  Çin’in planına göre çelik ve alüminyum 
izabe tesislerinde yeni kapasite artışının yasaklanması ile bu böl-
gelerde üretimin etkilenme ihtimali açığa çıkabileceği, aynı doğ-
rultuda bakır, çinko ve kurşun izabe tesislerinin karbon emisyon 
yönergelerine uymak için ya çeşitli geliştirmeler yapmaları ge-
rektiği ya da üretim miktarlarında kesintiye gitmeleri gerektikleri 
belirtilirken bu durumun yılda 2,6 milyon ton bakır ve yılda 1,4 
milyon ton kurşunluk üretim kapasitesini etkileyebileceği tah-
min ediliyor. Plan kapsamında kısıtlamaların şiddetinin artması 
ve yeni uygulamaların devreye girmesi ile piyasaların bu duruma 
nasıl tepki vereceği ise henüz net bir şekilde kestirilemiyor. 

PWC: Küresel Ekonominin Gelişimi Emtia 
Piyasalarına Yaradı Temmuz 2018

Danışmanlık firması PWC, 2017 yılı ile ilgili görüşlerinin bulun-
duğu bir rapor yayımladı. Raporda 2017 yılının kayda değer ba-
şarılarla dolu olduğuna dikkat çekilirken yükselen metal fiyatla-
rı nedeni ile maden firmalarının kar edebilecek bir potansiyele 
geldikleri vurgulandı. 
Küresel ekonominin gelişmesi ile yükselen emtia fiyatları karşı-
sında gelirlerin yüzde 23 arttığı aynı zamanda son birkaç yılda 
devam eden maliyet azaltma ve nakit sağlama çalışmalarının 
meyvelerinin toplanmaya başlandığı belirtildi. Raporda ma-
dencilerin yapılacak satın alımlar konusunda dikkatli olmala-
rına özellikle vurgu yapıldı. Fiyat değerlendirmesinin iyi yapıl-
ması gerektiği ve miktardan ziyade kâr amaçlı üretim stratejine 
odaklanılmasının şirketlere fayda sağlayacağı belirtildi.
Sermaye harcamalarının 10 yılın en düşük seviyelerinde oldu-
ğuna dikkat çekilen raporda faiz, vergi ve amortisman öncesi 
kârların artışı ile sermaye harcamalarının artışı arasında iki yıllık 

bir fark olduğuna dair bir tahmin yer aldı. En düşük seviyeler-
de geçilen birkaç yıl sonrasında firmaların uzun vadeli büyüme 
planları kapsamında sermaye yatırımlarının önümüzdeki yıl 
artması bekleniyor. Bunun yanında raporda firmaların planla-
rına sadık kalarak disiplinli bir şekilde ilerlemelerinin ve şeffaf 
bir politika benimsemelerinin önemine özellikle dikkat çekildi.
Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da Çin’in emtia 
piyasalarında baskın bir rolü olduğu ifade edilirken madencilik 
sektöründe küresel bazda gözle görülür bir büyümenin oldu-
ğu, küresel gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 40’ının ABD ve Av-
rupa’dan geldiğinin altı çizildi. 
Firmaların hissedarlarına kâr payı dağıtımına da önem vermeleri 
gerektiğine özel bir başlık açılan raporda, hissedar memnuni-
yetinin nakit akışını sağlamak için kritik öneme sahip olduğuna 
dikkat çekildi
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ŞIRKET HABERLERI

Boehlerit: Türkiye’de 50, Dünya’da 85 Yıl 

Lapseki ve İvrindi Projelerinde DAMA Mühendislik 
İmzası...

Türkiye’de 50 yılı aşkın bir süredir üreti-
mi ile sanayimizin gelişmesinde önemli 
rol oynayan ve ülkemizin ilk sert metal 
üreticisi konumunda olan Böhler Sert 

Maden destek ve takdirlerinizle Türkiye’nin ve dünyanın önemli üre-
ticileri arasına girmeyi başarmıştır. 

Böhler Sert Maden, 29.03.2018 tarihinden itibaren Yönetim 
Kurulu kararı ile faaliyetlerine BOEHLERIT Sert Metal ve Takım 
Sanayi ve Ticaret AŞ ünvanı ile devam etme kararı aldığını du-
yurmaktan mutluluk duyar. 

Sizleri yeni kurumsal kimliğiği ile bilgilendirmenin sevincini 
yaşayan şirket, yaşanan bu gelişmenin ulusal ve uluslararası 
alandaki tüm iş ortaklarına hayırlı olmasını diliyor. 

boehlerit.com.tr

Maden arama, işletme ve 
cevher hazırlama alan-
larında yurt içi ve yurt 
dışında yerli ve yabancı 
müşterilerine 13 yıldır 
hizmet veren DAMA Mü-
hendislik, son dönemde 
ülkemizde faaliyete ge-
çen önemli altın madeni 

projelerindeki çalışmaları ile göz dolduruyor. Şir-
ket; uluslararası standartlara uygun şekilde en son 
teknolojiler ile donatılmış olan üretimdeki Lapse-
ki Altın Madeni ve yakın gelecekte üretime geçmeye hazırlanan 
İvrindi Altın Madeni projelerinin önemli aşamalarına imza attı.

Uluslararası standartlarda, tarafsız mühendislik ve danışmanlık 
hizmetleri vermek üzere kurulan DAMA Mühendislik edinilen 

bilgilere göre; Lap-
seki Projesi'de teknik 
danışmanlık, scoping 
(kapsam) çalışması, 
nihai kaynak çalışması 
ve ADR EPCM çalışma-
larını yürüttü. Şirket 
aynı zamanda inşaat 
çalışmaları hızla devam 
eden İvrindi Projesi'n-
de de arama dönemi 
danışmanlığı, ara ve 
QP onaylı nihai kaynak 
çalışmaları, cevher ha-
zırlama test çalışmaları 

süpervizyonu, muhtelif scoping çalışmaları, proje finansmanı için 
Dünya Bankası ve EBRD’ye sunulan fizibilite raporu çalışmalarını 
gerçekleştirdi. DAMA halen İvrindi Projesi’nin ADR tesisinin Turn-
key yapım çalışmalarını yürütüyor. Diğer taraftan 2017 yılında ba-
şarıyla bitirilen bir diğer altın projesinin de İnlice olduğu öğrenildi.

Düşüncelerini aldığımız DAMA Mühendislik şirketinin kurucu-
su olan ve bu yıl meslekte 50. yılını tamamlayan Maden Yüksek 
Mühendisi Sabri Karahan konuyla ilgili olarak şu sözleri sarf etti;

“DAMA Mühendislik, bünyesindeki jeoloji, maden ve proses ko-
nularındada uzman kadrosu ile uluslararası banka ve borsalarca 
tanınırlık konusunda önemli hamleler yapmış olmaktan gurur duy-
maktadır. Bu konuda bize güvenen ve hepsi de yüksek profilli olan 
projelerini emanet eden değerli müşterilerimize sonsuz teşekkürler 
ederiz.  Halen uzman kadromuzda olan iki QP ve iki PE statüsün-
deki mühendislerimiz ile banka ve borsalarca kabul gören, fizibilite 
dahil her tür teknik rapor yanında, mühendislik, tedarik ve proje 
yönetimini (EPCM) başarıyla gerçekleştiriyoruz”. 

dama-engineering.com
Sabri Karahan
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JEMAS Maden Sondajında da Hızla Büyüyor

“Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikalı” İlk Özel 
Maden Şirketi Çayeli Bakır Oldu

Gelişen sanayileşme atılımlarına bağlı 
olarak maden arama ve işletme faaliyetle-
rinin önem arz etmesi, hassas ve güvenilir 
hizmet aktarımını ekonomik ve teknik çö-
zümler temelinde ön plana çıkartması se-
bebiyle, 35 yıllık mühendislik deneyimini 
madencilik sektörü ile buluşturan JEMAS, 

sondaj hizmetlerinden mühendislik çözümlerine kadar geniş bir 
yelpazede sektöre hizmet vermeye devam ediyor. 

1984 yılında Ankara’da kurulup 35 yıldır ulusal/uluslararası bir-
çok projede hizmet veren JEMAS, 2017 yılı başından itibaren 
ülkemizde yukarı yönlü ivmelenme gösteren maden arama ve 
sondaj hizmet alım faaliyetleri çerçevesinde sektöre yeni maki-
ne yatırımları ve iş geliştirme temelinde 
karşılık gösterdi. Madencilik sektöründe 
gerçekleştirdiği atılımlar özelinde Ma-
den Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlü-
ğü ve ETİ Maden Genel Müdürlüğünden 
aldığı ihaleler ile adından sıklıkla söz et-
tiren firma teslim ettiği 63.150 metre ka-
rotlu maden sondajı ile madencilik sek-
töründe kalıcı olacağını kanıtladı. Şirket 
ayrıca yıl içerisinde gerçekleştirdiği jeo-
teknik projeler kapsamında da (su yapı-
ları, demiryolları, karayolları, endüstriyel 
hammadde sahaları vb.) 84.550 metre 
karotlu sondaj teslim ederek jeoteknik 
alanlarda da hizmetlerine hız kesmeden 
devam etti.

Edinilen bilgilere göre JEMAS Mühendislik, 2018 yılı ilk yarısın-
da da sektördeki ivmelenmesini sürdürüyor. Bu yıl MTA Genel 
Müdürlüğünün Kastamonu-Taşköprü-Cünürsökü-Oymaağaç-
seki-Sayyayla sahasında toplamda 53.000 metre karotlu ma-
den sondajı ihalesini alarak çalışmalarına hızlı bir şekilde başla-
yan JEMAS ayrıca ETİ Maden Genel Müdürlüğüne ait Kütahya 
Alunit (Şap) Sahasında gerçekleştirilecek 6.665 metre sondaj 
ihalesine ait sözleşmeyi de imzaladı.

Yeni hedefler ile makine parkını genişleten JEMAS, yıl 
içerisinde gerçekleşecek ihalelerin de takipçisi olacak ve 
sektörde gerçekleşecek projelere imzasını atmaya devam 
edecek. 

jemas.com.tr

Madencilik sektöründe birçok ilki 
gerçekleştiren Çayeli Bakır İşlet-
meleri AŞ, yaklaşık 8 aylık yoğun 
bir çalışma sonucunda Türki-

ye’de “Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” 
almaya hak kazanan ilk özel maden şirketi 
oldu. Bugüne dek farklı sektörlerden 299 
şirket, gümrük işlemlerinde kolaylık ve imti-
yazlar tanıyan bu uluslararası statüye sahip 
olmaya hak kazandı.

Madencilik sektöründe Türkiye’nin en çok 
ihracat yapan firmaları arasında bulunan 
Çayeli Bakır, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından gümrük yükümlülüklerini yerine 
getiren, düzenli ve izlenebilir kayıt sistemi 
olan, mali yeterliliği bulunan, emniyet ve 

güvenlik standartlarına sahip güvenilir firmalara verilen Yetki-
lendirilmiş Yükümlü Sertifikasını almaya hak kazandı ve ihracat 
alanındaki başarılarına bir yenisini ekledi. 

cayelibakır.com
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Japon Ekskavatör Devi SUMITOMO, 
TSM GLOBAL ile Türkiye‘deki 
Yatırımlarını Arttıracak

Buna ek olarak Türkiye’nin coğrafik konumundan ötü-
rü, Orta Doğu, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan çok 
önemli bir köprü görevi gördüğünü belirterek Türkiye’nin 
büyük önem teşkil ettiğini ve ileriki günlerde Türkiye’de 
üretim yapılmasının da gündeme alınabileceği ihtimali üze-
rinde durdu.

Shimomura, SUMITOMO İş Makineleri, TSM GLOBAL ile yürüt-
tüğü başarılarına geçen yıl yeni 6 Serisi paletli ekskavatörleri 
ekleyerek hem satış adetlerinde hem de müşteri memnuni-
yetinde liderliği yakalamış durumda, SUMITOMO’nun ödüllü 
tasarımı ve yeni teknolojilere sahip, geliştirilmiş yeni “Space 5 
Plus” motor ve yeni “SHIS Plus” hidrolik sistemi sayesinde yakıt 
tüketiminde yüzde 20 ’ye varan yakıt tasarrufu sunan 6 serisi 
ekskavatörleri ile TSM GLOBAL’in yüzde yüz müşteri memnu-
niyeti odaklı servis ve yedek parça yaklaşımı birleştiğinde, bü-
yük bir başarı kendini göstermiştir, diye ekledi.

TSM GLOBAL Türkiye çapında 8 bölge müdürlüğü ve 40 ’a ya-
kın geniş bayi ağıyla da istihdama önemli katkı sağlamaktadır.  
TSM GLOBAL bu istikrarlı büyüme çıkışını önümüzdeki yıllarda 
da sürdürmek için bölge yapılanmasını daha da güçlendirecek 
adımlar atmaktadır. Ayrıca yurtdışı pazarı için de yine ihraca-
ta yönelik çalışmalarını sürdürmekte, sorumlu olduğu bölge 
ülkeleri ile olan iş birliğini arttırmaya yönelik faaliyetlerine hız 
vermektedir. 

Dünyanın en büyük paletli 
hidrolik ekskavatör üreticileri 
arasında yer alan ve geçmişi 
400 yıl öncesine uzanan Ja-
ponya menşeili SUMITOMO, 
Türkiye’deki iş ortağı TSM 

GLOBAL ile başlattığı büyüme ve yatırım atağına daha yüksek 
ivme kazandıracak.

Türkiye'deki SUMITOMO ekskavatör kullanıcılarına ve TSM 
GLOBAL ekibine başarılarından dolayı ödül vermek üzere 
SUMITOMO İş Makineleri Başkanı Shinji Shimomura İstan-
bul’da gerçekleştirilen bir toplantıda söz aldı. 

Shimomura, SUMITOMO İş Makineleri ve TSM GLOBAL‘in bir-
likte, yüzde yüz müşteri güveni ve memnuniyeti temeli üze-
rine kurulu büyümesini, satış ve satış sonrası hizmetler alan-
larında gerçekleştirmekte olduğu yatırımlarını bir üst seviyeye 
taşıma planlarını hayata geçirecekleri ile ilgili açıklamalar yaptı.

SUMITOMO’nun Türkiye iş makineleri ekskavatör pazarındaki 
payını her geçen yıl artırdığını ve ithal edilen ürünler arasında 
kendi ürün gamında lider konumuna geldiğini önemle vurgu-
layan Shimomura, Türkiye‘nin potansiyeline güvendikleri için 
satış ve satış sonrası alanlarında yatırım yapıp, her büyük pro-
jede ülkenin gelişimine destek vermek istediklerini belirtti.
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SUMITOMO‘nun, Japonya ’da ekonomi ve tasarruf ödülleri 
alan ve güvenlikten ödün vermeyen yeni 6 serisi makinele-
rine baktığımızda operatör kabini ile de maksimum konfor 
sunmakta olduğu görülür. Zorlu şantiye koşullarında operatör 
güvenliği ve konfor sağlayan SUMITOMO, vibrasyonu önleyen 
özel silikon kabin bağlantıları, güçlü klima, geniş görüş açısı, 
su ve tozdan etkilenmeyen operatör koltuğu, geniş iç hacmi, 
rahat ve ergonomik kumanda sistemi, uzun bakım aralığı, yük-
sek iş çevrim hızı ve düşük yakıt sarfiyatı gibi pek çok özelliği ile 
standartları yükseltmektedir.  

Ekstra güçlendirilmiş MASS ve Ağır Hizmet tipi bom ve arm 
yapısı sayesinde SUMITOMO ekskavatörler özellikle maden ve 
mermer ocaklarındaki çalışmalarda çok daha yüksek perfor-
mans göstermektedir. Ekstra güçlendirilen bom ve arm yapısı 
çalışma esnasında yüksek stres direnci ile makinenin en zorlu 
yüklerde bile rahat çalışmasını sağlamaktadır. Bu yapı sayesin-
de daha dengeli ve bir o kadar da verimli çalışılabilmektedir. 
SUMITOMO ekskavatörlerin ağır hizmet tipi zırhlı yürüyüş ta-
kımları da maden ve mermer sektöründe aranan bir özelliktir. 
Özel ısıl işlem görmüş ve güçlendirilmiş yürüyüş takımları, 
ekstra koruma sağladığı gibi daha fazla olan makara sayısı sa-
yesinde daha seri hareket kabiliyeti sunmaktadır. Maden ocak-
larının zorlu şartlarında, yüksek aşındırma özelliğindeki malze-
me içinde uzun çalışma saatleri boyunca sorunsuz çalışabilen 
SUMITOMO ekskavatörleri, sert ve zorlu zeminler üzerindeki 
performansı ile kesintisiz üretim imkânı sunmaktadır.

6 serisi SUMITOMO ekskavatörler yeni yüksek çözünürlüklü 
renkli kontrol ekranı, multi fonksiyonel yapısı ile tüm kontrol 
ve makine verilerine kolaylıkla ulaşılmasını sağlamaktadır. 

Operatör ergonomik olarak tam görüş alanına konumlandı-
rılan yüksek çözünürlüklü bu ekrandan; çalışma modlarını, 
seyahat hızını, ECO göstergesini, yakıt seviyesi göstergesi-
ni, motor soğutma suyu sıcaklığını, hidrolik yağ sıcaklığını, 
power boost (güç artırımını), yakıt tüketim durumunu, saati, 
ataşman seçimini, hırsızlığa karşı güvenliği, çalışma farları-
nı, çalışma saatini, radyo kontrolü gibi bilgi ve anlık verileri 
dijital olarak görebilir ve kumanda edebilmektedir. Ayrıca 
bu panelde seyahat hızı düğmesi, kamera açma kapama ve 
kamera geçiş düğmesi, motor rölanti modu düğmesi, cam 
sileceği ve çalışma ışıkları açma kapama düğmesi de yer al-
maktadır. SUMITOMO ’nun bu yüksek çözünürlüklü ve ergo-
nomik ekranı Türkçe menü seçeneği ile de ayrıca kullanıcı 
dostu bir yapıya sahiptir.

SUMITOMO ekskavatörlerin yer seviyesinden günlük kontrol im-
kanı sunması ve özellikle bin saatlik pim yağlama aralığı sayesin-
de ocaklardaki yüksek tozlu ortamlarda dahi duruş olmaksızın 
kesintisiz üretim imkânı SUMITOMO ekskavatörlerin bir diğer 
önemli özelliklerindendir. Operatör günlük kontrolleri yer sevi-
yesinden yaparken, kaputu kolaylıkla açarak tüm komponent-
lere rahatlıkla erişebilirken, filtreleri ve diğer tüm elemanları elle 
ve gözle rahatlıkla kontrol edebilir, değişimleri yapabilir. Kullanı-
lan yağ kalitesi ve çalışma koşullarına da bağlı olmakla birlikte 5 
bin saatlik hidrolik yağ değişim süresi, 2 bin saatlik filtre değişim 
süresi, 250 saat kova ve çevresindeki pim- burç yağlama süresi 
sayesinde SUMITOMO ekskavatörleri bakım sürelerini de uza-
tarak verimli çalışmanın yolunu açar. Tüm bu özellikleri ile TSM 
GLOBAL, SUMITOMO ekskavatörleri ile büyümeye ve müşteri 
odaklı hizmetler sunmaya devam etmektedir. 

tsmglobal.com.tr
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SÖYLEŞI

JEMAS Madencilik Sektöründeki 
Faaliyetleriyle Büyüyor

JEMAS 1984 yılında Ankara’da ku-
rulduğundan bu yana ulusal ve 
uluslararası alanda sayısız jeolojik-je-

oteknik projede çalışmasının yanı sıra özellikle son dönem-
de madencilik sektörüne yönelik hizmetleri ile de adını sıkça 
duymaya başladığımız şirketlerden. Madencilik sektöründe 
maden sondajları, saha araştırmaları, rezerv hesaplamaları ve 
danışmanlık faaliyetleri başta olmak üzere çalışmalar yürüten 
şirketin yöneticileri olan jeoloji mühendisleri Erkin Topuz ve 
Uğraş Yılmaz ile görüşüp JEMAS hakkında bilgi aldık.

Jemas ’ın kuruluşu ve faaliyet alanları hakkında 
kısaca bilgi verebilir misiniz? 
Erkin TOPUZ: Firmamız Jemas Mühendislik 1984 yılında Sn. 
Ersin Önsel tarafından Ankara’da kurulmuştur. Şirketimizin ku-
rucusu Önsel‘i de bu vesile ile saygıyla anmadan geçemeyece-

ğim. Kendisinden devraldığımız bayrağı her daim daha yükseğe 
çıkarabilmek için yaklaşık 18 yıldır gerek ortağım Uğraş Yılmaz 
gerekse de ben, oluşturduğumuz genç ve dinamik ekibimiz-
le canla başla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 35 yıldır sektörde 
hizmet vermekteyiz. Hem yurt içinde memleketin doğusundan 
batısına, kuzeyinden güneyine kadar birçok il ve ilçede, hem de 
yurtdışında sayısız projeye imza atmanın haklı gururunu yaşıyo-
ruz. JEMAS genel olarak jeoteknik alanda büyük otoyol, demir-
yolları ve su yapıları projeleriyle adını duyurmuş olsa da özellikle 
2016 yılının ikinci yarısından bu yana madencilik sektöründe de 
büyük atılımlarla adımızdan söz ettirmeyi başarmıştır. 

JEMAS’ın bir iştirak konusu daha var ki; bu belki de yaptığımız 
işlerin bütünlüğü açısından çok önem arz eden kaya-zemin 
mekaniği laboratuvar hizmetleridir. Bu alanda da Türkiye‘de 
en çok deney ve metottan TÜRK-AK akreditasyonuna sahip fir-
mayız. Laboratuvarımız ile yalnızca kendi projelerimizin değil, 
başka firmalar tarafından gerçekleştirilen birçok projenin de 
analizlerini yapmaktayız. Burada sanırım bizler için en anlamlı 
faaliyet alanlarımızdan biri de madencilik sektöründeki inşaat 
faaliyetlerine katkıda bulunmamız. Maden projelerinin istikşaf 
aşamasından işletme aşamasına kadar geçen uzun soluklu se-
rüveninin her anında JEMAS olarak sektöre katkımız olabiliyor. 
Bu bazen maden sondajları, bazen jeoteknik sondajlar, bazen 
de katı atık barajları-şev stabilitesi ya da galeri projeleri şek-
linde olabiliyor. Bundan sonraki yıllarda JEMAS’a yeni faaliyet 
konuları ekler miyiz bunu zaman gösterecek. 

Kuruluşunuzdan bugüne gerçekleştirilen proje-
lere baktığımızda maden sektörünün portföyü-
nüzde son dönemde ağırlık kazandığını görü-
yoruz. Maden sektörüne yönelik çalışmalarınız 
hakkında daha detay bilgi verir misiniz? 
Uğraş YILMAZ: Aslına bakarsanız madencilik sektöründe çok 
da yeni sayılmayız. Şu bir gerçek ki son iki-iki buçuk yıldır ma-
dencilik sektörünün derin kuyu sondaj faaliyetleri için ciddi 

Erkin TOPUZ -  Uğraş YILMAZ
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yatırımlar yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bu kararımız-
da en etkili argüman tabi ki madencilik sektöründeki canlanma. 
En azından 4-5 yıl daha bu durumun ivmelenerek devam ede-
ceğini düşünüyorum. 

JEMAS bu 35 yıl içinde madencilik ile ilgili ne yaptı sorunuzun 
cevabını da şu şekilde özetlemeye çalışayım. Bu serüvene daha 
yoğun olarak 2008 yılında Balıkesir-Balya-Bengiler kömür sa-
hasında gerçekleştirdiğimiz araştırma sondajları ile başladık 
diyebilirim. Bununla birlikte yoğun olarak çimento sektörüne 
hammadde sondajları ve kömür sondajları ile devam ettik. Ta 
ki 2017 yılında MTA’nın derin kuyu metalik maden sondajlarına 
kadar... Erkin’in de dediği gibi, madencilik sektöründe yalnızca 
sondaj hizmetleri ile değil, proje hizmetlerimizle de yer almış 
durumdayız. Birçok işletmenin padok alanlarının projelendiril-
mesi ve araştırma faaliyetleri, şev stabilite çalışmaları maden 
sektörüne yönelik jeoteknik çalışmaların genel bir özeti gibi 
kabul edebilirsiniz. 

Yeniden 2017 yılında MTA’dan aldığımız işlere dönecek olur-
sak, 7 ayrı ilde toplam 43.150 metre karotlu sondaj işini yapar-
ken maden sondajları konusunda kendimize çok ciddi teknik 
birikim edindiğimizi söyleyebilirim. Çok kısa bir sürede bu 

zorluktaki bir işi, hemen hemen ilk kez yapmış olsak da olduk-
ça başarılı olduğumuzu da düşünüyorum. Bu konuda tabi ki 
ciddi bir ekip ve organizasyonun payı olduğunu da söyleye-
bilirim. Bu vesile ile tüm çalışanlarımızı da buradan emekleri 
için kutluyorum. 

MTA’nın 2018 yılındaki ihalelerinden almış olduğumuz 
toplam 53.000 metre karotlu sondaj çalışmalarında da 
hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ayrıca, ETİ Maden Ge-
nel Müdürlüğü’nden aldığımız Kütahya Alunit (Şap) sa-
hasında 6.665 metre sondaj çalışmalarımız hızla devam 
etmektedir. 

Madencilikte derin karotlu sondajlar ve ulusla-
rarası standartlar önemlidir. Bu kapsamda ma-
kine parkınız, uluslararası standartlara uygun-
luğunuz, iş güvenliği uygulamalarınız hakkında 
bilgiler paylaşabilir misiniz?
E.T.: Çok geniş bir makine parkına sahibiz. Yeni aldığımız 
ihaleler neticesinde makine parkımızda yer alan birçok maki-
nemizi de bu doğrultuda yeniledik. Bahsettiğimiz metrajları, 
bu denli kısa sürede layıkıyla bitirebilmek için bu yenilenme 
şart. Hatta biz bununla da yetinmeyerek gerek kendi ihtiyaç-
larımız doğrultusunda gerekse de sektörün ihtiyaçlarını göz 
önüne alarak, J-MAC markası adı altında kendi sondaj maki-
nemizi ürettik. 1500 metre kapasiteli ilk sondaj makinemizi 
tamamladık ve şu an maden sondajları bölümümüzün en 
yeni makinesi olarak Kastamonu-Taşköprü sahasında çalış-
malarına başladı. Bu doğrultuda yakın gelecekte en az 3-4 
adet daha J-MAC makine üreterek makine parkımıza katmayı 
düşünmekteyiz. Şu anda, kendi üretim makinemiz de dahil 
olmak üzere 13 adet paletli, 12 adet ise kamyona monteli 
sondaj makinemiz ile hizmet vermekteyiz. Bunlardan 3 adedi 
2500 metre, 6 adedi ise 1500 metre kapasiteye sahiptir. Ay-
rıca, JEMAS olarak Kalitest ISO 9001 belgesine sahibiz ve bu 
doğrultuda kalite yönetim sistemimizin sürekliliğini sağla-
maktayız. 9001 sertifikamıza ek olarak ISO 14001 Çevre Yöne-
tim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 
Sistemi Spesifikasyonu’na da sahibiz. 
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Birçok farklı sektöre hizmet veren bir firma ola-
rak madencilik sektörünün diğer sektörlerden 
farkı size göre ne oldu? 
U.Y.: Madencilik sektörünün bizim çalıştığımız diğer sektörlere 
göre en önemli farklılığı direkt olarak ekonomiye katkısı nokta-
sındadır. Maden aramacılığı da bunun için hem çok önemli hem 
de ülke ekonomisine doğrudan katkı koyan bir sektör. Ülkemiz 
de yer altı zenginlikleri açısından farklılıkları taşıyan bir ülke. Bu 
zenginlikler yer altında keşfedilip çıkartılmadığı takdirde hiçbir 
anlam ifade etmiyor. Her şeyden önce ülke, maden envanterini 
sondaj çalışmaları ile ortaya koymalıdır. Biz de firma olarak bu 
organizasyona katkı koyduğumuz için mutlu ve gururluyuz. 

Maden sektöründe son dönemde yaşanan hare-
ketlilik sizi nasıl etkiledi? Sektör hakkında ileri-
ye dönük öngörüleriniz nelerdir?
E.T.: Maden sektöründe ifade ettiğiniz gibi MTA’nın öncülü-
ğünde ciddi bir hareketlilik söz konusu. Açıkçası bunun özel 
sektörün aksiyonlarına da katkı koyacağını düşünüyorum. Bu-
rada devlet ve kurumları ellerinden gelenin fazlasını yaparak 
hem sektöre ciddi bir katkı koydu, hem de bu sektörün hare-
ketlenmesini sağladılar. Bundan sonra da özel sektör olarak 
bizlere çok ciddi sorumluluklar düşüyor. Umarım firmalar da 
gereken emeği harcayarak hareketlenen maden sektörüne ge-
reken katkıyı sağlarlar. 

JEMAS olarak bize gelecek olursak; biz, sektörün önümüzde-
ki yıllarda daha da olumlu gelişmelere gebe olacağını düşü-
nüyoruz. Dolayısıyla ciddi bir şekilde makine parkımıza yeni 
makineler ilave etmeyi hedefliyoruz. Dediğimiz gibi her şey-
den önce bu sektöre inanmasak ileriye dönük ışığı görmesek 
J-MAC diye bir serüvene de girmezdik. İnandığımız, güven-
diğimiz için bizler de yeni bir sondaj makinesi dizayn ederek 
katkı koymaya çalıştık. 

Jemas olarak yurt dışı projelerde faaliyet gös-
teriyor musunuz ya da göstermeyi düşünüyor 
musunuz?
U.Y.: JEMAS tabi 35 yıllık bir firma. Dolayısıyla sadece yurt 
içinde çalışarak geleceğe bakamaz. Yurtiçi projelerini çok çok 
önemsiyoruz tabi ki. Ama geleceğimizin daha parlak olma-
sı için, yurtdışı olmadan olmayacağının da bilincindeyiz. Her 
dönemde ciddi ve anlamlı yurtdışı projelere sıcak bakmış bir 
firmayız. Geçmişte Irak, Gürcistan ve Kazakistan’da birden fazla 
başarı ile gerçekleştirdiğimiz proje çalışmalarımız oldu. Şu an 
itibariyle yurtdışında herhangi bir projemiz yok ama arayışları-
mız devam ediyor. Özellikle Türki Cumhuriyetler, Balkanlar ve 
Afrika’da girişimlerimiz de sürüyor. 

jemas.com.tr
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Saha Ölçümünde Yeni Bir Soluk: 
Hi-Target

Ülkemizde 2014 yılından bu 
yana faaliyet gösteren Hi-Tar-
get ölçme teknolojileri, yol ya-

pımından kadastro projelerine, imar işlerinden halihazır harita 
üretimine kadar bir çok sektörde beğenilerek tercih ediliyor. 
Madencilik sektöründe de çokça tercih edilen Hi-Target özel-
likle zorlu arazi şartlarındaki performansıyla adından övgüyle 
söz ettiriyor.

30 Yıllık Uzak Doğu Deneyimi!
Doksanlı yılların başına uzanan bir AR-GE sürecinin sonucu 
olarak doğan Hi-Target, alanında dünyanın dördüncü bü-
yük üreticisi konumunda. Çin’de teknoloji geliştiren ilk 100 
marka içinde adı geçmekle birlikte, entegre üretim bandına 
sahip ve üç binden fazla mühendisin çalıştığı büyük bir üre-
tici… Özellikle GPS/GNSS alanındaki üretim hacmi ile bütün 
dünyanın dikkatlerini çekecek ölçekte bir kapasiteye ve tec-
rübeye sahip.

Türkiye’nin En Köklü Tedarikçisinden, Yedek 
Parça ve Servis Güvencesi
1960’lı yıllarda Türkiye’de ölçme ekipmanları alanında hiz-
met göstermeye başlayan TANIŞIK OPTİK (CMT – Genesis 
Ltd.), Türkiye pazarına sunduğu dünya lideri markaların 
arasına 2014 yılında Hi-Target markasını da ekleyerek kali-
te ve çeşitlilik politikasını güçlendirdi. Son kullanıcıya bölge 
bayilikleri tarafından ulaştırılan Hi-Target, CMT-Genesis Ltd. 
tarafından sağlanan teknik servis ve yedek parça güvencesi 
ile sunuluyor. 

Müşteri Değil, Çözüm Ortağı 
Olmak için; Geografik‘i Tercih 
Edin
Salt ticaret amacı gütmeksizin, yıllarca ha-
rita ve arazi mühendisliği alanında uygu-
lama tecrübesi kazanmış bir ekibin, müş-
terisini çözüm ortağı olarak tanımladığı 
bir yapıdır GeoGrafik Coğrafi Bilgi Tekno-
lojileri… Arazi mühendisliği, CBS, harita, 
inşaat ve altyapı projelerinde kazandığı 
kayda değer tecrübesini, bu sektörlerin 
ürettiği özgün verilere endeksleyerek 
donanım ve yazılım konusunda satış, des-
tek, eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
sunmaktadır. Hi-Target markasının 2014 
yılında Ege Bölgesi bayiliğini üstlenerek 
bu marka konusunda çok uzun bir AR-GE 
süreci geçiren GeoGrafik, şehir şehir do-
laşmak suretiyle marka bilinirliğinde etkili 

bir tanıtım faaliyeti yürütmüştür. 4 yıllık süre sonunda marka 
mümessili tarafından en aktif bayi olarak tanımlanmıştır. 2018 
yılı itibariyle herhangi bir bölge sınırlandırması olmaksızın, 
ülke sathında faaliyet göstermektedir.

İnternetin veya RTK’nın Çekmemesi Gerçekten 
Problem mi?
Hi-Target markasının son teknoloji ürünü olan İRTK5, güçlü 
cors ve rtk altyapısına sahip olduğu gibi aynı zamanda uydu 
bazlı düzeltme sistemi olarak bilinen RTP/PPP sistemi ile de 
donatılmıştır. Böylelikle yakın zamanda internet ağının olma-
dığı zorlu arazi şartlarında 3-5 cm’ye kadar hassas veri alabil-
mek mümkün olabileceği gibi, yüksek performans vadeden 
teknolojisi ve arazi koşullarına uygun olarak tasarlanmış yapısı 
sayesinde madencilik alanında faaliyet gösteren haritacıların 
en büyük yardımcısı olmaya adaydır.

Proje Bazlı Eğitim, Uzaktan Destek... İkame 
Cihaz Avantajı… Kiralama Seçenekleri…
Hi-Target cihazlarıyla birlikte GeoGrafik Coğrafi Bilgi Tekno-
lojileri’ni tercih ettiğinizde, uzaktan eş zamanlı teknik destek 
avantajına sahip olursunuz. Cihaz eğitimleri doğrudan proje 
sahasında yapılır. Olası arıza veya teknik servis süreçlerinde 
yedek cihaz isteyebileceğiniz gibi, dönemlik ihtiyaçlar için 
ilave kiralık cihazlar talep edebilir, bu sayede maliyet ve vergi 
avantajları yakalayabilirsiniz. Hi-Target’ın teknik avantajları 
ile birlikte GeoGrafik’in operasyonel kabiliyetleri, ölçme kam-
panyalarınız için sürdürülebilir bir verimlilik vadeder. 

geografik.com.tr
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Tüm Yollar Elektrifikasyona 
Çıkıyor

Epiroc yer altı madencilerini ev 
ödevlerini yapmaya çağırıyor 
çünkü batarya şarjlı elektrikli ma-
kineler beklenenden hızlı geliyor!

Geçtiğimiz Ekim ayında, hala Atlas Copco olarak faaliyetlerini 
sürdüren Epiroc, sıfır emisyonlu madencilik hedefini doğru-
ladı ve bu hedefini, batarya şarjlı yer altı makinelerinin geliş-
tirilmesindeki ivme ile başarmayı hedefliyor. Bu yılın mayıs 
ayında, şirketin testten lansmana kadar iki yıl boyunca müşteri 
denemelerinde kullandığı Minetruck MT2010’un elektrikli bir 
versiyonunu görücüye çıkarmasıyla, sözlerin eyleme dönüş-
mesi uzun sürmedi. Ancak bu Epiroc’un batarya şarjlı ekipman 
alanındaki ilk atılımı değildi. Peki, şirketin elektrifikasyon yol-
culuğu ne zaman başladı? Teknoloji gelişimi proje yöneticisi 
Anders Lindkvist, “Bu, ne kadar geriye gitmek istediğiniz ile ilgili 
bir soru. 80’lerin başında veya 70’lerin sonunda akü ile çalışan 
makineler geliştirdik ancak bu aşamada teknoloji yeterince iyi 
olmadığı için piyasaya çıkmadı.” diyor.

Epiroc’un batarya şarjlı yükleyicideki ilk denemeleri ihtiyaç du-
yulan etkiyi yaratabilirdi ancak gerekli çalışma süresi sağlan-
madı. 2010’a kadar şirket kurum içi kullanım için test makinele-
ri imal ediyordu. Epiroc’un elektriklenme yolculuğuna gerçek 
çıkışı Scooptram ST7 Batarya üzerinde çalışmaya başladığı beş 
yıl öncesine dayanmaktadır.

Epiroc gibi Orijinal Ekipman Üreticileri (OEM) ileriyi görmeli, 
dünyanın nereye gittiğini ve müşterilerin ihtiyaçlarının nasıl 
değişeceğini düşünmelidir. “Yeni bir makineyi geliştirmenin beş 
yıl sürdüğünü varsayalım ve müşterilerimize bugün neye ihtiyaç 

Orijinal Ekipman Üreticileri 
artık maden şirketlerine geleceğin 

derin yer altı madenleri için 
ihtiyaç duyduklarını sunabilmek için 

hazırlanıyorlar.

duyduklarını sorarsak ve bu şey elimizde yoksa, bunu geliştirmek 
de beş yıl alacaktır. Yani, müşterilerimizin ihtiyaçlarının önünde 
olmak için geliştirmeye beş yıl değil, belki on yıl önce başlamamız 
gerekiyor çünkü aksi takdirde bu talebi tam zamanında karşıla-
mayacağız.” diyor elektrifikasyon küresel pazarlama müdürü 
Erik Svedlund.

Svedlund, Epiroc’un Scooptram ST7 Batarya biçiminde ilk akü-
lü-elektrikli, seri üretilen makineyi piyasaya sürmesinin piyasa 
için önemli bir adım olduğuna inanıyor. Bu atılımla madenci-
ler sıfır emisyonlu madenciliğin ulaşılabilir bir hedef olduğu-
nu kendilerine sormaya başladılar. Svedlund; “Bu, piyasa için 
gerçek bir uyarı işareti oldu. Birçok maden şirketi ev ödevlerini 
yaptı. Bunun onlar için ne anlama geleceğini ve sıfır emisyonlu 
makinelerden ne gibi faydalar elde edilebileceğini hesaplamaya 
başladılar.” diyor. 

Madenciler, operatörlerinin sağlık ve güvenliklerinin yanı sıra, 
yüksek fiyat etiketli havalandırma gibi sorunları da göz önünde 
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bulunduruyorlardı. Dizel motor egzozunun insanlar için kanse-
rojen olduğu biliniyor. Hatta havalandırmayla bile, havadaki kan-
sere neden olan maddelere maruz kalmaya devam ediyorsunuz.

Svedlund, “Bugün pek çok şehir dizel araçları yasaklamaya baş-
lıyor, örneğin Londra’da hava kalitesi, birçok madenle kıyaslan-
dığında o kadar da kötü değil. Yani, yer altı dizel makinelerden 
kurtulmak isteyen çok fazla operatör var; sağlık konularımız var, 
havalandırma maliyetleri ve dizel motorların ağır bakım ve yedek 
parça gibi maliyetleri var.” şeklinde konuşuyor.

Yeniden Eğitim 
Madencilik sektörü 1950-60’lı yıllardan beri dizel ekipmanlar 
kullanıyor ve madenciler dizel teknolojisinin nasıl çalışacağını 
ve içerdiği güvenlik risklerini biliyorlar. Artık teknoloji değişi-
yor, doğal olarak bu değişimin maden tasarımı üzerinde bir 
etkisi olacaktır. Bu durum, şarj istasyonları ve diğer altyapıların 
tasarımı bakımından kendilerini en iyi seçeneklerle yeniden 
eğitmek zorunda kalacak olan maden şirketleri için bir zorluk 
teşkil ediyor.

Elektrik genellikle dizel yakıttan daha ucuz olsa da akülü ma-
kineler sadece sınırlı bir çalışma süresine ve depolayabilecek-
leri sınırlı bir enerjiye sahiptir. Dolayısıyla, makinelerin enerji 
verimliliği ve madenin tasarımı, çalışma süresini ve şarj başına 
toplam verimliliği etkileyecektir. Svedlund bu noktada; “Olası-
lıkları ve aynı zamanda akü teknolojisinin sınırlarını öğrenmek,       
piyasa için ileriye dönük çok önemli bir çalışma ya da öğrenme 
alıştırması olacaktır” diyor.

Geçen yılın mayıs ayında, Küresel Madencilik Standartları ve 
Kılavuzları Grubu (Global Mining Guidelines Group) ve Kanada 
Madencilik İnovasyon Konseyi, yer altı madenciliğinde akülü 
elektrikli araçlar için önerilen uygulamalar için bir kılavuz ya-
yınladı. Bu kılavuz yayınlanmadan önce, özellikle yer altı ma-
denciliği ortamlarında kullanılan akülü elektrikli araçlar hak-
kında hiçbir belge mevcut değildi.

Lindkvist, “Dizel makinelere baktığımızda, onlarca yıldan beri var 
olan düzenlemelere ve standartlara sahibiz. Sadece bu süre zar-
fında güncellemeler yapılmış. Ama şimdi ön planda olduğumuz 
için, düzenleme bize ayak uydurmuyor ve bu yüzden mücadele 
ediyoruz. Şarj cihazlarının standartlaştırılması çok fazla bastır-
dığımız bir şeydir ancak bugün madenlerde çok çeşitli şarj cihazı 
konektörleri kullanılmaktadır. Bu yeterince iyi değil. Örneğin, Kü-
resel Madencilik Kılavuzları Grubu gerçekten çok iyi ancak daha 
fazlasının yapılması gerekiyor.” diyor.

Piyasanın akülü-elektrikli makineler için en iyi uygulamaları, 
yeni teknolojiyle gelen riskleri ve bu risklerin nasıl yönetilebile-
ceği konusunda öğreneceği daha çok şey var.

Madenciler İçin Gelecekteki Zorluklar, Orijinal 
Ekipman Üreticileri (OEM)
Epiroc müşterileri oybirliğiyle, yer altı madenlerinde sıfır 
emisyonlu makinelerin kullanılmasının mantıklı olduğunu 
düşünüyorlar. Birçoğu derine inildikçe madenlerin içindeki 
sıcaklıkların da arttığının farkındalar. Svedlund, “Yer altında 
dizel yakıtın yakılması sıcaklığı gerçekten arttırıyor. Dizel yakı-
tın her bir litresi 10 kilovat saat ısıya sahiptir ve bu durum bir-
çok madenin makul bir sıcaklık elde edebilmek için tüm alanı 
havalandırmak zorunda olduğu anlamına geliyor. Yaktığınız 
yakıtın tümü, bu klima sistemleri tarafından soğutulmalı ve 
bu son derece maliyetlidir. Bu yüzden diğer alanlarda tasar-
ruf sağlamak için makinelerin yaydığı ısının düşürülmesi çok 
önemlidir. Bu sadece makinelerle ilgili değil. Maden bir sistem-
dir ve bu yüzden bütün resme bakmalıyız. Sadece makine ve 
sadece yakıt tasarrufunu değil, aynı zamanda havalandırma, 
soğutma maliyeti ve sağlık yönlerini de göz önünde bulundur-
malıyız.” diyor.

OEM’ler artık maden şirketlerine geleceğin derin yer altı ma-
denleri için ihtiyaç duydukları şeyleri sunabilmek için hazırlanı-
yorlar. Epiroc’un uzun vadeli planı, tüm makinelerinin aküyle  
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çalışan versiyonlarına sahip olmanın yanı sıra daha fazla güç yo-
ğunluğu, daha büyük makineler ve daha uzun çalışma süreleri 
sunarak teknolojiyi geliştirmektir.

Lindkvist, “Makineleri geliştirirken mücadele ettiğimiz en 
önemli husus, akülü-elektrikli motorların dizel motordan ve 
dizel tankından daha fazla yer kaplaması ve daha ağır ol-
masıdır. Yani, akünün büyüklüğü ve elbette ki maliyeti hala 
zorluklar yaratıyor. Ancak bu durum hızla düzeltiliyor. Fakat 
şarj söz konusu olduğunda, farklı yaklaşımlar ortaya çıkıyor. 
Bazılarının hızlı şarj etmeyi tercih ettiğini biliyorum ancak biz, 
aküleri değiştirmeyi tercih ediyoruz, çünkü bu şarjdan daha 
hızlı. Ayrıca çok hızlı şarj çoğu madendeki şebekeyi aşırı yükler 
oysa biz aküyü çok yavaş şarj ederek şebekede var olan güce 
uyum gösterebiliriz.” diyor.

Svedlund ise ekliyor: “Bu sadece bir aküyü ne kadar hızlı şarj 
edebildiğinizle ilgili değil çünkü maden bir sistemdir ve yapbo-
zun tüm parçaları birbirine uymalıdır. Hızlı şarj olan bir aküyü 
imal etmek kolay veya oldukça mümkündür, ancak bunlar büyük 
makineler ve büyük akülerdir. Büyük bir aküyü hızlı bir şekilde şarj 
edecekseniz çok fazla güce ve maden şebekesine ihtiyacınız var 
ve madenlerdeki altyapı bu tür güç seviyeleri için tasarlanmamış-
tır çünkü daha büyük makineler için megawatt-sınıfı şarjdan söz 
ediyoruz. Bu durum OEM’ler ya da şarj cihazlarının tasarımı için 
değil, maden şebekeleri için bir sorundur. Ama her şeyin birbirine 
uygun olması gerekiyor ve aynı zamanda şebekenin zirve seviye-
lerini de düşünmelisiniz. Bu nedenle değiştirilebilen akülü maki-
neler sunma yaklaşımını benimsiyoruz.“ diyor.

Biri şarj edilmek, diğeri ise makinede kullanılmak üzere iki akü 
ile elektrik şebekesinden oldukça düşük ve tutarlı bir güç çeki-

mi olacak demektir. “Her zaman azami yük için tasarım yapma-
nız gerekir.” diyen Svedlund “ve yük talebiniz çok fazla ise, buna 
yönelik tasarım pahalıdır.” diye de ekliyor. 

Sistem tasarımını doğru yapmak için maden şirketlerinin, 
elektrikli makinelerin altyapıları üzerindeki etkilerini tam ola-
rak anlamaları gerekmektedir.

Sıfır Emisyonu Hedefliyor 
Epiroc, elektrifikasyon ve sıfır emisyonlu madenciliğin gün-
deminin üst sıralarında olduğunu açıkça belirtmektedir. 
Madencilik endüstrisinin çevresel etkisini azaltma konusun-
daki genel misyonunun yanı sıra Epiroc, makinelerinin ve 
üretmeye yardımcı oldukları metallerin ve minerallerin çev-
re üzerindeki etkisini azaltmak için üzerine düşeni yapmayı 
hedefliyor. 

Madencilik sektörü en temiz endüstrilerden biri olarak görül-
müyor -aslında en kirli olanlardan biridir- ama sıfır emisyona 
doğru en hızlı giden ilk endüstrilerden biri olacağız. Bunun 
sebebi, bunu haklı çıkaracak iş vakasına sahip olmamızdır 
çünkü yer altı dizel makineleri ile çalışmak, yüzey madenci-
liğinde rastlanmayan, birçok maliyeti içerir, bu yüzden de 
yüzey ekipman üreticilerinden (OEM’ler) çok az denemeler 
görüyoruz.

Svedlund son olarak: “Bu şu anda gerçekleşen bir devrimdir. Ve 
herhangi bir madenci, operatör veya maden tasarımcısına şunu 
söylüyorum: Ödevini yap! Geleceğe yönelik projeler yapmak ve 
batarya elektrifikasyonu planlamak büyük bir etki yaratacaktır” 
diyerek sözlerini noktalıyor. 

epiroc.com
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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.

Geleceğe 
hazırız.
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TANITIM

Onarılan Tesisin Ömrü Uzuyor, 
Verimliliği ve Karlılığı Artıyor

Madencilik zorlu bir iştir. Te-
sislerde bulunan ekipmanlar 
hızla aşınır ve sık sık yenilen-
mesi gerekir. Bununla birlikte, 
maden tesislerinin ihtiyaçları 
zaman içinde değişiklik gös-
terdiğinden, modernizasyon 
çalışmaları ekonomik bir 

gereklilik halini alır. Maden tesisi işletmecileri, thyssenkrupp 
Industrial Solutions’ın madencilik alanındaki geniş çaplı dene-
yimi ve uzmanlığından gittikçe artan bir ivmeyle yaralanmak-
tadır. thyssenkrupp’un atölye ağı, saha hizmet ekiplerindeki 
uzmanlar tarafından gerçekleştirilen yerel onarımlar, güncel-
lemeler, yenilemeler, modernizasyon ya da bakım çalışmaları 
birçok avantajı yanında getirir. thyssenkrupp müşterisi iş-
letmeler, daha uzun çalışma ömrü, artan verim, daha yüksek 
karlılık ve daha çevre dostu üretim süreçleri gibi iyileştirmelere 
sahip olur. 

thyssenkrupp Industrial Solutions Madencilik CEO’su Torsten 
Gerlach, mevcut süreçleri optimize etmenin ve çalışma verim-
liliğini artırmanın, madencilik sektöründeki kilit zorluklar oldu-
ğunu söylüyor.  Torsten Gerlach, daha modern ve daha çevre 
dostu makineleri ve sistemleri yenileme yatırımında zorlukla-
rın kendini daha belirgin şekilde gösterdiğini belirtiyor. Maden 
tesisi işletmecileri, üretim kapasitesini ve tesis performansını 
artırma, tesisi kullanıma hazır bulundurma, bakım masrafları-
nı azaltma, planlanmamış aksama sürelerini asgariye indirme, 
enerji tüketimini azaltma veya daha sıkı çevre standartlarına 
uyma gibi gereklilikler nedeniyle onarım ve modernizasyon 
çalışmaları yapmaya karar veriyor.

Onarım Hizmetleri
thyssenkrupp, yenilikçi mühendislik çözümleriyle ve müş-
teriye özel güncellemeleriyle maden tesislerinin güncel tu-
tulmasına yardımcı oluyor. En yeni işleme teknolojisi ve ileri 
teknoloji ürünü parçalar, maden tesisinin çalışma ömrünü 
uzatıyor. Onarım çalışmalarını tek bir kaynak üzerinden ger-
çekleştirmek, tesisin onarımı, ekipmanının devreye alınması 
ve personele yeni teknolojilerin eğitimi gibi konularda ek 
avantajlar sağlıyor. thyssenkrupp hizmet portföyü, (MTİ pro-
jeleri dâhil) karmaşık modernizasyonu ve büyütme projele-

thyssenkrupp Industrial Solutions, 
Madencilik Birimi CEO’su 

Torsten Gerlach:
Madencilik sektöründeki en büyük 

zorluklar optimizasyon ve 
verimliliği artırmaktır.

rinin danışmanlığını ve bunların hayata geçirilmesini, kurum 
içi temel, başlangıç ve ayrıntı mühendisliğini, tekil parçaların 
imalatını, hızlandırma ve kalite güvenceyi, risk ve kar pay-
laşımı için müşteriye özel sözleşme çözümlerini kapsıyor. 
thyssenkrupp, ayrıca onarım, modernizasyon ve bakım ça-
lışmaları esnasında gerekliyse tesisin tümden kapatılmasını 
sağlayabiliyor. 

Almanya’da Bir Küreme Tekerli Ekskavatörün 
Çalışma Ömrü Önemli Ölçüde Uzatıldı
Almanya’daki bir açık linyit maden ocağı, thyssenkrupp hizmet 
portföyünün sağladığı avantajlar için ilgili ilgi çekici bir örnek 
niteliğinde.  Burada, 50 yılı aşkın süre çalışan bir küreme te-
kerli ekskavatörün çalışma ömrünü uzatmak için kapsamlı bir 
teknolojik güncelleme gerekliydi. Bu görev, başkalarının yanı 
sıra, yeni bir küreme tekeri ve küreme teker başlığını takmayı, 
küreme tekerli bant konveyör sistemini yeniden yapılandırmayı, 
şoför kabinlerini yeniden tasarlamayı, germe ve vinç halatlarını 
yenilemeyi içeriyordu.

Buradaki zorluk, bütün bu ileri teknolojiyi eski bir ekskavatöre 
entegre etmek ve eski ekipmanda sıklıkla ortaya çıkabilecek 
beklenmedik sürprizlerin üstesinden gelmekti. Başarıyla bu 
zorlukların üstesinden gelindi; küreme tekerli ekskavatör tek-
rar hizmete girdi. İşletme masraflarını, böylece toplam sahip 
olma maliyetini azaltmaya önemli bir katkı sağlandı. Küreme 
tekerli ekskavatörün kullanıma hazır bulunma süresi artırılır-
ken yedek parçaların bakımı, tamiri ve stoklanması masrafları 
%5 azaltıldı. Küreme tekerli ekskavatörün çalışma ömrü uzun 
süre uzatıldı. Bu sonuç, thyssenkrupp’un onarım çalışmasının 
kazandırdığı avantajların açık bir kanıtı oldu.

Bize +90 (850) 215 05 76 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. 
 thyssenkrupp.com
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Madencilik hizmetleri için endüstriyel çözümler

Daha uzun ekipman ve tesis ömrü  
için yenileme ve modernizasyon
Zaman içerisinde, tesislerden talep edilen üretim genellikle değişmektedir. Yenilikçi mühendislik  
çözümleri ve özelleştirilmiş iyileştirmeler ile tesislerinizi güncel tutmanıza yardımcı oluyoruz. İleri  
proses teknolojileri ve modern bileşenler, tesisinizin ömrünü uzatır. Bu sayede hizmetlerimiz hem  
bireysel tesis bileşenleri bazında, hem de tesisinizin tamamında kullanılabilir.
www.thyssenkrupp-industrial-solutions.com
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TANITIM

Kömürün Enerjisi

Umut Yaşa  
Maden Mühendisi
umut@zitron.com

Dünya üzerindeki büyük kav-
ga ve çatışmaların enerji ile 
ilgili meselelere dayandığına 
şüphe yoktur. Ekonomik can-
lılık, uluslararası ilişkiler, halkın 
refahı, dış politika, ulusal gü-

venlik gibi birçok stratejik konunun da temelinde enerji önem-
li başlıklardan biridir. 

Günümüzde dünya birincil enerji tüketiminin yüzde 28 civarı 
kömürden karşılanıyor, 2040 yılında bu oranın yüzde 22 ora-
nında olacağı öngörülüyor. (ABD Enerji Bilgi Dairesi, EIA) 

Dünya petrol ve doğalgaz rezervi 50-55 yıl, kömür için ise 120 
yıldır. Dünya üzerinde yıllık 7 milyar ton kömür üretimi ger-
çekleşmektedir. Türkiye’nin ise 15-16 milyar ton kömür rezer-
vi vardır. Bunun önemli bir kısmı orta ve düşük kaloriye sahip 
olan kömürlerdir. 

Ülkemiz linyit kömürü bakımından dünyada zengin ülkeler 
arasında yer almakta olup rezervlerin daha da artması bek-
lenmektedir. Ülkemizdeki linyit kömürünün üretim maliyetleri 
rakip kaynaklara göre daha düşük olup, enerji arz güvenliğine 
katkısı bakımından önem taşımaktadır.

Türkiye, seksenli yılların sonunda enerji çeşitliliğini arttırmak 
için dış ülkelerle doğalgaz anlaşmaları yaparak kullanımı 
yaygınlaştırmıştır. Doğalgaz, kömüre alternatif olmasına rağ-
men, aksine kömür kullanımı ve kömürden elde edilen enerji, 
1990’da 16,1 mtep’den (milyon ton eşdeğer petrol) 2012’de 38 
mtep’e çıkarak yüzde 136 artış göstermiştir. 

Dünya elektrik üretiminde kömür yüzde 39 oranında kullanıl-
maktadır (Uluslararası Enerji Ajansı, IEA). Tahminlere göre 2040 
yılında bu rakam yine yüzde 30 üzerinde beklenilmektedir.

Türkiye enerji konusunda 1990 yılında yüzde 51 oranında dışa 
bağımlı iken, zamanla artmış ve günümüzde yüzde 75 seviyele-
rine gelmiştir. Termik santral sayılarında da bir artış yaşanmıştır. 

Kömür yakıtlı 40 adet termik santral mevcuttur. Bunlara ilave 
olarak 10 adet yapım aşamasında olan, 13 adet ön lisans ve 
üretim lisansı olan termik santral vardır. Şu an planlama aşa-
masında olan 7 adet daha termik santral mevcuttur. Taş kömü-
rü yakıtlı olanların yüzde 90 kadarı ithal kömüre dayalı iken, lin-
yit kömürü ile çalışan ya da çalışacak olanların hemen tamamı 
yerli kömür ile çalışacaklardır.

Bu termik santrallerin çevre dostu ve bulundukları coğrafyaya 
uygun çalışması çok mühim ve ayrı bir disiplinin konusudur. 
Temiz kömür teknolojileri ile ilgili olarak son yıllarda adımlar 
atılmaktadır.  Ülkenin enerjiye olan ihtiyacı ve bunu kendi kay-

nakları ile yapma gereksinimi nedeniyle bu yönde çalışmalar 
yapılması da kaçınılmaz olmuştur. Bugün gelişmiş ülkeler dahi 
elektrik üretimlerinin çok büyük kısmını kömürden elde et-
mektedir. Türkiye yüzde 29 oranında elektriği kömürden elde 
eder iken, ABD yüzde 45, Almanya yüzde 41, Çin yüzde 75, 
Avustralya yüzde 78, Polonya yüzde 73, Yunanistan yüzde 54 
oranlarında kömürden üretmektedirler.

Bu bilgiler ışığında değerlendirildiğinde kömürün Türkiye’nin 
gündeminde daha çok yer alacağı ve kömürü çevre dostu tek-
nolojiler ile birlikte kullanma zorunluluğu da ortadadır. Son yıl-
larda da devletin kömür ve sonrasında elektrik elde etme ko-
nusunda büyük hazırlıkları ve teşvikleri söz konusudur. Türkiye 
genelinde üretilen linyit kömür miktarının yüzde 80’i termik 
santrallerde, geri kalan kısmı da sanayi ve ısınma amaçlı olarak 
tüketilmektedir.

Ülkemizde yer altından çıkarılan büyük miktarlı üretimlerin 
önemli kısmı açık ocak madenciliği ile yapılmakla birlikte, artan 
talep ve derinleşen sahalar yer altı madenciliğini de giderek ön 
plana çıkarmaktadır. Ayrıca düşük üretim miktarı ile devam 
etmekte olan işletmelerin de artan pazar ile birlikte üretimle-
rini arttırmaları da önemli bir noktadır. Son otuz sene de do-
ğalgaza yapılan yatırımlar, şehirlerde yaşanan hava kirlilikleri 
gibi konular derken gözden düşen kömür madenciliği, ülkenin 
artan elektrik ihtiyacı ve bunun temini nedeniyle tekrar yükse-
lişe geçmektedir.

Bu noktada ise çevre ile olan uyum gibi çok önemli bir diğer 
noktada, iş güvenliğinin de istenilen standartlara getirilme-
sidir. Artık günümüzde her yeri kuşatan teknoloji, dijital çö-
zümler, yapay zeka ve benzeri bir çok gelişme madenciliği de 
derinden etkilemekte, madenciliğin kısıtları ve imkanları ölçü-
sünde çalışmalarımızda yer almaktadır. 
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Tüm bu gelişmeler üretim maliyetlerini, işletme verimlerini 
ve en önemlisi madenin iş güvenliğini çok daha iyi noktalara 
getirmektedir.

Ülkemizdeki küçük ve orta büyüklükteki kömür işletmelerin de 
artık bu gelişmeleri yakından takip etmeleri, işletmenin şartları 
ve elbette bütçeleri ölçeğinde bu işlere daha çok önem verdi-
ğini görmek maden sektörünü sevindirmektedir.

Diğer madencilik kollarında olduğu gibi mühendisliği esas alan, 
mühendisliği gelecek planlarının merkezine koyan işletmeler 
hem hızla iyileşmekte hem de ivmelenerek büyümektedirler. Yer 
altı kömür işletmeciliğinde çok ciddi atılım yapan firmaların var-
lığı, diğer görece küçük bütçeli işletmelere de örnek olmaktadır.

Klasik madencilik yöntemleri ile düşük üretim miktarları ile iş-
letmeyi ekonomik olarak ayakta tutmak zorlaşmaktadır. İşlet-
melerin işçilik, sarf malzeme tüketimleri, bakım onarım masraf-
ları, enerji, irili ufaklı yatırım giderleri, genel giderleri, ekipman 
ihtiyaçları gibi maliyetleri karşılamadan üretim yapması nere-
de ise imkansızdır. Bu başlıkların bir kısmı sabit gider olmakla 
birlikte, değişken giderlerin de azaltılması ya da çoğaltılması 
üretimi doğrudan etkilemektedir. 

Bu darboğazdan çıkmanın çözümleri her işletme için başka ol-
makla birlikte birim maliyetleri düşürmek, çoğunlukla üretimi 
arttırma seçeneği ile ele alınmalıdır. Sabit giderlerde maliyet 
düşürme çoğu zaman imkânsız gibidir. Onun dışındaki mali-
yet düşürme çalışmaları ise doğrudan üretimin düşmesine etki 
edebilir. İşletme verimliliğini arttırmak, maliyetleri birim mik-
tarlarda düşürmek için her yevmiye başına düşen, ortalama 
tonu/metreyi arttırmak gereklidir. Bu durumda da mekanize 
sistemlere geçiş yapmak kaçınılmazdır. Bir işletme mekanize 
madenciliğe ne kadar çok geçiş yapar ve uyum sağlar ise sür-
dürülebilirliği o derece artacaktır. 

Mekanize madenciliğe geçiş beraberinde tecrübeli opera-
tör ve bakım onarım gibi konuların da ön plana çıkmasına 
neden olacaktır. Tecrübeler kısa süreli eğitimler ve bir süre 
pratikten sonra madencilerin ekipmanları başarıyla kullan-
dıklarını göstermektedir. Bu neden ile klasik madencilik ile 
üretim yapan işletmelerin mekanize veya yarı mekanize 
üretim yöntemlerine geçmeyi gözlerinde büyütmemeleri 
önemlidir. Kömür madenciliği, başta metan-kömür tozu pat-
lamaları, çok zayıf formasyonlarda çalışma zorlukları, ocak içi 
kömür yangınları-su baskınları, çok geniş bir alana yayılan 
üretim çalışmaları gibi ve daha fazla riskler ve zorluklar barın-
dırmaktadır. Fakat yine kömürün ve yan kayaçlarının fiziksel 
özelliklerinden kaynaklı olarak da madencilik çalışmaları açı-
sından kolaylıklar da barındırmaktadır. Bugün ülkemizdeki 
orta veya üstü büyüklükte sayılabilecek mekanize metal ma-
deninde bir ay boyunca tüvenan cevher üretimi için açılan 
hacim, muadili kömür işletmesinde bir günde açılmaktadır. 
Kömürün bu hızlı üretimi elbette mekanize olması durumun-
da gerçekleşmektedir.

Tüm madencilik çalışmalarında işletme için en kritik çalışma-
lar hazırlık işleridir. Hazırlık işlerinin üretimin önünü açacak 
şekil de çok çok önde planlanması ve uygulanması kesintisiz 
ve dengeli üretim için şarttır. Madencilerin geliştirmiş olduğu 
üretim yöntemleri hazırlık safhasından sonra üretimin çok hızlı 
ilerletilmesine olanak vermektedir. Hazırlık-üretim ilerleme-
sinde durum hazırlık aleyhine doğrudur. Hele ki buna hazırlık 
çalışmalarının daha dar daha kısıtlı alanlarda yapılması durumu 
eklenince durum daha da zorlaşmaktadır. Açılması gereken ha-
zırlık bacaları, ayak içi bağlantılar, havalandırma fere/rekupları, 
malzeme ve kaçış bağlantı başyukarı/rekupları, nakliye tavan/
taban yollarının maden planlamasına uygun zamanlarda açıl-
ması kritiktir.

Yatayda ve başyukarı şeklinde açılan ilerlemeler görece daha 
kolay iken, kot kazanma amaçlı açılan kuyu/desandre gibi ula-
şım yolları daha zahmetli ve zaman alıcı faaliyetlerdir. İş güven-
liği risklerinin bu tür operasyonlarda daha fazla öne çıkması, 
zahmet ve zaman kısmını arttırmaktadır. Böylesi çalışmalarda 
mekanize çalışmalar işletme için büyük bir fayda sağlar. Hem iş 
gücü açısından hem de hızlı ilerleme açısından işletme ekono-
misini doğrudan olumlu etkiler. 

Kömür işletmeciliğindeki metan riski ve tabi buna bağlı kanun hü-
kümleri gereği elektrikli ürünler ve kıvılcıma neden olan ekipmanlar 
konusunda yüksek hassasiyet söz konusudur. Aynı zaman da kural-
lara-kanunlara bağlılık konusunda katı olma zorunluluğu vardır.

Çoğunluğu acı tecrübeler sonrasında ortaya çıkan kanun ve 
yönetmeliklere bağlılık hem çalışanları hem işletmeyi hem 
teknik kadroları hem ekipmanları koruma altına alacaktır. Bir 
örnek vermek gerekirse, kömür işletmesinde nefeslik diye ta-
bir ettiğimiz yerde bulunan emici fanların ATEX sertifikasına 
uygun olmaması durumunda burada yaşanacak herhangi bir 
olumsuz durum da fan devre dışı kalacaktır. Yine burada ya-
şanacak olumsuzluğun neticesinde belki yedek fan da etkile-
necek ve ocak içerisinde istenilmeyen bir durum ile karşılaşı-
lacaktır. Onlarca yıl çalışacak bir maden de bir kere alınacak ve 
kurulumundan sonra sadece bakımları yapılacak hayati öneme 
sahip ekipmanların seçimi çok önemli kararlardır. Özellikle kü-
çük işletmelerde kullanılana raydal tip fanlarda pervanenin fan 
gövdesi ile temas etme ihtimalinin olduğu bölümler herhangi 
bir kıvılcım çıkarmaya karşı korumalı olmalıdır. Aksi takdirde 
üzerinde Atex sertifikası olan bir motor olsa da bu bölümde 
olan bir kıvılcımdan olumsuz etkilenip fanın devre dışı kalacağı 
kötü bir senaryo yaşanabilir. 

Metal madenlerin de çok önemli ve kritik bir konu olan ekip-
man seçimi ve temini kömür madenciliğinde kat kat daha titiz 
olunması gereken bir konudur. 

Verimli ve güvenli kömür üretimi için; dünya madencilik li-
teratürü göstermektedir ki doğru planlama, bilimsel yöne-
tim ve tüm süreç boyunca etkin olan mühendislik olmaz ise 
olmazlardır. 
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KAPAK KONUSU

Kensan Makina, Ürün Çeşitliliği ve 
Kalitesiyle Sektördeki Gücünü Her 
Geçen Gün Arttırıyor

Kaliteli sağlam makinalar 
yapmayı ve dürüst çalışma-
yı kendisine ilke edinmiş 

olan Kensan Makina, toplam kalite anlayışına sadık kalarak 
ve konusunda sürekli araştırma, geliştirme, kalite standartla-
rına uyarak sektöründeki seçkin bir isme sahip olma yolunda 
hızla ilerliyor. Firma, bütün faaliyetlerini profesyonelce yapıp; 
hizmet esnasında ve sonrasında müşterilerini zor durumda 
bırakmayacak şekilde tüm enerjisi ile çalışmalarına devam 
ediyor.

Kensan Makina, kaliteden ödün vermeden, teknolojinin sağ-
lamış olduğu bütün imkanları kullanarak, güvenliği hiçbir za-
man elden bırakmamak şartıyla kaliteli ve uzman personeliyle 
maden makinaları pazarında üst sıralarda yer alıyor. Kensan 
Makine kurucusu Kenan Döker firmasının sektördeki amacını 
belirtirken, “Türkiye ve dünyada hiçbir olumsuzluğun düşünül-
mediği, müşteri ilişkilerinin en üst düzeyde tutulduğu, Ar-Ge 
çalışmalarının sürekli devam ettiği, gelişime açık, teknolojiyi 
yakından takip eden, çalışan personeline her türlü maddi ve 
manevi desteği veren, onların değerini bilen, mühendislik 
hizmetlerinin üst düzeyde tutulduğu bir firma akla getirerek, 
firmanın hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamak olduğu” ifa-
deleri kullanıyor.

Geniş ürün grubuyla kırma eleme tesislerinin ihtiyacı olan ma-
kinelerin imalatını gerçekleştiren Kensan Makina, üretimini 
sağladığı komple tesisleri şu şekilde sıralıyor:

• 90’lık sabit kırma eleme tesisi
• 90’lık seyyar kırma eleme tesisi
• 110’luk sabit kırma eleme tesisi
• 110’luk seyyar kırma eleme tesisi
• 130’luk sabit kırma eleme tesisi
• 130’luk seyyar kırma eleme tesisi
• Mekanik stabilizasyon tesisi
• Seyyar yıkama eleme tesisi
• Sabit yıkama eleme tesisi
• Sabit eleme stoklama tesisi
• Mıcır yıkama
• Seyyar primer kırıcılar

Kensan Makina, gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla da sek-
törde adından söz ettiriyor. Firma, geniş ürün yelpazesi ya-
nında yakın zamanda KC serisi bronz yataklı konik kırıcıları da 
ürünlerinin arasına koymayı başardı.

Uzun yıllardır yurt dışındaki maden ocaklarının vazgeçilmezi 
ve tek tercihi olan konik kırıcılar yüksek ilk yatırım maliyetin-
den dolayı ülkemizde fazla yaygınlaşmamıştı. Ülkemizde konik 
kırıcıların yerini ilk yatırım maliyeti daha düşük fakat işletme, 
bakım ve döküm maliyetleri daha yüksek olan darbeli kırıcıla-
rın tercih edildiğini bilinirken Kensan Makine, sektördeki bu 
eksikliğe bir çözüm olabilmek adına çalışmalara başlayıp üç 
yıl süren proje ve imalatın ardından iki yıl süren sahadaki test 
ve denemelerin sonrasında piyasaya sürülebilir bir ürün ortaya 
çıkardı.

Avrupa’da ve dünyada bu avantajlarından dolayı uzun yıllardır 
tercih sebebi olan konik kırıcıların son yıllarda ülkemizde de 
önemi anlaşılmış, konik kırıcı üreten yerli firmalar sayesinde de 
bu makineler daha uygun fiyatlarla alınabilir ve tercih edilebilir 
duruma gelmişti.

Kensan Makine’nin ürünleriyle ilgili en önemli hedefi; ilerleyen 
yıllarda oluşacak ihtiyaç ve talep doğrultusunda ürün çeşitle-
rini arttırmak, madencilik sektöründe alanında ilk akla gelen firma 
olmak. 

kensan.com.tr
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2022 Dünya Kupası’nın Ev Sahibi 
Katar’da Çalışmalar Hız Kazandı

Katar’ın FIFA 2022 Dünya Kupa-
sı’na ev sahipliği yapma mücade-
lesinde kazandığı zafer, ülkede alt-
yapı projelerini canlandırdı. Kamu 

ve özel sektör ortaklığıyla yürütülen bu projelerin değeri 100 
milyar doları aşıyor. 

Katar’da futbol statlarının ve diğer altyapı tesislerinin inşaatı 
için milyarlarca dolar değerinde doğrudan yatırım yapılıyor.  
Dünyanın önde gelen mimarları tarafından tasarlanan stat-
lar; yöre, bölge ve dünya çapında faaliyet gösteren yüklenici 
firmalar için fırsatlar yaratıyor. Yörede hizmet veren küçük ve 
orta ölçekli işletmeler bu heyecan verici projelere dahil oluyor 
ve bu durumun çevredeki topluluklar üzerinde kalıcı bir etki 
yaratması bekleniyor.

MB Crusher son teknoloji iş makinesi ekipmanları ile FIFA 2022 
Dünya Kupası’nın altyapısının başarıyla tamamlanmasına 
kova kırıcı ve eleyicileri ve tamburlu kesicileri ile aktif şekilde 
yardımcı oluyor.  Her tür ağır iş makinesine eklenen üniteler, 
agregaların kırma ve eleme işlemlerini kolaylaştırıyor kolay-
laştırıyor. Bu üniteler nakliye, ekipman ve yakıt masraflarında 
tasarruf sağlamasının yanı sıra uzun vadede kârlılık oranını da 
yükseltiyor.

Yol yapımı ve altyapı alanında Katar’ın önde gelen şirketlerin-
den biri olan Al Jaber & Makhlouf şirketi FIFA 2022 projesine 
faaliyet gösteriyor. Al Jaber & Makhlouf aynı zamanda kamu ve 
özel sektörden müşterileri için petrol ve gaz sektöründe, pet-
rokimyasallar, su ve elektrik alanında ise özel hizmetler sağlı-
yor. Şirket, Aspire Bölgesindeki Al Furousiya Caddesi’nde yol 
geliştirme çalışmalarını gerçekleştirebilmek için filosuna 2,40 
m3 yükleme kapasiteli eleme kovası MB-S18’i ekledi. 

MB eleme kovaları kazılan malzemeyi 0-50 mm boyutunda eleyerek 
aynı çalışma alanında yeniden kullanılabilmesini sağlıyor. Böylece 
malzemeyi 50 km mesafede bulunan ezme alanına taşımaya gerek 
kalmıyor. Üstelik son derece kalabalık ve yoğun bir yolda devam 
eden bu projede, çalışma alanında ki kamyon trafiğini azaltmak, 
proje lojistiği ve teslim süresi bakımından da önemli bir rol oynuyor.

Elenen 0-50 mm boyutundaki malzeme büyük oranda Al Jaber 
& Makhlouf tarafından kazılan kısımların yeniden inşası için kul-
lanılıyor. Kimi zamanlar elenen malzemeye kum ekleyerek yük-
sek kaliteli bir alt zemin agregası elde ediyorlar ve bu malzemeyi 
aynı çalışma alanında yeniden kullanarak satın alma masrafla-
rından kaçınıp büyük tasarruf elde etmiş oluyorlar.

MB Crusher’ın Katar’daki iş ortağı Q-fab’ın Satış Mühendisi Mo-
hammed Abed Al Aziz O Al Mrayat şunları söyledi: “Çok yönlü-
lük, güvenilirlik ve kolay bakım imkânı müşterilerimiz için son de-
rece önemli ve MB Crusher her çalışma alanında tam performans 
ve harika verimlilik sunuyor.”

Güvenilirliği ile öne çıkan MB Eleme Kovaları, tamburun eşsiz ve ye-
nilikçi konik biçimini geride kalıntı bırak-
madan en yüksek eleme doğruluğunu 
sağlayan, değiştirilebilir modüler panel-
lere sahip sepetlerle bir araya getiriyor. 

Bunlara, çalışmada ortaya çıkan tozu 
kontrol etmeye yardımcı olan toz tut-
ma kiti ve olası demir hurdasını gideren 
özel bir mıknatıs kiti de eklenebiliyor. 

MB kırma ve eleme kovaları şunlar gibi 
birçok uygulamada kullanılabiliyor: yol 
yapım çalışmaları, şehir içi inşaat alanların-
da yapılan kazı ve yıkımlar, geri dönüşüm, 
taş ocağı ve madenler, kanal ve tüneller. 

mbcrusher.com
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Kaya Teknolojisi

Çağatay ATEŞ
Sales Engineer/Mining Engineer

Stationary Crushing & Screening / SMRT, Turkey
cagatay.ates@sandvik.com

Optiagg’a Giriş
Crushing chamber dediğimiz 
kırma haznesinin önemli geli-
şimi için uzun yıllardır dünya-
nın dört bir yanındaki maden 
ve taş ocaklarında bulunduk. 
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, 
Bu yol boyunca bir çok şey öğ-
rendik ve bir çok soru sorduk; 

uzun saatler kırma işine  dayanacak makinelerin mühendisliği 
nasıl olmalı , ya da kayayı fethedebilecek metaller nasıl oluştu-
rulabilir ve nasıl bir kırma işlemi yapmak daha verimli. Pratik 
olarak bir sonuca vardık ve bunu bilime döktük.

Görüşümüz ve tecrübemiz, müşterilerimizin verimliliğini nasıl 
destekleyebileceğimiz konusunda da yeni bir perspektife yol açtı. 
Örneğin, yedek parçalarımızı akıllı servislerle birlikte paketliyoruz. 
Sonuçlardan birini tanıtmaktan gurur duyuyoruz - Optiagg paketi

Optiagg, kırma hazneniz için komple bir yükseltme paketidir. 
İstediğiniz verilere göre öngörülebilir ve ölçülebilir iyileştirmeler 
sağlar. Bunun anlamı, kamyonlarınızda ki yük artık daha değerli! 

Optiagg sayesinde ürün içerisindeki istenmeyen toz miktarını 
azaltmak veya indirgeme oranını artırmak sizin elinizde. Seçim 
senin!

İnce Ayar ile Büyük Sermaye
Tahminlere Elveda Deyin
Optiagg, yepyeni, yüksek verimli manto tasarımı dahil olmak 
üzere komple bir kırma haznesinin geliştirilmesi için ihtiyacı-
nız olan tüm donanım ve aksesuarları içerir; ancak gerçek atı-
lım, onunla birlikte gelen bilgisayar modellemesi ve analizidir. 
Mümkün olan en verimli kurulumu ve üretkenliğinizin nasıl 
artacağına dair ayrıntılı bir söz verebiliriz. Tahmin değil tama-
men bilim.

Optiagg ile ürünleriniz üzerinde çok daha fazla kontrol sahi-
bi olursunuz. Kurulumu ticari önceliklerinize uyacak şekilde 
ayarlayacağız ve beklediğiniz sonuçların bir simülasyonunu 
sağlayacağız. Yükseltmeden sonra, sonuçları takip edip doğ-
rulayacağız. Optiagg’ın sonuçları, deneme yanılma değil, bilgi 
ve tecrübeye dayanır.

Optiagg Prosesi
Başarı İçin Yedi Adım
Optiagg paketini sipariş ettiğinizde, Sandvik konik kırıcınızdan 
istediğiniz ürün ve miktrara ulaşılması için kapsamlı ve meto-
dolojik bir yaklaşım olacağından emin olabilirsiniz. Her zaman 
uygulamanızın yöntemi ve elde etmek istediğiniz sonuçları 
ayrıntılı bir şekilde tartışarak başlarız. Sonra mevcut kurulum 
ve verilerinizi analiz ederiz. Bir sonraki aşama, en uygun kuru-

“Müşterimizin istediği ürünü 
elde etmek için kurulumu, odanın üst 

kısmında daha fazla malzeme kırılacak 
şekilde tasarladık.”
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lumu ve parça kombinasyonunu tanımlamak için kırma hazne-
nizin bilgisayar modellemesidir ve yükseltmeyi takiben, geliş-
meyi onaylamak için ürünlerinizi analiz ederiz.

Paketin İçinde Neler Var?
Optiagg paketi, kırma haznenizin performansını yükselt-
mek için ihtiyacınız olan manto konkavın yanında gerekli 
bütün küçük parçaları da içerir. 

“Ürünleriniz üzerinde tam kontrol 
ister misiniz? Bizimle konuşun. 

Kimse bir Sandvik konik kırıcıyı bizden 
daha iyi optimize edemez!”

Optiagg paketi, 0-4 mm ve 4-8 mm’lik 
fraksiyonların üretimini azaltmamızı 

sağladı. Memnun edici sonuçları 
sizlerle paylaşmaktan gurur duyarız. 

Optiagg Sahada!
Veidekke Industry’ nin bir yan kuruluşu olan Litra Grus, beton 
ve yol kaplamalarında kullanılan taş ürünleri üreticisidir. Sand-
vik olarak 20 yıldır Litra Grus’un ürün kalitesini geliştirmesinde 
ve sürdürmesinde yardımcı olduk. 

Litra Grus, Optiagg paketini ilk test eden şirketlerden biriy-
di. Mevcut analizleri sonucunda ihtiyacın ince malzemeyi en 
aza indirmek ve bazı aşırı üretimin olduğu ince fraksiyon-
ların (4-8 mm) oranını azaltmak olduğu belirlendi. Sandvik 
Optiagg ile mevcut akım şeması üzerinde çalışılarak kırma 

İhtiyaçlarınız 
belirlenir
Mevcut kırıcıdan 
numune alınır
Sonuçları OptiAgg 
programına girilir
Optimum kırma odası & 
parametre değerleri belirlenir
İyileştirmeler 
önerilir
Donanımı ve ince 
ayarları yapılır
Sonuçlar 
doğrulanır

1
2
3
4
5
6
7

haznesi analiz edidi. Bu analizler üzerinden özel bir manto 
tipi önerildi. 

Yeni kurulumun ardından ürün değerlerinde planlanan 
büyük gelişme sayesinde, en değerli ürün olan 8-11mm 
fraksiyon içerisindeki ince malzeme oranı 2.5’ten 1.7’ye dü-
şürüldü. Bu planlı ve büyük gelişmedeki ürünler bağımsız 
kurumlar tarafından yapılan testler ile onaylandı. Litra Grus 
Optiagg ile sağlanan bu gelişme sayesinde ciddi tasarruflar 
elde etti.

SANDLOCK™: Taşıyıcı Güvenlik Standartları
Sandvik olarak konik kırıcılar üzerindeki manto ve kon-
kavı değiştirmek için daha güvenli, kolay ve hızlı bir yol 
yaptık.

Sandlock™, işlemi büyük ölçüde kolaylaştıran ve bütünüyle 
CE sertifikasına sahip özel bir kaldırma aparatıdır. Kendinden 
kilitlenen çeneler, yeni veya kullanılmış aşınma parçalarında 
kolayca kullanılır. Değişim sırasında bağlantı noktalarına kay-
nak yapma ihtiyacı olmadan ana milin ağırlığını taşıyabilecek 
şekilde tasarlanmıştır. 
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Optiagg ile Üretiminizin Lideri Olun 
İndirgeme Oranını Arttırma
İnce ayarlamalar sayesinde İstediğiniz ürün boyutlarından 
daha fazlasını elde edin. Daha az geri dönüş yüküyle gücü 
koruyun, aşınma ve yıpranmaları azaltın.

• Daha az geri dönüş yükü manto ve konkav plakaların 
üzerindeki aşınmayı azaltır
• Dönüş konveyörü daha az kullanıldığında güç tüketimi 
daha düşüktür
• İstenilen fraksiyonların oranı fazladır
• İstenilen boyutta agrega üretilir

Örneğin;
CH440 MF ~185 ton/saat
İndirgeme oranı arttırılıyor (f80/p80) 3.2 den 3.7 ye arttırı-
lıyor. 
Geri dönüş yükü 44 mtph’ den 22 mtph’ ye, azaltılıyor 
Ve sonuç 22 ton/saat daha fazla üretim.

Daha az geri dönüş konveyörü kullanımı,
Daha az güç tüketimi,
Daha az aşınma ve yıpranma.

Örneğin €1/ton kârı olan ürün-
den tek vardiya (7 saat) üretimi 
olan bir tesiste ki kazanç sadece 
bir yılda 46.200 EURO olmuştur.

Toz ve Kum Oranını Azaltma
Minimum üretkenlik kaybıyla toz ve kum miktarında 
önemli bir düşüş elde edin. Toz ve kum tolerans miktarınız 
ile kapasite arasındaki denge tercihinize göre ayarlanabilir.

• Toz ve kum miktarı önemli bir kapasite kaybı olmadan 
azaltılabilir, e.p. Yalnızca %10 daha az kapasite ile %25 
daha az toz ve kum üretilebilir. 
• İnce malzeme ve kapasite oranı rahatlıkla ayarlanabilir.

Örneğin: 
CH440 MF ~180 ton/saat
25 ton/saat (%14) 0-2 mm ürünün piyasa değeri 0 EURO

0-2 mm miktarı %10 azaltılarak 2,5 ton/saat daha fazla üre-
tim ile değeri €10/ton’dan €25/saat malzeme üretilebiliyor.

Ek satışlar: Yılda 2.100 saat çalışma ile 52.500 EURO gelir.

Veya €4/ton hammadde üretim maliyeti 
olan tesiste bu üretimi yapmayarak 21.000 
EURO tasarruf edilebilir. 

Bu bir denge ve kontrol sizin 
elinizde! 

rocktechnology.sandvik
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OPTIAGG KIRMA ODASI OPTİMİZASYON PAKETİ

Optiagg, nihai ürün içerisindeki istenmeyen toz miktarını azaltmak veya
indirgeme oranını artırmak için kırıcı ve ürün verimliliğinde en üst düzeyde
yepyeni bir manto ve konkav optimizasyon paketidir.
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Herkese Aynı Kalite, Herkese Özel 
Proje: GÜRSAN Makina

Madencilik, tarih boyunca uy-
garlıkları şekillendiren temel 
sektörlerden biri olmuştur. 
İçinde bulunduğumuz yüzyıl-

da da, madencilik faaliyetleri olmaksızın insan yaşamının sür-
dürülebilmesi olası değildir. Bugün, kullandığımız arabalardan, 
içinde yaşadığımız evlere, bilgisayarlardan telefonlara kadar 
yaşamımız için vazgeçilmez olan hemen her şey, madencilik 
etkinlikleri sonucu elde edilen ürünler sayesinde varlık kaza-
nabilmektedir. Madenler, milyonlarca yılda oluşan tüketildi-
ğinde yenilenemeyen kaynaklardır. Bu nedenle mutlaka etkin 
bir planlamayla ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınarak çevreye 
duyarlı bir şekilde ve kamu yararı öncelikli olarak üretilmelidir.

 Madenlerin aranmasında, bulunmasında ve işletilmesinde 
mühendislik bilim ve teknolojisini, uluslararası kabul görmüş 
normları kullanmak önemlidir. Türkiye, üretilen madensel 
kaynak çeşitliliği açısından, 152 ülke arasında, 29 maden tü-
ründe yapılan üretim baz alındığında, 10. sırada yer almakta-
dır. Madencilik sektörüne verilen değer ve önem her geçen 
sene artmakta olup, dünya üzerinde ticareti yapılan 90 çeşit 
madenden 77’si ülkemizde bulunmaktadır.

Madencilik sektörü, doğası gereği özellik arz eden ve bu ne-
denle bilgi, deneyim, uzmanlık ve sürekli denetim gerektiren 

Temel prensiplerimiz olan 
yenilikçi ve sürdürülebilir tek nolojiler, 

AR-GE çalışmaları, sürekli ürün 
çeşitliliği gibi kav ramlardan 

vazgeçmiyoruz.

dünyanın en zor ve riskli iş koludur. Sektör ülkemiz açısından 
da önemli rol oynamaktadır. Çünkü kalkınma sürecinde olan 
ülkeler, üretim artışı sağlamak için enerjiye daha fazla ihtiyaç 
duymaktadır. Yeraltı kaynakları açısından zengin olan ülkeler 
bu ihtiyaçlarını gidermede sorun yaşamamaktadırlar. Yeterli 
yeraltı kaynağı olmayan ülkeler ise bu kaynakları ithal etmek 
zorunda kalmaktadırlar. Bu durum, ülkeler açısından döviz 
kaybına neden olmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, mevcut 
yeraltı kaynaklarının iyi bir şekilde planlanması ve verimli bir 
şekilde kullanılması önemlidir.

GÜRSAN olarak 1979 yılından bugüne kadarki madencilik 
sektöründeki bilgi, gözlem ve deneyimimizle, sosyal ve çev-
resel sorumluluklarımızın bilincinde ve bu alanda yetkin bir 
kuruluş olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Ar-ge  
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faaliyetlerine ciddi anlamda değer veren bir kuruluş olup 
mevcut ürünlerimizi teknolojik yeniliklere ayak uydurarak 
tasarlayıp üretiyoruz. 

GÜRSAN olarak kırma-eleme alanında tüm makina ve diğer yar-
dımcı ekipmanları kendi bünyemizde üretebiliyor ve geliştire-
biliyoruz. Bu sayede de her türlü özgün ve kişiye özel çözümleri 
sunabiliyor, her türlü ihtiyaca en etkin şekilde cevap verebili-
yoruz.

Tamamı kendi tasarım ve mühendisliğimizin ürünü olan 
Türkiye’nin ilk yerli konik kırıcısını üretmemiz bu felsefe ve 
anlayışımızın eseridir. Özellikle aşındırıcı ve sert malzeme-
lerin işlenmesi için ürettiğimiz bir çözümdür. Sert ve aşın-
dırıcı malzeme söz konusu olduğunda konik kırıcılar sadece 
darbeli kırıcılardan değil, mevcut diğer bronz, hidrostatik, 
yataklı konik kırıcılardan da rulman yataklı olması sebebiy-

le üstün bir makinadır. Düşük sürtünme ile çalışan rulman 
yatakları elektrik motorundan gelen enerjinin daha fazlasını 
kırma enerjisine çevirebilmesine olanak sağlıyor. Sürtünme-
nin düşük olması makina çalışırken daha az ısı üretmesine, 
bu sebeple daha küçük yağlama ünitesine, daha az yağlama 
yağına ve daha küçük soğutma ünitesine ihtiyaç duymasına 
imkân veriyor.  

Ek olarak:

• Hidrolik ve otomatik kayış gerdirme
• Elektrik kesilmelerine ve metal kaçaklarına karşı hidrolik ko-
ruma
• Hidrolik anti-spin mekanizması
• Epoksi reçine kullanmadan yedek parça değiştirme imkânı
• Hidrolik ayar mekanizması
• Hidrolik Fren Sistemi
• Hidrolik Kilit Mekanizması
Gibi ileri düzey teknolojileri tek bir makina ve kompakt bir 
çözüm olarak kullanıcılarımıza sunuyoruz. 

Tüm bu başarımızı bir aile olmamıza borçluyuz. Sağlıklı, gü-
venli ve huzurlu bir çalışma ortamının başarımıza katkısının 
yadsınamaz olduğunun farkındayız. En değerli kaynak olarak 
gördüğümüz, tüm çalışanlarımızın mesleki sağlık ve em-
niyetlerini korumak, olası iş kazalarını ve bunların etkilerini 
en aza indirmek ve bu doğrultuda; iş ve hizmet üretiminde 
verimlilik ve kaliteyi sağlayabilmek için, uygulanabilir tüm 
kanun ve yönetmeliklerle birlikte hareket etme anlayışımız 
vazgeçilmezimizdir. 

Temel prensiplerimiz olan yenilikçi ve sürdürülebilir teknoloji-
ler, ar-ge çalışmaları, sürekli ürün çeşitliliği gibi kavramlardan 
vazgeçmiyoruz. Sektörün öncü kuruluşlarından biri olarak ül-
kemizin kalkınması konusunda katma değer yaratmak konu-
sunda üzerimize düşeni yapmaya özen gösteriyoruz.

gur-san.com.tr 
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Altomak: Alternatif Optimum 
Teknolojilerle Tanışın

Altomak, Çin’in uluslararası 
alanda kabul görmüş en bü-
yük üreticileri ile iş birliği ya-

pan, çimento ve madencilik endüstrilerinde fabrikaların bakım 
ve revizyonları ile makine ve teçhizat kurulumu konusunda uz-
man bir mühendislik şirketi. Redüktörler, HPGR, elektrik motor-
ları, pompalar, filtre ürünleri, konveyör bant sistemleri ve daha 
pek çok ekipman konusunda ve başta enerji tasarrufu olmak 
üzere endüstriyi yakından ilgilendiren pek çok konuda zengin 
know-how’ı bünyesinde barındıran şirket bugüne kadar pek 
çok çimento şirketine A’dan Z’ye hizmet vermiş. Altomak’ı ta-
nımak ve sektöre bakış açılarını anlamak adına şirketin Yöne-
tim Kurulu Başkanı Dr. Sinan Urhan ile görüştük.

Öncelikle Dr. Sinan Urhan’ı kısaca tanıyabilir 
miyiz? 
Hacettepe Üniversitesinde maden mühendisliği eğitimi aldım. 
Ardından Fransa’da Ecole des Mines de Paris’te lisans üstü ve 
doktora programlarını tamamladım. Maden mühendisi ve je-
olog diplomam var. Bir maden mühendisinin işini iyi yapması 
için jeolojiyi de bilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bir 
maden jeoloğunun da aynı şekilde, işini iyi yapabilmesi için, 
maden mühendisliğini az çok bilmesinin çok yararı vardır. 

Okuldan sonra bir süre Demir Eksport’ta daha sonra da sekiz yıl mer-
mer sektöründe çalıştım. Çimento sektörüne 1995 yılında Lafarge’da 
çalışmaya başlayarak girdim. Değişik görevlerde 20 yıl bu firmada 
çalıştım. Avrupa, Asya ve Afrika ve Amerika’da kısa süreli görevlerde 
bulundum. Fransa, Mısır ve Çin’de uzun süreli görevler yaptım. 

Fransa’daki Teknik Merkezde Uzman olarak Lafarge’ın değişik 
ülkelerdeki fabrikalarının karşılaştıkları üretim ve kalite sorun-

larını çözmek için çalıştım. Mısır’da Ortadoğu Teknik Direktörü 
görevini yaptım. Fabrikaların teknik performanslarını artırıp 
maliyetlerini düşürmek, insan kaynaklarını ve yatırımlarını or-
ganize etmek görevlerim arasındaydı. Çalıştığım bölge zor bir 
bölge idi; Suriye, Irak, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün, BAE’de 
9 fabrika sorumluluk alanımda idi. Ortadoğu’nun en hareketli 
zamanında 2010-2013 arası bölgedeydim. Mısır’da görevde 
iken ’Bir Çimento Fabrikasının Yüksek Performansla Çalışma-
sı için Gerekli Teknik ve İdari Prensipler’ amaçlı, Lafarge’ın üst 
düzey yöneticileri ile birlikte, bir çalışma grubunda yer aldım. 
Bu çalışma tamamlandıktan sonra Afrika ve Orta Doğu’daki 20 
civarında fabrikada, bu fabrikalarda uygulanan yöntemler ile 
olması gerekenleri karşılaştırıp, fabrikaların performanslarının 
arttırılması yönünde gayret sarf ettim.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde önce Chongqing bölgesinde Teknik 
Müdürlük sonra Sichuan ve Guizhou bölgelerinde Bölge Mü-
dürlüğü yaptım. Çinli ekibim ile birlikte bu fabrikaları perfor-
mans ve maliyet kontrolü olarak Lafarge’ın referans fabrikaları 
haline getirdik. 

2015 sonuna doğru Türkiye’ye döndüm ve Nuh Çimento fabri-
kasında 1,5 yıl kadar Genel Müdürlük yaptım. 2017 yılı başında 
ALTOMAK AŞ şirketine dahil oldum. 2017 ortasından itibaren 
de ALTOMAK AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığını yapıyorum. 

ALTOMAK’ın kuruluşu hakkında da kısaca bilgi 
verebilir misiniz?
ALTOMAK AŞ genç bir kuruluştur. Kuranlar dostlarım... Zaten 
kuruluşunda da onlara destek oldum. Şirket ilk olarak Çin Halk 
Cumhuriyeti ile Türkiye arasında teknoloji ve makine ekipman 
transferi ve ticareti amacı ile kurulmuş idi. 8-10 firmanın temsil-

altomak
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ciliğini yapıyor idi. Benim katılmam ile birlikte hem faaliyet ala-
nına madencilik ve enerjiyi katarak ürün ve hizmet ağını hem 
de Türkiye’nin çevre ülkeleri, Akdeniz çevresi ülkeleri de dahil 
ederek hizmet yelpazesini genişlettik, diğer taraftan temsilcilik 
yapılan firma sayısını arttırarak ALTOMAK AŞ’nin daha güçlen-
mesini sağladık. Çinli ortaklar ile ALTOMAK CHINA’yı kurduk. 
ALTOMAK CHINA’nın görevi Çin’deki işleri ve Çin’deki mühen-
dislerimiz ile imalatların kalite kontrolünü yerinde takip etmek 
ve kaliteli tedarikçi sayımızı arttırmaktır. Şu anda ALTOMAK 
MED’i kurma aşamasındayız. ALTOMAK MED ise Fransa’nın gü-
neyinden Akdeniz çevresindeki ülkelere hizmet edecek.

Altomak olarak Çinli birçok firmayla iş birliği 
halindesiniz. Bu firmalar ve Altomak’ın sundu-
ğu çözümler hakkında bilgi verebilir misiniz?
ALTOMAK AŞ şu anda 30 civarında Çin Halk Cumhuriyeti’nin 
Borsa’da olan ya da büyük devlet firmalarının temsilciliğini 
yapmaktadır. Temsilcilik yaptığımız firmaların çoğu Çin’in en 
iyi ilk üç-beş firması içindedir. Temsilciliğini yaptığımız firmala-
rın toplam yıllık satış büyüklüğü 50 Milyar doları aşkındır. 

Bu firmalar ile çimento ve madencilik başta olmak üzere, ener-
ji, demir çelik ve demiryolları sektörlerinde hizmet veriyoruz. 

Bir çimento, termik santral ve demir çelik fabrikasına, yerüs-
tü ve yer altı madenciliği için gerekli tüm makine, ekipman 
ve teçhizatı Çin Halk Cumhuriyeti’nden en kaliteli ürünler ile 
sağlamaktayız. 

Yeni çimento, demir çelik fabrikası, termik santral, güneş pa-
neli tarlaları, rüzgâr enerjisi yanında atık yakıttan enerji üre-
ten tesislerde çok tecrübeli firmalar ile know-how iş birliği 
yapmaktayız.

Ana firmalarımız olarak; dünyanın HPGR (Roller Press) konu-
sunda lideri Lee Jun, redüktör konusunda, yine dünya lideri 
Chongqing Gearbox, iş makinaları ve elektrikli motorlar ko-
nusunda XEMC, yine endüstriyel pompalar (özellikle demir 
çelik fabrikaları için) Chong Qing Pump Industry, refrakter 
konusunda Ruitai ve filtre torbaları alanında yenilikçi Xiamen 
Savings Environment firmalarının Türkiye temsilciliğini yap-
maktayız. Bunların yanında raylı sistemler için de gerekli bağ-
lantı elemanları üreten büyük Çin firmalarının da temsilciliğini 
yapmaktayız.

Piyasada Çin ürünlerinin kaliteleri hakkında 
olumsuz bir algı bulunmaktadır. Bu konuda gö-
rüşlerinizi nelerdir?
Çin Halk Cumhuriyeti sanayii, 1980’lerin ortasında yabancı 
yatırımların ülkeye girmeye başlaması ile birlikte son 20-25 
yılda hızla kabuk değiştirmiş ve hızla gelişmiştir. Bu geliş-
me, başta Çimento, Demir Çelik, Enerji ve Madencilik olmak 
üzere, endüstrinin her alanında Çin Halk Cumhuriyeti’ni yö-
netenlerin akılcı politikaları ile yönlendirilerek bu günlere 
getirilmiştir. 

Örneğin, gelişmenin öncülüğünü yapan çimento sanayiinde 
1990 yılında 200 milyon ton olan çimento üretimi 2000 yılın-
da 600 milyon 2015 yılında da 2,5 milyar tona ulaşmıştır. 1990 
yılı üretiminin büyük kısmı dik ve yaş hatlı fırınlarda yapılırken, 
2017 yılında tüm çimento fabrikalarının hepsi modern kuru 
hatlar olmuştur. Yani 1990’dan 2015 yılına dek ülkede 2 mil-
yar tondan fazla çimento üreten yeni fabrikalar kurulmuştur. 
Bu 25 yılda 2000 yeni fabrika kurulması demektir ve müthiş bir 
teknolojik birikimdir. Çinli sanayici ülkesine gelen yabancılar-
dan da öğrendiklerini de kullanarak 2000 yeni çimento fabri-
kası kurduktan sonra iyi fabrika dizaynı nasıl yapılır, iyi makina 
ve ekipman nasıl yapılır artık öğrenmiştir. LeeJun Roller Press 
firmasının 1400’e yakın HPGR (Roller Press)’ı endüstride kulla-
nılmaktadır. Bir makinayı 1400 adet üretince ister istemez bu-
nun nasıl iyi yapıldığını öğreniyorsunuz. Aynı tecrübe elektrik 
motorları için XEMC’de, redüktör için Chongqing Gearbox fir-
masında bulunmaktadır. Xiamen Savings Environment Firması 
filtre torbalarında kalite kontrolünde, elyaf oryantasyonunu 
kontrol etmek için ‘Taramalı Elektronik Mikroskop’ kullanmak-
tadır. Avrupa’nın birçok meşhur firmasında ne bu kadar hassas 
teknoloji ne de bu kadar know-how birikimi vardır.

Sanayicimiz Çin’e giderken genellikle aklında ucuz ürün almak 
olduğu için Çin ile ticaret yaparken yanılabilmektedir. Teknolo-
jisine hâkim olan Çin firmaları her fiyata uygun makina ve ekip-
manı sunabilirler. Çin Halk Cumhuriyeti’nde aradığınız makine 
ve ekipmanın her kalitesini bulabilirisiniz. Eğer sizin için en 
önemli konu fiyat ise Avrupa hatta yerli fiyatlarının üçte birine 
aynı ekipmanı bulabilirsiniz, ama kalitede sorun çıkması olasılı-
ğı yüksektir. Bunun yanında kaliteli ürünler Avrupalı benzerle-
rinden biraz daha ucuz da olsa fiyat farkı %15-20’leri geçmez. 
Ancak kaliteleri genellikle en az Avrupalı muadilleri kadar, kimi 
zaman da üzerindedir. 
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Çin hükümeti bu gelişim ve değişimi ne şekilde 
teşvik edip yönetmiştir?
Çin hükümeti 1980’lerin ortasından itibaren yabancı firmalara 
Çin’de çimento fabrikası kurma ve satın alma konusunda izin 
verdi. Yabancı firmalar 2000’lerin ortasına kadar Çin’e yatırım 
yaptı ve yabancı yatırımı yavaşlayınca, Hükümet 2003’te ve-
rimsiz dik fırınların, 2007’de verimsiz yaş hatlı fırınların modern 
kuru hat fırınlar ile, belli bir plan çerçevesinde, değiştirilmesi-
ni kararlaştırdı. Bu karar ile ortaya 600-700 milyon tonluk bir 
kapasite ortaya çıktı. Bu kapasiteyi karşılamak için 1990-2015 
yılları arasında Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2000 civarında yeni 
fabrika kurularak endüstri adeta gençleştirildi. 

Çin hükümeti yeni kurulacak olan fabrikalarda 2500 ton/
gün’den düşük kapasitelere izin vermez iken, çimento fabrika-
larında standartlaşmaya destek için, 2500 ton/gün veya 5000 
ton/gün kapasiteli hatları özellikle teşvik etti ve kurulan yeni 
fabrikalara minimum teknik performans kriterleri getirdi.

Bu süreçte, çimento fabrikasının sıcak baca gazları kullanıla-
rak elde edilen buhardan elektrik üretmek için ilk Çin yapımı 
Waste Heat Recovery (WHR) 2003 yılında kuruldu. Hükümetin 
bunun yararını görmesinin ardından 2004 yılında Çin Kalkınma 
ve Reform Komisyonu (Devlet Planlama Teşkilatı) her yıl en az 
30 WHR tesisinin çimento fabrikalarına kurulmasını kararlaştır-
dı. Çin Hükümeti 2005 yılında WHR için vergi muafiyeti, hibe ve 
diğer teşvikler getirdi. 2006 yılında ise yeni kurulacak çimento 
fabrikalarına WHR mecburiyeti getirdi.

Çin Halk Cumhuriyeti’nde 2015 yılına gelindiğinde 1100 WHR 
tesisinde 8 GW elektrik üretilir hale gelindi. Bu rakam bizim 
Atatürk Barajında ürettiğimiz elektrik miktarının yaklaşık 3 
katıdır.

Hemen hemen tüm çimento fabrikalarında WHR sistemi ku-
rulmuş olan Çin Halk Cumhuriyeti şimdi atık yakıt kullanımına 
benzer teşvikleri vermektedir. 

2015 yılında Çin hükümeti enerji tasarrufu için çimento fabri-
kalarında enerji fiyatını çimento üretiminde harcanan spesifik 
enerji tüketimi miktarına endeksledi. Yani çimento üretirken 
ton başına 100 kwh/t harcıyorsanız size elektrik fiyatı 100 
yuan/kwh, 50 kwh/t elektrik harcıyorsanız size elektrik fiyatı 50 
yuan/kwh olacak şeklinde bir uygulama başladı. Bu uygulama-
nın sonucu olarak klinker üretimi ve çimento öğütme sürecin-
de temel proses değişiklikler yapıldı. Klinker enerjisi 45 kwh/t 
(Türkiye ve Avrupa’da bu değer 65 kwh/t) ve çimento öğütme 
enerjisi 24 kwh/t (Türkiye ve Avrupa’da bu değer 35 kwh/t) se-
viyelerine kadar düştü.

2014 yılında Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin’in şimdiye dek en 
önemli hedefi büyümekten artık kaliteli büyümeye geçtiğini 
belirtmiş ve büyüme hızın yavaş yavaş %5-6 düzeylerine çeke-
ceklerini buna karşın kalite ve çevre konusunda hızla ilerleye-
ceklerini açıklamıştır.

Çin’in “Tek Yol, Tek Kuşak” projesinin ülkelerin 
sanayi ağını büyük ölçüde genişletmesi bekle-
niyor. Çinli firmalarla birlikte faaliyet gösteren 
bir firma olarak bu projenin sizin için önemi 
hakkında bilgi verebilir misininiz?
Birlikte çalıştığımız Çinli firmalar bu projeye çok önem ver-
mektedirler. Bu kuşakta faaliyet gösteren Çin firmalarına Çin 
hükümeti mühim teşvikler vermektedir. Tek Yol Tek Kuşak Pro-
jesi Dünya’da Çin’in önemini ve ağırlığını arttıracak en büyük 
projedir. Bu projenin Türkiye-Çin işbirliğini önemli seviyelere 
getireceğine inanıyorum.

Çimento endüstrisi ile madencilik arasında iliş-
kiye değinebilir misiniz?
Çimento üretimi tam anlamı ile bir madencilik operasyonudur. 
Hemen hemen her ülkede çimento üreticileri aynı zamanda en 
büyük madencilik şirketleridir. 

Bakır madenciliği ile çimento üretimini karşılaştıralım. Her iki-
sinde de hammadde doğadan iş makinaları ile sökülür, kırıcı-
larda kırılır, değirmenlerde öğütülür, kimyası önceden belirtil-
miş bir karışım yapılarak ısıl işleme tabi tutulur ve ürün elde 
edilir. Arada bir fark yoktur. 

Maalesef bu işin, tam anlamı ile bir madencilik işi olduğu ne ül-
kemizde ne de diğer ülkelerde, gerektiği gibi kavranamamıştır. 
Yalnızca, çimento üretiminin bir kısmı olan hammadde üretimi 
madencilik kapsamında görülmüş, hammadde ocakları da fab-
rikalarda ayrı mütalaa edilmiş, madencilik operasyonları pişir-
me ve öğütme işlemleri ile birlikte görülmemiştir. 

Bunun yanında yalnızca ocak madenciliği olarak düşünülse 
bile, Türkiye’de çimento ve beton endüstrisinin yıllık ocak ma-
denciliği 200 milyon ton civarında olup en büyük madencilik 
sektörüdür. Ocaktan sonraki işlemler de cevher hazırlama ve 
haddehane olarak düşünülmesi gerekir.

Bu ilişki nasıl daha iyi hale getirilebilir?
Her şeyden önce bir çimento fabrikası dizaynı elinizdeki ham-
maddeye uygun yapılmalıdır. Hammaddeye uygun olmayan 
dizaynlar da çimento üretir elbette ancak üretim maliyeti mut-
laka daha yüksek olacaktır.  
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Hammadde ocakları ve hammadde hazırlama çimentonun 
doğduğu ve bebeklik sürecini geçirdikleri yerdir. Birçok po-
tansiyel sorun daha bilimsel ve hammadde yapısına uygun 
madencilik operasyonu ile hammadde ocaklarında bırakılıp 
fabrikaya taşınmayabilir. Bu da fabrikadaki pişirme ve öğütme 
operasyonlarında kolaylık ve rahatlama sağlanabilir. 

Zaten, her endüstriyel sistemde, doğabilecek sorun ne kadar 
erken etapta çözülebilirse, çözümü o kadar kolay ve ucuz olur. 
Aynı sorun daha sonraki etaplarda çözülebilir, ama çözüm 
daha zor ve daha pahalı olacaktır. 

Çimento sektörü ülkemizin aktif sanayilerinden 
biri olarak dikkat çekiyor. Altomak olarak sek-
törün geleceği ile ilgili düşünceleriniz nelerdir? 
Gelişmekte olan ülkelerde, gelişme seviyesine göre, olimpi-
yatlar vs gibi özel durumlar olmadığında, kişi başına çimen-
to tüketim miktarı 150-200 kg’dan başlayıp 1000 kg’a kadar 
çıkar, bu seviyede 10-15 yıl kalır ve tekrar yavaş yavaş 200 kg 
seviyelerine iner. Türkiye’de kişi başına çimento tüketimi şu 
anda 850 kg civarındadır. Dolayısı ile tüketim hızı biraz daha 
artacak ve bir süre bu seviyesini muhafaza edip takriben 
2030’lardan itibaren tüketim azalacaktır. Tabii bu varsayımı 
yerel ve küresel ekonomik krizler hariç tutuyorum. Ekonomik 
kriz durumunda etki yalnız çimento sektörü için olmayacak 
tüm sektörleri etkileyecektir.

Tüketimin artması ile birlikte müşterinin talep ettiği çimento 
çeşitleri de artacaktır. Bir fabrikada 3 çeşit CEMI üretme zorun-
luluğu doğacaktır. Bu nedenle yeni fabrika kuranlara hammad-
de bunker sayılarını en az 5 ve çimento silo sayılarını en az 10 
adet yapmalarını öneriyorum. 

Artan rekabet maliyetleri düşürmeye zorlayacak, enerji ve ısı 
tüketimleri azalacaktır. Çimento fabrikaları uzun süre çevreyi 
kirletti. Bugün bir Atık Bertaraf Tesisi olarak çalışıp çevreyi te-
mizlemeye taliptirler. Alternatif yakıt tüketemeyen fabrikalar 
ilk kapanan fabrikalar olacaktır.

Altomak olarak madencilik sektöründe hizmet 
verdiğiniz başka alanlar da var mı? 
Bazı Çinli firmalar ile Türkiye’de kömür madeni işleterek 
termik santral kurma konusunda görüşmelerimiz var. 
Bu konuda gelişmeler oldukça sizler aracılığı ile sektörü 
bilgilendireceğiz.

Dünyada ve Türkiye’de madencilik sektörünün 
geleceğini nasıl görüyorsunuz? 
Bu Dünya’da Dünya’daki doğal kaynakları tüketerek yaşamak 
zorundayız. Dolayısı ile bu dünyada hayat oldukça madencilik 
de olacaktır. 

Rezervler azaldıkça rezerv tespit yöntemleri de gelişmekte ve 
daha hassas olmaktadır. Çalışan madenler için iş güvenliği ve 
çevre şimdiye dek hiç ulaşamadığı önemlere ulaşmıştır ve ma-
dencilik üzerinde etkileri de gelecekte daha da artacaktır. 

1900’lerin başında üretim; ne üretirsen üret de, nasıl üretir-
sen üret mantığındaydı. Kalite kontrolü, malı satın aldıktan 
sonra, alıcı tarafından yapılırdı. Aldığınız mal evde kırılınca 
kötü mal deyip geçerdiniz. 1950’lerde işin içine kalite kont-
rolü girdi. Bir mal satılmadan kalite kontrolü yapılmaya baş-
ladı. 70’lerde çevre işin içine girdi. Artık toz atmak da yok. 
İnsanlar hoşnutsuzluklarını dile getirmeye başladılar. Ondan 
önce fabrika bacası görünmesi şehirleri hoşnut ederken ar-
tık bacanın tütmesi zararlı algılanmaya başladı. 2000’lerde iş 
güvenliği geldi. Önceden üret de ne üretirsen üret iken artık 
hem üret hem kaliteyi kontrol et hem çevre kurallarına uy, 
hem iş kazası yapma derken üretim işi gittikçe daha karma-
şıklaştı. Bir kişinin her şeyi bilmesi ve yapması devri bitti. Ar-
tık başarıya ulaşmak için ekip çalışması gerekli olmaya baş-
ladı. Bugün artık madencilik de başta olmak üzere bir büyük 
endüstri başarısının tek kişi tarafından yaratılması mümkün 
değildir.

Çimentonun ana kullanım alanlarından inşaat 
sektörünün geleceği hakkındaki düşünceleriniz 
nelerdir?
Hepimizin bildiği gibi inşaat sektörü bir ülke ekonomisinin loko-
motifidir. Yeni yapılan bir konuta 2000’den fazla meta girer ve 
bu 2000’den fazla metayı üreten firmaların sürekliliğini sağlar.

İnsanların yaşam yerleri ve şehirler devamlı kabuk değiştir-
mektedir. Özellikle gelişmesini tamamlamamış ülkelerde bu 
değişim daha dinamiktir ve kontrolü daha güçtür. Şu anda 
ülkemizde aşırı konut stokundan bahsedilmektedir. Doğrudur. 
Konut üretim hızı ülkenin gelişme hızından yüksek olmuştur. 
Buna karşın hala ülkemizde düzgün konutlara ve özellikle alt 
yapıya (özellikle otoyol, demiryolu) ihtiyaç bulunmaktadır. Bö-
lünmüş yollar için beton bariyerler acil gereksinimdir. Dolayısı 
ile bu ihtiyaçlar çimento tüketimini ve inşaat sektörünü daha 
uzun yıllar dinamik tutacaktır.

altomak.com
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AGÜB Başkanı Şevket Koruç, 
Agrega Sektörünün Güncel 
Durumunu Değerlendirdi

Agrega Üreticileri Birliği Baş-
kanı (AGÜB) Şevket Koruç ile 
sektör üzerine bir söyleşi ger-
çekleştirirken, sektörün güncel 
durumundan ve sorunlarında 
bahsetme fırsatı yakaladık.

AGÜB’ün yapılanması ve güncel durumu hak-
kında bilgi verebilir misiniz?
AGÜB, 2001 yılında yurt genelinde agrega üreticilerinin örgüt-
lenmesini hedefleyen bir meslek örgütü statüsünde, çoğunlu-
ğu İstanbul ve Kocaeli illerinde agrega üretimi yapan firmaların 
bir araya gelmesi ile kurulmuştur. Günümüzde ise farklı illerde 
çoğunluğu yüksek hacimlerde üretim gerçekleştiren agrega 
üreticilerinden üyelerimiz bulunmaktadır. 

2017 ve 2018 yılları madencilik sektörümüz için 
önceki yıllara göre nispeten daha hareketli bir 
yıl oldu. Agrega Üreticileri açısından bu yılları 
değerlendirebilir misiniz? 
2017 yılından itibaren inşaat sektöründe başlayan daralma 
2018 yılında da sektörümüzde etkisini göstermeye devam et-
miştir. Bunun neticesinde agrega sektörü 2017 yılında yaklaşık 
yüzde 2 büyürken, 2018’de de benzer bir büyüme oranı ger-
çekleşmesini bekliyoruz. Diğer taraftan dövizdeki artış agrega 
üretimi ile ilgili maliyet kalemlerinin büyük bir bölümünü de 
olumsuz etkilemiş ve üretim maliyetleri son 1 yılda yaklaşık 
yüzde 15 artmıştır. Tüm bu gelişmeleri göz önünde bulundur-
duğumuzda agrega sektörünü zor bir dönemin beklediğini 
söyleyebiliriz. Bu dönemde işletmelerin kendi yapılarında da 
küçülmeye gitmesi, istihdamı da zor durumda bırakabilecek-
tir. Bu nedenle devletimizden devlet hakkı borçlarında diğer 
kamu alacaklarında olduğu gibi yapılandırmaya gidilmesi, 
devlet hakkı oranlarında indirime gidilmesi gibi adımlar atarak 
sektörümüze destek olmasını bekliyoruz. 

İstihdam, üretim miktarları, şirket sayısı vs. ba-
zında sektörün büyüklüğü ve Türk ekonomisin-
deki yeri konusunda bilgi verebilir misiniz?
Ülkemizde gerçekleşen toplam maden üretimi yaklaşık 770 
milyon ton seviyelerinde iken, agrega madenciliği yaklaşık 
470 milyon ton ile ilk sırayı almaktadır. Ülkemizdeki nüfus ar-
tış hızı ve sektördeki yıllık büyüme oranları dikkate alındığın-
da 2023 yılında ülkemizde ihtiyaç duyulacak agreganın yak-
laşık 700 milyon ton seviyesine çıkacağını öngörmek abartılı 
olmayacaktır. 

Üretimlerin ekonomik 
büyüklüklerine baktığı-
mızda ülke genelinde 
6,6 milyar dolarlık top-
lam maden üretimi için-
de agrega madenciliği 
yaklaşık 1,3 milyar dolar 
ile mermer ve linyitten 
sonra üçüncü sırada ko-
numlanmaktadır. 

Ödenen devlet haklarına 
baktığımızda ek devlet 
hakları dahil 2016 yılında 
tüm madenlerden top-
lam 738 milyon lira devlet hakkı tahakkuk etmiş, agrega sektörü 
yaklaşık 208 milyon lira ile kömürden sonra en fazla devlet hakkı 
ödeyen sektör olmuştur. Arazi kullanım durumunu özetlemek ge-
rekirse; Türkiye’de orman statüsündeki toplam 21,7 milyon hektar 
arazinin 55.000 hektarlık bölümü (yüzde 0,25) madencilik faaliyet-
lerine tahsis edilmiştir. Agrega madenciliğine tahsis edilen alan 
ise 15.000 hektardır (%0,07). Diğer taraftan günümüze kadar 8500 
hektar alanın rehabilite edildiği de elimizdeki bir başka bilgidir.
Sektördeki doğrudan istihdam ise yaklaşık 25.000 kişi mertebe-
sindedir.Tüm bu bilgiler ışığında agrega madenciliğinin öncelikle 
deprem kuşağı içinde yer alan ve yeniden yapılanması gündem-
de olan Türkiye için stratejik öneme sahip olduğunu, gerek eko-
nomik büyüklüğü gerekse sağladığı istihdam ile korunması ve 
geliştirilmesi gereken bir sektör olması gerektiğini söyleyebiliriz.

Agrega madenciliği, madencilik sektörü içerisin-
de mühendislik uygulamaları ve uluslararası ma-
dencilik standartları çerçevesinde diğer alanlara 
göre alt sıralarda geldiği şeklinde bir algı mev-
cut. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Ülkemizde agrega üretimi 2004 yılında yürürlüğe giren Maden 
Kanunu’na kadar, Osmanlı döneminden kalma bir nizamname 
ile yönetilmekteydi. Taş ocakları nizamnamesine göre İl Özel 
İdareleri’nden alınan çok kısa süreli (yaklaşık 1-3 yıl) ve çok kü-
çük ruhsat alanlarında üreticiler aynı hammadde üretim izinli 
sahalarda olduğu gibi ruhsat süresi içinde minimum maliyetle 
maksimum üretimi gerçekleştirmeye çalışırlardı. Ruhsat süre-
si sonunda o ruhsatı tekrar alıp almayacağı belli olmayan bu 
işletmelerde maden mühendisleri nezareti olmadan üretimler 
gerçekleştiriliyordu. Bugün 40 yıla kadar süresi uzatılabilen 
maden ruhsatları ile her türlü çevre ve iş güvenliği yatırım- 
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larını yaparak maden mühendisleri nezaretinde üretimlerini 
gerçekleştiren ve ana işi agrega üretmek olan işletmelerle sek-
törümüz faaliyetlerini sürdürmektedir. Tabii kısa sürede geç-
mişteki olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek mümkün değil. 
Ancak geçtiğimiz 14 yılda hem üretim sahaları hem de üretici-
lerimizin profilleri çok gelişti. Biz devletimizin de desteği ile bu 
olumsuz algının düzeleceğini düşünüyoruz. 

Agrega üretiminin en temel sorunları nelerdir? 
En temel problemimiz şehirlerimizin kaynak planlamalarının 
olmayışıdır. Bilhassa büyükşehirlerimizde uzun vadeli ihtiyaç 
duyulacak agrega miktarı ne kadardır, bu ihtiyaç hangi kaynak-
lardan hangi lojistik imkanlarla karşılanacak, bu kaynakların 
miktar ve kalitelerinin tespiti son derece önemli. Söz konusu 
kaynakların şehirlerin imar planlarına işlenmesi, bu kaynakla-
ra yapılaşmanın yaklaşmasını önlemek adına uygun mesafeli 
sağlık koruma bantlarının oluşturulması gerekiyor. Diğer ta-
raftan belirlenen kaynaklarda üretim yapan işletmecilerimizin 
ruhsat hukuku ve izinlerle ilgili sorun yaşamaması, rezerv ömrü 
boyunca gerekli tüm yatırımlarını yaparak üretimine aralıksız 
devam edebilmelidir. Bu tedbirler şimdiden alınmazsa ileride 
hammadde tedarik problemi yaşanması kaçınılmazdır. 

Sektörümüzün yaşadığı bir diğer sorun, kamu yatırımları için 
bu yatırımlardan sorumlu kurumlara tahsis edilen hammadde 
üretim izinleri. Bu izinler tahsisin yapıldığı kurumlar tarafın-
dan bu kurumdan ihale ile işi alan firmalarca işletilmektedir. 
Hepimizin bildiği üzere kamu ihalelerinde yüksek oranlı fiyat 
düşüşleri ile firmalar iş almaktadır. Bu şekilde iş alan firmala-
rın önceliği ise sözleşme süresi içinde minimum maliyetle o işi 
sonuçlandırmak oluyor ve yapılması gereken iş güvenliği ve 
çevresel yatırımların birçoğu yapılmıyor. Diğer taraftan bu izin-
lerin büyük bir bölümü karayollarına yakın alanlarda konumla-
nıyor ve arabamızla seyahat ederken bu sahaları düzensiz bıra-
kılmış yığınlar, yüksek uçurumlar olarak gelişi güzel işletmeler 
şeklinde görüyoruz. Bir yanda ana işi agrega üretmek olan, 
bunun için gerekli çevre ve iş güvenliği yatırımlarını yaparak 
faaliyetini maden mühendisleri nezaretinde sürdüren işletme-
ler varken, diğer yanda hiçbir kontrole tabi tutulmadan, gerek-
li çevre ve iş güvenliği yatırımlarını yapmadan çalışma yapan 
hammadde üretim izinli işletmeler var. Genelde madenciliğe, 
özelde agrega madenciliğine yönelik oluşan kötü algının te-
melini işte bu hammadde üretim izinli işletmeler oluşturuyor. 
AGÜB, kamu yatırımları için hammadde üretim izni tahsis edil-
mesi yerine, bu yatırımlarda ihtiyaç duyulan agreganın mevcut 
işletmelerden yine Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nün belirle-
yeceği bedellerle temin edilmesini önermektedir. Bu şekilde 
çevre ve iş güvenliği ile ilgili risklerin önüne geçilmekle birlikte, 
kamu yatırımlarında kullanılan agregalar içinde devlet, devlet 
hakkı geliri elde edecek ve en önemlisi de madencilik ve ag-
rega sektörü üzerinde oluşan algının iyileşmesi sağlanacaktır.

Sektörümüzün gelişimi adına önemli konulardan biri de agrega 
üretimi için tahsis edilen maden ruhsatlarına arama dönemi ge-
tirilmesidir. Mevcut mevzuatla agrega üretimi yapmayı planlayan 

bir firma Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihale ile direkt ola-
rak maden işletme ruhsatı almaktadır. Bu ruhsatlarda 3 yıl içinde 
izinlerin alınması, sonrasında ise 1 yıl içinde üretime başlanması 
zorunluluğu bulunmaktadır. İşletmecilerimiz ruhsat alanı içinde 
yüzeyde gördüğü mostra adı verilen yüzey kayaçlarına bakarak 
ocak ve tesis sahalarını belirlemektedir. Ne var ki hazır beton ve 
asfalt için agrega üretimi yapan işletmelerin kayaç kalitesi son de-
rece önemlidir. İşte yüzeyde görünen kayaçlara bakarak işletmesi-
ni planlayan firmalar, çoğu zaman ocağı açmaya başladığında çok 
farklı jeolojik yapılarla karşılaşmakta ve beklediği kalitede ham-
madde bulamamaktadır. Bu durumda firma ya yaptığı yatırımları 
çöpe atıp o sahayı terk edecek ya da ruhsat sahası içinde yeni ocak 
alanı belirlemek zorunda kalacaktır. Bunun neticesinde heba olan 
yatırımlar ve bozulmuş bir topoğrafya ortaya çıkmaktadır. Bizler 
agrega üretimi için minimum 2 yıl süreli arama döneminin geti-
rilmesi ve bu dönemde de ruhsat sahiplerinden karotlu sondaj 
zorunluluğu getirilmesini öneriyoruz.

Cebeci bölgesinde önemli miktarda agrega 
üretimi yapıldığı biliniyor. Maden Bölgeleri Ka-
nunu Cebeci Ocakları baz alınarak çıkarıldı. Bu 
durumun başta Cebeci bölgesine ve diğer ben-
zer agrega bölgelerine nasıl bir etkisi olacağını 
tahmin ediyorsunuz? 
Cebeci bölgesi İstanbul Avrupa yakasının agrega ihtiyacının 
yaklaşık yüzde 60’ını temin eden, 16 ayrı üreticinin sınır sınıra, 
küçük ruhsat alanları içinde üretim gerçekleştirdiği bir bölge. 
Diğer taraftan İstanbul’daki hızlı şehirleşme neticesinde, yerel 
yönetimlerinde geçmişte bu konuda tedbir almamasından 
dolayı üretim alanları ile yerleşim alanları iç içe geçmiş vazi-
yettedir. Hal böyle olunca hem ruhsat sınırlarında atıl bırakı-
lan rezervler, hem çevre ve iş güvenliği ile ilgili oluşan riskler 
bölgede yapılan madencilik faaliyetlerinin sürdürülebilirliği ile 
ilgili problemlere neden olmaktadır. 

İstanbul’da kaliteli agrega rezervleri son derece sınırlı ve Türki-
ye genelinde tüketilen agreganın neredeyse 1/3’ ü İstanbul’da 
tüketilmektedir. Dolayısıyla bu miktarda malzemenin de İs-
tanbul dışındaki uzak noktalardan İstanbul’a sevki ile ilgili de 
kısıtlar bulunmaktadır. Bu nedenle Cebeci bölgesindeki kali-
teli hammaddenin çevre ve iş güvenliği riskleri bertaraf edile-
rek verimli bir şekilde tüketilme zorunluluğu bulunmaktadır. 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu problemi çözmek adına 
mevzuatla ilgili gerekli görülen revizyonları yapmak suretiyle 
üniversitelerinde desteği ile bölgeyle ilgili çok başarılı bir reha-
bilitasyon ve üretim projesi hazırlatmıştır. Bu proje ile faaliyet 
gösteren şirket sayısı iki olacak, bölge ile yerleşim alanları hem 
sütrelerle hem de yeni açılacak ulaşım yolları ile birbirinden 
bağımsız hale gelecek, ocak alanları birleştirilerek atıl vazi-
yetteki rezervler işletilebilir hale getirilecek ve tesisler çevre-
sel problemleri ortadan kaldıracak lokasyonlara taşınacaktır. 
AGÜB, maden bölgeleri kanunu ile Cebeci bölgesine yönelik 
yapılacak bu tür müdahaleleri desteklemektedir. Tabi ki Cebe-
ci için yapılan bu çalışmalar, benzer sorunların yaşandığı farklı 
bölgeler içinde emsal teşkil edecektir. 
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Madencilik Sektörünün Üretim 
Rekortmeni: Agrega

Agrega, beton ve asfalt üretiminde kullanılan kum, çakıl, kır-
mataş gibi malzemelerin genel ismidir. Agrega çok çeşitli kul-
lanım alanlarına sahip olmakla birlikte özellikle inşaat sektö-
ründe zorunlu olarak kullanılan bir malzemedir. Beton karışımı 
içinde miktar bazında yüzde 70-80, asfalt içinde ise yüzde 95 
civarında yer işgal etmektedir. 

Agrega, beton ve asfaltın kalitesini etkileyen en önemli bile-
şendir. Kaliteli agrega üretimi ülkemiz gibi deprem bölgesi 
olan bir coğrafyada büyük önem arz etmektedir. 

Ülkemizde son 50 yılda köyden kente hızlı bir nüfus artışı mey-
dana gelmiş, bu nüfus artışının sonucu olarak da inşaat sek-
töründeki büyüme ve gelişme, yol yapımının hızlanması ve 
benzer nedenlerle agrega talebinde büyük artışlar olmuştur. 

Agreganın Jeolojik Özellikleri, Agrega Cinsleri 
ve Üretimi
Yapı malzemesi olarak kullanılan öğütülmüş agrega ürü-
nü olan kum 0,063-2 mm tane boyutunda, gevşek dokulu, 
klastik bir sedimandır. Kumlar tane boyutlarına göre şöyle 
sıralanabilir: 

• 0,063-0,25 mm arasında ince kum
• 0,25-1 mm arasında orta dereceli kum
• 1-2 mm arasında ise kum

Kum; kuvars, feldspat taneleri, kayaç artıkları, mika ve gloko-
ni gibi minerallerin bir karışımıdır. Tanelerin yüzey özellikleri, 
sertliği, kil ve silt fraksiyonlarının oranı, kumun özelliğini belir-
leyen önemli faktörlerdir. Ayrıca kalker (CaCO2) kökenli kayaç-
ların kırılması ve sınıflandırılması ile elde edilen yapay kumlar 
da piyasada yaygın olarak kullanılmaktadır. 

Mıcır olarak adlandırılan kırılmış agregaların (çakıl olarak da 
adlandırılmaktadır) tane boyutu ise 2-128 mm arasındadır. 

Tane boyutu 2-8 mm olanlara ince agrega, 8-32 mm arasında 
olanlara da iri agrega denmektedir. 

Ülkemizde kum, çakıl gibi agrega ürünleri için kullanılabilecek 
geniş jeolojik yapıların varlığından dolayı uzun yıllar ihtiyaca 
cevap verebilecek rezervler mevcuttur ancak kullanım ala-
nı nedeni ile birim maliyetlerinin düşük tutulması gerekliliği 
faydalanabilir rezervi kısıtlamaktadır. Tüketim alanlarından 
uzakta olan agrega için nakliye maliyetleri birim maliyetler 
içerisinde önemli yer tutmaktadır. Tüketim alanlarına uzak 
olmalarının yanında, arazi kullanımındaki sınırlamalar, çevre 
koruma sorunları mevcut rezervlerin kullanımını sınırlamakta-
dır. Kentleşmenin hızlandığı günümüzde büyük şehirlerin ya-
kın çevrelerinde üretim kısıtlamaları dolayısı ile zaman zaman 
kum, çakıl ve mıcır arzında darboğazlar ortaya çıkabilmektedir.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’ne (MTA) göre ül-
kemizde agrega ocakları ile ilgili çok sağlıklı bilgiler bulunma-
maktadır. Bunun yanında, genel olarak kullanım alanlarından 
yola çıkılarak bazı tahminlerde bulunmak mümkündür ki bu 
şekilde yapılan üretim ve tüketim değerleri gerçek tüketim de-
ğerlerini yansıtmaktadır. İri agrega tüketim miktarlarının kes-
tiriminde kullanılan yaklaşımdan toplam beton üretiminden 
hareket edilmesi oldukça güvenilir sonuçlar verebilmektedir. 

Agreganın üretimi konusunda ise madencilik özelinde bakıl-
dığında oldukça basit diyebileceğimiz bir proses ortaya çık-
maktadır. Kırma ve eleme olarak belirtilen bir işlemle nihai 
ürüne ulaşılabilmektedir. Türkiye genelinde birçok irili ufaklı 
tesisin faaliyet gösterdiği bu sektörde, talebe göre kapasite 
artırımları kısa sürede sağlanabilmektedir. Üretime başlama 
süresinin kısa olması nedeniyle genellikle tesis bazında uzun 
vadeli planlama yapılmamaktadır. Talebin yoğun olduğu dö-
nemlerde ise kolay temin edilebilir makine ve ekipmanlar kul-
lanılarak üretim artışı sektörün diğer dallarına göre kolaylıkla 
gerçekleştirilebilmektedir. 
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Agrega üretimi ülkemizde açık işletme yöntemi ile gerçekleş-
tirilmektedir. Üretim, genellikle üretim yerinin topografyasına 
bağlı olarak şev dediğimiz basamaklar dizayn edilerek yapıl-
maktadır. Agrega üretiminde kazı ve yükleme öncesinde ham-
maddenin patlatma işlemleri ile gevşetilmesi gerekmektedir. 
Bunun yanında plaser kökenli kum ve çakıl üretilen ocaklarda 
delme patlatma işlemine gerek kalmadan ekskavatörler yardı-
mı ile kazma ve yükleme işlemi gerçekleştirilir. 

Delme-patlama yöntemiyle gerçekleştirilen üretimde; bir veya 
birden fazla sıralı delikler açılır ve bu delikler patlayıcılarla dol-
durulur. Ardından ateşleme yapılır. Delinen deliklerin çapları, 
derinliği ve aralarındaki uzaklık formasyonun niteliğine, basa-
mak yüksekliğine ve günlük üretime göre değişir. Ocaktan alı-
nan patlatılmış malzeme kırma eleme tesislerine taşınarak ag-
rega standartlarındaki tane boyutlarına kırma-elemeyle ayrılır. 

Son yıllarda gelişen malzeme teknolojisine paralel olarak ge-
liştirilen özel kesici uçlar yardımı ile açık ocak işletmelerinde 
kazı ve yüklemeyi aynı anda yapan, delme-patlatma işlemle-
rini ortadan kaldıran ve bu nedenle yerleşim birimlerine daha 

yakın ocak açmayı mümkün kılan makineler (continous miner) 
kullanıma sunulmuştur.

Yabancı ülkelerde ise yer altı yöntemiyle agraga üretimi yapı-
lan ocaklar da mevcuttur. Örneğin ABD’de agrega üretiminin 
yüzde 5’i yer altı işletmelerinde üretilmektedir. 

Agreganın Sınıflandırılması
Agregalar Türk Standartları Enstitüsü tarafından şu şekilde sı-
nıflandırılmaktadır:

• Agrega (Kum-Çakıl): Doğal yapay veya her iki cins yoğun mi-
neral malzemenin, genellikle 100 mm’ye kadar çeşitli büyük-
lüklerdeki kırılmamış ve/veya kırılmış tanelerin bir yığınıdır.

• Doğal Agrega: Teraslardan, nehirlerden, denizlerden, göl-
lerden ve taşocaklarından elde edilen kırılmış veya kırılmamış 
yoğun yapılı agregadır.

• Yapay Agrega: Yüksek fırın cüruf taşı, izabe cürufu veya yük-
sek fırın cüruf kumu gibi sanayi ürünü olan kırılmış veya kırıl-
mamış yoğun yapılı agregadır.

• İri Agrega: 4 mm açıklıklı kare delikli elek üzerinde kalan agrega 
olup kendi içerisinde çakıl, kırma taş ve yapay taş olarak 3’e ayrılır.

• İnce Agrega: 4 mm açıklıklı kare delikli elekten geçen agrega 
olup kendi içerisinde kum, kırma kum ve yapay kum olarak 3’e 
ayrılmaktadır.

• Taş Unu: 0,25 mm açıklıklı kare delikli elekten geçen ince 
malzemedir.

• Karışık Agrega: İnce ve iri agreganın karışımıdır ve doğal karı-
şık agrega, hazır karışık agrega ve yerinde karışık agrega olarak 
sınıflandırılır. 
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Agrega Üretiminin Diğer Madencilik Faaliyetle-
rinden Farkları 
Agrega olarak kullanılan mineraller doğada yaygın olmaları 
nedeniyle, diğer nadir bulunan madenlerden (altın, bakır, kur-
şun, çinko, krom vb.) değer olarak daha düşüktür. Ayrıca bu 
madenlerin tüvenan üretim maliyetleri benzer olup, nadir bu-
lunmaları ve zenginleştirme prosesleri farklı olması değerlerini 
de farklı olarak etkilemektedir. 

Diğer madenler küresel pazara sunulur ve fiyatlarının dalga-
lanmaları hassastır. Agregalar ise yerel pazara sunulduğundan, 
yüksek üretim-tüketim miktarı, nakliye fiyatlarının yüksek ol-
ması nedeniyle tüketim alanlarına yakın olması gerekmekte ve 
bu yüzden fiyatları hammadde piyasasından farklı, yerel olarak 
belirlenmektedir. 

Agregalar yerel pazarlarda inşaat yapı malzemesi olarak kul-
lanıldığından, istikrarlı bir şekilde devam eden agrega talebi 
nüfus artışıyla orantılı olarak da artmaktadır.

Agreganın Kullanım Alanları
Agrega oldukça yaygın bir kullanım alanına sahip olup çoğun-
lukla beton üretiminde kullanılmaktadır. Agrega, çimento ve 
su ile betonu oluşturan temel malzemelerden birisidir. Beton-
da agreganın kullanılması sertleşme ve beton hacim değişikli-
ğini önlemekte veya azaltmanın yanında çevre etkilerine karşı 
betonunun dayanıklılığını da artırmaktadır. Beton üretimi dı-
şında agreganın kullanıldığı diğer alanlar ise şunlardır:

• Transit ulaşım yapıları (otoyollar, tüneller vs.)
• Kent içi ulaşım yapıları (yol, tünel, köprü, metro vs.)
• Deniz yapıları (liman, iskele, dalgakıran vs.)
• Altyapı (temiz su, atık su, elektrik ve iletişim hatları vs.)
• Spor tesisleri 
• Organize sanayi bölgeleri 
• Tüm inşaat çalışmalarında

Dünya Agrega Üretimi ve Ticareti
Agrega madenciliğinin güncel verilerine ulaşmak ülkemizde 
olduğu gibi dünyada da oldukça zordur. Bu sebeple güncel ve-
rilere daha güvenilir şekilde ulaşmak adına biraz daha geçmiş 
tarihlere bakmamız gerekmektedir. 

Agrega sektöründe yaklaşık veriye ulaşmak adına hazır beton 
sektörünü baz almamız gerekebilir. Bu bile tam sonuç vermese 
de yaklaşık bir veriye ulaşmamızı sağlayabilir. Dünya hazır beton 
verilerini incelediğimizde ise toplam agrega kullanımında önemli 
bir paya sahip olan Türkiye, 2016 yılında 109 milyon m3’lük yıllık 
üretim miktarı ile Avrupa birincisi olurken Çin ve ABD’nin ardın-
dan üretimde dünya üçüncüsü konumunda yer almaktadır. Bu 
verilerin ortaya çıkmasında ülkemizin son yıllarda inşaat sektö-
ründe yaptığı önemli yatırımlar ön plana çıkmaktadır.

Avrupa’da kişi başı agrega tüketimlerini incelediğimizde ise 
Norveç’in yaklaşık 17 ton/kişi tüketim ile başı çektiğini görü-

İhracat - 2017
Ekonomik 

Değer 
(Bin USD)

İhraç 
Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 
(USD/
Ton)

Toplam 
İhracattaki 

Pay (%)

Dünya 2.454.752 212.003.932 12 100

Çin 276.496 43.085.239 6,4 11,3

Norveç 242.327 25.597.811 9,4 9,9

Almanya 232.390 14.245.644 16 9,5

Belçika 145.559 9.887.730 15 5,9

Birleşik Arap 
Emirlikleri 140.425 14.165.281 9,9 5,7

Fransa 119.736 7.538.671 16 4,9

Avusturya 105.192 2.600.489 40 4,3

Kanada 94.458 9.825.875 9,6 3,8

Belarus 85.598 10.612.499 8,7 3,5

Birleşik Krallık 79.769 7.013.745 11 3,2

İthalat - 2017
Ekonomik 

Değer 
(Bin USD)

İthal 
Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 
(USD/
Ton)

Toplam 
İthalattaki 

Pay (%)

Dünya 2.911.059 310.982.877 9,3 100,0

Almanya 282.388 9.727.780 29 9,7

Hollanda 268.869 12.058.711 22 9,2

ABD 218.265 22.961.683 9,5 7,5

Hong Kong (Çin) 204.537 27.602.244 7,4 7,0

Singapur 197.075 21.476.559 9,1 6,8

Rusya 165.605 15.764.724 11 5,7

Fransa 147.451 9.434.892 16 5,1

İsviçre 146.707 7.053.674 21 5,0

Kuveyt 142.110 14.199.975 10 4,9

Tayvan 111.989 10.251.891 11 3,8

yoruz. Norveç’i sırasıyla; 14 ton/kişi ile Finlandiya, 8 ton/kişi ile 
Almanya ve 6 ton/kişi ile Türkiye takip etmektedir.

Agrega ihracat rakamlarını incelediğimizde Çin’in liderliğin 
görüyoruz. 2017 yılı TradeMap verilerine göre Çin, dünya çi-
mento ihracatının yüzde 11,3’ünü gerçekleştirirken bu ihra-
cattan 276 milyon dolarlık bir gelir elde etmiştir. Çin’i ihracatta 
242 milyon dolarla Norveç takip ederken Almanya, 232 milyon 
dolar ile üçüncü sırada yer almaktadır. 

Türkiye, TradeMap verilerine göre ihracat rakamlarında ilk 10 
sıra arasında yer almazken 21 milyon dolar ihracat rakamı ile 
listede kendisine 25. sırada yer bulmuştur. 

Agrega ithalat rakamlarını incelediğimizde ise (TradeMap) ilk 
ülke Almanya’yı görüyoruz. Almanya, 2017 yılında 282 milyon 
dolar ithalat rakamıyla ilk sırada yer alırken ikinci sırada 268 
milyon dolar ithalat rakamıyla Hollanda, 218 milyon dolar itha-
lat rakamıyla ABD üçüncü sırada yer almaktadır. 

2017 Yılı Ülkelere Göre Dünya Agrega İhracatı (Kaynak: TradeMap)

2017 Yılı Ülkelere Göre Dünya Agrega İhracatı (Kaynak: TradeMap)
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Türkiye’de Agrega Üretimi ve Ticareti
Daha önce yol yapım çalışmaları ve basit inşaat çalışmaların-
da tüm dünyada kullanılan agreganın hazır beton yapımında 
kullanımı ilk kez 1903 yılında Almanya’da gerçekleştirilmiştir. 
Ülkemizde ise ilk hazır beton üretimi 1976 yılında Ankara’da 
yapılmıştır. Agreganın oldukça yoğun olarak kullanıldığı ha-
zır beton sektöründe tüketimin yaygınlaşması ise ülkemizde 
1980’li yılların ikinci yarısında gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde yol, liman dolgusu, inşaat dolguları gibi alanlarda, 
doğru agrega üretim ve tüketim rakamlarına ulaşmak konu-
sunda sorunlar yaşanırken kayıt altında tutulan tek verinin ha-
zır beton sektöründe mevcut olduğu bilinmektedir. 

Ülkemiz agrega üretimi konusunda en güvenilir verilere Agre-
ga Üreticileri Birliği’nden (AGÜB) ulaşılmaktadır. AGÜB verileri-
ne göre 2016 yılında yaklaşık 1000 adet üretici ile yaklaşık 470 
milyon ton agrega üretimi gerçekleştirilmiştir. Agrega Sektö-
rünün 25.000 kişiye doğrudan istihdam imkânı sağladığı yine 
AGÜB tarafından belirtilmektedir. 

2016 yılında sektörün toplam cirosunun ise 1,3 milyar dolar ol-
duğu belirtilirken kişi başı yıllık agrega tüketim miktarının ise 6 
ton olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sektörün büyüme verilerine göre ise gelecek üç yılda kullanı-
lacak agrega miktarının yüzde 5, sonraki yıllarda ise ortalama 
yüzde 3 artacağı öngörülmüştür. Bu öngörüye dayanarak 2023 
yılında ihtiyaç duyulacak agrega miktarının yaklaşık 591 mil-
yon ton olması da beklenmektedir.

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Agrega Tüketimi 
(Milyon Ton) 493 517 542 558 574 591

2023 Yılına Kadar Agrega Tüketim Projeksiyonu

Sonuç
Agrega üretimi yapılan taş ocaklarında, üretim çalışmaları sıra-
sında ocağın yer aldığı bölgenin çevresinde yer alan yerleşim 
alanlarında; toz, gürültü ve yer sarsıntısı gibi olumsuz etkiler 
meydana gelmektedir. Ülkemizde bazı bölgelerde rastladı-
ğımız, modern madencilik tekniklerinden uzak olarak açılan 
ocaklar, şehir görüntüsüne oldukça ters düşen görsel olum-
suzlukları da beraberinde getirirken bu tarz olumsuzluklar, 
madencilik sektörünün kamuoyu nezdinde kolayca yıpratıl-
masına sebep olabilmektedir.  

Özellikle son yıllarda büyük şehirlerde yaşanan konutlaşma, 
belediye imar planı sınırlarının genişlemesi ve önceden imar 
planında yerleşim yeri olarak planlanmayan yerlerin de imar 
planı sınırları içine girmesiyle, agrega üretim sahalarıyla yerle-
şim yerleri iç içe girmişlerdir.

Son yıllarda ülkemiz inşaat sektöründe (altyapı, üstyapı, konut, 
liman, özel projeler vs.) yaşanan gelişmeler agrega sektörünün 
altın çağını yaşamasına sebep olurken önümüzdeki süreçte 
de bu artışın artarak devam etmesi beklenmektedir. Bu artışa 
göre konumlanacak sektörün de hazırlıklarını ona göre planla-
ması gerekmektedir. 

Özellikle önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi planlanan 
yeni yüksek hızlı tren hatlarının inşası, yeni karayolu projeleri, 
yeni tünel inşaatları, Kanal İstanbul Projesi ve kentsel dönüşüm 
çalışmaları sektöre hız vermeye devam edecek, inşaat sektörü 
ve dolayısıyla agrega sektörü de bu büyük paydan kendine dü-
şeni fazlasıyla alacaktır. 

Kaynaklar

1. mta.gov.tr/v3.0/bilgi-merkezi/micir

2. maden.org.tr/resimler/ekler/2330fc4531de135_ek.pdf

3. aves.cu.edu.tr/YayinGoster.aspx?ID=2657&NO=13

4. agub.org.tr/download/Bultenler/agub-dergi-9.pdf
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Cebeci Taş Ocakları

İstanbul Sultangazi’de bulunan ve sürekli olarak iş güvenliği so-
runları ile gündem olan Cebeci Taş Ocakları yıllık 25-30 milyon 
ton agrega üretim kapasitesi ile İstanbul Avrupa yakasında tü-
ketilen agreganın yaklaşık %50’ye yakınını tedarik ediyor. İşlene-
bilir rezerv miktarı 850 milyon ton olarak hesaplanan bölgenin 
yaklaşık 30 yıllık rezerve sahip olduğu belirlenmiş durumda. 

Avrupa yakasında üretilen betonların büyük bir bölümü C 40 ve 
üzeri yüksek sınıflı olup, Cebeci agrega kalitesi ile alternatiflerine 
kıyasla ön plana çıktığı için önem arz eden bir bölge. Bölgede 
16 firma birbirine komşu hammadde ocaklarında faaliyet gös-
teriyor. İstanbul’daki hızlı nüfus artışı ve plansız yapılaşma nede-
niyle son durumda bölgede konutlar ve mahalleler ocak alanları 
ile iç içe konumlanmış durumda. Bir taraftan birbirine komşu ve 
dar ocak alanlarında sınırları korumak adına bırakılan rezervler, 
diğer taraftan yerleşim alanlarına yakınlık nedeni ile her geçen 
gün artan şikayetler, bölgedeki üreticileri oldukça zorluyor. 

Bilindiği gibi hazır beton üretiminin başlıca hammaddeleri 
çimento, agrega ve sudur. Betonu oluşturan bileşenler içinde 
kütlesel ve hacimsel olarak en büyük payı ise agrega almak-
tadır. Ortalama 2350 kg/m3 birim ağırlığı olan hazır betonun 
yaklaşık 1900 kg’lık kısmı ince ve iri agregadan oluşmaktadır. 
Bu da yaklaşık beton ağırlığının %80’ine denk gelmektedir. Ag-
rega ise doğal kaynaklardan temin edilmektedir. Bu nedenle 
sürdürülebilir üretim için doğal kaynakların verimli şekilde kul-
lanılması bir zorunluluktur. 

Cebeci bölgesinde kaynak kaybına yol açmadan mevcut rezerv-
lerin işletilebilmesi için tek çare, ocak alanlarının birleştirilerek 
tesis, stok alanları ve ana nakliye yollarının çevre problemlerini 
minimize edecek tedbirlerle yeniden planlanması ve bu planla-
rın en kısa sürede hayata geçirilmesi olarak öne çıkıyor. Geçmiş 

yıllarda bölge için İstanbul’daki üniversiteler ve bu konuda uz-
man bilim insanları tarafından hazırlanan ve Maden İşleri Genel 
Müdürlüğüne sunulan projeler mevcut. Bunların hepsi bugüne 
kadar o veya bu sebeple maalesef hayata geçirilemedi. 

Son dönemde ise T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ce-
beci bölgesinde yer alan taş ocaklarının iş güvenliği ve çevre 
açısından riskler oluşturmasına karşı çalışmaları hızlandırdı. 
İstanbul ve Sultangazi’nin büyümesi ile birlikte taş ocakları-
nın şehirle sırt sırta kaldığını vurgulayan Bakan Berat Albayrak 
çevre ve iş güvenliği konusunda sıfır tolerans yaklaşımları ile 
Cebeci bölgesinde yaşanan sorunları ortadan kaldırmak için 
yaklaşık iki yıldır yürüttükleri çalışmaları hayata geçirmek için 
kolları sıvadıklarını açıkladı. 

Geçtiğimiz günlerde seçim çalışmaları kapsamında İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve Sultangazi Belediyesi ile birlikte bir 
toplantı düzenleyen Bakan Albayrak, Cebeci Taş Ocakları Re-
habilitasyon Projesi’ni halka tanıttı. 60 metrelik patlama delik-
leriyle taş savrulması, yüksek titreşim, gürültü ve hava şoku gibi 
tehlikelere değinen Bakan Albayrak buradaki tesislerdeki tozun 
40 metre yüksekliğe kadar çıktığını belirterek bunun çevre kirlili-
ğine neden olduğunu vurguladı. Buradaki agrega kaynaklarının 
bölge için zenginlik, istihdam ve bölgenin gelişmesi anlamına 
geldiğini belirten Albayrak buranın rehabilite edileceğini ve Sul-
tangazi’yi rahatsız etmeyen bir model oluşturulacağını aktardı.

Belirtildiğine göre toz ve gürültü problemini çözmek adına çö-
zülmesi gereken bir kamulaştırma meselesi var. Bu sorun halle-
dildikten sonra yerleşim birimiyle ocakların arasında 40 metre 
yüksekliğinde devasa bir set oluşturulması planlanıyor. Bu set, 
topraktan çıkan tozun aşamayacağı şekilde oluşturulacak ve 
aynı zamanda üzeri ağaçlandırılacak. Ayrıca araçlara yükleme -  
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Karmaşık problemlere 
Basit ve etkili çözümler
Avusturalya’da bir nikel madenin çıkış şutu bakımlarında karşılaşılan problemler 
sonrasında, doğru soruları sorup, bilgi ve tecrübemizi kullanarak “Ferrocer” 
darbe aşınma panellerini geliştirdik.

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

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

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com

FLSmidth Mining-Turkey

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

Tel: +90 312 287 8546   
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yapılırken iş makineleriyle değil de bank-
lar üzerinden yüklemelerin yapılması 
gibi toz bulutunu azaltmaya yönelik 
tedbirler alınacak. Ocaklardan çıkarılan 
araçların ise hiçbir şekilde Sultangazi’nin 
içerisine girmeden gidip gelebilmesi için 
yaklaşık 12 kilometre uzunluğunda bir 
ara yol yapılacak. Bu yol için 760 milyon 
lira yatırım yapılacak ve bir aksilik olmaz-
sa projeye 2018 Temmuz ayı itibariyle 
başlanacak. Yıl sonuna kadar ise projenin 
tamamlanması planlanıyor. 

Diğer taraftan T.C. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı yakın dönemde çıkarı-
lan Maden Bölgeleri Kanunu kapsamın-
da Cebeci Taş Ocakları Bölgesi’ndeki 
bitişik taş ocakları için birleştirme kararı 
aldı (Bu Kanun hazırlanırken aslen Cebeci Taş Ocakları soru-
nu baz alınmış, ardından da kapsamı genişletilmişti.). Mevcut 
ocakların çevreye daha duyarlı ve uzun ömürlü olarak çalışabil-
mesi için havza madenciliğine yönelik açık ocak tasarımı yapıl-
dı. Birleştirme işlemi ve havza tasarımının ardından bölgedeki 
tesis sayısı 41’den 11’e, işletme sayısı ise 2’ye düşürüldü.

Çalışma kapsamında sütre imalatı ve yapımı devam eden Kuzey 
Marmara Otoyolu’nun Hasdal-Habibler bağlantısının aynı za-
manda bitmesi ön görülüyor. Bu sayede imalat tamamlandıktan 
sonra ocakların Cebeci Köyü içine ve Cebeci Mahallesi Selçuklu 
Bulvarına direk olarak çıkışları engellenmiş olacak. Kuzey Mar-
mara Otoyolu’nun Hasdal-Habibler Bağlantısında yapılacak 
olan trompet kavşak sayesinde maden sahasından çıkacak olan 
araçların tamamı otoyol üzerinden ulaşımlarını sağlanacak ve 
araçların mahaller içerisinden geçişleri önlenmiş olacak.

Sütre yapısının oluşması ve maden bölgesini projelendiren 
çalışmaya başlanması için mevcut Cebeci Köyü yolu iptal 
edilecek. Bu kapsamda sütre yapısının doğusu ve batısındaki 
yerleşimler, mevcut orman yolları ve Cebeci Köyü ulaşımı için 
kullanılmak üzere 15 metre genişliğinde ve 11.050 metre uzun-
luğunda iki yeni yol yapılacak. Kuzey Marmara Otoyolu’nun 
Hasdal-Habibler bağlantısı kavşağının tamamlanması sonrası 

sütre yapısında Gazi Mahallesi-Cebeci Köyü arası tamamlan-
ması halinde maden sahasından şehre çıkışlar tamamen ön-
lenmiş olacak. Bu sayede kamyonlar şehirden hızlı bir şekilde 
uzaklaştırılacak. Bu noktada ilk etapta 2.675 metre uzunluğun-
daki Gazi Mahallesi-Cebeci Köyü arası ve paralel sütre yapısı 
tamamlandıktan sonra maden sahalarından çıkışlar mevcut 
kuşaklama yolundan şalt sahasına yönlendirilip oradan Kuzey 
Marmara Otoyolu’na bağlanacaklar.

Cebeci taş ocaklarının ilçeye olan olumsuz etkilerine en aza in-
dirmek adına maden sahasını çevreleyecek şekilde hayata ge-
çirilecek yapay yeşil tepenin (sütre) yapısına, çevresinde uygun 
olan maden sahası alanlarına ve atıl konuma düşecek alanlara 
mevcut orman yapısına uygun ağaçlandırma amaçlı peyzaj 
projeleri hayata geçirilecek. 

Şayet bölge için bir planlama yapılmaz ve uygulanmaya baş-
lanmazsa İstanbul’da inşaat sektöründe kısa vadede ciddi ak-
samalar meydana gelebilir. Hammadde temini sıkıntısı üreti-
min azalıp maliyetlerin artmasına neden olur. Ciddi ekonomik 
ve sosyal sonuçlar ortaya çıkar. En önemlisi gelecek nesillerle 
ortak hakka sahip olunan kaynaklar onlardan çalınmış olur. Bu 
yüzden bölge için atılan adımlar madencilik sektörü, ülke eko-
nomisi, bölge halkı ve doğal çevre açısından oldukça önemli 
bulunuyor. 

Kaynaklar:

1. İstanbul İli ve Çevresindeki Agrega Madenciliği Durum Tespit Raporu, 

2014, AGÜB

2. AGÜB Başkanı Şevket Koruç Söyleşi, Madencilik Türkiye Dergisi, Aralık 2015

3. AGÜB Başkanı Şevket Koruç Söyleşi, Tünel Teknolojisi Dergisi, Ocak 2016

4. betonvecimento.com/sektorel/hazir-beton-agrega

5. makina-market.com.tr/proje/2/cebeci-ocaklari-yeniden-yapilandir-

ma-projesi

6. migem.gov.tr

7. tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&cntID=27

8. thbb.org/sektor/istatistikler

9. tuik.gov.tr
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Sürdürülebilirlik için Agrega 
Geri Kazanımı ve İkincil Agrega 
Kaynakları

Mıcır, çakıl ve kum tane boylarına göre sınıflandırılan ve agre-
ga olarak da adlandırılan malzemelerdir. Bu malzemeler do-
ğadan direk olarak elde edilebileceği gibi kırma işleminden 
geçirilerek de kullanılabilen organik olmayan malzemelerdir. 
Agregalar beton, hafif beton üretiminde, yol dolgusu ve kapla-
masında, inşaat sıvasında kullanılmaktadır. En yaygın kullanım 
alanı ise beton üretimi olarak dikkat çekmektedir. En yaygın 
yapı malzemesi olan betonun yaklaşık %70’ini oluşturan ag-
regaların yapısal özelliklerini direk betona yansıtmaları nede-
ni ile kullanılan agreganın kalitesi üretilen betonun kalitesine 
doğrudan etki etmektedir.

İnşaat sektöründe en çok kullanılan malzeme olan beton aynı 
zamanda en fazla atık oluşturan yapı malzemesi olması ile dik-
kat çekmektedir. Kentsel dönüşüm veya yeniden yapılaşma 
sırasında yıkımı gerçekleştirilen yapılar sonucu açığa çıkan 
atıklar çevresel kirliliği arttırmaktadır. Aynı zamanda beton 
üretiminde büyük oranda doğal kaynaklar kullanıldığı göz 
önüne alınırsa artan kentleşme sonucunda yoğun beton talebi 
oluşması nedeni ile agrega madenciliğine daha fazla ihtiyaç 
duyulacak aynı zamanda yıkılan yapılardan arta kalan atıkla-
rın artması doğal dengeyi etkileyecektir. Agrega sektöründeki 
tüm bu gelişmeler sürdürülebilir olarak değerlendirilmemek-
tedir. Günümüzde yoğun beton kullanımının verdiği zararı 
azaltmak için yapı projelerinde veya agrega kullanımı gerek-
tiren diğer projelerde geri kazanılmış veya ikincil agreganın 
kullanılması zorunluluk olarak görülmektedir. 

Sayılan tüm faydalarına rağmen geri kazanılmış agreganın 
beton üretiminde kullanımına her zaman şüpheyle yaklaşıl-
mıştır. Bu nedenle arka planda kalan agrega geri kazanımı ile 
beton üretiminin, yapılan güncel çalışmalar ile sürdürülebilir 

yapılarda kullanılmasında bir sakınca olmadığı, asıl dikkat edil-
mesi gereken noktanın ise agreganın yapısal özellikleri olduğu 
açığa çıkmıştır. İstenilen özelliklerdeki kaliteli agregadan elde 
edilecek betonun agreganın karakteristik özelliklerinden fay-
dalanacağı düşünülürse agreganın direk madenden üretime 
alınması veya geri dönüşümden gelen malzemenin kullanıl-
ması arasında kayda değer bir fark olmadığı anlaşılacak ve 
kullanılan malzemenin yapısal özellikleri daha büyük önem 
kazanacaktır.

Burada sürdürülebilir yapı olarak kullanılan ifade farklı disiplin-
lerde farklı anlam kazanmakta, derinlemesine bakıldığında ise 
bütün doğal döngüyü görmemizi sağlamaktadır. Sürdürülebi-
lirlik “daimî olmak” anlamı taşımaktadır. Doğadan elde edilen 
bir malzemenin içinde bulunduğu ortam ile direk etkileşimi 
olacağı göz önüne alınmalıdır. Bu nedenle ekoloji sözlüğüne 
bakılır ise sürdürülebilirlik, biyolojik sistemlerin yinelenebilir 
olması ve bu yolla devamlılığın sağlanması olarak anlam ka-
zanacaktır. Agrega özelinde bakarsak doğadan üretilen her 
üründe olduğu gibi agregalarında bir ömrü vardır. Agrega ve 
muhteviyatında bulunduğu malzemenin öngörülen süreler 
içerisinde istenen sağlamlığı koruyabildiği bir devamlılık ömrü 
bulunmaktadır. Malzemeye biçilen ömrün süresi her ne olursa 
olsun bu sürenin sonunda malzeme tekrar kullanılmak üzere 
geri dönüşüme tabi tutulmalı ve döngü tekrar başlatılmalıdır. 
Ancak bu şekilde sürdürülebilir sistem işletilmiş olacaktır.

Günümüzde gerektiği gibi işletilmeyen, kaliteli agrega kaynak-
larının giderek azalması ve buna bağlı olarak kaliteli agrega 
maliyetindeki artışlar, doğal çevrenin bozulması, çevresel kir-
liliğin artması yeni arayışları ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede 
atık betonların kırılarak geri dönüşüm agregası olarak değer-

90



15 Temmuz 2018
www.madencilik-turk iye.com

lendirilmesi çevrenin korunması bakımından son derece önem 
arz etmektedir. Atık betonlar geri dönüşüm agregası olarak 
değerlendirilmesi hem çevresel şartlar hem de ülke ekonomisi 
açısından önemli bir kazanımdır. İnşaat sektöründe kullanılan 
malzemelerin %50’sinin doğal kaynaklardan sağlandığı düşü-
nülürse atık betonlara ekonomik değer kazandırmanın önemi 
daha iyi anlaşılacaktır. 

Agrega geri kazanımı ve ikincil kullanımının en yoğun kulla-
nıldığı alan beton geri dönüşümü olsa da farklı sanayilerdeki 
ürünlerin kullanımı sonucunda da ikincil olarak elde edilebil-
mektedirler. Termik santrallerden elde edilen kömür kaynaklı 
uçucu küller ile yüksek fırın cürufu ve silis dumanı gibi ürünler 
eskiden kendi sanayilerinde atık olarak değerlendirilmelerine 
rağmen günümüzde beton için standartlaşmış birer yan ürün 
olarak kullanılabilmekte ve atık olarak düşünülmemektedir. 
Bu ve benzeri malzemelerin beton üretiminde kullanımının 
yaygınlaştırılması, çevre kültürünün ve çevre bilincinin ge-
liştirilmesi ve atıkların değerlendirilmesi amacıyla araştırma 
geliştirme faaliyetlerine önem verilmelidir. Bu şekilde doğal 
kaynakların gereksiz kullanımı önlenmiş aynı zamanda enerji 
kullanımından da tasarruf sağlanmış olacaktır. 

Bu bağlamda geri kazanım agregasında en fazla paya sahip 
olan sektör inşaat sektörü olarak ön plana çıkmaktadır. İnşa-
at ve yıkım çalışmaları sonucunda açığa çıkan atıklar devam 
etmekte olan çalışmaların bulunduğu sahalardan ve geri dö-
nüştürülmüş malzemenin mevcut pazarlara yakın olduğu 
kentsel alanlardan elde edilmektedir. Daha uzak kaynaklar ise 
genellikle, eski yollar ve hastaneler olarak dikkat çekmektedir. 
Günümüzde malzemelerin bulundukları sahalarda tekrar kul-
lanımına izin veren teknolojiler de bulunmaktadır. 

İngiltere’de 2016 yılında gerçekleştirilen bir çalışma tehlikeli 
olmayan inşaat ve yıkım atıklarının %77’sinin geri kazanıldığını 
ortaya koymuştur. Bu nedenle gelecekte agrega geri kazanımı 

ile ilgili en fazla gelişim göstermesi beklenen alanlarından biri-
sinin bu alan olacağı düşünülmektedir.

Yol bakım veya düzenleme amacı ile kazınan asfalt malzemeleri 
agrega geri kazanımı sağlanan bir başka kaynaktır. Agrega geri 
kazanımının bu şekli diğer yöntemler arasından sahip olduğu 
ender bir özellikle sıyrılmaktadır. Bu malzemeler yüzde yüz ora-
nında geri dönüşüm performansı gösterebilmektedir. Kayıpsız 
şekilde tekrar kullanılabilen bu malzemeler birçok çalışmada 
asfaltın söküldüğü alanda tekrar kullanıma imkân vermektedir. 
Bu şekilde lojistik ve maliyet açısından da fayda sağlanmaktadır.

Kaolin üretimi sonucunda açığa çıkan atık ürünlerden bazıları 
beton ve asfalt üretiminde agrega olarak kullanılabilmektedir. 
Bu ürünlerin kullanımının belirli oranlarla sınırlı kalmasının te-
mel nedeni üretim yerlerinin ulaşım zorluğu nedeni ile potan-
siyel büyük pazarlara uzaklığıdır. 

Demir-çelik endüstrisinin yan ürünlerinden olan cürufların bir 
kısmı geri kazanılarak fırınlarda kullanılabildiği gibi %50 geri 
kazanılmış cüruf inşaat uygulamalarında ve yol yapımda kul-
lanılmaktadır. Çelik cürufunun yüksek oranda serbest kireç 
içermesi inşaat alanında uygulanmasını sınırlasa da serbest 
kireci ayrıştırmak için çeşitli teknolojiler mevcuttur. Ayrılan ki-
reç; gübre olarak ya da çimento ve beton üretiminde, atık su 
arıtmada ve deniz kıyı bloklarında değerlendirilebilmekte ve 
böylece geride kalan materyal agrega ve çimento endüstrisin-
de yeniden kullanılabilmektedir.

Önceleri katı atık sahalarında bertaraf edilen cüruf günümüz-
de satılabilir bir ürün olarak değerlendirilmektedir. Dünyada 
çelik cürufunun geri kazanım oranı ortalama %80’in üzerinde 
bulunurken, demir cürufunun geri kazanım oranı ise yaklaşık 
%100 oranındadır. Çevresel ve ekonomik yarar açısından, bir-
çok ülkede halen, çelik cürufu kullanımının artma potansiyeli 
bulunmaktadır. 
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Kullanımın uygunluğu konusundaki çekinceleri gidermek amacı ile 
Amerika Ulusal Cüruf Birliği (NSA, 2003) yayımladığı bildiride cüruf-
ların güvenle ve başarıyla asfalt betonu, Portland çimento betonu, 
yol dolgusu, toprak yol, otopark, yürüme yolu gibi birçok uygula-
mada yapı agregası olarak kullanımın uygun olacağını belirtmiştir.

Farklı kaynaklardan elde edilebilen kül de agrega üretiminde 
ikinci kaynak olarak değerlendirilmektedir. Termik santrallerden 
elde edilen kül çimento yapımında dolgu ve zemin iyileştirme 
amacı ile kullanılmaktadır. Fırınlarda dipte kalan ince malzemeler 
ise ince taneli agrega olarak çimento blokların yapımında değer-
lendirilmektedir. Geri dönüşüm fırınlarından elde edilen külün 
ise neredeyse %90 agrega piyasalarında kullanılmaktadır. 

Agreganın geri kazanımı ve ikincil kaynaklı ürünlerin kullanımı 
ile diğer sektörlerde istenmeyen malzemeler değerlendirile-
bilmektedir. Termik santrallerin yan ürünleri olan uçucu kül, 
öğütülmüş, granüllü yüksek fırın cürufu gibi ürünlerin de-
ğerlendirilmesi hem doğal kaynaktan üretilen malzemelerin 
tam kapasite ile değerlendirilmesine hem de çevre kirliliğinin 
azaltılmasını sağlamaktadır. Bu şekilde kaliteli malzeme tekrar 
kullanılarak betonun çevre koşullarına dayanıklığı sürdürülüp 
verimli olduğu süre arttırılmaktadır.

Üreticiler kadar tüketicilerin de sürdürülebilir ürünlere talep 
göstermesi, yönetimlerin atık toplama, depolama, işleme ko-
nusunda daha çok yatırım yapması, sürdürülebilir üretimin her 
aşamada teşvik edilmesi konusunda kararlı olunması bu nok-

2016 Toplam Agrega 
Üretimi (MT)

Geri Kazanım ve İkincil 
Kaynaklar (MT) Oran

Birleşik Krallık 247.0 70.4 %29

Hollanda 74.5 18.6 %25

Belçika 81.5 16.0 %20

Almanya 572.0 97.0 %17

İsviçre 51.0 4.9 %10

Polonya 268.5 22.0 %8

Fransa 324.0 25.0 %8

Danimarka 47.7 2.9 %6

Avustralya 102.0 6.0 %6

Burgaristan 33.0 1.5 %5

tada çok önemlidir. Ülkemizde neredeyse hiç tercih edilmese 
de küresel piyasalarda agrega geri kazanımı ve ikincil agrega 
konusunda önemli çalışmalar sürdürülmektedir. 

Dünyada gelişmiş sanayiye sahip ülkelerin birçoğu agrega geri 
kazanımına önem vermektedir. Bu ülkeler arasında en dikkat 
çeken ülke ise İngiltere olmaktadır. İngiltere, 2016 yılında ger-
çekleştirdiği 247 tonluk agrega üretiminin 70,4 tonunu ikincil 
kaynaklardan ve geri kazanımdan elde etmiştir. Bu oran %29 
ile Avrupa sıralamasının zirvesinde yer almaktadır. Ekonomik 
döngüye büyük önem veren ülkede üretilen agreganın büyük 
kısmının bu yollarla elde edilmesi ile doğal kaynaklar korun-
makta ve gelecekteki kullanım için gerekli hammadde hazırda 
bekletilmektedir. Bu şekilde ülke ekonomisine de önemli bir 
katkı sağlanmaktadır. Geri kazanım miktarının toplam agrega 
üretiminde ki payı açısından incelendiğinde İngiltere’nin ar-
dından %25 oranla Hollanda, %20 oranla Belçika ve %17 oran-
la Almanya gelmektedir. Dünyadaki diğer ülkelerde bu oran 
%10 miktarını geçmemekle beraber birçok ülkede agrega geri 
kazanımı yok denecek derecede azdır. 

Ülkemiz ise henüz geri kazanım konusunda kayda değer bir gö-
rüntü verememektedir. 2015 yılında gerçekleştirilen bir çalışma-
ya Türkiye’de dahil edilmiştir. Şekil 2’de geri kazanılan agreganın 
toplam kullanılan agrega miktarı içerisindeki payı açısından Tür-
kiye’nin Avrupa’da yer alan diğer ülkeler arasındaki yeri görül-
mektedir. Dünya geneline kıyasla oldukça yetersiz olan bu oranın 
geliştirilmesi doğal kaynaklarımızın gereksiz kullanımının önüne 
geçilmesi çevresel koşulların korunması ve ekonomik kazanç sağ-
lanması açısından ülkemiz adına büyük önem taşımaktadır. 

Kaynaklar

1. The Mineral Products Association Long-term aggregates demand & supp-

ly scenarios, 2016-30

2. The Mineral Products Association Mineral Magazine

3. Türkiye Çelik Üreticileri Derneği, Demir Çelik Cüruf Raporu

4. Geri Dönüşüm Agregasının Beton Üretiminde Kullanılabilirliği ve Sürdürü-

lebilirlik Açısından Değerlendirilmesi- Öğr. Gör. Can DEMiREL, Arş.Gör. Kenan 

TOKLU, Yrd. Doç. Dr. Osman ŞiMŞEK

5. Recycled Concrete Aggregate Usage in the US, IOWA Universitesi

6. Feasibility Assessment of the Use of Recycled Aggregates for Asphalt Mix-

tures- F. C. G. Martinho, L. G. Picado-Santos ID, S. D. Capitão Geri kazanım ve ikincil agregaların toplam argrega üretimindeki payına göre Avrupa’da ki ilk 10 ülke
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DOSYA KONUSU: AGREGA - ÇIMENTO 

Madencilikten İnşaata Uzanan Yol: 
Çimento

Tarih boyunca insanoğlu barınma konusunda kendisine yapı-
lar inşa etmiş bu yapıların yapımında ise çeşitli malzemelerden 
faydalanmıştır. Bu malzemelerin en önemlilerinden birisi de 
bağlayıcı malzemelerin kullanımı olmuştur. Yapıların inşasında 
birçok farklı malzemenin kullanımı denenirken bağlayıcı mad-
de olarak kullanılan ilk madde ise kireçtir.

Kirecin ilk kullanımıyla alakalı kesin bir bilgi olmamakla birlik-
te, bağlayıcı özelliği nedeniyle MÖ 2000’li yıllarda keşfedildiği 
düşünülmektedir. Bu konuda en eski kanıtlara Eski Mısır, Kıb-
rıs, Girit ve Mezopotamya’nın değişik yörelerinde rastlanırken 
Yunanlılar ve Romalılar ise kireci hidrolik bağlayıcı olarak kul-
lanmışlardır. Roma tarihinin en ünlü mimarlarından birisi olan 
Vitruvius, mimarlık üzerine yazdığı ve 10 ciltten oluşan kitabın-
da (On Architecture) puzolan ve kireç karışımlarının hidrolik 
özelliklerinden bahsederken nehir ve deniz kıyısında yapılacak 
olan yapılarda kullanılabilecek harç için karışım oranı vermiş-
tir. Anadolu tarihini incelediğimizde ise Çatalhöyük’te bulunan 
tarihi evlerin yapımında kullanılan sıvanın yedi bin yıl öncesine 
tarihlendiği görülmektedir.

Tarih boyunca birçok medeniyetin kendi dönemini simgele-
yen birçok değişik bağlayıcı madde kullandığı bilinmektedir 
ancak Romalılar iki bin yıl önce, söndürülmüş kireci volkanik 
küllerle ve sonraları, pişirilmiş tuğladan elde edilen tozlarla 
karıştırarak bugünkü çimentonun özelliklerine benzer bir hid-
rolik bağlayıcı üretip kullanmayı başarmışlardır. Eski Yunanlılar 
ise Santorini Adası’nda bulunan volkanik tüfleri kireçle karıştı-
rarak veya killi kireç taşından elde ettikleri bir tür hidrolik kireç-
le harç yapmayı başarmışlardır.

Çimento sözcüğü Latince ‘caementum’ sözcüğünden tü-
remiştir. ‘caementum’ kelimesi yontulmuş taş kırıntısı an-
lamına gelirken ilerleyen süreçte ‘bağlayıcı’ anlamında da 
kullanılmıştır. 

İnsanoğlu, 18. yüzyıla kadar bağlayıcı malzemelerin gelişimin-
de çok da önemli gelişmeler sağlayamasa da 1756 yılında İn-
giltere’de yer alan Eddystone Lighthouse’u (Eddystone Deniz 
Feneri) yeniden inşa etmekle görevlendirilen John Smeaton, 
kirecin kimyasal özelliklerini ilk anlayan kişi olarak bilinir. Sme-
aton’un ardından en önemli gelişme ise ‘Roma Çimentosu’ 
(Roman Cement) adı ile bilinen bağlayıcının, Joseph Parker 
tarafından elde edilmesiyle gerçekleşmiştir.

Joseph Aspdin isimli bir duvarcı ustası ise İngiltere’nin Leeds ken-
tinde 1824 yılında hazırladığı ince taneli kil ve kalker karışımını pi-
şirip daha sonra öğüterek bağlayıcı bir ürün elde etmiştir. Bu ürü-
ne su ve kum katan Aspdin malzemenin zamanla sertleştiğini fark 
etmiştir. Aspdin ortaya çıkan malzemenin İngiltere’nin Portland 
adasından elde edilen yapı taşlarını andırdığını görmüş ve elde 
ettiği bu bağlayıcıya ‘Portland Çimentosu’ adıyla patent almıştır. 

Portland çimentosu üretim sırasında yeterince yüksek sıcak-
lıklarda pişirilmediğinden günümüzde kullanılan portland çi-
mentosunun özelliklerine tamamen sahip olamamıştır. Ancak 
İngiltere’de bu çimento ile inşa edilmiş tarihi binalar halen var-
lığını korumaktadır. Bugünkü çimentoya en yakın çimentoyu 
ise 1845 yılında hammaddeleri yüksek sıcaklıklara kadar pişirip 
öğüterek, Isaac Johnson isimli bir İngiliz gerçekleştirilmiştir. 
Dünyada ilk betonarme yapı ise 1852 yılında inşa edilmiştir.

Anadolu topraklarında ise bağlayıcı özellikli malzemeler Hitit 
kalıntılarında, özellikle Çorum, Tokat ve Malatya illerindeki an-
tik kentlerde, magneziyen kireç ile karıştırılmış puzolanik aktif 
doğal malzemelerin harç yapımında kullanıldığı görülmüştür.

Güneydoğu Anadolu’da Asurlulardan kalma tarihi kalıntılarda 
normal kireç ile bazalitik puzolanik maddelerin kullanıldığı bili-
nirken Anadolu’da Romalılar ve Yunanlılardan önce de çimen-
to kullanıldığı tespit edilmiştir. 
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Çimento Üretimi
Çimento üretiminde kullanılan hammaddeler 
hem doğal hem de endüstriyel ürünlerden 
elde edilebilmektedirler. Üretimde kullanılan 
başlıca hammaddeler; kireçtaşı, marn, kil, kil-
taşı, şeyl, killi şistden oluşmaktadır. Çimento 
hammaddeleri, kimyasal bileşimlerine bağlı 
olarak oranlanıp harmanlanmaktadırlar. 

Çimento hammaddesi karışımında yüzde 76-
80 arasında kireç yer almaktadır. Kalkerli mal-
zemenin doğal kaynakları çeşitli formlarda 
olan kireçtaşı, tebeşir, metamorfik, mercan ve 
ikincil kireçtaşları ile marndır. 

Karışımdaki diğer önemli bileşen alüminyum 
silikatlar ile bunların feldspat ve mika gibi 
kimyasal dönüşüm ürünlerini içeren alkali ve 
toprak alkalilerin günlenmesiyle oluşan killer-
dir. Kaynağı başta saf kil olmak üzere içinde 
önemli miktarlarda silis bulunan şeyl, silttaşı, kum ve marn gibi 
malzemeler kil görevi görmektedirler.

Bunlar dışında, kimyasal bileşimi düzeltici nitelikte demir cev-
heri, boksit, silis kumu vs. gibi Fe2O3, SiO2 ya da Al2O3 içerikli 
bazı yardımcı malzemeler de değişen oranlarda proseste girdi 
olarak kullanılmaktadırlar. 

Çimento Üretiminde Kullanılan Makine ve Ekipmanlar

Çimento, üretim sırasında belli aşamalardan geçmektedir. 
Ülkemizde endüstriyel hammadde olarak adlandırdığımız ki-
reçtaşı, marn, kil vs. gibi malzemeler açık ocak madenciliği ile 
üretilerek çimento tesislerine beslenmektedir.  

Çimento üretim şemasına göre ocaklardan patlatılarak çıkarı-
lan çeşitli hammaddeler nakil araçlarına yüklenerek kırılmak  
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üzere konkasörlere taşınır. Konkasörlerde kırılan hammadde-
ler ayrı ayrı stoklanırken stoklardan alınan hammaddeler belli 
oranlarda karıştırılarak farin (çimento prosesinde ortaya çıkan 
ara ürün) değirmenlerinde öğütülür.

Farin değirmenlerinde öğütülerek farin adını alan karışım pişi-
rilmek üzere stoklanır. Ön ısıtıcılardan geçirilerek döner fırına 
sevk edilen farin yaklaşık 1400-1450 0C sıcaklıkta pişirilir. Döner 
fırından klinker olarak çıkan yarı mamül malzeme özel soğutu-
cularda soğutularak klinker stok bölümünde stoklanır. 

Alçıtaşı ve üretilecek çimento, cinsine uygun katkılarla çimen-
to değirmenlerinde öğütülerek çimento cinslerine göre ayrı si-
lolarda stoklanır. Stoklanan çimento daha sonra paketlenerek 
torbalı veya dökme çimento olarak satışa sunulur.

Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, Çimento Sektörü Kıyas-
lama (Benchmarking) Çalışmasına göre Türk Çimento Sektörü, 
2016 yılında toplam 126 milyon 843 bin ton hammadde tüke-
timi gerçekleştirmiştir. Bunların 123 milyon 389 bin tonu doğal 
malzemeler, geriye kalan 3 milyon 453 bin tonu ise kömürle 
üretim yapan termik santrallerden, sülfirik asit üretiminden 
veya demir çelik endüstrisi atıklarından elde edilen doğal ol-
mayan malzemeler ve EF tozlarıdır. Sektör aynı çalışmaya göre 
2016 yılında ayrıca 1 milyon 159 bin ton da alternatif hammad-
de tüketmiştir.

Çimento Çeşitleri
Türkiye’de standardı olan çimento tipleri aşağıdaki gibidir:

• Portland çimentolar
• Portland kompoze çimento
• Yüksek fırın cüruflu çimento
• Pozzolanik çimento
• Kompoze çimento

Bu çimentoların dışında gerek klinker üretimi sırasında gerekse 
de sonradan ilave edilen mineral katkılar sayesinde özel kulla-
nım amaçlı olarak üretilmiş, TS EN 197-1 standardının kapsadığı 
5 çeşit daha çimento bulunmaktadır. Bu çimentolar da şunlardır:

• Sülfatlara dayanıklı çimento
• Beyaz portland çimento
• Harç çimentosu
• Yüksek fırın cürufu katkılı düşük erken dayanımlı çimento
• Çok düşük hidratasyon ısılı özel çimento

Dünyada Çimento Üretimi ve Ticareti
Dünyada ilk çimento fabrikası 1848 yılında İngiltere’de ku-
rulmuş, ilk ticari çimento üretimi ise 1878 yılında başlamıştır. 
Çimento ile ilgili ilk standartlar “Alman Çimento Standardı” 
adıyla Almanya’da 1860 yılında hayata geçirilmiştir. Bu süreç-
ten sonra özellikle sanayi devrimiyle birlikte çimento üretimi 
ve ticareti büyük bir hızla artmaya başlamıştır.

Son yıllarda gelişmekte olan ülkelerde artış eğilimini koruyan 
çimento üretimi, küresel krizin etkilerini henüz atlatamayan 
Avrupa ekonomilerinde inşaat sektöründeki zayıf seyre bağlı 
olarak gerilemiştir. Diğer gelişmiş ülke ekonomilerine kıyasla 
daha iyi performans sergileyen ABD’de ise çimento üretimi ar-
tış eğilimindedir. 

Altyapı harcamalarının ekonomik büyümede büyük önem arz et-
tiği Çin ise dünya çimento üretiminde açık ara farkla dünya birin-
cisidir. 2016 yılında 2 milyar 410 milyon ton çimento üretimi ger-
çekleştiren Çin, kendisinden sonra ikinci sırada bulunan ve 290 
milyon ton üretime (2016 yılında) sahip Hindistan’a bile büyük 
fark atmıştır. Çin sadece 2012-2014 döneminde ABD’nin 20. yüz-
yıldaki toplam çimento üretiminin 1,6 katını gerçekleştirmiştir.

Çin’den sonra nüfus miktarının yüksek olduğu bir diğer ülke 
olan Hindistan’ın çimento üretimi de istikrarlı bir seyir izlemek-
tedir. 2012-2016 yıllarını kapsayan son 5 yılda ortalama 270 
milyon ton çimento üretimi gerçekleştiren Hindistan’ın üre-
timinin 2018 yılı sonunda 300 milyon ton seviyesinin üstüne 
çıkması beklenmektedir. 

2011 - 2016 Yılları Arası Ülkelere Göre Çimento Üretimi 
(Milyon Ton)

2012 2013 2014 2015 2016

Çin 2.137 2.420 2.480 2.350 2.410

Hindistan 270 280 260 270 290

ABD 74,9 77,4 83,2 83,4 85,9

Türkiye 63,9 72,7 71,2 71,4 75,4

Endonezya 32 56 65 65 63

Suudi Arabistan 50 57 55 55 61

Brezilya 68,8 70 72 72 60

Rusya 53 72 68,4 69 56

Japonya 51,3 57,4 53,8 55 56

Güney Kore 48 47,3 63,2 63 55
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2016 yılında dünyanın yedinci büyük üreticisi olan Brezilya’nın 
son 5 yılda düşen üretim rakamları gözlerden kaçmazken bu 
düşüşün bir süre daha seyrini sürdürmesi beklenmektedir. 

Küresel çimento ihracat rakamlarını incelediğimizde Çin’in 
liderliği öne çıkmaktadır. 2017 yılı TradeMap verilerine göre 
Çin dünya çimento ihracatının yüzde 6,6’sını gerçekleştirir-
ken 580 milyon dolarlık bir ekonomik gelire sahip olmuştur. 
Çin’i 550 milyon dolarla Tayland takip ederken dünya çimen-
to ihracatında Türkiye 531 milyon dolar ile üçüncü sırada yer 
almaktadır. 

Dünyanın en çok çimento üreten ikinci ülkesi konumundaki 
Hindistan’ın ihracatta onuncu sırada olduğu dikkat çekerken 
bu verilerle Hindistan’ın ürettiği çimentonun büyük bir kısmını 
iç piyasada tükettiğini söyleyebiliriz. 

İhracat - 
2017

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İhraç 
Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 
(USD/
Ton)

Toplam 
İhracat-
taki Pay 

(%)

Dünya 8.786.191 100

Çin 580.367 12.909.470 45 6,6

Tayland 550.002 13.034.917 42 6,3

Türkiye 531.368 12.793.065 42 6,0

Almanya 500.155 6.599.423 76 5,7

Kanada 446.093 4.406.393 101 5,1

Vietnam 442.562 8.896.538 50 5,0

İspanya 441.880 8.878.933 50 5,0

Japonya 358.425 11.925.588 30 4,1

Birleşik Arap 
Emirlikleri

353.888 6.038.274 59 4,0

Hindistan 239.650 4.676.977 51 2,7

İthalat -
2017

Ekonomik 
Değer (Bin 

USD)

İhraç 
Edilen 
Miktar 
(Ton)

Birim 
Değer 
(USD/
Ton)

Toplam 
İhracat-
taki Pay 

(%)

Dünya 9.812.824 100,0

ABD 1.159.012 13.594.853 85 11,8

Sri Lanka 526.052 9.555.547 55 5,4

Filipinler 395.479 7.830.731 51 4,0

Fransa 382.197 4.096.041 93 3,9

Hollanda 333.000 3.098.295 107 3,4

Nepal 264.045 3.053.941 86 2,7

Hong Kong (Çin) 260.127 5.118.680 511 2,7

İsrail 215.356 2,2

Umman 198.916 3.636.942 55 2,0

Almanya 195.269 1.552.315 126 2,0

2017 Yılı Ülkelere Göre Dünya Çimento İhracatı (Kaynak: TradeMap)

2017 Yılı Ülkelere Göre Dünya Çimento İthalatı (Kaynak: TradeMap) 

Çimento ithalat rakamlarını incelediğimizde ise ilk sırada 
ABD’yi görüyoruz. ABD 2017 yılında 1 milyar 159 milyon 
dolar ithalat rakamıyla ilk sırada yer alırken ikinci sırada 
526 milyon dolar ithalat rakamıyla Sri Lanka, 395 milyon 
dolar ithalat rakamıyla ise Filipinler üçüncü sırada yer al-
maktadır.

Bu ithalat verileri ışığında ABD’nin çimento üretiminin iç pi-
yasaya yetmediğini, dışarıdan ciddi miktarlarda çimento ithal 
ettiğini görebiliyoruz. 

Türkiye’de Çimento Üretimi ve Ticareti
Ülkemizin çimento sektörü ile tanışması, birisi 1911 diğeri 
1912 yılında kurulan iki fabrikayla ve özel sektör girişimi ile 
gerçekleşmiştir. Belirtilen tarihlerde; Aslan Osmanlı Anonim 
Şirketi’ne ait Darıca Fabrikası ile Eskihisar Portland Çimento 
ve Su Kireci Osmanlı Anonim Şirketi’ne ait Eskihisar Fabrikası 
işletmeye alınmıştır. 

Yine aynı yıllar içerisinde ülkemizde 60 bin ton su kireci üreti-
lirken 1930-1931 yılları arasına kadar su kireci üretimi çimento 
üretiminin üstünde gerçekleşmiştir. Ülkenin çimento ihtiyacı-
nı karşılayan bu fabrikalar büyük miktarlarda ithalat yapıldı-
ğı 1920 yılına kadar kötü ve yıpratıcı bir iç piyasa rekabetine 
girmişlerdir. Bu devrede çimento sektörüne devlet müdaha-
lesi söz konusu olmadığından çimento fiyatları oldukça düş-
müştür. Yıpratıcı rekabete dayanamayan bu iki fabrika 1920 
yılında Aslan ve Eskihisar Müttehit Çimento Fabrikaları AŞ adı 
altında birleşerek ithal çimento karşısında birlikte hareket et-
meye başlamışlardır.

Biri yaş diğeri kuru sistem olarak kurulan bu iki fabrikada 
100-150 ton/gün ve 60-70 ton/gün kapasiteli, bugünün 
ölçüleri ile tesisi düşünülemeyen iki fırın bulunmaktaydı. 
Dünyanın önde gelen yabancı firmaları tarafından kurulan 
fabrikalar, su kireci pazarının yanı sıra büyük talep görmüş 
ve her iki fabrika işletmeye alınmalarından sonra genişle-
tilmişlerdir. 
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2017 yılına geldiğinde ise Türk çimento sektörü; 54’ü en-
tegre 18’i öğütme olmak üzere toplam 72 tesis ile üretim 
miktarını bir önceki yıla göre yüzde 6,7 arttırarak yıllık yak-
laşık 80,5 milyon ton çimento üretimine ulaştı. Ülkemizde-
ki çimento üretim tesislerinin yüzde 82’si yerli, yüzde 18’i 
yabancı sermayeden oluşurken sektör, üretimde Avrupa 
birincisi, dünyada ise beşinci sırada kendisine yer bulmak-
tadır. 

Ülkemizin çimento üretiminde üst sıralarda yer almasında Türk 
inşaat sektörünün yatırımlarının önemi oldukça fazladır. Ayrı-
ca yakın bölge ülkelerine yapılan ihracatında ekonomimize 
önemli katkıları mevcuttur. 

Ülkeler Toplam 
(Ton)

Denizyolu 
(Ton)

Demiryo-
lu (Ton)

Karayolu 
(Ton)

Suriye 1.406.651 9.767 1.396.884

ABD 1.273.238 1.273.238

İsrail 662.513 662.513

Gana 412.548 412.548

Sierra Leone 381.243 381.243

Irak 381.034 381.034

Haiti 367.311 367.311

KKTC 323.390 323.390

Yemen 317.174 317.174

Filistin 247.254 247.254

Liberya 240.555 240.555

Rusya 203.102 203.102

Bulgaristan 183.258 66.365 43.935 72.958

Ekvator Ginesi 173.004 173.004

Kolombiya 163.853 163.853

Gürcistan 150.677 1.178 149.499

İtalya 136.261 136.261

Arnavutluk 106.012 106.012

Romanya 104.965 104.965

Yunanistan 68.650 68.650

Diğer 677.748 642.913 34.835

Toplam 7.980.441 5.901.296 43.935 2.035.210

Ülkeler Toplam (Ton) Denizyolu (Ton) Karayolu 
(Ton)

Gana 784.242 784.242

Kolombiya 525.526 525.526

Fildişi Sahili 493.674 493.674

Gine 386.832 386.832

Senegal 357.119 357.119

ABD 334.706 334.706

Brezilya 261.879 261.879

İsrail 236.306 236.306

K.K.T.C 178.270 178.270

İspanya 162.444 162.444

Gabon 131.835 131.835

Kanada 129.878 129.878

Kamerun 103.830 103.830

Togo 93.685 93.685

Liberya 90.000 90.000

Cezayir 65.000 65.000

Karayipler 56.000 56.000

Sierra Leone 55.800 55.800

Yunanistan 47.862 47.862

Moritanya 45.450 45.450

Diğer 391.880 390.454

Toplam 4.932.218 4.930.792 1.426

2017 yılı çimento ihracatı ilk 20 ülke (Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği) 2017 yılı klinker ihracatı ilk 20 ülke (Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği)

Dünya çimento üretiminde ilk beşte yer alan sektörümüz, son 
on yılda üretimini yüzde 50 artırarak, Avrupa’nın lider ülkesi 
konumuna gelmiştir. Türk çimento sektörü ihtiyacının tama-
mını karşılayabilmenin yanında, ihracatta da dünya pazarının 
ilk sıralarında yer almaktadır. TradeMap verilerine göre Türkiye 
2017 yılında Çin ve Tayland’ın ardından dünyada en çok ihra-
cat yapan üçüncü ülke konumundadır. Ülkemizin 2017 yılı ih-
racat geliri TradeMap verilerine göre 531 milyon dolardır. Sek-
tör 2017 yılı itibarıyla ülkemizde 17 bin 500 kişiye de istihdam 
sağlamaktadır.  
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2017 yılı klinker ithalatı (Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği)

Ülkeler Toplam (Ton) Denizyolu (Ton)

Yunanistan 18.200 18.200

Bulgaristan 35.050 35.050

Toplam 53.250 53.250

Türkiye çimento sektörü ülke ekonomisinin lokomotif sektör-
leri arasında yer almasının yanında, inşaat sektörünün de en 
önemli girdisidir. Ülkemiz inşaat sektöründe son yıllarda ya-
şanan proje artışları; nüfus artışına paralel artan konut talebi, 
kentsel dönüşüm çalışmaları ve büyük proje yatırımları sağlar-
ken çimento ve inşaat sektörlerinin entegre işleyişi sebebiyle 
çimento talebine de önemli katkı sundu. 

Sonuç
İnşaat sektöründeki büyüme ve ihracat kapasitesi ile Türk çi-
mento sektörü gelecekte de büyümesini sürdürecektir. Özellik-
le 2023 yılına kadar kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 
yaklaşık 7 milyon konutun tekrar inşa edilmesi gerektiği bilin-
mektedir. Bu projelerin hayata geçirilmesiyle 130-140 milyon 

ton civarında çimento talebinin ortaya çıkacağı hesaplanırken 
konut talebi ve kentsel dönüşüme ek olarak, halen inşaatı 
devam eden Üçüncü Havalimanı, Çanakkale Boğaz Köprüsü, 
karayolu ve demir yolu projelerinde yeni tünel inşaatları ve Ka-
nal İstanbul gibi büyük projelerin yatırımı da çimento talebini 
arttıracaktır. Dolayısıyla sektör, gelecek yıllarda hem iç hem de 

dış pazarda, ihraç fiyatlarındaki 
aşırı düşüşe rağmen çimento 
sektörünün canlılığını koruya-
cağına inanmaktadır.

Türk çimento sektörünün gele-
cek yıllarda Türkiye’de ve dün-
yada yeni fabrika alımı, mevcut 
fabrika modernizasyonu ve 
verimliliği artırmaya yönelik 
yatırımlarını gerçekleştirmeye 
devam edeceği de ön görül-
mektedir. 

Türk çimento sektörünün en 
önemli sorunlarından birisi yük-
sek enerji tüketiminden kaynaklı 
enerji maliyetleridir. Bu sebep-
le çimento sektörü açısından, 

enerji tüketimlerinin ve maliyetlerin optimum seviyelere indirildi-
ği verimlilik uygulamaları büyük önem arz etmektedir. Düşecek 
enerji maliyetleriyle Türk çimento sektörünün yatırım yapılabi-
lirliği artacak bu da ihracatta Türkiye’nin dünyada daha rekabet 
etmesini olanak sağlayacaktır. Rekabetin sonucunda ise sektörün 
yurtdışına daha çok çimento ihracatı gerçekleştirmesinin önü açı-
lacaktır.  

Kaynaklar

1. tcma.org.tr/index.php?page=icerikgoster&menuID=53

2. .mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenle-

ri/2013_16/223.pdf

3. cembureau.eu/media/1716/activity-report-2017.pdf

4. ekonomi.isbank.com.tr/UserFiles/pdf/sr201604_CimentoSektoru.pdf
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DOSYA KONUSU: AGREGA - ÇIMENTO 

Çimento Sektörü Görünümü

İnşaat sektörü gerek bireyler için gerekse ülke ekonomisi 
açısından toplumun ve devletin gündeminde daima önemli 
yer kaplayan sektörlerin başında gelmiştir. Barınma ihtiya-
cının karşılanmasının yanı sıra alt yapı yatırımlarıyla ve son 
yıllarda ortaya çıkan lüks yapılaşma (marka projeler) ile iş-
yeri kullanımı amaçlı plaza projeleri ile yaşam kalitesini de 
doğrudan etkileyen inşaat sektörü %7,6'Iik pay ile Türkiye 
ekonomisine doğrudan katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan 
yarattığı istihdam da göz önüne alındığında sektöre ülke 
ekonomisinin temel bileşenlerinden biri olarak öne çıkmak-
tadır. 

Özellikle son yıllarda ekonomik büyümenin sürükleyicisi konu-
mundaki Türkiye inşaat sektörü, sadece yerel bazda değil küre-
sel ölçekte de bilinirliğini artırmıştır. Türk şirketleri tarafından 
yurtdışında gerçekleştirilen müteahhitlik hizmetlerinin yanı 
sıra yabancıların Türkiye'de konut edinimine olan ilgisinin de 
arttığı görülmektedir.

Türkiye'de 2013 yılından bu yana 1 milyon adetin üzerine sey-
reden konut satışları 2017 yılında 1,4 milyon adet seviyesine 
ulaşmıştır. Orta ve orta altı gelir grubunun konut ihtiyacı yo-
ğun olarak devam ederken, orta-üst ve lüks segmente yönelik 
markalı konut/işyeri stokundaki artış, faiz oranlarındaki yükse-
liş ve özellikle lüks konut/işyeri segmentindeki yüksek fiyatlar 
inşaat piyasasını durgunlaştırmaktadır.

Konut fiyat artış hızında yavaşlama devam ederken, pek çok 
bölgede reel fiyatlarda düşüş görülmektedir. Konut kredi fa-
izlerindeki yükseliş ise konut kredi talebini azaltarak ipotekli 
satışların gerilemesine neden olmaktadır. Yabancılara gerçek-
leştirilen konut satışları incelendiğinde ise asıl yönlendiren 
etkinin kurlarda yaşanan dalgalanmalar olduğu görülürken, 
kurların yüksek seviyede gerçekleştiği 2018 yılında yabancıla-
rın konut satın alma gücünün arttığı ve bunun da gerçekleşti-
rilecek satışlara yansıyacağı öngörülmektedir.

2000'Ii yıllardan bu yana Türkiye'de yaşanılan hızlı kentleşmey-
le birlikte sosyo-ekonomik ve demografik gelişmeler sonucun-

da ticari gayrimenkul sektörü düzenli olarak büyüme göster-
miştir. Kentleşmenin yaratmış olduğu sınırlı zaman aralığında 
kişisel bakım, mutfak alışverişi ve yeme-içme gibi ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için ağırlıklı olarak çalışan nüfus birçok marka-
yı içinde bulunduran AVM'leri tercih etmektedir. Bu bağlamda 
toplam AVM sayısı son 10 yılda yıllık ortalama %12 oranında 
artış göstermiştir.

İnşaat sektörünü detaylıca incelememizin nedeni ise çimento 
sektörünün inşaat olan bağımlılığından kaynaklanmaktadır. 
İnşaat sektörünün temel girdilerinden çimento sektöründe 
büyüme, GSYH ve inşaat sektörü büyümesine paralel seyri-
ni devam ettirmektedir. Çimento sektöründe gündemi artan 
enerji maliyetleri ile yurt içinde artan kapasite fazlası oluştur-
makla birlikte söz konusu durum çimento üreticisi firmaların 
karlılıklarını baskılamaktadır. 

Çimento ürünlerinde iş hacmi ağırlıklı olarak inşaat sektörün-
deki aktivite paralelinde belirlenmektedir. Çimento, kireç ve 
alçı üretimi de inşaat sektöründeki olumlu görünüm paralelin-
de 2017 yılında %9,7 artmıştır.

Son dönemde Afrika pazarına odaklanan çimento ihracatın-
da ise ilk üç pazar ABD, İsrail ve Suriye olmuştur. Avrupa ve 
ABD’de devam eden ekonomik toparlanmanın 2018’de sektö-
rün ihracatına olumlu yansıması beklenmektedir. Öte yandan, 
artan jeopolitik riskler paralelinde Orta Doğu bölgesine yöne-
lik ihracatın dalgalı seyretmesi olası görülüyor. 

Hammaddenin yurt içinden sağlandığı çimento sektö-
ründe üretim süreci yüksek düzeyde enerji kullanımı ge-
rektirmektedir. Dolayısıyla 2018 yılında enerji fiyatlarında 
beklenen yükselişin maliyetleri artırıcı bir etki yaratacağı 
öngörülmektedir. Konut piyasasındaki yavaşlamaya karşın, 
kentsel dönüşüm ve alt yapı projeleri paralelinde inşaat 
sektöründe büyümenin 2018’de de sürmesi beklenmekte-
dir. Dolayısıyla inşaat malzemeleri kaynaklı talebin çimento 
sektörünün faaliyetlerini desteklemeye devam edeceği dü-
şünülmektedir. 
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Dünya Çimento Sektörü Genel Görünümü
İnşaat ve yapı malzemeleri sektörünün en temel girdilerinden 
olan çimentonun dünyadaki yıllık tüketimi 4 ile 4,2 milyar ton 
arasında değişmektedir. Günümüzde dünya çimento tüketi-
minde gelişmekte olan ve nüfus gelişimi hızlı ülkeler başı çek-
mektedir. 

Dünya Çimento Üretimi ve Tüketimi (milyon ton) (Kaynak: World Cement Association)

Türkiye çimento sektörü temel göstergeleri (bin ton), Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

Dünya çimento tüketiminde başı çeken Çin’de büyümenin yavaş-
lamasıyla çimento satışlarının 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla 
%0,7 oranında gerilemesi, 2017 yılı dünya çimento tüketiminin ye-
rinde saymasına yol açan en önemli etken olarak öne çıkmaktadır.

2017 yılında çimento tüketimi artan Sahra altı 
Afrika ülkeleri ve Kuzey Amerika’nın yanı sıra 
2017 yılında çimento tüketimi gerileyen Hin-
distan’da da 2018 yılına ilişkin beklenti çimen-
to talebinin artacağı yönündedir.

Türkiye Çimento Sektörü
Çimento sanayindeki gelişmeler inşaat ve yapı malzemeleri 
sektörünü doğrudan etkilemekte ve sektörün gelişimine yön 
vermektedir. Mevcut durumdaki kapasitesi ve üretim hacmi ile 
Türk çimento sektörü Avrupa’nın en büyük çimento üreticisi 
konumunda yer alırken ülkemiz dünyanın en büyük 5. çimento 
üreticisi konumundadır. 54’ü entegre, 18’i öğütme ve paket-
leme tesisi olmak üzere toplam 72 çimento üretim tesisin yer 
aldığı sektörün üretim kapasitesi son yıllarda artan bir ivme ile 
büyüme göstererek sektörde arz fazlalığının oluştuğuna dair 
tartışmalara yol açmıştır. 2017 yıl sonu itibariyle sektörde 85 
milyon ton/yıl klinker üretimi ve yaklaşık 105 milyon ton/yıl çi-
mento öğütme kapasitesine ulaşılmıştır. 

Türkiye çimento sektörüne ilişkin 2018 yılı ilk 5 aylık üretim ve 
satış miktarları incelendiğinde sektörün 2018 yılında, bir ön-

ceki yıla kıyasla daha iyimser bir süreç izlediği görülmektedir. 
2018 yılının ilk aylarının bir önceki yıla göre ılıman geçmesi 
iklim koşullarına duyarlı olan çimento sektörünü pozitif etki-
lemiş durumdadır. 

Türk çimento sektörü 2017 yılının ilk aylarını referanduma 
ilişkin belirsizliklerin yanı sıra sert kış koşulları sebebiyle dur-
gun geçirse de 2017 yılının ikinci yarısından itibaren iklim 
koşullarının düzelmesi, altyapı ve konut projelerinin etkisi ve 
bir önceki yıl ile oluşan baz etkisiyle miktarlarını GSYH büyü-
mesinin üzerinde, bir önceki yıla göre %8 seviyesinde arttır-
mıştır.

Ülkelerin demografik gelişimleri ve çimento tüketim seyirle-
ri ile ilgili önemli göstergelerden biri olan kişi başı çimento 
tüketimi 2017 yılında bir önceki yıla kıyasla %6,8 oranında 
artarak 894 kg seviyesine ulaşmış durumdadır. Ülkelerin ge-
lişmişlik düzeyi ile ters orantılı bir seyir izleyen kişi başına 
düşen çimento tüketimi, gelişmiş ülkelerin kentleşme ve 
sanayileşme aşamalarında 800-1000 kg aralığında seyret-
mekte, köyden kente göçün yavaşlamasıyla bu oran gerile-
mektedir.

Türkiye’de kişi başına düşen çimento tüketimi (kg/kişi) Kaynak: Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

2017 yılında çimento üretim maliyetlerinin önemli kısmını 
oluşturan kömür, petrokok ve elektrik fiyatlarındaki artış çi-
mento şirketlerinin üretim maliyetlerini arttırmıştır. Sektörde 
artan arz fazlası sonucu birçok firma maliyet artışını satış fiyat-
larına yansıtamamış ve karlılıklarda gerileme yaşanmıştır. 

2010 yılından itibaren gerileme trendine giren Türkiye çimento 
ihracatı miktar olarak üst üste 5 yıl geriledikten sonra 2016 yılında 
ilk kez bir önceki yıla kıyasla artış göstermiştir. Sektör iç pazarda 
2018 yılında hızlı bir başlangıç yapmış olsa da ihracat tarafında 
bir önceki yıla kıyasla gerileme yaşanmıştır. 2015, 2016 ve 2017 
yıllarında çimento ve klinker ihracatının toplam satışlar içerisinde-
ki payı ortalama %10 seviyesindedir. Türkiye’nin önemli ihracat 
pazarlarından olan Orta Doğu ve Akdeniz havzasındaki politik is-
tikrarsızlık, Çin’de büyümenin azalması, İran’ın yüksek kapasite ve 
düşük enerji maliyeti ile Türk dış pazarlarında etkinliğinin artması 
sektörün ihracat dinamiklerini zorlayan faktörler olarak ön plana 
çıkmaktadır. Diğer taraftan ihracatta Kuzey ve Güney Amerika 
gibi yeni pazarlara ulaşılması ve yurtiçinde 2015 itibariyle fiyatla-
rın yatay seyretmesi halen ihracatı cazip kılmaktadır. 

Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yenilenmesi planla-
nan konutların yanı sıra Çanakkale Köprüsü, Akkuyu Nükleer  
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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 
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Cevher hazırlama uzmanlığımız ile operasyonel, ekonomik ve çevresel 
fayda elde etmenize yardımcı oluyoruz. Çünkü BASF’de biz kimya 
yaratıyoruz.
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Çimento Satışları 2016-2017 Bölgesel Değişimi (%), Kaynak: TÇMB

Kaynak: Dünya Gazetesi Emtia Fiyatları

Santrali ve Üçüncü Havalimanı gibi büyük çaplı alt ve üst yapı 
projelerinin yurt içinde çimento tüketimini canlı tutması bek-
lenmektedir. Kanal İstanbul projesinin uygulamaya geçme ihti-
mali ise çimento tüketimini daha da yükseltebilecek bir kalem 
olacaktır. 

2017 yılında bir önceki yıla kıyasla Türkiye çimento iç pazarı coğ-
rafi bölgeler bazında incelendiğinde Akdeniz Bölgesi’nde yaşa-
nan cüzi seviyedeki düşüş dışında tüm bölgelerde iç tüketimin 
arttığı görülmektedir. Akdeniz Bölgesi’nin önemli gelir kaynak-
larından olan turizm sektöründe geçtiğimiz yıl yaşanan olumsuz 
gelişmeler sebebiyle bölgenin gelir kaynaklarında gerileme ya-
şandığı ve bölgedeki inşa işlerinin ve dolayısıyla çimento tüketi-
minin bu durumdan olumsuz yönde etkilendiği görülmektedir.

Suriye’de yaşanan savaş ortamı ile Güneydoğu ve Doğu Ana-
dolu Bölgelerinde yaşanan terör olaylarının bölgedeki ekono-
mik etkisinin yavaş yavaş ortadan kalkıyor olması ve özellikle 
2017’nin ikinci yarısındaki ılıman hava koşulları sebebiyle böl-
gedeki çimento üreticilerinin satış miktarlarını geçmiş yıllara 
kıyasla arttırdığı görülmektedir. Marmara ve Akdeniz bölgeleri 
geçmiş yıllara benzer şekilde Türkiye’nin çimento tüketiminde 
başı çeken bölgeler olmaya devam etmektedir. 

Üretim Maliyetlerinde Gelişim
Çimento üretiminde tesisine göre farklılıklar görülmekle birlik-
te toplam maliyetlerin yaklaşık %60’ı petrol ve kömür türevi 
olan petrokok ile elektrik maliyetlerinden oluşmaktadır. 2016 
yılının ikinci yarısından itibaren artan enerji ve elektrik fiyatları 
sektör genelinde üretim maliyetlerinde artışa neden olmuştur. 
Ayrıca enerji fiyatlarının ABD dolarına endeksli olması ve son 
yıllarda Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesi 
çimento şirketlerinin 2017 yılsonu karlılıklarının önceki yıllara 
göre önemli ölçüde gerilemesine yol açmıştır. 

Son dönemde artan enerji fiyatlarından dolayı henüz yenile-
nebilir enerji teknolojilerine yönelik yatırım gerçekleştirmemiş 

olan çimento firmalarının bu alanda yatırımlarını yoğunlaştır-
dıkları görülmektedir. Türkiye çimento sektöründe atık ısıdan 
elektrik üretimi (WHR) gelişmiş ülkelere kıyasla yaygın şekilde 
kullanılmakta olup, Avrupa ülkelerinde %60 seviyesindeki atık 
ikame oranı Türkiye’de %4-5 seviyelerindedir. 

2018 yılının çimento şirketleri açısından özellikle talep koşul-
larını gözlemleyerek maliyetlerinde yaşanacak artışları satış 
fiyatlarına yansıtmak için fırsat kollayacakları ve enerji verimli-
liği yatırımlarına yönelerek maliyet düşürücü aksiyonlar alarak 
karlılıklarını korumaya çalışacakları bir yıl olması beklenmekte-
dir. Marmara Bölgesi özelindeki çimento üreticileri içinse Kanal 
İstanbul Projesi’nin gidişatı oldukça önemlidir. 

Çimento Sektör Görünümü
Mevcut durumda Türkiye çimento sektörünün klinker üre-
tim kapasitesi 85 milyon ton seviyesinde olup, özellikle 
bankacılık ve finans sektöründeki analistler tarafından söz 
konusu üretim potansiyelinin ülke ihtiyacının çok üzerinde 
olduğu düşünülmektedir. Devam etmekte olan kapasite ar-
tış yatırımlarının yanı sıra yeni tesis yatırımları da göz önüne 
alındığında sektördeki arz fazlasının önümüzdeki dönemde 
artması ve söz konusu durumun satış fiyatları üzerinde baskı 
yaratması beklenmektedir. Yurtiçi pazarda oluşan arz fazlası 
sonucu üreticiler ihraç pazarlarına yönlenmek istese de ar-
tan petrol fiyatları nedeniyle navlunun yükselmesi çimento 
ihracatının önünde bir bariyer olabilecektir. Kentsel dönü-
şüm projelerinin ve alt yapı yatırımlarının tüm ülke gene-
linde etkin şekilde sürdürülmesi, komşu ülkelerde istikrarın 
sağlanması sektörün sürdürülebilirliği açısından önem arz 
etmektedir.

Çimento tüketimi ülkedeki inşaat ve alt yapı yatırımları ge-
lişiminden doğrudan etkilenmektedir. Yukarıda bahsedilen 
konut ve alt yapı yatırımlarına ilişkin beklentiler önümüzdeki 
dönemde çimento tüketimindeki gelişimi de etkileyecektir. 
İç pazarda konut talebinin sürekliliği ve çimento tüketiminin 
yoğun olduğu mega projeler olarak adlandırılan büyük alt-üst 
yapı projelerinin devam etmesi çimento sektörünü ilgilendi-
ren başlıca konulardır.

Beyaz ve düşük alkali gibi daha nitelikli çimento yatırımlarının 
artmasıyla Türkiye'nin ABD gibi gelişmiş ülke pazarlarındaki 
payının artacağı düşünülmektedir. Gelişmiş ülke pazarlarının 
Ortadoğu'ya alternatif bir ihracat pazarı oluşturması beklene-
bilecektir. 

Kaynaklar

1. Cam, Çimento ve Seramik Sektör Analizi, İş Bankası, Mart 2018

2. Dünya Gazetesi Emtia Fiyatları

3. İnşaat, Çimento, Seramik Sektör Analizi, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, 

Mayıs 2018

4. TÇMB (Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği)

5. TUİK (Türkiye İstatistik Kurumu)

6. World Cement Association (Dünya Çimento Birliği)
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DOSYA KONUSU: AGREGA - ÇIMENTO 

Türkiye’de Maden Aramacılığının 
Tarihçesi ve Maden Jeologları 
Derneği

Maden aramacılığı konusunda uzman kişilerin 
oluşturduğu MJD’nin Başkanı olarak ülkemizde 
maden aramacılığının tarihçesi ve gelişimi hak-
kında bilgi verebilir misiniz?
Ben ülkemizin madencilik tarihini çok genel hatları ile Cumhu-
riyet öncesi, 1935-1985 arası, 1985-2000 arası ve 2000-günü-
müz olmak üzere 4 döneme ayırıyorum.

Cumhuriyet öncesi çok geniş bir zaman dilimi. Bu dönemle 
ilgili çok birikim sahibi olmadığımı belirtmekle birlikte, antik 
çağlardan Osmanlı İmparatorluğunun son dönemlerine kadar 
bu topraklarda madencilik hep var olmuş. Hatta bunların kalın-
tıları bugün maden aramacılığımızda halen bir veri olarak kul-
lanılmaktadır. Osmanlı döneminde madencilik genelde gayri 
müslimler tarafından gerçekleştirilmiş.

Cumhuriyet, ülkemizin savaş yorgunu ve ekonomik kaynakla-
rının çok sınırlı olduğu bir dönemde kuruldu. M. Kemal Atatürk 
yeni cumhuriyetin kalkınmasında en önemli kaynağın maden-
lerimiz olacağını öngörmüştür. Başka bir deyişle madenlerimi-
zin aranıp-bulunup ülke ekonomisine katılmasını hedeflemiş-
tir. Ancak bunun hayata geçirilebilmesi için “insan kaynağına” 
ve “kurumsal bir yapıya” ihtiyaç olduğunu görmüş ve öncelikle 
insan kaynağının oluşması için gençleri jeoloji alanında yetiş-
meleri amacıyla yurtdışına göndermiş, yurtdışından da bilim 
insanlarını ülkemize getirtmiştir. İşte bu ilk jenerasyon jeolog-
larımız mesleğimizin “kurucu babaları” olarak yetişmişlerdir. 
Kurumsal yapı altında maden aramacılığının “modern jeoloji 
bilimine” uygun şekilde yapılabilmesi için 1935’te MTA’nın 
kurulması talimatını vermiştir. Ben bu yüzden,1935 yılını ül-
kemizde jeoloji biliminin ve maden aramacılığının modern 
anlamda başlatıldığı yıl olarak görüyorum ve ülkemizdeki 
modern madenciliğin miladı olduğunu söylüyorum. MTA ile 
birlikte üniversitelerimizde de jeoloji bölümleri açılmış, bir 
yandan insan kaynağımız artmış bir yandan da bilimsel faali-
yetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür.

MTA ile ilgili vurgulamak istediğim önemli bir husus şudur: 
Her ne kadar maden aramacılığı için kurulmuş olsa da, ma-

den aramacılığının temel jeoloji biliminden bağımsız gerçek-
leştirilemeyeceğinden dolayı, MTA aynı zamanda bir “jeolojik 
araştırma merkezi” gibi çalışmıştır. Yani kuruluşundan itibaren 
MTA’nın iki önemli fonksiyonu olmuştur; ülkemizin temel je-
olojik veri tabanını oluşturmak ve tabii kaynaklarımızı ara-
yıp-bulmak. İlk fonksiyonu itibarıyla ülkemizin yer bilimleri 
alanındaki yegane kurumudur. Tüm gelişmiş ülkeler de olduğu 
gibi ülkemizin vazgeçilmez temel kurumlarından biridir. 

Ülkemiz madencilik tarihinde 1985 yılı ise ikinci mihenk taşı 
olarak görülmelidir. Çünkü bu tarihe kadar ülkemizde gerçek 
anlamda bir madencilik sektöründen bahsetmek mümkün 
değildir. İstisna sayılabilecek ölçüde, özel sektörün faaliyetleri 
olsa bile 1985 yılına kadar madencilik ağırlıklı olarak devlet ku-
rumlarımızca icra edilmiştir. 80’li yılların başından itibaren tüm 
dünyada devletler madenciliği özel sektöre bırakma eğilimi 
göstermiş, bunun yansıması olarak da ülkemizde 3213 sayılı 
Maden Kanunu yürürlüğe girmiş ve madenciliğin devlet eliyle 
değil özel sektör tarafından icra edilmesi benimsenmiştir. Bu 
dönemden sonra devlet bazı alanlarda madencilik faaliyetini 
sürdürmeye devam etmiş olsa da bu sefer istisnai durum, dev-
let işletmeleri için söz konusu olmaya başlamıştır.

1985 ile sadece maden işletmeciliği özel sektöre açılmamış, 
aynı zamanda maden aramacılığıda özel sektöre açılmıştır.Bu 
durum ülkemiz için çok yeni bir anlayışın gelişmesini sağla-
mıştır. O da sadece madencilikte işletmeciliğin ekonomik-kâr 
getiren bir faaliyet olmadığını, aynı zaman da aramacılığın da 
ekonomik bir faaliyet olarak icra edilebileceğinin anlaşılması-
dır. Bunun nasıl mümkün olduğuna burada detayları ile gir-
miyeceğim ama sadece 3213 sayılı kanunun “ruhsat hukuku” 
üzerine tesis edilen bir kanun olduğunu belirtip, ruhsat hak-
larının aramacılığı ekonomik faaliyete dönüştürdüğünü be-
lirtmekle yetineceğim. Geçmiş yıllarda bir önceki başkanımız 
Sayın Ahmet Tukaç’ın bu konuyla ilgili çok güzel bir yazısı da 
derginizde yayınlanmıştı.

Ülkemiz için ekonomik maden aramacılığı çok yeni olduğun-
dan ilk yıllarda bilinmiyordu. Bu yüzden yerli sermayeli şirket-

Madencilik sektöründe faaliyet gösteren jeoloji mühendislerini 
bir çatı altında toplayan Maden Jeologları Derneği (MJD) bu yılın başında 

bayrağı devralan yeni yönetimi ile faaliyetlerine güçlü bir şekilde devam ediyor. 
Özellikle uluslararası arenada ülkemizi temsil eden ve profesyonel mesleki 

gelişim konusuna çok önem veren MJD’nin yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Şentürk ile bir söyleşi gerçekleştirdik. 
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lerimiz bu alanda faaliyet gösterme-
mişlerdi. Ülkemizin içinde bulunduğu 
Tetis kuşağının sunduğu potansiyeli 
cazip bulan çok uluslu şirketler, ülke-
mizde yabancı sermayeli Türk maden 
arama şirketlerini kurmaya başladılar. 
Bu şirketler de deneyimli jeologlarını 
görevlendirdiler ve genç jeologlarımızı 
istihdam etmeye başladılar. Ülkemiz-
de bu şekilde faaliyet gösteren çok 
sayıdaki şirketlerden aklıma gelenler 
Cominco, Tüprag, Eurogold, Rio Tinto, 
Anglo American, Inco gibi şirketlerdir. 
Bunların dışında da pek çok şirket fa-
aliyet göstermiştir. Bu şirketlerin o yıl-
larda geliştirdiği pek çok proje günü-
müzde maden olarak işletilmektedir. 
Ama benim için en önemli olan yönü, 
bu şirketlerde istihdam edilen genç je-
ologların günümüzde maden sektörü-
müze öncülük eden deneyimli jeologlar olarak ülke maden-
ciliğine değer üretmeye devam etmeleridir. Hemen aklıma 
gelenlerden bazıları Mehmet Yılmaz, Firuz Alizade, Tayfun 
Cerrah, Mehmet Deveci, Yaşar Dağlıoğlu, Mesut Soylu, Cen-
giz Demirci, Uğur Kızıltepe, Bahri Yıldız’dır. Burada sayama-
yacağım daha pek çok meslektaşım mevcuttur. Hepsini dile 
getiremediğim için lütfen beni affatesinler. Bu şekilde kesinti-
siz bir insan kaynağı da oluşmaya başlamış, 30 yıllık tecrübeli 
meslektaşlarımızdan, mesleğe yeni başlayanlara kadar her 
seviyeden tecrübeye sahip “maden jeoloğu insan kaynağı” 
ülkemizde oluşmuştur. Ben bu ilk jenerasyonun hemen ar-
dından, 90’lı yılların başında mesleğe girenlerden biriyim.

2000 yılını da önemli bir kırılma noktası olarak görüyorum. 
Çünkü 1985’ten 2000 yılına kadar yapılan arama faaliyetleri 
sonunda herhangi bir maden işletmeye açılamamıştı. Pek çok 
proje geliştirilmesine rağmen izinlerle ilgili mevzuat, yeni ma-
den rejiminin tam anlamıyla tüm kesimlerce sindirilememiş 
olması ve tabiki 90’lı yılların ikinci yarısında yaşanan global 
krizden dolayı işletmeye açılamadı. 2000’li yıllarla birlikte bu 
sorunlar aşıldı ve işletmeler açılmaya başlandı. 2000 yılının asıl 
önemli yönü, yerli sermayenin madenciliğe ilgi göstermesi ve 
sektörde yabancı sermayeli şirketlerle aynı anlayışta faaliyet 
göstermeye başlamalarıdır. Bunda 15 yılda yetişen insan kay-
nağı temel faktör olmuştur.

Bugün sektörde ciddi bir daralma yaşanıyor olsa bile 2000-
2018 arasında, sektörümüzde her kategoriden şirketin bir 
arada faaliyet gösterdiğini söylemek mümkündür. Bu durum 
sağlıklı bir sektör için çok önemlidir. Çünkü sektörde faaliyet 
gösteren şirketler birbirleriyle rekabet içinde olsa da, ki böyle 
olmalıdır, aynı zaman da birbirlerinden de beslenmektedirler. 
Bu sayede her türden proje sürdürülebilir olmakta ve işletme-
ye geçirilebilmektedir. Tıpkı gelimiş madencilik ülkelerinde 
olduğu gibi...

Ben 2018 yılının da ülkemiz madenciliği için bir mihenk taşı 
olduğuna inanıyorum. Bunu UMREK ve YERMAM’ın ülkemiz-
de 2018 yılında faaliyete geçmiş olmalarına dayandırıyorum. 
Bunların kurulmuş olmaları, ülkemizde madenciliğimizin 
belli bir olgunluğa gelmiş olmasının bir göstergesidir. Bun-
lar sayesinde ülkemizde artık madenciliğin “sektörel en iyi 
uygulamalar” esas alınarak sürdürülmesinin önü açılacaktır. 
Başka bir deyişle ülke madenciliğine ileri standartlar gelecek-
tir. Başka önemli bir yönü de maden projelerinin yurt içindeki 
finans kaynaklarından daha fazla faydalanmasına ve borsa 
sayesinde madenlerimizin tabana yayılmasına imkân sağla-
yacak olmasıdır.

Üniversiteler ve kamu maden aramacılığının 
neresindeler?
Müsade ederseniz sorunuzun kapsamını biraz daha geniş-
letmek isterim. Maden aramacılığı üç şekilde icra edilen bir 
meslektir; bilimsel amaçlı, kamusal amaçlı ve kâr amaçlı. 
Bunlar birbirlerinden beslenerek icra edilmekle birlikte, çok 
farklı hassasiyetlere sahiptir. Üniversitelerimizde yapılan 
çalışmalar tamamen bilimsel amaçlıdır ve bilime katkı sağ-
lamaktan başka bir kaygısı yoktur. Tamamen bilimsel metot-
larla yürütülür. Onlar için hiçbir şekilde işletilemeyecek bir 
mineralizasyon kimi zaman işletilen cevherlere göre daha 
çok önem arz edebilir. Kamusal faaliyet ise gerek bilimsel 
çalışmalara gerekse kâr amaçlı özel sektör aramacılığına te-
mel oluşturacak (bir anlamda maden aramacılığının altyapısı 
diyebiliriz) ulusal veri tabanını oluşturmaktır. Madencilikte 
ileri gitmiş ülkelerde de uygulama budur. Ülkemizde MTA 
bu işlevi yerine getirmektedir. Yine bu ülkelerde bilimsel ve 
kamusal amaçlı faaliyetler ruhsat hukukuna tabi tutulmaz-
lar. Kâr amaçlı aramacılık ise özel sektör tarafından yapılır 
ve ruhsat hukukunun güvencesinde gerçekleştirilir. Özel 
sektördeki maden jeoloğunun temel işlevi yatırımcıları ikna 
edecekleri projeler geliştirmektir. 
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Bu üç alanın sınırları iyi tespit edilerek, hepsinin bir arada faa-
liyet göstermeleri esastır. Çünkü bunlar birbirinden beslenirler 
ve topyekün sektörel başarı bu sayede gerçekleştirilebilir. Asla 
birbirlerine alternatif veya rekabet eder hale getirilmemelidir-
ler. Eğer bu sağlanamazsa, hepsinin varlığını güçlü bir şekilde 
sürdürmesi yerine, birbirlerini paralize ederek, zayıflatmaları 
riski söz konusu olur.

Aramacılığın tarihçesine dönersek...
Özetle şunu söyleyebilirim. Aslına bakıldığında, ülkemizin ma-
den aramacılık tarihi bir başarı öyküsüdür. 1935’te sıfırdan bir 
meslek dalı oluşturuluyor, 1985’te dünyada uygulanan en ileri 
sistem ülkemize getiriliyor, 2000’den itibaren yerli sermaye-
miz devreye giriyor ve nihayet bütün bu gelişim 2018’de UM-
REK-YERMAM oluşumları ile ülkemizde madencilik olgun bir 
sektör olarak tescil ediliyor.

Başka bir bakış açısıyla “İlim Çin’de bile olsa gidip öğrenecek-
sin” öğretisinin gereğinin en güzel örneği bizim mesleğimizin 
gelişiminde yaşanmıştır. 1935’te mesleğin kurucu babaları 
yurtdışında eğitilmiş, 1985’te ekonomik maden aramacılığı ya-
bancı sermayeli şirketler tarafından ülkemize taşınmış, 2000’li 
yıllarda uluslararası entegrasyon yerli sermaye tarafından ger-
çekleştirilmiş, 2018’de ise uluslararası kabul gören en iyi sektö-
rel pratikler de UMREK-YERMAM tarafından ülkemize kurumsal 
olarak taşınmaya başlanmıştır. Ve nihayet, bu süreç dünya öl-
çeğinde her alanda (üniversite, kamu, özel sektör) nitelikli bir 
insan kaynağının oluşması ile sonuçlanmıştır. 

Bu tarihi süreçle ilgili önemle vurgulamak istediğim bir baş-
ka konu ise ülkemizde madenciliğin multi-disipliner bir alan 
olduğu, disiplinler arası çatışmadan ziyade, uzmanlık alanla-
rına dönük saygıya dayalı işbirliği kültürünün gelişmesidir. 
Farklı meslek alanlarının ötesinde, uzmanlaşma eğilimi aynı 
meslek dalında da gelişmiştir. Maden jeolojisinde üç ana alt 
uzmanlık alanı söz konusudur; arama jeologluğu, kaynak tah-
mini uzmanlığı ve üretim jeologluğu. Uzatmak istemiyorum 
ama bunlarında alt uzmanlık alanlarının olduğunu belirtmek 
isterim. 

Başka bir gelişme ise projelerde danışmanlık ve teknik hizmet 
alımlarının da artış göstermesidir.

Maden Jeologları Derneği (MJD)’nin ortaya çıkı-
şı ve gelişimi hakkında bilgi verir misiniz?
Maden Jeologları Derneği (MJD), madencilik sektöründe 
faaliyet gösteren jeologları bir çatı altında toplayan bir der-
nek. Elbette ana disiplinimiz olan ekonomik jeoloji alanında 
uzmanlaşan jeologların bir araya geldiği bir derneğiz. Eko-
nomik jeologlar yer kabuğunda ticari olarak değer arz eden 
zenginliklerin bulunup ortaya çıkarılmasında görev alırlar. 
Bunlar; enerji hammaddeleri, endüstriyel hammaddeler, yapı 
malzemeleri, kıymetli ve baz metaller ve tüm diğer ticari de-
ğer taşıyan jeolojik materyallerdir. Bunu konu edinen bilim 
dalına “ekonomik jeoloji” ve bu işi uygulayanlara da “maden 

jeoloğu” denilmektedir. Burada dünyada “maden jeoloğu” 
yerine “ekonomik jeolog” ifadesinin kullanıldığını belirtmek 
isterim.

11.11.2011 tarihinde yukarıda uzunca bahsettiğimiz tarihsel 
süreçlerin bir sonucu olarak oluşan insan kaynağını kurumsal 
bir yapı altında toplayabilmek için MJD kurulmuştur. Kısa süre-
de yaklaşık 400 üyeye ulaşması da, MJD’nin karşılığının sektör-
de fazlasıyla oluştuğunun bir ıspatıdır.

Jeoloji Mühendisleri Odasına alternatif bir olu-
şum içerisinde misiniz? 
Biz Jeoloji Mühendisleri Odası’na (JMO) alternatif olarak 
kurulmadık. JMO bizim mesleğimizin ana çatısıdır. Son de-
rece saygın, son derece değer verdiğimiz bir kuruluştur. Bir 
meslek örgütü olarak JMO’nun çok kapsamlı bir yapısı mev-
cut. Maden jeologlarının ülkemizde gerek nitelik ve gerekse 
nicelik açısında ulaştığı seviye ayrı bir örgütlenmeyi zaruri 
kılmıştır. Dünyada da benzer örgütlenmeler söz konusudur. 
Dolayısıyla uluslararası entegrasyon açısından, üyelerimi-
zin mesleki gelişimleri ile sektöre ilişkin meslektaşlarımızın 
beklentilerinin en iyi şekilde ifade edilmesi için ayrı bir ör-
gütlenmeye ihtiyaç olduğu kanaatine vardık. Biz bir boşluğu 
dolduruyoruz. JMO’nun kapsadığı alandan bir parçayı bölüp 
almıyoruz. 

MJD’nin kuruluşundan bugüne üzerinde dur-
duğu önemli kavramlar, prensipleri, amaçları 
hakkında bilgi verir misiniz?
Vizyon olarak kendimize, madenciliğin ülkemizde, gelişmiş 
madencilik ülkelerinde hangi standartlarda yapılıyorsa, aynı 
şekilde yapılmasıdır. Misyonumuz ise ülkemizde uluslara-
rası standartlarda madencilik yapılabilmesi için mevzuatta 
gerekli değişikliklerin yapılması için katkı vermek, sektörde 
en iyi sektörel paratiklerin uygulanmasını sağlamaktır. Yak-
laşımımız; temel hedeflerimizden ödün vermeden, sabırla, 
tüm sektörel paydaşlarla empati kurarak, saygılı bir iletişim 
kurmaktır. Eleştirel bir usluptan ziyade, pozitif ve yapıcı bir 
tutum sergilemeyi, üretken olmayı prensip edinmiş durum-
dayız. Bunların olumlu ve somut sonuçlarını da aldığımızı 
belirtmek isterim.

2011’de kurulduk ama kuruluş sürecimizden yani 2010’dan 
itibaren çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklere katkıda bulun-
duk. En önemli meselelerimizden bir tanesi mevzuattaki temel 
kavramlar üzerinde yürüttüğümüz mücadelemizdi. Örneğin 
madencilik potansiyel, kaynak ve rezerv temel kavramları üze-
rinde yürür. Bunların uluslararası anlamda anlaşıldığı gibi bi-
zim mevzuatımıza girmesi için çaba sağladık ve başardık. Mev-
zuatlara katkı verirken bu ana çerçeveden kopmadık. 

Bir diğer varlık amacımız sektörümüzdeki insan kaynağının 
oluşmasına katkı sağlamak. Bunun için de sürekli mesleki geli-
şim kavramı üzerinde duruyoruz. Yani üyelerimize uygun eği-
timler organize ediyoruz. 
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Uluslararası entegrasyonu sağlayabilmek bir başkqa amacımız. 
Bunun için de Society of Economic Geologists (SEG) ile sıkı bir 
iletişim halindeyiz ve European Federation of Geologists (EF-
G)’nin üyesiyiz. 

Bizim başından beri vurguladığımız bir konu daha mevcut. 
Maden aramacılığı kamu yarına yapılan bir faaliyettir. Bunun 
tüm sektör bileşenleri tarafından kabul edilmesi için çaba sarf 
ediyoruz. Bunun Maden Kanunu’nda aynen ifade edilmesini 
savunuyoruz. Bunun ne faydası var diyebilirsiniz? Arama fa-
aliyetlerine yaklaşımın ve izinler konusunda yaşanan sorun-
ların giderilmesinde somut karşılığının olacağına inanıyoruz. 
Şu anda aramacılığın önündeki izinler çok ağır. Bunlar kabul 
edilebilecek şeyler değil. Maden aramacılığı bir ülkenin yer 
altı kaynaklarının ortaya çıkartılması çalışmasıdır. Bu faaliyet 
yürütülürken aynı zamanda çok değerli olan jeolojik bilgi de 
üretiliyor. Madenlerin devlete ait olduğundan yola çıkarsak, 
arama faaliyetlerinin tıpkı doğalgaz boru hatları, yol inşaatları, 
elektrik dağıtım şebekeleri gibi devletin altyapı projeleri olarak 
değerlendirilmesi düşüncesindeyiz. 

Temel prensiplerimiz arasında çevre ve iş güvenliği-sağlığı ile 
ilgili duyarlılığımızın bilinmesini isteriz. Maalesef, Türkiye’de 
hala çok kötü madencilik örnekleri yaşanmaya devam etmek-
tedir. Enerji bakanımızın çevre ve iş güvenliği/sağlığı sıfır to-
lerans ilkesine tam destek veriyoruz. Bu iki alanda 80’li yılların 
başından itibaren oluşan hassasiyet, madencilikte ileri gitmiş 
ülkelerde ilk öncelik olarak ele alınmıştır. Rezerv tanımı eski-
den mevzuata uygun ve teknik olarak ekonomik işletilebilir 
cevher olarak yapılırdı. 80’li yıllardan itibaren bu tanıma çevre 
ve iş sağlığı/güvenliği önlemleri alınması da eklenmiştir. Yani, 
çevre ve iş sağlığı/güvenliği hala ülkemizde kimilerinin algıla-
dığı gibi bir lüks olmaktan çıkarılmış, zorunluluk haline getiril-
miştir. Eğer bu duyarlılığı işletmenizde yerine getiremiyorsa-
nız, işletmeniz maden olma hususiyetini kaybetmiş demektir. 
Biz arama jeologları, arama projelerimizi geliştirirken ve ileri 
aşamalarda kaynak tahmini yaparken bunları hep dikkate alırız 
ve raporlarımızda yer veririz. 

Bir başka önemsediğimiz konu da halkla/kamuyla ilişkilerdir. 
Maden projelerinde halkla ilk temasın, arama jeologları tara-
fından sağlandığının bilincinde hareket etmekteyiz.

Özetle kurulduğumuz günden itibaren anlattığımız tüm bu 
kavramlar üzerinde önemli işler üstlendik ve bunların gelişme-
sini sağladık.

Son dönemde ülkemizde önemli bir gelişme 
olarak UMREK ve YERMAM kuruldu. Bunlar hak-
kında görüşlerinizi alabilir miyiz?
Yukarıda tarihsel gelişmeden bahsederken buna değinmiş ve 
bu kurumların oluşturulmuş olmalarının ülkemiz madenciliği 
için bir mihenk taşı oluşturduklarını belirtmiştim. MJD olarak 
sürecin tüm aşamalarında destek ve katkıda bulunduğumu-
zun bilinmesini isterim. Bir kez daha, bu kurumlarımız sayesin-

de, dünyada madencilik sektöründe kabul edilmiş en iyi pratik 
uygulama ve standartların ülkemizde de benimseneceğine 
inanıyoruz. Ayrıca maden projelerinin finansmanında ve halka 
açılmasında da önemli rolleri olacaktır.

Bizim için en sevindirici ve umut verici olan husus, bu kurumla-
rımızın oluşturulmasında Enerji Bakanlığımız ve bağlı kuruluş-
larının iradesinin olmasıdır. Sürecin bu aşamalara gelmesinde 
bu iradenin payını teslim etmek gerekir. 

CRIRSCO’nun UMREK kodunu kabul etmiş olması ile resmen 
kuruluş tamamlanmış oldu. Bu herşeyin tamamlandığı anla-
mına gelmemektedir. Her ne kadar en sancılı süreç tamam-
lanmış olsada, bu kurumlarımızın gelişimlerinin sağlanması, 
başka bir deyişle yaşatılabilmeleri için inançlı, sabırlı ve dira-
yetli olunmalıdır. Yani aceleci davranılmamalı, ilk aşamada 
büyük beklentilere girilmemeli, zamana ihtiyaç olduğu unu-
tulmamalıdır.

Bu kurumlar maden profesyonelleri için kuruldu. Doğal ola-
rak, biz MJD olarak bu iki kurumu kendi kurumlarımız olarak 
benimsedik ve doğrudan katkı vermekteyiz. Gerek UMREK’te, 
gerekse YERMAM’da arkadaşlarımız önemli sorumluluklar üst-
lenmiş durumdadır. Bu kurumlar sayesinde madencilikte yer 
alan tüm meslek grupları bir araya gelecekler ve UMREK ko-
duyla benimsenen protokol ve standartlara göre mesleklerini 
icra etmeye devam edeceklerdir.

Elbette yapılacak çok iş var. Şimdilik bu iki kurumumuzla ilgili 
bu kadar bir açıklama yapalım, ilerleyen dönemlerde bu konu 
gündeme geldikçe görüşlerimizi sizlerle paylaşmaya devam 
ederiz.

MJD’nin EFG üzerinden Euro Geologist unvanı 
vermesi konusu var. İşin bir de UMREK tarafı 
var. Bu bir rekabet midir?
Bu zaman zaman dile getiriliyor. EFG’de süreç çok eskiye da-
yanmaktadır. Aslına bakıldığında, UMREK-YERMAM sayesinde 
bugün ülkemize getirilen sistemin, o yıllarda ki eksikliğine çare 
olarak biz EFG üzerinde Euro Geologist ünvanından üyelerimi-
zi faydalandırmak istedik. Ama dikkat edilmesi gereken husus, 
bu ünvanın sadece jeologlar için geçerli olduğudur. Yani bu 
UMREK-YERMAM’ın tam karşılığı değildir. Başka ayrışan yönü 
ise, bu ünvanın yalnızca maden jeologlarına değil tüm branş-
larda faaliyet gösteren jeologlara veriliyor olmasıdır.

Biz YERMAM ile bir protokol yaptık ve üyelerimizi bu kurumu-
muza üye olmaya teşvik edeceğimizi açıkca ortaya koyduk. 
Bunun gereğini de yerine getirmeye başladık. Biz bunları bir-
birine alternatif olarak görmüyoruz, her ikisinin de meslektaş-
larımız için bir imkân olduğunu düşünüyoruz ve tercihi üyele-
rimize bırakıyoruz. Ancak şahsen ülkemizde faaliyet gösteren 
arkadaşlarımıza öncelikle YERMAM üyesi olmalarını tavsiye 
ederim. Ayrıca her iki ünvanı da alma imkanı mevcuttur. Buna 
yurtdışında sıklıkla rastlanmaktadır. 

114



Pınargözü madeninden yüksek tenörlü dogrudan 
satilabilir çinkoyu, Türk ortağı Akmetal Madencilik 
San ve Tic AŞ’ile birlikte üretmektedir.
Pasinex, Türkiye’nin orta-güneydoğu Torosların, 
Adana kesiminde Pınargözü ve Akkaya adlarında 
iki adet çinko ruhsati projesine de sahiptir.

Pasinex ResouPasinex Resources Limited, dogrudan satilabilir çinko 
cehveri üreten çok az sayıda ki şirketlerden bir tanesidir.

Toronto Menkul Kıymetler Borsası CSE: PSE; ve 
Frankfurt FSE: PNX borsalarına kayıtlıdır; Pasinex, çinko 
üretimi ve aramalarına odaklanmış bir madencilik ve 
arama  şirketidir. 2017 yılında 1 milyon ABD doları olan 
arama bütçemizin, 2018’de %300’ünü aşarak, 3.4 
milyon ABD dolarlarık bir arama ve etud bütçesi ile milyon ABD dolarlarık bir arama ve etud bütçesi ile 
Türkiye’deki yatırımlarımızı sürekli olarak genişletiyoruz.

Pasinex, Türkiye'nin Adana Kozan bölgesinde bulunan 
ortak girişim Pinargozu madeninden, doğrudan satılabilir 
çinkoyu, oksitlerde% 32 ultra yüksek tenörlü çinko ve 
sülfürlerde ise% 48 oranında üretmektedir.. 

Pınarözü madeni, dördüncü bir desandre eklenerek 
üretimini arttirmis olup 2018 yılında beklenen 60.000 ton 
doğrudan satılabilir yuksek tenorlu cinko cevherin 
üretimini mümkün kılacaktır
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MJD Yönetimi ile ilgili de bilgi vermek gerekirse, nasıl bir yö-
netim tarzı var?

Dernekler yasasına göre kurulduk. Öncelikle yasanın amir hü-
kümlerini tüm boyutlarıyla yerine getirmekteyiz. Bununla bir-
likte madencilikteki vizyonumuz derneğimiz için de geçerlidir. 
Yani kendimize örnek olarak dünyadaki en iyi uygulamaları 
alıyoruz. Geniş katılımlı bir dernek olmaya çaba sarf ediyoruz. 
Bunu da istediğimiz ölçüde olmasa da kısmen başardığımızı 
söylemek isterim. 

Sürekliliği ve değişimi bir arada ölçülü bir şekilde gerçekleş-
tirmek temel prensibimizdir. Sadece 7 yıllık bir geçmişi olan 
dernek olmasına rağmen ben; Ali Vedat Oygür ve Ahmet Tu-
kaç’ın ardından, üçüncü Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu 
yılın başında seçildim. Kuruluşundan itibaren Yönetim Kurul-
larımızdaki değişim oranı da yüzde 30 civarındadır. Dolayısıy-
la birbiriyle çelişiyor gibi gözüksede, sürekliliği ve değişimi 
bir arada yürüttüğümüzü rahatlıkla ifade edebilirim. Bizde 
değişim, bayrağı arkadaşların birbirine devretmesi şeklinde 
gerçekleşmektedir. Gönüllülük esas olduğundan, çoğunlukla 
bu değişim arkadaşlarımızın affını istemesi ile gerçekleşmek-
tedir. Bir önceki başkan kavramı kurumsal olarak derneği-
mizde uygulanmaktadır. Yine bir önceki yönetimde yer alan 
arkadaşlarımız, yeni dönemde işlevsel roller üstlenmeye ve 
görevi devrettikleri arkadaşlarımıza yardımcı olmaya devam 
etmektedirler. Ayrıca değişim kurullar arasında da gerçekleş-
mektedir.

Tüzüğümüze göre asıl yönetim kurulumuz 9 kişiden oluşuyor. 
Ayrıca 9 kişilik yedek yönetim kurulumuz bulunmaktadır. Asıl 
ve yedek ayrımı yasal bir zorunluluk ve resmi kararlarımız bu 
şekilde alıyoruz. Ancak dernek yönetimimizde bu ayrım yapıl-
mamaktadır. 18 arkadaşımız dernek faaliyetlerimizde eşit şart-
larda görev almaktadır. Bizim gibi profesyonel çalışma zama-
nından vakit ayırarak dernek faaliyetlerini yürüten STK’larda, 
herkesin bir işin ucundan tutması hayati önem taşımaktadır. 
Bu açıdan tüm arkadaşlarıma minnettarım.

Ayrıca Denetim ve Etik Kurulumuz bulunmaktadır. Dernek faa-
liyetlerimiz (mesleki gelişim, dış ilişkiler, iletişim, sosyal ilişkiler, 
muhasebe vs.) Yönetim Kurulu üyelerimizden biri tarafından 
koordine edilmekte, sıklıkla çalışma grupları oluşturarak bu fa-
aliyetleri icra etmekteyiz.

Önemli bir komitemizde Euro Geologist işlemlerini yürüten 
NVC’dir.

Önümüzdeki günlerde MJD İstişare Konseyini oluşturup, de-
neyimli ve birikimli üyelerimizden mümkün olduğunca çok 
faydalanmak ve katılımı artırmayı planlıyoruz.

Başka bir kurulumuz da bilim kuruludur. Bu kurulda yer alan 
bilim insanlarımız tüm faaliyetlerimize özveriyle destek ver-
mektedirler.

İktisadi işletmemizi de kurduk ve faaliyete geçirdik. Bu saye-
de derneğimizin gelirlerini artırmayı ve üyelerimize daha fazla 
hizmet etmeyi amaçlıyoruz.

Şu anda asil ve fahri üyelik statülerimiz bulunmaktadır. Ayrıca 
öğrenci üyeliğimizde yasal bir zorunluluk olarak fahri üyelik 
altında mevcuttur.

İlerde kıdemli üye statüsünü de uygulamaya koyacağız. Bu yol-
la hem katılımı hemde derneğimizin ilerde yönetimini devre-
deceğimiz arkadaşların oluşmasını sağlayacağız.

Peki MJD üyeleri sadece maden aramacılardan 
mı oluşuyor?
Yukarda belirttim, asıl ve fahri üyelik statülerimiz bulunmak-
tadır. Asıl üye olunması için maden jeoloğu veya madencilik 
sektöründe faaliyet gösteren diğer alt disiplinlerden (jeotek-
nik, hidrjeoloji, jeokimya vs.) olunması gerekmektedir. Bunları 
sayısı 377dir.

Fahri üyelik statüsü ise diğer disiplinlerden (jeofizik, maden 
mühendisliği, metalürji, halkla ilişkiler, finans, hukuk vs.) ma-
dencilik sektöründe faaliyet gösterenler için oluşturulmuştur. 
Bu statüde 24 üyemiz mevcuttur. Bu sayıya öğrenci üyelerimiz 
dahil değildir.

Yeni mezunlara da önem veriyorsunuz. Öğren-
ciler konusundaki bakış açınız nelerdir?
Başlangıçta öğrenci üyemiz yoktu. SEG konferansının bize en 
önemli katkılarından biride bu olmuştur. Yasal olarak bu sta-
tüde üye alamadığımızdan, fahri üyeliğin bir alt grubu olarak 
öğrenci üyelerimiz bugün mevcuttur. Şimdilik 21 öğrenci 
üyemiz bulunmaktadır. Doğal olarak bu statüde bir devinim 
yaşanmaktadır, öğrenci üyelerimiz mezun oldukça asıl üye 
statüsüne geçmektedirler. Ama itiraf etmek durumundayım, 
öğrenci üyelerimizle ilgili arzu ettiğimiz seviyeye gelemedik. 
Malum herşeyi aynı anda yapmak mümkün olmuyor. Ancak bu 
üyelerimiz için hedeflerimiz var. Bunları zaman içinde gerçek-
leştirmeye çalışacağız.

Yurtdışı ilişkilerinizden biraz daha detay bahse-
der misiniz?
Çok önem verdiğimiz bir konu. Uluslararası ilişkilerimizi geliş-
tirmeyi vizyonumuzun bir gereği olarak görüyoruz. Bu konu-
da en büyük avantajımız üyelerimizin uluslararası ilişkilerinin 
bireysel anlamda üst seviyede olması. Bu durum işimizi çok 
kolaylaştırıyor.

Her iki yılda en az bir uluslararası faaliyet yapmayı hedefliyo-
ruz. 2016 yılında yapılan SEG konferansı ve bu yıl yaptığımız 
EFG Workshop ve Konsey Toplantıları ile bu hedefimizi tutur-
muş durumdayız.

Şu anda kurumsal olarak EFG üyesiyiz. Yukarda değindiğim 
için çok fazla detaya girmeyeceğim ama bu üyeliğimiz  
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hem derneğimizin kurumsal kimliği hem de sağladığı imkan-
larla bireysel olarak üyelerimiz için çok önem arz etmektedir. 
EFG üyeliğimizin ve uluslararası faaliyetlerimizin bir başka 
boyutu, kendimizi muhataplarımızla kıyaslayabilmemiz ve 
objektif olarak değerlendirmemizdir. Bu sayede bir yandan 
özgüvenimiz artmakta bir yandanda eksiklerimizi daha iyi 
görmemiz söz konusu olmaktadır.

Sonuç olarak çok kısa bir zaman zarfında derneğimiz uluslara-
rası anlamda tanınır hale gelmiştir. Bunu daha da geliştirmek 
istiyoruz.

MJD’nin eğitim faaliyetlerine de değinir misi-
niz?
Birinci önceliğimiz mesleki gelişime katkıdır. Burası bir meslek 
örgütü. Amacımız, meslektaşlarımızı donanımlı insanlar haline 
getirmek. Eğitim komisyonu başkanımıza göre bir kişinin eğiti-
miyle ilgili yüzde 10’luk pay formal eğitim, yani üniversite eği-
timi, yüzde 70 iş deneyimi, yüzde 20’si de mesleğe atıldıktan 
sonra almış olduğu eğitim. Dernek olarak biz yüzde 20’lik kıs-
mında, yani mesleki eğitim kısmında üyelerimize katkı verme-
yi hedefliyoruz. Yukarda Euro Geologist unvanından ve UM-
REK-YERMAM’dan alınacak unvandan bahsettik. Bu ünvanlar 
alındıktan sonra, ünvanınızı koruyabilmeniz için somut olarak 
“Sürekli Profesyonel Gelişim” adına yapılması gereken şeyler 
var. Bunların içerisinde önemli bir unsur “mesleki eğitimler”-
dir. İşte biz eğitim faaliyetlerimizi bu konsept çerçevesinde 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şimdiye kadar 40’ın üstünde eği-
tim faaliyeti gerçekleştirdik. Bunları devam ettirmek istiyoruz. 
Ancak bu faaliyetlerimizi, bundan sonra, hedefe uygun olacak 
şekilde bir master plan çerçevesinde gerçekleştirmeye karar 
verdik. Konu başlıklarımızı tespit ettik. Eğitimlerle ilgili belli bir 
standartlarımız olacak; eğitimci ve içerik açısından. Önümüz-
deki yıldan itibaren bunlar gerçekleştirilmeye başlanacaktır. 

Maden ruhsat güvencesi konusuna önem veri-
yorsunuz. Çünkü maden ruhsatı varsa arama-
cılık yapılabiliyor. Bu konuda neler söylemek 
istersiniz?
Her şeyden önce maden aramacılığı dediğimiz şey ekonomik 
bir faaliyettir. Bu ekonomik faaliyetin olabilmesi için ruhsat 
olmalı, verilecek ruhsatın da hukuki bir güvencesi olmalıdır. 
Ruhsat ekonomik bir değer olduğundan, ruhsata kazandırılan 
değer üzerinden ekonomik maden aramacılığı mümkün ola-
bilmektedir. Ruhsat alındıktan sonra, ruhsatta yapılan arama 
faaliyetleri ile maden olasılığı ortaya konuldukça, ruhsat değer 
kazanmaktadır. Ekonomik maden aramacılığı, bu değer artışı 
ile gerçekleştirilmektedir. Demek ki, ekonomik maden arama-
cılığı öncelikle ruhsat arzına, ruhsatın güvence altında olması-
na, ruhsat üzerinde her türlü ticari anlaşmanın yapılabilmesine 
bağlıdır. Mesleğimizin tarihsel gelişiminde 1985’te çıkarılan 
3213 sayılı Kanunun önemini, bundan dolayı dile getirmiştim. 

Yine mesleğimizin üç önemli bileşeninde (bilimsel, kamusal ve 
özel sektör) bahsetmiştim. Kâr amaçlı özel sektör tarafından 

yapılan aramacılığın tamamıyla ruhsat hukukunun varlığına 
bağlı olduğunu belirtmiştim. Çok açık bir şekilde ruhsat huku-
ku ekonomik maden aramacılığı yapan meslektaşlarımız için 
“olmak ya da olmamak” meselesidir. Ruhsat hukuku bir ülkede 
yoksa, o ülkede ekonomik maden aramacılığından dolayısıyla 
maden arama jeologluğundan bahsetmeniz mümkün değildir. 
Ülkemizde bu vardır. Ancak 1985’ten bu yana yapılan değişik-
likler ve uygulamalarla günümüzde maden aramacılığında çok 
ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu da aramacılıkta daralmaya ve 
çok sayıda nitelikli arkadaşımızın işsiz kalmasına yol açmıştır. 
Maden Kanunumuzda ve uygulamada çok ciddi değişikliklerin 
yapılması gerekmektedir. Bu konu çok detaylı bir konu. Şimdi-
lik bu kadarla sınırlı tutalım. Ama bir kez daha vurgulamak is-
terim, ruhsat devirlerinin kolaylaştırlması, ruhsat güvencesinin 
geliştirilmesi, ruhsat arzının artırılması ile madenciliğin kamu 
yararına faaliyet kapsamına alınarak izin prosedürlerinin iyi-
leştirilmesi acilen gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde aramacı-
lığımız insan kaynağını kaybetmey başlayacak, ülkemizde ara-
macılık bitme noktasına gelecek ve sonuç olarak madenciliğin 
geleceğinden bahsedilemez olacaktır. 

Son olarak eklemek istediklerinizi alabilir mi-
yiz?
Son sorunuzda biraz bardağın boş tarafını gösterdim. Kötümser 
bir algıya yol açmak istemem. Ben bardağın dolu tarafının boş 
tarafına oranla daha yüksek olduğu düşüncesindeyim. Söyleşi-
mizin genelinden sanırım bu anlaşılıyordur. Ama ciddi sıkıntı-
larımızın olduğu da bir gerçek. Madenciliğimizin tüm paydaş-
larıyla çok olgunlaştığı düşüncesindeyim. Madenciliğin temel 
prensipleri gözetilerek yapılacak düzenlemelerle, günümüzde 
yaşanan sıkıntılardan çok kısa bir zaman zarfında kolayca kurtu-
labiliriz. Beni endişelendiren en önemli husus, uzun yıllar büyük 
emeklerle oluşmuş insan kaynağımızı kaybetme riskidir. Bunu 
kaybedersek, bir daha yerine koymamız çok uzun yıllar alacak-
tır. Üzülerek böyle bir riskle karşı karşıya olduğumuzu belirtmek 
zorundayım. Çok sayıda işsiz nitelikli meslektaşımız bulunmak-
tadır. Umutla sektörün canlanmasını bekliyorlar. Bunun belli 
bir tahammül sınırı olduğu açıktır. Korkum bu insan kaynağının 
başka alanlara kayması ve gittikçe erimesidir.

Son olarak önemsediğim bir konuya da değinmek isterim. Sek-
törel anlamdaki en büyük sorunlarımızdan birisi, yazmıyoruz. 
Yayınlarımız çok eksik. Yayın yapılsa bile kaliteleri çok düşük. 
Bu konunun üzerine gitmemiz lazım. 

Ama hiç olmazsa son derece başarılı bir yayın organımız var. 
Madencilik Türkiye dergisinden bahsediyorum, sektörde çok 
büyük bir boşluğu dolduruyor. Sektöre çok önemli hizmet-
leri var. Sektörü çok sağlıklı bir şekilde bilinçlendiriyor. MJD 
olarak Madencilik Türkiye dergisini çok önemsediğimizin 
bilinmesini isterim. Yaşatılması gereken bir yayın olduğunu 
düşünüyorum. Madencilik sektörünün gerçek anlamda var 
olduğu tüm ülkelerde bu tip kaliteli bir yayın mutlaka bulu-
nuyor. Derginin varlığı bence ülkemizde madenciliğin geliş-
mişliğinin bir göstergesidir. 
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DEĞERLENDIRME

Madenciliğin Sorunları

Necati Yıldız
Maden Yük. Müh.

yildizn53@gmail.com

Eleştirinin olmadığı yerde 
demokrasiden, adaletten, hu-
kuktan, özgürlükten bahset-
menin olanağı yoktur. Ortada 

yapılmış bir haksızlık varsa onu görerek susmak, haksızlığa or-
tak olmaktır.

Bireyin kabul ettiği kendi doğrusu her zaman gerçek doğru 
değildir. Daha doğru olanlara, doğru olduğu düşünülenlerin 
çatışmasıyla ulaşmak mümkündür. Bugüne kadar böyle olmuş, 
bundan sonra da böyle olacaktır. Doğanın diyalektiği budur.

Akıllı, kültürlü birey ve bilgili olabilme; eleştiriye tahammülü, 
hoşgörü ve yapılan eleştirilerden derslerin çıkarılmasını ge-
rektirir. Eleştiri kavganın, kinin, düşmanlığın kaynağı değildir. 
Eleştiriye yanıt vermek için, yanıt hakkının özgürce ifade edile-
bileceği her türlü ortam varken baskıcı yöntemlerle, sindirmek, 
korkutmak, kızmak, ötekileştirmek gibi çağ dışı çabalar er ya da 
geç bunu yapanlara zarar verecektir. 

1970’li yıllardan bu yana madencilik sektörünün sorunları de-
ğişmemiştir. 2018 yılına gelindiğinde bugün tartıştığımız ko-
nuların 1970’li yıllarda da tartışıldığı, madencilikle ilgili önemli 
sorunlara çözüm bulunamadığı gibi sorunların kartopu yuma-
ğına dönüştüğünü görmek üzüntü vericidir. 

2000’li yıllardan sonra madencilik sektörünün sorunlarına çö-
züm olacağı iddiası ile çıkarılan her yasa bir öncekini aratır ol-
muştur. Uygulamalarla madencilerin yüksek bedeller ödeme-
lerine hükmedilmiş, bunların ödenmemesi ya da madencinin 
yaptığı basit hataların karşılığında ağır cezalar öngörülmüştür. 
Bunun sonuçları olarak da sektör her geçen gün kan kaybetmiş 
ve kaybetmeye de devam etmektedir. 

Madencilik Türkiye dergisinin 1 Haziran 2018 tarihli 71. sayı-
sında; Türk Madencilik Sektörü’nün önde gelen STK’larından 

TÜMMER, TMD, AGÜB ve AMD; Maden Koordinasyon Kurulu 
toplantısında değerlendirilmek üzere madencilik sektöründe 
yaşanan sorunlara ve çözüm önerilerine ilişkin görüşlerin Ba-
kanlığa sunulduğu ifade edilmiş, 38 sorun ve çözüm önerisine 
Dergi’de yer verilmiştir.

Geç kalınmış da olsa böyle bir girişim yerinde olmuştur. An-
cak Bakanlığa sunulmuş bu raporun takipçisi olunmalı, çö-
züm getirilmeyen rapor içeriği sorunlar ve çözüm önerileri ile 
yeni sorun ve çözüm önerileri her fırsatta yetkililere iletilmeli, 
hatırlatılmalıdır.

Genel bir değerlendirme yapıldığında madencilik sektörünün 
önündeki en büyük engel 16.06.2012 tarihli “Başbakanlık Ge-
nelgesi’dir. Bu Genelge kaldırılmalıdır. Esasen yeni Başkanlık 
sisteminde Başbakanlık makamı olmadığına göre bu Genelge-
nin kendiliğinden yürürlükten kalkmış olması gerekmektedir.

Ülkemiz madenciliği ile ilgili hemen hemen her sorun ile il-
gili olarak detaylı görüşlerimi Madencilik Türkiye dergisinde, 
Sektörden Haberler dergisinde, Maden Mühendisleri Odası 
bülteninde ve diğer bazı yayın organlarında zaman ayırıp oku-
yanlarla paylaştım. Artık madencilik sektörünün sorunlarına 
yönelik yazılanlar bir öncekilerin tekrarı olmaktan öteye git-
memektedir. Değişen tek şey sektörün sorunları üzerine yeni 
sorunların eklendiğidir. 

Sorunların ortaya iyi konulması ve doğru çözüm önerilmesi 
aynı konunun tekrar gündeme gelmemesi açısından önemli-
dir. STK’ların ortaya koydukları sorun ve çözüm önerilerine iliş-
kin bazı düşüncelerim ile birkaç sorun ve önerilerimi de tekrar 
paylaşmak istedim:

1.ÇED konusu: ÇED uygulaması, madenciler için kendi başına 
bir sorundur. Bunun en önemli göstergesi ilgili Yönetmeli-
ğin ilk yayımlanarak yürürlüğe girdiği 1993 yılından bu yana 
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20’den daha fazla değişmiş olması ve ÇED yönetmeliğine yö-
nelik açılmış davaların sayısıdır.

Öneri: 25 hektar alan sınırlaması, ÇED gereklidir, ÇED gerek-
sizdir kararları, Yönetmelik eki Ek-1, Ek-2 listeleri ülkemiz ma-
denciliğine bir şey kazandırmamaktadır. 25 hektarlık sınır neye 
göre belirlenmiştir? Bu alanın bilimsel bir yanı var mıdır? Ne-
den alan sınırlaması öngörülmüştür, alan sınırlaması neden 50 
hektar değildir? 26 hektar ile 24 hektarlık alan için ÇED süreci 
neden farklıdır?

Madenciliğin iki yönü vardır. İlki madenin tüvenan olarak oluş-
tuğu yerde üretilmesi, ikincisi madenin kullanılır hale gelme-
si için işlenmesi ya da zenginleştirilmesidir. İlkinde esas olan 
madenlerin ekonomik olarak, kaynak kaybı olmadan, iş gü-
venliği ve işçi sağlığına uygun olarak üretilmesidir. “Çevre ile 
barışık madencilik” kulağa hoş gelen, ancak uygulamada pek 
de mümkün olmayan bir kavramdır. Kamuoyunun önünde 
madenci kendini savunur konumuna düşürülmüştür. Halbuki 
gerçekte ortada madencinin kendini savunmasını gerektirecek 
bir durum yoktur. İki seçenek vardır; maden ya işletilecek ya 
da işletilmeyecektir. İşletilecekse faaliyetin yol haritası işletme 
projesidir. Maden işletmeleri rezerv bittikten sonra kendi hali-
ne terk edilmiş olsa bile doğa açılmış yarasını kendisi kapata-
caktır. Yapılması gereken tek şey doğaya yarasını sararken yar-
dımcı olmaktır. Bunun adresi de ÇED değil, doğru hazırlanmış 
ve uygulanmış işletme projesidir. 

Maden Kanunu’na göre hazırlanan işletme projeleri çevre ile 
ilgili bölüm içermektedir. Böyle bir durumda ayrıca neden 
ÇED’e gerek duyulmaktadır? Ya da işletme projesinde çevre ile 
ilgili bölüm çıkartılmalı ya da madenciliğin çevre boyutu ÇED 
kapsamında değerlendirilmelidir. 

Maden Kanunu bir bütün olarak incelediğinde cevher hazırla-
ma tesislerinin işleyişine yönelik bir düzenleme yoktur. Cevher 
hazırlama tesisleri projelendirilirken gerekli testlerin yapıl-
ması, sonuçlarının doğru değerlendirilmesi, tesisin kurulması 
ve tesis çalışırken yapılmış olası hataların düzeltilmesi gerek-
mektedir. İşletmeye alındıktan sonraki aşamada tesis denet-
lenmelidir. Denetlemelerde amaç, iş güvenliği ve işçi sağlığı 
ile tesislerde kaynak kaybına yönelik varsa yanlışlıkları görüp 
düzeltilmesi yönünde yönlendirici olunması esas alınmalıdır. 
Zenginleştirmede kaynak kaybı olmaması açsından denetleme 
ve yönlendirme önem taşımaktadır. 

Cevher hazırlama tesislerinde test aşamasında ve sonrası kul-
lanılan kimyasallar, oluşan atıkların depolanması, kullanılan 
suyun alıcı ortama bırakılması gibi konularda çözüm üretilmiş 
olması gereklidir. Bu çözümlerin tesislerin projelerinde belir-
lenebileceği gibi ÇED kapsamında da değerlendirilme olanağı 
vardır. 

Şu anda madencilik için hazırlanan ÇED raporlarının ülkemiz 
çevre sorunlarına, ülke madenciliğine bir katkısının olduğu-

nu düşünmüyorum. Haklı olarak çoğu ruhsat sahibi açısından 
ÇED’in önemi, yasaklardan öteye gitmemektedir. Ruhsat sahi-
bi için önemli olan madencilik faaliyetlerinde koordinatlarla 
belirlenmiş ÇED alanının dışına çıkılmaması gerektiği, çıkıldı-
ğında Maden Kanunu’na göre ceza alacağını bilmesidir. 

Ülkemiz ekonomisi için maden üretilmeli, üretilen maden 
zenginleştirilmeli, madenin üretildiği bölgede yapılacak işlet-
me faaliyetleri çevreye mümkün olduğunca az zarar vermeli, 
atık, kaldırılan örtü tabakası uygun şekilde stoklanmalı, tesis 
deşarjları standartlara uygun şekilde yapılmalı, maden rezer-
vi bittiğinde üretim yapılmış ruhsat alanı uygun şekilde terk 
edilmelidir. 

Ruhsat alındıktan sonra gerekli izinlerin alınması için maden 
sahalarına kurumların temsilcilerinin oluşturduğu tek heyet 
gitmeli, sahanın tamamını inceleyerek, her eleman, mevzua-
tına göre ruhsat alanında farklılık gösteren bölgelere yönelik 
rapor hazırlamalı, bu bölgelerde yapılacak madenciliğin kural-
ları ortaya konulmalıdır. ÇED raporu tüm ruhsat alanı için hazır-
lanmalı madenci ÇED ile 25 hektar alan içine sıkıştırmamalıdır.

2.Orman izinleri: Orman bedellerinin yüksek, izin için bürok-
ratik sürecin uzun olması madenci için önemli bir sorundur. 
Bu sorunlara ilave olarak Maden Kanunu’nda “altyapı tesisi”, 
“madencilik faaliyeti”, “tesis” gibi tanımlar vardır. Bu tanımlar 
orman izinlerinde madenciye bedel olarak yansımaktadır. 

Öneri: Madencilik faaliyetleri madenin ömrü ile sınırlı geçici fa-
aliyetlerdir. Bu faaliyetler için gerekli olan altyapı, üstyapı, ge-
çici tesis olarak sayılmış tanımlamaların tamamı “TESİS”tir. Bu 
tesislerin ömrü ruhsat süresi ya da ruhsat alanındaki rezervin 
üretim süresiyle sınırlıdır. Sonuçta bu tesislerin tamamı geçici 
tesislerdir ve önemli olan madencilik faaliyeti için gerekli olup 
olmadığıdır. Örneğin madencilik faaliyetleri amacıyla alınmış 
orman izin alanlarına lüks villalar ya da yazlık yapılması etik 
değildir. Ancak daimi nezaretçi ve çalışanların insan onuruna 
yakışır bir ortamda yaşayabilmeleri için güzel bir şantiyenin 
kurulmasında sorun yaşanmamalıdır. Orman idaresince de 
şantiye binaları; taşınabilmesi için altında şase ve lastik teker 
olduğunda geçici tesis, toprağa oturtulduğunda da kalıcı tesis 
olarak değerlendirilmelidir. 

Kanunda “tesis” olarak tek tanımlama yapılmalı bu tanımlama-
nın içi doğru doldurulmalıdır. Madenin işlenmesi için gerekli 
olan tesisler, maden ruhsat sınırları içine kurulabileceği gibi, 
ruhsat alanı dışında da olabilmektedir. Çünkü tesisin rezervin 
üzerine yapılması rezervin atıl kalmasına neden olacaktır. Or-
man idaresince bu tesisler için verilecek izin ruhsat alanı dışın-
da, ruhsat alanına mücavir ya da makul uzaklıkta olabilmelidir. 
Başta yol olmak üzere ortak kullanılabilecek alanlar için ma-
denciden bedel alınmamalıdır. 

3.İşyeri açma ve çalışma ruhsatı: İşyeri açma ve çalışma ruh-
satı ile ilgili öncelikle tartışılması gereken soru; işyeri açma 
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ve çalışma ruhsatının ne olduğu, ne işe yaradığı, madencilik fa-
aliyetleri için gerekli olup olmadığı, gerekli ise nasıl ve nereye 
verilmesi gerektiğidir. 

1930 yılında yürürlüğe giren 1593 sayılı “Umumi Hıfzısıhha Ka-
nunu”un 1. maddesi:

“Memleketin sıhhi şartlarını ıslah ve milletin sıhhatine zarar ve-
ren bütün hastalıklar veya sair muzır amillerle mücadele etmek 
ve müstakbel neslin sıhhatli olarak yetişmesini temin ve halkı 
tıbbi ve içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hiz-
metlerindendir.”

Bu kanunla lokanta, bakkal, kasap, kahvehane, manav, han, 
hamam gibi insanların gıda gibi gereksinimlerini karşıladığı ve 
toplu olarak bulundukları ortamlarda gerekli sağlık ve hijyen 
bir ortamın sağlanması için hazırlanmıştır. 

“Sağlık Koruma Bandı; Gayrisıhhi müesseselerin çevre ve toplum 
sağlığına yapacağı, emisyon, koku, gürültü, titreşim, elektroman-
yetik dalga, iyonize radyasyon, gibi kirletici etkileri dikkate alına-
rak tesis (gayrisıhhi müessese) etrafında ve/veya ilgili mevzuata 
göre gerekli ise ünite, tank, depo vb. etrafında bırakılması gere-
ken alandır.” şeklinde tanımı yapılmıştır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili mevzuat incelendiğinde 
madencilik faaliyetine uygun hazırlanmadığını, ancak 2004 yı-
lından sonra da madenciliğe yönelik düzenlenmeye çalışıldığı 
görülecektir. 

ÇED yönetmeliği eki sınıflandırmaya bağlı olarak işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı 1. ve 2. sınıf olarak ikiye ayrılmıştır. 1. sınıf 
ruhsat için sağlık koruma bandı aranmaktadır. 1. sınıf işyeri 
açma ve çalışma ruhsatı talep edilen, yerleşim yerlerinden çok 
uzak 750 hektarlık bir ruhsat alanındaki çalışma koşulları ile 2. 
sınıf İşyeri açma ve çalışma ruhsatı talep edilen yerleşim yerle-
rine mücavir 20 hektarlık bir ruhsat alanındaki çalışma koşulla-
rına bakıldığında ruhsat almak için gerekli belge ve bürokratik 
işlemler karşılaştırıldığında çelişkiler görülecektir.

Öneri: Sağlık koruma bandının işyeri açma ve çalışma ruhsatı 
ile bir ilişkisi olmamalıdır. Böyle bir ilişki kurulacaksa bu ilişki 
ÇED kapsamında değerlendirilmelidir. İşyeri açma ve çalışma 
ruhsatı verecek kurumun kimseden görüş istemesine gerek 
yoktur. Bu kurum inceleme ve denetimleri kendisi yapmalıdır.

2007 yılına kadar işyeri açma ve çalışma ruhsatı koordinat ile 
sınırlandırılmamış, ruhsat alanının tamamına verilmiştir. Bu ta-
rihten sonra verilen ruhsatlar ÇED ya da işletme izin alanı ile 
sınırlandırılmaktadır. 

Madencilik faaliyetleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatı ve-
ren bu ruhsatı neden verdiğini, ruhsatı alan madenci de neden 
aldığını bilmemektedir. Bilmiş olsalardı bu konu çoktan çözül-
müş olurdu. 

Öncelikle sahada üretim yapılan açık ya da kapalı işletmeye 
yönelik verilecek işyeri açma ve çalışma ruhsatının ne işe 
yarayacağı sorgulanmalıdır. Madencilik faaliyetleri için işye-
ri açma ve çalışma ruhsatı verilmesi için işçilerin kullanaca-
ğı tuvaletin fosseptik çukurunun sızdırmaz olması gibi bir 
özelliklerle de ilgilenilmektedir. Fosseptik çukuru ile maden 
sahasında yapılacak üretim arasındaki doğru ilişki kurulmalı-
dır. Fosseptik çukurunun sızdırmaz olması; hijyenik bir ortam 
sağlanması, bunun sonucu olarak da ruhsat alanında üretim 
yapan işçi, çevrede yaşayan insan, hayvan ve canlıların sağlı-
ğı için gereklidir. Madencilik faaliyetlerine yönelik işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı istenmesinin gerçek nedeni iş yerinde 
sağlıklı ve hijyenik bir yaşam ortamı sağlanması, bu ortamın 
devamlılığıdır. 

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının amacı çalışanların dinlenme, 
yemek yeme, yatma, tuvalet, banyo başta olmak üzere ihti-
yaçlarını giderdiği yerlerin sağlık ve hijyen koşullarına uygun 
olmasına, bu yerlerde başta yangın, sel vs gibi istenmeyen bir 
olay karşısında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır. İşlet-
me izni genişletildiğinde bu ruhsat alanında çalışanlar için ku-
rulmuş şantiye aynı yerinde kaldığı sürece yeni bir işyeri açma 
ve çalışma ruhsatının istenmesi, olmaması durumunda maden 
kanununa göre yüklü bir para cezası verilmesi mantıkla bağ-
daşmamaktadır. 

Diğer taraftan işyeri açma ve çalışma ruhsatının maden kanu-
nunda neden yer verildiğini anlamak mümkün değildir. İşyeri 
açma ve çalışma ruhsatı ile ilgili maden kanununda hiçbir hü-
küm olmamalıdır. Bakanlık işletme ruhsatı ve izni verdiğinde 
bu durumu ilgili kurumlara bildirmeli, bu ruhsatla ilgili kurallar 
ve denetim ilgili kurumlarca yapılmalıdır.

İşyeri açma ve çalışma ruhsatının ÇED kapsamında da verilebil-
mesi mümkündür. ÇED sürecine bütün kurumlar katılmakta-
dır. Kurallar doğru belirlendiğinde ÇED kapsamda işyeri açma 
ve çalışma ruhsatı da verilmiş sayılmalıdır. Daha sonraki süreç-
te ruhsat sahibinin verdiği taahhütler ilgili kurum tarafından 
denetlenmelidir.

Sonuç olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı madencilik faaliye-
ti için kurulacak şantiyeye verilmeli, ÇED ya da işletme izin ala-
nı koordinatlarıyla sınırlandırılmamalı, 1. ya da 2. sınıf olarak 
da sınıflandırılmamalıdır.

4.Buluculuk hakkı: Onca sorun çözüm beklerken buluculukla 
ilgili uygulamanın madenciliğin sorunu olarak gündeme geti-
rilmesi doğru değildir. 

Maden Kanunu’nda buluculuk hakkı 15. maddede düzenlen-
miştir. Bu maddenin ilgili kısmı ”… Buluculuğa konu madenin 
bulucusu dışında bir başkası tarafından işletilmesi halinde, bu 
alandan üretilen maden için tahakkuk eden buluculuk hakkı her 
yıl haziran ayı sonuna kadar bu alanda üretim yapan kişiler tara-
fından hak sahibine ödenir…..” şeklindedir. 
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Öneri: Detaya girmeden; madenin bulucusu dışında bir başka-
sı tarafından işletilmesi için bu madenin ya devir edilmiş olma-
sı ya da terk veya iptal edilip ihale ile sahiplendirilmiş, en son 
düzenlemeyle de elinden alınıp başkalarına verilmiş olması 
gerekmektedir. Ruhsat devir edildiğinde, ruhsat sahibi bu saha 
için devir bedeli almıştır. Özel bir anlaşmayla devir eden ruhsat 
sahibinin üretilecek cevherden sağlanacak kazançtan belirli bir 
oranda pay talep etmesi önünde yasal bir engel yoktur. Esa-
sen buluculuk bir haktır ve bu hakkın ruhsatın bütün hak ve 
vecibeleriyle devir edilmemesi Maden Kanunu’nun içinde bir 
çelişkidir. 

Ruhsatın iptal edilmesi durumunda, emek ve para harcamış 
madencinin mağdur olmaması için yeni sahibi ürettiği maden-
le orantılı olarak ruhsatı iptal edilen madenciye buluculuk hak-
kı ya da üreteceği madenle orantılı olarak bir bedel ödemesi 
doğaldır.

Şu anda buluculuk hakkı taşıyan ve bulucusu tarafından çalıştı-
rılmayan ruhsatlar için yeni bir düzenleme yapılmalıdır.

5.Devlet hakkı: 2004 yılında devlet hakkının 5177 sayılı kanun-
da ocak başı satış bedeli üzerinden, bu bedelin oluşmaması 
durumunda ocak üretim maliyeti esas alınarak devlet hakkı 
ödenmesi öngörülmüştür. 2004 yılı öncesi bilanço brüt karı 
üzerinden devlet hakkı alındığı dönemde daha az devlet hakkı 
ödemek ya da hiç ödememek amacıyla pazarlama firması ku-
ranların 5177 saylı kanun sonrası aynı yola başvurmalarının en-
gellenmesine yönelik, “ocak başı satış bedelinin emsallerinden 
az olmayacağı” hükmü getirilmiştir. Daha sonra “emsal bedel” 
ifadesinin amacı anlaşılmak istenmemiş, MİGEM tarafından 
madenciden daha çok bedel almaya yönelik kullanılmıştır.

İl özel idare, köylere hizmet birliğine ve belediyeye devlet hak-
kından pay verilerek bu kurumların ve insanların madenciliğe 
sıcak bakacağı düşünülmüş, ancak düşünüldüğü gibi olma-
mıştır. Devlet hakkı ile ilgili: Hazine payı, il özel idare payı, köy-
lere hizmet payı, orman payı, buluculuk hakkı, belediye payı 
olmak üzere 6 değişik hesaba para yatırılmaktadır.

Öneri: Gelinen nokta itibariyle madenciden devlet hakkı olarak 
yüksek bedel ya da makul bir bedel istenmesi amacına bağ-
lı olarak çözüm üretilmelidir. Devlet hakkı hesaplamalarında 
ya madencinin fatura bedeli esas alınmalı ya da devlet hakkı 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen ocak başı 
satış bedelleri üzerinden hesaplanmalıdır (Sektörden Haberler, 
Mart 2015). Bu iki yöntemi de her iki amaç için uygundur.

Vergi dairelerine para yatırmak başlı başına bir sorundur. Maden-
cinin yatıracağı devlet hakkı bir kalem olarak belirlenmeli, toplam 
tutar bir bankadaki havuza toplam olarak yatırılmalı, havuzda top-
lanan bedeller devlet tarafından istediği şekilde paylaştırılmalıdır. 

6.Madencilikte uygulanacak hapis cezası: Uygulanacak 7103 
Sayılı Vergi Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar-
namelerde Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun 27/03/2018 
tarih ve 30373 Sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiş, 3213 sayılı Kanuna Ek Madde 15 olarak 
yeni bir madde eklenmiştir. 

Tasarı aşamasında bu kanun maddesinde belirtilen fiillerin 
Maden Kanunu’nda yaptırım olarak karşılığının olduğu, ruh-
sat sahiplerine öngörülen hapis cezalarına karşı çıkılması ge-
rekirken, öngörülmüş hapis cezaları kabullenilmiştir. Şimdi de 
madenciler görüş sorulmasını ve kanunun netleştirilmesini 
beklemektedirler. Kanun çok açık ve nettir: İşletme ruhsatı ve 
işletme izni olmadan ya da işletme izni dışında çalışan ruhsat 
sahibine yaptırım öngörülmüştür. 

Öneri: Kanundaki düzenlemelerinin yönetmelikle değiştirme 
ya da düzeltme olanağı çok sınırlıdır. Yönetmelikle, kanunla 
getirilmiş bir yaptırımı kaldırmak, hafifletmek ya da ilave bir 
yaptırım öngörmek Anayasa’ya aykırıdır. Gelinen nokta itiba-
riyle yapılması gereken, görüş ve uygulamanın netleştirilme-
sini beklemek değil, bu maddenin kaldırılması ya da kanun 
olarak yeniden düzenlenerek, ruhsat sahibi, ruhsatsız üretim, 
ruhsat alanı, işletme alanı, işletme izni, mücavir alan gibi kav-
ramlar dikkate alınıp hapis cezaları ruhsatı olmayanlar kişiler 
için öngörülerek değiştirilmesi için girişimlerde bulunmaktır. 

7.Ruhsat bedeli: Maden Kanunun 46. maddesi gereği maden-
cilik faaliyetlerinden kira, ecrimisil ya da başka bir isim altında 
bedel alınamaz denilmiştir. Ruhsat bedeli nedir? Bu bedel ne-
den ve ne amaçla alınmaktadır? Katsayının belirlendiği yasal ya 
da bilimsel dayanak nedir?

Öneri: 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda “İşletme ruhsat alanı” ile 
“İşletme izin alanı” farklı kavramlardır. İşletme izin alanı ruhsat 
alanı içinde madencilik faaliyetinde bulunabilecek alan olup 
ruhsat alanının tamamı olabileceği gibi çoğu zaman ruhsat sı-
nırları içinde küçük bir alandır. Öncelikle işletme izin kavramı 
Maden Kanunu’ndan tamamen kaldırılmalıdır. 

6592 sayılı Kanun’la arama ve işletme dönemlerinde ruhsat be-
deli adı altında hiçbir hukuksal zemine dayanmayan bedel is- 
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tenmektedir. Ruhsat bedelleri ruhsat alanlarıyla doğru orantılı 
olarak belirlenmiştir. Bu bedeller hesaplarken ruhsat alanları 
ile ilişkilendirmek yanlıştır. Bu bedeller ruhsat alanında yapılan 
madenciliğin ekonomik büyüklüğü ile ilişkilidir. 

Ruhsat bedeli çok yüksektir, kaldırılması ya da düşürülmesi 
gerekmektedir

8.Kazanılmış haklar: Ekonomik anlamda yatırımcının aradığı 
en önemli ortam siyasi istikrardır. Hukukun egemen olduğu 
ülkelerde siyasi istikrar ülkenin aynı hükümet tarafından yöne-
tilmesi demek değildir. Yatırımcı açısından siyasi istikrar yasa-
ların sık sık değişmemesi, değişen yasaların yatırımcıya bürok-
rasi ve mali olarak ek yük getirmemesi, “yatırım güvencesinin 
ve kazanılmış haklarının korunması”, haksızlığa uğranıldığı dü-
şünüldüğünde başvurulabilecek bir “yargı sistemi” anlamına 
gelmektedir.

Devlette süreklilik esastır. Yeni çıkan bir kanunda “kazanılmış 
hakların korunması”, özel kişilere ayrıcalık tanınmaması, kişile-
rin mağdur edilmemesi, kişi ve devletin zarara uğratılmaması, 
kanunların uygulanmasında da açık olmayan hükümlerinin ki-
şilerin lehinde yorumlanması devlet olabilmenin ve hukukun 
temel ilkelerindendir. Aksi durumlarda kişilerin devlete ve İda-
reye karşı olan güvenin sarsılması kaçınılmazdır.

Öneri: Madencilik yapılabilmesi için alınması gereken izinlere, 
ödenen bedellere, izin verecek kurumun yaklaşımına bakıl-
dığında bu ülkede madenciliğin önünün açılmasına yönelik 
olmadığı görülmektedir. Orman izinleri almak oldukça uzun 
sürmekte, bu izinler için yüksek bedeller ödenmektedir. Mera 
alanlarında, sit alanlarında madencilik yapmak ilgili kurumları 
olumsuz yaklaşımları nedeniyle sorunlarla karşılaşılmaktadır. 
Bu alanlarda alınmış ruhsatların Maden Kanunun 7. maddesine 
göre kazanılmış hakları korunmamaktadır.

Madencilik faaliyetlerinin sürdürüldüğü ruhsat alanı keyfi ola-
rak mera ya da sit alanı gibi izne tabi alan ilan edilebilmekte, 
faal işletmelerden yeni izin alması istenmekte, istendiğinde ve-
rilmemekte, madencilik faaliyetleri bu yolla engellenmektedir. 
Kanunda olmasına karşın kazanılmış haklar yok sayılmaktadır.

Dünyadaki örneklerinde olduğu gibi, yatırımcı ruhsat aldıktan 
sonra meydana gelebilecek yasal değişikliklerden olumsuz yön-
de etkilenmemeli, kazanılmış hakları saklı kalmalı, ruhsat aldığın-
daki süredeki yasal düzenlemelerden sorumlu tutulmalıdırlar. 

9.Ruhsat devirleri: Ruhsat devirlerinden yüksek bedel isten-
mesi doğru değildir. Ruhsat alanını değerli kılan ruhsat sahi-
binin emek verip bedel ödeyerek arama yapıp maden varlığını 
ortaya çıkarması, mevcut maden varlığını genişletmesi ve bu 
alana yaptığı yatırımlardır. Devir süresi çok uzundur.

Öneri: Ruhsat devirlerinde istenilen bedeller kaldırılmalı ya da 
makul seviyelere çekilmelidir. Devir işlemleri eskiden olduğu 
gibi Maden İşleri Genel Müdürlüğünde sonuçlandırılmalıdır.

10.Sevk fişi: 3213 Sayılı Maden Kanunu’nda Sevk Fişinin tanı-
mı “Sevk Fişi: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 2365 sayılı Ka-
nunla değişik 240’ıncı maddesinin birinci fıkrasının (A) bendin-
de yer alan taşıma irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva eden beyan 
niteliğinde belge.” olarak yapılmıştır.

Öneri: Maden İşleri Genel Müdürlüğünden alınan sevk fişi 
“...... taşıma irsaliyelerindeki bilgileri ihtiva eden beyan ni-
teliğinde belge” ise ayrıca sevk fişi istenmesinin bir gereği 
yoktur.

Madencinin yaptığı üretimi ve sevkiyatı maliyenin sevk irsaliyesi 
üzerinden incelenip denetlenmesi mümkündür. Sevk irsaliyele-
rinden sevk edilen madenin miktarını belirleme olanağı vardır. 

Madenlerin sevkiyatı Maliye Bakanlığının sorumluluğunda ba-
sılan sevk irsaliyesiyle yapılmalı, mevzuat bu yönde yeniden 
düzenlenmelidir.

11.İdari para cezaları: 6592 sayılı yasayla teminat iratları üze-
rine kurulmuş “parasal cezalar” yerine “idari para cezaları” 
öngörülmüştür. Para cezalarıyla ilgili hukukta temel kurallar 
şunlardır:

• Aynı fiile aynı büyüklükte maddi cezalar uygulanmalıdır.
• İşlenen fiil ile verilen ceza mantıksal olarak orantılı olmalıdır. 
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• Maddi cezalar ödenebilir ve caydırıcı boyutta olmalıdır.
• Maddi cezalar ruhsat sahibini iflasa götürecek büyüklükte 
olmamalıdır. 

2015 yılı öncesi “teminat iratları” esas alınarak verilmiş maddi 
cezalar yerine 6592 sayılı yasayla “idari para cezaları” öngö-
rülmüştür. Daha önceki haksız uygulama düzeltilmiş, işlenen 
aynı fiillere aynı miktarda maddi cezalar getirilmiştir. Ancak 
hukuktaki idari para cezalarıyla ilgili diğer temel kurallara uyul-
mamıştır.

Öneri: Her ne kadar teminat iratları yerine idari para 
cezası uygulamaları olumluymuş gibi görünse de ce-
zaların parasal büyüklüğüne bakıldığında bu cezaların 
işlenen fiille orantılı olacak şekilde aşağılara çekilmesi 
gerekmektedir. 

12.Daimi nezaretçilik: Yıllardan bu yana fenni nezaretçilik, 
teknik nezaretçilik ve son adıyla daimi nezaretçilikle ilgili uy-
gulanan sistemde aşağıdaki tespitler değişmemiştir:

• Nezaretçiyi işe alan ruhsat sahibidir.
• Nezaretçinin maaşını ruhsat sahibi ödemektedir.
• Nezaretçiyi işten çıkarma yetkisi ruhsat sahibindedir.
• Yasa gereği nezaretçi atamasını Maden İşleri Genel Müdür-
lüğü yapmaktadır.
• Atama için bazı belgeleri Maden Mühendisleri Odası ver-
mektedir.
• Nezaretçinin görev ve sorumluluklarını Maden Kanunu ve 
ruhsat sahibi belirlemektedir. 
• Bu sistemde nezaretçi bir taraftan ruhsat sahibine, diğer ta-
raftan da Maden Kanunu’na karşı sorumludur.

Öneri: Nezaretçinin defter tutup, ruhsat sahibiyle birlikte im-
zalaması zorunluluğunun, imzalanmadığında para cezaları 
öngörülmesinin izah edilebilir bir yanı yoktur. Ruhsat saha-
sıyla ilgili deftere yazılması istenilen hususlara uyulmaması-
nın her birinin Kanunda ayrı ayrı yaptırımı vardır. Nezaretçi, 
deftere yazılması istenilen konularda ruhsat sahibine karşı 
sorumludur. Sahada yasaya uygun olmayan bir faaliyet varsa 
bunun muhatabı nezaretçi değil ruhsat sahibidir. Nezaretçi-
nin deftere ruhsatın ya da ruhsat sahibinin aleyhine bir şey 
yazmasını beklemek, gerçekleşmeyecek bir şeyi beklemek 
gibi bir şeydir. 

Madencilik faaliyetlerinin ruhsat sahibi tarafından atanan ne-
zaretçinin gözetim ve denetimi altında yapılmalıdır. Nezaretçi 
ruhsat sahibine karşı sorumlu olmalıdır (Madencilik Türkiye, 
Haziran 2017, Madencilik Bülteni Sayı 122, 201).

Sonuç: Maden Kanunu mali konular ve diğer bakanlıklarla il-
gili yükümlülüklerden arındırılmalı, Bakanlık da asli görevini 
üstlenmelidir. Her bakanlık madencilikle ilgili kendi sorumlu-
luğunu yerine getirmelidir. Eğer şimdiki gibi Maden Kanunu 
diğer bakanlıklarla ilgili yükümlülükleri de içerecekse, diğer 
bakanlıklar madencilik faaliyetine hiçbir şekilde müdahale 
etmemelidir.

Önerim; maden kanununun ülkemiz yer altı servetlerinin iş gü-
venliği ve işçi sağlığı çerçevesi içinde kaynak kaybı olmadan 
aranıp üretilmesine, zenginleştirilip kullanılabilir hale getiril-
mesine yönelik düzenlemeler içermesi, mali ve diğer yüküm-
lülüklerden arındırılması yönündedir. Bakanlık madencilik fa-
aliyetleri sırasında diğer bakanlıkların uygulamalarına karşı da 
madencilerin yanında yer almalı, haklarını savunmalı ve koru-
malıdır. Bakanlık madencilere tüvenan maden ihracat değer-
lerini değil, katma değeri yüksek  ürünlerin ihracat değerlerini 
hedef göstermelidir.

Demokratik toplumlarda ortada bir sorun varsa bu sorun ta-
rafların katkı ve katılımlarıyla çözülmektedir. Sektörümüz için 
önce sorun ortaya doğru konulmalı, değişik çözüm önerileri 
üretilmeli, her önerinin artıları ve eksileri ortaya konulmalı, ne-
den, nasıl, niçin gibi sorulara yanıt aranmalı, en doğru çözüm 
üretilip uygulanmalıdır. Sorunun çözümü için yasa yapıcı sal-
dırı, yasadan etkilenecek taraf savunma durumuna geçtiğinde 
ya da yasa yapıcı sorunlara karşı tarafı yok sayıp tek taraflı çö-
züm aradığında, ortaya çözüm yerine hiç kimsenin memnun 
olmayacağı bir sonuç çıkması kaçınılmazdır.

Sorunların çözümü tarafların katılımı, sektörün görüş ve öne-
rilerinin de alındığı, değer verildiği yeni bir mevzuat gibi gö-
rülmektedir. 

Not: Madencilikle ilgili hazırladığım, değişik yayın organ-
larında yayınlanmış olan 100’ün üzerindeki yazılarımı 
yildizn53@gmail.com mail adresimden, talep edilmesi 
durumunda ilgilenen kişilerle paylaşabilirim. 
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INOVASYON

Yapı Malzemeleri Sektöründe 
Alınacak Pozisyon Tavsiyeleri

Dr. M. Mustafa Kahraman 
Maden Mühendisi

kahraman@email.arizona.edu

Dünyada sinai üretimde fir-
maların gündeminde temel-
de üç başlık bulunmaktadır. 
Üretkenliğin arttırılması, 

emniyetliliğin arttırılması ve maliyetlerin düşürülmesi. Bu 
başlıkların önem seviyesi ülkesine ve firmasına göre deği-
şiklik göstermektedir. Örneğin emniyetlilik anlayışında ülke 
ve firma kültürü ve yasal mevzuatlar kritik öneme sahiptirler. 
Ülkeler ve firmalar arasında pek değişmeyen temel hedef 
kârlılığın arttırılmasıdır. Bu hedefe ulaşabilmek için firmalar 
farklı yöntemler kullanmayı deneyebilirler. Bunlar arasın-
da üretimin miktarının veya hızının arttırılması, verimliliğin 
arttırılması, prosesin değiştirilmesi, fiyatların yükseltilmesi, 
teknolojiye yatırım, maliyetlerin düşürülmesi gibi yöntem-
ler kullanılmaktadır. Bu yöntemleri uygulayabilmek için ku-
rumlar bünyelerinde bu işe adanmış gruplar (sürekli gelişim, 
operasyonel mükemmellik vb.) oluşturabilirler veya mevcut 
çalışanların sorumluluklarına bu tür projelerde de görev al-
maları eklenmesi suretiyle bu girişimlerde mesafe katedilme-
si hedeflenebilir. Burada kritik noktalardan biri hangi yöntem 
uygulanacak olursa olsun; konulan hedeflerin şirketin vizyo-
nuyla örtüşen, gerekli kapital-insan kaynaklarının sağlandığı, 
belirgin, ölçülebilir, ulaşılabilinir ve bir termin dahilinde ol-
ması oldukça önemlidir. Bu bileşenlerden birinin veya bir-
kaçının eksik olması uygulanmaya çalışılan yöntemin veya 
girişimin daha başlamadan ciddi problemlerle karşılacağını 
tahmin etmek mümkündür. 

Geleneksel yaklaşımlarla sürekli gelişim veya operasyonel mü-
kemmellik konularında katedilebilinecek mesafe oldukça sınır-
lıdır. Üretilen nihai ürünlerin fiyatlarının çoğu zaman üreticinin 
maliyetlerinden bağımsız bir biçimde şekillenen serbest piyasa 
ekonomisinde kurumların ayakta kalabilmeleri için inovasyon, 
kârlılık ve maliyet kontrolü gibi kavramlar günden güne daha 

fazla odaklanılması gereken noktalar haline gelmişlerdir. Bu-
gün alanında inovatif yöntemler ve buluşlar yapan firmaların 
ön plana çıktığı bir dönemde yaşıyoruz. Örneğin yakın geç-
mişte ülke gündeminde yer eden Über ve Lyft uygulamaları, 
geleneksel taksicilik işleyişini tamamen değiştirerek bunu tek-
nolojiyle bütünleştirmiş ve dünya üzerinde onlarca ülkede hızlı 
bir biçimde taksicilik sektörünü elegeçirmiştir. Buna benzer bir 
diğer şirket ise konaklama alanında hizmet veren AirBnB’dir. 
Bu şirket ise evini kiralamak isteyenleri ve seyahat sırasında 
barınma ihtiyacı olacak kişileri buluşturan küresel bir portaldir. 
Her iki şirketin uygulamasında da biri hiç taksi sahibi olmama-
sına rağmen dünyanın en büyük taksi firması haline gelmiş; 
bir diğeri ise hiç bir eve veya odaya sahip olmamasına rağmen 
dünyanın en büyük otel zincirlerinden bile daha fazla odaya 
sahip bir barınma hizmeti sunan kurum haline gelmiştir. Aslın-
da bir fikirden yola çıkarak geliştirilen yazılım ve bunun nihai 
kullanıcı tarafından benimsenilmesi sebebiyle bu uygulamalar 
piyasada ciddi bir pazar hacmine sahip hale gelmişlerdir. Özel-
likle bilişim sistemleri alanında ve diğer endüstrilerdeki küresel 
firmalar kendi alanlarındaki sıkı rekabet sebebiyle yıllık bütçe-
lerinden ciddi miktarları araştırma ve geliştirme (ar-ge) çalış-
malarına ayırmaktadırlar. Bu durum bu firmaların gelişimlerini, 
başarılarını ve kârlılıklarını arttıran yegane sebeplerin başında 
gelmektedir. 

Çimento sektöründe de küresel ölçekte büyük firmalar bulun-
maktadır. Bu firmaların ar-ge grupları, enstitüler ve özellikle 
yapı malzemesi çalışan akademisyenler tarafından çimentonun 
farklı özelliklerini geliştirmeye yönelik farklı çalışmalar yapmak-
tadırlar. Bu araştırmalardan somut başarılar ve uygulanabilir 
yenilikler çıksa da, bu alanda en temel sorulara cevap aran-
dığı halen bir gerçektir. Örneğin bugün çimento üretiminde 
ciddi bir enerji tüketimi söz konusudur ve dünyada sera gazı 
salınımına çimento sektörünün katkısı hatırı sayılır ölçüde  
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yüksektir. Enerji tüketim miktarını ve dolayısıyla masraflarını 
düşürecek ve nihayetinde sera gazı salınımını azaltmak üzere 
yapılacak girişimlerin temelde doğru bir problemi çözmeyi he-
deflediği söylenebilir. Madencilikle benzer şekilde çimento kul-
lanımının serbest piyasanın taleplerine göre şekillenmesi son 
yıllarda dünya tarihinde hiç görülmemiş miktarlarda çimento 
tüketimini beraberinde getirmiştir. Kalkınmakta olan ülkelerin 
altyapı ve üst yapı inşa ihtiyaçları dolayısıyla çimento tüketimi-
nin dünyada 2014 yılına kadar artan bir trendin içinde olduğu-
nu söylemek mümkündür. Ancak son bir kaç yıldır yeni rekorlar 
kırılmıyor olsa da, yükselen ivmenin durulduğunun söylemek 
mümkündür. Bugün Çin Halk Cumhuriyetinin son üç yılda 
ürettiği çimento miktarı dünyanın en büyük nüfuslarından ve 
ekonomilerinden birine sahip ABD’nin son yüz yılda ürettiği 
çimento miktarına neredeyse eşittir. Vietnam, Endonezya ve 
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yıllık çimento üretimi de 
ABD’nin yıllık üretim miktarlarını yakalamıştır. Ancak sürdürüle-
bilirlik açısından bu durum sorgulanmaya muhtaçtır. Çünkü bu 
artışın uzun yıllar sürdürülebilmesi için alt ve üst yapı inşa yatı-
rımlarının artarak devam etmesi gerekmektedir. Halbuki geliş-
mekte olan ülkelerin alt ve üst yapı için asgari seviyeleri yaka-
lamaları sonrasında bu ivmenin önce durulması ve sonrasında 
ise gerilemesi beklenir. Şu anda bu ivmenin yatay hale geldiği 
dönemdeyiz. Belli bir noktadan sonra da bu miktarlar düşme-
ye başlayacak ve sonrasında düşen tüketim miktarları denge 
durumunu bulacak ve tüketim belli bir aralık içerisinde devam 
eder. Bugün gelişmiş ülkelerin çimento üretim ve tüketiminde 
durum böyledir. Örneğin Türkiye ile aynı nüfusa sahip Alman-
ya’nın yıllık çimento üretim miktarı Türkiye’nin neredeyse 1/3 ’ü 
kadardır. Türkiye’nin ihraç ettiği çimento ile Almanya’nın yıllık 
ihracat rakamları birbirine çok yakın olması sebebiyle aradaki 
bu fark ihracat düşüldükten sonra bile değişmemektedir. 

Agrega ve çimento sektörleri inşaat sektörünün temel yapı 
malzemelerini oluşturan ve birbiriyle oldukça içiçe geçmiş 
birbirini besleyen endüstrilerdir. Çimento sektörü hammad-
de ihtiyacının oldukça yüksek bir kısmını agrega sektöründen 
temin etmektedir. Bunun temel sebebi 
çimentoyu oluşturan bileşenlerin yak-
laşık 3/4’ü agregadan oluşmaktadır. 
Agreganın çimento üretimi dışında da 
özellikle asfalt içerisinde ise yaklaşık 
95% oranında bulunması sebebiyle 
yol inşa çalışmalarının temel taşı ko-
numundadır. Bu sebeple Türkiye’de 
agrega üretimi nüfus artışına ve yapı-
laşmaya paralel olarak son 15 yılda 3 
kat büyümüştür. Aynı süreçte çimento 
sektörününde hemen hemen aynı ra-
kamlarda büyümüş olması aralarındaki 
ilişkinin gücünün anlaşılması bakımın-
dan önemlidir. Türkiye’nin yıllık çimen-
to ihracatında dünyada ilk üç sırada yer 
almaktadır. Yıllık yapılan yaklaşık $530 milyon dolarlık ihracat 
dünya toplam çimento ihracatının yaklaşık 6%’sına tekabül 

etmektedir. Bu üretim çimento fabrikalarda çalışan yaklaşık 
12 bin kişilik bir sektör ve bu sektörü besleyen agrega vb. gibi 
diğer sektörlerin emekleriyle yapılmaktadır. Anahatlarıyla de-
ğerlendirildiğinde başarılı olan bir sektör olmasına karşın; sek-
törün sürdürülebilirliği konusunda ciddi çalışmalar yapılması 
gerekmektedir. Türkiye’nin ilerleyen dönemlerde bugünkü 
kadar alt yapı ve üst yapı inşaasını sürdürmesi mümkün değil-
dir. Bu sebeple son üç yıldır üretim artışı durmuş olan çimen-
to sektörünün ilerleyen dönemlerde eğer ekonomik tasarruf-
ların yapılacağı ve ivmesini kaybetmeye başlamış olan konut 
sektörü göz önüne alınırsa küçülme ihtimali bulunmaktadır. 
Böyle bir durumda kapasite kullanım oranı %60’larda olan 
yıllık yaklaşık 130 milyon tonu bulan ve halen kapasite artışı 
için yatırımların devam ettiği sektörde arzda meydana gelen 
ciddi büyümeye karşın talepte oluşan daralma neticesinde 
iç piyasada kârlılıklar düşmekte; bu sebeple kapasitenin ana 
tüketicisi konumundaki iç piyasaya sağlanan üretimin dış 
dünyaya ihraç edilmesi gerekecektir. Aksi takdirde kapasite 
kullanım oranları ve nihayetinde istihdam edilen çalışan sayı-
ları da düşecektir. Şekil 1’de 2006-2017 yılları arası kapasite ve 
kullanım oranları verilmiştir. Kapasite kullanım oranları TÇMB 
üyesi olmayan fabrikaları içermediğinden kapasite kullanı-
mında yaşanan değişimin daha negatif olması muhtemeldir. 
Özellikle arz ve talep arasında ciddi bir fark oluştuğu görünen 
bir gerçektedir. Bu sebeple firmaların bundan sonraki süreç-
te kapasite arttırımı yapmaktan kaçınmaları ve maliyetlerini 
kontrol altına almaları gerekmektedir. Aynı durum agrega 
sektörü için de benzerdir. Özellikle yapımı devam eden yol-
ların bitmesi ve inşaat sanayisinde yaşanacak bir daralma bu 
sektör içinde sıkıntılı bir durum oluşturabilir. Bu sebeple bu 
sektörde yer alan firmaların şu anki zirve sonrasına hazırlıklı 
olmaları, maliyetlerini kontrol altına almaları, enerji tüketimi-
ni azaltmaları, gerekli teknolojik alt yapılarını oluşturmaları ve 
üretkenlik artışı için çalışmalarını özellikle bu dönemde yap-
maları gerekir. Önümüzdeki zorlu dönemde firmaların ayakta 
kalabilmeleri için rekabet edecek şekilde pozisyon almaları 
oldukça kritiktir. 

Şekil 1 TÇMB Verilerine Göre Yıllara Göre Çimento Fabrika Kapasite Miktarları (Ton) ve Kapasite Kullanım 
Oranları (%)

(Not: Kapasite-Tüm Fabrikalar, Kapasite Kullanım Oranları-TÇMB Üyesi Fabrikalar için verilmiştir)
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MADEN HUKUKU

Maden Bölgeleri ve Ruhsatların 
Taşınması Yönetmeliği

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Maden Bölgelerine ve Ruh-
satların Taşınmasına İlişkin 
Yönetmelik, 23.05.2018 gün 
30429 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yönetmeliği dört ana bölümde değerlendirmeye çalışacağız; 
1-Maden Bölgesinin Belirlenmesi, İlanı ve Tebliği. 2-Maden 
Bölgesindeki Ruhsatların Birleştirilmesi, Taksiri, İptal Edilmesi 
ve İhalesi. 3-Maden Bölgesi Komisyonu. 4-Faaliyetlerin Kısıt-
lanması ve Ruhsatların Taşınması.

1-Maden Bölgesinin Belirlenmesi, İlanı ve 
Tebliği
Maden Bölgesi; Birbirine bitişik ve/veya yakın, kaynak sü-
rekliliği olan maden sahalarında yapılan maden işletme fa-
aliyetlerinin; Çevresel etkileri, şehirleşme, işletme güvenliği, 
rezervin verimli işletilememesi ve benzeri sebeplerden dolayı 
oluşturduğu olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması amacıyla 
yapılacak proje ve planlama çerçevesinde Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünün teklifi ve Bakan onayı ile ilan edilen alanlar, 
şeklinde tanımlanmıştır. Tanımdan anlaşılacağı üzere maden 
sahalarının maden bölgesi ilan edilmesinde sayısız gerekçe 
yer almıştır. Bu gerekçelerden birinin ya da birkaçının maden 
sahalarında bulunması halinde Maden Bölgesi ilan edilmesi 
tanıma göre kaçınılmaz olacaktır. 

Yönetmelikte, Maden Bölgesi; I. Grup, II. Grup (a) ve IV. 
Grupta yer alan Turba, Linyit, Taşkömürü gibi madenlere 
hasredilmiş ise de Maden Bölgelerini Maden Yasası kapsa-
mına alan 7020 sayılı Yasada böyle bir sınırlama bulunma-
maktadır. 

Yönetmelikte sayılı maden gruplarından maden bölgesi ilan 
edilebilmesi için öncelikle; Ortak projelendirme, planlama ve 

işletme projesi ile maden işletmeciliği yapılabilecek kaynağın 
olması gerekecektir.

• Ruhsatların birbirine bitişik veya yakın olması nedeniyle açık 
işletmenin şev açısı ve basamaklarının tehlike arz etmesi,
• Maden işletmelerinin, ruhsat sınırına dayanması nedeniyle 
işletme projelerinin ayrı ayrı uygulanmasının işletme güvenliği 
açısından risk oluşturması ve verimli işletilememesi,
• Birden fazla işletme ruhsatında, işletme esnasında, nakliye-
de, patlatmada, kırma-elemede ve benzeri faaliyetlerde toz, 
partikül gibi hususların emisyon değerlerinin yıllık ölçüm orta-
lamasının çevre standart limitlerinin üzerinde olması,
• Yerleşim alanına, imar planlarına yakınlığı ve çevresel etkile-
ri nedenleriyle ruhsatlarda ortak işletmeye ihtiyaç duyulması, 
şartlarından en az birinin oluşması aranacaktır.

Maden Bölgesi tanımında bir yerin maden bölgesi ilan edile-
bilmesi için gereken şartlar oldukça geniş sayılmışken, Yönet-
meliğin 4’üncü maddesinde bu konuda bir sınırlama getirildiği 
görülmektedir.

Maden Bölgesi alanında, kamu kurumlarının hammadde üre-
tim izni bulunması halinde izin sahibi kamu kurumunun görü-
şü alınacaktır. Görüşün olumsuz olması halinde ne yapılacağı 
konusu düzenlemede belirsizdir. Maden Bölgesinin, askeri 
yasak ve güvenlik bölgeleri ile çakışması halinde ise Genelkur-
may Başkanlığının uygun görüşü gerekecektir. 

Maden Bölgesi iki şekilde oluşturulabilir. İlki Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü tarafından, ikinci ise ruhsat sahipleri tarafından. 

a-Maden bölgesi teklifi
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, yaptığı inceleme ve denetim 
sonucunda maden bölgesi ilan edilmesi şartlarının oluştuğunu 
değerlendirmesi halinde;  
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• Maden bölgesi sınırları,
• Yasa ve Maden Yönetmeliğine göre ruhsatların yatırım gi-
derleri,
• Maden bölgesindeki ihalelik sahaların ve ruhsatsız alanların 
ihale taban bedelleri,
• Rezerv tespit raporuna göre maden bölgesinde yer alan her 
ruhsatın eşdeğer rezervinin, ruhsatlı alanlardaki toplam eşde-
ğer rezervdeki payını esas alarak, her ruhsat sahibinin şirkette-
ki ortaklık payını,
• Maden bölgesi projesi ve planının hazırlanması, işlemlerini 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü yapacaktır. 

Bu işlemler sonrasında, teknik çalışmalar sonucu maden böl-
gesinin nihai sınırları belirlenip, maden bölgesi ilan edilecek 
alanda yer alan ruhsatlar Maden Yasası 16’ncı maddesindeki 
alan sınırlamasına bağlı kalmaksızın yeni ruhsatta birleştirile-
cektir.

b-Maden bölgesi istemi
Maden bölgesi ilan edilmesi şartlarının oluştuğu alanda bu-
lunan ruhsatların toplam eşdeğer rezervinin en az yarısına te-
kabül eden kısmını temsil eden ruhsat sahipleri; Ruhsatlarının 
yeni ruhsatta birleştirilmesini ve yeni ruhsatın ortak olacakları 
şirket adına düzenlenmesini kabul ettiklerini yazılı olarak be-
yan edip, maden bölgesi oluşturulmasını Maden İşleri Genel 
Müdürlüğünden isteyebileceklerdir.

İstem Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendiri-
lerek, 

• Maden bölgesi şartlarının oluştuğunun tespiti halinde ma-
den sınırlarının belirlenmesi çalışmalarına başlanacağı,
• Maden bölgesi şartlarında eksiklik olduğunun tespiti halin-
de, ruhsat sahiplerine ek teknik çalışma yaptırılarak altı aylık 
süre içinde eksikliklerin tamamlanması, aksi takdirde istemin 
reddedileceği, 
• Maden bölgesi şartlarının oluşmadığının tespiti halinde iste-
min reddedileceği, istem sahiplerine bildirilecektir.

Maden bölgesi isteminin değerlendirilmesi ve maden bölge-
sinin belirlenmesinden sonra çalışmalar bir rapor haline ge-
tirilecek, Maden İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Bakan 
onayı ile Maden bölgesi Resmi Gazete’de yayımlanacak, ruhsat 
sahiplerine maden bölgesi ilanı ile ayrıca tebligat yapılmaya-
caktır.

2-Maden Bölgesindeki Ruhsatların Birleştiril-
mesi, Taksiri, İptal Edilmesi ve İhalesi
Maden bölgesi içinde kalan ruhsat sahiplerine, ruhsat birleş-
tirme taahhütnamesi imzalayarak Maden İşleri Genel Müdür-
lüğüne ibraz etmeleri için bir aydan az olmamak üzere üç ay 
süre verilecek, yeni ruhsat düzenlenecek şirketi kurmaları için 
de üç aydan az olmamak üzere altı aya kadar süre tanınacaktır. 
Süreler, maden bölgesi ilanının Resmi Gazete’de yayımından 
itibaren yedi gün sonra başlayacaktır.

Şirket kurulumunun tamamlanmasından itibaren birleşmeye 
dahil olmayan ruhsat sahiplerinin yatırım giderlerinin öden-
mesi, ihalelik sahaların ve ruhsatsız alanların ihale taban bede-
linin ödenmesi için şirkete altı aya kadar süre verilecek ve bu 
süre uzatılamayacaktır.

Maden bölgesi ilan edilen alanda bulunan ruhsatlar yeni ruh-
sata alan sınırlaması olmaksızın birleştirilebilecektir. 

Maden bölgesi alanında kalan ruhsat sahiplerinin ruhsat 
birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Maden İşleri Ge-
nel Müdürlüğüne ibraz etmeleri için verilen süre sonuna 
kadar sunmamaları durumunda; Ruhsat birleştirmesini ve 
şirkete ortak olmayı kabul etmedikleri, ruhsatları için belir-
lenen yatırım giderlerinin ödenmesi sonrası ruhsatlarının 
iptal edilerek maden bölgesi kapsamında düzenlenecek 
yeni ruhsata ilave edilmesini de kabul etmiş sayılacaklar-
dır. Ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak Genel 
Müdürlüğe süresi içinde veren ruhsat sahiplerinin listesi 
ise verilen sürenin bitiminden itibaren iki gün içinde Genel 
Müdürlük internet sitesinde yayımlanacak ve ayrıca tebligat 
yapılmayacaktır.

Bu düzenleme ruhsat sahiplerini maden bölgesi ilan edilen 
alanda oluşacak yeni şirkete katılmaya zorlamaktadır.

Ruhsatların birleştirilmesi, maden bölgesindeki ruhsatların 
eşdeğer rezervinin en az yarısına tekabül eden kısmını temsil 
eden en az iki ruhsat sahibinin verilen sürede ruhsat birleştir-
me taahhütnamesini imzalayarak Genel Müdürlüğe sunması 
halinde gerçekleşebilir. Birleştirmeye isteyen ruhsat sahiple-
rinin iki olması halinde birinin ruhsatının eşdeğer rezervinin, 
birleştirmeye konu alandaki eşdeğer rezervin en az yüzde onu 
kadar olması, birleştirmeye katılan ruhsat sahiplerinin, şirket 
kurmak için verilen sürede şirketteki ortaklık paylarına uygun 
olarak, yeni ruhsat düzenlenecek şirketi kurmaları da zorunlu-
dur. Bu şartların sağlanması halinde yeni ruhsat düzenlenecek, 
aksi takdirde maden bölgesi içerisinde kalan tüm ruhsatlar ip-
tal edilecektir.

Maden bölgesinde düzenlenecek yeni ruhsatta, Maden Yasası 
7’nci maddesinin zorunlu kıldığı tüm izinler, yeni ruhsat sahibi 
şirket tarafından alınacaktır. Bu izinler alınana kadar birleştir-
meye konu olan ruhsatlar için alınmış izinler kapsamında faali-
yetlerin devamı sağlanacaktır.

Zorunlu izinlerin maden bölgesi kararını alan ve onayan ma-
kam tarafından alınması kanımca daha doğru olur. Zira, maden 
bölgesi içinde kalan ve daha önce izinleri olan ruhsatlar çalış-
maya devam ederken, maden bölgesi içinde olup da zorunlu 
izinleri alınmayan ya da alınamayan kısımlarda ise faaliyet ya-
pılamayacaktır. Bu durum maden bölgesi içinde yeni ruhsat 
alan şirketi açmaza sürükleyebilir. Daha kısa ve öz bir anlatımla, 
izinli alanda üretim faaliyeti sonucu oluşan gelir şirket ortaklık 
payı oranında dağıtılacağından ve izin alınmayan kısımlarda  
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madencilik faaliyeti yapı-
lamayacağından, şirket 
ortakları arasında ihtilaf 
çıkmasına sebep olabilir.

Maden bölgesinde; iha-
lelik sahalar ve ruhsatsız 
alanlar için belirlenen 
ihale taban bedeli şirket 
tarafından ve kuruluşu-
nun tamamlanmasından 
itibaren altı ay içinde ya-
tırılacak ve yeni ruhsata 
ilave edilecektir. İhale 

bedelinin belirlenen süre içinde yatırılmaması durumunda 
maden bölgesi ilan edilen alan içerisindeki tüm ruhsatlar iptal 
edilecektir. İhalelik sahalar ve ruhsatsız alanların ihale taban 
bedeli idare tarafından tespit edileceğinden, şirketin mali gücü 
bu bedeli karşılamaya yetmezse ya da tespit edilen bedel çok 
yüksek bulunursa tüm ruhsatların iptali de gündeme gelebi-
lecektir. 

Ruhsat birleştirme taahhütnamesini imzalayarak verilen sü-
rede Genel Müdürlüğe ibraz etmeyen ruhsat sahiplerinin 
yatırım giderleri ile bu ruhsat sahalarının rödovansçılarının 
yatırım giderleri şirket tarafından ve kuruluşunun tamam-
lanmasından itibaren altı ay içinde ödenecek, ödenmesini 
takiben birleşmeye dahil olmayan ruhsat sahiplerinin üzer-
lerinde bulunan ruhsatlar iptal edilip, yeni ruhsata ilave 
edilecektir. İptal edilen ruhsatların yatırım giderlerinin, yeni 
ruhsat düzenlenen şirket tarafından, kuruluşunun tamam-
lanmasından itibaren altı ay içinde ödenmemesi halinde de 
maden bölgesi içerisinde bulunan tüm ruhsatlar iptal edile-
cektir.

Tamamı maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatlar yeni ruhsa-
ta ilave edilerek iptal edilecek, kısmen maden bölgesi içinde 
kalan ruhsatların kalan kısımları bölge ruhsatına dahil edilip, 
maden bölgesi dışında kalan kısmında ruhsat hukuku devam 
edecektir.

Maden bölgesinde kurulan şirkete ortak ruhsat sahiplerinin 
birleşmeden önceki ruhsatından kaynaklanan mükellefiyetle-
ri yeni ruhsat düzenlendikten sonra da sürecek, bu mükelle-
fiyetlerin yeni kurulan şirket tarafından ödenmesi halinde ise 
ödenen bu miktar önceki ruhsat sahibi tarafından şirkete öde-
necek ya da yeni kurulan şirketteki ortaklık payından mahsup 
edilecektir. 

Maden bölgesi içerisinde kalan ruhsatların çevre uyum temi-
natları iade edilmeyecek, yeni ruhsata devir edilecektir. 

Maden bölgesi ilanının Resmi Gazete’de yayımı tarihinde 
mevcut rödovans sözleşmeleri iptal edilecek, yeni rödovans 
sözleşmeleri yapılamayacaktır. Sözleşme serbestisine aykırı 
olan bu düzenlemenin ne amaçla konulduğu ne gibi yararlar 
getireceği tarafımızdan anlaşılamamaktadır. Mevcut rödo-
vans sözleşmelerinin sonlandırılması ise birçok ihtilafa neden 
olacaktır.

Maden bölgesi içinde kalan ve iptal edilen ruhsatların yatırım 
giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak, alan sınırlamasına 
bağlı olmaksızın Genel Müdürlük tarafından ihale edilerek ruh-
satlandırılacaktır. İhale edilen ruhsatların taban ihale bedeli bu 
ruhsatlara ödenen yatırım harcamalarından az olmayacaktır.

Maden Bölgesi Komisyonu ile Faaliyetlerin Kısıtlanması ve 
Ruhsatların Taşınması konusuna gelecek sayımızda yer vere-
ceğiz. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ
(FOB)

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton) Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

TKİ

Haz.18 Keles krible +40 mm 186 KLİ 2.766

Haz.18 Tunçbilek yıkanmış
+18 mm

431 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.860

Haz.18 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

431 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.061

Haz.18 Kısrakdere krible +20 mm 484 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Haz.18 Soma Deniş yıkanmış 
+18 mm

329 Manisa-Soma ( ELİ ) 3.991

Haz.18 Çan krible +30 mm 331 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2017)
Birim

CM
E G

roup

9.Tem.18 Altın 1260,85 -1,91 1285,40 USD/tr. oz

9.Tem.18 Gümüş 16,14 -3,58 16,74 USD/tr. oz

9.Tem.18 Platinyum 855,89 -8,56 936,00 USD/tr. oz

9.Tem.18 Rodyum 2260,00 31,78 1715,00 USD/tr. oz

9.Tem.18 Palladyum 961,94 -10,35 1073,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2017)
Birim London M

etal Exchange

9.Tem.18 Alüminyum 2098,50 -6,96 2255,50 USD/ton

9.Tem.18 Bakır 6326,00 -11,90 7180,50 USD/ton

9.Tem.18 Çinko 2759,00 -18,25 3375,00 USD/ton

9.Tem.18 Kalay 19425,00 96,45 20140,00 USD/ton

9.Tem.18 Kurşun 2321,00 -8,73 2543,00 USD/ton

9.Tem.18 Nikel 13760,00 8,52 12680,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2017)
Birim

N
orthernM

iner (N
M

)

9.May.18 Antimuan 8736,00 2,66 8510,00 USD/ton

9.May.18 Bizmut 5,10 -0,97 5,15 USD/lb.

9.May.18 Civa 1850,00 0,00 1850,00 USD/şişe

9.May.18 İridyum 1150,00 11,65 1030,00 USD/tr. oz

9.May.18 Kadmiyum 1,50 -3,23 1,55 USD/lb.

9.May.18 Kobalt 40,14 -8,77 44,00 USD/lb.

9.May.18 Magnezyum 2,25 0,00 2,25 USD/kg

9.May.18 Manganez 2,04 -0,97 2,06 USD/kg

9.May.18 Molibden 24000,00 -7,69 26000,00 USD/ton

LM
E

9.May.18 Rutenyum 250,00 13,64 220,00 USD/tr. oz

N
M

9.May.18 Selenyum 19,25 13,24 17,00 USD/lb.

9.May.18 Tantal 125,00 0,00 125,00 USD/lb.

9.May.18 Tungsten 31,40 2,95 30,50 USD/ton

9.May.18 Uranyum 22,75 -10,78 25,50 USD/lb.

U
XC

9.May.18 Vanadyum 15,45 18,85 13,00 USD/lb.

N
M

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ
(FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Haz.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6800

Haz.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KOZLU MÜ. LAVUARI 6800

Haz.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 610 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6800

Haz.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 620 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7000

Haz.18 18/150 PARÇA (DÖKME) 560 AMASRA MÜ. LAVUARI 6100

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ
(RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%

Yıl Sonu
Fiyatı

 (31.Aralık.17)

Birim

H
EFA

 Rare earth

9.May.18 Lantanyum Metal ≥ 99% 6,00 -14,29 7,00 USD/kg

9.May.18 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 3,70 -52,56 7,80 USD/kg

9.May.18 Seryum Metal ≥ 99% 6,10 -12,86 7,00 USD/kg

9.May.18 Seryum Oksit ≥ 99.5% 2,65 -52,59 5,59 USD/kg

9.May.18 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 128,00 2,40 125,00 USD/kg

9.May.18
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
86,70 6,25 81,60 USD/kg

9.May.18 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 70,00 2,94 68,00 USD/kg

9.May.18 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 69,00 3,45 42,00 USD/kg

9.May.18 Samaryum Metal ≥ 99.9% 15,50 3,33 7,00 USD/kg

9.May.18 Europyum Oksit ≥ 99.5% 88,60 -10,51 150,00 USD/kg

9.May.18 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 46,00 4,55 55,00 USD/kg

9.May.18 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 21734,00 3,79 32,00 USD/kg

9.May.18 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 665,00 1,53 550,00 USD/kg

9.May.18 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 600,00 8,38 400,00 USD/kg

9.May.18 Disporsiyum Metal ≥ 99% 278,00 3,51 350,00 USD/kg

9.May.18 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 236,00 4,37 230,00 USD/kg

9.May.18 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 111,85 17,74 95,00 USD/kg

9.May.18 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 27,20 3,82 34,00 USD/kg

9.May.18 İtriyum Metal ≥ 99.9% 37,50 2,74 35,00 USD/kg

9.May.18 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 5,00 8,70 6,00 USD/kg

9.May.18 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3617,00 4,60 15000,00 USD/kg

9.May.18 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 1158,00 7,32 4200,00 USD/kg

9.May.18 Mixed Metal ≥ 99% 6,00 0,00 6,00 USD/kg

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 280-285 USD/dmt

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 44-46% Konsantre USD/dmt

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% Konsantre USD/dmt

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 42-44% parça USD/dmt

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 270-275 USD/dmt

1.Haz.18 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça USD/dmt

Temel Maden Fiyatları

EKONOMI

ton = 1000 kilogram
lb : libre = pound = 0,453 kilogram

tr. oz : (troy ons) = 31,1 gram
şişe : 76 pound = 34,47 kilogram
dmt : (dry metric tonne) kuru bazda metrik ton

dmtu: kuru bazda metrik ton ünite
USD : ABD Doları
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ETKINLIK TAKVIMI

Yerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.

11 - 17 Ağustos  Goldschmidt Conference 2018, ABD, geochemsoc.org
13 - 17 Ağustos  Meeting on the International Mineralogical Association 
IMA 2018, Avustralya, ima2018.com
24 - 26 Temmuz  Queensland Mining & Engineering Exhibition QME 2018,  
Avustralya, reedexhibitions.com.au
5 - 6 Eylül  Mining the Territory 2018, Avustralya, ntresourcesweek.com.au/
mining-the-territory-conference
6 - 8 Eylül  MEI2018 Mining Exploration International, ABD, miningexplora-
tioninternational.com
10 - 14 Eylül  Electra Mining Africa, Güney Afrika, electramining.co.za
12 - 14 Eylül  Coal Association of Canada National Conference, Kanada,  
bit.do/ekKcB
16 - 21 Eylül  International Mineral Processing Congress IMPC 2018, Rusya,  
impc2018.com
22 - 25 Eylül  SEG 2018, ABD, seg2018.org
23 - 26 Eylül  14th International Symposium of Continuous Surface Min-
ing, Yunanistan, www.iscsm.gr
6 - 8 Ekim  Mining Industry Expo – 2018, Ukrayna
14 – 19 Ekim  Society of Exploration Geophysicists International Exposi-
tion & 88th Annual Meeting, ABD,  seg.org

15 – 18 Ekim  The 2018 International Pittsburgh Coal Conference, Çin, 
engineering.pitt.edu/pcc/
16 -18 Ekim International SAP Conference for Mining and Metals, Prague, 
2018, Çekya
28 – 29 Ekim  The Silver & Gold Summit, ABD, cambridgehouse.com/e/
silver-and-gold-summit-2018-75
31 Ekim - 3 Kasım IMME 2018, Hindistan, www.immeindia.in
1 - 2 Kasım  Mining and Metallurgy Conference, Fransa, metal.euroscicon.
com
7 - 8 Kasım  15th International Conference and Exhibition on Materials 
Science and Engineering, ABD, materialsscience.conferenceseries.com
7- 9 Kasım  Geostatistical/Stochastic Simulation Methods, Tools and Appli-
cations from Ore Reserves to Mine Production, Avustralya, ausimm.com.au
19- 21 Kasım  Process Mineralogy 2018, Güney Afrika, min-eng.com/pro-
cessmineralogy18/index.html
22 -23 Kasım  Developments in the Processing of the “Hi-Tech” Metals: 
Hi-Tech Metals 2018, Güney Afrika, min-eng.com/hitechmetals18

“Discover The Turkish 
     Mining Industry...”
Breaking news from the Turkish Mining Industry,
Global & Local Private Company News from Turkey,
Local Public Institutions News,
Local & Regional Event Introductions,
Company Profiles from Turkey,
… and everything you wonder about the Turkish Mining Industry...

www.mining-turkey.com

13 - 14 Eylül  4. Uluslararası Yer Altı Kazıları Sempozyumu, İstanbul, uyak.org.tr
27 – 29 Eylül  HİDRO’2018-Ulusal Hidrojeoloji ve Su Kaynakları Sempozyu-
mu, Ankara, hidro2018.hacettepe.edu.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
1 – 4 Aralık  III. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı 
ve Sergisi, İstanbul tmdconference.org
13 - 16 Aralık  Maden Türkiye 2018, İstanbul, madenturkiyefuari.com
19 - 20 Aralık  Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, İstanbul, jmo.org.tr
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SERI ILANLAR

Reklam 
ezervasyon

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

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

69 Altomak

83 Ant Group

51 Ardef

38,39 Arr Elektrik (Ata Redüktör)

5,9,72,73 Barkom

107 BASF

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

75 Boehlerit

35 Cotecna

52,53 Core Drill

119 Çayeli Bakır

71 Çolakoğlu Makine

113 Çukurdere Sondaj

125 Dama Mühendislik

129 Danfoss

127 DBC Makina

Sayfa Firma
117 Demir Export

95 DMT

17 Doğanak Kollektif

135 Draeger

101 Ebro Armaturen

141 EIF

45 Epiroc

105 ERD Sondaj

99 Ersencer

93 Esit

87 FLSmidth

103 Foramec

41 GeoGrafik

15 Global Magnet Sondaj

84,85 Gürsan

97 Hardox

Sayfa Firma
25 Jemas

31 Kayen

Ön Kapak, 55 Kensan

77 Ketmak

33 Kontrolmatik

63 Labris

57 MB Crusher

29 MBEF

27 Mestaş

11 Metso

123,137 MTM Makine

19 Netcad

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

81 Özfen

115 Pasinex

Ön Kapak İçi Pena Maden 

Sayfa Firma
3 Pozitif Sondaj

21 Saes

61 Sandvik

13,37 Son-mak

1 Teknima

109 Tema Lastik

47 thyssenkrupp

139 TMD

23 Troya Proses

89 Tsm Global

K.Ö.K,K.A.K Tuson Turkuaz

131 Tünelmak

143 Maden Türkiye Fuarı (Tüyap)

7 Weir

65 Yünel

79 Zenit

49,133 Zitron

Satılık Demir Cevheri

Şırnak Bölgesinden, toplam Fe yüzde 57 tenörlü, 
düşük silis ve fosfat içerikli tüvenan 

demir cevheri satılıktır.

Stokta 10.000 ton bulunmakta olup
aylık 40.000 ton üretim kapasitesine sahip 

sahamızda 600.000 ton görünür rezerv mevcuttur. 
Rezerv genişletme çalışmaları devam etmektedir.

Maden sahasından liman ve tren istasyonlarına 
ya da istenen lokasyona nakliye imkanımız mevcuttur.

Tel: 0312 482 18 60

E-Posta: danismanlik@mayeb.com.tr
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Uygulamadan 
Üretime
Uygulamadan 
Üretime

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.

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

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 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.

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

www.ortadogusondaj.com
www.geosondajmakine.com


