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Endüstriyel madencilik ve cevher
hazırlama/zenginleştirme

proseslerinde konvansiyonel
işlemler ile kazanılması mümkün

olmayan ince ve çok ince
tanecikler ve şlam (slime) muhtelif

yöntemlerle susuzlandırılarak 
bertaraf edilmektedirler.

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 tanitim@mayeb.com.tr 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.
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EDITÖRDEN

Onur Aydın • onur@mayeb.com.tr • twitter.com/OnurMadenTR
Türk Madenciliğinde Kadın

Madencilik; neresinden tutarsanız, neresinden bakarsanız, dünya genelinde, geçmişten günü-
müze erkek egemenliğinde kalmış bir iş koludur. Bu işin gerek yer üstünde gerekse yer altında 
zorlu fiziksel koşullarda yürütülmesi bunun en büyük sebebidir. 

Ancak özellikle son yıllarda bu bakış açısı değişiyor, bu düzen bozuluyor. Evet, kadınlar artık ma-
dencilik sektöründe hemen her alanda boy gösteriyorlar.

Dünyada kadının sektörümüzdeki yeri çok daha önceki yıllarda artmaya başlamış olsa da ülke-
mizde bu süreç günümüzde yeni yeni şekilleniyor diyebiliriz. Geçmişte dünyanın pek çok yerinde 
kadının yer altına inmesi uğursuzluk sayılırken, dünyada bu batıl inanç son birkaç on yılda hızlı 
şekilde yok olmuş, ülkemizdeki etkileri ise biraz daha uzun sürmüş durumda. 

Geçmişte ülkemizde, daha meslek tercihi aşamasında veya eğitim görülen sıralarda ayrımcılık 
başlıyor, kadınlar jeoloji olsun maden mühendisliği olsun bu bölümleri tercih etmiyordu, etme-
leri de beklenmiyordu. Neyse ki bu sorun günümüzde büyük ölçüde ortadan kalktı. Madencilik 
alanında üniversite sıraları kadın-erkek ayrımı olmaksızın paylaşılıyor.

Kadınlar artık işletme sahipliğinden ve genel müdürlükten tutun da otoklav operatörlüğü ve dev 
kaya kamyonu şoförlüğüne kadar sektörümüzün her kademesinde varlar.

Maden işçileriyle konuşmaması istenen hatta selam bile vermemesi için uyarılan kadınlar şimdi-
lerde madenleri yönetiyorlar, maden işletmeleri açıyorlar, maden makineleri satıyorlar, dağlarda 
maden arıyorlar, madenleri pazarlıyorlar yani madenciliğin her alanında varlar. 

Ancak bunun yanı sıra halen ülkemizdeki fırsat eşitsizliği en büyük sorun olarak öne çıkıyor. 
Maalesef bazı kırsal bölgelerde kültürel olarak kadına bakış açısı halen ‘kadının evinde oturma-
sı gerektiği’ şeklinde olduğundan kurumsal işletmeler ve bazı büyük ölçekli maden işletmeleri 
dışında, işverenler maden ocaklarında kadın çalışan yerine erkek çalışan tercih etmeye devam 
edebiliyor ve özellikle işçi ile kadını bir araya getirmemeye çalışabiliyorlar. 

Bu ayrım daha işe alım aşamasında kendini gösteriyor. Bugün halen bazı iş ilanlarında aranan 
özellikler arasında erkek olma şartı koşulduğunu görebiliyorsunuz. 

Şu an pek çok kadın meslektaşımız, kendilerine fırsat verildiğinde, erkek meslektaşlarından aşağı 
kalmamaları bir tarafa, bire bir aynı kalitede iş yapabildiklerini uygulamalarıyla gösteriyorlar. Yani 
yaptıkları işler ile cinsiyet ayrımını ortadan kaldırıyorlar. Hatta erkek işi denilen işleri bile rahatlıkla 
yapabiliyorlar. 

Sektörümüzdeki örneklerden yola çıkarak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü haftasına denk 
gelen Mart sayımızda Türk Maden Endüstrisi’ndeki Kadın Madencileri konu ettik. Sanıyoruz böyle 
bir derleme ülkemizde ilk kez yapılıyor…

Bu vesileyle, Madencilik Türkiye Dergisi olarak, kadın meslektaşlarımızı, pozitif ayrımcılığa ma-
ruz bırakmaya gerek olmadan, eşit şartlarda ve eşit anlayışla aramızda daha fazla görmeyi arzu 
ettiğimizi belirtmek isterim. 
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Fatih Dönmez: “1 Ton Kömürden Elde Edilen Hidrojen 
ile Bir Otobüs 1030 Kilometre Yol Katedebilir” 

YMGV Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile 
Madencilik Sektörünün Sorunlarını Konuştu 

Ocak 2020

Şubat 2020

TÜRKIYE’DEN HABERLER

T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık-
ta düzenlenen “Enerjide Arama Buluşmaları: Hidrojen” konulu 
Çalıştay’da konuştu ve ülkemizde hidrojen enerjisinin kullanımı 
hakkında açıklamalarda bulundu.
Hidrojenin “geleceğin enerji taşıyıcısı” olarak kullanımının son 
günlerde sıklıkla tartışıldığına işaret eden Dönmez, Türkiye’nin 
enerjide gelecek vizyonunu tüm paydaşlarla birlikte inşa etmek 
istediklerini dile getirdi.
Bakanlık olarak hidrojeni 4 ana fayda üzerinden elde etmeyi 
amaçladıklarına dikkati çeken Dönmez, bunları “daha fazla ye-
nilenebilir enerjiyi sisteme dahil etmek, ısı sektörünü karbon 
emisyonsuz hale getirmek, yerli kömürden hidrojen üretimi 
gerçekleştirmek, hidrojen depolama ve tutucusu olarak borun 
kullanımını artırmak” olarak sıraladı.
Dönmez, tüm enerji stratejilerinde “yerlilik” kriterinin esas alın-
dığını belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Bizim için yerli kö-
mürümüzden hidrojen ve sıvı yakıtların üretimi çok önemli. Temiz 
kömür teknolojileri kapsamında düşük karbon emisyonlu kömür 
kullanımı için yerli kömürden hidrojen projeleri gündemimizde 
olmaya devam edecek. Özellikle petrol ve doğal gaz fiyatlarında 
jeopolitik riskler ve ekonomik dalgalanmalardan kaynaklı artış-
lar ekonomimizi olumsuz yönde etkiliyor. Yerli enerji fiyatlarının 
petrol ve doğal gaz fiyatlarıyla bağını koparmamız ya da etkisini 
en aza indirmemiz için yerli kömür portföyümüzde önemli bir yere 
sahip.”
Sürekli artan yenilenebilir kaynakların şebekeye entegrasyo-
nunun da önemli olduğunu vurgulayan Dönmez, şunları ifade 
etti: “Yenilenebilir kaynakların sistem içindeki miktarında bazı 
temel limitler olabilir. Ankara özelinde konuşursak, gerçek değer-
lerle kışın 1 birim üreten güneş paneli yazın 10 birim üretiyor, yani 
20 bin megavat güneş enerjisinin kış etkisi 2 bin megavata kadar 
düşebiliyor. Özellikle bir de kar yağışının yoğun olduğu dönemler-

de güneş enerjisi üretiminin çok düşmesi ve ısınma talebinin tüm 
yılın en yüksek seviyesinde olması, sistemin kaldıramayacağı bir 
dengesizlik olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple yenilenebilir kay-
naklardan yapılan üretimin dengelenmesi için depolama sistem-
lerine büyük ihtiyaç var. Bunun yöntemlerinden biri de doğal gaz 
dağıtım hatlarına hidrojenin yüzde 2 ila 6 oranında basılmasıdır. 
Türkiye ölçeğinde bu 1 ila 3 milyar metreküp hidrojenin sisteme 
verilebileceği anlamına geliyor.”
Bazı ülkelerin geliştirme çalışmalarıyla yüzde 10 rakamlarını da 
mümkün gördüğünü aktaran Dönmez, “Biz de bu konuda ilk 
EPDK projesini geçen sene verdik ve doğal gaz sektörümüz çalış-
malara başladı. Türkiye de en geç 2021 sonunda dağıtım hatları-
na ilk hidrojen girişinin olmasını hedefliyoruz. İlk başta bu deney-
sel ve çok az bir miktar olabilir ama önemli olan sistemin başarıyla 
çalışması.” dedi.
Dönmez, ulaştırma sektöründe de hidrojenin sık gündeme gelen 
bir yakıt olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Özellikle ağır yük 
taşımacılığında elektrikli taşıma daha masraflı olabilir. Bu noktada 
bizim yerli kömürlerimizden hidrojen üreterek, ulaştırma sektörün-
de de hidrojenle temiz taşıma sağlama ihtimalimiz var. Şimdilik 
maliyetler yüksek olsa da 1 ton kömürden hidrojen elde ettiğimizde 
bu bir otobüsü 1030 kilometre götürebiliyor. Üstelik de emisyonsuz. 
Yerli kömürlerimizden böyle bir fayda da elde edebiliriz.”
Yerli hidrojen sanayisi oluşturmak için çalışmalarına hız vere-
ceklerini söyleyen Dönmez, “Gençlerin bilimi birinci elden dene-
yimlemesi için Ankara’da en çok ziyaret edilen bilim merkezlerin-
den birine sahibiz. MTA Şehit Cuma Dağ Tabiat Tarihi Müzesi’ne 
gençlerimizin de hidrojeni ve yenilenebilir teknolojileri deneyim-
leyebilmeleri için hidrojen laboratuvarımızla birlikte deney setleri 
yerleştireceğiz. Hidrojen laboratuvarımız, BOREN laboratuvarı-
mız, enerji verimliliği evimiz, Çarşamba günü ziyaretçilerine ka-
pılarını açacak. Randevularınızı BOREN’den alabilirsiniz.” dedi.

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı (YMGV), Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih Dönmez’i makamında ziyaret etti. Gerçek-
leştirilen ziyarete YMGV Başkanı Prof. Dr. Güven Önal, Yönetim 
Kurulu Üyeleri İbrahim Halil Kırşan, Mehmet Yılmaz ile Ankara 
Temsilcisi Oğuz Güner yer aldı. Görüşmede Madencilikten 
sorumlu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. 
Şeref Kalaycı da hazır bulundu. Madencilik Sektörünün sorun-
larının konuşulduğu görüşmede bu sene içerisinde yapılması 
planlanan Madencilik Şurası ile hazırlıkları devam eden Maden 
Kanunu çalışmaları ele alındı. Prof. Dr. Güven Önal, YMGV’nin 
ülkemiz madencilik sektörünün geliştirilmesi amacıyla gerçek-
leştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verirken, Fatih Dönmez 
ise her zaman madencilik sektörünün yanında yer aldıklarını ve 
sektöre bir ivme kazandırmak istediklerini aktardı.
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MAPEG’ten Yeni Ruhsat İhalesi 

T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bünyesinde 
“Tabii Kaynaklar Dairesi Başkanlığı” Kuruldu 

Ocak 2020

Ocak 2020

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) 6592 Sayılı 
Kanun’la Değişik 3213 Sayılı Maden Kanunu hükümleri uyarın-
ca hukuki durumları sona eren 491 adet maden sahasını ihale 
edilmek üzere Maden Kanunu’nun 30. maddesine göre arama-
lara açılacağını duyurdu.

13 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre 
Mart ve Nisan aylarında ihale edilecek sahalarla ilgili detaylara 
linkten ulaşabilirsiniz: 
www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2020/02 
/20200213-3-1.pdf

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı 
Kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlanırken, bu kararname ile 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde “Tabii Kaynaklar 
Dairesi Başkanlığı” oluşturulmasına karar verildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde kurulacak olan 
Daire Başkanlığı, tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun 
şekilde değerlendirilmesi için ülke stratejisi ve politikalarını belir-
lemek amacıyla gerekli çalışmaları yapıp, önerilerde bulunacak.
Tabii kaynakların araştırılması ve geliştirilmesiyle ilgili çalışma-
ları teşvik ve koordine etme görevi bulunan Başkanlık, ülkemiz-
de ve dünyadaki faaliyetleri takip ederek gerekli bilgileri derle-
yip, değerlendirip yayımlayacak.
Tabii kaynaklar konusunda teknolojik araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerini değerlendirerek, sonuçlarını ilgili mercilere iletip 

koordine edecek Başkanlık, tabii kaynaklar alanındaki çalış-
maları, gelişmeleri izleyip değerlendirerek ülkenin ihtiyaç ve 
şartlarına uygun olarak araştırma ve geliştirme hedef ve önce-
liklerini belirleyecek ve bu doğrultuda araştırma ve geliştirme 
çalışmaları yaparak, çalışma sonuçlarını ekonomik analizler ile 
birlikte kamuoyuna sunacak.
Görev alanı ile ilgili Bakanlığa bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve 
kuruluşların faaliyetlerini izleyip koordinasyon sağlayacak olan 
Başkanlık, görev alanı ile ilgili mevzuat çalışmalarını takip edip 
bu çalışmalara katkıda bulunacak.
Başkanlık, madencilik faaliyetleri ile kamu kurum ve kuruluşların-
ca planlanan kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek veya tüzel 
kişilere ait diğer yatırımların, kamu yararı açısından önceliği ve 
önemini tespit ederek gerekli iş ve işlemeleri yürütecek ayrıca 
Bakan tarafından verilen diğer görevleri de gerçekleştirecek.

Madenlerde Devlet Hakkı Alacakları İçin 
Tecil ve Taksitlendirme Yapılabilecek Ocak 2020

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nden (MAPEG) yapılan 
açıklamaya göre Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bakan-
lığı madenlerden devlet hakkı alacaklarının, ilgili mevzuat kap-
samında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla tecil ve 
taksitlendirilmesini mümkün hale getirdi.
Konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde oldu: “Hazine 
ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Bakanlığı’nın 03/12/2019 tarih 
ve 2019/1 seri nolu Tahsilat İç Genelgesi’yle ecrimisil ve haklardan 
olan alacakların, 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamın-
da tecil ve taksitlendirilmesi uygun görülmüştür.
Bu kapsamda; madenlerden devlet hakkı alacaklarının, ilgili mev-

zuat kapsamında belirlenen diğer şartların sağlanması koşuluyla 
6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında tecil ve taksit-
lendirilmesi mümkün hale gelmiştir.“
Madencilik Sektörü STK Başkanları 4 Ocak 2020 tarihinde Anka-
ra’da bir araya gelerek Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ziyarette 
bulunmuşlardı.
Hazine ve Maliye Bakanlığını ziyaret eden sektör başkanları ve 
Bakan Yardımcıları Dr. Nureddin Nebati ve Osman Dinçbaş ile 
Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar arasında sektörde yaşanan 
sorunlar ve bunlara yönelik çözüm önerilerinin ele alındığı bir 
toplantı düzenlenmişti.

Öksüt Madencilik Kayseri’de İlk Dökümü Gerçekleştirdi 
Şubat 2020

Centerra Gold Inc. ülkemizdeki iştiraki Öksüt Madencilik tara-
fından, 31 Ocak 2020 tarihinde Kayseri’de yer alan Öksüt Ma-
deni’nde ilk altının döküldüğünü açıkladı. Şirket tarafından 
yapılan açıklamada ilk döküm ile birlikte özellikle iki milyon 
adam/saatlik kayıpsız çalışma süresi de memnuniyetle duyu-
rulurken Centerra İcra Kurulu Başkanı Scott Perry; “Öksüt’teki 
ekibi ilk altın döktüğü ve bunu güvenli bir şekilde yaptıkları için 
tebrik ediyoruz. Öksüt şu anda dünyadaki üçüncü üretim tesisi-
miz. Bu proje şirketin büyümesi için önemli bir kilometre taşıdır.” 

şeklinde açıklamada bulundu.
Öksüt Madencilik Genel Müdürü Dr. Alper Sezener ise konuyla 
ilgili şu açıklamada bulundu:
“Ağustos 2013’te Öksüt Projesi’ne sıfırdan başladım ve bugün, eki-
bimizin sayesinde, 2 Milyon adam / saat kayıpsız süre ile birlikte ilk 
altını döktük. Bu macera sırasında çok mücadele ettik ama sonun-
da takım olarak kazandık. Bu profesyonel ekibe sahip olduğum 
için çok şanslıyım.”
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Çin Pazarında Vergi Sıfıra İndi, 
Doğal Taşta Beklenti Arttı Ocak 2020

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aydın Dinçer, İstanbul’da düzenlediği toplantıda 2019 ça-
lışmaları hakkında bilgi verip, 2020 yılına ilişkin önemli değer-
lendirmelerde bulundu.
Yurt içinde 40 milyar dolara yakın bir değer oluşumuna katkıda 
bulunan Türk maden sektörünün, 2019 ihracatının 4,3 milyar 
dolar olarak gerçekleştiğini açıklayan Dinçer, doğal taş ihraca-
tında toplam ihracatın 1,864 milyar dolar olduğunu, 2018 yılına 
göre yaşanan yüzde 5,48’lik kaybın bu yıl kapanmasına yönelik 
beklentilerin ise arttığını belirtti.
Dinçer, Çin’in yüzde 4’lük gümrük vergisi uygulamasını sıfıra 
indirmesini sektör için umut verici olarak değerlendirirken son 
iki yılda yaşanan ihracat düşüşlerinin bu yolla toparlanabilece-
ğinin müjdesini verdi.
ABD, Hindistan, İspanya ve Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen 
doğal taş ihracatı hakkında da bilgi veren Dinçer, lider pazarlar 
başta olmak üzere ihracat yaptıkları 197 ülkede pazar paylarını 
arttırmak istediklerini söyledi. Dinçer’in konuşmasının en dik-
kat çekici kısmını; 18 milyar doları bulan dünya doğal taş pa-
zarından daha fazla pay alabilmek için yürütülen markalaşma 
çalışmaları oluşturdu. Mermer tarafında 650’ye, granit, kireç 
taşı ve traverten tarafında ise 150’ye yakın çeşitliliğe sahip olan 
Türkiye’nin hem yeni pazarlarda yer alması hem de markalaş-
ması için yürütülen çalışmalar şöyle anlatıldı: “İMİB olarak, 2019 
yılında 15 farklı ülkeye ticaret heyeti düzenledik. Nijerya, Güney 
Afrika, ABD, Çin Halk Cumhuriyeti, Şili, Arjantin, Birleşik Arap Emir-
likleri, Hindistan, İngiltere, Vietnam – Tayvan, Meksika, Brezilya, 
Güney Kore, Avusturalya hatta önemsediğimiz için birden fazla 
kere ticaret heyeti düzenlediğimiz ülkeler oldu. Türk doğal taşı-
nı tanıtmak, yeni işbirlikleri oluşturmak, pazarın hassasiyetlerini 
daha yakından görmek ve buna göre yeni stratejiler oluşturmak 
için Kasım 2018’de başlattığımız ve 2019’da da tüm hızıyla devam 
ettirdiğimiz ticaret heyetlerine 2020’de de davam edeceğiz. Ürün 
teşhirli heyet organizasyonlarına yönelik çalışmalarımız da ola-
cak. İşlenmiş doğal taşta en önemli pazarlarımızdan olan ve 400 
milyon dolarlara yakın ihracat gerçekleştirdiğimiz ABD’nin ve böl-
genin en önemli fuarı Coverings 2019 Fuarı’na 18. kez milli katılım 
gerçekleştirdik. 2020’de yine ‘Coverings The Global Tile and Stone 
Experience’ fuarına milli katılım sağlayacağız. Bu organizasyona 
titizlikle hazırlanıyoruz; çünkü işlenmiş doğal taşta hedef ve lider 
pazarımız Amerika’nın 3 milyar dolarlık doğal taş ithalatından en 
büyük payı almak istiyoruz. Milli katılım gösterdiğimiz ve İtalya’nın 
en önemli fuarı Marmomac 2019, hem pazarda derinleşmek hem 
de yeni iş bağlantıları yakalamak için kullandığımız organizasyon-
lardan oldu. Marmomac 2019’da 60 ülkeden gelen 68 bini aşkın 
sektör profesyoneline Türk doğal taşını anlattık ve 2020 yılında 11. 
kez milli katılım göstermek için çalışmalarımıza başladık.”
Dinçer, 2019 yılında yurt içinde de önemli organizasyonlara ka-
tılım gösterip, maden sektörüne yönelik algının pozitif anlamda 
değişmesi için sempozyumlar düzenlediklerini de anlattı. Sivas, 
Çanakkale, Uşak, Kayseri, Bilecik, Kastamonu, Elazığ, Balıkesir ve 

Burdur’da “Türk Madenciliğinde Farkındalık ve Uluslararası Marka 
Yolculuğu” sempozyumları düzenlediklerini aktaran Dinçer, bu 
çalışmanın bir diğer amacının, kaliteli madencilik için bilgi aktarı-
mında bulunmak olduğunu ifade etti. Türkiye’nin önemli üniver-
sitelerinde özellikle mimarlık bölüm öğrencilerine yönelik 17 adet 
tasarım atölyeleri düzenledikleri, 2020’de lise öğrencilerini kapsa-
yacak şekilde projenin geliştirilip çeşitlendirileceği de anlatıldı.
Dinçer, doğal taş tasarım yarışma ve ödül törenlerinin, sempoz-
yum ve çalıştay organizasyonlarının, ticaret heyeti çalışmaları 
ile fuar katılımlarının kapsamı genişletilerek 2020’de de devam 
edeceğini söylemekle birlikte dört yeni çalışmanın da müjdesi-
ni verdi. Venedik’te iki yılda bir düzenlenen Mimarlık Bienali’ne 
Türk doğal taş ve tasarımlarıyla katılım sağlanması için hare-
kete geçildiğini anlatan Dinçer, Dünya Mimarlar Kongresi’nde 
de olacaklarını söyledi. Ayrıca 2019’daki ticaret heyeti sırasında 
Türk doğal taşlarının yoğun ilgi görmesi ve tespit edilen yüksek 
potansiyel nedeniyle Meksika’daki çalışmalara ağırlık verilme-
sine karar verildiği dile getiren Dinçer, bölgenin en önemli fu-
arına katılım sağlamak için harekete geçtiklerini ifada etti. Türk 
madeni ve doğal taş algısını yükseltmek için yürütülen belgesel 
film çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Dinçer, dikkat çekici 
bir formda hazırlanması planlanan filmin sosyal medya plat-
formlarında kullanılmak üzere de düzenleneceğini söyledi.
Türk maden sektörünün 2020 içindeki en önemli gündem 
maddelerinden yeni maden yasası hakkında da bilgi veren İMİB 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, “Biz, kanunun ceza ön-
celikli değil, uyarı öncelikli prensip üzerine kurulmasını, ruhsat 
iptallerinin de zorlaştırılmasını talep ediyoruz. İzin süreçlerinin 
de kolaylaştırılmasının sektörü canlandıracağına inanmaktayız” 
dedi. Dinçer, yeni maden tasarısı üzerindeki çalışmaların Şubat 
sonunda tamamlanmasını, Mart itibariyle de Meclis’e gelmesini 
beklediklerini sözlerine ekledi. Bakanlığa ve ilgili genel müdür-
lüğe sektörün daha da ileri gitmesi için ‘uyulması gereken 20 
prensip ve yapılması gereken yeni düzenlemeler’ başlığı çerçe-
vesinde ortak bir çalışma ilettiklerini ve bütün tarafları memnun 
edecek bir yasal düzenleme beklediklerini de sözlerine ekledi.
Madencilik sektörüne yönelik enerji maliyetlerinde ÖTV’nin 
kaldırılması için de bir çalışma başlattıklarını belirten Dinçer, 
alanında dünyaca ünlü bir danışmanlık firmasıyla, ‘madenci-
likte sektöründe ÖTV’nin kaldırılmasının Türkiye ekonomisine 
katkısı’ konulu bir araştırma için anlaşma yaptıklarını belirtti.
Üniversite sınavında dereceye giren öğrencilerin maden, jeoloji 
ve cevher hazırlama mühendislikleri bölümlerini tercih etmele-
ri için bu yıldan itibaren burs vermeye başlayacaklarını belirten 
Dinçer, Türkiye’deki bütün maden ihracatçıları birliklerinin pro-
jenin tarafı olduğunu kaydetti. Dinçer’in verdiği bilgiye göre, 
üniversite sınav sıralamasında ilk 50 bin arasındaki öğrencilere 
söz konusu bölümleri seçmeleri halinde asgari ücret oranında 
burs verilecek. 50 bin ile 65 bin arasındaki öğrencilere asgari 
ücretin yarısı,65 bin ile 80bin arasındaki öğrencilere de asgari 
ücretin üçte biri oranında burs sağlanacak.
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Yüksek otomasyonlu filtrasyon teknolojisi 
ile, daha akılı cevher kazanımı.

Büyük farkı böyle yaratıyoruz, #TheMetsoWay.

Sık ve plansız duruşlar maliyetli olmakla beraber, üretimi ve 
enerji gereksinimlerini olumsuz yönde etkiler. Cevher hazırlama 
endüstrileri için tasarlanan Metso’nun yüksek kapasiteli VPA pres 
filtreleri, yüksek performansı ve yüksek otomasyon derecesini en 
düşük toplam maliyetle birleştirir.  Güvenilir ve enerji tasarrufu 
sağlayan filtreleme ve susuzlaştırma teknolojimiz, değerli 
minerallerin maksimum susuzlaştırılmasını sağlar. Zorlu filtreleme 
gereksinimlerini karşılayan VPA filtresi, geleneksel filtreleme 
teknolojisine kıyasla daha düşük maliyetle optimum verimlilik 
sağlar.
Daha fazlasını keşfet: www.metso.com/vpaat lower cost compared 
to conventional filtration technology.

Daha fazlasını keşfet: www.metso.com/vpa

#TheMetsoWay
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Koza Altın İşletmeleri UMREK Koduna Uygun 
Türkiye’nin İlk Raporunu Yayınladı Ocak 2020

Koza Altın İşletmeleri tarafından KAP’a yapılan açıklamada şirketin 
Çanakkale sınırları içerisinde yer alan Karapınar Projesi’ne ait ma-
den kaynak tahmini sonuçlarını paylaştı. Şirket yetkililerinden edi-
nilen bilgilere göre 31 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanan ça-
lışmalar kapsamında hazırlanan rapor Türkiye’nin UMREK koduna 
uygun hazırlanan ilk maden arama ve kaynak tahmini raporu oldu.
Yapılan açıklamada maden kaynak tahmininin Koza Altın İşlet-
meleri bünyesinde çalışan ve aynı zamanda YERMAM Profes-
yonel üyeleri olan “Yetkin Kişi” ünvanlı uzmanlar tarafından, 
Türkiye’ye ait “Ulusal Kaynak ve Rezerv Raporlama Komitesi”’ 
(UMREK Kodu) ile uyumlu olarak hazırlandığına dikkat çekilir-
ken, kaynak tahmininin aynı zamanda yabancı bir danışmanlık 
şirketi tarafından incelenerek Avusturalya’ya ait “Arama Sonuç-
ları ve Maden Kaynakları Raporlama Yönetmeliği ”ne (JORC 
Kodu) göre de onaylandığı kaydedildi.
Çanakkale’nin 18 km güneydoğusunda yer alan Karapınar 
Projesi, aynı isimli köyün kuzeyi boyunca yaklaşık 1881 hektar 
büyüklüğünde ki 201001197 numaralı ruhsat içerisinde yer al-
makta ve ruhsat süresi 7 Mayıs 2022 ye kadar devam etmekte-
dir. Projenin ÇED raporu ise 15.08.2017 tarihinde onaylanmıştır.
Koza, 2007 yılında ihale sonucu aldığı Karapınar ruhsat alanının 
daha önceki yıllarda yabancı arama şirketleri tarafından çalışıl-
dığını ifade ederken eski yer altı işletmelerinin haritalandığını 
ancak önceki çalışmalara ait hiçbir tarihi kaynak ve rezerv tespit 
edilmediğini belirtti.
Şirket aynı zamanda projenin jeolojisi ve keşfedilen mineralizas-
yonlar hakkında da bilgi verdi. Batı Anadolu’da Biga yarımadası 
içerisinde Çanakkale il sınırları içerisinde yer Karapınar Projesi’n-
de cevherleşme Permiyen yaşlı kalkşist ve mermerlerden oluşan 
Çamlıca grubu kayaların içerisinde yer almaktadır. Denizgören 
ofiyolitik kayaçları Ovacık bindirme fayıyla metamorfikleri üzerle-

miştir. Okyanus ortası yırtılma ile ilişkili ofiyolitik kayaçlar Kretase 
dönemindeki dalma batmaya bağlı olarak kıtaya itilmiştir.
Karapınar projesi jeoloji, alterasyon ve mineralizasyon tipi, 
doku ve mineral birlikteliğine bağlı olarak epitermal düşük 
sülfidasyon tip Au-Ag cevherleşmesi olarak tanımlanmaktadır. 
Bu cevherleşme kuvars damar ve breşi, silisleşme ve stokvörk 
kuvarslara bağlı olarak gelişmiştir. Ana mineralizasyon meta-
morfikler içerisinde K20°-25°D doğrultusu boyunca yaklaşık 
4,5 km uzanmaktadır. Ana zonun ortasında D-B uzanımlı 500 
metre uzunluğunda başka bir kuvars damar ve breşi yer almak-
tadır. Başka bir mineralizasyon ise K30°-35°D doğrultulu olarak, 
metamorfik-ultramafik kontağında yaklaşık 3km boyunca takip 
edilmektedir. Rapora konu olan kaynağın ortaya konduğu cev-
herleşme ana mineralizasyonun kuzey ucunda volkanik-me-
tamorfik dokanağında kuvars damar/damar breşi ve stokvörk 
damarlar şeklindedir. Bu cevherleşme kuvars damar ve breşi, 
bantlı dokuda kuvars ve kalsedonik kuvarslarla temsil edilmek-
tedir. Jeokimyasal değerlendirmelerde arsenik, antimuan, altın 
ve gümüş anomalileri ile dikkat çekmektedir ve epitermal siste-
min üst kotlarını temsil ettiği düşünülmektedir.
Projede karotlu sondaj programına 2018 yılında başlayan Koza Al-
tın 2019 yılı sonunda ilk etap çalışmalarını tamamladı. Çalışmalar 
kapsamında 25 – 100 metre arasında değişen aralıklarla toplam 
61 noktada 20.031,2 metrelik sondaj gerçekleştirilirken, %80 -100 
verim ile elde edilen karotlardan 12,380 adet numune alınmış ve 
analiz amacı ile laboratuvarlara gönderildi. Şirket arama ve sondaj 
programını 2020 yılı boyunca da devam ettirmeyi hedefliyor.
31 Aralık 2019 tarihi itibari ile tamamlanan maden kaynak tah-
mini Koza Altın Maden Jeoloji ve Modelleme Bölümü tarafın-
dan kırk adet sondajdan alınan toplamda 4,656 karot numu-
nesi kullanılarak gerçekleştirilmiş ve kaynak tahmini sonucu iki 

mineralize zon modellenmiştir. Bu modele 
göre tanımlanan maden kaynağı optimize 
edilmiş taslak ocak içerisinde yer alıp farklı 
metalürjik zonlardan dolayı geçiş zonu için 
0.2 g/t Au ve sülfit zonu için 0.43 g/t Au 
eşik tenörüne göre değerlendirilmiştir. Eşik 
değeri hesaplamasında Altın fiyatı 1,500 
USD/ons, cevher zenginleştirme maliyeti 
4.98 USD/t ve altın geri kazanım oranı ge-
çiş zonu için %65 sülfit zonu için %30 ola-
rak alınmıştır. Yıl sonu itibari ile Karapınar 
Projesinde tahmin edilen maden kaynağı 
iki farlı zon için toplam 1.16 g/t altın tenör-
lü 9,6 milyon ton mineralize kayaç olurken 
hesaplanan altın içeriği yaklaşık olarak 358 
bin ons olarak aktarıldı.
Konuyla ilgili raporun tamamına linkten 
ulaşabilirsiniz.
www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328d-
6fafa0e3016feae2c0241f7e
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Türkiye Varlık Fonu Maden ve Enerji Şirketleri Kurdu 
Şubat 2020

Türkiye Varlık Fonu, maden ve enerji sektörlerinde hizmet ver-
mek amacıyla TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ, TVF Enerji Sa-
nayi ve Ticaret AŞ adlarında 5’er milyon TL sermayeli şirketler 
kurdu.
TVF Maden Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluş amaçları şu şekilde 
sıralandı:
• Maden Kanunu kapsamına giren IV. Grup madenlerine ara-
ma müracaatlarında bulunmak, arama ve işletme ruhsatname-
leri ile maden imtiyazları talep ve iktisap etmek veya bunları 
devir almak, devretmek.
• Maden Kanunu kapsamına giren IV.  Grup madenleri yurt 
içinde ve yurtdışında, aramak, işletmek ve pazarlamak, maden 
cevheri, maden yan mamul ve nihai ürünlerine dair ithalat ve 
ihracat ile alım ve satım yapmak, maden aranması, çıkarılması 
ve işlenmesi ile ilgili her türlü yer altı ve yer üstünde kullanılan 
taşıtların, iş makinelerinin, makine  ve ekipmanların, düzenek  
ve sistemlerin projelendirilmesi, montajı, üretimi,  işletilmesi, 
alımı, satımı, ithali, ihracı, kiralanması ve kiraya verilmesi işi ile 
iştigal etmek,  yurt  içinde ve yurt  dışında şirket konusu ile ilgili 
açılan ihalelere katılmak ve taahhütlerde bulunmak,  rödovans 
sözleşmeleri yapmak.
• Maden istihraç etmek, her türlü madencilik yapmak, maden 
ocakları işletmek, maden cevherlerini hazırlamak, ayıklamak, 
izabe etmek, zenginleştirmek, tasfiye, flotasyon kavurma, icra, 
maden öğütmek, şekil değiştirmek, metal elde etmek ve bun-
larla ilgili sanayi tesisleri kurmak.
• Her türlü zenginleştirme, izabe ve depolama tesisi kurmak, 
işletmek, başkasına kiralamak veya başkasından kiralayarak 
işletmek, işlettirmek.
• Fiziksel durumundan bağımsız mineral tabakalarının ve di-
ğer jeolojik kaynakların araştırılması, incelenmesi, istihsali ve 
iletilmesi, ithali, ihracı ve dahili ticaretini yapmak.
• Şirket, amacı ve konusu ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışın-
dan her türlü laboratuvar tesis etmek, laboratuvar hizmetleri 
vermek, her türlü maden ve cevherde her türlü tahlil, analiz, 
test ve benzeri işlemleri yapmak, kalite kontrol faaliyetlerinde 
bulunmak, laboratuvar hizmetleri verilmesiyle ilgili teşekkül-
lerle iş birliği yapmak, faaliyetlerine iştirak etmek.
• Madenin cevher kalitelerini artırıcı bileşikler konusunda ve 
kullanabileceği sektör alanlarının geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge 
çalışmaları yapmak.
• Maden sahaları üzerinde irtifak ve intifa hakkı tesis etmek, 
türev işlemleri gerçekleştirmek.
• Madencilik faaliyetleri ile ilgili her türlü danışmanlık hizmet-
leri almak ve/veya vermek.
• Her türlü şirket ile adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, ku-
rulmuş ortaklıklara katılmak bunların pay senet ve tahvillerini 
aracılık etmemek kaydıyla satın almak ve satmak.
• Şirketin işleri için nakdi ve gayri nakdi krediler almak ve bu 
kapsamda kredi sözleşmelerini akdetmek.
• Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul 
almak satmak, kiralamak, kiraya vermek bunlar üzerinde her 
türlü hakkı tesis etmek, bu gayrimenkuller üzerinde irtifak, in-

tifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti 
tesis etmek.
• Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde 
cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile her nevi mu-
amele ve tasarrufları gerçekleştirmek, sahibi bulunduğu men-
kul ve gayrimenkulleri tesis ve tescil etmek.
• Amacı ve konuları ile ilgili olarak marka ihtira beratı ustalık 
(know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, de-
vir ve bunlardan ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaş-
maları yapmak.
• Şirket işleri için gerekli her türlü nakil araçlarını iktisap etmek, 
kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde tasar-
ruflarda bulunmak.
TVF Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ’nin kuruluş amaçları şu şekilde 
sıralandı:
• Konvansiyonel termal, geri dönüşüm ve atık maddelerden 
elde edilen enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, jeotermal 
gibi yenilenebilir enerji de dahil, bunlarla ilgili elektrik enerjisi 
üretim tesisi kurmak, bunları işletmeye almak, kiralamak, diğer 
enerji kaynaklarının elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağ-
layan, sahip olduğu, kiraladığı veya işletme hakkını devraldığı 
üretim tesislerine sahip olmak, işletmek, işletme hakkını ver-
mek, kiralamak, devretmek, işletme hakkını devralmak veya 
devretmek; bu tesislerde bakım ve onarım yapmak.
• Her nevi enerji ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
elektrik üretimi için; gerekli her türlü hammadde ve yardımcı 
maddeleri satmak, satın almak, bunları işlemek, depolamak, 
nakletmek, ithal etmek, ihraç etmek, ticaretini yapmak ve an-
laşmalar akdetmek.
• Üretilen elektrik ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi 
tüzel kişilere perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve ser-
best tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, TEİAŞ, EÜAŞ, 
kurulmuş ve   kurulacak üretim şirketleri, tedarik şirketleri, da-
ğıtım şirketleri ve serbest tüketicilere, toptan veya perakende 
olarak satmak ve bu işlere ilişkin acentelikler, mümessillikler, 
şubeler açmak ve pazarlama faaliyetleri yapmak.
• 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamına giren IV. Grup maden-
leri, aramak, işletmek ve pazarlamak, maden cevheri, maden 
yarı mamul ve nihai ürünlerine dair ithalat ve ihracat ile alım ve 
satım yapmak, maden çıkarılması ve işlenmesi ile ilgili taşıtla-
rın, iş makinelerinin, maden araması, çıkarılması ile ilgili yeraltı 
ve yer üstünde kullanılan makine ve ekipmanların, düzenek ve 
sistemlerin projelendirilmesi, montajı, üretimi, işletilmesi, alı-
mı, satımı, ithali, ihracı kiralanması ve kiraya    verilmesi işi  ile 
iştigal edecek  şirketler kurmak.
• Kurulacak şirketlerden; işletme ruhsatnameleriyle işletme 
imtiyazlarını talep etmek, bunları doğrudan   veya devren al-
mak, rödovans sözleşmesi yapmak; gerekli görülmesi halinde, 
bu şirketler için izabe ve depolanma tesislerini kurmak, bunları 
işletmek, başkasına kiralamak veya başkasından kiralayarak iş-
letmek, işlettirmek.
• Kurulacak şirketlere yönelik olarak; çıkarılan ve çıkarılacak 
maden cevherleri ve numunelerinin verimliliği, kalitesi, sınıfı  
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ve kimyasal analizi konusunda referans laboratuvarları kurmak 
ve işletmek, cevher kalitelerini artırıcı bileşikler konusunda ve 
kullanabileceği sektör alanlarının geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge 
çalışmaları yapmak.
• Madencilik faaliyetleri ile ilgili her türlü danışmanlık hizmet-
leri almak ve/veya vermek.
• Şirketin işleri için nakdi ve gayri nakdi krediler almak ve bu 
kapsamda kredi sözleşmelerini akdetmek.
• Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul almak 
satmak, kiralamak, kiraya vermek bunlar üzerinde her türlü hakkı 
tesis etmek, bu gayrimenkuller üzerinde irtifak, intifa, sükna, gay-
rimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis etmek.

• Her türlü gayrimenkulle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde 
cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile her nevi mu-
amele ve tasarrufları gerçekleştirmek, sahibi bulunduğu men-
kul ve gayrimenkulleri tesis ve tescil etmek.
• Amacı ve konuları ile ilgili olarak marka ihtira beratı ustalık 
(know how) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, de-
vir ve bunlardan ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaş-
maları yapmak.
• Şirket işleri için gerekli her türlü nakil araçlarını iktisap etmek, 
kiralamak, devretmek, kiraya vermek ve bunlar üzerinde tasar-
ruflarda bulunmak.

TKİ ve GÜBRETAŞ, Hümik Asidin Daha Etkin 
Kullanımı Konusunda İş Birliği Protokolü İmzaladı 

Maden İşçilerini Taşıyan Servis Aracı Kaza Yaptı 

Şubat 2020

Şubat 2020

Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu ile Türkiye Tarım Kredi 
Kooperatifleri (Tarım Kredi) iştiraklerinden Gübretaş arasında 
kömürden elde edilen hümik asidin tarımsal üretimde daha et-
kin kullanımı amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.
İki kurum arasındaki iş birliği protokolü, TKİ Genel Müdürlüğün-
de düzenlenen törenle imzalanırken Başbayilik Anlaşması’na 
göre Gübretaş, TKİ’nin hümik ve fulvik asit içeren doğal organik 
toprak düzenleyicisi ürünü TKİ-HÜMAS’ın pazarlama, satış ve 
dağıtımı konusunda 2025 yılına kadar tek yetkili ve başbayisi 
olacak. TKİ’nin Ilgın tesislerinde üretilen 160 bin litrelik söz ko-
nusu ürün de öncelikle Gübretaş tarafından çiftçilerin kullanı-
mına sunulacak. İki kurum ayrıca ortak Ar-Ge çalışmalarına da 
imza atacak.
TKİ Genel Müdürü Ömer Bayrak yapılan toplantıda yerli üreti-
cilerin desteklenmesi ve güçlenmesinin stratejik önem arz etti-
ğini belirtirken TKİ’nin sahip olduğu linyit sahalarında bulunan, 
içinde yüksek oranda hümik asit barındıran düşük kalorili genç 
kömürleri (leonardit) değerlendirmek amacıyla 2009’da hümik 
asit üretimine başladığını anımsattı. Bayrak, şunları söyledi: “Bu 
anlaşmada amacımız yerli ve milli kaynaklarla üretim. TKİ-HÜ-
MAS markalı sıvı hümik asit ürünümüzün kullanımının artırıl-
masıyla üreticimizin gübre ihtiyacı konusunda dışa bağımlılığını 
azaltıp, tarım topraklarının iyileşmesini ve düzenlenmesini sağ-
layıp, daha bereketli hale getirilmesini hedefliyoruz. Bu husustaki 
çalışmalarımız devam edecek.”
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, törende yaptığı 
konuşmada söz konusu iş birliği sayesinde tarım alanlarının ve-
rimliliği yükseltilirken ürünün yurt dışına ihracatıyla milli eko-
nomiye de katkı sağlanacağını söyledi.

Sağlıklı gıdaya uygun fiyatla ulaşmanın vatandaşın en temel 
haklarından biri olduğunu belirten Poyraz, “Türkiye olarak 
belli açmazlarımız var. Gıda üretiminde tarımsal girdilerin 
önemli bir kısmını maalesef ithal etmek zorundayız. Bir taraf-
tan da bu ürünleri üretme mecburiyetimiz var. Tüketicilerimize 
de bunları en makul fiyattan ulaştırmalıyız. Bunun için verim-
lilik artışı gündeme geliyor. Bu anlaşma Türk tarımı açısından 
tarihi özellik taşıyor. Zaman içinde bu anlaşmanın Türkiye 
ekonomisi ve tarımı açısından çok önemli olduğu anlaşılacak.” 
diye konuştu.
Türkiye’de toprak yapısının çok verimli olmadığına dikkati çe-
ken Poyraz, TKİ’nin 10 yılı aşkın zamandır Ar-Ge’sini yürüttüğü 
bu çalışmanın tarımda verimlilik problemine çözüm getirecek 
adımlardan biri olduğunu bildirdi.
Poyraz, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu bize ait yerli bir çalış-
ma. Neresinden bakarsanız bakın, nereden değerlendirirseniz de-
ğerlendirin, her yönüyle ülkemiz açısından faydalı bir iş. Zaman 
içinde, yaygınlaştıkça bunun önemini hem çiftçi hem üretici ve 
tüketici tarafından fiyatlara ve maliyetlere yansıması şeklinde hep 
birlikte göreceğiz ve hissedeceğiz.”
Gübretaş Genel Müdürü İbrahim Yumaklı da iki kurum arasında 
imzalanan Başbayilik Sözleşmesi’nin 2025 yılına kadar süreceği 
bilgisini verirken ülke topraklarının organik madde yönünden 
fakir olduğunu vurguladı. Yumaklı sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Toprak kalitesini artırmak için hümik asidin çok önemli bir yeri 
var, çalışmalarda bu verimliliği gördük. Sadece yurt içi değil, yurt 
dışına katma değerli ürün ihracı için de çalışacağız. 1 litrelik hümik 
asit 8 tonluk hayvan atığına eş değer bir ürün. Bu şekilde hem kay-
naktan tasarruf sağlanacak hem maliyet düşecek.”

İzmir’in Bergama ilçesinde Koza Altın İşletmelerinde çalı-
şan işçileri taşıyan servis aracı ile kamyon çarpıştı. Kazada 
ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi de ya-
ralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Selçuk Mahallesi Bergama-Kozak yo-
lunda meydana geldi. Ekipler araç içerisinde sıkışan vatandaş-

lara ilk müdahaleyi yaparken kazada hayatını kaybeden va-
tandaşların isimleri de belli oldu. İlk belirlemelere göre kazada 
kamyon şoförü İsmail Ökemen, maden işçileri Ramazan Kömür-
cü, Mehmet Ali Çakmak ve vardiya amiri Arslan Emre Parmaksız 
kaza yerinde hayatını kaybetti.
Kazada yaralananların ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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Maden İhracatının Yıldızları Ödüllerine Kavuştu Şubat 2020

Türkiye’ye 2019’da 946 milyon dolar döviz kazandıran Ege Ma-
den İhracatçıları Birliği, bu ihracata en büyük katkıyı sağlayan 
üyelerini ödüllendirdi.
“Maden İhracatının Yıldızları Ödül Törenleri”nin ilk etabı 20 Şu-
bat’ta Afyonkarahisar’da gerçekleştirildi.
Geçen sene 1 milyon dolar üzeri ihracat yaparak Türkiye’ye 142 
milyon dolar döviz kazandıran, Afyonkarahisar’ın 2019 yılındaki 
ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştiren 40 firma ödüllerine kavuştu.
Şuayp Demirel, 2019’da Afyonkarahisar’dan en fazla ihracat yapan 
firma olarak adını ilk sıraya yazdırdı. Karamehmet Mermer ikinci 
sırada yerini aldı. Üçüncü ise TUREKS-GM Mermer Granit oldu.
Ege Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt 
Kaya, 2019 Aralık ayında Çin’de ortaya çıkan ve 2 bini aşkın kişinin 
ölümüne yol açan coronavirüsün Türkiye’de ekonomik anlamda 
vurduğu tek sektörün maden olduğunu söyledi. Kaya: “Özellikle 
de doğal taş sektörünü etkiledi. Çünkü ihracatımızın yüzde 35-40’ını 
Çin’e yapıyoruz. Yerine koyabileceğimiz, başka pazar arayın diyecek 
şansımız yok. Çin bizden aldığı tüm blokların yüzde 95’inden fazla-
sını iç tüketiminde kullanıyor. Gönderdiğimiz bloklar orada işlenip 
başka ülkelere ihracat yapılsaydı bize avantaj olarak dönebilirdi. 
Çünkü, Çin’den alamadıkları için bize gelebilirlerdi. Onun için ihra-
catta, Çin’in yerine koyabileceğimiz başka bir ülke yok.”
Kaya, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile İzmir’de, Ticaret Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay ile Ankara’da görüştüklerini, ma-
dencilik sektörünün Eximbank kredilerinin tamamının bir yıl 
ötelenmesi talebini ilettiklerini dile getirdi. Kaya: “Ticaret Baka-
nımız ve Bakan Yardımcımız dertlerimizi dinledi, bizim dertlerimiz-
le dertlendiler. Eximbank kredilerimizin tamamını 1 yıl ötelenmesi 
konusunu Türk Eximbank Yönetim Kurulu gündemine aldırıyorlar. 
Buradan olumlu bir karar çıkacağına tüm kalbimle inanıyorum. 
Yani, 500-600 bin euro borç almışsanız ve bunu üçe bölmüşseniz 
taksitiniz 2021’de bitiyorsa, bu 2022’ye ertelenecek. Sayın Berat 
Albayrak’tan randevu talebimiz var, özellikle kamu ve özel banka-
larla ilgili. Ciddi bir darbe alıyoruz. Üstesinden gelebilmemiz için 
buna ihtiyacımız var. Torba kanundaki bir maddeyle sorunlarımız 
görüldü. Yani madenler, devlet katkıları, tüm ödemelerimizle ilgili 
her türlü kolaylığı verilecek. Enerji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve 
Tarım ve Orman Bakanlığı maden ihracatçısının yanında.”
Mevlüt Kaya, “İnadına üretim inadına ihracat” mottosuyla krizi 
fırsata çevireceklerini söyledi, birlik ve beraberlik mesajını yine-
ledi. Kaya: “Türkiye’nin başka şansı yok, bunun üstesinden el ele 
tutuşarak geleceğiz. Ankara’da bakanlarımızdan talebimiz oldu. 
İlk defa bütün STK başkanları herkes mutlu ayrıldı. İnşallah müj-
deli haberleri sizlere vereceğiz. İnsan ve çevreye kırmızı çizgimiz, 
onurumuz, namusumuz gibi özen göstereceğiz. Bütün STK’lar bir 
araya geldik inanılmaz bir maden kanunu geliyor ilk defa. İnsan 
ve çevre dokunulmazdır. Biz 82 milyonun sahip olduğu değerleri 
işletiyoruz. Bu özenle madencilik yapacağız.”
Dünyanın en büyük fuarları arasında olan Xiamen Doğaltaş ve 
Teknolojileri Fuarı’nın öneminden bahseden Kaya, “Dünyada 
100 tane alıcı varsa bunu 60-70 tanesi Xiamen’e gider. Önümüzde 
İzmir fuarı var. Doğru bir strateji uyguladığımızda, özellikle işlen-
miş ürünlerde ciddi bir ivme yakalayacağız. Bakanlıklarımızdan 

şunu rica ettik; Sağlık Bakanlığı’nın en az fuara 15-20 gün kala 
diğer ülkelerin yaptığı gibi açıklama yapması bu alıcıların tama-
mının Türkiye’ye gelmesini sağlayacaktır. Çin’deki sıkıntı umarım 
bir an önce biter. 15-16 senedir biz bu insanlarla çalışıyoruz, tica-
ret dışında bir dostluğumuz var. Elimizden ne gelir noktasında 
talepte bulunduğumuzda, bizden istedikleri tek şey vardı profes-
yonel maske. Bununla ilgili hem sektör hem de birliğimiz olarak 
elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Onlar da çok mutlu 
oldular.” dedi.
Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ise maden sektörünün 
Afyonkarahisar’ın kalkınmasında en fazla istihdamı sağlayan 
alan olduğunu, sermayenin turizm gibi yatırımlara çevrildiğini 
ve sektörün kendi sanayisini ilde kurup o sanayinin temelleriyle 
başka sanayilere geçtiğine değindi.
Madencilik sektörünü etkileyen coronavirüsle ilgili sadece belli 
sektörlere ve ülkelere çalışılmaması görüşünde olan Tutulmaz 
buna da yumurta sektöründe Irak’la yaşanan sorunları örnek 
gösterdi.
Maden sektörünün ülkemizde işsizliğin önlenmesinde öncü 
kuvvetlerden birisi olduğuna vurgu yapan Afyonkarahisar Bele-
diye Başkanı Mehmet Zeybek, “İhracat yaparak ülkemize katma 
değer kazandıran alın teriyle ekmeğini taştan çıkaran madencile-
rimizi kutluyorum. Zor dönemden geçiyoruz birliğe en fazla önem 
vermemiz gerek dönem. Birlik başkanının söylediğinden anlıyoruz 
birlik olmamız gerektiğini. 2020 yılında İhracatın Yıldızları Ödül 
Törenlerini Afyon’dan başlatan Ege Maden İhracatçıları Birliği’ne 
teşekkür ediyorum” dedi.
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği Başka-
nı İbrahim Alimoğlu, Kasım’da yeni bir Maden Kanunu hazırlığı 
yaptıklarını, Aralık’da ise STK profesyonelleriyle bir araya gele-
rek kanun çalışmasını tamamladıklarını anlattı. Alimoğlu: “Ocak 
ayında orman mevzuatında karşılaşılan sorunları rapor ederek 
birlikte hareket ettiğimiz STK başkanlarımızla beraber toplantıda 
bakanlarımıza bürokratlarımıza arz ettik. 2 gün evvel tüm il grup-
larını kapsayan tek tek hesapladığımız orman bedellerinin hangi 
mertebeye indirilmesini talep ettiğimizin dosyasını verdik. Toplan-
tıda bürokratların bizim bir önceki toplantıda verdiğimiz dosya 
üzerinde çalıştığını duymak, oluşturdukları çözümleri bizlerle pay-
laşmaları kaybolan umutlarımızın yeşermesine sebep oldu.”
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüsnü Serteser, 
il ihracatının yüzde 6,35 arttığını, doğal taş ihracatının geçen 
sene 180 milyon olduğunu, bu sene ise 200 milyonu geçtiğinin 
bilgisini verdi. Serteser: “Mermer ihracatında Afyon, İstanbul’dan 
sonra ikinci sırada. Türkiye’deki doğal taş ihracatının yüzde 11’ini 
sizler yapıyorsunuz. Mermer ve doğal taş ekonomi için sadece ih-
racattan ibaret değil, coğrafi işaretli Afyon mermeri hem yapı mal-
zemesi hem dekorasyon malzemesi olarak son zamanlarda sa-
natsal ürünler olarak kullanılıyor. Mermer lokomotif sektörümüz 
ve 3 URGE projesi takip ediyoruz. Bizde sadece mermer ihracatı 
yok, mermer makinaları üretimi ve ihracatı da var. Biz sektörde 
entegre olmuş durumdayız.”
“Maden Bakanlığı’nın kurulmasını istiyoruz” diyen Serteser, “Taş-
ra teşkilatlarının oluşması doğal taş sektörünü rahatlatacaktır.  
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ENGIE – Kızları Yerbilimleri ve 
Mühendisliğe Teşvik Etme Projesi Başladı 

Fatih Dönmez: “Bordan Lityum Geri Kazanılmasını 
Sağlayacak Pilot Üretim Tesisi Kurabiliriz” 

Kömür Biyokütle ve Atıklardan Enerji Üretilmesi 
Konusunda Çalıştay Düzenlendi

Şubat 2020

Şubat 2020

Şubat 2020

Kariyer kararlarının alındığı yaş aralığında yani ortaokul kız öğ-
rencilerine odaklanıp, ileride Jeoloji Mühendisliği bölümünü seç-
melerini teşvik amaçlı yürütülen “ENGIE – Kızları Yerbilimleri ve 
Mühendisliğe Teşvik Etme” projesi 21 ülkede aynı anda başladı.
26 kurumun işbirliği ile uygulanacak projede; 3 üniversite (Mis-
kolc Üniversitesi, Luleå Teknoloji Üniversitesi ve Zagreb Üniver-
sitesi), 2 araştırma merkezi (İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi ve 
La Palma Araştırma Merkezi) ve EFG (Avrupa Jeologlar Federas-
yonu) katılım sağlıyor. Türkiye’de bu projeyi yönetecek kuruluş 
ise EFG üyesi MJD(Maden Jeologları Derneği) oldu.
Yerbilimleri alanında cinsiyet dengesini artırması beklenen EN-

GIE Projesi kapsamında bir de anket düzenleniyor. Proje kapsa-
mında Coğrafya Öğretmenlerine ve 13-18 yaş aralığında olan 
kız-erkek öğrencilere sorulacak sorularla projenin şekillenmesi 
sağlanacak.
Siz de aşağıdaki linklerden ulaşılabilecek anketin dağıtımı için 
teşviklerde bulunabilirsiniz.
Coğrafya Öğretmenlerine sorulacak anket soruları için: https://
evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=ENGIE2020surveyTtur
13-18 yaş aralığında olan kız-erkek öğrencilerine sorulacak an-
ket soruları için: https://evasys.ltu.se/evasys/online.php?p=EN-
GIE2020surveyStur

Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar, 
Orman Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, PET-
KİM, TÜPRAŞ, bazı büyükşehir belediyesi temsilcileri, üniversi-
teler ve özel sektörün temsilcileri ile çok sayıda araştırmacının 
katılımlarıyla “Kömür Biyokütle ve Atıkların Enerji Üretiminde 
Kullanılmasına Yönelik Teknolojilerin Ticarileştirilmesi” konulu 
Çalıştay, 19 Şubat 2020 tarihinde Manisa’nın Soma ilçesinde 
gerçekleştirildi.
Çalıştay, TKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uygun ve Tübi-
tak – Mam Enerji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Fehmi 
Akgün’ün açılış konuşmasıyla başladı. Ardından katılımcılara 

yapımı tamamlanan pilot tesis teknik gezisi düzenlenerek pro-
jenin tanıtımı gerçekleştirildi.
Proje, Türkiye’nin enerji alanında bağımsızlaşmasına katkı sağ-
layacak modüler olarak tasarlanan ve gelişmiş 4 farklı teknoloji-
yi tek bir çatı altında toplayan trijen gazlaştırma, gaz temizleme, 
gaz şartlandırma, sıvı yakıt üretim sistemleriyle pilot ölçekte 
üretim gerçekleştirebilen tarihteki ilk tesis olma özelliğini taşı-
yan gazlaştırma tesisidir. Bu çalışmalarla, kömürün madenlerde 
başlayan yolculuğu; enerjiden kimyaya, makine endüstrisinden 
madenciliğe kadar birçok farklı endüstriye katkı sağlayacak bir 
teknolojik atılıma dönüştürülüyor.

Madencilik cari açığı azaltan bir sektör. Virüs bile olmasa önemli 
noktalarda desteklenmesi gerekir. Ama bu virüs vasıtasıyla çıkmış-
ken sadece Eximbank kredilerine değil, madencilikle ilgili daha çok 
çalışma yapılabilir. Ocakçılığa mazot gibi desteklenecek ürünler 
çıkarılmalı. Eximbank’ın ertelenmesinden ayrı madencilik ve doğal 
gaz sektörüne daha fazla destek almaya çalışalım. 400 ihracatçıya 
yaklaştık, 500 ihracatçı olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.
Maden Mühendisi ve Çevre Uzmanı Oğuz Güner, maden sektö-
rünün çağ kapatıp çağ açtığını, kalkınmanın ve sanayileşmenin 

temelinin madencilik olduğunu söyledi. Güner: “Orman Bakan-
lığı ve Enerji Bakanlığı Haziran’da Madencilik Kurulu düzenlenece-
ğini söyledi. Kendinizi çok çevreciymiş gibi görünenlerin rüzgârına 
bırakmamanızı istiyorum. Ülkemizdeki çevre mevzuatı Avrupa 
Birliği ülkeleriyle birebir aynı. Bu ülkede Avrupa Birliği’nden farklı 
mevzuat uygulanmıyor. Enerji Bakanlığı bünyesinde öyle bir rüz-
gâr yakaladınız ki Bakan ve Bakan Yardımcısı sorunlarınıza tama-
men hakim. EİB, TÜMMER, Altın Madencileri Derneği hepsinin tek 
çatıda olması gurur verici.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 Şubat 2020 
tarihinde katıldığı bir etkinliğin özel oturumunda, gündeme 
ilişkin soruları yanıtladı.
Dönmez, dünya bor rezervlerinin yüzde 70’ine sahip Türki-
ye’nin bu pazardaki payının da yüzde 60 seviyesinde olduğunu 
belirtirken bor konusunda çeşitli Ar-Ge çalışmaları olduğunu 
kaydetti ve sözlerine şöyle devam etti: 
“Batarya teknolojisinde çok hızlı bir gelişim yaşanıyor. Elektrikli 
otomobilde de en kritik nokta batarya. Bataryada hem arabanın 

ağırlığının artmaması hem de hacmin küçük olması gerekiyor. 
Ayrıca, depolanan enerji miktarının da yüksek olması gerekiyor. 
Burada da ağırlıklı olarak lityum piller gündemde. Çin, lityum pil 
konusunda çok ileri bir safhada. Lityumla ilgili bazı sevindirici ön 
bulgular var. Borun içinde bir miktar lityum var. Yılın son çeyreğin-
de, bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanıl-
masını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz. Bor üretirken, 
içindeki lityumu da saflaştırıp sanayi ham madde ihtiyacını karşı-
lamayı planlıyoruz.”
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Çin’de Ortaya Çıkan Coronavirüs 
Türk Madencilik Sektörünü Sıkıntıya Soktu Şubat 2020

Türk madencilik sektörü, en büyük ihraç pazarı Çin’de yaşanan 
coronavirüs salgını nedeniyle iki ülke arasındaki ticaretin dur-
ma noktasına gelmesi nedeniyle sıkıntılı günler geçiriyor.
Sektör sadece Şubat ayının ilk dört gününde geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 61 oranında Çin’e ihracatta düşüş yaşar-
ken, Eximbank kredileri başta olmak üzere bankacılık işlemle-
rinde ödeme sıkıntılarından doğacak sorunları ortadan kaldı-
racak düzenlemeler yapılmasını istiyor. Konuya ilişkin açıklama 
yapan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, 
coronavirüsünün maden sektörü üzerindeki olumsuz etkileri-
nin gerekli önlemler alınmadığı taktirde yılın geri kalanına da 
yansıyacağı söyledi. 
Konuya ilişkin açıklama yapan Dinçer, “Coronavirüsünün eko-
nomi üzerindeki negatif etkileri nedeniyle Çin ile ithalat ve ihracat 
ilişkilerimizde sıkıntı yaşıyoruz. Süreç tüm dünyayı etkisi altına 
aldığı gibi bizi de etkiledi. İhracat yapan firmalardan gelen öne-
riler ve talepler Eximbank kredi vadelerinin uzatılması yönünde. 
Toplam maden ihracatımızın yüzde 31’ini Çin’e gerçekleştiriyoruz. 
Virüs ile bu pazarımız 2020 için büyük oranda tehlikede. Ödeme 
dengelerini tamamen alt üst eden konunun etkisini minimize et-
mek son derece önemli. Süratle konunun gündem haline getirilip 
birtakım tedbirlerin alınması gerekiyor. Maden sektörü doğrudan 
150 bin, dolaylı olarak da 2 milyon insanın istihdamını sağlan-
makta. Ekonomik tedbirlerin alınmaması sektörde ciddi daralma-
ların yaşanmasına neden olacak. Sicili bozuk olmayan firmaların 
ihracatta herhangi bir aksaklık yaşamamaları ve tabii ki genel 
olarak sektörün gelişimi açısından vadelerin uzaması kritik değer 
arz ediyor. Öte yandan teminat olarak kabul edilmeyen maden 
ruhsatlarının kabul edilmesine yönelik yasal düzenlenmelerin de 
acilen yapılması gerekiyor. Düzenlemelerin yapılması ile birlikte 
bu karamsar tablonun değişeceğine inanıyoruz”. dedi.
Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mevlüt Kaya konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Türk ma-
dencilik sektörünün Çin’e, 2019 yılında 700 milyon doları doğal 
taş olmak üzere 1 milyar 350 milyon dolarlık maden ihraç etti-
ğini, Çin pazarındaki duraklamanın Türk madencilik sektörüne 
etkilerinin büyük olacağını dile getirdi.
Çin’de 16-19 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 
Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın coronavirüsü ne-

deniyle 6-9 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmesi ve sonrasında 
attıkları adımları anlatmak ve madencilik sektörünün Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti’nden beklentilerini anlatmak amacıyla 
basın toplantısı düzenleyen Kaya, süreci değerlendirdi.
Kaya, “Türk madencilik sektörünü ayakta tutan Çin Halk Cumhuri-
yeti ile bugüne kadar nasıl ticaret yaptıysak bundan sonra da aynı 
şekilde ticaret yapmaya devam edeceğiz. Dost Çin halkına geçmiş 
olsun dileklerimizi sunuyor, corona virüsünün aşısının bir an önce 
bulunmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.
Xiamen Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı’nın Türkiye Milli Katı-
lım Organizasyonu’nun uzun yıllardır Ege Maden İhracatçıları 
Birliği tarafından yapıldığının altını çizen Kaya sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Fuara 150 Türk firmamız katılacaktı. Fuarın ertelendiği 
bilgisini yakın zamanda aldık ve hemen kriz masası kurduk. Bu bil-
giyi bütün paydaşlarıyla paylaştık. Fuar idaresi ile görüşmelerimiz 
devam ediyor. Özellikle şu anda yolda olan ürünlerimizin, Şubat 
ayı sonunda Xiamen’de olması bekleniyor. Bunların depolanması 
konusunda destek talebimizi olumlu karşıladılar. Ayrıca ihtiyaç 
olması halinde kullanmak üzere hijyenik koşullara sahip depo 
konusunda araştırmalarımız da devam ediyor. Fuar katılımcısı fir-
malarımız ile sürekli iletişim halindeyiz, güncel gelişmeleri sürekli 
iletiyoruz. Firmalarımızın uçuş programlarında mağdur olmama-
ları adına THY ile iletişime geçtik. Görüşmelerimiz olumlu ilerliyor.”
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜM-
MER) Başkanı İbrahim Alimoğlu da konuyla ilgili olarak Dünya 
Gazetesi’ne yaptığı açıklamada, işlenmemiş mermer olan blok 
mermerde en büyük pazarlarının Çin olduğunu hatırlatarak, vi-
rüs nedeniyle Çin’e yaptıkları ve yıllık 1 milyar doları aşkın bu 
satışların durduğunu dile getirdi. Mermer ocaklarının blok mer-
mer üretimlerinin yüzde 70’ini bu ülkelere yaptıklarını aktaran 
Alimoğlu, “Blokta bir miktar Hindistan alım yapıyordu. Alırsa o 
alır. Ancak bizim esas ana pazarımız Çin” bilgisini verdi. Çin ve 
Hindistan’da işçiliğin çok ucuz olması ve bizdeki mermer türü 
olmadığı için Türkiye’den ham mermer aldıklarını aktaran Ali-
moğlu, “İşlenmiş mermer her yere gidiyor. Bizim de bu işe ağırlık 
vermemiz gerekebilecek. Fakat işlenmiş mermerde elektrik ve iş-
çilik gibi maliyetlerimiz yüksek. Bu konuda verilecek destekler de 
önemli olacak” değerlendirmesini yaptı.
Blok mermer satışında en büyük pazarları olan Çin’e ihracatları 
duran mermerciler, İzmir’de 1-4 Nisan tarihleri arasında yapı-
lacak olan mermer fuarının ertelenmesini de talep etti. Çin’de 
mart ayında yapılması planlanan mermer fuarının tedbir amaçlı 
olarak Haziran ayına ertelendiğini aktaran İbrahim Alimoğlu, 
1-4 Nisan arasında İzmir’de yapılacak olan mermer fuarının er-
telenmesini istedi. Fuara bu yıl Çinlilerin gelmeyeceğini, Avru-
palıların ise Çinliler gelecek diye fuara gelmeyeceğini söyleyen 
Alimoğlu, “Çin nasıl kendi fuarını ertelediyse bizde erteleyelim 
istiyoruz. Bu konudaki talebimizi organizatör firmaya ilettik. İtal-
ya şimdiden tedbir almaya başladı. Hatta Eylül ayında İtalya’da 
yapılacak mermer fuarının bile ertelenmesini bekliyorum.” diye 
konuştu.

İş güvenliğini ön planda tutarak
sağlıklı ve mutlu çalışanlar ile
güçlü bir gelecek kuruyoruz.
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MASİS Başkanı Naci İlci Bakan Fatih Dönmez’i 
Makamında Ziyaret Etti 

Ariana Resources 2019’da Kızıltepe Madeninde 
27,985 Ons Altın Üretti 

Lidya Madencilik Gine’de Altın Arayacak

Şubat 2020

Şubat 2020

Şubat 2020

Maden Sanayi İşverenleri Sendikası (MASİS) Yönetim Kurulu 
Başkanı Naci İlci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez’i meclisteki makam odasında ziyaret etti. TBMM’ye su-
nulan torba yasa kapsamında yer alan madencilik sektörüne 
yönelik düzenlemelerden duyulan memnuniyeti görüşmede 
dile getiren İlci, Bakana bu konuya göstermiş oldukları ilgi ve 
çabalarından dolayı sendika adına teşekkür etti.
İlci konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada “Sektördeki güncel 
gelişmeler hakkında istişarelerin yapıldığı ziyaretin camiamız 
için hayırlara vesile olmasını diliyor, Bakanımız Sayın Fatih Dön-
mez’e nazik kabullerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.” 
dedi.

Çalık Holding iştiraki olan Lidya Madencilik, Batı Afrika ülkesi 
Gine’de altın arayacak. Gine Hükümeti’yle bir anlaşmaya imza 
atan Lidya Madencilik, aynı bölgede yılda 100-150 bin ons altın 
üreten iki küresel dev firmayla komşu 3 ayrı noktada faaliyet 
gösterecek.
Milli gelirinin yüzde 15'ini madencilik sektöründen sağlayan Gi-
ne'nin Kissidougou kentinde proje geliştirecek olan Lidya Ma-
dencilik, Dinguiraye'de Rusya'nın dördüncü büyük çelik üretici-
si Severstall'ın en büyük hissedarı ve altın üreticisi Nordgold ve 
Siguiri kentinde dünyanın önde gelen firmalarından birisi olan 
AngloGold Ashanti firmalarının işlettiği altın madenlerine kom-
şu sahalarda faaliyet gösterecek.
Lidya Madencilik Genel Müdürü Mustafa Aksoy projenin de-
taylarını Sözcü Gazetesi ile paylaşırken şu ifadeleri kullandı: “Şu 
anda ruhsatımız yok aslında. 3 saha üzerinde 2 yıl için anlaştık 
ve ön çalışmalarımız önümüzdeki günlerde başlıyor. Buralarda 
hem ülke için hem bizim şirketimiz için ekonomik, teknik olarak 
da uygun saha olduğuna kanaat getirirsek ruhsat başvurusu ya-
pacağız. Arama, detay arama, fizibilite, madencilik, ileri aşamalar 
olacak. Uzun vadeli bir yolculuğa başlıyoruz.”
Sahalarda altın ve bakır arayacaklarını söyleyen Mustafa Ak-

soy, grup bünyesinde yer alan ve farklı iş alanlarında faaliyet 
gösteren şirketlerin de Gine'de yatırım fırsatlarını araştırdığını 
bildirdi.
Ülkede genel altyapı sorunu, yol ve demiryolu eksiği olduğu 
için çok ciddi yatırımlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Aksoy, “Bu 
nedenle Türkiye ile ilişkilere önem veriyorlar. Gine altın madenci-
liği konusunda ümit vaat ediyor. Nordford ve AngloGold Ashanti 
Gine'de 100-150 bin ons altın üreten madenlere sahip. Şu aşama-
da bizim sahalarda şu kadar altın var, şu kadar rezerv var demek 
mümkün değil. Çıkarılacak madenden Gine devleti vergiler ve üre-
tim payıyla birlikte yüzde 35 pay alacak.“ dedi.
Orta Asya ve Afrika'da altın ve bakır madenciliği konusunda 
görüşmeler yaptıklarını ifade eden Aksoy, Türkiye'de çalışmalar 
hakkında ise şu bilgileri verdi:
“Uluslararası ortağımızla 10 yıldır bu işin içindeyiz. Erzincan'da 
üretimimiz devam ediyor. Bugüne kadar bu sahada 60 ton altın 
ürettik. Balıkesir'de projemiz var. Yüzde 50-50'ydi. Şu anda yüzde 
100'üne sahibiz. Ortağımızdan devraldık. Orada altın gümüş ba-
kır çinko sahamız var. Bir de Artvin projemiz var, yüzde 30 bizim, 
yüzde 70'i Kanadalı bir firmaya ait. Orada da fizibilite çalışmaları-
mız devam ediyor.”

Türkiye’de altın arama ve üretim faaliyetlerine devam eden 
Ariana Resources, teknik kapsamlı durum saptama çalışmaları-
nın sonuçları hakkında bilgi verdi. Çalışmalar kapsamında 600 
metrelik ters sirkülasyon sondajı (Reverse circulation drilling) 
gerçekleştirildiğini aktaran Ariana Resources, bağımsız bir la-
boratuvar tarafından gerçekleştirilen analiz çalışmalarının so-
nuçlarının alındığı, sondaj ve kapsamlı durum saptama sonuç-
larının birbiri ile uyumlu olduğu görüldü. 
Ariana Resources aynı zamanda 2019 yılının son çeyreğine dair 
bir güncelleme de paylaştı. Yayınlanan güncellemede yer alan 

bilgilere göre şirketin 2019 yılı üretimi 27.985 ons olarak ger-
çekleşti. Bu rakam şirketin üretim tahmini olan 25.000 ons altın-
dan %12 fazla olması ile dikkat çekti.
Geçtiğimiz yılın 31 Aralık tarihinde sona eren dördüncü çey-
rekte ise şirket 7.318 ons altın üretimi ve satışı gerçekleştir-
di. Aralık ayında işletmede değirmen kullanımı %99 olurken 
değirmen verimliliği ise %97 oldu. 2019 yılının son çeyreğin-
de ortalama 4,42 g/t Au tenörle 54.735 ton kazı işlemi ger-
çekleştirilirken ortalama altın kazanımı oranı ise %92 olarak 
kaydedildi. 
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Dünyanın En Büyük Elektrikli Aracı Testlere Başlayacak

Bill Gates Öncülüğündeki Fon 
Yeni Lityum Teknolojisine Milyonlar Harcıyor

Alrosa Yakutia’daki Madeninde Elmas Keşfi Duyurdu

JPMorgan Fosil Yakıtlara Finansman Sağlamayacak 

DÜNYADAN HABERLER

Şubat 2020

Şubat 2020

Şubat 2020

Şubat 2020

Londra merkezli Anglo American bir süredir yeni yakıt hücreli 
elektrikli maden kamyonu için çalışmalarını sürdürüyor. Üzerinde 
çalışılan aracın dünyanın en büyük elektrikli aracı olacağı belirtildi.
Karbon emisyonunu 2030 yılına kadar %30 azaltma hedefine 
ulaşmak için mevcut filosunu elden geçirme kararı alan Anglo 
American gerçekleştirdiği bu çalışmanın boyut ve kapasite açı-

sından dünyada bir ilk olduğuna dikkat çekti.
290 ton ağırlığında ve 45 ton taşıma kapasitesine sahip olacak 
olan maden kamyonunun testleri 2020 yılı içerisinde başlaya-
cak. Gücünü elektrik ve hidrojenden alacak olan araç Anglo 
American firmasının “FutureSmart Mining” projesi kapsamında 
hayata geçirilecek.

JPMorgan Chase, San Franciso’da yatırımcılara yaptığı açık-
lamada kömür firmalarına finansman sağlamayacağını açık-
ladı. Şirket aynı zamanda kutuplardaki sondaj çalışmaları için 
gerçekleştirdikleri finansmanda da kısıtlamaya gideceklerini 
kaydetti.
Süre gelen iklim tartışmalarına rağmen JPMorgan fosil yakıt 
projelerine en büyük finansmanı sağlayan kuruluşların başın-
da geliyordu. Şirketin bu tutumu yatırımcıları ve çevreciler ta-

rafından tepki ile karşılandığı bilinmekteydi. Tepkiler üzerine 
geri adım atmak zorun kalan JP Morgan bu tarz kararları alan ilk 
Amerikan bankası oldu.
JP Morgan yaptığı açıklamalarda, karbon emisyonunun azaltıl-
ması kapsamında, 2020 yılında 200 milyar dolarlık finansman 
imkânı sağlayacağını açıkladı. Şirket iklim değişikliği politikala-
rını destekleyeceğini ve Birleşmiş Milletlerin sürdürülebilir ge-
lişme amacına uygun adımlar atacağını açıkladı.

Lityum, günümüzde insanlığın fosil yakıtlara bağımlılığını 
azaltması için büyük önem arz ediyor. Lityum madenciliğinde 
en çok öne çıkan unsurlardan biri ise madenlerdeki su kulla-
nımı olarak dikkat çekiyor. Ortalama 1 ton lityum üretmek için 
70.000 litre su kullanılıyor.
Sıklıkla dünyanın en kurak bölgelerinde bulunan lityum maden-
leri, bu miktarlarda bir su kullanımı nedeniyle yerel halkın tep-
kisi ile karşılaşıyor. Şili’de bulunan Atacama Çölü devasa lityum 
kaynaklarına ev sahipliği yapan bölgelerden biri olarak biliniyor.
Bill Gates öncülüğündeki bir fon Lilac Solution isimli, lit-
yum madenciliğindeki iyon değişimi teknolojisini güncel 
teknolojilerden iki kat daha verimli hale getirdiğini iddia 

eden teknoloji şirketine 20 milyon dolar yatırım yapacağı-
nı duyurdu. Firmanın üzerinde çalıştığı teknoloji ve şirkete 
sağlanan finansman lityum piyasaları için çok önemli bir 
dönüm noktası olarak değerlendirilirken şirket iddialarını 
gerçekleştirebilirse birçok farklı sektöre önemli bir fayda 
sağlamış olacak.
Teknolojinin uygulanabilir olduğunun ispatlanması ile Boliv-
ya’nın büyük potansiyeli de değerlendirilebilir olacak. Dünya-
nın en büyük lityum rezervlerine sahip olmasına rağmen hiç 
üretim yapmayan ülkenin bu teknoloji ile büyük fayda sağlaya-
cağı da kaydedildi.

Üretim miktarları bakımından dünyanın en büyük elmas ma-
dencisi olma unvanını taşıyan Alrosa, Yakutia’da bulunan 
Verkhne-Munskoye sahasında 17,4 karatlık açık sarı renkli el-
mas keşfi gerçekleştirdiğini duyurdu. Gerçekleştirilen keşif 
sahadaki ilk büyük renkli elmas keşfi olarak kayıtlara geçti. El-
masın tahmini değerinin ise uzmanlar tarafından değerlendiril-
dikten sonra açıklanacağı belirtildi.

Elmas üreticileri geçtiğimiz yıl küresel piyasaların olumsuz 
seyri nedeni ile zor bir dönemden geçtiler. Büyük elmas üre-
ticilerinin yarattığı talep fazlası nedeni ile küçük boyutlu el-
masların talep görmemesi birçok küçük üreticiyi zora soktu. 
Alrosa piyasaların bir dengelenme süreci içerisinde olduğunu 
kaydederek elmas piyasalarının durumu hakkında olumlu sin-
yaller verdi.

Koronavirüs Çinko Fiyatlarında Düşüşe Neden Oldu
Şubat 2020

Çinko fiyatları dünya üzerinde etkisini hissettiren koronavirüs 
salgını nedeni oluşan çekinceler ile 2016 yılından bu yana en 
düşük değerlerine geriledi. Fiyatların düşüşünde, dünyanın en 
büyük çinko tüketicisi olan Çin’in virüsten en çok etkilenen ülke 
olması olduğu belirtildi.
Çin’de yaşanan koronavirüs salgının tüm baz metal piyasalarını 

vurması bekleniyor. Şu ana kadar ise çinko baz metaller arasın-
da en büyük düşüşü gösteren emtia oldu. Reuters’in haberine 
göre çinko stoklarında da büyük düşüş gözleniyor. Londra Me-
tal Borsası (London Metal Exchange) sertifikalı depolardaki çin-
ko stoklarının geçtiğimiz 30 yılın en düşük seviyesine gerilediği 
kaydedildi.
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Dünya Altın Konseyinin Yeni Başkanı 
Kelvin Dushnisky Oldu

Sumbawa Büyük Çaplı Altın Sahası 
Keşfedildiğini Duyurdu

Kanada Artık Maden Yatırımları için 
En Cazip Bölge Değil

Şubat 2020

Şubat 2020

Şubat 2020

Dünya Altın Konseyi (World Gold Council), Anglo Gold Ashan-
ti CEO'su Kelvin Dushnisky'nin yeni başkan olarak atandığını 
duyurdu. Dushnisky, 2017'den bugüne başkanlık yapan David 
Harquail'in görevini devir alacak.
2018 yılının Eylül ayından bu yana AngloGold'un CEO'su olan 
Dushnisky daha önce Barrick Gold'da Başkanlık ve Direktörlük 
görevlerini üstlenmişti. Dushnisky aynı zamanda Şanghay Altın 
Borsası Uluslararası Danışma Kurulu üyesi, Accenture Global 
Madencilik Yürütme Konseyi üyesi, Güney Afrika İş Danışman-

ları Enstitüsü ve Güney Afrika Yönetim Enstitüsü üyesi ve baş iş 
danışmanıdır.
Dünya Altın Konseyindeki yeni görevi hakkında yorum yapan 
Dushnisky, “David Harquail, Dünya Altın Konseyi'nin başarılı bir 
başkanı oldu. Görev süresi boyunca, daha fazla üyenin katılmasını 
ve aktif olmasını sağlayan yeni yönetim modelinin benimsenmesine 
yardımcı oldu. Dünya Altın Konseyi'nin bugüne kadar hiç bu kadar 
güçlü ve etkili olmadığına inanıyorum ve Dünya Altın Konseyi'nin 
çalışmalarını daha da ilerletmeyi dört gözle bekliyorum.” dedi.

Sumbawa Timur Mining Endonezya’da gerçekleştirdiği maden 
arama çalışmaları sonucunda küresel çapta bir altın-bakır saha-
sı keşfedildiğini duyurdu. Brezilyalı Vale’nin iştiraki Eastern Star 
Resources ve Endonezyalı madencilik şirketi ANTAM’ın ortaklı-
ğı olan Sumbawa Timur Mining sahada 2010 yılından bu yana 
arama çalışmalarını sürdürdüğünü açıklarken Hu’u olarak ad-
landırılan ve Batı Nusa Tenggara’da bulunan projede 64 karotlu 
sondaj çalışması yapıldığını kaydetti.
Yapılan çalışmalar sonucu küresel çapta bir saha bulduklarını 

kaydeden şirket, gerçekleşen bu keşfin şirketi Endonezya’nın 
en büyük bakır üreticisi yapabileceğini kaydetti. Sahada mine-
rilizasyonun derinliği ve sınırlarının belirlenmesi amacı ile ça-
lışmaların devam edileceği belirtilirken Onto sahasında karotlu 
sondaj çalışmalarına devam edileceği ifade edildi.
Şirketin Başkanı Bede Evans konu ile ilgili şu açıklamalarda bu-
lundu: “Onto sahasının keşfi Hu’u projesinin bize sunduğu fırsat 
ve değerleri göstermektedir. Projede daha da ilerleyip küresel çap-
ta maden işletmesi ortaya çıkarmak istiyoruz.”

Fraser Instutue tarafından yapılan ankete göre 2019 yılında Ka-
nada maden yatırımları için cazibe merkezi olma özelliğini kay-
betti.  Anket sonuçlarının yer aldığı raporda Avrupa ilk sıraya 
yükselirken Avustralya üç yıl üst üste ikincilikteki yerini korudu. 
Kanada ise üçüncülüğe geriledi.
Yayınlanan sonuçlar bölgesel bazda incelendiğinde Batı Avust-
ralya’nın en çok tercih edilen bölge olduğu görülürken onu 
Finlandiya ve geçtiğimiz yılın en çok tercih edilen bölgesi olan 
Nevada takip etti.
Kanada’nın sıralamadaki yerinin değişmesi sürpriz olarak de-

ğerlendirilirken ülke bazındaki düşüşün yanında Kanada’nın 
eyaletlerinin tercih edilme oranının da sıralamaların oldukça 
büyük düşüş gösterdiği kaydedildi.
Yatırım için en çok tercih edilen bölgeler arasında ilk 10’a giren-
ler şu şekilde oldu: Batı Avustralya, Finlandiya, Nevada, Alaska, 
Portekiz, Güney Avustralya, İrlanda, Idaho, Arizona, İsveç. Ra-
porda maden yatırımları için en az tercih edilen 10 bölge ise şu 
şekilde sıralandı: Tanzanya, Chubuy, Arjantin, La Rioja, Arjantin, 
Guatemala, Dominik Cumhuriyeti, Zambiya, Venezuella, Kongo 
Cumhuriyeti, Mali, Nikaragua.

Newmont’un Altın Rezervleri Tarihinde İlk kez 
100 Milyon Onsu Aştı Şubat 2020

Colorado merkezli Newmont, 2019 yılında sahip olduğu altın 
rezervlerinin 100,2 milyon onsa ulaştığını belirtti. Duyurulan 
bu değer şirketin tarihinde sahip olduğu en yüksek rezerv 
miktarı olarak kayıtlara geçti. Şirketin iki alım işlemi sonrası 
ulaştığı bu rezerv miktarı şirketin 2018'de kaydedilen 65,4 
milyon onsun rezervinin üzerine %53'lük bir artış yaşadığını 
gösteriyor.
Geçtiğimiz yıl, Newmont’un, Goldcorp'u satın alması ve Neva-

da Gold Mines ortak girişiminin kurulması ile beraber bölgede 
keşif programının devam etmesi ile şirket rezervlerini yaklaşık 
50 milyon ons arttırdı ve dünyanın en büyük altın madencisi 
olarak yerini sağlamlaştırdı.
Newmont Goldcorp Başkan ve CEO’su Tom Palmer şirketin ge-
lecekteki planları arasında, şirketin rezerv ve kaynak tabanının, 
önümüzdeki on yıl boyunca yılda altı milyon onsun üzerinde 
üretimi destekleyebilecek kapasitede olduğunu kaydetti.
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Rio Tinto Üç Kadın Yöneticiyi Daha Bünyesine Katacak
Şubat 2020

Rio Tinto bu yıl süresince yönetim kuruluna üç kadın daha ekle-
yecek ve yönetim kurulunun 12 üyesinden 4 tanesi kadın olacak.
Şirket, Schlumberger Başkan Yardımcısı Hinda Gharbi ve JPMor-
gan Chase & Co.’dan Jennifer Nason'un 1 Mart’ta, Oxford Üniver-
sitesi'nde küresel ekonomik yönetim profesörü olan Ngaire Woo-
ds’un ise 1 Eylül tarihinde yönetim kuruluna katılacağını duyurdu.
Uzun zamandır erkek egemen olarak bilinen madencilik en-
düstrisinde atılan bu adımlar büyük üreticilerin değişmeye ça-

lıştıklarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz 
yıl içerisinde benzer bir davranışı BHP gerçekleştirmiş ve üç ka-
dını, yönetici liderlik kurulunda kilit pozisyonlara yükseltmişti
Rio Tinto yayınladığı yıllık raporunda kadınların yönetim kuru-
lunun üçte birini oluşturmasının uzun vadeli hedefleri arasında 
olduğunu duyurmuştu. Şu an şirketin yönetim kurulundaki tek 
kadın olan Megan Clark, Moya Green’ın görevden ayrılması ile 
görevi devir almıştı.

Madencilik Şirketleri Farklı Finansman 
Yöntemlerini Değerlendiriyor

BHP Geleceği Geçmişte Arıyor

Şubat 2020

Şubat 2020

Madencilik şirketleri için stratejik yatırımlar, ortak girişimler ve 
öz kaynağa dayalı fonlar ve çok daha fazla alternatif içeren bir 
dizi finans kaynağı mevcuttur. Ancak madencilerin finansman 
konusunda karar vermeden önce detaylı bir analiz yapmaları 
mecburidir. GlobalData tarafından güncel seçenekler ve şu 
anda hangilerinin popüler olduğu hakkında yapılan araştırma, 
şirketlerin güncel eğilimlerini kamuoyu ile paylaştı.
Araştırmada yer alan bilgilere göre maden şirketlerinin birkaç 
finansman kaynağını bir arada kullanma eğilimi içerisinde ol-
duğu görülmektedir. Emtia temelli finansman tercihlerinin şir-
ketler tarafından sıklıkla tercih edildiği belirtilirken basit banka 
borcu ve proje finansmanından; ekipman, kira, işletme kirala-
masına kadar her türlü geleneksel finansman yönteminin kul-
lanıldığı da belirtildi. Bunlara ek olarak sermaye piyasası veya 
özel sermaye fonlarından sermaye yoluyla finansman sağlama-

nın da şirketlerin tercihleri arasında bulunduğu kaydedildi. 
Şirketlerin yöneldiği bir diğer yöntem stratejik yatırımlar ve ortak 
girişimler olduğu vurgulanırken içinde bulunduğumuz dönemde 
ortak girişimlerin sayısında bir artış olduğu ifade edildi. Raporda, 
özellikle erken aşamada bulunan projelerin gelişimini finanse et-
mek için ortak girişimlerin tercih edildiği ek bilgi olarak sunuldu. 
Madencilik şirketlerinin sermayelerini korumak için daha çok 
geleneksel yolları tercih ettikleri belirtildi. Raporda, finansman 
arayışındaki anahtarın; gelecekteki sermaye gereksinimlerinin 
ne olacağını belirlemek ve bu finansmanın ileriki dönemlerde 
fon sağlama yeteneğini nasıl etkileyeceğini göz önünde bu-
lundurmak olduğu ifade edildi. Özellikle bir şirketin kısa vadeli 
finansman ihtiyacı varsa bu ihtiyacın giderildiği vurgulanırken 
uzun vadeli ihtiyaçların nasıl etkileneceğinin ise hassasiyetle 
incelenmesi gerektiğine dikkat çekildi. 

Dünya devi BHP’nin Yeni Genel Müdürü Mike Henry yaptığı 
açıklamada, şirketin fosil yakıtlardan arındırılmış bir dünyada 
daha iyi konumlanması için bakır ve nikel piyasalarında varlığı-
nı genişletmek istediğini belirtti.
Elektrikli araçlar ve enerji depolama sistemlerimizin gele-
ceğimizde büyük önem arz ettiğini ifade eden Henry, önü-
müzdeki dönemde oluşacak talebi karşılamak için daha fazla 

bakıra ve daha fazla nikele ihtiyaç olacağını kaydetti. Henry, 
BHP olarak piyasaların bakır ve nikel talebini karşılamak ve 
alternatif arz kaynakları üretmek için ellerinden geleni yapa-
caklarını vurguladı. 
Henry ayrıca, kendilerine iyi bir teklifin ulaştırılması durumunda 
karbon emisyonlarını azaltmak isteyen şirketin kömür varlıkları-
nı satmaya istekli olacağını da söyledi.

Bakır Endüstrisi için Yeni Standartlar Belirlenecek
Şubat 2020

Uluslararası Bakır Birliği (International Copper Association), 
“Copper Mark” adı verilen, bakır üretim ve ticaretini düzenle-
meye hedefleyen yeni bir küresel standart bütünü oluşturula-
cağını kaydetti.
Kurum 500 paydaşı ile bir araya gelerek bakır endüstrisini ve 
piyasalarının haklarını koruyacak ve topluluğun sürdürülebilir 
gelişim hedeflerini destekleyecek bir program hazırlanacağını 
açıkladı. Hazırlanacak programın Birleşmiş Milletler Sürdürüle-
bilir Gelişim Hedefleri’nden (United Nations Sustainable Deve-
lopment Goals) esinlenildiği aktarılırken, programın yıl içerisin-
de duyurulması bekleniyor. 
“Copper Mark”ın Genel Müdürü Michèle Bruelhart:”Bakır en-

düstrisi ve diğer maden endüstrileri için sorumlu iş uygula-
malarının kanıtlanması artık avantaj olmaktan çıkmış ticari bir 
zorunluluk haline gelmiştir.” dedi. Bruelhart, işletmelerin daima 
hissedarlarına kar sağlayacak gelişmelere bakmaları gerektiğini 
ve sorumlu madenciliği kendi misyon ve vizyonları arasına al-
maları gerektiğini kaydetti. 
Projedeki bir sonraki önemli dönüm noktasının yıl içerisinde 
resmi başvuru sürecinin başlamasıyla ve projenim resmiyete 
dökülmesi ile madenler, eriticiler ve rafineriler dahil olmak ba-
kır ile ilgili tüm üreticilerinin başvurularını kabul etmeye başla-
ması olacağı kaydedildi.  Bakır imalatçılarının başvurularının iki 
ila üç yıl içinde kabul edilmesi planlanıyor.
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MDD Olağan Genel Kurulu 
Gerçekleştirildi

Madenciler Dayanışma Derneğinin 
olağan Genel Kurulu 21.12.2019 tari-
hinde, dernek merkezinde gerçekleş-
tirilmiştir. Derneğin Yeni Yönetim Ku-
rulu hem Kamudaki farklı kurumlardan 
hem de özel sektörden oluşmuştur.

MDD Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı Soyadı Mesleği Dernek Görevi

1 Murat TOPALOĞLU Maden Mühendisi Yönetim Kurulu Başkanı

2 Sezai AYDIN Maden Mühendisi Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

3 Murat DİKMEN Jeoloji Mühendisi Yönetim Kurulu Sayman Üye

4 Ali SAĞIR Maden Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi

5 Metin AKTAN Maden Y. Mühendisi Yönetim Kurulu Üyesi

Olağan Genel Kurul toplantısından kareler (Aralık 2019)

Neden MDD?
Gerek yer altı gerekse yerüstü doğal kaynakları bakımından 
son derece zengin olan ülkemiz bu kaynakların ekonomiye ka-
zandırılması noktasında henüz arzu edilen seviyede değildir. 

Madenciler Dayanışma Derneği, madencilik sektörünün 
önemli sıkıntılarla karşılaştığı bir dönemde, 16.04.2013 tarihin-
de, maden kaynaklarına öncelik veren, bu kaynakları güvenli, 
verimli ve çevreye duyarlı teknolojilerle üreten ve kullanan; 

uluslararası ölçekte teknoloji geliştirebilen bir Türkiye görmek 
isteyen, madenciler tarafından kurulmuştur. Derneğimiz, ma-
dencilik sektöründe bilimsel, teknik ve sosyal alanda, yurt için-
de ve yurt dışında faaliyet göstermektedir.

Derneğimiz; bu hedefin gerçekleştirilebilmesinin, madenci-
likle ilgili tüm tarafların güçlü bir işbirliği ve ortak iradesi ile 
mümkün olabileceğine inanmaktadır. Aynı zamanda, özel sek-
tör madenciliğini önceleyerek; demokratik, katılımcı, güvenli, 
tabanın sesini her zaman dikkate alan, şeffaf, geleceğimizi 
şekillendirecek yeni projelerin üretildiği bir madencilik sektö-
rü inşa edilmesi hedeflenmekte ve bu doğrultuda çalışmalar 
sürdürülmektedir. 

Dernek olarak, madencilik faaliyetlerini çevre düşmanı çalış-
malar gibi gösterme gayreti içinde olan anlayışa karşı, maden-
cilikten de çevreden de ödün vermeden faaliyetlerin yapılabi-
leceğini anlatmanın ve göstermenin gayreti içindeyiz. 

Madencilik sektörünün tüm unsurlarına önyargısız yaklaşan, 
hiç kimseyi ötekileştirmeyen, madencilik kuruluşları, işlet-
meler, kamu kurumları ve siyasi otorite ile kavga etmeden, 
sorunlarımızı karşılıklı ikna yöntemi ile çözmek için sektörde, 
tecrübelerden yararlanan ve yeniliklere fırsat sunan bir yapının 
kurulması için çalışmaktayız. 

Ülkemiz ekonomisine, istihdamına çok önemli katkı koyan 
değerli maden işletmecilerinin ve çalışanlarının sorunlarını 
çok iyi biliyor; sektörün üretime, ihracata ve istihdama yönelik 
parlak çalışmalarının artarak sürmesini arzu ediyoruz. Bu ne-
denle, Madenciler Dayanışma Derneği olarak, madencilerin ve 
ülkemiz madenciliğinin sorunlarına çözümler üreterek; bu de-
ğişimi sağlamak, sektörün gelişmesine katkı koyacak yeni bir 
yapının tesisi; dayatan değil, çözüm sunan yapıları inşa etmek 
arzusundayız.

Derneğimizin Amaçları
• Madencilik sektöründe çalışan tüm mühendis, yerbilimci, yö-
netici ve girişimcileri bir araya getirmek,
• Madencilik sektörünün etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini 
sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara 
destekler vermek,
• Madencilik sektöründe insan kaynağının yetkinliğini artır-
mak,
• Madencilik faaliyetleri ile ilgili tüm bilimsel disiplinlere ait ye-
nilikleri üyelerine aktarmak,
• Madencilik sektörüne dair sorunları belirlemek, öneriler ge-
liştirmek, ilgili kurum ve kuruluşlarla ilişkiye geçerek bu sorun-
ların çözüme kavuşması yolunda çalışmalar yapmak,

DEĞERLENDIRME
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• Madencilik faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası akreditasyo-
na uygun yürütülmesini sağlamak veya akredite eden bir ku-
rum haline gelebilmek;
• Dernek üyelerinin madencilik konusunda faaliyette bulunan 
Kamu Kurum ve Kuruluşları nezdindeki başvuru ve talepleri-
ne destek olmak, yardımda bulunmak, dernek üyelerini ilgi-
lendiren konularda, dernek amaçlarına uygun girişimlerde 
bulunmak, üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak üzere, 
madencilik sektörü ve ilgili konularda davalı ve davacı sıfatı ile 
T.C. Mahkemelerinde taraf olmak, davalara katılmak, davalı ve 
davacı durumundaki üyelerine yardımcı olmak, hukuksal des-
tek sağlamaktır. 

Derneğimize Kimler Üye Olabilmektedir?
Derneğimiz; bir işveren derneği, işçi derneği veya mühendis 
derneği değildir. Sektörün tüm paydaşlarını Dernek amaç ve 
ilkeleri etrafında toplamakta ve çalışmalar yapmaktadır. Bu 
nedenle; özel, tüzel veya kamuda madencilik konusunda ça-
lışmış veya aktif olarak sektörde çalışan ve mevzuatın öngör-
düğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi derneğimize üye 
olabilmektedir. Derneğimiz geldiği noktada yüzlerce üyesi ile 
sektörde önemli bir buluşma noktası haline gelmiştir. 

İSGGM ile birlikte düzenlenen Madenlerde İSG Uygulamaları Etkinliğinden

Madencilikte Çevre Mevzuatı Seminerinden

Neler Yapıldı?
• 16.04.2013 tarihinde kurulan Madenciler Dayanışma Derne-
ği, 26 Eylül 2013 tarihinde ilk Olağan Genel Kurul Toplantısını 
gerçekleştirmiştir.
• 19 Aralık 2013 tarihinde MTA Genel Müdürlüğü Konferans 
salonunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile işbirliği halinde, 
“Madenlerde Çevre izin ve Lisans mevzuatı” ile “Çevre Görevlisi” 
hakkında sektörümüzü bilgilendirmek amacı ile sektör temsil-
cisi 250 kişinin katıldığı eğitim semineri düzenlemiştir. 

• 13 Şubat 2014 tarihinde ETKB 2015-2019 Stratejik Planı Ha-
zırlık Çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen “Stratejik Plan 
Dış Paydaş Ortak Akıl Çalıştayı”na katılım sağlanarak; Dernek 
görüşlerimiz sunulmuştur.
• 14-15-16 Şubat 2014 günlerinde MTA Genel Müdürlüğü 
Konferans Salonunda, 23 Şubat 2014 tarihinde yapılan İş Sağ-
lığı Güvenliği Uzmanlığı Sınıf Yükseltme Sınavı Öncesi Sınav 
Kampı 80 kişinin üzerinde katılımla gerçekleştirilmiştir. 
• 24 Mart 2014 günü TKİ Genel Müdürlüğü Konferans Salonun-
da yaklaşık 150 kişinin katıldığı “Madenlerde İş Sağlığı ve Güven-
liği ve Uygulamalar” konulu bir eğitim semineri düzenlemiştir. 
• 18 Nisan 2014 tarihinde TTK İş Güvenliği ve Eğitim Daire Baş-
kanlığının talebi üzerine, Zonguldak’ta 30 adet TTK çalışanının 
katıldığı “Madenlerde Risk Analizi” konulu bir eğitim semineri 
düzenlemiştir.
• 11 Kasım 2014 tarihinde Madencilik Sektörü Başkanlar Kon-
seyine üye olunmuştur.
• 11 Kasım 2014 tarihinde 6552 Sayılı torba yasa sonrası yeraltı 
kömür madencilerinin geniş katılımı ile bir toplantı gerçekleş-
tirilmiştir. Madencilerimizin görüşleri rapor haline getirilerek 
ETKB’ye sunulmuştur.
• 23 Aralık 2014 günü, Derneğimiz Eğitim Salonunda, “Maden 
Mühendislerinin İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sorumlu-
lukları” konulu bir eğitim semineri, gerçekleştirilmiştir.
• Ocak 2015 ayında Maden Kanunu değişikliği kapsamında 
TBMM’de yapılan Maden Kanunu değişiklik toplantılarına ka-
tılım sağlanmıştır.
• 23 Mart 2015-03 Nisan 2015 tarihleri arasında MİGEM’de 
gerçekleştirilen ve sektör temsilcilerinin de katıldığı 3213 sayılı 
Maden Kanununda yapılmış olan değişikliklere ilişkin 7 komis-
yonda yürütülen Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeli-
ği değişikliği hazırlık çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
• 27 Nisan 2015 tarihinde yapılan Madencilik Sektörü Başkan-
lar Konseyi Birliğinin olağan genel kurulunda, derneğimiz Kon-
seyin Yönetimine seçilmiştir.
• 1-4 Mayıs 2015 tarihleri arasında Afyon’da düzenlenen ve 
ETKB Müsteşar yardımcısı ile MİGEM ilgili bürokratları ve sek-
tör temsilcilerinin katıldığı toplantıya katılarak, Maden Kanunu 
Uygulama Yönetmelik değişikliği hakkındaki görüşlerimiz dile 
getirilmiştir.
• 5 Mayıs 2015 tarihinde Sektördeki sorunları dile getirmek ve 
görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Madenciler Dayanış-
ma Derneği tarafından düzenlenen toplantıya sektörde öncü 
birçok firma ve Bakanlık bürokratlarının katıldığı bir toplantı 
düzenlenmiştir. 
• Ayrıca, 3213 Sayılı Maden kanunu ve sektör sorunlarının gö-
rüşüldüğü muhtelif çalışma toplantılarına katılım sağlanmış, 
görüş ve önerilerimiz sözlü ve yazılı olarak bildirilmiştir.
• Madencilik sektöründe çalışanların yeterliliklerinin arttırıl-
masına yönelik mesleki eğitimlerin verilebilmesi için farklı za-
manlarda eğitim programları uygulanmıştır.
• Kuruluşundan günümüze, sektörümüzün değerli paydaş-
larının bir araya geldiği haftalık toplantılar, iftar yemekleri ve 
ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

madenciler.org
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KAPAK KONUSU

Şlam Atma / Susuzlandırma 
Uygulamalarında Yeni Çözümler

Endüstriyel madencilik ve cev-
her hazırlama/zenginleştirme 
proseslerinde konvansiyonel 
işlemler ile kazanılması müm-
kün olmayan ince ve çok ince 
tanecikler ve şlam (slime) muh-

telif yöntemlerle susuzlandırılarak bertaraf edilmektedirler. 
Aşağıda görülen hidrosiklon ile kombine çalışan ince elek 
devresi, söz konusu işlemler için kullanılan sistemlere bir 
örnektir. 

Hidrosiklon ile belirlenen bir ayırma boyutunda (d50) ya da 
mümkün olabildiğince ince boyutta yakalanan ince taneler 
siklon alt akımından susuzlandırma işlemine yönelik olarak 
titreşimli eleğe beslenir. Titreşim marifeti ile tanecikler 
elek yüzeyi üzerinde mümkün olduğunca susuzlandırıla-
rak katı-sıvı ayrımı sağlanırken, ayrılan proses suyu elek altı 
toplar tanka gider. Bu tank içerisinde hem yeni besleme 
katı malzeme ve taze proses suyu hem de hidrosiklon alt 
akımından gelerek katı-sıvı ayrımı sırasında elekten geçen 
proses suyu toplanır. Tank içerisindeki katı-sıvı karışımı 
(slurry) bir çamur pompası ile hidrosiklona beslenir ve hid-
rosiklon üst akımında proses suyunun taneciklerden müm-
kün olduğunda arınması beklenir. 

Sisteme İlişkin Problemler/Olası Darboğazlar
Farklı madencilik prosesleri için amaçlar ve öncelikler de-
ğişkenlik gösterebilir. Örneğin bazı uygulamalarda amaç 

sadece katı-sıvı ayrımı (susuzlandırma) iken; bazı uygula-
malarda istenmeyen taneciklerin hidrosiklon üst akımın-
dan atılması (şlam atma - desliming ya da yıkama) hedef-
lenir. 

Bu doğrultuda; bir kum-agrega tesisi örnek alınırsa, ana sı-
nıflandırma için kullanılan çok katlı eleğin en alt kısmından 
elde edilen fraksiyon (genelde 0-2 mm ya da 0-5 mm) içeri-
sinde istenmeyen çok ince tanecikler (genelde 63 µm altı) 
mevcuttur. Birçok tesiste bu ince tanecikler (örneğin 0-5 
mm fraksiyonu), tesis proses akışında muhtelif makinelerde 
kullanılan yine çok ince tanecikleri içeren yıkama suları ile 
birleştirilerek ‘Şlam Atma / Susuzlandırma’ sistemine bes-
lenmektedir. Genellikle kırma aşamasında oluşan yüksek 
miktardaki 100 µm altı ince tanecikler ile malzemede ori-
jinal olarak bulunan çok ince tanecikler yıkamayı (yani 63 
µm altı taneciklerin bertarafını) ve dolayısıyla Şlam Atma / 
Susuzlandırma sistemi kullanımını zaruri kılar. Diğer proses 
ekipmanlarında (ana sınıflandırma eleği; spiral, şlam masa-
sı, vb.) kullanılan yüksek su miktarı ve su ile birlikte bulu-
nan çok ince tanecikler yıkama işlemini oldukça güçleştirir. 
Oysa ki; birçok tesis için temiz/taze su kaynakları kısıtlıdır ve 
günümüzde cevher hazırlama/zenginleştirme işlemlerinde 
kullanılan su miktarının azaltılması birçok sebepten dolayı 
giderek daha büyük önem kazanmaktadır. Sistemin üst akı-
mından atılan yüksek su miktarı ve 63 µm altı çok ince tane-
ciklerden oluşan atık fraksiyonu önemli bir çevresel soruna 
da karşılık gelmektedir. 
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Yeni Nesil İnovatif Çözümler
İyi bir Şlam Atma / Susuzlandırma sistemi, sistemdeki hidrosiklo-
nun sınıflandırma performansı ve titreşimli eleğin susuzlandırma 
marifeti ile ölçümlendirilebilir. Bu doğrultuda KILAVUZ tarafın-
dan tasarımı ve üretimi gerçekleştirilen Şlam Atma / Susuzlan-
dırma sistemlerinde FLSmidth ile işbirliği içerisinde FLSmidth 
KREBS gMAX™ Hidrosiklonları ve FLSmidth KREBS slurryMAX™ 
Pompaları kullanılarak eşsiz bir performans elde edilmektedir. 
Ayrıca, yüksek geçirgenlik alanına sahip kolaylıkla monte-de-
monte edilebilen özel imalat elek panelleri ile çok daha düşük 
alan ile yüksek susuzlandırma performansı yakalanmaktadır.

ODTÜ Teknokent Ankara yerleşkesinde AR-GE faaliyetlerine 
devam eden KILAVUZ; Şlam Atma / Susuzlandırma sistem-
lerini tamamen yenilikçi ve inovatif bir anlayışla yeniden 
tasarlamış ve Çift Kat Susuzlandırma Elekli Şlam Atma / 
Susuzlandırma ünitelerini kullanıma sunmuştur. 

Bu yeni tasarımda besleme alt toplar tank yerine 2. kat elek yü-
zeyine sevk edilmekte, aynı şasede tahrik edilen çift kat elek ile 
beslenen malzeme üzerinde önce kaba eleme işlemi gerçekleş-
tirilmekte dolayısıyla elek altına, yani alt toplar tank içerisine, 
sadece belirlenen boyuttaki (örneğin sadece 1 mm’den daha 
küçük) taneciklerin geçmesi sağlanmaktadır.
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Tamamen KILAVUZ Ar-Ge ekibi tarafından geliştirilen 
Çift Kat Susuzlandırma Elekli Şlam Atma / Susuzlandır-
ma Üniteleri ile ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen 
kilavuz@kilavuz.com.tr adresinden firmamız yetkilileriyle 
irtibata geçiniz.

Yeni tasarım KILAVUZ Çift Kat Susuzlandırma Elekli Şlam 
Atma / Susuzlandırma Ünitesinin avantajlarından sadece ba-
zıları aşağıda verilmiştir:

1.Ana katı besleme kapasitesi; görece iri taneciklerin (örneğin 
0-5 mm fraksiyonundaki 1-5 mm boyutlu tanecikler) 2. kat elek 
üzerinde ön-susuzlandırılması sayesinde aynı boyuttaki Şlam 
Atma / Susuzlandırma sistemlerinin kapasitelerine göre çok 
daha yüksek değerlere ulaşmaktadır.
2.Hidrosiklona sadece ince boyutlu taneciklerin beslenmesi 
sayesinde (örneğin 0-5 mm fraksiyonundaki 0-1 mm boyutlu 
tanecikler) sistemde kullanılacak hidrosiklon adet ve boyutu-
nun azalması; dolayısı ile sistemin toplam su tüketimi ve ihti-
yacının çok daha düşük olması sağlanmaktadır. 
3.Düşük boyut ve birçok uygulama için tek hidroksiklonun ye-
terli olması ve buna bağlı olarak daha küçük besleme pompası 
kullanılabilmesi yatırım maliyetlerini ve operasyonel maliyet-
leri önemli ölçüde azalmakta ve sistemin enerji tüketiminin 
çok daha düşük değerlere taşımaktadır.
4.FLSmidth KREBS gMAX™ Hidrosiklonlarının alt akımında uy-
gulanan CycloStack™ çözümü ile alt akımın susuzlandırma per-
formansı azami seviyelere çıkarılabilmektedir.

5.FLSmidth KREBS gMAX™ Hidrosiklonlarına adapte patentli 
CycloWash™ çözümü ile yaklaşık 50 µm altı tanecikler üzerinde 
oldukça etkili su perdesi meydana getirilerek alt akıma kaçan 
çok ince boyutlu tanecikler üst akıma, yani doğru akıma gön-
derilebilmekte, yani siklon içerisinde istenmeyen kısa devre 
oluşumu en aza indirilebilmektedir.

6.Sistem daha düşük su tüketimi ve çok daha az enerji tüketimi 
ile daha çevreci ve çok daha düşük ekolojik ayak izine sahiptir.

kilavuz.com.tr
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PSA Serisi Partikül Boyutu 
Analiz Cihazları

TANITIM

Anton Paar’ın PSA serisi, elli yıl-
lık deneyimi temel almaktadır. 
PSA 990, PSA 1090 ve PSA 1190 
modelleri, sıvı dispersiyon ya 
da kuru tozda çok geniş aralık 

partikül boyutunu ölçecek şekilde tasarlandı. Özellikle maden 
sektörüne yönelik olarak geliştirilen dispersiyon üniteleri kul-
lanıcıdan ve dispersiyonun oluşturulmasından kaynaklanan 
hataları en aza indirmektedir. Kirletici dispersiyon ortamından 
kaynaklanan kirlilik, cihazın tasarımı sayesinde dakikalar içeri-
sinde temizlenebilmektedir.

Çok Çeşitli Partikül Boyutları İçin Çoklu Lazer 
Teknolojisi
Bu çoklu lazer teknolojisi ölçülebilir partikül boyutu aralığı 
sağlar. Tek lazerli PSA 990, 0,2 μm ile 500 μm arası geniş bir 
ölçüm aralığını kapsar. Daha da geniş bir aralık sunan PSA 1090 
ve PSA 1190, birden fazla lazerin yer aldığı difraksiyon analizi 
sağlayan benzersiz bir optik tasarıma sahiptir. PSA 1090, 40 na-
nometre kadar küçük parçacıkların analizi için iki lazerli olarak 
tasarlanmıştır. PSA 1190’da ise, 2,5 mm’ye kadar tam ölçüm 
aralığını kapsayan üçüncü bir lazer daha bulunur.

Tek Sistemde Islak ve Kuru Örnekler
PSA cihazları, tek cihazda tam entegre sıvı hem de kuru dis-
persiyon modları ile yapılandırılabilecek türünün tek örneği 
partikül boyutu analiz cihazlarıdır. Bu benzersiz tasarım, opera-
törün birden fazla aksesuar kullanma ve manuel ayarlama yap-
ma gereksinimini ortadan kaldırır. Yazılım, tek tıklama ile sıvı 

ve katı dispersiyon modları arasında geçiş yapabilir ve bu sa-
yede zamandan tasarruf sağlarken, çalışma hatalarının en aza 
indirilmesine olanak tanır. Dispersiyon modları arasında geçiş 
yaparken donanımı değiştirmeniz, tekrar doğrulama yapma-
nız ya da hassas optik sistemleri tekrar hizalamanız gerekmez.

Toz Partiküllerin Boyut Dağılımında Doğruluk
Kuru tozların boyut dağılımı, sonuçları etkileyecek şekilde 
partiküllerin bir araya gelme eğilimi nedeniyle genellikle zor 
ölçülür. Kuru Jet Dispersiyonu (DJD) teknolojisi, Anton Paar’ın, 
toz partiküllerinin etkili dispersiyonu ve hassas biçimde ana-
liz edilmesi için patentli tekniğidir (FR2933314). Yenilikçi ta-
sarımda, hava akışını, örneğin özelliklerine göre hızlı ve kolay 
biçimde ayarlayan bir hava basıncı regülatörü bulunmaktadır. 
Hava akışının yarattığı kayma kuvvetleri, birleşmiş partiküllerin 
ayrılmasını ve bu sayede her bir parçacığın boyutunun tespit 
edilebilmesini sağlar.

Tüm Kullanım Ömrü Boyunca Doğruluk, 
Tekrarlanabilirlik ve Kararlılık
Anton Paar’ın partikül boyutu analiz cihazları, ISO 13320 ile tam 
uyumlu olduğundan izlenebilir, doğru ve tekrarlanabilir sonuç-
lar konusundaki gereksinimlerinizi karşılar. Benzersiz optik dü-
zenek tasarımında, tüm optik bileşenler bir döküm demir taban 
plakasına monte edilmiştir. Bu durum, en zorlu ortamlarda bile 
hizalama gerektirmeden çalışma olanağı sunmaktadır. Dolayı-
sıyla partikül boyutu analiz cihazının tüm kullanım ömrü boyun-
ca doğruluk, tekrarlanabilirlik ve kararlılık garanti edilmektedir.

anton-paar.com
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Sondaj yapan tüm çalışanların 
en büyük problemi olan kaçak-
lar hem çamur maliyeti hem de 
kaçakla mücadeleden kaynak-
lanan operasyonel sürenin uza-
ması sebebiyle sondaja büyük 
külfet getirmektedir.

Kaçakların tipine göre çeşitli çözümleri vardır:

Kılcal ve Orta Düzeydeki Kaçaklar
MAXIPLUGTM
Tedrici kaçaklar hemen her formasyonda görülebilen, çoğu 
zaman kaçarak sondaj yaparak kurtulabilen fakat her zaman 
daha büyük sıkıntılar doğurabilme potansiyeline sahip kaçak 
tipleridir.

Sondaj Kimyasallarında 
Çözüm Ortağınız

/petroteksdrilling

/petroteks_sondaj_kimyasalları

/petroteks-kimya-dan-ltd-sti

SONDAJ POLİMERİ

MAXIPLUG
LOST CIRCULATION MATERIAL

LUBETROL
LUBRICANT

MUD ADDITIVES AND EQUIPMENT
SONDAJ KİMYASALLARI VE EKİPMANLARI

www.petroteks.com

İvedik OSB 2268 Cd. No 9 Ankara  0312 426 23 23 info@petroteks.com

TANITIM

Sondajda Kaçak Problemi 

Nedim Serkan GÜR
Petroteks Kimya Yönetim Kurulu Başkanı

Petrol ve Doğalgaz Mühendisi
serkan@petroteks.com

Bu tip kaçaklarda farklı kaçak önleme opsiyonları bulunmakla 
beraber en efektifi su ile karıştırılabilen ama suda çözünmeyen 
kuru hacminin 400 katına kadar şişebilen MAXIPLUG’dır. Petro-
teks Sondaj Kimyasalları’nın amiral ürünlerinden olan MAXIP-
LUG, direkt kuyuya uygulanabildiği gibi sondaj sıvısının içeri-
sinde de kaçak oranına göre (lt/dk kayıp) karıştırılabilmektedir.

MAXIPLUG kılcal ve orta düzeydeki kaçaklarda kullanılabildiği 
gibi, tam kaçaklarda da etkin bir şekilde kullanılabilmektedir. 
Organik yapısı sayesinde formasyon kirlenmesine sebep olma-
yan MAXIPLUG, asitle kolayca çözünebilmekte, esnek yapısı 
sayesinde takım sıkışma riski oluşturmamaktadır.

Tam Kaçaklar
PELLETONITTM
Bir başka kaçak önleme silahı olan PELLETTONIT, firmamız 

bünyesinde bulunan diğer şirketimiz RBS 
Reşadiye Bentonit Madenciliğin ürettiği 
kontrollü salınım özelliği sağlayan özel 
maddelerle kaplanmış, yüksek basınçla 
sıkıştırılmış yüksek kaliteli bentonit pe-
letleridir.

PELLETTONIT, tam kaçak olan kuyularda 
direkt kuyuya uygulanıp şişmesi bek-
lenebileceği gibi uygun pompalama 
methodlarıyla sondaj akışkanına karış-
tırılarak kaçak olan bölgeye enjekte edi-
lebilir. Hacminin 40 katı şişme özelliğine 
sahip olan PELLETTONIT hem kaçak olan 
kuyularda kaçak tıkama hem terk kuyu-
larında çimento öncesi sızdırmazlık sağ-
lama, terk etme amaçlı kuyu doldurma-
da kullanılır.

petroteks.com
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Madencilikte Su Yönetim Planı
Madencilik faaliyetleri, maden 
ruhsatı ve etki alanlarında bulu-
nan su kütlelerinin kalitesini ve 
miktarını büyük ölçüde etkileye-

bilmekte, hidrolojik ve topografik koşulları değiştirebilmekte-
dir. Madenlerde özellikle yer altı ve yüzey suları miktarları/ka-
liteleri ile ilgili problemler son zamanlarda çevresel sorunlara 
yol açan ana nedenlerden biri olmuştur. Suyun az veya yeter-
siz olması ya da tam tersi aşırı miktarda bulunması madencilik 
operasyonlarının yavaşlamasına hatta durmasına sebep olabil-
mektedir. Etkin ve entegre su yönetim planı için kapsamlı bir 
çalışmanın eksikliği, sorunun arkasındaki ana nedenlerden biri 
olabilir. Madencilik faaliyetlerinin fizibilitesi, büyük ölçüde böl-
genin hidrolojik koşulları hakkında yeterli bilgiye sahip olun-
masına ve su-madencilik etkileşimlerinin dikkate alınmasına 
bağlıdır. Sürdürülebilir bir maden su yönetimi planlaması için 
çalışılması gereken temel konular aşağıdakileri kapsamalıdır; 

• Maden Ruhsat Alanı ve Çevresinin Değerlendirilmesi 
• Hidrolojik/Hidrojeolojik Verilerin Toplanması 
• Etki Değerlendirme Çalışmaları
• Maden Su Temini ve Su Bütçesi
• Susuzlaştırma/Basınçsızlaştırma
• Su Kaliteleri
• Maden Kapanışı

Madencilik faaliyetlerinde öngörülen risklerin belirlenmesi için 
maden su yönetim planı maden ömrünün erken dönemlerin-
de başlatıldığı takdirde çeşitli avantajlar sağlayabilir. Örneğin 
arama döneminde sondaj kuyularından toplanabilecek hidro-
jeolojik veriler ile açılan arama kuyuları sadece cevhere yönelik 
değil çoklu veri üretme şeklinde değerlendirilebilir. Böylelikle 
etki değerlendirme senaryolarının maden ömrünün erken aşa-
malarında modellenmesine, risk ve maliyetleri minimum sevi-
yeye indirgenmesine fırsat sağlar.

Madencilik Ömrünün Farklı Aşamalarında Su 
Yönetimi
Arama, inşaat, işletme, kapanış ve kapanış sonrası olmak üzere 
maden ömrünün tüm aşamaları su yönetimine farklı yaklaşım-
ları gerektirir. İlk adım olarak maden sahasında herhangi bir 
değişiklik olmadan önce mevcut çevresel durum detaylı ola-
rak araştırılmalıdır. Bu adımın amacı madenin ve faaliyetlerinin 
çevre üzerindeki etkisini değerlendirmek için bölge hakkında 
detaylı veri toplanmasıdır. Bu aşamada ilk izleme programı da 
geliştirilir.

Maden ömrü aşamaları ilerledikçe su yönetimi de gelişir. Su 
yönetimi tüm maden ömrü boyunca geliştirilmesi ve gün-
cellenmesi gereken sürekli bir süreçtir. Örneğin fizibilite 
değerlendirmeleri su kaynakları, kullanım ve deşarjlar vb. 
hakkında daha fazla bilgi ile sonuçlanabilir ve böylece daha 
önceki aşamalarda oluşturulan su yönetimi programı revize 
edilebilir. Maden ömrünün farklı aşamalarındaki su yönetim 
aksiyonları ile ilgili açıklamalar aşağıda bölümlerde açıklan-
maya çalışılmıştır.

Aşama 1: Arama ve Ön Fizibilite Çalışmaları
Maden sahasının ve çevresinin doğal durumu ile mevcut ko-
şullarını belirlemeye yönelik çalışmalar bölgede herhangi bir 
değişiklik yapılmadan önce gerçekleştirilir. Bölgenin jeolojisi, 
jeokimyası, iklimi, hava kalitesi, meteoroloji, hidroloji, hidro-
jeoloji ile ilgili konular bu çalışmalara dahil edilir. Yer altı suyu 
seviyesi ve kalitesi, yer altı suyu oluşturan alanların tanımı, ma-
dencilik öncesi yüzey suyu kaynaklarının türü ve durumu hak-
kında veriler toplanır. Bölgedeki yüzey sularına ilişkin temel ve-
riler örneğin göllerin ve nehirlerin boyutları, su hacimleri, akış 
yönleri ve su toplama alanlarının tanımlarını içerebilir. Toprak 
ve vadoz zonlar ile birlikte akifer olan birimlerin hidrolik özel-
liklerinin değerlendirilmesi ve arama döneminde gerçekleştiri-
lecek model çalışmaları (yer altı suyu akım modeli, su bütçesi 

modeli, litoloji/yapı-
sal model ve kirletici 
taşınım modeli vb.) 
maden ömrü boyun-
ca çevresel izleme 
çalışmaları ile sürekli 
güncellenerek kalib-
re edilmelidir. Sür-
dürülebilir maden, 
su yönetimine ka-
panma döneminden 
sonrasında dahi kat-
kı sunmalıdır. Örne-
ğin hidrolik özellik-
lerdeki değişiklikler 
suyun bir kaynaktan 
diğerine akmasına  
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neden olabilir. Bu gibi hidrolik bağlantıların dikkate alınması 
gereklidir. Madencilikten kaynaklanan etkinin su kalitesi üze-
rinde potansiyel bir etkisi konusunda endişe var ise, suyun fi-
ziksel ve kimyasal özelliklerinin madencilik faaliyetinden önce 
belirlenmesi önem arz etmektedir. Madencilik faaliyeti öncesi 
belirlenen kalite ve miktar değerleri maden ömrü ile kapanma 
süresi boyunca referans olarak kullanılarak Halkla İlişkiler ve 
Sosyoekonomik etkiler kapsamında değerlendirilebilmektedir. 
Madencilik şirketleri mevcut durum çalışmalarından elde edi-
len verileri, operasyonları ve süreçleri çevre üzerindeki etkile-
ri minimum düzeyde olacak şekilde ve daha ekonomik olarak 
planlamakta kullanabilir.

Aşama 2: Kavramsal ve Fizibilite Çalışmaları
Kavramsal çalışma aşamasında maden tesisi konseptinin ön 
dizaynı belirlenir. Tesisin kavramsal tasarımı, maden ömrünün 
gelecekteki farklı aşamaları için genel su bütçesi modelinin ve 
izleme programının ilk versiyonunu içerir. Bu aşamada, ma-
den sahasındaki su yeterliliği ve eksikliği, suyun mevsimsel 
değişimleri vb. durumlar tespit edilmeli ve maden sahasının 
farklı aşamaları için su gereksinimleri hakkında bilgi sağlanma-
lıdır. Maden sahası için çeşitli su gereksinimleri belirlendikten 
sonra, maden su yönetim planı oluşturulabilir. Su yönetimi 
programı modelleme ve izleme yoluyla uygulanır. Su yönetimi 
için hidrolojik çalışmaların, çevresel su koşullarının mevsimsel 
olarak değişmesinden dolayı yılda birkaç kez yapılması gerek-
mektedir.

Aşama 3: Maden Sahası Planlaması
Maden sahası planlaması sırasında tesis ve maden işletmeleri 
hakkında daha detaylı bilgiler elde edildikçe su yönetimi prog-
ramı gözden geçirilip güncellenmelidir. Örneğin tesis ve ma-
den alanındaki çeşitli su ünitelerinden gelen akışlar hesaplan-
malı ve su bütçesi modelinde (her noktaya ve her noktadan) 
toplam su akışı belirlenmelidir. Planlanan maden sahası için 
su yönetimi programında toplanan bilgilerin çoğu, sahayı iş-

letmeye almadan önce gereken ruhsat 
ve izinler için gereklidir. Planlama aşa-
masında dinamik su bütçesi modelinin 
kullanılması, madencilik şirketlerinin 
olası tasarruf ve risklerin nerede oldu-
ğu sonucuna varmak için hassasiyet ve 
risk analizi yapabilmesini sağlar.

Aşama 4: İnşaat ve İşletme
Maden sahasının inşası ve işletmeye 
alınması akiferlerin hidrolik özellikle-
rini, topografyayı, yüzey ve yeraltı su 
akışlarını değiştirebilir. Bu durum çev-
re üzerindeki etkiyi takip edebilmek 
için maden sahasının etki alanındaki 
su noktalarının hassas bir şekilde iz-
lenmesini gerektirir. İnşaat, işletme ve 
operasyon aşamaları maden sahasın-
daki suyun örneklenmesi, analizi ve 

izlenmesi ile ilgili talepleri doğurur. Bu aşamaların her biri için 
maden planlama aşamasında ön izleme planları yapıldıktan 
sonra izleme sürecinin geliştirilmesi ve maden ömrü ilerledik-
çe değişikliklerin yapılması gerekir.

Aşama 4: Operasyon
Operasyonlar başladığında, işletme aşaması için planlanan su 
yönetimi programı uygulanmalıdır. Gerekli izinler için maden-
lerin işletme ihtiyaçlarına göre revizyonlar yapılmalıdır. 

Aşama 6: Kapanış ve Rehabilitasyon
Su yönetimi madenin kapatılmasından sonra da devam etme-
lidir. Uzun dönem çevre emniyeti kapsamında, izinlerde ve 
programlarda revizyonlar yapılıp, kapanma/kapanma sonrası 
için su yönetim planı uygulanmalıdır. Alanın rehabilitasyonu 
ve bakımı devam ederken, su yönetimi programı, izlenmesi ve 
raporlanması izinlere uygun olarak devam etmelidir.

cubicgeo.com

Yeni ve çok yönlü slurryMAX™
ile verimliliğinizi arttırın
Daha uzun aşınma ömrüne sahip, tesisinizde kolayca ve güvenle kurulabilen, en 
üst seviye çamur verimliliğine sahip, ayrılabilir gövdeli bir pompa arıyorsanız; yeni 
slurryMAX™, çok çeşitli astar ve fan malzeme seçenekleri ile sizler için geliştirildi.

SlurryMAX ™ Pump serisi, millMAX ™ ‘in başarısı 
üzerine geliştirilmiş ve patentli özellikleri yeni 
bölünebilir gövde tasarımına dahil edilmiştir. Çoklu 
astar ve fan malzeme seçenekleriyle, çok yönlü 
slurryMAX’ımız madencilik, agrega ve cevher 
hazırlama endüstrilerindeki  uygulamaların pek 
çoğuna yanıt verebilmektedir. 

SlurryMAX enerji maliyetlerinizi düşürecek, 
salmastra suyu gereksinimlerini ortadan kaldıracak 
ve toplam elde etme maliyetinizi düşürecektir. 
Özetle, yeni slurryMAX, kendi çeşitleri arasında en 
verimli ve en dayanıklı olan pompadır.

flsmidthminerals.com / info@flsmidth.com
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MEKA Markalı Kırma Eleme ve 
Madencilik Ekipmanları 
Dünyaya İhraç Ediliyor

Tamamı Türk mühendislerinin tasarımı olan MEKA Global Kırma Eleme, 
Madencilik ve Beton Santrali Teknolojileri tesis ve ekipmanları 

dünya genelinde ilk aranılan markalar arasındadır.

MEKA, her bir detayında bilgi 
ve özveri barındıran 30 yılı aşan 

adanmışlığın ürünü kırma eleme, madencilik ve beton sant-
rali çözümleri sunmaktadır. 5 kıtada 90’dan fazla ülkede kuru-
lumunu yaptığımız 3000’den fazla kırma eleme tesisi, beton 
santrali ve binlerce tesis ekipmanıyla global ölçekte aranan ve 
tanınan tamamı Türk sermayeli MEKA Global, %90’ın üzerinde 
yerli girdi ile %95’in üzerinde ihracat oranına sahip Türkiye’nin 
en büyük yerli makine üreticilerinden biri olarak büyümeye 
devam ediyor.

MEKA Global’in ürünleri, uluslararası inşaat sektörü dergisi 
Engineering News Record’un (ENR) “Dünyanın En Büyük Ulus-
lararası Müteahhitleri” listesinin ilk sıralarında yer alan Hoch-
tief (Almanya), Vinci (Fransa), Strabag (Avusturya) ve Hyundai 
Construction (Güney Kore) gibi global devlerin yanı sıra liste-
deki birçok firmanın öncelikli tercihi durumundadır. 

Bünyesindeki Ar-Ge mühendisleri tarafından tasarlanan ekip-
man ve tesisler ile Avrupa pazarında birçok ülkede MEKA 
Global kalite ve güven ile anılan ve ilk tercih edilen marka 
konumundadır.  İngiltere’ye en çok makine ihracatı yapan ilk 
10 Türk markası arasında olan MEKA; Fransa, Belçika, Norveç, 

Avustralya gibi zor pazarlarda da çok daha güçlü. MEKA’nın 
ekipmanları ABD’deki maden, agrega tesisi ve ekipmanları üre-
ten markalar tarafından da kendi tesislerinde kullanılmakta ve 
büyük beğeni toplamaktadır.

Sadece Ekipman ve Tesis Çözümünde Değil, 
Yedek Parça ve Servis Çözümleriyle de MEKA 
Global Farklı

İşletmenin başarısı, kârlılığı, bazen de 
geleceği, doğrudan işletmenin yatırım 
yapmış olduğu ekipman ile bağlantılı 
olduğundan, yatırım ürünleri acil des-
tek gerektirmektedir. 

Satış-pazarlama ve servis konusunda Tür-
kiye ofisinin dışında Rusya, Cezayir ve Ka-
nada’daki kendi ofisleri ve tüm dünya ge-
neline yayılan bayi ve servis ağı ile MEKA 
Global, güçlü bir pazarlama, iletişim ve 
satış sonrası destek altyapısına sahiptir. 

MEKA olarak ekipman ve tesis ihtiyaç-
larınızın yanı sıra geniş yedek parça 
stoku ve eğitimli personeli ile makine-
niz için en hızlı şekilde destek almanızı 
sağlamaya hazırdır.

mekaglobal.com
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Madencilikte Dekantör Santrifüj: 
Her Zaman Zirvede

Doğa ile ilgili endüstrilerin bir 
kolu olan madencilik, doğal kay-

nakların araştırılması, bulunması ve yer kabuğundan çıkartılıp 
işlenmesini kapsayan ilgili bilim, teknik ve yöntemlerin tümü-
dür.

Cevher zenginleştirme işlemlerinde, çamur formunda çok ince 
taneli maden atıkları oluşmaktadır. Bu atıklar, proses suyunu 
bağladıkları için devasa havzalarda veya çamur havuzlarında 
biriktirilmekte, bu da çevre koşulları ve işletme maliyeti üzerin-
de büyük bir yük oluşturmaktadır. Ancak, modern ayrıştırma 
teknolojileri ile bu çamuru susuzlaştırmak ve proses suyunu 
geri kazanmak mümkündür. Böylelikle hem çevre rahatlatıl-
makta hem de alan ve maliyet açısından çok büyük tasarruflar 
sağlanmaktadır.

Dünyanın Öteki Ucunda Bir Saha Çalışması
Yeni Kaledonya'daki Tiebaghi   Nikel Madeni çok az su kaynağı-
na sahip dağlık bir arazide yer almaktadır. Bu olumsuz koşullar 
ve bölgedeki kırılgan ekosistem, proses suyunun geri kazanıl-
masını çok önemli hale getirmiştir.

Sıvı-katı ayırma teknoloji uzmanı olan Almanya merkezli Flot-
tweg ile maden operatörleri arasındaki ilk irtibat 2006 yılında 
gerçekleşti. Maden her yıl 650.000 m3 temiz su tüketmekteydi. 
Bu yüzden asıl zorluk kullanılmış suyun geri kazanılması ve tek-
rar kullanılabilmesiydi.

Kapsamlı testlerden ve farklı susuzlaştırma ünitelerini kar-
şılaştırdıktan sonra maden operatörleri Flottweg dekantör 
santrifüjün en verimli çözüm olduğu sonucuna vardı. Birkaç 
ay gibi kısa bir süre içinde sekiz adet Flottweg Z92-4 dekantör 
kuruldu. Z92 modeli, tambur çapı 920 mm olan dünyadaki en 
büyük dekantör santrifüjlerinden biridir. Makinelerin her biri 
saatte 130 m3 çamuru işlemektedir. İşlenen atık çamurundaki 
katı oranı ise yaklaşık %10'dur.

Bu neticeler operatörler üzerinde son derece büyük bir heye-
can uyandırmıştır. Çünkü her yıl bu yöntemle proses suyunun 
%98'i geri kazanılabilmektedir.

Ayrıca işletme bu sayede yüksek maliyetlere sahip barajlardan 
kurtulabilmiştir. Böylece, baraj çökmesi ve buna bağlı olarak 
insan ve doğa açısından birtakım riskler ortadan kaldırılmıştır.

Sonuç
Santrifüjler, çamur veya atıkları susuzlaştırmak için mükemmel 
bir yoldur. Proses suyu çok kısa bir süre içinde tekrar sisteme 
geri döndürülmekte ve bu yöntemle temiz su ihtiyacı en aza 
indirilmektedir.

Aynı zamanda barajların insanlar ve çevre üzerinde oluşturdu-
ğu riskler önemli ölçüde azaltılmaktadır.

Santrifüjler daha uygun maliyetli olmasının yanı sıra daha 
az temiz su ve bakıma ihtiyaç duyar. Santrifüjlerin boyutları 

diğer susuzlaştırma ekipmanlarına 
göre daha küçük olduğu için erişil-
mesi zor alanlarda kullanımı daha 
kolaydır.

Yeni Kaledonya ve benzeri birçok 
projeden elde edilen sonuçlar doğ-
ru yöntem seçildiğinde atık susuz-
laştırma çalışmalarının faydalı ve 
uygun maliyetli olarak gerçekleştiri-
lebildiğini göstermektedir.

flottweg.com
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MADENCİLİK ATIKLARININ SUSUZLANDIRILMASINDA 

FLOTTWEG DEKANTÖR SANTRİFÜJLERİN AVANTAJLARI

 · Diğer susuzlandırma ekipmanlarına göre önemli yer tasarrufu sağlar
 · İş gücü gereksinimi azdır ve kesintisiz çalışma imkanı sağlar
 · Proses suyunun tekrar kullanılmasına olanak sağlar
 ·
 ·

TROYA PROSES LTD. ŞTİ.
E: info@troyaproses.com
T: +90 312 4962040
www.troyaproses.com
www.flottweg.com

200110_Anzeige_Turkey_Tailings_Mining.indd   1 10.01.2020   11:59:16

Çevresel riskler en aza indirilir
Çevresel yasal gereksinimlere uygundur
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Duruşları Azaltan Konveyör Bakım 
Hizmeti Sözleşmeleri

TANITIM

Riskleri ve İşletme Maliyetlerini Azaltın

Birçok endüstride, işletmeciler sü-
rekli bakım programlarından ve uz-
man servislerinden yararlanmak için 
dış kaynak kullanımına gitgide daha 
fazla yöneliyor. Uzman şirketlerden 
deneyimli ve iyi eğitimli teknisyenle-
rin görevlendirildiği sözleşmelerle iş 
güvenliği ve maliyet kontrolleri daha 

iyi sağlanmaktadır.  

Hizmet sağlayıcılar en gelişmiş ekipman tasarımları ve güven-
lik prosedürleri konusunda tam olarak eğitildiğinden, bakım 
hizmeti için özel servis sözleşmelerinin yapılması iç kaynak 
kullanımında daha iyi bir seçenek olabilmektedir. Hizmet 
sağlayan şirketler, endüstri genelinde çok çeşitli kuruluşlarla 
irtibat halinde olmaları sayesinde, plansız duruş sürecinde de-
ğiştirilecek ekipmanları çoğu durumda daha hızlı temin ede-
bilmektedir.

Konveyör bileşenleri ve sistemleriyle ilgili performans sorunla-
rının altında genellikle yanlış yapılan montaj 
yer almaktadır.  Hem yeni hem de sonradan 
uyarlanan uygulamalarda ekipmanların bile-
şen imalatçısı veya uzman yüklenici tarafından 
monte edilmesi önerilmektedir.  Diğer ciddi 
performans sorunları, gerekli bakım eksikliğin-
den kaynaklanıyor.  Kurulum ve sürekli bakım 
için bir uzman yükleniciye ("sertifikalı yükle-
nici" olarak da bilinir) başvurulması, daha az 
plansız duruşla daha güvenli ve daha verimli 
üretime katkıda bulunmakla beraber uzun va-
dede maliyet tasarrufu sağlamakta ve iş kazala-
rını azaltmaktadır.

Eğitimli Personeli Firmada Tutabilme
Çalışanların ekipman konusunda eğitilmesi ve bu kişilere 
dar alan girişi, elektrik işleri vb. konularda belli prosedürleri 
yürütmeleri için sertifika kazandırılması ciddi bir ek maliyet 
doğurabilmektedir.  Çalışanlar daha deneyimli hale geldik-
çe ve verimli sistemlerin bakımı için sertifikalar kazandıkça 
iş dünyasındaki değerleri artıyor ve şirkette tutulmaları zor-
laşmaktadır.  Buna karşılık, uzman yüklenicilerin üstlendik-
leri bakımı yerine getirmek için deneyim, bilgi ve sertifika 
gerekliliklerini yerine getirmesi için gerekli niteliklere sahip 
çalışanını eğitmek ve bu kimseyi firmadan ayrılmamasını 
sağlamalıdır.

Bakımda Tehlikeli Bölgeler
Güvenliğe daha fazla önem verilmesi ve plansız duruşların 
yüksek maliyetlerle sonuçlanması nedeniyle, dökme malzeme 
işleyen şirketlerin konveyör işletimi ve bakımı konusunda daha 
titiz davranmaktadır.  Faaliyetlerin daha büyük titizlikle kontrol 
edilmesiyle birlikte döküntülerin düzenli olarak temizlenmesi, 
toz kontrolünün iyileştirilmesi, sürekli takip ve bakım faaliyet-
lerinin yürütülmesi ve çalışanların hareketli bir sisteme daha 
fazla maruz kalması gerekmektedir.  Bu değişiklikler çeşitli teh-
likeler doğurmaktadır.  

İş kazalarının meydana gelebileceği tehlikeli konveyör bölge-
leri [Şekil 1]: 

• Yükleme bölgesi
• Tahliye bölgesi
• Mekanik/Elektrikli ekipmanlar 
• Dönen kıstırma/kesme noktaları
• Konveyörün altı
• Korumasız erişim noktaları

Konveyörle ilgili sorunlar yaygın olarak çok çeşitli endüstriler-
de ortaya çıkmaktadır. Ekipmanın etrafında her gün çalışan 
personel genellikle koşullara kayıtsız hale geliyor ve sorunları 
çözüm gerektiren anormallikler yerine üretim süreçlerinin ka-
çınılmaz bir sonucu olarak değerlendirmektedir.  Deneyimli bir 
bakım yüklenicisi bu sorunları tespit edebilmektedir ve şirket 
içi kaynakların gözden kaçırdığı çözümler sunabilmektedir.  
Buradan hareketle çalışan maruziyetini azaltmak, işyeri güven-
liğini artırmak ve üretim verimini en üst düzeye çıkarmak için 
iyileştirmeler tasarlanmaktadır.

Şekil 1:  Bandın tüm uzunluğu boyunca Tehlikeli Bölgeler bulunmakta ve bunların çoğu bakım noktalarında yer almaktadır.
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Tehlike kaynaklarından bazıları [Şekil 2]:  

Servis Sözleşmesi Tipleri
Bakım programları hizmet sağlayıcıya göre farklılık gösterebilmek-
te ve ayrıca bireysel müşterilere uyacak şekilde özelleştirilebilmek-
tedir. Ancak genellikle bu sözleşme tipleri üç kategoriye ayrılıyor: 
gözlem/raporlama, temizlik/servis ve tam kapsamlı servis.  

Şekil 2: Olası tehlike kaynaklarının listesi uzun ve çeşitlidir.

Planlı inceleme ve raporlama sözleşmesi kapsamında görevlendi-
rilen uzman yüklenici, bir sistemi bant sağlığından ekipman işle-
vine ve ortam faktörlerine kadar uzanan kapsamda çok detaylı bir 
şekilde kontrol etmekte ve olası sorunları belirtmektedir.  Bu kap-
samda bulguları ve çözümleri sunan bir rapor hazırlamaktadır.

Temizlik ve servis sözleşmeleri belki de en yaygın olan tiptedir.  
Bunlar döküntü ve silo temizliğinden bant sıyırıcı uçların kont-
rolüne ve değiştirilmesine kadar çok özel hizmetler içerebilir 
ve bakım ekiplerinin yetişmekte zorlandığı yerlerde boşlukları 
doldurabilmektedir.  Bunun en önemli avantajı, bir konveyö-
rün tesis personelinin dikkatini gerektirmeden gözetilebilmesi 
ve bu personelin normal görevlerini yerine getirebilmesidir.  
Diğer bir avantajıysa servisten sorumlu dış kaynak uzman per-
sonelinin ideal konveyör uygulamaları ve geçerli mevzuat ko-
nusunda yatkın kişiler olmasıdır.  

Tam servis ve bakım sözleşmesi kapsamında, en üst düzeyde, 
sistem işlevinin her seviyesinin takibi, bakımı ve raporlanma-
sı konusunda sorumlulukları alabilecek eğitimli teknisyenler 
görevlendirilmektedir.  Bu teknisyenler, gerektiğinde aşınan 
bileşenleri değiştirirken verimi, güvenliği ve çalışma süresini 
en üst düzeye çıkarmak için gerekli donanım iyileştirmeleri-
ni önermektedir.  Böylece işletmecilere daha kesin maliyetler 
sunabilmekte ve operasyon maliyetlerini bütçelendirmek ve 
yönetmek daha da kolaylaştırılmaktadır.

Gezer bant sıyırıcı bakımı gibi sözleşmeli hizmetler bileşen arızalarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Yatırım Geri Dönüşü (ROI)
Daha düşük üretim seviyeleri için tasarlanan eski konveyör sis-
temlerinde hızların ve hacimlerin artırılması, iş kazalarının ve 
duruşların da artmasına neden olmaktadır.[2] Daha fazla üretim 
çıktısı için tasarlanan nispeten yeni yarı veya tam otomatik sis-
temlere yapılan sermaye yatırımları daha az iş gücü gerektir-
mekte ancak bakım personelinin yüksek düzeyde eğitimli ve 
uzman teknisyenler olmasını da beraberinde gerektirmektedir.

Bakım hizmeti sözleşmeleri, bir dizi faktör aracılığıyla en iyi ya-
tırım getirisini sağlamaktadır:

• Mevzuata uygunluk: Yüklenici, yüksek bedelli para cezaları 
ve ihlaller gerçekleşmeden önce mevzuata uygunluk konuları-
na dikkat çekip ve çözümler sunmaktadır.
• İş Kazaları / Yükümlülükler: Yükleniciler, bakımı gerçekleştir-
mek ve yasal yükümlülükleri azaltmak için bir dizi katı güvenlik 
prosedürü uygulamaktadır. 
• Verimlilik: Bakım hizmeti sözleşmeleri, mümkün olan en az 
sermaye yatırımıyla çalışma süresini iyileştirmeye ve sürdüre-
bilmeye odaklanmaktadır. 
• Süreklilik: Yükleniciler açık direktiflere uygun hareket edip ve 
iç faktörlerden (iş tartışmaları, moral vb.) etkilenmemektedir.  
• Operasyon Maliyeti: Çalışmanın belirlenmiş bir bütçeye 
göre tanımlanması ve çalışma kapsamının yanı sıra bekleyen 
ihtiyaçlar hakkında net raporlama ve öneriler sağlanması sa-
yesinde işletmeciler yapılması gereken iyileştirmeleri daha iyi 
görebiliyor, iş gücü maliyetlerini kontrol edebiliyor ve zamanla 
yatırım getirisini daha da artırabiliyor.

Sonuç
Bakım hizmeti sözleşmeleri yalnızca işletme maliyetini kont-
rol etmenin ve azaltabilmenin bir yolu değil; aynı zamanda 
bir güvenlik mekanizması olmaktadır.  Örneğin, bir vaka çalış-
masında, uzman şirketlerden alınan hizmetler sayesinde za-
man kaybı olaylarında %79 azalma ve üretimde %40 iyileşme 
görülmekte; böylece yıllık uzman bakım sözleşmesi yalnızca 
günlerle ifade edilebilecek bir süre içinde kazançlı hale gel-
mektedir.[3]

İş yükleri, personelin bazı ihlalleri gözden kaçırmasına neden 
olarak uygunluk gereklerini sağlamalarını önleyebiliyor.  Dış kay-
naklar, tesisin konveyör sisteminin etkili ve verimli şekilde kulla-
nılması konusunda sorumluluk almakta ve operasyona değer ka-
tabilmek için konveyör verimliliğini arttırmaya, ekipman ömrünü 
uzatmaya ve güvenliği artırmaya gayret göstermektedir.

Sorunun merkezinde işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve 
üretimin artırılması yatmaktadır.  Çalışmanın duruş ve üretim 
çıktısı bakımından üretim verim hedeflerini karşılaması ya da 
aşması gerekmektedir.  Mevzuat uyum, maliyet tasarrufu ve 
verim kriterleri karşılandığı takdirde, bakım hizmeti sözleşmesi 
sürekliliği olan makul bir çözüm sağlamaktadır. 

martin-eng.com.tr
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TANITIM

Köpük Pompalama Konusundaki 
Yaklaşımımız

Köpük pompalarımız, kimsenin 
başaramadığı zorlu uygulama-
larda başarılı olmaktadır. Bu 

cümleyi bizlerden defalarca duymuşsunuzdur. Bu yazıda, Weir 
Minerals’in mineral köpüklerinin üstesinden gelmede sektör 
lideri olmasının nedenlerini ele alacağız.

Mineral köpüklerin pompalanmasında yaşanan zorluklar, değer-
li madenlerin çok daha düşük tenörlü cevherlerden kazanılması 
ihtiyacına uyum sağlamak adına flotasyon prosesi ve teknolo-
jilerinde yaşanan değişikliklere paralel olarak evrim geçirmiştir.

Köpükler, mineral kazanımını maksimize edebilmek için, ince 
öğütülmüş cevher, su, hava ve bir dizi flokulant ile, iri balon-
cuklara sahip gevrek köpüklerden, görece küçük baloncuklara 
sahip, çamur içinde saatlerce kalabilen, inatçı köpüklere kadar 
farklı yapılarda bulunabilirler. 

Bu özellikler sıklıkla değişebilir. Bu durum, geleneksel santrifüj 
pompa tasarımlarının köpüklü çamurdan havayı uzaklaştırma 
kabiliyetini ve performansını düşürerek pompa sistemlerini 
karmaşık hale getirir.

Günümüzde Weir Minerals, etkin yatay milli köpük pompa ta-
sarımları ve patentli Devamlı Hava Atım Sistemi (CARS) tasarı-
mı sayesinde çok daha yüksek Köpük Hacim Faktörlerine (FVF) 
(köpük içerisindeki hava hacmini belirten bir göstergedir.) sa-

hip köpük barındıran çamurlara “son teknoloji” ürünü pompa 
tasarımları sunmaktadır.

Bu makalede, dikey çamur pompalarından (Warman AF) gele-
neksel Warman® yatay pompasını köpük transfer uygulamala-
rına adapte etmek adına mühendislerimiz tarafından gerçek-
leştirilen, alanında öncü çalışmalara (Warman® AHF, LF ve MF 
pompalarında en üst seviyeye ulaşmıştır.) ve Weir Minerals’in 
Devamlı Hava Atım Sistemi (CARS) tasarımının piyasaya sürül-
mesine kadar süregelen yolculuğumuzu ele alacağız.

Warman® santrifüj köpük pompasının kullanımıyla ilgili daha 
fazla teknik bilgi için, Ürün bilgisi kataloğumuzu ve Teknik Bül-
ten #28: Köpük Pompalama’yı indirebilirsiniz.

Neden Santrifüj Pompalara Önem Veriyoruz
Yatay köpük pompalarının piyasaya sürülmesinin öncesinde 
Warman® AF dik milli pompaları, dünyanın dört bir yanında 
flotasyon devrelerinde sıklıkla görülen sistemlerdi.

Ancak flotasyon teknolojisinin, daha büyük tesis kapasitelerini 
karşılama gereksinimlerinin ve proses taleplerinin artmasıyla 
birlikte, geleneksel dikey köpük tank tasarımında tonaj ve akış 
performans taleplerini karşılamak için boyut artışı gerçekleşti-
rilmesi pratik olmaktan çıkmıştır.

Yatay köpük pompalarıyla olan serüvenimiz, Warman tasarım 
mühendislerinin Queensland, Avustralya’da yer alan kaya iş-
leme tesislerindeki mineral köpüklerinin üstesinden gelmek 
adına Warman® AH pompasıyla deneyler yapmaya başladığı 
1980’lere dayanmaktadır.

Bu gelişme, önce Warman® AHF ve sonrasında Warman® kö-
pük pompalarının MF ve LF serisine evrilmiş olup, bu ürünler 
geniş emiş boğazı ve özel dizayna sahip açık fan özellikleri 
sayesinde mineral köpüklerini daha etkili bir şekilde transfer 
etmektedir.

Warman mühendisleri etkili bir şekilde köpük pompalaması ger-
çekleştirmek için pompanın emiş boğazını genişleterek fan için 
kendine has bir dizayn geliştirdi. 

Belirgin derecede daha düşük ilk yatırım gerektiren ve kullanı-
mı çok daha verimli olan Warman® santrifüj köpük pompaları, 
dünya çapında köpük pompalama operatörlerinin birinci ter-
cihi olarak dikey pompaların yerini hızlıca aldı. Bu pompaların, 
bakım masraflarını ve böylece toplam sahip olma maliyetini 
azaltarak dikey pompalara göre rulman ve şaft arızalarına karşı 
daha dayanıklı olduğu gözlendi.
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Tüm operasyonlarınız için tek adres.

Weir Minerals, fi rmanız için uçtan uca çözümler sunuyor. Ürünlerimiz ihtiyacınız 
olan her alanda taleplerinizi karşılamaya devam ediyor. Sınıfının en iyisi ürünler, 
Cavex®, Enduron®, Isogate®, Linatex®, Trio® ve Warman® sayesinde tesisinizdeki 
tüm devreler birbiriyle mükemmel bir uyum içinde çalışacak. İster tek bir 
pompa, isterseniz prosesinizdeki tüm bileşenler için sunulan Weir ürünleri, 
Weir Minerals’in Dünya genelinde sahip olduğu servis ağı tarafından tesisinizin 
ömrü boyunca sağlanacak bir destek hizmeti sunuyor. İşte bu bizi uçtan uca tüm 
uygulamalar için geliştirilen, pazar lideri ürünlerin pazar lideri üreticisi yapıyor.

Tesisinizden daha çok verim almak için hemen internet sitemizi 
ziyaret edin: www.global.weir.

Copyright © 2018 Weir Minerals Europe Ltd. Tüm hakları saklıdır. WARMAN, CAVEX, ISOGATE, LINATEX, ENDURON ve WEIR LOGO, Weir Group PLC  ve/veya iştiraklerinin ticari markaları ve/veya 
tescilli ticari markalarıdır. Bu yayında sunulan teknolojinin bazı özellikleri bekleyen ve alınan patentler ve Weir Group PLC ve/veya iştirakleri adına gerçekleştirilen tasarımlarla korunuyor olabilir.
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Devamlı Hava Atım Sistemi (CARS): 
Köpük Pompalamada Bir Devrim
Warman®’ın santrifüj köpük pompalarının, dikey emsallerine 
göre mineral köpüklerinin üstesinden gelmede daha kabiliyet-
li oldukları kanıtlanırken, pompalanan çamur içerisinde hap-
solan gazlar geleneksel santrifüj pompa sistemlerinde sorun 
haline gelirken, son birkaç yılda dirençli, yüksek Köpük Hacim 
Faktörlerine (FVF) sahip köpüklerdeki sürekli artış karşımıza 
önemli bir sorun olarak çıkmıştır. 

Mineral kazanımını arttırmak için dizayn edilen çamurlarda, 
genellikle proses akışında önemli miktarlarda yer bulan farklı 
flokulant ve kimyasallar ile direnci artan yüksek dirençli köpük-
leri transfer edebilmek için, Weir Minerals mühendisleri, kâğıt 
endüstrisinde kullanılan hava uzaklaştırma ve gaz ayırımı me-
todolojisinden ilham almıştır. 

Mühendislerimiz gazın fanın arkasında yer alan toplama haz-
nesine hareket etmesini ve buradan bir vakum pompası yardı-
mıyla pompadan atılmasını sağlayan tahliye deliklerine sahip 
yarı açık bir fan kullandılar.  Bu uygulama, çamur pompaları 
için uygun bir sistem değildi çünkü tıkanma ve aşırı miktarda 
aşınmaya neden olan sıkı boşluklar gerektirmekteydi.

Hesaplamalı akışkanlar dinamiği (CFD) analizi yardımıyla ta-
sarlanan Devamlı Hava Atım Sistemi (CARS), pompanın gaz 
toplama haznesinden gazı tahliye etmek için ana fanın arka-
sında yer alan bir akış indükleyici kullanmaktadır. İndükleyici 
valfleri, daha ağır çamurun pompanın dış kenarına gitmesini 
ve gazın fanın delikleriyle toplama haznesine aktarıldığı yer-
de, ortada toplanmasını sağlayan bir girdap etkisi uygula-
maktadır.

Operatörlerin kullanımına ilk kez sunulduğu 2014 yılından iti-
baren CARS tasarımı, dünyanın dört bir yanındaki tesislerde 
bakır, altın, çinko, zift, talk, molibden ve kalya taşı köpüklerinin 
üstesinden gelmek için başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

Havalandırmalı CARS düzeneğimizin, geleneksel köpük pom-
pa tasarımlarına göre en önemli avantajı, oldukça dirençli uy-

gulamalarda bile yüksek FVF düzeylerinin üstesinden gelmesi 
ve daha iyi kullanım verimliliği sağlamasıdır.

Warman® Köpük Pompalarımız
Günümüzde, bilinen Warman® AHF ürünümüzün yanı sıra MF 
ve LF olmak üzere üç çeşit köpük pompası sunmaktayız. Bu 
modeller, her zaman karşılaşılan köpük uygulamalarını yerine 
getirmek için belli görevler ve materyalleri karşılamak adına bir 
dizi hidrolik parametre sağlamaktadır.

Tüm Warman® köpük pompalarında opsiyonel olarak bulunan 
CARS (Devamlı Hava Atım Sistemi) değişebilirliği avantajı bu-
lunmaktadır. Tavsiye edilen belirli çamur haznesi tasarımlarıyla 
birlikte kullanıldığında, bu pompalar geniş, büyük çaplı bir gi-
riş boğazı ve köpük çamurlarının üstesinden kolaylıkla gelmek 
üzere tasarlanan, eşsiz Warman köpük fanını kullanmaktadır.

Warman® köpük pompası, birçok uygulamada kullanıma uy-
gun olacak şekilde 50-550 mm aralığında çıkış çapı boyutları 
sağlar. Büyük modellerde saatte 4550 m3/saate kadar debi ve 
normalde köpük tesislerinde karşılaşılan basma yükseklikleri-
ne cevap verebilir.

Su kullanımını ve işletim maliyetlerini en aza indirgemek için Tüm 
Warman® köpük pompalarının dizaynında standart olarak eks-
peller salmastra ve düşük akımlı sulu salmastra kullanılmaktadır. 
Mekanik salmastra da belli uygulamalarda sağlanmaktadır. CARS 
tahliye deliklerine sahip pompalarda, toplama odasındaki tahliye 
borusu nedeniyle yalnızca yumuşak salmastra kullanılabilir

Warman® köpük pompalarımız, yıllar içinde kendini kanıtlamış 
olan Warman® santrifüj pompa tasarımı ve CARS tasarımını bir-
likte kullanarak en dirençli köpüklerin karşınıza çıkardığı zor-
lukların üstesinden gelmektedir.

Warman® köpük pompalama uzmanlarımızın flotasyon devre-
nizi optimize etmek için size nasıl yardımcı olabileceğini keşfet-
mek isterseniz, +90 216 688 16 06 numaralı telefon ve +90 216 
688 13 03 fax numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

global.weir

Yukarıda: Pompanın ana haznesinden hava atımını sağlamak için tahliye delikleri bulunan Warman® AHF CARS fanı.
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Derrick® G-VAult™ Interstage 
Elekleri ile Üretimin Artırılması ve 
Bakım Maliyetlerinin Azaltılması

• Daha fazla altın kazanımı
• Daha çok efektif eleme alanı ile daha düzenli akışlar sayesinde

 tank taşmalarının önüne geçilmektedir   
• 16 ayda geri ödeme

TANITIM

Çalışmanın Özgeçmişi
Dünyadaki altın madeni ope-
rasyonunu yönetme standart-
ları katlanarak büyüdükçe, 

madenin üretim programı da sürekli olarak incelenmekte-
dir. Dolayısı ile altın üreticileri de buna bağlı olarak benzer 
doğrusal bir büyüme ve kapasite artışı yapma ihtiyaçları his-
setmektedir. 

İşletmecilere bu zorlu koşullarla baş edebilmeleri ve artan ta-
lepleri karşılayabilmek için madencilik endüstrisi olağanüstü 
yaratıcılık göstermektedir. Ancak altın madeninden içeriye 
girdiğinizde tesisteki işleyiş kusursuz olmak zorundadır. 

Çoğu üretici bu üretim yükünün en ağır ucunu taşıyorsa, dar-
boğazları ele alma ihtiyacı en yüksek önceliğe sahiptir. En yay-
gın sorunlardan biri, CIP / CIL & RIP / RIL devrelerinde çalışan 
paslanmaz çelik interstage elek gözenekleri için gerçekleştiri-
len sürekli bakımdır. 

Ontario merkezli bir altın üreticisine 
CIP'lerindeki paslanmaz çelik telli 
interstage eleklerinde ortalamadan 
daha fazla sorun yaşadıklarından 
dolayı artan bakım maliyetlerini 
azaltmaları istenmiştir. Daha spesifik olarak: Tank taşmaları 
ve gözenek tıkanmalarından dolayı yüklü karbon kaybına yol 
açan agresif günlük temizlik programı ve yılda iki kez de eleğin 
komple değişimi. Bu sorunlar ilk başta çok maliyetli görünme-
miş olsa da 3 aylık raporlamalar, üretim kayıpları ve toplam ba-
kım maliyetleri ve iş gücü kaybına bakıldığında daha da önemli 
hale gelmeye başlamıştır.  

Çözüm
Derrick’in iş geliştirme ekibi G-Vault® adında yeni bir inters-
tage elek ürettiler. Mevcut paslanmaz çelik interstage elek-
lere alternatif olarak çalıştırılacak bir deneme eleği ilk 6 haf-
talık üstün performansından sonra operasyonel olarak CIP 
işletme ekibinin karşılaştığı bütün endişe ve sorunları orta-

dan kaldırır nitelikte olduğu-
nu ispatlıyordu. Artan eleme 
alanı açıklığı ile birlikte daha 
düzenli akışın sağlanması 
sayesinde tank taşmalarının 
önüne geçildi. Ek olarak, 
eleklerin temizlenmesi ge-
rekmediğinden periyodik 
bir bakım talebi yapılacak iş 
listesinden silinmiştir. Bu ne-
denle, herhangi bir baypasa 
veya devreyi kapatmaya ge-
rek yoktu. 

Denemenin sonunda, tesis 
müdürleri önceden kurulmuş 
olan tüm paslanmaz çelik 
interstage elekleri Derrick 
G-Vaults ile değiştirdiler ve bu 
bölgeyi daha sorunsuz bölge 
ilan ettiler. Derrick G-Vault 
ile “Paslanmaz Çelik Telli 
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Leading Safety Technology

 Son derece hassas, sürekli veri

Uzaktan katman izleme

RockMonitor XR, çalışanların ve ekipmanların beklenmedik kaya 
düşmelerinden korunmasını sağlamak için sürekli, maden çapında 
katman izleme sağlar. Tünel katmanlarında ayrıntılı, doğru veriler 
toplar ve bu verileri kaya saplama destek stratejilerini optimize etmek 
için kullanır. Yan duvarlar, tavan ve aynada yaşanan göçüklere bağlı 
kaya düşmeleri, yer altı madenciliğindeki ölümcül yaralanmaların 
%40’ını oluşturmaktadır. RockMonitor XR, maden operasyonlarının 
güvenliğini önemli ölçüde artırırken, madencilik faaliyetlerini 
durdurma ve katman hareketini manuel olarak kaydetme ihtiyacını 
azaltarak, operasyonunun genel verimliliğini arttırır.

Sistem 6 km’ye kadar mesafede çalışabilir, düz veya papatya 
zinciri konfigürasyonuna izin vererek ve tek bir kontrolör tarafından 
çalıştırılan 150’ye kadar telltale ekstansometresini destekleyebilir. 
RockMonitor XR, güvenlik ve verimliliği önemli ölçüde artırabilecek 
katman izlemeye sağlam ve esnek bir çözüm sunar.

6 km’ye kadar izleme olanağı sağlar

 Yapılandırılabilir alarmlar ve uyarılar

MTM Makina Ltd Şti
Atatürk Bulvarı 199-A/42
Kavaklıdere, ANKARA
0 312 466 19 50
mtm@mtmmakina.com.tr



Interstage Elekler” arasında 
bir maliyet analizi gerçekleşti-
rildi. Geçtiğimiz yıllarda işlet-
me ve bakım maliyetlerinden 
132.000 USD harcanarak 6 
adet çelik telli interstage elek 
satın alınıp yılda iki kez değiş-
tirilmiştir. Buna ek olarak satın 
alınan çelik telli interstage 
eleklerin bakımları için 1095 iş 
gücü saati harcanmıştır. 

G-Vault interstage elekler ile 
kıyasladığımızda toplamda 
6 adet Derrick G-Vault in-
terstage elek 159.000 USD 
tutarken performansındaki 
artış sebebi ile ilk yatırım 
maliyetine 43.800 USD katkı 
sağlamıştır. Bunlara ek olarak 
da işletme ve bakım maliyeti 
olarak herhangi bir iş gücüne 
ihtiyaç yoktur. 

Daha da önemlisi kartuşlar halinde değiştirilebilen yapısı sa-
yesinde Derrick G-vault interstage elekler, aşınmaların yük-
sek olduğu yerlerde sadece aşınan kartuşların değiştirilebi-
lirliği ile ufak bir kısmı aşınan çelik telli interstage eleklerin 
tamamının değiştirilmesinin önüne geçmektedir. 

Sonuç
Mevcut çelik telli eleklerin Derrick G-Vault interstage elekler 
ile değiştirilmesi tesis yönetimine arzu edilen bir geri yatırım 
dönüşü sağlamaktadır. Ayrıca temizleme gerektirmediği için 
ayrılan iş gücünün tesisin diğer bölgelerinde kullanılmasına 
imkan sağlar. 

mtmmakina.com.tr
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Jeoges’ten Bir İlk Daha: Yarı Otomatik 
Şanzımanlı Dizel Çamur Pompası
MAKİNA VE SONDAJ EKİPMANLARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Karotlu sondaj operasyonunda 
su temini oldukça önem arz 
eden hayati bir konudur Uzun 
yıllardan bu yana, dayanım, 
sağlamlık ve ucuz yedek parça 
avantajından dolayı pancar mo-
toru tercih edilmektedir. Ancak 
daha sonra pancar motorun ye-

rini başka bir markanın ürünü aldı. Bu tarz motorların üzerlerinde 
kullanılan şanzımanlar oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmakta, 
ayrıca bu şanzımanlar için parça bulma zorluğu da en önemli so-
run olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu şanzımanların yüksek onarım 
maliyetlerine ek olarak birçoğunda motorlara uyumsuzluk da söz 
konusu olmakta ve kullananları memnun etmemektedir. 

İşin çevresel ve iş güvenliği konuları ele alındığında da farklı 
durumlar karşımıza çıkmaktadır. Açık ortamda çalışma olduğu 
için çevreye yakıt ve madeni yağ sızıntısı olabilmekte, bu maki-
ne üzerinde dönen ve ısınan basınçlı parçalar pompaya müda-
hale etmek isteyen personel için yüksek risk oluşturmaktadır. 

Tamamen yerli olan ve uzun Ar-Ge çalışmaları sonucunda Jeoges 
tarafından üretilen yeni nesil dizel çamur pompaları tüm bu so-
runların analizi sonrasında ortaya çıktı. Piyasanın ihtiyaçları göz 
önünde bulundurularak 3 ve 4 silindirli olarak üretildi. Pompa 
kalitesini kanıtlamış ve diğer motor tiplerine göre daha az yakıt 
tüketimi sağlayan “sektörün lider markalarından” bir motor tecih 
edilerek üretim gerçekleştirilen pompa bu tarz makinelerde ilk 
defa kullanılan yarı otomatik ve çift kademeli şanzıman motora 
tam uyum sağlayarak üstün performans ortaya koydu. Tripkleks 
pompa ve birleşenleri ise en yüksek kalitede hammadde ile imal 
edildi. Bu makine üzerinde ısınan, dönen dişli ve elektrik akımı-
na sahip tüm parçalar iş kazasını sıfıra indirecek düzeyde uygun 
koruma materyalleri ile emniyete alındı. Son olarak aşırı yük, ba-
kımsızlık ya da bilinçsiz personel tarafından kaynaklanan hatala-
ra karşı cihaz üzerine tüm emniyet ekipmanları, aşırı yük tahliye 
sistemi, motor acil durdurma sistemi kuruldu. 

Konuyla ilgili olarak görüşlerini aldığımız Jeoges Makina ku-
rucu ortaklarından Erkan Şahin, ürüne sahip olmak isteyen 
firmalara “Jeoges olarak yeterli yedek parça stoku, hızlı teknik 
servis, uygun fiyat garantisi ile sondaj faaliyetlerine, özellikle iş 
güvenliğine önem veren profesyonel firmalara, hizmet veriyo-
ruz.“ şeklinde seslenirken makinenin teknik özelliklerinde ise 
şöyle bahsetti: ”Motorun 3 ve 4 silindirli seçenekleri mevcuttur. 4 
silindirli motor 35 HP gücündedir ve dizel bir motordur. 3 silindirli 
motor ise 26 HP gücünde ve dizel bir motordur. Şanzımanımız 2 
kademeli olup yarı otomatik bir şanzımandır. Pompamız ise stan-
dart 3 pistonlu 70 bar basınç kapasitesine sahip bir pompadır.” 

Jeoges Satış ve Pazarlama Müdürü Kaan Şimşek ise makinenin 
avantajlarından bahsederken şu ifadeleri kullandı: “Geçmişte 
eski tip minibüslerden çıkma şanzımanlar kullanılıyordu. Bunla-
rın yedek parçaları birbirine uyumlu olmadığı gibi hemen hemen 
hepsi toplama tabir edebileceğimiz şanzımanlardı. Bu tarz maki-
neler sahaya gittiğinde 2-3 ay içerisinde mutlaka bir arızaya sebe-
biyet veriyorlardı. Çıkan arızayı bulmak ayrı bir sorun olurken arı-
zayı tespit ettikten sonra bu arıza için parça bulmak başlı başına 
bir sorun teşkil ediyordu. Acaba hangi şanzımanın parçası, acaba 
hangi dişli kullanıyor gibi… Ancak bizim ürettiğimiz çamur pom-
palarında böyle bir sorun asla yaşanmayacak.

Üretim ve model seçeneği olarak da şu ürünler ile hizmet verece-
ğiz: JMP-3/135d – JMP-4/135D (Dizel Motor), JMP-3/135E – JMP-
4/135E (Elektrik Motor)."

Motorun üretim ve satış durumu hakkında bilgiler veren Erkan 
Şahin “Yer altı operasyonları için elektrikli motor seçeneğimiz de 
vardır. Hali hazırda siparişini alıp üretim yaptığımız dizel motoru-
muz mevcut. Bunun dışında da bu ürünümüzü talep eden birçok 
firma var. Bu firmalarda ülkemizde önemli diyebileceğimiz firma-
lardır. Bu da bizi ayrıca mutlu etmektedir.” ifadelerini kullandı.

jeoges.com.tr

Kaan Şimşek  
Satış ve Pazarlama Müdürü

Erkan Şahin
Üretim ve İş Geliştirme Müdürü 

(Kurucu Ortak)
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İvedik Köy Mahallesi 1323. Cadde
No: 28/5 Yenimahalle/Ankara

+90 312 433 15 10
 +90 532 768 50 43
+90 539 772 90 39

jeoges@jeoges.com.tr

www.jeoges.com.tr

Yeni Nesil 
Jeoges JMP 

Çamur Pompası

Teknik Özellikler:
Dizel ve Elektrikli Motor Seçeneği
Otomasyon Sistemi ile Üstün Koruma
Android ile Uyumlu Uzaktan Kullanım (Opsiyonel)
İki Kademe Yarı Otomatik Şanzuman
Kabin ile Yalıtım & Yüksek İş Güvenliği

JMP-3/135d – JMP-4/135D (Dizel Motor)
JMP-3/135E – JMP-4/135E (Elektrik Motor)
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Türkiye madencilik sektörünün en önemli firmalarından birisi olan
Esan’ın Genel Müdürlüğü görevini başarıyla yürüten ve madencilik sektörü gibi 

erkek ağırlıklı bir sektörde önemli çalışmalara imza atan Serpil Demirel ile 
dosya konumuz kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdik. 

DOSYA KONUSU: TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

‘Aynası İştir Kişinin, Cinsiyete 
Bakılmaz’ Anlayışıyla 
Çalışmalarımızı Sürdürüyoruz

Söyleşimize kendisini tanıtarak başlayan Demirel, 1993 yılında 
ODTÜ Metalürji Mühendisliği bölümünden mezun olduğunu 
ve aynı yıl Eczacıbaşı Doğa Madencilik’te Satış Mühendisi ola-
rak çalışmaya başladığını belirtirken, 2004 yılında Doğa Ma-
dencilik ile Esan'ın birleşmesini takiben Esan’da Pazarlama ve 
Satış bölümünde Yurtiçi Satış Müdürlüğü, Pazarlama Satış Mü-
dürlüğü ve Pazarlama Satış Direktörlüğü gibi farklı görevlerde 
çalıştığını, 2015 yılından bu yana Esan Genel Müdürü olarak 
görev yaptığını aktardı.

Esan’da kadın yerbilimcilere verilen önem ve sağlanan istih-
dam hakkında da bilgiler veren Demirel, “Esan olarak Türki-
ye’de en çok kadın çalışan oranına sahip madencilik şirketiyiz. 

Fırsat eşitliği ise bizim öncelikli konularımızdan biri. Bu konuya 
moda olduğu için değil gerçekten önemine inandığımız için 
sahip çıkıyoruz. Her alanda çeşitliliğin ortamı zenginleştirdiği-
ne ve gelişime daha çok imkân sağladığına inanıyoruz. Dünya 
nüfusunun %50’sini temsil eden kadınların işgücüne daha aktif 
katılımının gelecek açısından değerinin farkındayız. Bu sebeple 
Esan olarak her ne kadar sektörümüzün bazı kısıtları sebebi ile 
zorlansak da kadın çalışan sayımızı arttırmak için çalışmalarımı-
zı sürdürüyoruz. Şu anda Esan’da idari ve üretim fonksiyonların-
da çalışanların %27’si kadın. Alışılagelmiş merkez fonksiyonları 
kadar, üretim yönetiminden, bilgi teknolojilerine, satıştan yurt 
içi ve yurt dışı arama operasyonlarımıza kadar kadınlarımız aktif 
görev alıyorlar. İşini severek yapan, gelişime ve yeniliklere açık, 

bir takım içerisinde sorumluluk alarak çalışabi-
lecek tüm kadın meslektaşlarımızla çalışmak-
tan büyük keyif alıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

Sektörel açıdan kadınların madencilikte kar-
şılaşabileceği zorluklar ve avantajlardan söz 
eden Demirel, madencilik sektörünün doğay-
la iç içe çalışan bir sektör olduğunu, madenci-
liğin başka sektörlere göre daha zorlu koşulla-
ra sahip bir endüstri olduğunu vurgularken şu 
şekilde devam etti: 

“Madencilik tarihine baktığımızda, son dö-
nemlere kadar çok fazla kas gücü gerektirmiş 
bir alandan bahsediyoruz. Bu nedenle de top-
lumsal cinsiyet bakış açısıyla erkeklere daha 
uygun görülmesi gibi bir geleneği var. Ancak 
bugün geldiğimiz noktada, elimizde cinsiyet 
farklarını ortadan kaldıracak iş yapma anlayı-
şımız, imkân ve teknolojimiz var. Bu nedenle, 
artık maden sektöründe karşılaşılan zorluklar 
bana göre kadınların karşılaşacağı zorluklar ya 
da erkeklerin de karşılaşacağı zorluklar diye ay-
rılmıyor. Kadınlar herhangi bir ekstra zorlukla 
karşılaşıyorsa ve bu zorluklar bizim atacağımız 
adımlarla düzelebiliyorsa orada bizim için bir 
gelişim alanı ve planlanması gereken öncelikli 
eylemler var diye bakıyor ve hemen aksiyon alı-Serpil Demirel
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yoruz. Benzer şekilde bir cinsiyetin zorluğa yol açmayacağı gibi 
avantaj da sağlamadığını düşünüyorum. Bireylerin kendi çaba-
ları ve iyi bir takım olabilmeleri avantajımızı yaratıyor.” 

Madencilik sektöründe kadın yönetici olmanın zorlukları ve 
avantajlarından da bahseden Demirel, “Biz ‘Aynası iştir kişi-
nin, cinsiyete bakılmaz’ anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyo-
ruz. Ben de kadın ya da erkek yönetici olmanın bir farkı olma-
dığına inanıyorum.” ifadelerini kullandı. Maden sektörünün 
uluslararası dinamiklere, yerel mevzuatlara, piyasa taleplerine 
ve doğa koşullarına bağlı olduğunu bu nedenle dünyadaki 
diğer sektörlerden biraz daha fazla belirsizlik içeren bir sek-
tör olduğunu söyleyen Demirel, artık küresel iklim değişikliği 
sebebiyle tahminlerinde volatilite ve risklerin arttığını, koşul-
ların zorlaştığını belirtti. Madenciliğin bu sıra dışı iklim koşulla-
rında toplumlardaki algısının daha da olumsuz hale geldiğini 
de sözlerine ekleyen Demirel, kısaca madencilik gündeminin 
zorlaştığını ve iyi yönetmenin daha da önemli hale geldiğini, 
burada da cinsiyetin değil değerlerin ve ilkelerin belirleyici ol-
duğunun altını çizdi. 

Küresel madencilik sektöründe son zamanlarda çalışan çeşit-
liliğinin sağlanması adına kadınların sektörde daha çok görev 
almaları gerektiğinin kaydedildiği bu dönemde Türkiye ma-
dencilik sektörü özelindeki görüşlerini de aktaran Demirel, 
tüm dünyada şu anda cinsiyet ve fırsat eşitliği için çalışmala-
rın artarak devam ettiğini, Türkiye’de de bu alanda çalışmalar 
yürüten, örnek alınabilecek madencilik şirketlerinin olduğunu 
söyledi. Fırsat eşitliği kavramı yayıldıkça da bu çalışmaların hız 
kazandığını aktaran Demirel, “Örneğin, 2019 yılında Türkiye’de 
ilk kez madencilik sektöründe kadın istihdamı ödülü verilmeye 
başlandı. Bu da sektörün artık bu konuyu ne kadar teşvik ettiği-
ni, kadın istihdamını takip ettiğini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Esan 
olarak bu ödülü gururla aldık. Bu alanda sektörümüzde rekabetin 
artmasını ve her geçen gün daha fazla fırsat eşitliği sunan bir sek-
töre dönüşmeyi umuyorum.” ifadelerini kullandı. 

Üniversitelerin madencilik, jeoloji ve jeofizik gibi yer bilimleri 
bölümlerinden mezun olmuş birçok kadın mühendisin, zorluk-
lar nedeni ile farklı kariyerde devam ettiklerini de sorduğumuz 
Demirel, bu konuda sektörün hem şartları hem de algıyı iyileş-
tirmek üzerine çalışması gerektiğini belirterek şu ifadeleri de 
kullandı: 

“Esan’da işe alım uygulamalarından itibaren fırsat eşitliğini gö-
zeten çalışmalarımız var. Öncelikle cinsiyetsiz özgeçmişlerle işe 
alımı başlatıyoruz. Yani bir işe alım sürecinde yüz yüze görüşme 
aşamasına gelene kadar adayın cinsiyetini kesinlikle bilmiyoruz. 
Burada bir de pozitif ayrımcılık yapıyoruz iki eşit aday arasından 
kadın adaylara öncelik veriyoruz. İş deneyimi sırasında da kadın 
çalışanlarımızın herhangi bir dezavantaj yaşamaması için hem 
yapısal hem de süreçsel birçok uygulamamız mevcut. Buradaki 
uygulamalarımızın başarısını bize staja gelmiş kadın öğrenci-
lerin büyük oranda iş hayatına bizde başlamak istemesinden 
anlıyoruz. Stajyerlikten sonra bizimle çalışmayı tercih etmiş bir 

genç meslektaşımıza neden bizi tercih ettiğini sorduğumuzda ‘bir 
kadın olarak mesleğimi rahatça ve keyifle yapabileceğim bir yer 
olduğunu gördüm’ cevabını almış olmak beni hem bir kadın hem 
de tüm çalışma arkadaşlarımın sorumluluğunu taşıyan bir kişi 
olarak çok mutlu ediyor.

Algıya geldiğimizde ise oldukça farklı boyutlar mevcut. Sektör 
olarak cinsiyetten bağımsız eşit iş anlayışını geliştirmemiz gereki-
yor. Tabii eşit iş anlayışını eşit işe eşit ücret politikası takip etmeli. 
Bu uygulamaların yaygınlaşması kadar, meslektaşlarımıza iyi ak-
tarılmasının da kritik önemde olduğuna inanıyorum.” 

Erkek egemen bir endüstri olan madencilikte görev alan ve 
alanlarında önemli başarılara imza atmış birçok kadın bulun-
duğunu, bu örneklerin arttırılması için ne gibi çalışmalar yü-
rütülmesi gerektiğini de sorduğumuz Demirel, konuyla ilgili 
olarak şu cevapları verdi: 

“Kadın ve erkeklerin eşit temsil edilmemesini baştan uca ele al-
mak gerektiğini düşünüyorum. Yetenekli, başarılı kız çocuklarını 
alanımıza çekmek için öncelikle mesleğimizin bu erkek egemen 
algısını değiştirmemiz gerekiyor. Bunu da rol modelleri daha gö-
rünür kılarak yapabiliriz. Sektördeki kadınlar arasındaki deneyim 
aktarımının her seviyede önemli olduğunu düşünüyorum. Örne-
ğin yer altında bu yıl yeni mezun üç kadın arkadaşımız çalışmaya 
başladı. Bu arkadaşlarımızın kendi deneyimlerini aktarmasının, 
özellikle üniversitelerde gelecekteki meslektaşları ile paylaşma-
larının oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz. Biz bu anlamda 
üniversiteler ile yakın çalışmalar içerisindeyiz. Bunun dışında ka-
dınların mesleki becerilerine yönelik eğitimler, hibe ve teşvikler 
gibi başka birçok uygulama da bu örneklerin artmasına destek 
olabilir. Sektörümüzün, ilgili devlet kurumlarının ve sivil toplum 
kuruluşlarının bu gelişim için el ele vererek güzel işler yapabilece-
ğini düşünüyorum.”

Demirel söyleşimizin sonunda, diğer ülkeler ile karşılaştırıldı-
ğında Türk maden endüstrisinde kadına bakışın farklı olup ol-
madığına dair sorumuzu ise şöyle cevaplandırdı: 

“Maden sektörüne özel bir durum olduğunu düşünmüyorum, 
şu an yaşadığımız fırsat eşitliği sorununa daha geniş bir çerçe-
vede bakarak kök nedenlerini iyi analiz etmemiz gerekiyor. Çıkış 
noktasında modernleşmenin ve şehirleşmenin olduğunu ve bu 
değişimin tarihsel süreç içinde görece yeni bir değişim olduğunu 
fark ederek adım atmamız gerekiyor. Esan’ın deneyiminden yola 
çıkararak yorumlarsam, Türkiye’nin değişime ve gelişime açıklığı 
bana umut veriyor. Daha önce hiçbir kadın çalışan yokken kadın-
larla çalışmak nasıl olur diyen birimler bile kadın çalışma arka-
daşları olmasına çok hızlı adapte olabiliyor ve hatta kadın bakış 
açısının değerini fark ediyor. Bu da bizi zenginleştiriyor. Ülkemizin 
kuruluşundan bugüne Türk kadınını her türlü zorluğun üstesin-
den gelebilecek, fedakâr ve güçlü bir birey olarak görüyoruz. Bu 
bakış açısını sektörümüze de yansıtarak kadınların sektörümüz-
de daha fazla başarıya imza atacağına ve sektörümüzün eşitlik 
yönünde önemli gelişmeler kaydedeceğine inanıyorum. “
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“Kendimi Farklı Görmüyorum,
Meslektaşlarımla Aynı Eğitimi 
Aldım ve Aynı İşi Yapıyorum”

Madencilik sektörünün önemli isimlerinden birisi olan ve geçmişten 
bugüne yaptığı çalışmalarla sektörde birçok başarıya imza atmış 

Türk Maadin Şirketi AŞ Genel Müdürü G. Şeyda Çağlayan ile 
madencilik sektöründe kadın istihdamı, sektörde kadın olmanın avantajları ve 

dezavantajları üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

Kısaca kendinizden ve şirketteki görevinizden 
bahseder misiniz?
Maden yüksek mühendisiyim. Lisans ve lisans üstü/master eğiti-
mimi İTÜ Maden Fakültesi’nde tamamladım. Ayrıca tez aşaması-
na kadar, o zamanki adı Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalında (ha-
len Cevher Hazırlama Mühendisliği ayrı bir mühendislik bölümü 
olarak devam etmektedir.) doktora çalışmalarıma devam ettim. 
İş yaşamımda; maden mühendisliği eğitimi aldığım üniversitem 
İstanbul Teknik Üniversitesi ve değerli hocalarımın bana verdik-
leri destek ve olumlu katkılar yadsınamaz tabii ki, bu vesileyle 
tüm hocalarıma saygı ve şükranlarımı ve özellikle Hocam Sn. 
Prof. Dr. Suna Atak’a saygı ve sevgilerimi iletmek isterim.

Mesleğe kömür madenciliği alanında başladıktan sonra 1994 
yılından bu yana krom madenciliği konusunda faaliyette bu-
lunan çeşitli şirketlerde görev aldım. Halen Türk Maadin Şirketi 
AŞ’de genel müdür ve yönetim kurulu üyesi olarak görevime 
devam etmekteyim. Ayrıca çeşitli sektörel STK’larda; Türkiye 
Madenciler Derneği Denetim Kurulu Üyeliği, Yurt Madenci-
liğini Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyeliği, İTÜ Maden 

Fakültesi Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve İSO Maden Meslek 
Komitesi Üyeliğini sürdürmekteyim. 2014 yılı öncesinde üç dö-
nem İMİB Yönetim Kurulu (ilk kadın üye) üyesi olarak sektörel 
çalışmalara katkı verdim.

Şirketinizdeki kadın yerbilimci (maden, jeoloji, 
jeofizik, petrol, cevher hazırlama mühendisi, tekni-
keri vs.) istihdamı konusunda bilgi verebilir misiniz?
Şirketimizde benimle birlikte toplam 10 kadın çalışan görev ya-
pıyor. Tamamı idari personel ve cevher hazırlama teknikeri sta-
tüsünde bulunuyor. Maalesef fazla kadın çalışanımız yok. Ön-
ceki yıllarda benim dışımda sadece bir kadın maden mühendisi 
istihdam edilmişti. Ancak ailevi nedenlerle görevinden ayrıldı.  

Maden İşletmelerinde özellikle teknik-idari ve yer üstü zenginleş-
tirme tesislerinde daha fazla kadın çalışan istihdamını arzu ediyor 
ve destekliyorum. Ancak madencilik sektörü gibi kırsalda yerleşik 
bir sektörde kadın istihdamının arttırılması bireysel çabalardan zi-
yade köklü bir program, algı yönetimi ve ciddi iş eğitimini gerekti-
riyor. Bu konunun ÇSGB ve MEB nezdinde madencilik sektöründe 
kadın istihdamına yönelik bir program kapsamında daha detaylı 
ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir program ve ça-
lışma başlatılırsa madencilerin de destek vereceğine inanıyorum. 

Maden sektöründe kadın yönetici olmak zorluk 
yaşatıyor mu yoksa avantajlı bir durum mu? Ya 
da herhangi bir farkı yok mu dersiniz?
Başlangıçta genel kabul görmek zor tabii. Önceleri hafife alınıyor-
sunuz! Ama daha önce de belirttiğim üzere, sabır ve azimle her 
türlü detayı da dikkate alarak çalışınca, bu hafifseme algısı yerini 
takdire bırakabiliyor. Yani “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” deyip 
geçince işler ilerliyor, dezavantajlar yok oluyor kanımca. İdarecilik 
konusu günümüzde zor tabii ki ama zorlukları yenme konusunda 
kadın veya erkek olmak pek fark etmiyor bence. Yeter ki isteyelim.   

Sektörel olarak baktığınızda kadınların maden-
cilikte karşılaşabileceği zorluklar ve avantajlar 
nelerdir?
Madencilik mesleğine başladığımda herhangi bir dezavantaj 
ve/veya avantaj yaşadığımı zannetmiyorum. Evlilik, aile, ço-

DOSYA KONUSU: TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

G. Şeyda Çağlayan
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cuk olunca biraz zorlanıyoruz tabii ama 
kariyer hedefinde ilk yıllarda biraz daha 
zorlanarak ve daha programlı hareket 
edince bu tip zorluklar da aşılabiliyor. 

Mesleğin ilk yıllarında bir süre part-ti-
me çalışarak, ailemin de desteği ile 
fazla zorlanmadan devam ettim. Bence 
kadın veya erkek nihai durumda pek 
fark etmiyor. Avantaj ve/veya deza-
vantajların doğrudan kişisel mesleki 
gelişim ve iç istekle ilgili olduğunu dü-
şünüyorum. Tabii ki toplumun genel algısına göre erkek mes-
leği gibi düşünülüyor ama o ilk algı kırıldıktan sonra biz kadın 
mühendisler -5 ile başladığımız bu meslekte hızla yol alıyoruz 
diye düşünmekteyim (-5… ben bu mertebede bir dezavantaj 
ölçümlüyorum). 

Kadın beyninin detaylı/bütünsel kavrayıcı düşünce sistema-
tiğinin zorlukları hızla avantaja dönüştürdüğüne inanıyorum. 

Küresel madencilik sektöründe son zamanlarda 
çalışan çeşitliliğinin sağlanması adına kadınların 
sektörde daha sıklıkla görev almaları gerektiği 
kaydediliyor. Türkiye madencilik sektörü özelinde 
bakarsanız siz bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 
Evet dünyada bu yönde… Kadınların madencilik sektöründe 
daha sıklıkla görev almaları konusunda gelişme kaydediliyor, 
özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti gibi yoğun madencilik faa-
liyetleri görülen ülkelerde madenlerde çeşitli pozisyonlarda ka-
dın istihdamında ciddi artış var. Keza Avustralya, (Avustralya’da 
İTÜ’den mezun bir kadın meslektaşımız çok başarılı işler yapıyor) 
Çin Halk Cumhuriyeti, Finlandiya, Kanada vb. bazı ülkelerde de 
kadın istihdamında artış gözlemleniyor. Dünya çapında “Ma-
dencilik Sektöründe Kadınlar” ortak platformu da mevcut ve bu 
platform kurumsal maden şirketleri tarafından destekleniyor. 
Ancak Türkiye madencilik sektörü özelinde bakıldığında maale-
sef biz çok gerilerdeyiz. Mermer/doğal taşlar ve birkaç metalik/

endüstriyel mineraller (keza endüstriyel mineral madenciliğinde 
faal bir Türk Şirketi de kadın mühendis, idari teknik personel is-
tihdamında önemli gelişmeler kaydetti) konusunda faaliyet gös-
teren madencilik şirketi dışında pek fazla örnek yok.  

Bizler özelde kadın istihdamına yönelik girişimlerde bulunuyo-
ruz. Özellikle cevher zenginleştirme teknikeri/personeli yerin-
de eğitimi ve istihdamı için girişimlerimiz var ama kırsalda sos-
yal olguları da dengelemek ve bazı hallerde aşmak gerekiyor. 
Konusunda iyi yetişmiş kadın personeli örnekleyerek istihdam 
talebini arttırıcı girişimlerimiz var. Bu konuda zaman zaman 
pozitif ayrımcılık ve teşvik de gerekiyor. İTÜ ve diğer bazı üni-
versitelerin maden fakültelerinde eğitim görmekte olan ma-
den mühendisi adayı kadın öğrencilere zaman zaman destek 
verip, mentörlük/kariyer koçluğu da yapıyoruz.   

Üniversitelerin madencilik, jeoloji ve jeofizik gibi 
yer bilimleri bölümlerinden mezun olmuş birçok 
kadın mühendis bulunuyor. Yapısı gereği genel-
likle zorlu çalışma koşullarına sahip olan bu disip-
linlerden mezun olan kadınları bir kısmı bu zor-
luklar nedeni ile farklı kariyerde devam ediyorlar. 
Bu konuda görüşleriniz nelerdir? 
Maden şirketleri genelde kırsalda yerleşik olduğu için kadın 
mühendisler genelde uygun şartlarda iş bulmakta ve merkez-
den uzak bölgelere gitmekte zorlanıyorlar ve şirketler de işe 

alımda kadın mühendislere ön-
celik vermiyorlar maalesef. Ama 
maden şirketlerinde bir tür kadın 
personel kotası oluşturulup, baş-
langıçta pozitif ayrımcılık uygula-
narak teşvik edilirse bu sorun aşı-
labilir diye düşünmekteyim. Tabii 
ki kadın mühendislerin ve maden 
mühendisliği eğitimi almakta olan 
kadın öğrencilerin kariyer planla-
malarının ilk başında bu konuyu 
kendi içinde netleştirerek maden 
mühendisliği disiplininde devam 
edip etmemeyi kararlaştırmaları 
ve bu kapsamda ilerlemeleri ge-
rekmektedir.  Mesleği sevmek, be-
nimsemek de gerekiyor ayrıca...    
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İş konusunda biz kadınlar bazen takıntı de-
recesinde daha titiz olabiliyoruz. Belki bazen 
bezdirici bir titizlik oluyor ama nihai sonuçlar 
olumlu gelişince başarıyı tüm ekip birlikte 
paylaşmanın hazzı da önemli bence. Son yıl-
larda kadınlar işe ve işte başarıya daha fazla 
odaklanıyor. Sadece madencilik alanında 
değil birçok alanda başarılı işler yapılıyor ve 
bu durum her alanda kadın istihdamına güç 
katıyor.  

Diğer ülkeler ile karşılaştırdığınızda 
Türk maden endüstrisinde kadına 
bakışın farklı olduğunu düşünüyor 
musunuz?
Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti, Avus-
turalya gibi yoğun madencilik faaliyetleri 
görülen ülkelere kıyasla evet bizde farklı bir 
görüş oluşuyor ama bu ülkelerde de kadın-
ların madencilik alanında başlangıçta kabul 
görülmesi pek de kolay olmadı. 1996 yılın-
dan bu yana Güney Afrika, Zimbabwe, Çin 
Halk Cumhuriyeti gibi ülkelere sıklıkla ger-
çekleştirdiğim iş ziyaretlerinde bugüne kadarki gelişmeleri 
gözleme imkânım oldu. Ciddi aşama kaydedildi fakat halen 
zorluklar yok mu? Var tabii ki ama en azından istihdam sa-
yısındaki artış dahi takdire değer. Dünyada ve Türkiye’de 
madencilik sektöründe kadın istihdamının arttırılması adına 
öncelikle yerel sosyal algının pozitif manada değiştirilmesi 
ve bu amaçla tüm paydaşların çaba göstermesi gerektiğini 
düşünüyorum.

Eklemek istedikleriniz var mıdır?
Keza ben de iş yaşamımda, hem de yönetici konumdayken 
birkaç kez ayrımcılığa maruz kaldım.Bu tip gereksiz bir ayrıma, 
birkaç yıl önce kadın istihdamımın arttığını övgüyle söyledi-
ğim Güney Afrika’dan bir meslektaşın anlamsız davranışıyla 
maruz kaldım. Gerekli sözlü-yazılı cevabı verdim ve nazikçe 
uyarıcı yazımın standart bitiş kelamına bir de aşağıdaki anlamlı 
logoyu eklemeyi unutmadım tabii ki..!   

Sadece madencilik alanında değil diğer birçok baz mühen-
dislik alanında da istihdamın arttırılmasına/algı yaratılmasına 
ilişkin çalışmalar İSO Kadın Girişimciler vb. platformlarda sür-
dürülüyor. Hatta geçtiğimiz yıllarda ortaokul, lise düzeyinde 
“Prenses değil! Mühendis Olacağım!” mottosu kullanılarak bil-
gilendirme toplantıları, mentörlük faaliyetlerinde bulunuldu. 

Meslekte uzun yıllardır özveriyle azimle çalışarak ve somut pozitif 
sonuçlarla, kadın yönetici olarak kabul gördüğümü düşünüyorum. 
Erkek ağırlıklı bir sektör olan madencilik ortamında kendimi farklı 
görmüyorum. Netice de aynı eğitimi aldım ve aynı işi yapıyorum. 
Kadın olmanın verdiği ilave yetilerle zaman zaman daha kavrayıcı, 
daha hassas davranarak işimi yapmaya devam ediyorum. 

Söyleşi için teşekkür eder bu vesileyle yaklaşan 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günümüzü de hatırlatmak isterim. 8 Mart eşit ve 
daha aydınlık bir dünya özlemi içinde kadının her alanda işte 
ve sosyal hayatta var oluşu ve var olma çabasının tekrar tekrar 
hatırlandığı ve hatırlatıldığı özel bir gün bence. 

Her yıl 8 Mart’ta dünyanın çeşitli ülkelerinden tanıdığım, tanış-
tığım kadın meslektaşlarım ve emekçi kız kardeşlerimin bu gü-
nünü kutlamaya ve hatırlatmaya özen gösteriyorum. Ülkemiz iş 
insanlarından bir kadın arkadaşımızın güzel ifadesiyle tüm dün-
yada “Kadın Kardeşliği” kavramının yaygınlaştırılmasını diliyo-
rum. Kadın eşitliği ve özgürlüğünün sağlandığı, barışçıl ve aydın-
lık bir Dünya için, 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz Kutlu Olsun! 

Eğer bir gökkuşağı ise yaşam,
Bizler değişik renkleriyiz.
Eğer karanlık ise yaşam, 
Bizler umut ışığıyız!..
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Maden Sektörünün Lady Dragon’u 

Enerjisi ve özgüveni ile madencilik sektörünü yurtiçi ve yurtdışı 
her platformda temsil eden Zuhal Mansfield 1992’de sektöre 
girerken, 1996 yılından beri de başta mermer ve doğal taş ol-
mak üzere hem üretim hem de ihracat yapıyor. Mansfield, TMG 
Dış Ticaret Madencilik, yurt dışında MANSFIELD Madencilik ve 
Pera Turizm şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı kadın bir gi-
rişimci.

DEİK Afrika Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcısı, 3 dönem-6 
yıl Türk-Mısır İş Konseyi Başkanı, 3 dönem Türk-Belarus İş Kon-
seyi Başkanı, 2 dönem Türk-Ukrayna İş Konseyi Başkan Yardım-
cısı, 1 dönem Türk- Avustralya İş Konseyi Başkanı, Made In Tur-
key dergisinde Yayın Kurulu Üyesi, Kadın Girişimciler Derneği 
“KAGİDER’’in kurucularından, 2 dönem TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu Bilecik İl Başkanı, 4 yıl TRT Üretimden Kalkınmaya Prog-
ramı, ”Başarının Formülü” Sosyal Projesinin Sunucusu görevle-
rinde bulundu.

Kendisi bir çok ödülün de sahibi. Bunlardan bazıları; 2000 yı-
lında “Yurt Dışında Yaşayan Başarılı Girişimci Ödülünü”, 2002 
yılında “En İyi Madenci Ödülünü”, 2008 Yılında “En İyi Kadın Gi-
rişimci”, 2009 yılında “En İyi Kadın İhracatçısı Ödülü” şeklinde. 

Hong Kong’da yaşarken Türk Mermer Sektörü için emek ver-
miş ve bugünün Uzak Doğu Pazarının temellerini atmıştır. 
“Lady Dragon” diye ad takılan maden sektörünün önemli bir 
temsilcisi Zuhal Mansfield’ın iş dünyası ve özel hayata dair dü-
şünceleri de kendisi gibi enerji dolu...

Hayat benim için koca bir şaka ve 
çok eğleniyorum.

Kısaca kendinizden bahseder misiniz?
Asker olan babamın görevi sebebiyle Anadolu’nun pek çok 
şehrinde geçti çocukluğum. Bu ülkenin her dağını, taşını bili-
rim derdim. İşim de o dağlar ve taşlar ile bütünleşti.

İskenderun’da doğdum, Diyarbakır’dan Denizli’ye, Ankara’dan 
Niğde’ye pek çok şehrin, bölgenin kültürünü alma şansım 
oldu. Erken evlendirildim ve üniversite eğitimimi bırakıp yurt-
dışına çalışmak üzere gittim. Cebimde 1200 dolar vardı. Uzun 
yolculuğun başlangıcı Kuzey Işıklarından başladı. İsveç Sto-
ckholm’de başlayan bu yolculuk beni Botsvana’nın altın, elmas 
madenlerine kadar götürdü. Madencilikle ilk tanışmam bura-
da oldu. Peşine Avusturalya, Amerika, Japonya, Çin ve Hong 
Kong’da noktalandı.

Girişimcilik serüveninizin başlangıcı nasıldı?
İskandinav ülkesinde telekomünikasyondan madenlere ka-
dar farklı işlerde çalıştıktan sonra Afrika’ya, sonra oradan 
ayrılıp okyanusu geçip Avustralya’ya yerleştim. Benim için 
farklı deneyimler edinmek için zengin bir ortam vardı. Avust-
ralya gençler ve yaşlılar için idealdir. Denenen işler, alınan 
eğitimler, kurslar, seminerler, sosyal etkinlikler birbirini ko-
valadı.

Avustralya, insanın çok genç ya da çok yaşlıysa mutlu olabile-
ceği bir ülke. Çünkü sistem mükemmel ve acele etmek için bir 
nedenleri yok. Oysa benim acelem vardı. Bir Türk radyosunda 
çalıştım. Kadın ve çocuk programları yaptım. Oradaki göçmen 
bürosunda görev aldım. Göçmen ailelerinin hayatlarını anla-
tan bir kitap hazırladık ki bu kitabın 350 bin adet basıldığını 
hatırlatmak isterim.

DOSYA KONUSU: TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Zuhal Mansfield
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Bir söyleşinizde “9 yaşında ölümden korkmamayı 
öğrendim” diyorsunuz. Girişimciliğinizin teme-
linde bu korkusuzluk mu yatıyor? 
Evet, anneanne dediğim Nejla teyzenin annesi Tarabya'da has-
ta yatağında; “Ölüm varsa ben yokum, ben varsam ölüm yok 
ikimiz bir arada olamayacağımıza göre, korkmaya gerek yok.” 
demişti. Mantıklı bulmuştum. Namık abiyle balığa çıktığımızda 
artık denize düşüp ölmekten korkmuyordum. 

Bu, ben olduğum için böyleydi ama benim zamanımda kadın 
olmak zordu. Kadın girişimci olmak mevzuu bahis bile olamaz-
dı. Sadece kutsal meslekler vardı bizler için. Doktor, hemşire, 
öğretmen gibi, araştırmacı, mühendis, olmayı istemek ütopikti 
ve sadece üniversiteyi ilk 10 içinde kazananların hakkıydı, ne-
den bilmem hepsi atom mühendisi olmak isterlerdi. Halbuki o 
günlerde ne böyle bir okul vardı ne de böyle bir çalışma alanı. 
“Bunların neresi akıllı” der güler geçerdim.

Zor günlerdi o günler, iş alanları kısıtlı, imkansızlıkların içinde 
çırpınıyordu ülkem, borçlardan bahsediyordu tüm gazeteler. 
Gırgır dergisi vazgeçilmezimdi, o bile tüm komikliklerini para 
ve borçla ilintilendirirdi, içler acısıydı halimiz, geçiş dönemi di-
yorlardı ama geçmiyordu bir türlü.

Yetmiyordu, kesmiyordu, bir şeyler yapmalıydım, ev işleri, 
örgü, dantel sarmazdı beni, ben hep "Yaradılışımın daha ciddi 
bir nedeni var" derdim, Allah bana bu aklı bunlar için vermiş 
olamazdı. Sonrası işte buradayım…

Küresel madencilik sektöründe çalışan çeşitlili-
ğinin sağlanması adına kadınlar sektörde daha 
sıklıkla görev almaya başladı. Türkiye madenci-
lik sektörü özelinde bakarsanız, bu konuda neler 
söyleyebilirsiniz?
Yüreğimizde bir sevda var, önümüzde bir işimiz… Dünyanın 
çalkantılı hali var, bir de okyanuslar kadar engin düşünceleri-
miz… 1994’ten beri küresel ve yerel yaşadığımız krizleri hatır-
lıyorum. Her birinin ardından kişisel ve ülke olarak ayağa kal-
kabildik. Elimizde rakamlar var. Madencilik bir ülkeye en fazla 
katma değer katan, tarımdan sonraki en avantajlı sektördür. 
Bunu en verimli değerlendirmek birinci öncelik olmalıdır.

Türkiye'de yer altında bulunan en yüksek maden rezervi dolo-
mit. İçinde kalsiyum karbonat ve sodyum karbonat barındıran 
ve bu özellikleri yüzünden cam ve seramik endüstrisinin vaz-
geçilmezleri arasında yer alan dolomit, nadir ve çok değerli bir 
kireç taşı olarak biliniyor. Bu madeni sırasıyla mermer, linyit kö-
mürü, kaya tuzu, bor, ponza, blister, bakır cevheri izliyor. Altın 
da Türkiye'de yüksek rezerve sahip madenler arasında. Maden 
sektörünün ekonomik büyüklüğü ve istihdam kapasitesine ba-
kınca bu kaynağın zenginliğini görüyoruz. Bu ürünlerin türevle-
rinde kadın istihdamı gelişmeye çok müsaittir. Yeter ki isteyelim.

Madencilik, çoğunlukla hammadde olması yönüyle diğer sek-
törlerle bağı ile birlikte 40 milyar dolara yakın bir değer oluş-

turuyor. Ve Türkiye’nin ihracatta da en dinamik sektörlerinden 
biri durumundadır. Maden sektörünün 2019 yılını 4,3 milyar 
dolarlık ihracatla kapattığını ve başta mermer olmak üzere 
doğal taş payının ise 1,864 milyar dolar olduğunu hatırlatmak 
istiyorum. 

Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'inin Türkiye'de 
bulunuyor. Ayrıca 150 farklı türde de doğal taş çeşitliliğine sa-
hibiz. İstihdam açısından ne kadar zengin bir kaynağa sahip 
olabileceğini gösteren bir çeşitliliktir.

Durumun bir de ithalat tarafı vardır ki ithal kömür, demir cev-
heri, altın, bakır, kurşun, çinko ve birçok maden ile metale her 
yıl yaklaşık 25 milyar dolar ödüyoruz. Sağlıklı bir istihdam po-
litikasıyla madencilik sektörünün kadın ve erkek istihdamında 
önemli bir potansiyel olduğunu söyleyebilirim.

Türkiye'de nüfusun yarısını kadınlar oluşturması-
na rağmen bu durum işgücü piyasasına yansımı-
yor. Sektörde durum nasıl?
Türkiye'de 2013 sonu itibariyle kayıtlı 12 milyon 484 bin 113 
işçi çalışırken, bunların 9 milyon 297 bin 209'unu erkekler, 3 
milyon 186 bin 904'ünü kadınlar oluşturuyor. Kayıtlı işçiler ara-
sında kadınların oranı yüzde 25,53'e karşılık geliyor.

Kadın istihdamı, toplam işçi sayısının yaklaşık 4'te bir gibi dü-
şük bir oranına karşılık gelirken, bazı sektör ve faaliyetlerde ise 
sembolik düzeye geriliyor. 
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Madencilik sektörünün ürünlerini en çok kadınlara yarıyor gibi 
görünse de istihdam açısından kadın ilgisini yeterince göremi-
yoruz.

Kadın işçi oranının en düşük olduğu alan kömür ve linyit çıkar-
tılmasıdır. Kimse de bunu yadırgamaz. Her halde fiziki bakım-
dan zor bir alan olmasından kaynaklanıyor. Bu sektörde 48 bin 
706 kişi istihdam edilirken, bu kişiler arasında 429 kadın görev 
yapıyor. Kömür ve linyit çıkarılmasında çalışanlar arasındaki 
kadın işçi oranı yüzde 0,88'de kalıyor.

Metal cevheri madenciliğindeki kadın işçi oranı da yüzde 
3,44'le sınırlı durumda. Sektörde 24 bin 39 çalışan içindeki ka-
dın sayısı 827'de kalıyor.

Küçük işletmelerde tüm aile işin bir tarafından tutar. Kız ve oğ-
lan demeden bütün çocuklar, gelin veya kaynana demeden 
bütün aile bireyleri işin bir tarafındadır ama bu çoğu kere is-
tihdam kayıtlarına yansımaz. Özellikle mermercilikte pek çok 
küçük aile işletmesi vardır.

Rakamları bilmekte fayda var: Diğer madencilik ve taş ocakçı-
lığı ile bina dışı yapıların inşaatı işlerinde çalışanlar arasındaki 
kadın işçi oranı yüzde 5'i bulmuyor. Diğer madencilik ve taş 
ocakçılığında 60 bin 911 işçinin 2 bin 636'sını, bina dışı yapıla-

rın inşaatı işlerinde 334 bin 172 işçinin 14 bin 499'unu kadınlar 
oluşturuyor. Diğer madencilik ve taş ocakçılığında kadın işçi 
oranı yüzde 4,33, bina dışı yapıların inşaatı işlerinde ise yüzde 
4,34 düzeyinde bulunuyor.

Yakın dönemde de bunların değişeceğini sanmıyorum.

Yer bilimleri bölümlerinden mezun olmuş birçok 
kadın mühendis var. Yapısı gereği zorlu çalışma 
koşullarına sahip olan bu disiplinden mezun ka-
dınları önemli bir kısmı farklı alanlarda kariyer-
lerine devam ediyorlar. Bu konuda görüşleriniz 
nelerdir?
İş yapma süreçleri değişiyor. Yüksek teknoloji donanımlı ma-
kineler her sektörü yeniden yapılandırıyor. Madencilik sadece 
dağlardan maden çıkarma işi değildir, iş süreçleri ve tanımları 
değişiyor. Fiziki yapıdan ziyade kapsamlı düşünebilme ve ino-
vasyon kabiliyeti iş süreçlerinde değer artırımı sağlayacaktır. 
Otomasyon pek çok sektörde olduğu gibi madencilikte bir 
devrim niteliği dönüşümler getirebilir. Şu an için Türkiye ma-
denciliği buna hazır görünmüyor. Bu bağlamda madencilikte 
kadın iş gücüne her daim yer olacaktır. 

Erkek egemen bir endüstri olan madencilikte gö-
rev alan ve alanlarında önemli başarılara imza 
atmış birçok kadın bulunmaktadır. Bu örneklerin 
arttırılması için ne gibi çalışmalar yürütülmesi ge-
rektiğini düşünüyorsunuz?
Aslında iş dünyasında başarılara imza atmış pek çok kadı-
nımız vardır. Bir araştırma yapılmıştı. Türkiye’deki en başa-
rılı 100 şirket arasında kadın istihdam oranı yüzde 42’dir. 
Bu oran Amerika’daki şirketlerdeki kadın istihdam oranıyla 
aynıdır. Avrupa’da durum yüzde 53 ile kadınlar lehinedir. 
Unutmayalım ki Pepsi, Intel, Vodafone, Unilever gibi pek çok 
uluslararası şirketin üst yönetiminde Türk Kadınları görev 
yapmaktadır. 

Kadın istihdamı bütün ülkelerin ve uluslararası kuruluşların 
gündeminde olan bir konudur. Cinsiyet ayrımcılığının kaldırıl-
ması yaklaşımıyla pek çok ülkede başarılı sonuçlar da alınıyor. 
Türkiye, bu önemli gündemi, kendi gelişme ivmesini artırmak 
için kullanabilir. Unutmayalım ki 2025 yılına kadar dünya gene-
linde 10 trilyon doları aşan yeni bir değer artırımı olacaktır. Ve 
teknoloji ile beraber iş süreçleri, görev tanımları hızlı dönüşüm 
yaşayacaktır. 2015 yılında Türkiye’deki milli hasılanın yüzde 
22’sini kadınlar üretmiştir. 2025 yılı için hedefimiz hasıladaki 
kadın payının en az yüzde 25 olmasını sağlamak olmalıdır. Bu 
takdirde, dünya ortalamasının üzerinde büyüme fırsatı yakala-
yacağımız gibi 10 trilyonluk yeni pastadan da daha fazla pay 
alabileceğiz.

İşin temelinde iyi bir eğitim ve güçlü aile olduğuna inanı-
yorum. Zaten mevcut durumda da kalabalık ailelerde ve 
çocuksuz genç evliler arasında kadın istihdamı daha yük-
sektir.
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Diğer ülkeler ile karşılaştırdığınızda Türk maden 
endüstrisinde kadına bakışın farklı olduğunu dü-
şünüyor musunuz?
İsveç'de, Afrika'da, Avustralya'da, Çin'de ve Hong Kong'da 
uzun yıllar yaşayıp çalıştım. Türk mermer Sektörü için Çin'de 
pazar kurdum. Bugün Türkiye Çin'e milyarlarca dolarlık ihracat 
yapıyor ve ben bundan gurur duyuyorum. Yaklaşık 40 yıla yak-
laşan yurt dışı deneyimim benim bakış açımı, olaylara yaklaşı-
mımı, değerlendirmelerimi de değiştirdi. Yaşadığım bu ülkele-
rin hiç birinde kadın-erkek ayrımı olmaması benim en büyük 
şansımdı.

Zor günlerdeyiz, ayrıca bu seferki zorluk sadece bize has de-
ğil. Dünya bir değişimin, bir dönüşümün bir çıkmazın içinde 
çırpınıyor. 80 milyonu aşan nüfusun yarısı kadın ve maalesef 
istihdam bakımından bu oran devre dışı durumdadır. Param 
yok diyenlere devlet destekleri var. KOSGEB’in, ABİGEM’in, Kal-
kınma Ajanslarının ve AB’nin her erkek ya da kadın girişimci 
için fikri olana, projesi olana ayırdığı fonları var. Bu fonlardan 
nasıl yararlanacağını gösteren yol haritaları, bireysel destek 
veren kuruluş ve dernekler var. Her şeyden önce Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği’nin kurmuş olduğu “Kadın Girişimciler ve 
Genç Girişimciler Kurulları” var. Her ilin Ticaret ve Sanayi Odası-
na veya borsasına bağlı bu kurumlardan bilgi desteği alınabilir. 
Cesareti olup da bilgisi olmayanlara sınırsız kurslar var.

Kısacası memleketimizin bize girişimci olacak her bireyine ih-
tiyacı var! Gelişelim, büyüyelim ama bunu yaparken kadını bir 
adım geride tutalım cümlesini unutalım çünkü bu bizi aydın-
lıklara çıkarmaz.

Maden sektöründe kadın girişimci olmak konu-
sunda düşünceleriniz neler ve genç kadın giri-
şimci adaylarına tavsiyeleriniz var mı?
Durum maden sektörü veya değil, kadın ve erkek de değil… 
Eğer amacınız girişimci olmaksa, bulunduğunuz ortamda fark 
oluşturun. Bugün iş fikri oluşturmaya start-up diyorlar. “Para 
yakma” tanımı da bu sektördekilerden çıktı. Yani para yakıyor-
lar. Çünkü çoğunun girişimi sonuçsuz kalıyor. Ama “unicorn” 
denilen milyar dolarlık girişimler de onlardan çıkıyor. Ya para 
yakacağız ya ter atacağız, ya da beyin patlatacağız.

Girişimciliğin iş yaşamında sanayici-işadamı kimliği ile sınırlı 
tutulmamalı. Yaptığı işe farklılık kazandıran herkes girişimcidir. 
Bizler girişimciliğin para bölümünde, yani sanayici tarafında 
kaldık. Masa-kasa dönemi bitti. Bir telefonla 15 kişiyi yanınızda 
taşıyorsunuz. Girişimciler, ülke sınırlarını kafalarında yaşamla-
rında kaldırmalıdır. İşi bilenler yılda bir kez, bilmeyenler iki kez 
yurtdışına çıkmalıdır. Girişimcilikte en büyük ölçü birimi şüp-
heci ve sorgulayıcı olmaktır. 

Ülkemde kadın olmak çok zor, çalışan kadın olmak daha da zor, 
iş veren kadın olmak ise imkansızın hakkından gelmek gibi bir 
şey. Ama kadınlar daha kararlı, daha savaşçı, daha akıllı. Bugün 
hala kadınların iş dünyasındaki azlığına mı yoksa iş dünyasın-
daki kadının ne kadar zorluk içinde oluşuna mı daha çok şaşı-
rıyorum tartışılır.

Erkekler kendi içlerinde inanılmaz ve kıran kırana rekabet ha-
lindeyken, rakip kadın olunca sessiz bir dayanışma içine girebi-
liyorlar. ‘Kadının çalışmasını kalben destekliyorum’ diyenin ne 
kadar samimi olduğunu bilmeniz için eşi, kızı, gelini veya kız 
kardeşi çalışıyor mu bakmak lazım? Aksi halde sadece modaya 
uymak için kadının çalışmasına tarafım diyor olabilir.
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Oysa buna gerçekten taraf olup inanmalılar ve desteklemeliler. 
Artık kadın otursun çocuk yetiştirsin, bana baksın, yemeğimi 
yapsın ve dünyayı penceresinden seyretsin demek olmaz. O 
erkekler biraz daha fazla çalışıp birisini daha işe alsın, hem is-
tihdam alanı yaratsın hem de onca yıl dirsek çürüten ve dev-
letin yatırım yapıp okuttuğu kadın üretsin, çalışsın. Çalışmak 
isteyen kadına engel olana başta ben hakkımı helal etmiyo-
rum. Kadın çalışsın derken de daha az eş, daha az anne olsun 
anlaşılmamalı...

“Tembellik en büyük sorunları. Evde oturmasını 
çok seviyorlar. Birileri kirayı, faturaları ödesin is-
tiyorlar. Eğer bir insanın içinde istek varsa bunu 
durdurma şansınız yoktur. Böyle bir istekleri yok 
herhalde. ‘Eşim izin vermiyor’ demek bir şemsi-
yedir, korumadır.” Bu sözler size ait. Peki, iş ka-
dınlarına ne tavsiye ediyorsunuz?
Bir söz vardır: 

“Özür dilemek, izin almaktan zordur”. 

Bu beni iyi anlatan bir tanım olduğu gibi bütün girişimciler için 
de rehber olmalıdır. Cinsiyet ayrımcılığını önce biz kafamızdan 
atalım. Kadın olduğunuzu düşünmeyin… Başaracağınıza ina-
nın… Zamanı iyi kullanın… Duygusal zekayla işi birbirinden 
ayrı tutun… Kendinizi sevmeyi bilin… Disiplinli bir yaşam tarzı 
tutturun… Basamakları sindire sindire, yavaş yavaş atlayın… 
Yanımda her zaman küçük bir makyaj çantası, parfümüm, bol 
miktarda kartvizitim, kataloğum, vitamin haplarım, yedek ço-
rabım ve pasaportum vardır… 

Sizin de çantanız böyle olsun.

Emeklilik düşünüyor musunuz?
Bilimsel verilere göre, normal bir insan en az 120 yıl yaşayabilir-
miş. Biz hem vücudumuza hem de topluma olan görevlerimizi 
ihmal ediyoruz. Vücudumuz da ülkemiz de bize emanet. 120 
yıl yaşayacak gibi kendimize bakmalıyız, toplum için yapabile-
ceklerimizi de sonuna kadar gerçekleştirmek için bir hedefimiz 
olmalıdır.

İş insanının jübilesi yoktur. Sürekli çalışırsınız. Ben iş hayatın-
da büyümek ve verimli bir sanayici olmak isterken, birikim ve 
deneyimlerimi paylaşmak için sosyal aktivitelerden de uzak 
kalmamaya çalışıyorum. Çoğu kişi sosyal medyaya ilkokul ar-
kadaşlarını bulmak, içini dökmek için giriyor. Ben de keşke sos-
yal medyada daha aktif olabilsem, diyorum. Her gün yaptığım 
paylaşımlarda bu detayı görebilirsiniz. Birikim ve deneylerimi 
aktardığımı düşünüyorum. İkinci baharda otobiyografimi ya-
yınlamak istiyorum. Kitabımı yazdım ama onu basmak için bi-
raz daha bekleyeceğim…

Yarınlardan korkmamak için, günümüzü doğru yaşamalıyız... 
Bu bağlamda; ben, bana düşeni yaptığıma inanıyorum.

Eklemek istedikleriniz…
Kendimden anlatmaya başladığım da kendi kulağıma bile ma-
sal kahramanı gibi geliyorum. Yanlış anlaşılmasın ama korkulu 
bir masalın kahramanıyım ben.

Benim zamanımda kadın olmak suç gibiydi; Akıllıysan, çok bil-
miştin... Hakkını istersen, edepsiz... Yanlış dersen, küstah... Ol-
maz dersen , geçimsiz... Dik durursan, kavgacı... Ekonomik öz-
gürlük dersen, asi derlerdi... Bu kız asi... Güçlüysen, söyleyecek 
laf bulamazlardı ama fırsat kolladıklarını hep belli ederlerdi... 

Çalışkansan, hırslıysan, oda öyle 
çok iyi bir şey değildi yani... Oku-
yacağım dersen, müneccim başı 
mı olacaktın... Uzun boyluysan 
yandın, kısa ırkın aklına gelen 
her şeydin, ahh bir de güzelsen 
doğru kocaya, kim uğraşacaktı 
seninle... Liste böyle uzar gider-
di… Ve ben bunların hepsiydim. 
İşin kötüsü günümüzde bile bu 
yargılar tam anlamı ile değişme-
di. 

Çok akıllıydım, çabuk algılar ve 
çözer, başkasının günlerce gö-
remediğini şıp diye görür, yap-
tığım işi ciddiye bile almazdım. 
Hayat benim için koca bir şaka 
ve çok eğleniyorum. Güzel olan 
her şeye şükreder, hoş olan her 
şeyi severim. En çok babamı, oğ-
lumu ve Türkiye'yi severim ve bu 
hiç değişmedi.
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Tüprag’ta Madene Kadın Eli Değdi

Ülkemizin en önemli maden şirketlerinden birisi olan Tüprag 
Metal Madencilik AŞ, faaliyetlerini sürdürdüğü iki işletmesin-
de de ilklere imza atmaya devam ediyor. Şirket, Kışladağ Altın 
Madeni’nde Türkiye’nin tek kadın kaya kamyonu operatörüne 
görev verirken, Efemçukuru Altın Madeni’nde ülkemizin ilk yer 
altında çalışan kadın maden ve jeoloji mühendislerine iş imkâ-
nı sağladı.

Kaya Kamyonunda Direksiyon Sallıyor
Uşak’ın Ulubey ve Eşme ilçeleri sınırları içerisinde yer alan, Av-
rupa’nın en büyük altın madeni Kışladağ Altın Madeni’nde, 
Türkiye’nin tek kadın kaya kamyonu operatörü direksiyon sallı-
yor. Kışladağ İşletmesi’nde 7 yıl halkla ilişkiler personeli olarak 
görev yapan bir çocuk annesi Yelda Temizci, iş makinelerine 

ilgisi nedeniyle kaya kamyonu operatörü olmak istediğini şir-
ket yetkililerine bildirdi. Şirket yönetiminin onayıyla 200 saatlik 
zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan Temizci, yaklaşık 1,5 sene-
dir 150 ton taşıma kapasitesine sahip dev kaya kamyonu ope-
ratörü olarak çalışıyor.

Günde sekiz saat direksiyon başında binlerce ton yükü naklet-
tiğini anlatan Temizci, “Çok zor ve dikkat gerektiren bir iş ama 
işimi çok seviyorum.” dedi.

“Yürüyen dev” dediği kamyonunun teknik özelliklerini çok 
iyi bildiğini söyleyen Temizci, “Kullandığım makine hafriyat 
makinesi, boş ağırlığı 103 ton. 150 tona kadar taşıma kapasi-
tesi var. Kamyonun genişliği 6,2 metre, 5,7 metre yüksekliğe ve 

11 metre uzunluğa sahip. Türkiye’nin 
en büyük kamyonları bunlar” diye 
konuştu.

Ailesinin, özellikle de kızının işiyle 
gurur duyduğunu belirten Temizci, 
sözlerine şöyle devam etti: “Babam, 
17 yaşındaki kızım, ailem benimle gu-
rur duyuyor. Çalışma arkadaşlarım 
da beni motive ediyor. Kadını ya da 
erkeği yoktur bu işin. Ben kadınların 
her işi yapabileceğini düşünüyorum. 
Kadınlar yeni şeyler denemekten 
korkmasın. Sahada çalışmak yorucu 
‘evet’ ama herkes mutlu olduğu işi 
yapsın.”

Yelda Temizci

Gülsüm Akkaya

DOSYA KONUSU: TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN
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Yer Altında Kadın Gücü
Tüprag Efemçukuru Altın Madeni’nde, 
Türkiye’nin ilk yer altı kadın vardiya 
amiri olan maden mühendisi Gülsüm 
Akkaya ve Jeoloji Mühendisi Leyla Kılıç 
yerin metrelerce altında adeta ışık saçı-
yorlar ve işlerindeki başarılarıyla dikkat 
çekiyorlar. 

Akkaya, Efemçukuru Altın Madeni'nde 
yönetici asistanı olarak görev yapar-
ken, hayali olan maden mühendisliği 
bölümünü okuma kararı aldı. Yönetici 
asistanlık görevine devam ederken bir 
yandan da maden mühendisliği bölü-
münü başarıyla tamamlayan Akkaya, 
şimdi kariyerini karanlık madende ışık 
saçarak başarıyla sürdürüyor. Çalışma 
koşullarının zorluğu nedeniyle erkek işi 
olarak bilinen maden mühendisliğinin kadın temsilcisi Akkaya, 
çalıştığı kurumda 25 kişilik vardiya ekibini, yer altından sağ sa-
lim güneşe çıkarmak gibi önemli bir sorumluluğu üstleniyor. 

Maden mühendisliğini isteyen her kadının yapabileceği bir 
meslek olduğunu belirten Akkaya "Yönetici asistan olarak çalış-
maya başladıktan bir yıl kadar sonra ben bu işi hayatımın sonuna 
kadar yapamam diye düşündüm. Evrak işlerinin ağırlıklı olduğu 
yer üstünde konforlu bir işti fakat benim yer altına olan merakım 
ağır basıyordu. Yer altı benim için her zaman merak ettiğim büyü-
lü bir yerdi.'' diye konuştu.

Maden mühendisi olma kararına ailesi ve arkadaşları tarafın-
dan tepkiler aldığını söyleyen Akkaya ''Ailem ve çoğu arkada-
şım zaten işimin olduğunu, kadınlara uygun olmayan bu işi ya-
pamayacağımı söylediler. Henüz okulda ilk yıllarımda hevesim 
kırıldı. Fakat bütün bunlar hayallerimden vazgeçmeme engel 
olmadı.'' dedi.

En büyük desteği Tüprag’ın yöneticileri tarafından aldığını 
dile getiren Akkaya ''Kurum yöneticilerim tarafından kadın 
olduğum için seni yer üstünde tutalım sen yapamazsın gibi 
hiçbir tepkiyle karşılaşmadım aksine hep yanımda olup des-
teklediler. Maden mühendisliğini gerçekten öğrenmek için yer 
altını görmenin gerekli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yer 
üstünde teorik bir plan yapıyorsun ama işler yer altında fark-
lı ilerliyor. Bu nedenle yer altında çalışmayı çok istiyordum.'' 
şeklinde konuştu.

Çalışma koşullarının zorluğuna rağmen pişman olmadığını 
vurgulayan Gülsüm Akkaya ''Sadece ilk zamanlarda insanlarla 
iletişimde problem yaşadım. Bu kurumda yönetici asistan olarak 
başladığım yerde genç bir kadın olarak 25 kişiden sorumlu yer altı 
vardiya amiri olmama alışmaları zaman aldı. Fakat yöneticilerim 
beni destekledikleri için kısa sürede bu tarz sorunları da aştım. Her 
şeye rağmen iyi ki hayallerimin peşinden koştum. Asla pişman de-
ğilim.'' diye konuştu.

Tüprag Efemçukuru Altın Madeni’n-
de bir diğer kadın çalışan ise jeoloji 
mühendisi olarak görev yapan Leyla 
Kılıç. Henüz Tüprag bünyesinde işe 
yeni başlayan Kılıç, Efemçukuru Al-
tın Madeni’nde yer altında çalışan 
iki kadından birisi olarak dikkat çeki-
yor. Jeoloji mühendisliğini isteyerek 
tercih ettiğini söyleyen Kılıç ’’Mesle-
ğimi severek icra ediyorum. Okurken 
de mesleğe başladıktan sonra da hiç 
pişman olmadım. Kurumumun iletişi-
mi ve kadın çalışanlara yapıcı tutumu 
nedeniyle çalışma ortamında da her 
şey yolunda ilerliyor. Jeoloji mühendis-
liği isteyen her kadının yapabileceği bir 
meslek’’ şeklinde konuştu. 

Leyla Kılıç
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Maden Jeoloğu Kadınlar da 
Dağlarda…

DOSYA KONUSU: TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN MADENCILER

Maden aramacılığı genellikle kimsenin ayak basmadığı ya da 
bugüne kadar çok az kişinin ziyaret ettiği, yeri geldiğinde çok 
zorlu doğa koşullarına göğüs germenizi gerektiren, vahşi ya-
şamla iç içe, ailenizden ve evinizden uzakta ve milyonlarca do-
larlık maden yatırımlarının temelini oluşturan çok önemli bir 
faaliyet. Bu faaliyet de sektörümüzün her alanında olduğu gibi 
ağırlıklı olarak erkek meslektaşlarımız tarafından yürütülmüş, 
az sayıda kadın jeolog da sahada görev alabilmiştir. Mezuni-
yetinden bu yana arama şirketlerinde görev alan Jeolog Gül-
sevim Özışık erkek meslektaşları ile aynı şartlarda görevini icra 
ediyor. 

Kısaca kendinizden ve şirketinizdeki göreviniz-
den bahseder misiniz?
38 yaşındayım. Aslen Baba tarafından Kayseriliyim. Annem ise 
Erzurumlu. Fakat ben doğma büyüme Ankaralıyım. Tüm eği-
tim hayatım Ankara’da geçti. Hacettepe Üniversitesi Jeoloji 
Mühendisliği bölümünden 2005 yılında mezun oldum. 2009 
yılında ODTÜ Maden Yatakları ve Jeokimya Anabilim Dalı bün-
yesinde Yüksek Lisansımı tamamladım. Meslek hayatımı ‘Ala-
mos Gold Inc.’ın Türkiye iştiraki ‘Doğu Biga Madencilik San. Tic. 
A.Ş.’ Arama Bölümü bünyesinde Kıdemli Arama Jeoloğu olarak 
sürdürmekteyim.

Şirketinizdeki kadın istihdamı ve bakış açısı ko-
nusunda bilgi verebilir misiniz?
Şirketimizde yalnızca yerbilimci değil tüm meslek dalları açısın-
dan herhangi bir cinsiyet ayırımı yapılmamaktadır. İşçisinden 
üst düzey yöneticisine kadar, kriterlere uygun olduğu takdirde, 
kadın çalışan istihdamı konusunda herhangi bir sınırlama ol-
mamaktadır. Örneğin başta benim de bünyesinde çalışmakta 

olduğum Arama Departmanı’na liderlik yapan Arama Direktö-
rümüz Mehtap Özcan Karcı olmak üzere, şirketimizde finans ve 
dış ilişkiler alanında da kadın yöneticilerimiz çalışmaktadır. 

Maden sektöründe kadın yerbilimci olmak zorluk 
yaşatıyor mu yoksa avantajlı bir durum mu? Ya 
da herhangi bir farkı yok mu dersiniz?
Tabi ki her sektörün kendine göre zorlukları vardır. Ancak ma-
den sektörünün kadın bir yerbilimciye ne zorluk yaşattığını ne 
de avantaj sağladığını düşünmüyorum. Meslek hayatıma Ma-
den Arama Jeoloğu olarak başladım ve 10 seneyi aşkın süredir 
maden sektöründe çalışmaktayım. Arama Bölümünde jeolog 
olarak çalışan ya da çalışmış olan meslektaşlarım bilirler, saha-
da çalışmak bu işin olmazsa olmazıdır ve biraz da meşakkatli-
dir. Önemli olan mesleğe başlarken neleri göze alabileceğiniz 
ve ideallerinizdir. Yani zorluk yaşayıp yaşamamak biraz da in-
sanın kendiyle alakalı. Siz benim çalışma hayatımı zorlu olarak 
değerlendirebilirsiniz belki ancak idealleri peşinden giden tüm 
Maden Arama Jeologları her türlü zorluğu göze almış demek-
tir. Kısacası zorluk ya da avantaj olarak değerlendirilecek konu 
sektörle değil çalışma hayatına bakış açısıyla alakalı.

Sektörel olarak baktığınızda kadınların maden-
cilikte karşılaşabileceği zorluklar ve avantajlar 
nelerdir?
En büyük zorluk maalesef ön yargılı bakış açısı. Yani maden-
cilik sanki erkek işiymiş gibi kategorize ediliyor ve istihdam 
sırasında kadın yer bilimcilere başvuru fırsatı dahi verilmiyor. 
Günümüzde bu bakış açısı biraz değişmekte olsa da halen fır-
sat eşitliğinin zayıf kaldığını düşünüyorum.

Küresel madencilik sektöründe son zamanlarda 
çalışan çeşitliliğinin sağlanması adına kadınların 
sektörde daha sıklıkla görev almaları gerektiği 
kaydediliyor. Türkiye madencilik sektörü özelinde 
bakarsanız sizin bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 
Meslek hayatım boyunca uluslararası firmalar bünyesinde ça-
lıştım. Bu firmalara istihdam sürecimde cinsiyet açısından her-
hangi bir kriterle karşılaşmadım. Ancak iş hayatına başladığım 
dönemde çoğu Türk madencilik firmasının, özellikle sahada 
çalışmak üzere kadın yerbilimci istihdam etmek konusunda 
ön yargılı davrandığına şahit oldum. Buna karşın Türkiye’de de 
faaliyet gösteren uluslararası firmaların her alanda kadın yer-
bilimcilere iş fırsatı tanıması ve bu doğrultuda yaşanan örnek 
niteliği taşıyan başarı hikayeleri, Türkiye madencilik sektörüne 
kadın yerbilimcilerin istihdamı ve çalışma alanların çeşitliliği 
açısından yeni bir bakış açısı getirdi. Ancak sektör genelinde 
ön yargılı bakış açısının halen tamamen ortadan kalkmış oldu-
ğunu söyleyemem.

Gülsevim Özışık
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Üniversitelerin madencilik, jeoloji ve jeofizik gibi 
yer bilimleri bölümlerinden mezun olmuş birçok 
kadın mühendis bulunuyor. Yapısı gereği ge-
nellikle zorlu çalışma koşullarına sahip olan bu 
disiplinlerden mezun olan kadınları bir kısmı bu 
zorluklar nedeni ile farklı alanlarda kariyerlerini 
sürdürüyorlar. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? 
Ülkemizi göz önünde bulundurursak sistem gereği öğrenciler 
yer bilimleri hakkında çok bilgi sahibi olmadan ilgili bölümleri 
tercih ediyorlar. Bu öğrencilerin bazıları eğitimleri sırasında yer 
bilimlerini keşfettikçe bölümü benimseyip seviyor fakat bazı-
ları asla ısınamıyorlar. Yani daha lisans eğitimleri sırasında bu 
konuda bir eleme oluyor. 

Bölümü bilinçli bir şekilde seçerek ya da eğitim hayatı sırasında 
benimseyip severek mezun olan öğrenciler için ise işin zorlu-
ğuyla alakalı herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor bence. Zaten ide-
alleri olan mezunlar daha okurken hangi branşta çalışacağını 
ve bu branşın gerekliliklerini göze almış oluyorlar. Ülkemizde 
maalesef zorlu çalışma koşullarından çok, yer bilimleri bölüm-
leri için iş fırsatlarının kısıtlı olması, bunun yanında kadın yerbi-
limciler için bir de önyargılı bakış açısı eklendiğinde hemcins-
lerimi farklı alanlarda kariyer planlamaya itiyor. 

Erkek egemen bir endüstri olan madencilikte gö-
rev alan ve alanlarında önemli başarılara imza 
atmış birçok kadın bulunmaktadır. Bu örneklerin 
arttırılması için ne gibi çalışmalar yürütülmesi ge-
rektiğini düşünüyorsunuz? 
Kadın yerbilimcilerin her sektörde olduğu gibi, yapı gereği 
iş ortamına belli bir disiplin ve düzen getirdiği kanısındayım. 
Bunun yanında ayrıntıcı yapısı, gelişmiş öngörü, analiz ve or-
ganizasyon yetenekleri sayesinde, teknik ve idari açıdan hem 
çalışma arkadaşlarına hem de şirkete büyük katkılarda bulun-
duğunu söyleyebilirim. Örneklerin artması adına öncelikle ka-
falardaki önyargıların silinmesi ve bu başarı hikayelerinin ka-

muoyunda daha fazla paylaşılması gerekmektedir. Böylelikle 
maden sektöründe çalışmak isteyen kadın yerbilimcilerin önü-
nün açılmasının yanında onların bu konuda cesaretlenmeleri 
de sağlanmış olacaktır. Kadınlara, yeteneklerini göstermek açı-
sından her alanda çalışma fırsatı tanıyarak, en iyi olduğu alan 
doğrultusunda kariyerine devam etmesi için destek olmak da 
önemli tabi ki. Yani hemen “kadın, nasılsa yapamaz” gözüyle 
bakmamak lazım. 

Diğer ülkeler ile karşılaştırdığınızda Türk maden 
endüstrisinde kadına bakışın farklı olduğunu dü-
şünüyor musunuz?
Kendi branşım olan saha işlerinde maalesef ön yargılı bakış açı-
sı hala sürmekte. Fakat genele bakarsak geçmiş yıllarda ken-
dini bütün branşlarda hissettiren bu önyargılı bakış açısı biraz 
daha azalmış görünüyor. 
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Makine-Ekipman Satışı 
Sadece Erkek İşi Değil!
Madencilik faaliyetlerinin erkek egemen olmasının yanı sıra 
madencilere sunulan makine ve ekipmanların satış ve pazar-
lanması işinde de ağırlık erkek meslektaşlarımızda. Ancak son 
yıllarda burada da kadın meslektaşlarımızı sıklıkla görmeye 
başladık. Maden Mühendisi Zekiye Gamze Alış yıllardır sektö-
rümüze makine ve ekipman tedarik eden, tesis dizayn eden 
firmalarda çeşitli pozisyonlarda yöneticilik yapmış bir isim. 
Kendisiyle çalıştığı alanlarda kadın olmayı konuştuk.

Kısaca kendinizden ve şirketinizdeki göreviniz-
den bahseder misiniz?
1982 Ankara doğumluyum, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ma-
den Mühendisliği Bölümü 2005 Mezunuyum. Evliyim ve 2 kız 
çocuk annesiyim. Mezun olduğum 2005 yılından itibaren, ma-
dencilik sektöründe farklı şirketlerde, ağırlıklı satış üzerine ol-
mak üzere, farklı görev tanımları ile çalışma fırsatı buldum. 2019 
yılı Ağustos ayında FLSmidth Türkiye’nin Madencilik Grubuna 
dahil oldum ve Satış Müdürü olarak görevimi sürdürüyorum. 

Bugüne kadar çalıştığınız şirketlerde kadın istih-
damı ve buna bakış açısı konusunda bilgi verebi-
lir misiniz?
Madencilik sektörü, özellikle ülkemiz için, kadın istihdamı 
konusunda hala korkuları olan bir sektör. Dolayısı ile burada 
işverenlerin çalışana bakış açısı ve vizyonu büyük önem taşı-
yor. Ben bu konuda işverenlerim açısından şanslı sayılabilirim. 
Çalıştığım şirketlerde mesleki yetkinliklerimi ve yeteneklerimi, 

farklı alanlarda kullanabilme imkanı buldum. Zaman zaman 
önyargılarla işbaşı yapabiliyorsunuz, bu tür durumlarda da 
mücadeleci yanınız önem kazanıyor.

Maden sektöründe kadın olmak zorluk yaşatıyor 
mu yoksa avantajlı bir durum mu? Ya da herhan-
gi bir farkı yok mu dersiniz? 

İçinde bulunduğumuz sektör, cinsiyetten bağımsız olarak başlı 
başına zor bir sektör. Belirli fedakarlıkları yapmayı baştan kabul 
ederek çalışıyorsunuz. Dolayısı ile fiziki çalışma koşulları, sosyal 
şartlar vs. gibi konular ortak paydamız, çok fazla girmeyeceğim. 
Ancak, kadın olmak, biraz da içinde yaşadığınız toplumun size 
biçtiği roller sebebi ile, bu zorluğu biraz daha fazla hissetmeniz 
anlamına geliyor. Bir karikatür var, kadın ve erkeğin kariyer ba-
samaklarını tırmanırkenki durumunu çok güzel özetliyor. Erkek 
yalnızca basamakları tırmanırken, kadının eteğini çocuklar, ev 
işleri, vs. çekiştiriyor. Belki çok keskin bir ifade ediş biçimi ama ha-
yattaki sorumluluklar kadın ve erkek arasında eşit dağılmıyor. En 
azından bizim toplumumuzda bu böyle. Zorluk, işe alım süreçle-
rinde belirgin olarak karşımıza çıkıyor. Kadınsanız, medeni duru-
munuz, çocuk sahibi olup olmadığınız gibi özel ve doğal durum-
lar bile, mesleki yeterliliklerinizin önüne geçerek, işverenin karar 
verme aşamasında etkili olabiliyor. Kariyer gelişiminiz sürecinde 
de, istisnai durumlar hariç, benzer zorluklar devam ediyor. 

Küresel madencilik sektöründe son zamanlarda 
çalışan çeşitliliğinin sağlanması adına kadınların 
sektörde daha sıklıkla görev almaları gerektiği 
kaydediliyor. Türkiye madencilik sektörü özelinde 
bakarsanız siz bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 
Türkiye’de de son dönemlerde bu konuda bir hassasiyet oldu-
ğunu gözlemliyorum. Özellikle yabancı sermayeli şirketlerde 
ya da daha kurumsal organizasyonlarda, kadın istihdamı konu-
sunda kaydadeğer bir çaba var ama yeterli olduğunu düşün-
müyorum. Mesleki ve kişisel yetkinlikler, hala cinsiyetin gölge-
sinde kalıyor. Kadın ve erkek, çoğu zaman aynı şartlar altında 
ve aynı pozisyonlar için mücadele edemiyor. Kadınlara çizilmiş 
bir çerçeve var ve bu çerçevenin dışına çıkabilmek, ciddi bir 
mücadele gerektiriyor. 

Üniversitelerin madencilik, jeoloji ve jeofizik gibi 
yer bilimleri bölümlerinden mezun olmuş birçok 
kadın mühendis bulunuyor. Bu disiplinlerden 
mezun olan kadınları bir kısmı zorluklar nedeni 
ile farklı iş kollarında devam ediyorlar. Bu konuda 
görüşleriniz nelerdir? 
Daha önce de bahsettiğim üzere, sektör cinsiyetten bağımsız, 
zor bir sektör ve hangi alanında çalışırsanız çalışın meşakkatli.   

DOSYA KONUSU: TÜRK MADEN ENDÜSTRISINDE KADIN

Zekiye Gamze Alış

86





Dolayısı ile, önce işinizi çok sevmeniz gerekiyor ki zorluklara kat-
lanabilesiniz. Bu hem kadın, hem erkek için böyle. 

Diğer taraftan, şartların zorluğundan çok, eşit şartlar altında 
mücadele edemiyor olmanın kadın meslektaşlarımda kırgınlık 
yarattığına inanıyorum. Dolayısı ile kendilerini daha iyi hisse-

decekleri ve kendilerini ifade etmelerine daha fazla olanak sağ-
layan alternatiflere yöneliyorlar. Bu durumun, sektörel açıdan 
kayıp olduğunu düşünüyorum.

Aslında erkek egemen bir endüstri olan madenci-
likte görev alan ve alanlarında önemli başarılara 
imza atmış birçok kadın bulunmaktadır. Bu ör-
neklerin arttırılması için ne gibi çalışmalar yürü-
tülmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? 
Cinsiyetçi yaklaşımlardan sıyrılmak ve fırsat eşitliği yaratmak 
gerekiyor. İstihdam süreçlerinde, mesleki ve kişisel yetkinlikle-
rin ön plana çıkması önemli. Devlet politikaları açısından, ka-
dın istihdamının daha gerçekçi düzenlemelerle desteklenmesi 
gerekiyor. Meslek odalarının da bu konudaki duruşu net ol-
malı. Pozitif ayrımcılıktan çok, eşit şartlar yaratılabilmesi daha 
anlamlı. 

Diğer ülkeler ile karşılaştırdığınızda Türk maden 
endüstrisinde kadına bakışın farklı olduğunu dü-
şünüyor musunuz?
Ülkemizde, kadınlar yalnızca belirli meslek grupları için kabul 
görmüş durumda, örneğin öğretmenlik bunların başında geli-
yor. Diğer meslek grupları için, hala bir mücadele söz konusu. 
Bu konuda gelişim devam ediyor ancak küresel olarak baktı-
ğımızda, olması gereken düzeyde olmadığımıza inanıyorum 
maalesef.

Eklemek istedikleriniz var mıdır?
Sizin aracılığınızla tüm kadın meslektaşlarımın Emekçi Kadınlar 
Gününü kutluyorum. 

"Geleceğin Teknolojileri
Türk Madenciliği ile Buluşuyor..."

www.maden-tek.com
üzerinden online kaydınızı yaptırarak 
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Lidya Madencilik’in 
Veri Tabanı Ona Emanet

Veri tabanları; projelerde geçmişte ve günümüzde elde edilen, 
gelecekte de elde edilecek bilgilerin derlendiği ve sürekli büyüdü-
ğü, maden projelerinin planlanması için olmazsa olmaz bilgi ha-
vuzlarıdır. Bu havuzdaki milyarlarca verinin belirli bir sistematikte 
kontrol altında tutulması ve proje için kullanılmasının sağlanması 
ciddi bir iştir. Jeoloji Yüksek Mühendisi Yonca Yıldırım da Lidya 
Madencilik’in veri tabanının emanet edildiği isim. Dosya konu-
muz kapsamında kendisinin de görüşlerini aldık.

Kısaca kendinizden ve şirketlerinizdeki görevi-
nizden bahseder misiniz?
Ankara Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümünden 2001 Yı-
lında mezun oldum, aynı üniversitede yüksek lisansımı tamam-
ladım. On yedi senedir madencilik sektöründe çalışıyorum. 

Mezun olur olmaz ‘Yeni Anadolu Mineral ve Madencilik Şirke-
ti’ şimdiki adı ile ‘Alacer’de çalışmaya başladım. Burada yedi yıl 
boyunca Veri Değerlendirme ve Çizim Departmanı’nda veri ta-
banı yönetimi, harita, jeokimya, QA-QC Raporlama, coğrafi bilgi 
sistemleri üzerine çalıştım. Sonrasında bir yıl kadar ‘Yıldızlar Hol-
ding’de uzmanlaştığım bu alanda yöneticilik yaptıktan sonra ‘Lid-
ya Madencilik’e geçtim. Sekiz yıldır da bu şirkettin Veri Değerlen-
dirme ve Çizim Departmanı’nın yöneticiliğini sürdürmekteyim.

Şirketlerinizdeki kadın yerbilimci istihdamı konu-
sunda bilgi verebilir misiniz?
Lidya Madencilik şirketinde yöneticiliğini yapmış olduğum depart-
manda çalışan iki kadın meslektaşım var ve ileriki dönemlerde per-
sonel ihtiyacı nedeniyle yine kadın yerbilimcilerinden bir arkadaşı-
mızı şirketimize kazandırmış olacağız. Dolayısıyla bakış açısı olarak 
kendi birimim için sorun yaşamadım. Madende ise üretime geçtiği-
miz zaman kadın istihdamının daha da artacağı düşüncesindeyim. 

Maden sektöründe kadın olmak zorluk yaşatıyor 
mu yoksa avantajlı bir durum mu? Ya da herhan-
gi bir farkı yok mu dersiniz?
Madencilik sektöründe kadın yerbilimci olmak tabi ki zaman zaman 

zorluklara neden oluyor ancak mesleğine gönülden bağlı olan ka-
dın yerbilimciler uzun vadede istedikleri yerlere gelebiliyorlar. 

Erkeklerin egemen olduğu bu sektörde kadınların kendilerine bir 
yer bulmaları daha zor oluyor ve diyelim ki iş buldular ama bu se-
ferde kadınların iş hayatında yükselmelerini önleyen ‘görünmez, 
yapay engelleri’ var. Başarısızlıkların en büyük engeli ‘Öğrenilmiş 
Çaresizliktir’. İşin temelinde aslında ön yargı, kalıplar ve cinsiyetçi 
yaklaşım var. Kadınlar çok sayıda başarısızlığa uğrayarak, bir daha 
deneme cesaretini gösteremiyorlar ve bu motivasyon kaybına ne-
den oluyor ancak bu durumdan kurtulmanın en güzel yolu yüksek 
performans göstermek, mesleki eğitim ve kariyer planlama, kişisel 
gelişim ve eğitim programlarına katılma, sosyal ilişkileri geliştir-
mektir. Kadın yerbilimciler olarak sayımız şu an az olduğu için ve 
mesleğini yapan kadın sayısı oldukça az olduğu için bunu fırsata 
çevirip, mesleklerinde azimle yollarına devam etmeleri gerekir. 

Kurucularından ve şu an başkanı olduğum Maden Jeologları 
Derneği Kadın Komisyonu toplantılarında, kadın meslektaşla-
rımdan çoğunlukla duyduğum maalesef şu ki; özellikle arama 
jeologu olarak başvurdukları ancak kadın oldukları için şantiye-
de kalamayacakları ya da kaldıkları yöre halkının bakış açısının 
şirkete zarar vereceği yönünde açıklamalar alıp maalesef işe ka-
bul edilmedikleri şekilde. Bu çok acı bir tablo ve bir o kadar da 
gerçek. Bizim bu zihniyeti kırmamız lazım ki kadınlar başarılı ol-
sunlar. Kadın olmanın ya da evli-çocuklu olmanın bizlerin başa-
rısına bir zararı yoktur, bilakis başarımızda çok büyük yeri vardır. 

Yapısı gereği zorlu çalışma koşullarına sahip olan 
yer bilimleri alanlarından mezun olan kadınları bir 
kısmı bu zorluklar nedeni ile farklı kariyerde de-
vam ediyorlar. Bu konuda görüşleriniz nelerdir? 
Maalesef bu tespit doğru. Benim dönemimde mezun olduktan 
sonra mesleğini yapan sadece üç kadın meslektaşım var. Geri 
kalanı ilaç mümessili, bankacı ya da öğretmen oldular. Çoğu 
mesleklerini sevmiyor. Sadece kadın değil, diğer sektörlere ka-
yan erkek meslektaşlarım da var. Öncelikli olarak okudukları  
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bölümü sevmeleri gerekiyor. Çoğu kişi sevmediği için mezun 
olur olmaz başka sektörlere geçiyorlar ama mesleğe gönülden 
bağlı olanlar asla pes etmiyorlar ve mutlaka bir iş buluyorlar. 

Kariyer Etkinliklerine sürekli katılan ve öğrenciler ile bire bir 
sohbet eden biri olarak ve en son MJD Kadın Komisyonu Baş-
kanı olma sebebi ile sadece Ankara değil İstanbul ve İzmir’de 
okuyan bir çok öğrencinin benimle bir şekilde iletişime geçip, 
bilgi almak istemeleri, şimdiden hayatlarına bir yön vermek 
için projelere katılmak ve destek vermek istemeleri beni son 
derece mutlu etmiştir. Daha mezun olmadan bir çok firma ile 
iletişime geçiyorlar ve daha okurken iş aramaya başlayan, daha 
ayakları yere basan, daha bilinçli bir nesil geliyor. Bunların bü-
yük çoğunluğu kadın öğrenci olup özellikle de içlerinde ara-
ziye gitmek isteyenleri görmek çok mutluluk ve umut verici. 

Erkek egemen bir endüstri olan madencilikte gö-
rev alan ve alanlarında önemli başarılara imza 
atmış birçok kadın bulunmaktadır. Bu örneklerin 
arttırılması için ne gibi çalışmalar yürütülmesi ge-
rektiğini düşünüyorsunuz? 
Öncelikli olarak kadın-erkek eşitsizliğinin son bulması için her 
alanda olduğu gibi Madencilik Sektörü’nde de kendimizi ifade 
edebileceğimiz, mesleğimizi çok rahat icra edebileceğimiz ve 
söz hakkı alabileceğimiz çeşitli platformlar olmalı. Bunun için 
de öncelikli olarak, madencilik firmalarının işe alım süreçlerin-
de kurumsal bir yapı oluşturma suretiyle, başvurular tarafsız 
olarak değerlendirilmeli, kadın ve erkek çalışanlara eşit iş ve 
eğitim imkânı verilerek cinsiyet ayrımcılığı önlenmelidir. Özel-
likle kadın çalışanların yasal hakları (doğum, süt izni vb.) korun-
malı, çalışanlara mentorluk desteği verilerek, düzenli aralıklarla 
kariyer hedefleri hakkında görüşmeler yapılmalıdır. Çalışanla-
rın da bir kariyer hedefi içerisinde bulunması ve hedefine ulaş-
mak adına gerekli eksiklerini tamamlaması gerekmektedir.

Madencilik Sektörü aslında çok küçük bir camia, o açıdan se-
simizi çok rahatlıkla duyurabileceğimizi düşünüyorum. MJD 
Kadın Komisyonu olarak, ilk önceliğimiz ve hedefimiz şuydu; 
Kadın meslektaşlarımıza ulaşmak ve bir çatı altında toplan-
mak. Maden Jeologları Derneği bize bu fırsatı verdi. Öncelikle 
MJD’ye üye olan kadın meslektaşlarımız ile bu yola başladık. 
Diğer şirketlerden ve kamu kuruluşlarından üye olmayanlar da 
bir şekilde bize ulaşıp bize destek vermek istediklerini söyledi-
ler, gün geçtikçe büyüyen bir grup olduk. 

Başarılı olabilecek Kadın sayısını arttırmak için de bir çok üni-
versiteye gidip oradaki jeoloji ve maden mühendisliği bölümü 
okuyan kadın öğrenciler ile iletişim sağlamak ve mesleklerini 
yapmaları için onları teşvik etmek, kariyer günü etkinliklerine 
katılıp, mesleğini gönülden yapan kadın meslektaşları ile bire 
bir görüşüp, onların tecrübe ve fikirlerinden yararlanmaları için 
fırsat yaratmak ve destek olmak istiyoruz. MJD olarak yürüttü-
ğümüz projelerde onları da proje içine çekip yetki ve görev 
vermek, eğitim almalarını sağlamakla katılımın da artacağını 
düşünüyoruz. 

Küresel madencilik sektöründe son zamanlarda 
çalışan çeşitliliğinin sağlanması adına kadınların 
sektörde daha sıklıkla görev almaları gerektiği 
kaydediliyor. Türkiye madencilik sektörü özelinde 
bakarsanız sizin bu konuda neler söyleyebilirsiniz? 
Türkiye’de kadın işgücünün gelişimi ve ekonomik büyüme 
ile çift yönlü etkileşimi birçok araştırmaya konu olmuştur. Bu 
araştırmaların en önemli sonuçlarından biri, kadınların işgücü-
ne katılımı ve ekonomik gelişme arasında anlamlı bir ilişkinin 
belirlenmiş olmasıdır. Buna karşılık cinsiyet ayrımcılığının fazla 
olduğu ülkelerde, bu ayrımcılığın ekonomik büyümeyi negatif 
olarak etkilediği sonucuna varılmıştır

Türkiye madencilik sektörü özelinde son dönemlerde gördü-
ğüm ve beni mutlu eden gelişmeler var tabi ki yeterli değil 
ama bir yerden başlamak önemli, bazı özel firmalar özellikle 
kadın İstihdamına çok önem vermeye başladı ve işe alırken de 
özellikle kadınları tercih etmeleri madencilik sektörü için güzel 
gelişmeler. İleri ki dönemlerde kadın yerbilimcilerin daha da 
artacağına inanıyorum. 

Diğer ülkeler ile karşılaştırdığınızda Türk maden 
endüstrisinde kadına bakışın farklı olduğunu dü-
şünüyor musunuz?
Gelişmiş ülkelerde uygulanan eşitlikçi politikaların bir sonucu ola-
rak kadınların işgücüne katılım oranlarının genel trende paralel bir 
eğilim izlediğini görebilirsiniz. Diğer ülkelerde özellikle kadın yer-
bilimciler, bizim ülkemize göre daha rahat bir şekilde mesleklerini 
icra edebiliyorlar. Sektörü yakından takip edenlerin de bildiği gibi 
dünyanın maden sektörünü elinde tutan büyük şirketleri %50-
%50 kadın ve erkek istihdamı sağlamak konusunda ciddi adımlar 
attılar. Umarım kendi ülkemizde de kadına bakış açısı zamanla 
değişecektir. Bunun değişmesi için de biz kadınlara büyük iş düşü-
yor. Kadın istihdamı ne kadar artarsa, ülke de o kadar kalkınacaktır. 

Eklemek istedikleriniz…
Biz kadınların en büyük destekçileri bize inanan erkek meslek-
taşlarımızdır. Azınlıkta da olsalar onların desteklerini her za-
man hissediyor olmamız bizim avantajımızdır. 
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MJD Kadın Komisyonu 
Proje Çalışmaları

Bilindiği üzere geçtiğimiz aylarda Ma-
den Jeologları Derneği çatısı altında 
kadın komisyonu kuruldu. Azımsan-
mayacak sayıdaki kadın maden jeolo-
ğunun sesi olan topluluk kısa sürede 
iki de proje üstlendi. 

Bunlardan birincisi; Avrupa Birliği Hibe Programı kapsamında 
”Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yakla-
şımının Desteklenmesi Hibe Programı (EuropeAid/167108/ID/
ACT/TR)” olup, programın özel hedefi “Geleceğin insana yakışır 
işleri kapsamında ve cinsiyet eşitliği odaklı olarak mevcut ve 
potansiyel iş gücünün istihdamının ve istihdam edilebilirliğinin 
desteklenmesi” olarak açıklandı. Programın hedef kitlesi olarak, 
işsizler, işverenler, çalışanlar ve öğrenciler gösterildi. Maden Je-
ologları Derneği Yönetim Kurulu; maden jeolojisi alanında çalı-
şan/okuyan en az %50’si kadın olan jeoloji mühendisi ve jeoloji 
mühendisliği öğrencilerine uluslararası düzeyde yetkinlik eğiti-
mi verilmesini amaçlayan bir teklifle programa müracaat etme 
kararı alarak 27 Ocak tarihinde müracaatını gerçekleştirdi. 

Kamu, üniversiteler ve özel sektörün de iş birliği içinde olacağı 
bu projenin detayları şu an paylaşılamıyor ancak projenin MJD 
tarafından kazanıldığı netleşirse Madencilik Türkiye Dergisi’nin 
sonraki sayılarında daha detaylı açıklamalar yer alacak. için biz-
ler çok heyecanlıyız ve umarım sonuçlarını hep beraber keyifle 
izleme şansımız olur. 

İkinci proje ise ENGIE. ENGIE Projesi bir EFG (European Fede-
ration of Geologists) projesi. 26 kurumun iş birliği ile uygu-
lanacak. Bu projede üç üniversite (Miskolc Üniversitesi, Luleå 

Teknoloji Üniversitesi ve Zagreb Üniversitesi), iki araştırma 
merkezi (İtalyan Ulusal Araştırma Konseyi ve La Palma Araş-
tırma Merkezi) ve EFG (Avrupa Jeologlar Federasyonu) katılım 
sağlayacak. Türkiye’de bu projeyi yönetecek dernek ise Maden 
Jeologları Derneği. 

Yer bilimlerindeki, özellikle maden arama ve çıkarma sektör-
lerindeki cinsiyet modeli kesinlikle dengesizdir. Son yıllarda 
özellikle madencilik sektöründe sıkıntılar yaşanmakta, maale-
sef artık öğrenciler jeoloji mühendisliği bölümünü tercih et-
memekte ve bölümler yavaş yavaş kapanmaktadır. Madencilik 
Sektörü’nün yeniden hayat bulması ve canlanması için “ENGIE 
- Kızları Yerbilimleri ve Mühendisliğe Teşvik Etmek” projesi, ka-
riyer kararlarının tam da bu yaş aralığında alınmasından dolayı 
ortaokul kız öğrencilerine odaklanılacak. 

Proje 21 ülkede tam zamanlı olarak 1 Ocak 2020’de başlamış 
olup, üç yıl sürecek. 13-18 yaş arası kızların, jeoloji mühendisli-
ği disiplinlerini incelemeye yönelik ilgisini çekmeyi amaçlayan 
ve cinsiyet dengesini artıracak çalışmalar yürütülecek. Bu yaş 
grubundaki kız çocuklarının ve genç kızların jeolojiye olan ilgi-
lerini anlamak ve farkındalık kazandırmak için ankete katılma-
larını sağlanacak. Toplam olarak 200 Öğrenci ve 20 Coğrafya 
Öğretmeni’nin bu anketi cevaplaması hedef alınıyor. 

Projenin uygulanması sırasında, farkındalık yaratma stratejisi ge-
liştirilecek ve bir dizi somut eylemin gerçekleştirilmesi için ulusla-
rarası bir paydaş işbirliği ağı kurulacak. Bu eylemler arasında aile 
bilimleri etkinlikleri, açık hava programları, okul bilimsel kulüple-
ri, maden ziyaretleri, mentorluk programları, uluslararası öğrenci 
konferansları, yayın ve ödüllendirme fırsatları yer alıyor. 
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1980’lerle birlikte Türkiye’de 
yeni liberal ekonomik kalkın-
ma anlayışı doğrultusunda 
pek çok sanayi alanında oldu-
ğu gibi maden-mermer sana-
yinde de yasal düzenlemeler 
gevşetilmiş, devletin müdaha-

le, düzenleme ve denetimleri esnekleştirilmiştir. Dünyanın en 
zengin doğal taş rezervlerinin bulunduğu Alp-Himalaya kuşa-
ğında yer alan Türkiye, renk ve mineral çeşitliliğine sahip doğal 
taşlar açısından çok büyük potansiyele sahip ülkelerden biridir. 
Akdeniz, Marmara ve Ege bölgeleri başta olmak üzere, coğrafi 
bölgelerde zengin doğal taş rezervi bulunmaktadır. Bu rezer-
vin büyük bir bölümü Burdur, Antalya, Isparta, Bursa, Afyon, 
Balıkesir, Muğla, Diyarbakır, Sivas, Denizli, Mersin, Konya, Bile-
cik, Kırşehir, Elazığ ve Eskişehir illerinde bulunmaktadır (Mer-
mer Sektör Analizi, 2018). 1990’lı yıllarla birlikte doğal taş ve 
özelinde de mermer sanayinde izlenen özelleştirme politikala-
rı nedeniyle bugün Türkiye’de 2.500’ün üzerinde olan mermer 
ocağının tamamı özel sektör tarafından işletilmektedir. 

Türkiye’de üretilen doğal taşların büyük bir bölümü ham blok 
halinde yurtdışına, en çok Çin’e ihraç edilmektedir. Doğal taş, 
2015 yılında yaklaşık 1,9 milyar dolarlık ihracatıyla önemli bir 
ekonomik getiri sağlayan bir sanayi dalı olmuştur4. Yeni sanayi 
dalları arasında öne çıkan mermer üretimi teknoloji ve emek 
yoğun bir sektör olarak, 1980’lerle daralan istihdam piyasala-
rının neoliberal dönüşüm alanında fırsat yaratan alanlardan 
biri haline gelmiştir. Özellikle küreselleşmeci piyasa odaklı 
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ekonomik politikalarla kırsal bölgelerde yaşayanlar için nere-
deyse tek ya da egemen geçim kaynağı olan ve giderek azalan 
tarımsal üretimdeki emek kopuşunun alternatif alanlarından 
biri olmuştur. Bir başka ifadeyle tarımdaki emek kopuşu ma-
dencilik ve inşaat gibi özellikle ucuz ve vasıfsız emek gerekti-
ren sektörlerde istihdam artışına olanak sağlamıştır11. Bu süreç 
1990’larla beraber gelişmeye başlayan Batı Akdeniz Bölgesin-
de de, özellikle Burdur ve Isparta’da mermer sanayinin rolünü 
ve istihdamını artırmıştır. Burdur ve Isparta’da artan yerel ser-
maye yatırımları ve küresel taleplerle gelişen mermer sanayin-
de; firma sayısı, ihracat ve istihdam yaratma kapasitesi artmış, 
mermer sanayi ekonomik kalkınmanın öncü sektörü haline 
gelmeye başlamıştır13. Mermer sanayi pek çok ilde gelişmeye 
ve istihdamı artırmaya başlamışsa da üretimin niteliği ve küre-
sel belirlenimler emeğin gücünü zayıflatmış, sürekli ve güvenli 
istihdamdan geçici istihdamda geçilmiştir. Atipik üretim biçimi 
güvencesizliğe, ücretlerdeki farklılaşmaya ve örgütsüzlüğe yol 
açarken, mermer emeğinin cinsiyetçi yapılanması erkekler le-
hine istihdam yaratmaya devam etmektedir. 

Atipikleşen Mermer Emeğinin Cinsiyeti
2000’li yıllarla beraber mermer sanayi küresel taleplerle post 
fordist üretimle gelişen, esnek çalışmaya dayalı atipik çalışma 
koşullarıyla piyasalaşarak, gelişen yeni sanayi dalları arasında 
öne çıkmıştır. 2010’lu yıllarda üretim ve emek koşullarıyla Tür-
kiye, mermer üretiminde ve ihracatında küresel bir güç haline 
gelmiştir. Atipik çalışma, tipik çalışmanın aksine zaman ve iş-
yeri açısından esnetilmiş çalışma şekillerini içerir. Kısmi süreli 
çalışma, geçici, yevmiyeli, kendi hesabına çalışma, evde çalış-
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ma ya da ücretsiz aile çalışması gibi tam süreli, güvenceli ve 
ücretli çalışma dışındaki çalışma şekillerini içermektedir. Atipik 
çalışma şekilleri genellikle, içinde düzensizliği, kuralsızlığı ve 
korumasızlığı barındıran eğreti istihdamın çeşitleri olarak or-
taya çıkarlar. Türkiye’de atipik çalışanlar büyük ölçüde iş ve 
sosyal güvenlik hukukunun kapsamı dışında bırakılmışlardır9. 
Bunun anlamı emeğin esnek kullanımın yol açtığı sosyal gü-
venliksizlik biçimlerinin yaygınlaşmasıdır. Esneklik ile çalışma 
günleri ve saatlerinin piyasadaki talep farklılıklarına ve değişi-
me göre ayarlanması, işletmelerin sürdürülebilirliği, verimlili-
ğin ve istihdamın artması, çalışanların iş ve yaşam dengesinin 
kurulması amaçlanmaktadır. Fakat esneklik uygulamalarının 
zaman içinde yaygınlık kazanıp atipik/esnek çalışma biçimle-
rinin yoğunlaşmasıyla birlikte, çalışanların çalışma koşulları-
na ilişkin kazanılmış haklarında bir takım kayıplar yaşanmaya 
başlanmıştır. “Standart-dışı çalışma”, “düzensiz çalışma” ve 
“güvencesiz çalışma” olarak da adlandırılan atipik çalışma, işçiyi 
koruyan mevzuat hükümlerinden yararlanma, ücret ve statü 
açılarından klasik istihdam biçimlerinden ayrılmaktadır12. Bir 
başka tanıma göre atipik çalışma, tam zamanlı, düzenli, belirsiz 
süreli, uzun bir süre boyunca tek işveren altındaki düzenli istih-
dam dışındaki çalışmaları ifade eder7.

Atipik çalışma tekstil, gıda, tarım sektörü gibi üretim alanların-
da genellikle kadınların yaygın olarak çalıştığı bir istihdam şekli 
olurken10,15 mermer sanayinde üretimin coğrafi koşulları ve 
cinsiyetçi işbölümü nedeniyle erkeklere istihdam yaratan bir 
çalışma alanı olmuştur. 

Türkiye’de 2.100 adet mermer ocağı, küçük ve orta ölçekli 
1.500 fabrika ve 7.500 atölyede yaklaşık 300.000 kişi mermer 
sanayinde istihdam olanağı bulmaktadır2. Mermer ocaklarında 
çalışanların büyük çoğunluğu toplumsal cinsiyet bakımından 
erkeklerden oluşurken, fabrikalarının yoğun gürültülü, tozlu ve 
uzun süre çalışmayı gerektiren alanlarında kadın emeği tercih 
edilmektedir. Ocakların yer aldığı alanlar dağ kıyıları ve yerle-
şim alanlarına uzak yerler olması, vardiyalı çalışma saatlerinin 
gece mesaisini de içermesi ve ailede evi geçindiren kişinin erkek 
olarak kabul edildiği cinsiyete dayalı iş bölümü gibi nedenlerle 
mermer ocakları erkeksi çalışma alanı olarak kabul görmektedir. 

Son yıllarda mermer üretiminde daha fazla öne çıkan Akdeniz 
bölgesinde Isparta ve Burdur illeri önemli yere sahiptir. Isparta 
ve Burdur’da ihracatın %40’ını maden sektörü oluşturmaktadır1. 
Mermer istihdamında Burdur 2982 mermer 
çalışanıyla 2014 yılında istihdamda Türkiye’de 
birinci sıraya yerleşmiştir. Aynı yıl Isparta, 1284 
çalışanla 8. Sırada yer almıştır6,13. 2017 Mart ayı 
itibariyle SGK Genel Müdürlüğünden elde edi-
len veriler incelendiğinde Burdur’da mermer 
sanayinin 3336 kişiyi sigortalı olarak en fazla 
istihdam ettiği görülmektedir. Bunu 2117 kişi 
ile Isparta izlemektedir. Mermer sektöründe 
kadın çalışan sayısı oldukça düşüktür. Mermer 
ocaklarında ve fabrikalarda kadın çalışanlar 

Şekil 1: Batı Akdeniz Bölgesinde Mermer Sektöründe Çalışanların SGK Temelli Verileri (Mart 2017)

genelde ofis işlerinde ve mühendislik hizmetlerinde çalışmakta-
dır. Madencilik faaliyetlerinin madenin olduğu yerde yapılması 
ve çoğu işletmenin şehre, hatta en yakın köye bile oldukça uzak-
ta olması ulaşım sıkıntısını doğurduğu gibi, mermer işinin erkek 
işi olarak tanımlanması da toplumsal cinsiyet açısından işi erkek 
işi olarak görülmesine yol açmaktadır13. 

Şekil 1 incelendiğinde Burdur’da mermer sanayinde 3346 ki-
şinin sigortalı olarak çalıştığı görülmektedir. Bunu 2117 kişi 
ile Isparta izlemektedir. Ancak her iki ilde de emeğin cinsiyeti 
erkektir. Kadın emeği %2-3 arasında değişmektedir. Uzer’in 
(2017)1 saha sürecinde ve illerin sanayi ve ticaret odalarıyla 
yapılan görüşmelerde ise, SGK verilerinden daha fazla sayıda 
kişinin sektörde çalıştığı belirtilmiştir. Nitekim illerin ticaret 
ve sanayi odalarının yetkililerinden elde edilen bilgiler kapsa-
mında, kesin bir sayı verilmemekle birlikte, Isparta’da mermer 
sektöründe faaliyet gösteren tesislerde yaklaşık olarak 3.000 
kişinin istihdam edilirken, Burdur’da ise sayının 6 bin civarında 
olduğu ifade edilmiştir. Mermer sanayinde çalışan verilerinde 
farklılıklar olduğu bir gerçektir. Ayrıca Burdur örneğinde, üre-
timin küresel talep ağırlıklı olması, mermer ocaklarında çalış-
manın mevsime göre çalışan sayılarının farklılaşması, ücretli 
işlerde iş-değiştirme sıklığının fazla olması ve geçici çalışan-
ların da sigorta kapsamı dışında kalması gibi etkenler sayısal 
farklılıkları yaratmaktadır. Bunun temel nedeni atipik istih-
damdan kaynaklanmasıdır. Mermer ocaklarındaki atipik emek, 
vardiyalı (iki-üç) ve günlük yevmiyeli çalışma sistemine dayan-
maktadır. Mermer sektöründe çalışanların toplumsal cinsiyet 
özellikleri ele alındığında erkeklerin sayısal çoğunlukta olduğu 
görülmektedir. Şekil 1’de görüldüğü gibi kadın çalışan sayısı 
oldukça düşüktür. Burdur’da 49 kadın ve Isparta’da da sadece 
58 kadın çalışan olduğu görülmektedir.

Burdur Mermer Fabrikasında Çalışan Kadın İşçiler, 14.04.2017 tarihinde Onur Uzer tarafından çekilmiştir.
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Kadın çalışanlar mermer fabrikalarında ya da genelde ofis 
işlerinde ve/veya mühendislik hizmetlerinde çalışmaktadır. 
Madencilik faaliyetlerinin madenin olduğu yerde yapılması 
ve çoğu işletmenin şehre, hatta en yakın köye bile oldukça 
uzakta olmasının yarattığı ulaşım sıkıntısı gibi etkenler mer-
mer işinin erkek işi olarak tanımlanmasına yol açmaktadır. 
Mermer işinin tehlikeli iş olması ve kabul edilmesi, işin top-
lumsal cinsiyetini de tanımlayan bir öğedir. Hem sermaye, 
hem de yöre halkı için ‘mermer işi erkek işi’dir. Ataerkil top-
lumda ve kırda toplumsal cinsiyet rolleri temelinde erkeklerin 
evi geçindirme ve bu nedenle de tehlikeli olan bu işkolunda 
risk almayı kabul etmeleri, işin cinsiyetini de belirlemiş gö-
rünmektedir. Benzer biçimde mermer işinin mekânın dağlar 
olması, kötü hava koşulları ve çalışma ortamının izole ve yer-
leşim yerlerinden uzak olması da bu bakış açısında etkilidir. 
Ayrıca mermer emeği üzerine yapılan çalışmalarda işe alım-
larda erkeklerin fiziksel olarak daha yapılı ve güçlü olması 
gibi cinsiyetçi beklentiler de mermer işinin cinsiyetinin erkek 
olarak görülmesine yol açmaktadır13.

Sonuç
Türkiye’de 1980 ve 1990’lı yıllar üretim ilişkilerinin ve emek 
sürecinin küresel taleplerle düzenlendiği ve bu kapsamda 
yeni sanayi dallarının geliştiği yıllar olmuştur. Bu alanlardan 
birisi de doğal taş ve mermer alanı olmuştur. 2000’li yıllarla 
birlikte mermer üretiminde Türkiye öne çıkan ülkeler arasına 
girmiş, neoliberal politikalarla çalışma yaşamını düzenleyen 
iş yasalarının önemli bir bölümü esnekleştirmiş, çalışanların 
yasal korumaları zayıflatılmış ve atipik-esnek çalışma biçim-
leri de yaygınlaştırılmıştır. Mermer sektöründe de, yaygın ça-
lışma türü atipik çalışmanın vardiya usulü ve yerel göçmen 
emeğine dayalı esnek çalışmanın ve sendikasızlığın hâkim 
olduğu bir çalışma alanı haline gelmiştir. Mermer üretimin 
coğrafi yapısı, mermerin olduğu yerde üretilme koşulu, ka-
dının evle özdeş görüldüğü, evi geçindirenin de erkek olarak 
görüldüğü cinsiyetçi iş bölümü sürecinde emeğin cinsiyeti 
erkek olmuştur. Emeğin çalışma koşulları ve zaman düzen-
lemeleri, pek çok ilde Burdur ve Isparta gibi, yerel göçmen 
emeğine, yevmiye usulüne, vardiya sistemine ve gece mesa-
isine dayanması gibi etkenler cinsiyetçi işbölümünü katılaş-
tırmaktadır. Burdur ve Isparta örneğinde olduğu gibi mermer 
üretiminde emeğin esnek çalışma koşulları örgütsüzlüğüne 
yol açarken, emeğin pazarlık gücünü ve belirleyiciliğini za-
yıflatmaktadır. Sermayenin ise, emeğin ücret ve koşullarını 
belirlemesine ve daha da esnekleştirmesine olanak tanımak-
tadır. Mermer istihdamında kadınların yeri ise oldukça sınırlı 
kalmakta, cinsiyete dayalı işbölümü kısmen fabrikalarda ve 

Bu çalışma Onur Uzer tarafından, kendisine ait ve Prof. Dr. 
Songül SALLAN GÜL danışmalığında yürütülen; “Mermer-
cilik Sektörünün Türkiye’de Kalkınmaya ve Çevreye Olan 
Etkilerinin Sosyolojik Analizi: Batı Akdeniz Örneği” Sosyo-
loji A.B.D. Yüksek Lisans Tezinin alan bulgularından der-
lenmiştir. 

hizmetler alanlarında kadınlara yer vermektedir. Mermer sa-
nayi çalışanlara orta vadede geçici bir refah sağlasa da uzun 
vadede mermerin coğrafi sürdürülemezliği, dağların tahribi 
ve piyasada taşa olan talebin azalması ya da bitmesi gibi et-
kenlerle istihdam yaratma kapasitesini olumsuz etkileyecek 
niteliktedir. 
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Küresel Madencilik Endüstrisinde 
Kadına Neden İhtiyaç Var?

Tüm sektörlerde farklı kesimleri bünyesinde barındıran ekip-
lerin yaratıcı, güven ve huzur olgusunu benimsemiş, daha 
inovatif ve verimli oldukları ispatlanmıştır. Bu çalışma ortamı 
sadece çalışanlar açısından avantajlı değildir aynı zamanda 
artan verimlilik ile şirketin de kâr marjının artmasına yardımcı 
olmaktadır. Özellikle inovasyonun teşvik edildiği günümüzde 
çalışan çeşitliliği anlayışını benimseyen ekiplerin ön plana çık-
ması sürpriz değildir. 

Farklı kesimlerin ortak paydada buluşması iş gücünde çeşit-
lilik olarak ifade edilmektedir. Bu oldukça geniş kapsamlı bir 
kavramdır ve insanları birbirinden farklı olmasını sağlayan tüm 
özellikleri kapsamaktadır. Bu özellikler içerisinde cinsiyet çeşit-
liliği ayrıca önemli bir kavramdır ve burada önemli olan farklı-
lıkları tolere eden değil herkesi kucaklayan ve farklılıklara de-
ğer veren bir anlayış içerisinde olmaktır.  Bu çerçevede herkese 
eşit imkanlar sunulması, herkesin aidiyet duygusu ile benim-
seyebileceği bir ortam olması hedeflenir ve bunun sonucunda 
farklı bakış açıları, tüm çalışanların sorunların çözümüne katkı 
koyması, saygılı ve anlayışlı bir çalışma ortamı elde edilir. Farklı 
bakış açısı ve anlayışların harmanlandığı bir çalışma ortamı da 
yapılan işe değer katacaktır.

Bazı sektörler bu anlayışı çoktan benimsemiş, örnek olmuş ve 
diğerlerini de aynı yolda yürümeye teşvik etmiştir. Ancak ma-
alesef madencilik sektörü henüz bu sektörler arasındaki yerini 
alamamıştır. Madencilikte özellikle cinsiyet çeşitliliği konusun-
da sıkıntılar yaşandığı görülmektedir. Bloomberg tarafından 
yapılan bir araştırma sektördeki adaletsizliği gözler önüne 

sermektedir. Araştırmada yer alan bilgilere göre madencilik 
sektöründeki kadın erkek çalışan oranı yaklaşık %15 olarak 
kaydedilmiş ve bu oran geçtiğimiz son 5 yılda sadece %1 ar-
tış göstermiştir. Özellikle idari kademede görev alan kadınlar 
açısından bakıldığında durum daha da dikkat çekici hale gel-
mektedir. Küresel bazda 20 şirketin sadece 1 tanesinin bir ka-
dın tarafından yönetildiği görülmektedir. Kadınların yönetim 
konusundaki başarıları sayısız örnekle ispatlanmış olmasına 
rağmen küresel bazda kadın yönetici oranının sadece %5’te 
kalması madencilik sektörü adına bir ayıptır. 

İstihdam oranındaki adaletsizliğin yanında madencilik sektö-
ründe kadın ve erkek çalışanların aldıkları ücretler konusunda 
da bir dengesizlik olduğu görülmektedir. 2018 verilerine göre 
madencilik sektörü, inşaat sektörünün ardından kadın ve er-
keklerin aynı görev tanımı için farklı maaş aldıkları ikinci sektör 
olmuştur. Madencilik geçmişi ile dikkat çeken Birleşmiş Krallık 
bazında bakıldığında bu rakam yaklaşık %24 olarak kayıtlara 
geçmiştir. Eski madencilik örnekleri incelendiği zaman bu du-
rum anlayışla karşılanabilecek bir eğilim olarak görülmesine 
rağmen teknolojinin akıl almaz hızlarla gelişmesi ve maden-
cilik faaliyetlerine yön vermeye başlaması ile tüm dünyanın 
madencilikte farklı bir çağa girdiği görülmektedir. İçinde bu-
lunduğumuz bu çağda şirketler, rekabet edebilmek için veri 
toplama, analiz etme, her şart ve koşulda “online” olma gibi 
unsurları benimsemek durumunda kalmıştır. Bu değişimler 
operasyonel esneklik, hızlı adaptasyon, ön görülebilir doğaç-
lama gibi sektör için yeni sayılabilecek nitelikleri ön plana çı-
karmaktadır. 

Saksonya’da 2019 yılının ilk kadın madencisi
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Yaşamakta olduğumuz bu değişim, küresel maden devlerinin 
öncülüğünde sektörün, sürücüsüz kamyonlar, otonom trenler, 
uzaktan idare edilen madenler gibi teknolojilerin yaygınlaş-
ması, daha teknoloji ve otomasyon odaklı olması, çalışanların 
tarihi standartlara uygun kas gücü baskın zor şartlara dayanıklı 
olmak gibi özellikler taşıması yerine güncel teknolojiye hâ-
kim, gelişmelere kolay adapte olabilmesinin önemini ortaya 
çıkarmıştır. Bunun yanında gerek üniversite mezunları gerek-
se sektörde beklediğini bulamayan çalışanlar, madenciliğin 
zorluklarını ve karşılaştıkları olumsuz şartları ortaya koyarak 
farklı sektörlerde çalışma eğilimi içerisine girmektedir. Maden-
cilikteki kadın istihdamı açısından dikkat çekici noktalardan bir 
tanesi bu noktada karşımıza çıkmaktadır. 2010 yılında yapılan 
bir araştırma sektördeki kadın istihdamının %10 seviyelerinde 
olmasına rağmen üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun 
olan kadınların oranının %54 seviyesinde olduğunu göstermiş-
tir. Madenciliğin değişen yüzü ve önümüzdeki yıllarda iş gücü 
konusunda zorluk yaşanmasının öngörüldüğü günümüzde bu 
rakamlar, kullanılmayan oldukça büyük bir iş gücü kaynağı ol-
duğunu göstermektedir. 

Durum önceden fark edilerek, zaman içerisinde pozitif ay-
rımcılıkla kadının madencilikteki rolü arttırılmaya çalışılsa da 
gelişim beklenenden çok daha yavaş olmaktadır. Bu durum 
neredeyse yarısı kadın olan iş gücünün önemli bir bölümü-
nün kullanılmadığını bu nedenle belki de daha verimli çalışa-
bilecek ekiplerin oluşturulamadığının bir göstergesidir. Erkek 
egemen olmaya alışkın madencilikte, farklı bakış açısına sa-
hip kadınların görev alması ile olaylara yaklaşım, ekip içi iliş-
kiler ve elde edilecek sonuçlarda değişim gösterecektir. Aynı 
noktada edinilen farklı tecrübeler ve farklı bakış açıları karar 
alma ve sorunları çözüme kavuşturma noktalarında büyük 
avantaj sağlayacaktır.

Cinsiyet eşitliğinin sağlayacağı 
adil çalışma ortamı, yaratıcı ekip 
düzeni, farklı görüşlerin ortak 
paydada buluşması ile ortaya 
çıkacak yaratıcı çalışma ortamı 
gibi avantajlar bir kenara bıra-
kılsa bile şirketlerin önümüzdeki 
yıllarda gerekli iş gücünü ikame 
etmek adına bu felsefeyi be-
nimsemeye mecbur kalacakları 
görülmektedir. Birçok ülkede 
özellikle madencilik sektörün-
de çalışanların yaş ortalaması-
nın yüksekliği dikkat çekmekte 
yüksek yaş ortalaması, istihdam 
politikalarının sürdürülebilirliği-
nin tartışmaya açılmasına neden 
olmaktadır. Kadınlara hak ettik-
leri imkanların sunulması ile hem 
yetenek havuzu genişleyecek, 
iş güvenliğine hassasiyet arta-

cak belki de kadınların düşünceli yapısı ile madenciliğe olan 
toplumsal önyargının kırılması sağlanacaktır. Aynı zamanda 
kadın çalışanların daha titiz ve dikkatli çalışma özelliklerine 
sahip oldukları araştırmalarla ortaya konmuştur. Örneğin ka-
dın çalışanların görev aldığı madenlerde kazaların oranında 
da düşüş yaşandığı ispatlanmıştır. 

Geçtiğimiz 10 yıl boyunca gerek sözlü ve yazılı gerekse uygu-
lama bazlı davranışlarla şirketlerin konu ile ilgili hassasiyetini 
göstermesi kadınların madencilikteki rollerinin artmasını sağ-
lamış ancak maalesef bu artış sınırlı kalmıştır. Ancak sektörde 
hizmet veren ve göz önünde olan kadınlar büyük ölçüde genç 
veya belirli bir yaşın altında sektöre hizmet vermiş isimler ola-
rak dikkat çekmektedir. Bu durum kadınların madencilik kari-
yerlerinde belirli noktalarda engellerle karşılaştıklarını düşün-
dürmektedir.

Gerek zamanın şartlarına uyum sağlamak gerekse sunduğu ça-
lışma şartlarını iyileştirmek için çehresini değiştirme başarısını 
gösteren madencilik erkek egemen algısını yıkmak ve kadınla-
rı ortak paydaya dahil etmek konusunda açıkça geç kalmıştır. 
Geçtiğimiz 10 yıl boyunca yapılan çalışmaların sonucu; sadece 
%1’lik bir kadın iş gücü artışı sağlanması çabalarının yetersiz 
olduğunu, farklı ve radikal kararlar uygulanması gerektiğini 
gözler önüne sermiştir. 

Tüm bu gelişmeler ışığında geçmiş uygulamadan ders alın-
ması gerekmektedir. Tarih boyunca madencilik ve iş sağlığı 
ve güvenliği birlikte anılan kavramlar değildi. Geçmiş ma-
dencilik örneklerinde sıklıkla madenlerde yaşanan kazalar, 
talihsiz can kayıpları, yaralanmalar ön plandayken günümüz-
de birçok şirket işletmelerinde ne kadar zamandır kayıpsız 
iş kazası yaşanmadığını gururla paylaşıyorlar. Madenciliğin 
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teknoloji ile buluşması da aynı bağlamda değerlendirilebilir. 
Teknolojik gelişmeleri çok daha geriden ve kısıtlı ölçeklerle 
benimseyen madencilik endüstrisi günümüzde bilim kurgu 
filmlerini aratmayacak nitelikte teknolojilere ev sahipliği yap-
makta aynı zamanda gelişen teknolojiye direk etki etmekte-
dir. Zaman içerisinde pasif bir tedarikçiden bir başrol oyun-
cusuna evirilmiştir.

Madencilikteki farklı uygulamalar incelendiğinde kadının ma-
dencilikteki yeri konusunda yapılan tartışmalarda karşımıza 
tekrar madencilik kültürü başlıca unsur olarak çıkmaktadır. Bu 
noktada gözden kaçan aslında madencilik kültüründe kadına 
az değer verilmesi olsa da asıl olan geçmişten gelen öğretiler-
de kadının yerinin hiç olmamasıdır. Dünyanın birçok yerinde 
kadının madende varlığının uğursuzluk getireceği gibi batıl 
inançlar olduğu bilinmektedir. Bunun yanında Kanada gibi 
önemli bir maden ülkesi olan ve günümüzde madencilik kül-
türü ile övgüyle bahseden bir ülkede bile 1970-80 yıllarında 
kadınların madencilikte çalışmasının yasak olması durumu ko-
nuyu daha iyi özetlemektedir. 

Bu kültürün, tüm dünyadaki madencilik sektörü tarafından 
benimsenmesi gerekmektedir. Ancak böyle köklü bir değişim 
kendi haline bırakılamayacak kadar önemlidir. Bu nedenle ge-
rek şirketlerin ve devletlerin gerek ise sivil toplum kuruluşları-
nın kendi paylarına düşen görevleri yerine getirmesi sadece 
kadınlara değil tüm sektöre katkı sağlayacaktır. Bu görevle-
rin en başında birçok farklı konuda önemine dikkat çekildiği 
gibi şeffaflık gelmektedir. Şirketler çalışanlarının cinsiyet, yaş 
grubu, azınlık grubu üyeliği, ücret ve diğer çeşitlilik göster-
gelerine göre dağılımı hakkında raporlar hazırlamalı ve hal-
ka sunmalıdır. Bu noktada şirketler yükümlü tutulmalı, kadın 
işgücü sayısını detaylıca rapor etmelerinin yanında kurum içi 
çeşitliliği sağlamak için somut adımlar atmaları sağlanmalıdır. 
Bunun en sağlıklı yolu ölçülebilir hedefler belirlenerek payla-
şılmasıdır.

Kadınları madencilik sektö-
rüne girmeye teşvik eden 
politikalar ve uygulamalar 
başlatılmalıdır. Örneğin, yer 
bilimleri ile ilgili kadınlar için 
eğitim bursları sağlanmalı-
dır.  Maden sahalarının bu-
lunduğu bölgelerde yaşayan 
kadınları maden sahalarına 
yakın topluluklardan istihdam 
etmek için özel programlar ve 
eğitimler verilmelidir.

Cinsiyetler arasındaki ücret 
farkını ele alan çok yönlü 
stratejiler geliştirmek ve uy-
gulamak, öncelikler arasında 
olmalıdır. Kadınların daha az 
ücretli pozisyonlarda küme-

lenmesini önlemek için kariyerleri boyunca kadınların gelişi-
mini sağlamak adına gerekli eğitim ve öğretim (hem mesleki 
hem de sosyal) imkânı sunulmalı ve kadınları üst düzey yöneti-
ci pozisyonlarına çekmek için rehberlik hizmeti sağlanmalıdır.

Şirketlerin kadınlara ait işletmelere destek vererek veya cinsi-
yet çeşitliliğine önem veren politikaları olan tedarikçilere ön-
celik verecek programlara sahip olmaları da teşvik açısından 
önemli olacaktır.

Devlet açısından bakıldığında politika ve uygulama arasındaki 
boşluğun doldurulması da toplum açısından önemli bir me-
saj olacaktır. Yasalar, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması 
için gerekli ve çok önemli bir adımdır ancak tek başına yeterli 
değildir. Hükümetler ayrıca, madencilik sektöründeki cinsiyet 
eşitliğini teşvik eden politikalar geliştirmelidir. Kadın işçileri 
korumak için tasarlanan politikaların uygulanmaması veya göz 
ardı edilmesi ile kadınları dezavantajlı hale getirebilecekleri 
unutulmamalıdır.

Doğrudan devlet desteği yoluyla sivil toplum örgütleri, ma-
dencilik şirketleri, madencilik ile ilgili dernekler, devlet kurum-
ları, akademik kadrolar ve sektör ile ilgili kurumlar arası koordi-
nasyon ile bu kültüre hizmet amaçlı bir iletişim ağı oluşturma 
fırsatları sunulmalıdır. 
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Orta Asya’nın İncisi: Kazakistan

Kökenleri 1400’lü yıllara dayanan Kazakistan’ın günümüzde 
yer aldığı bölge tarih boyunca birçok kabile ve kavmin geçiş 
bölgesi olmuştur. Bölgenin Kazaklarla anılmaya başlanması 
ise oldukça geç sayılabilecek bir döneme denk gelmektedir. 
Türklerin 11. yüzyıldan itibaren batıya doğru yayılmasından 
sonra Orta Asya’da kalanlar yaklaşık bir buçuk asır süren Mo-
ğol hâkimiyeti altında kalmış, ardından Timur Devleti etrafında 
birleşmişlerdir. Ancak Timur’un ölümü üzerine meydana gelen 
siyasî istikrarsızlık sebebiyle dağılmışlardır. Orta Asya’da kalan 
Türklerin bir kısmı Timur’un oğullarının yanında toplanırken 
bir kısmı da Fergana Vadisi ile kuzeyinde bağımsız bir hayat 
sürmeye başlamıştır. Bu ikinci Türk grubu tarafından yeni bir 
Türk devleti kurumuşsa da Moğolların bu yeni devlete karşı 
başlattıkları saldırılar önlenemeyince halkın bir kısmı ayrılıp 
kuzeye doğru çekilmiştir. Kazak adıyla anılmaya başlayan bu 
grup, Kazakistan ismi verilen İdil-Altaylar arasındaki bölgede 
bağımsız olarak uzun zaman varlığını devam ettirmiş, daha 
önce burada yaşamış Türk, Sibir ve Moğol asıllı kavimler ile 
zaman içinde karışmış ve böylece bugünkü Kazak halkı ortaya 
çıkmıştır.

Yüzyıllar boyunca Moğol, Rus ve Çin gibi ülkelerin baskılarına 
maruz kalan kazaklar siyasi bakımdan istikrarı sağlayamamış-
tır. 18. Yüzyıla gelindiğinde ise Çarlık Rusyası’nın tüm bölgeyi 
hakimiyeti altına almasını takiben Rus Çarı I. Nikola, 1854 yılın-
da bütün Kazak topraklarının hâkimiyet altına alındığını ve ar-
tık Kazakların Rus kanunlarına tâbi olduğunu ilân etmiştir. Rus-
ya’nın baskıcı uygulamaları ve Kazak topraklarına yönelen Rus 
iskânı, Kazaklarda millî şuurun yeniden uyanmasını sağlamış 
ve 1916’da başlayan ayaklanma kısa sürede bütün ülkeye ya-
yılmıştır. 1917’de çıkan Bolşevik İhtilâli ve bunun getirdiği yeni 
prensipler ayaklanmayı yeni bir safhaya sokmuştur. 1917 baş-
larında Ak-Tübe, Ural ve Orenburg’da toplanan Umumi Kazak 
Kurultayı memleketin modern bir ülke olarak teşkilatlanması 
yönünde karar almıştır. Bu kararlar doğrultusunda Alaş Partisi 

kurulmuş, oluşturulan hükümetin adı Alaş Orda olarak belir-
lenmiştir. Rusya’da iç savaş devam ederken 1917 yılının ara-
lık ayında Kazakistan özerkliğini ilân etmiştir. Rus iç savaşının 
sonlanmasından sonra 1919’da Kızılordu birlikleri Kazakistan’ı 
işgal ederek özerk Kazakistan’ın yerine 20 Ağustos 1920’de bu-
günkü Kazakistan bölgesinde kurulan cumhuriyete “Kırgızis-
tan Özerk SSC” adını vermiş 1925’te ise yanlış adlandırıldığı ge-
rekçesi ülkenin ismi Rus yönetimi tarafından “Kazakistan Özerk 
SSC” olarak değiştirilmiştir. İlk dönemlerinde Orenburg şehri 
Kazakistan’a dahil olarak kabul edilirken daha sonra Rusya’ya 
bağlanmıştır. 1936’da “Özerk” ibaresi kaldırılarak “Kazakistan 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti” kuruldu. Dil, din ve kültür bakı-
mından Rus baskısı altında yaşamlarını sürdüren Kazakistan, 2. 
Dünya Savaşı’ndan sonra Sovyetler Birliği’nin dağılması ile 16 
Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilân ederek günümüzdeki 
siyasi yapısına kavuştu.

Günümüzde parlamenter bir cumhuriyet olan Kazakistan, 
16 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği’nden bağımsızlığını 
kazanmasından ardından ilk Cumhurbaşkanı olarak Nur sul-
tan Nazarbayev’i seçmiştir. Günümüzde ise ülkenin cumhur-
başkanlığı görevini Kassym-Jomart Tokayev sürdürmektedir. 
Yönetsel alanlarda Cumhurbaşkanı tarafından yapılan dü-
zenlemeler, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve Bakanlık ye-
nilemeleri ile gerçekleştirilmektedir. 

Kazakistan Parlamentosu, Senato ve Meclis olmak üzere iki 
kanattan oluşmaktadır. Parlamentonun iki kanadının da görev 
süresi 4 yıl iken, son anayasa değişikliğiyle Meclis’in görev süre-
si 5 yıla, Senato’nun süresi ise 6 yıla çıkarılmıştır. Yasama organı 
parlamento ve senatodur. 47 üyeli senatonun 32 üyesi 6 yıllığı-
na seçilmektedir. Geri kalan 15 üye ise Cumhurbaşkanı tarafın-
dan atanmaktadır. Parlamento ise 107 üyeden oluşmakta, 98’i 
seçilmektedir. Geri kalan 9 koltuk ise ülkedeki etnik azınlıkları 
temsil eden Kazakistan Halkları Asamblesi’ne ayrılmıştır. 
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1997 yılında ülkenin başkenti Almatı’dan Astana’ya taşımıştır. 
Ülkenin başkenti Astana’nın ismi geçtiğimiz yıllarda ülkenin 
ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’i onore etmek için 
Nur-Sultan olarak değiştirilmiştir. Ülke, içinde eski başkent Al-
matı’nın da yer aldığı bazı seçilmiş şehirlerin bulunduğu ayrı 
yönetim yapılarına sahip 14 idarî bölgeye bölünmüştür. Yerel 
hükümet bütçesi yerel meclis tarafından onaylanmaktadır. Böl-
gesel temsilcilerin görev süresi beş yıldır. Valilik olarak adlandı-
rılan bölgesel yönetimin idarecisi valilerdir ve Cumhurbaşkanı 
tarafından atanmaktadır. Bölgesel hükümetlere sınırlı özerklik 
tanınmıştır. Ancak eski başkent Almatı’nın istisnaî olarak daha 
kapsamlı otoritesi bulunmaktadır.

2018 yılı itibari ile Kazakistan’ın nüfusu 18,3 milyondur. Müs-
lüman ağırlıklı olan bu nüfusun çoğunluğunu %60 ile Kazaklar 
oluştururken geçmişteki karışık demagojik yapısı nedeni ile 
nüfus içerisinde Rus, Özbek, Ukraynalı, Alman ve Uygurlar da 
bulunmaktadır. Yüzölçümü açısından dünyanın dokuzuncu, 
eski Sovyetler Birliği’nin ise ikinci en büyük ülkesidir. Nüfusun 
çoğunluğu, ülkenin kuzey ve güney doğusunda yaşamaktadır. 
Ülkenin orta ve batı kısımlarında nüfus seyrektir. Ülkede nüfus 
yoğunluğunun önemli derecede düşük olmasının başlıca ne-
deni ülkeden dışarıya olan göçlerdir. 

Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan ettiği tarih çok eskiye dayanma-
maktadır. Bu nedenle kurulduğu dönemlerde ülkenin ekonomisi 

büyük ölçüde bağımsızlığını ilan ederek ayrıldığı Rusya’ya bağlı 
kalmıştır. Bu süreçte ekonomik olarak durağan bir süreç geçiren 
Kazakistan ancak 2000’li yıllarda belirgin bir iyileşme gösterebil-
miştir. Bu gelişmedeki en önemli rolü, yatırımlarla ivme kazanan 
petrol sektörü oynamıştır. Sovyetler Birliği’nden ayrılan ülkeler 
arasında Rusya’dan sonra en büyük petrol üreticisi ülke olan 
Kazakistan’da petrol günümüzde ülkedeki toplam sınaî üreti-
min yarısından fazlasını oluşturmaktadır. Ülkedeki diğer önemli 
sektörler madencilik, inşaat ve tarım sektörleridir. İnşaat sektörü 
petrol sektörüne paralel hareket göstermektedir. Tarım sektörü 
en fazla istihdam sağlayan sektör olmasına rağmen ülkenin Gay-
ri Safi Milli Hasılası’ndaki payı yalnızca %5,4’tür. Ülkenin 2000’li 
yıllarda gerçekleştirdiği ekonomik atılım ile istihdam oranları 
artış göstermiş ve halkın yaşam standardı yükselmiştir. Ülkedeki 
gelir artışı tabana tam olarak yayılamamış olsa da ülkede fakirlik 
genel olarak düşüş eğilimindedir. Ülkedeki işsizlik 2019 yılında 
ortalama 441.200 kişi ile 4,8 oranında gerçekleşmiştir. 

Kazakistan, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bir araya 
gelen Bağımsız Devletler Birliği ülkeleri arasında Rusya’dan 
sonra en yüksek kişi başı GSYİH ve aylık ücretlere sahip ülke 
olarak dikkat çekmektedir. 11.289 dolar kişi başına düşen ge-
lire sahip olan Rusya’dan sonra gelen Kazakistan’da kişi başı-
na düşen milli geliri 2018 yılında 9.401 olarak gerçekleşmiştir. 
2024 yılında bu değerin %38 artışla 13.314 dolara ulaşması 
öngörülmektedir.
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Ekonomik açıdan bakıldığında Kazakistan’ın lokomotifi petrol-
dür ve ülkenin batısındaki Hazar Denizi’ne yakın bölgelerde 
üretilmektedir. Ağır sanayi sektörü ise ülkenin kuzeyinde ko-
numlanmıştır. Ülkenin güneyinde de bir miktar petrol bulun-
makla birlikte bu bölgede daha çok tarımsal üretim ve özellikle 
pamuk üretimi gerçekleştirilmektedir. 

Ülkenin ekonomi politikaları, Sovyetler Birliği döneminde ne-
redeyse tüm varlıkların devlet mülkiyetinde olduğu merkezî 
planlamadan, özel sektörün ağırlık kazandığı serbest piyasa 
temelli ekonomiye geçiş üzerinde yoğunlaşmıştır. Son yıllarda 
uygulanan “Yenilikçi Sınai Kalkınma Programı”, sektörel çeşit-
liliği artırmayı, hizmet ve teknoloji sektörlerini güçlendirmeyi 
amaçlamaktadır.

Kuruluşundan sonra yaşadığı ekonomik yapısındaki değişikler-
le pozitif bir ivme yakalayan Kazakistan 2018 yılında 172.941 
milyar dolar GSYH’ye sahip iken 2024 yılında milli gelirin 
258.459 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. İstikrarlı 
büyümesini sürdürmesi beklenen ülke 2018 yılında 32,5 milyar 
dolarlık ithalat yaparken 2024 yılında ise ithalatın 41.886 milyar 
dolara yükselmesi beklenmektedir. Ülkenin ihracatının ise 2018 
yılında 61 milyar dolar olarak gerçekleşirken bu rakamın 2024 
yılında 71.185 milyar dolara yükseleceği öngörülmektedir.

Doğal kaynaklar bakımından incelendiğinde sahip olduğu 
zengin kaynaklar ile dikkat çeken Kazakistan’da petrol ülke 
ekonomisinde başı çekerken zengin yer altı kaynakları ile ma-
dencilik ve Eski Sovyetler’den kalan bilgisi ile ürettiği yer altı 
kaynaklarını işleme kapasitesi ön plana çıkmaktadır. 

Sahip olduğu yer altı kaynakları bakımından ülke; uranyum, 
krom, kurşun ve çinko yataklarının zenginliği ile dünya ikin-
cisi, mangan itibariyle dünya üçüncüsü, bakır itibariyle dünya 
beşincisi, kömür, demir ve altın ile dünya sıralamasında ilk on 
ülke arasında, alüminyum rezervleri bakımından ile ilk on yedi 
ülke arasında, doğal gaz rezervleri ile ilk 12 ülke arasında, pet-
rol rezervleri ile ilk on üç ülke arasında yer almaktadır. Ülkenin 
sahip olduğu doğal kaynakların ekonomik boyutu incenelecek 
olursa Kazakistan’ın keşfedilmiş maddi doğal zenginliği iki tril-
yon dolardan fazladır. Üretimi mümkün olan doğal zenginliği 
ise 1,1 trilyon dolar olarak belirtilmektedir. Mineral ve doğal 
kaynaklar kompleksinin istihraç edilmekte olan kısmı endüstri-
yel üretiminin %57,6’sını oluşturmaktadır. Bu kaynakların ihraç 
edilme oranlarına bakıldığında; petrol ve doğal gaz %20,2, fer-
ro metaller %8,6, demir dışı metaller %11,6’dır, Metalik bizmut, 
süngersi titanyum, kil ve rafine bakır, mangan ve konsantreleri 
üretiminin %90’ı, petrol, metalik çinko ve kurşun üretiminin 
%80’i, doğal gaz, kömür, demir cevheri ve krom üretiminin 
%50’den fazlası ihraç edilmektedir.

Kömür rezervi bakımından da önemli bir yere sahip olan Kaza-
kistan dünyadaki ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Ülkenin 
elektrik enerjisinin %78’I kömürden karşılanmaktadır. Kazakis-
tan’ın ülke rezervinin %87,7’sine sahip olan büyük kömür üreti-

cileri Pavlodar eyaletinde Bogatır Akses Kömür (ülke rezervinin 
%42,8’ine sahip), Vostoçnıy Kesiği’nde Avrasya Enerji Şirketi 
(ülke rezervinin %20,7), Maykuben-Vest şirketleri ve Karagandı 
eyaletinde Mitall Steel Temirtau’un kömür departmanı (%12,3) 
ve KazakhMys şirketinin Borlı Kömür Departmanı’dır (%8,7). 

Kazakistan’da petrol ve doğalgaz sektöründen sonra ülkede-
ki ikinci en önemli sanayi kolu metalürjidir. Barit, bor, gümüş, 
volfram, demir, manganez, krom, nikel, kobalt, bakır, kurşun, 
çinko, boksit, uranyum, vanadyum, titanyum, asbest, alümin-
yum, bizmut ve bazı nadir topraklar ülkenin önemli madenleri 
arasında yer almaktadır. Ülkenin başlıca ihraç ürünleri bakır, 
uranyum, çelik, kurşun ve çinkodur. Kazakistan belirlenen ba-
kır rezervleri bakımından dünyada üçüncü sıradadır. Kazakis-
tan’ın Doğu Kazakistan, Kuzey Kazakistan, Mangıstau ve Pavla-
dor eyaletlerinde önemli bakır yatakları mevcuttur. Ülke ayrıca 
Kanada ve Avustralya’dan sonra en büyük üçüncü uranyum 
üreticisidir. Güney Kazakistan, Kuzey Kazakistan ve Mangıstau 
eyaletlerinde önemli uranyum yatakları barındıran Kazakistan 
dünya uranyum rezervlerinin yaklaşık %20’sine sahiptir. Kaza-
kistan’ın Güney Bölgesinde, Pavlador eyaletinde, gelişen kur-
şun ve çinko sanayi Kazakistan ekonomisine önemli bir katkı 
sağlamaktadır. Karagandı’da üretilen çelik, Kazak ekonomisi 
için önemli bir gelir kaynağıdır. Kazakistan da demirin önemli 
bir kısmı Lisakov, Kostanay ve Temirtav’dan çıkartılmaktadır. 
Kazakistan’da Akmola Eyaleti’nde dünyanın en büyük altın ya-
taklarından biri olan Vasilkovskoye Altın Madeni bulunmakta-
dır. Ayrıca Doğu Kazakistan ve Pavlador eyaletlerinde de altın 
çıkarılmaktadır. Krom Kazakistan’ın önemli madenlerinden bi-
ridir. Aktöbe eyaletinde tespit edilen krom rezerv miktarı 400 
milyon tondur. Kazakistan ekonomisine Karagandı eyaletinde 
yer alan manganez, Kostanay eyaletinde yer alan boksit, kobalt 
ve nikel, Kızılorda eyaletinde yer alan vanadyum, Kuzey Kaza-
kistan eyaletinde yer alan elmas, kalay, Mangıstau eyaletinde 
yer alan barit madenleri de önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanlığı İstatistik Ko-
mitesi’nin yayınladığı Jeoloji ve Toprak Altı Kullanımı Komite-
si verilerine göre, toprak altı kullanımına yapılan yatırımların 
hacmi (hidrokarbon yatırımları hariç olmak üzere) 2017 yılı 
itibari ile 1260,1 milyar tenge oldu. Bu yatırım miktarı içerisin-
de bakır 317,3 milyar tenge (toplam yatırımın %25.2'si) ile başı 
çekerken polimetaller (kurşun ve çinko) - 260,9 milyar tenge 
(tüm yatırımların% 20,7'si), altın - 254,7 milyar tenge (%20,2), 
demir ve manganez - 174,5 milyar tenge (%13,8), kromit - 78,9 
milyar tenge (%6,3) ve alüminyum (boksit) - 34,0 milyar tenge 
(%2,7) olarak gerçekleşti.

Ülkede madencilik ile ilgili kurumların başında Enerji ve Ma-
den Kaynakları Bakanlığı bulunmaktadır. Bakanlık bünyesinde 
Jeoloji Komitesi, Yeraltı Kaynakları ve Bağlı Bölgesel Deniz Altı 
Kaynakları Kullanımı Komitesi gibi alt idareler bulunmaktadır. 
Enerji Bakanlığı’nın yanında, Çevre Koruma Bakanlığı, Endüstri 
ve Ticaret Bakanlığı ve Acil Durumlar Bakanlığı madencilik fa-
aliyetleri üzerinde denetleme ve onay süreçlerinde söz sahi-
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bidir. Bunun yanında idari bölgelere ayrılan ülkede eyaletlerde 
bulunan idari birimler de madencilik faaliyetlerinin düzenlen-
mesi ve faaliyeti konusunda söz sahibidir. 

İlgili bakanlıkların ve kurumların tabi olduğu ve madencilik 
faaliyetlerinin işleyişini düzenleyen ve “Yer altı Kanunu” diye 
olarak adlandırılan kanun “2828 Sayılı Yeraltı Kaynakları ve Ye-
raltı Kaynaklarının Kullanımı” ile ilgili 1996 da çıkarılan Başkan-
lık kararnamesi olarak kabul görmektedir. Konu ile ilgili diğer 
kanun ve yönetmelikler ise şu şekildedir: Medeni Kanun-Vergi 
Kanunu-Arazi Kanunu-Çevre Kanunu, Rekabet Kanunu-Milli 
Güvenlik Kanunu-Yatırımlar Kanunu. Konu ile ilgili birçok teb-
liğ, kararname ve talimat bulunmaktadır.

2828 sayılı “Yeraltı Kaynakları ve Yeraltı Kaynaklarının Kullanı-
mı” hakkındaki Başkanlık Kararnamesi yatırımlarla ilgili çıkarı-
lan diğer birçok kararname ile beraber Kazakistan’ın doğal kay-
naklarının değerlendirilmesinde sakin bir ortam sağlamıştır.

“Yeraltı Kaynakları Kararnamesi” tabii kaynaklar sektöründe 
hakların düzenlenmesinde ruhsatlandırma ve anlaşmalar yap-
ma konusunda uygun bir sistem getirmektedir. Bu kararname 
aynı zamanda yatırımcıya bir yol haritası hizmeti de sunmakta-
dır. Bu Kararname bütün yer altı kaynaklarının devletin mülki-
yetinde olduğunu kabul eder. Bu kapsamda hükümetle başka 
türlü bir anlaşma yapılmadığı takdirde, üretilmiş her türlü yer 
altı kaynağı üretenin mülkiyetine geçer. Doğal kaynakları üret-
me hakkı ise ruhsat bazında ve anlaşmalarla elde edilir.

Yer altı kaynakları kararnamesi ile yer altı kaynakları iki farklı 
kategoriye ayrılmıştır:

Yerel Önemdeki Kaynaklar: Bu kategorideki yer altı kaynakları 
kum, çakıl, kil ve benzeri maddeler gibi yerel ekonomik gerek-
sinimleri karşılamak üzere belirlenmiş maddelerdir. Bu kaynak-
lar için yatırımcı sadece yerel yönetimlerle muhatap olur. 

Ulusal Önemdeki Kaynaklar: Daha çok yabancı yatırımcıların 
odağında olan bu kaynaklar hükümet tarafından belirlenmiş 
ulusal önemi olan yer altı kaynaklarıdır. Bir yatırımcı bu kaynak-
lar ile ilgili çalışma yapmak için hem yerel yönetimlerle hem 
de hükümetle müzakerelerde bulunmak ve anlaşma yapmak 
zorundadır.

Hükümet yerli ve yabancı tüzel ve gerçek kişilere ulusal önemi 
bulunan yer altı kaynaklarını çıkarma hakkını verir. Bir yatırımcı 
müzakerelere devam etmek ve belli bir coğrafi bölge ile ilgi-
lenmek ve teklif vermek niyetinde ise bir arama yahut işletme 
ruhsatı için müracaat etmek zorundadır.

Bu süreçte teklif verilecek saha veya maden yatakları hükümet 
tarafından belirlenmektedir. Milli Güvenlik soruşturmaları, se-
çilebilmek ve ortaklık için önemle göz önünde bulundurulur. 
Ancak sunulan teklifin kazanabilmesi için çalışma programı, fi-
nansal yapı, yerli malzeme ve hizmetlerin kullanılması gibi bir-

çok başka kriter de mevcuttur. Başvuru sürecinde uyuşmazlık 
yaşanması halinde mahkeme yolu açıktır.

Arama Ruhsatı: Bu kapsamında yapılacak başvurunun yatı-
rımcının deneyimini, mali kaynaklarını belirtmesi, tasarlanan 
çalışma programını, finans kaynaklarını içeren bir bütçeyi, ya-
pılacak işlerin zaman çizelgesini ve bir çevre koruma planını 
içermesi gerekir.

Hükümet Arama Ruhsatı’nı 6 yıllık bir müddet için verir. Her 
biri 2’şer yıllık olmak üzere iki defa uzatılabilir. Keşfedilen ya-
tak değerlendirme için ilave çalışmalar gerektiriyorsa hükümet 
bu çalışmalar için arama dönemini uzatabilir. Eğer ekonomik 
bir yatak bulunmuşsa yatırımcının İşletme Ruhsatı almak için 
öncelik hakkı vardır. İşletme Ruhsatı, Arama Ruhsatı ile birleş-
tirilebilir.

İşletme Ruhsatı: Yer Altı Kaynakları Kararnamesinde “Teklif Ver-
me Yöntemi” ana prensip mekanizmasıdır. Arama ve İşletme 
Ruhsatları bu yöntemle elde edilir. Bunun yanında direkt mü-
zakerelerle de bir ruhsat almak mümkündür. Bu usul bugüne 
kadar pratikte daha çok geçerli olmuştur. İster “Teklif” ister “Di-
rekt Müzakerelerle” hangisi olursa olsun bir şirket “Jeolojik Bil-
giler Paketini” “Jeoloji ve Yeraltı Kaynaklarını Koruma Bakanlı-
ğı’ndan” ücreti karşılığında almak zorundadır. Şirket faaliyetleri 
sonucu anlaşmalı sahada elde ettiği başka bilgileri de “Jeoloji 
Bakanlığı’na” vermek zorundadır.

İşletme Ruhsatı için müracaat için gerekli bilgiler arasında, eğer 
şirket sahada arama çalışmalarını kendi gerçekleştirmişse elde 
edilen sonuçlar; maden sahası hazırlıkları için oluşturulan pla-
nı, faaliyet bütçesi, yapılacak işlerin bir termin planı, başvuru 
kapsamındaki sahada yapılacak sosyal ve endüstriyel alt yapı 
yatırımlarına ait bilgilerin bulunması gerekmektedir.

Arama Ruhsatı anlaşması olan tarafın işletmeye geçmek için fi-
zibilite etüdü ve maden hazırlık planlarının hükümetçe onayını 
alması gerekmektedir. Normalde işletme için mevcut anlaşma-
nın tadilatı mahiyetinde yeni bir anlaşma yapılır. Genellikle İş-
letme Ruhsatı 25 yıl süreyle verilir. Stratejik öneme sahip bazı 
madenler için bu müddet 40 yıl olabilmekte gerekli görülürse 
daha da uzatılabilmektedir. Uzatma halinde ruhsat sahibi aynı 
haklara sahiptir.

Kazakistan, maden haklarını almak için “anlaşma (kontrat)” 
sistemini kullanır. Yer Altı kaynakları Kararnamesi ise yapılan 
anlaşmayı ruhsata bağlar. Bu noktada öncelik Yer Altı Kaynak-
ları Kararnamesinde dolayısı ile ruhsat için geçerli şartlardadır. 
Herhangi bir anlaşma maddesi ruhsata aykırı ise geçersiz ola-
rak kabul görür. Hükümet müzakerelere temel teşkil edecek 
bir “Model Anlaşma” taslağı oluşturmuştur. Teklif mektubun-
da önceliği kazanan anlaşma taslağını 7 ay içinde vermek ve 
Enerji ve Maden Yatakları Bakanlığı ile müzakerelere geçmek 
mecburiyetindedir. Bazı hallerde anlaşma doğrudan müza-
kere sonucu ile de verilebilir. Bu duruma örnek olarak milli  
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şirketlerle ortak olarak yapılacak arama ve işletme girişimleri 
gösterilebilir.

Arama ruhsatı sahiplerinin işletme anlaşmaları yapmada ön-
celikleri bulunmaktadır. Bu geniş imkânlara karşılık hükümet 
ortaklık anlaşmalarını tercih etmektedir. Çünkü bu yapı büyük 
yatırımcı birimlerin oluşmasına yardımcı olduğu düşünülmek-
tedir. Yeraltı kanununa göre işletme talibinin yerli makina ve 
ekipmanları tercih etmesi, yerli işçi ve hizmet kullanması mec-
buridir. Nihai anlaşma Jeoloji Komitesi ve Adalet Bakanlığı 
uzmanlarınca incelenip onaylandıktan sonra Enerji ve Maden 
yatakları Bakanlığı tarafından tescil edilerek yürürlüğe girer. 
Kontratın yenilenmesi ve uzatılması otomatik olmaz. İşletme-
cinin daha önceki uygulamaları, mukavele şartlarını tam yerine 
getirip getirmediği araştırılarak uzatılabilir.

Hükümet tarafından belirlenen ruhsat ve maden yatağı ile il-
gili anlaşma alanı sınırları Bakanlık tarafından belirlenir. Yer 
Altı Kanunu ruhsat alanlarındaki çakışmaları önlemek için bazı 
hükümler getirmiştir. Bu hükümler uyarınca madenlerle ilgili 
anlaşma bazen “tek bir maden” ile sınırlı olabileceği gibi anlaş-
ma alanı sınırları içinde bir veya birden fazla maden işletmecisi 
de olabilir. Güvenlik konusu olmadığı takdirde kanun kontrat 
sahibinin başkalarının çalışmasına engel olmamasını ister.  Bir 
maden işletmesinin anlaşma ruhsat alanı içinde bazen belli bir 
derinliğe kadar çalışmasına izin verilebilir. Yani işletme derinli-
ği bazı durumlarda sınırlandırılabilir.

İşletmenin izninin verildiği durumlarda birçok başka ülkeler-
de olduğu gibi yeraltı kaynakları hakkını alan bir işletmecinin 
kaynağa sahip olup onu elinde tutması değil onu geliştirmesi 
tercih edilmektedir. Bu noktada işletmeciden beklenen işlet-
me ve üretim işinin tamamlanması, jeoloji Komitesi ile mutabık 
kalınan ve Enerji ve Yeraltı Kaynakları Bakanlığı’na onaylatılan 
çalışma programının uygulanması, üç aylık periyotlarda işlet-
me faaliyet raporlarının Bakanlığa sunulması beklenmektedir. 
Çalışma programının yerine getirilmemesi anlaşmanın ihlali 
olarak kabul edilir ve sonucunda Bakanlık anlaşmayı iptal ede-
bilir.

Ülkede işletme iznine tabi bir işletmeden elde edilen ürünlerle 
ilgili düzenlemelerde bulunmaktadır. Bu düzenlemeler kapsa-
mında Yeraltı Kanunu Kazakistan Hükümetine uluslararası pi-
yasadan düşük fiyatla satılacak madenleri piyasa fiyatı ile satın 
alma önceliğini vermektedir. Ayrıca savaş hali, ulusal bir fela-
ket hali yahut herhangi bir acil durum karşısında hükümetin 
o tarihte geçerli uluslararası fiyatla üretime el koyma hakkı da 
bulunmaktadır. Ayrıca kanun uranyum, titanyum, nadir toprak 
elementleri gibi bazı madenler için ihracat lisansı alınmasını 
zorunlu tutmaktadır.

Kanuna göre bir yeraltı maden hakkının başkasına devri veya 
hisselerinin satılması ancak Enerji ve Yeraltı Kaynakları Bakan-
lığı’nın onayı ile olabilir. Bakanlık şirketler arası hisse devirle-
rinde mülkiyet hakkının sahipliğini son işletmeciye kadar takip 

eder. Milli Güvenlik önceliği gözeterek uygun görüldüğü tak-
dirde devir kararı verilebilir. Hakların tek elde toplanması da bu 
öncelikler çerçevesinde değerlendirilebilir.  

Yer altı Kanunu bir anlaşmanın bazı özel durumlar dışında ilk 
iki yıl içinde başkalarına devrini yasaklamıştır. Bahsedilen bu 
özel durumlar organizasyonun tasfiyesi ve ipotek nedeniyle 
hakların güvence altına alınması için gerçekleştirilen icra du-
rumudur. Bu kısıtlamalar işletmecinin hisse devri işlemlerinde 
de uygulanır. Ancak milli şirketlerde veya onlara bağlı kuruluş-
larda bu kısıtlamalar uygulanmaz. Yer altı Kanunu Kazakistan 
kurumlarına yer altı kaynaklarını işletme hakkını veya işletici-
nin hisselerinin bir kısmını alma önceliğini tanımaktadır. Bu 
öncelik hakkı hisselerde olabildiği gibi madenin yönetimine 
doğrudan veya dolaylı olarak karışan ve karar alınmasında rol 
oynayan işletmecinin yan kuruluşlarına da uygulanabilir. An-
laşma hükümlerinin ihlali halinde Hükümet maden anlaşması-
nı sonlandırma hakkına sahiptir.

Maden anlaşmalarının iki yıl içerisinde devrin istisna teşkil 
eden ipotek ve icra konusunda Enerji ve Yeraltı Kaynakları Ba-
kanlığı’nın onayı bulunmalıdır. Aynı şekilde Bakanlığın onayı 
ile Kazakistan İcra Kanunları çerçevesinde bir ipotek devredi-
lebilir. İcra işlemi bazı öncelikler gözetilerek ihale yöntemiyle 
yapılır. İpotek yoluyla garanti altına alınmış bir maden ancak 
anlaşmada mevcut hükümler çerçevesinde kullanılabilir. An-
laşma maddelerine uyulmadığı veya Milli Güvenlik unsuru 
olarak değerlendirildiğinde Kanun Bakanlığa yeraltı kaynakla-
rının kullanımı anlaşmalarını sonlandırma yetkisi vermektedir. 
Bunun yanında Bakanlığın çeşitli durumlarda anlaşmaları de-
ğiştirme yetkisi de vardır.

Kazakistan’ın belirlediği 200’den fazla stratejik maden yatağı 
bulunmaktadır. Bu yataklar 128 değişik maden içermektedir. 
Bunlardan bazıları uranyum, kömür, demir cevheri, bakır, al-
tın, kromit, manganez, molibden ve nadir toprak elementle-
ridir. Bakanlığın görüşüne göre stratejik bir maden yatağının 
çalıştırılmasında devlet menfaati gözetilerek maden yatağının 
işletme anlaşması sonlandırılabilir. İşletmecinin, devletçe an-
laşmada yapılması istenen bir değişikliği kabul etmemesi de 
keza anlaşmanın feshine yol açabilmektedir.

Hükümetin sunduğu ruhsatlar ve özel sektörün hizmetlerini 
birbirine bağlayan anlaşmalar kapsamında doğabilecek anlaş-
mazlıklar kanunda belirli garanti maddeleri ile güvence altına 
alınmıştır. Yeraltı Kanununda yeraltı kaynakları hak sahibinin 
kanunlarda sonradan yapılacak tadilat ve eklemelerden etki-
lenmemesi için düzenlenmiştir. Kanunda gerçekleştirilen de-
ğişiklikler daha önce elde edilmiş haklara uygulanmaz. Ancak 
sunulan güvence Milli Savunma, Milli Güvenlik, Çevre Güvenli-
ği ve Halk Sağlığı konularında geçerli değildir. Ülke yaptığı ça-
lışmalarda kanunu sürekli olarak geliştirmeyi hedeflemektedir.

Yürürlükteki Kanun’a göre taraflar arasındaki anlaşmalarda 
doğabilecek her türlü anlaşmazlık ikili müzakerelerle veya 

112



...



www.madencilikturk iye.com
1 Mart 2020

eğer varsa anlaşmada yer alan ilgili maddeler uygulanarak 
çözülür çözüme kavuşturulur. Eğer ilgili madde anlaşmada 
yer almıyorsa taraflar Kazakistan Mahkemelerine veya gerekli 
görülürse Devlet yatırım Kanunu uyarınca Uluslararası Tahkim 
Kuruluşlarına başvurma hakkına sahiptirler. Ancak bu noktada 
devlet tarafından sunulan anlaşma örneği Uluslararası tahkime 
başvuru yolunu açsa da 2003 tarihli Yatırım Kanunu bazı müra-
caat yollarına engel teşkil etmektedir. Bu kanuna göre yatırım 
anlaşmazlıklarını yeniden tanımlanarak “Yatırımcı ile devlet 
kurumu arasındaki anlaşmadan doğan anlaşmazlık” olarak 
değerlendirilmekte ve “Diğer anlaşmazlıklar yerel kanunlar 
çerçevesinde çözülür.” denmektedir. Kazakistan birçok ülke 
ve kurumla Çift Yönlü Yatırım Koruma Anlaşmaları yapmıştır. 
Ancak bu noktada sınırları net olmayan hükümler bulunmak-
tadır. Ülkede kamulaştırma hükümlerini belirleyen düzenleyici 
değişikliklerin net olarak tespiti noktasında zorluklar bulun-
maktadır. Yabancı tahkim kurullarının kararlarını uygulamakta 
zorluklar yaşanmaktadır. Uygulamadaki bu zorluklar bilinmek-
te ve Yeraltı Kanunu tadilatında da yapılacak değişiklikler ile 
düzeltilmek istenmektedir. 

Kazakistan ülkesinde madencilik faaliyetleri yürüten şirketleri 
Vergi Kanunu kapsamında birkaç vergi yükümlülüğü getir-
mektedir. Bunlar arasında Maden Üretim Vergisi, Genel Ku-
rumlar Vergisi (Kurumların Gelir Vergisi), KDV (VAT), Tüketim 
ve Gümrük Harçları, Nakliye Araçları Vergisi ve Çevre Kirletme 
Ücreti yer almaktadır. Uygulanan diğer vergi ve harçlar; İmza 
Harcı, Ticari Buluş Harcı, Fazla Kâr Vergisi, Jeolojik Bilgilerin 
alınması için ödenen Harç, İhracat Vergisi şeklinde sıralanmak-
tadır. Ayrıca Kazakistan’ın birçok ülke ile Çifte Vergilendirme 
konusunda anlaşması bulunmaktadır. 

Maden şirketlerinden alınan en önemli vergilerden olan Ma-
den Üretim Vergisi 1 Ocak 2009 tarihli yeni Vergi Kanunu uya-
rınca değiştirilerek “Devlet Hakkı”nın yerine getirilmiştir. Bu 
vergi üretilen madenin uluslararası özel dergilerde yayınlanan 
kote fiyatın yıllık ortalaması üzerinden alınır. Buradaki amaç 
kârlı marjı yüksek madenlerden daha fazla vergi alınarak, kârı 
az veya zarar eden madenlerin vergi yükünü hafifletmektir. 
Bu kapsamda farklı madenlere farklı oranlar uygulanmakta-
dır.  2009 tarihli kanun 2007-08 yılları gibi maden fiyatlarının 
yükseliş gösterdiği yıllardan sonra uygulanmaya başlanmış-
tır. Güncel uygulamalarda ise eğer maden kâr etmiyor veya 
zararda ise Maden Üretim Vergisi düşürülebilmektedir. Her 
bir madenci kişisel başvurusu üzerine ayrı ayrı müzakerelerle 
değerlendirilir. 2009 tarihli Yeni Vergi Kanunu Maden Üretim 
Vergisini, Devlet Hakkı’nı kaldırarak vergi, gelir tabanını ve 
oranlarını değiştirmek sureti ile kârlı madenlere daha fazla yük 
getirilmiş ve adaletli bir şekilde dağıtmak istemiştir. Bütün eski 
ve yeni kontratlarda vergi değişmezliği kaldırılmaktadır.

Vergi kanununun yanı sıra maden şirketlerinin tabi olduğu ka-
nunlardan bazıları şu şekildedir. Şirketler arasındaki haksız re-
kabeti önlemek amacı ile Rekabet Kanunu, Samruk Kazyna gibi 
Devlet şirketlerine öncelik hakkı tanıyan Milli Refah Kanunu, 

Cumhurbaşkanı’na döviz ve para kontrol yetkisi veren Döviz 
Kanunu, yabancı kurum ve kuruluşların devlet kuruluşlarına 
karşı ticari sebeplerle açacakları davaların tahdidi.

Türkiye, Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkedir. İki ülke 
arasındaki ortak tarihî, siyasî, sosyal ve kültürel bağlar, Tür-
kiye ile Kazakistan arasında güçlü ilişkilerin tesisi için önemli 
bir zemin teşkil etmektedir. Sovyetler Birliği’nin dağılmasının 
ardından Kazakistan’ın bağımsızlığını ilan etmesini takip eden 
süreçte iki ülke arasında çok sayıda anlaşma ve protokol im-
zalanmıştır. Siyasî ilişkilerin ulaştığı seviyeye paralel olarak, 
ekonomik alanda da iki ülkenin birbirleri için önemli bir ortak 
olduğu da söylenebilir.

Bu bağlamda iki ülkenin bölgesel ve küresel ölçekli iş birliği de 
hızla gelişmektedir. Madencilik başta olmak üzere birçok alan-
da iş birliğine müsait sektör bulunmakta ve özellikle Türk fir-
maların Kazakistan’daki yatırımları hız kazanmaktadır. İki ülke 
arasında gerçekleştirilen istişarelerde ticaret hacminin önü-
müzdeki yıllarda arttırılması hedeflendiği ve bu doğrultuda 
gerekli adımların atılacağı teyit edilmiştir.
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Teknoloji Yönetimi 

30 sene kadar geçmişe gidersek 1 
gigabayt veriyi depolama maliyeti 
100 bin ABD dolarına mal oluyordu. 
Veri saklama maliyetlerinin bu ka-

dar yüksek olması ve teknolojik donanımlarında yetersizlikle-
ri nedeniyle, kurumlar bir işletmenin 10 yılda topladığı veriyi 
çoğunlukla defterlerde ve klasörlerde saklamaktaydı.  Bugün 
1 gigabayt verinin depolama maliyeti takribi 2 ABD sent (0,02 
ABD doları). Basit manada son 20 yıl içerisinde bir dönem veri 
transferi için kullanılan Floppy disket teknolojisi, CD, DVD gibi 
teknolojilerin neredeyse kalmadığını söyleyebilirim. Bu süreçte 
bahsi geçen miktarda bir veriyi toplama maliyeti %99,99’dan 
bile daha fazla ucuzlamış ve veri transferi bulut teknolojisine 
kayıyor. Geldiğimiz noktada işletmeler üretimin ve sonrasının 
her aşamasını daha fazla ölçerek daha başarılı bir prosese sa-
hip olmak için daha fazla teknoloji (sensör, program, sistem, 
veri girişi vs.) kullanarak yol almayı denemekteler. Ancak bu 
alanda en tecrübe sahibi yöneticilerin bile alt yapısının yeter-
sizliği sebebiyle bir program veya plan dahilinde değil de daha 
fazla teknoloji satın alarak bu problemin üstesinden gelineceği 
düşünülüyor. 

Bu sürecin sonucunda işletmeler veri üreten programlara, sis-
temlere, ekipmanlara ve çalışanlara sahip olmalarına karşın, 
bu teknolojilerden bekledikleri faydayı veya karlılığı elde ede-
mediklerini görüyorlar. Bu durumun üstesinden gelmek için 
çok defa aldıkları teknolojilerin bir üst versiyonunu veya diğer 
eklentilerini alarak veya bu teknolojileri piyasadaki muadille-
riyle değiştirerek yol almaya çalışıyorlar. Ancak burada aslında 
sorunu doğru tespit edemedikleri için çözüm olarak yapılan 
denemelerinde nihai başarıyı getiremediğini söyleyebilirim. 
Bugün artık ortalama bir maden işletmesinde onlarca bilgisa-
yara, rezerv modelleme programlarına, üretim programlarına, 
ERP programlarına, personel takip sistemlerine, havalandırma 
takip sistemlerine, otomasyon sistemlerine, teknolojik olarak 

biraz daha iyi durumdaki işletmelerdeyse ekipman yönlendir-
me sistemlerine, filo yönetim sistemlerine, otonom cihazlara, 
kumanda merkezlerine veya İSG sistemlerine sahip oldukları-
nı söyleyebilirim. Ancak burada kritik noktalardan biri alınan 
bu sistemlerin işletmelerde ilk devreye almadan sonra birçok 
defa kalibrasyon veya diğer sebeplerle veri üretmeyi kestiği 
oldukça yaygın bir durum. İşin trajikomik tarafı ise bu sistemin 
çalışması ve kullanımıyla ilgili bir politika veya mekanizmanın 
olmaması sebebiyle; bu durumun bir sorumlusu da yok. Ope-
rasyondakiler tedarikçi firmayı suçluyor, tedarikçi firma ise ilk 
devreye almayı başarılı yaptıklarını sonrasının ise firmanın so-
rumluluğunda olduğunu belirtiyor. 

Diğer bir sıkıntı ise bu sistemlerin, programların verilerinin eri-
şilemez oluşu. Tedarikçi firma verileri işletmeye sattığı server-
ler veya bulut üzerinde saklamasına karşın bu verilere erişim 
iznini kendi personellerinin dışında kimseye vermiyor. Sadece 
kullanıcıya sunduğu ara yüz üzerinden rakamları görmesine 
izin veriyor ancak bu rakamlarda anlık veriler olduğu için çok 
kısa bir süre için işe yarıyor. Bu sebeple verileri üreten tekno-
lojinin varlığına ve verilerin depolanıyor olmasına karşın; bu 
verilerin kullanıma açık olmaması önemli bir diğer sıkıntı. 

İşletmelerdeki problemlerden bir diğeri ise verilerin kullanıma 
açık olmasına rağmen, operasyonların veya kurumların böyle 
bir programlarının olmaması. Kurumsallaşma konusunda nis-
peten daha başarılı firmaların Kaizen arayışları ikinci dünya 
savaşından bugüne devam etmekte. Altı sigma, toplam kalite 
yönetimi, yalın üretim, kısıtlar teorisi gibi birçok operasyonel 
mükemmellik arayışı bugün bulunduğu (otomotiv, telekom 
vs.) sektörün lider firmalarını ortaya çıkardı. Bu yöntemler sa-
dece çıktıkları endüstriler tarafından değil, neredeyse tüm di-
ğer sektörler tarafından benimsendi ve kendi çıktılarının kalite-
sini arttırmak, maliyetini ve üretim süresini düşürmek gibi farklı 
amaçlar için kullanıldı. Maden sektöründe de küresel ölçekte  
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firmaların birçoğunun yöneticisinin bu yöntemleri kullandığını 
söyleyebilirim. Ancak sektörün çoğunlukla küçük ve orta bü-
yüklükteki kurumları bu tür mükemmellik arayışı konusunda 
çok daha geriden geldikleri de bir diğer gerçek. Yukarıda bahsi 
geçen sistemlerin, programların ve diğer işleyişin ölçümü için 
kullanılan teknolojileri bu tür operasyonel mükemmellik giri-
şimlerinin bir parçası haline getiren firmaların son yirmi yılda 
hatırı sayılır başarılar elde ettiklerini söyleyebilirim. Çalışanların 
ve yönetimin verdikleri kararları duygular veya kaba tahmin-
ler yerine, verilere dayalı hale getirmek işte bu tür girişimlerin 
odak noktasındadır. Verilerden kullanıcıların en yüksek sevi-
yede faydalandıkları işletmelerin; aynı ekipmanı kullanan ama 
verilere dayalı karar vermeyen işletmelerle kıyasladığında; üre-
tim, maliyet, verimlilik ve ekipmanın müsaitlik sürelerinde cid-
di farklar olduğunu söylemem mümkün. Kullanılan ekipman 
ve teknolojilerin aynı olması sebebiyle; bu durum tamamen 
yönetim ve yaklaşımlarla ilgili bir durum.

Sıkıntıların bir diğeri ise yine organizasyon olarak standartların 
belirlenmemiş olması. Bu tür işletmelerde ise her grup kendi 
gündemiyle meşgul ve holistik bir yaklaşım yok. Ben bu du-
rumdaki işletmelerdeki yapıları genellikle “derebeylikler” ola-
rak adlandırıyorum. Gruplar kendi performanslarının daha iyi 
olmasını istiyorlar ancak diğer gruplarla iyi bir iletişim içinde 
olmadıkları için bilgi paylaşımı ve iletişim konusunda ciddi 
sıkıntılar oluşuyor. Örneğin bir ekipmanın kullanım süresiyle 
ilgili aynı durumu iki farklı grup, iki farklı hesapla açıklamaya 
çalışıyor. Burada aslında sıkıntı grupların da ötesinde; kurum-
sal standartların belirlenmemiş olması ve bilgi akışı için gerekli 
mekanizmanın oluşturulmamış olması. İşletmelerde birçok 
kez kendi sorumluluğunda olan bilgiyi başkasıyla paylaşmak 
bir lütuf veya iyilikmiş gibi görülüyor. Aslında sıkıntı bu anlayışı 
oluşturan ortamın kendisinde. Bir çalışanın işe alımı sırasında 

görev tanımı yapılırken; nereden veri alacağını ve düzenlediği/
elde ettiği verileri nereye aktaracağının net bir şekilde ortaya 
konulması gerekiyor. Bunun yanı sıra bilgi hassas bir bilgi ise 
bunu kimlerle (kurum içi-kurum dışı) paylaşmaması gerektiği-
nin de bildirilmesi gerekiyor. Kurumsal bir bilgi akış yapısı ve 
bilgi politikası tam olarak bu boşluğu dolduruyor. Aksi durum-
da belirsizlikler yeni uygulamaları ve yöntemleri beraberinde 
getiriyor. 

Son olarak da personelin veri analizi ve yönetimi konusunda 
yetersiz alt yapıya sahip olma durumu var. Klasik üniversite öğ-
reniminin sorgulandığı bugünlerde, aslında bu çok şaşırılacak 
bir durum değil. Maalesef sektör çalışanlarının çok önemli bir 
kısmı yıllar boyunca aldığı derslerin aslında gerçek hayatta çok 
da karşısına çıkmadığını işin içine girdikten sonra anlıyor. Bu 
durumu bilen işletme yöneticileri yeni mezun bir çalışanı alır-
ken bunu göz önünde bulundurarak tecrübesi olmayan bir ça-
lışanın aslında işi neredeyse hiç bilmeyen biri olarak geldiğini 
biliyor ve ona göre bir yol çiziyor. Bu açıkların bir kısmı zamanla 
tecrübeli çalışanlardan, internetten veya kısa kurslar üzerinden 
kapansa da bir kısmı ise eksik olarak kalmaya devam ediyor. 

Sektör olarak halen hangi kaynaktan gelirse gelsin verileri ta-
nımlayıcı bilgi olarak işliyoruz. Raporlar ve panolarla işimizi 
yürütmeye çalışıyoruz. Bu bir bakıma sadece “ne oldu” soru-
suna cevap bulmak anlamına geliyor. Biraz daha iyi durum-
da olan firmalar “neden oldu” sorusunun da cevabını arıyor. 
Ancak yaptığımız işi daha iyi yapabilmek için bu soruların 
daha ilerisine geçmeliyiz ve “ne olacak” ve “ne yapmalıyız” 
sorularına yanıt aramalıyız. Bu soruların yanıtı arayan mikro 
ölçekte bir işletmeye veya makro ölçekte sektöre dönüşür-
sek hem dünyanın sürdürülebilirliğine hem de kurumumu-
zun rekabetçiliğine önemli katkıda bulunmuş oluruz. 
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MADEN HUKUKU

Uygun Bulunmayan 
Maden Ruhsat Talepleri

Av. Cemal Yeşilyurt
cmlyesilyurt@gmail.com

Maden ve Petrol İşleri Genel Mü-
dürlüğünün internet sitesinde, 
24.12.2019 tarihinde, Uygun 

bulunmayan; Temdit talepleri, İşletme Ruhsat talepleri, Devir 
talepleri, İhale onayları, Arama Ruhsat talepleri, Kamulaştırma 
talepleri, Rödovans talepleri yayımlanmıştır.

Öncelikle uygun bulunmama işleminin/işlemlerinin yasal da-
yanağı söz konusu ilanda yer almamaktadır. Özellikle temdit 
taleplerinin uygun bulunmamasının büyük sorunlara neden 
olacağı tartışmasızdır. Örneğin, Nisan 2019 tarihinde ruhsat 
süresi dolan, ancak süresinde temdit talebinde bulunmuş 
olup, temdit projesi yerinde incelenip uygun olduğunu belir-
leyen heyet raporlarına rağmen, uzunca bir süre idarece tem-
dit ruhsatı verilmeyen bir işletme ruhsatının, 24.12.2019 tarihli 
ilandan sonra Nisan 2019 tarihi itibariyle ruhsatsız duruma 
geleceği açıktır. İlandan sonra bu ruhsat sahiplerine faaliyet-
lerini durdurma konusunda bir yazı yazılıp, yazılmadığı da belli 
değildir.

İlan açık olup, temdit ruhsatlarının bu ilandan sonra süreleri 
sonrası ruhsatsız duruma düşecekleri tartışmasızdır. Böylesi bir 
durumda ruhsat sahipleri taahhütlerini yerine getiremeyecek-
leri gibi ruhsatsız durumda kalacakları da açıktır. Söz konusu 
ilanda işlemin gerekçeleri de yoktur. 

Uygun bulunmayan Arama ve İşletme ruhsat taleplerinde de 
ruhsat sahiplerinin mağdur edildiği, bu konuda idarenin uy-
gun bulunmayan talepler konusunda ruhsat sahiplerince ya-
pılan masrafları ödemek zorunda kalacağı da ayrı bir konudur. 

İdari dava açma süresi 60 gündür. İlanın 24.12.2019 tarihinde 
yayımlandığı düşünüldüğünde Aralık ve Ocak ayları 31 gün 

olduğundan bu ilana karşı dava açma süresi 22.02.2020 tari-
hinde dolacaktır. 

Geçen sayımızda Maden Yasası’nın aksayan yönlerine değinil-
mişti. Bu konuda 7103 sayılı Yasa ile Maden Yasası’na eklenen 
Ek Madde 15 konusunda da bir değerlendirme yapma gereği 
duyulmuştur.

21.03.2018 kabul tarihli Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Ka-
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın-
daki 7103 sayılı Yasa 27.03.2018 gün 30373 (2. Mükerrer) sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yasa’nın 33’üncü 
maddesiyle 3213 sayılı Maden Yasası’na Ek Madde 15 eklenmiş 
ve yayımı tarihinde yürürlük kazanacağı öngörülmüştür.

Madde, “Bu Kanun kapsamında işletme izni veya Genel Müdür-
lükçe izin verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksızın mücavirdeki 
sahalara taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, ma-
den üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında 
üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların 
düzeltilmesi ve/veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dı-
şında üretim faaliyetinde bulunulması fiillerini işleyenlere üç yıl-
dan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası 
verilir. Bu suçlardan hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından 
itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar.”, şeklin-
dedir.

Ceza kuralları oldukça açık ve anlaşılır şekilde olmalıdır. Ancak, 
Ek Madde 15 açık ve anlaşılır bir şekilde kaleme alınmamıştır.

7103 sayılı Yasa’nın Genel Gerekçesinde; Kaçak madenci-
lik faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla bu faaliyetlerde 
bulunanlara hapis cezası getirilmesi ve bu sebeple hapis  
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cezası alanların infazı-
nın tamamlanmasından 
itibaren on yıl boyunca 
madencilik faaliyetinden 
menedilmesi, madde ge-
rekçesinde de; Madde ile, 
kaçak maden ocağı faali-
yetlerinin önlenmesinin 
amaçlanmaktadır. Buna 
göre, ruhsatı olmaksızın 
maden ocağı açılması, 
işletilmesi veya faaliyet-
leri durdurulmuş maden 
sahasında madencilik fa-

aliyetinde bulunulması fiilleri suç haline getirilmektedir. Öngö-
rülen suç tipine karşılık gelen ceza ise üç yıldan beş yıla kadar 
hapis cezası ile yirmi bin güne kadar adli para cezası olarak be-
lirlenmektedir, denilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu tarafından 
madde bu günkü haliyle Maden Yasası’na eklenmiştir.

Maddeyi incelediğimizde;

İşletme İzni olmaksızın maden ocağı açılması, maden üretil-
mesi; İşletme İzni olması için öncelikle İşletme Ruhsatı gerek-
mektedir. Maddeden anlaşıldığı üzere gerek Arama gerekse 
İşletme Ruhsatı ile maden ocağı açılamayacak, üretim faaliye-
tinde bulunulamayacaktır. 

3213 sayılı Yasa’nın 7164 sayılı Yasa ile değişik 12’nci madde-
si 7. fıkrasında; Ruhsatlı, ancak işletme izni olmadan yapılan 
üretimde faaliyetler durdurularak üretilmiş madenin ocak başı 
satış bedelinin beş katı idari para cezası, fiilin tekrarı halinde 
ise ocak başı satış bedelinin on katı tutarında, idari para cezası 
getirilmiştir. 

İşletme izni olmaksızın ocak açılması, maden üretilmesi halin-
de hem Yasa’nın 12’nci maddesi uyarınca ocak başı satış bede-
linin beş katı idari para cezası hem de Ek Madde 15 uyarınca 
cezai yaptırım uygulanacaktır.

Genel Müdürlükçe izin verilmiş rödovans sözleşmesi olmaksı-
zın; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nce onaylanıp, Si-
cil kayıtlarına şerh edilmemiş Rödovans sözleşmeleri olmadan 
maden ocağı açılması, üretim faaliyetinde bulunulması halin-
de Ek Madde 15 uygulanacaktır. 

Mücavirdeki sahalara taşmalar hariç; Mücavir sahalara taş-
malar Ek Madde 15 kapsamında kabul edilmemiştir. Ruhsatı 
olup, İşletme İzni bulunmayan ruhsat sahipleri ile Rödovans 
sözleşmesi Genel Müdürlükçe onaylanmamış durumlar Ek 
Madde 15 kapsamında suç kabul edilirken, ruhsat sınırı dışına 
taşan kısaca ruhsatsız alanda faaliyet yapılan durumlar bundan 
müstesna tutulmuştur. Bu durum Ek Madde 15’in genel yapısı 
ile çelişki oluşturmaktadır. Mücavirdeki sahalara taşmalar iba-
resinin Yasa metninde yer alması anlaşılamamaktadır. Kural-

dan anlaşılacağa üzere, ruhsatı olup, işletme izni bulunmayan 
ruhsat sahipleri hem Yasa’nın 12’nci maddesi 7. fıkrası uyarınca 
idari para cezası ödeyecek hem de Ek Madde 15 kapsamında 
cezalandırılacaktır. Ruhsat dışına taşıldığı takdirde ise Yasa’nın 
12’nci maddesi 5’inci fıkrasına göre idari para cezası ödeyecek 
EK Madde 15 kapsamında bu fiil suç teşkil etmeyecektir. 

Faaliyeti durdurulmuş sahalarda üretim; Faaliyeti durdurul-
muş maden sahalarında, faaliyetin durdurulmasına sebep olan 
durumların düzeltilmesi veya güvenliğe ilişkin faaliyetler yapıl-
ması, bu faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması 
ise Ek Madde 15’e göre suç teşkil edecektir.

Maden Yasası 10’uncu maddesi 8. fıkrası (d) bendinde; Genel 
Müdürlükçe faaliyeti durdurulan sahalarda üretim faaliyetinde 
bulunulması, sahanın güvenli hale getirilmesi ile ilgili faaliyetler 
sonucunda üretilen madenin ve/veya faaliyetler durdurulma-
dan önce üretilmiş stoktaki madenin Genel Müdürlükten izin 
alınmadan sevk, edilmesi haksız yere hak iktisabı sayılmıştır. 
Aynı maddenin 7. fıkrasında da; haksız surette hak iktisap eden 
ruhsat sahiplerine idari para cezası verileceği, fiilin ikince kez 
ihlalinde bir önceki cezanın katlanacağı, ilk tespit tarihinden 
itibaren üç yıl içinde madde hükümlerinin üç kez ihlal edilmesi 
durumunda da ruhsatın iptal edileceği, kural altına alınmıştır. 
Bu nedenle; faaliyeti durdurulmuş sahalarda üretim yapılması 
halinde hem 10’uncu madde kapsamında idari para cezası hem 
de Ek Madde 15 kapsamında fiil suç kabul edilecektir.

Fiilin cezasının alt sınırı 3 yıl üst sınırı 5 yıl hapis cezasıdır.

Yirmi bin güne kadar adli para cezası ise günlük 20 TL’den he-
saplandığında 400.000 TL’yi bulmaktadır. 

Suçtan hüküm giyenler, suçun infazı tamamlandıktan sonra on 
yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamayacaklardır.

Son söz olarak Ek Madde 15’in Maden Yasası’ndan çıkartılması 
düşüncesindeyim. 
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TÜRKİYE LİNYİT KÖMÜRÜ (FOB)

Tarih Maden Fiyat 
(TL/Ton) Yer Kalori 

(kcal/kg)

TKİ

Şub.20 Tunçbilek yıkanmış +18 mm 471 Kütahya-Tavşanlı (GLİ) 4.768

Şub.20 S.Kısrakdere yıkanmış 
+18 mm

471 Manisa-Soma ( ELİ ) 5.058

Şub.20 Kısrakdere krible +20 mm 529 Manisa-Soma ( ELİ ) 4.957

Şub.20 Çan krible +30 mm 361 ÇLİ 4.537

DEĞERLİ METALLER 
(PRECIOUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı

(31.Aralık.2019)
Birim

Q
uandl

8.Ocak.20 Altın 1645,30 7,85 1525,50 USD/tr. oz

8.Ocak.20 Gümüş 18,08 0,56 17,98 USD/tr. oz

8.Ocak.20 Platinyum 932,00 -3,32 964,00 USD/tr. oz

8.Ocak.20 Rodyum 11200,00 100,72 5580,00 USD/tr. oz

8.Ocak.20 Palladyum 2601,00 35,26 1923,00 USD/tr. oz

DEMİR DIŞI METALLER
(NONFERROUS METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu 
Fiyatı 

(31.Aralık.2019)
Birim London M

etal Exchange

8.Ocak.20 Alüminyum 1685,00 -6,36 1799,50 USD/ton

8.Ocak.20 Bakır 5663,00 -8,00 6155,50 USD/ton

8.Ocak.20 Çinko 2038,00 -11,08 2292,00 USD/ton

8.Ocak.20 Kalay 16650,00 -1,04 16825,00 USD/ton

8.Ocak.20 Kurşun 1922,00 -0,03 1922,50 USD/ton

8.Ocak.20 Nikel 12540,00 -10,36 13990,00 USD/ton

AZ BULUNAN METALLER
(MINOR METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim 

%

Yıl Sonu
 Fiyatı 

(31.Aralık.2019)
Birim

M
ineral Prices

31.Oca.20 Antimuan 5891,00 -2,69 6054,00 USD/ton

31.Oca.20 Bizmut 9,99 0,00 9,99 USD/lb.

31.Oca.20 İndiyum 875,00 -14,63 1025,00 USD/şişe

31.Oca.20 İridyum 1460,00 0,00 1460,00 USD/tr. oz

31.Oca.20 Kadmiyum 17,99 0,00 17,99 USD/lb.

31.Oca.20 Civa 2000,00 0,00 2000,00 USD/şişe

31.Oca.20 Magnezyum 1300,00 0,00 1300,00 USD/ton

31.Oca.20 Manganez 4,62 0,00 4,62 USD/kg

31.Oca.20 Molibden 22,03 102,30 10,89 USD/lb.

LM
E

31.Oca.20 Rutenyum 255,00 0,00 255,00 USD/tr. oz

31.Oca.20 Selenyum 16,77 0,00 16,77 USD/kg

31.Oca.20 Tantal 151800,00 0,00 151800,00 USD/ton

31.Oca.20 Tungsten 34,11 0,00 34,11 USD/kg

31.Oca.20 Uranyum 25,95 5,27 24,65 USD/lb. U
XC

31.Oca.20 Vanadyum 6,40 0,00 6,40 USD/lb.

TÜRKİYE TAŞ KÖMÜRÜ (FOB)

TTK

Tarih Maden
Fiyat 

(TL/Ton-
KDV Hariç)

Yer
Kalori 
(kcal/

kg)

Şub.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 ÜZÜLMEZ MÜ. LAVUARI 6500

Şub.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 KOZLU MÜ. LAVUARI 6600

Şub.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 750 KA. MÜ. (ÇATALAĞZI) LAV. 6900

Şub.20 18/150 PARÇA (DÖKME) 850 ARMUTÇUK MÜ. LAVUARI 7400

Şub.20 18/150 PARÇA (PAKET) 630 AMASRA MÜ. LAVUARI 6000

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ (RARE EARTH ELEMENTS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.19)
Birim

M
ineral Prices

31.Oca.20 Lantanyum Metal ≥ 99% 5045,34 0,00 5045,34 USD/ton

31.Oca.20 Lantanyum Oksit ≥ 99.5% 1741,00 0,00 1741,00 USD/ton

31.Oca.20 Seryum Metal ≥ 99% 4903,22 0,00 4903,22 USD/ton

31.Oca.20 Seryum Oksit ≥ 99.5% 1741,00 0,00 1741,00 USD/ton

31.Oca.20 Praseodmiyum Metal ≥ 99% 92379,43 0,00 92379,43 USD/ton

31.Oca.20
Praseodmiyum Oksit ≥ 

99.5%
47610,94 0,00 47610,94 USD/ton

31.Oca.20 Neodmiyum Metal ≥ 99.5% 50950,81 0,00 50950,81 USD/ton

31.Oca.20 Neodmiyum Oksit ≥ 99.5% 40291,64 0,00 40291,64 USD/ton

31.Oca.20 Samaryum Metal ≥ 99.9% 15,60 0,00 15,60 USD/kg

31.Oca.20 Europyum Oksit ≥ 99.5% 30,56 0,00 30,56 USD/kg

31.Oca.20 Gadolinyum Metal ≥ 99.9% 131,90 0,00 131,90 USD/10gr

31.Oca.20 Gadolinyum Oksit ≥ 99.5% 22313,19 0,00 22313,19 USD/ton

31.Oca.20 Terbiyum Metal ≥ 99.9% 643,10 0,00 643,10 USD/kg

31.Oca.20 Terbiyum Oksit ≥ 99.5% 485,35 0,00 485,35 USD/kg

31.Oca.20 Disporsiyum Metal ≥ 99% 290,64 0,00 290,64 USD/kg

31.Oca.20 Disporsiyum Oksit ≥ 99.5% 223,13 0,00 223,13 USD/kg

31.Oca.20 Erbiyum Metal ≥ 99.9% 26,90 0,00 26,90 USD/kg

31.Oca.20 Erbiyum Oksit ≥ 99.5% 23094,86 0,00 23094,86 USD/ton

31.Oca.20 İtriyum Metal ≥ 99.9% 33,40 0,00 33,40 USD/kg

31.Oca.20 İtriyum Oksit ≥ 99.99% 2842,44 0,00 2842,44 USD/ton

31.Oca.20 Skandiyum Metal ≥ 99.9% 3408,00 0,00 3408,00 USD/kg

31.Oca.20 Skandiyum Oksit ≥ 99.95% 47,20 0,00 47,20 USD/kg

31.Oca.20 Mixed Metal ≥ 99% 20607,72 0,00 20607,72 USD/ton

PİL METALLERİ (BATTERY METALS)

Tarih Metal Son Fiyat
Değişim

%
Yıl Sonu Fiyatı

 (31.Aralık.19)
Birim

M
ineral Prices

31.Oca.20 Lityum Metal ≥ 99% 84562,71 0,00 84562,71 USD/ton

31.Oca.20 Lityum Karbonat ≥ 99.5% 8029,90 0,00 8029,90 USD/ton

31.Oca.20 Lityum Hidroksit 8172,03 0,00 8172,03 USD/ton

31.Oca.20 Rafine Kobalt ≥ 99.8% 37164,96 0,00 37164,96 USD/ton

31.Oca.20 Kobalt 16,10 0,00 16,10 USD/Ib

31.Oca.20 Kobalt  ≥ 99.8% 37555,00 0,00 37555,00 USD/ton

31.Oca.20 Kobalt 16,10 0,00 16,10 USD/Ib

TÜRKİYE KROM-MANGAN CEVHER FİYATLARI
Choreme Ore Prices of Turkey

Tarih Metal Fiyat Birim

FerroA
lloyN

et

6.Kas.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 46-48% Konsantre 215-220 USD/dmt

6.Kas.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 40-42% parça 195-200 USD/dmt

6.Kas.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 38-40% parça 180-185 USD/dmt

6.Kas.19 Krom cevheri (CIF-Çin) 36-38% parça 165-170 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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Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği

ÇİMENTO, HAMMADDE VE KÖMÜR ANALİZLERİ İÇİN ÖZEL BİR SEÇİM: 
TÇMB AR-GE ENSTİTÜSÜ LABORATUVARLARI

Kömür Analizleri
Sera Gazı Emisyon Analizleri

Kimyasal ve Enstrümental Analizler 
Fiziksel ve Mekanik Testler

Kalibrasyon Hizmetleri 
Mineraloji ve Mikroyapı Analizleri

Yeterlilik Testleri (LTP–RTP)

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği
Ar-Ge Enstitüsü
Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi  1605.Cadde 
Dilek Binası 06800 Bilkent-Çankaya /Ankara
www.tcma.org.tr- info@tcma.org.tr
 444 50 57
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ETKINLIK TAKVIMI

Yerli EtkinliklerYerli Etkinlikler

Yabancı Etkinlikler

Bordo renk ile yazılanlar, medya partneri olduğumuz etkinliklerdir.Mavi renk ile yazılanlar, Madencilik Türkiye Dergisinin Düzenlediği Etkinlikler

25 Mart  3. Türkiye Tarihi Madenler Konferansı, Trabzon
26 -27 Mart  2. Maden Mühendisliği Sempozyumu, Trabzon
1-2 Nisan  2. Uluslararası Tarımda Bor Sempozyumu, Antalya, agrobor.com
1-4 Nisan  Marble, İzmir, marble.izfas.com.tr/index.php/tr/
2-3 Nisan  Uluslararası Kömür Kongresi, Zonguldak, iccet.org.tr/
6 – 10 Nisan  Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, jmo.org.tr/etkinlikler/kurultay
21- 22 Nisan  Maden-Tek 2020 Maden Endüstrisi Teknoloji 
Günleri, Ankara, maden-tek.com/ 

1-4 Mart  PDAC 2020, Kanada, pdac.ca/convention
9 – 11 Mart  Metal & Industrial Mineral Processing Exhibition & Conference, 
Oman, hmetal-im.com/
10 -14 Mart  CONEXPO-Con/AGG, ABD, conexpoconagg.com
12-13 Mart  MiningTech Africa, Güney Afrika, miningtechafrica.com
17-19 Mart  Mining Investment Asia, Singapur, mininginvestmentasia.com/
19 -20 Mart   The Electric Mine Conference, İsveç,
23-24 Mart  Future of Mining Australia, Avustralya, australia.future-of-min-
ing.com/
1-3 Nisan  SLME (Sierra Leone Mining & Energy), Sierra Leone, slminingan-
denergy.com/
2- 8 Mart  IGC 2020 — 36th International Geological Congress, Hindistan, 
36igc.org/
16- 19 Mart  GEO 2020 — 14ht Middle East Geoconference and Exhibition, 
Bahreyn, geo-expo.com/
18 – 19 Mart  Geo Connect Asia, Singapur, geoconnectasia.com/
29- Mart- 2 Nisan  SAGEEP 2020 — 33rd Symposium on the Application of 
Geophysics to Engineering and Environmental Problems, ABD, sageep.org/
31 Mart – 2 Nisan  MINEX Kazakhstan 2020, Kazakistan, 2020.minexka-
zakhstan.com/ 
2 – 3 Nisan  AIMS 2020 — 1st International Conference on Mineral Re-
sources for Future Generations, Almanya, aims.rwth-aachen.de
8-10 Nisan  Mongolia Mining 2020, Moğolistan, mongolia-mining.com/
20-24 Nisan  ExpoMinChile, Şili, expomin.cl/index-ing.php
21-23 Nisan  Mining World Russia, Rusya, miningworld.ru/
22-24 Nisan  MinTech 2020, Kazakistan, kazexpo.kz/en/about-exhibition-
mt-pav-menu/about-exhibition-mintech-pavlodar
22-24 Nisan  Mining Vietnam, Vietnam, miningvietnam.com/en-us/
28-30 Nisan  Discoveries 2020 Mining Conference,Meksika, discoveriescon-
ference.com/
27 -30 Nisan  12th International Comminution Symposium, Güney Afrika, 
min-eng.com/comminution20/index.html 
28-29 Nisan  BME (Botswana Mining & Energy), Botswana, bwminingan-
denergy.com/
1 -2 Mayıs  Mines and Money New York, ABD, newyork.minesandmoney.com/
3-6 Mayıs  CIM Expo, Kanada, convention.cim.org/
12 – 16 Mayıs  Engineering & Mining Geophysics 2020, Rusya,  eage.
eventsair.com/engineering-and-mining-geophysics-2020/
21 – 22 Mayıs  The IPCC 2020, Meksika, im-mining.com/ipcc-2020-confer-
ence/

9-11 Eylül  11. Cevher Hazırlama Sempozyumu, Ankara, imps2020.com/
24 – 25 Kasım  Uluslararası Delme Patlatma Sempozyumu ve Sergisi 
Duyurusu,  Antalya, delmepatlatma.org.tr
24 -25 Kasım  9. Uluslararası Kırmataş Sempozyumu, Antalya, kirmatas.org/
1-4 Aralık  4. Uluslararası Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı ve 
Sergisi, Istanbul, Turkey
10 – 13 Aralık  Tüyap Maden Türkiye Fuarı, İstanbul, madenturkiyefuari.com/
en/

23- 30 Mayıs  ALTA 2020 Nickel-Cobalt-Copper, Uranium-REE, Gold-PM, In 
Situ Recovery, Lithium Conference & Exhibition, Avustralya, altamet.com.
au/conferences/alta-2020/
3-5 Haziran  The 16th West Afrıcan Mınıng & Power Expo, Gana, wampex-
westafrica.com/
9- 11 Haziran  Euro Mine Expo, İsveç, euromineexpo.com/about/
18-19 Haziran  Global Conference on Geology, Environmental Earth And 
Sciences, ABD, moraft.com/geology-environmental-and-earth-sciences-2020/
18 -19 Haziran  7th International Conference on Geological and Environ-
mental Sustainability, BAE, geology.conferenceseries.com
18- 19 Haziran  Mining Tech South America, Şili, miningtechsouthamerica.
com/ 
18-19 Haziran  Astana Mining Congress, Kazakistan, amm.kz/en/
18 – 20 Haziran China Mining Expo, Çin, en.bjminexpo.com/
19- 24 Haziran  IGARSS 2020 — 2020 IEEE International Geoscience and 
Remote Sensing Symposium, ABD, igarss2020.org/
23 – 25 Haziran  Mining Week Kazakhstan, Kazakistan, miningweek.kz/en/
index.html
24-26 Haziran  2nd ANNUAL MARRAKECH MINING CONVENTION, Mısır, 
marrakechminingconvention.com/
27 Haziran – 6 Temmuz  20th International Multidisciplinary Scientific 
GeoConference SGEM 2020,Bulgaristan, sgem.org/
1-2 Temmuz  International Uranium Conference 2020, Avustralya, urani-
um.ausimm.com
10- 11 Temmuz  Astana Mining and Metallurgy Congress 2020, Kazaki-
stan, amm.kz/en
14 – 15 Temmuz  6IAS 2020, Avustralya, geoconferences.org.au/
14-16 Temmuz  China Gold Congress 2020, Çin, en.china-gold.org/
29 – 30 Temmuz  Mine Waste and Tailings Conference 2020, Avustralya, 
ausimm.com 
30 Ağustos- 3 Eylül  3rd Conference on Geophysics for Mineral Ex-
ploration & Mining, Sırbistan, eage.eventsair.com/near-surface-geosci-
ence-2020/3rd-mineral-exploration-mining 
12 -19 Eylül  SEG 2020, Kanada, seg2020.org/
28-30 Eylül  MINExpo INTERNATIONAL, ABD, minexpo.com/
11 – 13 Ekim  Hi-Tech Metals '20, Güney Afrika, min-eng.com/hitech-
metals20/
18- 22 Ekim  IMPC 2020, Güney Afrika, impc2020.com/
1-3 Aralık  Mauritanides 2020 (Mauritanian Mining), Moritanya, maurita-
nidesmr.com/
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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

MADEN ENDÜSTRİSİ TEKNOLOJİ GÜNLERİ

21-22 NİSAN 2020
MEYRA PALACE HOTEL

ANKARA

“Geleceğin Teknolojisi 
Türk Madenciliği ile Buluşuyor...”

Teknoloji günleri sergi alanında 
yer alabilmek için info@maden-tek.com

www.maden-tek.com
üzerinden online kaydınızı yaptırarak 

Maden Tek 2020’yi ücretsiz ziyaret edebilirsiniz.

Reklam İndeksi
Sayfa Firma

17 Anadolu Flygt

123 Anagold Madencilik 

73 Ant Group 

41 Anton Paar

79 Ardef 

31 Argetest

5,66,67 Barkom   

Arka Kapak İçi Bilgi Mühendislik

101 Castrol 

45 CubicGeo

119 Çayeli Bakır

93 Çiftay

59 Çolakoğlu Makine 

117 Dama Mühendislik 

63 Demir Export 

Sayfa Firma
23 Dimin 

107 DMT 

9 Doğanak Kollektif 

95 ERD Sondaj 

3 Esan  

81 Esit 

29 Eti Bakır 

Arka Kat. K. FKK

51 Flottweg

47 FLSmidth

27,77 Foramec  

91 Geoplas

7 Global Magnet Sondaj 

65 Jeoges 

25 Kayen 

Sayfa Firma
89 Ketmak

Ön Kapak Kılavuz

103 Koza 

113 Labris 

15,88 Maden-Tek 2020

53 Martin Engineering

49 Meka 

11 Metso 

61,115 MTM

99 NA-ME

33 Netcad 

Arka Kapak Ortadoğu Sondaj

Ön Kapak İçi Pena Maden  

43 Petroteks 

19 Saes 

Sayfa Firma
111 Sandvik 

13,105 Son-mak  

87 Talpa 

125 TÇMB

1 Teknima  

Ön Katlamalı K. Tema Lastik

21 Titan 

55 Tüfekçioğlu 

121 TÜMAD

127 Tüyap

57 Weir

35 Yıldırım Holding 

85 Zenit 

39,109 Zitron   
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Uygulamadan Üretime
 

ANKARA
Tel: 0312 472 21 04  Fax: 0312 472 21 04

www.ortadogusondaj.com
www

            
. A

Ortadoğu Sondaj San. ve 

.    

yaptığı sondaj sıvısı katkı ve 

ve 

.     
faydalanmaktadır..




