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Sanayinin temel taşı olan madencilik sektörünün gelişip büyümesi, yerli sanayimize zamanında 
ve uygun fiyatlarda hammadde sağlayabilmesi ve uluslararası pazarlarda rekabetçi güç olabilmesi 
elbette ki ülkemiz ve sektörümüz için son derecede önemlidir. Bu nedenle, maden arama ve işletme 
faaliyetlerinin önündeki yasal ve idari zorlukların ivedilikle kalıcı bir sonuca bağlanması kaçınılmaz 
bir zorunluluktur. 

Ayrıca, sektörün öncelikli sorunlarının ön sıralarında risk sermayesi ve proje finansı bulma ihtiyacı da 
yer almaktadır. Bilindiği üzere, derneğimizin faaliyet programı içinde sektörün bu önemli ihtiyacının 
karşılanmasına yönelik olarak 26-27 Eylül 2013 tarihlerinde Londra’da ”Türkiye 1. Madencilik 
Finans-Yatırım Zirvesi” gerçekleştirildi. 

Detaylarını dergi içeriğinde bulabileceğiniz bu etkinliğin, hem ülkemizin hem de madencilik 
sektörümüzün dünya finans ve yatırım çevrelerinde tanınırlığını ve güvenirliğini pekiştirdiğini 
görmekten çok memnun olduğumuzu söylemeliyim. Firmalar arası iş ortaklıklarının hemen toplantı 
sırasında kurulmuş olması, yerli ve yabancı katılımcıların bu etkinliğin içeriği, katılım düzeyi ve 
sonuçlarından memnuniyet belirtmiş olmaları, bu etkinliğin Türk madencilik sektörü açısından 
önemli bir adım olduğunu göstermektedir. Derneğimiz benzeri etkinlikleri sizlerin de katkılarıyla 
daha da genişleterek ve geliştirerek yapmaya devam etmek arzusundadır. 

Yerli ve yabancı yatırımcıların Türk madencilik sektörüne olan ilgisinin giderek arttığı bu dönemde, 
izinlerle ilgi sorunun kalıcı bir çözüme ulaşması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve 
Başbakanlık nezdinde yaptığımız girişimlerin sonucunu beklerken, Sayın Başbakanımızın 26 
Ekim 2013 tarihinde Van İlimizde yaptığı konuşmalarının bir bölümünde madencilik sektörü ile ilgili 
değerlendirmeleri sektörü son derecede üzmüş ve karamsarlığa sevk etmiştir. Sektörle ilgili bu 
değerlendirmenin, eksik ve yanlış bilgilendirmelerin sonucu olduğuna inanmaktayız.

Sektörün asli sorunlarını, yaşananların gerçek durumunu bilgilendirmek üzere Sayın Başbakanımızla 
görüşme talebimizi bir defa da buradan yinelemek istiyoruz.

Değerli okuyucular, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlamalarında hep bir arada olalım, inancımızı 
ve gücümüzü tazeleyelim. Madencilerin her şeye rağmen ülkesine ve sektörüne olan bağlılığı, 
zorlukları aşmada gösterdiği irade hep takdire şayan olmuştur. İnanıyorum ki gelecek bu günlerden 
daha güzel olacaktır.

Sevgi ve saygılarımla

Mustafa Sönmez
Yönetim Kurulu Başkanı
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nceleri orman ve mera tahsis izinleri bakımından söz 
konusu olan Başbakanlık Genelgesi, kısa süre sonra 
maden arama ruhsat başvuruları bakımından da 
uygulanmaya başlanmış Maden Kanununa göre en çok 
iki ayda verilmesi zorunlu olan Maden Arama Ruhsatları 
6 ila 12 ay gecikmeyle verilebilmiş, bir bölüm başvurular 

da “Başbakanlıktan olumsuz döndü” denilerek “olumsuz dönen 
başvurular” başlığı altında MİGEM kapısına asılmıştır. Bu 
başvurular “Hak Sağlamış” başvurulardır. Ancak buna rağmen 
Maden Kanununa aykırı olarak hak sahiplerine Arama ve İşletme 
Ruhsatları (1b ve 2-a gurupları için doğrudan işletme ruhsatı) 
verilmemektedir. Bu kapsamda her türlü ruhsat devirlerinin 
de durdurulduğu bizzat MİGEM Genel Müdürü Sn. M. Hamdi 
Yıldırım tarafından açıklanmıştır.

Diğer yandan orman tahsis izinleri (OTİ) Orman Kanununun 
16. maddesinde madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin 
verileceğini amirdir. Ancak Genelge sonrası Orman Kanunu 
ve ilgili yönetmeliğe uygun olarak yapılmış binlerce başvuru 
Başbakanlığa gönderilerek, bir iki haftada alınabilen izinler için 
en az 8 ay beklenmek zorunda kalınmıştır. (Bu arada çok kısa 
sürede çıkarılan izinler olduğu da söylenmektedir.) Ancak bu 

Sektörde Yaşananlar Sektörde Yaşananlar

Sektörde Yaşananlar

Ö
Bilindiği üzere Madencilik camiasında büyük 
yankı uyandıran 16 Haziran 2012 tarihli 
ve 28325 sayılı Resmi Gazete’de “Kamu 
Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile 
İlgili Yapılacak İşlemler” Hakkında  2012/15 
sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. 
Bu genelgeyle; Kamu kurum ve kuruluşları 
(Belediyeler ve il özel idareleri hariç) ile 
sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamu 
kurum ve kuruluşlarına ait şirketlerin, 
kendi mülkiyetlerinde veya tasarruflarında 
bulunan taşınmazlarıyla ilgili olarak; kamu 
kurum ve kuruluşları, vakıf, dernek veya 
bunların şirketlerine, gerçek veya tüzel 
kişilere; satış, kira, irtifak, takas, tahsis, 
devir vb. her türlü tasarrufa yönelik işlemleri 
için Başbakanlıktan izin alınacağı” karara 
bağlanmıştır.

Orman tahsis izinleri (OTİ) 
Orman Kanununun 16. 
maddesinde madencilik 
faaliyetleri için gerekli 
izinlerin verileceğini 
amirdir. Ancak Genelge 
sonrası Orman Kanunu ve 
ilgili yönetmeliğe uygun 
olarak yapılmış binlerce 
başvuru Başbakanlığa 
gönderilerek, bir iki haftada 
alınabilen izinler için en az 
8 ay beklenmek zorunda 
kalınmıştır. (Bu arada çok 
kısa sürede çıkarılan izinler 
olduğu da söylenmektedir.) 
Ancak bu kadar süre 
bekletilip hiçbir gerekçe 
gösterilmeden reddedilen 
çok sayıda başvuru vardır. 
Bu hukuksuz uygulama 
sektörde zaman, maddi 
kaynak, müşteri kaybının 
yanı sıra Maden Kanununda 
ki süreler nedeniyle işletme 
ruhsatlarının iptaline neden 
olmaktadır. 

kadar süre bekletilip hiçbir gerekçe 
gösterilmeden reddedilen çok sayıda 
başvuru vardır. Bu hukuksuz uygulama 
sektörde zaman, maddi kaynak, müşteri 
kaybının yanı sıra Maden Kanunundaki 
süreler nedeniyle işletme ruhsatlarının 
iptaline neden olmaktadır. 

Genelgenin yayınlandığı Haziran 2012 
tarihinden bu yana sektörün ne kadar 
olumsuz etkilendiği açıklanan büyüme 
istatistiklerine de yansımaktadır. 
Madencilik üst üste 3 çeyrektir küçülen 
tek sektör olmuştur (%-0,8,%-4,5,%-
3,3). Küçülmenin katlanarak artacağı 
sektörün yapısını bilenler için sürpriz 
olmayacaktır.

Yasalara aykırı bu uygulamalar 
karşısında sektör temsilcisi kuruluşlar 
olarak her türlü girişimde bulunulmuş 
ancak ne bu uygulamaların gerekçesi 
ne de çözümü konusunda bir muhatap 
bulunamamıştır.

Madencilere sadece hukuk yolu 
bırakılmıştır. Nitekim kimi madencilerin 
bu tarz davalar açtıkları bilinmektedir.

Yönetim Kurulumuz dava açacak 
üyelerimizin yanında Türkiye 
Madenciler Derneği olarak müdahil 
olma kararı almıştır.

Derneğimiz açılacak davalara ilişkin 
olarak konuyu hukuk danışmanımız 
sayın Prof. Dr. Mustafa Topaloğlu’na 
inceletmiştir. Sn Topaloğlu tarafından 
hazırlanan ve konuyu ana hatları ile 
açıklayan metin aşağıda verilmiştir.

“Siyasi niteliği yanında idari 
özelliği de bulunan bir makam olan 
Başbakanlığın   bu yetkisi kapsamında 
yönetmelikten başka  çeşitli başlıklar 
altında genel  düzenleyici işlemler 
yapabilir.  Bunlara “adsız düzenleyici 
işlemler” denilmektedir. Başbakanlığın 
söz konusu genelgesi bu kategoriye 
dâhil bir düzenleyici işlemdir. Adı 
Genelge olsa da bu düzenleyici 
işlemin Anayasanın 124. maddesinde 
öngörülen yönetmelik kapsamında 
değerlendirilmesi gereklidir.

Başbakanlık Genelgesi, Anayasanın 112.
maddesi ve 3056 sayılı Başbakanlık 
Teşkilatının Kuruluşu Hakkında 
Kanunun 1. maddesinde Başbakanlığa 
tanınan  bakanlıklar ve diğer kurum 
ve kuruluşlar arasında işbirliğini ve 
eşgüdümü sağlama yetkisini aşan bir 
niteliktedir. 

Bu açıdan Söz konusu Başbakanlık 
Genelgesinin bizatihi kendisi hukuka 
aykırıdır. Hukuka aykırı bir genelgeye 
dayanılarak madenciliği ilgilendiren 
izin talebinin reddedilmesi işleminin de 
hukuka aykırı olduğunda kuşku yoktur.

Ayrıca, maden ruhsatlarının söz konusu 
Genelge kapsamına alınması mümkün 
değildir. 4721 sayılı Medeni Kanun 
998.maddesinde,  madenler taşınmaz 
olarak tapu siciline kaydedilecek 
unsurlar arasında sayılmamıştır. 
Bundan dolayı madenler taşınmaz 
olarak değerlendirilemez ve söz konusu 
Genelge kapsamında düşünülemez.

Maden ruhsat talebi reddedilen başvuru 
sahibi, orman veya mera izin talebi 
reddedilen maden ruhsatı sahibi, 
kendisine yapılan tebligata dayanarak 
ya da başvurusunun akıbetini öğrenmek 
için vereceği dilekçeye alacağı cevabın 
olumsuz olması ya da dilekçeye 15 gün 
içerisinde cevap verilmemesi halinde 
Genelgenin ve ret işleminin birlikte 
iptalini dava edebileceği gibi, sadece 
iznin reddi işlemini dava konusu 
yapabilir.

Yönetmelik niteliğinde düzenleyici 
işlem olan Başbakanlık Genelgesinin 
kendisi ile birlikte tesis edilen ret 
işleminin iptalinin talep edildiği 
davanın Danıştay’da ilk derece 
mahkemesi sıfatıyla açılması gerekir. 
Böyle bir durumda Danıştay öncelikle 
Başbakanlık Genelgesinin hukuka aykırı 
olup olmadığını denetleyecek, hukuka 
aykırı bulursa Genelgeyle birlikte ret 
işlemini de iptal edecektir. 

Sadece izinin ret işlemi dava edilecekse 
maden ruhsatının bulunduğu yerdeki 
idare mahkemesinde iptal davası açmak 
gerekecektir.”

Sayın Topaloğlu’nun iletişim bilgileri 
aşağıda verilmiştir.

Sektörümüzde büyük bir mağduriyet 
ve haksızlığa uğratılmışlık duygusuna 
neden olan hukuk dışı bu uygulamalardan 
bir an önce vazgeçilmesi dileği ile 
saygılar sunarız.

Yönetim Kurulu

Avukat Prof.Dr. Mustafa Topaloğlu
Barbaros Mah. Ahlat sok. Varyap Meridyen 
Sitesi E 1Blok
Kat:23 D153 Batı Ataşehir/İstanbul
Tel 0216 510 00 39 40
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Uygulayıcının Görüşleri Uygulayıcının Görüşleri

Maden Aramaları ve
Mevzuatımızın Engelleri
Maden Aramaları ve
Mevzuatımızın Engelleri

Doç. Dr. Y. Suha Nizamoğlu 
Maden Yüksek Mühendisi  

Bu yazı maden arama yöntemleri, sistematiği vb. konuları işlemekten ziyade mevcut 
mevzuatımızın aramalara olan etkisini ortaya koymayı ve aramaların önemini tartışmaya 
açarak, küçük sermayeli maden arayıcısının lehine, dikkat çekmeyi amaçlamaktadır.

MADEN ARAMALARININ ÖNEMİ

Maden yatağı belirlenebildiği andan sonra 
işler daha görünürdür. Yatak, hangi nedenle 
olursa olsun, ekonomik olarak işletilmeye 
uygun değilse terkedilir ya da bekletilir. 
Ekonomik ise, genelde uzun ömürlü bir iş 
olacağı için, hem çevre hem orman vb. izin 
ve kurallarını yerine getirme harcamalarına 
para vardır. Ama benzer şeyleri maden 
aramaları için söyleyemeyiz. Zira henüz 
ortada elle tutulur bir şey yoktur, herhangi 
bir gelir bekleme yoktur, harcama vardır, 
risk vardır, harcamaların geri döneceği 
kuşkuludur. Bu nedenlerle, özellikle küçük 
sermayeli madencinin arama bütcesi 
zorlanmamalı hatta cesaretlendirecek 
şekilde maden aramaları düzenlenmeli ve 
böylece madenciliğin en önemli ve temel 
konusu olan aramaların sağlıklı ve tekniğine 
göre yapılmasının önü açılmalıdır.

Maden aramaları teorik olarak, hedef saha 
için, jeolojik veri ve haritalara dayanılarak 
jeolog veya jeoloji mühendisleri tarafından 
yapılır. Hatta bu çalışmada güncel 
teknolojiler olan uzaydan algılama, uydu 

çekimleri, havadan jeofizik vb. gibi teknikler de 
kullanılmaktadır.

Aramaların klasik veya daha yaygın başlangıcı 
ise, hedef sahanın ne sahası olduğunun 
bilinmesi, hikayesinin MİGEM, MTA vb. 
yerlerden araştırılması, varsa eski imalat ve 
veya arama yapılan yerlerle ilgili bilgi sahibi 
olanların bulunması, bu kişilerle beraber bu 
yerlerin yüzeyden görülmesi ve nihayet uygun 
ise sahanın edinilmesi sürecinin başlatılması 
şeklinde gelişir.

Saha edinildikten sonra ayrıntılı yüzey 
aramaları, mostraların ve eski imalatların 
haritalaması, jeokimya için sistematik numune 
alma ve/veya jeofizik yöntemlerle yeraltını 
anlamaya çalışma gibi gerekler önümüze çıkar. 
Bunların sonucuna göre  muhtemelen tozlu ya 
da karotlu sondaj yapma gündeme gelecektir.

Aramalar o derece önemlidir ki hem arama 
eksiksiz olmalı hem de toplam arama yatırımı 
en az olmalıdır. Zira arama yatırımları her 
zaman geri dönmeyebildiği gibi eksik, hatalı 
aramalar üzerine kurulan işletme yatırımları 
yatırımcıyı büyük zararlara uğratır.

SONDAJLI ARAMALAR

Sondajlı aramalar, hem kendisi ciddi 
hem de maliyeti ciddi aramalardır. 
Dolayısıyle iyi yapılmış bir yüzey 
etüdüne dayanmalılardır. Metal, kömür 
madencileri rezerv ve derinlik için 
mermerci çatlak, kırık ve fayları görmek 
için sondaj yani “derinlik yoklaması” 
yapmak zorundadır. 

Her madenci bilir ki sondaj planlaması 
kararı, bir yandan çok iyi bir yüzey 
araştırması verilerine dayanmalı, diğer 
yandan esnek olmalıdır. Yani bir önceki 
sondajın verilerine göre takibedecek 
sondajın yeri, yönü, eğimi açısından, 
planlamada değişiklik yapılabilir. 
Hatta bu değerlendirmeler bir sonraki 
sondajın yerini, kaderin cilvesi olarak, 
izin alanınızın hemen yanında ama 
mesela beş metre dışında belirlemeyi 
gerektirebilir. Veya önceden görülmesi 
mümkün olmayan ancak ilk sondajda 
tesbit edilen bir yatay fay nedeniyle tüm 
diğer sondajların, cevheri kesmek için, 
ötelenmesi gerekebilir. 

Buna benzer durumlar için, mevzuata 
göre, tüm izin süreci yeniden 
başlamalıdır. Plana göre devam eden 
sondaj, boşa giderek, parayı, yeni izin 
süreci ise zaman ile beraber yine bir 
miktar parayı götürecektir. Yani her 
durumda da madenci mağdur olacaktır.

Sondajlı aramaların esnek olmasını 
engelleyen mevzuatın savı doğaya 
olumsuz etkilerin engellenmesidir. 
Siyanürle sondaj yapma gibi, bilgisi 
olmadan fikri olan fanatik çevreci 
palavralarını bir yana koyarsak, sondaj 
genelde traktör cesametinde bir makina 
ve yanına açılmış yirmi beş metre 
küb’lük bir su havuzu ile yapılmaktadır. 
Ağaç kesim dönemlerinde ormanda 
bir çok traktör kesilenleri taşımak için 
gezebilmekte ise sondaj makinası da 
ağaçların arasından geçebilir. Orman 
idaresi gerekli yerlerde ağaç sağlığı için 
seyreltme yapar, sondaj makinası da, çok 
gerekirse, bu tip bir seyreltme ile yoluna 
devam edebilir. Sondaj yapılacak nokta 
ve su havuzu yeri ağaçsız yerde seçilir. 
Ağaçlık olmayan kamu mülklerinde bu 
işler daha kolay ve zararsız yapılır. 

ÖNERİLER

Bu değerlendirmeler ve bunlara ilave 
edilebilecek diğer örnekler gösteriyor 
ki, sondajlı aramaları, Çevre mevzuatı 
amaçsız olarak, Orman mevzuatı da 
gelir kapısı gördüğü için, zorlaştırmıştır. 
Bir işe yalnız kendi gözlüğü ile bakan 
bürokrat ve politikacı, maden aramacıya 
verdikleri bu sıkıntıyı, bunun yanında 
bulunabileceği halde yanından geçilen 
bir ekonomik kaynağın refahımıza 
getireceği katkıyı, eksik aramalarla 
yapılan ve başarılı olmayan bir yatırımın 

refahımızdan alıp götüreceklerini 
artık gözönünde bulundurarak, 
başkasının gözlüğünü de takıp bakmayı 
düşünmelidir. 

Ormana piknik yapmak amacıyla 
gidenin madenci olduğunu öğrendiğinde 
neredeyse izin alması gerektiğini 
söyleyecek bir zihniyet değişmeden, 
sondaj gibi çok önemli bir işi nasıl esnek 
yapabiliriz?

Kanımızca Kamunun, maden 
aramalarını kolaylaştırmak için, 
mevzuatı sadeleştirmesi boynunun 
borcudur. Aramalarda ÇED ve izin 
süreçleri kalkmalıdır. Aramalar 
doğal dokuya zarar vermeden 
yapılabilir. Özellikle sondajlı aramalar 
üzerine yapılan şehir efsanesi tipi 
spekülasyonlar, sağlıklı ve aklı başında 
bilimsel ve teknik verilere dayanan bir 
tartışma ortamında ayıklanmalıdır.

Son olarak doğal yapıyı madencilik 
faaliyetlerinden koruma gayreti içinde 
olanlara, orman yangınları, şehir 
çevrelerinde gecekondular için yapılan 
orman yağmaları, zeytinlik alanları 
imara açan yasa ve bu sayede oralara 
kurulan yazlık siteler vb. gibi konulara 
öncelik vermelerini salık veririm. Zira 
ne yazık ki madensiz yaşamak artık çok 
gerilerde kalmıştır. Madencinin faaliyeti 
bitince doğal hayat geri döner.

Mevzuata göre, 
mesela “yarma” 
sınıfına girmeyen en 
çok kazma kürekle 
sağlamı görme 
ve numune alma 
için, ağaçlara zarar 
vermeden, üzerindeki 
toprağı kaldırma işi 
ne kuş ne devedir. Bu 
o kadar çok yerde ve 
sık olabilirki “yarma” 
gibi mütalaa edip izin 
almaya kalkarsanız, 
en az  metrekareler, 
altı metre 
genişliğinde bağlantı 
yolları, numaralı 
plaka taşıyan kazıklar 
ile çok hızlı ömür 
tüketme süreci 
başlar.

ARAMA GEREKLERİ VE MEVZUATIMIZ

Aramaların birinci adımı yüzey aramaları yani mostra, eski 
imalat arama, gerekiyorsa yüzey jeolojisi yapma, mostra 
veya damarları inceleme, mostra veya damar numunesi veya 
jeokimya için sistematik numune alma gibi mülkiyet üzerinde 
“gezme” ve yer yer “kazma-kürek” işi isteyen işlerdir.

Çalışılacak mülkiyet eğer, özel mülkiyet değil, herhangi bir 
kamu mülkiyeti ise  sorunlar hemen kendini göstermeye 
başlar.

•Ormanlık arazide yukarıdaki işleri yapmak için, yaz 
aylarında, yani yangın mevsiminde iseniz Orman İdaresine 
yüzey aramaları için çalıştığınızı belirten bir de bilgi yazısı 
verdiyseniz her hangi bir yangında şüpheli listesinin başında 
yer alacağınız kaçınılmazdır.
•Kamu mülkiyetlerinde özellikle orman arazisinde birden 
çok mostra, fazlaca uzun olduğu tahmin edilen damarlar 
bulunabilir, numune almak için sağlamı bulmak gerekebilir. 
Bulguları inceleme ve de numune alma amacıyla orayı burayı 

karıştırmaya başlarsanız, engellenmemeniz, mülkiyeti temsil 
eden kişilerin görmemesine veya hoşgörüsüne kalmıştır. 
Mevzuata göre, mesela “yarma” sınıfına girmeyen en çok kazma 
kürekle sağlamı görme ve numune alma için, ağaçlara zarar 
vermeden, üzerindeki toprağı kaldırma işi ne kuş ne devedir. 
Bu o kadar çok yerde ve sık olabilirki “yarma” gibi mütalaa 
edip izin almaya kalkarsanız, en az  metrekareler, altı metre 
genişliğinde bağlantı yolları, numaralı plaka taşıyan kazıklar 
ile çok hızlı ömür tüketme süreci başlar. Halbuki mostra ve 
damarlara ilişkin bilgilerin sağlıklılığı etkin bir yarma ve/
veya sondaj planlamasına yarayacaktır. İyi yapılamayan 
bir jeokimya örneklemesi ana yatağın bulunamamasına yol 
açabilir. İstenilen yerde ve iyi yapılamayan bir jeofizik etüd 
sonuçsuz kalabilir. İyi yapılamayan bir sondaj planlaması çok 
ciddi bir harcamanın boşa gitmesine neden olabilir.
•Özellikle Ormana herhangi bir zarar vermesi mümkün 
olmayan bu tür arama çalışmalarının, ÇED ve Orman izinleri 
yönünden rahatlatılması , engellenmeden dikkatli ve ayrıntılı 
olarak yapılabilmesi, bir doğal kaynağın bulunması ve ona 
sağlıklı yatırım yapılması açısından son derece önemlidir.



SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ  Ekim 2013 12 Ekim 2013  SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ 13

013’ün ilk yarısında çimento 
tüketiminin yüzde 16 civarında 
arttığını belirten Akçansa Genel 
Müdürü Hakan Gürdal, “2012 yılına 
göre mevsimsel olumlu kış aylarının 
etkisiyle yılın ilk yarısındaki büyüme 

oranı yüksek gerçekleşmiştir.  Mevsimsel 
etkiden arındırıldığında pozitif anlamda 
GSMH’nin üzerinde %6 civarında reel 
büyüme olacağı gözükmektedir.” dedi.

Mega projeler çimento sektöründe 
konutun ağırlığını dengeledi

Son dönemde çimento sektöründe önemli 
bir dönüşüm olduğuna dikkati çeken Hakan 
Gürdal, “Önceki dönemlerde Türkiye’de 
çimento tüketiminin %65-70’i konuta gider, 
konut sektöründe olumsuzluk yaşandığı 
zaman sektörümüz kısa sürede çok kırılgan 
hale gelirdi. Bugünse toplam çimento 
tüketiminin yarısı konut sektöründen 
kaynaklanıyor. Geri kalan bölümü ise alt yapı 
yatırımları ve konut dışı binalar oluşturuyor. 
Özellikle mega projeler ve kentsel dönüşüm, 
çimento sektörünün geleceği açısından 
yakından takip edilmesi gereken konuları 
oluşturuyor” şeklinde konuştu. 

Akçansa 3. Köprü için 100+Beton 
markasıyla özel beton ve çimento üretti

Özellikle 3. Köprü, 3. Havaalanı gibi mega 
projelerin çimento sektörünün büyümesine 
önemli katkı yapacağını dile getiren Gürdal, 
sözlerine şöyle devam etti:

“3. Köprü inşaatındaki hazır beton işini 
Akçansa olarak üstlendik. Avrupa’nın en 
yüksek ikinci, Türkiye’nin ise en uzun 
betonarme köprüsünde kullanılmak üzere 
100+Beton adıyla özel beton ve çimento 
ürettik. Akçansa’nın teknik gücü yüksek 

Akçansa’nın 
İlk Yarıyıl 
Satış Geliri 
546,7 
Milyon TL

2

Türkiye’nin önde gelen yapı 
malzemeleri şirketi Akçansa, 
2013 yılı ilk yarıyıl finansal 
sonuçlarını kamuoyuna açıkladı. 
Buna göre, 30 Haziran 2013 itibarıyla 
şirketin cirosu 546,7 milyon TL 
oldu. Sürdürülen faaliyetlerden vergi 
öncesi kârı 77,8 milyon TL olurken, 
dönem kârı ise 63,9 milyon TL olarak 
gerçekleşti.  

Betonsa markasıyla tedarik edeceği 
100+Beton ürünü, yüksek durabilitesi 
ve çevresel etkilere karşı dayanıklılığıyla 
öne çıkıyor. Her türlü fiziksel ve 
kimyasal etkiye dayanıklı ve proje ömrü 
120 yıl olan betonu yapabilme özelliği 
taşıyor. Tüm testlerde ispatlandığı 
şekilde geçirimsizlik özelliğine sahip 
bulunan beton, C50 dayanım sınıfında 
yer alıyor ve denizdeki klor iyonlarının 
yapıya geçmesiyle oluşan korozyonu 
engelliyor.”

Akçansa’nın borsa performansı 
en yüksek şirket olduğunu, son 11 
yıldır sektörde ‘en beğenilen şirket’ 
seçildiğini dile getiren Gürdal, İSO 500 
listesinde 75’inci sırada yer aldıklarını 
kaydetti. Gürdal, çimento tüketiminde 
13,5 milyon tonla Avrupa’nın dördüncü 
büyük ülkesi olan İspanya’dan bile 
daha fazla çimento tüketilen (15 milyon 
ton) Marmara Bölgesi’nde faaliyet 
gösteriyor olmanın, Akçansa için 
önemli bir avantaj olduğunu ifade etti.
Gürdal, Sabancı Topluluğu şirket ve 
çalışanların başarılarını ödüllendirmek 
ve iyi uygulamaların karşılıklı 
paylaşılmasını teşvik etmek amacıyla 
bu yıl dördüncü kez gerçekleştirilen 

Sabancı Altın Yaka Ödülleri’nde 
de ‘İnsana Yatırım’ ve ‘Sinerji” 
kategorilerinde birincilik, ‘Pazar 
Odaklılık’ kategorisinde Gelişim Ödülü 
kazanmanın kendilerine büyük gurur 
yaşattığını dile getirdi.

Akçansa, enerji yönetiminde de 
sektöre liderlik ediyor

Çimentodaki rekabetçiliğin ana 
unsurunun enerji yönetimi olduğuna 
dikkat çeken Akçansa Genel Müdürü 
Hakan Gürdal, “Çimentonun, üretim 
maliyetinin yüzde 65’i enerjiden 
kaynaklanan bir hammadde olması 
nedeniyle enerji maliyetlerinin 
düşürülmesi için yeni uygulama ve 
yatırımların hayata geçirilmesi büyük 
önem taşıyor. Akçansa olarak, tüm 
faaliyetlerimizde enerji verimliliği ve 
düşük sera gazı emisyon değerlerine 
sahip enerji kaynaklarının kullanımına 
yöneliyoruz” dedi.

Akçansa’nın Çanakkale Fabrikası’nda 
2011 yılında 24 milyon dolarlık 
yatırımla hayata geçen Atık Isı Geri 
Kazanım Tesisi, hem çimento sektörü 
adına bir ilki, hem de Akçansa’nın 
geleceğe yönelik yatırımları içinde 
en önemli adımlarından birini ifade 
ediyor. Yıllık 105 milyon kwh elektrik 
enerjisi üretilen tesiste, Çanakkale 
Fabrikası’nın elektrik tüketiminin 
yaklaşık %30’u karşılanıyor. 

Yine Çanakkale’de bu yıl içinde 
11 milyon TL yatırımla devreye 
alınan Alternatif Yakıt Hazırlama ve 
Besleme Tesisi de Türkiye’nin lastik 
parçalayarak yakabilen ilk ve tek tesisi 
özelliği taşıyor. Bu kapsamda fırında 
alternatif yakıt kullanımıyla 37.000 ton 
petrokok kömürü ikame edilebilecek. 

Üyelerimizden Haberler

Temelleri 1967 ve 1974 yıllarında 
Akçimento ve Çanakkale Çimento ile 
atılan ve 1996 yılında bu iki şirketin 
birleşmesi sonucunda Türkiye’nin en 
büyük çimento üreticisi konumuna 
gelen Akçansa, bir Sabancı Holding ve 
HeidelbergCement ortak kuruluşudur. 

Çimento ve hazırbeton üretiminde 
Marmara, Ege ve Karadeniz 
bölgelerinde faaliyet gösteren 
Akçansa, iştiraki olan Betonsa şirketi 
ile 1998 yılında birleşmesi sonucunda, 
Marmara ve Ege bölgelerine yayılmış 
40’a yakın hazırbeton tesisinde 
“Betonsa” markasıyla hizmet 
vermektedir. Diğer bir iştiraki olan 
Agregasa Agrega San. ve Tic. A.Ş. 
ile 2002 yılında birleşmiş ve agrega 
üretim faaliyetini “Agregasa” markası 
altında sürdürmektedir.

Akçansa; hem yurt içindeki 
müşterilerin hem de yurtdışındaki 
müşterilerin taleplerini karşılamak 
ve farklılıkların zor algılandığı bu 
sektörde fiyat unsurunun da ötesinde 
rekabet edebilmek amacıyla “üretim 
ve hizmette en kaliteli” olmayı 
hedeflemiştir.

Akçansa’nın vizyonu, tüm paydaşları 
tarafından güvenilen ve en çok tercih 
edilen iş modeline sahip şirket olarak, 
yapı malzemeleri sektöründe tüm 
sınırların ötesinde sürdürülebilir 
büyümektir. 

Akçansa’nın misyonu, toplumsal, 
çevresel, yasal ve etik değerlere bağlı 
kültürü ile tüm sosyal paydaşları 
için değer yaratarak, toplumun 
yaşam kalitesini yükselten lider yapı 
malzemeleri şirketi olmaktır.  

Akçansa Hakkında 
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nerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Taner Yıldız’ın 
katılımıyla Ankara’da 
düzenlenen törende “Enerji 
Oscar Ödülü” İÇDAŞ 
Genel Müdürü Bülend 

Engin’e verildi. Bu yıl üçüncüsü 
düzenlenen Enerji Oscar Ödülleri, 
“Termik Santraller” ve “Yenilenebilir 
Santral” başlıklarıyla iki katagoride 
düzenlendi. Termik Santral 
katagorisinde ise -Doğalgaz, -Kömür 
ve -Atık Isı projeleri ödüllendirildi. 
İÇDAŞ Elektrik Enerjisi Üretim ve 
Yatırım A.Ş.’ine ait Bekirli Termik 

Santrali “Kömür Kategorisi” nde 
Enerji Oscarı’nın sahibi oldu. 

Bekirli Termik Santrali’ne “Enerji 
Oscar Ödülü” kazandıran ise 
dünyanın gelişmiş ülkelerince 5 yıldır 
kullanılan SWFG sistemi oldu. Kükürt 
arıtma sistemi olarak bilinen SWFG, 
300 milyon dolar yatırım ile Bekirli 
Termik Santrali’ne kuruldu. Dünyada 
ancak birkaç santralde bulunan bu 
sistem, çevrenin korunması için son 
teknoloji olarak değerlendiriliyor. 
Benzer termik santraller ise kükürt 
arıtma sisteminde kireç kullanıyor. 
Kireçle yapılan arıtma sistemi ise 
SWFG’nin ancak onda biri maliyete 
gerçekleştiriliyor. Yatırım maliyeti 
diğer sistemlere göre on kat daha 
yüksek olan SWFG’nin, verimliliği ve 
etkinliği de bu derecede daha yüksek 
olarak biliniyor. 

İÇDAŞ Genel Müdürü Bülend Engin, 
Çanakkale’de bugüne kadar 5.5 milyar 

Üyelerimizden Haberler Üyelerimizden Haberler

İÇDAŞ’ın Termik Santrallerine Bu Yıl da 
“Enerji Oscarı Ödülü” Verildi 

E
Türkiye’nin 9. büyük sanayi 
kuruluşu İÇDAŞ, Çanakkale 
Biga’daki Bekirli Termik Santrali 
ile “Kömür Kategorisi”nde Enerji 
Oscar Ödülü’nün sahibi oldu. 
Sanayi ve enerji tesislerinde, 
çevre ve insan sağlığına önem 
veren İÇDAŞ, iki yıl üst üste 
“Enerji Oscarı” na layık bulundu. 
Aynı ödül geçtiğimiz yıl İÇDAŞ’ın 
Değirmencik Termik Santrali’ne 
verilmişti.  

Bekirli  Termik  Santrali 
Çanakkale’nin Biga ilçesinde 2005 
yılında kuruldu. 2x600 MW gücünde 
olan santral yıllık 10 milyar Kwh 
enerji üretim kapasitesine sahiptir. 
Kömür yakıtlı enerji tesisleri 
içerisinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’ndan çevre izni alan ilk 
kömür yakıtlı termik santrali oldu. 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve 

OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim 
Sistemi belgesine de sahip olan 
Bekirli Termik Santrali, ISO 50001 
Enerji Yönetim Sistemi Belgesi’ne 
sahip olan ilk termik santraldir. 
Santralde, temiz kömür yakma 
teknolojilerinden, akışkan yataklı 
yakma teknolojisi kullanılmaktadır. 
Santralde ana yakıt olarak kömür, 
yardımcı yakıt olarak doğal gaz 
tüketilmektedir. 

dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerini 
belirterek şunları söyledi: “İÇDAŞ, 
2013 yılı sonu itibari ile yatırımlarını 6 
milyar dolara ulaştıracak. Bu yatırımları 
yaparken çevresel değerleri hep birinci 
önceliğimiz oldu. Dünyanın en büyük 
gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimi 
olan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne katılım için 10 evrensel 
ilkeye uyma taahhüdünü verdik. 
Birleşmiş Milletler, Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ne imza attık. İÇDAŞ, sadece 
ülkemizde değil, dünyada sözleşmeyi 
imzalayan ilk ve tek ağır sanayi 
şirketi oldu. Dünyada Küresel İlkeler 
Sözleşmesi’ni imzalayan bu denli geniş 
bir yelpazede üretim yapan başka bir 

şirket bulunmamaktadır. Sürdürülebilir 
kalkınmaya inanan bir kuruluş olan 
İÇDAŞ, işletmelerde çevreci adımların 
çevreyi korumaya ne kadar katkıda 
bulunacağının farkında ve bilincindedir. 
Bekirli Termik Santrali’ndeki emisyon 
değerleri on-line olarak elektronik 
ortamda sürekli ölçüm sistemi ile 
izlenerek kontrol ediliyor. Bugüne kadar 
tesisimizde ölçülen değerler Avrupa 
baca gazı emisyon limit değerlerinin 
altında gerçekleşti” dedi. 

Kömür yakıtlı enerji tesisleri içerisinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 
çevre izni alan ilk ve tek termik santral 
olan Bekirli Termik Santrali, 2012’de 

Sürdürülebilir Su Yönetimi Projesi 
ile Kalkınma Bakanlığı tarafından 
Türkiye’deki en iyi sürdürülebilirlik 
uygulamalarından birisi seçildi. Bekirli 
Termik Santrali’nden temsilciler, 
çevresel değerlere önem vermesi ile 
öne çıkan Rio’daki “Birleşmiş Milletler 
Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı”na 
davet edildi. 

ICCI 2013 Enerji Oscar Ödülleri için 
düzenlenen törene, T.C Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı'ndan yetkililer ve 
kamu üst düzey çalışanları ile çok sayıda 
akademik ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcileri ve enerji sektörünün önde 
gelen profesyonelleri katıldı. 

Santraldeki toz emisyonları için 
son teknolojiye sahip, %99,98 
gibi yüksek verimli elektrostatik 
olarak çalışan 4 kanallı 10 bölümlü 
toplam 20 adet hücreden oluşan 
elektrofiltre ünitesi bulunmaktadır. 
Fiili durumda toz emisyonları 
Avrupa limitlerinin çok altında 
gerçekleşmektedir.   

Tesislerin etki alanında bulunan 
Hava Kalitesi Ölçme İstasyonu 
İÇDAŞ tarafından kurularak 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
devredildi. Bugün Bakanlığın www.
havaizleme.gov.tr adresinden, özel 
sektöre ait hava kalitesi verileri 
yayınlanan ülkemizdeki tek tesis 
İÇDAŞ tesisleridir. 

Tesislerin çalışmaya başladığı 
günden bu yana toprak, su, hava 
ve bitkilerde düzenli olarak 
çevresel parametreler İÇDAŞ 
tarafından bağımsız kuruluşlara 
izletilmektedir. Tesisler çalışmaya 
başladığından bu yana tesis 
çevresinde hiçbir çevresel 
olumsuzluk görülmediği gibi 
çevresel parametreler limitlerin 10 
kat altında seyretmektedir. Bugün 
bir otoyolun 10 km uzaklığında 
zeytinlik alanlarda bile dioksin ve 
azot gibi kirleticilerden kaynaklı 
kirlilik söz konusu olurken, İÇDAŞ 
yaptığı çevresel yatırımlarla 
tesislerin çevresindeki doğal 
yaşamı daha da güçlendirecek 
çalışmalar yapmaktadır. 
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Londra Toplantısı Londra Toplantısı

Türkiye madencilik sektörünün gelişimine katkı sağlamak ve sektörün dünya finans 
çevrelerince bilinirliğini artırmak için Türkiye Madenciler Derneği olarak bu yıl ilk kez 
düzenlediğimiz   ‘Türkiye Madencilik Finans Yatırım Zirvesi’nde Türk madencilik sektörü 
temsilcileri dünyanın en önemli finans kuruluşlarının yetkilileri ile bir araya geldi. 40 
ila 80 milyar dolarlık fon yöneticileri ve çok sayıda yabancı yatırımcı zirveye yoğun ilgi 
gösterdi. Londra’da Lancaster Otel’de gerçekleşen zirvede Türk madenciliğinin gelişimine 
katkı sağlayacak konular masaya yatırıldı. Zirveden bir gün önce Türk Madencilik Heyeti 
Londra Borsası’nın açılış gongunu çaldı. 

ürkiye madencilik sektörünün gelişimine katkı 
sağlamak ve sektörün dünya finans çevrelerince 
bilinirliğini artırmak amacıyla her yıl 
dünyanın önemli finans şehirlerinden birinde 
gerçekleşecek olan ‘Türkiye Madencilik Finans 
Yatırım Zirvesi’nin ilki finans sektörünün 
kalbi olarak bilinen Londra’da gerçekleşti. 
Dünyanın en önemli finans kuruluşlarının 

yetkilileri ile Türkiye madencilik sektörü temsilcilerinin 
bir araya geldiği zirvede; madencilik sektörünün finansal 
ihtiyaçların nasıl giderileceği, risk sermayesi temini, yeni 

iş imkânlarının yaratılması, borsaya açılma bağlantılarının 
nasıl sağlanacağı, Türk madencilik sektörünün nasıl 
daha fazla GSMH artışı sağlayacağı ve daha birçok konu 
tartışıldı.

Türkiye Madenciler Derneği öncülüğünde EBY Summits 
International organizasyonu ile gerçekleşen Türkiye 
Madencilik Finans-Yatırım Zirvesi’ni destekleyen 
kuruluşlar arasında; T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve 
Tanıtım Ajansı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve 
Londra Borsası (London Stock Exchange) yer aldı.  

T

TÜRK MADENCİLERİ
FİNANS DÜNYASI'NIN
DEVLERİ İLE BULUŞTU
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Türk Madencilik Heyeti Zirveden Bir Gün Önce Londra Borsası’nın Açılış Gongunu Çaldı.
ürk madenciliği ile ilgili yurt dışında şu ana kadar 
gerçekleştirilen en önemli etkinlik olma özelliğine 
sahip olan zirve öncesinde Türk Madencilik Sektörü 
Heyeti, 25 Eylül 2013 tarihi sabah saat 08:00’de 
Londra Borsası’nın açılış gongunu çalarak hem Türk 
madencilik sektörüne hem de bir gün sonra başlayacak 

etkinliğe finans dünyasının dikkatini çektiler. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Murat Mercan açılış gongunun 
çalınması sonrasında yaptığı konuşmada, Türk ekonomisinin 
Avrupa’da olduğu kadar dünyada da kendine önemli bir yer 
edinmeye başladığını ifade etti. 

Türk Madencilik Sektörü Heyeti Londra Borsası’nın açılışından 
sonra Londra turu yaparak keyifli bir gün geçirdi. 

Zirveye katılan uluslararası şirketlerin yöneticilerinin 
aktardığı bilgiler, sektörün sermaye eksikliği sorununa dair 
alternatif çözümler için önemli ipuçları verdi. Katılımcı sektör 
firmalarının yatırımlarını uluslararası arenada tanıtmaları için 
çok önemli bir fırsat sunan zirvenin ilk gününde paneller ve 
yuvarlak masa toplantıları düzenlendi. Zirveye 68’i yabancı, 
27’si yerli toplam 95 şirket ve 65’i yerli, 100’u yabancı 175 
katılımcı iştirak etti. Zirvede 136’sı konfirme 200’ün üzerinde 
birebir görüşme yapıldı. Görüşmeler sonucunda zirveye katılan 
ve önümüzdeki dönemde halka açılmayı planlayan 3 şirket 
de gerek Londra Borsası 
gerekse uluslararası finans 
kuruluşları ile görüşmeler 
yaptı. 

Türkiye Madencilik Finans-
Yatırım Zirvesi 26 Eylül 
tarihinde EBY International 
Summit CEO’su Yaşar Şuşek 
ve zirve oturum başkanlığını 
yürüten Alan Clegg’in açılış 
konuşmaları ile başladı. 
Açılış konuşmalarında 
Türkiye’nin maden 
potansiyelinin büyüklüğü 

ve derinliğine rağmen madenciliğin Türkiye ekonomisine 
halen çok az bir katkı yaptığını, üretim rakamlarının son 10 
yılda yaklaşık % 23 oranında artmış olmasına rağmen halen 
beklenen seviyelere ulaşmış olmadığı üzerinde duruldu. Maden 
yataklarının oluşumu için çok avantajlı bir jeolojiye sahip 
olan Türkiye’ye yurtdışı yatırımlarının artması, aramaların 
daha iyi ve etkili bir şekilde yapılması ile birlikte, gelişen 
teknolojinin imkânlarıyla birlikte çok daha önemli yatakların 
bulunabileceği ifade edildi. Açılış konuşmalarına Türkiye 
Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Sönmez’in konuşması ile 
devam edilirken Sönmez, bu tür etkinliklerin özellikle kaynak 
bulunmasının zor olduğu mevcut dönemde ülkemize yatırımcı 
çekmek ve Türk madenciliğini geliştirmek açısından çok önemli 
olduğuna değindi. TC Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek 
ve Tanıtım Ajansı adına açılış konuşması yapan İngiltere 
Kıdemli Danışmanı Ahmet İplikçi, rakamlarla Türkiye’yi 
tanıtarak, ülkedeki genç nüfusun fazla olmasının dinamik bir 
yapı yarattığını, ülkenin istikrarlı ekonomik büyüme politikası 
ve teşvik programlarıyla daha güvenli ve kolay bir yatırım 
ortamı sağladığını detaylıca izleyicilere aktardı. Ahmet İplikçi 
ayrıca Türkiye’nin coğrafi konumunun da avantajlarından 
bahsederek, ülkemizin kıtalar arası ticarette önemli bir 
bağlantı noktası (hub) görevi gördüğünü, ileriki dönemde de 
Türkiye’yi bir bağlantı noktası olarak kullanacak şirketlerin 
hızla artacağına inandıklarına vurgu yaptı.

T

Daha sonra söz alan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. H. 
Murat Mercan da konuşmasında, 
Türkiye’nin maden potansiyelini 
izleyicilerle paylaştıktan sonra, 
Hükümetin madenciliğe büyük önem 
verdiğini ve göreve geldikleri günden 
bugüne madenciliğe destek verdiklerini 
söyledi. İstikrarın ekonomi ve ülkeye 
yapılacak yatırımlar için çok büyük bir 
önem teşkil ettiğine vurgu yapan Mercan, 
AK Parti’nin kurulma aşamasından bu 
yana partide görev aldığını ve son 10 
yıllık dönemdeki ekonomik istikrar ile 
Avrupa’nın en büyük altıncı ekonomisi 
olmayı başardıklarını aktardı. Mercan, 
Hükümetin ilk yıllarında, Türkiye’ye 
yatırım yapılması için çeşitli ülkelerle 
yapılan görüşmelerde yatırım yapmayı 
istemeyen tüm ülkelerin kaybettiğinin, 
yatırım yapanların ise yatırımlarından 
birkaç misli kar ettiğinin altını çizdi. 
Bundan sonraki dönemde de istikrarın 
korunması ile birlikte ülke dışından gelen 
yatırımlarla birlikte ülke ekonomisinin 
ve ülke madenciliğinin büyümeye 
devam edeceğini belirten Mercan, 
madencilikle ilgili yapılan reformların 
da sektörü geliştirdiğinden, ruhsatların 
gerçek üreticilere ve madencilere 
geçmesindeki başarıdan bahsederek 
sözlerini bitirdi. Açılış konuşmalarının 
ardından Zirve, paneller ve sunumlar 
ile devam etti. Özellikle finans açısından 
yapılan sunumlar, yatırım bulmanın 
zorlaştığı ve yatırımcıların yatırım 
yapılacak projeleri özenle seçtikleri bu 

dönemde, toplantıya katılan davetliler 
için önemli bir bilgi aktarım ortamı 
oluşturdu. Ülkemizde faaliyet gösteren 
yerli ve yabancı madencilik şirketleri 
de Zirve kapsamında sunumlar yaparak 
projelerini ve şirketlerini İngiltere’de 
tanıtma imkânı yakaladılar. Yapılan 
sunumlarda ülkemizin ilk nikel üreticisi 
konumundaki Meta Nikel Kobalt şirketi 
adına Yönetim Kurulu Üyesi Mete Yeşil 
konuştu, firmanın 3 büyük projesi olan 
Gördes, Eskişehir ve Uşak projelerinden, 
en ileri düzeyde olan Gördes’i 
izleyicilere tanıttı. Gördes’teki üretimi 
10.000 ton/yıl olarak öngördüklerini, 
bu üretim için de Çin’den getirilen ve 
Türk karayollarında bugüne kadar 
taşınmış en ağır yük olan 580 ton 
ağırlığındaki otoklavı da büyük bir 
emek sonunda tesise yerleştirdiklerini 
belirtti (Otoklavın taşıyıcısı ile birlikte 
karayoluna oluşturduğu toplam yük 
730 ton). 

Bu yıl 30. yılını kutlayan ve Mart ayında 
First Quantum’un Inmet Mining’i satın 
alması sonrası el değiştiren Çayeli 
Bakır İşletmeleri adına sunumu, Şirket 
Müdürü Iain Anderson gerçekleştirdi. 
Çayeli Bakır İşletmeleri hakkında 
güncel bilgileri izleyicilerle paylaşan 
Anderson, maden ömrünü 2019, 
bugüne kadar yapılan toplam yatırım 
bedelini 350 milyon dolar ve yıllık 
üretilen maden miktarını da 1,2 milyon 
ton olarak açıkladı. Türkiye ekonomisi 
hakkında somut veriler de paylaşan 

Anderson, Türkiye’ye yatırım yapmak 
için altı nedenin öne çıktığını belirterek 
sözlerini tamamladı. Anderson’a 
göre bu sebepler; maden yatakları 
oluşumuna uygun jeoloji, henüz 
bulunmamış maden potansiyelinin 
yüksek olması, ekonomi ve yatırım 
şartları, coğrafik yeri, altyapısı ve 
eğitimli iş gücü imkânı şeklinde... 
Sunum yapan bir diğer üretim ve 
arama firması da Alamos Gold’du. Ülke 
Müdürü Han İlhan’ın yaptığı sunum 
da, zirvedeki diğer sunumlarla paralel 
içerikte, Türk madencilik ve ekonomi 
dünyasına genel bir bakışı içeriyordu. 
Han İlhan’ın sunumunu ilgi çekici 
kılan konu ise, yıllarca Amerika Birleşik 
Devletleri’nde yaşamış olmasından 
dolayı değerlendirmesini, “Yabancı 
bir Türk’ün gözüyle Türkiye” teması 
üzerine kurmuş olmasıydı. Dünya 
madencilik yatırımları için en büyük 
risklere değinen İlhan, sunumunun 
devamında Türkiye’nin bu risklerin 
neresinde olduğu üzerinde durdu. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Dr. 
H. Murat Mercan da 
konuşmasında, Türkiye’nin 
maden potansiyelini 
izleyicilerle paylaştıktan 
sonra, Hükümetin 
madenciliğe büyük önem 
verdiğini ve göreve geldikleri 
günden bugüne madenciliğe 
destek verdiklerini söyledi. 
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Iain Anderson’ın üzerinde durduğu 
avantajlara ek olarak, Türkiye’nin 
inşaat sektörünün büyüklüğüne dikkat 
çekti ve jeokültürel yapının madencilik 
projeleri için uygun olduğunu belirtti. 
Bununla birlikte İlhan, Türkiye’de 
yatırım yapacak firmaların halkla 

ilişkiler çalışmasına çok büyük önem 
vermesi ve özen göstermesi gerektiğini, 
bürokratik işlemlerin de çok uzun 
sürdüğünü bilmeleri gerektiğini 
söyleyerek, sözlerini bitirdi. Etkinliğin 
ikinci gününde de Alamos Muhasebe 
Yöneticisi Elgin Tanış da şeffaflık 

ve yönetim başlıklı halkla ilişkiler 
konularını içeren bir sunum yaparak, 
şirketin çalışma sistemi hakkında 
bilgiler verdi. Ülkemizin önde gelen 
yerli madencilik şirketlerinden Yıldırım 
Şirketler Grubu da zirvede iki ayrı sunum 
gerçekleştirdi. Günümüz krom ve demir 

alaşımlı malzeme piyasası, Türkiye’nin 
krom piyasalarındaki yeri, Yıldırım 
Grubu’nun faaliyetleri üzerine şirketin 
Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Robert 
Yıldırım, ülkemizdeki demir alaşımlı 
cevherlerin yatırım ortamı üzerine de 
şirketin CEO’su Alp Malazgirt bilgilerini 
seyircilerle paylaştılar. Yüksel Robert 
Yıldırım, Yıldırım Group’un dünyanın 
en önemli krom ihracatçılarından ve 
liman işletmecisi/deniz nakliyecisi 
firmalarından biri olduğunu, Rusya’da 
en son satın aldıkları krom varlıkları ile 
yurtdışına açılmaya devam edeceklerini 
belirtti. 

Alp Malazgirt de sunumunda 
Türkiye’nin SWOT analizini izleyicilere 
anlatıp, Türkiye’nin sadece %3’ünün 
arama çalışmasının tamamlanmış 
olduğunu belirterek, Türkiye’deki 
büyük maden potansiyelini ortaya 
koydu. Türkiye’nin en önemli maden 
ihracatı olan doğal taş sektörüne 
ilişkin bir sunum ise Dünya Taş AŞ 
CEO’su Önder Öztunalı tarafından 
yapıldı. Önceki sunumlarda yoğunlukla 
bahsedilen metal fiyatlarındaki 

düşüşler ve madencilikte yaşanan 
sorunlar anlatılırken Öztunalı yaptığı 
ilgi çekici sunumda, Türkiye doğal taş 
sektörünün her geçen yıl ciddi oranlarda 
büyüdüğünü, ne fiyat ne de pazar 
alanında hiçbir sıkıntı yaşanmadığını 
ve yatırımcıların bu sektöre de destek 
vermesi ile önemli kazanımlar elde 
edebileceklerini savundu. Doğal taş 
sektörünün 2012 yılında 1,9 milyar dolar 
değerindeki ihracatının 2023 yılındaki 
hedefinin 7,5 milyar dolar olarak 
belirlendiğini, ülkemizdeki birçok doku 
ve renkteki taşın sadece Türkiye’ye 
özgü olduğunu ve bu nedenle de dünya 
doğal taş sektörünün olmazsa olmaz 
bir pazarı olduğumuzu izleyicilere 
aktardı. Invictus Gold adına İdari 
Müdürü Michael G. Jones ve Pasinex 
adına Ülke Müdürü Barış G. Yıldırım 
da zirvede sunum yapan diğer maden 
arama firması yetkilileri oldu. Özellikle 
panellerde birçok yatırım ve finans 
firması yetkilisi, yatırım ortamları 
ve şartları hakkında bilgiler vererek 
izleyicilerin sorularını yanıtladılar. Zirve 
sponsorlarından Sandvik, FLSmidth 
ve Alexander Mining ise madencilik 

sektörüne sundukları hizmetlerin 
yatırımları nasıl etkilediklerini anlatan 
sunumlar gerekleştirdiler. 

Etkinlikle ilgili olarak tüm katılımcılar 
olumlu geri bildirimlerde bulundular.
Zirvenin sonunda Türkiye Madenciler 
Derneği öncülüğünde EBY’nin 
organizasyonu ile 21 - 22 Nisan 2014 
tarihlerinde İstanbul’da “3. Avrasya 
Mena Madencilik Zirvesi” ve 13 - 14 
Kasım 2014 tarihlerinde Avustralya’nın 
Brisbane kentinde G20 Toplantısı 
öncesinde “2. Türkiye Madencilik 
Finans- Yatırım Zirvesi” yapılacağı 
katılımcılara duyuruldu. 

Türkiye Madenciler Derneği olarak 
geleneksel hale getirdiğimiz akşam 
yemeklerinin yenisinde 12 Kasım 
2013 tarihinde İstanbul Divan Otel’de 
Madencilik Sektörü temsilcileri 
ile bir araya gelerek hem Londra 
Toplantısının değerlendirilmesi 
yapılacak hem de önümüzde ki günlerde 
planlanan faaliyetler hakkında sektör 
bilgilendirilecektir.

Not: Zirvenin basın sponsoru olan Madencilik Türkiye dergisine haber paylaşımı için teşekkür ederiz.
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Bu tören sırasında 
Londra Borsası 
Başkanı ile Bakan 
Yardımcımız ve Dernek 
Başkanımız arasında 
hediye teatisi yapıldı. 
Londra Borsası Başkanı 
Bakan Yardımcımıza 
ve Başkanımıza birer 
hediye takdim etmiş, 
Bakan Yardımcımız ve 
Başkanımız da buna 
mukabele etmişlerdir.

London Stock Exchange Yönetim Kurulu Başkanı Dr Chris Gibson Smith, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı Dr. H. Murat Mercan, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mustafa Sönmez

Londra Toplantısı Londra Toplantısı

ürkiye Madenciler Derneği’nin 
2013 yılı içinde yaptığı faaliyetlerin 
zirvesini “Londra Toplantıları 
oluşturmuştur” denebilir. 
“EBY International Summit” 

organizasyonu eşliğinde Londra’da 26 – 27 
Eylül tarihlerinde Türkiye’nin ileri gelen 
madencileri ile uluslararası yatırımcı ve 
finansman şirketlerinin sahip ve üst düzey 
temsilcileri Londra’da “Türkiye Madencilik 
Finans ve Yatırım Zirvesi” - (Turkey 
Mining Finance Investment Summit)  adı 
altında bir araya geldiler.Gerçi Türkiye 
Madenciler Derneği öncülüğünde bu yıl 24-
26 Nisan tarihlerinde EBY International 
organizasyonu ile yerli madencilerle 
yabancı yatırımcılar İstanbul’da da bir araya 
getirilmişti (2.Avrasya Mena Madencilik 
Zirvesi). Ama bu Londra toplantıları 

T
Londra Toplantıları 
Notları

Türkiye Madenciler Derneği Denetleme 
Kurulu Başkanı Sayın Melih Turhan’ın 
26-27 Eylül 2013 tarihlerinde Londra’da 
düzenlediğimiz “Türkiye Madencilik 
Finans ve Yatırım Zirvesi” hakkındaki 
değerlendirme yazısını aşağıda sizlerle 
paylaşıyoruz.

Derneğimizin bu yılki faaliyetleri 
içersinde Türkiye Madenciliği ile Dış 
ülkelerin ilişkisi ve tanıtımı açısından 
üst düzeyde ve gayet yararlı bir 
faaliyet olmuştur. Bu bakımdan 
“Faaliyetlerin Zirvesi” olarak 
tanımlanmayı hak etmiştir. 

Toplantıların önemini arttıran 
hususlar dünyaca tanınmış banka, 
finans ve yatırım kuruluşları yanında 
Türkiye tarafından T.C. Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı 
Sayın Dr. Hasan Murat Mercan’ın ve 
aynı Bakanlığın Müsteşar Yardımcısı 
Sayın Dr. Nevzat Kavaklı’nın ilk 
gününden itibaren toplantılara katılıp 
sonuna kadar takip etmeleri ve T.C. 
Başbakanlık Yatırım Destek ve Teşvik 
Ajansı Baş Danışmanı Sayın Ahmet 
İplikçi’nin ilk gün ilk oturumda 
dikkate değer bir “Türkiye’yi Tanıtım 
Sunumu” yapmış olmalarıdır. 

Bir gün evvel de (25 Eylül Çarşamba) 
toplantıların anlamını pekiştiren bir 
seremoni gerçekleştirildi. Londra 
Borsası’nın açılışını yapmak ve 
ilk gongu çalmak üzere Bakan 
Yardımcımız ile Türkiye’den gelen 
heyet ve Dernek Başkanımız Mustafa 
Sönmez davet edildi.

Bu tören sırasında Londra Borsası 
Başkanı ile Bakan Yardımcımız ve 
Dernek Başkanımız arasında hediye 
teatisi yapıldı. Londra Borsası Başkanı 
Bakan Yardımcımıza ve Başkanımıza 
birer hediye takdim etmiş, Bakan 
Yardımcımız ve Başkanımız da buna 
mukabele etmişlerdir.

İkinci günkü oturumlar sonunda 
toplantıların kapanış konuşmasını 
yapan dünya madenciliği tarafından 
tanınmış bir kişi olan ve aynı 
zamanda konferansın iki gün boyunca 
başkanlığını deruhte etmiş olan 
(Conference Chairman)  Sayın Alan 
M. Clegg bu toplantıları “Dünyada 
nadir olarak yapılan toplantılardan 
biri” diye tanımlayarak, önemini 
vurguladı.

Toplantılara katılım oldukça 
tatminkâr oldu, katılımcı sayısı yerli 
ve yabancı 120 kişinin üzerine çıktı. 
İlk gün 120 koltuklu salon tamamen 
dolmuş birçok kişi konuşmaları 
ayakta izlemek durumunda 
kalmışlardır. Asıl önemli olan diğer 
birçok toplantıda gördüğümüz açılış 
konuşmalarını takiben yoğunluğun 
azalması ve birçok kimsenin toplantıyı 
terk etmesi olayı burada görülmedi. 

Yoğunluk ve ilgi son toplantıya kadar 
devam etti. Gerçi birinci gün öğleden 
sonra Yuvarlak Masa toplantıları ve 
Bire Bir Görüşmeler başladı ve ana 
salonda mevcut sayısı doğal olarak 
düştü. Ancak kalanlar sunumları ilgi ve 
dikkatle izlediler.

Sadece bu toplantılar için değil 
işin organizasyonunun  başladığı 
Türkiye’deki çalışmalar dolayısıyla, 
organizasyonun hemen hemen 

her safhası ile ilgili olarak “EBY 
International Summit” CEO’su Sayın 
Yaşar Şusek’in feragatli gayretlerine 
şahit olduk. Kendisine Türkiye ve 
Dernek adına, ayrıca kişisel olarak 
teşekkür ediyorum.

Toplantılar için seçilmiş olan otel de 
“Lancaster Hotel London” konum 
olarak Londra’nın merkezi bir yerinde, 
ulaşım olanakları rahat ve Hyde Park’a 
karşı güzel bir lokasyonda, ayrıca 

faaliyetler için oldukça uygun konfor ve 
yapıda idi.

Yaşar Bey organizasyon konusunda o 
kadar titizdi ki, yine onun gayreti ve 
çalışması ile bu toplantıların küçük bir 
benzeri bir prova olarak bu yıl (TMD ve 
EBY International organizasyonunda) 
Türkiye’de yerli madenciler ve 
uluslararası bazı finans kuruluşları 
temsilcileri ile bu yıl Temmuz ayında 
İstanbul Divan Otel’de yapıldı.

onferans tam zamanında sabah 
08.45’te EBY International 
Summit CEO’su Sayın Bay 
Yaşar Susek’in “Hoşgeldiniz” 
hitabı ve Türkiye’nin bir 

“Maden Ülkesi” olduğunu belirttiği 
açışı ile başladı. Yabancı sermayenin 
Türkiye’ye yatırım yapmasını 
sağlamak amacıyla bu konferansları 
düzenlediklerini ekleyerek katılımcılara 
başarılar diledi.  Arkasından konferans 
başkanı Sayın Alan M. Clegg’in açılış 
konuşması geldi. Onun katılımcılara 
başarı temennileri ve toplantıların genel 
programı hakkında bilgi sunumu ile 
konferans açılmış oldu. 

İlk konuşmacı Sayın Ahmet İplikçi 
idi. Sayın İplikçi T.C. Başbakanlık 
Yatırım Destekleme ve Teşvik Ajansı  
(Investment Support and Promotion 
Agency) (ISPAT) hakkında kısa bilgi 
verdikten sonra “Türkiye’ye niçin 
yatırım yapılabilir?” sorusuna genel 
ekonomik durum ve nedenler hakkında 
tek tek istatistikî bilgiler vererek 
açıklama yaptı. Böylece konferansın ana 
konusuna giriş yapmış oldu.

Burada tek tek bütün sunumlar ve 
konuşmalar hakkında bilgi vermek 
mümkün değil. Yerimiz kısıtlı. Biz 
sunumların ve konuşmaların geneli 
üzerinde bazı notlarımızı aktarmakla 
yetineceğiz. Detaylı bilgileri ve 
konuşmacıların biyografileri hakkında 
öğrenmek istenilen hususları 
konferans kitabında, Derneğimizin web 

sayfasında ve ayrıca konferans sonunda 
katılımcılara ulaştırılan USB belleklerde 
bulabilirsiniz.

İkinci konuşmayı Türkiye Madenciler 
Derneği Başkanı Sayın Mustafa Sönmez 
yaptı. Türkçe olarak sunulan konuşma 
anında İngilizce’ye tercüme edildi. 

Konferanstaki Sunumlar ve Konuşmalar Birinci gün: (26 Eylül)

K
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Katılımcılara “Hoş Geldiniz” diyerek söze 
başlayan Sayın Sönmez bu toplantıları 
dünyanın en önemli finans merkezi 
Londra’da gerçekleştirmiş olmalarından 
dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti. 
Açılış konuşmalarının sonuncusu Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcımız 
Sayın Hasan Murat Mercan tarafından 
yapıldı. Sayın Mercan Hükümet olarak 
Türkiye’nin madenciliğe verdiği önemi 
ve hükümetin bakış açısını belirttiği 
konuşmasında Türkiye’nin maden 
rezerv ve üretimlerinden hem jeolojik 
potansiyelinden bahsetti, hem coğrafi 
olarak hem de politik yönden dünyanın 
merkezi olduğunu vurguladı.

Toplantıya paneller şeklinde devam 
edildi. İlk oturum (Panel.1) “Madencilik 
ve Finans” konulu idi. Panelistler 
sırasıyla 1- Sayın Çiğdem Erkman 
(JES Capital Advisor Ltd.UK (aynı 
zamanda oturum başkanı) 2- SayınJoe 
Crawley,Director, Ebullio Capital 
Manegement LLP,UK. 3- Sayın Andor 
Lips, Vice President, Structured Finance, 
Metals and Mining ING Bank NV, The 
Netherlands. 4 – SayınStorm Le Roux, 
Managing Partner, ISD Consultancy 
Group,UK. 5 – Sayın Lars Stevenson, 
Ebullio Capital Management, UK. idi. 
Beş konuşmacı da kendi kuruluşlarını 
tanıttılar ve hangi konularda ne şekilde 
finansman sağladıklarını, nerelerde 
yatırımları olduğunu anlattılar.

Panel 1’den sonra çay kahve molasına 
geçildi. Akabinde Panel 2’de Sayın M. 
Mete Yeşil (Meta Nikel Kobalt Şirketi 
Yönetim Kurulu Üyesi-Direktör) söz 
aldı. Panel’in konusu “Türkiye’de Büyük 

Yatırımlar” idi.  Konuşmasında Nikel’in 
dünyadaki durumu ile ilgili kısa bilgiler 
verdikten sonra şirketinin Türkiye’deki 
Nikel projeleri ve Gördes Madeni Nikel 
Kobalt Projesini tanıttı.

Panel 3’te “Global Maden Operatörünün 
Bakış Açısı” adlı oturumda Sayın Ian 
Anderson (Managing Director, Çayeli 
Bakır İşlemeleri, First Quantum, 
Türkiye) “Türkiye’de madencilik 
sektöründe niçin yatırım yapılabilir?” 
konusunda bilgi verdikten sonra 
Türkiye’deki Madencilik sektörünü 
bir yabancı gözüyle anlattı. Çayeli 
Bakır Madenini tanıttı. Türkiye’deki 
mali reformları, Maden Kanunu 
değişikliklerini, ekonomik durum, 
altyapı hizmetleri hakkında dünya ve 
Avrupa ile karşılaştırmalı bilgiler verdi. 
Sonunda “Türkiye’nin en önemli varlığı 
halkıdır” dedi.

Takip eden Panel 4’te Sayın Han İlhan 
(Alamos Gold, Kuzey Biga İnovatif 
Madencilik Şirketi Türkiye Müdürü ve 
Proje Başkan Yardımcısı) Madencilikte 
yatırımlar konusunda “Niçin Türkiye?” 
sorusunu yanıtlayan açıklamalarda 
bulundu. Madencilikteki riskler 
konusunda bilgi verdi.

Öğleden önceki son konuşmacı Sayın 
Yüksel Yıldırım’dı.  (Türkiye Yıldırım 
Group Başkanı). “Yatırım Sermayesi 
ve Fonlar Konusunda bir İşletmeci 
Görüşü” adlı oturumda Sayın Yüksel 
Grubunun 11 farklı sektörde faaliyet 
gösterdiğini, 4 adet limanları olduğunu, 
metal madeni işine girdiklerini bilhassa 
kromla meşgul olduklarını, Türkiye’de 

Londra Toplantısı Londra Toplantısı

Yuvarlak Masa 
Toplantıları
Bu yuvarlak masa toplantıları iki türlü 
oluyordu. Ya firmaların önceden angaje 
ettiği küçük salonlarda o firma ile 
görüşmek isteyenler randevulaşarak 
buluşuyorlar ve bu görüşmeler arka arkaya 
20’şer dakikalık oturumlar şeklinde 
yapılıyordu. Yahut ta diğer bir salonda 
numaralarla ayrılmış masalarda yine 
randevulaşarak birçok firma temsilcileri 
ikili toplantılar yapabiliyorlardı. Bu 
görüşmelerin belirlenen programı da 
bütün katılımcılara önceden verildi.

Konferansın etkilerinin zamanla ortaya 
çıkacağı muhakkak olmakla birlikte bu 
yuvarlak masa toplantılarının önemi 
sunumlarda açıklanan projelere talip 
olan yatırımcıların veya tersi yatırımcıya 
müracaat eden proje sahiplerinin birebir 
ve yüz yüze görüşerek ilk temasları 
başlatmasındadır. Konferansın başarısı 
da burada alınacak sonuçlara bağlıdır. 
Çok büyük yatırım ve finansmanlar söz 
konusu olduğu için burada bir veya bir 
kaç projeye adım atılmış bile olsa olumlu 
saymak gerekir. Konferansın sonuçları 
zaman içinde görülecektir.
Yuvarlak masa toplantıları bu gün için 
saat 18.30 a kadar sürdü. Akabinde bir 
kokteyl parti ve devamında saat 20.00 
de otelin Westbourne Suite’inde güzel bir 
akşam yemeği verildi. Yemeğe katılım da 
oldukça yoğundu.

Elâzığ’da krom madenlerini 
ve Ferrokrom Tesisini 
işlettiklerini, yabancı 
ülkelerde de önemli krom 
madenleri (Kazakistan’da) 
ve ferrokrom tesisleri (İsveç 
ve Rusya’da) bulunduğunu 
anlattıktan sonra ferrokrom 
ve krom üretimi olarak 
dünyada birinciliğe 
geldiklerini belirtti.  

Öğle yemeği arasından 
sonra oturumlar saat 
13.30’da Panel 6 ile başladı. 
Bu panelde 5 konuşmacı 
sunum yaptı. Panelin 
konusu “Özel Sermaye ve 
Proje Finansmanı” idi. 
Şu konuşmacılar sırasıyla 
kürsüye geldiler: 1- Sayın 
Scott Beattie (Partner, 
Global TM Capital, UK) 
Firmasının yapısını ve nasıl 
ulaşılabileceğini, ne şekilde 
fonlama yaptıklarını anlattı. 
Ne şekilde ortaklıklar 

kurduklarını, risk ve geri dönüşüm 
açınımlarını izah etti. 2- Sayın 
Caroline Donally (Denham Capital, 
USA) Yatırım ortaklıklarını ve proje 
kredilendirmelerini nasıl yaptıklarını, 
madenciliğe yaklaşımlarını anlattı. 
Amerika Birleşik Devletlerinde, 
İngiltere’de ve Avustralya’da 
merkezleri bulunduğunu, Peru’da da 
“Stellarmining” adı altında faaliyet 
gösterdiklerini örnek olarak özetledi. 
3- Sayın Louis Castro (Managing 
Director, Northland Capital Partners, 
UK)  Kanada ve Avustralya’da 
madenciliğe yatırım yapmış olan bir 
firma olduklarını, diğer firmalara da 
danışmanlık yaptıklarını, aracılık 
yapan ve halka açılışta firmalara destek 
sağlayan bir şirket olduklarını anlattı. 
4- Sayın David Smith (Mining Director, 
IMC GCL, UK) Kuruluşlarının IMC/
DMT olarak madencilik projeleri 
(arama ve işletme), teknik kontrol 
ve araştırma (43.101) raporları, 
satın alınacak firmalar hakkında 
mali ve finansal araştırma raporları 
hazırladıklarını belirtti. 5- Sayın 
Barış Yıldırım (Pasinex Resources 
Ltd.- Türkiye, Ülke Direktörü) Sivas 
– Gölcük’teki ruhsat alanlarında bakır 
madeni aramalarında uyguladıkları 
arama yöntemlerini, aldıkları olumlu 
sonuçları harita ve resimleri ile 
göstererek açıkladı. 

Her ne kadar bazı ikili görüşmeler 
konferans esnasında da oluyor idiyse 
de “Yuvarlak Masa Toplantıları” 
panellerin bu gün için sona ermesiyle 
başladı.

İkinci Gün: (27 Eylül)
onferans başkan Sayın Alan M. 
Clegg’in panelistleri davetiyle 
saat 09.00 da başladı.

Bu günkü Panel 1’in konusu “Dünya 
Madenciliğinde Beklentiler” idi, iki 
konuşmacı sunum yaptı. 

1- Sayın Karsten Fuelster (Dünya 
Bankası – Worldbank Group, IFC  
“International Finance Corporation”  
Petrol, Doğalgaz ve Madencilik 
konularında Doğu Avrupa, Orta 
Asya ve MENA ülkelerinde sektörün 
öncüsü olduklarını, Maden şirketleri 
için finansman alternatiflerini anlattı. 
Dünyada maden arz ve talep durumu ve 
sermayeye ulaşım yolları hakkında bilgi 
verdi.

2- Sayın Damien Hackett (Vice 
Chairman of Mining Advisory, 
Cannacord Genuity, UK)  sözüne bu yıl 
10 Nisan’da ABD’de Utah’ta dünyanın 
en büyük madeninde (Rio Tinto’nun 
en büyük varlığı olan Bingham Canyon 
madeninde) oluşan şev kayması kazası 
ile ilgili bilgiler vererek başladı. Daha 

önce tedbir alınıp boşaltıldığı için 
insanca kayıp yok. Ancak 150 milyon 
ton taşın kayarak kanyonu doldurması 
neticesi maden ekipmanının % 25’i, 
nakliye filosunun %15’ini mahvetmesi 
maden üretimini etkilediği gibi 
madencilik borsalarında da kayıplara 
yol açtı. Bu kaza maden piyasasını da 
etkiledi. FTSE’de 350 maden firmasının 
dâhil olduğu indeksin % 50 kaybına 
neden oldu. Yatırımların aksamasına 
ve en az üç yıl önceden planlanmış 
yatırımlardan vazgeçilmesine yol açtı. 

Borsanın nelerden ve nasıl etkilendiğini 
göstermesi bakımından bir örnek olarak 
verdi.

Panel 2’nin konusu “Türkiye’de Doğal 
Taş Yatırım Fırsatları” idi. Sayın Önder 
Öztunalı  (Dünya Taş A.Ş. CEO - Globe 
Stone Group) Türkiye’de doğal taş 
yatırım imkânlarını anlattı. Türkiye’nin 
her tarafında bej ve açık renk mermer 
rezervleri bulunduğunu, dünyanın 
üretilebilir mermer rezervinin % 40’ının 
Türkiye’de bulunduğunu söyledi. 

K
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Türkiye’nin 2023 yılı üretim hedeflerini 
anlattı ve “Biz ancak yeni başlıyoruz.” 
dedi.

Panel 3’te konu “ Türkiye’ de Fero-
Alloy Yatırım Fırsatları” idi. Bu konuda 
Sayın Alp Malazgirt (Türkiye - Yıldırım 
Group, Metal ve Madencilik Bölümü 
- CEO) sunum yaptı. Grubunun 
madencilik ve metalürji faaliyetlerini 
anlattı. Türkiye’den başka İsveç ve 
Rusya’da Yüksek karbonlu ferrokrom 
fabrikaları olduğunu, (HC- FeCr) 
üretiminde birinci olduklarını, Türkiye 
ve Kazakistan’da krom madenleri 
olduğunu belirtti.

Panel 4’ün konusu “Türkiye’de Asil 
Metaller ve Baz Metaller Üretimindeki 
Gelişmeler” idi. Bu konuda Sayın 
Michael G. Jones (Managing Director, 
İmpact Minerals Ltd. Merger 
with Invictus Gold Ltd. Australia) 
sunumunda Avustralya ve Türkiye’deki 
faaliyetlerini anlattı. Türkiye’de Güney 
Himmetdede Projesini (Kayseri), 
Türkiye’nin maden mevzuatını, yatırım 
ortamını, vergileri ve devlet hakkını 
anlattı.

Panel 5’te konu “Madencilik ve 
Menkul Kıymetler Mevzuatı” idi. Bu 
konuda panelde aynı gruba mensup iki 
konuşmacı yer aldı. Biri Kanada’dan 
diğeri İngiltere’den. Sayın Nurhan 
Aycan (Partners -Gowlings LLP, 
Kanada)  Kanada’nın en büyük Maden, 
İş Hukuku ve avukatlık firması ortağı 
olarak zor şartlar altında sermaye 
yatırımını, (Joint Venture) tarzı 
ortaklıkların avantajlı ve dezavantajlı 
yanlarını anlattı. Dünya borsaları ve 
hisse senetleri ile ilgili bilgiler verdi.

Panel 6’da öğleden evvelki son Panel 6’da 
öğleden evvelki son konuşmacı Sayın 
Bn. Elgin Tanış (Kuzey Biga İnovatif 
Madencilik Şti. Finans Direktörü) idi. 

Sunumunun konusu “Saydamlık ve 
Yönetim” idi.  Bu konuyu anlatırken 
Sayın Elgin Hanım şirketlerin bütün 
hak sahipleri ile olan münasebetlerinde 
dürüstlük ve saydamlık (açıklık) 
konusunu işledi. Konunun Türkiye 
özeline de değindi. Yeni Türk Ticaret 
Kanunu hakkında da bilgiler verdi.

Panel 7 saat 12.30 – 13.30 arasındaki 
öğle yemeği molasından sonra başladı. 
1- Mr. Jens Axel Kalinovski (Manager, 
Continental Europe, London Stock 
Exchange) (LSE) (Londra Borsası 
Avrupa Kıtası Müdürü) En büyük finans 
merkezi olan Londra Borsası’nın ne işler 
gördüğünü, şirketlere ne gibi faydalar 
sağladığını açıkladı. Borsanın doğrudan 
veya kurduğu gruplar aracılığı ile 
ticaret ortamına ve üyelerine nasıl bilgi 
sağladığını anlattı ve Londra Borsasının 
dünyanın diğer borsaları ile ilişkileri 
hakkında bilgiler verdi.

2- Mr. Matt Sutcliffe (Alexander Mining 
PLC, UK - Yönetim Kurulu Başkanı) 
“Londra’ da madencilik borsası nasıl 
işler?” bunu anlattı. Büyük yatırımcılar, 
küçük yatırımcılar ve farklı yatırımcıları 
izah etti. Yatırım borsası için gerekli 
şartları, yönetim şeklini, riskleri, 
değerlendirmenin nasıl yapıldığını 
belirttikten sonra Türkiye’deki madenci 
yatırımları hakkında bilgi verdi.

Yirmi dakikalık çay molasından sonra 
14.50’de Panel 8 başladı. Bu panelde 
üç konuşmacı vardı ve konu “Teknoloji 
Yöntemleri ve Türkiye’deki Ekipmanlar” 
idi.

1- Mr. Martin Rosser (Managing 
Director, Alexander Mining PLC, UK) 
Yeni maden işletme yöntemlerinden 
“Leach Yöntemleri”ni anlattı. 
Türkiye’deki baz metal olanaklarından 
söz etti. Yerli büyük baz metal 
üretimlerinin yetersiz olduğunu, 

ancak ülke jeolojisi ve uygun maden 
mevzuatının madencilik endüstrisinin 
büyümesine imkân sağladığını 
vurguladı.

2- Mr. Patricio Martin Gimeno (Director, 
Sandvik Mining) Türkiye gerçeği 
karşısında bir Pazar analizi yaparak, 
stratejik coğrafi lokasyonu, üç kıtaya 
yakınlığı ile büyüyen bir ekonomisi 
olduğunu belirtti. Sandvik Mining 
şirketinin Türkiye’deki faaliyetlerinden 
söz etti. Birçok büyük madene kırma 
tesisleri kurduklarını anlattı ve 
hedeflerinin büyürken güvenliğe en 
başta önem vermek olduğunu vurguladı.

3- Sayın Bn. Hatice Gerdeli (FLSmidth 
şirketi, Türkiye Bölge Satış Müdürü)  
Madencilikte Atık (Tailing) konusunu 
işledi. Tailing Filtreleri ve yeni gelişmiş 
filtreleri anlattı.

Panellerin devamı sırasında yapılmakta 
olan yuvarlak masa toplantıları saat 
18.00’a kadar sürdü.

Saat 18.00’da konferans başkanı 
Mr. Alan Clegg gelecek yılın (2014) 
toplantısının Brisbane (Avustralya’da) 
ve 2015 yılı topantısının da Cape Town 
(Güney Afrika)da olacağını belirterek 
katılanlara teşekkür etti ve toplantıyı 
kapattı.

Burada ben de kişisel kanaatim ve 
intibalarım dolayısıyla bu başarılı 
konferansı Londra’da organize 
ettikleri için Türkiye Madenciler 
Derneği Başkanı Mustafa Sönmez ve 
Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantının 
düzenlenmesinde emeği geçen 
arkadaşlarımız Genel Sekreter Yard. 
Tayfun Mater, Dernek Danışmanı 
Evren Mecit Altın’a ve asistanımız Selda 
Özer’e teşekkürlerimi sunarım.
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Pasinex, Kanadalı bir arama firması. 
Türkiye’ye Mart 2012’de geldi. 
Şirketin CEO’su Steve Williams. 
Kendisi Metalürji mühendisi. Biz 
şirketi Türkiye’de maden aramak 
için ve maden üretmek için kurduk. 
Biliyorsunuz Türkiye’nin 2023 
hedefleri var ve bu hedeflerde 
ciddi metal ihtiyacı var. Bu metal 
ihtiyacını karşılamak için Pasinex 
A.Ş kuruldu. Konferansı da 
Türkiye’deki projelerimize finans, 
yabancı sermayeyi getirmek için 
geldik. Kendi Türk ortağımız 
hâlihazırda var. Dolayısıyla 
konferans oldukça güzel. Geçen 
sene de böyle bir konferans vardı. 
Fakat katılımcı sayısı bu kadar iyi 
değildi. Bu seneki konferansı, hem 
katılımcı hem de gelen kişilerin 
pozisyonu gereği oldukça başarılı 
buluyorum. 

Londra Toplantısı Röportajları Londra Toplantısı Röportajları

Barış G. YıldırımÖnder Boğaç Öztunalı 

Mariya Gancheva

Aslında öncelikli olarak vermemiz 
gereken mesaj şu ki doğal taş da bir 
maden ve maden operasyonu olarak 
kabul ediliyor. Bence yatırımcıların 
bakış açılarını genişletmek ve ufuklarını 
maden ve metallerden başka yönlere 
doğru genişletebilmek önemli. Türkiye’de 
ilerleyen dönemlerde oldukça önem 
teşkil edecek, çok büyük bir sektör var; 
doğal taşlar. Ve dürüst olmak gerekirse 
bu alan Türkiye’nin rekabet üstünlüğüne 

Türkiye Madenciler Derneği 
tarafından düzenlenen bu 
konferansa ilk defa katılıyorum. 
Hem endüstride faaliyet 
gösteren şirketler hem de finans 
dünyasından gelen finansörler 
açısından muhteşem bir 
etkinlik olduğunu düşünüyorum. Nasıl bir gelişme kaydedildiğini 
görmek bizim için de çok ilginç. Burası çok güzel bir mekân. Etkinliğe 
katılım da oldukça iyi, hatta şaşırtıcı derecede iyi. Çok iyi derecede bir 
katılım sağlanmış. Genel anlamda çok güzeldi, çok faydalıydı ve iletişim 
ortamının yaratılması açısından da harikaydı. Çok teşekkürler.  

Pasinex Ülke MüdürüDünya Taş Madencilik CEO’su

Mitsubishi UFJ Securities 
Direktör

Alp Malazgirt 

Türkiye’deki yatırımcı çabaları için bu ilk yapılan yatırım 
konferansı. Dolayısıyla bu yatırım konferanslarının 
devamını diliyoruz. Burada güzel bir istek var, öte yandan 
madenciliğin Türkiye’deki olanaklarını, fırsatlarını bir 
şekilde anlatıyoruz. Ve söylediğimiz, söylemek istediğimiz 
şeyleri de buradaki yatırımcılar dinliyorlar. Dolayısıyla 
çok iyi bir etkileşim ve gelişme olduğunu hissediyorum. 

Burada yer alan misafirlere Türkiye’de var olan fırsatların 
anlatılması oldukça büyük bir önem teşkil ediyor. Bunun 
sebebi de şu; madenlerimiz var, varlıklarımız var ve 
insanlar eğer daha fazla para kazanma arzusundalarsa 
bence yatırımcıların gelip bizi görmeleri çok önemli. 
Yalnızca maden varlıkları açısından değil aynı zamanda 
metalürji varlıkları açısından da, sahip olduğu birçok tesis 
ve imkân sayesinde, Türkiye bölgedeki diğer pazarlara, 
Türkî Cumhuriyetlere ve diğer yerlere giriş yapmak için 
vasıta olarak kullanılabilecek bir ülke haline gelmiştir. 

Bu nedenle bence yerel yatırımcıların 
ki bu, Londra’daki yatırımcılar 
olabilir veya uluslararası, küresel 
yatırımcılar olabilir, gelmeleri ve 
sahip olduklarımızı tam anlamıyla 
kavramaları çok önemlidir ve 
bugün bu organizasyon bu amaç 
doğrultusunda çok güzel bir forum 
teşkil etmektedir. Bu durum beni 
yüreklendiriyor ve umuyorum ki 
bu tarz organizasyonlar gelecekte de 
düzenlenmeye devam eder.      

Yıldırım Holding A.Ş. CEO’su

en çok sahip olduğu alandır, 
öyle ki bu zamana kadar hiçbir 
iş kolunda bu seviyede bir 
rekabet üstünlüğüne sahip 
olmamıştır. Bence bu husus, 
yarın aktarmamız gereken en 
büyük mesajdır. Biz burada, 
sektörün dönüşümünde yer 
almak ve üzerimize düşeni 
yapmak istedik. Bu toplantıda 
sektördeki hem yatırımcı hem 
yönetici diğer insanları tanımak 
ve bu insanlarla tanışmak da 
güzel oldu açıkçası. 

• Konferans gayet başarılı. 
Başlangıç olarak 80 kişiyle 
başlamış, şimdi 160 kişi olmuş. 

Bence gelinen nokta çok iyi. 
Herkes öğreniyor. Sektörün 
sorunlarını ortak tartışma 
şansı oluyor. Bir de gördüğüm 
kadarıyla yabancı ilgisi de çok 
fazla. Dolayısıyla bunların 

tekrarlanması, Türkiye’de 
madencilik sektöründe 

dinamikleri değiştirecektir diye 
düşünüyorum. 

Şirketimizi zaten yurtdışında borsaya 
açmak istiyorduk. Şimdi bütün potansiyel 

borsa uzmanları burada bulunuyor. 

Ömer Yüngül 
Zorlu Holding CEO’su Dolayısıyla Toronto mu olsun, Londra 

mı olsun, New York mu olsun diye bir ön 
bilgi ediniyoruz. Bütün bunlar tabii iyi bir 
bilgi. Biz de şirketimizi önümüzdeki sene 
borsaya açmayı düşünüyoruz. Madencilik 
sektörüne ciddi şekilde girmek istiyoruz, 
zaten de girdik. 300 milyon dolarlık 
yatırım yaptık. Herhalde toplam 7-8 yılda 
yatırımımız 1,5 milyar dolara gidecek. Şu 
anda nikel, kobalt ve bunların türevleri 
ile ilgili yatırım yapıyoruz. Herhalde 
bu sektördeki büyük oyunculardan biri 
olacağız. 

Stratejimiz, burada mümkün olduğu 
kadar en katma değerli son ürünlere 
gitmek. Şu anda konsantre ile başladık 
ama hemen önümüzdeki sene %100 
hammaddeye gideceğiz. 

Dr. Hasan Murat Mercan 

Türk madencileri ilk defa Londra’da finans çevreleriyle buluşuyor ve 
iki günlük bir konferans yapıyorlar. Gerçekten çok üst düzey katılım var 
özellikle yabancı finans çevreleri, maden alanında yatırımlar yapan finans 
çevreleri var. Çok çeşitli toplantılar yapılıyor. Biz de bu toplantılarda 
konuşma yaptık. Tabii ki madencilik sektörü Türkiye’de önümüzdeki 
dönem en hızlı gelişmesi gereken sektörlerden bir tanesidir. Çünkü eğer biz 
11.000 Dolarlık kişi başı gayri safi milli hâsılayı 25.000 Dolara çıkarmak 
istiyorsak madencilik sektörünün bugünkü seviyelerini kabul etmemiz 
mümkün değil. Bu tür toplantılar bu sektörün hızlı bir şekilde büyümesi 
için çok önemli toplantılardır. Ben tüm organizasyon ekibine ve Türk 
Madenciler Derneği Yönetim Kuruluna teşekkür ediyorum. 

T. C. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakan Yardımcısı

Sektörde teşvikler yeterli olabilir 
ama izinler çok zor çıkıyor. 
Prosedürler o bakımdan tıkanıyor. 
Nitekim baktığınız zaman son 
çeyrekte madencilik sektörü geri 
gitmiş. Herkes çok az büyümüş. 
Bu tabii birkaç problem yaratıyor. 
Bir tanesi, bulduğunuz finansman 
kaçıyor. Yabancı yatırımcının istikrar 
açısından güven duygusu zedeleniyor, 
yani, burada bir yatırım yapılacak 
ama yarın yine böyle bir şeyler olursa 
diye düşünüyorlar ve bu şekilde 
izinler konusunda güven ortamının 
azaldığını görüyoruz. Bir de vakit. 
En değerli şey vakit. Yani, bu izinler 
bu kadar geç çıktığı zaman her türlü 
şevkiniz kaçıyor. 
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Mike M. Jones 

Invictus Gold olarak yaklaşık 18 aydır 
Türkiye’de faaliyet göstermekteyiz. 
Konferansa katılan iş arkadaşlarım 
Tamer Gezbul ülke müdürü ve Leo 
Horn da Küresel Araştırma Müdürü 
olarak çalışıyor. Çok az zamandır 
Türkiye’deyiz ancak şu ana kadar 
konferansın çok güzel geçtiğini 
söyleyebilirim. Bence çok güzel bir 
tanıtım oldu, özellikle Türkiye hakkında 
fazla bilgi sahibi olmayan kişilerin 
bilgilenmesini sağladı. Aynı zamanda, 
kaynak bulmak adına, potansiyel yeni 
sermaye kaynakları bulmak adına 
bizim için de çok faydalıydı. Dolayısıyla 
hepimiz için güzel bir konferans oldu.  

Invictus Gold Australia Genel Müdürü

David Smith

Çok ilginç bir girişim olduğunu düşünüyorum. Açıkça görülüyor 
ki Londra Menkul Kıymetler Borsası ile iyi ilişkiler kurulu. Bu 
durum, yani Türk endüstrisinin Londra pazarında mevcut olan 
sermayeye ve öz kaynaklara erişim sahibi olması, endüstrinin 
gelişmesi açısından oldukça önemli. Dolayısıyla çok güzel bir 
toplantı olduğunu düşünüyorum. Katılım da oldukça güzel, hatta 
dürüst olmak gerekirse beklediğimden çok daha yüksek bir katılım 
gerçekleşti. Burada birçok Türk delegelerini görmek çok güzel.    

IMC GCL-UK Maden Müdürü

H. Can Çoker

Türk madencilik sektörünün gelişimine katkı sağlayacağına 
inandığımız ve birlik olarak gümüş sponsor olduğumuz zirve, 
sektör açısından son derece verimli geçti. Uluslararası şirketlerin 
yöneticilerinin konuşmacı olarak katıldığı panellerin ve burada 
paylaşılan bilgilerin sektör temsilcilerimizin vizyonlarının gelişmesine 
katkı sağlayacağına ve sektöre daha geniş çerçeveden bakmalarına 
yol açacağına inanıyoruz. Dünya finans ve yatırım çevrelerinin Türk 
madencilik sektörünü yakından tanıması ve sektöre yatırım yapması 
için fırsatlar sunan zirve, sektör temsilcilerinin de finansal yatırım 
çeşitliliğini görmeleri açısından son derece önemliydi. 

Türk firma temsilcileri ile yatırımcıların birebir görüşmeler yapmasına 

TMD Yönetim Kurulu Üyesi ve İMİB 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Jens Axel Kalinowski 

Bizim temel olarak 
görevimiz, Türkiye’deki ve 
diğer Avrupa ülkelerindeki 
şirketlerle, halka açık pazarlar 
yoluyla Londra’daki sermayeye 
erişim sağlayan seçeneklerin 
neler olduğuna dair konuşmaktır. 

Ekiple çalışmak büyük bir zevkti. 
Konferansın çok güzel organize 
edildiğini düşünüyorum. Bir 
süredir Yaşar ve ekibiyle iletişim 
içerisindeyiz ve bence bu iki 
günlük konferans çok iyi bir şekilde 
planlanmış. Burada yer alan birçok 
şirketin verimli birçok toplantı 
düzenlediğini düşünüyorum ve bu 
da her iki tarafın karşılıklı olarak 
konuyla ilgili olduğunu gösteriyor. 
Türk şirketler ilgi gösteriyor 
çünkü üzerinde çalıştıkları 
heyecan verici projeleri 
Londra’da göstermek 
istiyorlar. Aynı şekilde 
Londra’da da 

Türkiye’de neler olup bittiğine dair daha fazla şey öğrenmek 
adına büyük bir ilgi var. Dolayısıyla, böylesi bir etkinlik 
bu iki tarafı bir araya getirmek için mükemmel bir 
ortam oluşturuyor. Bu anlamda çok iyi bir fırsat 
olduğunu düşünüyorum.

Londra Borsası (LSE) 
Avrupa Kıtası Müdürü 

Hatice Geredeli 

FLSmidth dünya çapında çimento ve mineral 
sektöründe ekipman, mühendislik ve yedek 
parça servis sağlayan bir kuruluş. Biz 
Türkiye’de hem çimento sektöründe hem 

de mineral sektöründe özellikle metal 
madenciliği sektöründe hem ekipman hem 
de mühendislik sağlayan bir firmayız. 

Konferansa ikinci katılımımız. İlkinde 
İstanbul’da olanına katılmıştık. Her 
seferinde biraz daha geliştiğini görüp 
mutlu oluyoruz ve gerçekten katılımcı 
kalitesi bizi çok memnun etti. Görüşmek 
istediğimiz insanlarla görüşebildik. Gayet 
mutluyuz. 

FLSmidth Satış Mühendisi 

John Warwick  

Bu zirvede birçok saygın isim konuşma yaptı 
ve Türkiye ile uluslararası finans dünyasının 
geri kalanının kısmen birbirinden nasıl ayrılmış 

 Phoenix Mining Consultants Ltd– UK Müdür

olanak sağlayan zirve, aynı zamanda 
sektörün önündeki engellerin neler 
olduğunun ortaya çıkmasında da önemli 
rol oynadı. Üzülerek gördük ki madencilik 
izinlerinin geç verilmesi ya da verilmemesi 
gibi kamusal düzenlemeler yatırımcılarda 
ciddi endişe yaratmış durumda. Sektörün 
önündeki bu engeli kaldırmanın yolu 
da sektörel bir bütünlük sağlayacak ve 
koordinasyonu kolaylaştıracak Türkiye 
madencilik politikasının oluşturulmasından 
geçiyor. Eğer sektörümüzün beklediği yasal 
düzenlemeler hayata geçirilirse Türkiye 
yatırımcılar için bir cazibe merkezi olacaktır.

olduğundan bahsettiler. Bence böyle bir organizasyonda her 
iki tarafı bir araya getirebilmek çok önemli. Açıkça görülüyor 
ki Türkiye ve Türkiye’deki madencilik endüstrisi çok büyük bir 
potansiyele sahip. İster ulusal ister uluslararası olsun doğru 
finansmanı elde etmesi 
durumunda bu durum 
endüstrinin ve tabii 
ülkenin gelişmesini 
sağlayacaktır.
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Patricio M. Gimeno

Aslında bu iki gün bizim için oldukça ilginçti. Finansman 
şirketlerinin madencilik sektörünü desteklemek 
adına burada bulunması da gerçekten çok ilgi çekici 
bir durum. Emtiaların hali hazırda mevcut durumu 
sizin de bildiğiniz üzere pek iç açıcı değil ama yine de 
buradaydılar ve bu gelecek için umut verici bir durum.

Bu etkinlikten finansman ve reel madencilik 
operasyonları arasında bir köprü olarak faydalanmak 
çok büyük önem teşkil etmektedir. Dolayısıyla bunun 
gelecekte de geliştirmeye devam etmelerini umuyorum.  

Sandvik Mining Direktörü

Ebullio Capital Management 
sermaye yönetimi alanında 
çalışan bir şirkettir. Hedge fon 
yöneticisiyiz ve aynı zamanda 
doğal kaynak alanları ile 
ilgili de çalışıyoruz. Özellikle 
değerli metal madenciliğine 
ve Türkiye’ye odaklanmış 
durumdayız. Bu çok güzel bir 
etkinlik, burada saygıdeğer 
pek çok isim var ve şimdiye 
kadar çok başarılı birkaç 
toplantı gerçekleştirme fırsatı 
bulduk. 

Ebullio Capital Management 
LLP – UK Yönetici Ortak&COO

David J. Sutcliffe

Anna Donald 

Caroline Donally

Turgut Abacıoğlu

Konferansın oldukça ilginç geçtiğini 
düşünüyorum. Çok güzel bir konuşmacı 
çeşitliliği vardı ve biz de Ebullio Capital 
Management olarak konferansın 
sponsorlarından biriydik. Kesinlikle 
söyleyebilirim ki burada bulduğumuz 
ağ oluşturma olanaklarından oldukça 
faydalandık. Burada tanıştığım yeni insanlar 
sayesinde bazı ilginç toplantılara katıldım. 
Ve şunu söyleyebilirim ki bu konferansı 
kesinlikle gelecekte de takip etmeye devam 
edeceğiz. 

Burada düzenlenen etkinliği çok beğendim ve çok 
ilginçti. Finansman ve madencilik sektörü ile ilgili 
herkesi bulduk. Dolayısıyla burada yer almaktan büyük 
zevk aldım. 

Ebullio Capital Management 
LLP – UK Ortak

Denham Capital, USA Direktör

Afrasia Mining Energy Co.

Zirve çok başarılıydı. Karar vericiler gibi üst düzey insanları buraya geldi. Öncelikle 
Türkiye’den CEO’ların, Başkanların, Kurul Yöneticilerinin, hissedarların, şirket 
sahiplerinin Londra’ya gelmelerini ve maden finansmanının resmi dünyasında neler olup 
bittiğini görmelerini sağlamaya çalıştık ki resmi madencilik finansman dünyası İstanbul’da 
veya Türkiye’de sahip olmadığımız bir şey. İkinci olarak, Londra finans pazarlarından, 
Menkul Kıymetler Borsasından, Londra Metal Borsasından da aynı düzeyden insanları 
getirmeye çalıştık. Simsarlar, borsada işlem gören şirketlere danışmanlık yapan yetkili 
danışmanlar, özel sermaye tedarikçileri, hedge fon yöneticileri ve farklı alanlardaki 
tüm varlık yöneticilerini bu etkinliğe çekmeye çalıştık. Ve büyük bir mutlulukla bunu 
başardığımızı söylemek isterim. 

İşin asıl tarafının yapıldığını görmek beni oldukça cesaretlendirdi. 
Son iki günde kurulan birçok ilişki daha da güçlendi ve yapılacak 
gerçek anlaşmalar ve reel yatırımlar ile söz konusu ilişkiler daha da 
ilerleyecektir. Dolayısıyla bir ölçüt belirlediğimizi düşünüyorum. 

Yani, Türkiye için sahip olduğumuz vizyon, Türkiye’yi dünyanın tüm 
ana finans merkezlerine götürmektir. Bu etkinlik de bu vizyonun 
başlangıcıdır, dolayısıyla oldukça mutluyuz. 

Zirve Oturum Başkanı

Şirketimiz global bir özel sermaye şirketi olup tüm 
dünyada petrol, doğalgaz, metal ve madencilik, 
elektrik ve yenilenebilir enerji alanlarında yatırım 
yapmaktadır. Yönetimimiz dâhilinde7.3 milyar 
dolarlık bir meblağ bulunmaktadır. Geçen yıl 
Mart ayında 3 milyar dolar ile kapattığımız altıncı 
fonumuza yatırım yapıyoruz.

Alan Clegg

Türkiye’de çok ilginç bir madencilik mevcut. Çok ilginç 
bir sektör. Bu madencilik sektörü henüz çok yakın 
bir zamanda gerçek manada madencilik finansman 
dünyasının dikkatine sunuldu. Finansman açısından 
bakıldığında sektörün henüz çok erken safhalarında 
olduğunu görüyoruz; ancak bu durum, Denham gibi 
yatırımcıların, hangi olanakların var olduğunu görmeleri 
için daha da heyecanlanmasına neden olmaktadır.

Çok güzel bir konferanstı. Konferansı organize edenler 
fevkalade bir iş çıkarmışlar ve en iyi şekilde insanları 
bir araya getirmiş ve toplantıları ayarlamışlar. Genel 
anlamda herkesin bağlantı kurabilmesini, yeni insanlarla 
tanışmasını, kendini pek çok kez tanıtmasını ve son 
düzenlenen konferansta tanışmış oldukları kişilerle 
iletişim halinde olmalarını sağlamışlar. Bu nedenle 
Yaşar’a ve ekibine teşekkür ediyorum. Muhteşem bir iş 
çıkarmışlar.  
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Yüksel Robert Yıldırım 

Yıldırım Şirketler Grubunun Başkanı 
ve Genel Müdürü, CEO’suyum. Bizi 
eğer tanıyorsanız sorun yok ama 
tanımayanlar için kim olduğumuzu, 
yani şirket hüviyetini anlatayım. 

Yıldırım Şirketler Grubu 50 yıllık bir 
Grup şu an. Biz 11 sektörde faaliyetteyiz. 
Ana sektörlerimiz metal ve madencilik 
ve bunu ağırlıklı olarak krom madenleri 
ve ferrokrom oluşturuyor. Ferrokromda 
da Türkiye, İsveç ve Rusya’da 

üretimlerimiz var. Madenlerde Türkiye 
ve Kazakistan’da. Türkiye’den bir firma 
olarak şu an o sektörde dünyada ilk 
dörde girdik.

Sektörlerimiz içinde gübre var, limancılık 
var. Limancılıkta Türkiye’nin en büyük 
liman operatörünün sahibiyiz. Dört tane 
liman Türkiye’de bir tane de Malta’da 
limanımız var. Şu an halen Afrika, 
Latin Amerika ve Türkiye’de liman 
yatırımları için sıkı görüşmelerimiz var. 

Yıldırım Holding A.Ş. 
İcra Kurulu Başkanı

Bunun yanında gübre sektöründe ilk 
3’teyiz, Gemlik Gübre olarak, gübre taşı, 
Toros’tan sonra. Ondan sonra, kömür ve 
kok, metalürji kok ticaretimiz var. Onda 
da evvelden Türkiye’nin en büyüğüydük 
şu anda ilk 3 içindeyiz. 

Denizcilikte çok faaliz. 19 tane gemimiz, 
tanker ve kuru yük gemileri, ayrıca 
bir de tersanemiz var Yarımca’da, 
İzmit bölgesinde. Onun dışında şu an 
enerjiye girme çabası içindeyiz. Şu an 
satın aldığımız bazı lisanslar mevcut. 
Türkiye’de kömür ve gaza dayalı ve 
hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içinde 
kurulu kapasitede 5000 megavatı 
geçmek. Şu an yaklaşık 4400-4500 
megavata yakın bir santral…

Sektöre yeni girdiğim için söylemeliyim 
ki madencilikte çok eski değiliz. Onun 
için şu ana kadar yapılanları ben gayet 
olumlu buluyorum ama tabii olumlu 
olması yeterli olduğu anlamına gelmiyor. 
Yetersiz, çünkü madencilik alanında 
Türkiye’nin daha yapacak çok şeyi var. 

Mesela, hepimizin bildiği gibi doğru 
dürüst bir araştırma faaliyetimiz olmadı, 
herkes konuşuyor Türkiye’nin %70’i 
araştırılmış, geri kalanları bakir. Bu 
araştırmaların daha sağlıklı bir şekilde 
yapılması lazım. Onun için madenciliğe 
evvelden hep yapılan şeyler, aynı 
şirketler, eski madenci aileler, bir-iki 
nesil devam etmiş veya şu an çıkmak 
üzereler. Ama son 10 yılda Türkiye 
çok büyük bir girişim içine girdiği için 
madencilik sektörünün de yeniden 

kendini yenilemesi gerekiyor. Biz de 
böyle bir yenilemenin içinde olacağımız 
veya olduğumuzdan dolayı mutluyuz. 
Çünkü, bir vizyon getirdik. 

Mesela biz 2004 yılında özelleştirmeden 
Eti Krom’u alıp krom madenciliğine 
başladığımızda tamamen kapatılmış 
madenlerde ferrokrom üretimi yoktu. 
Biz bunları aldık tamamen yeniledik. O 
zamanlar devletin en fazla 400.000 ton 
üretim yapabildiği madenleri biz bugün 
800.000 ton civarına kadar getirdik. 
Yani kapasiteyi ikiye katladık. Ondan 
sonra yurtdışında firmalar satın aldık, 
büyüttük. Krom sektöründe dünyada ilk 
dörtte; yüksek karbonlu ferrokromda da 
dünya ikincisiyiz. Yani, Türkiye’de daha 
hiçbir şeyde yapılmayan bir işi yaptık. 
Bunun gibi daha bir sürü başarı öyküleri 
oluşturulabilir madencilikte. Bu 
nedenle benim tavsiyem madenciliğin 
daha fazla büyük gruplara anlatılması. 
Bu, Derneğinizin, sizin ödevlerinizden 
biri. Çünkü bizler madenciliğe çok alışık 
olmayan insanlarız. Büyük şirketler 
daha çok ticari kısımda veya fabrika 
üretiminde ama madencilik çok ayrı 
bir şey. O yüzden benim tavsiyem 
mümkün olduğunca hükümetin büyüme 
politikaları içinde madenciliğin ön plana 
getirilmesi. Çünkü bakıyoruz, cari açık, 
cari açık diyoruz. Madencilik cari açığı 
kapamaya çalışan bir sektör aslında. 
Çünkü bir istihdam yaratıyorsunuz, bir 
katma değer koyuyorsunuz ve eğer o 
ürettiğiniz minerali bir sonraki adımda 
daha da üretime sokarsanız daha başarılı 
bir şey olur. Bunun örnekleri dünyada 

çok var. Biz de bunlara bakıp kendi 
madencilik politikamızı geliştirebiliriz, 
destekleyebiliriz.

Onun yanında tabii sektörün 
üniversiteler ile bağlantılı olması lazım. 
Çünkü şu anda yapılan madencilik 
çok da sağlıklı değil. Bu konuda ben 
üniversiteleri de biraz suçlu buluyorum. 
Çünkü sektöre fazla yaklaşmıyorlar, 
kendi bilimsel yollarında ilerliyorlar, 
öğrencileri hiçbir tecrübe olmadan 
yetiştirip piyasaya salıyorlar. Bizim 
de aldığımız öğrencilerin birçoğu 
bakıyoruz tecrübesiz, konuya çok hâkim 
değiller. Onun için bizim ta 30 yıl önceki 
öğrenciliğimizdeki alışkanlık hala 
devam ediyor. Bunu da biz mümkün 
olduğunca kırmaya çalışıyoruz. Ben 
fırsat buldukça bazen üniversitelere 
gidip öğrencilere konuşma yapıyorum. 
Yani ilgilerini çekmeye çalışıyoruz. 

Öbür taraftan belki madencilikte 
özel, teşvik edici bir şeyler yapılıp 
madenciliğin özendirilmesi, daha fazla 
özel yasalar çıkarılarak sermayenin 
oraya girmesi sağlanabilir. Mesela 
sonuçta bu araştırmayı yapıyoruz, bu 
araştırmaların vergiden düşürülmesi 
ya da geri dönüşümü hususunda, 
bulduğunuz rezervlerin tekrar bu 
sisteme yapılanması ile ilgili bazı özel 
çalışmalar yaparsa Dernek… Hem 
Maliye Bakanlığıyla hem de Tabii 
Kaynaklar Bakanlığıyla… Belki yeni 
nesil kuşaklar madenciliği devam 
ettirir. Diğer türlü genellikle yabancılar 
gelip şirketleri satın alıp bunların 

kontrolünü yapacaklar ve tamam bizim 
madenlerimiz olacak ama sahipleri 
başkaları olacak. Biliyorsunuz bu kriz 
sonrası dünyada ekonomiler globalleşti 
ama politikalar millileşiyor. Bizim de 
kendi değerlerimizi biraz korumak için 
bu tür şeylere bakmamız lazım. Bu saatte 
artık her ülke kendi çıkarı için gerekeni 
yapmak zorunda. Yoksa eskiden büyük 
balık küçük balığı yiyordu şimdi hızlı 
olan yavaş olanı yutuyor. Bizim çok hızlı 
hareket etmemiz lazım. 

Öbür taraftan hep şikâyetlerimiz şu 
yönde; örneğin yatırım yapacağız, izinler 
uzun süre bekleniyor. İşte Başbakanlık 
Ofisinde, Orman Bakanlığında, yok 
Çevre Bakanlığında falan… Yani, bu 
bürokrasiyi yenecek türde çalışmalar, 
lobiler yapılırsa çok iyi olur. Hızlı 
kararlar önemli. Tabii Sayın Bakanımız 
burada, Bakan Yardımcımız, kendisinin 
de söylediği gibi, çantacı takımının biraz 
bu işlerden arındırılması gerekiyor. 
Yani, çok güzel madenler var, siz 
alamıyorsunuz, adam işletmiyor, orada 
öyle yatıyor. Ne ülkeye faydası var, ne 
sektöre faydası var. Bunların önüne 
geçmek için Dernek olarak sizlerin bir 
şeyler yapması lazım. Aksi takdirde 
Türkiye büyük bir madenin üzerinde 
oturuyor ama yerin altında olduğu sürece 
onun bize hiçbir faydası yok. Bunun 
çıkarılıp, ekonomimize kazandırılması 
lazım, istihdam olarak, gelir olarak, 
ihracat olarak faydalanılması lazım. 
Benim sektör için söyleyeceklerim 
bunlar. Sizin de bayağı zor bir göreviniz 
var. Kolay gelsin.

Mustafa Sönmez
Türkiye Madenciler Derneği Yönetim 
Kurulu Başkanı LLP – UK Ortak

Türk Madencilik  sektörü özellikle izinlerle ilgili 
sıkıntılarını kendi içerisinde aşmaya çalışırken, bir taraftan 
da madenciliğin çok önemli ihtiyacı olan finans ve yatırım 
konularında devreye girme gereğini hissettik. Bu nedenle 
de Türk madencilik sektörünü dünyanın finans merkezi 
olan Londra’da toplamayı uygun bulduk. 

Doğrusu zamanlama olarak da tam denk düştü diyebilirim. 
Uzun ve yorucu bir çalışmanın sonunda burada dünyada 
çok önemli yerleri olan finansçılarla Türk madencilik 
sektörünü bir araya getirdik. Katılımın bu derece üst 
düzeyde ve yoğunlukta olmasından son derece mutluyum.

Çok değerli sunumlar yapıldı, çok istifade etti sektör. 
Özellikle de birebir, karşılıklı görüşmelerin somut sonuçları 
şimdiden ortaya çıkmaya başladı. Bu da bizim için çok 

önemliydi. Dernek yönetimi olarak beklentilerimiz 
karşılanmıştır diyebilirim. Arkasından da bu birebir 
görüşmelerin sonuçlarını takip ederek ilgili merciiler 
nezdinde işlerin daha hızlı ve çabuk yürüyebilmesi için 
gayret sarfetmeyi planladık. 

Bu ve benzeri toplantıların sektöre çok şeyler 
verebileceğine inanıyorum. Buradaki geri dönüşlerden 
de bu olumlu, pozitif yönleri aldıktan sonra Nisan ayında 
İstanbul’da, Kasım ayında da Avustralya’nın Brisbane 
kentinde  Madencilik etkinliklerini düzenleyeceğiz. 
İstanbul’da 3. Avrasya MENA Madencilik Zirvesini, 
Brisbane’de de Türkiye 2. Madencilik Yatırım ve 
Finans Zirvesi’ni düzenleyeceğiz. Sanıyorum ki bu 
pozitif etkiyle hem yatırımcı hem de finans dünyası bu 
iki toplantıya daha çok rağbet edecektir. Bu da şunu 
getirecek, Türkiye’de maden yatırımlarına, sıkıntılara 
rağmen, dünyanın çok ciddi bir ilgisi var. Yatırımcıların 
para kullandırmak gibi çok özenle üstünde durduğu bir 
sektör olarak gözüküyor. Ama sıkıntılar da devam ediyor. 

Şöyle ki; özellikle ruhsat izinlerinin, orman izinlerinin Başbakanlık iznine bağlı 
olması sektörlerin önünde bir sıkıntı ortaya çıkardı. Bunu da çözebilmek 
adına Dernek olarak da sektör olarak da Başbakanlık nezdinde, ilgili 
bakanlıklar nezdinde, çok sıkı takiple belirli adımlar atıldı. Öyle bir 
beklenti var ki çok kısa bir süre içinde olumlu ve kalıcı bir sonuca 
bağlanacaktır.

Bu tür toplantılar sektör için bulunmaz fırsatlardır. O kadar 
yetkin ve deneyimli kişiyi bir araya getirmek çok zor. Bu konuda 
artık EBY International Summit firması ile bundan sonraki 
etkinlikleri de birlikte yapacağız. Umarım ki sektörün önü 
açılacaktır. Sektörün önünün açılması demek Türk Sanayisinin 
önünün açılması demektir. Sektörün önünün açılması demek, 
üretimdir, katma değerdir, büyüklüktür, istihdamdır. Bu da 
Türk ekonomisinin cari açığının kapanmasında çok önemli 
bir adımdır. Ülkeyi yönetenler inanıyorum ki bu gerçek ve reel 
durumu görerek imkânların daha doğru kullanımı açısından 
sıkıntıları ortadan kaldıracaktır. Biz bu sektöre gönül verdik. 
Dolayısıyla da ülkenin geleceğini planlayacak bir sektörün gelişmesi 
için bu ve benzeri toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Bu toplantıdan 
fevkalade mutlu ayrıldığımı söylemek isterim. Toplantıya katılan,destek 
veren herkese teşekkür ederim.
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Makale Makale

ir kırıcı primer öğütmenin 
görevini yerine getirebilir mi?

Sandvik, ufalama prosesinde 
yatırım, işçilik ve enerji maliyetlerini 
düşüren; dolayısıyla daha ekonomik ve 
çevre dostu bir üretimin yolunu açan 
Vibrocone ile karşınızda.

VIBROCONE İLE ÖĞÜTMEDE 
VERİMLİLİĞİN ARTMASI, AMA 
NASIL?

Boyut küçültme kavramına yeni bir 
bakış açısı kazandıran Vibrocone, kırma 
ve öğütme prensiplerini tek ekipmanda 
birleştirerek bugünün değil, geleceğin 
kırma teknolojisini sizlere sunuyor. 

Vibrocone’da kırma etkisi, 
konvensiyonel kırıcılarda olduğu gibi, 
yalnızca astar yüzeyleri (manto-konkav) 
ile taneler arasındaki temasla sınırlı 
değildir. Vibrocone’da otojen kırma 
mekanizması ve basınç ile sıkıştırma 
etkisi birleştiriliyor. Bu çığır açan 
tasarım sayesinde Vibrocone, aslında 
primer öğütmenin görevini de yerine 
getirebiliyor.

Artık Vibrcone ile %50’si 3mm’den 
daha ince bir değirmen beslemesi 
elde etmek mümkün!

Gelin öğütme devrenizi Vibrocone ile 
optimize edelim!

Bakır, altın ve demir cevheri 
uygulamalarında çoktan yerini almış 
olan Vibrocone, ufalama devrelerinin 
verimliliğinde önemli miktarda katkı 
sahibi olmuştur. Mevcut uygulamalarda, 
hatırı sayılır miktarda enerji tasarrufu 
sağlanarak ufalama prosesi hem daha 
çevre dostu hem de daha ekonomik hale 
getirilmiştir. 

Öğütme Performansına Sahip Kırıcılar
Bir kırıcı primer öğütmenin 
görevini yerine getirebilir mi?
Sandvik, ufalama prosesinde 
yatırım, işçilik ve enerji 
maliyetlerini düşüren; 
dolayısıyla daha ekonomik 
ve çevre dostu bir üretimin 
yolunu açan Vibrocone ile 
karşınızda...

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Dünyada enerjiye olan ihtiyaç arttıkça enerji 
maliyetleri de gün be gün artış göstermektedir. 
Bu gelişme, yüksek enerji verimliliği ile üretim 
yapmayı zorunlu kılmaktadır. Madencilik endüstrisi 
dünyadaki elektrik enerjisinin yaklaşık %5’ini 
tüketmektedir. Öğütme işleminde harcanan enerji 
ise, madencilik tüketiminin yaklaşık %40’ı kadardır. 
Bu tablo, madencilik sektöründe öğütme verimliliği 
üzerinde durulmasının gerekliliğini açıkça ortaya 
koymaktadır.

Kırıcılar, değirmenlere göre yaklaşık 10 kat daha 
yüksek enerji verimliliği ile çalışırlar. Dolayısıyla 
tüvenan cevherler kırma devrelerinde mümkün 
olduğunca ince kırılmalı ve öğütme devrelerine 
mümkün olduğunca ince beslenmelidir.

Vibrocone, geçmişte mümkün olmayanı bugün mümkün kılıyor. Vibrocone 
ile öğütme prosesinde yaklaşık %30’a kadar varan enerji verimliliği 
sağlanabiliyor. Ayrıca kırma kuru bir proses olduğundan, su kaynaklarının 
tüketimi de Vibrocone ile azalıyor.

B

Kısaca Neden Vibrocone?

• Kırıcılar yaklaşık olarak değirmenlerden 10 kat daha verimlidir.
• Daha ince değirmen beslemesi ürettiği için primer öğütmenin görevini 
de üstlenmektedir ve dolayısıyla öğütmenin yükünü hafifletmektedir.
• Primer öğütme yerine kırma ile taneler ufalanarak yaklaşık %30’a 
kadar enerji verimliliği sağlanabilmektedir.
• Enerji tasarrufu sağladığı gibi daha çevre dostu üretim yapılabilmesini 
de olanaklı kılmaktadır.
• Toplam maliyetlerde önemli miktarda düşüş gerçekleşmektedir
 
‘Boyut küçültmede enerji verimliliği üzerine yapılan çalışmalar nihai 
öğütmeden ziyade, enerji verimliliği daha yüksek olan kırma üzerine 
yoğunlaştırılmalıdır.’  

The Coalition for Eco-Efficent Comminution (CEEC)

Daha yeşil bir dünya için Vibrocone’un sesine 
kulak verin!

VIBROCONE İLE GELEN YENİLİKLER

Yeni kurulacak öğütme devrelerinin tasarımında ve çalışan 
devrelerin optimizasyonunda Vibrocone enerji verimliliği 
ve hatta metalürjik verimlilik için, yeni ve benzersiz bir 
alternatif olarak dünya madenciliğindeki yerini almaya 
hazırdır. Yeni işletme projelerinde geleneksel bir tersiyer 
kırıcı yerine Vibrocone seçilerek daha düşük hacimde 
olan ve dolayısıyla daha az güç çeken değirmenlerin 
kullanılması; yatırım, işçilik ve enerji maliyetlerinde çok 
önemli kazançları da beraberinde getiriyor. 

Vibrocone aynı zamanda 
SAG ya da yüksek basınçlı 
merdaneli değirmenler 
yerine de kullanılabilecek 
çok başarılı ve ekonomik 
bir alternatiftir. Örneğin, 
Güney Amerika’da 
Ausenco tarafından 
yapılan bir çalışmada, 

yıllık 10 milyon ton kapasiteli bir bakır zenginleştirme 
uygulaması için Vibrocone tercihinin en düşük maliyetli 
seçenek olduğu düşünülmüştür. Bu çalışmada SAG 
değirmenler yerine Vibrocone kullanılarak yaklaşık %20
’lik bir enerji verimliliği sağlanacağı ön görülmüştür.

Günümüzde metalürjik gerekliliklerden ötürü daha 
ince öğütme ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Fakat geçmişte 
kurulan pek çok öğütme devresinin bu gün öngörülen 
ince boylara inmesi mümkün olmamaktadır. Vibrocone, 
tüm hesaplarda yıllardır sabit kabul edilen değirmen 
beslemesi kavramını değiştirmeyi önermektedir. Daha 
ince değirmen beslemesiyle daha ince öğütmek Vibrocone 
ile mümkün! Diğer yandan kapasite artırımı projelerinde 
öğütme gurubunda yapılabilecek değişiklikleri araştırmak 
ve değişiklikler yapmak; maliyetli, zahmetli ve riskli bir 
uğraş haline gelmektedir. Hatta bazen mevcut değirmenler 
üzerinde çalışarak optimizasyon yapmak mümkün 
olmamaktadır. Vibrocone’un çığır açan teknolojisi; 
değirmenleri, pompaları, boru hatlarını ve sınıflandırıcıları 
değiştirmeden optimizasyon yapabilmenin konforunu 
yaşatıyor.

Vibrocone öğütmenin kaderini değiştirecek!

VIBROCONE’U TANIYALIM

Tane-tane etkileşimi ön plana çıkaran kırma mekanizması 
sayesinde Vibrocone’un kırma odasında cevher taneleri 
üzerine uygulanan güç konvensiyonel kırıcılara oranla çok 
daha fazla olmaktadır. Çünkü manto tarafından uygulanan 
güç tüm kırma odasına eşit olarak yayılmaktadır. 
Vibrocone kırılamaz yabancı maddelere karşı başarılı bir 
korumaya sahipken, bakım ve işletim kolaylıkları ile göz 
doldurmaktadır.

Sandvik geleceğin madenciliğine açılan kapıyı Vibrocone 
ile aralıyor.

YAPISAL OLARAK VIBROCONE

Dışarıdan bakıldığında Vibrocone konvensiyonel bir konik 
kırıcıyı andırmaktadır. 

Kırma odası, manto ve konkav gibi ana unsurlar 
Vibrocone’da da mevcuttur. Fakat konvensiyonel bir 
konik kırıcıda mantonun hareketi sabit ve kısıtlı iken, 
Vibrocone’da manto kırma odasında adeta serbestçe 
gezinmektedir. Yani Vibrocone’un kırma etkisi closed 
side setting (css) kavramından bağımsızdır. Vibrocone’da 
kırma odasındaki cevher tanelerinin tepkisine göre 
mantonun izleyeceği yörünge kendiliğinden oluşmaktadır. 
Kırma etkisi ise şaft üzerindeki kaçık yük (balans ağırlığı) 
sayesinde yapılmaktadır. Bu kaçık yük yapısal olarak 
eleklerdeki titreşim hareketini sağlayan mekanizmaya da 
benzetilebilir. 

Vibrocone’da kapasite ve ürün boyunu tayin eden üç ana 
değişken; dönme hızı, hidrolik olarak ayarlanabilen çıkış 
açıklığı ve kaçık yük ayarıdır. Bir uygulama için kaçık yük 
ayarının en başlarda yapılması yeterlidir. Dönme hızı ve 
çıkış açıklığı ayarları ise kırıcı çalışırken ve yük altındayken 
de yapılabilir. Vibrocone’un malzeme ile yüklü iken 
çalıştırılıp durdurulmasında hiçbir sakınca yoktur. 

KIRMA MEKANİZMASINI BİRAZ DAHA YAKINDAN 
İNCELEYELİM

Kırma ve öğütme prensiplerinin bir karışımı ile ufalama 
yapan Vibrocone kırma endüstrisinde geleceğin 
teknolojisini sizlere sunmaktadır. 

Kırma odasına giren malzeme tekrarlı olarak sıkıştırma 
(compression) kuvvetlerine maruz kalarak kırılır. Taneler 
geniş bir malzeme yatağında tıpkı yüksek basınçlı 
merdaneli değirmenlerdeki gibi kırılırlar ve ayarlanıp 
optimize edilebilen bir kırma kuvvetine maruz kalırlar. 

Konvensiyonel kırıcılardaki gibi sabit yörüngeli bir hareket 
söz konusu olmadığından, kısıtlı olmayan hareket sayesinde 
kırılma odasının her yerinde aynı kuvvet uygulanmaktadır.

•Kırma odasındaki malzeme tekrarlı olarak sıkıştırma 
(compression) kuvvetlerinin etkisinde kalarak 
kırılmaktadır.
•Kırma odasının genişleyen çapı sayesinde daha fazla yüzey 
alanı sağlanır ve daha ince kırma gerçekleşir.
•Cevher taneleri geniş bir malzeme yatağında kırılır.
•Tane-tane etkileşimi sayesinde otojen kırma 
gerçekleşmektedir.
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PEKİ, YA MONTAJ 
EDİLEBİLİRLİK?

Vibrocone’un tesislerdeki 
mevcut olan kırıcıların 
yerine monte edilmesi 
oldukça kolay ve pratiktir. 
Uygulamaların büyük 
çoğunluğunda besleyici ve 
ürün bantlarının dizaynında 
basit değişiklikler yapılması 
yeterli olmuştur. Vibrocone 
konvensiyonel bir kırıcı 
ile aynı yüzey alanını 
kaplamaktadır. Montajında 
temeldeki beton ya da çelik 
şase dizaynını yeniden 

yapılandırmaya gerek kalmamaktadır. Bu sayede kurulum 
esnasındaki zorunlu duruştan kaynaklanacak maliyetler de 
minimum düzeydedir. Dolayısıyla Vibrocone’un kurulumu 
kolay, masrafsız ve çok hızlı bir şekilde yapılabilmektedir.

KIRILAMAZ YABANCI CİSİMLER
ONUN İÇİN SORUN DEĞİL

Vibrocon özel dizaynı sayesinde 
kırıcıya gelen kırılamaz yabancı 
cisimlere karşı korunmakta 
da oldukça başarılıdır. Kırma 
odasına giren kırılamaz 
cisim mantonun hareketini 
kısıtlayacağından güç tüketimi 
de otomatik olarak düşer. 
Kırma işlemi kırılamaz cisim 
kırma odasını terk edene 

kadar düşük güçte devam eder. Eğer kırılamaz cisim çok 
büyükse ve kırma odasında sıkışıyorsa besleme otomatik 
olarak durur. Besleme durduktan sonra kırıcı yavaş hızda 
çalıştırılarak kırma odasındaki cevher boşaltılarak yabancı 
cisim kolaylıkla alınabilir.

ÜSTÜN OTOMASYON SİSTEMİYLE 
FARKLILIĞINI HİSSETTİRECEK

Vibrocone, kırıcıya dair tüm verilerin gözlemlendiği, 
incelendiği ve kaydedildiği bir otomasyon ve kontrol 
sistemine sahiptir ve normal koşullarda hiçbir operatör 
desteğine ihtiyaç duyulmadan 7/24 çalışabilir. Kırıcı 
performansı, çekilen güç ve hatta astar aşınmaları 
otomasyon sistemi tarafından düzenli olarak kontrol 
edilmekte ve gerekli aksiyonlar dışarıdan hiçbir müdahale 
gerektirmeksizin alınmaktadır. Anormal bir durumda 
ise, örneğin kauçuk bir bantın kırma odasında sıkışması, 
otomasyon sistemi kırıcıyı alarm moduna geçirecektir. 
Ayrıca geçmişe yönelik tüm işletme parametrelerini 
saklayan veri bankası sayesinde düzenli performans analizi 
yapabilme olanağı da sunulmaktadır.

KOLAY BAKIM, TANIDIK BİR DİZAYN

Vibrocone bakım için gerekli tüm kolaylıkları yapısında 
barındırmaktadır. Örneğin, kırma odasına rahat 
ulaşabilmek için ana gövde üzerinde altı tane kontrol 
kapağı vardır. Astar aşınma trendleri otomasyon ve kontrol 
sistemi aracılığıyla incelenebildiğinden bakım planlamaları 
kolaylıkla yapılabilmektedir. Astar değişimlerinde ise 
manto ve konkav montajı için epoksi bağlayıcı kullanılması 
gerekmemektedir. 

Günümüzde kırıcıların işletimi ve bakımı neredeyse tüm 
kırma-eleme tesislerinde teknik personel tarafından 
yeterince iyi düzeyde bilinmektedir. Vibrocone, operatör 
ve bakımcıların kolaylıkla öğrenebileceği ve tecrübelerini 
uygulayabilecekleri tanıdık bir dizayna sahiptir .Vibrocone 
uygulamasına yeni geçilen bir işletmede, pek çok yeni 
ekipman uygulamasında görülen zaman ve proses kayıpları 
da minimum düzeylerde yaşanmaktadır. 

Makale

Sandvik Mining Turkey
Address  : Ivedik OSB, Arı Sanayi Sitesi 1122 Cad. 1417 Sok. No: 60 
Yenimahalle - Ankara - Turkey
Phone : +90 (0312) 551 49 00
Email : info.mining@sandvik.com 
Website : mining.sandvik.com
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MİNERAL VE METALLERİN GÜNLÜK KULLANIMI

Kaynak: Peer R. Neeb, 2006.
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ldukça aktif bir dönemden 
geçen Demir Export, 
Türkiye’nin demir cevheri 
üretiminin yüzde 20’sini 
gerçekleştiriyor. Bakır 
konsantresi, krom cevheri 

ve kömür de üreten Demir 
Export’un hedefi üretim yaptığı 
alanların çeşitliliğini ve büyüklüğünü 
artırarak devam ettirmek... Fakat 
şirketi zorlayan iki konu var; izinlerde 
yaşanan gecikmeler ve yetişmiş 
eleman bulma zorluğu...

Demir Export Genel Müdürü Savaş 
Şahin ile Demir Export’u, sektörü, 
sorunları ve çözüm önerilerini 
konuştuk.

Demir Export, Türkiye'nin en 
büyük özel sektör madencilik 
şirketlerinden biri.  1957 
yılında kuruldunuz. Kuruluş 
hikâyenizden bahseder misiniz?
 
Demir Export’un kuruluş amacı 
Türkiye’den demir cevheri 
üretip yurtdışına göndererek, 
oradan işlenmiş, diğer şirketlerin 
üretimlerinde kullanılmak üzere 
demir-çelik ürünlerini ülkeye 
getirmekti.  Şirketin ismi de buradan 
geliyor. Ancak şu anda demir 
ihracatımız yok. 

Şirketimiz daha sonra farklı 
madencilik alanlarına da girerek, hem 
faaliyetlerini çeşitlendirdi hem de 
üretim miktarlarını arttırdı. Şirket, 
özellikle 80’ler öncesine kadar demir 
işleriyle iştigal ettikten sonra baz 
metal üretimi faaliyetlerine başladı. 
Doğu Karadeniz’de kurşun ve çinko; 
daha sonra yine günümüzde de 
devam etmekte olan Giresun’da bakır 
işletmemizle devam eden baz metal 
üretimimiz de var. Ayrıca Türkiye’de 
ilk defa bir termik santrale kömür 
temin edilmesi işi olan Kangal Kömür 
Madeni’ni 1989-2012 yılları arasında 
işlettik. Bu dönemde Türkiye Elektrik 
Kurumu’na (daha sonra EÜAŞ’a) 88 
milyon ton kömür üretimi yaptık. Şu 
anda da Kangal Termik Santrali’nin 
yeni sahibi Konya Şeker Grubu’na 
kömür üretimi yapıyoruz. 

Temel faaliyet dalınız olan 
-şirkete ismini de veren-  demir 
cevheri madenciliğinden 
bahsedecek olursak, demir 
madenciliğiniz hakkında neler 
söylemek istersiniz? Diğer 
madencilik türlerinden farklı 
yanları nelerdir? 

Ülkemizdeki demir cevheri yatakları, 
Avustralya, Brezilya, Ukrayna gibi 
büyük  rezervlere sahip  değil. Bu  yüzden 

de yıllardan beri asgari yatırımlarla 
üretim faaliyetleri devam ediyor. 
Bizim demir cevherlerimiz jeolojik 
olarak yüksek tenörlü olmamakla 
birlikte satılabilir demir cevherleri  
içindeki Fe oranı aşağı yukarı % 52-
57 civarındadır. Dünyada deniz aşırı 
ticarete konu olan cevherdeki Fe 
oranı ise % 63,5 civarındadır. Rezerv 
olarak ülkemizdeki demir yatakları 
ortalama 1-5 milyon ton (satılabilir 
ürün) arasında değişiyor. Bizde 5 
milyonun üzerinde rezerve sahip ocak 
sayısı çok fazla değil. Küçük rezervli 
demir cevherleri için yatırım yapmak, 
altyapıyı hazırlamak her zaman 
ekonomik olamayabiliyor.

3-4 yıl öncesine dek Türkiye’de demir 
cevheri fiyatları iyi seviyelerde değildi 
ve dünya piyasalarında artış gösteren 
demir cevheri fiyatları Türkiye’deki 
piyasaya etki etmemişti. Bu nedenle 
bizdeki demir cevherleri genelde çok 
yatırım gerektirmeden yapılıyordu, 
bu şekilde yapılması ekonomikti. 
Ama son zamanlarda etüt arama 
çalışmalarının artmasıyla rezerv 
miktarlarının artması ve tesislerde de 
teknolojik gelişmelerin daha bilinir 
hale gelmesi demir madenlerinde 
daha kompleks yatırımların önünü 
açtı. Bunun birkaç örneği var. 
Divriği’deki işletmemizde 2010-2011 
yıllarında yaptığımız yoğun etüt 
arama çalışmalarıyla jeolojik kaynak 
miktarını ve daha önemlisi veri 
kalitesini yüksek seviyelere çıkardık 
ve yeni bir tesis kurduk. 

Çok basit gibi görünen demir cevheri 
madenciliği gittikçe kompleks hale 
geliyor ve bu gelişmeler gelecekte 
daha da artacak. Çünkü Türkiye’deki 3 
tane entegre demir çelik fabrikasının 
ihtiyacı artmaya devam ediyor. Daha 
önce işlenmeye değer görülmeyen 
ve ekonomik olmayan düşük tenörlü 
(yüzde 40 ve altı) demir yataklarının 
da farklı teknolojik yöntemler 
kullanılarak işletilebilir hale gelmesi 
gerekiyor. Bu gelişim sağlandığı 
takdirde ülkemizdeki demir cevheri 

Röportaj Röportaj

Röportaj: GÖKÇE UYGUN

Madencilik Ciddiye Alınmalı SAVAŞ ŞAHİN

Demir Export Genel Müdürü Savaş Şahin’e göre Türkiye’de 
madencilik son zamanlarda,  özellikle altın madenciliğinin öne 
çıkmasından dolayı daha bilinir ve göz önünde olmaya başladı. 
Çeşitli sektörlerden firmalar madenciliğe girme hevesi içinde. 
Ancak Şahin, “Madencilik bazı sektörlere kıyasla daha özel bir 
sektör; proje geliştirme faaliyetleri herşeyden önce ciddi bir 
bilgi birikimi ve emek gerektiren bir süreç. Öncesinde uzun 
bir arama-geliştirme dönemini göze alıp risk yatırımı yapmak 
gerekiyor. Sonunda ise farklı sebeplerden (çevresel ve teknik 
faktörler veya emtia fiyatları gibi) üzerinde emek ve para 
sarfettiğiniz projenin hayata geçirilememesi ihtimali var; bunu 
göze almak gerekiyor. Sektöre girmek isteyen firmaların bu 
noktalarda çok daha dikkatli olmaları gerekiyor.” uyarısında 
bulunuyor.

Genel Müdür

Demir Export Genel Müdürü Savaş 
Şahin, madenciliğin üretimin en 
önemli ve katma değeri en yüksek 
sektörlerden biri olduğuna dikkat 
çekerek, “Geçen yıl Türkiye’deki 
tüm maden üretimin değeri 11,8 
milyar dolar; bu rakam ABD, Güney 
Afrika, Kanada gibi madencilikte 
gelişmiş ülkelerde çok daha 
yukarılarda. Eğer ülkemiz hızlı 
bir şekilde büyüyecekse, birincil 
(upstream) endüstrilerin başında 
gelen madenciliğe çok önem 
vermeliyiz” diyor.

>>

rezervi artabilir. Bilinen düşük tenörlü birkaç 
kaynak var. Bunların büyük kısmı henüz 
ekonomik değil ama 10-15 yıl içinde ekonomik 
olacaktır.

Demir madenciliği daha kompleks olacak 
dediniz. Bu yeni sürece uyum sağlamak 
için Demir Export’un yaptığı teknolojik 
yatırımlar nedir? 

En son demir işletmesi yatırımımızı Divriği’nde 
manyetik seperasyon ve yıkama ünitesi içeren 
bir tesis kurarak gerçekleştirdik. Bir sonraki 
aşamada çok düşük tenörlü demir cevherinin, 
daha ince boyutlara öğütülmesi ve farklı proses 
yöntemleriyle zenginleştirilmesi ve sonrasında 
pelete gitmek olacak. 
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krom işletmemizi 2011 sonunda 
rezervin tükenmesi sebebiyle kapattık. 
Bursa Orhaneli Güdecek işletmemizde 
taşeron (Madkim Madencilik) 
marifetiyle üretimimiz devam ediyor. 
Bakır cevherini de 1994’den beri 
üretiyoruz. 2000’lerin başındaki metal 
fiyatlarındaki gerilemeden dolayı 
Giresun/Lahanos’taki işletmemiz 
kapatılmıştı. 2006’da bu tesisi tekrar 
açtık ve üretim hala devam ediyor. Yıllık 
15 bin ton konsantre üretim kapasitemiz 
var. Kromda ise yıllık kapasitemiz 40 
bin ton civarında.  Aynı zamanda çok 
önemli olarak değerlendirdiğimiz birkaç 
arama sahamızda (Erzurum, Giresun 
ve Balıkesir’de) bakır cevheri arama 
faaliyetlerimiz de sürüyor. 

Birçok cevherin üretimini aynı 
zamanda yapıyorsunuz. Çeşitliliğin 
madencilik sektöründeki 
öneminden söz eder misiniz? Şirket 
açısından avantajlı ve dezavantajlı 
yönleri nelerdir?

 
Sizin de söylediğiniz gibi üretim 
alanlarımız oldukça çeşitli.  Bu, bir 
madencilik şirketinde her zaman 
rastlanabilecek bir durum değil. Mevcut 
üretimlerimiz dışında, projelerimize 
bakınca  önümüzdeki yıllarda altın, 
kurşun ve çinko da üretiyor olacağız. 
Portföyün bu denli çeşitlilik içermesinin 
dezavantaj olarak düşünülebilecek tek 
bir noktası var; kurumsal olarak her birisi 
için ciddi bir bilgi birikimi geliştirmeniz 
ve bunu korumanız gerekiyor. Şirkette 
yıllardan beri biriktirmekte olduğumuz 
deneyim şu anda bu üretimleri 
yapmamıza imkân sağlıyor. 

Çeşitliliğin en büyük avantajı ise şu; 
bildiğiniz gibi dünyada metal veya emtia 
fiyatları hep döngüler halinde seyrediyor. 
Bu iniş ve çıkışlar her zaman bütün 
madencilik ürünleri için aynı oranda ve 
hatta aynı yönde gerçekleşmeyebiliyor. 
Madenciliğin en büyük risklerinden biri 
olan emtia fiyatı riskini yönetebilmek 
için farklı metal ve ürünlerde faal olmak 
bir avantaj sağlıyor.

Türkiye’nin yıllık demir, krom 
ve bakır ihtiyacının ne kadarını 
karşılıyorsunuz? Şirketiniz 
pazarda nasıl bir paya sahip, 
ekonomiye ne kadarlık bir katkı 
sunuyorsunuz?

Demir, şu anda hem miktar olarak hem 
de işletme sayısı olarak en büyük işimiz. 
Türkiye’deki demir cevheri üretiminin 
yaklaşık yüzde 20’sini yapıyoruz.

Şu anda bunu yapan Türkiye’de sadece 
bir işletme var. Pelet tesislerinin 
ekonomik olması için de yüksek 
miktarda rezerv gerekiyor. Zira bu 
tür entegre tesisler orta seviyede ilk 
yatırım maliyetlerine sahip. Bunları 
karşılayabilmek için bu tesislerin 
ortalama 10-15 yıl durmaksızın 
çalışıyor olması lazım. Şu anda 
henüz peletleme tesisi yatırımı 
yapmayı öngörebileceğimiz bir 
rezervimiz mevcut değil ancak arama 
faaliyetlerimiz sürüyor. 

Diğer üretim faaliyetlerinize 
yoğunlaşacak olursak; krom 
ve bakır cevheri üretimi 
yapıyorsunuz değil mi?

Krom cevheri üretimine 2007’de 
başladık. Bursa Harmancık’daki 

Röportaj Röportaj

Demir Export Mali ve İdari İşler Genel 
Müdür Yardımcısı Erhan H. Şen:

Kangal’daki kömür üretimimiz 
bir taahhüt işi. Kangal Termik 
Santrali’nin özelleştirme 
sürecinde bünyesine katan 
Konya Şeker Grubu’na taahhüt 
işi olarak kömür üretimi 
yapıyoruz. Diğer bir taahhüt işi 
de Soma’daki yer altı kömür 
projemiz. 18 yıllığına TKİ’den 
ihaleyle aldığımız Eynez Doğu Yer 
Altı Sahası’ndaki tüm yatırımı, 
hazırlık ve üretimi Demir Export 
A.Ş.-Fernas İnşaat A.Ş.ortaklığı 
yapıyor. 

• Başka bir sektörde  başarısız olmakla sadece kendi şirketinize zarar 
verirsiniz ama madencilikte kendinizle birlikte doğaya da zarar verme riskiniz 
bulunuyor. Bu yüzden madencilik projelerinin çevresel etkilerinin çok daha 
dikkatli incelenmesi gerekir. 
• Madencilik firmalarının yetkinlikleri olmalı. Sektörü denetleyecek bir 
kurum kurulmalı. Sadece kısa vadeli getirilerin peşinde olarak bu sektöre 
girmek yerine daha ciddi ve projelerin gerektirdiği altyapı ve çevresel 
yatırımları karşılayabilecek yetenekte ve yetkinlikte firmaların sayısı artmalı 
sektörde.
• Ürünleri çeşitlendirmek, emtia piyasasında yaşanacak olası bir kriz 
durumunda şirketin sigortasıdır. 
• Farklı ürün gruplarında bulunmanın dezavantajı yetişmiş eleman bulma 
sıkıntısı
• Sosyal sorumluluk çalışmalarına ayrı bir önem veriyoruz.  Ülke çapındaki 

sosyal sorumluluk kampanyalarına aktif katılım, spor şenlikleri, ağaç 
dikme ve kan bağışı gibi projelerimiz var. Bana en çok gurur veren 
çalışmalardan biri ise Sivas/Kangal’da açtığımız Vehbi Koç Anadolu 
Lisesi. 2010’dan beri bölgenin en modern okulu olarak hizmet 
sunuyor. 
• ÇED, neticede çok sayıda kuruluş süzgecinden geçen 
bir çalışmalar toplamı anlamına geliyor. Elbette bu 
çalışmalarda da eksikler olabilir ama tamamen 
iptal yoluna gitmek yerine, eksik varsa 
giderilmesi için süre verilmesi gerekir.
• Madencilik sektörü gereği biz, belli bir 
yerde merkez ve farklı yerlerde de işletmeler 
açıyoruz. Bu işletmelerin de belli bir ömrü 
var. Ama başka sektörlerde belli bir süre 
yok. O nedenle, kapasite raporlarını, her 
ilde şube açmadan, merkezden alabiliyor 
olmak konusunda TMD’nin bir girişimde 
bulunmasını umuyoruz.

>>

Giresun Lahanos Bakır - Çinko İşletmesi
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Bu oranı önümüzdeki senelerde daha 
da artırmak için mevcut sahalardaki 
üretimlerimizi artırmakla birlikte 
yeni sahaları da üretime geçirmeyi 
hedefliyoruz. Bakır konsantremiz 
çok fazla değil. Türkiye’de bakır 
konsantresi üretimi son yıllarda çok 
iyi gelişim gösterdi. Kromda Türkiye 
pazar payımız % 5’ten az. Kömürde ise 
Kangal’da mevcut üretim kapasitemiz 
yıllık 6,5 milyon ton, Manisa/Soma’da 
da 2015’ten itibaren yılda 3 milyon ton 
kömür üretiyor olacağız. 

Rezervleri geliştirmek için nasıl 
bir yol izliyorsunuz?

Son yıllarda etüt-arama ve rezerv 
geliştirme çalışmalarına ciddi bütçeler 
ayırmaya başladık. Hem arama ekibini 
genişlettik hem de ruhsat sayısını 
arttırdık. Yılda 30-35 bin metre karotlu 
sondaj yapmaya başladık. 2011 ve 2012 
böyle geçti. Şu anda 100 civarında 
arama ve işletme ruhsatımız var. 
Bunlardan 20 tanesi işletme ruhsatı 
diğerleri arama ruhsatları. Arama 
ruhsatlarımızdan her yıl en az onbeş 
tanesinde fiili olarak arama-geliştirme 
faaliyeti yürütüyoruz. Diğerlerinde de 
prospeksiyon çalışmalarımız oluyor. 
Ruhsatları her zaman canlı tutacak 
şekilde değerlendirip, yatırıma 
dönüşemeyeceğini düşündüğümüz 
ruhsatlarımızı elimizden çıkarıp 
yenilerini ruhsat portfoyümüze 
ilave ediyoruz. Bu anlamda çok aktif 
ve güvendiğimiz bir etüt-arama 
ekibimiz var. Dünya ölçeğinde 
arama standartlarını uyguluyoruz. 
Raporlama sistemlerimizde de 
uluslararası rezerv geliştirme ve kalite 13 İşletmede 1500 çalışan...

Demir Export’un başta Sivas olmak üzere çeşitli bölgelerde toplam 13 
işletmesi var. Bunların ikisi (Bergama’da perlit ve Güdecek’te krom) 
taşeron kontrolünde yapılıyor.  Demir Export bünyesinde yaklaşık 900 
kişi görev yapıyor. Ortaklık yapılan şirketler ve taşeronlar da eklenince 
çalışan sayısı 1500’ü geçiyor.

Bu işletmelerdeki üretim miktarları ve yıllık kapasite şöyle;
 
Giresun/Lahanos: Yılda 15 bin ton konsantre bakır üretim kapasitesi
Sivas/Divriği: Yılda 500 bin ton demir cevheri üretimi
Sivas/Çetinkaya: Yılda 400 bin ton demir cevheri üretimi
Sivas/Kangal Kömür işletmesi: Termik santrali beslemek üzere yılda 
6,5 milyon ton kömür. 
Sivas/Otlukilise: Yılda 250 bin ton demir cevheri üretimi
Kayseri/Uzunpınar: Yılda 100 bin ton demir cevheri üretimi
Balıkesir/ Şamlı: Yılda 200 bin ton demir cevheri üretimi
Balıkesir/Küçükeymir: Yılda 100 bin ton demir cevheri üretimi
İzmir/Bergama: Yılda 40 bin ton perlit üretimi
Bursa/Orhaneli-Güdecek: Yılda 40 bin ton krom cevheri üretimi
Manisa Soma’daki yeraltı kömür işletmesinde 2015’ten itibaren yılda 3 
milyon ton kömür üretimi gerçekleştirilecek.

2011’den itibaren etüt-arama 
ve rezerv geliştirmeye ciddi 

bütçe ayırmaya başladık. Hem 
arama ekibini genişlettik hem 

de ruhsat sayısını arttırdık. 
Yılda 30-35 bin metre karotlu 

sondaj yapmaya başladık. 
2011 ve 2012 böyle geçti. 

Şu anda 100 civarında 
arama ve işletme ruhsatımız 

var. Bunlardan 20 tanesi 
işletme ruhsatı diğerleri 
arama ruhsatları. Arama 

ruhsatlarımızdan her yıl en az 
onbeş tanesinde fiili olarak 

arama-geliştirme faaliyeti 
yürütüyoruz. 

kontrol sistemlerini uygulamaya 
başladık.

Bakır ve krom cevheri ihraç da 
ediyorsunuz. Hangi ülkelere?

Bütün dünya piyasalarında Çin 
en büyük alıcı. Biz de yurtdışına 
sattığımız ürünlerin büyük bir kısmını 
Çin’e satıyoruz.

Yurtdışında da maden 
yatırımları yapıyor musunuz?

Şu anda yurtdışında yatırımımız yok; 
ancak özellikle Afrika’da ve Balkan 
ülkelerinde yeni iş fırsatlarını takip 
ediyoruz. 

Üretim faaliyetlerinin yanı sıra, 
cevher zenginleştirme, taahhüt 
madenciliği, etüt-arama ve proje 
çalışmaları gibi madencilik 
sektörü kapsamına giren diğer 
alanlarda etkin bir şirketsiniz. 

Bu çalışmalarınızı anlatır 
mısınız?  

Cevher zenginleştirme zaten 
madenciliğin  olmazsa olmaz bir 
parçası  olduğundan  dolayı  çıkardığınız  
cevheri zenginleştirmeden satma 
imkânı artık yok.

Taahhüt işlerine bakacak olursak; 
Şirketimiz geçmişte çeşitli kamu 
kuruluşlarına dekapaj işleri de 
yapmış ama şu anda faal olduğumuz 
hiçbir işletmemizde yalnızca dekapaj 
faaliyeti yapmıyoruz.  Kangal’da 
olduğu gibi, kömür üretiminin bir 
parçası olarak gereken dekapajı kendi 
personelimiz ve makina parkımızla 
yürütüyoruz. 

Kangal İşletmemiz’de Kangal 
Termik Santrali’ni özelleştirme 
sürecinde bünyesine katan Konya 
Şeker Grubu’na taahhüt işi olarak 
kömür üretimi yapıyoruz. Diğer bir 

taahhüt işi de Soma’daki yer altı 
kömür projemiz. Türkiye Kömür 
İşletmeleri’nden ihaleyle 18 yıllığına 
aldığımız Eynez Doğu Yer Altı 
Sahası’ndaki tüm yatırımı, hazırlık 
ve üretimi Demir Export A.Ş.-Fernas 
İnşaat A.Ş. ortaklığı yapıyor. 

Demir Export’un etüt, arama 
çalışmaları kapsamında 
yapacağı yeni projeleri anlatır 
mısınız?

Bu sene üzerinde en yoğun çalıştığımız 
projelerimizden bahsedecek olursak;  

- Erzurum İspir’deki Bakır Molibden 
Sahası; 2012 yılında MİGEM 
ihalesinden aldığımız bu sahada 
aldığımız sene arama faaliyetlerine 
başlayarak 8 bin metre sondajı 
tamamladık. Bu sene de 10 bin metre 
daha sondaj yapıp metalurjik testlerini 
de tamamladıktan sonra, bu sahanın 
öndeğerlendirme çalışmalarını 

tamamlayıp bir karar aşamasına 
getirmeyi hedefliyoruz. 
- Sivas Bakırtepe Altın Madeni 
Projesi; 2010-2011 yılları arasında 
jeolojik etüt faaliyetlerini tamamladık. 
2012’de “ÇED Olumlu” belgemizi 
aldık. İnşaata devam edebilmemiz için 
mahkeme sürecinin sonuçlanmasını 
beklemekteyiz..
- Kütahya Kalkan Demir Cevheri 
Projesi; 2011-2012 yıllarında sondaj,  
arama geliştirme faaliyetleri ve tesis 
dizayn çalışmaları yapıldı. Bu sene 
inşaata geçmek için hazırlıklarımızı 
tamamladık, izin süreçlerinin de 
tamamlanması sonrasında yatırıma 
ve üretime geçeceğiz. 
- Giresun Bulancak’ta kurşun çinko 
ve bakır sahalarımız var. Malatya/
Hekimhan’da geçen sene aldığımız bir 
arama ruhsatımız var. Orada sondaj ve 
prospeksiyon çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. Balıkesir ve Uşak civarında 
MİGEM ihalesinden almış olduğumuz 
sahalarımızda da baz ve değerli metal 
arama çalışmalarımız devam ediyor. 

Eleman ihtiyacınızı nasıl 
sağlıyorsunuz? Yetişmiş eleman 
bulmada sıkıntı var mı? 

Özellikle spesifik konularda deneyimli 
eleman bulmakta zorlanıyoruz. 
Örneğin Soma’da yeraltı kömür 
madenciliğinde bizim uygulamayı 
planladığımız madencilik yöntemi 
katlar arası kömür göçertmeli 
uzunayak yöntemi. Bu, Türkiye’de 

tam mekanize olarak ilk defa 
sıfırdan yapılan bir proje. Yeraltı 
mekanizasyonu konusunda tecrübeli 
maden, makina, elektrik mühendisleri 
bulmakta çok zorlanıyoruz. 

Biraz  önce  farklı  sektörlerde 
çalışmanın artı ve eksilerini 
sormuştunuz, mesela bu bir 
dezavantaj. Örneğin Soma’daki yeraltı 
kömür işi ile Bakırtepe’deki açık 
ocaktan altın üretimi birbirinden 
oldukça farklı işler. Her biri için 
farklı donanım ve beceriler gerekiyor. 
Bunun için de kurumsal olarak geniş 
bir insan kaynağı portfoyüne sahip 
olmak ve bu kaynağımızı sürekli 
geliştirmemiz gerekiyor. 

Çalışanlarınızın mesleki ve 
iş güvenliği eğitimlerini nasıl 
sağlıyorsunuz? 

Zaten işe başlayan her çalışanımız 
kapsamlı bir İSG eğitimi alarak 
işe başlıyor. Mühendis ve teknik 
personele ayrıca mesleki eğitimler de 
temin ediyoruz. Yüksek lisans yapmak 
isteyen çalışanlarımızı teşvik ediyoruz. 
Kurum dışından uzmanları davet 
edip, eğitimler düzenliyoruz. İhtiyaç 
ortaya çıktıkça da eğitim düzenliyoruz. 
Bireysel olarak birkaç çalışanımızı 
gönderdiğimiz holding düzeyinde 
organize edilen eğitimlerimiz de var. 
Konferans ve kongrelere mutlaka 
delege göndermeye çalışıyoruz. >>

Manisa Soma-Eynez Yer Altı Kömür İşletmesi
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Demir Export’un geleceğine 
baktığımızda, hedefleriniz 
neler?

Demir Export’un gelecekte şu anda 
mevcut üretim alanlarında daha da 
büyümesini hedefliyoruz. Demir 
cevheri üretim kapasitemizi artırmak 
öncelikli hedeflerimiz arasında. 
Yeni demir cevheri yatakları için 
arama çalışmalarımız sürecek. Şu 

anda demir cevheri için jeolojik 
kaynağımız yaklaşık 25-30 milyon ton 
civarında seyrediyor. Yeni sahalarda 
ve mevcut işletme sahalarımızdaki 
rezerv geliştirme çalışmalarıyla bu 
rezerv stok seviyesini 50 milyon 
tona çıkarmayı hedefliyoruz. Bakır 
konsantresi üretimimiz devam edecek. 
Şu anda arama yapmakta olduğumuz 
bakır sahalarımızın bazılarında 2017 
sonrasında yılda 100 bin ton bakır 

konsantresi üretimimiz olacak şekilde 
planlarımızı yapıyoruz. Bakırtepe 
projesiyle bir adım atıp Türkiye’deki 
altın üreten maden firmalarından 
biri olmak da yine hedeflerimiz 
arasındadır. Bunlardan ayrı olarak 
Soma’yla birlikte önümüzdeki 
5-7 yıl içinde bir kömür madenini 
daha portfoyümüze katarak kömür 
üretiminde önemli bir oyuncu olmaya 
devam etmek istiyoruz. Orta vadede 

Afrika’daki iş fırsatlarını takip etmeye 
devam ediyor olacağız. 
 
Maden şirketleri, çevre örgütleri 
tarafından sıkı takipteler. 
Siz üretim aşamasında ve 
atıklarla ilgili ne gibi çalışmalar 
yapıyorsunuz? 

Çevre örgütlerinin madenciliğe 
yaklaşımlarının madenci firmaları 

doğruya sevketmek olması gerektiğini 
düşünüyoruz. Maalesef zaman zaman 
çevreci örgütlerin madenciliğe karşı 
çok fazla sebebe dayanmaksızın bir 
karşı çıkışları söz konusu olabiliyor. 
Çevreciler yapmakta olduğumuz 
projeleri çevresel etkileri açısından 
anlayıp, madenci tarafına da 
yardımcı olabilecek şekilde, etkileri 
değerlendirme anlamında bizimle 
konuştukları takdirde seve seve 

onlarla beraber çalışmaya her zaman 
hazırız. Çevre örgütlerinin karşımızda 
değil, bizi doğru uygulamalar 
yapmaya teşvik etmek için yanımızda 
olmaları gerekir. Geçmişte de 
zaten çevre konusunda her zaman 
mevzuata tam olarak riayet etmek için 
çok hassas davrandık bundan sonra 
da mevzuat dışında davranmamız 
beklenemez. Çevreci kuruluşlar, 
proje bazında neye karşı olduklarını 
bize iyi niyetli olarak anlatsalar, o 
konular üzerinde konuşabilmeyi 
istiyoruz çevrecilerle. Madencilik, 
ekonomik sistemin en tepesindeki 
birincil endüstriler arasında en 
önemlilerinden bir tanesi ve en çok 
katma değer sağlayanlarından. Bu 
yüzden toptan bütün sektöre karşı 
olup istemiyorum demek; ekonomik 
açıdan doğru bir yaklaşım olmaz. 

Sizce net bir argümanları mı 
yok çevrecilerin?

Çoğunlukla farklı bir duruşları var. 
Madencilik projelerine karşı çok fazla 
bilimsel ve teknik yaklaştıklarını 
düşünemiyoruz maalesef. Karşımızda 
bize yardımcı olabilecek, bizi yanlış 
yapmaktan alıkoyabilecek çevre 
kurumlarının sayısı ülkemizde 
gerçekten çok az.  Doğru yolda 
yürümemizi sağlayacak herkesin 
katkısına açığız. Grup bünyesinde 
çevresel iç denetim mekanizmamız 
zaten işliyor. Şu da bir gerçek ki 
ülkemizde az sayıda da olsa bazı 
maden firmalarının bu konudaki 
geçmiş karneleri oldukça zayıf.  

Demir Export’un gelecekte 
şu anda mevcut üretim 
alanlarında daha da 
büyümesini hedefliyoruz. 
Demir cevheri üretim 
kapasitemizi artırmak öncelikli 
hedeflerimiz arasında. Yeni 
demir cevheri yatakları 
için arama çalışmalarımız 
sürecek. Şu anda demir 
cevheri için jeolojik kaynağımız 
yaklaşık 25-30 milyon ton 
civarında seyrediyor. Yeni 
sahalarda ve mevcut işletme 
sahalarımızdaki rezerv 
geliştirme çalışmalarıyla 
bu rezerv stok seviyesini 
50 milyon tona çıkarmayı 
hedefliyoruz.
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Yasal mevzuata ve çevresel kurallara 
uymayan maden şirketleri de var. 
Bu şirketlerin yanlış uygulamaları, 
kötü örnekler, çevre kuruluşlarının 
gözünde olumsuz bir imaj yaratıyor. 
Çevrecilerin otomatik tepki refleksi 
göstermelerinin ardında, geçmişin 
onlarca hatası yatıyor olabilir. Ama 
çevrecilerin de bütün sektöre karşı 
çıkmak yerine konuyu proje bazında 
ele almaları gerekiyor.

Türkiye maden piyasasını nasıl 
değerlendiriyorsunuz? Sektörün 
en büyük eksiği, sorunu ne 
sizce? Örneğin Başbakanlık 
genelgesi bu yıl madencilerin 
en önemli konusu haline geldi. 
Özel olarak siz bundan nasıl 
etkilendiniz ve genel olarak ne 
düşünüyorsunuz?

Başbakanlık genelgesinin etkileri 
tüm sektör gibi bizi de etkiliyor 
elbette ve sürecin hızlandırılması 
için düzenleme yapılması gerektiğini 
düşünüyorum. Bu genelge ile tüm 
orman ve mera izinleri Başbakanlığa 
bağlandı. Sondajlar özellikle bundan 
çok etkilendi. İşletme iznine geçmesi 
gereken yatırımlarımız veya inşaata 
hazır olan projelerimizde, bu izinlerin 
çıkmasını bekliyoruz. Bu durum ciddi 
anlamda maden projelerinin yatırıma 
geçmesinin gecikmesine neden 
olabiliyor. 

Yatırım kararı alınmış projelerin; hem 
izinlerdeki süreç hem de sonuçtaki 
belirsizlik yüzünden yatırıma 
geçilmesi firmalar tarafından haklı 
olarak geciktiriliyor. İkincisi de; bizim 
maden projeleri yapabilmemiz için 
en önemli veri kaynağımız sondajlar. 
Her bir proje için en az 3-5 yıl sondaj 
yapmamız gerekiyor. Sonra bir de 
bunun ÇED süreci var. Siz daha baştan 
bu sürecigeciktirirseniz o proje daha 
baştan en az 2-3 yıl gecikmeli başlıyor. 
Maden firmalarının neredeyse tamamı 
bu durumdan etkileniyor. Herkesin 
olduğu gibi bizim de içerde bekleyen 
dosyalarımız var. Bu genelgenin 
olumsuz etkileri önümüzdeki 5-7 
yıl içinde daha net hissedilecek tüm 
Türkiye’de. 

Genelgede bir revize ile 
düzeltilebilecek bir sorun mu 
sizce bu?

Bildiğim kadarıyla enerji projeleri, 
bakanlık talebiyle bu genelge 
dışına çıkarıldı. Madencilik için de 

belki benzer bir uygulama olabilir. 
Bu konuda Türkiye Madenciler 
Derneği’nin de girişimleri olduğunu 
biliyor ve destekliyoruz. Yatırımcıların 
daha fazla zarar görmemesi için en 
doğru ve hızlı çözüm muafiyet olabilir.

Madencilik mevzuatını nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Yatırım kararı alınca süreçte iş öyle 
hale geliyor ki, bazen mevzuatlar 
arası çatışma oluyor. Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı, vs. her kurumun 
uygulamak zorunda olduğu kanunları 
ve yönetmelikleri var. Birinin olur 
verdiğine, bazen başka bir kurum 
karşı çıkabiliyor. Mevzuat eksikliği 
değil, çokluğu gibi bir durum var 
aslında sektörde.  

Bu sorun nasıl aşılabilir sizce?

Madenciliği derleyip toparlayacak 
bir üst kurul benzeri bir yapı 
kurulabilir. Zira mevcut durum ciddi 
bir kaos yaratıyor. Böylece maden 
yatırımlarının, hızlı bir şekilde hayata 
geçmesi için önü açılmış olur. 

Biz yatırım döneminde olan bir 
şirketiz ve hızla üretime geçmek 
istiyoruz. Bu süreçte de mevzuat 
eksikleri veya karmaşasından 
kaynaklanan gecikmeler, ekonomik 
olarak projelerin fizibilitesine zarar 
veriyor.

Türkiye'deki maden birlikleri, 
dernekleri konusunda 
düşüncelerinizi öğrenebilir 
miyiz? Türkiye Madenciler 
Derneği’nden beklentileriniz 
nedir?

Demir Export olarak TMD’ye üyeyiz. 
Önümüzdeki süreçte bu çalışmaların 
içinde daha çok yer almayı istiyoruz. 
Ayrıca Altın Madenciler Derneği’ne de 
üyeyiz. 

Sektördeki derneklerimizin elbette 
birbirleriyle irtibatları var ama 
etkin bir iş ve güçbirliği olduğunu 
söylemek çok zor. Derneklerden ve 
sektör temsilcilerinden paralel sesler 
çıkıyor ama tek, güçlü ve etkin bir 
ses çıkmadığını düşünüyoruz. Güçlü 
ve etkin çıkacak bir ses, sektörün 
sorunlarına çözüm bulunmasında 
daha etkili olabilir. 
 

Son olarak şunları söylemek 
isterim; Türkiye’de madencilik, 
son zamanlarda  -özellikle altın 
madenciliğin cazibesinden dolayı- 
çok popüler oldu. Farklı sektörlerden 
çeşitli firmalar madenciliğe girme 
hevesi içindeler. Bu anlaşılabilir bir 
istek ama madenciliğin özel bir sektör 
olduğu da unutulmamalı. Öncesinde 
ciddi ve uzun çalışmalar yapmayı 
gerektiriyor. Sektöre girmek isteyen 
firmalar, umarım bir süre sonra 
beklentilerinden çok farklı sonuçlarla 
karşılaşmazlar. Madencilik,  tıpkı 
tarım, ormancılık gibi birincil üretimin 
en tepe sektörlerden bir tanesidir. 

Geçen yıl Türkiye’deki tüm maden 
üretiminin değeri 12 milyar dolar 
civarında. GSYH’nın yüzde 1,5’ine 
tekabül ediyor. Bu rakam ABD, Güney 
Afrika, Kanada gibi madencilikte 
gelişmiş ülkelerde çok daha 
yukarılarda. Eğer Türkiye birincil 
endüstrilerde gelişmek istiyorsa 
madenciliğe çok önem vermeli. Çok 
fazla katma değeri olan özel bir sektör 
olan madenciliğe çok daha titiz ve 
özenli yaklaşılmalı.

Son yıllarda etüt arama 
ve rezerv geliştirme 
çalışmalarına ciddi bütçeler 
ayırmaya başladık. Hem 
arama ekibini genişlettik hem 
de ruhsat sayısını arttırdık. 
Yılda 30-35 bin metre 
karotlu sondaj yapmaya 
başladık. 2011 ve 2012 
böyle geçti. Şu anda 100 
civarında arama ve işletme 
ruhsatımız var. Bunlardan 
20 tanesi işletme ruhsatı 
diğerleri arama ruhsatları. 
Arama ruhsatlarımızdan her 
yıl en az onbeş tanesinde 
fiili olarak arama-geliştirme 
faaliyeti yürütüyoruz. 
Diğerlerinde de prospeksiyon 
çalışmalarımız oluyor. 
Ruhsatları her zaman canlı 
tutacak şekilde değerlendirip, 
yatırıma dönüşemeyeceğini 
düşündüğümüz ruhsatlarımızı 
elimizden çıkarıp yenilerini 
ruhsat portfoyümüze ilave 
ediyoruz.
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azılarımı takip eden okurlar, benim daha ziyade “doğru sanılan 
yanlışların” üzerine gittiğimin farkındadır.

Esasen gazete yazarlığının işlevinin de bu olduğuna inanıyorum. İktisadi 
yazı veya konuşmalarda çok yanlış bulunur. Çünkü konunun içinde adı geçen 
şeylerin “tanımı” yapılmadan veya tanımı üzerinde mutabık kalınmadan 
söze başlanır. Çoğu kez, bir konuyu anlatan, onun anlattıklarına itiraz eden 
veya bunları okuyan ve dinleyenler kullanılan iktisadi kavramlardan farklı 
şeyler kasteder veya anlar. Bu yüzden olacak Profesör Steve Hanke bir 
makalesine “iktisadi bir tartışmada söylenenlerin %90’ı ya yanlıştır ya da 
konuya ilgili değildir” demişti. Allah iktisadi makale okuyanlara yardımcı 
olsun.

İKTİSADİ KATMA DEĞER

Milli gelir denilen ölçüm, hesap yılı içinde bir ülke vatandaşlarının, ülke 
içinde ve dışında yarattıkları katma değerler toplamıdır. Pekiyi, katma 

Metalik maden cevheri üretip bu cevheri zenginleştiren bir işletmeyi aldık örneğimize:

Bu temsili örnek uyarınca bu işletmenin üretiminde yerli katma değeri %84 seviyesinde görülmektedir. Bu örneğimizi 
devamla izabe (rafinasyon) hatta uç ürün safhalarına kadar devam ettirirsek o aşamalarda işçilik payının azalıp buna 
karşılık enerji ve teknolojinin (patent, ithal kimyasallar, ithal makineler, vs) payının arttığını göreceğimizi düşünüyoruz. 
İsterseniz bu tablodan esinlenerek bu denemeyi aklınıza gelen bazı diğer ihracat endüstrileri (otomotiv, tekstil, elektronik 
eşya gibi) ile karşılaştırabilirsiniz. 

Y

Madencilik sektörüne yöneltilen 
önemli eleştirilerden biri de nihai 
ya da uç ürün üretmeyip ara 
ara mamul üretmesidir.  Ancak 
bizce bu haksız bir eleştiridir. 
Aslolan mamulün ne kadar ilk 
veya son olduğu değil, üretilirken 
üstüne ne kadar katma değer 
eklendiğidir.

Bu konuyu Ege Cansen Hürriyet 
Gazetesi’nde 30 Ekim 2013 
tarihli yazısı ile çok güzel 
işlemiş. Yazısını aynen alıyoruz. 
Yazının sonuna da madencilik 
sektöründen temsili bir örnek 
koyuyoruz.
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değer nedir? Belli bir ürünün (mal veya hizmet) satış 
fiyatından, o ürünü meydana getirmek için başkalarından 
satın alınan şeylerin bedeli düşüldükten sonra kalan 
miktardır. Bu bakiye; kâr, kira, faiz ve ücret talep edenler 
arasında bölüşülür. Katma değeri tersten tanımlamak 
gerekirse, “satılmış ve parası alınmış” bir ürünün satış 
fiyatı içindeki kâr, kira, faiz ve ücretler toplamıdır denir. 
Bu toplam, net katma değerdir. Buna amortisman 
eklenirse “brüt katma değer” bulunur. İşletmecilikte 
doğru hesap amortisman dâhil olarak yapılandır.

YÜKTE HAFİF-PAHADA AĞIR ÜRÜNÜN İÇİNDEKİ 
KATMA DEĞER

Yazının can alıcı noktasına geldik. “Televizyon”, yükte 
hafif-pahada ağır bir üründür. “Çimento” ise tersidir. 
Televizyonun satış fiyatı içinde katma değer çoktur. 
Çimento da azdır. Soru şu: Türkiye bunlardan hangisini 
ihraç ederse, daha fazla “milli gelir”yaratmış olur? Cevap, 
hangi ürünün satış fiyatı içinde daha yüksek “milli katma 

değer” varsa, onun ihracatı milli geliri daha fazla artırır. 
Yani içinde daha yüksek katma değer olan televizyonun, 
eğer içinde çok miktarda ithal parça varsa, bu cihazı ihraç 
etmek, çimento ihraç etmeye göre “daha fazla katma 
değerli” ürün ihraç edilmiştir anlamına gelmez.

KATMA DEĞERİN % 85’İ EMEKTİR

Hangi ürünün katma değeri yüksektir sorusunun 
kestirme cevabı şudur: Hangi ürünün üretimi, ham 
madde tedarikinden, nihai kullanıcının eline geçinceye 
kadar “daha çok sayıda ve daha yüksek ücretli” insana iş 
imkânı yaratıyorsa odur.

SON SÖZ: FİRMA KATMA DEĞERİNİ BIRAK, 
MİLLİ KATMA DEĞERE BAK

B. BENJAMEN PİNTO
TMD Sayman Üye
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başlanmıştır. AB’ye uyum sürecinde 
müktesebatın uyumlaştırılması 
çalışmalarının da yeni kurumlar ve 
uygulamaların gelişmesinde büyük 
payı vardır. Bu gelişmeler ışığında 
hukukun uygulayıcıları konumunda 
mahkemelerin uzmanlaşması son 
yıllarda gündeme gelmiştir. Hukuk 
alanlarının çoğalması her hukukçunun 
her konuda detaylı bilgi sahibi 
olmasını imkânsız kılmaktadır. Nasıl 
ki, pratisyen bir hekim mütehassıs bir 
doktor gibi teşhis-tedavi veya ameliyat 
yapamaz ise buna benzer bir şekilde her 
hâkimin hukukun her alanında önüne 
gelen uyuşmazlıkları aynı derecede 
yetkinlikle çözmesi beklenemez. Bu 
anlamda, özel görevli mahkemeler, 
genel görevli mahkemelerin karşıtı, 
genel görevli mahkemeler dışında, 
uzmanlık gerektiren bir konu ile 
uğraşan, özel bazı uyuşmazlıkların 
çözümü için kurulan mahkemeler 
olarak tanımlanmaktadır.

Özel görevli mahkemelerin 
kurulmasının temelinde toplum 
düzenindeki gelişmeye paralel olarak 
artan ve ayrı bir uzmanlık gerektiren 
uyuşmazlıkların çözülmesi ihtiyacı 
yatmaktadır. Adalet Bakanlığının 
2008 yılında yayımlamış olduğu 
Yargı Reformu Stratejisi Taslağının 
“Yargının Verimliliği ve Etkinliğinin 
Artırılması” adlı üçüncü başlığında iyi 
ve hızlı işleyen, etkili ve verimli bir yargı 
sisteminin varlığının hukuk devleti 
olmanın ve yargı sistemine güven 
duyulması için olmazsa olmaz birer 
koşul olduğu belirtilmiştir. Bu başlığa 
bağlı yedinci hedefte, bölgenin coğrafi 
durumu ve mahkemelere gelen iş sayısı 
göz önünde bulundurularak ihtiyaç 
duyulan uzmanlık mahkemelerinin 
yaygınlaştırılmasına devam edileceği 
vurgulanmıştır. Yargı Reformu 
Stratejisi Taslağının devamı niteliğinde 
olan ve 2009 yılında yayımlanan Yargı 
Reformu Strateji Taslağı’nda da aynı 
görüşler tekrarlanmıştır. Yine Devlet 
Planlama Teşkilatı’nın Dokuzuncu Beş 
Yıllık Kalkınma Planı’nda yukarıdaki 
görüşe paralel olarak uzmanlık 
mahkemelerinin kurulmasının, 
yargılamanın hızlandırılması ve 
etkinliğin sağlanması için gerekli 
olduğu ve İhtiyaç bulunan alanlarda 
yeni ihtisas mahkemelerinin kurulması 
yönünde gerekli çalışmaların yapılacağı 
ifade edilmektedir.

Nitekim bu yasal düzenleme çalışmaları 
olumlu sonuç vermiş ve 6460 sayılı 

Madencilik ve Hukuk Madencilik ve Hukuk

Prof. Dr. MUSTAFA TOPALOĞLU
Avukat-YMM

u mahkemelerle genel görevli 
mahkemeler arasındaki 
ilişki görev ilişkisidir. Özel 
görevli mahkemelerin 
görevi genel görevli 

mahkemelerin görevinden önceliklidir 
ve özel görevli mahkemelerin görev ve 
yetkileri kanunlarla düzenlenmiştir. 
Anayasa’nın 142. maddesinde 
mahkemelerin görevlerinin kanunla 
düzenleneceği öngörülmüştür. 6100 
sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 
1-24 ve 5235 sayılı Kanun genel görevli 
mahkemelerin görev ve yetkilerini 
düzenlerken, özel görevli mahkemelerin 
görev ve yetkileri ilgili özel kanunlarca 
düzenlenmiştir. Özel görevli mahkeme 
ve genel görevli mahkeme arasındaki ve 
özel görevli mahkemelerin birbirleriyle 
olan görev ayrımında söz konusu kanuni 
düzenlemeler esas alınacaktır. 

Özel görevli mahkemeler, Anayasa’da 
öngörülen “tabii hâkim ilkesi” ile 
de bağdaşmaktadır. Belirli kişiler 
arasındaki uyuşmazlıklara veya belli tür 
uyuşmazlıklara bakmak üzere kurulmuş 
olan özel görevli mahkemelerin her 
biri, gerek öz ve gerekse biçim olarak 
Anayasa’nın 37. maddesine ve “tabii 

hâkim ilkesi” ne uygun olarak kurulan 
olağan mahkemelerdir. Tabii hâkim 
ilkesi ve bu ilkeyi koyan Anayasanın 
37. maddesi “Hiç kimse kanunen tâbi 
olduğu mahkemeden başka bir mercii 
önüne çıkarılamaz.” hükmü genel 
mahkemelerin yanında ayrı Özel Görevli 
Mahkemelerin kurulmasına engel teşkil 
etmemektedir. İlgili madde hükmü 
tabii hâkim ilkesini ifade eder. “Tabii 
hâkim” ilkesi, uyuşmazlıkların meydana 
geldikleri anda yürürlükte bulunan 
kanun hükümlerine göre kurulmuş olan 
mahkemeler tarafından yargılanmayı 
gerektirir. Yukarıda anıldığı üzere, 
Anayasa’nın 142. maddesi uyarınca, 
özel görevli mahkemelerin mutlaka 
ayrı bir kanun ile kurulması gerekir. Bu 
doğrultuda özel görevli mahkemelerin 
kuruluşu mutlaka ayrı bir kanun hükmü 
ile düzenlenir. Ancak bu şekilde, özel 
görevli mahkemelerin kuruluşu, tabii 
hâkim ilkesine aykırı düşmez. Ayrıca 
bir yerde ayrı bir özel görevli mahkeme 
kurulmaması halinde o özel görevli 
mahkemenin işlerine de genel görevli 
mahkemelerce bakılıyor olması da özel 
görevli mahkemelerin Anayasa’nın 
37. maddesine aykırı olmadığını 
göstermektedir. 

İhtisas mahkemelerinin kuruluş 
amacının anlaşılabilmesi açısından 
uzman ve uzmanlık kavramına da 
değinmek gerekir. Uzman, belli bir 
konuda, belli bir işte, bilgi, görüş ve 
becerisi çok olan kimse anlamına 
gelmektedir. Uzmanlık ise belli bir 
konuda özel bilgiye sahip olmak 
anlamına gelir. İhtisas ile uzmanlık 
eş anlamlıdır. Bu manada ihtisas 
mahkemelerine, uzmanlık mahkemesi 
de denmektedir. Uzmanlık kavramı 
gelişen bilim alanlarıyla hayatımızın 
vazgeçilmez bir parçası haline 
gelmiştir. Temel bilim dallarının 
bilhassa son yarım yüzyıldır hızlı bir 
biçimde gelişmesi ve genişlemesiyle 
yeni yeni uzmanlık alanları ortaya 
çıkmaya başlamıştır. Özellikle teknik 
alandaki gelişme hızına yetişmek 
mümkün olmayınca bilim dallarında 
yeni uzmanlık alanları türemeye 
başlamıştır. Tüm bilimsel gelişmelere 
paralel olarak hukukun da sosyal bir 
bilim dalı olarak bu gelişmelerden ayrı 
kalması, yerinde sayması düşünülemez. 
Özellikle küreselleşme ile birlikte diğer 
hukuk sistemleri ile etkileşim içine 
girilerek yurtdışındaki uygulamaların 
yansıması ülkemizde de görülmeye 

Madencilik İhtisas Mahkemeleri

Belirli kişiler arasında çıkan 
uyuşmazlıklara veya belirli türdeki 
uyuşmazlıklara bakmak üzere 
kanunlarla kurulmuş mahkemelere 
özel görevli mahkemeler veya 
ihtisas mahkemeleri denmektedir. 
Özel görevli mahkemeler ilk 
derece mahkemesidir. Hukuk 
yargısı bağlamında görev yapan 
özel görevli mahkemelerin, 
kararlarının denetim mercii 
Yargıtay’dır. İcra Mahkemesi, iş 
mahkemesi, kadastro mahkemesi, 
tüketici mahkemesi, fikri ve 
sınaî haklar hukuk mahkemesi, 
aile mahkemesi, denizcilik 
ihtisas mahkemesi medeni 
yargı alanındaki özel görevli 
mahkemeleri teşkil eder. 

6460 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri şu şekildedir:

“MADDE 4 – 6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, 
İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri 
Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin (4) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“4. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare veya vergi mahkemesinin faaliyet 
gösterdiği hâllerde, özel kanunlarda başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, 
ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği 
dikkate alınarak, mahkemeler arasındaki iş bölümü Hâkimler ve Savcılar 
Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu kararlar Resmî Gazete’de 
yayımlanır. Mahkemeler, tevzi edilen davalara bakmak zorundadır.”

MADDE 10 – 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece 
Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde hukuk mahkemelerinin birden 
fazla dairesi oluşturulabilir. Bu daireler numaralandırılır. Özel kanunlarda 
başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla, 
gelen işlerin yoğunluğu ve niteliği dikkate alınarak, daireler arasındaki iş 
dağılımı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu tarafından belirlenebilir. Bu 
kararlar Resmî Gazete’de yayımlanır. Daireler, tevzi edilen davalara bakmak 
zorundadır.”

B

Hukuk Mahkemeleri Kanunu ve Diğer Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun’un 4.maddesi ve 10.maddesi ile idare ve vergi mahkemeleri ile hukuk 
mahkemeleri arasında ihtisas mahkemelerinin kurulmasının yasal zemini 
hazırlanmıştır. 

Hukuk doktrininde, teknik, karmaşık ve ekonomik boyutları dikkate alınarak, maden 
hukukuna ilişkin tüm hukukî uyuşmazlıkların yalnızca bir mahkeme tarafından 
çözüme kavuşturulması gerektiği, bu yargı yerinin gerçekten madencilikten anlayan 
uzman hâkimlerin (endüstriyel hukukçuların) görev yaptığı bir uzmanlık yargı yeri 
(özel mahkeme, ihtisas mahkemesi) biçiminde örgütlenmesi gerektiği hususu dile 
getirilmekte ve madenciliğe ilişkin sorunları çözüme kavuşturmadaki yetersizliği 
sebebiyle, uzmanlık yargı yerlerinin oluşumuna ilişkin yasal düzenlemede, genel 
usul kurallarından sapma gösteren, madenciliğe özgü özel usul hükümlerine yer 
verilmesi gerektiğine işaret edilmektedir.

Bazı hukuk yazarları tarafından maden ihtisas mahkemelerine ihtiyaç olmadığı 
yönünde görüşler ileri sürülmüşse de 6460 sayılı Kanun ile getirilen ihtisaslaşmayı 
imkân sağlayan yeni düzenleme karşısında bu görüşün hukuki değeri kalmamıştır. 
Gerçekten de madencilik sektörü büyük bir gelişme göstermekte ve milli gelirin 
önemli bir kısmını oluşturmaktadır. 2012 yılında madencilik sektörü Türk Lirası 
bazında %10 gelişme göstermiştir. Madencilik sektörünün 2012 yılında ocak üretimi 
bazında gayri safi yurt içi hâsıladaki payı %1,5 olmuştur. Demir çelik, çimento ve 
seramik gibi maden işleme tesisleri dikkate alındığında madenciliğin GSMH’daki 
payı %15’lere yaklaşmaktadır. Görüldüğü gibi madencilik sektörü, yarattığı gelir ve 
istihdam ile Türk ekonomisinin lokomotif ve vazgeçilmez sektörlerinden birisidir.   

Böylesine önemli bir sektörle ilgili olan gibi maden hukukundan kaynaklanan 
uyuşmazlıkların çözümü özel teknik bir bilginin yanında bu hukuk dalının yeterince 
kavranılmasını gerekli kılmaktadır. Her şeyden önce madenler Anayasanın 168.
maddesine göre milli servetler arasında yer alır ve 3213 sayılı Maden Kanununun 
4.maddesine göre Devletin kamusal mülkiyetinde bulunmaktadır. Devlet kendi 
kamusal mülkiyeti altında bulunan madenlerin bir kısmını kamu kuruluşları 
aracılığıyla işletmekte, bir kısmının işletmesini özel hukuk kişilerine bırakmaktadır. 
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Madencilik ve Hukuk

3213 sayılı Maden Kanununun 
24.maddesine göre özel kişilere verilen 
maden işletme ruhsatları idare hukuku 
açısından idari izin niteliğindedir. 
Türkiye’de 31 Aralık 2012 itibariyle 
12.945 adet maden arama ruhsatı ve 
13.068 adet maden işletme ruhsatı 
bulunmaktadır. Söz konusu maden 
arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi 
ihale edilmesi, süresinin uzatılması, 
harç ve teminata bağlanması, 
raporlanması, geçici olarak tatil 
edilmesi, teminatının irad kaydedilmesi, 
faaliyetin durdurulması,  idari para 
cezası verilmesi, ruhsatın iptal edilmesi 
gibi hususlar başlı başına özel uzmanlık 
gerektiren idare mahkemelerinin 
görevine giren uyuşmazlıklardır. 6460 
sayılı Kanun’un 4.maddesine göre 
birden fazla idare mahkemesinden 
birisinin madencilik ihtisas idare 
mahkemesi olarak görevlendirilmesi, 
idare mahkemesi başkan ve üyelerinin 
maden hukukundan doğan bu 
karmaşık idari sorunların çözümünde 
uzmanlaşmalarına ve hukuka uygun 
daha isabetli kararlar verilmesine 
neden olacaktır. 

Aynı şekilde maden hukukunun 
vergi hukukuyla da yakından 
ilişkisi bulunmaktadır. Maden 
işletmeciliğinden 3213 sayılı Maden 
Kanunu’nun 14.maddesinde öngörülen 
maden grubuna göre ve kullanım 
şekline göre değişen oranlarda Devlet 
hakkı alınmaktadır. Vergi benzeri bir 
kamu alacağı olan Devlet hakkının 
tarh ve tahsilinin ihtisaslaşmış bir 
vergi mahkemesinin kontrolü altında 
gerçekleşmesinin çok adil sonuçlar 
doğuracağı açıktır. Yine aynı durum 
maden ruhsat harçları için de geçerlidir.

İdare ve vergi mahkemeleri dışında 
adliye mahkemeleri olarak örgütlenen 
sulh hukuk, asliye hukuk, asliye ticaret 
ve iş mahkemelerinin konusuna 
giren madencilikle ilgili oldukça fazla 
sayıda uyuşmazlık yaşanmaktadır. Bu 
konuda madenciliğe emsal sektörler 
olması bakımından uygulamaya geçen 
denizcilik ihtisas mahkemeleri ve fikri 
ve sınaî haklar mahkemeleri Türk 
hukuk yargılamasında gayet başarılı 
sonuçlar vermiştir.

Madencilik faaliyetlerinden kaynaklı 
olarak gerek iç ticarette gerekse 

uluslararası ticarette büyük ticari 
uyuşmazlıklar ortaya çıkmaktadır. 
Bu uyuşmazlıkları çözmekle görevli 
asliye ticaret mahkemelerinin bu 
uyuşmazlıklarla ilgili olarak ihtisas 
mahkemeleri olarak örgütlenmeleri 
gerekir.

Madencilik faaliyetleri sırasında 
madenin bulunduğu arazi sahipleri 
ile madenciler sık sık karşı karşıya 
gelmektedirler. Zira Türk sisteminde 
madenler içinde bulundukları arzın 
mülkiyetine tabi değildirler. Taşınmaza 
tecavüzler, kamulaştırmadan 
kaynaklanan uyuşmazlıklar, 
maden zararları denilen maden 
faaliyetleri nedeniyle civarda bulunan 
taşınmazlarda meydana gelen göçük ve 
çatlamalar ihtisaslaşmış asliye hukuk 
mahkemelerince çözümü gereken tipik 
maden uyuşmazlıklarıdır.

3213 sayılı Maden Kanunu faaliyetinin 
kamu hukukuyla ilgili kısmı maden 
ruhsatlarının verilmesini, işletilmesini 
ve sona ermesini düzenlemektedir. 
Bunun dışında özel hukuktan doğan 
maden ruhsat sahiplerinin birbiriyle 
veya kendi alt işletmecileriyle 
yaptıkları hukuki ilişkilerden doğan 
hukuki uyuşmazlıklar hakkında özel 
yasal düzenleme mevcut değildir. Bu 
yasa boşluğu mahkeme içtihatları 
ile doldurulmaya çalışılmaktadır. 
Madencilik uygulamasından doğan bu 
tür uyuşmazlıkların en önemlilerinden 
birisi rödovans sözleşmeleridir. 
Yargıtay maden ruhsatının 
işletilmesinin rödovans denilen kira 
ücreti benzeri bir bedel karşılığında 
işletilmesinin bırakılmasını hâsılat 
kirasına ait hükümlerin uygulanacağı 
görüşündedir. 6100 sayılı HMK m. 4/a 
hükmü gereği bütün kira sözleşmeleri 
sulh hukuk mahkemelerinin görevine 
girdiğinden, maden kirası ya da 
rödovans sözleşmelerine bakmaya 
görevli bir ihtisaslaşmış sulh hukuk 
mahkemesinin belirlenmesi çok uygun 
olacaktır. 

Madencilik sektörü emek yoğun 
sektörlerden birisidir. Maden iş kolu 
Türk çalışma ilişkilerinin önemli 
bir bölümünü oluşturmaktadır. 
Madenciliğin büyük çoğunluğu 
yeraltında geçen,  tehlikeli ve insan 
sağlığını olumsuz etkileyen bir iş kolu 

olması nedeniyle diğer iş kollarından 
farklı bir şekilde düzenlenmiştir. Yine 
maden iş kazaları ve grizu patlamaları 
Türkiye’yi sarsan boyutta son derece 
ağır ve elem kayıplara neden olmaktadır. 
Bu bakımdan iş mahkemelerinin 
de madencilik koluna özgü olarak 
ihtisaslaşmasında son derece yarar 
vardır.

Türkiye maden zengini bir ülke 
olmasına rağmen madenler ülkenin her 
yerine eşit dağılmamıştır. Ayrıca bazı 
bölgelerde maden uyuşmazlıkları daha 
yoğun olarak yaşanmaktadır.  Maden 
ruhsat sayısı ve maden uyuşmazlıkları 
bakımından bölgesel olarak öne çıkan 
iller şu şekilde sıralanabilir: Antalya, 
Balıkesir, Sivas, Erzincan, Kayseri, 
Burdur, Ankara, Konya, Muğla Manisa, 
Eskişehir, Bursa, Zonguldak, Afyon, 
İzmir, Denizli, Isparta, Mersin, Kütahya, 
Çanakkale, Bilecik, Kahramanmaraş, 
Adana, Erzurum, İstanbul, Kocaeli, 
Kırklareli, Edirne.  

Sayılan illerde il düzeyinde yetkili 
tüm hukuk mahkemelerinin görevini 
üstlenecek özel görevli madencilik 
ihtisas mahkemelerinin kurulması 
yerinde olur. Bu iller dışında da Hâkim 
Savcılar Yüksek Kurulu tarafından iş 
yoğunluğuna göre bir veya daha fazla 
asliye ticaret mahkemesinin, asliye 
hukuk mahkemesinin, sulh hukuk 
mahkemesinin ve iş mahkemesinin 
madencilikle ilgili uyuşmazlığı çözmekle 
ilgili işbölümüyle yetkilendirilmesi 
yerinde olur.

Yine idari yargıda da bir veya birden 
fazla idare ve vergi mahkemesinin 
madencilik işleriyle ilgili olarak 
işbölümüyle Hâkim ve Savcılar Yüksek 
Kurulu tarafından yetkilendirilmesi 
özel veya ihtisas mahkemelerinden 
beklenen yararı sağlayacaktır. 

Madencilik ihtisas mahkemelerinin 
kurulması ve buna ilaveten 
mahkemelerin maden işi ile ilgili 
işbölümüyle yetkilendirilmesi, 
madencilik sektörünün hem yurt içinde 
Türk ekonomisine daha fazla katma 
değer yaratmasını sağlayacağı gibi, 
2023’te 500 Milyar $ ihracat hedefine 
ulaşılmasına önemli katkısı olacaktır.
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Derleyen: Melih Turhan - Maden Y. Mühendisi (İTÜ Mad. Fakültesi Eski Maden 
Hukuku Öğr. Görevlisi) (Türkiye Madenciler Derneği Baş Denetçisi)
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Gana Maden Mevzuatı
Her sayımızda madencilik 
bakımından önemli bir ülkeyi 
ele alıyor ve maden mevzuatı 
hakkında bilgi sunuyorduk. Bu 
sayımızda da Bir Batı Afrika 
ülkesi olan Gana’yı ele alıyoruz. 
Aşağıda Gana hakkında kısa bir 
bilgi sunduktan sonra 2006 tarihli 
“Gana Madenler ve Madencilik 
Kanunu”  ve diğer ilgili mevzuat 
hakkında bazı özet açıklamalar 
vermek istiyoruz.

Neden Gana?

Gana-Akra’da  (Accra)  29 Ağustos-01 Eylül 
tarihleri arasında yapılan fuarla ilgili tanıtım 
yazısında yer alan ifade bizim sorumuzun 
yanıtıdır. Aynen şöyle:

“Güney Afrika’nın incisi Gana, Big 5 Show ile 
kapılarını Türk katılımcıları için açıyor…. 

Ekonomi ve siyasi anlamda Güney Afrika’nın 
en büyük ülkesi olan Gana Big 5 Show ‘a 
hazırlanıyor.  Ülkede ihtiyaç duyulan birçok 
ürünü ithalat yolu ile tedarik eden Gana, 
gelişen ekonomisi ile uluslar arası ülkeler 
tarafından da yakından takip ediliyor. Güney 
Afrika’nın parlayan yıldızı konumundaki 
Gana, zengin maden ocakları ile de dikkat 
çekiyor. Son yıllarda Türkiye ile olan ticari 
ilişkilerini de geliştiren Gana, büyük bir 
ticari potansiyel barındırıyor. Gana Big Show 
da Türkiyeli firmaları bu zengin Pazar ile 
buluşturmaya ve pazarda işbirliği oluşturma 
amacıyla düzenleniyor….” 

Yukarıdaki paragrafa ekleyeceğimiz Gana’nın 
bir Güney Afrika değil, bir “Orta Batı Afrika 
Ülkesi” olduğudur.

Gana yüzyıllardan beri madenleri ve bilhassa 
altın madenleri ile ünlü bir ülke.  Tarihte de 
sömürgecilik  döneminde Gana için “Altın 
Sahili” adı “Gold Cost”  kullanılmıştır.

Madencilikte Önemli Bazı Ülkelerde Maden 
Hukuku ve İlgili Mevzuat: Gana

Gana yüzyıllardan beri madenleri ve bilhassa altın 
madenleri ile ünlü bir ülke.  Tarihte de sömürgecilik  
döneminde Gana için “Altın Sahili” adı “Gold Cost”  
kullanılmıştır.

Gana Cumhuriyeti

Gana  ya da  resmi adı ile  “Gana Cumhuriyeti” Afrika kıtasının 
batısında yer alan bir ülkedir.Ülkenin komşularını batıda Fildişi Sahili, 
kuzeyde Burkina Faso, ve doğuda Togo oluştururken güneyinde Atlas 
Okyanusunun Gine Körfezi yer almaktadır.Ülkenin en büyük şehri ve 
başkenti Accra (Akra)’dır.

Ülke Yüzölçümü: 238.537 km2 (Barajlar ve su alanı % 4,61 )
Nüfus: 25.200.000  (2013 tahmini) ;  2010 sayımı: 24.658.823 
GSYİH : (2009)  17.75 miyar ABD Doları.  Kişi başına: 1571 ABD Doları
Para Birimi: Cedi

Gana çok uluslu bir devlet yapısına sahiptir. Ülkede birçok etnik grup 
yer almaktadır. Bu etnik grupların toplulukları birkaç yüz bin ile birkaç 
milyon arasında değişmektedir. Etnik grupların en önemlileri % 44 ile 
Akan’lardır. % 16 ile Dagomba’lar ikinci, %13 ile Eve’ler üçüncü, % 8 ile 
Ga’lar dördüncü ve % 3 ile Gurma’lar beşinci sırada yer almaktadır. Diğer 
etnik grupların Nufus oranları % 3’ün altındadır.

Ülkede başta Akan dili olmakla beraber birçok yerli dili kullanılmakta ise 
de resmi dil İngilizcedir.
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Gana’nın Afrika’daki Yeri ve Coğrafi Durumu

Madenler

1850'li yıllarda Kaliforniya sahillerinde 
altının bulunmasına kadar, Gana en 

önemli altın üretici ülkelerden biri 
konumundaydı. Bölgede bulunan 
altın nedeniyle koloni döneminde 
Altın Sahili olarak adlandırılan 
Gana'da ihracatın %32'sini altın 
madeni oluşturmaktadır. Altın 
haricinde petrol, elmas, kireç taşı, 
mangan ve boksit diğer önemli ve 
ihracatı yapılan madenleri ve yer 
altı zenginliklerini oluşturmaktadır.

Gana’da 1985 yılında 12 ton olan 
altın üretimi 1994 yılında 44,5 tona 

yükselmiştir.

Gana Tarihi Hakkında

Ülke tarihindeki büyük krallık ve 
imparatorluklar günümüzde Gana'nın 
kuzeyinde bulunan bölgelerde 
kurulmuştur. 15.yy'nin başlarında 
Dagombalar Dagomba Krallığı'nı, 
16.yy'de Mamprusiler, 17.yy'de de 
Gonjalar'da kendi krallıklarını bu 
bölgelerde ilan etmişlerdir. Tüm bu 
krallıklar kültürel ve yaşam biçimi 
açısından günümüzde Burkina Faso'da 
bulunan Mossi etnik grubundan 
etkilenmiş, oluşturdukları atlı süvariler 
ile de güvenliklerini sağlamışlardır. 
Orta Gana'nın yağmur ormanlarına 
kadar sınırlarını dayandırmışlardır.

1200'li yıllara kadar herhangi bir 
yerleşime sahip olmayan Gana'nın 
orta bölümleri, bu tarihte kuzeyden 
daha da aşağılara inerek gelen Akan 
toplulukları ile birlikte yerleşim almaya 
başlamıştır. Özellikle 15.yy sonları ile 
16.yy başlarında hızlı bir göçe sahne 
olan bölgede birbirinden kopuk Akan 
toplulukları birleşerek Bono Krallığı 
gibi krallıklar oluşturmuşlardır. 
1680 yılında kurulan Ashanti Krallığı 
ile birlikte dağınık krallıklara son 
verilmiş, Ashanti tüm Akan krallıklarını 
hâkimiyeti altına alarak birleştirmiş, bu 
dönemden sonra da Avrupalılar ile sık 
sık karşı karşıya gelmiştir.

Ülkenin güney bölgelerinde ise 
günümüzde de bu bölgelerde yaşayan 
Fantiler, Galar, Eveler ve diğer küçük 
etnik gruplar yaşamaktaydı. 15.yy 
ile 16.yy döneminde bu bölgeden 
yaşayan bu topluluklar, merkezi bir 
yönetim oluşturamamış ve devlet yapısı 
oluşturamamışlardır. Avrupalıların 
bu bölgeye sahil kesiminden ilk defa 

giriş yaptıklarında bu küçük gruplar ile 
karşılaşmışlardır.

Avrupalılar İle İlk Temas

Bölgenin kıyı şeritlerinde yaşayan 
halk çok erken tarihlerde Avrupalılar 
ile tanışmışlardır. Özellikle 1471 
yılından itibaren gelen ilk Avrupalılar 
olan Portekizli tüccar ve askerlerin 
bu bölgeye uğramaları Avrupalılar 
ile olan münasebetleri üst seviyelere 
çıkarmıştır. Bu bölgeye gelmelerinde 
sadece 11 yıl sonra 1482'de yerli kabile 
reisleri ile anlaşarak sahile üs olarak 
kullanabilecekleri Elmina Kalesi'ni 
yapmışlardır. Portekizlilerden sonra 
bölgeye Danimarka'dan, İsveç'ten, 
Hollanda'dan, Britanya'dan ve 
Fransa'dan başta olmak üzere birçok 
Avrupalı daha gelmiş, yerliler ile 
anlaşarak kaleler yapmışlar ve zaman 
içerisinde birbirleriyle mücadele 
etmişlerdir. Afrika kıtasının hiçbir sahil 
bölgesinde, Gana'nın bu bölgesinde 
olduğu kadar sık ve birbirine yakın 
Avrupalıların oluşturduğu kaleler ve 
üsler bulunmamaktadır. Bu yakınlık 
bazı kaleler arasında görüş mesafesi 
uzaklığında yapılmaktaydı. Bu 
kaleler Avrupalıların mülkü olarak 
yapılmamaktaydı, kalelerin yapıldığı 
alanlar ücreti karşılığı kabile reisi 
tarafından kiralanmaktaydı. Kaleler 
o dönem için sömürge düşüncesi ile 
oluşturulmamış, ticari üs olarak inşa 
edilmiştir. Avrupalılar ilk yıllarında 
baharat ve altın madeni ilgisi nedeniyle 
bu bölgede bulunmuş daha sonraki 
yıllarda buna özellikle Amerika'ya 
gönderilme üzerine kurgulanmış köle 
ticareti de eklenmiştir. Afrikalılar bu 
ticaret karşılığında silah, mühimmat ve 
malzeme elde etmekteydi. Avrupalılar 

ile gerçekleşen bu ilk temaslar daha 
sonraki yıllarda oluşacak koloni sömürge 
sisteminden farklı olarak ilerlemekte, 
Afrikalılar ile Avrupalılar eşit şartlarda 
ticaret yapmaktaydı. Avrupalılara o 
dönem verilen kölelerde zengin yerliler 
tarafından ücreti karşılığı verilmekte ve 
herhangi bir Avrupalıları zorlamasını ya 
da baskınını içermemekteydi.

1800'lü yıllara gelindiğinde Britanyalılar 
ve Hollandalılar diğer Avrupalılara 
karşı üstünlük kurarak bölgeye daha 
çok hâkim olmaya başlamışlardır.

Ashanti Krallığı Dönemi

1680 yılında dağınık olarak yaşayan 
Akan krallıklarını tek çatı altında 
toplayarak oluşturulan Ashanti Krallığı 
mevcudiyetini 1896 yılına kadar 
sürdürmüştür.

Sınırlarının büyük bir bölümünü 
günümüzde var olan Gana devletinin 
oluşturduğu krallık, bünyesine kattığı 
ülkelerin iç işlerine pek müdahalede 
bulunmaması nedeniyle Ashanti 
Federasyonu olarak ta anılmaktadır. 
Sömürge sisteminin yoğunlaştığı 
dönemlere kadar özellikle Hollandalılar 
ile ticari ilişkilerini sorunsuz ilerleten 
krallık, altın rezervlerinin yoğun olduğu 
bölgeye İngilizlerin ilgi duyması ile 
sorunlar yaşamaya başlamış, Afrikalı 
yerliler ile Avrupalılar arasındaki 
güvene dayalı eşit ticaret anlayışı 
yerini askeri alanda daha güçlü olan 
Avrupalıların ve özellikle İngilizlerin 
yerel halk üzerindeki baskıcı bir 
anlayışına bırakmıştı.

19.yy içerisinde yaşanan dört farklı 
Ashanti Savaşları ile Ashanti güçleri ile 
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Büyük Britanya güçleri karşı karşıya 
gelmiş, bunların sonuncusu olan ve 
1894 ile 1896 yılları arasında olanı 
neticesinde Ashanti Krallığı'nın 
varlığına son verilmiş ve bölge Birleşik 
Krallık'ın himayesi altına alınmıştır. 
Bu son savaş öncesi Ashanti kralı, 
tahtını kaybetmemek adına İngiliz 
himayesi altına girmeyi kabul etmiş, 
ancak İngilizler ilerleyen dönemlerde 
altın açısından zengin olan bölgenin 
Fransız ve Alman sömürge yönetimleri 
tarafından ilhak edilmesi ihtimaline 
karşı bu öneriyi reddederek ülkenin 
varlığına tamamen son vererek 
toprakların tek hâkimi olmuştur. Bu 
olaydan sonra Ashanti Savaşlarının 
devamı ve beşincisi olarak Altın Taht 
Savaşı meydana gelmiş, Ashantililerin 
kutsal olarak gördükleri ve Ashanti 
kralının oturduğu altın kaplı tahtın 
İngilizler tarafından talep edilmesi 
neticesinde Mart 1900 ile Eylül 1900 
yılları arasında yaşanmıştır. Yurtdışına 
sürgüne gönderilmeyen az sayıda 
Ashantili söz konusu tahtı, İngilizlere 
teslim etmeyerek sık ormanlık alana 
saklamış, bu taht ancak 1920 yılında 
İngilizler tarafından bulunabilmiştir. 
Birleşik Krallık 1896 yılından bu 
yana hâkim olduğu toprakları 1 Ocak 
1902 tarihinden itibaren Altın Sahili 
sömürgecilik sisteminin bir parçası 
olarak tam anlamıyla kendi bünyesine 
dâhil etmiştir.

Kolonileşmeye Giden Yol 
1821-1900 

19.yy'nin başında bölgede ticari 
faaliyetler münasebetiyle üsleri 
bulunan üç ülke kalmıştı. Britanyalı, 
Hollandalı ve Danimarkalı tüccarlar 
Altın Sahil de sahip oldukları şahsi 
ticari kaleler ile bağlarını bu bölgeden 
koparmamışlardı. 1821 yılında Britanya 
hükümeti önemli bir adım atarak, var 
olan Britanya kalelerini esnafın ve 
yerleşimcilerin vazgeçirme çabalarına 
rağmen bölgeyi Altın Sahil Kolonisi 
olarak Londra'da bulunan Koloni 
Bakanlığı’na bağlamıştır. 1874 yılında 
bölge Kraliyet kolonisi olarak ilan 
edilmiş, Ashanti Krallığı'na da 1902 
itibariyle varlığına son verilerek iç 
kesimlerdeki Ashanti bölgesi ile kuzey 
bölgelerde de hâkimiyeti ele almış ve 
koloni Accra'da bulunan vali tarafından 
yönetilmiştir. Bölgede bulunan 
tüm kabile liderleri dolaylı yönetim 

şekli ile valiye bağlanmış, gerçekte 
kolonileştirilen kıyı şeridi bölgesinde de 
29 kişilik yasama konseyi oluşturulmuş, 
bu konseye de dokuz Afrikalı seçilmiştir.

II. Dünya Savaşı esnasında birçoğu 
Güneydoğu Asya'da konuşlandırılmak 
üzere bu bölgeden 40.000 asker Birleşik 
Krallık adına savaşa katılmıştır.

Bağımsızlığa Giden Yol

1946 yılında yapılan yeni bir düzenleme 
ile yasama konseyine Ashanti bölgesi 
ile kuzey bölgelerin de temsilci 
göndermesine karar verilmiş ve böylece 
yerel temsilcilerin temsil alanında 
güçlenmesine neden olunmuştur.

1947 yılında Kwame Nkrumah 
önderliğinde kurulan United Gold Coast 
Convention Party (UGCC) hareketi, 
bir yıl sonra yaşanan kargaşa ve 
çatışmalar neticesinde ön plana çıkmış 
ve Nkrumah'da dâhil olmak üzere 
üst düzey yöneticileri yaşananlardan 
sorumlu tutularak tutuklanmıştır. 
Yaşanan bu olay Gana tarihinde önemli 
bir dönem noktası teşkil etmektedir.

Bundan sonraki iki yıllık süreçte 
Nkrumah - ki bu dönemde UGCC'den 
ayrılarak Convention People’s Party 
(CPP) partisini kurmuştur - ülke 
genelinde organize ettiği boykotlar ve 
grevler ile Büyük Britanya'dan ülkenin 
kendi kendisini yönetme hakkını talep 
etmiştir. Nkrumah yaşanan bu olaylar 
neticesinde 1950 yılında Britanyalılar 
tarafından tutuklanmıştır. Buna 
rağmen CPP yapılan ilk seçimlerde 
büyük bir başarı elde etmiş, bir yıl 
sonra yapılan ikinci seçimleri de ezici 
çoğunluk ile kazanmışlardır. Yaşanan 
bu gelişmeler neticesinde vali Charles 
Noble Arden-Clarke Nkrumah'ı serbest 
bırakarak hükümete almak durumunda 
kalmıştır. 1952 yılının Mart ayında 
yasama meclisi tarafından yapılan gizli 
oylama neticesinde Nkrumah Altın 
Sahil Kraliyet Kolonisinin başbakanı 
seçilmiştir.

Bağımsızlık

6 Mart 1957 tarihinde Britanya 
Kraliyet kolonisi Altın Sahil ve 
Britanya Togoland Gana ismi ile 
bağımsızlıklarını kazanmışlardır. 
Bağımsızlık bildirisinden bir yıl önce 
1956 yılında II. Dünya Savaşı neticesinde 

Büyük Britanya'nın Almanya'dan 
aldığı Togoland'dın batı kesiminde 
gerçekleştirilen referandumda, halkın 
büyük bir kısmı yeni oluşturulacak bu 
ülke ile birleşmeyi kabul etmiştir.

Bağımsızlığın 6 Mart olarak belirlenmesi 
bilinçli olarak gerçekleştirilmiştir. Söz 
konusu tarihte Fanti Federasyonu 
Britanya Krallığı ile anlaşma yaparak 
Britanya hâkimiyeti altına girmiş, 
bu hâkimiyet 1901 yılında Ashanti 
Krallığı'nın ve kuzey bölgelerinin 
ilhakı ile tamamen kolonileşme ile son 
bulmuştur.

Afrika kıtasının batı bölgelerinde yer 
alan ülkeler içerisinde siyahîlerin 
bağımsızlıklarını ilan ettiği ilk ülke 
olan Gana, bağımsızlık sonrası 
dönemlerde de Britanya ile bağlarını 
tamamen koparmamış, aynı şekilde 
siyahî Afrika'nın İngiliz Milletler 
Topluluğu'ndaki ilk ülkesi olarak ortak 
üye olarak ikili ilişkileri korumuştur.

Askeri Darbeler 

Ülke bağımsızlığını kazanmasına 
rağmen kısa süre içerisinde iktidar 
mücadelelerine sahip olmuştur. 
Gana'da 1966, 1972, 1978 ve 1979 
yıllarında gerçekleştirilen askeri 
darbeler ile başa gelen ordu mensupları 
yaşanan sorunlara çözüm de olamamış 
hatta daha da çözümsüzlük ve sorunlara 
neden olmuştur. Özellikle 1970'li 
yıllarda askeri cuntanın Ignatius Kutu 
Acheampong yönetiminde başta olduğu 
yıllarda borçlar çoğalmış, kamu düzeni 
daha da bozulmuş ve yozlaşmıştır.

1985 yılında kısa bir süre için Burkina 
Faso ile Batı Afrika Birliği adı ile 
birleşime gidilmiş ancak bu uzun süreli 
bir birliktelik olmamış, 1987 yılında 
Burkina Faso'da yaşanan ve Thomas 
Sankara'nın öldürülmesi ile sonuçlanan 
darbe ile bu birliktelik ansızın sona 
ermiştir.

1992 ve Sonrası

Daha önceki yıllarda darbelerde başrol 
oynayan ve 1979'da gerçekleştirdiği 
başarısız darbe girişimi sonrası 1981'de 
ki darbede ülkede iktidarı ele alan 
Jerry Rawlings demokratikleşme 
adına adımlar atmış, demokratik bir 
yeni anayasa çalışması başlatmış, 
bağımsız seçimlerin önünü açmış ve 
çok partili sisteme geçişi onaylamıştır. 
Basın ve fikir özgürlüğü önünde ki 
engelleri kaldıran Rawlings, herkesin 
yasa önünde eşit olduğunu kabul eden 
ve BM'nin onayladığı insan hakları 
maddelerini onaylamıştır. 

1680 yılında dağınık olarak yaşayan Akan krallıklarını tek çatı 
altında toplayarak oluşturulan Ashanti Krallığı mevcudiyetini 
1896 yılına kadar sürdürmüştür.
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1981'de elde ettiği makamı 2001 yılına kadar sürdüren Rawlings, 
2001 yılında gerçekleştirilen seçimlere yeni anayasa gereği 
katılamadığı için John Agyekum Kufuor kazanmış ve iktidara 
gelmiştir. 2004 seçimlerini de kazanan Kufuor, 2008 seçimlerine 
yasa gereği üçüncü bir başkanlık dönemi için katılamayınca John 
Atta Mills çoğunluğu elde edene aday çıkmayınca gerçekleştirilen 
iki turlu seçimde Gana'nın yeni devlet başkanı olmuştur.

2012 yılına kadar bu görevini sürdüren Mills'in Temmuz 2012'de 
beklenmedik bir şekilde hayatını kaybetmesi neticesinde başkan 
yardımcılarından John Dramani Mahama bu göreve atanmış, 
Aralık 2012'de gerçekleştirilen ara seçimler ile de makama resmen 
seçilmiştir.

İdari Yapılanma

Gana, her birinin yönetiminde bir Bölge Valisinin bulunduğu on 
bölgeden oluşmaktadır. Bu bölgeler şu şekildedir:

Gana’nın 2006 Tarihli Maden 
Kanunu

Gana’daki madenciliğin yürütülmesinde 
başlıca hükümleri içeren bu kanun 
üzerinde tadilât istekleri ve birçok 
tenkitler olmasına karşın halen 
yürürlüktedir. Kanuna yapılan en 
önemli itiraz, hala eski koloniyal 
sistemin mirasını taşıdığı ve Gana’nın 
madencilikten elde ettiği gelirin 
Gayri Safi Milli Hâsılada (GSMH) % 
5 civarında olduğu, bunun da olması 
gerekene göre çok düşük olduğu 
şeklindedir. Bu hususta maden kanunu 
eleştirilmektedir. 

Gana mevzuatı bizim maden 
hukukumuza göre hayli farklı hükümler 
içermektedir. Örneğin ruhsat türleri, 
maden cinsleri, müracaat şekilleri, 
yetkili makamlar, ruhsat alanları 
ve müddetleri v.d. bazı konularda 
(Örneğin: Endüstriyel Mineraller ve 
Küçük Ölçekli Madencilik Konularında) 
farklı hükümler vardır. Biz bu konulara 
kısa kısa değinmek istiyoruz.

Maden Türleri

Kanunda maden adları tek tek 
sayılmamıştır. Maden tanımı kanunda 
şu şekilde verilmektedir: “ Yeryüzünde, 
yeraltında veya deniz dibinde doğal 
olarak katı veya sıvı halde bulunan 
veya jeolojik bir proses sonucu 
oluşmuş maddeler madendir. Bunlara 
petrol, doğalgaz ve su dâhil değildir. 
Petrol arama ve işletmesi 1984 tarihli 
(PNDCL 84) ayrı bir kanuna tabidir.” 
denmektedir.

Maden ve mineral isimleri ruhsat 
müracaati sırasında talep olarak 
belirlenmekte ve bunu Bakan ruhsat 
verirken onaylamaktadır.

Madenlerin Mülkiyeti

Gana arazisinde yeraltında veya 
yeryüzünde, (nehir, dere, su havzaları 
veya mecralarında, karasuları altında, 
kıta sahanlığında ve özel ekonomik 
bölgelerde) doğal konumundaki her 
türlü maden Gana Cumhuriyetinin 
mülküdür. Bunlar Gana Halkının 
menfaatini korumak üzere 

Cumhurbaşkanına (Başkana) emanet 
edilmiştir.

Eğer bir madenin aranması ve 
işletilmesi için zorunlu olarak arazinin 
alınması gerekiyorsa Başkan, geçerli 
kanunlar çerçevesinde,  o araziyi almak 
veya başkalarının kullanımına izin 
vermek hakkına sahiptir. 

Başkan adına Bakan yürütme yetkisini 
kullanmaktadır. Maden Haklarını,  
Lisans ve Ruhsatları verme yetkisi 
Bakanındır.

Maden Hakları

Gana’da maden hakkı, lisans veya 
ruhsat alınmadan hiç bir mineral 
aranması ve işletilmesi ve madencilik 
faaliyeti yapılamaz. Ancak bu hüküm 
kanunla devlet kuruluşlarına verilmiş 
“Jeolojik Araştırma Faaliyetleri” için 
geçerli değildir. 

Genel olarak üç tür lisans veya ruhsat 
vardır:
• İlk Arama (Ön Arama) (Keşif) 
(Reconnaissance) Lisansı
• Arama Ruhsatı (Prospektion)
• İşletme Ruhsatı (Mining Lease) 

Ayrıca “Endüstriyel Mineraller” için de 
müddet ve alanlar ile diğer koşulları 
değişik 1.İlk Arama (Reconnaissance) 
Lisansı 2. Arama Ruhsatı 3. İşletme 
Ruhsatı vardır. Bunları aşağıda kısaca 
belirteceğiz.

Maden Hakkı Verilmeyen Araziler

• Müracaat edilen alanda ayni maden 
için daha önceden verilmiş başka bir 
maden hakkı varsa
• Bu kanun gereği veya başka bir 
kanun hükmünce özel olarak ayrılmış, 
madencilik yapılması yasaklanmış 
yerlerse
• Bakanlık tarafından başkalarına 
verilmesi yasaklanmış madenlerse
• Yahut Bakanlık tarafından (bazı 
müstesna madenler dışında) 
madenciliğin yasaklandığı bölgelerde 
ise
• Başkan tarafından kendi yetkisi 
dâhilinde yasaklanmış alanlar içersinde 
ise Maden hakları verilmez.

Bakanın Yetkileri

Bakan, Başkan adına Maden 
Komisyonunun tavsiyesi ile bu kanun 
çerçevesinde maden hakları verebilir. 
Müracaatçı hakkında soruşturma 
açabilir. Bir maden hakkını iptal veya 
fesh edebilir, askıya alabilir veya 
yenileyebilir.

Bakan bir maden için gerekli araziyi 
belirlemeye yetkilidir. Müracaata 
kısmen veya tamamen ruhsat 
verilmeyecekse nedenini yazılı olarak 
bildirmek zorundadır.

Maden Hakkı Verilmeyen Kişiler

Bu kanunda başka türlü bir izin 
verilmediği takdirde 1963 tarihli 
Şirketler Kanununda belirtilen şekilde 
görev yapan memurlara, (179 sayılı 
Kanun ve 1962 tarihli 152 Sayılı Kanun) 
da belirtilen şekilde özel ortaklıklarda 
çalışanlara veya geçerli kanunlara göre 
devlet işinde çalışanlara maden hakları 
verilmez.

Maden Hakları için Müracaat

Bu kanunda aksi belirtilmedikçe hiç 
bir kimse Bakanlıktan ruhsat almadan 
maden üretemez, satamaz, ihraç edemez 
veya başka türlü kullanamaz.

Bir maden hakkı alabilmek için önceden 
belirlenmiş usüllere göre müracaat 
Bakanlığın “Maden Komisyonu”na 
yapılır. Bakan Komisyonun onayı ile 
şartları belirleyerek ruhsat verebilir.

• Bu müracaatta müracaatçının ilgili 
madencilik faaliyetine ait mali ve 
teknik kaynakları
• İşlemle igili tahmini sarfedilecek para
•Uygulanacak madencilik faaliyetine ait 
özellikler
• Kullanılacak personel ve Ganalı 
madenci işçi sayısı belirtilir.

Komisyon maden müracaatini 90 gün 
içinde Bakan’a iletir. Bakan 60 gün 
içinde müracaat hakkında karar verir 
ve yazılı olarak müracaatçıya bildirir. 
Bu kararda onaylanan maden cinsi, 
müddet ve konu olan alan bildirilir.

Siyaset

Gana 06 Mart 1957 tarihinde Afrika 
kıtasının ilk ülkesi olarak bağımsızlığını 
Birleşik Krallıktan (UK) elde etmiştir. 
Bağımsızlık sonrası demokratik 
yönetimin yanı sıra askeri darbeler ile de 
iktidar el değiştirmiştir. Ülkede dördüncü 
cumhuriyet döneminin başladığı 
07.Ocak.1993 tarihinden bu yana sağlam 
bir siyasi zemin mevcuttur. İngiliz 
Milletler Topluluğu üyesi olan Gana 
“Başkanlık” sistemi ile yönetilmektedir. 
Gana 230 sandalyeli bir parlamentoya 
sahiptir. Hem parlamento hem de devlet 
başkanı halk tarafından dört yıllık bir 
süre için seçilmektedir. Başkan dört yıllık 
göreve ikinci defa seçilebilme hakkına 
sahiptir. Günümüzde bu görevi 2012 
yılından bu yana John Dramani Mahama 
yürütmektedir.

Kanunlar:
• Anayasa (1993)
• Ek Gelir Vergisi Kanunu (PNDCL 122) (1985)
• Altın Madenciliği Ürünleri Korunması Hakkında Düzenlemeler (Cap.149)
• Cıva Kanunu (1989) (PNDCL 217)
• Asil Metaller Pazarlama Kurumu Kanunu (1989) (PNDCL 219)
• Nehirlerin Düzenlenmesi (Cap.226)
• Devlet Altın Madenciliği Kurumu Kararnamesi  (1968) (NLDC 218 )
• Gana Madenler ve Madencilik Kanunu (2006) (Ghana Minerals and 
Mining Act–2006) (Act No. 703) 

Yönetmelikler:
• Elmas Madenciliği Endüstrisi Koruma yönetmeliği (1927)
• (Offshore) Madenler Yönetmeliği (1963) (L.I. 257)
• Maden Yönetmeliği  (1937)
• Maden Yönetmeliği  (1962 ) (L.I. 231)

GANA MADEN MEVZUATI

Gana Maden Mevzuatı ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler:

Ashanti Bölgesi   3.612.950    24.389   Kumasi

Brong-Ahafi Bölgesi   1.815.408    39.557   Sunyani

Merkez Bölgesi   1.593.823     9.826   Cape Coast

Doğu Bölgesi     2.206.696   19.323   Koforidus

Büyük Accra Bögesi       2.905.726     3.245   Accra

Kuzey Bölgesi              1.820.806   70.384   Tamale

Yukarı Doğu Bölgesi             920.000     8.842   Bolgatanga

Yukarı Batı Bölgesi              576.583                  18.476   Wa

Volta Bölgesi                   1.635.421   20.570   Ho

Batı Bölgesi                     1.924.577   23.921   Sekondi- Takoradi

BÖLGE NÜFUS (2000) YÜZ ÖLÇÜMÜ (km2 MERKEZ ŞEHİR  

Her bir bölge kendi içersinde de Districs olarak adlandırılan ilçe yapısına sahip bölümlere ayrılmaktadır. 
1985 yılında 110 ilçe olan yapılanma son olarak 2007 yılında yeni ilçelerin oluşturulması ile 170 ilçeye 
çıkarılmıştır.

Gana bölgeleri haritası

• Maden Yönetmeliği (1963) (L.I. 253)
• Maden Yönetmeliği (1970) ( L.I. 665 )
• Madenlerde “Devlet Hakkı” Yönetmeliği (1987) (L.I.1349)
• Arama ve Kazı Lisansı Yönetmeliği (1950)
• Altın Ticari İşlemleri Düzenlemeleri Yönetmeliği (1947)

Madencilikle İlgili Bakanlık, Kurum ve Kuruluşlar
• Başkan
• Madencilik Bakanı
• Maden Komisyonu

• Maden Komisyonuna Bağlı  (Maden Teftiş Departmanı)
• Jeolojik Araştırma Kurumu
• Maliye Bakanı
• Küçük Ölçekli Madencilik Komitesi
• Endüstriyel Mineraller Komitesi
• Su Kaynakları Komisyonu
• Maden Kontrolörleri ( Şirket Denetimleri için)
• Yetkili Satın Alma Memurları
• Maden Komisyonu Yerel Büroları
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Bakan karar vermezden önce (45 
günden az olmamak üzere) maden 
hakkı verileceğini varsa arazi sahibine 
veya vekiline ve o bölgenin şefine veya 
idari yetkilisine yazılı olarak bildirir.

Bu bildirimde talip olunan arazinin 
sınırları ve madenin cinsi belirtilir.

Karar mutat vasıtalarla yayınlanır. 
Ayrıca Bölge İdaresinin Resmi 
Gazetesi’nde ilân edilir.

Onay yazısını alan müracaatçı 60 gün 
içinde aldığını ve kabul ettiğini yazılı 
olarak Bakan’a bildirir. Bu şekilde 
kabulü bildirilmeyen ruhsatlar düşer.
Bakan kabul yazısını aldıktan sonra 
müracaatçıya ruhsatını verir.

Müracaat için önceden belirlenmiş bir 
ücret ödenmesi gerekir. Ayrıca ruhsat 
alanı için önceden belirlenmiş yıllık bir 
kira ödenmesi zorunludur. Maden için 
de bir “Devlet Hakkı” ödemek gerekir. 
Bu ücretlerin miktarı yönetmeliklerle 
belirlenir.

Ruhsat Sahibinin Hak ve 
Vecibeleri

Maden hakkı sahibinin hak ve vecibeleri 
aynen vekili ve yetkili personelinin de 
hak ve sorumluluğu altındadır. Bakan 
tarafından verilmiş bir ruhsat sahibinin 
ruhsat alanına girme ve kullanma 
yetkisi vardır.

Bir maden hakkı sahibi faaliyet 
esnasında hemen madeni çıkarıp 
nakledemez. Bunun için Maden 
Komisyonunun Teftiş Departmanı 
Müdürü’nün yazılı izni gerekir. Ancak 
sondaj yapabilir. Analiz için karot 
veya araziden numune alabilir. Bu 
hükme göre alınmış olan karot veya 
numunelerin koordinatlarının bilinmesi 
ve yerinin kayıt edilmesi gerekir.

Bu konuda Komisyonun Teftiş 
Departmanı Müdürü,  Jeolojik 
Araştırma Dairesi ile işbirliği yapar. 
Maden hakkı sahibi madencilik 
faaliyetleri için yeterli kalifikasyona 
sahip, deneyimli bir maden müdürü 
atamak zorundadır. 

Maden Hakkı sahibinin Gana’da bir 
ikametgâhının olması ve bu adresi 
komisyona bildirmesi gerekir. Bu 
adreste komisyona gönderilen rapor 
ve kayıtların bulunması icap eder. 
Komisyonun Teftiş Departmanının bu 
kayıt ve raporları zaman zaman kontrol 
etme yetkisi vardır. 

Maden Hakkı sahibi bu raporların 
bir nüshasını Jeolojik Araştırma 
Kurumu’na (Geological Survey 
Department) da vermek zorundadır.

Devir ve Temlik

Bir maden hakkı Bakanın yazılı izni 
olmadan kısmen veya tamamen bir 
başkasına devir edilemez. Tahsis veya 
temlik edilemez. İpotek koydurulamaz.
Ancak Bakan onayı makul olmayan 
nedenlerle esirgenemez. Yahutta 
onaylamamak için makul olmayan 
nedenler ileri sürülemez. Bakan 30 
gün içinde onay vermemişse, devir 
veya tahsis isteyen Bakan’dan sebebini 
sorabilir. Bakan böyle bir soruya 14 gün 
içinde cevap vermek zorundadır.

Bir Maden Hakkına Başka 
Madenlerin Eklenmesi

Mevcut bir maden hakkında başka bir 
madenin varlığının da belirlenmesi 
halinde ruhsat sahibi 30 gün içinde bu 
buluşu Komisyona ve Jeolojik Araştırma 
Kurumuna yazılı olarak bildirmek 
zorundadır. Bu bildirim buluşun 
özelliklerini, yerini ve durumunu 
belirten bilgileri içermelidir.

Maden hakkı sahibi bir formla mevcut 
hakka yeni bir madenin eklenmesini 
isteyebilir. İstenilen madenin cinsinden 
ayni arazi içinde başka bir ruhsat varsa, 
Bakan kanundaki şartlara göre maden 
hakkının kimin olacağını belirler. Farklı 
kişilere ayni cins maden için üst üste 
ruhsat verilmez.

Kadastral Sistem

Maden Kanununun amacına uygun 
olarak Komisyonca Gana ülkesi 
arazileri 1/50.000’lik resmi harita 
paftalarında koordinatları ile aşağıdaki 
şekilde  “blok”lara ayrılmış olduğu farz 
edilmektedir.

Batı-Doğu doğrultusunda 
Greenwich’ten başlayan meridyenler 15 
saniyelik veya 15’in katları sınır olmak 
üzere enine bölümler, Güney-Kuzey 
doğrultusunda Ekvator’dan başlayan 
paralel daireleri de yine 15 saniyelik veya 
15 saniyenin katları şeklinde boyuna 
bölümlerle ayrılmış farzedilmektedir.

Enine ve boyuna 15 saniyelik aralıklı 
çizgilerin belirlediği dörtgen alanlar 
(Gana sınırları içersinde) bir “blok” 
oluşturur. Bir “blok” 21 hektardır.
Müracaatlar bu bloklara yapılır.
Küçük ölçekli madenler için blokların 

kesirleri de ufaltılmış bölümler olarak 
ruhsatlandırılabilir.

Lisans ve Ruhsatlar

1. Ön Arama (Keşif) Lisansı 
(Reconnaissance)

Bakan kalifiye bir kişi tarafından 
yapılmış bir müracaat üzerine 
(Komisyonun tavsiyesi ile) dilekçede 
kayıtlı maden taleplerinin hepsine veya 
bazılarına, talep edilen alanın tümü veya 
bir kısmı için bir “Ön Arama Lisansı” 
verebilir. Bu lisansın müddeti 12 aydan 
fazla olamaz. 

Ön Arama Lisansının alanı en az bir 
blok veya en fazla birbiriyle birer 
kenarları ortak beş bin blok olabilir. 
(Max. 105.000 hektar)

Ön Arama Lisansı sahibi ve bu kanuna 
göre yetkilendirdiği kimseler araziye 
girebilirler kamp veya geçici binalar 
kurabilirler. Jeolojik araştırma, etüt, 
uzaktan algılama yöntemleri ile arama, 
numune alma işleri yapabilirler ancak 
sondaj ve kazı yapamazlar.

Bu İlk Arama Lisansının müddeti 
uzatılmak istendiğinde müddet sona 
ermeden en az 3 (üç) ay evvel bakanlığa 
müracaat edilmesi gerekir. Müracaat 
lisans alanının tamamı veya bir kısmı 
için olabilir.  

Vecibeler yerine getirilmiş ise Bakan 
lisansı uzatabilir. Uzatma bir defa 
sadece 12 ay için olabilir.

Bir lisans sahibi Ön Arama Lisansını 
uzatma talebiyle beraber devir etmek 
isterse veya “Arama ruhsatı veya 
İşletme Ruhsatı” müracaatı yaparsa, bu 
müracaatı devir alan kişi yapmış gibi 
Lisans müddeti devam eder.

2. Arama Ruhsatı

Bakan Komisyonun tavsiyesi ile bütün 
madenler veya dilekçede belirtilen 
madenler için “Arama Ruhsatı” verebilir 
Arama Ruhsatı müddeti 3 (üç) yıldır. 
Alan en fazla birbiriyle birer kenarları 
ortak (bitişik) 750 blok olabilir. Bu 
15.750 hektar demektir.

Arama Ruhsatı müddeti yükümlülükler 
yerine getirilmek şartı ile yine 3 yıl 
olabilir. Uzatmada alan blokların 
tümünü veya bir kısmını kapsayabilir. 
Uzatma talebi ruhsat müddeti 
hitamından en az üç ay evvel 
yapılmalıdır.

Arama Ruhsat süresi bitiminden önce 
usulüne uygun  “İşletme Ruhsatı” 
müracaatı yapılıpta işlemler bitmeden 
ruhsat müddeti biterse Arama Ruhsatı 
devam ediyor sayılır.
Arama Ruhsatı alabilmek için bir 
faaliyet programı verilmelidir.

Arama Ruhsatı Sahibinin Hak ve 
Vecibeleri

Arama Ruhsatı sahibi araziye girebilir. 
Ruhsatını aldığı madenleri arayabilir. 
Kamp kurabilir. Geçici binalar yapabilir.
Sondaj ve Kazı yapabilir. Arama ile 
ilgili her türlü faaliyeti yapabilir. Ancak 
Ruhsatın alındığı tarihten itibaren veya 
Bakan’ın belirlediği müddet varsa o 
zaman zarfında faaliyete başlaması icap 
eder.

Herhangi bir maden bulunduğu takdirde 
30 gün içinde Komisyon vasıtasıyla 
Bakan’a bildirilmek zorunludur. 
Herhangi bir madenin ekonomik bir 
rezervi bulunduğu takdirde bunun da 
30 gün içinde bildirilmesi gerekir.

Faaliyet esnasında yönetmelikte 
belirtilen periyotlarda  faaliyet raporu 
vermek zorunludur.

Ruhsat müddeti bittiğinde ve saha terk 
edilirken, sondaj deliklerini kapatmak 
ve kazı çukurlarını doldurmak gerekir. 
Faaliyet devam etmeyecekse ruhsatın 
bitimini takiben 60 gün içinde sahayı 
terk etmek, kamp binalarını sökmek, 
arazide yapılmış hasarı düzeltmek 
gerekmektedir.

Arama müddetince programda 
belirtilmiş olan masrafların tamamı 
yapılmamışsa kalan kısmı devletin 
alacağıdır. Bu kalan kısım mahkeme 
yoluyla da olsa tahsil edilir.

Arama Ruhsatı Alanının Zorunlu 
Taksiri 

Arama müddeti sonunda aramacı, sahip 
olunan blok sayısının (yarısından az 
olmamak üzere)  taksir etmek ve bazı 
blokları terk etmek zorundadır. Ruhsat 
alanı en az 125 blok kalacak şekilde 
küçültülür. (2525 hektar) Kalan kısım 
tek blok veya birbirine bitişik blok 
grupları halinde ayrı ayrı en fazla üç 
grup oluşturabilir.

3. İşletme Ruhsatı
a) Ön Arama yahut Arama Ruhsatı 
Sahiplerinin İşletme Ruhsatına 
Müracaati

Ön Arama Lisansı veya Arama Ruhsatı 
sahibi olan bir kimse ruhsat müddeti 
bitmeden önce bir formla lisansındaki 
veya arama ruhsatındaki bir veya birden 
çok maden için bir blok veya birden 
fazla blok’a  “İşletme Ruhsatı” talebinde 
bulunabilir. Ancak bloklar birbirine 
bitişik üç ayrı gruptan fazla grupta 
olamaz. Her bir ayrı gruptaki maden 
için ayrı işletme müracaati yapılmalıdır.
İşletme talebinin kabulü için ruhsatın 
geçerli ve gerekli faaliyetlerin tamamen 
yerine getirilmiş olması gerekir.

Bakan komisyonun tavsiyesi ile 60 
gün içinde bu müracaati cevaplandırır. 
Gerekli şartları belirterek “İşletme 
Ruhsatı”nı verir.

b) Diğer Kişilerin İşletme Ruhsatı 
Müracaatı 

Ön Arama Lisansı veya Arama Ruhsatı 
olmayan bir kişi dahi İşletme Ruhsatı 
müracaati yapabilir.
Böyle bir kimse bir formla belirttiği bir 
maden için başkasının ruhsatı olmayan 
bir alana doğrudan İşletme Ruhsatı 
talebinde bulunabilir.

Bakan yine Komisyonun tavsiyesi 
ile müracaat edilen alanın tamamı 
veya bir kısmı için daha önceden 
yönetmeliklerde belirlenmiş şartlarla 
bir maden işletme ruhsatı verebilir.

İşletme Ruhsatı Müddeti ve Alanı

İşletme Ruhsatı müddeti azami 30 
(otuz) yıldır. Müddet müracaatçı ile 
mutabık kalınarak belirlenir.

İşletme Ruhsatı alanı bir blok’tan az (21 
ha) olamaz. Birbirine bitişik olan 300 
bloktan (6300 ha) fazla da olamaz.

Bakan aşağıdaki haller dışında bir 
maden işletme müracaatini ret edemez:
• Bakan tarafından İşletme Program 
veya yöntemleri ile ilgili düzeltilmesi 
istenen bir hususun müracaatçı 
tarafından düzeltilmemesi
• Müracaatın ve evrakların eksik, hatalı 
olması ve verilen makul süre içinde 
tamamlanmaması

Maden İşletmesine Devletin 
İştiraki

Bir maden ruhsatında işletmeye 
yahut üretime geçilirse devletin bu 
işletme faaliyetinden bilâ bedel  %10 
pay alma yetkisi vardır. Buna ait mali 
yükümlülüklere devlet katılmaz.

Bu hak devletin maden işletmecisi 
ile başka anlaşmalar yapmasını 
engellemez.

İşletme Ruhsatının Yenilenmesi

Maden İşletme sahibi ruhsat süresi 
sonundan üç ay evveline kadar 
yahut Bakan’ın izni ile bitime daha 
kısa süre kala bir formla işletme 
süresinin uzatılması için müracaat 
edebilir. Bu uzatma herhangi bir blok 
veya bitişik blok grubu için olabilir. 
Uzatma bir periyot (maksimum 30) 
yıldır. Ruhsattaki tüm madenleri veya 
herhangi birini kapsayabilir.

İşletme müddeti uzatılması için de 
bir program verilmelidir. Bütün 
yükümlülükler yerine getirilmiş ise 
Bakan ruhsat müddetini uzatabilir.

İşlemler yerine getirilinceye kadar 
ruhsat müddeti bitmişse bile geçerlilik 
devam ediyor kabul edilir.

Proje Değişikliği

İşletme sırasında üretim programında 
veya işletme projesinde değişiklik 
yapılmak istendiğinde bu proje 
değişikliğinin Bakan’a önceden 
bildirilerek onay alınması gerekir.

İşletme Sahibinin Hakları

Bu kanun veya bu kanuna göre çıkarılan 
yönetmelikler bir işletme hakkı 
sahibine, vekiline veya personeline 
sahaya girme hakkı verir. Ayrıca:
•Tesis kurulması, teçhizat konulması, 
binalar yapılması, nakliye, yıkama, 
cevher hazırlama, izabe ve rafinasyon 
tesisleri kurma yetkisini sağlar.
•Madenlerin sevkiyatını ve 
pazarlanmasını
•Madenlerin veya atıkların (çevresel 
etkileri göz önüne alınarak) 
stoklanmasını ve depo edilmesini
•Bu işlerle ilgili diğer faaliyetlerin 
yönetimi Haklarını sağlar.

Arama müddeti sonunda aramacı, sahip olunan blok sayısının (yarısından az olmamak üzere)  taksir 
etmek ve bazı blokları terk etmek zorundadır. Ruhsat alanı en az 125 blok kalacak şekilde küçültülür. 
(2525 hektar) Kalan kısım tek blok veya birbirine bitişik blok grupları halinde ayrı ayrı en fazla üç grup 
oluşturabilir.
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Madencilik ve Hukuk Madencilik ve Hukuk

Maden Ruhsatlarının 
Birleştirilmesi veya Alanın 
Büyütülmesi

Bir maden hakkı sahibinin bitişik 
bloklarda ayrı ayrı maden işletmeleri 
varsa bunların birleştirilmesi için 
Bakanlığa müracaat edebilir. Bakanla 
mutabık kalındığı şartlar ve müddetle 
bu maden hakları birleştirilebilir yahut 
bitişik ilâve bloklar katılarak alan 
büyütülebilir.

İstikrar (Süreklilik) Anlaşması

Bakan bir maden işletmesi sahibi 
ile 15 yılı geçmeyecek bir süre için 
bir “İstikrar (Süreklilik) Anlaşması” 
yapabilir. Bu anlaşma işletmenin yeni 
bir kanun değişikliğinden etkilenmesini 
önlemek, ilk işletme şartlarının 
sabit kalmasını sağlamak, idari veya 
kanuni değişikliklerin işletmeyi zarara 
uğratmasını önlemek için yapılır.

Yahutta işletmeye lüzumlu malzeme 
ve techizat ithalinde gümrük ve 
vergi değişikliklerini, devlet hakkı, 
diğer vergilerde ve ücretlerde, mali 

yükümlülüklerde değişikliklerin 
yapılması halinde yahut döviz, sermaye 
transferi ve temettü dağıtımında negatif 
etki yapmasını önlemek amacıyla 
yapılır.

Ancak bu anlaşmanın parlamentoda 
onaylanması gerekir.

Madenin Gelişmesi Hakkında 
Anlaşma   (Development 
Agreement)

Bakan maden işletmesi yatırımının 
500 milyon ABD dolarının üzerine 
çıkması halinde maden işletme sahibi 
ile gelişmeler hakkında bir anlaşma 
yapmak isteyebilir. Bu anlaşma şu 
konularla ilgili maddeleri içerir:

•Maden Hakkı yahut İşletme Ruhsatı 
Maden kanunu ile ilgili işlemleri
•Bakanın kanunun uygulanması 
sırasındaki şartlar ve yöntemler 
hakkında gerekli gördüğü hususlar
•İstikrar anlaşmasındaki hükümler 
hakkında
•Anlaşmazlık halinde çözüm yolları 
konusunda
Bu anlaşmanın da parlamentonun 
onayından geçmesi gerekir.

Yerli İşçiler ve Gana’lıların Yetiştirilmesi
Hükümetin yerlileştirme politikası 
gereği her maden işletmesi sahibi 
yerli işçi alma ve yetiştirme (eğitimi) 
konusunda Maden Komisyonuna 
detaylı bir program vermek zorundadır.
Bu program İşletme ruhsatı verilmesinin 
ön şartıdır. “Yerlileştirme” sözünün 
anlamı yabancı işçilerin ve personelin 
yerini Gana’lıların almasıdır.

Üretimin Durdurulması  
(Tatili Faaliyet)

İşletme esnasında üretimin 
durdurulması gerektiğinde ruhsat sahibi 
Bakanlığa üç ay önceden durdurmanın 
nedenlerini açıklayan bir bildirimi 
yapmak zorundadır. Eğer elde olmayan 
nedenlerle bu bildirimi yapamıyorsa, 
piyasa şartları da dâhil ne sebeple 
olursa olsun üretim durdurulmuşsa 
14 gün zarfında (Durma) yı Bakanlığa 
bildirmek gerekir.

Üretimin durma süresi (Tatili Faaliyet) 
12 ayı geçemez. Ruhsat sahibi 
Bakanlıktan bu süreyi uzatma talep 
edebilir. Uzatma da ancak 12 ay olabilir.

Maden Kontrolörleri

Bakanlıkta çalışan herhangi bir kimse 
kendi isteği ve Bakanın onay ve tebliği 
ile bir madene kontrolör olabilir. Bakan 
gerekli gördüğü takdirde şartlarını 
belirleyerek başka kimseleri de 
kontrolör olarak atayabilir.

Devlete Verilen Özel Hisse 
(Special Share To Republic)

Bakan işletme hakkı sahibi şirketten 
devlete (cumhuriyete) özel bir hisse 
verilmesini isteyebilir. Bu hisse “tercihli” 
(rüçhan hakkı olan) bir hissedir. Oy 
hakkı yoktur. Ancak şirket hissedarlar 
genel kurullarına ve rüçhan hakkı olan 
hissedarların toplantılarına katılma ve 
söz alma hakkı sağlar. 

Bu hisse devlet için ya Başkan adına 
yahut cumhuriyet namına hareket 

ENDÜSTRİYEL MİNERALLERLE İLGİLİ LİSANS 
VE RUHSATLAR

Bakanlık endüstriyel minerallerle ilgili

1.Kısıtlı Ön Arama Lisansı 
2. Kısıtlı Arama Ruhsatı 
3. Kısıtlı İşletme Ruhsatı
verebilir.

Bu haklar ruhsatta yazılı bir tek mineral için geçerlidir. 
Ancak Bakanlığın onayı ile başka endüstriyel mineraller 
ruhsata eklenebilir. Bu ruhsatlar sadece Gana 
vatandaşlarına verilir.
Bir kısıtlı endüstriyel mineral işletme ruhsatı müddeti 
maksimum 15 (on beş) yıl için verilir. Uzatılması da yine 
bir periyot yani maksimum 15 yıllık olur.

Gana vatandaşı olmayan bir kimseye böyle bir ruhsat 
devir edilirse iptal edilir.

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ MADENCİLİK (KÖM) 
(Small Scale Mining)

Küçük Ölçekli Madencilik Lisansı

Ülkede Küçük Ölçekli Madencilik  (KÖM) yapılacak 
bölgeler önceden belirlenir ve ilân edilir.

KÖM lisansı Bakan tarafından veya onun yetkili kıldığı 
memur tarafından bir tek maden için verilir.

KÖM lisansı için müracaat Maden Komisyonunun “Yerel 
Büro”suna yapılır.

KÖM Lisansı alabilecek kişiler:

• Gana vatandaşı olmalı
• 18 Yaşına girmiş olmalı
• KÖM için belirlenmiş Bölgelerdeki Maden 
Komisyonunun Yerel Bürosunda kayıtlı olmalı.

KÖM için Belirlenen Bölgeler

Bu bölgeleri Bakan komisyonla müşavere ederek belirler. 
Halkın ilgisini çekmek ve madenciliğe teşvik etmek 
amacıyla bazı madenler için belirli bölgeler seçilir.

Bölgelerde Komisyonun “Yerel Büro”ları olur. Bu büroların 
amiri durumunda olan ve Bakan tarafından seçilen “Maden 
Memuru” vardır.

Hükümet tarafından KÖM Madenciler Derneği kurulması 
desteklenir. Ayrıca her bir bölgenin KÖM yönetimini 
yürüten bir komite vardır. Bu komite merkezi Maden 
Komisyonuna bağlı olmakla beraber şu kişilerden oluşur:

KÖM komitesi
• Başkan: Bölge Maden Memuru veya vekilidir.
• Bölge bürosundan seçilen bir memur
• Bölge Yönetiminden bir memur
• Bölge Konseyinden bir memur
• Maden Komisyonu Teftiş Departmanından bir memur

• Çevre Koruma Ajansından bir memur

KÖM komitesi bölgenin madenciliğinin gelişmesi ve 
desteklenmesi için uğraşır.

KÖM Lisansı Sahiplerinin Hak ve Vecibeleri

KÖM Lisansı olan kişi etkin ve randımanlı yöntemlerle 
madeni işletme durumundadır. Sağlık ve Güvenlik 
kurallarına dikkat eder. Çevrenin Korunmasına özen 
gösterir.

KÖM işletmecisi patlayıcı kullanmak için izin almalıdır.
KÖM Lisans sahibi ihtiyacı için yeteri kadar cıvayı yetkili 
“Cıva Bayi”lerinden alabilir.

Üretilen madenin satışı Bakanlık tarafından belirlenen 
kurallara (Yönetmeliğe) göre yapılır.

Ganadan ham elmas sevkiyatı “Kimberley İşletme Yöntemi 
Sertifikası” işlemlerine tabidir.

eden (Başkan yahut Bakan tarafından 
yetkilendirilmiş) kişi adına verilir.

Bu hisse şirketin temettü ve kâr 
dağıtımına, mal varlığına veya 
varlıkların gelirine, tasfiye halinde satış 
hâsılatına ortak olamaz.

Bu senedin sahibi, senedi şirketin 
istediği an hiç bir bedel almadan veya 
şirketin tayin edeceği, devlete ödenecek 
bir bedelle,  geri verir.

Teşvikler

Bir maden işletme ruhsatı sahibi 
komisyonun tavsiyesi ve Bakanın 
onayı ile, ön arama (keşif) ve arama 
masraflarını vergiden düşebilir. Diğer 
destekler şöyledir:
•Maden için özel olarak ithal edilen 
makina, techizat, tesisatın gümrük ve 
ithalât vergisinden muafiyet
•Personel için yapılmış ve döşenmiş 
konaklama tesislerinde oturanların 
vergiden muafiyeti
•Belli sayıda yabancı personel için 
(kota) ülkeye göç izni
•Yabancı işçilerin kazandıkları parayı 
ülke dışına transfer olanağı
sağlanmakta, ayrıca:

Sermayenin dışarıya transferi, dövizle 
ihracat yapan yabancıların şirketin 
kazancının (%25 ten az olmamak üzere) 
yurt dışına çıkarılma imkânı, yedek 
parça alımı, temettü ödemesi, şirketin 
satılması halinde elde edilen paranın 
ülke dışına çıkarılabilmesi olanağı ile 
(Bank Of Ghana’da) hesap açılarak 
konvertibl para garantisi verilmektedir.
 

Su Hakları

Su hakları için maden sahibi madende 
veya madene bağlı bir tesiste kullanmak 
üzere, bir dere, nehir, yeraltı rezervuarı 
veya kanaldan su alır, kullanır veya 
mecrasını değiştirir yahutta depolarsa 
“Su Kaynakları Komisyonu”ndan onay 
ve izin almak zorundadır.

Orman ve Çevre Korunması

Bir madende faaliyete geçmeden önce 
maden hakkı sahibi (Doğal Kaynakları, 
Halk sağlığını ve Çevreyi korumak için) 
Orman Komisyonu ve Çevre Koruma 
Ajansı’nın onayını ve iznini almak 
zorundadır.

Radyo-Aktif Mineraller

Herhangi bir maden hakkı sahasında 
(Ön Arama Lisansı, Arama veya İşletme 
Ruhsatı alanında) herhangi bir radyo-
aktif madene rastlandığı takdirde 
buluşu hemen Maden Komisyonuna ve 
Jeolojik Araştırma Kurumuna haber 
vermek gerekir.

Bu ruhsatın sahibi her ayın ilk 
haftasında, geçmiş ayın radyo-aktif 
mineral aramaları hakkında hem 
Komisyona hem de Jeolojik Araştırma 

Kurumuna faaliyet raporu vermek 
durumundadır.

Bakanlıktan bu konuda şartları içeren 
bir izin alınmadan radyo-aktif madenler 
üretilemez ve ihraç edilemez. Ayrıca 
bu üretim ve ihracat izinli dahi olsa bir 
ücret ödenmesi gerekir.

Maden sahaları dışında dahi herhangi 
bir arazide bir radyo-aktif mineral 
bulunduğu takdirde arazi sahibi buluşu 
Komisyona ve Jeolojik Araştırma 
Kurumuna bildirmek zorundadır.

Maden Hakkının  Son  Bulması

Maden Ruhsatının veya uzatma 
müddetinin son bulması halinde saha 
terk edileceği zaman maden sahibi 
ruhsatın sona eriş tarihinden itibaren 
6 (altı) ay içinde bütün tesisleri 
söküp götürmek, teçhizatı alıp gitmek 
yükümlülüğündedir.

Özel Hükümler

Gana’da elde edilen veya çıkarılan her 
türlü madeni satın almada devletin 
önceliği vardır. Hükümet tayin ettiği bir 
kuruluşu satın alma işi için acenta gibi 
görevlendirebilir.

Bakan işletme hakkı sahibi şirketten devlete (cumhuriyete) 
özel bir hisse verilmesini isteyebilir. Bu hisse “tercihli” 
(rüçhan hakkı olan) bir hissedir. Oy hakkı yoktur. Ancak 
şirket hissedarlar genel kurullarına ve rüçhan hakkı olan 
hissedarların toplantılarına katılma ve söz alma hakkı sağlar. 

Üretimin durma süresi 
(Tatili Faaliyet) 12 ayı 
geçemez. Ruhsat sahibi 
Bakanlıktan bu süreyi 
uzatma talep edebilir. 
Uzatma da ancak 12 ay 
olabilir.
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Mesleki Eğitim

Eğitim Semineri Duyurusu
Türkiye Madenciler Derneği olarak TÜV RHEINLAND Grubu ile ortaklaşa düzenlenen 
eğitim programları çerçevesinde planlanan eğitimler aşağıdadır.

Eğitim katılım ücretlerine: kurs ücreti + kurs dokümanları +  öğle yemeği dâhildir. Eğitimi başarı ile 
tamamlayan tüm katılımcılara eğitim sonunda sertifika verilecektir. 

YER 

İ.T.Ü Vakfı Maçka Sosyal Tesisleri Tuzla Salonu İstanbul 

ÖDEME 
 
Ödemenin, en geç eğitimden 7 gün önce TÜV Rheinland hesabına havale edilmesi  gerekmektedir. Eğitim 
katılım formu ve banka dekontunun eğitim tarihinden en geç 7 gün önce pinar.konya@tr.tuv.com adresine 
mail ile gönderilmesi ile kesin kayıt yapılmaktadır. (Herhangi bir durumda kesin kayıt onayınızı içeren 
mail size ulaşmadığı takdirde, bize mutlaka ulaşın) 
 
TÜV Rheinland HESAP NO: 

Banka: Yapı Kredi Bankası 
Banka Şubesi: Yeditepe Şubesi, 
TL Hesap No: 955 - 60703749     TL IBAN NO  : TR44 0006 7010 0000 0060 7037 49 

150,00 TL

150,00 TL

150,00 TL

150,00 TL

750,00 TL

1

5

1

1

1

min 15 - max 20

min 15 - max 20

min 15 - max 20

min 15 - max 20

min 15 - max 20

22 Kasım

5-9 Kasım

15 Kasım

6 Aralık

20 Aralık

TÜV- Rheinland Grubu-Türkiye 
Madenciler Derneği Özel Eğitim 
Programı

Kasım Aralık Katılımcı 
sayısı

Eğitim gün 
sayısı

Derneğe özel kişi 
başı fiyatı (KDV 
hariç)

YÖNETİM SİSTEMLERİ İÇ DENETÇİ

ISO 10002 MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ 
VE ŞİKAYETLERİ YÖNETİM SİSTEMİ 
İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ

YÖNETİM SİSTEMLERİ BAŞ DENETÇİ

IRCA KAYITLI ISO 9001:2008 KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMİ BAŞ DENETÇİ 
EĞİTİMİ

TEMEL BECERİ EĞİTİMLER

ETKİLİ İLETİŞİM

ZAMAN YÖNETİMİ

STRES YÖNETİMİ
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Türkiye’den Madencilik Haberleri Türkiye’den Madencilik Haberleri

Türk Doğaltaşı 
İtalya’da

ektörün en büyük organizasyonlarından 
biri olan Marmomacc Fuarı 25 – 28 
Eylül 2013 tarihleri arasında İtalya'nın 
Verona şehrinde düzenlendi. Marmomacc 
Fuarı, bu yıl 48. kez sektör temsilcilerini 

buluşturdu. Geniş renk ve desen çeşitliliği 
ile kaliteli doğal taş ürünlerinin sergilendiği 
fuara Türkiye’den 44 firma milli katılım 
organizasyonu ile katılırken 56 firma da bireysel 
katılımla fuarda yerini aldı. Türkiye’nin yanı 
sıra Suudi Arabistan, Arjantin, Belçika, Brezilya, 
Kanada, Çin, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere, Hindistan, 
İran, İsrail, Güney Kore, Lübnan, Meksika, 
Norveç, Hollanda, Umman, Rusya, Suriye, 
İspanya, Amerika Birleşik Devletleri, Güney 

S
Tasarım konusunda 
dünya merkezi olarak kabul 
edilen İtalya’nın Verona şehrinde 
düzenlenen Marmomacc 
Fuarı’na Türk doğal taşları 
damgasını vurdu. 

Afrika, Singapur, İsviçre de fuarda 
ürünlerini sergilediler. 

Dünyanın en büyük doğal taş 
üreticilerini bir araya getiren 
fuar, Türkiye’nin zengin mermer 
ve doğal taş kaynaklarının 
yurtdışında tanıtılmasında önemli 
bir rol oynuyor. Fuarda bin 500 
metrekarelik alanda milli katılımla 
ülkemizi temsil eden Türk firmaları, 
yeni iş bağlantıları kurma fırsatı 
da elde etti. Türkiye pavilyonunda 
yer alan milli katılımcılar fuar 
idaresi tarafından organize edilen 
ve mimar ve satın almacılardan 
oluşan heyetle 26 Eylül’de bir araya 
gelerek görüşmelerde bulundular. 
ABD, İngiltere, Kanada, Hindistan, 
Rusya, Fransa, Almanya, İran, 
İspanya ve Portekiz gibi çok sayıda 
ülke temsilcisinin yer aldığı heyette 
gerçekleştirilen görüşmelerde 
potansiyel işbirliklerinin de ilk 
adımları atıldı.

İMİB, Marmomacc Fuarı’nda 
Doğal Taş ile Tasarımı 
Buluşturdu 

Milano Tasarım Haftası’nda 2012 
ve 2013 senelerinde hayata geçirdiği 
sergilerle büyük yankı uyandıran 
İMİB, bu sergilerden 4 eseri 
Marmomacc Fuarı’na taşıyarak Türk 
pavilyonu ziyaretçilerini sanat dolu 
bir sürprizle ağırladı. Fuarda “Thus 
Spoke the Marble-Bathing in Light 
Sergisi”nden 3 eserin yanısıra 2012 
yılında gerçekleştirilen  “Thus Spoke 
the Marble –The Journey Alters 
You” sergisinden mermer ve sanatı 
buluşturan 1 eser sergilendi.  Dice 
Kayek’in “Nebula”, Massimiliano 
Fuksas’ın  “Asia”, Mathieu 
Lehanneur’un “Liquid Marble” ve 
Demirden Design’ın tasarladığı 
“Şölen Masası” fuar ziyaretçileri 
tarafından ilgiyle karşılandı.
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Türkiye’den Madencilik Haberleri

ürkiye Kömür İşletmelerine 
(TKİ) bağlı işletmelerde 
faaliyeti tamamlanmış 4 bin 
815 hektarlık alana ağaç dikimi 

yapıldı. 20 yıllık dönemde kömür 
çıkarılan bu alanlara yaklaşık 7,4 
milyon ağaç dikildi.

Kömür madenciliği alanında faaliyet 
gösteren TKİ, bir yandan da üretim 
faaliyeti tamamlanmış kömür 
sahalarının yeniden düzenlenip 
çevreye kazandırılmasına yönelik 
çalışmalar yürütüyor.

TKİ, 2007'de yürürlüğe giren 

"Madencilik Faaliyetleri İle 
Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden 
Kazandırılması Yönetmeliği'nin çok 
öncesinden harekete geçerek, bu 
konuda bir düzenleme olmamasına 
karşın madencilik faaliyeti öncesinde 
ormanlık veya ağaçlı bölge olmayan 
yerleri de kapsayacak şekilde 
faaliyetler yürüttü.

Kurum, 2008'de başlatılan “Milli 
Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Seferberliği” kapsamında da 5 yılı 
kapsayacak şekilde ağaçlandırma 
çalışmaları yeniden programlanarak 
2008'den 2012 sonuna kadar toplam 

1900 hektarlık alanda değişik türde 
yaklaşık 2,4 milyon adet ağaç dikimi 
gerçekleştirdi. 

Kuruma bağlı işletmelerde faaliyeti 
tamamlanmış maden 
sahalarında, ağırlıklı olarak 
1991'de başlamak üzere 2012 
sonuna kadar yaklaşık 4 bin 815 
hektarlık alana yönelik ağaçlandırma 
çalışması yapıldı. Bu kapsamda 
söz konusu alana yaklaşık 7,4 
milyon ağaç dikildi.

Bu kapsamda kömür rezervi 
değerlendirilen alanlar kızılçam, 
akasya, fıstıkçamı, mavi selvi, zeytin, 
yalancı akasya, aylantus, dişbudak, 
akçaağaç, karaservi, ligustrum, 
karaçam, sedir, meşe palamudu, 
mahlep, ceviz, iğde, badem, ayva, 
ceviz, meşe, atkestanesi, sarısalkım 
türü ağaçlarla yeşillendirildi.

Kaynak: www.aa.com.tr / 09 Eylül 2013 

T

XVII. Uluslararası Kömür Kongresi İstanbul’da yapıldı
luslararası Kömür Hazırlama 
Kongrelerinin amacı, dünyanın 
her tarafındaki kömür 
hazırlama uzmanlarını biraraya 
getirerek kömür hazırlama ve 

kömür teknolojileri  konularındaki 
yeniliklerin aktarılmasını ve 
gelişmelerin  tartışılmasını sağlayacak 
bir platform oluşturmaktır. 

XVII.ICPC,  Uluslararası Organizasyon 
Komitesi’ nin (IOC) önderliğinde ve 
ev sahibi ülke Türkiye’nin IOC üyesi 

olan Prof.Dr.Gülhan Özbayoğlu’nun 
başkanlığında  gerçekleşen  kongrede 
açılış konuşmalarını Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakan Yardımcısı Sayın Dr. 
H. Murat Mercan yaptı. 

XVII. ICPC’ye  25 farklı ülkeden  
525 delege katıldı. Dört gün süren 
kongrenin teknik oturumları iki ayrı 
salonda gerçekleşti ve yaklaşık 230 
bildiri özetinden seçilen 121 tam 
bildiri sözlü olarak sunuldu.

U
XVII. Uluslararası Kömür 
Hazırlama Kongresi (ICPC)  Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın 
Taner Yıldız’ın himayelerinde 1-6 
Ekim 2013 tarihinde İstanbul’da  
Grand Cevahir Hotel ve Kongre 
Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
1950 yılından beri dünyanın 
farklı ülkelerinde gerçekleştirilen 
bu kongreye Türkiye ilk defa ev 
sahipliği yaptı.

Kömür Çıkarılan 
Alanlar Yeşillendi
TKİ'ye bağlı işletmelerde 
faaliyeti tamamlanmış 4 bin 
815 hektarlık alana ağaç dikimi 
yapıldı.
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30 Milyon 
Tonluk Rezerve 
300 Milyon TL 
Yatırım İle 500 
Kişilik İstihdam

on yıllarda Kastamonu’nun 
madencilik alanında potansiyelinin 
yatırımcılar tarafından fark edilmesi 
sonrasında özellikle bakır madeni 

üzerine çalışmalar yoğunlaşmıştır.
Bu çalışmalardan en önemlisi olarak 
bir İlbak Holding kuruluşu olan Asya 
Madencilik A.Ş. tarafından yönetilen 
yatırım projesi ön plana çıkmaktadır. 
Sadece Kastamonu için değil Türkiye 
ekonomisi için de çok önemli olan 
bu yatırım için yapılan rezerv arama 
çalışmalarında 47 bin metre sondaj 
yapılmış ve şu an için, uluslararası 
kurumlar tarafından akredite edilmiş 
olan 24,5 milyon ton görünür, 12 milyon 
ton muhtemel bakır rezervi tespiti 
yapılmış olup, rezervin işlenebilmesi 
için 30 km yol yapılmıştır. Yapılacak 
yeni sondaj çalışmalarıyla rezervde yeni 
artışlar da beklenmektedir. Yatırım 
sürecinde Asya Madencilik A.Ş. ile 
yapılan görüşmeler neticesinde firmanın 

yatırımı için KUZKA Kastamonu Yatırım 
Destek Ofisi (YDO) danışmanlığında 
yatırım teşvik belgesi sağlanması 
kararlaştırıldı. 

Bu  çerçevede  çalışmalarını 
yoğunlaştıran Kastamonu YDO, 
Cumhuriyet tarihinin en büyük bakır 
madeni rezervini bulan Asya Madencilik 
A.Ş. firmasına sabit yatırım tutarı 280 
Milyon TL olan yatırım teşvik belgesi 
sağladı. Yatırım tamamlandığında 
Hanönü tesisinde 515 kişilik bir istihdam 
oluşturulacak, projenin çarpan etkisi de 
değerlendirildiğinde taşımacılık, gıda, 
konaklama gibi sektörlerde de oluşacak 
istihdamla ilçenin ve Kastamonu’nun 
ekonomisine büyük bir katkı 
sağlanacaktır.

Yeni yatırım teşvik sisteminde madencilik 
sektörünün öncelikli yatırım konuları 
arasında yer almasından dolayı 5.bölge 

desteklerinden yararlanacak olan firma 
yatırım döneminde yurt içinden alacağı 
makine, ekipmanlar için KDV muafiyeti, 
yurt dışından alacağı makineler için 
gümrük vergisi muafiyetine ek olarak 
KDV muafiyeti, yatırımı için kredi 
kullanması durumunda TL cinsi kredi/
kar payında 5 puan, döviz veya dövize 
endeksli kredi/kar payında 2 puan faiz 
desteği, yatırım tamamlandıktan sonra 
ise istihdam edeceği personel için 7 yıl 
boyunca sigorta primi işveren hissesi 
desteği muafiyeti ve kurumlar vergisini 
%80 indirimli ödeme hakkı kazanacaktır.

Yatırım projesi kapsamında bakır 
ocakları, kırma-eleme tesisi, öğütme ve 
zenginleştirme tesisi, depolama tesisi ve 
beton santrali yer alacaktır. Ocaklardan 
çıkartılan tüvenan bakır madeni, 
zenginleştirme işleminin ardından yarı 
mamul haline getirilecek ve ihracatı 
gerçekleştirilecektir.

S

Türkiye’de madencilik sektörünün gelişimine paralel olarak, özel 
sektör yatırımlarının madencilik sektörüne yöneliminde son yıllarda 
önemli artışlar gözlemlenmiştir. Özel sektörün madenciliğe yönelen 
ilgisi ile gerçekleşen yatırımlar, sektörde verimliliği artırırken, yeni 
rezervlerinde ortaya çıkarılması sağlanmıştır. Türkiye, Dünya maden 
ihracatı piyasasının şu an için  %0,9’luk payını karşılamaktadır. 2023 
yılındaki hedefimiz bu payı %1,67’ye çıkarmak olarak belirlenmiştir. 
Yine, 2013 yılında 4,1 milyar USD olan ülkemizin madencilik ihracat 
gelirinin, 2023’te 15 milyar USD’ye çıkarılması hedeflenmektedir. 
Bu artışı sağlayabilmek için özellikle metal madenlerin işlenmesi 
ve ekonomiye kazandırılması kilit rol oynamaktadır. Madencilik 
sektörünün ihracat gelirimiz üzerine etkisine ilave olarak cari 
açığımızı da çok olumlu yönde etkileyeceği aşikârdır.
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