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Ali EMİROĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
Türkiye Madenciler Derneği
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Madencilik çok zorlu koşullarda 
yürütülen, bu yönüyle de diğer 
iş kollarından ayrılan dünyanın 
en eski ve en zor mesleklerinden 
biri. Her türlü zorluğa rağmen, 
yerin yüzlerce metre altından 
zenginliklerimizi aydınlığa çı-
karan madencilere insanlığın 
vefa borcu olduğunu düşünü-
yorum. Bu nedenle modernleş-
me, kalkınma ve refah artışının 
görünmeyen kahramanları olan 
madencilerin kritik önemini 
zaman zaman topluma hatır-
latmamızda fayda var. 4 Aralık 
Madenciler Günü de bunun için 
iyi bir vesile.  

Bildiğiniz gibi Türkiye maden-
cilik sektörünün ilk sivil toplum 
kuruluşu olarak üstlendiğimiz 
misyon çerçevesinde her yıl 4 
Aralık’ta özel etkinlikler düzen-
liyoruz. Bu yıl da madencilerin 
en özel günlerinden olan 4 Ara-
lık Dünya Madenciler Günü’nü 
ilgi çekici bir etkinlikle kutladık. 

Gelenekselleştiği gibi önce ma-
denci baretlerimizi takarak Tak-
sim’deki Cumhuriyet Anıtı’na 
çelenk bıraktık. Burada, Musta-
fa Kemal Atatürk ve maden ka-

zalarında kaybettiğimiz maden 
şehitlerimiz adına saygı duru-
şunda bulunduk.

Daha sonra “Sürdürülebilir Bir 
Gelecek İçin Sorumlu Maden-
cilik” teması ile gerçekleştirdi-
ğimiz online konferansta, Z ku-
şağının madencilik sektöründen 
beklentileri, madenlerin yeni-
lenebilir enerjinin geleceğinde 
oynayacağı rol ve iklim kriziyle 
mücadelede madencilik sektö-
rünün önemi birbirinden değer-
li uzmanlarca tartışıldı.  

Değerli Dostlar,

Konferansımızın “Yeni Nesil 
Madencilik ve Z Kuşağı Maden-
cilikten Ne Bekliyor?” başlıklı 
panelinin konuşmacısı KONDA 
Araştırma Genel Müdürü Bekir 
Ağırdır, kamuoyu araştırmala-
rı konusunda en önemli isim-
lerden biri. Kendisi hem TMD 
olarak yaptırdığımız Kamuoyu 
Algı Araştırması’nın sonuçla-
rını yorumladı hem de bizlere 
bazı tavsiyelerde bulundu. Ka-
muoyunda madencilik algısını 
pozitife çevirme konusunda 
verdiği en önemli tavsiyesi şöy-

Değerli Meslektaşlarım, 
Kıymetli Okuyucularımız,

leydi: “Hem insanlığın hem de memleketin geleceği 
için sektörünüzün iyi-kötü madencilik meselesinde 
standartları koyması, bir an önce mesafe almak ko-
nusunda gayret göstermesi ve bunu da topluma anla-
tıp, göstermesi gerekir. O zaman zaten bütün negatif 
duygular halledilecektir.”

Sayın Ağırdır’ın bu tespitleri, Dernek olarak ne kadar 
doğru bir yolda olduğumuzu bir kez daha teyit etmiş 
oldu. 

Bildiğiniz üzere Türkiye Madenciler Derneği olarak, 
gerek içinde bulunduğumuz toplumun gerekse küre-
sel kamuoyunun beklenti ve hassasiyetlerine uyumlu 
politikalar geliştirmeye çalışıyor ve üyelerimizi bu 
beklentilere uyumlu faaliyet yürütmeye teşvik etmek 
istiyoruz. Bu amaç doğrultusunda Sorumlu Maden-
cilik İnisiyatifi başlıklı bir süreci başlattık.  

Öte yandan tarafsız, bilimsel, uygulanabilir, uluslara-
rası standartlarla uyumlu ve ülkemizin gerçeklerine 
uygun biçimde Sorumlu Madencilik İlkelerini belir-
lenmesi amacıyla saygın bir Akademik Kurul oluş-
turduk. Bu Kurul, alanlarında otorite konumunda 
olan çok değerli akademisyen ve sektör profesyonel-
lerinden oluşuyor. Akademik Kurul, öncelikli olarak 
uluslararası madencilik endüstrisinde standartlaşmış 
dört temel ilke üzerinde çalışmalarını yürütüyor. Hali 
hazırda dört ayrı komite “Sağlık ve Güvenlik”, “Doğa 
ve Ekosistem”, “Sosyal Diyalog ve Yerel Kalkınma” ve 
“İş Etiği ve Şeffaflık” başlıklarından oluşan bu temel 
ilkelerle ilgili eşzamanlı çalışmalarını sürdürüyor.

Sorumlu Madencilik İnisiyatifi olarak, bu dört temel 
ilkeyi gözeterek sorumlu madenciliğin savunucusu 
ve destekçisi olacağız. Sektörün iyi yönde gelişimi 
için rehberlik edeceğiz. Tüm bu çalışmalarımızı da 
topluma gerektiği gibi aktarıp negatif algının pozitife 
dönüşmesi için çaba göstereceğiz. Sorumlu madenci-

lik anlayışıyla, madenciliğin doğru ve güvenilir yapı-
labildiğinin kamuoyunda doğru algılanması için hep 
birlikte çalışarak sektörümüzü hak ettiği noktaya en 
kısa sürede ulaştıracağımıza yürekten inanıyorum. 

Değerli Okuyucular,

TMD olarak sorumlu madencilik konusunda yoğun 
bir çalışma içindeyiz. Ancak Dernek olarak bizim 
atacağımız adımlar sektörü tek başına ileri taşıya-
maz. İşte bu nedenle sektörün önde gelen 16 STK’sı-
nın aynı masa etrafında buluştuğu Maden Platformu 
olarak da önemli etkinliklere imza atıyoruz. Sektörün 
ortak katkılarıyla gerçekleştirilen önemli etkinlerden 
biri de İstanbul Maden İhracatçıları Birliği ev sahip-
liğinde düzenlenen “Hayatımız Maden 4. Madencilik 
Çalıştayı” oldu. Sektörün tüm paydaşlarının yoğun 
ilgi gösterdiği Çalıştayda, sektörün mevcut durumu 
değerlendirildi ve önümüzdeki döneme ilişkin yol 
haritası ele alındı. “Madencilikte Sürdürülebilirlik ve 
Sorumlu Madencilik” başlıklı oturumda ise başlat-
tığımız Sorumlu Madencilik İnisiyatifi’nin yol hari-
tasını katılımcılarla paylaşma fırsatı bulduk. Sektör 
olarak dayanışma içinde atacağımız ortak adımları 
son derece önemli buluyorum. Ortak hareket ederek 
sorunlarımızı daha rahat çözebilir, kendimizi toplu-
ma daha iyi anlatabilir ve madenciliği çok daha iyi 
noktalara taşıyabiliriz. 

Sevgili Meslektaşlarım,

4 Aralık Dünya Madenciler günü vesilesiyle, dünya-
nın en zor mesleğini icra ederek yeraltı kaynaklarını 
insanlığın hizmetine sunan ve bu uğurda hayatlarını 
kaybeden tüm madencileri bir kez daha saygı, min-
net ve rahmetle anıyorum. Birlikte olduğumuz tüm 
meslektaşlarıma da sevdikleriyle birlikte sağlıklı, 
mutlu bir yaşam diliyorum.



     

TMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİTMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ

- 8 - - 9 -



     

TMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİTMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ

- 10 - - 11 -

TMD, 4 Aralık Dünya Madenciler 
Günü’nü, “Sürdürülebilir Bir Ge-
lecek İçin Sorumlu Madencilik” 
temasıyla düzenlediği online kon-
ferans ile kutladı. Konferansta, Z 
kuşağının madencilik sektöründen 

beklentileri, madenlerin yenile-
nebilir enerjinin geleceğinde oy-
nayacağı rol ve iklim kriziyle mü-
cadelede madencilik sektörünün 
önemine dikkat çekildi.

Konferansın açılışında konuşan 
TMD Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Emiroğlu, Dernek olarak 1948 
yılından günümüze, madencilik 
sektörünün gelişimi, kamu ve özel 
sektörden üyelerin haklarının sa-

TMD’DEN MADENCİLİK HABERLER

4 Aralık Dünya Madenciler Günü 
“Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin 
Sorumlu Madencilik Konferansı” 
ile Kutlandı

Türkiye Madenciler Derneği (TMD), 4 Aralık Dünya Madenciler Günü’nü özel 
bir etkinlik ile kutladı. “Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sorumlu Madencilik” 
teması ile gerçekleşen online konferansta, Z kuşağının madencilik 
sektöründen beklentileri, madenlerin yenilenebilir enerjinin geleceğinde 
oynayacağı rol ve iklim kriziyle mücadelede madencilik sektörünün önemi 
uzmanlarca tartışıldı.  

vunulması ve sektörün uluslararası 
ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla 
aralıksız çalıştıklarını söyledi. Ma-
denlerin, devletin ve kamunun or-
tak malı olduğu bilinciyle toplum 
yararına sürdürülmesini ve ekono-
miye değer katmasını önemsedik-
lerini ifade eden Emiroğlu, “Çağdaş 
yaşam yolculuğumuzun başlama-
sında en önemli kaynak olan ma-
denlerimizin, yaşamımızdaki her 
ürünün üretilmesinde önemli bir 
rolü bulunuyor. Madenler sadece 
hayatın akışında vazgeçilmez olan 
ürün ve projelerde değil, sağlık ve 
gıda sektörlerinde de doğrudan ya 
da dolaylı olarak yer almaktadır. 
Madenler ülkemizin zenginlikleri, 
özkaynaklarımız. Ülkemiz maden 
kaynakları yanından önemli bir po-
tansiyele sahip. Dünyada bilinen 90 
çeşit maden ve mineralin 80’i ülke-
mizde mevcut. Madenler bulunduk-
ları yerde işletilmek zorunda bildi-
ğiniz gibi. Yerkabuğunu kazmadan, 
derinlerdeki kayaçlarda gömülü 
madenleri çıkarmamız mümkün 
değil. Tabii ki dernek olarak amacı-
mız, madenciliği sorumlu bir şekil-
de gerçekleştirip, ülkemize katma-
değer yaratmasını sağlamak. Bunun 
için kamu ve özel sektör ayırt etme-
den, sektörün tüm bileşenlerinin 
ortaklaşa hareketine ve desteğine 
ihtiyacımız var. Özellikle de üni-
versitelerimize, yer bilimlerindeki 
değerli hocalarımıza, madencilikle 
ilgili doğru bilgilerin topluma ak-
tarılmasında, yanlış bilinenlerin de 
düzeltimesinde gerçekten çok bü-
yük ihtiyacımız var” dedi.

“Kötü örnekleri 
azaltmamız, hatta 
sıfırlamamız önemli”

Madensiz hayat olamayacağını be-
lirten Emiroğlu, “Ancak madenci-
lik son dönemde kamuoyunda en 

çok konuşulan konuların başında 
geliyor. Ne yazık ki toplumda ma-
dencilik konusunda olumsuz tutum 
devam ediyor. Elbette bu tutumda 
biz madencilerin de sorumluluğu 
var. her sektörde olduğu gibi ma-
dencilik sektöründe de iyi olmayan 
örneklerimiz var. Ancak sektörde 
işini iyi ve güvenilir şekilde yapan 
madencilerin çoğunlukta olduğunu 
belirtmek istiyorum. Buna rağmen 
sektör olumsuz örneklerle gündeme 
geliyor. Bu yüzden maden üretimi 
yapan her işletmenin, her firmanın 
tüm sektöre karşı sorumlu olduğu-
nu, işletmelerindeki herhangi bir 
olumsuz gelişmenin tüm sektörü 
etkilediğinin bilincinde olması ge-
rekiyor. Kötü örnekleri azaltmamız, 
hatta sıfırlamamız önemli” şeklinde 
konuştu. 

“Madenlerin sorumlu bir 
şekilde aranıp, işletilmesi 
mümkün”

Hayatın her alanında önemli olan 
madenlerin sorumlu bir şekilde ara-
nıp, işletilmesi ve madenlerin üretil-
mesinin mümkün olduğunun altını 
çizen Emiroğlu, Sorumlu Maden-
cilik İnisiyatifi ile ilgili şunları kay-
detti: “Biz de dernek olarak bu kap-
samda bir inisiyatif aldık. Sorumlu 
Madencilik İnisiyatifi. Peki nedir 
bu sorumlu madencilik inisiyatifi? 
Bunu program içinde daha detaylı 
konuşacağız. Ancak kısaca insanı ve 
çevreyi önceleyen, toplumla barışık, 
yerel bölgeyi önceleyen bir maden-
cilik anlayışı olarak özetleyebiliriz. 
Sürdürülebilir bir gelecek için so-
rumlu madenciliği önemsiyoruz. 
Bunu başarabilmek için de işveren-
den yöneticisine, çalışanlarımızdan 
kamuya, hepimizin ortak bilinçle 
hareket edip sorumluluk alması ge-
rektiğine inanıyoruz.” 

“Madencilik politikalarının 
siyasete malzeme 
edilmemesi gerekir”

Madencilik sektörünün, Covid-19 
pandemisinin başlangıcından beri 
ağır bir yara alan, ancak en hızlı 
toparlanan, üretimi ve ihracatı art-
tıran sektörlerden biri olduğuna 
dikkat çeken Emiroğlu, şöyle devam 
etti:

“Son derece dinamik ve yılmayan 
bir yapımız var. Ama istenen düzeye 
de maalesef ulaşamıyoruz. Sektörün 
birçok sorunu var. Bunu uzun uzun 
anlatmayacağım.  Birçok platform-
da bunları gerçekten dile getirdik. 
Ancak şunu özellikle vurgulamak 
istiyorum. Madencilik politikala-
rının siyasete malzeme edilmeden 
belirlenmesi önem taşıyor. Ruhsat 
güvencesinin sağlanması, orman 
izinlerinde kangren olmuş sorun-
ların çözülmesi, izin bedellerinin 
Dünya’daki diğer maden üreticisi 
ülkelerin seviyesine düşürülmesi, 
kısaca yatırım ortamının iyileştiril-
mesi son derece önem arz ediyor. 
Bu sayede sektöre yeni yatımları 
çekebiliriz. Bu sayede sektörü bü-
yütebiliriz. Bu sayede yeraltında 
gömülü özkaynaklarımızı üreterek 
sanayinin hammadde güvenliğini 
sağlayabilir, istihdamı arttırabilir ve 
toplumun refahına katkıda buluna-
biliriz. Ben yaşadığımız tüm olum-
suzluklara rağmen sektörümüzün 
geleceğinden umutluyum. Önü-
müzdeki yıllarda Türkiye’de ma-
denciliğin gelişmesi, ülkemizin ve 
sektörümüzün gurur duyacağı bir 
sektör olma yolunda ilerlemesine 
yönelik önemli adımlar atılacağına 
inanıyorum. Tüm sektör bileşenleri-
nin hep birlikte çalışarak sorunların 
üstesinden gelebileceğine, bu uzun 
yolculukta birçok ortak çalışmaya 
da imza atılabileceğine inanıyorum. 
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TMD’DEN MADENCİLİK HABERLER

Önümüzdeki sene fiziki olarak tek-
rar bir araya gelebilme dileğiyle bir 
kez daha Dünya Madenciler Günü-
müzü kutluyorum.”

“Tüm sorunları aşarak 
ülkemize en üst seviyede 
katma değer yaratmaya 
devam edeceğiz”

MAPEG Genel Müdür Yardımcısı 
Murat Halil Durceylan da, ülkenin 
kalkınması ve gelişmesi için elzem 
sektörlerin başında gelen madenci-
liğin ve bunun öneminin daha iyi 
anlaşılması, maden işletmelerinin 
ve çalışanlarının sorunlarının gide-
rilmesi, onlarla gerekli desteğin ve 
istişarenin sağlanmasının önemine 
dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığının öncülüğünde 
sektörün önünü açmak, beklenti-
lere karşılık vermek ve madencilik 
yatırımlarının sürdürülmesini sağ-
lamak için başta yeni maden mev-
zuatı olmak üzere bir dizi çalışma 
yürüttüklerini ifade eden Durcey-
lan, “Bir süredir üzerinde çalıştı-
ğımız ve son aşamasına geldiğimiz 
maden mevzuatı siz sektör temsilci-
leri, sivil toplum kuruluşları, kısaca 
sektör paydaşları ile yaptığımız isti-
şareler sonucunda oluşturduğumuz 
taslak hem sektörün hem de top-
lumun beklentilerini karşılayacak 
kalıcı bir mevzuat özelliği taşımak-
tadır. Oluşturulan taslağın tamamı-
nın ya da günün şartlarına göre bir 
kısmının yasalaşması konusunda 
karar elbette yüce Meclisimizindir. 
Sayın Bakanımız başta olmak üzere 
Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Şeref 
Kalaycı ve Genel Müdürümüz Sayın 
Cevat Genç’in desteği ve talimatla-
rıyla, siz değerli STK temsilcilerinin 
koşulsuz şartsız desteğiyle, kısacası 
tüm paydaşlarımızla sektörümüzde 
yaşadığımız birçok sıkıntıyı atlattık. 
Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu 

sürece tüm sorunları aşarak ülkemi-
ze en üst seviyede katma değer ya-
ratmaya devam edeceğiz” dedi. 

“Madenlerimizi yüksek 
katma değer ürünlere 
dönüştürmemiz gerek”

Sektörün üzerindeki bürokrasi yü-
künü azaltmak için 2020 yılının 
başında tüm modülleriyle devreye 
aldıkları e-maden sisteminin bügün 
itibarıyla aktif ve sorunsuz şekilde 
kullanıldığını söyleyen Durceylan, 
şunları söyledi:

“Ruhsat ve sevk fişi düzenlenmesi, 
tahakkuk eden mali yükümlülükle-
rin ödenmesi, eğitim verilmesi gibi 
çok sayıda iş ve işlemi elektronik 
ortama taşıyan e-maden sistemi 
teknolojik gelişmelere cevap vere-
cek şekilde kendini her gün yenile-
mektedir. Sizlerin de bildiği üzere, 
güçlü rezervlere sahip olmak güçlü 
bir madencilik ülkesi için bir ön şart 
olsa da tek başına yeterli değildir. 
Madenleri işleyebilecek teknolojiyi 
geliştirerek, madenlerin yüksek kat-
ma değerli ürünlere dönüştürülmesi 
gerekmektedir. Ülke madenciliğini 
sadece hammadde ihracatçılığından 
çıkartıp, hammaddeyi yarı ve tam 
mamüle dönüştüren bir kimliğe ka-
vurşturmak milli enerji ve maden 
politikalarımızın en önemli strateji-
lerinden biridir. Bu nedenle uç ürün 
üretmek şartıyla tesis şartlı ihaleler 
2019 yılından itibaren gerçekleşti-
rilmeye başlanmıştır. 2019 yılında 3, 
2020 yılında 11 adet olmak üzere te-
sis şartı ihalesi tamamlanırken 2021 
yılında 11 adet sahanın ihalesi ger-
çekleştirilmiştir. Malumunuz üzere 
yıl bitmeden daha birçok uç ürüne 
yönelik tesis şartlı ihale, genel mü-
dürlüğümüzce yapılacaktır. Ülkemi-
ze bugün itibarıyla uç ürün sağlayan 
bir adet bakır izabe, bir adet alümin-

yum izabe, bir adet demir pelet tesi-
si vardır.  Ülkemizin önemli maden 
yatırımları arasına girecek olan çin-
ko kurşun izabe tesisinin açılışı da 
bu anlamlı günde yani bugün, Sayın 
Cumhurbaşkanımız memleketim 
olan Siirt’te gerçekleştirmektedir.  
Madenlerimizin en yüksek katma 
değerli ilkesi ile ara ve uç ürün üre-
ten tesislerimizin artmaya başladığı-
nı hep birlikte göreceğiz. Covid-19 
salgını koşullarında tüm dünyanın 
ekonomik olarak zorlandığı bir 
dönemden geçtik ve maalesef de 
geçmeye devam ediyoruz. Bakan-
lığımızın uygulamaya aldığı bazı 
tedbirlerle mali yükümlülüklerin 
ve verilmesi zorunlu olan teknik 
belgelerin ertelenmesi, bilhassa sal-
gının ilk aylarında sektörün ayakta 
kalmasına yardımcı olmuş, yatırım-
larını ertelenmemesini sağlamıştır. 
Maden sahalarının denetimi salgın 
koşullarının başladığı 2020’nin ilk 
aylarında bir miktar sekteye uğrasa 
da ilerleyen aylarda personelimizin 
büyük özverisiyle yeniden hız ka-
zanmıştır. Risk gruplarına göre dört 
kategoriye ayırdığımız maden saha-
larının denetimi 2020 yılında 5523, 
2021 yılında ise bugüne kadar 7192 
olarak gerçekleştirilmiştir. Mevcut 
durum itibarıyla ülkemizin 5268 
adet arama, 9914 adet işletme ruh-
satı olmak üzere toplamda 15 bin 
182 adet maden ruhsatı mevcuttur. 
İşletme ruhsatlarının 7540 adeti iş-
letme izinlidir. Bu ruhsatla yapılan 
yatırımlar ve gerçekleştirilen faali-
yetler sonucunda ülkemizin yeraltı 
kaynaklarını ekonomiye kazandı-
rılmakta ve binlerce kişiye doğru-
dan veya dolaylı olarak istihdam 
sağlanmaktadır. İnsan odaklı, en az 
iş kazasının yaşandığı, çevre ile ba-
rışık, teknolojinin son imkânlarını 
kullanabilen, mevzuatı çağın ge-
reğine uygun bir maden sektörü-
nün sürdürülebilirlik noktasında 
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herhangi bir eksiği olmayacaktır. 
Yapılan yatırımlar ile bugünü dün-
den daha iyi olan sektörün geleceği 
de bugünden daha iyi olacaktır. Söz-
lerimi burada tamamlarken sizlerin 
ve tüm madencilik sektörünün 4 
Aralık Dünya Madenciler Günü’nü 
kutluyor, madencilik uğruna hayat-
larını kaybetmiş olan tüm maden 
çalışanlarına Allah’tan rahmet dili-
yorum.” 
 
“Madenlerin stratejik bir 
önemi var”

İstanbul Maden İhracatçıları Birli-
ği (İMİB) İMİB Başkanı ve Maden 
Platformu Sözcüsü Aydın Dinçer 
ise, insanlık tarihi kadar eski ma-
dencilik sektöründe emekleriyle yer 
altı kaynaklarını ülkenin hizmetine 
sunan tüm madencilerin 4 Aralık 
Dünya Madenciler Günü’nü kutla-
yarak sözlerine başladı. Gündelik 
hayatta ihtiyaç duyulan tüm ürünle-
rin en az bir maden çeşidini içerdi-
ğine dikkat çeken Dinçer, “Hemen 
hemen tüm sektörlere hammadde 
sağladığı gibi istihdama da ciddi 
oranda katkı sunan madencilik sek-
törü, ülkemize önemli katma değer 
sağlıyor. Bütün ülke ekonomilerin-
de hammadde ve enerji kaynağı ol-
ması bakımından madenlerin stra-
tejik bir önemi var. Ne şanslıyız ki 
böylesine stratejik bir sektörde çe-
şitlilik ve rezerv bakımından zengin 
bir ülkeyiz” dedi. 

“Maden sahalarının tarım 
alanlarına dönüştürülmesi, 
doğaya kalıcı zarar 
vermeden üretim 
yapabileceğini de 
kanıtlıyor”

Günümüz dünyasında sürdürülebi-
lirlik kavramının hayatın her nokta-
sında olduğunu anlatan Dinçer, “Bu 

noktada sürdürülebilir bir gelecek 
için sorumlu madencilik konusu da 
sektörümüz açısından büyük önem 
taşıyor. Karbon salınımı ve çevresel 
sürdürülebilirlik doğrultusunda atı-
labilecek önemli adımlar arasında 
maden sahalarının rehabilitasyon 
işlemi geliyor. Avrupa Yeşil Mutaba-
katı çerçevesinde maden üretim sa-
halarının tarım alanlarına dönüştü-
rülmesi, maden sahalarının doğaya 
hiçbir şekilde kalıcı zarar vermeden 
üretim yapabileceğini de kanıtlıyor. 
Bugün dünyanın karbon ayak izini 
azaltması için yeşil enerji uygulan-
masında stratejik madencilik faali-
yetleri büyük önem taşıyor. Dünya 
genelinde temiz enerji dönüşümü-
nün önem kazanmasıyla birlikte, 
madencilik sektörü de sürdürülebi-
lirliğin sağlanması adına gerekli ça-
lışmaları gerçekleştiriyor” şeklinde 
konuştu. 

“Madenlerimiz halihazırda 
182 ülkede tercih ediliyor”

Stratejik anlamda gerçekleştirilen 
madencilik faaliyelerinde yeşil ener-
jiye ihtiyaç duyulmasının da bazı 
madenlere olan ihtiyacın daha fazla 
artmasına neden olduğunu vurgula-
yan Dinçer, şöyle devam etti:

“Bakır, lityum, nikel, manganez, 
kobalt, çinko ve nadir toprak ele-
mentleri gibi birçok madenin kul-
lanılması, yeşil enerji dönüşümünde 
sürdürülebilirliğin sağlanması adına 
katkı sunuyor. Türkiye sanayisinde 
stratejik önemi olan madenlerimiz 
halihazırda 182 ülkede tercih edili-
yor. Bu noktada ülkemizin zengin-
liğini doğru biçimde çıkartmak, iş-
lemek ve ülke ekonomisine sunmak 
ana hareket noktamız olmalı. Güçlü 
bir ekonomi, gelişmiş bir sanayi ve 
kendimize yetebilmek için maden-
cilik çalışmalarına dünden daha faz-

la önem ve kıymet vermeliyiz. Bunu 
da sürdürülebilir madenciliği odağı-
mıza alarak gerçekleştirebiliriz. Sür-
dürülebilir madenciliğin temel taşı 
ise iş sağlığı ve güvenliğidir. Çev-
re, insan sağlığı ve güvenliği bizim 
kırmızı çizgimiz, ve bunlara uyarak 
zenginliğimizi ortaya çıkarmak için 
de 360 derece eğitimlerin verilmesi 
gerekiyor. Bu noktada ise eğitimli 
personeller önem kazanıyor. Ma-
dencimiz, üretim tesislerinde görev 
alan her bir çalışanımız, mühen-
dislerimiz, kamu ve özel sektördeki 
bütün sorumlu kişiler, ihracatçılar, 
yani madencilik sektörünün bütün 
bileşenleri olarak bu konuya önem 
vermeliyiz. Dünyada en riskli ve 
ağır sektörlerden biri olan maden-
ciliğin ihracat hedeflerine ulaşması 
için de çalışmaların güvenlik çer-
çevesinde ele alınması gerekiyor. 
İnanıyorum ki güvenliği ön plana 
aldığımız takdirde madenlerden 
aldığımız verim daha da artacak ve 
ülkemizin kalkınması artacaktır. Bu 
vesileyle tüm madencilerimizin 4 
Aralık Dünya Madenciler Günü’nü 
kutluyor, görevleri başında hayatını 
kaybedenleri bir kez daha rahmet, 
saygı ve minnetle anıyorum.”

Ünlü Araştırmacı 
Bekir Ağırdır, Yeni Neslin 
Madencilikten Beklentilerini 
Değerlendirdi

Konferansın TMD İkinci Başkanı 
Mehmet Yılmaz’ın moderatörlü-
ğünde gerçekleştirilen “Yeni Nesil 
Madencilik ve Z Kuşağı Maden-
cilikten Ne Bekliyor?” başlıklı 
panelinde KONDA Araştırma ve 
Danışmanlık A.Ş. Genel Müdürü 
Bekir Ağırdır, kamuoyundaki ma-
dencilik algısını ve yeni nesil ile 
madencilik sektörünün nasıl ile-
tişim kurması gerektiğine ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 
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TMD İkinci Başkanı 
Mehmet Yılmaz:

“Kamuoyunda bir algı 
problemimiz var”

“MTA’da 16 yıl Genel Müdürlük 
yapmış Sadreddin Alpan’ın ‘İnsanı 
maden yaşatır” şeklindeki sözünü 
her duyduğumda, yeniden dünyaya 
gelsem hakikaten bu işi tekrar yap-
mayı hiçbir dakika düşünmeden 
tekrar hedeflerdim diye etrafım-
dakilere de aileme de söylüyorum. 
Çünkü bu sektör emek yoğun bir 
sektör. Köyden kente göçü önleyen 
bir sektör. Altyapıyı kırsal kesimin 
ayağına götüren bir sektör. Ülkemi-
zin ve milletimizin bu kadar menfa-
atine olan bir sektörde bulunmak-
tan dolayı gurur duyuyorum. Ancak 
hep kendi aramızda konuştuğumuz-
da, bizim sektörümüzün dışındaki 
insanlarla da konuştuğumuzda bir 
algı problemimizin olduğunu tespit 
eder olduk. Özellikle son birkaç yıl-
da çevre, iş güvenliği ve benzeri baş-
lıkların yükselen değer olmasından 
sonra biz artık ‘Evet, artık bizim de 
bir şeyler yapma zamanımız geldi’ 
demeye başladık. ‘Daha iyi yapma-
ya çalışmayalım’ demiyoruz. Ancak 
sektörümüzle ilgili bu olumsuz al-
gıyı kırmak için, bunu değiştirmek 
için ne yapmalıyız diye düşündüğü-
müzde Türkiye Madenciler Derneği 
olarak bilimsel bir çalışma yapalım 
ve algımızı görelim istedik. Bizi izle-
yenlerin şunu bilmelerini çok isteriz: 
Biz artık doğru iş yapmak istiyoruz. 
Bu ülkenin madencilik ürünlerin-
deki dış açığını, ki 30 milyar dolar 
civarında ve altını da katarsanız 50-
60 milyar dolarlara çıkıyor, kapat-
mak zorundayız. Bunun için de iyi 
madenciliğin desteklenmesi ve kötü 
madencilerin de mevzuat çerçeve-
sinde yaptırımlarla karşılaşmasını 

istiyoruz. Devletimizin bu konuda 
atacağı tüm adımların yanındayız. 

Biz madenciler olarak Türkiye’deki 
16 tane sivil toplum örgütü olarak 
birlikte hareket ediyoruz. ‘Önce in-
san, sonra çevre, ondan sonra ma-
dencilik’ diyoruz. Çünkü hakikaten 
bu konuda artık hemfikiriz. İnsan-
lık için önce tarım diyoruz, çünkü 
önce kendimizi beslememiz lazım. 
Ondan sonra madencilik geliyor. 
Çünkü sanayinin ve tarımın ihti-
yacı olan girdileri, hammaddeleri 
üretebilmek için madencilik şart. 
Ondan sonra belki başka sektörleri 
sıralayabiliriz. Tam da burada as-
lında biz madenciler olarak doğa-
dan bu yer altı kaynağını çıkarırken 
doğayı geçici olarak kullandığımızı 
düşünerek, bu mantığı hiçbir zaman 
aklımızdan çıkartmayarak, işimiz 
bittikten sonra da aslına en yakın 
şekilde nasıl doğaya iade edebiliriz 
diye kafa yoruyor ve çalışıyoruz. 
İnanın çok iyi rehabilitasyon örnek-
lerimiz var. Bugün üzerinde zeytin 
ağaçlarının dikildiği, zeytinyağı üre-
timi yapılan alanlarımız var. Üzüm 
bağları var. Örneğin cevizler, kesta-
nelikler yaptığımız yerler var. Hiçbir 
şey yapmadıysak makilerle yeşillen-
dirip doğaya iade ettiğimiz alanlar 
var. Ancak biz bunları yeni kuşağa 
sanki çok iyi anlatamıyoruz.”

KONDA Araştırma Genel 
Müdürü Bekir Ağırdır:

“Öncelikle samimi ve 
sahici olmalısınız”

“Algı dediğiniz şeyi belirleyen tek 
bir unsur yok. Yani bilgi ya da bir 
reklam kampanyası tek başına bü-
tün algıyı belirlemiyor artık. Çünkü 
günümüz hayatı biraz farklı çalı-
şıyor artık. Yani eğitim, yaşanılan 
coğrafyanın farklılaşması, yaş gibi 
yani temel bazı demografik ayrış-
malar doğal olarak madenciliğe de 
ya da madencilik sektörüne bakışta 
bir takım farklılıklar üretiyor. Bun-
ların bir kısmı doğal. Örneğin eği-
tim seviyesine bağlı olarak insanla-
rın bir konudaki bilgisi farklılaştığı 
için doğal olarak algıları da değişi-
yor. Ama yaş ve coğrafya mesele-
sinde birazcık dikkatinizi çekmek 
istediğim özel şeyler var. Birisi yaş 
meselesi, yani bir kere yeni kuşaklar 
meselesi var. Bunu ‘Z’ olarak ad-
landırıp adlandırmamak ayrı bahis 
ama yeni kuşakların duyarlılıkla-
rı farklı, içine doğdukları hayat da 
farklı. Artık aramızdaki kuşak farkı 
bizlerin kendi ana babalarımız ile 
yaşadığımız kuşak farkından fark-
lı bir kere.  Ve farklı olacak. Neden 
farklı? Çünkü şu anda Türkiye nü-
fusunun yüzde 70’ten biraz daha 
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fazlası monolitik bir sosyolojik kül-
türün içinde büyüdük. “Monolitik” 
derken işte hepimiz bulunduğumuz 
kasabalarda, ilçelerde, köylerde veya 
geleneksel şehirlerde üç aşağı beş 
yukarı herkesin birbirine benzediği, 
herkesin ‘ayıp, günah’ deyince aynı 
şeyleri anladığı bir hayata doğduk. 
Ben Ege’nin bir kasabasında doğ-
dum, büyüdüm. O kasabaya pazar 
günü oynanan maçın sonucunu 
yazan pazartesi gazetesi salı gün 
gelirdi. Yani babam 48 saat sonra o 
maçın sonucunu öğrenirdi. Ya da 
Demirel’in Makarios’a cevaplarını 
48 saat sonra okurdu ve kanaati 48 
saat sonra oluşurdu. 

“Artık eskisinden farklı bir 
kuşak meselesi var”

Dolayısıyla bugünkü gençler, bu-
günkü kuşaklar ve aslında hepimiz 
bugünkü hayat ritmi içinde artık 
olan olduktan sonra değil, olan ol-
makta iken duyuyor, öğreniyor ve 
sadece kanaat edinmiyoruz, olmak-
ta olana da müdahale edebiliyoruz. 
Bu hayat ritmi bir yandan, bir yan-
dan da metropolleşme.  Şimdi böyle 
bir hayatın içindeki ayıp, günah ya 
da ortak hayata dair bir takım algı-
lar aynı değil. Yeni kuşaklar bir kere 
doğrudan bu hayata doğdu. Yani 
durum bütün dünyada da böyle. Biz 
yeni nesli eğitim sistemi üzerinden 
testlere tabi tutarak, ‘A, B, C, D ve 
E’ şıkları var. Bunların içinde de bir 
tane doğru var. Hadi doğru şıkkı bul 
bakalım’a şartlamaya çalışıyoruz. 
Halbuki onların içine dahil oldukla-
rı hayatta A, B, C, D ve E şıklarının 
hepsi doğru ve mümkün olabilir. 
Şimdi onun için artık eskisinden 
farklı bir kuşak meselesi var. Bir 
kere buna dikkatinizi çekmek iste-
rim. O yüzden de hani belli bir yaşa 
gelince çok da değişmeyecek, başka 
bir hayat ritmi ve onu üreten başka 
şeyler var. 

“Doğudaki ve batıdaki 
vatandaşların madenciliğe 
bakışı farklı”

Öte yandan coğrafya meselesinde 
ise yani yaşanılan mekansal farklı-
lıkların zihinlerde ya da yaşam pra-
tiklerinde ya da madenciliğe bakış 
meselesinde farklılıklar üretmesinin 
şöyle bir tarafı var. Benim ‘Üç Tür-
kiye’ diye bir tezim var. Üç Türki-
ye’den kastım şu: Coğrafya olarak 
İskenderun’dan İstanbul’a doğru bir 
çizgi çekelim. O çizginin batısında 
kalan coğrafya ekonomik aktörleri 
ve dinamikleri yeterince güçlenmiş, 
endüstiriyel üretimin yerleştiği, ha-
yatın içine dahil olduğu, güçlendiği, 
dolayısıyla devletin artık yatırım 
yapmasına ihtiyaç olmadan kendi 
ekonomik dinamikleri ve aktörleri 
içinde kendi hayatını sürdüren ama 
aynı zamanda gündelik yaşam prati-
ği anlamında, yani yeme içme anla-
mından giyim kuşam alışkanlığına 
ya da eğlenme algısından akrabalık 
ilişkisine kadar ya da dayanışma 
ilişkilerine kadar, hemen her şeyin 
değiştiği metropollü bir dünya. Bu-
raya Marmara da dahil Batı Anadolu 
diyelim. Aynı çizgiyi İskenderun’dan 
Ağrı’ya Artvin’e doğru çekelim. İşte 
çizgilerin arasında İç Anadolu ve 
Karadeniz var. Oraya baktığınız za-
man ise ekonomik aktörler ve dina-
mikler hala yeterince güçlenmemiş. 
Hala oralardaki kentler, özellikle 
ilçelerin kendi başına ayakta dura-
cak kadar bir ekonomik dinamizmi 
yok. Hayat tarzı ya da değer dünyası 
biraz daha muhafazakar ama gele-
nekler, dini referanslar güçlü. Dola-
yısıyla aynı gelişmişlik seviyesinde 
değiller Batı’yla. Bir de o İskende-
run’dan Ağrı’ya çektiğiniz çizginin 
altında kalan Güneydoğu, Doğu 
coğrafyamız var. Ekonomik aktör-
ler ve dinamikler neredeyse yok.  
Yani madencilik, hayvancılık gibi 
birkaç sektör dışında devletin ora-

lara katkısı olmadan yapılabilecek 
bir şey de yok. O zaman İzmir’deki 
bir vatandaşın, devletten ve eko-
nomiden beklentisi, refah seviyesi, 
özgürlükler, kent hayatının kalitesi, 
metronun nereye gidip gitmediği, 
çocuğunun iki dil öğrenmesiyken, 
Kırşehir’deki bir amca için hala dev-
letin yapacağı bir baraj inşaatının, 
hastane inşaatının bir kıymeti var. 
Çünkü hala o kalkınma seviyesini 
tamamlamak için kendi dinamikleri 
yetmiyor. Dolayısıyla Kırşehir’de-
ki amca maden, süt, detarjan ya da 
herhangi bir sektöre bakarken önce 
kendi kalkınma ihtiyacı üzerinden 
bakıyor. Halbuki batıdaki bir va-
tandaş deterjan sektörüne bakarken 
çevre kirliliğine etkisi ya da evinin 
içindeki yaşam kalitesi diye bakıyor. 

“Çevre ve iklim duyarlılığı 
madenciler için çok önemli 
bir mesele”

Bizim insanımız hayata önce hane-
nin birliği, düzenliği diye bakıyor. 
Yani benim anam ‘Dumanın doğru 
tütüyor mu evladım?’  diyor. İnsa-
nımız dumanı doğru tüttüren dört 
tane şeye bakıyor teme olarak. Bir; 
hanenin gelir-gider dengesi. İki; ha-
nenin eğitim ihtiyacı. Çünkü Türki-
ye toplumu için daha iyi bir hayata 
ulaşma gayretinin taşıyıcısı çocuk-
lardır, kendileri değil. Çocuklar eği-
tim üzerinden başarılı olursa çalış-
maya başlıyor, dönüp aileyi de daha 
iyi bir hayata doğru taşıyor. Bizde o 
dayanışma ilişkileri falan hala çok 
güçlü. Onun için hanenin eğitim 
ihtiyacı önemlidir. Diğer bakılan te-
mel şeyler ise hanenin sağlık ihtiyacı 
ve de konut, barınma ve asayiş gibi 
hanenin güvenlik ihtiyacı. Tabii ki 
insanlar önce buradan bakıyor ve 
yaşam seviyeleri sosyo-ekonomik 
pozisyonları neredeyse doğal olarak 
oradan bakıyor. Bizim insanımıza 
üşüyorsa ve sobaya koyacak odunu 

dikmişlerdir.
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ya da kömürü yoksa önündeki ağacı 
kesebilir. Çünkü o anda kendi üşü-
mesidir öncelikli olan, dünyanın her 
memleketinde olduğu gibi. Ama bir 
yandan bu çevre, iklim duyarlılığı 
meselesi de bütün dünyanın önün-
deki bir mesele ve bu madenciler 
için de çok önemli bir mesele. 

“Bu yerküreyi ve 
memleketi daha yaşanır 
hale getirmek gibi bir 
problemle karşı karşıyayız”

Burada şuna dikkat etmenizi öne-
ririm: Yani mesele sadece Türk in-
sanının bazı şeyleri bilip bilmemesi 
ya da bazı şeylerin sadece manipüle 
edilip edilmemesi değil. İnsanlı-
ğın önünde bir mesele var. Nedir 
o mesele? İnsanlığın, havayı, suyu, 
toprağı sonsuzmuş gibi kabul eden 
bir üretim-tüketim ve yaşam biçimi 
var. Yani toplama avcılıktan başla-
yıp, tarım çağıydı, sanayi toplumuy-
du derken şimdi başka bir dünyaya 
gitmeye uğraşıyor insanlık. Sanayi 
toplumunun üretim modelinde de, 
mümkün olduğunda çok üretecek-
siniz. Ölçek ekonomisine yaslanı-
yorsanız karlılık artar, maliyet de o 
oranda düşer. Yani 100.000 ayakkabı 
değil de 1 milyon ayakkabı üretiyor-
san birim maliyet düşer varsayımı. 
Fakat bu modelin temel varsayımı, 
emeğin, hammeddenin, sermayenin 
sonsuzmuş gibi kabul ediliyor olma-
sı. Ama şimdi ortaya çıktı ki yerkü-
redeki hava, su ve toprak sonsuz de-
ğil. Dolayısıyla madenler de sonsuz 
değil. İşte insanlığın bugünkü tüke-
tim biçimiyle devam etmesi halinde 
petrolün ya da bazı madenlerin ne 
olacağının belirsizliği gibi bir prob-
lem var önümüzde. Dolayısıyla Çin-
liler asteroidlere, ya da Elon Musk 
denen adam sadece hayalci olduğu 
için Mars’a gidiyor değil. İnsanların 
bir zamanlar yeni kıtalar keşfetme-

ye çalışmasına benziyor bunlar da. 
Yeni materyaller bulmaya çalışı-
yorlar. Acaba alüminyumun yerine, 
nikelin yerine şunu koyabilir miyiz? 
Yerküreye zarar vermeyelim. Çün-
kü yerküreyle bu hoyrat ilişkimiz 
işte iklim değişikliği, kuraklık, içme 
suyu kıtlığı, hayvanların canlı bitki 
türlerinin azalması gibi insanlığın 
önüne birçok problem çıkarıyor. 
Bu problemler sadece madenciliğin 
değil insanlığın önündeki meseleler. 
Dolayısıyla bunun ürettiği temel so-
nuçlar var. Son 6 ayda bile Türkiye’de 
ne kadar orman yangını veya aynı 
aylarda Van’da veya Kastamonu’da 
aynı anda seller ve işte Giresun’da 
yaşadıklarımız gözümüzün önün-
de. Ya da Avustralya’da ormanlar, 
Amazon’da bir sene boyunca yandı, 
kimse bir şey yapamadı. İklim deği-
şikliğinden dolayı. İnsanlığın böyle 
bir meselesi olduğu için, bunun da 
ürettiği bir duyarlılık var. Yani sade-
ce mesele geçim meselesi değil aynı 
zamanda hep beraber bu yerküreyi 
ve memleketi daha yaşanır bir yer 
haline getirmek gibi bir problemle 
karşı karşıyayız. 

“Türk insanı, güveni 
temasla oluşturuyor”

İnsanlık 40-50 yıldır sadece yerkü-
renin ritmindeki değişiklik nede-
niyle değil, aynı zamanda teknolojik 
sıçrama ve teknolojik sıçramanın 
hayatımızdaki ve özellikle de asıl 
düşünce, iş yapma biçimlerimiz-
deki değişimle ilgili bir durum var. 
Benim daha çok dikkatinizi çekmek 
istediğim şey, bu teknolojik sıçra-
manın ürettiği, zihin haritalarınız-
daki davranış biçimlerimizdeki de-
ğişim hikayesi. 80’ler ya da 90’larda 
kamera ve mikrofon devletin elin-
deydi. Örneğin; MTA’nın elindeydi 
ve MTA, Türkiye’de maden sektö-
rüne dair ne söylenmek istiyorsa 

onu söylüyordu. Diyelim babam 
da Anadolu Ajansı üzerinden bu 
haberleri dinleyerek MTA adına 
haberlerde ne anlatılıyorsa onu anlı-
yordu, dinliyordu. Ya da bir marka, 
bir içecek markası, ya da bir banka 
kendini nasıl göstermek istiyorsa o 
elindeki kamera ve mikrofondan, 
yani reklam sektörüydü, medya iliş-
kisiydi vs. vs. Ama sonuçta finansal 
gücü ve onun bedelini ödeyebilme 
kapasitesi sayesinde kamera ve mik-
rofona sahipti. Bir banka ya da bir 
içecek kendini nasıl topluma anlat-
mak istiyorsa, kendini nasıl göster-
mek istiyorsa da onu anlatıyordu. 
Ama bugün kamera ve mikrofon 
herkesin elinde. Şimdi tam Maden-
ciler Gününde konuşuyoruz. Böyle 
tatsız bir konuyu açmak istemem 
ama, bugün Madenciler Günü diye 
şimdi siz kocaman bir reklam kam-
panyası yapsaydınız. Ancak bir yan-
dan da ülkenin yüzde 85’i interne-
te dahil, insanlarımızın yüzde 85’i 
sosyal medyaya dahil. Siz o reklamı 
yapıyorsunuz ama aynı anda sos-
yal medyada, Şebinkarahisar’daki o 
kurşun madeninin atıklarının nasıl 
baraj suyuna gittiğinin videoları ya-
yınlanıyor. Sizin bütün o milyon do-
larlık kampanyanız artık bir çöpten 
ibaret. O kampanyanın hiçbir etki-
si yok. O zaman demek ki, iletişim 
denen şey öyle tek taraflı kendinizi 
göstermek istediğiniz gibi anlatmak 
değil artık. Bir kere bu konuda bir-
kaç tane daha somut şey söylemek 
isterim sizlere. Türkiye insanı güven 
dediği meseleyi hangi sınıfta, hangi 
demografik grupta, hangi kültü-
rel kimlikte olursa olsun, bir kere 
temasla oluşturuyor. Diyelim bir 
deterjan firması. Ama sonuçta he-
pimiz onu denediğimiz andan itiba-
ren ona güven oluşturuyoruz. Yani 
reklamına bakarak öyle bir güven 
oluşması falan yok. Bir deneyecek-
siniz. Ya da bir banka reklamı, ‘Bir 

TMD’DEN MADENCİLİK HABERLER

deneyeyim o bankayı’ diyorsun, bir 
şubesini denediğiniz an güven iliş-
kisi başlıyor. 

“İnsanlar samimiyetle 
problemin ne olduğunu 
anlatmanızı bekliyorlar”

O temastaysa Türkiye insanı üç şeye 
bakıyor. Öncelikle samimi ve sahi-
ci olacaksınız. Eskiden jargonumuz 
şöyleydi. Efendim işte ‘Bu maden-
deki istihdam imkanları, bu ma-
denin üreteceği ekonomik katkı…’ 
diye söze başlardık. Bunları bırakın 
üstadım. Artık böyle değil. Tabii ki 
para kazanacaksınız. Kimse sizin 
para kazanmanızla ilgili değil. Ama 
şunu söylemenizi bekliyorlar: ‘De-
nizli’nin içme suyunu kirletmeden 
bu işi yapacağım. Denizli’nin genç-
lerinin can güvenliğini dikkate al-
madan bunu yapıyor olmayacağım, 
tedbirlerini alarak yapacağım’. Yani 
samimiyetle problemin ne olduğu-
nu anlatmanızı bekliyorlar. Ama 
problem yokmuş gibi ya da sadece 
manipülatif bir şeymiş gibi göğüsle-
diğiniz zaman zaten ilk andan itiba-
ren kaybetmiş oluyorsunuz. Sadece 
devlete ya da yasalara bırakmadan, 
meslek etiği konusunda sizin ne 
kadar gayretli olduğunuzu göster-
meniz samimiyetinizi gösterecek en 
iyi yol. Bu, hiç olmazsa iyi maden-
cilerin hak ettiği itibarı kazanmasını 
sağlayacak. Böyle bir ayrım yokmuş 
gibi davrandığınız zaman, hoyrat 
davranan, hiçbir şeyi umursamayan 
bir maden girişimiyle, kurumsallaş-
mış ve işini doğru yapan madenci 
aynı kefenin içinde değerlendirili-
yor.

İkincisi; vaadinizin ne olduğu. Yani 
tabii ki sanayi toplumunun bu ya-
şam biçimi içinde bütün bu maden-
lere ihtiyacı var. Mesele bu madenle-
ri çıkarıp çıkarmamak ya da işleyip 
işlememek de değil. İnsanlığın gele-

ceğini ve bu memleketin hayrını da 
gözeterek bu faaliyeti yapmak. Yer-
küreye ya da Anadolu’nun insanı-
na, toprağına hoyrat davranmadan 
bunu yapmak. 

Üçüncüsü ise; temas. Mesela ben 
geçenlerde sektörünüzden bir şir-
kete şunu önerdim: Bulunduğunuz 
yörede insanlara temas edin. Bulun-
duğunuz ilçelerdeki okullara gidin 
ve çocukları bahar pikniklerinde 
bu madenlere getirin ve gösterin. 
Çocuklara gösterirken ne tedbir al-
dığınızı da anlatın. Yoksa öyle ga-
zeteye ilan verip vermemek, reklam 
kampanyası yapmak önemli değil. 
‘Karşımızda terörist insanlar mı var’ 
falan da düşünmeyin asla. Böyle de-
ğil ki, o insanların da bir derdi var. 
Kazdağları’nda ağaçların başında 
bekleyen gençlerin de bu memleke-
tin geleceğine dair samimi bir du-
yarlılığı ve dertleri var. 

“Madenciyle sivil 
toplumcunun çelişkisi 
aslında yararlı bir enerji 
üretebilir”

Bu temas meselesinde yine önere-
bileceğim şey; karşılıklı iletişim ka-
nallarını açık tutmak. Ben madenci 
değilim ama sizin gibi en azından 
profesyonel yönetim hayatından 

geliyorum. Tıpkı danışmanla genel 
müdür ilişkisi, ya da siyasetçiyle 
aydın ilişkisi gibi bu mesele. Ne 
demek istiyorum? Şimdi sizin 
hukuk danışmanınız diyordur ki, 
“Mehmet Bey her şeyi sözleşmeli” 
yap. Ama siz biliyorsunuz ki Tür-
kiye’de bazı işler sözle, dostlukla 
yürür. Öyle her şeyin sözleşmesi 
olmaz. Sonra bir şey olduğu zaman 
avukat der ki, “Abi, ben sana söy-
lemiştim ya sözleşme yap, şimdi 
uğraş bakalım alacakla falan”. Ben 
hep şunu savundum: Kardeşim sen 
her seferinde beni uyarmaya devam 
edeceksin ki ben yaşam kalitemi, iş 
yapma kalitemi yükselteyim. Ama 
sen de bir yandan şunu anlamalı-
sın ki ben masanın bu tarafındaki 
olarak yapılabilir olanı yapıyorum. 
Yani idealler o kadar kolay yapıla-
bilir şeyler değil. Madenciyle sivil 
toplumcunun ya da bir siyasetçiy-
le aydının çelişkisi aslında yararlı 
bir enerji üretebilir. Çünkü onların 
itirazıyla siz daha dikkatli, kalite-
li üretim yapmaya çalışıyorsunuz. 
Sonuçta hep beraber yaşam kali-
tesinden kazanıyoruz. Ama bunu 
düşmanlaşma üzerinden görürsek o 
zaman o olumlu enerji olmuyor. İn-
san hakları denen kavram da bu çe-
kişmelerle oluştu geld. Örgütlenme 
hakları vs. Bazı çelişkiler, çekişmeler 
var ki, zaten pozitif enerji üretir ve 
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doğası da böyledir zaten. O yüzden 
o ilişki mekanizmalarını duymayı 
ve kendinizi de anlatmayı, kendinizi 
anlattığınız kadar oradaki itirazla-
rın kaynaklarını kökenlerini duyar-
sanız doğru hamle yapma şansınız 
olur. Oradaki itirazların hepsi de 
kötücüllüğünden değil tam tersine 
onlar da en az sizin kadar memle-
keti seviyorlar, ülkenin insanlarının 
geleceği için dertleniyorlar. Temas 
ve samimi/sahici olmak konusunda 
vaadin ne olduğunu doğru dürüst 
anlatmak. Bu bütün markalar ve 
işler için de geçerli. Türkiye insanı 
bugün artık o algı ve güven dediği 
meseleyi temasla düşünmeye başlı-
yor, o andan itibaren de 3 şeye ba-
kıyor: Samimi/sahici olup olmadığı-
nız, hata da yapabilirsiniz ama adil 
misiniz, havaya suya toprağa karşı-
nızdaki insanlara çalıştırdıklarınıza 
vs. yani sizin o bütün o iş güvenliği 
dediğiniz mesele de bunun içinde ve 
de sizin vaadinizin ne olduğu.

Diyorsunuz ki, ‘İnsanlığın yararına 
ürün çıkarıyorum ve bu sanayinin 
ara malı ya da hammaddesi. Bak bu 
işte tencereye dönüyor, aküye dö-
nüyor vs.’ Kimsenin ona itirazı yok. 
Zaten araştırmada da görülüyor o. 
Yani bilgi seviyesine bağlı itiraz yok. 
Ancak itiraz olan konular genellikle 
ilkesel olarak ve biraz önce de işaret 
ettiğim bu yerkürenin ritmindeki 
değişimin hepimizin, insanlığın ve 
bu memleketin de Anadolu coğ-
rafyasının üzerindeki risklere dair 
duyarlılıklardan besleniyor. Onun 
için bu enerji olumlu bir enerjiye 
çevrilebilir. Sadece kendi başınıza, 
‘şu kadar bütçe ayırdık, şu kadar da 
reklam yaptık’ da demek bir yol ama 
benim naçizane önerim; medyada 
gerçekten samimiyetle kendinizi 
açmak ve göstermek. O zaman soru 
şudur: Eğer siz kendi torununuzu 
o maden ocağına sokuyorsanız de-

mek ki benim için güvenlidir orası. 
Zaten sokmuyorsanız ‘o işçiler de 
niye giriyor oraya?’ diye insanlar 
feryat ettiğinde kızmayacaksınız. 

“Tüm sorunlarımızı 
halledebilmenin yolu 
topyekün yeniden bir ortak 
ufuk inşa etmekten 
geçiyor”

Türkiye’de öyle bir süreç yaşadık ki 
Batı toplumlarına göre çok daha 
hızla kentleştik. Batı’nın 200 yılda 
geldiği mesafeyi biz 40 yılda geldik. 
Türkiye gecikmiş bir modernleşme 
yaşıyor ama bu nedenle ben ‘telaşlı 
modernleşme’ diyorum. Bu telaşın 
ürettiği bir sürü de hata yaptık. Bur-
sa Ovası’nı konutlar için mahvettik. 
Sonuçta tarımsal üretim ya da Bursa 
Ovası’nda artık ne konuşacağız me-
sela? Ve bu madencilikten dolayı da 
olmadı örneğin. Seçtiğimiz yerleşim 
biçiminden dolayı böyle oldu, ya 
da doğru planlayamadığımız için... 
Buna benzer bazı yapısal problem-
lerimiz ve bunlar sadece bir sektör 
meselesi de değil. Topyekün bir se-
ferberliğe ve memleketin geleceği 
için bir ortak ufku inşa etmeye ih-
tiyacımız var. Üç Türkiye örneğinde 
olduğu gibi sosyoekonomik kalkın-
mışlık bakımından elbette başardık-
ları var Türkiye’nin. 40 sene önceki 
sanayi kapasitesini ya da insan ka-
pasitesini konuşmuyoruz. Ama bir 
yandan da onu başarırken de burada 
da gelir adaleti ya da eğitimde fırsat 
eşitliği gibi başka problemlerimiz 
var. Bütün bunları halledebilmenin 
yolu topyekün yeniden bir ortak 
ufuk inşa etmek. Yani hep beraber 
bir ortak kadere geleceğe bakmayı 
öğrenmek ve bunu o duygu hali-
ne yeniden gelmek. Yeniden ‘biz’ 
olmak diyorum. Yani ‘biz’ derken 
gerçekten 85 milyonu kapsayan bir 
zihniyetten bakmak. Ama artık bir 

yandan da biraz önce yerkürenin 
bitmesi falan anlattığım çerçeve-
den bakınca sadece 85 milyonun 
geleceği değil insanlık ve dünya bu 
havayla, suyla, toprakla ilgili de bir 
meselemiz var. Böyle devam edeme-
yeceğini insanlık görüyor. Elbirli-
ğiyle hep beraber bir şey yapmadan, 
sadece birisinin sorumluluğu gibi 
görmeyi ben kendi hesabıma doğru 
görmüyorum. 

“Türkiye insanı gayet serin 
kanlı”

Yaptırdığınız kamuoyu algı araş-
tırmasını okuduğumda gördüğüm 
şeylerden birisi, ‘sektör öncelikle 
neleri iyileştirsin?’ denmiş, bakın 
insanlar hemen şeffaflık, güveni-
lirlik ve doğayla ilişki diye cevap 
vermiş. Öncelikle peki neye itiraz 
ediyorlar madencilik sektörü için? 
Doğa tahribatı, işçi güvenliği. Bi-
zim okumuş yazmışlarımızda şöyle 
bir problem var. Bu memleketin in-
sanını çoğu zaman küçümserler ya 
da balık hafızalı sanırlar. Toplum 
balık hafızalı falan olmaz. Toplum-
sal bellek her şeyi kaydediyor. Hiç 
balık hafızalı falan olur mu? Bu 
araştırma bile gösteriyor ki, Türkiye 
insanı gayet serin kanlı. Neyin ne 
olduğunu, ne olmakta olduğunu da 
görüyor, ne olması gerektiğine dair 
de bir fikri var. Benim tezim Türki-
ye insanı birey olma konusunda çok 
gayretli. Kendi kişisel meselelerini 
çözmek konusunda çok arzulu, çaba 
göstermeye hazır, her türlü değişi-
me, fikre, teknolojiye de açık. Ama 
yurttaş olmak konusunda işte o or-
tak ufuk kaybolunca yurttaş olmak 
konusunda tedirgin ve ikircikli. 
Ama sektörünüzü doğrudan ilgi-
lendirdiği için söylüyorum. Türkiye 
toplumu sessiz mi, itiraz etmeyi bi-
lir mi, örgütlenmeyi bilir mi diye bir 
takım efsaneler çok dolaşır okumuş 
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yazmışlar arasında. Halbuki daya-
nışmayı, imeceyi ya da vakıf gele-
neğini, ahiliği icat etmiş bir toplum 
dayanışmayı bilmiyor olabilir mi? 
Türkiye’de bunca gelir adaletsizli-
ği varken, evsizler gibi bir kavram 
olmamasının sebebi Batı’dan farklı 
olarak nedir? Çünkü o dayanış-
ma ilişkileri hala var bizde. Çünkü 
bizde hala o dayanışma, akrabalık, 
komşuluk, farklı formlar biçiminde 
gelişen dayanışma duyguları çok 
güçlü. Dayanışmak için örgütlen-
meyi ve iş yapmayı bilen bir toplum, 
hak mücadelesi hakkını aramak için 
örgütlenmeyi bilmiyor olabilir mi? 
Yapmıyorsa bir sebebi var. 

“Sektörünüzün iyi-kötü 
madencilik meselesinde bir 
an önce standartları 
koyması gerek”

Araştırmalarımızın hepsi gösteriyor 
ki, bugün geldiğimiz noktada Tür-
kiye toplumunda üç konuda müthiş 
bir duyarlılık yükselişi var ve bunlar 
doğrudan madencilik sektörünü de 
ilgilendiriyor. Birincisi; çevre du-
yarlılığı, iklim değişikliği mesele-
sine tepki. Herkes görüyor, Ege’nin 
bir kasabasında doğup büyüdüm. 
Kasabamızın dört tarafında dört 
dere vardı. Bugün o derelerden hiç-
biri yok. Benim 85 yaşındaki anama 
iklim değişikliğini anlatmaya fa-
lan ihtiyacımız yok. O bizzat kendi 
hayatında yaşıyor zaten. O yüzden 
Anadolu insanı çok kaygılı bu ko-
nuda. Şimdiye kadar tepki vermiyor 
oluşuna bakarak hep böyle gidecek 
sanmayın. Türkiye insanı için top-
lumsal beka bu doğa-çevre ile iliş-
kiden başlıyor. İkincisi; toplumsal 
cinsiyet eşitliği meselesi. Evet, ge-
lenekleri var, onur, namus, haysiyet 
gibi kavramları cinsiyetçi bir yerden 
yapan hala bir bakış vardır. Ancak 

Türkiye toplumunda toplumsal cin-
siyet eşitliği konusunda müthiş bir 
farkındalık var. Bütün işlerinizde 
bu konularda çok dikkatli olmanı-
zı öneririm. Üçüncüsü de; tüketici 
hakları meselesi. Türkiye’de insanlar 
tüketici hakları üzerinden örgütlen-
dikleri zaman muhatabın devletle 
ya da devlete itiraz değil, şirketler 
ve markalar olduğunu öğrendikle-
ri oranda örgütlenmek konusunda 
da itiraz ve protesto tepkisi vermek 
konusunda da gayretleri yükseli-
yor. Tüketici davalarının sayılarına 
bakın, her sene geometrik olarak 
artıyor. Bu üç konuda Türkiye top-
lumu her an çok daha büyük ölçekte 
örgütlenip, itirazlaını ortaya koyup 
tepki vermeye başlayabilir. Bu ne-
denle hem insanlığın hem mem-
leketin geleceği için sektörünüzün 
o iyi-kötü madencilik meselesinde 
standartları koyması, bir an önce 
mesafe almak konusunda gayret 
göstermesi ve bunu da topluma an-
latıp göstermesi gerekir. O zaman 
zaten bütün o negatif duygular hal-
ledilecektir.

“Her yere duman 
dedektörleri 
yerleştirmelisiniz”

Günümüzün problemlerinden biri 
de hakikatle ilişki meselesi. Ame-
rikalılar ‘post-truth’ kavramını icat 
etti. Ancak ben diyorum ki, post-
truth’un ta kendisi Türkiye’dir. Ame-
rikalıların icadının bir anlamı yok. 
Bizim bütün araştırmalarımız gös-
teriyor ki, yanlış bilginin iki kaynağı 
var. Biri; kasıtlı yapılan, manipüle 
amaçlı üretilenler, diğeri de hata 
ve yanlış bilgiye dayanıyor. Kasıtlı 
bilgiyle tabii baş etmenin imkanı 
yok, ne yaarsanız yapın. Biraz önce 
sözünü ettiğim kamera ve mikrofon 
herkesin eline geçtiğinde siz bir şey 

söylüyorsunuz, karşısındaki başka 
bir şey söylüyor. Tabii bunun iyi 
tarafı da var. Bugün televizyon al-
mak isteseniz, sadece o televizyon 
markasının web sitesinde o ürünün 
açıklamalarına bakmıyorsunuz, bir 
de kullanıcı yorumlarına bakıyor-
sunuz. Yani haber, bilgi ve deneyim 
anonimleşiyor. İşin teorideki pozitif 
tarafı bu. Çünkü herkes elindeki ka-
mera ve mikrofon sayesinde fikrini, 
deneyimini ya da bilgisini paylaşı-
yor. Ve teorik olarak varsayılıyor ki 
herkes doğruyu kendi tarafından 
anlatınca bilgi ve haber demokratik-
leşecek. Ama bir yandan da ortaya 
çıkıyor ki, kötücül amaçla örgütlü 
olan küçük bir azınlık o sessiz büyük 
kitleyi manipüle edebiliyor. Bugün 
bilinçli olarak yayılan bu yanlış ha-
berlerle mücadele diye bütün insan-
lığın önünde bir problem var. Benim 
ise şöyle bir önerim var: Diyorum 
ki, duman dedektörleri yerleştirmek 
gerekiyor. Duman dedektörlerini 
nereye yerleştireceksiniz? Bir kere 
duman dedektörü bir mecliste ya da 
siyasette olacak. Yasal düzenlemeler 
olarak bürokrasi ne tartışıyor, neyi 
düşünüyor, siz nerede, ne kadar da-
hil olabilirsiniz ya olmalısınız; bun-
ları izleyeceksiniz. Hem bürokrasiyi 
hem de karar verici organları izliyor 
olacaksınız. Ayrıca doğrudan mu-
hatabınız olan sektörlerde bütün bu 
hikayeler nasıl yaşanıyor, teknoloji 
orada nasıl değişiyor, bunları takip 
edeceksiniz. Diyelim ‘petrol bitti, 
bitiyor’ deniyor da onun yerine ne 
tür başka teknolojik arayışlar var ya 
da o sektörlerde başka ne oluyor ki 
sektörünüz nasıl etkilenecek diye 
dinliyor olacaksınız. Çünkü eski-
den olduğu kadar sektörler silolar 
halinde birbirinden ayrı değil artık. 
Daha multidisipliner bir iş ve eko-
nomik hayat var karşısında. Başka 
sektörleri izliyor olacaksınız. Bun-
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ların dışında ilgili tüketicileri izliyor 
olacaksınız, bayileriniz, tedarikçile-
riniz, sizin ürünlerinizi alan insan-
lar bir de ürünlerinizi almasalar bile 
çalışanlarınızı dinliyor olacaksınız. 
O insanların da duyguları, umutla-
rı, korkuları, dertleri ve beklentile-
ri var. Bir de toplum. Bir sürü yere 
duman dedektörü koyacaksınız. Bir 
tane duman dedektörü varsa eliniz-
de ve tek bir kanaldan bilgi alırsanız 
hakikatle ilişkinin bozulma süreci 
öyle başlıyor. Çünkü Türkiye gibi 
ve dünyada da aynı şeyler yaşanı-
yor. Bize özgü değil ama kendimize 
özgü nedenlerimiz de var. Fransa’da 
hayat tarzı ayrımı yok mesela. Siyasi 
kutuplaşmalar belki var ama bizde 
bütün bu ayrımlar katman katman 
bir sürü fay hattımız olduğu için 
onlardan da beslenen bir durum 
var ve herkes sadece kendi gibi in-
sanları dinliyor. Bugünkü gündelik 
hayat ritminin içinde endişe duy-
gusu eskilerin deyimiyle mündemiç 
yani bu karmaşadan kaynaklanıyor. 
Yani emin olduğunuz bir kasaba 
yaşamıyorsunuz artık. Benim kasa-
bamda kapılarda kilit falan yoktu. 
Kapıyı çeker çıkardık. Şimdi burada 
hepimiz alarm şirketlerine aidat-
lar ödüyoruz, her yere döşüyoruz. 
Bunun ürettiği endişe gündelik ha-
yatın içinde bir parçası. Televizyon 
haberlerine bakın, gazetelere bakın 
cinayetler… Mobese görüntüleri hiç 
yardımlaşma görüntüsü vermiyor. 
Mobese görüntüleri hep freni pat-
lamış kamyonları, hırsızlığı veriyor. 
Bu korku toplumu olmaya da yatkın 
bu endişe duygusundan beslenen 
bir iklim var. Birileri bilinçli ola-
rak bu endişe duygusunu manipüle 
eden bir iklim yaratıyor. Bizde ‘Su-
riyeliler geliyor, yakacaklar ülkeyi’ 
diye, Fransa’da da ‘Afrikalı göçmen-
ler geliyor, haklarımızı elimizden 
alacaklar’ diye, Amerika’da ‘Meksi-

kalılar geliyor’ diye... Her ülke kendi 
meşrebince de bir öcü anlatıyor. Bu 
tabii hakikatle ilişkimizi bozuyor 
ve hayatın her alanını ilgilendiri-
yor. Bütün araştırmalarımızda da 
bunu görüyoruz. Bu benim mese-
lem değilmiş gibi düşünmeyin so-
mut bir örnek vereyim. Sormuşuz 
‘Boğaz’ın altında ‘Kontoryum’ diye 
bir element var ve Batılılar bunu 
çıkarmamıza izin vermiyor’ diye. 
Ülkenin yüzde 40’ı bu lafa inanıyor. 
Siz benden daha iyi bilirsiniz, ‘Kon-
toryum’ diye bir element yok aslında 
kimyada. ‘Kardeşim ya bak, Türkle-
rin yüzde 40’ı kontoryum diye bir 
saçmalığa inanmış’ deyip geçmeyin. 
Yarın çünkü ‘Bu deterjanlarda Türk 
ırkının genlerini bozan bilmem ne 
varmış’ lafına da inanmaya teşne 
bir iklim var demektir.  Toplumun 
hakikatle ilişkisini yeniden inşa et-
mek hepimizin sorumluluğu. Aşı 
meselesi mesela karşımızda. Türki-
ye’deki insanların yüzde 3’ü aşı ile 
çip yerleştirildiğini sanıyor. Hani 
‘hiç beni ilgilendirmez değmiyor’ 
diye mutlu da olabiliriz ama yarın 
sizin yöneticiniz de çalışanınız da 
ya da muhatabınız olabilir, ya da 
üretim yaptığınız sahanın belediye 
başkanı da olabilir. Gerçeklikteki 
bozulmayı nasıl halledeceksiniz? Bu 
sadece madencilerin meselesi de-
ğil. Hepimizin yurttaş olarak, yeni-
den bu toplumun gerçekle, bilgiyle, 
hakikatle ilişkisini tesis etmesiyle 
ilgili bir meselemezdir. Bu da yine 
başta söylediğim şeye geliyor: Te-
mas ve sürekli iletişim. Yani her ne 
yapacaksanız ‘Bir bütçe ayıralım, 
sekiz gün şöyle bir kampanya ya-
palım’ diye kurgulamayın. 365 gün 
ne yapacağınıza bakın. Bir seferde 
şöyle 5 milyon dolar harcayıp der-
dimizi anlatalım diyeceğinize, 10’ar 
bin dolar 5 bin tane projeye destek 
olun ama 365 gün bu memleketin 

insanların duyarlılığının ihyitaç-
larının dertlerinin yanında olun. 
Yanında olduğunuz gösterirseniz, 
olası problemleri de açık yürekli-
likle göğüslerseniz, örneğin dernek 
‘Şebinkarahisar’a devletten önce 
ben de gidiyorum, orada heyetimiz 
bir inceleme yapıp kamuoyunu da 
bilgilendirecek’ deseniz bile mesafe 
alırsınız. Ama mesele benim mese-
lem değil, benim madenimde sorun 
yok rahatlığına kapılırsanız o yum-
ruğun nereden, ne gün geleceğini 
bilemezsiniz. O yüzden her yere 
duman dedektörü yerleştireceksiniz 
ve her gün iyi olacaksınız. Mesele 
aslında çok basit. 

“Madenciler olarak, ‘Ben 
değişmeye varım, hadi sen 
de var mısın?’ demeniz 
lazım”

Bugünün iş dünyası için hep bera-
ber şu gerçeği kavramamız lazım. 
Bilançomuzun ya da markamızın 
sağlam olmasıyla memleketin daha 
yaşanılır bir yer olması birbirine ra-
kip işler değil. İkisini bir arada ba-
şarabiliriz ve başarmalıyız. Yani bu 
memleketin daha yaşanabilir bir yer 
olması ama aynı zamanda sizin şir-
ketlerin daha çok kar edip etmemesi 
mümkün. Yani bir böyle bir yerden 
bakmak ve hepimizin aktif yurttaş 
olması bu yerküreye, coğrafyaya 
ve memlekete fayda sağlayacaktır. 
Ayrıca, bu memleketin geleceğine 
güvenmek zorundayız hepimiz. So-
nuçta bu ülkede hepimiz bir arada 
aynı geleceğe yürüyeceğiz. Ama ye-
niden ‘biz’ diyebilmek, bu duyguyu 
yeniden inşa etmek hakikaten he-
pimizin sorumluluğu. Madenciler 
olarak, ‘Ben değişmeye varım, hadi 
sen de var mısın?’ demeniz lazım. El 
birliğiyle bu ülkenin geleceği için ne 
yapabileceğimize kafa yormamız ve 



     

TMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİTMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ

- 24 - - 25 -

TMD’DEN MADENCİLİK HABERLER

kendimizi bununla ödevli, sorum-
lu, hükümlü ve yükümlü saymamız 
lazım. O yüzden de ben ne yurtdı-
şına gitmenin, ne yurtdışından çare 
aramanın ya da evlere kapanıp vah 
vah ağlamanın değil, elbirliğiyle bu 
memleketin geleceğiyle uğraşmanın 
zamanıdır derim.”

Aydem Yenilenebilir Enerji 
Bağımsız Yönetim Kurulu 
Üyesi Serpil Demirel:

“Madenciler geçmişte 
olduğu gibi bugün de 
toplumların ilerlemesinde 
lokomotif görevi görüyor”

“Öncelikle çok kutsal olduğuna 
inandığım madencilik sektörünün 
tüm çalışanlarının, emekçilerinin 4 
Aralık Dünya Madenciler Günü’nü 
kutluyor, aramızdan ayrılan değerli 
madencilerimizi, arkadaşlarımızı, 
büyüklerimizi saygı ve rahmetle anı-
yorum. Uzun süren Covid dönemi 

ve onun getirdiklerine ek olarak son 
zamanlarda kendini iyice hissettiren 
zor ekonomik koşullar içerisinde bir 
kez daha ülke ekonomilerinin kendi 
özkaynaklarıyla hareket edebilmesi-
nin önemini görmüş ve anlamış ol-
duk. Madencilik sadece bugün için 
değil geçmişte de ekonomik kalkın-
manın temelini oluşturdu. İnsanlık 
tarihi boyunca uygarlıklar, yeraltı 
kaynaklarını oluşturan madenlerin 
değerlendirilmesine paralel olarak 
gelişti. Bu sebeple teknolojik geliş-
melerin gizli kahramanlarından olan 
madenciler geçmişte olduğu gibi 
bugün de toplumların ilerlemesinde 
lokomotif görevi görmeye devam 
etmekte. Hepinizin bildiği gibi Tür-
kiye’de dünyada ticareti yapılan 90 
adet madenden 70’i kaynak olarak 
bulunmakta ve bu haliyle de ülke-
miz dünyada 168 ülke arasında kay-
nak çeşitliliği bakımından 8. sırada. 
Gelin görün ki Kanada, Avusturalya 
gibi gelişmiş ülkelerde madenciliğin 
gayri safi milli hasıladaki payı yüz-
de 8-9’lara ulaşırken ülkemizde bu 
oran yıllardır yüzde 1’ler civarında. 
Madencilik ithalatımız, ihracatımı-
zın neredeyse 10 katı olup, maden 
ithalatının da yüzde 60’ı coğrafi 
olarak dezavantajlı olduğumuz ener-
ji hammaddelerinden oluşuyor. Do-
layısıyla madencilik sektörünün ge-

lişmesi bu alanda da daha dengeli bir 
yapının kurulmasını sağlayacaktır. 

OECD Daimi Temsilcisi, 
Büyükelçi ve Yenilenebilir 
Enerji Araştırmaları 
Derneği (YENADER) 
Başkanı Prof. Dr. Kerem 
Alkin:

“Kömürü yasaklamayı 
enerji arz güvenliği 
meselesini dikkate 
almadan konuşamazsınız”

“Yeni nesil elektrikli otomobillerde 
klasik otomobile göre 5 kat daha faz-
la maden, daha çok da nadir metaller 
dediğimiz madenlerin kullanıldığına 
şahit oluyoruz. OECD çatısı altında 
olsun, Dünya Ticaret Örgütü çatısı 
altında olsun öncelikle fosil yakıtla-
ra yönelik olarak ciddi bir tartışma 
döneminin içerisinden geçtiğimizi 
ifade etmemiz lazım. Fosil yakıtlarla 
ilgili olarak küresel iklim değişikliği-
ne sebep olduğu boyutları itibarıyla 
ciddi bir tartışma yürüyor ve Avrupa 
Birliği’yle ABD’nin öncülük ettiği, 
kömürün tümüyle yasaklanmasına 
yönelik bayağı meşakkatli ve önem-
li müzakerelerin yaşandığı bir dö-
nemden geçiyoruz.  Fakat açıkcasını 
söylemek gerekirse Avustralya, 

Aydem Yenilenebilir Enerji Ba-
ğımsız Yönetim Kurulu Üyesi 
Serpil Demirel’in moderatörlü-
ğünü üstlendiği “Yenilenebilir 
Enerjide Stratejik Kaynak: Ma-
denler” panelinde OECD Daimi 
Temsilcisi, Büyükelçi ve Yenile-
nebilir Enerji Araştırmaları Der-
neği (YENADER) Başkanı Prof. 
Dr. Kerem Alkin ile Otomotiv 
Gazetecisi Okan Altan konuş-
macı olarak yer aldı. 

Yenilenebilir Enerji 
Santralları ve Elektrikli 
Otomobillerin 
Gelişiminde 
Madenlerin Rolü 
Masaya Yatırıldı
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Japonya ve Türkiye olarak üç ülke 
gerek OECD çatısı altında gerekse 
de Dünya Ticaret Örgütü çatısı al-
tında kömürle vedalaşmanın ciddi 
bir geniş kapsamlı yasaklamayla 
olabilmesini çok ihtimal dahilinde 
olmadığını, önemli argümanlarla 
ortaya koyan bir süreç yönetiyorlar. 
Kömür madenlerinde ya da kömür-
le çalışan termik santrallarda Japon-
ya’nın havaya karbon salınımıyla 
ilgili olarak önerdiği yeni teknolo-
jiler söz konusu. Bu nedenle bütün 
bu tartışmalar bize şunu gösteriyor: 
Kömürle, özellikle termik santrallar 
boyutunda köklü vedalaşma 2030 
yılına kadar bir 10 yıllık dönemi 
kapsıyor olacak. Petrolle vedalaşma 
ise 2040 yılı sonu gibi konuşuluyor. 
Fakat bir yandan da tabii ben ve Ja-
pon Büyükelçisi başta olmak üzere 
biz OECD çatısı altında şunu da ifa-
de ediyoruz: Tamam, küresel iklim 
değişikliği çok önemli bir gerçek ve 
gerçekten de gelecek nesillere daha 
temiz daha yaşanılır bir dünyayı 
emanet etmek adına ya da onlardan 
emanet aldığımız bir dünyayı onlara 
çok temiz bir şekilde devretmek adı-
na bu söz konusu iklim meselesiy-
le ilgili olarak yükümlülüklerimiz 
var. Fakat bunların hepsini enerji 
arz güvenliğiyle ilgili çok temel bir 
gerçeğin ortasında yönetmek du-
rumundayız. Nitekim istediği ka-
dar Rusya bütün samimiyetiyle çok 
büyük miktarda doğalgaz tedariki 
sağlamaya devam ettiğini, Çin ‘val-
lahi billahi ben herhangi bir şekil-
de küresel emtiaları ve madenleri 
dünyaya takdim etmek konusunda 
şu anda kasıtlı bir politika izlemiyo-
rum’ desin, Covid-19 küresel virüs 
salgınından kaynaklanan önemli bir 
dengesizlik yaşıyoruz tedarikle ilgili 
olarak. Bu nedenle özellikle Avru-
pa’da enerji fiyatlarının birçok ülke-
de hane halkının yüzde 10’uyla yüz-
de 30’unun ödeyemeyeceği seviyeye 

gelmesi, bütün kömür madenleri ve 
termik santrallar başta olmak üzere 
enerji arz güvenliği ve belli bir ma-
liyeti tutturmak adına tüm imkanla-
rın seferber edilmesine sebep oldu. 
Dolayısıyla Japon Büyükelçisi’yle 
benim söylediğim bir şekilde gerçek 
oldu. Yani bu konuları enerji arz gü-
venliği meselesini dikkate almadan 
konuşamazsınız. 

“Yenilenebilir enerji 
açısından Türkiye şanslı 
bir ülke”

Ancak Avrupa Birliği cephesinde 
biliyorsunuz, şu anda bir yeşil ide-
oloji hızla yürüyor. Özellikle AB 
Komisyonu Başkanı Ursula Von der 
Leyen’in başkanlık ettiği bir süreç 
yürüyor. ABD, Biden yönetimiyle 
beraber bu yeşil dönüşüme büyük 
ölçüde ayak uydurduğu izlenimi 
veriyor. Kanada’yı yanlarına çeki-
yorlar, kısmen İngiltere’yi çekmiş 
durumdalar ama her ülke iyi kötü 
perde arkasında enerji arz güvenliği 
meselesini de konuşuyor. O nedenle 
enerji arz güvenliği, yeşil enerjiye 
geçiş, yenilenebilir enerjinin ülke-
lerin elektirik enerji kapasitesinde 
ağırlığının artmasıyla ilgili beklenti-
leri doğrudan ilgilendiren bir konu. 
Bu konuda Türkiye şanslı bir ülke. 
Hidro kaynaklarımızın kuraklık ol-
maması koşuluyla büyük miktarda 
sistemin içerisinde yer alması ha-
linde birçok ülkeyle karşılaştırıldı-
ğında Türkiye elektirik enerjisinin 
olağanüstü büyük bir kısmını artık 
yenilenebilir enerjiyle karşılamak-
ta olan bir ülke. Ben OECD’ye 8 
ay önce Daimi Temsilci, Büyükelçi 
olarak göreve geldiğimde şaşırdım. 
Türkiye’nin yenilenebilir enerji ve 
bilhassa temiz enerji konusunda bu 
kadar mesafe kat etmiş, kapasitesini 
bu kadar arttırmış bir ülke olduğuy-
la ilgili olarak tuhaf bir şekilde bir 

algı ve bilgi eksikliği vardı. Bunları 
ciddi manada telafi edecek bir çaba 
ortaya koyduk. Diğer ülkelerin bü-
yükelçilerini bu konularda ciddi 
manada bilgilendirdik. İngilizce ve 
Türkçe birçok yayın yapıldı bu dö-
nem içerisinde, medyamız tarafın-
dan da yapıldı, kurumlarımız tara-
fından da yapıldı. Bunları da ilgili 
taraflarla paylaştım. Dolayısıyla sü-
reci büyük ölçüde ilerletmiş olduk. 

“Türkiye iklim meselesi ve 
yeşil dalgayla ilgili konuları 
yakından takip etmeli”

Şimdi bundan yaklaşık 3 hafta önce 
Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi olan 
dostumuz OECD çatısı altında gü-
zel bir organizasyona imza attı. Çok 
çarpıcıydı. Belki YouTube’dan da 
bulunabilir. Çek Cumhuriyeti’nde 
Bratislava’da bir kömür madeni var. 
Ve Bratislava’daki bu kömür made-
ninin kapatılmasına karar veriliyor. 
Madende tahmin edebileceğimiz 
gibi 20-25 hatta 35 yıldan beri ça-
lışan, gençliğinde bu madene girip 
madende işte yeraltı ocak sorumlu-
luğuna kadar yükselmiş insanların 
büyük bir kısmı bir anda kendilerini 
zorunlu bir emeklilikle karşı karşı-
ya buluyorlar. Bunlardan bir tanesi 
biraz matematiğe olan merakıyla 
enteresan bir şekilde Bratislava’daki 
bazı üniversitelerin yürüttüğü, mes-
lek değişimiyle ilgili programlara 
katılmak suretiyle kendisini yazı-
lımcı yapmaya karar veriyor. Yani 
mesleğini bir bilgisayar programcısı 
olarak değiştirmeye karar veriyor 
ve öğrendiği bilgisayar programla-
rıyla da bazı firmaların web sayfa-
larını yapıyor. 30 küsur sene kömür 
madeninde çalışmış, bununla ilgili 
inanılmaz emek vermiş olan bir ki-
şinin madendeki son günüyle ilgili 
görüntülerle başlıyor bu belgesel. 
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Ve oradan kişinin üniversiteye gi-
dip orada 55 yaşından sonra tekrar 
büyük bir mücadeleyle bilgisayar 
programı öğrenip web sayfa tasa-
rımcısı olmasıyla ilgili çok ilginç bir 
hikaye. Yani dolayısıyla bu konuları 
da Türkiye açısından önümüzdeki 
dönemde belki göz ardı etmememiz 
gerekiyor. Çünkü bu iklim meselesi 
ve yeşil dalgayla ilgili konular mut-
laka bizi de ilgilendiriyor olacak. 

“Yerin 375 metre altında 4 
saat kaldım ve madenciliğe 
bakışım değişti”

Ben madencilikle ilgili olarak eğer 
kafamda bir fikir oluşması gereki-
yorsa bunu ancak ve ancak made-
ne girerek anlayabileceğimi idrak 
etmiş bir insanım. Eskiden CNBC 
ekonomi kanalı vardı. Ben de orada 
bir akademisyen olarak danışman-
lık yapıyor ve bir program hazırlı-
yordum. O sırada Çayırhan Termik 
Santralında kömür ocağını ziyaret 
etmemize yönelik bir teklif geldi. 
Herkes kaçtı, ben meraktan gittim. 
Ve yerin 375 metre altına indim. 
Madencilerin yerin altına nasıl in-
diklerine şahit oldum ve yaklaşık 
yerin 375 metre altında 4 saat kal-
dım madende. Madenden çıktığı-
mızda dünyanın en iyi havalanan 
madenlerinden birisi olmasına rağ-
men ve bizim bütün eşyalarımızı çı-
karttırmışlardı. Çamaşırı bile onla-
rın verdiği çamaşırları giydik. Sonra 
idrak ettim ki banyoda sonradan 
duş aldığımızda yarım saat üzerim-
den siyah su aktı ve dolayısıyla ma-
denciliğin ne kadar meşakkatli ne 
kadar hayranlık duyulması gereken 
ağır bir emek olduğuna bir kere bile 
olsa tam olarak şahit oldum. Hatta 
o gün bize hediye edilmiş olan, ma-
den ocaklarında çalışan arkadaşla-
rın kullandığı kazmayı ömrüm bo-

yunca saklayacağıma dair kendime 
söz verdim. 

“Teknolojik gelişmeler 
madenciliğe daha az 
ihtiyaç olacağı anlamına 
gelmiyor”

Günümüzde yaşanan teknolojik ge-
lişmeler madenciliğe daha az ihtiyaç 
olması anlamına gelmiyor. Orada 
bir algı problemi var. Bizim maden-
cilik endüstrisi olarak topluma ve 
dünyaya şunu anlatmamız lazım: 
Teknolojik gelişmeler kesinlikle 
madenciliğe daha az ihtiyaç olaca-
ğı anlamına gelmiyor. Bir doğal-
gaz çevrim santralına kıyasla deniz 
kıyısında offshore olarak yapılan 
bir rüzgar santralı tesisinde 8 kat 
maden kullanılması, elektrikli oto-
mobillerde geleneksel otomobillere 
kıyasla 5 kat maden kullanılması 
bunu kanıtlıyor. Teknoloji ilerlerken 
ve enerji sektörü kendini yenilene-
bilir enerji teknolojileriyle yani rüz-
garla, güneşle, jeotermalle, biyoküt-
le veya hidroyla kendini yenilerken 
burada bakır, nikel, krom, çinko, 
silikon gibi pek çok ürünün bu yeni 
nesil enerji santrallarının inşasında 
çok kritik önemdeki madenler ola-
rak öne çıktığını görüyoruz. Bunun 
yanı sıra elektrikli otomobillerden 
başlayarak yeni nesil piller ve üreti-
len enerjiyi depolama adına yapılan 
araştırmalar bilimsel çalışmalardan 
hareketle, bakır, lityum, nikel, man-
ganez, kobalt gibi madenler de ciddi 
manada öne çıkan madenler. 

“Madenciliğe yapılan 
saldırıların aynısı inanılmaz 
bir şekilde jeotermal 
tesislere de yapılıyor”

Türkiye’nin aslında cevher zen-
ginliği açısından dünyada sayılı 
ülkelerden birisi olmakla birlikte, 

bunları yeryüzüne çıkarmakla ilgi-
li en büyük sorun, bu madenlerin 
yeryüzüne çıkarmakla ilgili süreçte 
iklimin bir tarafta çevrenin mah-
vedilmesine dair anormal iddialar. 
Ben aynı zamanda Yenilenebilir 
Enerji Araştırmaları Dernek Baş-
kanıyım. Çok tuhaf gerekçelerle 
aynı algı saldırılarının inanılmaz 
bir şekilde jeotermal tesisler için 
yapıldığına da şahit oluyorum. Je-
otermal enerji, İtalya-Toskana’da 
enerji elektrik üretiminin çok daha 
ötesinde, yıl içinde seralarda yaş 
sebze ve meyvede beş kez ürün alın-
masına yardımcı olması dahil çok 
etkin bir şekilde kullanılıyor. Kritik 
olan konu, sonsuz enerji anlamına 
gelen jeotermal tesisin doğru yapıl-
ması. Yani tesisin doğru yapılması 
halinde çevreye hiçbir zararı yok. 
Gerek kamu tarafında gerekse özel 
sektör tarafında bu tür tesislerin 
doğru yapılmasıyla ilgili bir sorum-
luluğumuz var sadece buna dikkat 
etmemiz lazım. O yüzden de aslın-
da yenilenebilir enerji Türkiye gibi 
bir ülke açısından inanılmaz bir 
fırsat. Yani madenlerde olduğu gibi 
Türkiye rüzgar, güneş ve jeotermal 
enerjide de dünyanın en şanslı ül-
kelerinden bir tanesi. Bunu çok iyi 
değerlendirmemiz lazım. 

“Madencilik 
endüstrisindeki 
kapasitelerin ciddi manada 
artmasına ihtiyaç 
duyacağımız bir süreç 
yaşıyoruz”

Öte yandan özellikle otomotiv en-
düstrisinin ihtiyaç duyduğu lityum, 
nikel, manganez ve kobaltın yanı 
sıra diğer nadir metallere baktığı-
nızda dünyada öncelikli üç tane 
üreticisi var. Şimdi burada oligo-
polistik ve rekabetin son derece 
zayıf olduğu, küresel tedarik zinciri 
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açısından gerçekten önümüzdeki 
dönemde pek çok ülkenin, özellik-
le Covid-19 küresel virüs salgınıyla 
birlikte, küresel tedarik zincirinde-
ki sorunlarla birlikte pek çok me-
seleyi sorguladıkları bir dönemin 
içinden geçiyoruz. Küresel lityum 
ve kobalt işleme tesislerinin yüzde 
50’siyle yüzde 70’i tek başına Çin’in 
kontrolünde. Değerli madenlerin 
yüzde 69.2’si Çin’in kontrolünde. 
Demokratik Kongo Cumhuriye-
ti dünyadaki kobaltın üretiminin 
yüzde 71.4’inden sorumlu. Güney 
Afrika platin üretiminin yüzde 
72.2’sinden sorumlu. Küresel lityum 
üretiminin yüzde 54.5’i Avustralya, 
yüzde 70.4’ü ise Şili’de gerçekleşiyor. 
Bu yönüyle bakıldığında teknolojik 
gelişmeler tam tersine madenciliğe 
olan ihtiyacı azaltmıyor, arttırıyor. 
Bir kere bunun çok iyi anlatılması 
lazım. Önümüzdeki dönemde çev-
reye ve iklime daha duyarlı, ama 
hiç şüphesiz ki mutlaka madencilik 
endüstrisindeki kapasitelerin ciddi 
manada artmasına ihtiyaç duyaca-
ğımız bir süreç yaşıyoruz. 

“Maden işletmelerinin 
enerji ihtiyacının 
yenilenebilir enerjiyle 
karşılanması son derece 
önemli”

Çevreyi ve iklimi koruyan, bizim 
arkamızdan gelen nesillere temiz 
bir yeryüzünü bırakacağımız bir 
süreci yönetirken aynı zamanda 
Türkiye’de madencilik endüstrisi-
nin, Türkiye’nin dışa bağımlılığını 
ciddi manada ortadan kaldıracak 
hamleler yapmasının da son dere-
ce önemli olduğunu ifade etmek 
isterim. Önümüzdeki dönemde ye-
nilenebilir enerji teknolojilerinde 
ortaya çıkacak olan teknolojik ge-
lişmeler ve bu teknolojik gelişme-

ler çerçevesinde inşa edilecek olan 
onshore ve offshore yenilenebilir 
enerji tesisleri, mutlaka madencilik 
endüstrisiyle ilgili olarak bu tesisle-
ri inşa ederken çok daha fazla yerli 
ve milli maden ya da nadir metal 
ya da geliştirilmiş, işlenmiş maden 
kullanmamızı gerektirecek. Bir de 
tabii bütün bu söz konusu maden-
lerin faaliyet göstermesi için ihtiyaç 
duyulan elektirik enerjisinin de yine 
yenilenebilir enerji teknolojileriyle 
üretilmesi, maden işletmelerinin 
enerji ihtiyacının yine yenilenebilir 
enerjiyle karşılanması son derece 
önemli. Önümüzdeki dönem yük-
sek teknolojiye dayalı olarak bir 
madenin kendi faaliyetlerinin aynı 
zamanda o madenin elektirik ener-
jisi ihtiyacını karşılamasını sağlaya-
cak fırsatları da beraberinde getirir 
mi, onları da dikkatle takip ediyor 
olacağız. Bu vesileyle de Çayırhan 
Termik Santralı’ndaki kömür oca-
ğına girmiş, 4 saat yerin 375 metre 
altında kalmış biri olarak 4 Aralık 
Dünya Madenciler Günü’nde ma-
dencilik endüstrimizdeki tüm kıy-
metli insanları, bu meşakkatli ve 
büyük emek isteyen sektördeki tüm 
çalışanları tebrik ediyorum. Hepsi-
ne tek tek saygılarımı ifade etmek 
istiyorum. 

Otomotiv Gazetecisi Okan 
Altan:

“Otomotiv sektörü olarak 
dünyadaki cevherleri çok 
ciddi şekilde tüketiyoruz”

Biz 100 kiloluk insanları taşımak 
için en az 1.5 tonluk metal yığınla-
rını hareket ettirmek için uğraşıyo-
ruz. Bir otomotiv gazetecisi olarak 
yıllardan beri benim eleştirdiğim 
bir nokta bu. Bu da doğal olarak çk 
fazla bir enerji ihtiyacını doğuruyor. 

Aslında bu enerjiyi de minimum 
seviyede kullanmamız gerekiyor. 
Dünyanın gidişatı, çevre kirliliği ve 
iklim krizi ortada. Böylesi bir dö-
nemde hala biz dört tekerleğin üs-
tünde tonlarca ağırlıktaki otomobil-
leri kullanmaya çalışıyoruz. Şimdi 
de elektirikli araçlar için bataryaları 
neredeyse yarım ton daha ekleyerek 
2 tonluk araçları bir ya da birkaç 
kişiyi taşımak için kullanıyoruz. Bu 
çok büyük bir hata. Fakat çok değişi-
yor. Özellikle araçların elektirikli ol-
masıyla birlikte hafiflemek ve daha 
az enerji tüketmek için olabilecek en 
iyi teknolojiler otomotivde buluştu-
rulmaya çalışılıyor. Maden kısmı 
çok çok önemli. 120 yıldır ortalama 
1.5 ton ağırlığındaki bir otomobilin 
üretimi için yaklaşık 5 ton maden 
kullanılıyor.  İsterseniz 1.5 tonluk 
bir araçta nasıl 5 tonluk maden kul-
lanıldığını biraz açalım. 2 tondan 
fazla demir cevheri, demir-çelik ola-
rak otomobile 1 ton olarak geliyor. 
Bakır cevheri çok ilginç, 1 tondan 
fazla bakır kullanılırken yaklaşık 10 
kg. bakır otomobile geliyor. Kurşun 
olarak yarım tona yakın kurşundan 
sadece 10 kg.’si otomobile gidiyor. 
Çinkoda da benzer şekilde 300 kü-
sur kg.’lik çinko otomobile 8-10 kg. 
civarında gidiyor. Plastik zaten ham 
petrolden, yarım tonluk bir ham 
petrolden de en fazla yarısı yani 
200 küsur kilosu otomobilde oluyor. 
Cam kumu da aynı şekilde, 80 kg.’lik 
bir cam kumundan ancak otomobile 
40 kg.’si giriyor. Alüminyum ilginç, 
çeyrek tonluk oksit cevherinden 60 
veya 70 kg.’lik bölümü o eski ne-
sil otomobillerde kullanılıyor. Yani 
otomotiv sektörü olarak, madenleri 
veya dünyadaki cevherleri çok ciddi 
şekilde tüketiyoruz. Sömürüyoruz 
kelimesi doğru olur mu bilmiyorum 
fakat yaptığımız tüketim korkunç. 
Eski nesil otomobillerde durum bu. 
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“Elektrikli otomobillerin 
artan lityum ihtiyacının 
karşılanması mümkün 
değil”

Şimdi yeşil mutabakatla birlikte 
artık herkes karbon oranını sıfıra 
doğru azaltmak için hareket eder-
ken otomobiller de artık yüzde 100 
çevreci olmaya çalışıyorlar. Bir elek-
tirikli otomobil yapımında lityum, 
nikel  ve kobalt başta olmak üzere 
bazı kritik madenler kullanılıyor. 
Özellikle de batarya kısmında. Her-
hangi bir otomobilin bataryasında 
yaklaşık 80 kg lityum, 60 kg nikel, 
50 kg grafit ve 22 kg da kobalt ge-
rekiyor. Kobalt çok önemli. Herkes 
bunu konuşuyor, kobalt, nikel ve lit-
yumun olduğu bu bataryalara talep 
her gün artıyor. Yani 4 yıl öncesine 
göre şu anda yaklaşık 7 misli bir artış 
söz konusu. Ayrıntılı rakamlar in-
ternet sitelerinde veya konuyla ilgili 
derneklerin sayfalarında mevcut. Şu 
anda dünyada 1.4 milyar yürüyen 
motorlu araç var. Dünyadaki tüm 
markaların yıllık üretimi için 100 
milyon hedef idealinden bahseder. 
Tüm üretim elektirikliye dönse bile 
100 milyon elektirikli araç ürete-
cek ki bunun, 2050’nin sonrası için 
2060’lar için konuşulduğunu bili-
yoruz, tahminler o yönde. Şu anda 
2030’da dünyadaki otomotiv üre-
timinin, hatta 2040’ta yüzde 50’yi 
ancak aşacağı söyleniyor. Yani yılda 
50 milyon elektirikli araç üretilecek 
ve bu araçların her birine bu bah-
settiğimiz lityum iyon bataryaların 
konulması gerekiyor. Az önce söy-
lemiştim, 80 kg’dan hesaplarsak 50 
miyon araçta ne kadarlık lityumun 
kullanılacağı çok basitçe ortaya çı-
kar. Fakat dünyadaki hiçbir maden 
bu talebi karşılayamaz. Kaldı ki biz 
şu anda sadece otomotiv endüstrisi-
nin ihtiyacından bahsediyoruz. Öte 

yandan cep telefonu üretimi var, 
televizyon üretimi var, inşaat sektö-
ründeki diğer metallerin kullanımı 
var vs. Bunların hiçbirini saymadan 
sadece otomotivdeki rakam için bile 
dünyadaki lityum kaynakları, lit-
yumu oluşturacak madenlerin kay-
nakları kesinlikle yeterli değil. 

“Otomobillerde grafen 
kullanımıyla enerji 
verimliliği çok artabilir”

Bu elektirikli araçların bataryala-
rında kullanılan maden ve mine-
rallerin talebine karşı doğru bir arz 
hiçbir zaman oluşmayacak. Çünkü 
rakam çok dik yükseliyor. O dik 
yükselişe rağmen madencilik sektö-
rünün uzmanlarına örnek vermem 
çok zor. Çünkü siz olabilecek mak-
simum teknolojiyi en verimli şekil-
de kullanarak madenleri cevherleri 
yeryüzüne çıkartmayı zaten çok 
çok iyi biliyorsunuz. Fakat şu anda 
ben sizlere ‘Üretim hızınızı 50 mis-
li arttırabilir misiniz?’ diye sorsam 
sanıyorum buna ‘evet’ cevabı vere-
bilecek çıkmayacaktır. Bu nedenle 
önümüzdeki 30 yıl sonrasında 50 
misli oluşacak talebi karşılayacak 
bir cevher üretimi söz konusu ola-
mayacak. Ben bu konuda birazcık 
kötümserim fakat kötümserliğimin 
karşılığında başka seçenekler de var. 
Bu bahsettiğimiz lityum, nikel, gra-
fit ya da kobalta alternatifler var mı? 
Evet, var. Çünkü şu andaki lityum 
iyon bataryaların verimliliği yüzde 
82’yi geçmiyor. Çünkü çok kez şarj 
oluyorlar. İçindeki enerjinin üretimi 
çok zor sağlanıyor ve diğer tarafta 
da elektiriği hem şarj ederken hem 
de bataryadan aracın hareketli par-
çalarını, aracın tekerleklerini dön-
dürecek organlara aktarım sırasında 
enerji kayıpları halen çok yüksek. 
Şarj ederken yüzde 5, aktarırken 

de yüzde 5 kayıp. Yani yüzde 10 
oradan gidiyor. Bir de lityum iyon 
bataryalarının yavaş hareket etme-
si, enerjiyi yavaş yönetebilme ve 
enerjiyi zor tutuyor olmasıyla ilgili 
sorunlar var. Ancak bunun üstüne 
dünyadaki tüm yüksek teknolo-
ji üniversitelerdeki hocaların kafa 
patlattığı çok önemli bir konu var, 
grafen kullanılabilir. Grafitle grafe-
ni ayırt edelim, benzerler ama aynı 
şey değiller. Grafen kullanımıyla bu 
enerji verimliliği çok daha yüksele-
cek. Cep telefonu örneğinden vere-
cek olursak, masanın üstüne koydu-
ğumuzda cep telefonunu, ‘merhaba’ 
dediğimde yüzde 100 şarja çıkabi-
lecek bir hızdan bahsediyoruz gra-
fen kullanımında. Otomobilde de 
bu, normal yakıt alımından bile 
daha hızlı şarj olabileceği anlamına 
geliyor. Hatta bunun için de istas-
yonlara gerek kalmayacağı, yollara 
döşenebilecek bazı bakır kablolarla 
indüktif, yani temassız şarjın ancak 
bu grafen teknolojisiyle mümkün 
olacağı söyleniyor. 

“Otomotiv devleri artık 
doğrudan maden 
şirketlerinin kapısını 
çalmaya başladı”

Çip krizi konusuna da değinmek 
isterim. Otomobil şirketleri bugüne 
kadar Bosch gibi devasa tedarikçi-
leri kullanarak Tayvan’daki, Güney-
doğu Asya’daki çip üreten şirketlere 
siparişlerde bulunuyorlardı, yani 
aracı vardı arada. Fakat şu anda tüm 
Avrupa, özellikle çelik tedarikinde 
demir cevherlerinin tedarikinde çok 
ciddi bir lojistik sorun yaşıyor. Oto-
motiv sektörü geçmişte kullandıkla-
rı bazı aracı şirketleri artık aradan 
çıkartıp, üreticinin kendisine veya 
madencinin kendisine ulaşmaya 
başlayacak yakında. Buna tüm ma-
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den şirketlerinin hazır olması gerek-
tiğini hatırlatmak isterim. Çünkü bir 
bakmışsınız Mazda’dan Mercedes’e, 
satın almacılar kapı zilinizi çalıyor 
olabilirler.

Çip konusunda da yine çok çok de-
ğerli metallerle ilgili yaşanan yine 
maden kökenli sıkıntılar var. Dünya-
da kuraklık var, Tayvan’daki fabrika su 
kullanıyor çip üretirken. Su bulama-
dığı için veya yeterli miktarda su kul-
lanamadığı için üretimi azalttı. Fakat 
bununla ilgili başka bir şey daha var. 
Çip üretiminde kullanılan madenler 
de metaller de değişmeye başlıyor. 
Şu anda silisyum karbür denilen yarı 
iletkenler artık şu anda Bosch gibi dev 
markalar ve hatta bilgisayar üreticileri 
tarafından da kullanılmaya başlandı. 
Bu çiplerin yakında en fazla konu-
şacağımız konulardan biri olacağını 
ve böylece çip sıkıntısının bambaşka 
yollardan düzeleceğini, dönüşeceği-
ni tahmin ediyorum. Bu arada diğer 
tarafta da yani değişen batarya tekno-
lojisindeki en önemli noktalardan bir 
tanesinin kalsiyum olduğunu hatırlat-
mak istiyorum. Türkiye’de kalsiyum-
la ilgilenen üyeleriniz var ise aman 
diyorum yatırımlara devam. Hatta 
kesenin ağzını bolca açın. Çünkü bu 
ürünlerin çok ciddi şekilde otomotiv 
teknolojisindeki yeni nesil bataryala-
rın ana başlığı olacağını şu anda tüm 
dünya konuşuyor. 

“Maden şirketleri geri 
dönüşüme ciddi yatırımlar 
yapmalı”

Diğer tarafta da madenci arkadaşla-
rımız geri dönüşüme çok ciddi yatı-
rım yapsınlar. Biliyorsunuz dünya-
nın en büyük maden şirketleri artık 
geri dönüşüm fabrikalarına, özellikle 
metallerin yeniden oluşturulacağı, 
toplandığı eski nesil bataryalardan 
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veya hurdalardan sökülen metalle-
rin dönüşümüne çok ciddi yatırım 
yapıyorlar. Bu konuda çok örnek 
var. Bugüne kadar sadece maden 
cevheriyle uğraşmış markalar bir 
anda sektörün içindeler ve şu anda 
geri dönüşüme mutlaka yatırım ya-
pın. Çünkü Tesla’nın kurucuları bile 
artık elektirikli bataryalar için me-
talleri geri dönüştürmek için uğra-
şıyorlar. Hem çevre için çok faydalı 
hem de çevreye hiçbir zararı olma-
yan müthiş bir çalışma bu. 

Madenciliğin İklim ve 
Çevre Boyutu Uzmanlarca 
Ele Alındı

TMD Sürdürülebilirlik Profesyo-
neli Özgür Öztürk’ün moderas-
yonunu üstlendiği “Paris İklim 
Anlaşması Işığında İklim Deği-
şikliği ve Madencilik” oturumuna 
İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV) 
Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem 
Nas, Şişecam Topluluğu Sürdürü-
lebilirlik Direktörü Bahar Ubay 
Güçlüsoy, EKOIQ Genel Yayın 
Yönetmeni Barış Doğru ve Doğa 
Koruma Merkezi (DKM) Yönetim 
Kurulu Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı 
konuşmacı olarak katıldı.

TMD Sürdürülebilirlik 
Profesyoneli Özgür Öztürk: 

“Sıcaklık artışı insanlık için 
kırmızı alarm olarak 
niteleniyor”

“Sanayi Devrimi’nden günümüze 
dünyada ortalama sıcaklık artışı 
şimdiden 1.2 dereceyi bulmuş du-
rumda. Hükümetlerarası İklim De-
ğişikliği Paneli’nin bu yıl sunduğu 
raporda bu durum insanlık için kır-
mızı alarm olarak niteleniyor. Zira 
yüzyılın sonuna kadar eğer sıcaklık 

artışını 2 derecenin altında tuta-
mazsak insanlık için ciddi bir felaket 
kapıda olacak. İşte Paris Anlaşması 
sıcaklık artışını 2 derecenin altında 
tutmak hedefiyle 2015 yılında 195 
ülkenin katılımıyla kabul edildi ve 
2016 yılında yürürlüğe girdi. Ülke-
miz de bu yıl Ekim ayı içerisinde 
TBMM kararıyla anlaşmayı onay-
layan ülkeler arasına katıldı. İklim 
değişikliğinin etkilerini tüm dün-
yada ciddi boyutlarıyla yaşadığımız 
şu dönemde Kasım ayı içinde Glas-
gow’da yapılan Birleşmiş Milletler 
26. Taraflar Konferansı’nın önemi 
ciddi şekilde yüksekti, dolayısıyla 
beklenti de o kadar fazlaydı. Her ne 
kadar BM Genel Sekreteri Antonio 
Guterres konferans sonrasında yap-
tığı açıklamada iklim felaketinin 
kapımızda olduğunu ve konferans-
tan çıkan sonuç paketinin sağlam 
olmaktan uzak olduğunu söylese de, 
COP 26’de ‘Glasgow İklim Hakkı’ 
adı altında önemli kararların alındı-
ğını söylememiz yanlış olmaz. Kısa-
ca bu kararlardan size bahsetmek is-
tiyorum. Birincisi 2015 yılında Paris 
Anlaşması’nda kabul edilen ancak 
henüz netleşmeyen kuralı kitabı – 
üzerinde 5 yıl çalışıldı- kesinleşti. 
Bazı detaylar tamamlanmak üzere. 
Böylece Paris Anlaşması’nın uygu-
lama kriterleri büyük ölçüde netleş-
miş oldu. İkincisi, 45 ülkeden 450 
finans kuruluşunun katılımıyla 0 
karbon için Glasgow Finans İttifakı 
kuruldu. Bu çok önemli, zira iklim 
değişikliğiyle mücadelede özellikle 
gelişmekte olan ve az gelişmiş ül-
kelerin finansa çok ihtiyacı olacak, 
sera gazı emisyonlarını azaltmak 
üzere. Bu ittifakın üyeleri 2050 yı-
lına kadar tüm varlıklarını net 0 
emisyon hedefiyle uyumlu olacak 
şekilde emisyon azaltım taahhü-
dü verdiler. Üçüncüsü, 2030 yılına 
kadar ormansızlaşma ve arazi kul-

lanımına ilişkin liderler bildirgesi 
imzalandı. Türkiye de bu bildirge-
nin imzacıları arasında yer aldı. Bir 
sonraki yine 2030 yılına kadar me-
tan emisyonlarının yüzde 30 azal-
tılmasına dair küresel metan ittifakı 
imzalandı. Metan ilk kez bir taraflar 
konferansı sonuç bildirgesinde yer 
aldı. Çok önemli bir gelişme. Ayrıca, 
ülkelerin COP27 öncesinde ulusal 
katkı beyanlarında emisyon azaltım 
taahhütlerini güçlendirmesi istendi 
BM tarafından. Ve son olarak fosil 
yakıt sübvansiyonlarının aşamalı 
olarak kaldırılması konusunda gö-
rüş birliği oluştu. Fosil yakıtlardan 
da aynı metan gibi konferansının 
sonuç bildirgesinde ilk kez bahsedi-
liyor. Oldukça önemli bir gelişme.”

İktisadi Kalkınma Vakfı 
(İKV) Genel Sekreteri Doç. 
Dr. Çiğdem Nas:

“Finansman kaynağı 
ararken işletmelerin 
sürdürülebilirlik açısından 
ne durumda olduğu 
sorgulanacak”

 “Önemli bir dönüşüm süreci için-
den geçiyoruz ve bu tabii ki bütün 
sektörleri olduğu gibi madencilik 
sektörünü de çok yakından ilgilen-
diriyor. Özellikle Avrupa’nın önemli 
bir partneri olarak Türkiye açısın-
dan AB Yeşil Mutabakatı yine bu 
süreçte çok önemli rol oynuyor ve 
Türkiye üzerinde de uyum baskısını 
arttıran bir süreç içinden geçiyoruz. 
Ve tabii yükümlülükler ve bütün 
sektör üzerinde dönüşüm baskısı 
artarken bu dönüşümün nasıl fi-
nanse edileceği konusu çok büyük 
önem kazanıyor. Ben de bu doğrul-
tuda finansman için ne gibi fırsat-
lar olabilir, madencilik sektörünü 
ilgilendiren kaynaklar neler olabilir 
biraz onlara değinerek, daha sonra 

TMD’DEN MADENCİLİK HABERLER

sınırda karbon düzenlemesinden 
bahsedeceğim. Tabii burada özel-
likle şunu belki başta vurgulamakta 
fayda var, yatırımların finanse edil-
mesi, yatırımlara kredi bulunması 
ya da dış yatırımın çekilmesi gibi 
konulara baktığımızda burada ye-
şil kriterlerin ya da sürdürülebilir 
kriterlerin giderek önem kazan-
maya başladığını görüyoruz. Artık 
bir finansman kaynağını bulurken 
muhakkak herhangi bir işletmenin 
sürdürülebilirlik açısından ne du-
rumda olduğu, karbon ayak izini öl-
çüp ölçmediği, bunu azaltmak için 
önlemler alıp almadığı da büyük 
önem kazanıyor. Tabii bunu sade-
ce belki sera gazı salımı olarak da 
düşünmemek lazım. Aynı zamanda 
su ayak izi, karbon ayak izi çevreye 
verilen etki, çevreye verilen atıkla-
rın kontrol altına alınıp alınmaması 
gibi konular da aslında bu bütünün 
içinde yer alıyor. Aynı zamanda 
özellikle ‘yeşil boyama (green was-
hing)’ denilen, gerçek anlamda sera 
gazı emisyonlarını azaltmak ve çev-
re dostu olmak için önlemler alın-
ması da çok büyük önem taşıyor. Bu 
da tabii çok farklı aslında sınamayı 
karşımıza getirmiş oluyor. Çünkü 
zaten sektörlerin içinde bulunduk-
ları durumda çeşitli problemleri var. 
Katma değeri yükseltmek, istihdamı 
ve ihracatı artırmak gibi birçok he-

def var. Tüm bunların yanına şimdi 
bir de bu yeşil dönüşüme uyum sağ-
lama hedefi gelmiş durumda. An-
cak bunların tamamını aslında bü-
tüncül olarak ele almak lazım. Yani 
bunu aslında ayrı bir hedef olarak 
değerlendirmemek lazım. Özellik-
le Türkiye’nin AB ile olan ilişkisini 
dikkate aldığımızda yine Avrupa 
pazarında Türkiye’nin konumunun 
devam ettirilebilmesi, bu ekonomik 
ilişkilerin artarak devam etmesi açı-
sından da yine bu yeşil dönüşüm ve 
sürdürülebilirlik çok önemli kriter-
ler oluşturuyor.

“Karbon piyasası 
oluşturulması Türkiye’nin 
gündemine girmiş 
durumda”

Tabii ki bir yandan Türkiye’nin bu 
süreçte atacağı adımların çok önem-
li rolü olacak. Yani Türkiye yakın 
dönemde kendisi için bir iklim nötr 
olma hedefi belirledi, 2053 yılı aynı 
zamanda Paris İklim Anlaşması’nın 
onaylanmasıyla yine burada önemli 
bir adım atmış oldu. Şimdi bunun 
arkasının bir şekilde gelmesi gere-
kiyor. Özellikle Glasgow sonrasında 
ulusal katkı beyanlarının güncellen-
mesi ihtiyacı, Türkiye’nin de bu doğ-
rultuda önümüzdeki süreçte kendi 
öngörmüş olduğu sera gazı azaltım 

hedeflerini güncellemesi gerekiyor. 
Bir diğer önemli unsur da bir kar-
bon piyasası oluşturulması. Bu da 
yine Türkiye’nin gündemine girmiş 
durumda. Zorunlu bir karbon pi-
yasası. Özellikle Avrupa Birliği’nin 
sınırda karbon düzenleme meka-
nizmasıyla da uyumlu olarak bunun 
da yine önümüzdeki dönemde gün-
deme gelmesi söz konusu. Bu tabii 
özellikle karbon yoğun üretim ya-
pan sektörler açısından tabii ki çok 
önemli bir uyum ihtiyacı getirecek. 
Burada tabii Türkiye’nin model ola-
rak alacağı AB emisyon ticareti sis-
temine de biraz yakından bakmakta 
fayda var. Bu emisyon ticaret sistemi 
aslında bir yerde bir karbon piyasa-
sı oluşturuyor ve karbon salımları-
nı kontrol altına almayı hedefliyor. 
Yani izin verilen oranların her sene 
azaltılması ve karbon salımının ma-
liyetinin yükselmesi sürecini doğur-
muş oluyor. Bu doğrultuda özellikle 
Temmuz ayında yayınlanmış olan 
bir paket var AB’nin öngörmüş ol-
duğu. 2030’a kadar emisyon azaltma 
hedefi doğrultusunda aynı zamanda 
bu emisyon ticaret sisteminin de 
revizyonu öngörülüyor. Kapsamın 
genişletilmesi, özellikle mesela ha-
vacılık sektörüne öngörülen ücret-
siz emisyon tahsilatlarının kaldı-
rılması, denizcilik sektörünün yine 
kapsam içine alınması, karayolu 
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taşımacılığı ve binalarda kullanılan 
yakıtlar için ayrı bir emisyon ticare-
ti oluşturulması gibi unsurları içe-
riyor. Aynı zamanda bunun bir de 
Türkiye gibi AB üyesi olmayan ama 
AB ile yakın ilişki içinde olan ülke-
ler üzerinde de etki yaratması söz 
konusu. Bütün bu sürece AB büt-
çesinden 2021 – 2027 dönemi için 
önemli fonlar ayrılmış durumda. 
Yani toplam 2 trilyon Avro’luk çok 
yıllı mali çerçeveyi dikkate alacak 
olursak bunun yaklaşık yüzde 30’u 
iklim eylemine destek sağlamak için 
ayrılıyor. 

Aynı zamanda özellikle koronavirüs 
sonrası iyileşme ve dirençlik ara-
cı olarak oluşturulmuş bir fon var. 
732 milyarlık bu fonunun da yüzde 
37’sinin iklim eylemine ayrılması 
söz konusu. Öte yandan özellikle 
Türkiye’nin de faydalandığı, AB’nin 
Avrupa Yatırım Bankası gibi kredi 
kuruluşlarının da yine kendi içle-
rinde önemli bir değişim geçirdiğini 
görüyoruz. Artık Avrupa Yatırım 
Bankası, AB’nin İklim Bankası ola-
rak da geçiyor ve iklim değişikliğiy-
le mücadeleye 2020 yılı için yaklaşık 
27 milyar Avro ayırmış durumda ve 
sağladığı tüm finansmanın yüzde 
40’ını da yine iklim değişikliği ve 
sürdürülebilirlik hedeflerine ayır-
mış durumda. Ve bunun çerçevesin-
de de bugüne kadar çeşitli projeler, 
AB dışındaki ülkeler için de uygula-
maya koyulmuş durumda. AB, özel-
likle AB fonlarından faydalanmanın 
anahtarı olacak şekilde bir yol hari-
tası da açıkladı. Yani bunu sürdürü-
lebilir finans çerçevesi olarak adlan-
dırıyoruz. Ve burada da aslında bir 
yatırımın sürdürülebilir olarak ta-
nımlanması için hangi kriterleri ye-
rine getirilmesi gerektiği belirlendi. 
Burada altı çevre hedefi söz konusu. 
Öncelikle iklim değişikliğiyle müca-
dele ve uyum, su ve deniz kaynakla-
rının korunması, döngüsel ekonomi 
ilkelerinin benimsenmesi, kirliliğin 

önlenmesi ve kontrolü, biyoçeşitlilik 
ve ekosistemlerin korunması olarak 
bu hedefler belirlendi. Şirketlerin 
yatırım süreçlerinin planlanmasın-
da bu kriterlerin dikkate alınması 
söz konusu ve aynı zamanda finan-
sal olmayan raporlama direktifi ile 
sadece finansal raporlama değil, 
sürdürülebilirlik raporlama uygu-
laması da yine bu konuda getirilmiş 
durumda. Yani o anlamda da Avru-
pa’dan gelecek fonlar için de bu kri-
terler önemli olacak. 

“Türkiye’nin dahil olmadığı 
bir yeşil mutabakat başarılı 
olmayacaktır”

Tabii aslında şunu her zaman hem 
bizim hem Avrupalıların da akılla-
rında bulundurması gerekiyor ki, 
Türkiye’nin dahil olmadığı bir yeşil 
mutabakat aslında başarılı olmaya-
caktır. Çünkü yeşil mutabakat Av-
rupa mutabakatı ve sadece AB üye-
lerini değil, Türkiye, Ukrayna gibi 
Avrupa ile yakın ilişkide olan çev-
redeki ülkeleri de içine alıyor. Kaldı 
ki Türkiye zaten halen bir aday ülke 
statüsünü de koruyor. Bu kapsamda 
Türkiye’nin kullanabileceği diğer 
bir araç bu katılım öncesi mali araç 
dediğimiz IPA. Bu da geçtiğimiz 
günlerde yeni dönemi kabul edildi. 
2021 ve 2027 dönemi kabul edildi ve 
burada da en az Türkiye’nin yaklaşık 
4.5 milyar Avroluk bir fon kullanma 
hedefi söz konusu. Toplamda 14.5 
milyar Avro öngörülmüş ve bunu 
sadece Türkiye değil Balkanlardaki 
diğer aday ülkelerin de kullanması 
söz konusu. Burada da yine 5 ön-
celikli alan belirlenmiş ve bunların 
içinde yine iyi komşuluk, rekabet-
çilik, kapsayıcı büyüme gibi hedef-
lerin yanında yeşil gündem ve sür-
dürülebilir bağlantısallık hedefi de 
belirlenmiş. Bu gibi projelerin hem 
kamu kurumlarında hem sivil top-
lumda desteklenmesi öngörülüyor. 
Diğer bir fon kaynağı olabilecek 

diğer bir program da Ufuk Avru-
pa Programı. Türkiye de bunun bir 
parçası, yani AB’nin bilim ve araş-
tırma alanındaki çerçeve programı. 
Burada da yine 2021 ve 2027 yılları 
için yaklaşık 9-9.5 milyar Avro’luk 
bir bütçe öngörülmüş. Burada daha 
çok inovasyon, teknik teknolojik 
yenilikler destekleniyor. Burada da 
yine öncelikli alanlar belirleniyor. 
Yani bu fonları hangi projelere akta-
rılacağını belirlemek için. Burada da 
yine Yeşil Mutabakat ve iklim konu-
ların ön plana çıktığını görüyoruz. 
Mesela küme 5-6’da iklim enerji ve 
mobilite içeren projeler destekle-
niyor. Burada da 2021 için ayrılan 
bütçeye baktığımızda yaklaşık 1.5 
milyar Avro’yu geçen bir miktar 
söz konusu. Burada tabii projelerin 
muhakkak çağrıların açılmasına 
paralel olarak bu çağrıların takip 
edilmesi ve çeşitli ortaklarla birlik-
te bu projelere dahil olunması için 
çaba sarfedilmesi lazım. Özellikle 
sektörler bundan nasıl faydalanır 
dediğimizde tabii muhakkak sivil 
toplum, üniversite, kamu kuruluşla-
rı gibi partnerlerin oluşması lazım. 
Özellikle sektörel kuruluşlar sektöre 
liderlik etmek açısından da bu gibi 
fonlardan faydalanabilirler. Özellik-
le teknik gelişmeler açısından, di-
yelim ki bir madencilik faaliyetinin 
çevre dostu olması için yapılacak 
bazı yatırımların bu tür projelerden 
desteklenmesi söz konusu olabilir. 
Bunların da araştırılmasında fayda 
var. 

“AB’nin sınırda karbon 
düzenlemesi Türkiye’nin 
çelik, alüminyum ihracatını 
doğrudan etkileyecek”

Özellikle Türkiye açısından çok 
önemli bir konu olan sınırda kar-
bon düzenleme mekanizmasına de-
ğinmekte fayda var. Bu da özellikle 
AB’nin yine Temmuz ayında tasarı 
olarak ön plana sunduğu bir konu. 
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Burada; AB’nin kendisi içindeki 
karbon emisyon sınırlamasına git-
tikçe, yani burada izin verilen sera 
gazı salım oranlarını giderek azalt-
tıkça aynı zamanda ticaret yaptığı 
partnerlerine de bunu bir koşul ola-
rak getiriyor. Mesela diyelim ki ken-
di üreticileri için yeni standartlar 
getirirken bu standartlara uymayan 
bazı ülkelerden ithalat yapılarak adil 
bir rekabetin ortadan kaldırılması 
durumunu engellemeye çalışıyor. 
Tabii bir kısım partner açısından 
da bu bir yeni korumacılık olarak 
da ele alınabiliyor. Çünkü rekabeti 
azaltıcı etkisi olabilir, özellikle bu 
sürece uyum sağlayan partnerler 
açısından. Burada da AB’nin dün-
ya ticaretindeki rolünü de dikkate 
alacak olursak, bu uygulamanın da 
özellikle bir model oluşturduğunu 
görüyoruz. Türkiye gibi ülkeleri de 
çok yakından ilgilendirecek bir uy-
gulama. Biraz daha ayrıntısına gire-
cek olursak başlangıçta tüm sektör-
leri içine almıyor daha çok karbon 
yoğun olarak adlandırılan çimento, 
demir çelik, alüminyum, gübre ve 
elektirik enerjisi ithalatını ilgilendi-
recek ve belli bir geçiş süreci öngö-
rülmüş durumda. 2036 yılında tam 
olarak uygulamaya başlaması öngö-
rülüyor. Covid -19 öncesi, özellikle 
2019 öncesi rakamlara baktığımızda 

AB’nin bu ürünlerde yaptığı ithalat-
ta Türkiye’nin önemli bir rolü var. 
Mesela çimentoya baktığımızda çi-
mentonun yüzde 32 oranında Tür-
kiye’den ithal edildiğini görüyoruz o 
dönemde. Çelikte yine Türkiye’nin 
önemli bir rolü var, AB geneli yüz-
de 16 Türkiye’den ithalat yapmış. 
Alüminyumda ise yüzde 6 gibi bir 
oran var. Yani bu açılardan Türkiye 
gerekli önlemleri almazsa bu sınırda 
karbon düzenlemesi doğrudan Tür-
kiye’de ek maliyet olarak yansıyacak. 
AB ithalatçıları bu ürünleri ithal 
ederken eğer bu ürünler AB’de üre-
tilselerdi hangi karbon fiyatına tabi 
olacaklarsa ona tekabül eden karbon 
sertifikası almaları gerekecek. An-
cak eğer ithalat yapılan ülkeler ken-
di içlerinde de AB ETS’si ile uyumlu 
bir karbon sertifikası oluştururlar-
sa o zaman bundan muaf tutula-
bilecekler. Çünkü zaten kendileri 
üretim yaparken bu uygulamaya 
maruz kalmış olacaklar. İşte sertifika 
alınması gerekecek ve bunların fi-
yatları da AB ETS’sini yansıtacak 
şekilde belirlenecek. Yani doğrudan 
aslında bu kendi içindeki emisyon 
ticaret sistemini ithalat yapılan ül-
kelere de yansıtmış olacaklar ve ol-
dukça teknik ve komplike prosedür-
ler söz konusu. Aynı zamanda AB’ne 
ihracat yapan üreticiler açısından da 

muhakkak bu ürünlerin üretimin-
deki içkin emisyon fiyatlarının be-
lirlenmesi gerekecek. Ve bunun da 
hesaplanması ve dikkate alınması 
gerekecek. 2026’da, bahsettiğim gibi 
tam olarak operasyonel hale gelmesi 
söz konusu. Bu durum da tabii 
Türkiye açısından bir yeni bir uyum 
ihtiyacı ortaya koymuş oluyor. İsviç-
re gibi bazı istisna olan ülkeler var. 
Ama onlar zaten ETS ile uyumlu bir 
karbon piyasasına sahip olan ülke-
ler. O anlamda Türkiye’nin bu konu-
daki adımlarını biraz hızlandırması 
gerekiyor bu sektörlerde ek maliyet-
ten kaçınmak için. Tabii ki sektör 
için yeni bazı koşullar getirecek ama 
en azından bu karbon piyasasında 
oluşan fonun Türkiye’nin kendi ye-
şil dönüşümü için kullanılması da 
mümkün olabilecek. 

“Sorumlu Madencilik 
İnisiyatifi gerçekten çok 
önem taşıyor”

Madenler hayatımızda çok önemli 
bir rol oynuyor ve madenlere olan 
bağımlılığımız artarak devam edi-
yor. Geçtiğimiz günlerde Amerika 
Nevada’da bir lityum madeni çıka-
rılması söz konusuydu ve büyük 
protestolar oldu, ‘biz bu madeni 
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açtırmayacağız’ şeklinde. Bizi etki-
lediğinde biz çok tepki gösteriyo-
ruz, ama başka bir ülkede böyle bir 
madencilik faaliyeti olduğunda bu 
bizi çok ilgilendirmiyor. Yani aslın-
da madenlerin hayatımızdaki yeri 
çok önemli ama bu madencilik fa-
aliyetlerinin mümkün olduğu kadar 
çevreye zarar vermeden, sürdürüle-
bilir şekilde yapılması gerek. Bir de 
tabii bu iklim meselesiyle ilgili ola-
rak belki şunu da söylemekte fayda 
var. Küresel eşitsizlikler olduğu za-
man bu mücadelemizde her zaman 
geri kalacağız diye düşünüyorum. 
Yani dünya nüfusunun belki yüzde 
1-2’sini oluşturan gelişmiş ülkeler-
deki kitlenin tüketiminin azaltılma-
sı, daha adil bir gelir dağılımı, hem 
ülkeler için de hem global düzende, 
bütün bunları da aslında bu iklim 
kriziyle birlikte düşünmemiz gere-
kiyor. Ve Sorumlu Madencilik İni-
siyatifi de gerçekten çok önem taşı-
yor. Sektörün bu sorumluluğa sahip 
olması, sizlerin bu konuda öncülük 
etmesi de çok çok değerli diye düşü-
nüyorum.” 

Şişecam Topluluğu 
Sürdürülebilirlik Direktörü 
Bahar Ubay Güçlüsoy:

“Sorumlu madenciliğin 
artık iş modellerimizin 
parçası olması gerektiği bir 
döneme girmiş 
bulunuyoruz”

“Bizlere bu fırsatı verdiği ve değerli 
panelistlerle bir araya getirdiği için 
Türkiye Madenciler Derneği’ne te-
şekkürlerimizi sunarız. 1935 yılın-
da toplumun cam ambalaj ve cam 
eşya ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
temelleri atılan Şişecam, o günden 
bu yana madencilik dahil ve sonra-
sında da diğer ana cam üretim alan-
ları, enerji ve kimyasallar sektörle-

rinde de faaliyet göstermeye devam 
ediyor. Madencilik sektöründe bu 
denli derin geçmişi olan bir kuruluş 
olarak, sorumlu madenciliğin artık 
günümüzde bir ilke olmaktan çıka-
rarak günümüzde iş modellerimizin 
bir parçası olması gereken bir döne-
me hep birlikte girmiş bulunuyoruz. 
Biz de tabii bu alanda mümkün ol-
duğunca payımıza düşeni karşıla-
maya gayret ediyoruz. Ülkemizde 
17 tesisimizle toplamda yılda 3.6 
milyon tona yakın kum, kalker, fals-
pet, kuvarsit madenlerinin üretimi-
ni yapıyoruz. Özellikle temelde girdi 
sağladığımız cam sektörünün hijyen 
kaygıları daha da önem kazandığı 
için kaçınılmaz olarak kapasiteleri-
mizi 1 milyon tona kadar arttırma 
yönünde yatırım kararları almış bu-
lunuyoruz. 

“Madencilik sektörü 
emisyonlardaki payını 
azaltmak için yatırımlar 
yapmalı”

İklim değişikliğiyle mücadele ta-
bii çok uzun bir döneme dayanı-
yor. İklim değişikliğine adaptasyon 
meselesi bugün günlük hayatımı-
zın parçası oldu. Geçtiğimiz sene 
yaşadığımız yangınlar, kasırgalar, 
seller bunu çok net bir şekilde biz-
lere gösterdi. Ben de bu özellikle 
Akdeniz bölgesindeki yangınlar 
yaşandığı zaman o bölgede seyahat 
ediyordum. Tam dönüşümde bizim 
Aydın’daki Çine maden tesisimizin 
yakınlarındaki yangını gördüm. Ve 
aynı akşam rüzgar yön değiştirdi ve 
birden bizim Çine’deki maden ope-
rasyonlarımız bir anda tehdit altına 
girdi. Yine madencilik sektöründe-
ki sorumlu yöneticimiz hemen bir 
acil müdahale programını başlattı 
ve çalışma arkadaşlarımızı tahliye 
etti ve operasyonlarımız 3-4 gün 
kesintiye uğradı. Kendi çapımızda, 

yeteneğimiz doğrultusunda arazöz, 
ekipman gibi konularda bölgenin 
ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştık. 
Ancak şunu gördük ki, artık bu işe 
de yatırım yapma meselesi günde-
mimizde. Yani madencilik sektörü 
bir taraftan emisyonlardaki payını 
yönetmek ve onu aşağıya çekmek 
adına yatırımlar yapma noktasın-
da önemli sorumluluklar edinirken 
bir taraftan da değişime dirençli bir 
şekilde hazır olması gerekiyor. Biz 
artık bu işin önyakın bir gelecekte 
önümüze gelecek meseleliri görü-
yor ve şimdiden bunların yatırım 
planlamalarını yapıyoruz. Burada 
tabii bazı fırsatlar da var. İklim deği-
şikliğine adaptasyon konusu ilk kez 
2005’te konuşulmuştu. O zamanlar 
ülkemizin ilk BM çerçeve sözleş-
mesi sekreteryası raporunu hazırlı-
yorduk. İklim senaryoları, bunların 
havza modellemeleri vs. Türkiye’de 
de çok güzel kıymetli çalışmalar 
yapıldı. İşte küresel iklim senaryola-
rının bölgelere, bölgeden havzalara 
kırıldığı duyarlılık analizleri dedi-
ğimiz çalışmalar yapıldı. Bu çalış-
malar neticesinde ülkemizin henüz 
hazır olmadığını, bu konuları henüz 
içselleştiremediğini ve adaptasyonu 
konuşmak için çok erken olduğunu 
gördük. Ama o dönemdeki fırsatı 
kaçırdık. O dönem birçok sektörel 
adaptasyon eylem planları çalışıl-
dı, bir takım çerçeveler çıktı. Ama 
maalesef bunlar raflarda kaldı, bir 
türlü sahada uygulamaya geçilmedi. 
Bugün son 2-3 yıldır en fazla konuş-
tuğumuz şey adaptasyon. Yani çok 
fazla bu alanda yapılan çok değerli 
çalışmalar var. Yerel yönetimlere 
bunları indirmeye çalışan çalışma-
lar var. Ama ben görüyorum ki artık 
maden sektörü de artık hem konu-
mu gereği hem yetenekleri gereği 
acil müdahale, iş sahalarının güven-
liği gibi birtakım değerleri gereği 
bu eylem planlarının içine entegre 
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olabilecek ve kendisi de aynı şekil-
de bu planlardan istifade edebilecek 
konuma geçebilir. Bunları Türki-
ye’nin önüne koymaya ve tartışmaya 
ihtiyacı var. Adaptasyon meselesiyle 
ilgili bunları söylemeden geçemeye-
ceğim. Bir de Paris İklim Anlaşması 
ve Glasgow’daki süreçte de bizler de 
yakından takipçisiydik, o platform-
larda yer aldık ve sektörümüz adına 
ses olmaya çalıştık Glasgow’da. 

“Maden kaynaklı 
emisyonların rolünü 
anlama çok önemli”

Küresel ısınmanın 1.5 dereceyle sı-
nırlanabilmesi adına payımıza dü-

şenin ne olduğunu anlamak ve bunu 
Şişecam bünyesinde yönetmek adı-
na bilim temelli hedef çalışmasını 
başlattık. Burada da gerçekten bir 
yol haritası ve bunun 2030-2050 
dönemlerinde nasıl yürütülebilece-
ğini ortaya koymaya çalışıyor olaca-
ğız. Tabii burada da izleme ve ma-
den kaynaklı emisyonların rolünü 
anlama çok önemli hale geliyor. Bir 
taraftan yaşam döngüsü analizleri 
çalışmaları başlattık. Çok önemli bir 
ayağı bu yaşam döngüsü zinciri de. 
Burada da çevresel etki açısından 
AB bugün toksik nötr konularını 
konuşuyor, sıfır kirlilik meselelerini 
konuşuyor, sadece iklimi değil. 

“İklim değişikliğine dirençli 
olma meselesi madencilik 
sektörü için öne çıkan bir 
başlık olacak”

İklim değişikliğine dirençli olma 
meselesi önümüzdeki dönemde 
madencilik sektörü için açık ara 
öne çıkan bir başlık olacak. Örgütsel 
adaptasyon planlarında, maden fa-
aliyetlerinin de önemli rol oynaya-
cağı bir takım planlamalar yapmak, 
keza yine üretim tarafında, iklim 
değişikliğiyle mücadele tarafında 
karbon fiyatlandırmasına hazır ol-
mak, bu riskleri yönetmek ve doğa 
temelli çözümler konusunda birçok 
görev ve sorumluluğumuz var. Artık 
yavaş yavaş doğa temelli çözümler 
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finansal beyan gücüyle de önümüze 
gelecek. Yani artık iklimden bir son-
raki nokta da doğa olacak. Bedelini 
koymadığınız hiçbir şey maalesef 
karşılığını bulamıyor. Maden sektö-
rünün en yakın zamanda bu izleme 
tarafındaki ihtiyaçları gidermesi, 
dinamik veri tabanlarıyla, sunduğu 
ürünlerin ayak izini ortaya koyması 
çok önemli bir konu olacak. Bir son-
raki adımda da zaten bunun yöne-
tilmesi, bu emisyonların ve etkilerin 
yönetilmesi sonrasında da artık bu 
risklere hazır olunması var.”

EKOIQ Genel Yayın 
Yönetmeni Barış Doğru:

“Yeşil dönüşümü 
gerçekleştirmek için 
madenlere ihtiyacımız var”

“Bu paneli düzenlediği için Türki-
ye Madenciler Derneği’ni özellikle 
tebrik ve taktir ettiğimi belirterek 
başlamak isterim. Çünkü bu konu-
lar zor konular, sektör açısından da 
zor olduğunu biliyorum. Bu tür du-
rumlarda insanlar genelde kafalarını 
kuma gömmeyi tercih ederler. Yani 
bazı şeyleri görmeyince onların yok 
olacağını varsayarlar. Böyle bir otu-
rum düzenleyerek aslında dünyadaki 
en büyük meydan okumayla büyük 
bir yüzleşme gerçekleştiriyorsunuz. 
Bunu yaptığınız için bence bu konu-
da daha da başarılı olacaksınız. Çün-
kü dediğim gibi gerçekler, biz onları 
görmesek de, gözlerimizi kapatsak 
da varlar. 

Küresel iklim krizi öyle bir şey ki as-
lında çok temel bir belirleyici. Çok 
söylenir, ekonomi herşeyi belirler 
diye. Ne yazık ki küresel iklim de-
ğişikliği tüm bu ekonomiyi de belir-
leyen bir şey. Daha alt bir belirleyici 
olduğunu biz yeni fark ettik. Yani 
insanlık yeni yeni farkediyor. Ve 
buna karşı da insanlık harekete geç-
meye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde 

COP26’yı takip ettik. Paris iklim An-
laşması’ndan bu yana 5 yıllık dön-
güler çok önemli. Ülkelerin 5 yıllık 
taahhütlerini yenilemeleri gerekiyor. 
Bu işte 6. yıla sarktı ve Paris İklim 
Anlaşması çerçevesinde COP26’da 
Glasgow’da gezegenin geleceğiyle il-
gili çok önemli tartışmalar yaşandı. 
Aadaptasyon önemli tartışmalardan 
biriydi. Özellikle de gelişmekte olan 
ve en kırılgan ülkeler açısından. 
Çünkü en kırılgan ülkeler açısından 
durum gerçekten çok vahim.

Ama Türkiye de dahil gelişmekte 
olan birçok ülke için bu adaptasyon 
sorunu son derece önemli. Geliş-
mekte olan ülkeler gelişmiş ülkele-
rin desteğini bekliyorlar ve yeterince 
destek alamadıklarını söylüyorlar. 
Ben buna hak veriyorum. Çünkü ta-
ahhüt ettikleri küresel iklim fonunun 
tutarı 100 milyar dolar ve bence bu 
çok komik bir para. Kolayca söylü-
yoruz ama bu dünya ekonomisi ve 
riskin büyüklüğü açısından düşünü-
lünce 100 milyar dolar hiçbir şey de-
ğil. Önemli tartışmalardan biri buy-
du. Yani finansman ve adaptasyon 
ve kayıp ve hasarların tazmini veya 
giderilmesi. Diğer önemli bir başlık 
da tam da sizin konunuz olan kömür 
ve fosil yakıtlardı. Ve şimdiye kadar 
ilk defa bir COP Zirvesi’nde, Paris 
İklim Anlaşması dahil, kömür ve fo-
sil yakıtların ismi geçmiyor. Halbuki 
biz bunu biliyoruz ki küresel iklim 
krizinin biricik değil ama en temel 
belirleyeni fosil yakıtlar ve bunun 
içinde de sıralamayla gidersek kö-
mür, petrol ve doğalgaz. 

“COP26’da kömür 
tartışmaları önemli bir 
rol oynadı”

COP26’da kömür tartışmaları önem-
li bir rol oynadı, hatta toplantının 
uzaması da bu yüzden oldu. Kömür-
den kademeli çıkış mı, kömürün ka-
demeli azaltımı mı diye bir kelime 

üzerine günler süren tartışmalar ve 
tolantının bir gün daha uzamasına 
neden olacak kadar önemli bir tar-
tışmaydı. Şimdi McKenzi’nin rapo-
rundan bahsedildi. İşte McKenzi’nin 
kömürü madenin dışına koymasının 
temel sebeplerinden biri de bu. Bir 
de önemli bir şey daha oldu COP 
26’da. Paris İklim Anlaşması’nda 
şöyle geçiyordu; 1.5 derece ya da 2 
derece ama mümkünse 1.5 derecede 
küresel ısınmayı sınırlamak. Glas-
gow’da bu 1.5 derece hedefini tekrar 
yakalamak metinlere tekrar güçlü bir 
şekilde girdi. Açıkça söyleyeyim ben 
1.5 derece hedefinin bu hızla tuttu-
rulabileceğini tahmin etmiyorum 
ama bu konudaki hırs ve bunu tut-
maya çalışma isteğini de çok önemli 
buluyorum. Eğer çıtayı böyle koy-
mazsak çok daha kötü yerlere gitme 
olasılığı olduğunu görüyoruz. 

Başka neler oldu bu süreçte diye 
baktığımızda, COP26’e giderken 
ülkelerin yeni emisyon taahhütleri 
açıklandığını gördük. Biliyorsunuz 
Avrupa Birliği bunu ‘2050’de karbon 
nötr olacağız’ diye ifade ediyor. Nasıl 
karbon nötr olacağız? Özellikle fo-
sil yakıtlardan çıkarak olacağız. Bu 
önümüzdeki süreç fosil yakıtların 
hızlı ve kademeli bir şekilde azaltımı 
yoluyla olacak. 

Bu arada Çin’in bu konuda birçok 
gidiş gelişleri ya da anlayamadığımız 
bazı adımları oluyor. Ama Çin de 
2060 yılında karbon nötr olmayı ta-
ahhüt ediyor. Bundan sonraki süreç-
te kömürlü termik santral yatırımla-
rının gidişatı zor görünüyor, çünkü 
bunu başka yerden finanse edecek 
bir yer bulmak zaten zor. En büyük 
dayanak Çin’di. Çin’in de bu konuda 
adım attığını görüyoruz. Yine Glas-
gow’un sonuç metni, Glasgow Paktı 
olarak geçiyor, OECD’nin daha önce 
defalarca söylediği ama yapamadığı 
bir şeyi de tekrarladı. Verimsiz fosil 
yakıt üretim biçimlerinden de süb-

vansiyonun kesilmesi. Yani sonuçta 
burada bir aşamalı ve hızlı bir azal-
tım söz konusu. Bazı tartışmalar 
önümüzdeki yıl Mısır’da yapılacak 
COP27’ye kaldı. Bu konu kapanma-
dı yani. Bunlar her sene böyle önü-
müze tekrar tekrar daha güçlü bir 
şekilde gelecek. Bunu yaşayacağız. 
Ama tabii ki ben şimdi kömürden 
bahsettim ama madencilik kömürle 
sınırlı bir şey değil. Burada bir ka-
medeli azaltım var ve buna hazırla-
nılması gerekiyor. 

“Modern hayatın içinde 
‘madenlere ihtiyacımız yok’ 
demeyi anlamsız 
buluyorum”

Ama dediğim gibi madencilik kö-
mürle sınırlı değil. Biz bu dönüşü-
mü gerçekleştirmek istiyorsak, yani 
yenilenebilir enerjilere geçip üretti-
ğimiz enerjiyi de depolamak istiyor-
sak pil teknolojileri için de maden-
lere ihtiyacımız var. Onun dışındaki 
herşey için de ihtiyacımız olmaya 
devam ediyor. Yani bir evde outran, 
buzdolabı ve çamaşır makinesi olan 

bir insan olarak ben ‘madenlere ih-
tiyacımız yok’ demeyi anlamsız bu-
luyorum. Biz eğer modern hayatın 
içinde yaşamaya devam ediyorsak 
madenlere ihtiyacımız var. Yalan 
söylememek gerekir. Çünkü hepi-
miz bu modern hayatı yaşıyoruz. 
Fakat burada başka bazı faktörler 
devreye giriyor. Dediğim gibi nadir 
metaller çok kritik. Bu hem güneş 
enerjisinde, hem de pil teknolojisi 
yani lityum iyon bataryalar için de 
çok önemli. Bu alanlarda kullanılan 
madenlere çok fazla ihtiyacımız var 
ve bunların bulunması gerekiyor. 
Yani madencilik oralarda yapılmaya 
devam edilecek. Tabii ki endüstriyel 
simbiyoz, enerji verimliliği yani bir 
birimden daha fazla şey elde etmek 
gibi aslında birtakım başka faktörler 
de var. Ama dediğim gibi sonuçta 
madencilik devam edecek, maden-
lere ihtiyacımız devam edecek.
 
“Taş çıkarmak için bir 
ormanı yok etmek bana 
akıl dışı geliyor”

Fakat burada da şöyle bir durum 

devreye giriyor, bu madenciliği biz 
nasıl yapıyoruz? Bu önemli sorular-
dan biri. Hem dünyada hem Türki-
ye’de bu konuda çok kötü örnekler 
var. Tabii ki çok fazla sayıda iyi ör-
nekler de var. İyi örnekler bizi belki 
uçuruyor, ama kötü örnekler de bizi 
dibe batırıyor. Çünkü ben son bir 
yılda yaptığımız haberlere baktım, 
madenlerle ilgili onlarca birbirinden 
kötü olaylarla karşılaştım. Ben bun-
ların haberlerini yapıyorum, bunla-
ra da gözümüzü kapamamızın hiç 
mümkünatı yok. Çünkü bunlar hem 
iklim değişikliği bağlamında acayip 
sonuçlara yol açıyorlar hem de ina-
nılmaz ekosistem kayıplarına sebep 
oluyorlar. Bu ekosistem kayıpları ve 
küresel iklim değişikliğiyle bunlar 
birbirinden çok bağımsız değil. Bazı 
olaylar lokal ama bazı olaylar daha 
büyük şeylere de yol açabiliyor. Bu 
konuda ben bir uzman değilim ama 
önemli olan şudur: Her konuda 
inovasyon ve teknolojiden söz edi-
yoruz. İşte tam da inovasyonun ve 
teknolojinin bu tür riskli alanlarda 
çalışması gerektiğini düşünüyorum. 
Ben bundan sonra madenciliğin 



     

TMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİTMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ

- 40 - - 41 -

ancak teknoloji kanalıyla yapılması 
gerektiğini düşünen birisiyim. Yani 
soru şudur: Siz çocuğunuzun bir 
kömür madeninde çalışmasına izin 
verir misiniz? Zaten bu izin veri-
lebilecek bir şey değil, kimsenin 
yapmak istemeyeceği bir iş. O yüz-
den burada işte teknolojinin, ino-
vasyonun yeni yöntemlerin aklın, 
bilimin devreye girmesi gerekiyor. 
Eğer bazı ihtiyaçlarımız varsa, ki 
bu ihtiyaç var, bunların sağlanması 
ve elde edilmesi için o zaman kafa-
mızı çalıştırmamız gerekiyor. Başka 
her şeye çalıştırdığımız gibi. Bunu 
mutlaka daha yüksek teknolojiyle, 
hem insan hayatı açısından hem 
çevresel etki açısından sıfır riskle ve 
elde ettiklerimizle verdiğimiz zarar 
arasındaki ilişkinin doğru kurul-
duğu biçimde yapmamız lazım. Taş 
çıkarmak için bir ormanı yok etmek 
bana akıl dışı geliyor. Yani bunlar 
birbiriyle karşılaştırılabilir şeyler 
değil. Ama bunların bedelleri doğ-
ru konulursa, doğru hesaplanırsa 
ve suç ile ceza doğru bir şekilde ta-
nımlanırsa yapılması mümkündür. 
Her zaman söylüyorum, bütün bu 
kördüğümü yaratan biziz, bu kör-
düğümü çözme aklına da yine biz 
sahibiz. Önemli olan burada irade, 
akıl ve dirayettir. 

“Fikirlerimiz farklı da 
olabilir ama birbirimizi 
anlamamız son derece 
önemli”

Biz uygar dünyanın bir parçası ol-
maya devam mı edeceğiz yoksa, 
kendi başımıza karar veren, hiç 
kimseyi takmayan bir ülke ve sektör 
mü olmaya karar vereceğiz? Ben-
ce en önemli seçimlerden biri bu. 
Çünkü zaten dünyada birçok şey ya-
pılıyor, tartışılıyor. Önemli olan bi-
zim bu tartışmaların bir parçası ol-
mamız. Bunun için de en temel şey 
iletişime açık olmamız. Fikirlerimiz 
farklı da olabilir ama birbirimizi 

anlamamız, müzakere etmemiz son 
derece önemli. Bunu başarmadan 
hiçbir şey yapmamız mümkün de-
ğil. Ama mavi gezegenin bir parçası 
olduğumuzu hiç unutmamamız ve 
bizim etkilerimizin başkalarını etki-
lediğini ve başkalarının etkilerinin 
de bizi derinden etkilediğini unut-
mamamız gerek. Onun için küresel 
bir bilinçle hareket etmeliyiz.”
   
DKM Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Uğur Zeydanlı:

“Madencilik faaliyetlerini 
her yerde yapmamamız 
lazım”
 
“Öncelikle maden emekçileri baş-
ta olmak üzere, bütün madencilik 
sektörünün bu anlamlı gününü 
kutlamak istiyorum. Türkiye Ma-
denciler Derneği’ne de böylesi bir 
organizasyonda çevre sektörüne de 
yer verdikleri için ayrıca hem teşek-
kür etmek istiyorum. Zaten sizlerle 
aslında uzun yıllardır tanışıyoruz, 
bir araya geliyoruz. Bu konuları 
tartışıyoruz, bir şeyler yapmaya ça-
lışıyoruz ve ne yapabiliriz diye ko-
nuşuyoruz. Çok yol alamadık maa-
lesef ama yine de uğraşmaya devam 
edeceğiz, daha yapacağımız çok şey 
var. Başarabileceğimiz çok şey oldu-
ğunu da düşünüyorum. Ben şimdi 
konuşmamda özellikle eksikleri-
mizden bahsedeceğim. Ama bunu 
tamamen iyi niyetle yapacağıma 
emin olmanızı istiyorum. Hatta bir 
sonraki sene için de şöyle bir vizyon 
da ortaya koymak istiyorum: Bu 
sene eksiklerimizden bahsedelim, 
önümüzdeki sene de bu eksikleri-
mizi tamamlamak için neler yaptık, 
ne adımlar attık onları konuşalım. 
Bu şekilde ilerleyelim istiyorum. 
Zaten uzun yıllardır var olan işbir-
liğimiz de buna olanak tanır diye 
düşünüyorum. O açıdan Türkiye 
Madenciler Derneği’nin çok önem-
li bir rolü olduğunu düşünüyorum, 

ki bu düzenlediği organizasyonla da 
zaten o rolü o görevi de üstlendiğini 
gösteriyor. O açıdan tekrar teşekkür 
edeceğim. 

“Madencilik sektörünü 
sadece etkin olduğu alan 
bazında değerlendirmemek 
gerek”

Şimdi iklim değişikliğine baktığı-
mızda karbon salımının yaklaşık 
dörtte birinin arazi kullanımı ve 
ormancılık sektöründen geldiğini 
biliyoruz, ki bu oran giderek artı-
yor aslında. Burada da tabii ki arazi 
yapısını değiştiren sektörel uygula-
maların önemli bir fonksiyonu var, 
madencilik de tabii orada önemli 
bir yerde duruyor. Bu olaya bir kere 
ekosistem ve ekoloji bilimi açısın-
dan baktığımızda sadece bizim etki 
ettiğimiz, zarar verdiğimiz alan gibi 
bakmamamız lazım, uygulamamızı 
yaptığımız nokta olarak bakmama-
mız lazım. Çünkü etkisi aslında çok 
daha büyük bir peyzajda, havzada 
görülüyor bu uygulamaların. Top-
rak döngüsünde bozulma, su denge-
sindeki bozulma, hele bir de denet-
lememiz gereken, kontrol etmemiz 
gereken özellikle bu atık havuzları 
gibi birimlerde yaşanan sorunlar 
çok daha geniş coğrafyaları olum-
suz etkiliyor. O açıdan madencilik 
sektörünü sadece etkin olduğu alan 
bazında değerlendirmemek önemli, 
ki geçenlerde bu konuda Giresun’da 
çok olumsuz bir şey yaşadık. Bunun 
örnekleri de var. Madencilik sektörü 
sosyal refah açısından çok önemli 
bir yerde duruyor. Ama biz kamou-
yona ‘Sizin madencilik sektörüyle 
ilgili düşünceniz nedir?’ diye sorsak 
büyük ihtimalle sosyol refah yeri-
ne daha çok çevresel etkilerinden 
bahsediyor olacağız maalesef. Tabii 
ki hedefimiz giderek daha az bir şe-
kilde çevresel etkilerden bahsetmek 
ama şu anki durum bu. Bunun arka-
sında neler var onları biraz masaya 
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yatırmamız önemli diye düşünüyorum, ki 
çözmemiz gereken şeyleri de tespit edebi-
lelim. 

“Ülkemizde bulunan her üç 
bitki türünden bir tanesi 
dünyada başka hiçbir yerde 
yok”

Madencilik faaliyetlerini her yerde yapama-
yız, her yerde yapmamamız lazım. Biyolo-
jik çeşitlilik açısından, biyolojik varlık açı-
sından oldukça önemli olan yerlerimiz var. 
Türkiye bu konuda dünyanın en önemli ül-
kelerinden bir tanesi. Bu konuda hiç abart-
mıyorum, bununla ilgili bilimsel çalışmalar 
da var. Dünyanın önemli 25 sıcak noktası 
2000 yılında yapılan bir çalışmayla belir-
lendi. Bunların iki tanesi Türkiye’de. Biri 
Akdeniz havzası, biri Kafkas dağlarının bu-
lunduğu Doğu Karadeniz havzası. Sonra bu 
sayı 34’e çıkartıldı, Türkiye’de 3 tane oldu. 
İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesi dahil. 
Dünyada bu nitelikte üç sıcak noktayı bir-
den barındıran üç ülke var. Güney Afrika, 
Çin ve Türkiye. Hele Kuzey Yarımküre’de 
baktığınızda Türkiye, bu açıdan dünyanın 
en önemli ükesi. Bizim ülkemizde bulunan 
her üç bitki türünden bir tanesi dünyada 
başka hiçbir yerde yok. Bu yüzden bizim 
etkilerimiz, bu işi nerede yapıp yapmaya-
cağımızı bir kere doğru tespit etmemiz bir 
numaralı öncelikli adımımız. Şu anda ka-
muoyunda nasıl bir algı var: Her yerde ma-
den yapılabilir, nerede varsa çıkartılabilir 
diye düşünülüyor. Bununla ilgili hep bera-
ber yapmamız gereken bazı çalışmalar var. 
Hiç girmememiz gereken dokunmamamız 
gereken yerleri tespit etmemiz lazım. Yani 
taş ocağı için Kaz Dağları’nda Kaçkar Dağ-
ları’nda müdahale etmek, yapılabilecek en 
büyük yanlışlardan biri olur. Daha değerli 
bir madeniniz vardır, çok önemli bir yerde-
dir, o zaman daha sıkı tedbirlerle bunu nasıl 
yapabiliriz onları konuşmamız gerekir. O 
açıdan da baktığımızda yine kamuoyunda 
başka bir algı daha var; bunlar bir şekilde 
mevzuatın gerekliliklerini yerine getirip, bu 
işleri yaparlar diye düşünülüyor. Bunu da 
değiştirebilmemiz lazım. 

Sürdürülebilir
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“Ormana zarar verince 
‘iki katı ağaç dikip bunu 
telafi ederiz’ düşüncesi 
kesinlikle yanlış” 

Zaman zaman ÇED süreçleri bizim 
için yeterli olmuyor, hatta ve hatta 
bunun güzel örnekleri de var. Bazı 
maden firmaları geliyor, bizim ka-
pımızı çalıyor ve “Biz ÇED’i yaptır-
dık, gerekli izinleri aldık ama içimiz 
rahat değil. Buranın çok önemli bir 
yer olduğunu biliyoruz, daha fazla 
araştırma, daha fazla çalışma yap-
mak istiyoruz ki, zarar vermeye-
lim” diyorlar. Bu örneklerin sayısını 
arttırmamız lazım, bu çok önemli. 
Ve tabii ki bunları kamuoyuyla da, 
sektörün kuruluşları aracılığıyla da 
paylaşmak lazım. Bundan sonra 
bu iyileştirme, geri kazanım kısmı-
na gelmek istiyorum. Şimdi bizde 
şöyle bir kültür oluştu maalesef. O 
çok yanlış bir yol. Biz ormana zarar 
mı verdik? Biz 2 katı 3 katı ağaç di-
keriz bunu telafi ederiz. Bu iş öyle 
olmuyor, bunun bir kere altını çok 
net şekilde çizmek istiyorum. Tabii 
ki zaman zaman yaptığımız uygu-
lamalarla doğal ekosistemlere zarar 
veriyoruz, telafi etmek için de eli-
mizden geleni yapmamız lazım ama 
bunun karşılığında bu kadar ağaç 
diktim demek, terazinin kefelerinde 
aynı ağırlıkta olan şeyler değil. Ağaç 
demek oradaki doğallığını bütün 
bileşenleriyle, döngüleriyle, süreç-
leriyle, türleriyle birlikte bir orman 
ekosistemi demek değil. Yüzlerce yıl 
gerekir onun o niteliği kazanması 
için. Tabii ki hiçbir şey yapamadığı-
mızda en azından bunu yapmamız 
lazım ama bunu da karşılığının ne 
olduğunu bilerek yapmamız lazım. 
Bir kere orada önemli bir algı hatası 
var onu düzeltmemiz lazım. Yine bu 
tip yine çalışmaları yaparken sadece 
böyle ağaç dikmek değil oradaki do-
ğal ekosistemi geri getirecek şekilde, 
biz buna ekosistem onarımı diyoruz, 
bütün türleriyle, bileşenleriyle, di-

namikleriyle hatta oradaki topluma 
sağladığı hizmetleriyle, ürünleriyle 
beraber geri getirmeye çalışmamız 
lazım. Bunların bu şekilde planlan-
ması lazım. Burada da yine önemli 
bir bilgi eksikliğimiz var, hemen ben 
burada bizim sektörümüze de bir fa-
tura çıkarayım. Çevre camiası da bu 
konuda çok donanımlı değil. Biz de 
bu konuyu o kadar iyi bilmiyoruz. 
Doğru yönlendirmeyi yapamıyo-
ruz, onu da belirtmek lazım. Bu algı 
meselesiyle ilgili mutlaka çalışıp, iyi 
örneklerle bunları değiştirmek dö-
nüştürmek lazım ama bir yandan 
da bunları yaygınlaştıracak araçlar 
üretmemiz lazım.

“Maden ve çevre sektörleri 
bir araya gelmeye 
çekiniyor”

Bunun için de, iş birliği için de ça-
lışmamız şart. Bizlerin daha çok 
bir araya gelmesi lazım. Yani çevre 
sektörü de, madencilik sektörü de 
bu konuda adım atarken tedirgin ve 
dikkatli olmak hissiyatı içerisinde.  
Maden sektörüyle bir arada olmak, 
görünmek tedirgin edici çevre sek-
törü için, özellikle de mahalle baskı-
sı dediğimiz şey açısından. Ama bir 
şekilde doğru işler, doğru sonuçlar 
elde etmek için bir araya gelmeyi 
başarmamız lazım. Burada da en 
önemli rol bence sektörün öncü 
temsilci kuruluşları ve büyük firma-
larına düşüyor. Biz birçok firmayla 
aslında yıllar içerisinde görüştük, 
ama şunu da söyleyeyim çok azıyla 
gerçekten uygulamada birlikte çalı-
şacak, bir şey üretecek noktaya gele-
bildik. Onun da sebebini belirtmek 
istiyorum. Biraz bu işi daha ciddiye 
almak lazım. Yani ‘Biz bu konuda 
da iyi bir şeyler yapmak istiyoruz’ 
demek yeterli değil, bu konu orada-
ki maden üretimi kadar önemli bir 
konu. Orada gerçekten elini taşın al-
tına koyup sorumluluk alıp, inisiya-
tif alıp, gerekli kaynakları ayırıp bu 

adımı atmak lazım. Maalesef birçok 
firmamız o noktada değil, sektörün 
büyük temsilcileri de dahil. 

Özellikle de son iki yıldır hepimiz 
de net bir şekilde görüyoruz, bu 
iklim değişikliğindeki tartışmalar, 
azaltım konusundan uyum konusu-
na dönmeye başladı. Aslında bu tar-
tışmaların arkasında biraz şöyle bir 
şey var; ‘biz bu işi çok beceremedik, 
bari canımızı nasıl kurtaracağız bu-
nunla ilgili tedbirleri almaya başla-
yalım’. Tabii ki hala etkileri azaltmak 
için bir takım şeyler yapabiliriz, bir 
takım adımları atmamız lazım yine 
işbirlikleri çerçevesinde. Küresel öl-
çekte bunu becermek zorundayız, 
ama öte yandan da uyumla ilgili 
tedbirleri de almamız lazım. Bakın 
bu sene Türkiye yaşanabilecek bü-
tün çevre felaketlerini yaşadı her-
halde. Kuraklık, sel, yangın, müsi-
laj. Bunlar toplumsal ve ekonomik 
maliyetleri çok büyük sorunlardı. 
Biz daha bunların etkilerini çok 
görmüyoruz ama 10 yıllarca devam 
edecek etkisi olacak ve sonraki 
yılın da, bir sonraki yılın da daha 
hafif geçeceğini düşündürtecek bir 
veri yok elimizde. Bulgular tam 
tersini göstermekte. O yüzden 
bizim burada uyum sağlamakla 
ilgili en önemli aracımız da doğal 
varlıklarımız, ekosistemler. Deniz-
lerin, bozkırların, ormanların, sulak 
alanların temizleme gücü ve bize 
sağladığı faydalar, bizim toplumsal 
direncimiz ve ekonomik gücümüz 
açısından çok kilit bir noktada. Has-
sasiyet analizler var, müdahale nok-
taları var, çeşitli müdahale araçları 
var. Bunları becermemiz lazım.

“Sorunlara odaklanmak 
için değil, çözümlere 
odaklanmak için 
paydaşlara ihtiyacımız var”

Bunun için de işbirliği çok önemli 
diyorum. Bir örnek vereceğim, bize 
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de model olacağını düşünerek vere-
ceğim bunu son söz olarak. Bütün 
çevre örgütleri olarak, herhangi bir 
konuda baktığımız ve referans ola-
rak aldığımız yer Dünya Doğayı Ko-
ruma Birliği’dir. Dünyadaki bütün 
örgütler de, devletler de üyesidir bu 
kurumun. Maden ve metal birlikle-
riyle özel bir konsey oluşturmuşlar 
2001 yılında ve biz madencilikle il-
gili neler yapabiliriz diye yıllardır 
birlikte çalışıyorlar. Senin eksiğin 
benim fazlam gibi değil, neleri haya-
ta geçirebiliriz, nelere dönüştürebili-
riz, neleri değiştirebiliriz diye. Hatta 
2004 yılında biyolojik çeşitlilik etki-
leriyle ilgili performans değerlendir-
meleri de yapmışlar. Bizim de bun-
ları yapmamız lazım, yani burada 
sorunlara odaklanmak için değil çö-
zümlere odaklanmak için paydaşlara 
ihtiyacımız var. Gelin önümüzdeki 
yıla böyle bir hedef koyalım, böyle 
bir çalışmayı başlatalım. Gerekirse o 
birliklerden de destek alırız, yardım 
isteriz.” 

TMD Başkanı Ali Emiroğlu: 
“Doğayı da koruyacağız, 
madenciliği de yapacağız”

“Sorumlu Madencilik İnisiyatifi sek-
törümüzün bir ihtiyacından doğ-
du aslında. Geriye dönük bakarsak 

Soma faciası, ardından Ermenek 
faciası ve bunların arkasından gelen 
bazı olumsuzlukların madencilik 
algısında yarattağı bozulmalar bizi 
böyle bir yola itti. Biz madenciler 
olarak ne yapmalıyız, nelere odak-
lanmalıyız, algıdaki bu değişimin 
sebepleri ne, toplum neden bu şe-
kilde herşeye tepki vermeye başla-
dı gibi sorulara yanıt bulmak ve bu 
olumsuzluklara bir çözüm bulmak 
zorundaydık. Bu nedenle böyle bir 
inisiyatife adım attık. Sorumlu ma-
dencilik konusunda öncelikli olarak 
dört temel ilke belirledik. Bu ilkeleri 
de; ‘sağlık ve güvenlik’, ‘doğa ve eko-
sistem’, ‘sosyal diyalog ve yerel kal-
kınma’ ve ‘iş etiği ve şeffaflık’ olarak 
sıralayabiliriz. Aslında bu dört temel 
ilke etrafında şekillenecek ve ilerle-
yen aşamalarda daha da detaylandı-
racağımız bir çalışma bu. 

“Firmaların gönüllü olarak 
bu sisteme dahil olmasını 
teşvik edeceğiz”

Aslında yıllardır süren tartışmaların 
sonucu bizi bu noktaya getirdi. Sayın 
Sabri Altınoluk ve Özgür Öztürk’ün 
de bu sürece çok ciddi katkıları oldu. 
Buradaki hedefimiz; madenciliğin 
toplumumuzun gurur duyacağı doğ-
ru bir şekilde yapılmasını sağlamak. 
Geldiğimiz noktada algı araştırması-
nı yaptırdıktan sonra alanında isim 
yapmış akademisyen ve sektör pro-
fesyonellerinden oluşan bir akade-
mik kurul oluşturduk. Bu akademik 
kurulun, sorumlu madencilik ilkele-
rini bilimsel, nesnel ve tarafsız bir şe-
kilde ortaya koymasını hedefliyoruz. 
Akademik Kurulun ortaya koyacağı 
ilkelere tüm üyelerimizin ve maden 
sektöründe faaliyet gösteren tüm iş-
letmelerin uymasını teşvik edeceğiz. 
Bunu yaptığımız takdirde sektörü-
müzde doğru işletmelerin çoğalma-
sını sağlayacağımıza inanıyoruz ve 
bunu başarmak zorundayız. Gerçek-
ten de doğa da bizim madenler de 

bizim, her ikisini de önemsiyoruz. 
Bu konuda da yol alacağız. Burada 
akademik kurulun belirleyeceği il-
keler sektöre rehberlik edecek, sek-
törün çalışmasına yön verecek ve 
sektörde bu standartlar oturacak. Bir 
zorlama olmayacak, firmaların gö-
nüllü olarak bu sisteme dahil olma-
sını teşvik edeceğiz sadece. Devletle 
işbirliği yaparak, gereken teşviklerle 
bu ilkelere uyumun cazibesini artı-
racağız. Böyle bir yol haritamız var. 
TMD olarak bu konuyu son derece 
önemli buluyoruz. 

“İnsanı ve çevreyi 
önceleyen bir madencilik 
anlayışını benimsiyoruz”

4 saati aşkın bir süre bizlerle olan tüm 
misafirlermize, meslektaşlarımıza, 
panelistlerimizin hepsine çok teşek-
kür ediyorum. Gerçekten bu önem-
liydi. Ben katkılarından dolayı her-
kese çok teşekkür ediyorum. Değerli 
sponsorlarımıza da çok teşekkür edi-
yorum. Onlar vasıtasıyla hem bunu 
hem gelecekteki faaliyetlerimizi de 
yapabiliyoruz. STK’lara teşekkür 
ediyorum. 16 STK’nın oluşturduğu 
Madencilik Platformu’yla önemli bir 
iş birliği platformu kurduk. Bu bir-
likteliğin sürdürülmesinin son dere-
ce önemli olduğunu düşünüyorum. 
Doğayı da madeni de önemsiyoruz. 
Doğayı da koruyacağız, madenciliği 
de yapacağız. Bunun ortak yollarını 
bulmak zorundayız. Bu çabanın bir 
gereği olarak zaten bu Sürdürüle-
bilir Bir Gelecek İçin Sorumlu Ma-
dencilik Konferansını düzenledik. 
Önümüzde uzun bir yol var. Bu yola 
çıkarken bu yolun son derece uzun 
ve meşakkatli olduğunu biliyorduk. 
Ama bunu başaracağız, başarmak 
zorundayız. İnsanlarımızın güvenli-
ğini sağlamak, çevreyi korumak he-
pimizin sorumluluğu altında. İnsanı 
ve çevreyi önceleyen bir madencilik 
anlayışını her zaman benimsedik ve 

Sorumlu Madencilik 
İnisiyatifinin Yol 
Haritası Paylaşıldı
TMD Genel Sekreteri Dr. Ercan 
Balcı’nın moderatörlüğünde 
gerçekleştirilen “Sorumlu Ma-
dencilik İnisiyatifi” panelinde 
ise TMD Başkanı Ali Emiroğlu 
ve TMD İkinci Başkanı Meh-
met Yılmaz, TMD öncülüğünde 
çalışmalarını sürdüren İnisiya-
tif ’in yol haritasının detaylarını 
paylaştı.  
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bunun destekçisi olmaya da devam 
edeceğiz. Madenciliğin toplumun 
gurur duyacağı bir hale geleceğine 
inanıyorum. Ve bu özel günde. 4 
Aralık Dünya Madenciler Günü’n-
de de tüm dünya madencilerinin 
bayramını kutluyorum. Madencilik 
şehitlerini de rahmetle ve minnetle 
anıyorum.”

TMD İkinci Başkanı 
Mehmet Yılmaz:

“Madenlerimizin kapıları 
ardına kadar toplumun 
bütün kesimlerine açık 
olmalı”

“Kamuouyunun sektörümüze yöne-
lik algısının bilimsel bir fotoğrafını 
çekmemiz gerekiyordu. Bu fotoğra-
fı çekebilmek için de Future Bright 
isimli araştırma şirketiyle bir algı 
araştırması yapmaya karar verdik. 
Neticede çok güzel bir çalışma oldu, 
sektörümüz için çok önemli bir ça-
lışma bu. Araştırma kapsamında 
15’er dakikalık bilgisayar destekli 
telefon anketiyle yaklaşık 1000 kişi 
ile görüşme yapıldı. 18 - 64 yaş ara-
lığında, erkek-kadın, sosyo-ekono-
mik statüler göz önüne alınarak bir 
grupla görüşüldü ve toplamda 12 
ilde bu çalışmayı yaptık. 31 Ağustos 
ile 29 Eylül 2021 arasında yapıldı bu 
çalışma. Gerçekten kamuoyunun 
tamamını yansıtan tam bir fotoğraf 
çekmeye çalıştık, detaylarına çok 
fazla girmeyeceğim ama iyi bir yan-
sıtma elde ettiğimizi düşünüyorum. 

“Tüm yasal izinleri almış 
olsak da, o yörede yaşayan 
insanları bilgilendirmekle 
mükellefiz”

Sosyal diyalog ve yerel kalkınma ile 
iş etiği ve şeffaflık konuları gerçek-

ten son derece önemli. Biz sosyal 
diyalogla ilgili çok kısa şöyle tanım-
layabiliriz. Devlet bütün izinlerinizi 
vermiş olabilir, bütün ruhsatlarımız 
elimizde de olabilir fakat şöyle dü-
şünelim. Evimizin arka bahçesinde 
birisi geliyor, bir kazı yapıyor. Siz 
orada yaşayan bir insan olarak ne 
olup bittiğini bilmek istersiniz. Ve 
eğer sizi bilgilendirirlerse bilmedi-
ğiniz bir şey olsa dahi ondan kork-
mazsınız. Çünkü insanoğlunun 
doğasıdır, belirsiz olan daima kor-
kutmuştur. Dolayısıyla biz tüm ya-
sal izinleri almış olsak da, o yörede 
yaşayan insanları bilgilendirmekle 
mükellefiz. Özetle iyi bir halkla iliş-
kileriniz yoksa, yapacağınız bütün 
sosyal sorumluluk projeleri geri 
tepecektir. Hiçbir şekilde de kabul 
görmeyecektir, dolayısıyla bu işin 
temeli halkla ilişkiler. Peki buradaki 
halkla ilişkilerin dört temel halkası 
nedir diye düşünürsek, çok kısaca, 
yöre halkı ve yöredeki kanaat ön-
derleri. İkincisi sivil toplum örgütle-
ri çok önemli. Bunlarla bire bir iliş-
ki içinde olmak ve bilgilendirmek 
zorundayız. Yine aslında halkın 
arkasından hemen gelmesi gereken 
belki sivil toplum örgütlerinden de 
öncesi, seçilmişler ve devletin ilgili 
birimleri. Buraları bire bir bilgilen-
dirmek zorundayız. STK’lerin yanı-
na bir de üniversiteleri koyuyorum 
ben. Üniversitelerle bilimsel anlam-
da çalışmalar yaparak, yaptığımız 
işin doğrularını ortaya koymanın 
yolunu bulmak durumundayız. Ve 
de bu grubun son halkasından bir 
tanesi de basın. Yerel basın ve ulu-
sal basınla yaptığımız işlerin doğru 
yansımasına yönelik çalışmak orun-
dayız. Ayrıca bugünlerde sosyal 
medya da bunun bir parçası oldu, 
bu alanda da faaliyet göstermek zo-
rundasınız. Bu işin sosyal bacağı. 

“Eğrisiyle doğrusuyla her 
şeyi paylaşmaya hazır 
olduğumuzu ortaya 
koymalıyız”

Etik alanına gelince de; insanlar iyiyi 
de kötüyü de açık ve şeffaf biçimde 
bizden duymak zorunda. Örneğin 
su bütçesinin ne olduğunu, örne-
ğin karbon ayak izinin ne olduğunu 
anlatmalıyız. ‘Anlamaz’ demeyin, 
vatandaş her şeyi anlar. Yeter ki siz 
anlatmayı becerin, yeter ki siz biraz 
vakit harcayın. Köy kahveleri çok il-
ginç yerlerdir. Oralardan çok ilginç 
mesajları, basitleştirilmiş doğruları 
gönderebilirsiniz. Ayrıca madenle-
rimizin kapıları ardına kadar top-
lumun bütün kesimlerine açık ol-
malıdır. Eğer bunu yapabilirsek, işte 
bu şeffaflık algısını, hiçbir şeyi sak-
lamadığımızı, eğrisiyle doğrusuyla 
her şeyi paylaşmaya hazır olduğu-
muzu ortaya koyarsak, bu şeffaflık 
anlamında birinci adımdır. İkinci 
adım olarak da, finansal şeffaflık 
işini çok açık şekilde yansıtmak zo-
rundayız. Bu madenlerin yöreye ne 
katkı sunduğu, devlete ne katkı sun-
duğunu ve geri dönüşümde de neler 
yaptığını, ülkeye ne kadar kaynak 
kullanımında pozitif etki yaptığını 
tüm şeffaflığıyla ortaya koyabilecek 
mekanizmalar oluşturmalıyız. İşte 
sürdürülebilir madencilik konsepti-
miz içerisinde sosyal bölüm ve etik 
bölüm bu anlamda hayat bulacak, 
ete kemiğe bürünecek diye düşü-
nüyorum. Altını çizdiğimiz gibi 
zorlama değil, gönüllülük esasıyla 
oluşturulabilecek bir sertifikasyon 
sistemiyle kendimize, yani maden-
cilik sektörü içindeki oyuncuların 
bu anlamdaki akreditasyonunu sağ-
layarak imajımıza katkı koymaya 
devam edeceğiz. 

TMD’DEN MADENCİLİK HABERLER
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Acacia Maden İşletmeleri; 8 yıl süren 
arama, inşaat ve işletme öncesi madenci-
lik faaliyetlerini uluslararası standartlara 
uygun şekilde tamamlayarak 2019 yılı 
ilk çeyreğinde Kastamonu’nun Hanönü 
ilçesindeki maden ve tesislerinde Bakır 
Konsantresi üretimine başlamıştır. Üre-
timimizin henüz ikinci yılı olan 2020 
yılında metalik maden kategorisinde 
Türkiye’nin en büyük 4. ihracatçısı ol-
manın haklı gururunu yaşıyoruz. Bunun 
yanı sıra henüz ikinci üretim yılımızda 
Türkiye’nin Fortune 500 listesinde 372. 
sırada yerimizi aldık ve yine Fortune 500 
listesinde “Mermer, Maden ve Cevherle-
ri” kategorisinde Türkiye’nin en büyük 4. 
şirketi olarak yerimizi aldık.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına 
alan küresel salgın, uluslararası ticareti 
de olumsuz etkilemiş ve çoğu sektörde 
büyük darboğazlar meydana getirmiştir. 
Dünyada birçok ülkede Covid-19’dan 
dolayı madencilik faaliyetleri durdurul-
mak zorunda kalınmıştır. 2020 yılında 
Covid-19’un olumsuz etkilerini çok iyi 
yöneterek bakır zenginleştirme tesisimiz 
tam kapasiteyle çalışmıştır. Salgının üre-
tim ve piyasa koşulları üzerindeki olum-
suz şartlardan asgari düzeyde etkilenmek 

üzere aldığımız yönetimsel önlemler, 
güçlü finansal yapımız ve ortaklarımızın 
destekleri sayesinde üretime ara verme-
den ihracat hedeflerimizi gerçekleştire-
rek Türkiye’de büyüklük olarak önemli 
bir yer edindik.

2021 yılında da gerçekleştirdiğimiz he-
deflerin verdiği yüksek motivasyonla 
üretimimize güçlü bir şekilde devam 
ediyoruz. 2021 yılında ihracatımızı bir 
önceki yıla göre ikiye katlayarak 200 
milyon dolar hedefini aşmak istiyoruz. 
Önümüzdeki dönemde üretimimizi ar-
tırarak ihracatta her yıl daha fazla gelir 
elde etmek adına tesislerimizde iyileştir-
meler yapıyor, sahip olduğumuz maden 
ruhsatlarında arama ve rezerv geliştirme 
çalışmalarına yatırımlar yapıyoruz. Tesi-
sin cevher işleme kapasitesini ve metal 
kazanım randımanını artırmak üzere 
bugüne kadar yaptığımız iyileştirmeler 
sayesinde sürdürülebilir konsantre üreti-
mine ara vermeden devam edeceğimize 
inanıyoruz. Bunun yanı sıra öncelikle 
bölgedeki maden işletme ruhsatlarımız 
olmak üzere tüm Türkiye’de metalik ma-
den aramaları yaparak portföyümüzü 
çeşitlendirmek ve sektördeki yerimizi 
sağlamlaştırmak istiyoruz.

Türkiye’nin İhracatına 
Katkı Sunmaya Daha 
Yeni Başladık…
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İstanbul Maden İhracatçıları Bir-
liği (İMİB) ev sahipliğinde ve 
Türkiye Madenciler Derneği’nin 
(TMD) de içinde yer aldığı Ma-
den Platformu STK’larının katkısı 
ile düzenlenen “Hayatımız Maden 
4. Madencilik Çalıştayı” 15 Ocak 
2022 tarihinde Conrad İstanbul 
Bosphorus Hotel’de gerçekleştiril-
di. 

Madencilik sektörünün mevcut 
durumu, ortak sorunları ve çö-
züm önerilerinin ele alındığı Ça-
lıştayda, “Sanayide Maden”, “Ma-
denciliğin Ekonomiye Katkıları”, 
“Madencilikte Sürdürülebilirlik ve 
Sorumlu Madencilik”, “Mevzuat ve 
Ruhsatlandırma”, “Çevre ve Reha-
bilitasyon”, “Tasarım ve Mimaride 
Doğal Taş” ile “Madencilik Algı 
Araştırması” panelleri düzenlendi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı-
ğı ve Ticaret Bakanlığının öncülü-
ğünde düzenlenen çalıştaya Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardım-
cısı Şeref Kalaycı, Ticaret Bakan 
Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İs-
tanbul Maden İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Dinçer, Türkiye Madenciler Der-
neği Başkanı Ali Emiroğlu, Tüm 
Mermer Doğaltaş ve Makinaları 
Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim 
Alimoğlu, İstanbul Maden ve Me-
taller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) 
Genel Sekreteri Dr. Selahattin Ar-
mağan Vurdu, sektörün önemli 
kurum, firma ve sivil toplum ku-
ruluşlarıyla çok sayıda basın men-
subu katıldı.

“Derin sondajlarla 
madenlerimizi tespit 
etmek çok önemli”

Çalıştayın ev sahipliğini üstlenen 
İMİB’in Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Dinçer, konuşmasına 5,93 
milyar dolar ihracatla Cumhuriyet 

Sorumlu Madencilik İnisiyatifi’nin 
yol haritası ‘Hayatımız Maden 4. 
Madencilik Çalıştayı’nda Paylaşıldı

Madencilik 
sektörünün mevcut 
durumunun 
değerlendirilip, 
önümüzdeki 
döneme ilişkin yol 
haritasının çizildiği 
“Hayatımız Maden 
4. Madencilik 
Çalıştayı” sektörün 
tüm taraflarının 
yoğun katılımıyla 
gerçekleştirildi. 
Çalıştayda, TMD 
tarafından yaptırılan 
Madencilik Algı 
Araştırmasının 
sonuçları ile 
Sorumlu Madencilik 
İnisiyatifinin yol 
haritası paylaşıldı.

rekoru kıran madencilik sektörü-
nü değerlendirerek başladı. Dinçer, 
“Bugün sanayinin pek çok dalında 
madenlere ihtiyaç duyuluyor. Bu 
ihtiyacı karşılamak ve dışa bağımlı 
olmamak adına madenlerin çıkarıl-
ması büyük önem taşıyor. Cevherle-
rin uç ürünlere dönüşmesi yönünde 
ülkemizde madenlere ciddi oranda 
ihtiyaç var. Bu derin sondajlarla 
madenlerimizi tespit etmek ve bu 
çalışmalara da devletin kurumları-
nın destek olması çok değerli. Bunu 
başardığımız takdirde sanayimiz de 
gelişecektir. Bunun yanı sıra sek-
törümüzün önemli gündem mad-
delerinden biri de sürdürülebilir 
madencilik. Maden sahalarının terk 
edildikten sonra rehabilite edilerek 
ekonomiye yeniden kazandırıldı-
ğını, tarım arazilerinde yaptığımız 
çekimler ve gezilerle sektörün sür-
dürülebilirliğe verdiği önemi ka-
muoyuna her ortamda anlatıyoruz. 
Düzenlediğimiz basın gezileri ile 
kamuoyunun bilinçlenmesi adına 
çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kar-
bon salınımının oldukça düşük ol-
duğu doğal taşların mimari başta 
olmak üzere hayatın pek çok alanın-
da kullanılması için bilinçlendirme 
çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“Madencilik birçok ülkenin 
teknoloji ve refaha 
ulaşmasına katkı sağlıyor”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı 
da, “Hayatımızın her alanında ma-
denler var. Madencilik sektörü gü-
nümüzde gelişmiş birçok ülkenin 
teknoloji ve refaha ulaşmasına kat-
kı sağlıyor. Geçmişten bugüne ise 
madencilik, ekonomik kalkınmayı 
başlatan sektör olmuştur. Üretim ve 
ihracat odaklı modeli uyguladığı-
mız günümüzde ise madenler daha 
çok istihdam ve gelir sağlarken daha 

az cari açık anlamına geliyor. Bun-
dan dolayı sürdürülebilir üretim ve 
sorumlu madenciliğe önem veriyo-
ruz. Bakanlık olarak bizim maden-
cilik konusunda iki kırmızı çizgimiz 
var: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre. 
Bu kapsamda maden sahalarının 
denetimlerini hassasiyetle yapmaya 
devam edeceğiz” dedi.

“Amacımız uç ürün ve katma 
değeri yüksek ürün üretmek”

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna 
Turagay ise, her yıl gittikçe artan 
ihracat rakamlarına önemli kat-
kılardan birini yapan madencilik 
sektörünün 2021 yılında pande-
minin olumsuz havasını atlattığını 
belirterek “Ülke olarak güç birliği ve 
kendini anlatma kabiliyeti bir araya 
gelince büyük başarılara imza atıyo-
ruz. Ülkemizin gelecek hedeflerine 
ulaşması adına tüm sektörlerimi-
zin ihracattaki başarısı son dere-
ce önemli. Bakanlık olarak eldeki 
verilerimize dayanarak 5,9 milyar 
dolarla cumhuriyet tarihi ihracat re-
korunu kıran madencilik sektörü de 
2021 yılını verimli geçirdi. Ülkelerin 
sürdürülebilirliğe verdiği önem art-
tıkça kritik öneme sahip madenler 
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ve nadir toprak elementlerin üreti-
mi de değer kazanıyor. Bu noktada 
doğal taşları geleceğin madenleri 
olarak gösterebiliriz. Bakanlık ola-
rak en büyük amacımız uç ürün ve 
katma değeri yüksek ürün üretmek. 
Bunu da tamamıyla kendi üretimi-

mizle gerçekleştirmemiz gerekiyor. 
Madenlerimizi uç ürüne ne kadar 
dönüştürürsek başarılı olmamız da 
o derece mümkün. Tabii hedefleri-
mize ulaşırken iş güvenliği ve çevre 
konularını da hassasiyetle ele alı-
yoruz. Bakanlık olarak madencilik 

sektörünün önünü açmak için her 
türlü desteği sağlamak için varız” 
dedi.

“Toplumun madene karşı 
olan algısını değiştirmek 
zorundayız”

TMD Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Emiroğlu ise Türkiye’nin önünde 
ciddi bir maden potansiyelinin ol-
duğunu kaydederek şunları söyledi: 
“Bu büyük potansiyelimizi değer-
lendirecek alt yapıya sahibiz. Yer altı 
kaynaklarımızı, sorumlu ve sürdü-
rülebilir bir madencilik anlayışıyla, 
toplumumuzun yararına üreterek 
ekonomimize katkı sağlamamız bü-
yük değer taşıyor. 16 STK ve birliğin 
içinde yer aldığı Madencilik Plat-
formunun etkinliğini daha da art-
tırmak, ‘önce insan, sonra çevre ve 

TMD’DEN MADENCİLİK HABERLER

Çalıştayda, TMD ve İMİB işbir-
liğiyle yaptırılan Madencilik Algı 
Araştırmasının sonuçları da pay-
laşıldı. Oturumun moderatörlüğü-
nü üstlenen TMD Genel Sekreteri 
Dr. Ercan Balcı, “Kamuoyunun 
madenciliğe bakış açısı hiçbirimiz 
için sır değil. Gün geçmiyor ki, 
geleneksel ya da sosyal medyada 
madencilik aleyhine eylem ve ha-
berlere olmasın. Bu haberlerden 
bazıları kamu vicdanını yaralıyor. 
Bazıları da biz madencilere adeta 
saç baş yolduruyor. Haberlere yan-
sıyan maden kazalarında hayatını 
kaybeden onlarca, yüzlerce işçi, 
patlayan atık barajları, derelere ya-
pılan deşarjlar, komşuların yaşam 
alanlarına zarar veren uygulamalar 
kamuoyunda adeta infiale yol açı-
yor. Diğer taraftan madencilik sek-

törünü hakkında çok sınırlı bilgisi 
bulunanların iddia ve ithamları da 
bizleri üzüyor” şeklinde konuştu. 
TMD olarak, kamuoyunun ma-
denciliği nasıl baktığını bilimsel 
bir yöntemle tespit etmeye karar 
verdiklerini anlatan Dr. Balcı, 
“Kafamızdaki sorulara bilimsel bir 
metodla yanıt bulmaya çalıştık ve 
bir kamuoyu araştırması yapma-
ya karar verdik. Konuyu İMİB ile 
paylaştık ve kendileri de bu araş-
tırmaya her türlü desteği sağladı-
lar” dedi. 

“Madenciliğe karşı 
kamuoyunda genel bir bilgi 
eksikliği gözlemledik”

Algı araştırmasını gerçekleştiren 
Future Bright’ın Kurucu Ortağı 

Akan Abdula da, araştırmanın, 
hedef kitleler nezdinde madenci-
lik sektörüne ve maden türlerine 
yönelik bakışları, beklentileri, 
olumlu/olumsuz yaklaşımları se-
bepleriyle birlikte derinlemesi-
ne keşfetmek amacıyla yapıldığı 
söyledi. Kamuoyunun, STK yet-
kililerinin ve kanaat önderlerinin 
madencilik sektörüne ve maden 
türlerine bakışlarını, beklentileri-
ni, olumlu/olumsuz yaklaşımları 
sebepleriyle birlikte derinlemesi-
ne keşfettiklerini anlatan Abdula, 
“Araştırmamızın sonucunda ma-
denler konusunda, kamuoyunda 
genel bir bilgi eksikliği gözlemle-
dik. Tam olarak hayatlarına han-
gi noktalarda temas ettiği, hangi 
bölgelerde çıkarıldığı bilinmiyor” 
şeklinde konuştu.

“Sektöre Yönelik Asılsız İddialar Bizleri Üzüyor” “Sektöre karşı kamuoyunun 
tavrı genel anlamda pozitif”

Yaşamın içinde bu denli yer alma-
sıyla ve yaşama yakinen temas et-
mesiyle madenlerin, medeniyet ve 
kültürü imgelediğine dikkat çeken 
Abdula, şöyle devam etti: “Prob-
lemleri dışarıda bıraktığımızda; 
kamuoyu nezdinde en belirgin 
ortaya çıkan mesele Türkiye’nin 
ekonomik refah seviyesi olmak-
tadır. Madenler kamuoyunun gö-
zünde bir ülkenin dışa bağımlı 
olmamasına, kendi kendine yete-
bilen güçlü bir ülke olmasına fırsat 
tanımaktadır. Duygusal bir değer 
olarak tanımlanmaktadır. Evet, 
Türkiye’de maden çıkarılmaması 
günlük hayatımızı etkiler. Hayatı-
mızın her alanında madene ihtiyaç 
duyuyoruz ama bir de çevreye za-
rarı olmasa. Sektöre karşı tutumu 

olumsuz olanlar elbet var ancak 
Türkiye’nin tavrı genel anlamda 
pozitif. Madencilik, ülke ekonomi-
sine katkı sağlıyor ama çevreye et-
kisi, negatif tutumun ardında yatan 
en önemli neden. Lakin, günümüz-
de insan hakları ihlallerinden do-
ğaya verilen zarara kadar geniş bir 
yelpazede bir çok problemi barın-
dırıyor oluşu ile madenler, direkt 
olarak madencilik sektörü ve kaçı-
nılmaz olarak sektörün eksiklikleri 
ile anılıyor. Dolayısıyla her ne ka-
dar zenginliğe ve refaha işaret etse 
de, terazinin dengesi bozulmakta, 
hatta vatandaşın gözünde değerini 
kaybetmesine sebep olmaktadır. 
Madencilik sektörü, kanaat ön-
derleri, sivil toplum çalışanları ve 
kamuoyu gözünde bir sorunlar sar-
malı olarak değerlendirilmektedir.  
Bu sarmal hukuksal, ekonomik 
ve sosyal birçok sorunu içerdi-

ği için toplumun gözünde birden 
fazla paydaşın muhatap alınması 
gereken bir konu olarak değerlen-
dirilmektedir. Devlet, paydaşlar 
arasında üzerine en fazla görev 
düşen ve en fazla kırgınlık duyu-
lan yapı olarak karşımıza çıkıyor. 
Diğer paydaşlar mevcut haksızlık-
lar ve ihtiyaç duyulan hukuki dü-
zenlemeler için devletin dikkatini 
çekmeye çalışmakta ve terazinin 
dengesini sağlama açısından en 
büyük görevi devlete vermektedir. 
Devlet, sorunlara çare olabilecek 
kuruluşların başında yer alıyor. 
Sektörün olumsuz etkilerini azalt-
mak için denetleme organları güç-
lendirmeli. Madenler, madencilik 
ve madencilik sektöründeki iş sü-
reçleri hakkında özel şirketlerin 
ve devletin şeffaf olması ve güven 
ilişkisini yeniden kurması önem 
arz etmektedir.”
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daha sonra madencilik’ anlayışıyla 
toplumun madenciliğe karşı olan al-
gısını değiştirmek zorundayız. Ma-
denciliği gelişmiş ülkelerde olduğu 
gibi gurur duyulacak bir seviyeye 
getirmemiz gerekiyor. Bu, madenci-
lik sektöründe faaliyet gösteren tüm 
paydaşların önünde önemli bir gö-
rev olarak duruyor.”

Madencilik sektörünün pandemi 
koşullarına rağmen 2021 yılında 
Cumhuriyet tarihinin ihracat reko-
runu kırdığına dikkat çeken Emi-

roğlu, “İhracattaki bu başarıyı daha 
da ileriye taşımamız mümkün. Bu-
nun için yatırım ortamının iyileş-
tirilmesi ve özellikle kamu kurum-
larının arasındaki koordinasyon 
problemlerinin ortadan kaldırılma-
sı önem taşıyor. Biz, madenciliği 
de içine alacak bir Tabii Kaynaklar 
Bakanlığının kurulmasının maden-
ciliği geliştireceğini düşünüyoruz. 
Böyle bir bakanlığın kurulmasının 
birçok sorunumuza çözüm sağlaya-
cağına inanıyorum” dedi.

“Maden tüketim oranı 
ülkelerin gelişmişliğinin 
ölçütüdür”

Türkiye Mermer Doğaltaş ve Ma-
kine Üreticileri Birliği (TÜMMER) 
Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Alimoğlu konuşmasında “Bugün 
insan ve toplum yaşamında maden-
lerin önemini inkâr edemeyiz. Ma-
denler toplumların gelişimi için bü-
yük değer taşıyor. Kişi başı maden 
tüketim oranı ülkelerin gelişmişliği-
nin de bir ölçütüdür. Sektör olarak 
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Çevre ve rehabilitasyona değer vererek sürdürüle-
bilir madencilik yapan firmalara da çalıştayda pla-
ket verildi. Faaliyetleri sona eren maden sahaları-
nı tarım alanlarına dönüştürerek ekonomiye katkı 
sağlamaya devam eden Aydın Linyit Madencilik Ve 
Akaryakıt Sanayi Ticaret A.Ş., Zetay Tarım Hay-
vancılık İmalat Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Türkiye Kö-

mür İşletmeleri Kurumu, Ünsa Madencilik Turizm 
Enerji Seramik Orman Ürünleri Elektrik Üretim 
Sanayi Ve Ticaret A.Ş., Tüprag Metal Madencilik 
A.Ş., Koza Altın İşletmelerı A.Ş. Ve Portsan Mer-
mer Sanayi Petrol Ve Tarım Ürünleri Enerji Nak-
liyat Tic. A.Ş. firmalarına plaketleri takdim edildi.

Sürdürülebilir Madencilik Yapan Firmalara Plaket
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önce insan ve çevre sonra maden 
diyerek ekonomiye katkı sağlıyoruz. 
Ormanları koruyan en önemli sek-
törlerin başındayız” dedi.

 “Madenler hayatımızın her 
alanında”

İstanbul Maden ve Metaller İhracat-
çı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekre-
teri Dr. Selahattin Armağan Vurdu 

İMMİB’in temelinin 1976 yılında 
kurulan İMİB ile atıldığını söyleye-
rek, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“Madenler hayatımızın her alanın-
da. Biz de birlik olarak kurulduğu-
muz günden bu yana madencilik 
sektörüne değer veriyoruz. 2021 
yılında ihracatını geçen yıla oranla 
yüzde 50 arttıran İMMİB’e bağlı sek-
törler, ülkemizin 225,4 milyar do-
larlık ihracatına 87 milyar dolarlık 

katkı sağlayarak Türkiye ihracatın-
dan yüzde 38,6 pay aldı. Madencilik 
sektörü ise 2021 yılını 5,93 milyar 
dolar ihracat başarısı ile kapattı. 
2020 yılına kıyasla yüzde 38,89’luk 
bu artışla gelen 5,93 milyar dolar 
ihracat rakamı ise cumhuriyet tarihi 
rekoru olarak kayıtlara geçmiş oldu. 
Bu çalıştay sayesinde de madencilik 
sektörüne dair konuların ele alına-
cak olması son derece değerli.” 
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Televizyon sunucusu Melda Yücel Kocaalp’in mode-
ratörlüğünde gerçekleştirilen “Madencilikte Sürdü-
rülebilir ve Sorumlu Madencilik” başlıklı oturumda 
ise, TMD’nin başlattığı Sorumlu Madencilik İnisiya-
tifi’nin yol haritası masaya yatırıldı. 

“Sorumlu madencilik konusunda sektöre bir 
yol haritası önereceğiz”

TMD Genel Sekreteri Dr. Ercan Balcı, madencilikle 
ilgili kamuoyu algı araştırmasının sektörü cesaretlen-
diren boyutları olduğu gibi sektörün şapkayı önüne 
koyup düşünmesini gerektirecek başka bulguları da 
ortaya koyduğunu söyledi. Madencilik sektörünün 
önemli bir bölümünün doğru işler yapmaya özen 
gösterdiğinin altını çizen Dr. Balcı, “Ancak bazı ya-

tırımcılar da doğru işler yapmak istemesine rağmen 
nasıl bir yol haritası izleyeceğini bilemiyor. Maden 
şirketlerinin çok büyük çoğunluğu doğaya uyum-
lu, topluma saygılı, çalışanlarının güvenliğini temin 
eden ve faaliyetlerini şeffaf biçimde yürütmeyi ister. 
Ama bunları nasıl yapacağımız konusunda Türkiye 
madencilik sektörü olarak biraz daha kendimizi geliş-
tirmemiz lazım. Madencilik alanında gelişmiş ülke-
lere baktığımızda sorumlu ve sürdürülebilir faaliyet 
yürütmek için inisiyatif aldıklarını görüyoruz. Biz 
de ülkemizde TMD olarak Sorumlu Madencilik İni-
siyatifi’ni sektörümüzün önüne getirme kararı aldık. 
Bu inisiyatif öncelikli olarak dört temel ilke üzerinde 
çalışacak. Bunlardan ilki sağlık ve güvenlik. Yani ça-
lışanlarımızın sağlık ve güvenliğini sağlamamız ge-
rekir. İkincisi çevre ve ekosistem. Çevreye etkimizi 
minimize etmemiz gerekiyor. Bir diğer ilkemiz sosyal 
diyalog ve yerel kalkınma. Üretim yaptığımız yöre-
deki topluma çeşitli katkılarımız oluyor. Bu katkıları 
daha planlı biçimde nasıl yapabileceğimiz konusunda 
sektöre rehberlik etmeye çalışacağız. Son olarak da 
iş etiği ve şeffaflık ilkesini sektörümüzün önüne ko-
yacağız. Tüm bu kriterlerle ilgili uluslararası kriter-
lerden ve başarılı uygulamalardan ilham alarak Tür-
kiye madencilik sektörünün kültürünü de yansıtacak 
şekilde sektördeki üreticilere ve tüm paydaşlarımıza 
bir yol haritası önereceğiz” dedi.

Sorumlu Madencilik İnisiyatifi’nin Yol Haritası Paylaşıldı “Madencilik faaliyetlerimizde merkeze insanı 
koymalıyız”

TMD İkinci Başkanı Mehmet Yılmaz, madenlerin in-
san hayatında çok önemli olduğuna dikkat çekerek, 
“Topraklarında altın, bor, çinko, bakır ya da kurşun 
gibi herhangi bir maden olup da ‘ben bunu üretme-
yeceğim’ diyen bir ülke var mı? Şu anda çevresel far-
kındalık açısından çok kritik bir dönemden geçtiğimiz 
bu günlerde Almanya bile kömür üretimini yeniden 
konuşmaya başladı. Çünkü Almanya’nın toprakların-
da çok ciddi bir kömür potansiyelinin varlığından söz 
ediliyor. Hal böyleyken biz de ülkemizde üretimi dışa 
bağımlılığı azaltarak üretimimizi artırmayı hedefli-
yorsak kendi madenlerimizi üretmeliyiz. Her şey in-
san için diyorsak o halde madencilik faaliyetlerimizi 
sürdürürken merkeze insana koymalıyız. Bize çalış-
maya gelen, madenlerimizin yanında yöresinde yaşa-
yan insanların akşamları sağ salim evlerine dönmele-
rini sağlamak zorundayız. Bu anlayış sürdürülebilirlik 
konsepti içinde yer alan ‘önce insan’ dediğimiz kısma 
tam da oturuyor” dedi.

“Sektörün iletişim stratejisine ihtiyacı var”

Sosyolog Celile Ertunç, sektörün çok yönlü ve şeffaf 
bir iletişim stratejisine ihtiyacının olduğunu belirte-
rek, “İletişim stratejinizin olması yapacağınız işleri 
zaman, emek ve bütçe açısından kolaylaştıracaktır” 
dedi.  Bu stratejilerin birkaç şirket tarafından uygu-
lanmasının sektörel algıyı değiştirmesinin mümkün 

olmadığını ifade eden Ertunç, sektörel STK’ların be-
lirleyeceği bir takım standart ve ilkelerin belirlenme-
sinin  sektörel algının iyileşmesinde etkisi olacağını 
söyledi. Ertunç, “Bu planlamalar sektörü krizler ya-
şanmadan önce donanımlı kılmak adına çok önemli” 
şeklinde konuştu. 

“Sektörün artık kendini eleştirmeyi bırakıp 
eyleme geçmesi gerek”

TMD Sürdürülebilirlik Direktörü Alper Sezener, sür-
dürülebilirliğin ekonomik, sosyal, çevresel ve etik 
gibi çok farklı boyutları olan kavramsal bir çerçeve 
olduğunu belirterek, “Biz madencilik sektörü olarak 
bu yolculuğun henüz başındayız. Kanada, Avustural-
ya, Güney Afrika gibi madencilikte gelişmiş ülkelere 
baktığımızda onlar da bizim geçmekte olduğumuz 
bu süreçlerin aynısını yaşamışlar. Deneme yanılma 
yoluyla standartlar oluşturmuşlar ve bu standartları 
sürekli güncellemişler. Madencilik sektörü özellikle 
son yıllarda iğneyi fazlasıyla kendine batırıyor, sektör 
kendi içine dönüp bu meseleleri fazlasıyla tartışıyor. 
Ama tıpkı dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi, 
Türkiye madencilik sektörünün de kendisini eleştir-
meyi bırakıp artık eyleme geçmesi gerektiğini düşü-
nüyorum. Ülkemizde sektörümüzün kendini kontrol 
edebileceği içsel bir değerlendirme sistemi henüz 
maalesef yok. Bu da ancak dünyadaki madencilik ala-
nında gelişmiş ülkelerin gittiği yolu takip ederek ola-
caktır. En iyi uygulamalar bize örnek teşkil edecektir” 
diye konuştu.



     

TMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİTMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ

- 58 - - 59 -



     

TMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİTMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ

- 60 - - 61 -

adenlerin hayatın ay-
rılmaz bir parçası ol-
duğunu belirten TMD 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emi-
roğlu, “Yaşadığımız evler, yollar, 
köprüler, trenler, gemiler, televiz-
yon, cam, bilgisayar, telefon aklı-
nıza ne gelirse maden ürünü. İn-
sanlığın  bugünkü refah seviyesine 
ulaşmasının temelinde, sanayilerin 
hammaddesi olan madenler ve bu 
madenleri üreten madencilik sek-
törü var. Sadece hayatın akışında 
var olan ürün ve projelerde değil, 
yaşamsal önemdeki tıp ve gıda üre-
timi gibi sektörlerde de doğrudan 
ya da dolaylı olarak madenler kul-
lanılıyor” dedi. 

Özellikle son yıllarda etkisini daha 
fazla hissettiren iklim değişikliği 
ile mücadelenin itici gücünün de 
madenler olacağına dikkat çeken 
Emiroğlu, “Paris İklim Anlaşma-
sı çerçevesinde 2050 yılında sıfır 
emisyon hedefi var. Türkiye de 
anlaşmanın imzacılarından biri. 
Anlaşmanın temel amacı emisyon 
azaltımı. Küresel ısınmaya neden 
olan sera gazlarının azaltılması 

hedefleniyor. Bu sayede küresel ısı 
artışının 2 derecenin altında tutul-
ması planlanıyor. 2050 yılı itibarı 
ile de tüm gezegende karbon-nötr 
hedefine ulaşmak isteniyor. Bu he-
defin başarıya ulaşmasında da yeşil 
dönüşüm ve stratejik madencilik 
büyük önem taşıyor” şeklinde ko-
nuştu. 

Bu yıl kurulu güç artışında 
güneş ve rüzgar ön planda 
olacak

İklim kriziyle mücadelenin en 
önemli araçlarından birinin yeşil 

enerji kaynaklarının kullanımı ol-
duğunu söyleyen Emiroğlu, Tür-
kiye’nin yenilenebilir enerjideki 
kurulu gücünün de her geçen gün 
arttığını kaydetti. Emiroğlu, şöy-
le devam etti: “Şu anda toplam 
kurulu gücümüzün yüzde 54’ü 
yenilenebilir kaynaklardan sağ-
lanıyor. Türkiye’de bu yıl elektrik 
üretim kapasitesine yönelik büyü-
me planlarında rüzgar ve güneş 
enerjisi başta olmak üzere temiz 
enerji kaynakları başrolde olacak. 
Türkiye’nin mevcut 99.819 mega-
vat olan elektrik kurulu gücünün 
bu yıl sonu itibarıyla  102 bin 423 
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"Karbon-Nötr Hedefine Yeşil 
Dönüşüm ve Stratejik Madencilikle 
Ulaşılabilir" 

Türkiye Madenciler Derneği (TMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emiroğlu, 
11 Ocak 2022 tarihinde Bloomberg HT’de yayınlanan “Maden Dünyası” 
programında “Yeşil Dönüşümde Stratejik Madencilik” konusunda 
değerlendirmelerde bulundu. Paris İklim Anlaşması çerçevesinde 2050 yılı 
itibarı ile karbon-nötr hedefine ulaşmak istendiğini belirten Emiroğlu, “Bu 
hedefin başarıya ulaşmasında da yeşil dönüşüm ve stratejik madencilik 
büyük önem taşıyor” dedi.

megavata ulaşması bekleniyor. Yani 
bu yıl kurulu gücümüzde yaklaşık 
2 bin 600 megavatlık bir artış ol-
ması planlanıyor. Bu artışın önemli 
bölümünün rüzgar ve güneş enerji-
sinden gelmesi öngörülüyor.”

Madenler yenilenebilir 
enerjide kritik rol oynuyor

Hem dünyada hem Türkiye’de ye-
nilenebilir enerji kaynaklarına hızlı 
yönelimin madencilik sektörünün  
önemini daha da arttırdığına işaret 
eden Emiroğlu, “Çünkü madenler 
yenilenebilir enerjide de kritik bir 
rol oynuyor. Örneğin, kıyı tipi bir 
rüzgâr tribünü tesisinde bir doğal 
gaz temelli elektrik santralinden 8 
kat daha fazla madene ihtiyaç du-
yuluyor. Açık deniz rüzgar santral-
larında ise eşdeğer bir gaz santrali-
ne göre 12 kat daha fazla madene 
ihtiyaç var. Madencilik çalışmaları-
nın gelişmesi ve güvenli tedarikinin 
sağlanmasıyla yenilenebilir enerji 
alanında fark yaratmak mümkün” 
diye devam etti.

Önümüzdeki yıllarda 
kobalt, nikel ve lityuma 
talep 10 kat artacak

Öte yandan son yıllarda tüm dün-
yada elektrikli araçlara büyük bir 
talep olduğunu ifade eden Emiroğ-
lu, şunları söyledi:

“Küresel otomobil satışlarının Co-
vid-19 salgınından dolayı yüzde 16 
düştüğü bir ortamda, trafiğe kaydı 
yapılan elektrikli otomobil oranı 
2020’de bir önceki yıla göre yüzde 
41 artış gösterdi. Dünya genelinde 
de 3 milyon elektrikli araç satıldı. 
Elektrikli otomobiller için de ma-
denlerin çok önemli bir payı var. 
Elektrikli araçlarda normal fosil 
yakıtlı araçlara göre 5 kat daha faz-

la maden kullanılıyor. Yeşil dönü-
şümde madencilik sektörü gerçek-
ten hayati öneme sahip. Özellikle 
yeşil gelecek gündemi ile öne çıkan 
elektrikli araçların 2040’a gelindi-
ğinde küresel otomobil pazarının 
yüzde 58’ini oluşturacağı öngörü-
lüyor. Ortalama 1.5 ton ağırlığa sa-
hip geleneksel bir otomobilde 5 ton 
maden kullanılıyor. 2 tondan fazla 
demir-çelik cevheri otomobile 1 
ton olarak giriyor. 1 tondan fazla 
bakır cevheri kullanılıyor ve 10 ki-
losu otomobilde kullanılıyor. 500 
kilogramlık kurşun cevherinin sa-
dece 10 kilogramı, 300 kg’lık çinko 
cevherinin  8-10 kg’ı, 80 kg cam ku-
mundan ancak yarısı otomobilde 
kullanılıyor. Yine 250 kg’lık oksit 
cevherinden ancak 60-70 kg’lık bö-
lümü arabaya giriyor. Öte yandan, 
bir elektrikli araçta 54 kilogram 
grafit kullanılıyor. Bunun yanında 
63 kilogram nikel, 22,5 kilogram 
kobalt, 80 kilogram lityum;  pil ve 
batarya için ise ayrıca 63 kilogram 
lityum gerekiyor. Önümüzdeki dö-
nemlerde kobalt, nikel ve lityumun 
da aralarında bulunduğu batarya 
metallerine talebin 10 kat artacağı 
öngörülüyor.”

Türkiye’nin stratejik 
madenlere özel önem 
vermesi gerekiyor

Nikel, lityum, kobalt gibi stratejik 
madenlerin önemli bir bölümünün 
dünyadaki birkaç ülkenin elinde 
toplanmış olmasının bazı endişe-
leri de beraberinde getirdiğini an-
latan Emiroğlu, “Dünya çapındaki 
üretimin önemli bölümünün sınırlı 
sayıdaki ülke tarafından yapılması, 
küresel pazarı, bu ülkelerdeki doğal 
afetlerden askeri darbelere kadar 
değişen olaylara karşı savunmasız 
bırakıyor. Tam da bu nedenle Tür-
kiye olarak stratejik madenlerimize 

özel bir önem vermemizin gerekli-
liği ortaya çıkıyor” dedi. 

Nadir toprak elementlerine 
ihtiyaç hızla artıyor

Emiroğlu, son dönemde dünya ça-
pında kullanım alanları ve önemi 
oldukça artan, stratejik konumda 
bulunan nadir toprak elementle-
rine olan talebin, önümüzdeki yıl-
larda mıknatıs üretimi, elektrikli 
araç ve savunma sanayisinde kul-
lanılmasına paralel olarak artaca-
ğının hesaplandığına dikkat çekti. 
Bu maden ve mineral türlerine 
gelecekte altı kat daha fazla ihtiyaç 
duyulacağını ifade eden Emiroğlu, 
şöyle devam etti:

“Nadir toprak elementleri başta 
elektrikli araçlar olmak üzere rüz-
gâr türbinleri, nükleer enerji, ha-
vacılık teknolojisi, fiber optik kab-
lolar, güneş panelleri, bilgisayar ve 
cep telefonları gibi pek çok üründe 
kullanılıyor. 2022 yılında ve deva-
mında sürdürülebilirlik ve yeşil dö-
nüşüm çok daha ön planda olacak. 
Yeşil enerji dönüşümünde stratejik 
madencilik faaliyetleri kritik öne-
me sahip. Dünya genelinde temiz 
enerji dönüşümünde bakır, lityum, 
nikel, manganez, kobalt, çinko ve 
nadir toprak elementleri gibi bir-
çok maden ve minerale daha fazla 
ihtiyaç duyulacak. Bu da  maden-
cilik sektörünün önemini ve vaz-
geçilmez konumunu bir kez daha 
gösteriyor. Yeşil bir gelecekte ma-
denciliğin önemli bir rolü ve payı 
bulunuyor. Türkiye Madenciler 
Derneği olarak, biz de sürdürülebi-
lir bir gelecek için insana ve çevreye 
öncelik veren, sorumlu madencilik 
uygulamalarıyla çalışıyor; ülkemi-
ze değer katıyoruz.”
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Dimin Madencilik 2008 yılında metalik ma-
dencilik alanında çalışmalar yürütmek ama-
cıyla Dimer Grup tarafından kurulmuştur. 
Kurulduğu günden itibaren dünyanın hızla 
değişen ve gelişen koşullarına uyum sağlaya-
rak sektörün liderler şirketlerinden biri haline 
gelmiştir. Demir ve krom madeni işletmele-
rinin yanı sıra, henüz araştırma ve geliştirme 
aşamasında olan potansiyeli yüksek metalik 
maden sahalarına da sahiptir. 

Dimin Madencilik demir cevheri üretimi yap-
mayı sürdürdüğü Avnik Demir İşletmesi Tür-
kiye’nin önde gelen demir cevheri üretim sa-
halarından biridir. Üretilen cevher, tesislerde 
pelet keki haline dönüştürülerek, laboratuva-
rında kalite kontrolü yapıldıktan sonra yurt içi 
ve yurt dışı piyasalarına sunulur. Dimin Ma-
dencilik hem Türkiye’de hem de Dünya’da yeni 
maden sahaları aramaya devam etmektedir.

Krom cevheri üretimi yapılan Beyşehir Krom 
işletmesinde ise konsantre ve parça krom üre-
timi yapmaktadır. 

600’e yakın çalışanıyla Türkiye ve Dünya’da 
arama ve geliştirme çalışmalarına devam eden 
Dimin Madencilik, sunduğu ürün kalitesi ve 
güvenilirliği ile 20. yılını doldurmuş olup, sek-
törün parlayan yıldızı olmaya devam etmek-
tedir.

Sorumluluklarımız

Dimin Madencilik iş güvenliğini en üst sevi-
yede sağlayabilmek adına faaliyet yürütülen 
bölgelerde yürürlükte olan tüm iş sağlığı ve 
güvenliği kanunlarına uyarak sorumlulukları-

nı eksiksiz yerine getirmektedir. Tüm işletme-
lerde riskler tanımlanıp değerlendirilerek, ön-
celik sırasına göre süreçler geliştirilmektedir.

Geleceğe yönelik atılan her adımda, çevre 
odaklı düşünce tarzını benimserken, sürdürü-
lebilir gelecek amaçlı çevre hedefimizi gerçek-
leştirebilmek adına “Doğayı korudukça doğa 
da bizi korur...” sloganı Dimin Madenciliğin 
prensibi haline gelmiştir. Bunun için de ilgili 
mevzuatlara bağlı şekilde çevre dostu teknolo-
jiler kullanarak, çalışanlarını bilinçlendirerek, 
madencilik faaliyetleri sırasında ve sonrasın-
da sahaların doğaya yeniden kazandırılması 
çalışmalarını örnek bir şekilde yürüterek ge-
leceğe yatırım yapmaktadır.

Madencilik sektörüne farklı bir kalite anla-
yışı sunan Dimin Madencilik; ürün kalitesi-
ni müşteri beklentilerinin üzerinde tutarak, 
müşteri geri bildirimleri doğrultusunda kalite 
ve hizmet konusunda kendisini geliştirmeye 
devam etmektedir. 

Sosyal Sorumluluk Projeleri

Güçlü ve çağdaş bir topluma ulaşabilmek için 
toplumun evrensel değerlerine saygılı, sosyal 
ve ekonomik sorunların çözümüne katkı sağ-
layacak duyarlı bireylerin yetişmesine ihtiyaç 
olduğu düşüncesi ile Dimin Madencilik sos-
yal sorumluluk projeleri de yürütmektedir. Bu 
amaçla özellikle eğitim alanında çalışmalar 
yaparak çağdaş nesillerin yetişmesine katkı 
sağlamaktadır.

DİMİN Madencilik
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2021 yılında hem mermer hem 
de genel anlamda maden sektö-
rünün Cumhuriyet tarihinin ih-
racat rekorunu kırdığını belirten 
TMD Başkanı Ali Emiroğlu, “Bir 
önceki yıla göre yüzde 36’lık ar-
tışla 2021 yılında 6 milyar dolara 
yakın bir maden ihracatı gerçek-
leştirdik. 2020 yılında maden 
ihracatımız pandeminin de etki-
siyle 4 milyar 282 milyon dolar 
olarak gerçekleşmişti. 2021 yılın-
da emtia fiyatlarının yükselmesi, 
uluslararası taşımacılık sistemin-
deki problemler ve ülkemizin je-
ostratejik konumunun bize sağ-
ladığı avantajlar bizim ihracatta 
önümüzü açtı. Bu sayede sektör 
olarak atılım gerçekleştirerek yılı 
6 milyar dolarlık ihracatla kapat-
mış olduk” dedi. 

Türkiye’nin ciddi bir maden po-
tansiyeline sahip olduğuna dikkat 
çeken Emiroğlu, “Dünyada bili-
nen 90 çeşit maden ve minarelin 
80’ni ülkemizde mevcut. Ayrıca 
Alp kuşağında yer almamız nede-
niyle ülkemiz 650 farklı renk ve 

desende doğal taşa sahip. Bu da 
bize ihracatta çok öneli avantajlar 
sağlıyor” şeklinde konuştu. 

“İhracata yönelmemizle 
birlikte yeni ülkeler 
portföyümüze ekleniyor”

2021 yılındaki ihracat rakamları-
na bakıldığında yüzde 32’lik artı-
şın endüstriyel hammaddelerden 
kaynaklandığını anlatan Emiroğ-
lu, şöyle devam etti:

“Metalik madenlerde yüzde 
34’lük, doğal taşlarda ise yüzde 
39’luk bir ihracat artışı gerçek-
leşti. İç pazarın daralmasıyla 
birlikte madencilik sektörü ihra-
cata yöneldi. Doğal taşta yüzlerce 
farklı renk ve desen çeşitliliğine 
sahip olmamız bize uluslararası 
piyasalarda çok büyük avantajlar 
sağlıyor. Dünyada doğal taşta iki 
temel pazar var. Biri blok pazarı, 
diğeri de işlenmiş mermer paza-
rı. Günümüzde Çin ve Hindis-
tan blok pazarında önde gelen 
iki ülke. Bu iki ülkeye işlenmiş 

TMD’DEN MADENCİLİK HABERLER

"Doğaltaştaki Çeşitliliğimiz Bize 
İhracat Avantajı Sağlıyor"

Türkiye Madenciler 
Derneği (TMD) 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Emiroğlu, 
12 Ocak 2022 
tarihinde A Para’da 
yayınlanan İş’in 
Sırrı programına 
katılarak Türkiye’nin 
2021 yılı mermer 
ihracat verileri ile 
önümüzdeki döneme 
ilişkin maden 
ihracat hedeflerini 
değerlendirdi. 
2021 yılında doğal 
taşlarda yüzde 
39’luk bir ihracat 
artışı gerçekleştiğini 
belirten Emiroğlu, 
“Doğal taşta 
yüzlerce farklı renk 
ve desen çeşitliliğine 
sahip olmamız 
bize uluslararası 
piyasalarda çok 
büyük avantajlar 
sağlıyor” dedi. 

mermer satmamız mümkün de-
ğil. Öte yandan ABD, Kanada ve 
Avustralya gibi ülkelere de blok 
mermer satmamız mümkün değil. 
Dünyadaki bütün mermer üretici 
ülkeler bu ayrışma doğrultusunda 
ihracatlarını gerçekleştiriyor. Bura-
da Çin dünyadaki mermer ve genel 
anlamda da madencilik sektörü-
nün belirleyici ülkesi konumunda. 
Biz blok mermerin yüzde 70’ine 
yakın bölümünü Çin’e veriyoruz. 
İşlenmiş doğal taşta hedef pazarla-
rın en büyük ise ABD. ABD dışında 
Avrupa ve Orta Doğu ülkeleri başta 
olmak üzere 100’ün üzerinde ülke 
var hedef pazarlarımız arasında. 
İhracata yönelmemizle birlikte her 
geçen gün yeni ülkeler portföyü-
müze ekleniyor.” 

“Ekonomi ve istihdama 
katkılarımızı arttıracağız”

Madencilik sektörünün önümüz-
deki dönemde üretim ve ihracatını 
arttıracağını söyleyen Emiroğlu, 

“Yaptığımız ihracatın ülkemiz için 
ne kadar önemli olduğunun farkın-
dayız. Madencilik sektörü olarak 
bizim ithal girdimiz son derece az 
ve kendi öz kaynaklarımızla üretim 
yapıyoruz. Bu nedenle yaptığımız 
ihracat ile ülkemize kazandırdığı-
mız döviz çok daha değerli. Aslın-
da bizim 2023 yılında 15 milyar 
dolarlık ihracat hedefimiz vardı. 
Ancak çeşitli nedenlerle bu hedefin 
uzağında kalmış gibi görünüyoruz. 
Yine de geçen yıl gerçekleştirdiği-

miz 6 milyar dolarlık ihracatı 2022 
yılında yüzde 30 arttırmayı hedef-
liyoruz. Ayrıca altın üretimimizi 
de arttırmayı hedefliyoruz. Bunu 
yapacak potansiyele sahibiz. Sektör 
olarak Türkiye ekonomisine top-
lam 40 milyar dolar, istihdama da 2 
milyon kişi civarında bir katkımız 
var. Bu katkıları arttırarak sürdür-
meye devam edeceğiz. Ülkemizin 
çok ciddi bir potansiyeli var, önü-
müz açıldıkça çok daha iyi noktala-
ra ulaşabiliriz” diye devam etti.
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Türkiye'nin İlk Madencilik Lisesi 
Balıkesir'de Açıldı

çılış törenine Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Şe-

ref Kalaycı, Maden ve Petrol İşleri 
Genel Müdürü Cevat Genç, Tür-
kiye Madenciler Derneği Başkanı 
Ali Emiroğlu ve diğer madencilik 
STK’larının başkan ve temsilcileri 
katıldı. 

Törende konuşan Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Dönmez, Milli 
Eğitim Bakanlığı ile önceki yıllarda 

oldukça verimli projeleri hayata ge-
çirdiklerini, Ankara’da Türkiye’nin 
ilk yenilenebilir enerji lisesini aç-
tıklarını, meslek liselerinde maden 
teknolojisi bölümlerinin kurulması 
için iş birliğine imza attıklarını be-

lirtti.
Okulun her biri 34 öğrenci kapasi-
teli 16 derslikten oluştuğunu ifade 
eden Dönmez, “Lisemiz tam ka-
pasite faaliyete geçtiğinde 544 öğ-
rencimiz burada öğrenim görecek. 
Kütüphanesinden laboratuvarla-
rına, konferans salonundan resim 
odasına kadar okulumuz her türlü 
sosyal ve fiziksel ortama sahip. TÜ-
MAD ile yapılan protokolle, okulu-
muza 1 milyon liralık laboratuvar 
kazandırdık. Böylece öğrencileri-

Türkiye’nin ilk maden lisesi olan Nurettin Çarmıklı Madencilik Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in katılımlarıyla 14 Ocak 2022 tarihinde 
Balıkesir’in İvrindi ilçesinde açıldı.

miz maden teknolojilerini bire bir 
deneyimleyeceği bir ortama kavuş-
muş olacak.” diye konuştu.

Geçen yıl madencilik sektörü adı-
na olumlu gelişmelerin yaşandığına 
vurgu yapan Sayın Dönmez, şöyle 
devam etti:

“2021 yılında Cumhuriyet tarihimi-
zin rekorunu kırarak 5 milyar 930 
milyon dolarlık maden ihracatı ger-
çekleştirdik. Bir önceki yıl bu rakam 
4-4,5 milyar dolar civarındaydı. 
2020 yılıyla kıyasladığımızda yıllık 
bazda yüzde 40’lık bir artış yakala-
dık. Zaten toplam ihracat rakamla-
rından da bunu görebiliyoruz. Yine 
Cumhuriyet tarihimizin bir rekoru-
nu kırdık geçtiğimiz yıl 225 milyar 
dolar civarında bir ihracat gerçek-
leştirdik. 2021 yılında özellikle me-
talik cevherlerde, blok ve işlenmiş 
doğal taşlarda, endüstriyel mineral-
lerde son 20 yılın üretim ve rekor 
ihracat rakamlarına ulaştık. Artık 
sadece geleneksel pazarlarımız yok 
portföyümüzde. Yeni ülkeleri de ih-
racat pazarlarımıza ekledik. Bundan 
sonra bizlere düşen görev bu çıtayı 
hiç düşürmeden daha da yükseklere 
çıkarmak. 2021 itibarıyla maden-
ciliğin gayrisafi yurt içi hasılamız 
içindeki payı yüzde 1,2’ye ulaştı. 

Geçtiğimiz yıl madencilik sektörü-
müzle 59 milyar liralık bir katkı sağ-
ladık bütçeye. Bir önceki yıla göre 
yüzde 23’lük bir artış söz konusu.”

“Madencilik sektörü kilit 
bir öneme sahip”

Bakan Dönmez, kendi kaynaklarını 
yok sayan ve kaynaklarını kullan-
mayan bir ülkenin kalkınmasının 
mümkün olmayacağını dile getire-
rek, şunları kaydetti:

“Son zamanlarda madenciliğe, özel-
likle de altın ve gümüş madenciliği-
ne yönelik oluşturulmaya çalışılan 
olumsuz algının farkındayız. Öyle 
ki kimi yerde iş makinalarının ya-

kılması, tehdit ve şantajlarla çalı-
şanların yıldırılmaya çalışılması gibi 
şeylere de şahit oluyoruz. Bu ey-
lemleri düzenleyen, finanse eden ya 
da başka yerlerden buralara adam 
taşıyanların çevre mevzuatından 
bihaber olduklarının farkındayız. 
Her yıl maden ürünlerine ciddi it-
halat bedelleri ödüyoruz. Bunu bir 
yerde azaltmamız gerekiyor. Hele ki 
üretim ve ihracat odaklı yeni ekono-
mik modelimizle birlikte dış ticaret 
açığımız düşmeye başladı. İnşallah 
yakında fazla vereceğimiz yıllar da 
gelecek. Böylesi bir ortamda ma-
dencilik sektörü kilit bir öneme sa-
hip. Madencilik hem sanayinin ihti-
yaç duyduğu ham maddeyi sağlıyor 
hem de uç ürünlerle önemli bir dış 
ticaret geliri sağlıyor. Biz ne maden-
lerimizden vazgeçeceğiz ne de çev-
remizden. TÜMAD’ın faaliyetleri 
bu anlamda örnek gösterebileceği-
miz bir örnek. İvrindi altın ve gümüş 
madeninde bugüne kadar 7,5 ton al-
tın ve 25 ton gümüş üretimi yapıldı. 
Maden üretimi bittiğinde bölgede 
toplam 32 ton altın ve 73 ton gümüş 
ekonomimize kazandırılmış olacak. 
Sahada bin 145 işçimiz istihdam 
ediliyor. Çalışanların yüzde 81’ini 
çevre köyler ve Balıkesir’den gelen 
kardeşlerimiz oluşturuyor.”
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Maden İhracatında 5,9 Milyar Dolarla 
Cumhuriyet Tarihinin Rekoru Kırıldı

2021 yılında altında 5,93 milyar 
dolarlık ihracat, 5,6 milyar dolar-
lık ithalat yapıldığını vurgulayan 
Dönmez, 2009 yılında 11 milyar 
lira olan madencilik sektörünün 
gayrisafi yurt içi hasılaya katkısının 
2020 yılında yaklaşık 6 kat artarak 
59,2 milyar liraya yükseldiğine dik-
kati çekti.

Maden ihracatının 2000 yılında 
565 milyon dolar olduğunu anım-
satan Dönmez, “Geçen yıl Cumhu-
riyet tarihinin rekorunu kırarak 5 
milyar 930 milyon dolarlık maden 

ihracatı yapıldı. 20 yılda 10 kattan 
fazla bir artış yakaladık. 2020’deki 4 
milyar 270 milyon dolarlık maden 
ihracatımızla kıyasladığımızda ise 
yıllık bazda yüzde 40’lık bir artış 
yakaladık.” diye konuştu.

Maden ihracatında Çin 
ilk sırada

Dönmez, geçen yıl, maden ihraca-
tında ilk 10 içerisinde Çin, ABD, 
İspanya, Bulgaristan, Belçika, İtal-
ya, Hindistan, İsveç, Almanya, 
Fransa’nın olduğunu, bu yıl En-

donezya, Özbekistan, Hong Kong, 
Arnavutluk ve Sırbistan’ın da liste-
ye eklendiğini bildirdi.

En yoğun ihracatın yapıldığı ülke-
ler arasında yüzde 28 ile Çin’in ilk 
sırada geldiğini belirten Dönmez, 
Çin’i yüzde 9,7 ile ABD, yüzde 5 ile 
İspanya ve yüzde 4 ile Bulgaristan 
ve Belçika’nın izlediğini kaydetti.

Bakan Dönmez, “Madenciliğe iliş-
kin içerideki taşeronlar vasıtasıy-
la yapılan yurt dışı kaynaklı bazı 
işler olduğunu biliyoruz. Biz hep 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, maden ihracatının geçen 
yıl bir önceki yıla göre yüzde 40 arttığını belirterek, "Geçen yıl Cumhuriyet 
tarihinin rekorunu kırarak 5 milyar 930 milyon dolarlık maden ihracatı 
yapıldı." dedi. Dönmez, 2021 Maden İhracatı Değerlendirme Toplantısı'nda 
yaptığı konuşmada, geçen yılın enerji ve madencilik sektörü açısından 
başarıyla tamamlandığını ifade etti.

SEKTÖRDEN MADENCİLİK HABERLER

şunu diyoruz. Bu işin siyaseti ol-
maz. Bu iş, siyasi çıkarlara, kişisel 
menfaatlere alet edilemez. Bu kay-
naklar hepimizin. Bu kaynaklar 
milletimizin, 84 milyonun. Sadece 
bugün yaşayanların değil, gelecek 
nesillerimizin de payı ve hakkı var 
bu kaynaklarda. Enerji bağımsız-
lığımız bizler için ne kadar hayati 
öneme sahipse maden bağımsızlı-

ğımız da aynı hayati öneme haiz.” 
ifadelerini kullandı.

Madencilik faaliyetlerinin salgın 
sürecinde sekteye uğramaması için 
büyük çaba sarf ettiklerini vurgu-
layan Dönmez, “Yatırımları teşvik 
etmek için bugüne kadar gerekli 
projeleri ve yasal düzenlemeleri 
hayata geçirdik. Özel teşebbüsün 

önünü açtık, bundan sonra da aç-
maya devam edeceğiz. Böylesine 
potansiyeli yüksek bir alanın tam 
anlamıyla ekonomiye kazandırıl-
ması için kamu ve özel sektör si-
nerjisini her zaman en üst seviyede 
tutmaya gayret gösteriyoruz.” diye 
konuştu.
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Yıkama ve Susuzlandırma 
Çözümleri

REKLAM

MEKA Yıkama ve Susuzlandırma ürünleriyle hem ürün 
hazırlama aşamasında hem de gang ürünün susuzlan-
dırma aşamasında müşterilerine karlı çözümler sunu-
yor. 

Atık Susuzlandırma: 

Uygulama sınırları
1. 1050 m3/saat’e kadar (tek ünitede) çamur akışının ol-
duğu, 
2. 400 ton/saat’e kadar katı olan,
3. Ortalama öğütme boyutunun 300 mikron ve üstü ol-
duğu

Uygulamalarda 80 mik-
ron ve üstü malzemeyi 
başarıyla susuzlandırarak 
atık havuzlarına veya filt-
re preslere göndermeden 
depolanmasını sağlar. Uy-
gulamadan çıkan malze-
me çoğu zaman stabilitesi 
yüksek, dolgu uygulama-
larında kolaylıkla kullanı-
labilir ve sağlam bir yapıda 
olmaktadır. 

Ortalama Tane Boyutu Neden Önemli? 

İster spiral susuzlandırma çözümleri, ister susuzlandır-
ma elekleri olsun taneler arasındaki boşluklar malze-
me arasındaki suyun akışına izin vermesi bakımından 
büyük önem taşır. Ortalama tane boyutu küçüldükçe 
suyun malzemeden ayrılma süresi git gide artmakta ve 
filtre pres gibi çözümleri daha verimli hale getirmek-
tedir. 

Ne Avantaj Sağlar? 

Atık malzemenin önemli bir kısmını bantta taşınabilir, 
yığın yapılabilir bir şekilde ayırmak hem tikiner ve filt-
re pres tesislerinin üzerindeki yükü azaltmakta hem de 
atık havuzlarının ömürlerini çok ciddi miktarda uzat-
maktadır. 

MEKA Hangi Ekipmanlarla Çözüm Sunar: 

MEKA ürünlerinde hem yüksek havuz hacimli spiral 
susuzlandırma ürünleri hem de hidrosiklonlu ve susuz-
landırma elekli susuzlaştırma ürünleri  atık susuzlaştır-
ma konusunda sıklıkla kullanılmaktadır. Su kapasitesi 
arttıkça hidrosiklon ve pompa daha verimli bir çözüm-
ken, düşük kapasitelerde ve daha ince uygulamalarda 
spiral susuzlaştırıcılar daha verimli sonuç vermektedir. 

Ürün Hazırlama

Atık susuzlaştırma uygulamalarına göre kısmen daha 
sınırlı uygulama alanı olsa da; MEKA yıkama ve hid-

rolik sınıflandırma çözüm-
leri cevherin özellikle kil, 
toprak ve çamur gibi kirle-
ticiler içerdiği uygulamalar-
da (örneğin demir cevheri) 
başarıyla kullanılmaktadır. 
Faydalı malzemenin su ile 
açılmadığı ancak yan kayaç-
ların rahatlıkla suda yüzdü-
rebildiği uygulamalarda bir 
ön zenginleştirme uygula-
ması olarak önemli katma 
değer sağlamaktadır. 

Benzer şekilde sürecin ilerleyen kısımlarında çamur 
ve kil değirmen, sallantılı masa gibi süreçlerde verimi 
düşürürken, ön yıkama yapmak bu süreçlerdeki verimi  
arttırmaktadır. 

MEKA Hangi Ekipmanlarla Çözüm Sunar: 

MEKA Yıkamalı Elekler, Kütüklü Yıkayıcıları, Kaba 
Malzeme yıkayıcıları ve ince malzemeyi yıkama esna-
sında kaybetmemek için hidrosiklonlu susuzlandırma 
üniteleri bu tip uygulamalarda sıklıkla kullanılmakta-
dır. 

Alınında uzman MEKA Mühendisleri ihtiyaçlarınızı 
dinleyip uygun ürünü önermek için her zaman hizme-
tinizde olacaktır. 
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Elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalizasyonda 
lider konumda olan, alt yapı, enerji, sağlık ve 
endüstri çözümleri alanlarında öncü rol üstele-
nen Siemens; dünyada 174 ve Türkiye’de ise 165 
yıldır müşterilerine enerji verimliliği ve kaynak 
tasarrufu sağlayan teknolojiler üreten köklü fir-
maların arasında ilk sıralarında yer almaktadır. 
Siemens Çimento ve Maden Çözümleri iş biri-
mi ile güvenilir bir partner Siemens Çimento 
ve Maden Çözümleri İş Birimi, Türkiye’de lokal 
olarak bulunan proje yönetimi, detay mühendis-
lik çalışmaları, saha-şantiye yönetimi, devreye 
alma ve servis hizmetleri ile son kullanıcıların 
yatırımlarında güvenilir bir partner olarak yer al-
mayı amaçlamaktadır. 4’üncü Sanayi Devrimi’nin 
öncülerinden olan Siemens, yenilikçi entegre çö-
züm ve teknolojileriyle; ürün, proses ve tesislerin 
güvenirliğinin, verimliliğinin sürdürülebilir ve 
ölçülebilir şekilde artırılması için sektöre destek 
olmaktadır.

Anahtar Teslim Otomasyon, 
Elektrifikasyon ve Dijitalizasyon

Siemens, uzun yıllara dayanan bilgi birikimi ve 
tecrübesi ile hammaddenin çıkarılmasından, 
öğütmeye zenginleştirmeden nakliyeye kadar te-
sisin tüm aşamalarında verimli, güvenli, sorun-
suz ve sürdürülebilir şekilde çalışabilmesi için; 
ihtiyaçlara uygun, detay mühendisliği hassas bir 
şekilde yapılmış sistem ve anahtar teslim çözüm-
ler sunmaktadır.

Siemens’in sağladığı çözümler arasında güçlü 
otomasyon, DCS ve haberleşme alt yapısı ile yeni 
ve mevcut tesisler için PLC ve SCADA sistemle-
ri, tesisler arası veri aktarımı, uzaktan izleme ve 
kontrol sistemleri, raporlama, ERP sistemleri ile 
entegrasyon, veri depolama istasyonları çözüm-
leri bulunmaktadır.

Siemens’in madencilik sektörüne özel olarak ge-
liştirilmiş ve 45 yıldan fazla bir süredir sektörde 
kullanılan CEMAT/MinAS kütüphanesi tüm ih-
tiyaçlara cevap vermektedir.

SIMINE® – Siemens Smart Mining 
Platformu

Siemens’in madencilik sektörüne özel dijitalizas-
yon çözümü Smart Mining platformu, tesisler-
deki ekipman ve sistemlerden topladığı verileri 
bulut ortamında veri görselleştirme ve veri ana-
lizi için kullanılabilir hale getirerek, bu verileri 
gerçek zamanlı olarak cloud computing, makine 
öğrenmesi, yapay zekâ ve online simülasyon gibi 
ileri seviye teknikler ile işler. Bu sayede tesislerin, 
gerçek zamanlı olarak web tabanlı bir platform-
dan izlenebilmesi sağlanırken ayrıca beklen-
medik arızalardan korunarak çalışma süresinin 
artırılmasını; önleyici bakımlar ile bakım mali-
yetlerinin azaltılmasını ve bakım planlamalarını 
verimli ve etkili yapılmasını sağlamaktadır. Bulut 
ortamında depolanan veriler, Siemens’in global 
olarak hizmet verdiği diğer madencilik müşteri-
lerinden edindiği ve uzman kadrosu tarafından 
oluşturulan global veri tabanında önceden ta-
nımlanan arızalar ile karşılaştırarak, arıza olasılık 
tespitini önceden yapmakta ve arıza oluşmadan 
müdahale imkânı sunarak beklenmedik üretim 
duruşlarının önüne geçmektedir.

Madenciliğe Özel Sürücü, Motor 
ve Tahrik Sistemleri

Siemens, madenlerde bulunan özel ve zorlu uygu-
lamalar için en doğru ürün ve sistemlerin tasarı-
mını ve üretimini yapmaktadır. Maden çıkarma, 
taşıma ve öğütme süreçlerinde ihtiyaç duyulan 
yüksek verimli ekskavatörler, insansız çalıştırıla-
bilen yığıcı ve kazıyıcı sistemleri, özel elektrikli ve 
sürücü sistemlerini içeren taşıyıcı kamyonlar ve 
troleybüsler, konveyörler, yer altı madenciliğinde 
maden kuyularına özel hem ürün hem personel 
taşımacılığı için mine winder (derin kuyu vin-
ci), öğütme ve zenginleştirme için bilyeli ve SAG 
değirmen tahrik sistemleri ve ek olarak pompa, 
blower ve fan sistemleri ile Siemens; iş ortakla-
rının her türlü ihtiyacına cevap verebilen bir çö-
züm ortağıdır.

Siemens Hakkında 
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1. Giriş 

Günlük yaşantılarını sürdürebilmesi 
için ABD’de her bir birey için yakıt 
haricinde günlük 18,43 kg yeni mine-
ral sağlanması gerekmektedir14. Şekil 
1’de bir Amerikalının ortalama ola-
rak yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı 
toplam 1450 ton mineral, metal ve 
yakıt olduğu gösterilmektedir1. İnsa-
nın yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı 
bu minerallerin yeraltından çıkartıl-
ması, cevher zenginleştirme işlemle-
rine tabi tutularak, devamında izabe 
işlemleri sonucunda sanayinin ve do-

layısıyla insanların kullanımına uy-
gun hale getirilmesi gerekmektedir.  
   
Cevher doğal haliyle üretildiğinde, 
bünyesinde bir miktar kıymetli ma-
den ve bir miktar da kıymeti olmayan 
taş veya diğer mineralleri içerir. Bu 
şekilde doğal halde cevhere “tuvenan” 
veya “ham cevher”, ham cevherin kıy-
metsiz olan kısmına da ”gang” denir. 
Cevher içerisindeki kıymetli kısmı 
oluşturan mineral veya minerallerin 
gangtan ayrılması için yapılan işleme 
“cevher hazırlama” denir. Cevher ha-
zırlama faaliyeti sonucunda maden 

Şekil 1. ABD’de bir insanın hayatı boyunca kullanması ihtiyacı olan mineral miktarı14

1Hesaplamalar, ABD’deki 78,6 yıl ömür beklentisine ve National Mining Association, U.S. Geological Survey ve U.S. Energy Information 
Administration’dan elde edilen mineral kullanım verilerine dayanmaktadır14.

Dr. Taşkın D. Yıldız
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Maden Mühendisliği Bölümü

bakımından zengin, fakat yine az 
miktarda gang içeren bir cevher 
elde edilir ki, buna konstantre de-
nir. Daha çoğunlukla gang içererek 
madenden ayrılan kısım artık (tey-
ling) olarak adlandırılır. Metalurji 
tesislerinin hammaddesini oluş-
turan konsantre edilmiş cevher, 
metalürji tesislerinde hemen he-
men saf maden haline getirilir. Bu 
izabe faaliyeti esnasında konsantre 
edilmiş cevherden ayrılan gang ise, 
“cüruf ” ismini alır2. “Pasa”, maden 
işletmelerinde kazı sonrası açı-
ğa çıkan dekapaj malzemesi veya 
maden üretimi sırasında ortaya 
çıkan ve değersiz, kazılmış yantaş 
malzemedir. “Artık” ise, yukarıda 
belirtildiği üzere, cevher hazırla-
ma tesislerinde değerli mineraller 
alındıktan sonra arta kalan ve suyla 
karışık olarak atık barajına gönde-
rilen ince taneli malzemedir25. Her 
ikisi de bir bütün olarak “maden 
atığı” olarak adlandırılmaktadır. Bu 
atıklardan özellikle artıklar, ileride 
ekonomik geri kazanım potansiyeli 
daha yüksek olabilen malzemedir. 
Atık yönetim giderlerini; maden 
işletme faaliyetleri sonucunda de-
kapaj ile üretim sonucu çıkan pasa-
lar yanı sıra cevher zenginleştirme 
faaliyetleri sonucu çıkan artıkların 
depolama maliyetleri, bu depolama 
için gereken izin/lisans maliyetleri, 
atık barajlarının kurulma ve bakım 
maliyetleri oluşturmaktadır. Arazi 
kullanım bedelleri27,28,29,30,31 katego-
risi dışında değerlendirilebilecek 

atık (artık) yönetim maliyetlerinin 
işletme gideri içerisindeki payı, ve 
bu payın farklı mineral gruplarına 
göre değişip değişmediği merak 
edilen bir konudur. Ayrıca, dünya 
genelinde atık yönetim maliyetleri 
ve bu maliyetlerin mineral grupla-
rına göre değişimi, ya da atık mev-
zuatından kaynaklı atık yönetim 
maliyet faktörleri konusunda ince-
lemeler yapılan ve öneri sunulan bir 
çalışma hemen hemen bulunma-
maktadır. Literatürdeki bu eksik-
ler dikkate alınarak, bu çalışmada; 
Türkiye’de farklı mineral grupla-
rına göre faaliyet gösteren maden 
işletmelerinin ortalama olarak 
atık yönetim maliyetlerinin işlet-
me giderleri içerisinde ne kadarlık 
bir paya sahip olduğunun hesap-
lanması, farklı mineral gruplarına 
göre bu pay değişiminde hangi fak-
törlerin rol oynadığının tespit edil-
mesi, maliyet riski oluşturmaması 
için, Türkiye’deki maden işletme-
lerinin gözünden Maden Yönetme-
liği’ndeki atık sınıflamasının nasıl 
olması gerektiğinin öğrenilmesi ve 
bu doğrultuda atık geri kazanımına 
önem verilerek mevzuat önerileri 
getirilmesi hedeflenmiştir. 

2. Kapsam ve Yöntem

Çalışmada öncelikle, 2018 yılı Ma-
yıs, Haziran ve Temmuz aylarında 
“Survey Monkey” anket programı 
kullanılarak maden işletmeleri-
ne anket yapılmıştır. Ankette bazı 
sorulara, ankete katılan 97 ma-

den işletmesinden bir kısmı cevap 
vermemeyi tercih etmiştir. Farklı 
mineral gruplarına göre, “a(r)tık 
yönetim maliyetleri”, “maden üre-
tim miktarları”, “maden işletme 
giderleri” ve “maden yatırım mik-
tarları” sorularına aynı anda cevap 
veren 58 maden işletmesinin ve-
rileri değerlendirilmiştir. Böylece 
farklı mineral gruplarına sahip her 
maden işletmesinin atık yönetim 
maliyeti, bu maden işletmelerinin 
(kendi) yıllık ortalama işletme gi-
derlerine oranlanmıştır. Maden 
üretimleri arttıkça atık yönetim 
maliyetlerinin de artmakta olduğu 
vurgulanarak, üretim kapasitesinin 
söz konusu atık yönetim bedelle-
ri ve atık geri kazanımı açısından 
dikkate alınması gerekliliği tespit 
edilmiştir. Atık yönetim giderleri-
nin maden yatırım ve işletme gi-
derleri içerisindeki toplam payı he-
saplanmıştır. Ayrıca maden işletme 
ömrü içerisinde yatırım ve işletme 
dönemlerinde bir tonluk maden 
üretimi başına harcanan toplam 
atık yönetim giderleri farklı mine-
ral gruplarına göre yaklaşık olarak 
hesaplanmıştır. Çıkan sonuçlar 
maden gruplarına göre ayrı ayrı ve 
toplu olarak değerlendirildiğinde, 
mevzuattaki sorunların ve öngö-
rülenlerin atık yönetim bedellerine 
de yansıdığı sonucu ortaya çıkmış-
tır. Özellikle atık sınıflamasında 
hassas olan ve atık geri kazanımını 
sağlayan bir mevzuata ihtiyaç du-
yulduğu tespit edilmiştir.   

“Maden İşletmelerinin 
A(r)tık Yönetim Maliyetleri: 
A(r)tık Geri Kazanımı Bu 
Maliyetlerin Karşılanmasına 
Yardımcı Olabilir mi?” 
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3. Farklı Atık Türlerine Göre Atık 
Miktarları & Madenciliğın ve 
Çevresel Giderlerin Gsyih 
İçerisindeki Payı 

Madencilik faaliyetlerinde atık/ürün oranı-
na bağlı olarak büyük miktarlarda atık oluş-
maktadır4. TÜİK’in yaptığı araştırmaya göre, 
2018 yılında maden işletmelerinden toplam-
da 812 milyon ton a(r)tık oluşmuştur. Bun-
ların %99,9’u mineral atıklarından kaynak-
lanmıştır. Mineral atıklarının da %97,9’unun 
dekapaj malzemesi/pasa olduğu belirlenmiş-
tir. Toplam atığın %71,2’si pasa sahalarında, 
atık barajlarında veya düzenli depolama te-
sislerinde bertaraf edildi, %26,2’si ocak içine 
geri dolduruldu, %2,6’sı ise diğer yöntemler-
le geri kazanıldı ya da bertaraf edildi. Böyle-
ce maden işletmelerinde dekapaj malzemesi/
pasa hariç 17 milyon ton atık oluşmuştur22. 
Türkiye’de, türlerine ve bertaraf/geri kaza-
nım yöntemlerine göre maden atık miktar-
larının 2010-2018 yıllarına göre değişimi 

Kategori/yıl     2010 2012 2014 2016 2018
Değerlendirilen maden işletmesi (faal ocak) sayısı 1.482 3.945 4.846 3.810  3.865
Toplam atık miktarı     729.750 951.782 755.218 811.056 812.098
Toplam tehlikeli atık miktarı     2.314 3.181 2.355 Gizli veri 11.177
Tehlikeli mineral atık miktarı     2.307 3.168 2.350 Gizli veri 11.164
Toplam tehlikesiz atık miktarı    727.436 948.601 752.863 Gizli veri 800.922
Tehlikesiz mineral atık miktarı    726.561 947.175 750.973 805.845 800.374
Dekapaj malzemesi/pasa miktarı    - 945.998 750.734 801.864 794.711
Tesis bünyesinde geri kazanılan    5.327,0 182,0 4,1 0,1 0,04
Tesis dışında geri kazanılan/yeniden kullanılan  1.161 9.336 8.303 5.677 5973
Maden sahalarının doğaya yeniden kazandırılması 
amacıyla kullanılan     13.687 54.021 51.134 105.709 14.462
Yakma/beraber yakma (ko-insinerasyon) 
tesisinde yakılan      1,0 1,0 0,3 0,5 1,3
Ocak içine geri doldurulan     169.174 240.406 137.650 129.060 212.388
Pasa sahasında/düzenli depolama tesisinde 
bertaraf edilen      531.485 648.024 558.155 617.197 578.186
Atık barajında bertaraf edilen    3.184 1.830 1.997 617.197 578.186  
Boş araziye atılan       5.144 6.225 1.105 995 381
Diğer yöntemlerle bertaraf edilen   588 159 38 184 706

Atık türleri 
(1000 ton)

Bertaraf/
geri kazanım 
yöntemleri ve 
atık miktarı 
(1000 ton) 

Çizelge 1. Türlerine ve bertaraf/geri kazanım yöntemlerine göre maden atık miktarları22.

Şekil 2. Maden atık miktarı & atık geri kazanımı & madenciliğin 
GSYİH payı değişimi ilişkisi.

Çizelge 1’de ayrıntılı olarak gö-
rülmektedir. Çizelge 1’de veriler 
ayrı ayrı, başka parametrelerle 
de analiz edilebilir. Türkiye’de 
maden işletmelerinin geri ka-
zandığı maden atıklarının top-
lam maden atık miktarına oranı 
yıllar içerisinde düşmüştür. Şe-
kil 2’de görüldüğü üzere bu dü-

şüş, özellikle GSYİH içerisinde 
madenciliğin düşüşü ile de bir 
derece paralellik göstermekte-
dir. Buna karşın, maden işletme 
sayısı artmadığı halde, maden 
atık mevzuatındaki değişiklik-
lerin de etkisiyle maden atıkları 
düzenli depolama tesislerinin 
sayısının arttığı görülmekte-
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müzde 0,5-1 gr/ton’un altındaki tenörler 
ekonomik olarak işletilebilmektedir. Di-
ğer metallerde de durum aynıdır. %0,5 
tenörlü bakır madenleri, %2 tenörlü 
çinko madenleri artık zaman içinde eko-
nomik olarak işletilebilir hale gelmiştir12. 
Dünya genelinde minimum işletilebilir 
tenörlerdeki düşüş her ne kadar düşük 
tenörlü yeni maden işletmelerinin açı-
labilir hale gelebileceğine işaret etse de, 
mevcut maden işletmelerinde rekabeti 
daha da arttırmaktadır. Bu rekabet karşı-
sında işletmelerin finansal açıdan ayakta 
durabilmesi daha da önem kazanmıştır. 
Bunun için; çevresel beklentiler karşısın-
da artan maden atık yönetimi maliyetleri 
karşısında maden işletmelerinin işletme-
leri sonucunda ortaya çıkan artıklarının 
geri kazanımına daha da önem vermesi 
gerekmektedir.

Atık depolama, (atık tahliye, atık barajı, 
atık dağıtımı sistemi, kuru atık depola-
ma alanı..vb.) ve atık yönetimi uluslara-
rası geçerliliği olan fizibilite raporlarında 
yer alan maden yatırım bileşenlerinin 

Şekil 3. Türkiye’de üretilen tesis atıklarının metallere göre dağılımı1.

Şekil 4. Konularına göre çevre koruma harcamaları (2013-2017)6,21.

dir. Nitekim maden atıklarının 
önemli bir çoğunluğu depolan-
maktadır. Bu atıkların mümkün 
olanlarının geri kazanılması 
önem arz etmektedir. Ayrıca, 
tüm bu atıkların cevher zengin-
leştirme tesislerinde oluşan artık 
olup olmamasına göre de ayrı 
düşünülmesi gerekmektedir.

2008 yılı verilerine göre, Türki-
ye’de 91 cevher zenginleştirme 
tesisinde yılda ~26.500.000 ton 
tesis atığı üretilmektedir1. Bu 
atıkların %79’u metalik maden-
ler, %16’sı enerji hammaddeleri 
ve %5’i de endüstriyel ham-
maddelerin zenginleştirilmesi 
sonucu oluşmuştur9 (Şekil 3). 
Maden ocağından üretilen cev-
herler genellikle düşük tenör-
lüdür. Kömürler ise içinde kül 
oranını yükselten taş ve şistle 
birlikte çıkarıldıkları için temiz 
değildirler. Bu nedenle maden-
leri çıkarıldıkları haliyle satmak 
mümkün olmadığı gibi ekono-
mik de değildir. Hatta bazı ma-
denlerin, çıkarıldıkları haliyle, 
hiçbir ekonomik değeri yoktur. 
Bu yüzden neredeyse bütün 

madenler çıkarıldıktan sonra 
cevher zenginleştirme işlemine 
tabi tutulur3,18. Günümüzde mi-
nerallere olan artan talep ve fi-
yatlar, düşük tenörlü cevherlerin 
ve hatta eski pasaların dahi eko-
nomik olarak işletilmesine fırsat 
yaratmıştır. Örneğin 1950’li yıl-
larda 8 gr/ton altının işletilebilir-
liği ekonomik görülürken günü-

en önemlilerinden birkaçıdır15. Bu 
yatırıma ek olarak bir maden işlet-
mesi, yukarıdaki faaliyetlerin tümü 
için her yıl işletme giderinden de 
bir pay ayırmak zorundadır. Böy-
lece tüm bu faaliyetler yatırım ve 
işletme giderleri olarak ortaya çık-
maktadır.  

Atık türlerinin karakterizasyonu ve 
sınıflandırılması sonrasında, depo-
lanması, yönetimi ve geri kazanımı 
gibi konuların tümünün çerçevesi 
Türkiye’de Maden Atıkları Yönet-
meliği ile belirlenmiştir. Tüm bu 
hususlar maliyet kalemi olarak ma-
den işletmelerine yansımaktadır32. 
AB ülkelerinde özel ve kamu tara-
fından çevre korumaya yönelik ya-
pılan toplam harcamaların GSYİH 
içindeki oranı 2013 yılı itibariyle 
ortalama %1,11 olmuştur8. Türki-
ye’de de çevre koruma harcamala-
rının GSYİH içindeki oranı 2016 
yılında %1,06 iken, 2017 yılında 
%1,11 olarak gerçekleşmiştir. Bu 
harcamaların %49’u atık yönetimi 
hizmetleri için yapılmıştır21 (Şekil 
4). GSYİH içerisinde atık yöneti-
mine bu kadar yüksek bir pay ay-
rılması, madencilik sektörü için 
düşünüldüğünde, işletmelerin ma-

den atıkları için ortalama olarak 
toplamda ne kadar gider ayırdığını 
ve bu ayırdıkları giderin bir maliyet 
riski yaratıp yaratmadığı sorusunu 
akıllara getirmektedir. 

4. Atık Yönetim 
Bedellerinın Maden 
Üretimi & Madencilik 
Giderleri Açısından 
Değerlendirilmesi

4.1. İşletmelerin Ödedikleri 
Atık Yönetim Bedellerinin 
Maden İşletme Giderleri 
İçerisindeki Payı

4.1.1 Mineral grupları 
arasındaki değişim ilişkisi

Atık yönetim giderlerini; maden 
işletme faaliyetleri sonucunda de-
kapaj ile üretim sonucu çıkan pasa-
lar yanı sıra cevher zenginleştirme 
faaliyetleri sonucu çıkan artıkların 
depolama maliyetleri, bu depolama 
için gereken izin/lisans maliyetleri, 
atık barajlarının kurulma ve bakım 
maliyetleri oluşturmaktadır. İşlet-
melere bu doğrultuda işletmelere 
“Atık için yıllık gideriniz ortalama 
kaç TL’dir? (Çevre ile uyum temi-

natını hesaplamaya dahil etmeyi-
niz. Hesaplamanıza atık barajları 
dahil tüm prosedürlerdeki giderleri 
dahil ediniz)” anket sorusu yönel-
tilmiştir. Her maden işletmesinin 
yıllık ortalama atık yönetim gide-
rinin yıllık ortalama işletme gide-
rine oranı hesaplanmıştır. Çizelge 
2’de bu işletmelerin ortalama atık 
yönetim giderleri 2. Grup maden-
lerde 4. Grup madenlere kıyasla 
daha düşük olduğu görülmektedir. 
Yıllık ortalama atık yönetim gideri 
ile maden grupları arasında expo-
nansiyel açıdan çok iyi derecede 
(R2=0,92) bir korelasyon bulun-
makta olduğu söylenebilir. Yıllık 
ortalama atık yönetim bedelleri-
nin yıllık ortalama işletme gideri-
ne oranları ise maden gruplarına 
göre değişmekle birlikte ortalama 
olarak %0,81-7,50 arasında değişen 
paylar almaktadır. Ortalama atık 
yönetim bedelinin yıllık ortalama 
işletme giderine oranı ile maden 
grupları arasında polinomsal açı-
dan çok güçlü derecede (R2= 0,999) 
bir korelasyon bulunmaktadır. Bu 
güçlü korelasyon yanı sıra, özellikle 
atık yönetim giderlerinin 4(b) ve 
4(c) maden gruplarında ortalama 
işletme giderlerinin %6-7’si üzerin-

Maden 
işletme 
sayısı 

15
25
4
12
2
58

Maden grubu

2(a) 
2(b) 
4(a)
4(b) 
4(c)
Tüm maden 
grupları için

Maden üretim 
miktarı (ton/
yıl) 

1.221.933
67.020
1.196.250
823.588
1.175.000
638.320

Yıllık atık 
yönetim 
gideri (TL) 

52.333
241.000
1.408.750
1.635.714
1.875.000
609.397

Maden üretimi 
başına işletme 
dönemi atık yönetim 
gideri (TL/ton)
0,94
10,59
2,87
19,39
4,47
9,17

Yıllık işletme 
gideri (TL)

10.675.000
13.160.000
28.125.000
21.178.571
25.000.000
15.484.914

Atık yönetim 
bedelinin yıllık 
işletme giderine 
oranı (%)
0,82
2,52
4,81
6,35
7,50
3,16

Çizelge 2. Yıllık ortalama atık yönetim giderlerinin maden işletme giderlerine oranları 

2Anketin yapıldığı tarih aralığında, 15.06.2018’de 1 ABD $ = 3,815 TL24.
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de bir pay alması dikkate değerdir 
(Çizelge 2). Bu maden gruplarında 
daha yüksek bir atık yönetim ma-
liyeti çıkmasının sebebi olarak bir-
çok faktör sıralanabilir. Bu gruptaki 
madenlerin üretimleri sonrasında 
oluşan atıklar ince boyutlu ve büyük 
atık barajlarına gereksinim duyan 
atıklardır. Dolayısıyla ilk yatırım ve 
işletme masrafları yüksek olmakta-
dır. 2(a) maden grubu; kalsit, dolo-
mit, kalker, granit, andezit, bazalt 
gibi kayaçlar arasından agrega, ha-
zır beton ve asfalt yapılma amacıyla 
kullanılan kayaçlardan oluşmakta-
dır. 2(b) maden grubu ise, mermer, 
traverten, granit, andezit, bazalt 
gibi blok olarak üretilen taşlar ile 
dekoratif amaçla kullanılan doğal 
taşlardan oluşmaktadır. Söz konusu 
maden gruplarındaki madencilik 
faaliyetlerinden çevreye zarar vere-
bilecek nitelikte atıklar oluşmamak-
tadır. 4(a) maden grubu ise çoğun-
lukla kil mineralleri ve tuz içeren 
minerallerden oluşmaktadır. 

Boraks, kaya tuzu, sodyum sülfat, 
potas (alünit), soda gibi tuz tipi mi-
neraller kolaylıkla suda eriyebilirler. 
Bu tip cevherlerin zenginleştirilme-
sinde kapalı devre halinde doygun 
su kullanılır. Alıcı ortama doğrudan 
deşarj söz konusu değildir. Kurşun 
(PbS), çinko (ZnS), bakır (CuFeS2), 
krom (Cr2O3FeO), demir (Fe2O3), 
boksit (Al2O3), feldspat, grafit, ku-
vars, manganez, manyezit, mika, 
kömür gibi madenlerin üretildiği 
madencilik faaliyetleri sürecinde 
ise, minerallerin doğal yapıları bo-
zulmadan belli boyutun altına kır-
ma işlemi yapılarak, fiziksel veya 
fizikokimyasal zenginleştirme yön-
temleri uygulanmaktadır. Genel-
likle sudaki kimyasal çözünürlüğü 
düşük olan bu tip mineraller, tuz 

tipi minerallere kıyasla, suda ihmal 
edilecek düzeyde kimyasal kirli-
lik oluşturmaktadır. Altın, gümüş 
gibi değerli metallerin zenginleşti-
rilmesindeyse kimyasal yöntemler 
kullanılır. Bu tip zenginleştirme 
tekniklerinde, çözücü kimyasallar 
zehirlidir. Gerek zenginleştirme 
tesislerinin gerekse elde edilen ar-
tıkların mutlaka kontrol altında 
tutulmaları gerekir26. Özellikle 4(c) 
grubu madenlerin üretimleri sonu-
cu oluşan atıkların, mevzuat kapsa-
mında diğer maden gruplarına kı-
yasla daha yüksek düzeyde kontrol 
altında tutulması gerekliliği, Çizelge 
2’de görüldüğü üzere, bu grup ma-
den işletmelerinin daha yüksek atık 
yönetim giderleri ayırmasını da be-
raberinde getirmiştir. Tüm maden 
grupları için, maden işletmelerinin 
yıllık ortalama atık yönetim gider-
leri yıllık ortalama işletme gider-
leri içerisinde ortalama %3,27’lük 
bir pay almaktadır. Bu pay 4(b) ve 
4(c) maden grupları için ortalama 
%6-7’nin üzerine çıkarken, tüm 
maden grupları için ortalama de-
ğerinin ise %3’lere düşmesinin en 
büyük nedeni, ankete katılanlardan 
değerlendirmeye alınan maden iş-
letmelerinin ~2/3’ünün 2(a) ve 2(b) 
maden gruplarından oluşmasıdır. 
Her maden grubundan eşit sayıda 
maden işletmesinin ankete cevap 
verdiği varsayıldığında ise, mevcut 
verilerle atık yönetim giderleri orta-
lamasının, maden işletme giderleri 
içerisinde %4,4’lük bir payı olacaktı.  

4.1.2 “Maden üretim miktarı” 
ile “atık yönetim bedeli” 
değişimi ilişkisi

Atıkların dekapajda ve maden üreti-
minde oluşan atıklardan, ve cevher 
hazırlama atıklarından oluştuğu Gi-

riş’te belirtilmişti. Bu malzemenin 
miktarı, atık yönetim gideri belirle-
mesinin yapılması açısından önem 
arz etmektedir. Her maden grubu 
için maden üretim miktarlarını tes-
pit edebilmek amacıyla işletmelere; 
“Maden üretim miktarınız yıllık or-
talama kaç ton/yıldır?” anket soru-
su yöneltilmiştir (Çizelge 3). Farklı 
maden gruplarına göre değişen 
üretim miktarları ile atık yönetim 
bedellerinin değişim ilişkisini analiz 
etmekte fayda var. Şekil 5’de ince-
leneceği üzere, farklı maden grup-
larında üretim miktarları arttıkça 
atık yönetim bedelleri polinomsal 
bir değişim içerisinde artmaktadır. 
Bu analizde 2(a) grubu madenleri 
hariç tutularak bir değerlendirme 
yapılmıştır. Korelasyon katsayısı 
R2=0,97’tür. Bu veriye bağlı olarak 
“maden üretim miktarları” ile “atık 
yönetim bedelleri” arasında çok iyi 
dereceli bir anlamlılık mevcuttur. 
Lineer’den (R2=0,83) biraz uzak bir 
anlamlılık ilişkisi çıkması, aslın-
da, maden üretim miktarı arttıkça, 
daha büyük atık depolama tesisleri 
ve daha verimli cevher zenginleştir-
me tesislerinin kurulabildiğine, ve 
böylece maliyetlerde düşüşler orta-
ya konabildiğine işaret etmektedir. 
Bu maliyet tespitinde tüvenan cev-
her/atık oranı dikkate alınarak- cev-
her hazırlama tesislerinden çıkan 
a(r)tıkların miktarları öncelikle be-
lirlenmektedir. Özellikle makale ko-
nusu kapsamında atık depolama te-
sis maliyetlerinin ve maden üretimi 
ile dekapaj sonucunda ortaya çıkan 
pasaların depolama maliyetlerinin 
belirlenebilmesi için maden üretim 
miktarları önemli bir parametredir. 
4(b) (kömür) mineral grubu için 
1 ton maden üretimi başına atık 
yönetim giderinin yüksek çıkması 
dikkat çekmektedir. 
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4.2 Maden İşletme Ömrü 
Boyunca 1 Ton Maden 
Üretimi Başına Atık Yönetim Giderleri

İşletme ömrü boyunca 1 ton maden üretimi başına atık yönetim 
gideri toplamını bulabilmek için, bu giderleri yatırım giderleri 

Şekil 5. Maden gruplarına göre üretim miktarları – atık yönetim 
giderleri arasındaki değişim. 

ve işletme giderleri toplamı olarak ayrı 
hesaplamak gerekmektedir. Yukarıda-
ki bölümde yıllık atık yönetim gideri 
ortalama olarak farklı mineral grupları 
için hesaplanmıştı. Bu giderlerin işletme 
dönemi toplamını bulabilmek için, bu 
maden işletmelerinin işletme ömrünü 
yaklaşık olarak hesaplamak gerekmek-
tedir. Ankete katılan maden işletmele-
rine “maden işletme başlangıcından bu 
yana geçen faaliyet süreleri” ile “maden 
işletme faaliyetleri bitimine kalan sü-
reler”i sorulmuştur (Çizelge 3). Anket 
programından işletmelere “toplam atık 
yatırım giderinin maden yatırım gi-
derlerine oranı” sorulmamıştır. Ancak, 
bu değeri ortalama %5 alarak , ankette 
değerlendirilen işletmeler için 1 ton ma-
den üretimi başına yatırım gideri tah-
mini olarak bulunabilir. İşletmelerin söz 
konusu atık yatırım gideri masraflarının 

Maden 
işletme 
sayısı 

15
25
4
12
2
58

Maden 
grubu

2(a) 
2(b) 
4 (a) 
4(b) 
4(c) 
Tüm 
maden 
grupları 
için

Toplam 
yatırım 
tutarı

26.250.000
38.700.000
677.562.500
468.437.500
617.500.000
188.409.483

Tahmini 
atık 
yatırım 
gideri (TL)

 
1.312.500
1.935.000
33.878.125
23.421.875
30.875.000
9.420.474

İşletme 
dönemi 
atık 
yönetim 
gideri 
(TL/yıl)

52.333
241.000
1.408.750
1.635.714
1.875.000
609.397

Maden 
işletme 
faaliyet 
süresi 
(yıl)

17,8
20
22,8
19,2
19,8
19,4

Maden 
işletme 
faaliyet 
bitimine 
kalış 
süresi 
(yıl)

21,9
21,6
26,6
21,4
22,8
22

Maden 
işletme 
ömrü 
(yıl)

39,7
41,6
49,4
40,6
42,5
41,5

Maden 
işletme 
ömrü bo-
yunca 
1 ton maden 
üretimi 
başına 
işletme 
dönemi atık 
yönetim 
gideri 
(TL/ton)
21
549
117
542
303
372

Yatırım 
dönemi için 
üretilecek 1 
ton maden 
başına atık 
yönetim 
gideri (TL/
ton)

28
63
308
69
82
72

Maden 
işletme ömrü 
boyunca 1 
ton maden 
üretimi ba-
şına toplam 
(işletme+yatı-
rım atık 
yönetim 
gideri  
(TL/ton) 

48
611
425
611
385
445

Çizelge 3. 1 ton maden üretimi başına atık yatırım ve işletme giderleri toplamı. 

her şirketin kendi yatırım tutarla-
rı içerisinde ne ölçüde pay aldığını 
tespit edebilmek için işletmelere yö-
neltilen “Maden işletmenizin (2017 
yılı sonuna kadarki) yatırım tutarı 
kaç TL’dir?” anket sorusu kullanı-
labilir. Söz konusu işletmeler 2018 
yılı ve sonrasında da yeni yatırımlar 
yapmayı planlamaktadır. Bu doğrul-
tuda maden işletmelerine “Maden 
işletmenizde 2018 yılı ve sonrasın-
da hedeflenen yeni yatırım tutarı 
kaç TL’dir?” sorusu yöneltilmiştir. 
Her maden işletmesinin 2018 yılı 
ve sonrasında hedefledikleri yeni 
yatırım tutarları ile 2018 yılı ön-
cesindeki mevcut yatırım tutarları 
toplanarak, “mevcut ve gelecekte-
ki yatırım tutarı toplamı” bulunur. 
Maden işletmelerinin atık için har-
cadıkları yatırım giderleri ile, -yu-
karıdaki bölümde hesaplanan- yıllık 
atık işletme giderinin maden işlet-
me ömrü için toplamı, toplam yatı-
rım tutarına oranlanmıştır. Böylece 
maden işletme ömürleri boyunca 1 
ton maden üretimi başına ortalama 
atık yönetim gideri farklı mineral 
grupları için ortalama hesaplanmış-
tır. Çizelge 3’de görüldüğü üzere, 
maden işletme ömrü boyunca 1 ton 
maden üretimi başına işletme döne-
mi atık yönetim gideri ortalama 372 
TL/ton’dur. Yatırım döneminde atık 
için harcanan tahmini yatırım gide-
ri de hesaba katıldığında bu rakam 
445 TL/ton olmaktadır. Farklı ma-
den gruplarına göre bu rakam 48-
611 TL/ton arasında değişmektedir. 
Madenciliğin gerçekleştiği çevreye 
zarar vermeden işletme faaliyeti 
gerçekleştirilebilmesi için maden 
işletmeleri maden atık mevzuatına 
uygun olarak bu çevresel giderleri 
yapmaktadır.

5. Maden Atık Geri 
Kazanımını Etkileyen 
Konularda Mevzuatın 
Değerlendirilmesi

Madencilik faaliyetlerinde, cevherin 
alınması sırasında yapılan kazılar ve 
zenginleştirme işlemleri sonrasında 
ortaya çıkan ve miktarları milyon-
larca ton mertebesindeki pasa ve 
atıklar, maden işletme ruhsat sa-
halarında depolanmaktadır33. Ma-
dencilik faaliyetlerine göre cevher 
zenginleştirme yöntemleri de değiş-
mektedir. Buna bağlı olarak; zengin-
leştirme prosesi sonrası çıkan atık 
nitelikleri de farklılık göstermekte-
dir. Ayrıca madencilik faaliyetleri 
sonrası açığa çıkan ve bugün “atık” 
olarak nitelendirilen maddelerin 
bir kısmı yarın uygulanacak başka 
bir teknoloji ile daha da zenginleş-
tirilerek ürüne dönüştürülebilir. Bu 
noktada dikkate alınması gereken 
konu her zenginleştirme sürecinden 
çıkan maddenin atık olup olmadığı 
konusudur17. AB ülkelerindeki uy-
gulamalarda atıklarla ilgili dikkati 
çeken en önemli konulardan biri, 
tekrar kullanım ve geri kazanım 
yoluyla atık miktarının azaltılması, 
dolayısıyla doğal kaynakların op-
timum kullanımının sağlanması 
ve yan ürün (by-product) tanımla-
masıdır. AB maden atıkları direk-
tifi geri kullanım ve geri kazanım 
yoluyla atık miktarının azaltılma-
sını teşvik etmektedir11. Türkiye’de 
02.04.2015 tarihli Atık Yönetimi Yö-
netmeliği m.19(1)’deki “Yan Ürün” 
tanımına göre; üretildiği süreçteki 
pazar durumu veya dünya cevher 
piyasasındaki değişken fiyatlar ne-
deniyle madencilik ürünü olarak 
değerlendirilemeyen ve ruhsat sa-

hasında stoklanan düşük tenörlü 
cevher pasaları “maden atığı” olarak 
isimlendirilmektedir. Bakanlık uy-
gunluk görüşü ile bunlar “yan ürün” 
olarak kabul edilebilecektir.

Madencilik sektöründe oluşan atık 
ve artıkların “yan ürün” kapsamın-
da geri kazanılması, atık ve artıkları 
uygun biçimde yöneten firma sayı-
sının artışı sağlanmalıdır. Örneğin 
mermer ve doğaltaş sektöründe 
ham ürünün işlenmesi sırasında or-
taya çıkan en önemli artık, mermer 
parçaları ve mermer tozlarıdır. Bu 
artıklar ilk planda çevre açısından 
kirleticiler gibi öngörülmekle bir-
likte aslında ticari olarak da değerli 
olan yan ürünlerdir. Bu yan ürünler 
kâğıt sektörü, boya sektörü, plastik 
ve kablo sektörü, inşaat sektöründe 
sıva, macun, derz dolgusu üretimi, 
yapıştırıcı üretimi, gıda sektörü, 
seramik sektörü, halı tabanı, yer 
muşambası sektörü, zararlı gazların 
filitrasyonu gibi sektör ve alanlarda 
girdi olarak kullanılabilmektedir. 
Dolayısıyla mermer sektörü atıkla-
rının kimyasal atıklar ile aynı kate-
goride değerlendirilmemesi gerekir. 
Mermerlerin ocaktan elde edilen 
blok verimi %5-30 arasında değiş-
mekte olup genel olarak bu oran 
%10’un altında kalmaktadır. Ocak-
lardan ekonomik olarak işlenebilir-
liği yüksek olan bloklar fabrikalara 
gönderilmekteyken, artık kısımlar 
ise ocağa en yakın mesafede üst örtü 
kazı malzemeleri ile birlikte karı-
şık olarak biriktirilmektedir. Bazı 
ocaklarda elde edilen ve blok-moloz 
olarak değerlendirilemeyen mer-
mer parçalarıysa başta kireç sanayi 
olmak üzere çimento, mıcır, inşaat 
ve gübre sanayine gönderilmektedir. 

3 Maden işletmeleri “atık yatırım gideri” olarak toplam maden yatırım tutarının ~%5’ini ayırmaktadır15.



     

TMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİTMD MADEN - SEKTÖRDEN HABERLER BÜLTENİ

- 84 - - 85 -

Öncelikli olarak artıkların; kayna-
ğında azaltılması, bunun mümkün 
olmaması durumunda ise geri kaza-
nım ve alternatif hammadde olarak 
kullanılması gibi seçeneklerin art-
tırılması önem arz etmektedir. Bu 
kapsamda, artıkların kullanılmasını 
zorunlu hale getirecek bir yasal dü-
zenleme yapılması öncelikli olma-
lıdır. Böylece, mermer ve doğaltaş 
üretiminde ortaya çıkan parça ve 
tozların çevre üzerinde olumsuz 
etki yaratmaması sağlanabilecektir. 
Ayrıca bu yan ürünleri değerlen-
dirmek amacı ile ilgili sektörler ara-
sında işbirliği sağlanabilecek, yeni 
kullanım alanları desteklenebilecek-
tir23.    

Atıkların geri kazanımı konusunda 
on yıllardır Türkiye’de bazı ihmaller 
yapılmıştır. Örneğin, kromit cevher 
atıklarının geri kazanımı için ger-
çekleştirilen projelerden biri, Or-
haneli kromit (Cr2O3) atıklarının 
geri kazanımı için yapılmış, kromit 
konsantresi ~%48,5’in üzerine çı-
karılarak sanayinin kullanımına 
uygun hale getirilmeye başlanmış-
tı10. Yapılan çalışmalar sonrasında 
%12-18 arasında değişmekle birlik-
te ortalama %14 Cr2O3 cevher tenö-
rü için %51,5’lik krom konsantresi 
elde edilebilen19 Muğla Göcek ve 
civarındaki kromit a(r)tıklarının 
geri kazanımı için 50 milyon ABD 
$ yatırım tutarıyla bir proje planlan-
mıştı20. Ancak, bu ve benzeri proje-
ler uygulamaya geçmişken, projeler 
kenara itilerek, cevher artıklarından 
geri kazanım politikaları tüm Türki-
ye genelinde göz ardı edilmiştir. 

Maden Atıkları Yönetmeliğinde, 
“kendi ürettiği a(r)tıkları, üretimin 
yapıldığı yerde işleyen tesislere Ba-
kanlık tarafından muafiyet uygula-
nabileceği” hükmü öngörülmüştür. 
Bunların aynı tesisin olduğu yerde, 

ya da daha sonra başka bir tesi-
se nakledilerek geri kazanımının 
sağlanması, ekonomiye katkı ve is-
tihdam sağlayacaktır. Buna imkan 
sağlanması beklenmektedir7. Bu 
doğrultuda, eğer mümkünse ma-
dencilik a(r)tıklarının geri kaza-
nılması atık yönetiminde birincil 
öncelik olmalıdır. Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı, 2020 yılının atık 
yönetimini; “bertaraf ” ve “düzenli 
depolama”nın asgari ölçüye indir-
genmesi hedefinde, mümkünse 
sadece “önleme” ve “geri kazanım” 
olarak belirlemiştir (Şekil 6). Bu 
hedefin gerçekleştirilebilmesi için 
maden atıklarının diğer atıklardan 
farklı olarak tanımlanması ve de-
ğerlendirilmesi zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Madencilik faaliyetleri 
sırasında kimyasal ya da ısıl işlem 
görmeyen, sadece fiziksel yöntem-
lerle işlenen ve günün şartlarına 
göre ekonomik olmayan, ancak, ile-
ride ekonomikliğine göre sonradan 
değerlendirilebilecek malzemelerin 
Yönetmeliklere göre “maden atığı” 
olarak değerlendirilmemesi gerek-
mektedir32. 

Ancak, Maden Atıkları Yönetmeli-
ğinde, “atık” ile, teknoloji veya pazar 
koşullarına bağlı olarak ileriki yıllar 
içerisinde ekonomik olabilecek “ar-

tık” arasındaki fark gözetilmemiş, 
tüm artıklar atık sınıfına alınmıştır. 
Hatta ikincil maden olarak üretile-
bilecek altın, kurşun, çinko, bakır 
gibi madenlerin artıkları doğrudan 
“tehlikeli atık” sınıfında değerlen-
dirilmiştir. Halbuki, örneğin üretil-
dikleri süreçlerde ekonomik değeri 
bulunmayan, kurşun-çinko tesisi 
artıkları, ileride çinko teknolojisin-
deki gelişmelerle doğrudan çinko 
oksit üretimine imkan sağladığı için 
ekonomik olabilecektir. Milyonlarca 
ton artık malzeme bu suretle ekono-
mik değer kazanabilecektir. Dolayı-
sıyla Yönetmeliğin bu uygulaması 
ile bu ekonomik varlık atılacaktır7. 
Maden Atıkları Yönetmeliği’nde; 
maden atıklarının; kamuoyunda ve 
hatta çeşitli devlet kurumları temsil-
ciliklerinde dahi yanlış algılamalara 
neden olabilecek şekilde “tehlikeli, 
tehlikesiz, ne tehlikeli ne tehlikesiz 
atıklar”.. gibi tanımlamalar yerine; 
madenlerin mineralojisi, içerdi-
ği bileşikler ile cevher hazırlama/
zenginleştirme yöntemlerine göre 
isimlendirme yapılması ve buna uy-
gun içerik belirlenmesi daha yarar-
lı olacaktır. Örneğin; sülfür içeren 
madenler, asit maden potansiyeli 
olan (kalkopirit, pirit, sfalerit, galen 
gibi) madenlerin atıkları, siyanür 
veya asitle zenginleştirilen maden-

Şekil 6. Bakanlık Atık Yönetimi Hedefi5
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lerin atıkları gibi isimlendirmeler 
-ve içerikler- ile, veya “Sınıf 1”, “Sınıf 
2” ve “Sınıf 3” olarak tanımlanmala-
rı uygun olabilecektir. Önerilen bu 
tanımlamaların teknik içerikleri AB 
mevzuatı ile aynı olabilir. Bu yönet-
melikte atıklar için mevcut tanımla-
rın kullanılması, toplum algılaması/
psikolojisi açısından, uygulamada 
sorun yaratacak nitelik taşımakta-
dır13,32,33. Görüldüğü üzere, özellikle 
Maden Atıkları Yönetmeliği’nde-
ki “tehlikeli”,“tehlikesiz” ve “inert 
atıklar” tanımlaması ve belirlenen 
kriterler neredeyse tüm maden atık-
larını “tehlikeli atık” kategorisine 
sokabilecek niteliğe sahiptir4. Belir-
lenen bu atık prosedürü konusunda 
maden şirketlerinin düşünceleri-
ni öğrenebilmek için işletmelere; 
“Maden Atıkları Yönetmeliği’nde; 
maden atıklarının; “tehlikeli”, “teh-
likesiz” ve “inert atıklar” şeklinde 
tanımlanması sizce yerinde midir?” 
sorusu yöneltilmiştir. Şekil 7’de gö-
rüldüğü üzere anket sorusuna cevap 
verenlerin %52,3’lük kısmı “Maden-
lerin mineralojisi, içerdiği bileşikler 
ile cevher hazırlama/zenginleştirme 
yöntemlerine göre isimlendirme 
yapılması veya “Sınıf 1”, “Sınıf 2” 
ve “Sınıf 3” olarak tanımlanması 
uygun olabilir.” düşüncesindeyken 
%47,7’lik bir kısmı “tanımlanmanın 
mevcut haliyle kalması” görüşünü 
iletmiştir. Söz konusu maden işlet-
melerinin verdiği bu cevapların mi-
neral grupları arasındaki değişimini 
de incelemekte fayda var. Çizelge 
4’de 1(a) ve 1(b) maden gruplarında 
cevap veren sayısı birer adet oldu-
ğundan değerlendirmede göz ardı 
edilebilir. 2(b) maden grubunun 
(%59’luk) çoğunluğu ise maden atık 
tanımlamasının mevcut haliyle kal-
masından yanadır. Ancak, özellikle 
maden atık yönetimi maliyetleri di-
ğer grup madenlere göre daha yük-
sek olan 4. grup maden işletmeleri 
(%61’lik) çoğunluğu ile maden atık 

tanımlamasının değiştirilmesinden 
yanadır. “Survey Monkey” anket 
programında maden işletmelerinin 
bu konudaki farklı değerlendirme-
lerinden bazıları ise şöyledir:

• Bu düzenlemede genellemelerden 
kaçınmakta fayda vardır. Her ma-
den (atığı ile) projesi kendi içinde 
ayrıca değerlendirilmelidir. Fizibili-
te çalışmalarında zaten bu konu de-
taylı olarak ele alınmakta veya alın-
ması gerekmektedir. Esas olan, her 
projenin kendi özelliklerine göre 
yapılan etüdlere göre değerlendiril-
mesi gerekliliğidir.
• Bu konu fizibilite bazlı, detaylı ve 
jeokimyasal çalışmalara dayandırıl-
malıdır. Maliyet öncelikli husus de-
ğildir. Nitekim önemli olan, çevreye 
etkinin iyi değerlendirilmesi, ve 
buna karşı önleme ve bertaraf etme 
yöntemlerinin optimal ölçüde alın-
ması olmalıdır. Yani bu bir mühen-
dislik çalışması olmalıdır. Maliyeti 
neyse elbette yatırımcı ona katlan-
mak zorundadır.
• Tehlikeli atıklar çok yönlü in-
celenmelidir. Madenlerden çıkan 
atıkların hangilerinin tehlikeli atık 

olduğu sınıflaması yapılırken has-
sas olunmalı, yapılacak sınıflama ve 
uygulamanın maden işletmelerine 
zarar vermemesine özen gösteril-
melidir.
• Maden gruplarına göre; yani ör-
neğin kalkerin ayrı, altının ayrı, kö-
mürün ayrı atık yönetimi olmalıdır. 
Neredeyse tüm madenleri tehlikeli 
atık sınıflamasına sokmak yerine bu 
şekilde bir sınıflamaya gidilmelidir. 
Örneğin ekonomik değeri bulunan 
şlam atıklarının yönetmelikte “yan 
ürün” olarak kodlanması gerekmek-
tedir.
• Özetle maden cinslerine göre atık-
lar sınıflandırılmalıdır. “Tehlikeli” 
ve “tehlikesiz” şeklinde sınıflandır-
ma yapılması doğru değildir. 

Üretimin her aşamasındaki atıkla-
rın ve kullanım süresi dolmuş ürün-
lerin etkili geri dönüşümü, birincil 
ham maddelere olan talebi önemli 
ölçüde azaltır ve böylece kritik ham 
maddelerin tedarik riskini hafifle-
tir16. Böylece maden atık geri kaza-
nımının azami dereceye getirilmesi 
yöneliminde belirtilen kapsamda 
bir atık sınıfı belirlemesine gidil-

Şekil 7. Maden Atıkları Yönetmeliği’ndeki maden atık tanımlaması

4Maden atıkları konusunda Türkiye’de öngörülen mevzuatlar hakkında ayrıntılı bilgi için bakınız4,32.
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Türkiye’de mevzuatın 
öngördükleri

uygulanabilirdir.

Maden 
işletme 
sayısı

0
1
7
2
0
0
1

1(a) 
1(b) 
2(a) 
2(b) 
4(a) 
4(b) 
4(c) 

%

0,0
100,0
36,8
7,7
0,0
0,0

10,0

Maden 
işletme 
sayısı

1
0
3

10
4
1
5

%

100,0
0,0

15,8
38.5
40,0
6,3

50,0

Maden 
işletme 
sayısı

0
0
9

14
6

15
4

%

0,0
0,0

47,4
53,8
60,0
93,8
40,0

1
1

19
26
10
16
10

Uygulanabilirdir. Ancak 
uygulama başlangıcı için 

birkaç
yıl daha zaman 

verilmelidir.

Uygulanabilir değildir. 
Maliyetleri ciddi oranda

artırmıştır. Madenlerdeki farklı 
şartlar dikkate alınarak daha 
makul uygulamalar öngörül-

melidir.

Maden 
gruplarına göre 
toplam ankete 

cevap 
veren maden 
işletme sayısı

Maden 
grubu

Çizelge 5. Maden gruplarına göre Maden Atıkları Yönetmeliği’nin uygulanabilirliği.

mesi sadece madencilik sektörünün 
değil devletin de planlamaları kapsa-
mında gerçekleştirilmelidir.

Yürürlükteki Maden Atıkları Yönet-
meliği’nin ekonomik bir maden işle-
tilebilirliğini sağlamak yöneliminde 
uygulanabilirliği konusunda maden 
işletmelerine, “Maden Atıkları Yö-
netmeliği’ni Türkiye’de uygulanabilir 
buluyor musunuz?” anket sorusu so-
rulmuştur. Şekil 8’de görüldüğü üze-
re ankete katılan maden işletmeleri-
nin yalnızca %13,6’sı bu Yönetmeliği 
uygulanabilir bulmaktadır. %29,6’lık 
diğer bir kısım ise Yönetmeliği uy-
gulanabilir bulmakta, ancak Yönet-
melik uygulamasının başlangıcının 
birkaç yıl daha ertelenmesi görü-
şündedir. %56,8’lik çoğunluk ise bu 
Yönetmeliği Türkiye’de uygulanabilir 
bulmamakta ve gerçekleştirilen uy-
gulamanın maliyetleri ciddi oranda 
arttırması nedeniyle, madenlerdeki 
farklı şartlar dikkate alınarak daha 
makul uygulamalar öngörülmesini 
istemektedir. İşletmelerin verdiği bu 
cevapların maden grupları arasın-
daki dağılımının da incelenmesinde 
fayda bulunmaktadır (Çizelge 5). 
Çizelge 5’de de Çizelge 4’e benzer 

olarak, sadece 4. grup madenler içe-
risinde değerlendirildiğinde, 4. grup 
madenlerin %69’u, Maden Atıkla-
rı Yönetmeliği’nin maliyetleri ciddi 
oranda arttırdığını ve madenlerdeki 
farklı şartlar dikkate alınarak daha 
makul uygulamalar öngörülmesi ge-
rektiğini düşünmektedir. %28’i ise 
bu Yönetmeliğin uygulanabilir ol-
duğunu, ancak, uygulama başlangıcı 
için birkaç yıl daha zaman verilmesi 
gerektiğini düşünmektedir. 4. grup 
içerisinde atık mevzuatının öngör-
düklerinin uygulanabilir olduğunu 
düşünenler ise sadece %3’üdür. 2(a) 
ve 2(b) grubu madenler içerisin-
de ise ~yarıya yakın çoğunluğunun 
“Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 
maliyetleri ciddi oranda arttırdığını” 
belirtmesi de dikkate değerdir. Bu 
konuda maden işletmelerinin “Sur-
vey Monkey” programına aktardığı 
farklı değerlendirmelerinden bazıları 
ise şöyledir:
• Yönetmelik uygulamalarında ma-
denciliğe karşı yanlı tutumlar ola-
biliyor. Bu durumda küçük çaplı 
işletmeler çok zor durumda kalabil-
mektedir.
• En alt işletme seviyesinden, yani 
küçük çaplı işletmelere etkisi açısın-

dan uygulanabilirliğe bakılmalıdır. 
Birçok maden sahasının kazancı çok 
düşüktür. Bu nedenle bütün maden 
grupları için aynı yaptırımların, pro-
sedürlerin aynen uygulanması doğru 
değildir.
 
6. Sonuç ve Öneriler

Türkiye’de (ankete katılan) maden 
işletmelerinin yıllık ortalama atık 
yönetim giderleri yıllık ortalama iş-
letme giderleri içerisinde tüm ma-
den gruplarında ortalama %3,16’lık 
bir pay almaktadır. Hatta, maden 
gruplarına göre değişen oranlarda 
bu payın %7’nin üzerine çıkması, bu 
giderlerin tüm maden işletme mali-
yetleri içerisinde hiç de küçümsen-
meyecek bir gider kalemi olduğunu 
göstermektedir. Dövizdeki artışla 
beraber maden atık yönetim giderle-
rinin daha da artması ve böylece bu 
payların işletme giderleri içerisinde-
ki artışı beklenmektedir.  

Atık işletme dönemi giderlerine ek 
olarak, işletmeye başlamadan önce 
yapılan atık yatırım giderleri, maden 
atık yönetim giderlerinin önemli bir 
kısmını oluşturmaktadır. Türkiye’de 

orman ve mera alanlarıyla çakışan 
madencilik faaliyetleri için alınan 
orman bedelleri, mera bedelleri, özel 
arazi izin bedelleri ve kamulaştırma 
bedelleri gibi arazi kullanımlarından 
kaynaklı bedellerin maden yatırım 
tutarları içerisinde yüksek olduğu 
düşünüldüğünde, atık yönetim be-
dellerinin yatırım ve işletme gideri 
içerisindeki bu yüksek payı maden 
işletmelerini ekonomik açıdan daha 
da zorlayacaktır. Özellikle yeni kuru-
lan bir maden işletmesinde, yeni bir 
atık barajı ile atık depolama tesisleri 
kurulumunda, maden işletme yatırı-
mı yapılmadan önce bu maliyetlerin 
göz önüne alınması gerekmektedir. 

Çalışmada ankete cevap veren ma-
den işletmeleri, neredeyse tüm ma-
denlerin atıklarını tehlikeli atık sınıf-
lamasına sokacak bir durum olduğu 
için, maden gruplarına göre ayrı atık 
yönetimi kurulmasını, ekonomik 
değeri bulunan atıkların Yönetme-
likte yan-ürün olarak kodlanmasını 
istemektedir. Mevzuatta genelleme-
ler yapılması yerine, her maden (atı-
ğı ile) projesinin kendi içinde ayrıca 
değerlendirilmesi önerilmektedir. 
Türkiye’de madenciliğin GSYİH’a 
oranı son yıllarda dünya ortalama-
sına göre düşük seviyededir. Benzer 

şekilde, atık geri kazanımı da -ya-
pılan maden atık mevzuat düzenle-
melerine karşın- düşük seviyededir. 
Madenlerin maden cinslerine göre 
değil de “tehlikeli” ve “tehlikesiz” 
olarak sınıflamaya sokulması maden 
atık geri kazanımına bir engel oluş-
turmaktadır. Halbuki maden atık 
geri kazanımının azami dereceye 
getirilmesi yöneliminde çalışmada 
belirtilen kapsamda bir atık sınıfı 
belirlemesine gidilmesi madencilik 
sektörünün beklentisidir. 

Maden atık yönetimi maliyetleri 
diğer grup madenlere kıyasla daha 
yüksek olan 4. grup madenlerin 
çoğunluğu, maden atık tanımlama-
sının değiştirilmesinden yanadır. 
Aynı zamanda 4. grup madenlerin 
%97’lik büyük çoğunluğu Maden 
Atıkları Yönetmeliği’nin maliyetleri 
ciddi oranda arttırdığını; ya da, bu 
Yönetmeliğin uygulanabilir olsa da, 
uygulama başlangıcı için birkaç yıl 
daha zaman verilmesi gerektiğini 
önermektedir. 2. grup madenler içe-
risinde de, her ne kadar maden atık 
tanımlamasının değişmesi gerekti-
ğini düşünenler çoğunlukta olmasa 
da, Maden Atıkları Yönetmeliği’nin 
maliyetleri ciddi oranda arttırdığını 
düşünenlerin payı yarıya yakındır. 

Atık yönetim giderlerinin maden ya-
tırım gideri içerisindeki payı da ek-
lendiğinde Türkiye’de maden işletme 
ömrü boyunca 1 ton maden üretimi 
başına işletme ve yatırım dönemi 
toplam atık yönetim gideri ortalama 
445 TL/ton’dur. Maden işletmeleri-
nin bu gideri karşılamasında, özel-
likle atık geri kazanımından elde 
edilebilecek gelirlerin önemi daha 
da artmaktadır.   

Şüphesiz ki sürdürülebilir ve çevreye 
duyarlı madencilik için mevzuatlar-
da belirlenen gereklilikler sağlanma-
lıdır. Ancak, işletmelerin bu çevresel 
harcamaları yapmasına karşın, atık-
tan geri kazanım konusunda -AB 
ülkelerine kıyasla- Türkiye’de yeter-
siz kalınması durumu söz konusu-
dur. Bu konuda mevzuatta gerekli 
düzenlemeler yapılmalıdır. Atıktan 
geri kazanımın teşvik edilmesiyle 
maden yatırımcısının yaptığı atık 
yönetim harcamalarının geri dönüşü 
sağlanmalıdır. Böylece çevreye daha 
duyarlı bir madencilik sağlanmakla 
kalınmayacak, aynı zamanda ma-
dencilikte kârlılık oranı arttırılarak 
madencilik sektörünün maliyet risk-
leri de düşürülmüş olunacaktır. 
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