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Sanayileﬂmiﬂ ülkeler hammaddeyi d›ﬂar›dan getirseler bile o hammadde
kaynaklar›na sermaye ve maden ruhsat› ortakl›¤› yolu ile kendi ülkelerinin
kaynaklar› gibi sahip olabilmektedirler. Ülkemiz için bu imkan çok s›n›rl›d›r. Bu
nedenle madencilik sektörümüzün geliﬂtirilmesi hammadde güvenli¤imizin
sa¤lanmas› aç›s›ndan son derece önemlidir.
Dünya'da geliﬂmiﬂli¤in göstergeleri olarak kabul gören kiﬂi baﬂ›na mineral ve
madenlere dayal› sanayi ürünleri tüketimi sürekli artmaktad›r. Yaﬂanan bu art›ﬂ
hiç kuﬂkusuz yaﬂam standard›m›z› ve sosyal geliﬂimimizi olumlu yönde etkileyerek
yaﬂamlar›m›z› kolaylaﬂt›rm›ﬂt›r.
Ancak do¤al kaynaklar› sonsuz kaynaklar gibi düﬂünmemek gerekir. Zira bir gün
mineral kaynaklar›n tükenmesiyle yüz yüze kalmam›z do¤ald›r. Bunun yan› s›ra,
madencilik faaliyetlerinin, yaﬂad›¤›m›z çevre üzerinde de kaç›n›lmaz olarak bir
etkisi bulunmaktad›r. Bütün bu nedenlerle art›k herkes kalk›nma, büyüme gibi
kavramlar›n baﬂ›na “sürdürülebilirlik” ifadesini koymaktad›rlar.
Ülkemizin bu anlamda sürdürülebilir kalk›nmas›na devam etmesi, potansiyel
madenlerinin ne oldu¤u ve ne kadar oldu¤u gibi sorulara cevap bulmak için
dergimizde, Türkiye’nin yer alt› zenginliklerinin çeﬂitleri ve potansiyeline iliﬂkin
resmi rakamlar›n son derece ayr›nt›l› olmas›na dikkat ettik. Bunun için kayna¤›n
baﬂ›ndaki kurum, Maden Tetkik ve Arama’ya baﬂvurduk. Ülke rezervlerine iliﬂkin
haritalar ve envanterleri ald›k. Enerji Bakanl›¤›’na ve ilgili Genel Müdürlüklerine
giderek bilgi çeﬂitlili¤ini art›rd›k. Bütün bu detaylar› say›m›zda bulabileceksiniz.
Bunlarla yetinmeyip ülkenin madencilikten elde etti¤i gelirleri, asl›nda yer alt›
zenginliklerimizin toplam etkisinin daha ne kadar olabilece¤ini, ithalata ba¤l›
olmadan nas›l maden ihracat›m›z› art›rabilece¤imizi, uç ürün olarak
de¤erlendirilebilecek baz› madenlerin nas›l endüstriye dönüﬂtürülebilece¤ini ve
nihayetinde tüm dünyan›n peﬂinde koﬂtu¤unu söyleyip durdu¤umuz bor madenini
nas›l korumaya devam edece¤imizi tart›ﬂ›p kaleme alan yaz›lara yer verdik.
Sonuçta bizler ﬂunu gördük ki, bir ülkenin madenler bak›m›ndan do¤al zenginli¤i,
baﬂar›l› bir maden sanayinin kurulmas›n› garanti etmemektedir. Uygun ve istikrarl›
bir madencilik politikas› ile iﬂleyen güvenilir bir mali ve hukuki rejimin de
bulunmas› gereklidir.

36-39
Nisan 2008

Unutmamak gerekir ki, madencilik sektörü hammadde ve enerji girdisi sa¤lanmas›
nedeniyle ülke sanayinin lokomotifi durumundad›r. Bu sektör özellikle kimya,
metal ve ‹nﬂaat sanayine hammadde sa¤lamaktad›r. Di¤er taraftan ileri teknoloji
ürünlerinin ihtiyaç duydu¤u metaller de madencilik sektörü taraf›ndan
sa¤lanmaktad›r. Bu aç›dan AR-GE faaliyetlerine destek olmas› sebebiyle de
madenlerimizin ayr› bir önemi bulunmaktad›r. Tüm bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda ümit
ederiz ki dergimiz, maden konusuna yeni aç›l›mlar kazand›rarak bu alandaki tüm
farkl› kesimlere fayda sa¤layacakt›r.
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“Zenginli¤imiz Yer Alt›nda
Kalmamal›”
Dr. Ömer Bolat
MÜS‹AD Genel Baﬂkan›

Yeralt› kaynaklar›n›n insan ve toplum hayat›ndaki önemi hepimizin malumudur.
Fark›nda olmasak da günlük hayat›m›zda
kulland›¤›m›z araç ve gereçlerin neredeyse tamam›na yak›n› madenlerden
sa¤lanmaktad›r. Sanayi ve endüstri için
demir, çelik ve çeﬂitli metallere, inﬂaat
için çimento, kum, çak›la, tar›m için gübreye, enerji için fosil yak›tlara ve uranyuma ihtiyaç duyulmaktad›r.
‹nsan ve toplum hayat›nda bu denli vazgeçilmez bir yer tutan madencilik, geliﬂmiﬂ ülkelerin bugünkü teknoloji ve refah
düzeyine ulaﬂmalar›nda ﬂüphesiz etkin
bir rol oynam›ﬂt›r. Yeralt› ve yerüstü zenginlikleri, ülkelerin önemli ekonomik
güçleri aras›nda olup, kalk›nman›n dayand›¤› gerçek kaynaklard›r. Günümüzde geliﬂmiﬂli¤in göstergesi olarak nitelendirilen demir-çelik, enerji ve tar›m
ürünleri üretimindeki devaml›l›k, büyük
ölçüde madencilik ürünleri ile sa¤lanmaktad›r.
Yeralt› zenginlikleri bir ülkenin geliﬂmiﬂlik düzeyi ile do¤rudan iliﬂki içersindedir
ve di¤er birçok sektörü destekleyen lokomotif sektördür. Bu sebeple genel olarak geliﬂmiﬂ ülkelerde madencilik ve yeralt› zenginliklerin ulaﬂma faaliyetlerinin
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son derece etkin yap›ld›¤›n› görürüz.
Ülkelerin kalk›nma ve ekonomik geliﬂiminde önemli yeri olan madencilik büyük bir katma de¤er oluﬂturmaktad›r.
Bugün, geliﬂmiﬂ ülkelerde GSMH’da madencili¤in pay›, ABD’de %4.5, Almanya’da % 8.7, Kanada’da %7.6, Avustralya’da %8.7, BDT’de % 14, Çin’de %15,
Hindistan’da %15, Türkiye’de %2 düzeyindedir. Oysa ülkemiz maden ve enerji
kaynaklar› bak›m›ndan fakir bir ülke de¤ildir. Aksine Türkiye madenler bak›m›ndan zengin bir ülkedir. Ayr›ca baz› madenler bak›m›ndan dünyan›n önemli ülkeleri aras›nda da yer almaktad›r. Bununla birlikte Türkiye'nin madenlerinin
tamam› henüz belirlenmemiﬂtir. Bunun
en güzel kan›t› her y›l yeni bir maden yata¤›n›n bulunuyor olmas›d›r.
Hatta ülkemiz, maden kaynaklar› aç›s›ndan 132 ülke aras›nda üretim itibar›yla
28’inci, jeolojik yap›s› itibariyle maden
çeﬂitlili¤i aç›s›ndan da dünyada 10. s›rada
yer almaktad›r. Baﬂta endüstriyel hammaddeler olmak üzere, metalik madenler, enerji hammaddeleri ve jeo-termal
kaynaklar aç›s›ndan da ülkemiz bir hayli
zengindir. Üstelik jeo-termal kaynaklar
aç›s›ndan Avrupa’da 1., Dünyada 7. s›rada yer almaktad›r.

Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde çeﬂitli madenlere rastlan›r. Nitekim,
dünya ülkelerinin tamam›nda 51 çeﬂit
maden ç›kar›lmakta, bunun 29 çeﬂidi
Türkiye'de yer almaktad›r. Ancak bu kadar çok çeﬂit maden bulunmas›na karﬂ›n,
gerek maden rezervlerimizin az oluﬂu
gerekse madencili¤e gereken önemin
verilmeyiﬂi, maden üreticisi bir ülke olmam›z› engellemiﬂtir. Buna ra¤men demir, bak›r, manganez, kükürt, linyit,
uranyum, kurﬂun-çinko rezervleri ülke
ihtiyac›n› karﬂ›lamaktad›r. Ayr›ca, ülkemiz madencili¤inin ﬂu andaki üretimi,
tümüyle kendi endüstri kuruluﬂlar›m›z›n
ihtiyac›na yönelik de¤ildir. Bir k›sm› ham
olarak ya da yar› iﬂlenmiﬂ halde ihraç
edilmektedir. Bunlardan özellikle krom
ve bor mineralleri dünya çap›nda önemlidir.
MTA’n›n "görünür maden rezervleri"
araﬂt›rma raporuna göre, Türkiye’de toprak alt›nda yaklaﬂ›k 50 milyar ton civar›nda, ’ticarete konu’ 49 ayr› cins ve özellikte maden bulunmaktad›r. Halen korumakta oldu¤umuz bor, trona, kömür gibi hammaddelerimizle ilgili teknolojinin
geliﬂtirilmesi ve “uç ürünler” haline dönüﬂtürülmesi son derece önemlidir.
19.yüzy›ldan itibaren bat›daki sanayileﬂ-
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me hareketleri maden ve enerji kaynaklar›na olan ihtiyac› artt›rm›ﬂ ve bu amaçla Türkiye'de bat› sermayeli çeﬂitli maden iﬂletmeleri kurulmuﬂtur. Ancak ülkemizde madencilik ile ilgili geliﬂmeler
uzun y›llar unutulmuﬂ ve gereken önem
verilmemiﬂtir. Türkiye’de y›lda 150 milyon ton seviyelerinde üretilen maden
ürünleri, inﬂaat sektöründe ve sanayide
hammadde olarak tüketilmekte olup y›lda ülkemize 5-6 milyar dolar katma de¤er kazand›rmaktad›r. Sanayileﬂme ve
milli kalk›nma aç›s›ndan ihmal edilmeyecek bir öneme sahip olan madencilik
sektörünün ekonomiye katk›s›n›n en
sa¤l›kl› göstergesi, bu sektörün GSY‹H
içindeki pay›d›r. Madencilik sektörünün
Gayri Safi Milli Has›lam›z içinde pay›
1940'l› y›llarda % 40, 1980'li y›llarda %
2'lerde iken, 1995'de % 1,3'e düﬂmüﬂtür.
Madencilik sektöründe yap›lan sermaye
yat›r›mlar› son 30 y›ld›r sürekli gerilemiﬂtir. Son y›llarda ise, teﬂvikler ve madencilik konular›nda yap›lan yasal düzenlemeler sayesinde madencilik sektörünün
önü aç›lm›ﬂ ve baz› olumlu geliﬂmeler
kaydedilmiﬂtir. 2004 y›l›nda ç›kart›lan
5213 say›l› yeni Maden Kanunu ile birlikte ruhsat al›mlar›nda %30 oran›nda bir
art›ﬂ kaydedilmiﬂ, ve bu geliﬂmeye ba¤l›
olarak sektörde bir hareketlenme görülmüﬂtür.
Küresel rekabette ﬂartlar art›k her geçen
gün zorlaﬂmaktad›r. KOB‹’lerimizin ve
sanayimizin ileriye gitmesi için ucuz ve
yeterli enerji ve maden hammaddelerine
ihtiyac› vard›r. Enerji ve hammaddede
d›ﬂa ba¤›ml›l›k Türk sanayisinin en büyük sorunudur. Bu ba¤›ml›l›k 2007’de
34 milyar dolarl›k enerji hammadde ithaline sebep olmaktad›r. 2008 y›l›nda
enerji ithalat›m›z›n 40 milyar dolar seviyesinde gerçekleﬂmesi öngörülmektedir. 2007 y›l›nda ise 62,8 milyar dolar
olan d›ﬂ ticaret aç›¤›m›z›n 34 milyar dola-
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r›n›n enerji al›mlar› oldu¤u bir kez daha
hat›rlanacak olursa büyümekte ve geliﬂmekte olan ülkemiz için yeni ve alternatif enerji kaynaklar›na duydu¤umuz ihtiyac›n önemi daha iyi anlaﬂ›lacakt›r.
Sanayi ülkeleri kendi iç pazarlar›n› doyuruncaya kadar ekonomik olsun olmas›n
kendi maden yataklar›n› iﬂletmeye özen
göstermiﬂlerdir, ve kendi do¤al kaynaklar›n› çok iyi de¤erlendirdikleri için kalk›nmada baﬂar› göstermiﬂ ülkelerdir. Bu
sebeple ülkemizin yeralt› zenginliklerinin kapsaml› bir envanterinin yap›lmas›
ve kaynaklar›m›z›n do¤ru ve etkin kullan›lmas› için bu alanda milli bir stratejinin
tespit edilmesi ve özellikle petrol, do¤algaz ve kömür gibi enerji hammaddelerinin geliﬂmiﬂ tekniklerle yeniden aranmas› bir zaruret haline gelmiﬂtir.
Bayrak De¤iﬂimi ve Teﬂekkür
Son olarak sizlere, Çerçeve Dergimizin
46. say›s›n›n Baﬂkanl›¤›m döneminin son
say›s› oldu¤unu hat›rlatmak isterim. Bugüne kadar gerçekleﬂtirdi¤imiz çal›ﬂmalar›m›z›, dosya konular›n› hep bir araﬂt›rma raporu gibi ele ald›k. Seçti¤imiz dosya konular›n› a’dan z’ye inceleyip bürokrasiden, iﬂ dünyas›na, akademisyenlerden gençlere kadar geniﬂ bir yelpazeye
›ﬂ›k tutacak ﬂekilde özenle haz›rlama
gayreti içinde olduk. Çal›ﬂmalar›m›z esnas›nda birçok yeni bilgi edindik ve yeni
ﬂeyleri ö¤renme f›rsat› bulduk. Bizler gibi, dergimizden faydalanan ve araﬂt›rmalar›nda kullananlar oldu¤unu bilmek en
büyük iftihar ve sevinç kayna¤›m›z› oluﬂturmaktad›r. Bu aﬂamada birlikte çal›ﬂt›¤›m›z Araﬂt›rmalar ve Yay›n Komisyonu’na ve Komisyon Baﬂkan’› Mehmet
Develio¤lu nezdinde tüm geçmiﬂ dönem
Baﬂkanlar›na, Komisyon Yönetim Kurulu
üyelerine, dosya konular›nda desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Sektör Ku-

rullar› Baﬂkanlar›na ve çal›ﬂmalar›n mutfa¤›nda bulunan Araﬂt›rmalar ve Yay›n
Bölümü Koordinatörü Eyüp Vural Ayd›n
ile Hüseyin Kahraman ve Olcay Yaz›c›’ya
bir kez daha teﬂekkürlerimi sunar›m. Ayr›ca MÜS‹AD Genel Sekreteri Dr. Nihat
Alayo¤lu, Genel Sekreter Yard›mc›s› Özcan Tokel, Genel Sekreterya’da çal›ﬂan
kardeﬂlerimiz ve bilge dan›ﬂmanlar›m›za,
yurt d›ﬂ›ndaki dostlar›m›za kalbi teﬂekkürler ediyorum.
MÜ‹SAD bundan önce üç kez baﬂar›yla
gerçekleﬂtirdi¤i bayrak de¤iﬂimini, dördünce kez gerçekleﬂtirmeye haz›rlanmaktad›r. Yönetim Kurulumuzun,Sektör
Kurulu Baﬂkanlar›m›z›n, ﬂube yönetim
kurullar›m›z›n ve tüm üyelerimizin yeni
dönemde eskisinden daha gayretli, daha
aktif olarak çal›ﬂacaklar›na inanc›m tamd›r. Bizimkisi bir ayr›l›k de¤il, hizmet maratonunda bayra¤› yeni arkadaﬂlar›m›za
devretmektir. Bizim için MÜS‹AD, bir
ideal ve de¤erler bütünüdür, bir hizmet
tutkusudur, bir aile oca¤›d›r. 7 y›l› Genel
Sekreter, 4 y›l› Genel Baﬂkan Yard›mc›s›
ve 4 y›l› Genel Baﬂkan olmak üzere toplam 15 y›l yönetim kademelerinde aktif
hizmetlerde bulundu¤umuz Derne¤imize, bundan sonra Yüksek ‹stiﬂare Kurulu
Üyesi olarak hizmete devam etme gayreti içinde olaca¤›z.
Sözlerime son verirken, hizmet kervan›m›zda bayrak de¤iﬂimi yaparak önümüzdeki dönemde görev yapacak MÜS‹AD’l›
dostlar›m›za, görevi devralacak yeni Baﬂkan›m›za ve Yönetim Kuruluna, Sektör
Baﬂkanlar›m›za, Anadolu ﬁube Baﬂkanlar›m›z ve yönetimlerine, Yüksek ‹stiﬂare
Heyeti’ne yurt d›ﬂ›ndaki çal›ﬂkan iﬂ
adamlar›m›za, Genel Sekreterlik çal›ﬂanlar›m›za sonsuz baﬂar›lar diler, hizmet yar›ﬂ›nda birlikte koﬂtu¤umuz herkese bir
kez daha ﬂükranlar›m› sunar›m.
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Milli Gelir Revizyonu:

Birileri Bizimle Kafa m› Buluyor?
Yine yeni yap›lan hesaplara göre 2001 y›l›nda ekonomide kaydedilen daralman›n daha önce tahmin edilenden çok daha az oldu¤u ve % 5,7 civar›nda gerçekleﬂti¤i görülmektedir. Benzer bir ﬂekilde 2006 y›l›nda kaydedilen ekonomik büyüme de yine %7 civar›nda gerçekleﬂmiﬂtir. 2007 y›l›n›n ilk üç çeyrek büyümesi de %4 de¤il, %5 civar›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Böylece Türkiye’nin çok büyük bir h›zla düﬂük büyüme
platosuna geri çekilmedi¤i ve böylece riskleri zannedildi¤i kadar derinleﬂtirmedi¤i görülmektedir.
Yaklaﬂ›k beﬂ senedir sürdürülen milli gelirin revize edilmesi çal›ﬂmalar› nihayet
bitirildi ve yenin milli gelir serisi Mart
ay›nda tek yetkili ve donan›ml› kurum
olan Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K)
taraf›ndan aç›kland› (Tablo-1). Buna göre, 2006 y›l›nda 575 milyar YTL (400 milyar dolar) olarak kay›tlara geçen Gayr-›
Safi Yurtiçi Has›la (GSYH)'n›n 758 milyar
YTL, (524 milyar dolar) ve kiﬂi baﬂ›na düﬂen milli gelirin ise 5500 de¤il yaklaﬂ›k
7500 dolar oldu¤u anlaﬂ›ld›.
Ayr›ca GSYH’n›n 2000 y›l›nda 166,6 milyar YTL’den 2001 y›l› sonunda 240,2 milyar YTL’ye ç›km›ﬂ olmas›na ra¤men Türk
liras›nda yaﬂanan büyük devalüasyon nedeniyle dolar baz›nda GSYH’n›n 265,3
milyar dolardan, 196,7 milyar dolara geriledi¤i görülmektedir. Yine yeni yap›lan
hesaplara göre 2001 y›l›nda ekonomide
6

kaydedilen daralman›n daha önce tahmin edilenden çok daha az oldu¤u ve %
5,7 civar›nda gerçekleﬂti¤i görülmektedir. Benzer bir ﬂekilde 2006 y›l›nda kaydedilen ekonomik büyüme de yine %7
civar›nda gerçekleﬂmiﬂtir. 2007 y›l›n›n ilk
üç çeyrek büyümesi de %4 de¤il, %5 civar›nda gerçekleﬂmiﬂtir. Böylece Türkiye’nin çok büyük bir h›zla düﬂük büyüme platosuna geri çekilmedi¤i
ve böylece riskleri zannedildi¤i
kadar derinleﬂtirmedi¤i görülmektedir.

her alanda ve her konuda “biz farkl›y›z”
saplanm›ﬂl›¤› içinde uyum sa¤lamakta
zorlanmakta, bir çok konuda zaman kaybetmektedir. Son örnek olan milli gelirde de durum bu ﬂekilde idi. Gerçekten
de milli gelir hesaplamalar›nda yanl›ﬂ bir
yöntemi sürdüre geldi¤imiz biliniyordu.
Tabii de¤iﬂmesi gerekti¤i de. Hem hesaplama yöntemi eksik, hem de al›nan

Yap›lan bu revizyonu, “masa baﬂ›nda milli gelir mi art›r›l›r?” eleﬂtirisiyle karﬂ›layanlar olduysa da,
olay teknik bir u¤raﬂtan, bir yanl›ﬂ ve eksik de¤erlendirme metodunun terk edilmesinden ibarettir. Aç›kças› Türkiye hemen
Nisan 2008
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baz y›l çok eskiydi. Zira Türkiye'deki milli gelir 1968 tarihli Birleﬂmiﬂ Milletler
Ulusal Hesap Sistemi'ne dayanmakta ve
1987 girdi-ç›kt› tablosuyla hesaplanmakta idi.
Günümüzdeki geliﬂmeleri yakalayamad›¤› için ço¤u ülke bunu terk etmiﬂ iken,
kullananlar da verileri sonradan düzeltme gere¤i duyuyor. Öte yandan AB ile
hesap birli¤inin sa¤lanmas› amac›yla da
zaten Türkiye bu sistemi b›rak›p, AB Muhasebe Sistemine (ESA) geçmeliydi. Bunun için hem bu girdi-ç›kt› tablosunun
hem de baz y›l›n›n yenilenmesi gerekiyordu. Gerçekten de baz y›l almak istatistiki hesaplamalarda ne kadar yerinde ise,
makul aral›klarla bu baz›n yenilenmesi
de o kadar gereklidir. Eski baz y›l 1987
idi. Bu gün 2008’deyiz. Türk ekonomisinde köprünün alt›ndan çok sular akt›,
bütün taﬂlar yer de¤iﬂtirdi, de¤iﬂmeyen
bir ﬂey kalmad›.
Evet, revize rakamlardan sonra refah›m›zda, yani hayat standartlar›m›zda düne
göre ilave bir art›ﬂ olmad›, bu do¤ru. Ancak konu bu de¤il. Konu, düne kadar hesaplayamad›¤›m›z zenginliklerimizin ortaya ç›km›ﬂ olmas›d›r. Milli gelir verileri-

Enerji Fiyat Etkisi Hariç
Cari Aç›k / GSY‹H

-0.7
-1.9
-2.5
-2.8

-3.0

-2.8

nin AB standartlar›na göre revize edilmesiyle ekonominin daha gerçek bir foto¤raf› çekilmiﬂ oldu. Böylece “bu kadar büyük ﬂikâyetlere ra¤men yaﬂanan tüketim
ç›lg›nl›¤› nereden geliyor?” sorusuna da
makul bir cevap verilmiﬂ oldu.
Revizyon sonras› Türkiye’nin k›r›lganl›klar› daha da iyileﬂti: Dünyada
s›k›nt›l› dönem devam ederken Eylül
2007’den beri Türk ekonomisinin bu sürece büyük bir baﬂar›yla direndi¤i görülüyor. Bu direncin revizyon sonras›nda
daha da iyileﬂen k›r›lganl›k göstergeleri
sayesinde artmas› beklenmelidir. Tabii
ekonomi d›ﬂ› geliﬂmeleri bu yaz›da bir
kenara b›rak›yoruz.
Bu dönüﬂüm ile sadece milli gelirde de¤il, ödemeler dengesinde ve mali devlet
hesaplar›nda da de¤iﬂiklik oldu. Aç›klanan milli gelir rakamlar›n›n ekonominin
k›r›lganl›k göstergelerini ne yönde de¤iﬂtirdi¤ine bir bakal›m.
Cari aç›ktaki tedirginlik abart›ld›¤›
kadar derin de¤il: Tablo-2’de gösterildi¤i üzere, yeni hesaba göre cari aç›k
2006 y›l›nda % 6,1 seviyesinde gerçekleﬂirken, 2007’de % 5,8’’in alt›na gerileyece¤i tahmin ediliyor. Oysa revizyon öncesi cari aç›¤›n 2006’da GSYH’ya oran› %
7,9 olarak hesaplanm›ﬂ, 2007 y›l›nda ise
7,5 olmas› tahmin ediliyordu.

-2.6

-4.0
-4.7

-5.8

Cari Aç›k / GSY‹H

-6.1

Böylece, enerji aç›¤›ndaki devasa art›ﬂa
ra¤men cari aç›¤›n zannedildi¤i kadar vahim olmad›¤›, ekonominin dönüﬂüm sürecinin zannedildi¤inden çok daha kaliteli oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Bilhassa
enerji ithalat›n›n cari aç›¤a katk›s›n›n d›-

ﬂar›da b›rak›lmas› durumunda cari aç›¤›n
milli gelire oran›n›n %2,8 gibi oldukça
tölere edilebilir bir düzeye geri çekildi¤i
görülmektedir (ﬁekil-1) en önemli gözlem ise, enerji fiyatlar›n›n d›ﬂar›da b›rak›lmas› durumunda 2004 y›l›nda beri cari aç›¤›n GSYH’ya oran›n›n ortalama olarak % 2,5 civar›nda sabit kald›¤›d›r. Netice itibariyle cari aç›¤› art›ran unsurun,
enerji ve emtia fiyatlar› oldu¤u buradan
aç›kça ortaya ç›kmaktad›r.
Evet bu verilere ra¤men cari aç›k hala
yüksek ancak önümüzdeki birkaç sene
cari aç›k mili gelirin % 4’ü civar›nda tutulabilirse, bunu baﬂar› olarak görmek gerek.
Mali disiplinindeki bozulma s›n›rl›
düzeyde: Keza bütçe aç›¤›n›n da yeni
hesaba göre 2006’da % 0,5, 2007 y›l›nda
ise %1,5 kadar aç›k verdi¤i görülmektedir. Daha önce aç›¤›n s›ras›yla % 0,7 ve
2,4 civar›nda odlu¤u hesaplanm›ﬂt›.
Bu geliﬂmeden sonra “seçim oldu, mali
disiplin rafa kald›r›ld›” hatta “enflasyon
da bu yüzden yeterince düﬂürülemedi”
ifadelerinin çok da hakl› olmad›¤› görüldü. Daha do¤rusu mali disiplindeki bozulma s›n›rl› kald›.
Merkez Bankas›n›n 60 ülke aras›nda yapt›¤› araﬂt›rmaya göre Türkiye 2007 y›l›nda enflasyonu 1,3 puan ile en çok düﬂüren ülke kategorisinde yer almaktad›r.
60 ülke baz›nda ele al›nd›¤›nda ise enflasyonun 2 puan artt›¤› görülmektedir.
Yani dünyada bir arz ﬂoku yaﬂand›¤›ndan
enflasyon bu haliyle küresel bir s›k›nt›
haline gelmiﬂtir. Böylece “iyi de madem
mali disiplinden sap›lmad›, o halde neden iki senedir enflasyon hedefi tutmu-

ﬁekil-1: Cari Aç›ktaki Geliﬂmeler (GSYH’ya oran›, %)
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ﬁekil-3: Tasarruf-Yat›r›m Hareketleri (GSYH’ya oran, %)

ﬁekil-2: Kamu Net Borç Stokundaki Geliﬂmeler (GSYH’ya oran›, %)
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yor?” sorusunun da bir anlam› kalmad›¤›n› burada not edelim.
‹lk defa kamu borcu ekonomiye
tehdit oluﬂturmuyor: Di¤er iki temel
k›r›lganl›k göstergesi olan kamu borç
stokunun milli gelire oran›n›n da oldukça gerilemiﬂ oldu¤u tablodan aç›kça görülmektedir. Brüt borç stokunun 2007
y›l›, üçüncü çeyrek sonunda GSYH’ya
oran› %40 band›na gerilerken, net borç
yükünün % 30’lara do¤ru yöneldi¤i görülmektedir (ﬁekil-2).
Yine kamunun ve özel sektörün birlikte
toplam d›ﬂ borcunun GSYH’ya oran›n›n
% 36,4 düzeyine geriledi¤i görülmektedir. Böylece iç ve d›ﬂ aç›k ile bunlar›n bir

8

yans›mas› olan özel ve kamunun s›rt›ndaki borç yükünün anlaml› oranlarda geriledi¤i ve bir k›r›lganl›k bask›s› oluﬂturmaktan ç›kt›¤› görülmektedir.
Yat›r›mlar yetersiz, ulusal tasarruflar ise “berbat: Revize milli gelir rakamlar›ndan sonra dikkat çeken son derece önemli bir geliﬂme de tasarrufu-yat›r›m aç›¤› alan›nda kaydedilmiﬂtir. Buna
göre son y›llarda ekonomide kaydedilen
yat›r›m ata¤›n›n GSYH’ya oran›n›n ortalama olarak %24,5’ler civar›nda olmad›¤›,
çok daha düﬂük kald›¤› görülmektedir.
Yat›r›m oran›n›n %18’lerin biraz üzerinde gerçekleﬂti¤i ve bunun da oldukça yetersiz kald›¤› aç›kça görülmektedir.
(ﬁekil-3)

Yine ulusal tasarruflar›n Türkiye’de çok
düﬂük kald›¤› ve GSYH’ya oran›n›n da
ortalama olarak %12,5’ler civar›nda gerçekleﬂti¤i görülmektedir Bu gelecek ad›na çok kayg› verici bir durumdur. Kamu
sektöründeki aç›¤›n h›zla azald›¤› bir ortamda tasarruflar›n bu kadar düﬂük gerçekleﬂmesini temel nedeni, özel sektör
aç›klar›d›r.
Sonuç olarak revizyon sonras› ekonomide “k›r›lganl›k” göstergelerinin bir hayli
iyileﬂmesinin de katk›s›yla Türkiye’nin
reform sürecini de¤erlendirebilmesi için
yeni bir ﬂansl› dönemin aç›ld›¤› söylenebilir. Rehavet yerine, kazan›lan bu sürenin ivedilikle kullan›lmas› gerekiyor.
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Dr. Hilmi GÜLER
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan›

Ekonomik Kalk›nmay› Baﬂlatan Öncü Sektör;

Madencilik
Ülkemizin madencili¤imizin geliﬂtirilmesi, mevcut kaynaklar›n en iyi ﬂekilde kullan›m›,
kaynaklar›n at›l durumda b›rak›lmamas› ve bilinmeyen kaynaklar›n belirlenerek üretilmesi ile ülke sanayisinin geliﬂmesine h›z verilmesi gerekti¤i tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir.
Madencili¤in, ülkeye döviz sa¤lamas›, istihdam yaratmas›, hizmet ve yan sanayi sektörlerini teﬂvik etmesi, özellikle bölgesel kalk›nmay› ön plana ç›karmas› aç›s›ndan ayr› bir önemi vard›r.
Dr. Hilmi GÜLER

Türkiye’nin enerji talebini karﬂ›la- malar yap›lmaktad›r? Bu anlamda
yacak ve enerji oluﬂturabilecek al- daha da kalk›nmas› için baﬂka ne
ternatif madenlerimiz mevcut mu- gibi çal›ﬂmalar yürütmek gerekir?
dur? Bu konuda gelece¤e dönük ne Ülkemizin madencili¤imizin geliﬂtirilmesi, mevcut kaynaklar›n en iyi ﬂekilde kulgibi projeler mevcuttur?
Ülkemiz enerji talebini karﬂ›lamak üzere lan›m›, kaynaklar›n at›l durumda b›rak›lenerji hammaddesi olarak kullan›labile- mamas› ve bilinmeyen kaynaklar›n belircek nitelikte taﬂkömürü, linyit ve jeoter- lenerek üretilmesi ile ülke sanayisinin
mal kaynaklar›m›z, nükleer enerji ham- geliﬂmesine h›z verilmesi gerekti¤i tart›maddesi olarak kullan›labilecek özellikte ﬂ›lmaz bir gerçektir. Madencili¤in, ülketoryum ve uranyum rezervlerimiz bulunmaktad›r. Bu kaynaklar›m›z›n rezervleri- Ülkemiz maden çeﬂitlili¤i ve
nin geliﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar rezervleri aç›s›ndan, dünyada
MTA Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan yürü- madencilikte ad› geçen 132
tülmektedir.
ülke aras›nda toplam maden

“
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üretimi itibar› ile 28’inci,
üretilen maden çeﬂitlili¤i
aç›s›ndan da 10’uncu s›rada
yer almaktad›r.

“

Özellikle ülkemizin do¤u ve güneydo¤u bölgesinde bulunan potansiyel madenlerimizin, bu bölgenin
ekonomik ve sosyal kalk›nmas›ndaki etkisi düﬂünülerek ne gibi çal›ﬂ-

ye döviz sa¤lamas›, istihdam yaratmas›,
hizmet ve yan sanayi sektörlerini teﬂvik
etmesi, özellikle bölgesel kalk›nmay› ön
plana ç›karmas› aç›s›ndan ayr› bir önemi
vard›r.
Madencilik sektörü, sanayi baﬂta olmak
üzere, ekonominin di¤er sektörlerinin
temel hammadde gereksinimlerini sa¤lar. Madencilik sektörü ekonomik kalk›nmay› baﬂlatan “öncü sektör” konumundad›r.
Madencili¤in yap›ld›¤› bölgeler sosyal,
kültürel ve ekonomik aç›dan oldukça
h›zl› kalk›n›rlar. Madencilik faaliyetlerinin yol, su, elektrik, haberleﬂme gibi alt
yap› gereksinmelerine ihtiyac› vard›r. Bu
alt yap›lar kalk›nman›n da temel unsurlar›d›r. Sektör belirli bir yerde faaliyete
baﬂland›¤›nda etraf›nda yan sektörler
Nisan 2008
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oluﬂur. Madencili¤e önem veren ülkeler
inceledi¤inde modern, sanayi ile iç içe
birçok kasaban›n o bölgede faaliyete geçen maden iﬂletmeleri ile kuruldu¤u ve
bu bölgelerin zamanla teknoloji üretir
hale geldi¤i görülmektedir.

Madencili¤in her aﬂamas› riskli, yat›r›m›n geri dönüﬂ süreci uzundur. Madencilik faaliyetlerinin k›sa süreli de olsa
durdurulmas› mümkün de¤ildir, süreklilik gerektirir.
Bu nedenlerle özellikle do¤u ve güney
do¤u bölgesinde bulunan illerimiz 5084
say›l› Yat›r›m ve ‹stihdam› Teﬂvik Kanunu ile teﬂvik kapsam›nda bulunmaktad›r.
Bunun yan›nda Maden Kanununun 9.
maddesinde “Madencilik faaliyetleri Bakanlar Kurulu taraf›ndan belirlenen teﬂviklerden yararland›r›l›r. Üretti¤i madeni
yurt içinde ve kendi tesisinde iﬂleyip ek
katma de¤er sa¤layanlardan, bu tesislerde üretimde de¤erlendirilen maden
miktar› için Devlet hakk›n›n % 50'si al›nmaz.” hükmü getirilmiﬂtir. Ayr›ca Bakanl›¤›m›z Madencilik Teﬂvik, Destekleme
ve Kredi Komisyonu Baﬂkanl›¤›’nca da
Nisan 2008

yap›n›n bir sonucu olarak dünyada kendi
hammadde gereksiniminin önemli bir
bölümünü karﬂ›layabilen maden çeﬂitlili¤ine sahip nadir ülkelerden biridir. Bor
madeni, endüstriyel hammaddeler, mermer gibi baz› madenlerde dünya ölçe¤inMadencilikte ülke olarak ana hedefimiz; de rezerve sahip olmam›z›n yan› s›ra baﬂülkemizi hammadde üretip satan bir kay- ta krom, manyezit, feldspat, kil, kömür,
nak ülke olmaktan ç›kar›p, sanayii ile en- alt›n ve gümüﬂ rezervleri olmak üzere,
sanayi sektörü için gerekli hammaddeleMadencilikte ülke olarak ana ri karﬂ›layabilecek büyüklükte rezervlere
sahiptir.
hedefimiz; ülkemizi
Ülkemiz maden çeﬂitlili¤i ve rezervleri
hammadde üretip satan bir
aç›s›ndan, dünyada madencilikte ad› gekaynak ülke olmaktan
çen 132 ülke aras›nda toplam maden
ç›kar›p, sanayii ile entegre üretimi itibar› ile 28’inci, üretilen maden
olmuﬂ, dünya pazarlar›nda çeﬂitlili¤i aç›s›ndan da 10’uncu s›rada yer
almaktad›r.
katma de¤eri yüksek, uç
sektördeki yat›r›mc›lara uzun vadeli; Maden Araﬂt›rma Geliﬂtirme Kredisi, Tesis
Tevsii ve Yenileﬂtirme Kredisi, ‹ﬂletme
Kredisi, ‹hracat Kredileri, Stok kredisi verilebilmektedir.

“

ürünlerde söz sahibi bir ülke
Dünya bor rezervinin %72’i, metal makonumuna getirmektir.

“

Madencilikte yer seçme ﬂans› yoktur,
madenin bulundu¤u yerde üretilmesi
zorunludur. Madencilik faaliyetleri Ülkemizde genellikle k›rsal alanlarda yap›lmaktad›r. Son y›llarda k›rsal kesimlerden
büyük yerleﬂim bölgelerine sürekli bir
göç yaﬂamaktad›r. ‹stihdam a¤›rl›kl› bir
sanayi dal› olan madencilik bu özelli¤i ile
de, sosyal sorunlar›n çözümünde bir
araç konumundad›r. Madencilik sektörüne gereken önem verilmesi ile bu göçün
azalt›lmas› mümkündür.

tegre olmuﬂ, dünya pazarlar›nda katma
de¤eri yüksek, uç ürünlerde söz sahibi
bir ülke konumuna getirmektir.
Genel anlamda madenlerimiz ve yer
alt› zenginliklerimiz konusunda eklemek istedikleriniz nelerdi?
Ülkemiz, üzerinde bulundu¤u jeolojik

den rezervlerinin %0.4’ü, feldispat rezervinin %23’ü, di¤er endüstriyel hammadde rezervlerinin %2.5’i (bentonit rezervinin %20’si) kömür rezervinin % 2,2’i, alt›n rezervinin %0,23’ü, trona rezervinin
% 10’u, jeotermal potansiyelin ise %0.8’i
ve dünya do¤al taﬂ rezervinin yaklaﬂ›k %
40’› ülkemizde bulunmaktad›r.
Ülkemiz madencilik sektöründe önemli
bir yere sahip olan mermer ve do¤al taﬂ
11

dosya yeralt› zenginliklerimiz

/Ekonomik Kalk›nmay› Baﬂlatan Öncü Sektör; Madencilik

rünür alt›n rezervi ve 1926 ton gümüﬂ rezervi tespit edilmiﬂtir. Ancak
arama ve ön iﬂletme ruhsatl› sahalardaki arama faaliyetleri sonucu
tespit edilen rezervler ve ülkemizdeki Cu+Pb+Zn kompleks cevherleﬂmeleri içindeki rezervler de dikkate al›nd›¤›nda 1340 ton görünür+ muhtemel alt›n rezervinin
bulundu¤u belirlenmiﬂtir.

sektörünün gerek istihdam alan›
olarak gerekse ihracat geliri yönünden ekonomimiz içerisinde de
önemli bir yeri vard›r. Günümüzde
klasik mermer üretim yöntemleri
terk edilerek yerlerini modern üretim yöntemlerine b›rakm›ﬂt›r.

Mermer iﬂleme kapasiteleri sürekli
büyüyen, bir taraftan giren blo¤un
di¤er taraftan ambalajlanm›ﬂ ihracata haz›r mamul hale getirildi¤i tesislerimizin say›s› sürekli olarak artmakta ve uzun y›llar blok olarak yap›lan mermer ihracat›m›z da, art›k
büyük oranda mamul hale getirilerek yap›lmaktad›r.1985 öncesinde
‹talya’dan taﬂ kesme makinesi ve
ekipmanlar› ithal eden Türkiye bugün
baﬂta ‹talya olmak üzere dünyan›n bir
çok ülkesine mermer, traverten ve granitin yan›nda mermer makineleri ve teknolojisi de satan bir ülke konumuna gelmiﬂtir. 2002 y›l›nda 303,46 milyon dolar
olarak gerçekleﬂen mermer ve do¤al taﬂ
ihracat›m›z her y›l artarak devam etmiﬂ
ve 2007 y›l› sonunda 4,73 milyon ton,
1,24 milyar dolar ve % 45,75 pay ile maden ihracat›nda ilk s›rada yer alm›ﬂt›r.
Ülkemizdeki seramik sektöründeki geliﬂmeye paralel olarak Endüstriyel hammadde ihracat› da sürekli olarak artm›ﬂ,
1992 y›l›nda 250 bin ton olan ihracat›m›z
2007 sonu itibariyle 7,93 milyon ton ve
491,48 milyon dolarl›k ihracat geliri elde
edilmiﬂtir.
Bu dönemde 2,74 milyon tonluk Metalik
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Cevherlerin ihracat›ndan ise 866,69 milyon dolar ihracat geliri elde edilmiﬂtir.
‹hracat gelirlerinin d›ﬂ›nda, maden ruhsatl› sahalarda yap›lan faaliyetlerin istihdama olan katk›s›n›n d›ﬂ›nda ödenen
vergiler, ruhsat harçlar›, yap›lan yat›r›mlar nedeniyle bölgeye aktar›lan sermaye
ve üretilen madenden al›nan devlet hakk› paylar› da ülkemiz ekonomisine katk›
sa¤lamaktad›r. Örne¤in 2006 y›l›nda 73,5
milyon YTL devlet hakk› maden ruhsat
sahipleri taraf›ndan devlet hakk› olarak
ödenmiﬂtir.
Dünyadaki alt›n oluﬂum modellerine dayan›larak yap›lan hesaplamalara göre
Türkiye alt›n potansiyelinin toplam 267
adet alt›n yata¤› içinde 6500 ton oldu¤u
tahmin edilmektedir. Genel Müdürlü¤ümüzce verilmiﬂ ruhsat sahalar›nda yap›lan incelemeler sonucunda 600 ton gö-

Ülkemizde yap›lan araﬂt›rmalarda,
650'ye varan renk ve dokuda mermer çeﬂidinin bulundu¤u belirlenmiﬂtir. Bu günkü verilere göre ülkemizde 3.8 milyar m3 iﬂletilebilir
mermer, 2.7 milyar m3 iﬂletilebilir
traverten ve 995 milyon m3 iﬂletilebilir granit rezervi olmak üzere toplam 7,495 milyon m3 do¤al taﬂ rezervi
bulunmaktad›r. Bu verilere göre de dünya do¤al taﬂ rezervinin yaklaﬂ›k % 40’›
Türkiye’de bulunmaktad›r.
Endüstriyel hammaddeler, ülkemizde
önemli bir üretim pay›na sahip olup mamül ya da yar› mamül olarak ihraç edilen
kaynaklar›m›z aras›nda yer almaktad›r.
Özellikle Cam ve Seramik Sanayinde kullan›lan 400 milyon ton feldspat, 100 milyon ton kaolen, 5 milyar ton kuvars ve
kuvarsit, 585 milyon ton kil rezervi ile
önemli bir potansiyel bulunmaktad›r.
MTA Genel Müdürlü¤ünce yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda ülkemizde 1,3 milyar
ton taﬂ kömürü ve 8,3 milyar ton maden
kömürü rezervi tespit edilmiﬂ olup yap›lacak yeni araﬂt›rmalarla bu miktar›n artmas› beklenmektedir.
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dosya YERALTI ZENG‹NL‹KLER‹M‹Z
Prof. Dr. Veysel ERO⁄LU
Çevre ve Orman Bakan›

“Madencilikte Koruma-Kullanma
Dengesi Çok ‹yi Kurulmal›”
Madencilik faaliyetlerinde en önemli sorun arazinin bozulmas› karﬂ›s›nda faaliyeti biten sahalar›n tekrar eski haline ya da en yak›n hale getirilmesi meselesidir. Bu kapsamda Bakanl›¤›m›zca, rehabilitasyon projeleri istenmekte ve bu projelerde maden
iﬂletmesinin baﬂlang›c›ndan itibaren yap›lacak iﬂletme yöntemi, daha sonra bozulan
bu sahalarda yap›lacak ›slah ve rekreasyon çal›ﬂmalar› ile ilgili hususlar planlanmakta ve madencilerden bu yönde taahhüt al›nmaktad›r.
Prof. Dr. Veysel ERO⁄LU
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lunan örtü tabakas›n›n kald›r›larak madenlerin ç›kar›ld›¤› aç›k iﬂletmelerde
çevre tahribat› kaç›n›lmazd›r.
Madencilik faaliyetleri, 3213 say›l› Maden
Kanunu hükümlerine tabii olup,
05.06.2004 tarihinde yürürlü¤e giren
5177 say›l› Maden Kanununda ve Baz›
Kanunlarda de¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin
Kanun kapsam›nda, kanunlar›n madencili¤i ilgilendiren hükümlerinde de¤iﬂiklik yap›lm›ﬂt›r. Bu ba¤lamda 2872 say›l›

“

Madencilik faaliyetlerinin
yap›labilmesi için Maden
Ruhsat›n›n al›nmas› yeterli
olmay›p, Maden Kanunu’nun
7. maddesi ve Çevre
Kanunu’na göre gerekli
izinlerin al›nmas› da
gerekmektedir.

“

Madencilik faaliyetleri ve çevre iliﬂkisini ruhsat al›nmas› ve iﬂletmelerin kullan›lmas› aç›s›ndan de¤erlendirebilir misiniz?
Madenlerin ruhsatland›rma iﬂlemleri,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü’nün yetki ve
sorumlulu¤undad›r. Ülkemizde yürürlükte bulunan 3213 say›l› Maden Kanunu’na göre maden sahalar› için önce Arama Ruhsat› daha sonra ‹ﬂletme Ruhsat›
ve ‹ﬂletme izni verilmektedir.
Madenlerin aranmas›nda sondaj ve yarma gibi yöntemler kullan›lmakta olup,
madenlerin yer seçimi alternatifi yoktur.
Bulunduklar› yerde iﬂletilmesi gereken
madenlerin iﬂletme aﬂamas›nda kapal›
ve aç›k iﬂletme yöntemleri kullan›lmaktad›r. Bunlardan galeri aç›larak iﬂletilen,
kapal› iﬂletmelerde çevre tahribat› s›n›rl›
kalmakla birlikte, madenin üzerinde bu-

Çevre Kanununda, 2873 say›l› Milli Parklar Kanununda ve 6831 say›l› Orman Kanununda de¤iﬂiklikler olmuﬂtur.
Madencilik faaliyetlerinin yap›labilmesi
için Maden Ruhsat›n›n al›nmas› yeterli
olmay›p, Maden Kanunu’nun 7. maddesi
ve Çevre Kanunu’na göre gerekli izinlerin al›nmas› da gerekmektedir. Maden
Kanununun 7. maddesinde “Orman, muhafaza orman›, a¤açland›rma alanlar›, kara avc›l›¤› alanlar›, özel koruma bölgeleri,
milli parklar, tabiat parklar›, tabiat an›t›,
tabiat› koruma alan›, tar›m, mera, sit
alanlar›, su havzalar›, k›y› alanlar› ve sahil
ﬂeritleri, karasular›, turizm bölgeleri,
alanlar› ve merkezleri ile kültür ve turizm
koruma ve geliﬂim bölgeleri, askerî yasak
bölgeler ve imar alanlar› ile mücavir alanlarda madencilik faaliyetlerinin çevresel
etki de¤erlendirmesi, gayri s›hhî müesseseler ile ilgili hususlar dahil hangi esasNisan 2008
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lara göre yürütülece¤i ilgili bakanl›klar›n
görüﬂü al›narak Bakanlar Kurulu taraf›ndan ç›kar›lacak bir yönetmelikle belirlenir.” hükmü yer almaktad›r. Bu kapsamda haz›rlanan yönetmelik, Madencilik
Faaliyetleri Izin Yönetmeli¤i ad› alt›nda
21.06.2005 tarihinde yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
Bu izinlerin baﬂ›nda Çevresel Etki De¤erlendirmesi (ÇED) Yönetmeli¤ine göre
al›nan izin gelmekte olup, daha sonra
madenin ç›kar›laca¤› alan›n durumuna
göre örne¤in; mera ise mera vasf› de¤iﬂikli¤i izni, orman alan› ise orman tahsis
izni, son olarak da iﬂyeri açma izni al›nmaktad›r.
Do¤al hayat› koruma yasas› çerçevesinde madenlerin kullan›m izni
konusunda bilgi verebilir misiniz?
Milli parklar, tabiat an›t›, tabiat park›, tabiat› koruma alanlar› gibi sahalar 2873 say›l› Milli parklar kanununa tabi sahalar
olup, bu sahalardaki Madencilik faaliyetleri de Madencilik Faaliyetleri ‹zin Yönetmeli¤i hükümlerine göre yürütülmektedir.
Bakanlar Kurulu taraf›ndan ç›kart›lan bu
yönetmelikte, Tabiat an›t› ve tabiat› koruma alanlar› ile bu alanlara 60 metre
mesafe dahilinde madencilik faaliyetlerine izin verilmeyece¤i hüküm alt›na al›nm›ﬂt›r. Milli parklarda Maden arama ve iﬂletme talepleri, Valili¤e veya Do¤a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤üne
yap›lmakta olup, baﬂvuru tarihinden itibaren on beﬂ gün içinde Do¤a Koruma
ve Milli Parklar Genel Müdürlü¤ünce yap›lacak de¤erlendirme sonucunda faaliNisan 2008

yetlerin söz konusu sahalar›n özellik ve
karekterini bozmayaca¤› tespit edilen ve
yap›lmas›nda sak›nca görülmeyen projeler için uyulmas› gereken esaslar belirlenerek izin verilmektedir.
Ayr›ca, Milli parklar ve tabiat park alanlar›nda, I (a) Grup madenler ve m›c›r ile
kaba inﬂaat, baraj, gölet, liman, yol gibi
yap›larda kullan›lan her türlü yap› hammaddesi üretimi için izin verilmemektedir..
Yaban Hayat› Koruma Ve Geliﬂtirme Sahalar› ‹le Avlaklarda da Do¤a Koruma ve
Milli Parklar Genel Müdürlü¤ünce yap›lacak de¤erlendirmede uyulmas› gereken
esaslar belirlenerek izin verilmektedir.
Koruma alanlar› d›ﬂ›nda belirlenen mesafeler dahilinde ilgili kurumun belirledi¤i
koﬂullarla madencilik yap›lmas›na izin
verilmektedir.
Madencilerimizin çevreye duyarl›,
standartlara uygun faaliyet göstermeleri için neler yap›lmas› gerekmektedir?
Madencilik faaliyeti yürüten yat›r›mc›la-

r›n, çevreye duyarl› ve standartlara uygun faaliyet gösterdiklerini, bugün itibar› ile maalesef söylemek mümkün de¤ildir. Bunun sebebi madencilik faaliyetlerinin yap›s›ndan kaynaklanmakla birlikte, madencilerin tamam› olmasa bile bir
k›sm›n›n çevreye olan duyars›zl›¤›ndan
kaynaklanmaktad›r. Bunun sonucunda
da madencilik faaliyeti yap›larak terk
edilmiﬂ sahalar, çirkin bir görüntü ve
çevre kirlili¤i oluﬂturarak önümüze ç›kmaktad›r. Geliﬂen çevre bilinci ve do¤a
sevgisi sonucunda da bu görüntüler toplumda tepki yaratmaktad›r. Geliﬂigüzel
çal›ﬂ›larak terk edilmiﬂ ocaklar›n, yeﬂilin
içerisinde, ormanl›k alanlarda aç›larak
rehabilite edilmeden büyük çukurlar ve
devasa ﬂevler oluﬂturarak terk edildi¤i
göz önüne al›n›rsa toplumda tepkilerin
oluﬂmas› kaç›n›lmazd›r. Bu durumun önlenmesi için ne madenlerden ne de çevreden vazgeçmeden madencilik tekni¤ine uygun, çevreye duyarl› bir ﬂekilde faaliyetin sürdürülmesi gerekmektedir.
Bu kapsamda ÇED Yönetmeli¤i hükümlerince dosya haz›rlanmaktad›r. Haz›rla15
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nan dosyalarda, gerçekleﬂtirilmesi planlanan projenin,
çevreye olabilecek olumlu
ve olumsuz etkilerinin irdelenmesi, olumsuz etkileri
yok etmek ya da minimuma
indirmek için al›nmas› gerekli önlemlerin belirlenmesi kapsam›nda inceleme ve
de¤erlendirmede bulunularak karar verilmektedir.

Madencilik faaliyetlerinin bu proje kapsam›nda yürütülüp yürütülmedi¤i yetkili kurumlarca s›k› bir ﬂekilde denetlenmekte ve projeye ayk›r› faaliyetler durdurulmaktad›r.
Bu kapsamda yat›r›mc›n›n çevreyi tahrip etmeyecek ﬂekilde, maden iﬂletme
tekniklerine uygun olarak, ilgili Yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemler
al›narak üretim yapmas› sa¤lanmal›d›r.
Maden iﬂletmecili¤inde, yat›r›mc› taraf›ndan projenin her aﬂamas›nda uymay› taahhüt etti¤i hususlar›n yerine getirilip
getirilmedi¤i önem arz etmektedir. Madencilik faaliyetlerinde en önemli sorun
arazinin bozulmas› karﬂ›s›nda faaliyeti biten sahalar›n tekrar eski haline ya da en
yak›n hale getirilmesi meselesidir. Bu
kapsamda Bakanl›¤›m›zca, rehabilitasyon projeleri istenmekte ve bu projeler-
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de maden iﬂletmesinin baﬂlang›c›ndan
itibaren yap›lacak iﬂletme yöntemi, daha
sonra bozulan bu sahalarda yap›lacak ›slah ve rekreasyon çal›ﬂmalar› ile ilgili hususlar planlanmakta ve madencilerden
bu yönde taahhüt al›nmaktad›r. Maden
iﬂletmecili¤inin bu proje do¤rultusunda
yap›l›p yap›lmad›¤› kontrol edilmekte,
ancak projeye uygun olarak çal›ﬂanlara
izin verilmektedir.

“

Sürdürülebilir kalk›nman›n
sa¤lanmas› çevrenin
korunmas› ile mümkündür.
ÇED geliﬂmiﬂ toplumlara özgü
bir süreçtir. ÇED teknik ve
bilime dayal› çevre
yönetiminin temel
taﬂlar›ndand›r. Madencilik
projeleri, Çevresel Etki
De¤erlendirmesi (ÇED)
sonuçlar› uygulanarak
çevreye duyarl› olarak
yap›labilir.

“

Özellikle Kum-Çak›l ve Taﬂ
Oca¤› ruhsatlar› verilirken
verildi¤i bölgenin kirlili¤i
kald›rma kapasitesi, yerleﬂim yerine ve
yola olan mesafesi göz önüne al›nmas›
gerekmektedir.

Madencilik ile ilgili derneklerin veya vak›flar›n madencilerin çevreye duyarl›l›¤›n›
ve standartlara ve mevzuatlara uygun faaliyet gösterilmesinin önemi konusunda
bilinçlendirilmesi de yap›lacak faaliyetlerin denetlenmesi kadar önemli bir husustur. Bu dernek veya vak›flar›n ç›kartaca¤› yay›nlarda söz konusu duyarl›l›¤›n
yerleﬂmesi için ›srarla üzerinde durulmal›, sempozyum ve seminerlerde çevre
göz ard› edilmeden nas›l maden iﬂletilece¤i konular› iﬂlenmelidir.
Genel olarak yer alt› zenginliklerimiz, madenlerimiz ve çevre boyutuna iliﬂkin neler eklemek istersiniz?
Yer alt› zenginliklerimiz ve madenlerimiz
ile ilgili Anayasan›n 168. maddesinde bu
kaynaklar›n devletin hüküm ve tasarrufu
alt›nda oldu¤u, bunlar›n aranmas› ve iﬂletilmesi hakk›n›n devlete ait oldu¤u,
devletin bu hakk›n›n gerçek ve tüzel kiﬂiler eli ile yap›lmas›n›n kanunla düzenlenece¤i, bu durumda Devletçe yap›lacak
gözetim ve denetim esaslar›n›n da kanunda gösterilece¤i belirtilmiﬂtir.
Çevre politikalar›n›n ana unsurlar›ndan
birisi, salt kirlenme sonras› temizleme faaliyetleri yerine, günümüzde kabul gören ça¤daﬂ yaklaﬂ›mla, tamamlay›c› fonksiyon olarak kirlenmeden araﬂt›rma ve
inceleme yaparak koruyucu tedbirler almakt›r.
Madencilik faaliyetleri, yer alternatifi olmayan ve büyük maliyetler gerektiren fa-
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¤i mevzuat› do¤rultusunda de¤iﬂtirilen ÇED Yönetmeli¤i kapsam›nda de¤erlendirilmektedir.

aliyetlerdir. Y›llarca da madencilik sektörü için rezerv, tenör,
maliyet gibi üretim ve yat›r›ma
yönelik faktörler geçerli olmuﬂtur.
Sanayileﬂmenin geliﬂmesi, h›zl›
ve çarp›k kentleﬂme, bunlar›n
sonucunda da tar›m, orman ve
yeﬂil alanlar›n azalmas› madencilik faaliyetlerinin bulundu¤u yerde iﬂletilmesine k›s›tlama getirmeye baﬂlam›ﬂt›r. Baz› yerlerde madencilik faaliyetleri yerleﬂim alanlar›n›n içerisinde yap›l›r hale gelmiﬂtir.
Ancak büyüyen sanayileﬂme ve sonucunda h›zla geliﬂen kentleﬂme peﬂinden çevre kirlili¤i problemlerini getirmiﬂtir. Arazilerin gittikçeGittikçe tahrip olmas› ve
kirlenmesi nedeniyle yaﬂad›¤›m›z çevrenin korunmas› ve kirlili¤in önlenmesi olgusu gündeme gelmiﬂ ve çevreye yönelik yat›r›mlar ön planlara al›nmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Madencilik faaliyetlerinin gerçekleﬂtirilip
gerçekleﬂtirilmemesi kararlar›n›n verilmesinde, üretim ve yat›r›ma yönelik kriterlerin yan›nda çevre kriterleri de etkili
olmaya baﬂlam›ﬂ, kimi zaman di¤er kriterlerin önüne bile geçmeye baﬂlam›ﬂt›r.
Yukar›da belirtilen nedenler ve gelen ﬂikayetler nedeniyle, di¤er sektörlerde oldu¤u gibi madencilik faaliyetlerinde de
çevre problemlerinin önceden tespit
edilmesi, gerekli tedbirler al›narak yat›r›ma geçilmesi zorunlulu¤unu do¤urmuﬂtur.
Çevre konusundaki geliﬂmeler, madenNisan 2008

cilik sektörünün de bu konularda gerekli önlemleri almas› ve hassasiyeti göstermesi zorunlulu¤unu ortaya koymaktad›r.
Yerinde önlemler al›n›rsa, faaliyetler çevreyi koruyarak yap›labilir.
Madencili¤in baz› çevresel sorunlar›n› s›ralarsak;
- Maden sahas›nda do¤al ortam›n yok
edilmesi
- Madene komﬂu bölgelerde eko-sistemin korunmas›
- Arazi kullan›m›
- Yer alt› sular›n›n de¤iﬂimi veya kirlenmesi
- Gürültü, hava emisyonlar›
- Maden ve proses at›klar›
- Arazinin düzeltilmesi ve rehabilitasyonu
Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak al›nacak izinlere iliﬂkin, Çevre Kanunu ve ilgili yönetmeliklerle (ÇED Yönetmeli¤i,
Su Kirlili¤i Kontrolü Yönetmeli¤i, Endüstriyel tesislerden kaynaklanan hava kirlili¤inin kontrolü Yönetmeli¤i, vb.) düzenlemeler getirilmiﬂtir.
Madenlerin ç›kar›lmas›, haz›rlanmas› ve
zenginleﬂtirilmesi projeleri, Avrupa Birli-

ÇED aç›s›ndan bak›ld›¤›nda madencilik projelerini di¤er projelerden ay›ran en önemli husus madenlerin bulunduklar› yerde ç›kart›lmalar› zorunlulu¤udur. Bu
husus göz önüne al›nd›¤›nda bu
projelerin de¤erlendirilmesinde
teknoloji alternatifleri (üretim
yöntemleri) ile fayda–maliyet analizlerinin detayland›r›lmas› ve iﬂletmeden sonra alan›n nas›l rehabilite edilece¤i hususlar›nda gerekli hassasiyetin gösterilmesi
gerekmektedir.
Sonuç olarak;
Sürdürülebilir kalk›nman›n sa¤lanmas›
çevrenin korunmas› ile mümkündür.
ÇED geliﬂmiﬂ toplumlara özgü bir süreçtir. ÇED teknik ve bilime dayal› çevre yönetiminin temel taﬂlar›ndand›r. Madencilik projeleri, Çevresel Etki De¤erlendirmesi (ÇED) sonuçlar› uygulanarak çevreye duyarl› olarak yap›labilir.
Geliﬂtirilen, teknolojilerle yeni araç ve
yöntemler göz önüne al›narak kirlenmeyi azaltmak, çevreyle uyumlu projeler
için geniﬂ kapsaml› programlar uygulanmal›d›r.
Madenlerimizin bir taraftan ekonomiye
kazand›r›lmas› di¤er taraftan da faaliyetler yap›l›rken çevrenin olabildi¤ince az
tahrip edilmesi, koruma- kullanma dengesinin mutlaka kurulmas›, tahrip edilmiﬂ alanlar›n rehabilite edilmesi gerekmektedir.
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Türkiye’nin Yeralt› Kaynaklar›n›n
De¤erlendirilmesi ve Ülke Gelece¤ine Etkileri
Sanayimizin ileriye gidebilmesi ancak ucuz ve yeterli enerji hammaddelerimize ba¤l›d›r. Yukar›da tart›ﬂ›lan konular›n gerçekleﬂtirilmesi yaln›zca ülkemiz s›n›rlar› içerisinde petrol, do¤algaz ve kömür gibi enerji hammaddelerinin eski dogmalar terk edilip geliﬂmiﬂ teknikler kullan›larak yeniden aranmas› veya
enerjinin süratle çeﬂitlendirilmesi gerekmektedir.

Madencilik antik dönemden günümüze
de¤iﬂen derecelerde ve milletlerin geliﬂimine destek veren bir faaliyet olmuﬂtur.
Yontma taﬂ devrinde Anadolu’dan ç›kart›lm›ﬂ obsidyenlerin bütün Akdeniz k›y›lar› boyunca ticaretinin yap›ld›¤› bilinmektedir.
Mezopotamya’da medeniyetin ilk ›ﬂ›klar›yla Anadolu’da metal madencili¤inin
baﬂlad›¤›, daha sonra, demir, bak›r, kalay, alt›n-gümüﬂ gibi madenlerin giderek
artan miktarlarda ç›kart›ld›¤›, bu cevherlere ba¤l› olarak Anadolu’da ﬂehirler kuruldu¤u ve metal iﬂlemenin önemli bir
18

yaﬂam alan› oluﬂturdu¤u bilinmektedir.
Bu kapsamda ilk alt›n para Lidyal›lar taraf›ndan bas›lm›ﬂ ve kullan›ma sokulmuﬂtur. Yine, alt›n-gümüﬂ madencili¤i ile baz› ﬂehirlerimizde mücevherat üzerine el
sanatlar› geliﬂmiﬂ, Orta Anadolu’da demir madencili¤i ve izabesiyle Hititler taraf›ndan silah endüstrisi baﬂlat›lm›ﬂt›r.
Bu faaliyetler sonucu Anadolu’ya zengin-

“

Yine, 1980’lerden itibaren
güzide madencilik
kuruluﬂumuz olan Etibank
parçalanm›ﬂ ve ortaya ç›kan
ﬂirketler kaynak ve
hammadde yetersizlikleri
nedeniyle devlet eliyle
kapat›lm›ﬂt›r.

“

Ülkemiz, jeolojik geliﬂimine ba¤l› olarak,
önemli say›da maden çeﬂitlili¤ine sahip
ve dolay›s›yla, maden kaynaklar› yönünden zengin bir ülkedir.

lik ve refah gelmiﬂtir. Buradan anlaﬂ›laca¤› üzere, madencilik; tarih boyunca uygarl›klar› ﬂekillendiren temel sektörlerden birisi olmuﬂtur.
Küresel Politikalar›n Türkiye
Madencilik Sektörüne Etkileri
1980’lerin baﬂlar›ndan itibaren ekonomi
yönetiminde kamusal mekanizmalar›n
yerine piyasa mekanizmalar›n›n konulmas› gerekti¤i, verimlilik ve refah›n bu
surette sa¤lanaca¤› yönündeki politikalar›n ülkemize de yans›mas› ve sektörün
giderek artan oranlarda etkilenmesi ve
1990’lardan itibaren kamu madencilik
kurumlar›n›n parçalanarak küçültülmeleri ve arkas›ndan özelleﬂtirmeye tabi tutulmalar› ile d›ﬂ kaynakl› büyük ﬂirketler
taraf›ndan birleﬂmeler ya da sat›n alma
iﬂlemleri meydana gelmiﬂtir. Bu olaylar
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sonucu son yirmi sene içerisinde madencilik ve maden arama faaliyetleri giderek minimum düzeye inmiﬂtir. 1992
y›l›ndan itibaren de kamu maden arama
faaliyetlerine kaynak ayr›lmam›ﬂ ve bunun sonucu olarak o tarihten günümüze
kadar ne kamu nede özel sektör taraf›ndan kayda de¤er herhangi bir maden yata¤› bulunamam›ﬂt›r.

Maden kaynaklar›n› d›ﬂ ülkelere kapt›ran
az geliﬂmiﬂ ülkeler örne¤in; Afrika ülkeleri gibi. Çok önemli miktarlarda cevherleri hammadde (Tuvenan) olarak d›ﬂar›ya satmakla herhangi bir ilerleme sa¤layamam›ﬂlar ve ekonomik büyümeleri de
negatif olarak etkilenmiﬂtir.
Türkiye 1930’lardan itibaren kurulan alt
yap›lar› ve personel e¤itimi sayesinde
böyle bir duruma düﬂmemiﬂtir. Yaln›z,
ekonominin devaml› ithalat aç›¤› vermesi, önemli oranda yer alt› zenginliklerimi-

Yine, 1980’lerden itibaren güzide madencilik kuruluﬂumuz olan Etibank parçalanm›ﬂ ve ortaya ç›kan ﬂirketler kaynak
ve hammadde yetersizlikleri nedeniyle
devlet eliyle kapat›lm›ﬂt›r.
Uzun y›llar ülkeye önemli
Böylelikle uzun y›llar ülkeye önemli katkatma de¤er sa¤layan,
ma de¤er sa¤layan, dolay›s›yla kalk›nmadolay›s›yla kalk›nmam›zda
m›zda motor görevi gören madencilik
motor görevi gören
kurumlar› topluma bir yük haline gelmiﬂmadencilik kurumlar›
tir. Etibank’›n d›ﬂ›nda Türkiye Taﬂkömütopluma bir yük haline
rü Kurumu, Türkiye Kömür ‹ﬂletmeleri
benzer küreselleﬂme ve liberalleﬂme rüz- gelmiﬂtir. Etibank’›n d›ﬂ›nda
garlar›yla etkisizleﬂtirilmiﬂtir.
Türkiye Taﬂkömürü Kurumu,
Global madencilik ﬂirketleri birbirleriyle
Türkiye Kömür
belirli amaçlara hizmet etmek için birleﬂ‹ﬂletmeleri benzer
melerini sürdürmektedirler. Bu durum,
küreselleﬂme ve liberalleﬂme
bizim gibi ülkelerde daha etkin olabilme
rüzgarlar›yla
avantajlar›n› ortaya ç›karmaktad›r. Böyleetkisizleﬂtirilmiﬂtir.
ce hem sermaye ve hem de teknolojiyi
ellerinde bulunduran ﬂirketler çok k›sa
süreler içerisinde bir ülkenin maden kay- zin herhangi bir ara ya da uç üzerinaklar›n› yurt d›ﬂ›na herhangi bir zorluk- ne dönüﬂtürülememesi sonucu
ortaya ç›kmaktad›r.
la karﬂ›laﬂmadan ç›karabilmektedir.

“

“

Nisan 2008

Halen korumakta oldu¤umuz bor, trona,
kömür gibi hammaddelerimizi teknoloji
geliﬂtirerek istenilen evsafta uç ürün haline dönüﬂtürülmesi, global dünya üzerinde, gelecekte ulusumuza bir yer açabilecektir. Bu konuda baz› ad›mlar›n at›lmaya baﬂlanm›ﬂ olmas› (Bor Enstitüsü gibi) memnuniyet vericidir.
Birde, 50-100 y›l içerisinde teknoloji aç›s›ndan dünyan›n nereye yönelece¤i ve
gidece¤i ayr› bir “Araﬂt›rma Enstitüsü”
konusudur. Bu hususun bilimsel olarak
sürekli analiz edilmesi ve günümüzde
önemsiz görünen maden varl›¤›n›n korunabilmesini sa¤layabilecektir. Böylece
stratejik yeralt› kaynaklar›m›z›n çok uluslu mega ﬂirketler kanal›yla bitirilmesinin
önüne geçilmiﬂ olacakt›r.
Sanayimizin ileriye gidebilmesi ancak
ucuz ve yeterli enerji hammaddelerimize
ba¤l›d›r. Yukar›da tart›ﬂ›lan konular›n
gerçekleﬂtirilmesi yaln›zca ülkemiz s›n›rlar› içerisinde petrol, do¤algaz ve kömür
gibi enerji hammaddelerinin eski dogmalar terk edilip geliﬂmiﬂ teknikler kullan›larak yeniden aranmas› veya enerjinin
süratle çeﬂitlendirilmesi gerekmektedir.
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MTA Genel Müdürü

“Türkiye Kendi Hammade ‹htiyac›n›
Karﬂ›layabilecek Maden Çeﬂitlili¤ine Sahip”
Bugün kurulu bulunan birçok sanayi tesisinin temel girdisi olan hammadde kaynaklar› MTA'n›n özverili çal›ﬂmalar› sonucunda ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Dünya çap›nda rekabet
gücüne eriﬂmiﬂ olan Demir-Çelik, Alüminyum, Ferro-Krom, Cam Seramik, Ka¤›t, Çimento vb. sanayilerimizin temel girdileri olan hammaddelerin tamam›na yak›n›n›n
aranmas›nda, bulunmas›nda ve etütlerinin yap›lmas›nda MTA'n›n katk›s› olmuﬂtur.
Mehmet Üzer

Enstitü, kuruluﬂ kanununa göre; yurdumuzun maden ve taﬂ ocaklar› kaynaklar›20

n› aramak, bulmak ve iﬂletmeye uygun
olup olmad›¤›n› tespit amac›yla gerekli
etütleri, kimyasal ve teknolojik analizleri
yapmak ve sektöre mühendis, yard›mc›
personel ve kalifiye iﬂçi yetiﬂtirmekle görevlendirilmiﬂtir.
MTA Enstitüsü önce Ankara Adliye Saray› karﬂ›s›nda bir apartman kat›nda, herbi-

“

MTA ülkenin her yerinde etüt
yapm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar
s›ras›nda birçok yeni maden
yataklar› bulunmuﬂ, bilinen
maden yataklar›na yeni
rezervler ilave edilerek
yataklar›n geliﬂmesi
sa¤lanm›ﬂt›r.

“

Maden Tetkik Arama kurumunun
kuruluﬂu ve faaliyetleri hakk›nda
k›saca bilgi verebilir misiniz?
Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra,
kalk›nma çabalar› içerisinde madencilik
konusu da ele al›nm›ﬂ, yeralt› kaynaklar›m›z›n devlet eliyle ç›kar›lmas› ve de¤erlendirilmesi amac›yla, 1933 y›l›nda Ekonomi Bakanl›¤›'na ba¤l› "Petrol Arama ve
‹ﬂletme" ile "Alt›n Arama ve ‹ﬂletme ‹daresi" ad›yla iki ba¤›ms›z kurum kurulmuﬂtur. Daha sonra madenlerimizin gerekli jeoloji ve madencilik yöntemleriyle
sistemli olarak araﬂt›r›lmas› ve iﬂletilmesi
amac›yla 22 Haziran 1935 tarihinde 2804
say›l› yasayla Maden Tetkik ve Arama
Enstitüsü kurulmuﬂtur.

ri birkaç personelden oluﬂan Muhasebe,
Laboratuvar, Kömür, Petrol ve Di¤er Metaller olmak üzere beﬂ üniteli küçük bir
kuruluﬂ olarak göreve baﬂlam›ﬂ bir süre
sonra da Akköprü Tesislerine taﬂ›nm›ﬂt›r.
1939 y›l›na kadar Metal, Kömür ve Petrol
gruplar› olarak çal›ﬂmalar›n› sürdürmüﬂtür. Daha sonra bu gruplar›n harita, çizim, foto¤raf ve atölye iﬂlerini yapmak
üzere, Yard›mc› Teknik ‹ﬂler K›sm›
(YT‹K) kurulmuﬂtur. Bir süre sonra bu
grup, baz› jeolog ve prospektörler bu k›s›mda görevlendirilerek, Saha Araﬂt›rma
ve Mesaha (SAM) grubu haline getirilmiﬂtir. Metal ve Kömür Gruplar› da Maden Arama Grubu (MAG) alt›nda toplanarak arama ve etüt iﬂlerini yapm›ﬂt›r.
1940 y›l›nda Enstitü yeni bir geliﬂme ile
Jeoloji Etütler ve Prospeksiyon (JEP) ile
Tahlil ve Tecrübe Laboratuvarlar› (TTL)
Nisan 2008
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ihtisas ﬂubelerini de bünyesine alarak geniﬂlemiﬂtir. MTA Enstitüsünün h›zl› geliﬂimi
karﬂ›s›nda Akköprü Tesisleri de ihtiyac›
karﬂ›layamam›ﬂ, 1967 y›l›nda bugünkü
yeri olan Balgat Kampüsü'ne taﬂ›nm›ﬂt›r.
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel
Direktörlü¤ü'nün ad›, 13.12.1983 tarih
ve 186 say›l› KHK'nin geçici 5 inci maddesiyle '' Maden Tetkik ve Arama Genel
Müdürlü¤ü'' olarak de¤iﬂtirilmektedir.
MTA ülkenin her yerinde etüt yapm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmalar s›ras›nda birçok yeni maden yataklar› bulunmuﬂ, bilinen maden
yataklar›na yeni rezervler ilave edilerek
yataklar›n geliﬂmesi sa¤lanm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar›yla MTA Türkiye ekonomisine
ve yerbilimlerine büyük katk›larda bulunmuﬂtur.
1935-1950 y›llar›nda öncelikle ülkenin
temel ihtiyac› olan petrol konusu ele
al›nm›ﬂ Trakya, ‹skenderun, Adana ve
Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde sondajl› etütler yap›lm›ﬂt›r. Raman ve Garzan bölgelerinde petrol bulunarak rezervleri tesbit edilmiﬂtir. Daha sonra Batman'da günlük kapasitesi 6250 varil olan
rafineri inﬂas›n› gerçekleﬂtirmek üzere
Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤›'n›n
kurulmas› sa¤lanm›ﬂt›r. Bu dönemde
MTA' l›lar çal›ﬂmalar›n› çok zor koﬂullar
alt›nda yapm›ﬂt›r. ‹lk y›llarda yollar›n ye-

tersiz olmas› nedeniyle ulaﬂ›mda binek
hayvanlar› kullan›lm›ﬂ, çad›rlarda ve köy
evlerinde kal›nm›ﬂt›r. Daha sonraki y›llarda, ülkenin her taraf›nda maden aramac›l›¤›na devam edilmiﬂ, bugün kurulu
bulunan birçok sanayi tesisinin temel
girdisi olan hammadde kaynaklar›
MTA'n›n özverili çal›ﬂmalar› sonucunda
ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Dünya çap›nda rekabet gücüne eriﬂmiﬂ olan Demir-Çelik,
Alüminyum, Ferro-Krom, Cam Seramik,
Ka¤›t, Çimento vb. sanayilerimizin temel
girdileri olan hammaddelerin tamam›na
yak›n›n›n aranmas›nda, bulunmas›nda ve
etütlerinin yap›lmas›nda MTA'n›n katk›s›
olmuﬂtur.
Maden aramac›l›¤›n›n yan›s›ra kuruluﬂundan baﬂlayarak ülke jeolojisinin ortaya konulmas›nda önderlik etmiﬂ; ikinci
bir okul olarak, ilgili bölümlerden mezun olan yerbilimcilerin geliﬂmelerine
yard›mc› olmuﬂtur. Geliﬂmede geri kalm›ﬂ bölgelere, madencili¤in ülke kalk›nmas›nda önemi anlat›lm›ﬂ ve maden sevgisi aﬂ›lanm›ﬂt›r. Köylüler ﬂantiyelerde
çal›ﬂt›r›lm›ﬂ, onlara geçicide olsa iﬂ imkan› sa¤lanm›ﬂt›r. ﬁantiye ihtiyac› için köylüden yap›lan al›ﬂveriﬂler nedeniyle köylü kendi ihtiyac›ndan fazlas›n› üretmeye
baﬂlam›ﬂt›r. Özellikle Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgelerinde okullar›n aç›lmas›nda katk› sa¤lanm›ﬂ, yollar› yap›lm›ﬂ,
MTA mensuplar› mesai d›ﬂ›ndaki zamanlar›nda bu okullarda e¤itmen olarak görev yapm›ﬂt›r. Bir bölgedeki çal›ﬂmalar
tamamland›ktan sonra mevcut hizmet
binalar› e¤itim ve sa¤l›k kuruluﬂlar›na hibe olarak devredilmiﬂtir.
1935 y›l›nda bir apartman kat›nda 38 ki-
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ﬂiyle kurulan MTA Genel Müdürlü¤ü bugün, kuruluﬂ amac›na yönelik hizmetleri
yerine getirebilecek çok say›da yetiﬂmiﬂ
eleman ile büyük bir iﬂ makinalar› park›
ve laboratuvar imkanlar›na sahip olarak
ülkemize hizmete devam etmektedir.
• Günde 10 tonluk rafineri Rahman’da
ilk kez MTA taraf›ndan kurulmuﬂtur.
• TPAO 1954 y›l›nda MTA’dan ayr›larak
kurulmuﬂtur.
• 1954-1980 aras› yaln›zca toprak, seramik gibi sanayi amaçl› maden aramalar›
gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
• Ülke maden potansiyeli 25 milyon
ton’un %90’›n› MTA bulmuﬂtur.
• 1935-1958 aras› yurt d›ﬂ›na burslu
olarak giden ö¤rencilerin tamam› neredeyse MTA taraf›ndan yönlendirilmiﬂtir.
• 1980 y›l›ndan sonra siyasi etkilerin
artmas› ve kaynak sorunu sebebiyle gerekli çal›ﬂmalar yürütülememiﬂtir.
• Bir dönem 13.000 personeli bulunan
kurumun bugün yaln›zca 3000 personeli
bulunmaktad›r.
• 1980 y›l›na kadar MTA ortalama 200
metre derinlikte sondaj çal›ﬂmalar› ile
mostra madencili¤i yapm›ﬂt›r.
• 1980-2005 aras› MTA için adeta bir
fetret dönemi yaﬂanm›ﬂt›r.
• 2005 y›l›nda Enerji Bakan›n›n deste¤i
ve etkisiyle MTA bir at›l›m hamlesine
baﬂlam›ﬂt›r.
• 2005 y›l›nda 11 milyon dolar olan
bütçe bugün yaklaﬂ›k 70 milyon dolara
(98 milyar YTL) kadar kademeli olarak
artm›ﬂt›r. (2006’da 30 milyon dolar)
• 2005 y›l›ndan sonra TK‹, EÜAﬁ,
TTK’n›n maden aramalar›n› hep MTA yap›p ruhsat ve iﬂletmeleri bu kurumlara
b›rakm›ﬂt›r.
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Bir madenin bulunmas›, ruhsatland›r›lmas› ve iﬂleme geçmesi nas›l
bir süreçtir, son dönemde MTA’n›n
bu çal›ﬂmalar›ndan söz edebilir misiniz?
Bir madenin iﬂletmeye haz›r hale getirilmesi için belli çal›ﬂmalar yapmak laz›m.
Bunun için özellikle Kömür iﬂletmelerinde kurulacak santraller için kömürün neminin, kal›nl›¤›n›n ve kalitesinin bilinmesi gerekir. Örne¤in, biz kurum olarak
2005 y›l›nda toplam 730 bin ton kömür
rezervi bulup EÜAﬁ için ruhsat al›nm›ﬂt›r. Trakya’da 420 milyon ton iﬂletmeye
haz›r hale getirildi. Konya’da tuz aramalar› yaparken tuz domlar›n›n alt›nda kömüre rastland›. Benzer ﬂekilde Ni¤de Karap›nar da havza etüdü sonras› yer belirlendi ve 160 metreden kömür kesildi. 11
bin metre sondaj vurularak 520 milyon
ton rezerv bulundu. Bu bölgede iﬂletmeye haz›r hale getirildi. Kahramanmaraﬂ’ta
400 milyon ton kömür rezervi iﬂletmeye
haz›r hale getirildi. Ni¤de Badak’ta 1032
metrede petrole rastlad›k. 1185 metreye
kadar indik ve orada ﬂimdi TPAO orada
kuyu açmay› planl›yor. Sonuç olarak,
22

2005 y›l›nda toplam 8,1 milyar ton olan
kömür rezervlerine bugün itibariyle 2,3
milyar ton kömür rezervi eklemiﬂ olduk.

‹zmir-Balçova, Ankara-K›z›lcahamam ve
Manisa-Salihli'de jeotermal enerjiden
faydalan›lmaktad›r.

Türkiye’nin jeotermal kaynaklar›
hakk›nda ve MTA’n›n bu alandaki
faaliyetleri hakk›nda bizlere bilgi
verebilir misiniz?
Türkiye'de gerçekleﬂtirilen jeotermal
enerji araﬂt›rmalar› sonucunda, s›cakl›¤›
102 0C'ye ulaﬂan 600'ün üzerinde s›cak
su kayna¤›n›n varl›¤› saptanm›ﬂt›r.
MTA’n›n yapt›¤› sondaj çal›ﬂmalar› sonucunda s›cakl›klar› 35-40 0C’nin üzerinde
170 jeotermal alan tespit edilmiﬂ olup,
jeotermal enerji potansiyeli aç›s›ndan
Avrupa'da 1., dünyada
ise 7. durumdad›r. Türkiye'nin jeotermal enerjiye dayal› tek santrali
olan 20.4 MWe brüt kurulu güce sahip DenizliK›z›ldere Santrali, bugün net 12 MWe elektrik üretmektedir. Is›nma amaçl› olarak; Afyon, Kütahya, Bal›kesir,

Jeotermal enerji aramalar›nda grafikte
görüldü¤ü üzere 1989 dan beri nerdeyse
durma noktas›na gelen ve y›lda ortalama
2000 m jeotermal arama sondaj› 2005 y›l›nda yap›lan arama seferberli¤i ile
20.000 m ye ç›kart›lm›ﬂt›r. 2005 öncesinde ortalama 5 MW termal olan aç›¤a ç›kar›lan ›s› enerjisi miktar› 200 MW termale
ç›kart›lm›ﬂ (1 Mwt Ankara ﬂartlar›nda 100
m2 lik 100 konutu ›s›tabilecektir).
2005 y›l›ndan bu yana 3 adet elektrik
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üretimine uygun saha daha keﬂfedilerek
50 MW elektrik potansiyeli ülkemize kazand›r›lm›ﬂt›r.
2005 y›l›ndan bu yana 23 de¤iﬂik ilimizde
toplam derinli¤i 35500 m olan 55 adet
jeotermal arama kuyusu aç›larak 600
Mwt (termal) ›s› enerjisi ortaya ç›kar›lm›ﬂt›r. Böylece 2004 y›l› sonunda 2700
Mwt olan görünür ›s› kapasitemiz (do¤al
ç›k›ﬂlar hariç) yaklaﬂ›k %22 artt›r›larak
3328 Mwt e ç›kart›lm›ﬂt›r(Ek-1). Aç›lan
bu kuyular›n 10 adeti elektrik üretimine
uygun kuyular olup 45 adeti ise termal
turizm ve sera uygulamalar› için uygundur. ‹zmir-Torbal›, Nevﬂehir-Kozakl›, Ayd›n-Umurlu-Serçeköy, Ayd›n-Pamukören, Ayd›n-Çiftlik, Ayd›n-Umurlu, Bal›kesir Dursunbey de sondajl› arama çal›ﬂmalar› devam etmektedir.
2008 hedefi 20.000m jeotermal sondajl›
arama yapmakt›r. Ayr›ca 2006 y›l›nda Jeotermal Envanter kitab› ve Türkiye Jeotermal Haritas› (EK-2) haz›rlanarak bas›lm›ﬂ
ve sektörün hizmetine sunulmuﬂtur. Genel Müdürlü¤ümüzce “Jeotermal Kaynaklar ve Do¤al Mineralli Sular” Kanun
tasla¤› haz›rlanm›ﬂ ve 13.06.2007 tarihinde yasalaﬂm›ﬂt›r. Bu Kanunun yönetmelik tasla¤› yine Genel Müdürlü¤ümüzce
haz›rlanarak bitirilme aﬂamas›ndad›r.
Dünyadaki ve Türkiye’deki madencili¤i karﬂ›laﬂt›rarak MTA’n›n bu bilgiler ›ﬂ›¤›nda gelecek program›ndan bahsedebilir misiniz?
Maden Kaynaklar›n›n insan ve toplum
yaﬂam›nda vazgeçilmez önemini kavrayan ülkeler, bir yandan bilinen do¤al
kaynaklar›n› en iyi ﬂekilde de¤erlendirme yoluna giderken, di¤er bir yandan bilinmeyen do¤al kaynaklar›n›n aç›¤a ç›Nisan 2008

kart›lmas› için yo¤un bir çaban›n içine
girmiﬂlerdir. Geliﬂmiﬂ sanayi ülkelerinin
madencilik sektörü ekonomik kalk›nmay› baﬂlatan öncü bir sektör görevi üstlenmiﬂtir.
Günümüzde dünyada y›lda 1,5 trilyon
ABD dolar› de¤erinde 10 milyar tonun
üzerinde maden üretilmektedir. Bu üretimin % 75’i enerji hammaddeleri, %
10’luk k›sm› metalik madenleri ve % 15’i
endüstriyel hammaddeler üretimine aittir. Bütün bu rakamlar madencilik endüstrisinin dünya ekonomisi için ne kadar önemli oldu¤unu göstermektedir.
Gerçekten de madencilik endüstrisi
dünya çap›nda geniﬂleyen ekonomik bir
faaliyet alan› haline gelmiﬂtir.
Geçti¤imiz yüzy›lda dünya Gayri Safi Yurtiçi Has›las› (GSY‹H) yaklaﬂ›k 18 kat artm›ﬂ ve küresel kaynak tüketim miktar›
çok h›zl› bir ﬂekilde büyümüﬂtür. Dünya
hammadde tüketim miktar› çok h›zl› bir
ﬂekilde büyümüﬂtür. Dünya ham petrol
tüketimi 20.43 milyon tondan 3,5 milyar
tona yükselerek 177 kat artm›ﬂt›r. Keza
çelik üretimi 27.80 milyon tondan 847
milyon tona yükselerek 30 kat art›ﬂ göstermiﬂtir. Alüminyum tüketimindeki art›ﬂ ise çok daha fazlad›r. 6800 ton olan
alüminyum tüketimi 24.54 milyon tona

artarak yaklaﬂ›k 3600 kat art›ﬂ göstermiﬂtir. Y›ll›k bak›r tüketimi 495 bin tondan
14 milyon tona yükselerek 28 kat art›ﬂ
göstermiﬂtir.
Dünya ekonomisi 2004 y›l›nda, son çeyrek yüzy›l›n en parlak performanslar›ndan birini sergilemiﬂtir. Hemen hemen
bütün ülkelerde büyüme oranlar› yükselirken dünya ekonomisi ortalama % 5 seviyelerinde büyüme göstermiﬂtir. Dünya
ticaretinde % 9.5’luk bir geniﬂleme söz
konusu olmuﬂtur. Dünya ekonomisinin
bu denli büyümesinin en önemli sebeplerinden birisi Çin ekonomisinde y›llard›r devam eden canlanmad›r. Dünya
ekonomisindeki büyümenin üçte birini
tek baﬂ›na Çin’in gerçekleﬂtirdi¤i dikkate
al›n›rsa bu büyümenin dünya ekonomisi
için ne kadar önemli oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r.
Dünyadaki genel ekonomik geliﬂme ve
özellikle Çin’deki büyüme rakamlar›n›n
yüksek oranlara ulaﬂmas› beraberinde
hammaddelere olan yüksek talebi gündeme getirmiﬂtir. Buda hammadde fiyatlar›n›n artmas›nda en önemli faktör olmuﬂtur. Dünyada 2-3 kat civar›nda
artan hammadde fiyatlar›na ba¤l› olarak
daha önce ekonomik olmayan düﬂük tenörlü ve teknolojik problemleri olan ma23
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den yataklar› ekonomik hale gelmiﬂtir.
Türkiye, üzerinde bulundu¤u jeolojik yap›n›n bir sonucu olarak dünyada kendi
hammadde ihtiyac›n› önemli bir bölümünü karﬂ›layabilen maden çeﬂitlili¤ine
sahip nadir ülkelerden biridir. Ülkemiz
bor madeni, endüstriyel hammaddeler,
mermer gibi baz› madenlerde dünya ölçe¤inde, zeolit, kömür, alt›n ve gümüﬂ
rezervleri olmak üzere sanayi sektörü
için gerekli hammaddeleri karﬂ›layabilecek büyüklükte rezevlere sahiptir.
Türkiye yer alt› kaynaklar› yönünden
dünya madencili¤inde ad› geçen 132 ülke aras›nda toplam üretim de¤eri itibar›yla 28 inci üretilen madenlerin say›s› itibar›yla 10. s›rada yer almaktad›r. Dünya
bor rezervinin % 72’si, metal maden rezervlerinin % 0,4’ü, endüstriyel hammadde rezervlerinin % 2,5’u, jeotermal
potansiyelinin ise % 0.8’i ülkemizde bulunmaktad›r. Bugünkü verilere göre 3.8
milyar metreküp iﬂletilebilir mermer, 2.7
milyar metreküp iﬂletilebilir traverten,
995 metreküp granit rezervi bulunmaktad›r. Do¤al taﬂ rezervinin % 40’› bulunmaktad›r.

aramas› yap›lm›ﬂt›r. Madencili¤i geliﬂmiﬂ ülkelerde maden
aramalar›nda
sondaj derinli¤i
1000-1200 mt civar›na kadar
yükselmiﬂtir
Ülkemizdeki
ekonomik geliﬂme ve madencilik sektöründeki canlanma ve geliﬂmelere ba¤l› olarak maden
makinalar› ve ekipmanlar› alan›nda da
önemli geliﬂmeler sa¤lanm›ﬂt›r. Daha önceleri mermercilikte kullan›lan makinalar olmak üzere birçok ekipman yurt d›ﬂ›ndan ithalat yoluyla karﬂ›lan›rken son
y›llarda bu alanda sa¤lanan geliﬂmelerle,
yerli özel sektörümüz hem iç piyasaya bu
ürünleri satmakta, hem de birçok ülkeye
bu ürünleri ihraç etmektedir.
Bugün geldi¤imiz noktada, do¤al kaynaklar›m›z›n aran›p bulunmas›na dönük
alt yap› bilgilerinin üretilmesinin devlet

eliyle yap›lmas› vazgeçilmez bir politika
olarak sürdürülmelidir.
Do¤al zenginliklerimiz aç›s›ndan en
önemli madenlerimizden olan bor, dünya rezervinin %72 sini oluﬂturmaktad›r.
Dünya trona rezervinin %3 Türkiye’de
yaklaﬂ›k %97’si ABD’de bulunmaktad›r.
Mermer ve bor, ihracat›m›zda ilk s›ralar›
oluﬂturmaktad›r. Bunlar›n d›ﬂ›nda, manyezit, bak›r, feldspat, krom, çinko, alç› taﬂ›, barit di¤er önemli ihraç edilen madenlerimizdir.
Ülkemiz linyit rezervi 8,3 milyar tondur.
Ülkemizde yeni kömür rezervlerinin bulunmas› ve buna ba¤l› olarak enerji ihtiyac›m›z›n karﬂ›lanmas› için mevcut kömür rezervlerimizin artt›r›lmas› ve çeﬂitlendirilmesi hedeflenmektedir. 1992 y›l›ndan beri neredeyse durma noktas›na
gelmiﬂ kömür aramalar›na yeniden baﬂlanarak bu amaçla 2010 y›l›na kadar yap›lacak kömür aramalar› için 19 adet hedef
alan belirlenerek taslak projeler oluﬂturulmuﬂtur. Son iki y›lda yap›lan 164 bin
m’lik sondajl› aramalar ile 800 milyon
ton linyit rezerv art›ﬂ› sa¤lanm›ﬂt›r.

Y›llar itibariyle MTA’n›n yapt›¤› sondajlar

Türkiye Jeolojik yap›s› gere¤i yeni maden yataklar›n›n bulunmas› aç›s›ndan
önemli bir potansiyel arzetmektedir. Ayr›ca ülkemizde mostra vermiﬂ madenler
ile 200-300 mt civar›ndaki madenlerin
24
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Eyüp AKDA⁄
Akda¤lar Madencilik

Madencilik ve Agrega Sektörünün
Sorunlar› ve Çözüm Önerileri

H›zla geliﬂmekte olan ülkemizde madencilik ,yer alt› kaynaklar› ve agrega madencili¤inin önemi bugüne kadar toplumumuz ve bürokrasimiz taraf›ndan yeterince anlaﬂ›lamam›ﬂ ve bu nedenle geliﬂememiﬂtir. Oysa yeralt› kaynaklar›n› kullanmayan hiçbir ülkenin geliﬂmesi mümkün görülmemiﬂtir.
Dünyada insanl›¤›n kullan›m›na sunulan
ihtiyaç maddelerinin karada, havada ve
denizde kullan›ld›¤› tüm araçlar ve malzemeler yerin alt›ndan ç›kan metal ve endüstriyel hammaddelerle madenlerle
sa¤land›¤› yeterince bilinmemektedir.Bunlar ulaﬂ›m araçlar›, iletiﬂim araçlar› , yakacak, enerji, her türlü inﬂaat malzemeleri yollar, köprüler, barajlar, tüneller, okullar, hastaneler, konutlar akl›n›za
gelebilecek her türlü araç gereç yerin al26

t›ndan ç›kan madenlerin iﬂlenerek sanayi ürünü haline gelmesi teknoloji ile birleﬂtirilmesi ile insanl›¤›n hizmetine
sunulmaktad›r.
Ülkemizde bu önemli sektörün daha fark›na bile var›lmadan çeﬂitli bahanelerle
engellenmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Bu engelleri ortadan kald›rmak için

“

Agrega madencili¤i ise
günah keçisi haline
getirilmiﬂ, her yerde ve her
ortamda konuyla ilgisi
olmayan insanlar fikir
yürüterek sektöre büyük
zarar vermektedirler.

“

Eyüp AKDA⁄

Agrega ocaklar› çevreye duyarl› rehabilitasyon projeleriyle planlan›p geliﬂmiﬂ ülkeler
seviyelerine getirilip uzun vadeli çal›ﬂma projeleriyle çal›ﬂt›r›lmal›d›r. Bugün Cendere
bölgesinde bulunan kaliteli agrega yataklar› rezerv aç›s›ndan ‹stanbul’un Avrupa yakas›n›n 10 milyar m3 rezerviyle 80-100 y›ll›k agrega ihtiyac›n› karﬂ›layacak kapasitededir. Maden iﬂleri ve Çevre Orman Bakanl›¤› Büyük ﬁehir Belediye Baﬂkanl›¤› iﬂletmecilerle birlikte koordineli çal›ﬂarak, bu bölgeyi, AB standartlar›nda iﬂletmeler haline getirebilir.
öncelikle, devlet ve millet olarak el ele
vererek çevreye duyarl› planl› programl›
bir ﬂekilde toprakalt›ndaki de¤erlerimizi
topra¤›n üstüne nas›l ç›kar›r›z ve bunlar›
iﬂleyerek teknolojik sanayi ürünleri haline nas›l getiririz ve ekonomimizi düzlü¤e nas›l ç›kar›r›z ithalat›n sanayi ara
ürünlerini ülkemizin yer alt› kaynaklar›ndan ç›karman›n çarelerini nas›l buluruz
sorular›n›n cevab›n› iyi bilmemiz gerekiyor. ‹thal etti¤imiz ara ürünlerin tamam›n› geliﬂmiﬂ ülkelerden ald›¤›m›z› sak›n
unutmayal›m.
Yer alt› kaynaklar›m›z› bütün ülke sath›na yayarak planlamam›z› bu konuda
MTA ve Maden ‹ﬂleri Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Sanayi Bakanl›¤›, el ele vererek
acil eylem plan›yla hayata geçirmeliyiz.
Bu gün güneydo¤uda terör belas›yla u¤raﬂan devletimiz ve milletimiz oradaki
Nisan 2008

dosya yeralt› zenginliklerimiz

/Madencilik ve Agrega Sektörünün Sorunlar› ve Çözüm Önerileri

yer alt› kaynaklar›n› hayata geçirerek oradaki vatandaﬂlar›m›za iﬂ aﬂ imkan› sa¤layabilir. Ekonomisi, geliri, iﬂi, aﬂ› olan insanlar, sosyal imkanlar› olan insanlar kolay kolay teröre bulaﬂamazlar.
MTA da bulunan yer alt› haritalar›m›z›
maden iﬂleri ile birlikte planlay›p orada
bulunan kaynaklar› yerli ve yabanc› yat›r›mc›n›n hizmetine sunarak yani yat›r›mlar› cazip hale getirerek Bölgede cazibe
merkezleri oluﬂturulabilir. ‹nan›yorum ki
bu proje iﬂsizli¤i büyük ölçüde azaltacakt›r. Bunlar yap›l›rken çevresel etkileri
planlan›r çevreye daha duyarl› rehabilitasyon planlar›yla madenlerimiz ç›kart›l›p teknolojik sanayi ürünü haline getirdi¤imiz zaman katma de¤eri artan ürünler yerli sanayimize büyük destek sa¤layacakt›r. Bunlar›n yap›labilmesi için bakanl›klar aras›ndaki koordinasyonun sa¤lanmas› gerekmektedir. Son y›llarda madencilik sektöründe yaﬂan›lan problemler enerji bakanl›¤› maden iﬂleri 2004 y›l›nda ç›kard›¤› 5177 say›l› yasayla sektörün önünü açm›ﬂt›r. Yat›r›mc› bütün ülkeyi kar›ﬂ kar›ﬂ gezerek maden yat›r›mlar› için gerekli yat›r›m planlar›n› yapm›ﬂt›r
fakat çevre ve orman bakanl›¤›ndan bu
konuda büyük bir bask› vard›r. Senelerdir bütün projeler çevre ve orman Bakanl›¤›ndan izin beklemektedir.‹ki bakanl›k aras›ndaki bu koordinasyonsuzluk
art›k yat›r›mc›y› bezdirmiﬂtir.
Hükümetimizin bu konuya acil müdahale etmesi gerekmektedir.
AGREGA Madencili¤i
Agrega madencili¤i ise günah keçisi haline getirilmiﬂ, her yerde ve her ortamda
konuyla ilgisi olmayan insanlar fikir yürüNisan 2008

terek sektöre büyük zarar vermektedirler. Geliﬂmekte olan ülkemizde bilhassa
büyük ﬂehirlerimizde (Örnek ‹stanbul gibi)‹stanbul’da ﬂu anda mevcut üretim
yapan taﬂ ocaklar›nda çok büyük s›k›nt›lar yaﬂanmaktad›r. Anadolu yakas›nda
(Gebze ve Ömerli) Avrupa yakas›nda
(Cendere ve Cebeci) bölgeleri Agrega
üretim merkezleri haline gelmiﬂtir.Bunlar›n en az›n›n mazisi 30 y›ld›r. Bu bölgelerde üretim yapan tesisler önünü göremedikleri için baz›lar› ilkel yöntemlerle
çal›ﬂmaktad›rlar bunlarda çevrenin büyük tepkisine maruz kalmaktad›rlar. ‹stanbul’un y›lda 150milyon ton Agregaya
ihtiyac› vard›r.

lu ile taﬂ›mak mümkün de¤ildir. Karayolu taﬂ›mac›l›¤› ise kamyonlarla yap›lmas›
gerekmektedir. Mevcut kamyon trafi¤inin 50 misli daha fazla kamyon trafi¤i demektir. Anlaﬂ›l›yor ki bu malzemelerle
önümüzdeki 20-25 y›l daha ‹stanbul’un
do¤al kaynaklar›n› kullanmak zorunday›z.Bu agrega ocaklar› çevreye duyarl› rehabilitasyon projeleriyle planlan›p geliﬂmiﬂ ülkeler seviyelerine getirilip uzun vadeli çal›ﬂma projeleriyle çal›ﬂt›r›lmal›d›r.
Bugün cendere bölgesinde bulunan kaliteli agrega yataklar› rezerv aç›s›ndan ‹stanbul’un Avrupa yakas›n›n 10 milyar m3
rezerviyle 80-100 y›ll›k agrega ihtiyac›n›
karﬂ›layacak kapasitededir.

Agrega betonun % 80 hammaddesi asfalt›n %95 hammaddesidir dünyadaki bütün madencilik faaliyetlerin % 58i agrega
madencili¤idir.Her türlü inﬂaat›n (Yol,
köprü, tünel, konut, okul, hastane akla
gelebilecek bütün yap›lar›n ham maddesi olan agrega bu kadar öneme sahip bir
hammaddedir.

Maden iﬂleri ve Çevre Orman Bakanl›¤›
Büyük ﬁehir Belediye Baﬂkanl›¤› iﬂletmecilerle birlikte koordineli çal›ﬂarak bu
bölgeyi önümüzdeki 50 y›l planlayabilirler çevreye uyumlu rehabilitasyon çal›ﬂmalar›yla geri dönüﬂüm projeleriyle geliﬂmiﬂ ülkelerdeki gibi planlayarak AB
standartlar›nda iﬂletmeler haline getirilebilir.

Madenleri bulunduklar› yerde iﬂlemek
zorundas›n›z. Aksi halde çok uzak mesafelerden taﬂ›mak zorunda kal›rs›n›z bununda çevreye olan zararlar› saymakla
bitmez. ‹stanbul’un tüm liman kapasitesi10,15 milyon ton aras›ndad›r. Demiryo-

Burada yaln›zca yap›lmas› gereken iﬂletmelerin uzun vadeli önünü aç›p uzun vadeli planlamalar yapmakt›r. ‹ﬂletmeciler
çevreye uyumlu çal›ﬂmak için gereken
her türlü alt yap›y› yapmaya haz›rd›rlar.
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MADENC‹L‹⁄‹N SORUNLARI VE
ÇÖZÜM ÖNER‹LER‹
1- Mevzuattan kaynaklanan
sorunlar
1.1 Orman Kanunundan
kaynaklanan sorunlar
Orman alanlar›nda madencilik faaliyetleri için gerekli izinlerin al›nmas› uzun sürmekte ve baz› sorunlar yaﬂanmaktad›r.
‹ﬂletme ruhsat› döneminde yap›lacak
sondaj dahil arama çal›ﬂmalar› için de gerekli onay Ankara’dan verilmektedir.
Madencilik faaliyetleri için al›nmas› gereken izinler bölgelerden verilmelidir. Orman izinleri bilimsel bir zemine oturtulmal›, iﬂletme izin s›n›rlar› içinde orman
28

izin talepleri, de¤erlendirmesi kiﬂilerin
inisiyatifine b›rak›lmadan en h›zl› ﬂekilde
karﬂ›lanmal›d›r.
1.2 Çevre Mevzuat›
ÇED raporlar›n›n haz›rlanmas› ve sonuçland›r›lmas› çok uzun zaman almaktad›r.
ÇED Yönetmeli¤i de yap›lacak iﬂlemler
aç›s›ndan sadeleﬂtirilmeli, seviyeler aﬂa¤›lara çekilmelidir.
Su havzalar› ile ilgili gerek Çevre ve Orman Bankal›¤› ve gerekse Büyükﬂehir
Belediyelerince ç›kar›lan yönetmelikler
madencili¤i olumsuz yönde etkilemektedir. Bu iki yönetmelik tek bir Yönetmelik alt›nda toplanmal› k›s›tlay›c› hükümler kald›r›lmal›d›r.

1.3 GSM ile ilgili izinler
Madencilik sektörü “‹ﬂyeri açma ve çal›ﬂma” ruhsat› konusunda büyük s›k›nt› yaﬂamaktad›r. Yat›r›mc› için en önemli husus zamand›r. Yönetmelikte belirtilmiﬂ
olmas›na karﬂ›n yap›lan müracaatlar k›sa
sürelerde sonuçlanmamaktad›r. Müracaatlarda istenen bedeller çok de¤iﬂik ve
yüksektir. GSM ile ilgili verilecek izinlerle ilgili iﬂlem süresi gibi hususlar netleﬂmeli, izin kiﬂilerin inisiyatifine b›rak›lmamal›d›r.
Y›llardan bu yana çal›ﬂan ruhsatlar için
belediyeler iﬂyeri açma ruhsat› istemezken Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü iﬂyeri açma ruhsat› istemekte, alamayanlara
ceza uygulamaktad›r. Maden ‹ﬂleri Genel
Nisan 2008
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Müdürlü¤ü ‹ﬂyeri Açma Ruhsat›na kar›ﬂmamal›, mevzuat› ona göre düzenlenmelidir.
Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü ﬂimdi de
2004 y›l› öncesi al›nm›ﬂ y›llardan bu yana çal›ﬂan iﬂletme ruhsatlar›n› iﬂyeri açma ruhsat› yok diye kapatmaktad›r. Bunun yasal dayana¤› yoktur.
Umumi H›fz›s›hha Kanunu 6 May›s
1930 y›l›nda Resmi Gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Bu Kanun ilk
maddesinde “Madde 1- Memleketin
s›hhi ﬂartlar›n› ›slah ve milletin s›hhatine zarar veren bütün hastal›klar
veya sair muz›r amirlerle mücadele
etmek ve müstakbel neslin s›hhatli
olarak yetiﬂmesini temin ve halk›
t›bbi içtimai muavenete mazhar eylemek umumi Devlet hizmetlerindendir.” denilmiﬂtir. Buradan anlaﬂ›ld›¤› gibi bu Kanunun ve Gayr› S›hh› Müessese izinlerinin temel amac› “halk›n sa¤l›¤›n›n korunmas›d›r.” Bu Kanun günümüze de¤in gelmiﬂ, uygulamalar ile ilgili
de¤iﬂik yönetmelikler ç›kar›lm›ﬂt›r. Konu
ile ilgili olarak uygulama ile ilgili uzun
y›llar Sa¤l›k Bakanl›¤› yetkili k›l›nm›ﬂt›r.
Gayri S›hhi Müessesler Yönetmeli¤inin
Amaç baﬂl›¤› alt›ndaki ilk maddesinde
“Madde1-Bu Yönetmelik 1593 say›l›
Umumi H›fz›ss›hha Kanunu'nun
268-275 inci maddeleri uyar›nca
çevre ve toplum sa¤l›¤›n›n korunmas› aç›s›ndan önem arz eden gayri
s›hhi müesseselerin zararl› etkilerinin yok edilmesi veya en az düzeye
indirilmesi, do¤al kaynaklar›n kirlenmelere karﬂ› korunmas› için gayNisan 2008

ri s›hhi müesseselerin kontrol alt›na al›nmas›, ruhsatland›r›lmas› ve
denetlenmesindeki usul ve esaslar›
belirlemek amac›yla haz›rlanm›ﬂt›r.” denilmiﬂtir.
Bu esasa dayal› olarak 5177 say›l› Maden
Kanunu ve Di¤er Kanunlarda De¤iﬂiklik
Yap›lmas›na Dair Kanunun yürürlü¤e girdi¤i 05.06.2004 tarihinden önce de madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak Gayr›
S›hhi Müesseseler izni istenmemiﬂtir.
Bu izin yaln›zca üretilmiﬂ madeni iﬂleyen tesislerden istenmiﬂtir.

Bilindi¤i üzere Yeni bir kanun ç›kt›¤›nda
bu kanunun sa¤lad›¤› olanaklardan
özel ya da tüzel kiﬂiler yararlanmaktad›r.
Bunun yan› s›ra yeni bir kanun ç›kt›¤›nda kazan›lm›ﬂ haklar mutlaka korunmakta ya da kazan›lm›ﬂ haklarla ilgili yeni düzenlemeler yap›lmas› gerekirse hak sahiplerine belirli bir intibak süresi verilmekte, bu intibak süresinde ve intibak

sonras› hak sahibi ma¤dur edilmemektedir.
Maden Kanunun 7.maddesinin 10.f›kras›nda “MADENC‹L‹K FAAL‹YETLER‹
VE/VEYA BU FAAL‹YETLERE BA⁄LI
TES‹SLER ‹Ç‹N VER‹LM‹ﬁ ‹Z‹NLER,
RUHSAT HUKUKU DEVAM ETT‹⁄‹
SÜRECE GEÇERL‹D‹R.” denmektedir.
Yani aç›k yasa hükmü ile daha önce verilmiﬂ izinlerin ruhsat hukuku devam etti¤i
süre boyunca geçerlili¤i tart›ﬂmas›z kabul edilmiﬂtir.
Yine bu Kanuna dayal› olarak 21 Haziran
2005 tarihli 25852 Say›s› Resmi Gazete
yay›mlanan ‹zin Yönetmeli¤i ç›kar›lm›ﬂt›r.
Bu yönetmeli¤in 18. maddesinde
“Müktesep Haklar”
Madde 18 - Kanunun 7 nci maddesinde ve bu Yönetmelikte belirtilen
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bir hüküm yoktur. Zaten 2004 y›l› öncesi
ruhsatlar›n müktesep haklar› korundu¤undan böyle bir düzenlemenin olmas›
da mümkün de¤ildir.

yerlerde yap›lan madencilik faaliyetleri ile bu faaliyetlere ba¤l› tesisler için verilmiﬂ olan izinler, müktesep hak olarak ruhsat hukuku devam etti¤i sürece geçerlidir. Al›nan
izinler, ruhsat›n temdit edilmesi halinde uzat›l›r. ‹ﬂletme ruhsat› s›n›rlar› dahilinde iﬂletme izni al›nan di¤er alanlar için de izin verilir.
05 Haziran 2004 tarihinden önce
verilmiﬂ iﬂletme ruhsat› ve bu ruhsat alanlar›ndaki faaliyetlere ba¤l›
tesisler için verilmiﬂ olan izinler, bu
Yönetmelik gere¤i al›nmas› gereken izinlerin yerine geçer.” denilmiﬂtir.
‹ﬂyeri açma ruhsat› için yap›lan müracaatlarda gerekli belgelere bak›ld›¤›nda
belgelerin tamam› 05.06.2004 tarihli
5177 say›l› Kanun SONRASI VER‹LEN
ruhsatlar için oldu¤u aç›kça görülmektedir. Özellikle 1993 y›l› öncesi faaliyette
bulunan ‹ﬂletme Ruhsatlar› Çevresel Etki
De¤erlendirmeden muaft›r. Bu nedenle
1993 y›l› öncesi ruhsatlar›n (ç) bendinde
30

istenilen belge ile bir iliﬂkisi yoktur. (c)
bendinde istenilen rapor da ruhsat sahas›nda iﬂletme yap›lacak “maden rezervi”
olup olmad›¤› ile ilgilidir. 2004 y›l› öncesi iﬂletme ruhsatlar› ve iﬂletme iznine sahip ruhsatlarda zaten ilgili Genel Müdürlük taraf›ndan yerinde tetkik edilmiﬂ ve
tetkik heyeti taraf›ndan belirlenmiﬂ
“maden rezervlerinden” üretim yap›lmaktad›r.
Bunun için mevcut iﬂletme ruhsatlar›ndan heyet raporu istenmesinin hiçbir
teknik ve yasal gereklili¤i yoktur. Bu de¤erlendirmelerden anlaﬂ›laca¤› gibi uygulamaya YASAL DAYANAK GÖSTER‹LEN 3213 SAYILI MADEN KANUNUN
7NC‹ MADDES‹N‹N, “MADENC‹L‹K FAAL‹YETLER‹ ‹Z‹N YÖNETMEL‹⁄‹” ‹ÇER‹⁄‹N‹N, “‹ﬁYER‹ AÇMA RUHSATI” ‹LE ‹LG‹L‹ HÜKÜMLER‹N 05 HAZ‹RAN 2004
TAR‹H‹NDEN SONRA ALINMIﬁ RUHSATLAR ‹Ç‹N DÜZENLEND‹⁄‹ AÇIKÇA GÖRÜLMEKTED‹R. Bu düzenlemede 05 Haziran 2004 tarihinden önce al›nm›ﬂ ruhsatlarla ilgili ya da intibak tarihi ile ilgili

21.Nisan.2007 tarihinde Yürürlü¤e giren
Madencilik Faaliyetleri ‹zin Yönetmeli¤inde De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Yönetmeli¤in 3. Maddesi son f›kras›nda
“‹ﬂyeri Açma ve Çal›ﬂma Ruhsat› d›ﬂ›ndaki izinlerin al›nmas›n› müteakiben ‹ﬂletme ‹zni düzenlenir. 05.06.2004 tarihinden önce al›nm›ﬂ iﬂletme ruhsatlar›n›n
temdit iﬂlemlerinde, gerekli izinler iﬂletme izni düzenlendikten sonra al›n›r” denilmiﬂtir. Bu ifade; 05.06.2004 tarihinden önce al›nm›ﬂ ruhsatlardan ‹ﬂyeri Açma Ruhsat›n›n temditte istenece¤i anlam›na gelmektedir. ﬁayet 05.06.2004 tarihinden önceki ruhsatlar için de ‹ﬂyeri
Açma Ruhsat› istenecek olsayd› mevzuatta bununla ilgili hüküm konulmas› gerekirdi. Halbuki mevzuatta 05.06.2004 öncesi ruhsatlardan ‹ﬂyeri Açma ruhsat› istenece¤i, ya da bu ruhsatlar›n ‹ﬂyeri Açma Ruhsat› almalar› için bir intibak süresi, çal›ﬂan bu ruhsatlardan ‹ﬂyeri Açma
Ruhsat› için istenecek belgelerle ilgili bir
düzenlemem mevcut de¤ildir.
1.4 Zeytinlik alanlarda madencilik
faaliyetleri
Zeytinlik alan olarak tan›mlanan ancak
bu tan›m›n ne oldu¤u kesin ve aç›k olmayan 3573 say›l› Zeytincili¤in Islah› ve
Yabanilerinin Aﬂ›latt›r›lmas› Hakk›nda
Kanunu ile bu alanlar›n 3 kilometre çevresinde madencilik yap›lamamaktad›r.
Madenler bulunduklar› yerde iﬂletilmesi
gerekli do¤al varl›klard›r.
Nisan 2008
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Bu nedenle belirli kurallarla zeytinlik
alanlarda madencilik yap›labilmesine
olanak sa¤layacak mevzuat de¤iﬂikli¤i
yap›lmal›d›r.
1.5 Tar›m alanlar›nda madencilik
faaliyeti
Devletin hüküm ve tasarrufu alt›ndaki
madenlerin iﬂletilmesinde kamu yarar› oldu¤u tart›ﬂ›lmas›z bir gerçektir. 19
Temmuz 2005 gün ve 25880 say›l› Resmi
Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e giren
5403 Say›l› Toprak Koruma ve Arazi Kullan›m› Kanunu’un 13 ncü maddesinde
“… ‹lgili bakanl›k taraf›ndan kamu yarar› karar› al›nm›ﬂ madencilik faaliyetleri
için bu arazilerin amaç d›ﬂ› kullan›m taleplerine, toprak koruma projelerine
uyulmas› kayd› ile Bakanl›k taraf›ndan
izin verilebilece¤i” öngörülmüﬂtür. Bu
hüküm madencilik faaliyetleri için kald›r›lmal›d›r.
1.6 Di¤er sorunlar
Maden Kanunun 7nci maddesinde izine
tabii alan olarak say›lm›ﬂ yerlerde madencilik faaliyetleri hemen hemen yap›lamamaktad›r. Bilimsel tabana oturmadan ilan edilmiﬂ sit alanlar, su havzalar›,
meralar ve di¤er alanlarda madencilik
yapmak oldukça zordur. ‹zine tabi alanlarda madencilik faaliyetleri ile ilgili mevzuat hükümleri yeniden düzenlenmelidir.
2. Maden Kanundaki sorunlar
2.1 Ruhsat alanlar›n›n taksir
edilmesi
2004 y›l›nda yürürlü¤e giren 5177 say›l›
Nisan 2008

Kanunun Geçici Madde 1’in 8.f›kras›
aﬂa¤›daki ﬂekilde düzenlenmiﬂtir:

denetlenerek amac› d›ﬂ›nda kullan›mlar›
engellenmelidir.

“GEÇ‹C‹ MADDE 1. - ...........
Bu Kanunun yürürlük tarihinden
önce verilmiﬂ iﬂletme ruhsat sahalar›nda, yürürlük tarihinden itibaren,
mermer ruhsat sahalar›nda üç y›l,
maden ruhsat sahalar›nda ise beﬂ
y›l içerisinde ruhsat sahipleri sahalar›ndaki rezerv alanlar›n› (görünür+muhtemel) belirleyerek Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤üne bildirmek zorundad›r. Bu süreler sonunda görünür ve muhtemel rezerv
alan› olarak belirlenmeyen alanlar
taksir edilir.”

2.3 Ruhsatlar›n üst üste verilmesi

Geçici 1nci Maddenin bu f›kras›n›n uygulanmas› sorunlar› beraberinde getirecek, sektörde bir karmaﬂa yaratacakt›r.
Madencili¤e olan ilginin her geçen gün
biraz daha azald›¤› bir ortamda bu uygulama sektörü ciddi anlamda olumsuz
yönde etkileyecek, sektörü yaralayacakt›r.
Bu ﬂartlar alt›nda madencilik sektörünün
olumsuz yönde etkilenmemesi için 5177
say›l› Kanunun Geçici Madde 1’nin 8.f›kras›n›n yürürlükten kald›r›lmas› sorunun çözümü olacakt›r.
2.2 Hammadde izinleri
Hammadde izini olarak verilmiﬂ alanlardaki üretimlerle özel sektör madencisi
ile haks›z rekabet edilir hale gelinmiﬂtir.
Bu haks›zl›¤›n önlenmesi gerekmektedir. Bunun için de Kanunun ilgili f›kras›
iptal edilmeli, bundan sonra hammadde
izni verilmemeli, verilmiﬂ olanlar da iyi

Maden ruhsatlar›n›n üst üste verilmesi
ile ilgili 3213 say›l› Maden Kanunun “‹lk
müracaat ve Ruhsatland›rma” baﬂl›¤› alt›ndaki 16 Maddesinin son f›kras› : “........ Ayn› grup ruhsatlar birbiri
üzerine verilemez. Kazan›lm›ﬂ haklar korunmak kayd› ile ayr› grup
ruhsatlar›n birbiri üzerine verilebilmesine iliﬂkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir,” denilmiﬂtir.
Ancak uygulamalar ruhsat üstüne ruhsat
vermenin birçok sak›ncalar› da beraberinde getirdi¤i görülmüﬂtür. Bu düzenlemenin 3 ncü kiﬂilere ruhsat üzerine di¤er bir grup ruhsat vermek için mevcut
ruhsat sahibinin yaz›l› muvafakatinin
mutlaka al›nmas› ﬂart›na ba¤lanmas›, bunun d›ﬂ›nda mevcut ruhsat sahibinin sadece proje ve bilgi vermek sureti ile
mevcut ruhsat alanlar› üzerine ayr› grup
madenleri de iﬂletebilmesinin önünü
açan bir düzenleme getirilmelidir.
2.4 Agregan›n ruhsatland›r›lmas› ile
ilgili yeni yap›lan çal›ﬂmalar
5177 say›l› Kanun ile Maden Kanunun
baz› maddeleri de¤iﬂtirilmiﬂ, bir as›rdan
bu yana uygulanmakta olan “Taﬂocaklar›
Nizamnamesi” yürürlükten kald›r›lm›ﬂ,
bütün madenlerin aranmas› ve iﬂletilmesi ile ilgili düzenlemeler tek bir yasal çat›
alt›nda toplanm›ﬂt›r. Ancak bu çat›n›n
bozularak agrega ile ilgili düzenleme ve
uygumla ile ilgili yetki-sorumluluk tekrar
31
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de¤iﬂik gerekçelerle il özel idarelerine
verilmek istenmektedir.
Sektörün devam›nda yarar gördü¤ü
mevcut yasal mevzuat›n bu ﬂekilde de¤iﬂtirilmesi konusunda, varsa sorunlar›n
giderilebilmesi için gerekçeler aç›k bir
ﬂekilde ortaya konularak sektörle birlikte yap›lacak toplant›larda konunun yeniden de¤erlendirilmesi ve çözümün sektörle birlikte üretilmesi do¤ru olacakt›r.
2.5 ‹ﬂletme izninin kald›r›lmas›
Ruhsat alanlar› küçülmüﬂtür. ‹ﬂletme
ruhsat›n›n tamam›na iﬂletme izni verilmemesinin kimseye bir yarar› yoktur.
Aksine hiçbir yasal gerekçeye dayanmadan iﬂletme izin alanlar› küçük verilmektedir. Büyütülmesi istendi¤inde madenci tekrar ayn› iﬂlemleri yapmak zorunda
kalmakta, bürokrasiye bo¤ulmaktad›r.
‹ﬂletme izni bir anlam ifade etmemektedir. Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü bir
ruhsat vermekte bu ruhsat›n üzerine de
“Bu ruhsatla üretim yap›lmaz” yazmaktad›r. O zaman bu ruhsat›n ne iﬂe yarad›¤›
tart›ﬂ›lmal›d›r. ‹ﬂletme ‹zni kald›r›lmal›
ruhsat verildikten sonra ilgili genel Müdürlük baﬂka bir ﬂeye kar›ﬂmamal›, madenci bu alan içinde istedi¤i madeni çal›ﬂabilmelidir.
2.6 ‹znin yönetmeli¤i
Maden Kanunun 7 nci maddesi, bütün
izinlerin ETKBk’nca al›naca¤› esas› üzerine haz›rlanm›ﬂt›r. Bunun için de ilgili
Genel Müdürlükte bir ﬂube müdürlü¤ü
kurulmuﬂtur. Ancak Bakanl›k bu sorum32

lulu¤u üstlenmedi¤i gibi bu madde ve
iliﬂkili di¤er maddelerindeki cezai yapt›r›mlar›n› madenciye ac›mas›zca
uygulamaktad›r. Bu madde Kanunla getirilmiﬂ ruhsat güvencesini de tehdit etmektedir.
Bu madde tamamen iptal edilmelidir.
Madenci kendi iznini di¤er mevzuat kapsam›nda ilgili yerlerden almal›d›r. Madenciye, izin almadan çal›ﬂmas› durumunda, di¤er mevzuat kapsam›nda gerekli yapt›r›mlar ilgili birimlerce uygulanmal›d›r.
2.7 Sevk fiﬂi
Sevk fiﬂine bir çözüm getirilmelidir. Madenci Türkiye’nin bir ucundan sevk fiﬂi
almak için Ankara’ya kadar gelmektedir.
Bu sevk fiﬂlerinin öncelikle kald›r›lmas›
için ﬂartlar› belirleyip bu ﬂartlar›n oluﬂturulmas› sa¤lanmal›d›r. K›sa dönemde
de sevk fiﬂlerinin faaliyetin oldu¤u ilin
valili¤inden al›nabilmelidir.
2.8 Beyan usulü
5177 say›l› Kanun öncesi Taﬂocaklar› Nizamnamesi ile Maden Kanunu aras›nda
çizilemeyen s›n›rlar nedeni ile 10ncu
maddedeki “beyan usulü”nün uygulanmas›nda sorunlar yaﬂanm›ﬂ ve daha sonra uygulanmam›ﬂt›r. Bu madde uygulanmad›¤› için madencinin iﬂletme ruhsat›
talebi ancak 1-1.5 ay sonra karﬂ›lanmaktad›r.
Ancak 5177 say›l› Kanun sonras› bu maddenin uygulanmamas› için hiçbir neden
kalmam›ﬂt›r. Beyan usulü ile ilgili hükümler uygulanmal›d›r.

2.9 Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü
hantal yap›dan kurtar›lmal›d›r
Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ünde iﬂler
hiç de h›zl› yürümemektedir. ‹ﬂ ak›ﬂ›n›n
sadeleﬂtirilmesi ve yetkinin tabana yay›lmas›, dosyalar›n elden ele dolaﬂmas› yerine, iﬂlemlerin bilgisayar ortam›nda yap›labilmesine olanak sa¤layacak alt yap›
ve anlay›ﬂ›n da Genel Müdürlü¤e kazand›r›lmas› zorunludur.
Genel Müdürlü¤e eleman seçilirken secici olunmal› sektörün içinden gelen
personelin seçilmesi için gereken özen
gösterilmelidir. Mevcut personel de e¤itilmeli, madenciye yard›mc› olmal›, Maden Kanununun ceza kanunu gibi uygulanmas› önlenmelidir.
2.10 Arama ruhsatlar› ihale
edilmemelidir
Hiçbir maden varl›¤› tespit edilmemiﬂ
arama ruhsatlar› iptal edildikten sonra
ilan ile do¤rudan aramalara aç›k hale getirilmelidir.
2.11 Devlet Hakk› ile ilgili
düzenleme
Madenci di¤er sektörlerin verdi¤i vergiyi vermektedir. Buna ek olarak Devlet
Hakk›n› da ayr›ca ödemektedir. Madencilikten al›nan Devlet hakk›n›n kald›r›lmas›nda ya da di¤er mali mevzuat içinde
çözülmesinde yarar vard›r. 5177 say›l›
Kanun ile madencinin Devlet hakk›ndan
gelen vergi yükünün azalt›lmas› amaçlanm›ﬂt›. Ancak madenci eskiden oldu¤undan daha çok vergi ödemeye baﬂlam›ﬂt›r.
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Devlet Hakk› oranlar›n›n 5177 Say›l› Maden Kanununda ve Baz› Kanunlarda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na ‹liﬂkin Kanun çal›ﬂmalar›nda madencilik sektörü taraf›ndan
yap›lan de¤erlendirmeler ve hesaplamalar sonras› %0,5 ve %1 olmas›n›n uygun
olaca¤› belirlenmiﬂ ve önerilmiﬂtir. Ancak daha sonra bu oranlar geçerli bir gerekçeye oturtulmadan %2 ve %4 olarak
belirlemiﬂtir. Faaliyet alan›n›n orman,
mera, tar›m alan›, hazine arazisi olmas›
durumunda ek ödentiler de madencinin
ödemesi gereken bedeli daha da art›rmaktad›r.
K›sa dönemde de 3213 say›l› Maden Kanununun 14ncü maddesi kapsam›nda
Bakanlar Kurulu yetkisini kullan›p Devlet Hakk› oran› düﬂürülmeli, uzun dönmede de Devlet hakk› kald›r›lmal› ya da
bu düzenleme Maden Kanunu d›ﬂ›na ç›kar›lmal›d›r.
2.12 Herkes
m›d›r?

madencilik yapmal›

Madencilik beceri, sermaye, bilgi ve teknoloji kullan›m› gerektiren ciddi bir iﬂtir. Her önüne gelen ruhsat al›p madencilik yapmal› m›d›r? Madencilik yapanlardan belirli bir sermeye ile ﬂirket olma,
teknik yeterlilik, iﬂ makinesi park› vb gibi yeterlilik aranmal› m›d›r? Bu konular
ciddi olarak tart›ﬂ›lmal›d›r. Var›lacak sonuca göre gerekirse mevzuat de¤iﬂikli¤i
yap›lmal›d›r.
3. Teﬂvikler
3.1 Genel teﬂvik uygulamas›
2004 y›l›nda 5064 say›l› “Yat›r›mlar›n ve
Nisan 2008

‹stihdam›n Teﬂviki ‹le Baz› Kanunlarda
De¤iﬂiklik Yap›lmas› Hakk›nda Kanun”
ile D‹E Baﬂkanl›¤›nca 2001 y›l› için belirlenen fert baﬂ›na gayrisafi yurt içi hâs›la
tutar› 1500 ABD Dolar› veya daha az olan
illerde vergi ve sigorta primi teﬂvikleri
uygulamak, enerji deste¤i sa¤lamak ve
yat›r›mlara bedelsiz arsa ve arazi temin
etmek suretiyle yat›r›mlar› ve istihdam
imkânlar›n› art›rmak amaçlanm›ﬂt›r. Bu
kanunun kapsam› 2005 y›l›nda ç›kar›lan
5350 say›l› Kanun ile geniﬂletilmiﬂtir. Madencilik sektörü olarak Maden Kanunu
çal›ﬂmalar›nda bu teﬂviklerin il ﬂart› aranmadan madencilere uygulanmas› talep
edilmiﬂ, ayr›ca Kanun çal›ﬂmalar›nda sektörün desteklenmesi amac› ile benzeri
teﬂvikler gündeme getirilmiﬂti. Ancak
öneriler 5177 say›l› Kanun ile 3213 say›l›
Maden Kanununun 9ncu maddesi “Madencilik faaliyetlerinin Bakanlar Kurulu
taraf›ndan belirlenen teﬂviklerden yararland›r›lmas›” ﬂeklinde yans›m›ﬂt›. Bu kapsamda öncelikle Yat›r›mlar›n ve ‹stihdam›n Teﬂviki ‹le Baz› Kanunu madencilik
faaliyetlerine il gözetmeksizin uygulanmal›d›r.

lar Kurulunun 2003/5868 say›l› karar› ile
“Türk Uluslararas› Gemi Siciline ve Milli
Gemi Siciline kay›tl›, kabotaj hatt›nda
münhas›ran yük ve yolcu taﬂ›yan gemilere, ticari yatlara, hizmet ve bal›kç› gemilerine miktar› her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryak›t› kullanacak geminin jurnaline iﬂlenmek kayd›yla verilecek akaryak›t›n özel
tüketim vergisi tutar›” “0”’a indirilmiﬂtir.
Madencilik sektörünün de benzer bir
teﬂvik ile desteklenmesi, madencilik faaliyetlerinde kullan›lan akaryak›ttan al›nan özel tüketim vergisinin “0”a indirilmesinde sektörün desteklenmesi ad›na
yarar görülmektedir.

3.2 Madencilikte kullan›lan Akaryak›t Özel Tüketim Vergisinin s›f›ra
indirilmesi
12 Haziran 2002 Tarihli 24783 Say›: Resmi Gazete yay›mlanan 4760 say›l› Özel
Tüketim Vergisi Kanunun 12 nci maddesi ile Bakanlar Kurulu Kanuna ekli listelerde yaz›l› mallar›n karﬂ›lar›nda gösterilen tutar ve/veya oranlar›n belirlenmesi
ile ilgili yetkili k›l›nm›ﬂt›r. Bu yetkiye dayan›larak 16 Temmuz 2003 Tarihli Say›:
25170 Resmi Gazete yay›mlanan Bakan33
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Dünyada ve Türkiye’de Madencilik
Madencilik sektörü; geliﬂtirildi¤inde, iç ihtiyac›n karﬂ›lanmas› yan›nda önemli ihracat
girdileri de sa¤layacakt›r. Maden üretiminin gereken boyutlara ulaﬂmas› ile ülkemiz
gerçek ekonomik güce kavuﬂacak ve kalk›nma ve ekonomik geliﬂme sa¤lam temeller
üzerine oturacakt›r. Elektrik üretiminin, % 48’inin ithal do¤algaz ile yap›lmas›, yeterli kömür kaynaklar› olan ülkemiz için büyük bir talihsizliktir. Bu çarp›kl›¤›n h›zla düzeltilmesi gerekir.
Prof. Dr. Güven ÖNAL

Do¤al kaynaklar›n insan ve toplum yaﬂam›ndaki önemi bilinmektedir. Yaﬂam›
fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin % 90’› do¤al kaynaklardan, özellikle
de madenlerden sa¤lanmaktad›r. Toplumlar›n refah ve geliﬂmiﬂlik düzeyleri ile
madencilik faaliyetleri aras›nda çok yak›n
bir iliﬂki bulunmaktad›r. ‹nsanlar ilk ça¤lardan itibaren madencilik faaliyetlerine
ve madenlerden yararlanmaya baﬂlam›ﬂlar, bu faaliyetlerin sonucunda da medeniyetin do¤uﬂunu sa¤lam›ﬂlard›r. Uzay
ça¤› ve sanayi ötesi bilgi toplumunun do¤uﬂu da, maden ürünlerinden sa¤lanan
özel metal, alaﬂ›m ve malzemeler sayesinde gerçekleﬂmiﬂtir.
Günümüzde geliﬂmiﬂli¤in göstergeleri
olarak nitelendirilen Demir-Çelik, enerji
36

‹nsan ve toplum hayat›nda bu denli ve
vazgeçilmez bir yer tutan madencilik, geliﬂmiﬂ ülkelerin bu günkü teknoloji ve refah düzeyine ulaﬂmalar›nda en etkin rolü
oynayan faktördür. Nitekim, do¤al kaynaklar›ndan yeterince yararlanamayan
toplumlar bu gün geri kalm›ﬂ veya geliﬂmekte olan ülkeler gibi s›fatlarla tan›mlanmaktad›r. Özetle, maden varl›klar›, ülkelerin en önemli ekonomik güçleri
olup, kalk›nman›n dayand›r›laca¤› gerçek kaynaklard›r.
Elektrik üretiminin, % 48’inin Daha da önemlisi madenler insan ve canithal do¤algaz ile yap›lmas›, l›lar için su ve hava gibi, yaﬂam için vazyeterli kömür kaynaklar› olan geçilmez maddelerdir.

ve tar›m ürünleri üretimindeki devaml›l›k, madencilik ürünleri ile sa¤lanmaktad›r. Bilindi¤i gibi, Demir-Çelik’in hammaddeleri, demir cevheri ve kömür,
enerji hammaddelerinin % 90’›, maden
ürünleri olan, kömür, petrol, do¤algaz
gibi fosil yak›tlar ve uranyum dur. Tar›m’›n ana girdisi olan gübre üretiminde
kullan›lan hammaddelerin % 90’› madencilik faaliyetleri sonucunda elde edilmektedir.

“

ülkemiz için büyük bir
talihsizliktir. Bu çarp›kl›¤›n
h›zla düzeltilmesi gerekir.

“

Madenlerin Önemi

Dünyada Madencilik
Ülkelerin kalk›nma ve ekonomik geliﬂiminde önemli yeri olan madencilik ve
Nisan 2008
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entegre üretim sanayii, en büyük katma
de¤eri yaratmaktad›r. Geliﬂmiﬂ ülkelerde
halen, GSMH’da madencili¤in pay›;
ABD’de % 4.5, Federal Almanya’da % 4.2,
Kanada’da % 7.6, Avustralya’da % 8.7,
BDT’da % 14, Çin’de % 15, Hindistan’da
% 15, Türkiye’de hammadde olarak
%1,8, entegre ürünlerle birlikte % 7 düzeyindedir.
Dünya’n›n en büyük maden üreticileri
Çin, ABD, Brezilya, ﬁili, Avustralya, Kanada, Güney Afrika, Rusya, Hindistan gibi
ülkelerdir. Çin kömür, Brezilya demir
cevheri, ﬁili bak›r, Güney Afrika Cumhuriyeti alt›n üretiminde baﬂ› çekmekte
olup, di¤er ülkeler tüm madenlerde belli üretim boyutlar›na ulaﬂm›ﬂlard›r.
Dünya toplam maden üretimi, 2006 y›l›nda 9.5 milyar ton olmuﬂtur. Ayr›ca, 80

milyar ton, mermer,
do¤altaﬂ, k›rmataﬂ ve
çimento hammaddesi
üretimi gerçekleﬂmiﬂtir.
Türkiye’nin Maden
Potansiyeli
Türkiye’nin maden
kaynaklar›, bir k›tan›n
kaynaklar› kadar çeﬂitli ve büyüktür. Nitekim, yetersiz olan aramalara karﬂ›n, bor,
mermer, toryum ve
nadir topraklar, zeolit,
pomza, selestit gibi
madenlerde
Dün
ya’n›n en büyük rezervleri ülkemizde bu-

Y›llara Göre Dünya Maden Üretim De¤erleri

Kaynak: Mineral Commodity Summaries (2006)
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Dünya Maden Rezervleri

Kaynak: Mineral Commodity Summaries (2006)

lunmakta, bor mineralleri üretiminde 1.
s›rada yer almaktay›z. Krom, manyezit,
barit, kil, kömür, feldspat ve baz› endüstriyel hammaddeler ile mermer ve do¤altaﬂ üretimi ve rezerv varl›¤›nda Dünya’n›n söz sahibi ülkeleri aras›nda yer almakta ve 50’nin üzerinde maden çeﬂidine sahip bulunmaktay›z. Nitekim, Anadolu’ya Küçük Asya isminin verilmesi ve
çok say›da medeniyetin bu topraklar
üzerinde kurulmas› rastlant› olmay›p,
do¤al kaynaklarla yak›ndan ilgilidir.
Türkiye’nin bu günkü verilerle, 3 trilyon
dolar›n üzerinde maden varl›¤›na sahip
oldu¤u hesaplanmaktad›r. Ülkemizde
madencili¤in GSMH’daki pay›, 1940’l› y›llarda % 20 düzeyine kadar yükselmiﬂ,
1950’den sonra tedricen azalmaya baﬂlam›ﬂ, planl› ekonomi dönemine geçiﬂten
37
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Türkiye’nin Bilinen Maden Rezervleri

Kaynak: MTA ve Di¤er Envanter Yay›nlar›

sonra bu azalma h›zlanarak 2000 y›l›nda
% 1.1 düzeyine gerilemiﬂtir. Bu durumun ortaya ç›kmas›nda; d›ﬂardan empoze edilen, kalk›nma modelinin, plan felsefesi olarak benimsenmesinin oynad›¤›
rol inkar edilemez.
Türkiye’de 2006 y›l› sonu itibar› ile
38.870 maden ruhsat› 6.733 üretim yapan maden iﬂletmesi bulunmaktad›r.
Türkiye’nin Maden Üretim ve
Tüketimi
Türkiye’nin 2006 y›l› toplam maden üretimi 406.360.000 ton civar›ndad›r. 2007
y›l› rakamlar› belli olmamakla beraber
%10 civar›nda bir art›ﬂ ile 450 milyon ton
civar›na yükseldi¤i tahmin edilmektedir.
2007 y›l› toplam maden üretim de¤eri,
8.5 milyar dolar düzeyinde olup, bunun

2.715 milyar dolar› d›ﬂ
sat›m olarak gerçekleﬂmiﬂtir. Madencili¤in
GSMH içindeki pay›,
2007 y›l›nda % 1,8 civar›nda olmuﬂtur.

K›rmataﬂ, çimento
hammaddeleri ve kömür’ün tamam›, mermer ve do¤altaﬂ’›n yar›s› yurt içinde tüketilmektedir. Di¤er madenler ise, büyük ölçüde ihraç edilmektedir. ‹ç tüketimin toplam de¤eri 6 milyar
dolar civar›ndad›r. Öte
yandan, baﬂta koklaﬂabilir kömür, kaliteli linyit, demir cevheri
olmak üzere, maden d›ﬂ al›m›, 2007 y›l›nda, takriben 3 milyar dolar civar›nda gerçekleﬂmiﬂtir.
Entegre Demir Çelik, seramik, ﬂiﬂecam çimento, ferrokrom, krom kimyasallar›,
bor kimyasallar›, tamamen
maden ürünlerinden üretilmektedir. Bu ürünler
maden ihracat› ve üretimi
içinde yer almamakta, baﬂka sanayi dallar›nda gösterilmektedir.

ihracat› 8.5 milyar dolar civar›nda olmaktad›r. Ayr›ca, 50 milyon ton yerli kömür
kullan›larak 42 milyar kW/saat elektrik
enerjisi üretilmiﬂtir. Entegre ürünler ve
elektrik enerjisi ile birlikte, madencili¤in
katma de¤eri 35 milyar dolar civar›nda
olmaktad›r. Bunun GSMH’daki pay›
%7’dir.
Sonuç
* Maden ürünleri; katma de¤eri, en yüksek olan ürünlerdir. Bu nedenle madencilik kaynak yaratmada birinci s›rada gelen bir sektördür. Uç ürünlere gidildikçe,
katma de¤eri büyük oranlarda artma

Türkiye’nin Önemli Maden Rezervlerinin Dünya
Rezervleri ‹çindeki Pay› ve S›ralamas›

Bu ürünleri dikkate ald›¤›m›zda, madencilik üretimi
ve ihracat›n›n katma de¤eri
daha da artmaktad›r. Entegre ürünlerle birlikte
2007 y›l› maden ürünleri
Kaynak: MTA ve Di¤er Envanter Yay›nlar›
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gösterir.. Örne¤in: hurdadan üretilen
demir-çeli¤in katma de¤eri % 30’lar civar›nda iken, demir cevherinden ente¤re
tesislerde üretilen Demir-Çelik’in katma
de¤eri % 150 düzeyine yükselmektedir.
* Madencilik, genellikle k›rsal alanlarda
sürdürüllen bir faaliyettir. Ülkemizde yaﬂanan çeﬂitli olumsuzluklar›n temel nedenlerinden biri, bölgeler aras›ndaki geliﬂmiﬂlik fark›d›r.

lihsizliktir. Bu çarp›kl›¤›n h›zla düzeltilmesi gerekir.

Türkiye’nin 2006 Y›l› Maden Üretimi

• Ülkemizde madencili¤in geri kalmas›n›n en önemli nedenleri; madencilik kültürünün oluﬂmamas›d›r.
• Yurt Madencili¤ini Geliﬂtirme Vakf›nca, yap›lan stratejik çal›ﬂmaya göre,
madencili¤in GSMH içindeki pay›n›n,

“

Maden ürünleri; katma de¤eri,
Geri kalm›ﬂ yörelerde yap›lacak madenen yüksek olan
cilik yat›r›mlar›, arama döneminden baﬂürünlerdir. Bu nedenle
layarak bölgeye dinamizm getirecek, aramadencilik kaynak yaratmada
malar›n olumlu sonuçlanmas› halinde
birinci s›rada gelen bir
aç›lacak iﬂletmeler, yeni çekim alanlar›sektördür. Uç ürünlere
n›n çekirde¤ini oluﬂturacakt›r. Üretilecek ham veya yar›mamül maddeler, yine gidildikçe, katma de¤eri büyük
oranlarda artma gösterir..
bu bölgelerde, ilgili sanayinin kurulmas›Örne¤in: hurdadan üretilen
na katk›da bulunacakt›r. Böylece; oluﬂturulan istihdam alanlar›, iç göçün önünü demir-çeli¤in katma de¤eri %
alacakt›r.
30’lar civar›nda iken, demir
cevherinden ente¤re
• Madencilik sektörü; geliﬂtirildi¤inde,
tesislerde üretilen
iç ihtiyac›n karﬂ›lanmas› yan›nda önemli Demir-Çelik’in katma de¤eri %
ihracat girdileri de sa¤layacakt›r. Maden
150 düzeyine yükselmektedir.
üretiminin gereken boyutlara ulaﬂmas›
ile ülkemiz gerçek ekonomik güce kavuﬂacak ve kalk›nma ve ekonomik geliﬂme ilk on y›lda % 3’e, ikinci 10 y›lda % 5’e
yükselmesi ve kalk›nma h›z›n›n % 6 olsa¤lam temeller üzerine oturacakt›r.
mas› varsay›ld›¤›nda, ilk on y›lda 8 milyar
• Elektrik üretiminin, % 48’inin ithal dolar yat›r›m yap›ld›¤› takdirde y›ll›k mado¤algaz ile yap›lmas›, yeterli kömür dencilik geliri, 4.6 milyar dolar› d›ﬂ sat›m
kaynaklar› olan ülkemiz için büyük bir ta- olmak üzere, 11 milyar dolar’a yüksele-

“

Türkiye’nin Son 5 Y›ll›k Maden ‹hracat Miktar› Ve De¤erleri

Kaynak: D‹E ve Kiﬂisel Araﬂt›rmalar (2006)

cektir. ‹kinci on y›lda, 22 milyar dolar yat›r›m yap›larak madencilik geliri, 17 milyar dolar d›ﬂ sat›m olmak üzere, 34 milyar dolara yükselecektir.
Kaynaklar
1. ÖNAL, G., “Mineral Industry in Turkey”, MPT-2006 (Mineral Processing
Technology), 8-10 March 2006, Chennai,
India
2. ‹stanbul Maden ‹hracatç›lar Birli¤i
2006 D›ﬂ Sat›m Raporu
3. Mineral Commodity Summaries 2006
4. Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü 2006
Sonu Raporu
5. Mining Engineering, March 2006,
SME

Kaynak: ‹stanbul Maden ‹hracatç›lar› Birli¤i (2008)
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Selahattin ERDO⁄AN
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü

“Uç Ürünlerde Söz Sahibi Bir Ülke Olmal›y›z”
Amac›m›z dünyada; ülkemizin rekabet gücünü ve refah›n› art›rmak ve sürekli k›lmak
için madencilik sektörünün geliﬂimine katk› sa¤lamak ve desteklemekte öncü bir kuruluﬂ olmak ve böylece ülkemizi hammadde üretip satan bir kaynak ülke olmaktan ç›kar›p, çevre ile uyumlu sanayii ile entegre olmuﬂ, dünya pazarlar›nda katma de¤eri
yüksek, uç ürünlerde söz sahibi bir ülke konumuna getirmektir.
Selahattin ERDO⁄AN

• Maden haklar› ile ilgili ruhsatlar› vermek ve bu ruhsat sahalar›ndaki madencilik faaliyetlerini takip etmek,
• Madenlerin aranmas›n› ve üretimini
teﬂvik etmek amac›yla, mali olanaklar getirici arama ve üretimle ilgili faaliyetleri
destekleyici tedbirler almak,
• Madencilik faaliyetlerinin ülke ihtiyaçlar›, yarar›, güvenli¤i ve geliﬂen teknoloji do¤rultusunda yürütülmesini sa¤layacak tedbirleri almak ve teﬂvik için gerekli önerilerde bulunmak,
• Faaliyetlerin iﬂ güvenli¤i ve iﬂçi sa¤l›40

¤› ilkelerine uygun yürütülmesini takip
etmek,
• Madencilik faaliyetlerini çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun olarak yürütmek, ilgili kuruluﬂlar ile iﬂbirli¤i içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,
• Maden kaynaklar›n›n ülke menfaatlerine en uygun ﬂekilde de¤erlendirilmesi

“

Ülkemizde özellikle Cam ve
Seramik Sanayinde
kullan›lan 400 milyon ton
feldspat, 100 milyon ton
kaolen, 5 milyar ton kuvars
ve kuvarsit, 585 milyon ton
kil rezervi ile önemli bir
potansiyel bulunmaktad›r.

“

Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü faaliyetleri, görevi ve kapsam› hakk›nda
k›saca bilgi verebilirmisiniz?
Genel Müdürlü¤ümüzün görevlerini;

için gerekli arama, üretim, stoklama ve
pazarlama politikalar›n›n esaslar›n› tespit
etmek,
• Ülke ve dünya madencilik faaliyetlerini takip etmek, bilgileri derlemek, de¤erlendirmek ve yay›nlamak,
olarak özetleyebiliriz.
Türkiye’nin maden potansiyeli hakk›nda genel olarak neler söyleyebilirsiniz?
Ülkemiz maden çeﬂitlili¤i ve rezervleri
aç›s›ndan, dünyada madencilikte ad› geçen 132 ülke aras›nda toplam maden
üretimi itibar› ile 28’inci, üretilen maden
çeﬂitlili¤i aç›s›ndan da 10’uncu s›rada yer
almaktad›r. Ülkemizde 50 civar›nda maden çeﬂidinin üretimi yap›lmaktad›r.
Dünya bor rezervinin %72’i, dünya do¤al
taﬂ rezervinin yaklaﬂ›k % 40’›, feldispat
Nisan 2008
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rezervinin %23’ü, di¤er endüstriyel hammadde rezervlerinin %2.5’i (bentonit rezervinin %20’si) kömür rezervinin %
2,2’i, alt›n rezervinin %0,23’ü, trona rezervinin % 10’u, jeotermal potansiyelin
ise %0.8’i ve ülkemizde bulunmaktad›r.
Türkiye alt›n potansiyelinin 6500 ton oldu¤u tahmin edilmektedir. Genel Müdürlü¤ümüzce verilmiﬂ ruhsat sahalar›nda yap›lan incelemeler sonucunda 600
ton görünür alt›n rezervi ve 1926 ton gümüﬂ rezervi tespit edilmiﬂtir.
Ülkemizde yap›lan araﬂt›rmalarda, 650'ye
varan renk ve dokuda mermer çeﬂidinin
bulundu¤u belirlenmiﬂtir. Bugünkü verilere göre ülkemizde 3.8 milyar m3 iﬂletilebilir mermer, 2.7 milyar m3 iﬂletilebilir
traverten ve 995 milyon m3 iﬂletilebilir
granit rezervi olmak üzere toplam 7,495
milyon m3 do¤al taﬂ rezervi bulunmaktad›r. Bu verilere göre de dünya do¤al taﬂ
rezervinin yaklaﬂ›k % 40’› Türkiye’de bulunmaktad›r.
Dünyadaki bor rezervlerinin %72’sine sahip olan ülkemizde, bor konsantresi, rafine bor ürünleri ve borik asit üretimleri
önemli seviyelere ulaﬂm›ﬂ bulunmaktad›r. Dünyada kullan›m› giderek yayg›nlaﬂan bor pazar›nda 2002'de dünya pazar›n›n sadece yüzde 17'sini kontrol eden
Eti Maden ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ü,
son dört y›l içerisinde yap›lan çal›ﬂmalarla pazarda lider konuma yükselmiﬂ ve
pazar pay›n› yüzde 38'e ç›kartm›ﬂt›r. Etimaden'in en büyük rakibi olan ‹ngiltere
sermayeli Rio Tinto ﬂirketinin bir iﬂtiraki
olan US Borax ise yüzde 32'lik pay›yla
ikinci s›raya gerilemiﬂtir.
Nisan 2008

Endüstriyel hammaddeler, ülkemizde
önemli bir üretim pay›na sahip olup mamül ya da yar› mamül olarak ihraç edilen
kaynaklar›m›z aras›nda yer almaktad›r.
Özellikle Cam ve Seramik Sanayinde kullan›lan 400 milyon ton feldspat, 100 milyon ton kaolen, 5 milyar ton kuvars ve
kuvarsit, 585 milyon ton kil rezervi ile
önemli bir potansiyel bulunmaktad›r.
Ülkemizde, seramik sektöründeki geliﬂmeye paralel olarak feldispat ihracat› da
sürekli olarak artm›ﬂ, 1992 y›l›nda 250
bin ton olan ihracat›m›z 2007 y›l›nda 4
milyon tonun üzerine ç›km›ﬂt›r. Bunun
parasal de¤er olarak karﬂ›l›¤› 105 milyon
$'d›r. Feldispat ihracat›n›n önümüzdeki
y›llarda da bu t›rman›ﬂ›n› sürdürece¤i
beklenmektedir.
Son y›llardaki teknolojik geliﬂmelere paralel olarak ka¤›t, boya, plastik, inﬂaat,
yap›ﬂt›r›c›, g›da, seramik gibi birçok sektörde kullan›m› gittikçe yayg›nlaﬂan kalsit rezervimiz ise miktar ve kalite olarak
uluslararas› pazarlarda rekabet edebilecek boyuttad›r. Bu geliﬂmeler do¤rultusunda mikronize kalsit üretimine yönelik yat›r›mlar artm›ﬂ, ayr›ca beyaz mermer ocaklar›ndan yan ürün olarak ç›kan
mermer molozu tabir edilen at›klar da
bu yönde de¤erlendirilebilir hale gelmiﬂtir.
MTA Genel Müdürlü¤ünce yap›lan araﬂt›rmalar sonucunda ülkemizde 1,3 milyar
ton taﬂ kömürü ve 8,3 milyar ton linyit
rezervi tespit edilmiﬂ olup yap›lacak yeni
araﬂt›rmalarla bu miktar›n artmas› beklenmektedir.
Türkiye jeotermal potansiyeli bak›m›ndan Avrupa’da 1.nci dünyada ise 7.nci s›rada yer almaktad›r. MTA Genel Müdür-

lü¤ünün açt›¤› 393 adet Jeotermal amaçl› sondajlarla kullan›labilir hale getirilen
Jeotermal potansiyelimiz 3375 MWt’a
ulaﬂm›ﬂt›r.
Ruhsat ve iﬂletme sorunlar›na ba¤l›
olarak madencilik sektörü baz› sorunlar yaﬂamaktad›r Bu konuda bizleri ayd›nlatabilirimsiniz?
Ülkemizdeki bürokrasi, mevzuat konusunda karﬂ›laﬂ›lan güçlükler ve kurumlar
aras› yetki karmaﬂas› di¤er sektörler gibi
madencilik sektörünü de olumsuz yönde etkilemiﬂ, yat›r›mc›lar›n sektöre olan
ilgisi daha da azalm›ﬂt›r. Bu nedenlerle
ülkemiz madencilik sektörüne yabanc›
sermaye ak›ﬂ› da yeterince sa¤lanamam›ﬂt›r.
Bu nedenle, madencilik sektörüne yat›r›mlar› yönlendirmek, sektörün ekonomimize olan katk›s›n› artt›rmak ve sektörde karﬂ›laﬂ›lan sorunlar› gidermek
amac›yla sektörde faaliyet gösteren sivil
41
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letilmemesi için, faaliyette bulunulmayan ve üretim yap›lmayan y›llar için ruhsat sahibi belirli miktarda devlet hakk›
ödeyecektir.
Kaynak: ‹MM‹B, DTM-29.02.2008
toplum kuruluﬂlar› ile ilgili kamu kurum
ve kuruluﬂlar›n›n kat›l›m› ile uzun bir çal›ﬂman›n ürünü olarak haz›rlanan “3213
Say›l› Maden Kanunu ve Baz› Kanunlarda
De¤iﬂiklik Yapan 5177 Say›l› Kanun” 05
Haziran 2004 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. “Maden
Kanunu Uygulama Yönetmeli¤i” ve “Maden Kanununun 1(a) Grubu Madenler
Uygulama Yönetmeli¤i” 03 ﬁubat 2005
tarihli Resmi Gazete’de; “‹zne Tabi Alanlarda Madencilik Faaliyetlerinde Uygulanacak Esaslar› Belirleyen ‹zin Yönetmeli¤i” ise 21 Haziran 2005 tarihli Resmi Gazete’de yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir. Yap›lan bu yasal düzenlemeler ile;

lece mahalli idarelerin maddi yönden
güçlendirilmeleri sa¤lan›rken valiliklerce
madencilik faaliyetlerinin takibi için ortam haz›rlanm›ﬂt›r.
• Ruhsat müracaatlar›na alan s›n›rlamas› getirilerek, üretim yap›lmayan büyük alanlar›n at›l b›rak›lmas›n›n önüne
geçilmesi amaçlanm›ﬂt›r.

“

Üretilen mal›n tan›t›m ve
pazarlanmas›n›n önemi, en
az olan mal›n üretimi kadar
önemlidir. Art›k ürün
pazarlamas› profesyonel
kadrolar ile yap›lmaktad›r.
Geçmiﬂ y›llarla
• Madencilik sektörü tek bir yasal çat›
karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda, son
alt›nda toplanarak sektörün arzulad›¤›
y›llarda sektörün tan›t›m ve
tek mevzuat gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
pazarlama konusunda önemli
• Kum ve çak›l malzemesi ruhsatlar› bir yol ald›¤›n› görmekteyiz.

• Yat›r›mc›ya daha fazla ruhsat güvencesi getirilmiﬂtir.
• Madencilik faaliyetlerinin yap›ld›¤› illerin özel idarelerine, devlet hakk›n›n
%50’sinin aktar›lmas› öngörülmüﬂ, böy42

“

Maden Kanununa göre ilgili ‹l Özel ‹dareleri taraf›ndan verilecektir. Kanun ile
kum ve çak›l üretiminin belirli bir meslek disiplini içinde sürdürülmesi ve faaliyetlerin etkin ﬂekilde denetlenmesi
amaçlanm›ﬂt›r.

• Büyük ruhsat alanlar›nda maden bulunmayan ya da arama yap›lamayan alanlar›n, di¤er madencilik faaliyetlerine kazand›r›lmas› için gerekli düzenlemeler
yap›lm›ﬂt›r. Bu kapsamda beﬂ y›l içinde
ruhsat sahipleri taraf›ndan görünür rezervlerin ortaya ç›kar›lmas› öngörülmüﬂtür.
• Getirilen düzenlemeler ile iﬂletme
ruhsatlar›n›n üretim yap›lmadan at›l bek-

• Ön iﬂletme ruhsat› dönemi kald›r›lm›ﬂ, arama dönemi süresi yeniden düzenlenmiﬂtir. Madencinin verece¤i belge
say›s› azalt›lm›ﬂt›r. Böylece Kanun bürokratik iﬂlemlerden önemli ölçüde ar›nd›r›lm›ﬂt›r.
Madencilik Sorunlar›m›z;
• Madencilik sektörüne yap›lan yat›r›m›n geri dönüﬂ sürecinin uzun olmas› ve
aramalardan olumlu sonuç al›namamas›
durumunda da sermayenin geri dönüﬂünün söz konusu olmamas› nedeniyle,
sektör genellikle yat›r›mc› için cazip olmam›ﬂ ve madencilik faaliyetleri bu güne
kadar ülkemizde a¤›rl›kl› olarak devlet
taraf›ndan yürütülmüﬂtür.
• Dünya pazarlar›ndaki sektörel dalgalanmalar ve uluslararas› ﬂirketlerin uygulad›klar› politikalar sonucu ülkemiz madencili¤i olumsuz yönde etkilenmiﬂ, zaman zaman ortaya ç›kan krizler karﬂ›s›nda büyük sorunlar yaﬂanm›ﬂt›r
• Yurtd›ﬂ›nda faaliyet gösterebilecek
ve uluslararas› arenada rekabet edebilecek, finansman ve teknolojik güç ve tecrübeye sahip madencilik ﬂirketlerinin az
say›da olmas›,
• Finansman ve teknik donan›m bak›m›ndan güçsüz üretici firma çoklu¤u, d›ﬂ
pazarda birbirleri ile rekabet ederek fiyatlar› düﬂürmeleri, yani d›ﬂ pazarda iﬂNisan 2008
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birli¤i sa¤layamamalar› ve sermaye birikimini olumsuz etkilemesi,
• Demiryolu ve deniz ulaﬂt›rmas› altyap›s›n›n yetersiz olmas›,

Madencilik sektörü, ülkemiz ekonomisi
içinde önemli bir yere sahiptir. Günümüzde geliﬂmiﬂli¤in göstergeleri olarak
nitelendirilen Demir-Çelik ve enerji üretimindeki devaml›l›k büyük ölçüde madencilik ürünleri ile sa¤lanmaktad›r. Yeni Maden Kanununun yürürlü¤e girmesinden sonra sektörde bir hareketlenmeyle birlikte, ruhsat say›lar›nda, üretim
miktar›nda ve maden ihracat›nda önemli
bir art›ﬂ olmuﬂtur. Bu gün itibar›yla iﬂletme ruhsat say›m›z 8000’i aﬂm›ﬂt›r.

• Madencili¤in riskli bir yat›r›m olmas›
nedeniyle Güçlü sermaye gruplar›n›n
sektöre ilgisinin henüz yeterli düzeyde
olmamas›,
• Üretilen mal›n tan›t›m ve pazarlanmas›n›n önemi, en az mal›n üretimi kadar önemlidir. Art›k ürün pazarlamas›
profesyonel kadrolar ile yap›lmaktad›r.
Geçmiﬂ y›llarla karﬂ›laﬂt›rd›¤›m›zda, son
y›llarda sektörün tan›t›m ve pazarlama
konusunda önemli bir yol ald›¤›n› görmekteyiz.
• Son dönemde yaz›l› ve görsel medyada madencilik aleyhine oluﬂturulan kampanyalar.
Özellikle madenin bulunmas›, ruhsat verilmesi ve iﬂletmeye aç›lmas›
aﬂamalar›nda Kurumlararas› koordinasyon hakk›nda bilgi verebilirmisiniz?
Madencilik Faaliyetleri ‹zin Yönetmeli¤i
say›l› Bakanlar Kurulu Karar› olarak, 21
haziran 2005 tarihinde resmi gazetede
yay›mlanarak yürürlü¤e girmiﬂtir.
Böylece, madencilik faaliyetlerinde ilgili
kamu kurum ve kuruluﬂlar›nda izin al›nmas›nda uygulanacak esaslar yeniden
belirlenmiﬂ, izinlerin al›nmas›nda yaﬂanan bürokratik engellerin kald›r›lmas›,
GSM ve di¤er izinlerin al›nmas› iﬂlemlerinin bir disiplin alt›na al›nmas›, sürelerin
k›salt›lmas›, bu konuda karﬂ›laﬂ›lan güçlüklerin ortadan kald›r›lmas› ve sektörün
Nisan 2008

yat›r›mc›lar için daha cazip bir hale getirilmesi amaçlanm›ﬂt›r.
Son y›llarda madencilik sektöründe
ülkemizde bir at›l›m görülmektedir. Bu ba¤lamda Türkiye’deki madencilik sektörünün gelece¤ini nas›l görüyorsunuz?
Her ekonomik faaliyetin kendine özgü
önemi ve özellikleri vard›r. Madenlerin
bulundu¤u yerde üretilmesi zorunlulu¤u
ve sanayileﬂmek için gerekli hammaddeyi sa¤lamas› aç›s›ndan her ülkede oldu¤u
gibi ülkemizde de ayr› bir önem taﬂ›maktad›r.
Ülkemizin gelece¤i aç›s›ndan madencili¤imizin geliﬂtirilmesi, mevcut kaynaklar›n en iyi ﬂekilde kullan›m›, kaynaklar›n
at›l durumda b›rak›lmamas› ve bilinmeyen kaynaklar›n belirlenerek üretilmesi
ile ülke sanayisinin geliﬂmesine h›z verilmesi gerekti¤i tart›ﬂ›lmaz bir gerçektir.
Madencilik ürünlerinin ihracat› ile, ülkeye döviz sa¤lamas›, istihdam yaratmas›,
hizmet ve yan sanayi sektörlerini teﬂvik
etmesi, ek katma de¤er sa¤lamas› özellikle bölgesel kalk›nmay› ön plana ç›karmas› aç›s›ndan ayr› bir önemi vard›r.

2002 y›l›nda 684 milyon $ olarak gerçekleﬂen maden ihracat›m›z 2007 y›l›nda bir
önceki y›la göre %30 art›ﬂ sa¤lanarak
2,71 milyar $ olarak gerçekleﬂmiﬂtir.
Bu geliﬂmeler do¤rultusunda 2010 y›l›nda maden ihracat›n›n 4-5 milyar dolar,
GSMH içindeki madencilik sektörü pay›n›n 10-12 milyar dolar olmas› beklenmektedir.
Yeni Maden Kanununun yürürlü¤e
girmesinden sonra sektörde bir hareketlenmeyle birlikte maden ihracat›nda da önemli bir art›ﬂ olmuﬂtur.
Eklemek istedi¤iniz baﬂka hususlar
var m›?
Dünyada; Ülkemizin rekabet gücünü ve
refah›n› art›rmak ve sürekli k›lmak için
madencilik sektörünün geliﬂimine katk›
sa¤lamak ve desteklemekte öncü bir kuruluﬂ olmak ve böylece ülkemizi hammadde üretip satan bir kaynak ülke olmaktan ç›kar›p, çevre ile uyumlu sanayii
ile entegre olmuﬂ, dünya pazarlar›nda
katma de¤eri yüksek, uç ürünlerde söz
sahibi bir ülke konumuna getirmektir.
43
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“Madencilikte Yat›r›mlar› Cazip
Hale Getirecek Çal›ﬂmalar Baﬂlad›”
Dokuzuncu Kalk›nma Plan›nda enerji sektörü hedefleri kapsam›nda; arz güvenli¤inin art›r›lmas› amac›yla birincil enerji kaynaklar› baz›nda dengeli bir kaynak çeﬂitlendirilmesine ve orijin ülke farkl›laﬂt›rmas›na gidilmesi ile üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n pay›n›n azami ölçüde yükseltilmesi yer almaktad›r.
Türkiye madenlerinin ekonomik
aç›dan potansiyel de¤eri, mevcut
durumu ve gelece¤e iliﬂkin kalk›nma plan›ndaki yeri hakk›nda bilgi
verebilir misiniz?
Türkiye’deki madenlerin ekonomik aç›dan potansiyel de¤eri ve mevcut durumu konusu Dokuzuncu Kalk›nma Plan›
Madencilik Özel ‹htisas Komisyonu
Raporu’nda http://eku tup.dpt.gov.tr/madencil/oik690.pdf detayl› olarak incelenmiﬂtir. Bu kapsamda; Türkiye’nin maden
potansiyeli aç›s›ndan durumu, rezerv,
kapasite, üretim, d›ﬂ ticaret ve yurtiçi tüketim verileri yan›nda gelece¤e iliﬂkin
beklentiler ve projeksiyonlara da yer verilmiﬂtir.
Türkiye’deki madenlerin gelece¤e iliﬂkin
olarak kalk›nma plan›ndaki yeri konusuna de¤inmeden önce Dokuzuncu Kalk›nma Plan›n›n genel felsefesinin izah›nda yarar görülmektedir. Bilindi¤i gibi,
2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzun44

cu Kalk›nma Plan›, de¤iﬂimin çok boyutlu ve h›zl› bir ﬂekilde yaﬂand›¤›, rekabetin
yo¤unlaﬂt›¤› ve belirsizliklerin artt›¤› bir
döneme rastlamaktad›r. Küreselleﬂmenin her alanda etkili oldu¤u, bireyler, kurumlar ve uluslar için f›rsatlar›n ve risklerin artt›¤› bu dönemde, Plan Türkiye’nin
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda
bütüncül bir yaklaﬂ›mla gerçekleﬂtirece¤i
dönüﬂümleri ortaya koyan temel politika
doküman›d›r. Bu kapsamda Dokuzuncu
Kalk›nma Plan›, “‹stikrar içinde büyüyen,
gelirini daha adil paylaﬂan, küresel ölçekte rekabet gücüne sahip, bilgi toplumuna dönüﬂen, AB’ye üyelik için uyum sürecini tamamlam›ﬂ bir Türkiye” vizyonu
ve Uzun Vadeli Strateji (2001-2023) çerçevesinde haz›rlanm›ﬂt›r.
Dünyada ve ülkemizde de¤iﬂen ekonomik ve sosyal koﬂullar çerçevesinde kalk›nma planlar› geçmiﬂte oldu¤undan çok
daha önemli bir araç haline gelmiﬂ ve yine bu koﬂullar›n bir gere¤i olarak planla-

r›n yeniden tasarlanmas› da kaç›n›lmaz
olmuﬂtur. Bu ba¤lamda, devletin ekonomideki rolünün yeniden tan›mlanmas›n›n da bir sonucu olarak, Dokuzuncu
Kalk›nma Plan› ile her alan› detayl› düzenlemeye dayanan bir plan haz›rlama
anlay›ﬂ›ndan, belirlenen kalk›nma vizyonu çerçevesinde makro dengeleri gözeterek, öngörülebilirli¤i art›ran, piyasalar›n daha etkin iﬂleyiﬂine imkan verecek
kurumsal ve yap›sal düzenlemeleri öne
ç›karan, sorunlar› önceliklendiren, temel
amaç ve önceliklere yo¤unlaﬂan bir stratejik yaklaﬂ›ma geçilmektedir. Bu yeni
anlay›ﬂ çerçevesinde, öngörülen stratejik
amaç ve önceliklerin gerçekleﬂtirilmesi
sürecinde, uygulamada etkinlik ve ﬂeffafl›¤›n sa¤lanmas› ve hesap verebilirli¤e zemin oluﬂturulmas› amac›yla, Planda etkili bir izleme ve de¤erlendirme mekanizmas›na yer verilmiﬂtir.
Dokuzuncu Kalk›nma Plan› döneminde
ekonomik büyümenin ve sosyal kalk›nNisan 2008
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man›n istikrarl› bir yap›da sürdürülmesi
ve plan vizyonunun gerçekleﬂmesi yolunda aﬂa¤›da yer alan stratejik amaçlar,
geliﬂme eksenleri olarak belirlenmiﬂtir:
• Rekabet Gücünün Art›r›lmas›,
• ‹stihdam›n Art›r›lmas›,
• Beﬂeri Geliﬂme ve Sosyal Dayan›ﬂman›n Güçlendirilmesi,
• Bölgesel Geliﬂmenin Sa¤lanmas›,
• Kamu Hizmetlerinde Kalitenin ve Etkinli¤in Art›r›lmas›.
Planda, sektörel ve tematik politikalar ve
öncelikler bu eksenlerin alt›nda ele al›nm›ﬂ ve ayn› stratejik amaca hizmet edecek ﬂekilde iliﬂkilendirilmiﬂlerdir.
Yukar›daki aç›klamalar çerçevesinde,
madencilik sektörü Rekabet Gücünün
Art›r›lmas› geliﬂme ekseni alt›nda Sanayi
ve Hizmetlerde Yüksek Katma De¤erli
Üretim Yap›s›na Geçiﬂin Sa¤lanmas›
amac› alt›nda yer alm›ﬂt›r. Planda madencilik sektörüne iliﬂkin temel politikalar:
“Madencilik sektöründe çevre mevzuat›na uyum geliﬂtirilecek, bürokratik yap›
etkin hale getirilecek, jeo-termal ve petrol konusunda yasal düzenleme çal›ﬂmalar› tamamlanacak, firma ve iﬂletme ölçeklerinin büyütülmesi özendirilecek,
madencilik ürünleri yurtiçinde iﬂlenerek
katma de¤er art›r›lacak, arama çal›ﬂmalaNisan 2008

r›na ve bor
ürünleri
üretiminin geliﬂtirilmesine özel
önem verilecektir.” ﬂeklinde s›ralanmaktad›r.

“

“Madencilik sektöründe
çevre mevzuat›na uyum
geliﬂtirilecek, bürokratik yap›
etkin hale getirilecek,
jeo-termal ve petrol
konusunda yasal düzenleme
çal›ﬂmalar› tamamlanacak,
firma ve iﬂletme ölçeklerinin
büyütülmesi özendirilecek,
madencilik ürünleri
yurtiçinde iﬂlenerek katma
de¤er art›r›lacak, arama
çal›ﬂmalar›na ve bor ürünleri
üretiminin geliﬂtirilmesine
özel önem verilecektir.”

“
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Enerji kaynaklar›na olan talebin
artt›¤›, fiyatlar›n aﬂ›r› yükseldi¤i günümüzde ülkemizin enerji talebinin yerel kaynaklarla karﬂ›lanmas›na iliﬂkin yeni bir vizyon ile potansiyel madenlerimiz düﬂünülerek
“Kalk›nma Plan›” oluﬂturulmas› düﬂünülmekte midir?
Yukar›da belirtildi¤i üzere, Dokuzuncu
Kalk›nma Plan› ile her alan› detayl› düzenlemeye dayanan bir plan haz›rlama
anlay›ﬂ›ndan, belirlenen kalk›nma vizyonu çerçevesinde makro dengeleri göze-

terek, öngörülebilirli¤i art›ran, piyasalar›n daha etkin iﬂleyiﬂine imkan verecek
kurumsal ve yap›sal düzenlemeleri öne
ç›karan, sorunlar› önceliklendiren, temel
amaç ve önceliklere yo¤unlaﬂan bir stratejik yaklaﬂ›ma geçilmiﬂtir. Bu nedenle
potansiyel madenler detay›nda kalk›nma
plan› oluﬂturulmas› söz konusu olmay›p,
ülke madencili¤inin genel sorunlar› ve
kömür, petrol gibi önemli enerji hammaddelerinin ülke ekonomisine olabilecek katk›s› gözetilerek genel politikalar›n belirlenmesi, genel politikalar›n detay›na ise de¤iﬂen ihtiyaçlara ve sorunlara
göre y›ll›k programlarda yer verilmesi
anlay›ﬂ› benimsenmektedir.
Dokuzuncu Kalk›nma Plan›nda enerji
sektörü hedefleri kapsam›nda; arz güvenli¤inin art›r›lmas› amac›yla birincil
enerji kaynaklar› baz›nda dengeli bir kaynak çeﬂitlendirilmesine ve orijin ülke
farkl›laﬂt›rmas›na gidilmesi ile üretim sistemi içinde yerli ve yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n pay›n›n azami ölçüde yükseltilmesi yer almaktad›r.
Ülkemiz enerji kaynaklar›n›n etkin bir ﬂekilde de¤erlendirilerek ithalat›n ikame
edilmesi ve d›ﬂa ba¤›ml›l›¤›n azalt›lmas›
konusunda, özellikle son y›llarda petrol
ve do¤algaz fiyatlar›ndaki art›ﬂ dikkate
al›narak baﬂlat›lan önemli çal›ﬂmalar bulunmaktad›r. Özellikle, ham petrol ve
do¤algaz üretiminin ülke talebini karﬂ›lama oran›n›n düﬂük seviyelerde kalmas›
ve fiyatlardaki art›ﬂ dikkate al›narak, son
dönemde önemli oranda art›r›lm›ﬂ olan
petrol ve do¤algaz arama çal›ﬂmalar›na
a¤›rl›k denizlerde olmak üzere önümüzdeki dönemde de devam edilmesi plan45
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zuncu Kalk›nma Plan› Madencilik Özel
‹htisas Komisyonu Raporu 2007 y›l›nda
yay›mlanm›ﬂt›r.

lanmaktad›r. Bu amaca yönelik olarak,
TPAO Genel Müdürlü¤üne 2006 Y›l›nda
450 milyon YTL, 2007 y›l›nda 566 milyon
YTL, 2008 y›l›nda ise 575 milyon YTL
ödenek tahsis edilmiﬂtir.
Öte yandan, TK‹ Genel Müdürlü¤ünce
yürütülen Linyit Aramalar› Projesi 2005
y›l›ndan itibaren sürdürülmektedir. Yine
EÜAﬁ Genel Müdürlü¤ü’nün sahipli¤indeki Elbistan Havzas› C ve D sektörlerindeki 52,7 milyon YTL tutar›ndaki sondajl› arama ve rezerv geliﬂtirme projesi 2008
y›l›nda tamamlanacakt›r. Kurumun Çay›rhan I. Sahadaki sondajl› rezerv geliﬂtirme projesine ise 2008 y›l› itibariyle baﬂlanm›ﬂt›r. Söz konusu projelerin, ülke
linyit rezervinin miktar ve özelliklerinin
belirlenmesine önemli katk›lar› olmas›
beklenmektedir.
Ayr›ca, MTA yat›r›mlar›na ayr›lan pay geçti¤imiz üç y›ll›k süre zarf›nda önemli
oranda art›r›larak, s›ras›yla 2006 y›l›nda
32 milyon YTL, 2007 y›l›nda 70 milyon
YTL ve 2008 y›l›nda 88,5 milyon YTL ödenek tahsis edilmiﬂtir. Bu çal›ﬂmalar kapsam›nda jeotermal ve kömür arama çal›ﬂmalar› en a¤›rl›kl› paya sahiptir. Kuruluﬂ
taraf›ndan 2008 y›l›nda kömür ve jeotermal kaynak aramalar›nda 120.000 m.,
metalik ve endüstriyel hammadde kay46

nak aramalar›nda 40.000 m. olmak üzere
toplam 160.000 m. Sondaj yap›lacakt›r.
Plan döneminde, baﬂlat›lm›ﬂ olan çal›ﬂmalar›n sürdürülmesi planlanmaktad›r.
Yer alt› zenginlikleri ve madenlerimiz konusunda Devlet Planlama
Teﬂkilat› ne gibi çal›ﬂmalar yürütmektedir?
Yeralt› zenginlikleri ve madenlerimiz konusunda Kalk›nma Planlar›, Orta Vadeli
Programlar ve Y›ll›k Programlarda sektöre iliﬂkin politikalar yer almaktad›r. Y›ll›k
Programlarda ülke madencili¤inin geliﬂtirilmesine yönelik tedbirlere yer verilmekte ve sorumlu kuruluﬂlar nezdinde
bu tedbirlerin gerçekleﬂmeleri izlenmekte ve gerekli yerlerde katk› verilmektedir.
‹lk soruda da de¤inildi¤i üzere, Kalk›nma
Planlar›na baz teﬂkil etmek üzere Özel
‹htisas Komisyonlar› oluﬂturulmaktad›r.
Madencilik konusunda da oluﬂturulan
bu komisyonlarda sektörün mevcut durumu analiz edilmekte ve buradan hareketle gelece¤e iliﬂkin beklentiler, politika ve stratejiler belirlenmektedir. Genel
ve madenler baz›nda haz›rlanan ve oldukça kapsaml› olan bu raporlar sektörle iliﬂkili kurum ve kiﬂiler için önemli bir
referans niteli¤i taﬂ›makta olup, Doku-

2008 Y›l› Program›’nda madencilik sektöründe sanayi ve enerji hammaddeleri
aramalar›na a¤›rl›k verilmesi ve madencilik ürünlerinin yurtiçinde iﬂlenerek katma de¤erin art›r›lmas› politikas› çerçevesinde petrol, do¤al gaz ve jeo-termal kaynaklar dahil olmak üzere arama faaliyetlerinin yo¤unlaﬂt›r›lmas›na yönelik tedbirler yer almakta ve izlenmektedir.
Y›ll›k olarak yay›mlanan Kamu Yat›r›m
Programlar›nda madencilik sektöründe
faaliyet gösteren kurumlar›n proje teklifleri, ülke madencili¤inin geliﬂtirilmesi ve
madenlerden en yüksek faydan›n elde
edilmesi gözetilerek belirlenen öncelikler çerçevesinde de¤erlendirilmekte ve
bu de¤erlendirmeler neticesinde projelere kaynak tahsisi yap›lmaktad›r.
Ayr›ca, Yat›r›m Ortam›n›n ‹yileﬂtirilmesi
Reform Program› kapsam›nda yer alan ve
Baﬂkanl›¤› Müsteﬂarl›¤›m›zca yürütülen
Sektörel Lisanslar Teknik Komitesinde,
madencilik sektöründe faaliyet gösteren
yat›r›mc›lar›n karﬂ›laﬂt›klar› bürokratik
ve/veya idari sorunlar›n çözümüne yönelik çal›ﬂmalar yap›lmakta ve sektöre yat›r›m yap›lmas› cazip hale getirilmeye çal›ﬂ›lmaktad›r.
Yukar›da belirtilen konular haricinde,
Müsteﬂarl›¤›m›z, 540 say›l› Devlet Planlama Teﬂkilat› Kuruluﬂ ve Görevleri Hakk›nda KHK’n›n 2. maddesinde belirtilen
tüm görevleri madencilik sektörüne iliﬂkin olarak da yerine getirmektedir.
Nisan 2008
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Madenciler “Tek Ses”
Olma Yolunda Birleﬂiyor
‹stanbul Orman Bölge Müdürlü¤ü,
ormanlar›n korunmas› ile ilgili yeni Ceza
Yönetmeli¤i ile ilgili olarak ‹stanbul’daki
madencileri toplay›nca, madenciler karﬂ›laﬂt›klar› durumunun de¤erlendirmesini yapmak ve yeni geliﬂmelere karﬂ› ortak bir tav›r sergilemek ad›na sorunlar›n›
konuﬂup paylaﬂabilecekleri bir platform
oluﬂturmaya karar verdiler. Türkiye Madenciler Derne¤i bu giriﬂimi tüm üyelere
duyurarak bir araya gelmelerini ve toplant›lar›n gerçekleﬂmesini sa¤lad›.
‹lk faaliyet olarak hukuk, halkla iliﬂkiler
ve eylem komiteleri kurularak kendi içlerinde baz› çal›ﬂmalar yürüttüler. Bu ilk giriﬂimlerden sonra da topluluk bir çat› alt›nda örgütlenme çabas› içindeler. Bu çal›ﬂmalar neticesinde farkl› madencileri
ortak sorunlar bir araya getirdi. ‹ki gün
süreyle kat›l›m› yüksek komite toplant›lar› yürütüldü.
Madenciler bir güç olarak görülemediklerini dile getiriyorlar. Bu hareket ile birlikte ortak bir bildiri yay›nlama fikrine
tüm madenciler de s›cak bak›yor.
K›sa vadede ﬂu giriﬂimlerin baﬂlat›lmas›na karar verildi:
1) Hukuksal sürecin kiﬂisel davalar›n
aç›lmas› suretiyle baﬂlat›lmas›na
2) Madencilikle ilgili yaﬂanan genel sorunlar›n listelenmesine
3) Bu sorunlar› kamuoyuna duyuracak
komitenin çal›ﬂmas›na ve eylem plan›n›
oluﬂturmas›na
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4) Finansal deste¤in tüm madencilerin
kat›l›m›yla yürütülmesine
5) ‹stanbul’da baﬂlayan bu hareketin
tüm ülke sath›na yay›lmas›na
Bu eylem plan› çerçevesinde bir yönetim
mekanizmas› oluﬂturulmaya karar verildi. Geçici olarak görev yapacak olan bu
mekanizma k›sa vadeli giriﬂimlerin ard›ndan mümkün oldu¤unca k›sa bir zaman
çerçevesinde üst çat›ya Baﬂkanlar Konseyi’ne görev ve sorumluluklar›n› devredecek. Geçici mekanizmada ﬂu kurullar›n
olmas›na karar verildi:
a- GEMAD
b- Türkiye Madenciler Derne¤i
c- Agrega Üreticileri Birli¤i

d- Serhan
e- Maden Mühendisleri Odas›
f- Baﬂkanlar Konseyi
g- Yurt Madencili¤ini Geliﬂtirme Vakf›
Bu çal›ﬂmalar›n ülke sath›na yay›lmas› ve
tüm madencilerin sorunlar›na yönelik faaliyetlerde bulunmas› için harekete Madenciler Platformu ad› verildi. Geçici çal›ﬂmalar› yürütmek üzere de Genel Sekreterya hizmetlerini AGÜB Genel Sekreterinin yapmas›na karar verildi. Bu dönemde platformun ayda bir en az olmak
üzere toplant›lar gerçekleﬂtirmesi fikri
de benimsendi.

Nisan 2008
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“Devlet, Madencilik Sektörüne
Vizyon Sa¤lamal›d›r”

Ahmet KELEﬁ

Devlet özel sektörün önüne vizyon koyabilen bir yap›da olmal› diye düﬂünüyorum.
Özel sektör devletin vizyonunun çok önüne geçmiﬂ vaziyette. Devletin dünyaya bak›ﬂ
aç›s›na, pazarlama mant›¤›na ve dünyada yer al›ﬂ›na bakt›¤›n›zda ekonomik dengeler
de bunu gösteriyor. Devlet burada ilgili madenin kullan›laca¤› alanlar›n vizyonunu yani AR-GE’sini ortaya koymal›. Bak›n bugün ülkenin bir enerji politikas› var. Türkiye
enerji koridoru olacak deniyor. Ama ya maden için? Maalesef maden için stratejimiz
yok.

Türkiye’deki madencili¤in alt
yap›s› ne durumda? Verimlilik aç›s›ndan ne durumday›z?
Madencilik gerçekten Türkiye aç›s›ndan
çok büyük bir zenginlik ama çok kimsenin fark›nda olmad›¤› bir zenginlikle muhatab›z. Fark›ndal›k konusu hem bilgisizlikten hem de araﬂt›rma geliﬂtirme ilgimizin di¤er ülkelere oranla çok düﬂük
olmas›ndan kaynaklan›yor.
Hep söylüyoruz, diyoruz ki iﬂte madencilik olarak Türkiye çok zengin bir ülke.
Hani soka¤a ç›ksak ve insanlara soru sorsak, desek ki Türkiye’de madencilik deyince akl›n›za ne gelir? Biz ﬂimdi yönetimde bunu kendi aram›zda konuﬂuyoruz yani madencilik diyoruz, ﬂu diyoruz,
bu diyoruz, foto¤raf›n gerçek yüzü ne50

dir? Nedir bu madencilik? Nedir bunun
içeri¤i? Ne yapmal› da gerçekleri insanlar›n bilmelerini sa¤lamal›y›z?
Aﬂa¤› yukar› ‹hracatç›lar Birli¤i’nde 6. y›l›
geride b›rakt›m. Ben de bu soruya cevap
arayanlardan biriyim aç›kças›. Çok teknik
olarak madencili¤in bütün konular›n› bilmek gibi bir olana¤›n›z da maalesef olmuyor. Belli baﬂl› konularla ilginiz oldu¤u konulara yönelme zorunlulu¤u do¤uyor. Tabi merakl› olursan›z geniﬂ çapl›
bak›yorsunuz. Bor örne¤in mesela, devlet kendisi iﬂletiyor, özel sektör hiçbir ﬂekilde giremiyor. Bakt›¤›n›z zaman böyle
de¤iﬂik baﬂl›klar alt›nda ifadeler kullan›l›yor. Ama sonuçta herkes yaln›zca ﬂunu
biliyor Bal›kesir’den Eskiﬂehir’e bor yataklar›m›z var. Mesela bugün Bal›kesir

Kestel’de bor tesisi var devletin çal›ﬂt›rd›¤›. Ne olur bu bor ne yap›l›r? Bundan ne
üretilir? Bu borun ne kerameti vard›r ki
insanlar bundan çeﬂitli vesilelerle faydalan›r? Bu konuda gerçek anlamda hiç
kimsenin çok iyi derecede bilgi sahibi oldu¤una inanm›yorum.
Bu ülkenin madenle ilgili bakan›na sordu¤unuzda bekli de bor uçak imalat›nda
kullan›l›r der. Bak›n miktara. Yani kalemin arka ucu kadar bir miktar bir uçak
imalat›nda kullan›l›yor. Ama boru farkl›
ﬂekilde araﬂt›r›p geliﬂtirirseniz ›s› yal›t›m›nda da kullan›l›r, farkl› ﬂekillerde de
kullan›l›r. Otomobilde de kullan›l›r,
enerjide de kullan›l›r, elektronikte de
kullan›l›r. Demek ki bu malzeme e¤er
farkl› konseptlerde geliﬂtirilebilirse insan
Nisan 2008
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yaﬂam›nda çok noktalara hizmet edebilecek bir ürün pozisyonuna ç›kar.
Madenlerin insan hayat›nda kullan›ma
çok aç›k noktalar var. Agrega diyorsunuz, asfaltt›, inﬂaatt›, yoldu, binayd› bir
sürü noktada kullan›l›yor. Bor diyorsunuz dedi¤imiz anlamda farkl› bir noktaya
geliyor. Bak›r diyorsunuz, farkl›, çinko
diyorsunuz farkl›. Kurﬂun öyle. ‹ﬂte Feldispat diyorsunuz toprak ve çimento
sektöründe önemli bir pozisyona hakim
oluyor. Yani çok geniﬂ bir kavram› içeriyor madencilik. Geçende Ankara’da herkesin arkas›nda bir tabela vard›. Bakt›m
asl›nda hepsi benim kapsam›mda. Madencilik bir çok sektörü kapsam›ﬂ gitmiﬂ.
Yani madencilik çok farkl› de¤erlendirilmesi gereken bir sektör.
10-15 y›l öncesine bakt›¤›n›z zaman Türkiye’de 5-6 tane maden ç›kar›l›rken, ﬂimdi bini aﬂk›n maden var. Kim bilir bundan baﬂka daha neler var. Yani daha bilmedi¤imiz neler neler var. Mesela sa¤l›kta, çevrede, g›da ambalajda, gazetede.
Gazetede örne¤in talk dedi¤imiz, karbonat dedi¤imiz madenler kullan›l›yor. Evde oturdu¤umuzda yedi¤imiz yemekte
bardakta tabakta, fellispat var, kaulenik
killer var, kaulin var, silis var, Geçenlerde
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ﬁiﬂecam’›n fabrikas›na gittim. Çok da
merak›m var ya bunlar nas›l yap›l›yor nas›l inceliyor diye. Orada inceleme f›rsat›
buldum. Bir bakt›m her ﬂey maden. Bütün madenler hazneye girmeden önce
bir kapta birleﬂtiriliyor. Bir f›r›na girmeden önce bunlar› kar›ﬂt›r›yor, f›r›nda
bunlar›n hepsini eritiyor. Erittikten sonra s›v› halde camdan oluﬂturduklar› de¤iﬂik modellerde kal›plara dökümleri gerçekleﬂtiriliyor. Dökümden geçtikten
sonra da teker teker f›r›nlardan geçerek
kurutulmas›, kal›b›n bir cam halini almas› sa¤lan›yor. Bak›yorsunuz baﬂl› baﬂ›na
maden, olmazsa olmaz nitelik taﬂ›yor.

“

10-15 y›l öncesine bakt›¤›n›z
zaman Türkiye’de 5-6 tane
maden ç›kar›l›rken, ﬂimdi bini
aﬂk›n maden var. Kim bilir
bundan baﬂka daha neler var.
Yani daha bilmedi¤imiz neler
neler var. Mesela sa¤l›kta,
çevrede, g›da ve ambalajda,
gazetede.

“
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Bahsetti¤iniz bu madenlerin hepsi
Türkiye’de var m›? Ne derece iﬂletiliyor, ne kadar iﬂliyoruz bunlardan?
Dünya piyasas›nda kabul edilen a¤›rl›kl›
ürünler var. Metalik madenlere bakt›¤›n›z zaman dünya borsalar›nda fiyat aral›klar› takip ediliyor. Bu yönde yat›r›ma
bak›yorsunuz. Çok fazla bu yöne kaymalar söz konusu oldu. Hep diyorlar ki,
2012-2013’lerde metale olan talep t›rman›ﬂa geçecek ama çevresel etkilerden dolay› arz s›n›rlamas› olacak. Otomatik olarak çok büyük bir fiyat art›ﬂ› ortaya ç›kacak. ﬁimdi insanlar hep bu yönde yat›-

r›m yap›yor. Kromuna gidiyor, bak›r›na
gidiyor, çinkosuna gidiyor. Bu yönde bir
a¤›rl›k var. Ama bunun d›ﬂ›nda da yine
a¤›rl›k kazanan madenler var. Mesela seramik sektörü için çok de¤erli olan feldispat var Bunlar büyük gruplar taraf›ndan a¤›rl›kl› olarak çal›ﬂt›r›lan madenler
pozisyonunda yer al›yor.
Bunun d›ﬂ›nda mermer var. Mermer madencilik içinde çok büyük bir öneme sahip. Hem üretim anlam›nda hem ihracat
anlam›nda. ‹hracat aç›s›ndan bakt›¤›m›zda toplam maden ihracat›n›n %47’lik bir
bölümü bir kalem söz konusu. Rezerv
aç›s›ndan bakt›¤›n›zda, dünyada hat›r›
say›l›r bir rezerve sahip. Çeﬂitlik aç›s›ndan bakt›¤›n›zda rezervi zengin. Bir yere
bakt›¤›n›zda rezerv vard›r ama çeﬂitlilik
olmaz. Türkiye’nin bu zenginli¤i de var.
Çal›ﬂ›r anlamda var. ﬁu anda mevcut çal›ﬂ›r anlamda bu çeﬂitli rezerv potansiyeli
ortada var. Daha da büyüme imkan› var.
51
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Çin’e iﬂlenmek üzere gönderilen
blok ihracat› hakk›nda bilgi verebilir misiniz?
Geçende bunu izah etmeye çal›ﬂt›m. Piyasada bir olgu var. ‹nsanlar›n kafas›nda
hep “biz malzememizi ham olarak Çin’e
ihraç ediyoruz” Katma de¤erimiz bizim
ülkeden gidiyor. Hep böyle bir kavram
var ama biz bunu de¤iﬂtirmeye gayret
ediyoruz. Türkiye 80’li y›llar›n ortalar›ndan 90’l› y›llar›n ortalar›na kadar bu dedi¤iniz anlamda blok ihracat› yapan bir ülke idi. Yani madencili¤i üretim anlam›nda madencilik olarak gerçekleﬂtirmiﬂ. Sanayicilik k›sm›nda ise zay›f nokta kalm›ﬂ.
Ama ﬂimdi özellikle bu 10-15 y›ll›k sürece bakt›¤›m›zda, Türkiye bu üretimini sanayicilik anlam›nda geliﬂtirmiﬂ ve bugünkü ihracat›n›n %85’ini iﬂlenmiﬂ olarak ihraç ediyor. %13’lük k›s›m blok ihracat›n›n yap›lmas›nda en önemli etken özellikle Diyarbak›r’da Antalya’da Mersin’de
verimlili¤in çok yüksek oldu¤u yerlerde
ki ocaklar›m›zd›r. Bu blok ihracat› oradaki taﬂlar›n piyasalarda iﬂlenmiﬂ olarak yeterli derecede talep görmemesinden
kaynaklan›yor. Yani bizim o mal› iﬂleyip
satabilece¤imiz bir Pazar olsa bu zaten
de¤erlendiriliyor.
Ama öyle bir Pazar yok, olmay›nca bu-
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nun al›c›s› kim? Çin diyor ki ben al›r›m
kullan›r›m diyor. Bu taﬂ böyle hep
a¤›rl›kl› olarak bu bölgeye kay›yor.
Ama o %13’lük ihracat›n ﬂöyle bir
art›s› da var. O blok ihracat›ndan
kazan›lan para sanayileﬂme anlam›nda yat›r›ma dönüﬂüyor. Yani o
%13’lük pay hep %87’yi destekliyor.
Öyle bir nokta var ve dönün 8 y›l öncesine, son 10 y›ll›k blok ihracat›na bak›n
hiçbir oranda art›ﬂ yok. Hep 10 ila 15 aras›nda de¤iﬂkenlik göstermiﬂ y›llar baz›nda. 10,5, 11, 12 olmuﬂ 15 olmam›ﬂ mesela. Türkiye burada çok önemli bir yöntem geliﬂtirmiﬂ. Bu da özellikle üretilmiﬂ
bir politika ile de¤il, kendili¤inden oluﬂmuﬂ optimum bir nokta yani sizin bunu
kontrol etmeniz mümkün de¤il. Bak›yorsunuz devletten destek yok. Tamamen
kendi aya¤› üzerinde durmaya çal›ﬂan bir
yap›da yürüyor. Büyük sermaye gruplar›n›n 3-5 kuruﬂluk bir sektör yap›s› de¤il.
Çekirdek gruplar aile yap›lar›yla oluﬂmuﬂ
ondan sonra ﬂirket kavramlar›yla geliﬂmiﬂ bir sektör. ‹ﬂ böyle olunca hep deneme yan›lma yoluyla, 10 lira yat›r›p bir
miktar kazan›p kendi içinde bir sirkülasyon kabiliyeti ile geliﬂmiﬂ bir yap› var.

“

Türkiye bu üretimini
sanayicilik anlam›nda
geliﬂtirmiﬂ ve bugünkü
ihracat›n›n %85’ini iﬂlenmiﬂ
olarak ihraç ediyor. %13’lük
k›s›m blok ihracat›n›n
yap›lmas›nda en önemli etken
özellikle bizim Diyarbak›r’da
Antalya’da Mersin’de
verimlili¤in çok yüksek oldu¤u
yerlerdeki ocaklar›m›zd›r.

“
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Rezervleri ve çeﬂitleriyle bütün madenlerin Türkiye’de oldu¤undan
bahsediyorsunuz. Büyük gruplar›n
bu alana girmelerinin as›l sebebi
nedir?
Bilemiyorum bu tabi konsantre ile veya
hedefle ilgili ama ﬂu anda madencili¤e
yönelik büyük gruplar›n da çeﬂitli araﬂt›rmalar içerisinde oldu¤unu duyuyoruz. ‹lgilenenler oldu¤unu görüyoruz. Alt›nla
ilgilenenler ç›k›yor. Katma de¤er anlam›nda ilgilenenler var. Maden Tetkik
Arama Enstitüsü diye bir kurumu var
devletin. Bu kurum tetkiklerini yap›p,
“Ey arkadaﬂlar ben devlet olarak ﬂu kadar›n› yap›yorum, ey özel sektör siz de ﬂuras›n› yap›n” diye, özel sektörle bir paylaﬂ›m içine girmeli.
Her zaman devlet özel sektörün önüne
vizyon koyabilen bir yap›da olmal› diye
düﬂünüyorum.Özel sektör devletin vizyonunun çok önüne geçmiﬂ vaziyette.
Devletin dünyaya bak›ﬂ aç›s›na, pazarlama mant›¤›na, dünyada yer al›ﬂ›na bakt›¤›n›zda ekonomik dengeler de bunu
gösteriyor. Devlet burada ilgili madenin
kullan›laca¤› alanlar›n vizyonunu yani
AR-GE’sini ortaya koymal›. Bak›n bugün
ülkenin bir enerji politikas› var. Türkiye
enerji koridoru olacak deniyor. Ama ya
maden için? Maalesef maden için stratejimiz yok.
Türkiye jeopolitik olarak çok önemli bir
konumda diyoruz, herkese hizmet verebilir konumda diyoruz. ‹ﬂte bir iﬂadam›
gözüyle bakt›¤›n›z zaman 3,5-4 saatlik
uçak mesafesindeki tüm ülkelere direk
hitap edebilir altyap›ya ve hizmete sahip
bir ülke pozisyonunda diyoruz. Ama
Nisan 2008
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öbür tarafta da madeni ihmal ediyoruz.
ﬁu anda bir ﬂeyler yap›lmaya çal›ﬂ›l›yor
TÜB‹TAK’la. Özellikle bora iliﬂkin çeﬂitli
aç›l›mlar yap›l›yor. Hükümet geleli 6-7
sene oldu. Hilmi Bey göreve geldi¤inde
bu AR-GE konular›na çok önem veriyoruz. TÜB‹TAK’la bu konuda dirsek temas› içindeyiz ve elimizden geldi¤ince bunu destekliyoruz’ dedi. Ama ciddi anlamda yol al›namad›. Hani zenginli¤iniz var,
o var bu var ama sonuca yönelik bir hareket gerçekleﬂmiyorsa zenginli¤in k›ymeti kalm›yor.
Kamuoyunda her türlü madenimizin var oldu¤unu biliniyor. Bilimsel
olarak ortaya konmuﬂ, maden zenginli¤imizi gösteren bir listemiz
varm›?
Bunlar›n hepsi afaki kavramlar olarak kal›r. Hiçbiri için ﬂudur budur denebilecek
bir bilgi yok.
En az›ndan bende yok. Ama üniversitelerde akademik olarak bakt›¤›n›z zaman
çeﬂitli madenlerin ekonomik rezervlerin
ve bunlar›n ekonomik de¤erleri ifade
edilebilir ama bunu net olarak söylemek
mümkün de¤il. Mesela özellikle mermer
iyi bildi¤im bir konu ama rezerv konusunda bir ﬂey söyleyemem. Trilyon dolarla ifade edilen bir ekonomik de¤erden
bahsediliyor. Ben ocakç›l›k yap›yorum
mesela da¤da bunu iﬂleyerek çal›ﬂ›yorum. Siz da¤a bak›p bunun ölçümünü
yap›p bunun ekonomik de¤eri ﬂu kadard›r diye kesinlikle söyleyemezsiniz. Yani
bunun içine girmeden içindeki de¤erleri
görmeden konuﬂman›z mümkün de¤il.
Bunlar afaki kavramlar bana göre. Ama
müspet tespit edilen de¤erler yok muNisan 2008

dur mutlaka vard›r ama ben o bilgiye sahip de¤ilim. Hangisinin ne kadar oldu¤una dair bilgim yok.
Peki bu maden çevre iliﬂkisine bir
bakal›m...
ﬁimdi özel sektör kendi geliﬂimini devletten daha h›zl›, daha önde götürüyor.
Devlet kendi içindeki koordinasyonunu
bile sa¤layam›yor. Kendi içinde bakanl›klar anlaﬂam›yorlar. ﬁimdi biz Enerji Bakanl›¤›’na ba¤l›y›z madenciler olarak. Kanunumuz var, bunun içinde de ilgili yönetmeliklerimiz var. Fakat bunun d›ﬂ›nda da ilgili bakanl›klarla da iﬂimiz var. Yani Orman Bakanl›¤› ile iﬂimiz var, il özel

“

Bir önerimiz oldu bizim.
Dedik ki; devlet madencili¤e
iliﬂkin bir koordinasyon
kurulu oluﬂtursun.
Yurtd›ﬂ›ndan yabanc›
yat›r›mc›y› ça¤›r›yorsunuz,
Baﬂbakanl›k yat›r›m destek
ajans› var, adam geliyor iki
günde bütün iﬂini görüyor.
Bize ise, Orman Bakanl›¤›
diyor ki 7. ay›n sonuna kadar
izinleri kald›rd›m. Ruhsat›
ald›k, müﬂteri haz›r, taﬂ›
ç›kartaca¤›z, paray› alaca¤›z,
ülkeye farkl› bir katma de¤er
kazand›raca¤›z ama Orman
Bakanl›¤›’n› bekliyorum.

“
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idareler, muhtarl›klara kadar uzanan kurumlarla irtibat›m›z söz konusu. ‹ﬂletme-

cili¤e yönelik olarak yaklaﬂ›k 17 yerden
izin almak zorunda kal›yoruz. Ondan
sonra biz iﬂletmecilik yapabiliyoruz. Ama
madenciler sahibi konumunda görünen
Enerji Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› yeri geliyor sahibimiz konumunu koruyam›yor.
Bazen sizin hakk›n›za yönelik karﬂ› tarafa
yönelik bir giriﬂim sa¤layam›yor.
Ben Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanl›¤›’ndan ruhsat›m› al›yorum ama bu ruhsat çal›ﬂt›r›yorsunuz anlam›na gelmiyor.
Yani burada bir boﬂluk var. Buna bir önerimiz oldu bizim. Dedik ki; devlet madencili¤e iliﬂkin bir koordinasyon kururlu oluﬂtursun. Yurtd›ﬂ›ndan yabanc› yat›r›mc›y› ça¤›r›yorsunuz, Baﬂbakanl›k yat›r›m destek ajans› var adam geliyor iki
günde bütün iﬂini görüyor. Biz ise, Orman Bakanl›¤› diyor ki 7. ay›n sonuna kadar izinleri kald›rd›m. Ruhsat› ald›k,
müﬂteri haz›r, taﬂ› ç›kartaca¤›z, paray›
alaca¤›z, ülkeye farkl› bir katma de¤er kazand›raca¤›z ama Orman Bakanl›¤›’n›
bekliyorum. Orman Bakan›ndan geçece¤im öbür tarafta tak›laca¤›m. Yani ne olaca¤›m hususunda bir fikrim yok.
Biz diyoruz ki devlet kendi içinde koordinasyon oluﬂtursun, bu iﬂi yapmak isteyen sektör temsilcileri gelsin baﬂvurusu53
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nu direk oraya yaps›n, baﬂvuru kurulu direk oradan kabul etsin veya etmesin. Eksi¤iniz var, probleminiz var, ﬂu var, bu
var desin. Ama kabul ediliyorsa ona da
bir süre verilsin, gerekli izin de koordinasyon kurulundan al›ns›n. ‹lgili tüm kamu kurumlar› olsun içinde. Enerji Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤›, Orman Bakanl›¤›,
‹çiﬂleri Bakanl›¤› vs. Her birinin bir temsilcisi olsa bu temsilciler bir araya gelse
bütün iﬂler t›k›r t›k›r yürür.

Kalk›nmada öncelikli bölgelere sosyal aç›dan istihdam sa¤lamak konusunda madencili¤in rolü ne olabilir?
Bu son derece önemli. Bak›n ne kadar
kalk›nmam›ﬂ bölgeler varsa bak›n bu illerde maden yata¤› var ya. Madencilik,
tar›m gibi. Tar›m da bulundu¤u alanda
k›rsal kesime sosyal refah› taﬂ›yan bir
sektör. Madencilikte böyledir. Güneydo¤uda mermercilik aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
Güneydo¤uda çok önemli bir pozisyonda. Madende k›smen var ama sonradan
keﬂfedilmesine ra¤men çok ciddi rezervler oldu¤u gerçe¤iyle karﬂ›laﬂ›ld›. O yörede bulunan, geçmiﬂte sektörde faaliyette
olan veya faaliyette olmadan yeni olarak
sektöre giren bir sürü giriﬂimci var. Orada bir sürü sosyal s›k›nt›dan bahsediliyor. Ona ra¤men yat›r›mlar gerçekleﬂti.

“

ﬁunu söyleyebilir miyiz, devlet yeralt›nda olan›n nas›l iﬂletmesi ge- Devlet denetleme, kontrol ve
rekti¤ine dair ortaya kriter koyavizyon oluﬂturma konusunda
mad›¤› için krizler devam ediyor?
maalesef aktif rol
Devlet denetleme, kontrol ve vizyon
oynayam›yor. Bu tabloyu
oluﬂturma konusunda maalesef aktif rol
de¤iﬂtirmek laz›m art›k.
oynayam›yor. Bu tabloyu de¤iﬂtirmek laz›m art›k. Devlet her ﬂeyi yapamaz ama Devlet her ﬂeyi yapamaz ama
yapan birilerinden bu hizmeti sat›n alabi- yapan birilerinden bu hizmeti
lir. Bu iﬂi lay›k›yla yapan birinden bu hiz- sat›n alabilir. Ama maalesef
meti sat›n alabilir. Ama maalesef devlet
devlet her ﬂeyi kendisi
her ﬂeyi kendisi yapmak istiyor. Alt yap›yapmak istiyor.
s› buna müsait de¤il. Devlet 30 y›ll›k altyap›s›yla bugünün teknolojisinde sonuca
gitmek istiyor. Tamamen yanl›ﬂ. Ne eko- Oradaki s›k›nt›lara ra¤men, oradaki k›rnomik bütçeler böyle bir yap›y› böyle bir sal kesime yönelik istihdamlar, sosyal reçal›ﬂmay› desteklemeye müsait, ne de fah getirdi.
vizyon buna müsait. Asl›nda yine madeni
bulan, kontrol eden, iﬂlettiren devlet ol- Bak›n kuru kuruya bir ocak açamazs›n›z.
sun ama iﬂi özel sektör yürütsün. Bunun, Bulundu¤unuz köye istihdam getiriyorsunuz. Bursa’da bir oca¤›m var, örnek,
dünyada uygulamalar› mevcut.

“
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iki tane köyün aras›nda. ﬁimdi iki köyden de çal›ﬂanlar›m var. Bu bir istihdam
yönü. ‹ki, her iki köyün de ihtiyaçlar›na
yönelik katk›da bulunmak durumunday›m ben. Orada para kazan›yorsunuz,
oraya bir hizmet verebilmeniz laz›m.
Ama bu okulunu yapt›r›yordur, okulla ilgilidir. Ama camisini yapt›r›yordur, camisiyle ilgilidir. Ama yoluyla ilgili bir çal›ﬂma vard›r, suyuyla ilgili, alt yap›s›yla ilgili
vard›r. Yani mutlaka bir çal›ﬂma vard›r.
E¤er siz orada faaliyet gösteriyorsan›z,
mutlaka bu çal›ﬂmalarda yer al›yorsunuz.
Türkiye’de madencilikte faaliyet gösteren, Güneyinden Do¤usuna, Bat›s›na kadar en ücra yerde bile bu gerçek var. Yani gidilen yere istihdam anlam›nda, sosyal refah anlam›nda, madencili¤in çok
büyük katk›s› var.
Bugün madencili¤e geldi¤iniz zaman,
devlet herhangi bir destek aç›l›m›nda bulunmam›ﬂ ama özel sektör kendi çabalar›yla madencili¤i önemli bir pozisyonda
ülke gündemine oturtmuﬂ. Hani burada
çok fark›ndal›k olmasa da, madencilikle
ilgili herkesin kafas›nda bir soru iﬂareti
var. Acaba, iﬂareti var. ﬁimdi böyle bir ﬂey
varken, bu acabay› açal›m, irdeleyelim.
Var m›, yok mu, elimizdeki gücümüz ne,
ne ﬂekilde kullanabiliriz? 20 y›l sonras›n›n vizyonu nas›l olmal›d›r? ﬁimdiden
neler yap›lmal›d›r? Bunu ortaya koyal›m.
Ama bu maalesef yok.Yani öyle gerekçelerle, öyle politikalarla gündemler geçiﬂtiriliyor ki, biz hiçbir zaman böyle spesifik noktalara konsantre olam›yoruz.
Nisan 2008
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Madenlerimizi Ham Olarak ‹hraç
Edece¤imize Uç Ürün Olarak Satal›m
Dünya piyasas› y›ll›k 80-90 milyar dolar civar›nda olan Bor uç ürünlerinde Türkiye'nin pazar pay› %1´i bile bulamamaktad›r. Türkiye Boru ham veya yar› rafine halde satmas›ndan dolay› çok önemli f›rsatlar› kaç›rmaktad›r. 200 dolar/ton dan sat›lan %42 B2O3 tenörlü kolemanit cevherini sadece ö¤ütme iﬂlemi
uygulayarak 600 dolar/ton fiyatla satabiliriz. Sodyum perborat haline dönüﬂtürdü¤ümüzde fiat› tekrar
katlanacakt›r.

Bor, nükleer sanayiden uzay araçlar›na,
gübre sanayiinden ilaç sanayine, kimya
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bu konudaki bilgilere kolayl›kla ulaﬂ›lamamaktad›r. Bu sebeple ülkemizde BOREN bor enstitüsü kurulmuﬂ ve uç ürün
araﬂt›rmalar› teﬂvik edilmektedir. Bu çal›ﬂmalar ayr›ca ülkemizin Bor dünya piyasas›nda rezervleri ile orant›l› bir hakimiyete sahip olmas›na imkan verecektir.Dünya piyasas› y›ll›k 80-90 milyar dolar civar›nda olan Bor uç ürünlerinde
Türkiye'nin pazar pay› %1´i bile bulamaCevherin metale metalin
maktad›r. Türkiye Boru ham veya yar› raalaﬂ›ma alaﬂ›m›n istenen
fine halde satmas›ndan dolay› çok önemﬂekle dönüﬂtürülmesi ile ülke li f›rsatlar› kaç›rmaktad›r. 200 dolar/ton
ekonomisine katk›s› çok
dan sat›lan %42 B2O3 tenörlü kolemanit
büyük olmaktad›r. Mesela
cevherini sadece ö¤ütme iﬂlemi uygulayarak 600 dolar/ton fiyatla satabiliriz.
dünyadaki bor rezervinin
yar›s›ndan fazlas› Türkiye'de Sodyum perborat haline dönüﬂtürdü¤ümde fiat› tekrar katlanacakt›r. Eti Holbulunuyor.
ding, uç ürün üretimi çal›ﬂmalar›na

sanayinden otomobil sanayine kadar
400´ü aﬂk›n alanda kullan›l›yor.Dünyan›n en stratejik madeni olarak kabul edilen Bor, nükleer sanayiden uzay araçlar›na, gübre sanayiinden ilaç sanayine, kimya sanayinden otomobil sanayine kadar
400´ü aﬂk›n alanda kullan›l›yor. Bor
ürünlerine ait teknolojiler genellikle teknolojiyi üreten ülkelerce gizlenmekte,

“

“

Ülkemiz madenler bak›m›ndan zengindir.Hammadde olarak cevherleri mevcut
olmas›na ra¤men element baz›nda alt›n,
civa, mangan, magnezyum,molibden, nikel, stronsiyum, titanyum,toryum,volfram, uranyum,bor üretilmemektedir.
Metal krom üretimi yoktur, ancak ferrokrom halinde üretim mevcuttur. Madencilik sanayii istihdam aç›s›ndan yararl› olmakla beraber katma de¤eri düﬂüktür.
Cevherin metale metalin alaﬂ›ma alaﬂ›m›n istenen ﬂekle dönüﬂtürülmesi ile ülke ekonomisine katk›s› çok büyük olmaktad›r.Mesela dünyadaki bor rezervinin yar›s›ndan fazlas› Türkiye'de bulunuyor.

Nisan 2008
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1978´den sonra baﬂlam›ﬂt›r. Bor madeninin kullan›m miktar›ndaki as›l önemli
art›ﬂ,Bor'un yak›t taﬂ›y›c›s› olarak kullan›lmas›yla sa¤lanabilecektir. Bir çok pil,
akümülatör vs. enerji üretim ayg›t›nda
yak›t olarak kullan›lan hidrojenin elde
edilmesi sa¤lanmaktad›r. Özellikle fiber
cam, deterjan gibi sanayilerde Bor ve
borlu yak›tlar gelece¤in yak›t› olarak adland›r›lm›ﬂ ve nükleer silahlanma d›ﬂ›nda
2. önemli stratejik malzeme olarak nitelendirilmiﬂtir.

Aluminyum metaline gelince bunun cevher halindeki de¤eri 50 dolar. Ton iken
metal haline getirildi¤inde de¤eri 2000
dolar. Ton bunlar›n özel olarak alaﬂ›mland›r›l›p savunma ve uzay sanayiinde
kullan›labilecek ﬂekil ve forma getirildiNisan 2008

r› bulunup rezervler geliﬂtirilmelidir.
Mevcut bak›r yataklar›nda cevher üretim
ve zenginleﬂtirme faaliyetlerini modernleﬂtirerek ve iyileﬂtirerek, daha kârl› iﬂletmecilik imkanlar› sa¤lanmal›d›r.
Dolay›s›yla arama faaliyetlerine öncelik Türkiye bak›r madencili¤inde durum terverilerek, ekonomik yeni cevher yatakla- sinedir. Bak›r tesislerine yetecek kadar
cevher ç›kar›lamamaktad›r. Dolay›s›yla
Kromu cevher halinde ihraç arama faaliyetlerine öncelik verilerek,
etmek yerine krom bileﬂikleri ekonomik yeni cevher yataklar› bulunup
rezervler geliﬂtirilmelidir. Mevcut bak›r
ve ferrokrom veya paslanmaz
yataklar›nda cevher üretim ve zenginleﬂçelik olarak satmak katma
tirme faaliyetlerini modernleﬂtirerek ve
de¤erin Türkiye’de kalmas› iyileﬂtirerek, daha kârl› iﬂletmecilik imaç›s›ndan yararl›d›r. Bu
kanlar› sa¤lanmal›d›r. Elektroliz kapasitesayede, döviz girdisini 3-4
si blister üretim kapasitesinin yaklaﬂ›k 3
kat artt›rmas› mümkündür. kat› olmas› nedeniyle, yeterli rezervler
bulunmas› halinde, yeni izabe tesisleriAncak, üretimin önemli
nin kurulmas›na ihtiyaç bulunmaktad›r.
girdilerinden olan enerji
¤inde 100. kat›n üzerinde de¤erlenmektedir. Türkiye bak›r madencili¤inde durum tersinedir. Bak›r tesislerine yetecek
kadar cevher ç›kar›lamamaktad›r.

“

fiyatlar› dünyada çal›ﬂmakta
olan ferrokrom ve maden
iﬂletmelerindeki fiyatlar
seviyesine indirilerek bu
sektördeki rekabet gücü
geliﬂtirilmelidir.

“

Ülkemizde ticari önemi olan bir diger
metal kromdur. Türkiye ham cevher, ferrokrom ve krom kimyasallar› ihrac›ndan
önemli döviz geliri sa¤lamaktad›r. Kromu cevher halinde ihraç etmek yerine
krom bileﬂikleri ve ferrokrom veya paslanmaz çelik olarak satmak katma de¤erin Türkiye’de kalmas› aç›s›ndan yararl›d›r. Bu sayede, döviz girdisini 3-4 kat artt›rmas› mümkündür. Ancak, üretimin
önemli girdilerinden olan enerji fiyatlar›
dünyada çal›ﬂmakta olan ferrokrom ve
maden iﬂletmelerindeki fiyatlar seviyesine indirilerek bu sektördeki rekabet gücü geliﬂtirilmelidir. Türkiye'nin 160.000
ton/y›l ferrokrom üretim kapasitesi mevcuttur. Türkiye'de krom cevheri kullanan tesislerin tam kapasite ile çal›ﬂmalar›
durumunda, y›ll›k krom cevheri tüketimi
530.000 ton olacakt›r. Bugüne kadar bu
tesisler tam kapasite ile çal›ﬂmam›ﬂlard›r.

Halihaz›rda Türkiye'de bak›r aramac›l›¤›
yapan büyük yabanc› sermayeli Türk ﬂirketleri ile aramaya yönelik yerli ﬂirketlere gerekli deste¤in sa¤lanmas› ve bürokratik engellerin kald›r›lmas› bak›r aramac›l›¤›nda ülkemiz için büyük faydalar sa¤layacakt›r.
57
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Kamu Kurumlar›n›n Yeniden Yap›lanmas›

Devletin Madencilikteki Rolü
Ülkemiz, maden potansiyeli bölümünde verildi¤i gibi, yeralt› ve yerüstü zengin do¤al kaynaklar› ile özel
konuma sahiptir. Dünya ile ekonomik entegrasyonu sa¤lamada, bu kaynaklar›n en iyi ﬂekilde de¤erlendirilmesi gereklidir. Di¤er yandan temel sanayi girdilerine hammadde sa¤lamas› yönüyle de ön s›rada
yer almas› gereken Madencilik Sektörü ülkemizin temel taﬂ› sektörlerinden oldu¤u gibi, di¤er sektörler
içinde lokomotif görevi yapmaktad›r.
Ülkemiz, maden potansiyeli bölümünde
verildi¤i gibi, yeralt› ve yerüstü zengin
do¤al kaynaklar› ile özel konuma sahiptir. Dünya ile ekonomik entegrasyonu
sa¤lamada, bu kaynaklar›n en iyi ﬂekilde
de¤erlendirilmesi gereklidir.
Di¤er yandan temel sanayi girdilerine
hammadde sa¤lamas› yönüyle de ön s›rada yer almas› gereken Madencilik Sektörü ülkemizin temel taﬂ› sektörlerinden
oldu¤u gibi, di¤er sektörler içinde lokomotif görevi yapmaktad›r.
Madencilik Sektörü ‹çin Yap›lmas›
Gereken Yeni Düzenlemeler
Yukar›da belirtilen bu özellikleri ile Madencilik Sektörü temel yat›r›mlarda önceli¤i olan ve maddi ve manevi destek ih58

tiyac› olan bir konumdad›r.
• Hukuki yönden verilen madencilik
ruhsatlar›n›n, madenciyi di¤er devlet kuruluﬂlar›n›n engellemeleri, zaman kaybettirici eylemlerinden al›konulmas› Madencilik ile ilgili Bakanl›k, maden ruhsatlar›n›n sa¤lad›¤› haklar›n kullan›m›n› sa¤lamak üzere Çevre ve Orman, Tar›m ve
Köy ‹ﬂleri, Turizm, Bay›nd›rl›k ve Sa¤l›k
Bakanl›klar› ile Belediyelerden al›nacak
izinlerde ve bu haklar›n kullan›lmas›nda
ç›kacak sorunlar›n çözümünde koordinatör görevini üstlenmeli,
• Maden varl›klar›(rezerv), cihaz, ekipman ve tesisleri teminat olarak ikame
edilmeli,
• Vergi (özel indirimli) % 15 s›n›r›nda
olmal›,

• Araﬂt›rma-geliﬂtirme masraflar› ﬂirket
bilançolar›nda görülmeli,
• Madencilik fonu kredi potansiyeli
yükseltilmeli; kredi faizleri aﬂa¤› çekilmeli,
• Enerji, su ve taﬂ›ma ücretleri en düﬂük tarife üzerinden ödenmeli, haberleﬂme araçlar›n›n tahsisinde öncelik tan›nmal›,
• Maden iﬂletmelerine yol, su ve elektrik getirilmesinde altyap› deste¤i sa¤lanmal›,
• MTA Genel Müdürlü¤ü temel jeolojik araﬂt›rmalar› gerçekleﬂtirerek ve elde
etti¤i sa¤l›kl› verileri madenciye sunmal›;
giderek madencinin gerek arama ve geNisan 2008
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rekse üretim döneminde yard›mc› olacak konuma getirilmeli,
• Di¤er disiplinlerde oldu¤u gibi Maden, Yerbilimleri alanlar›nda çeﬂitli üniversitelerdeki mühendislik bölümleri,
gere¤inden fazla bu alanlardaki ö¤retimi
yayg›nlaﬂt›rm›ﬂt›r (Önal, 1997). Ancak bu
kaynak israf› yeterli madencilik e¤itimi
göremeyen bir kitleyi ortaya ç›karm›ﬂt›r.
Bunun yan›nda y›llard›r önemli eksikli¤i,
her alanda oldu¤u gibi madencilik alan›nda da, olan ara eleman yetiﬂtirilmesi
gerçekleﬂmemiﬂ; giderek daha fazla bu
tür elemanlar aran›r olmuﬂtur. Bu sebeple, madencilik konular›nda büyük aç›¤›
dolduracak ilgili branﬂlarda meslek yüksek okullar› aç›lmal›d›r. Böylece yeterli
e¤itimli, ehliyetli mühendis ve ara eleman ihtiyac› acilen giderilmelidir.
• Araﬂt›rma - geliﬂtirme ortamlar›nda
bilhassa Madencilik ö¤retim ve e¤itimi
yap›lan üniversitelerdeki teknoparklarda, üniversite sanayi iﬂbirli¤i ile "yeni
üretilmiﬂ bilgilerle" sektörün her alan›nda, Arama, Etüd, Üretim, Cevher Zenginleﬂtirme, Metal, Ara ve Uç Ürünler üretimlerinde Teknoloji sa¤lanmal›d›r.
Madencilik Sektörünün Yeniden Yap›lanmas›nda Al›nacak K›staslar:
Madencilik Stratejileri Ve Politikalar›
Madencilik sektörünün varl›k kazanabilmesi ve ülke kaynaklar›n›n verimli ve
sa¤l›kl› bir ﬂekilde yürütülebilmesi için
Madencilik Bakanl›¤› kurulmal›d›r. Bakanl›k vas›tas›yla sektörün kendi kendini
finanse edecek, organizasyonunu sa¤laNisan 2008

yacak, projelere hayat verecek; bürokrasiyi azaltacak bir sistem oluﬂturulabilecektir. Bakanl›¤a ba¤l› olarak bir tak›m
organizasyonlara gidilmesi gerekmektedir (Güneri, 1997). Bunlar s›ras›yla,
• Madencilik Stratejik Araﬂt›rmalar Kurulu Baﬂkanl›¤›. Bakanl›¤›n temelini teﬂkil edecek bu kuruluﬂla, ülke
ekonomisi ve sanayisi aç›s›ndan önemli
ve öncelikli olan her bir maden için ayr›
masa kurulmal›d›r. Her bir masa; madenle ilgili yurtiçi yada yurtd›ﬂ›na yönelik
madenin aranmas›ndan, sanayide kullan›lmas›na kadar teknik, ekonomik, ticari
ve sosyal konularda uzmanlaﬂacak, madencilik politikalar› oluﬂturacak ve madencilere dan›ﬂmanl›k yapacakt›r.

“

Ülkemizde ise madencili¤in
geliﬂmesini engelleyecek
tarzda uygulamaya
gidilmiﬂtir: 1974'de yap›lan
madenlerin devletleﬂtirilmesi
gibi baz› yanl›ﬂ uygulamalar
yüzünden madencilik
alan›nda yeterli sermaye
birikimi oluﬂmam›ﬂ ve
madencilik sektörü büyük
tahribat görmüﬂtür

“
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• Madencilik ﬁuras›. Teﬂkilat içerisinde resmi bir organizasyon ﬂeklinde olmal›; madencilik faaliyetlerine iliﬂkin konularda kamu kurumlar›, özel sektör kuruluﬂlar›, üniversiteler ve mesleki kuruluﬂlar›n koordinasyonunu sa¤layarak Bakan'a bilgi, görüﬂ aktarmal›d›r.

• Madencilik Fonu. Sistemin ikinci
temel aya¤›n› teﬂkil edecek ve sektörün
teﬂvik, finansman mekanizmas›n› sa¤layacakt›r.
• Maden Tetkik Arama Genel Müdürlü¤ü. Sistemi tamamlayan temellerden birisi olup ülkenin jeolojisini ortaya
koyarak; maden aramalar› ile maden potansiyelini ortaya koyan bir kuruluﬂ olmal›d›r. Elde edilen bu temel bilgilerden
madenciler do¤rudan do¤ruya yararlanmal›d›r (Köse, 1993).
• Maden Kanunu. Maden iﬂleri ile ilgili bir dizi yeni düzenlemeler ve uygulamalar gerçekleﬂtirilmelidir.
• Maden ‹ﬂleri Genel Müdürlü¤ü.
Türkiye'nin belirli bölgelerinde kurulacak Bölge Teﬂkilatlar› ile madenciyi denetleyen ancak, engel koyan bir kuruluﬂ
olmaktan ziyade yeterli alt yap›s› ile yol
gösterici ve yard›mc› olacak bir yap›ya
kavuﬂturulmal›d›r.
• Türkiye’nin özel ﬂartlar› ve Dünya
konjonktürü dikkate al›narak önceli¤i
olan ve giderek k›sa-orta vadede önem
kazanacak madenler belirlenmeli ve
bunlarla ilgili devlet-özel sektör-üniversite iliﬂkisine dayal› ortak, kapsaml›, dengeli çözümler getirilmeli ve istikrarl› uygulamalara gidilmelidir.
• Madencilik yat›r›mlar› geniﬂ istihdam
sa¤lad›¤› için göçü önleyici sosyo-cografik yap›y› düzenleyici rol oynar. Bu sebeple ülke çap›nda stratejik planlar geliﬂtirilirken enerji kullan›m› ve madenlere
dayal› teknolojiler de geliﬂtirilece¤inden
59
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b›rak›lm›ﬂ; Tüm arama giderleri vergiden
muaf tutulmuﬂtur. Yap›lan 4 milyon m
sondaj verileri herkesin istifadesine sunulmuﬂtur.
• Arjantin’de 1989' de aramalar baﬂlat›lm›ﬂt›r. Her türlü verginin 30 y›l boyunca sabit olmas›, etüt ve araman›n vergiden muaf olmas›, devlet hakk›n›n % 3 ile
s›n›rl› tutulmas› 100' den fazla yabanc›
firman›n kat›l›m›n› sa¤lam›ﬂt›r.
dolay› yöresel arazi kullan›m› ile ihtisas
ﬂehirlerinin planlamas› gerçekleﬂtirilir.
Madencilik sektöründe özel uygulama ve yaklaﬂ›mlarla baﬂar›l› olan ülkelerden baz› örnekleri göz önüne
al›rsak:
Baﬂar›l› uygulama örneklerinden Kanada
"White Horse" inisiyatifi (Alain Dangeart,
1997) madencilik politikalar›nda baﬂar›l›
olmak için dört ﬂart› aramaktad›r:
1. Amaçlar çok iyi ve net tarif edilmiﬂtir.
Aramadan pazarlamaya kadar tüm madencili¤i kapsayan politikalar ortaya konmuﬂtur. Ayn› zamanda madencilikte entegre programlar planlar belirlenerek
maden üretime baﬂlad›¤›nda zenginleﬂtirme ve izabe gibi tesislerin de devreye
al›nmas› sa¤lanmaktad›r. Bu inisiyatif
çerçevesinde sa¤lanan teﬂvik ve tedbirlerle madencilik faaliyetlerinde patlama
yaﬂanm›ﬂt›r. Kanada' da arama faaliyetlerinde 1992'de 400 milyon $ harcama yap›lm›ﬂ iken, bu miktar 1996'da 900 milyon $'a yükselmiﬂtir. Bu inisiyatifler sayesinde yeni aç›lan madenlerin say›s›
1992'de 7 iken 1996'da 15'e ve 1997'de
ise 30'a ç›km›ﬂt›r.
60

2. Kamuoyunun deste¤i al›nmal›d›r.
Bunun için geliﬂmiﬂ teknolojiler uygulanmal›; Hükümet-iﬂçi-çevre-kamuoyu
aras›nda sürekli iletiﬂim sa¤lanmal›d›r.
3. Maden iﬂletmecileri hemfikir olmal›;
kendi dallar›nda rekabetçi davran›ﬂtan
ziyade birbirlerine destekler tarzda hareket etmelidir.
4. Her türlü iﬂlemde, madencilikte kanun ve yönetmeliklerle vergilendirme ve
di¤er mevzuatlarda uygulanmas›nda
dengeli ve istikrarl› bir politika izlenmeli;
güvenli bir ortam yarat›lmal›d›r.
Çeﬂitli devletler madencilikte s›çrama yapacak bir tak›m uygulamalar
yapm›ﬂlard›r (Köse, 1992).
• ‹rlanda' da 1960 y›l›na kadar madencilik faaliyeti yok denecek kadar az fakat
arama ruhsatlar›n›n "1 km2" ile s›n›rland›r›lmas› ve 20 y›ll›k vergi muafiyeti sa¤lanmas› madencili¤in patlamas›na neden
olmuﬂtur.
• Yeni Zelanda'da Au, Ag, U, Petrol
devletin tekelindeyken, di¤erleri serbest

• Ülkemizde ise madencili¤in geliﬂmesini engelleyecek tarzda uygulamaya gidilmiﬂtir: 1974'de yap›lan madenlerin devletleﬂtirilmesi gibi baz› yanl›ﬂ uygulamalar yüzünden madencilik alan›nda yeterli sermaye birikimi oluﬂmam›ﬂ ve madencilik sektörü büyük tahribat görmüﬂtür. Bu
uygulamalar yüzünden, daha önce
yat›r›m yapanlar da geri çekilince
sektör daralmaya baﬂlam›ﬂt›r. Bu
tür bir tasarrufta bulunulmasayd› o
tarihte belirli bir seviyede olan özel
madencilik sektörü daha da geliﬂerek; ülkemize büyük katk›lar sa¤layan sanayi sektörü gibi ana kanallardan birisi olacakt›.
Sonuçlar ve De¤erlendirme
1. Ülkemiz metalik madenler, mermerler, endüstriyel hammaddeler ve enerji
maddeleri yönünden çeﬂitlili¤i ve önemli rezervleri ile büyük potansiyel arz etmektedir.
2. Halen ço¤unlukla hammadde, k›smen metal ve ba¤l› ürünler ile cevher
konsantresi veya blok gibi katma de¤eri
Nisan 2008
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düﬂük olan ürünlerle ihracat sürdürülmektedir. Bu sektöre verilecek desteklerle hedef yar› mamül, mamül ve uç
ürünlere yönlendirilmelidir. Bu hedefe
var›ld›¤›nda madencilik sektörünün milli
has›laya olan katk›s› katlayarak artacakt›r.
3. Kurulacak Maden Bakanl›¤› ve ba¤l›
organlar› ile sektöre dinamizm kazand›racak politikalar geliﬂtirilmelidir. Çeﬂitli
vadelerde politikalar oluﬂturularak; sektörün güçlenmesi için ak›lc› teﬂvik uygulamalar› (yat›r›m, altyap›, taﬂ›ma, iﬂletme,
enerji gibi alanlar› kapsayan bir k›s›m
vergi muafiyetleri) getirilmelidir.
4. Maden bölgelerinde enerji kullan›m›
ve madenlere dayal› teknolojiler geliﬂtirilmeli, yöresel arazi kullan›m› ile ihtisas
ﬂehirlerinin planlamas› gerçekleﬂtirilmelidir.
5. Maden kanunu aﬂ›r› ayr›nt›larla geliﬂen ﬂartlara ayak uyduramamaktad›r. Uygulamada sektörü dinamik k›lacak bir
anlay›ﬂla, ana esaslar› belirgin bir maden
kanunu haz›rlanmal›d›r.
6. Devletin madencilik ile ilgili kurumlar›, üniversiteler, AR-GE guruplar› ve
özel sektör ile koordinasyon sa¤lanarak
madenciye aramadan pazarlamaya kadar
her aﬂamada destek verilmelidir.
7. Son y›llarda (1992-1997) toplam ihracat içerisindeki pay› % 2.60 ile % 1.96
aras›nda de¤iﬂen maden ihracat›n›n, yukar›da zikredilen de¤iﬂikliklere ba¤l› olarak mevcut potansiyelimizin lay›k› ile de¤erlendirilmesi sonucu, %5-10 mertebelerine ulaﬂt›r›lmas› mümkündür.
Nisan 2008

Maden Kanunu,
Mevzuat› ‹le ‹lgili Kritikler
3213 Say›l› Maden Kanunu haz›rlanmas› s›ras›nda ilgili Bakanl›klar ve sektörün temsilcileri taraf›ndan tart›ﬂ›lm›ﬂ ve
belirli bir zaman evresinde tamamlanarak, kanunlaﬂt›r›lm›ﬂt›r. Sektörün bir
k›s›m taleplerini karﬂ›lamamakla beraber ekonomik de¤eri olan, iﬂletmeye
elveriﬂli her türlü mineral, taﬂ, hammadde ve mermer Maden Kanunu
kapsam›na al›nm›ﬂt›r. Bunlar çeﬂitli
gruplar ad› alt›nda toplanmakla beraber eski kanunlara nazaran uygulamalarda daha bir rahatl›k sa¤lam›ﬂ durumdad›r. Gerek Maden Kanunu ve gerekse ilgili mevzuat mümkün oldu¤unca
sorunlar› çözer özellikler taﬂ›maktad›r.
Ancak, sektörün uygulamac›lar›n›n ﬂikayetleri elan devam etmektedir. Bunlar esas olarak kanun ve mevzuat›n uygulamaya geçmesi aﬂamas›nda sektör
mensuplar›n›n u¤rad›klar› zaman al›c›
ve yat›r›m› yavaﬂlat›c› yönde etkili olan
ilgili kurumlar›n tutumlar›d›r. Arama
döneminden baﬂlayarak, üretim dönemine geçiﬂte gerekli olan izinlerin al›nmas› s›ras›nda idari organlar›n tutumu
ve davran›ﬂlar› yat›r›mc›y› aﬂ›r› derecede zorlamakta; yerine göre neredeyse
yat›r›m› engeller yönde durumlarla

karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Söz konusu yönetmeliklerde bu izinlerin verilmesi ile ilgili süreler belirtilmiﬂ olmas›na ra¤men, zikredilen bu zaman aral›klar›nda
idareye mensup elemanlar›n düzenli
çal›ﬂmamas›, savsaklamas›na ba¤l› olarak aﬂ›r› zaman kayb› olmaktad›r.
Bu konularda idarenin ve ba¤l› organlar›n›n madenciye, mermerciye uygulamaya yaklaﬂ›m› müspet düﬂünceler
ﬂeklinde olmal›d›r. Bunlar›n yan›nda
kurum içindeki bir k›s›m elemanlar›n
iﬂlerin denetiminde yürütümünde yard›mc› ve gösterici olacak tarzda yaklaﬂ›mlar›n›n aksine iﬂlemlerin yürütülmesinde engelleyici tav›rlar› olmaktad›r. Yat›r›mc›n›n faaliyetini kesintiye
u¤ratmayacak tarzda; engel koyan, u¤raﬂt›ran, zamana yayan yaklaﬂ›mlardan
ziyade tamamen yap›c› yol gösterici,
yard›m edici biçimde olmal›d›r.
Mevzuat›n uygulanmas›nda bu tür
olumsuzluklar›n yan›nda ilgili Bakanl›¤›n ba¤l› kurumlar›ndaki yetkili atamalar›, idarecilerin say›sal eksikli¤i önemli bir olumsuzluk teﬂkil etmektedir. Bu
tür idari teﬂkilattaki eksiklikler uygulamac›n›n kurum içindeki iﬂlerinin sürüncemede kalmas›na ve sonuç almamas›na sebep olmaktad›r.
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Nadir Toprak Elementleri (NTE), Kullan›m Alanlar› ve

Ülkemizde Bulunan Potansiyel Bölgeler
Dünya’da bilinen NTE rezervleri 100 milyon ton civar›ndad›r. Bunlar›n ülkelere göre da¤›l›m› incelendi¤inde en yüksek rezervin Çin’de bulundu¤u (%43) bunu ABD nin takip etti¤i (%13) görülmektedir. Ülkemiz asl›nda yap›lacak detayl› bir araﬂt›rmada bu ülkeler aras›na girebilecek potansiyele sahip olmas›na
ra¤men bugüne kadar NTE araﬂt›rmalar›n›n göz ard› edilmesi ile söz sahibi olamam›ﬂt›r.
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natlarda ekonomik oranda zenginleﬂirler. Ana yataklar› alkali kayaç kompleksleri, karbonatitler ve plaserlere ba¤l›d›r;
ayr›ca ikinci derecede pegmatitler ile çeﬂitli metamorfik kayaçlar›n yap›s›nda yer
al›rlar. K›saca NTE; lantanyum (La), Seryum (Ce), Proseodmiyum (Pr), Neodmiyum (Nd), Prometyum (Pm), Samaryum
(Sm), Europyum (Eu), Gadolinyum

“

Son y›llarda geliﬂen nano
teknoloji ürünlerinde de bu
elementlerden
yararlan›lmakta ve Amerika
Birleﬂik Devletlerinde
savunma ve silah
sanayisinde NTE den yüksek
oranda faydalan›lmaktad›r.

“

Dünyada ve ülkemizde teknolojinin son
y›llarda h›zla ilerlemesi klasik madencilik
iﬂletmelerinin art›k yetersiz kald›¤›n› ve
proses madencili¤i denilen ve ppm hatta
ppb mertebesinde bulunan baz› stratejik
elementlerin bile iﬂletilmesi gerekti¤ini,
ortaya koymaktad›r. Bunun en önemli
örneklerinden biri de son y›llarda önemi
giderek artan Nadir toprak elementlerinin (NTE) kullan›lmas›d›r. ‹çinde buﬂlundu¤u kayaç ve minerallerin türüne göre
de¤iﬂen ancak genellikle 8-10 ppm den
100-200 ppm e kadar bulunan NTE Atom
numaras› 57 olan lantan ile atom numaras› 71 olan lutesyum aras›nda yer alan
lantanidler olarak isimlendirilirler. Elementer halde metalik özellikler gösteren
nadir toprak elementleri do¤ada nabit
halde bulunmazlar ve monazit ve ksenotim gibi fosfatlar ile bastnezit gibi karbo-

(Gd), Terbiyum (Tb), Disprosyum (Dy),
Holmiyum (Ho), Erbiyum (Eu), Thuliyum (Tm), Yiterbiyum (Yb), Lutenyum
(Lu) gibi Lantanit serisi ile, Aktinyum
(Ac), Toryum (Th),Protaktinyum(Pa),
Uranyum (U), Neptinyum (Np), Plutonyum(Pu), Americanyum(Am), Kurium
(Cm),Berkeliyum (Bk), Kaliforniyum
(Cf), Einstanyum (Es), Fermiyum (Fm),
Mendeleviyum (Mv), Nobelyum (No) ve
Lavrensiyum ( Lr) gibi Aktinid serisinden
oluﬂmaktad›r. Pek ço¤umuzun ismini bile duymad›¤› yukar›da say›lan elementler
tabiatta de¤iﬂik minerallerin bünyesinde
bileﬂik halde bulunmaktad›rlar.
NTE içeren mineraller oldukça fazlad›r.
Bunlar genellikle karbonatlardan Bastnasit, Fosfat, Sülfat, arsenat, vanadatlarda,
Monazit , Ksenotime, Silikatlarda CeriNisan 2008
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Tablo 1: Nadir Toprak Elementlerinin kullan›m alanlar›

te ve Gadolinit , Aliminosilikatlarda ve
titanosilikatlarda, Titanatlarda, oksit ve
fluoritlerde bulunmaktad›rlar. Yaklaﬂ›k
150 adet bulunan NTE içeren minerallerden en önemlileri ülkemizde de bulunan
bastnazit, monazit ve fluorit mineralleridir. Bu mineraller ayn› zamanda NTE
kullanan sanayinin de baﬂl›ca hammaddeleridir.

Yukar›daki tabloda da aç›k bir ﬂekilde görülmektedir ki NTE oldukça yayg›n ve
özellikle önemli alanlarda kullan›lan bir
element grubudur. Son y›llarda geliﬂen
nano teknoloji ürünlerinde de bu elementlerden yararlan›lmakta ve Amerika
Birleﬂik Devletlerinde savunma ve silah
sanayisinde NTE den yüksek oranda faydalan›lmaktad›r.
Nisan 2008

“

Nadir Toprak Elementlerinin
farkl› özelliklerine yönelik
oldukça fazla ve farkl›
kullan›m alanlar›
bulunmaktad›r. La, Nd, Pr
klorürüler petrol rafine
edilmesinde katalizör olarak
kullan›lmaktad›r. Ce ve baz›
NTE gözlük, kamera,
televizyon, çeﬂitli enstrüman
lensleri, ayna ve cam
levhalar›n parlat›lmas›nda
Ne-oksit ultraviyole ›ﬂ›nlar›n›
absorblamada Ce-oksit ise
ﬂeffaf ambalaj içine konulan
g›dalar›n bozulmas›n›
engellemede
kullan›lmaktad›r.

“

Nadir Toprak Elementlerinin farkl› özelliklerine yönelik oldukça fazla ve farkl›
kullan›m alanlar› bulunmaktad›r. La, Nd,
Pr klorürüler petrol rafine edilmesinde
katalizör olarak kullan›lmaktad›r. Ce ve
baz› NTE gözlük, kamera, televizyon, çeﬂitli enstrüman lensleri, ayna ve cam levhalar›n parlat›lmas›nda Ne-oksit ultraviyole ›ﬂ›nlar›n› absorblamada Ce-oksit ise
ﬂeffaf ambalaj içine konulan g›dalar›n bozulmas›n› engellemede kullan›lmaktad›r.
Ce-Oksit ayr›ca radyasyon dolay›s› ile Tv
tüplerinin renksizleﬂmesini önledi¤i gibi
nükleer reaktörlerin pencerelerinde de
kullan›lmaktad›r. Optik alanda özellikle
La-oksitler baz› borat kamera lenslerinde
refraktif indeksini art›rmakta ve dispersiyonu azaltmaktad›r. Bu ve bunun gibi bir
çok nadir toprak elementlerinin kullan›m alanlar› aﬂa¤›daki, tablo 1’ de verilmiﬂtir.

Dünya’da bilinen NTE rezervleri 100 milyon ton civar›ndad›r. Bunlar›n ülkelere
göre da¤›l›m› incelendi¤inde en yüksek
rezervin Çin’de bulundu¤u (%43) bunu
ABD nin takip etti¤i (%13) görülmektedir. Ayr›ca Avustralya(%%) Kanada( %1)
ve Hindistan da (%1) Çin ve ABD’yi takip
eden ülkelerdir.
Üretim olarak ise Çin (%39) ile yine birinci s›rada onu(%32) ile ABD takip etmekte, rezervi nispeten düﬂük olmas›na
ra¤men Avustralya (%14 ) ile üçüncü s›rada gelmektedir. Bu üretilen malzemelerin %44 ü metal ve alaﬂ›m olarak, %16
‘s› elektronikte, %15 ‘i katalizör olarak
kullan›lmaktad›r. Ülkemiz asl›nda yap›lacak detayl› bir araﬂt›rmada bu ülkeler
aras›na girebilecek potansiyele sahip olmas›na ra¤men bugüne kadar NTE araﬂt›rmalar›n›n göz ard› edilmesi ile söz sahibi olamam›ﬂt›r.
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bekleyen ve olas› NTE rezervlerine sahip
bir çok bölge bulunmaktad›r. Bu bölgeler genellikle genç volkanizmalar›n bulundu¤u yerlerdir. Özellikle Do¤u Anadolu Bölgesi ve Toros ’lar potansiyel
araﬂt›rma sahalar›d›r.
Sonuç olarak Nadir Toprak Elementleri
önümüzdeki yüzy›la damgas›n› vuracak
metallerin üretiminde son derece önemli bir yer tutacakt›r. Teknolojinin s›n›r tan›mad›¤› ve nano boyutlara indi¤i günümüzde böylesine önemli bir potansiyele
duyars›z kalmak yanl›ﬂt›r. Bu nedenle ülkemizde Nadir Toprak Elementleri koyon ve hidrometalurjik yöntemlerle ger- nusunda gerek potansiyelini belirleme
çekleﬂtirilen cevher zenginleﬂtirme test- gerekse ürün geliﬂtirme konusunda duleri olumlu sonuç vermiﬂ ve tüketim yarl› olunmal› ve bu tür projeler mutlaka
alanlar›na uygun konsantreler elde edile- desteklenmelidir. Aksi takdirde geliﬂen
bilmiﬂtir. Bunun yan›nda araﬂt›r›lmay› dünyan›n gerisinde kal›nm›ﬂ ve ülkemizde gerçekleﬂtirebilece¤imiz ürünler için
Nadir Toprak Elementleri
çok yüksek oranlarda ücretler ödenerek
önümüzdeki yüzy›la
yurt d›ﬂ›ndan ithal etmek zorunda kal›damgas›n› vuracak metallerin nacakt›r.

Son y›llarda MTA Genel Müdürlü¤ü'nce
etüdü tamamlanarak Etibank'a devredilen Eskiﬂehir-Sivrihisar yak›nlar›ndaki
"Kompleks Cevher" (fluorit+barit+nadir toprak elementleri) sahas›, ülkemizin
oldu¤u gibi dünyan›n da say›l› yataklar›
aras›nda yer alm›ﬂt›r. Çok düﬂük tenörlü
toryum içeri¤inden dolay› devletçe iﬂletilecek madenler kapsam›nda tutulan söz
konusu cevherleﬂmenin bünyesinde torüretiminde son derece önemli
yum minerali yoktur. Mevcut toryum,
bir yer tutacakt›r.
kompleks cevher içinde yer alan Bastnezit ve Monazit minerallerinde bulunmak- Teknolojinin s›n›r tan›mad›¤›
ve nano boyutlara indi¤i
ta olup % 0.2 tenöre sahiptir. Bu nedenle, endüstriyel tenörün çok alt›nda olan günümüzde böylesine önemli
toryumun stratejik öneminden dolay›
bir potansiyele duyars›z
sektördeki madencilik etkilenmemelidir. kalmak yanl›ﬂt›r. Bu nedenle
Kald› ki, dünyada toryuma dayal› atom
ülkemizde Nadir Toprak
reaktörleri de geliﬂmemiﬂtir.

“
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“

Sivrihisar sahas› % 37,4 CaF2, % 31.6 BaSO4 ve % 3.14 nadir toprak oksitleri (CeO2, La2O3, Nd2O3) ortalama tenörleri
olan 30.6 milyon ton rezerve sahiptir.
Teknolojik olarak hiçbir sorunu olmayan
kompleks cevherden gravimetrik, flotas-

Elementleri konusunda gerek
potansiyelini belirleme
gerekse ürün geliﬂtirme
konusunda duyarl› olunmal›
ve bu tür projeler mutlaka
desteklenmelidir.
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Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu’da

Maden Yataklar›n›n Genel Görünümü
ve Yat›r›m ‹mkanlar›
GAP bölgesi yat›r›m Teﬂviklerinin Sektörel Da¤›l›m› içinde Madencilik Tar›m, ‹malat, Hizmetler'den sonra % 1’lik pay› ile dördüncü s›rada yer al›r. Madencilik ve buna ba¤l› sanayinin geliﬂmesi bölgedeki yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas›nda ve ekonomik geliﬂmeyi tetikleyece¤inden madencilik teﬂvik pay›n›n
daha da art›r›lmas› yeniden gözden geçirilmelidir.

Günümüzde endüstriyel geliﬂimlerini tamamlam›ﬂ pek çok ülkede, yoksullu¤un
azalt›larak ülke refah›n›n oluﬂmas›nda,
madencilik sektörü hep ön s›ralarda yer
alm›ﬂ, sanayinin geliﬂmesinde ve istihdam yaratmada baﬂl›ca katk›y› sa¤lam›ﬂt›r. Madencilik faaliyetlerin yo¤un oldu¤u bölgelerde e¤itim, sa¤l›k, geliﬂmiﬂ
teknik beceriler, ulaﬂ›m ve enerji alt yap›72

s›ndaki ilerlemelerin, madencilik faaliyetlerinin az oldu¤u yada olmad›¤› bölgelere göre çok daha iyi oldu¤u bilinen
bir gerçektir. Di¤er bir ifadeyle madencilik faaliyetleri ile bölgesel ekonomik kalk›nmalar aras›nda do¤rudan bir iliﬂki bu-

“

Günümüzde endüstriyel
geliﬂimlerini tamamlam›ﬂ
pek çok ülkede, yoksullu¤un
azalt›larak ülke refah›n›n
oluﬂmas›nda, madencilik
sektörü hep ön s›ralarda yer
alm›ﬂ, sanayinin
geliﬂmesinde ve istihdam
yaratmada baﬂl›ca katk›y›
sa¤lam›ﬂt›r.

“

Günümüzde madencilik, toplumlar›n
kalk›nmas›ndaki önemini, tarihsel süreçlerde oldu¤u gibi korumaya devam etmektedir. Madenleri bulup iﬂleten toplumlar, bir yandan di¤er topluluklara
karﬂ› üstünlük sa¤larken, di¤er yandan
da madencili¤in lokomotifi oldu¤u iﬂ
kollar›n do¤up geliﬂmesinde baﬂl›ca rolü
oynam›ﬂlard›r.

lunmaktad›r. Buradan hareketle genel
olarak ülkelerin özel olarak da bölgelerin
ekonomik geliﬂimlerinin tamamlanmas›nda, madenlerin çevreye en az zarar›
verecek ﬂekilde iﬂletilmesi baﬂl›ca önceliklerden biri olmal›d›r.
Ülkemizde madencilik faaliyetleri çok eski ça¤lardan bu yana süregelmektedir.
Ülkemizde madencilik faaliyetlerinin yo¤un oldu¤u bölgeler belirgin bir sosyal
ve ekonomik geliﬂmiﬂlik seviyesi yakalam›ﬂt›r. Yo¤un madencilik faaliyetlerinin
bulundu¤u Bat› Anadolu, Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu ile mukayese edildi¤inde, maden sektörü yönüyle belirgin
bir üstünlük sergiler. ﬁüphesizki endüstriyel alanlara yak›nl›¤› ve Bat› Anadolu’da yap›lan yo¤un arama çal›ﬂmalar›n›n
Nisan 2008
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bunda pay› yüksektir. Ancak Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu’da çok eski ça¤lardan bu yana iﬂletilen pek çok metalik ve
endüstriyel kayna¤›n varl›¤› da bilinmektedir. Günümüzde bu bölgede Madencilik sektörünün hak etti¤i noktada oldu¤u ve maden potansiyeli bütünüyle ortaya konmuﬂ oldu¤u söylenemez. Genel
anlamda farkl› ekonomik sektörler için
hammadde sa¤layan madencilik sektörü,
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesi
içinde öncü ve ana sektörlerden biri olabilir.
Do¤u - Güneydo¤u Anadolu Maden
Potansiyeli
Bor yataklar›nda oldu¤u gibi Dünya rezervlerinin büyük ço¤unlu¤unu içeren
maden yataklar›na sahip olan ülkemiz
metalik ve endüstriyel hammadde çeﬂitlili¤i yönüyle de oldukça iyi konumdad›r.
Bölgeler aras›nda baz› farklar olmakla
birlikte Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu
maden türü ve potansiyeli aç›s›ndan ülkemizin di¤er yerlerinden hiçte geri de¤ildir. Bölgede baz› metalik yataklar›n iﬂletilmesi M.Ö. 3000 y›llar›na kadar geriye
gider. Günümüzde metalik mineraller
kadar endüstriyel hammaddeler ile do¤al taﬂ iﬂletmecili¤i de oldukça önem kazanm›ﬂt›r. MTA verilerine göre, Do¤u ve
Güneydo¤u Anadolu’da bilinen baﬂl›ca
yeralt› kaynaklar›m›z içinde demir, bak›r,
çinko, kurﬂun, kromit, fosfat, barit, manganez, manyezit, flüorit, kaya tuzu, feldspat, perlit, ponza, dolomit, disten ve
profillit ön s›ralarda yer almaktad›r. Son
y›llarda mermer bölgenin önemeli bir di¤er yeralt› kayna¤› olarak dikkat çekmektedir. Enerji hammaddeleri yönüyle petrol, linyit ve asfaltit zenginli¤i bilinen bir
Nisan 2008

husustur. Bölgenin baﬂl›ca yer alt› kaynaklar›n› daha ayr›nt›l› olarak ﬂu ﬂekilde
s›ralamak mümkündür:
Manyezit: Ardahan, Kars, Erzurum ve
Erzincan illeri s›n›rlar› içinde (Aﬂkale, Çay›rl›, Ka¤›zman, Refahiye ve Beyp›nar)
›s›ya dayan›kl› refrakter sanayinin önemli bir hammaddesi olan yüksek kaliteli
manyezit yataklar› bulunmaktad›r. Manyezit yönüyle ülkemiz önemli bir rekabet
gücüne sahiptir. Türkiye’nin manyezit
rezervi 168,4 milyon tondur. Bu rezervin
büyük bölümü Kütahya-Eskiﬂehir üçgeninde yo¤unlaﬂmakla birlikte Erzincan ili
s›n›rlar› içinde bulunan yataklar önemli
bir kalite ve potansiyele sahiptir.
Kromit: Do¤u Anadolu, ülkemizin en

“

Bor yataklar›nda oldu¤u gibi
Dünya rezervlerinin büyük
ço¤unlu¤unu içeren maden
yataklar›na sahip olan
ülkemiz metalik ve
endüstriyel hammadde
çeﬂitlili¤i yönüyle de oldukça
iyi konumdad›r.

“
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önemli kromit yataklar›na içerir. Elaz›¤
Guleman bölgesi yataklar› gerek rezerv
ve gerekse de tenör yönüyle say›l› kromit yataklar›ndand›r. Elaz›¤ d›ﬂ›nda Erzincan Kopda¤, Malatya ve Hakkari’de
de kromit yataklar›n›n varl›¤› bilinmektedir. Dünya kromit rezervlerinin yaklaﬂ›k
%10'u Türkiye'de bulunmaktad›r. Krom
cevheri, kimyasal etkilere ve aﬂ›nmaya
karﬂ› yüksek dirençli olmas› yan›nda, çok
sert olmas› nedeniylede paslanmaz çelik

endüstrisinde ve kaplama malzemesi
olarak yayg›n bir ﬂekilde kullan›lmaktad›r. Bu özellikleri ile pek çok savaﬂ araç
ve gereçlerin yap›m›nda önemli bir girdi
oluﬂturur. Bölgede bu cevherden maksimum fayda sa¤layabilmek için, ferrokrom ve paslanmaz çelik üretimine yönelik mevcut sanayi kapasitesinin geliﬂtirilmesinde büyük yarar vard›r.
Bak›r, Kurﬂun, Çinko: Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinde pek çok yerde
kurﬂun, çinko ve bak›r yataklar›n›n varl›¤› bilinmektedir. Özellikle bak›r yataklar›n›n iﬂletilmesi oldukça eskilere gider.
Siirt Madenköy’de bak›rl› pirit, Pütürge
ve Çelikhan’da bak›r, Keban’da simli kurﬂun-çinko ve bak›r, Elaz›¤ Maden ve Ergani’de bak›r bölgenin baﬂl›ca demir d›ﬂ›
metal kaynaklar›d›r. Bunlar d›ﬂ›nda Munzur da¤lar›nda oldu¤u gibi pek çok irili
ufakl› Pb-Zn-Cu oluﬂumlar› ekonomik
katk›lar sa¤layabilecek kaynaklard›r.
Demir: Bölgede istihdam yaratacak potansiyele sahip en büyük kaynakt›r. Bingöl, Bitlis, Ad›yaman ve Malatya’da ülkemizin say›l› demir yataklar› ortaya konmuﬂtur. Özellikle Malatya ve Bingöl Avnik’te bulunan apatitli manyetit yataklar›
pek çok araﬂt›r›c› taraf›ndan detayl› olarak incelenmiﬂ, ekonomik önemleri vurgulanm›ﬂt›r. Türkiye do¤rudan kullan›labilir demir cevheri ihtiva eden oluﬂumlarda, iﬂletilebilir rezerv olarak belirlenen
toplam 137.5 milyon ton rezervin en az
dörtte üçü Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinde yer al›r. Demir, çelik endüstrisinin en önemli hammaddesidir.
Türkiye’de hemen her bölgede bilinen
irili ufakl› demir cevherlerinden ancak
60 kadar› iﬂletilebilmektedir.
73
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l›ova, Ad›yaman Gölbaﬂ› ve Erzincan’da
bulunan linyit yataklar› ile birlikte bölgenin önemli enerji hammaddeleridir. ﬁirnak asfaltit yataklar›, süreklilik göstermeyen bir iﬂletme geçmiﬂine sahip olmakla
birlikte, enerji hammaddeleri sanayinin
geliﬂmesi ve istihdam yaratmas› yönüyle
de¤erlendirilebilir niteliktedir.
Fosfat: Ülkemizin bilinen fosfat yataklar› Mardin Maz›da¤’da bulunmaktad›r.
Maz›da¤ fosfat yataklar› ilk olarak 1962
y›l›nda MTA taraf›ndan bölgede yap›lan
fosfat aramalar› s›ras›nda bulunmuﬂtur.
Yataklara dayal› fosforlu gübre sanayi
Güneydo¤u Anadolu için önemli bir iﬂ
kolu olarak bölgenin çehresini de¤iﬂtirmeye adayd›r. Nispetten düﬂük fosfor
içerikli, ancak büyük alanlara yay›lm›ﬂ
cevherleﬂmeler, Güney ve Do¤u Akdenizi s›ralayan oluﬂumlar›n Türkiye uzant›s›
içinde yer al›rlar. Maz›da¤ fosfatlar›n›n
üretilmesi, GAP projesi kapsam›nda yap›lacak ve bölge kalk›nmas›nda hayati
önem arz eden tar›ma dayal› ürünlerin
gübre ihtiyac›na katk› sa¤layacakt›r.
Perlit ve Pomza: Bitlis, Van, Erzurum
ve Kars’da hafif yap› malzemeleri olarak
endüstriyel öneme sahip geniﬂ alanlara
yay›lm›ﬂ perlit ve pomza oluﬂumlar›n›n
varl›¤› bilinmektedir. Yataklar, yüksek rezervleri ile dünyan›n say›l› yataklar› aras›ndad›r. Is› ve ses izalosyonunda, depreme dayan›kl› bina inﬂas›nda geniﬂ uygulama alanlar› bulurlar. Özellikle ponza ve
perlitin kullan›ld›¤› hafif inﬂaat malzemeleri, deprem riskinin yüksek oldu¤u ülkemiz için büyük önem arz eder. Bu tür
bir sanayi, bölge kalk›nmas›nda büyük
bir rol oynayacakt›r.
Disten: Bir refrakter hammadde olarak,
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Bitlis’te dünya’n›n en önemli disten yataklar› bulunmaktad›r.
Mermer ve Do¤al taﬂlar: Türkiye’nin
toplam do¤al taﬂ rezervi 5,2 milyar m3 civar›ndad›r. Bu rezervin büyük bir bölümü Orta ve Bat› Anadolu’da bulunmakla
birlikte Elaz›¤, Van ve Diyarbak›r illeri civarlar›nda da önemli rezervler ortaya
konmuﬂtur. Bölgede üretilen mermer
çeﬂitleri aras›nda Elaz›¤ Viﬂne albenisi ile
hakl› bir üne sahiptir. Genel olarak mermer, blok veya kesilmiﬂ-parlat›lm›ﬂ olarak ihraç edilmekle birlikte son y›llarda
iﬂlenmiﬂ mermer ihracat› sürekli art›ﬂ
göstermektedir. Mermer Diyarbak›r'da
önemli bir maden iﬂletmecili¤i olarak
dikkat çekicidir. MTA raporlar›na göre
ülkemiz, 14 milyar ton, 5,2 Milyon m3
toplam rezervle ile dünya mermer rezervlerinin % 40'›na sahiptir. Bu rezervlerin yo¤unlaﬂt›¤› yörelerin içinde Elaz›¤ ve
Diyarbak›r, önemli bir yere sahiptir.
2004 y›l› verilerine göre Diyarbak›r ve
çevresinde üretim yap›lan mermer oca¤›
say›s› 39’dur. Bu ocaklardan toplam 220
bin m3 blok mermer üretimi gerçekleﬂmiﬂtir. Bölgede do¤al taﬂ üretimi küçük
ve orta ölçekli iﬂletmeler ﬂeklinde, özel
sektörce yap›lmaktad›r. Renk, desen ve
kalite yönüyle iyi bir görünüm sunarlar.
Asfaltit: ﬁirnak ve Silopi’de bulunan asfaltit yataklar›, Erzurum Oltu, Bingöl Kar-

Kaya tuzu: Do¤u Anadolu’nun kuzeyinde (Kars ve Ardahan) geniﬂ alanlara yay›lm›ﬂ kaya tuzu yataklar›, endüstriyel
amaçl› olarak kulan›m imkanlar› bulunan
hammaddelerdir. Tuz, son y›llarda kimya
endüstrisinin önemli bir hammaddesi
konumuna gelmiﬂtir.
Enerji Hammaddeleri: Bölge için baﬂl›ca enerji hammaddeleri kömür ve petrol gibi fosil yak›tlar oluﬂturmaktad›r.
Petrolün ülkelerin kalk›nmas›ndaki önemi aç›kt›r. Dünya ekonomisinin en
önemli enerji kaynaklar›ndan birincisi
oluﬂturur. Güneydo¤u Anadolu’da Batman ve Ad›yaman’da üretilen petrol,
ekonomik ve sosyal yaﬂam› h›zl› ﬂekilde
de¤iﬂtirmiﬂtir. Ancak Türkiye petrol rezervleri bak›m›ndan pek zengin de¤ildir.
Di¤er yandan Van, Erciﬂ, Bitlis Tatvan,
Diyarbak›r Çermik, Batman, Bingöl ve
ﬁirnak’ta önemli jeotermal enerji kaynaklar mevcuttur. Ülkemizde enerji
hammaddelerine dayal› olarak çeﬂitli
petrokimya sanayi tesisleri ile turizm
amaçl› bir çok tesis faaliyet göstermektedir. Bir di¤er enerji kayna¤› olan do¤algaz, Trakya'da petrol arama amac›yla aç›lan kuyulardan ç›kar›lmaktad›r. Ancak
do¤algaz alanlar›ndan bir di¤eri de Güneydo¤u Anadolu'da Mardin-Çamurlu
sahas›d›r.
Nisan 2008
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Sonuç
Türkiye'nin her bölgesinde oldu¤u gibi
Do¤u ve Güneydo¤u Anadolu bölgesinde de çeﬂitli madenler bulunmaktad›r.
Ancak bu madenlerin günümüzde yeterli yo¤unlukta iﬂletildi¤i söylenemez. Bölgede iﬂletme faaliyetlerinin sürdürüldü¤ü madenler, baz› enerji hammaddeleri
bir yana b›rak›lacak olunursa nerdeyse
tamamen özel sektör taraf›ndan de¤erlendirilmektedir. Öncelikle, bölgenin
maden potansiyelinin bütünüyle ortaya
konulmas› büyük önem taﬂ›maktad›r. Bu
amaçla gerek MTA gerekse de Akademik
düzeyde yo¤un arama programlar›n›n
uygulanmas›, özel sektöre bölgede maden aramalar›n› teﬂvik edecek kolayl›kla-

r›n sa¤lanmas› yarar sa¤layacakt›r. Arama, iﬂletme ve istihdam yo¤unlu¤una
ba¤l› olarak her kademede teﬂvik sistemi
uygulanmal›, maden sektörü önünde
ciddi bir engel olarak görünen güvenlik
sorununun giderilmesi gereklidir. Di¤er
yandan, nakliye teﬂviklerin uygulanmas›nda madencilik alan›nda faaliyet gösteren iﬂletmelere öncelik verilmesi sektörel geliﬂime ivme kazand›raca¤› söylenebilir. Teﬂvikler, illerin sosyoekonomik
yap›lar› dikkate al›narak, illere göre farkl› ﬂekillerde uygulanabilir. GAP bölgesi
yat›r›m Teﬂviklerinin Sektörel Da¤›l›m›
içinde Madencilik Tar›m, ‹malat, Hizmetler'den sonra % 1’lik pay› ile dördüncü
s›rada yer al›r. Madencilik ve buna ba¤l›

sanayinin geliﬂmesi bölgedeki yoksullu¤un ortadan kald›r›lmas›nda ve ekonomik geliﬂmeyi tetikleyece¤inden madencilik teﬂvik pay›n›n daha da art›r›lmas› yeniden gözden geçirilmelidir. KOB‹’lerin
örgütlenmesi, kalifiye elaman temini, pazarlama, tan›t›m, ihracat iﬂlemlerin tek
elden organize yürütülmesi, mevcut
mevzuat›n yan›nda gümrükleme ve sigortalama iﬂlemlerinin kolaylaﬂt›r›lmas›
gibi baz› basit teﬂvik ve tedbirlerle madencilik sektörünün bölge kalk›nmas›ndaki pay›n›n artaca¤› rahatl›kla söylenebilir. Bu hususta gereken çal›ﬂmalar›n zaman kaybedilmeden yap›lmas› günümüzdeki bölge koﬂullar› göz önüne al›nd›¤›nda büyük önem taﬂ›maktad›r.
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Türkiye Taﬂkömürü Kurumu
Genel Müdürlü¤ü Faaliyetleri
Hedeflenen üretim art›ﬂ›n›n sa¤lanmas›,maliyetlerin düﬂürülmesi ve ülkemiz taﬂkömürü ihtiyac›n›n
önemli bir k›sm›n›n havzadan karﬂ›lanmas› amac›yla 2003 y›l›ndan itibaren Yeniden Yap›lanma Program› uygulamaya konulmuﬂtur. Kurumumuz bu dönemde y›llard›r gecikmiﬂ ve uzun dönemde tamamlanacak altyap› yat›r›mlar›na h›z vermiﬂtir.
Kurumumuz ülkemizin koklaﬂabilir özellikte taﬂkömürü üreten tek kuruluﬂu
olup, 28.10.1983 tarih ve 96 say›l› Kanun
Hükmünde Kararname ile kurulmuﬂtur.
Kurum faaliyetlerini, Genel Müdürlük birimleri ile beﬂ müessesede sürdürmektedir. Müesseselerin dördü (Armutçuk,
Kozlu, Üzülmez ve Karadon) Zonguldak
ili s›n›rlar› içinde, biri (Amasra) ise Bart›n
ili s›n›rlar› içindedir. Kurumun imtiyaz
alan› 6.885 km2 olup, 3.000 km2’si denizde, 3.885 km2’si karadad›r.
Havzan›n -1200 m derinli¤e kadar hesaplanm›ﬂ jeolojik rezervi yaklaﬂ›k 1.316.Milyar ton olup, bunun %40’› (yaklaﬂ›k 519
milyon ton) görünür rezerv olarak kabul
edilmektedir.

taﬂkömürü ihtiyac›n›n önemli bir k›sm›n›n havzadan karﬂ›lanmas› amac›yla 2003
y›l›ndan itibaren Yeniden Yap›lanma
Program› uygulamaya konulmuﬂtur. Kurumumuz bu dönemde y›llard›r gecikmiﬂ ve uzun dönemde tamamlanacak
altyap› yat›r›mlar›na h›z vermiﬂtir. Bu çal›ﬂmalardan büyük bir k›sm› tamamlanm›ﬂ olup baz› projeler devam etmektedir. Bu çal›ﬂmalar ana hatlar› itibariyle ﬂu
ﬂekildedir;

TTK’n›n 2003-2008 Y›llar›
Faaliyetleri

oluﬂturan Kurumumuzun
derin kuyu ihtiyac›n›n önemli Ana Kat Haz›rl›klar›
bir k›sm› tamamlanarak
kuyular devreye al›nm›ﬂt›r. Müesseselerimizin üretimini idame ettir-
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“

“

Hedeflenen üretim art›ﬂ›n›n sa¤lanmas›,maliyetlerin düﬂürülmesi ve ülkemiz

- ‹ﬂgücü rehabilitasyonu,iﬂgücü verimlili¤ini art›rmak,
- Ucuz ve genç iﬂgücü almak,
- Piyasan›n istedi¤i nitelikte ve düﬂük
maliyetle üretim yapmak,
- Ana kat haz›rl›klar› ve derin kuyu ça- Yeralt› ve yerüstü çal›ﬂmalar›nda
l›ﬂmalar›n›n tamamlanmas›
konsantrasyona gitmek,
- Yeni teknolojileri kazand›rmak ve yaAna kat haz›rl›klar›na paralel
t›r›mlar› art›rmak,
olarak yer alt› madencili¤inin
- Maliyet, kalite ve hizmetlerde sürekli
en önemli alt yap›s›n›
iyileﬂtirmeler yapmak,

mek ve hedeflenen üretim art›ﬂlar›n› sa¤Nisan 2008
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Gelik75 Y›l Cumhuriyet Kuyusu

lamak amac›yla y›llard›r gecikmiﬂ baz›
ana kat haz›rl›klar› müteahhit eliyle yapt›r›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu kapsamda yürütülen projeler;
- Kozlu T‹M Ana Kat Haz›rl›klar›
- 560 kat› rekup galerileri ve –630 kat›
1. k›s›m galerileri
Toplam 3112 metre olan galeri sürme
iﬂine 2004 y›l›nda baﬂlanm›ﬂ ve 2006 y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r.

Kozlu Uzun Mehmet-1 Kuyusu

-Karadon T‹M Ana Kat Haz›rl›klar›
Toplam 8100 metre galeri sürme iﬂine
2005 y›l›nda baﬂlanm›ﬂ olup, Bugün itibariyle projenin 3 km si tamamlanm›ﬂt›r.
Bu projenin tamamlanmas› ile 15 milyon
ton rezerv üretime haz›r hale getirilecektir.
-Armutçuk T‹M Ana
Kat Haz›rl›klar›
Toplam 5.745 m olan iﬂin 13.02.2008 ta-

“

Yeralt›ndan ç›kar›lan tüvenan
- 630 kat› 2. k›s›m galerileri
toplam 7.325 m galeri sürme iﬂi ile ilgili kömürlerin piyas›n›n istedi¤i
16 Ocak 2008 tarihinde yüklenici firma nitelikte haz›rlan›p sat›ﬂa arz
ile sözleﬂme imzalanm›ﬂt›r. ‹ﬂin tamamedilebilmesi, y›kama
lanma süresi 4 y›ld›r.
maliyetlerinin düﬂürülmesi,
enerji tasarrufunun
sa¤lanmas› ve özellikle
demir-çelik sektörünün en
önemli hammaddesi olan
koklaﬂabilir nitelikte ürün
- 425/-485 kat galerilerinin ›slah›
Toplam 3300 m olan iﬂ ile ilgili elde edilebilmesi için kömür
28.12.2007 tarihinde yüklenici firma ile y›kama faaliyetleri hizmet
al›m› yoluyla yapt›r›lmaya
sözleﬂme imzalanm›ﬂ olup, firma iﬂe baﬂbaﬂlanm›ﬂt›r.
lam›ﬂt›r.
Bu kattaki haz›rl›klar›n tamamlanmas› ile
12 milyon ton rezerv üretime haz›r hale
getirilecektir.

“
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Karadon Yeni Servis Kuyusu

rihinde ihalesi yap›lm›ﬂ olup, kazanan firma ile sözleﬂme sürecine girilmiﬂtir.
Derin Kuyu Çal›ﬂmalar›
Ana kat haz›rl›klar›na paralel olarak yer
alt› madencili¤inin en önemli alt yap›s›n›
oluﬂturan Kurumumuzun derin kuyu ihtiyac›n›n önemli bir k›sm› tamamlanarak
kuyular devreye al›nm›ﬂt›r.
Bu kuyular›n devreye al›nmas› ile:
- Mevcut ihtiyaçlar›n giderilmesi yan›nda gelecek 30 y›la hizmet verecek tesislere sahip olunmuﬂtur.
- Yeralt› üretim panolar› ile yerüstü tesisleri aras›nda personel nakliyat› h›zland›r›lm›ﬂt›r.
- Daha efektif bir havaland›rma sa¤lanm›ﬂ ve yer alt› çal›ﬂma ortam› iyileﬂtirilmiﬂtir.
- Tüvenan kömür,taﬂ nakliyat›, malzeme nakliyat› vb .iﬂletme faaliyetleri kesintisiz yap›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r.
Hizmete al›nan kuyular;
- +126/-660 katlar› aras›nda hizmet verecek Karadon T.‹.M.75. Y›l Cumhuriyet
Kuyusu 2004 y›l›nda,
- +50/-735 katlar› aras›nda hizmet verecek Karadon Yeni Servis Kuyusu A¤us77
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Üzülmez Lavvar›

tos 2006 tarihinde,
- +19 /-820 katlar› aras›nda hizmet verecek Kozlu UM-1 Kuyusu ( +19/-820)
Nisan 2006 tarihinde ,
- –300 kat›na kadar hizmet veren Armutçuk 13 no.lu kuyunun –300/-400 aras›n›n teçhizi 2006 y›l›nda tamamlanarak
devreye al›nm›ﬂt›r.

sat›ﬂa arz edilebilmesi, y›kama maliyetlerinin düﬂürülmesi, enerji tasarrufunun
sa¤lanmas› ve özellikle demir-çelik sektörünün en önemli hammaddesi olan
koklaﬂabilir nitelikte ürün elde edilebilmesi için kömür y›kama faaliyetleri hizmet al›m› yoluyla yapt›r›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Bu kapsamda;

Ayr›ca;

Kozlu ve Üzülmez Müesseseleri kömürlerinin y›kand›¤› Zonguldak Lavvar› tavsiye edilerek her iki müessesede kurulan
lavvarlarda hizmet al›m› yolu ile y›katt›r›lmas›na baﬂlanm›ﬂ ve böylece y›lda 10,5
milyon $ net tasarruf sa¤lanm›ﬂt›r. Yine

- Karadon T‹M havaland›rma kuyusu
(Aslanbahçesi Kuyusu) aç›lmas›,(+75/540)
- Kozlu T‹M ‹ncirharman› Kuyusunun
derinleﬂtirilmesi (+33/-700) olmak üzere toplam 3 adet derin kuyunun aç›lmas›/derinleﬂtirilmesi için ihale haz›rl›klar›na süratle devam edilmektedir.
Tüvenan Kömürlerin Y›katt›r›lmas›
Yeralt›ndan ç›kar›lan tüvenan kömürlerin piyas›n›n istedi¤i nitelikte haz›rlan›p
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“

Yeralt› iﬂletmecili¤i
esnas›nda tehlike arz eden
metan gaz›n›n ortamdan
çekilerek kullan›ma
sunulmas› ve ülke
ekonomisine katk›da
bulunmas› amac›yla ihale
yap›lm›ﬂt›r. Amasra’da ilk
sondaj yap›lm›ﬂ ve iﬂletme
safhas›na geçilmiﬂtir.

“

- Karadon T‹M Karadon 1 no.lu kuyunun derinleﬂtirilmesi, (-360/-735)

ayn› paralelde Çatala¤z›, Armutçuk ve
Amasra lavvarlar›n›n da tavsiye edilerek
bu müesseselerde üretilen kömürlerin
hizmet al›m› yoluyla y›katt›r›lmas› çal›ﬂmalar› sürdürülmekte olup, y›lda yaklaﬂ›k 10 milyon $’l›k tasarruf sa¤lanmas›
hedeflenmektedir.
Kömür kaynakl› metan gaz›
arama ve iﬂletme çal›ﬂmalar›
- Yer alt› iﬂletmecili¤i esnas›nda tehlike arz eden metan gaz›n›n ortamdan çekilerek kullan›ma sunulmas› ve ülke ekonomisine katk›da bulunmas› amac›yla
ihale yap›lm›ﬂt›r. Amasra’da ilk sondaj yap›lm›ﬂ ve iﬂletme safhas›na geçilmiﬂtir.
Ayr›ca Azdavay’a ba¤l› Topalak Çay›r›nda
1 adet Armutçuk T‹M’de 1 adet olmak
üzere toplam 2 adet daha gaz arama sondaj› yap›lm›ﬂt›r. Gaz üretimi için faaliyetler sürdürülmektedir.
- Karadon T‹M’de 1 adet, Üzülmez
T‹M’de 2 adet, Kozlu T‹M’de 1 adet olmak üzere toplam 4 adet sondaj lokasyonu haz›rlanm›ﬂt›r. K›sa süre içinde bu
Nisan 2008
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1.218 kiﬂinin %10 ‘nuna tekabül eden
120 kiﬂinin 95’nin iﬂlemleri tamamlanm›ﬂ, 25’inin iﬂlemleri devam etmektedir.
Liman hizmetleri
Kozlu Lavvar›

lokasyonlarda gaz arama çal›ﬂmalar›na
devam edilecektir.
Havza Rezervlerinin Özel Sektör
‹ﬂletmecili¤ine Aç›lmas›
(Rödevansl› Sahalar )
05.06.2004 Tarih ve 25483 say›l› resmi
gazetede yay›nlanarak yürürlü¤e 5177
say›l› Kanunla getirilen düzenlemelerle
özel sektörün Zonguldak Havzas›nda rödövans yoluyla üretim yapmas›n›n önü
aç›lm›ﬂt›r. Böylece taﬂkömürü potansiyelimizin en iyi ﬂekilde de¤erlendirilmesi
ve üretimin art›r›lmas› ile yarat›lacak istihdam marifetiyle bölge ekonomisi canland›r›lm›ﬂt›r. Toplam 1,331 milyon ton
olan havza rezervinin 610 milyon tonu
(% 50) özel sektöre aç›lm›ﬂt›r. Bu kapsamda ;
1- 3 büyük sahadan 2 sinin ihalesi yap›lm›ﬂt›r.
2- 24 küçük ölçekli saha ihale edilerek
ortalama 100.000 ton seviyesinde seyreden y›ll›k üretim 774.000 tona ç›kar›lm›ﬂt›r. K›sa dönemde 1 milyon tona ç›kar›lmas› hedeflenmektedir.
2007 y›l›nda büyük ve küçük ölçekli sahalardan 816.000 ton üretim gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Mevcut durumda bu sahalarda
Nisan 2008

toplam 3.650 kiﬂi istihdam edilmektedir.
Büyük ve küçük ölçekli sahalardan y›lda
5 milyon ton sat›labilir üretim hedeflenmektedir.
Firmalar›n ödedi¤i rödövans tutar›
634.948 YTL den 7.183.027 YTL yükselmiﬂtir.
Mevcut durumda bu sahalarda toplam
3.650 kiﬂi istihdam edilmektedir.
Büyük ve küçük ölçekli sahalardan y›lda
5 milyon ton sat›labilir üretim hedeflenmektedir.
‹ﬂçi al›m›
- Yaﬂanan yo¤un emeklilikler nedeniyle bozulan yer alt›/yerüstü iﬂçilik dengesi
2006 y›l›nda al›nan 1223 (1120 si pano
ayak üretim iﬂçisi, 103 nitelikli iﬂçi) iﬂçi
ile yeniden tesis edilmiﬂtir.
- 2007 y›l› için 2006 y›l›nda emekli olan

- ‹ﬂletme hakk› Kuruma ait olan Zonguldak liman› uluslar aras› deniz taﬂ›mac›l›¤›na uygun hale getirilmiﬂtir.
- ERDEM‹R ile müﬂterek yap›lan tren
ferisi projesi ile Ere¤li ulusal demiryolu
ﬂebekesine ba¤lanm›ﬂt›r.
Demiryollar›n›n ›slah›
Y›llarca ihmal edilen yaklaﬂ›k 14 km lik
iç ba¤lant› yollar› ›slah edilmiﬂtir. 2 adet
yeni lokomotif al›narak yerüstü demiryolu nakliyat› rahatlat›lm›ﬂt›r.
Rand›manlarda önemli iyileﬂme
2003 y›l›nda 1.910 kg/yev olan üretim iﬂçili¤i rand›man› % 20 art›ﬂla 2007 y›l›nda
2.302 kg/yev ulaﬂm›ﬂt›r.
Yat›r›m Miktarlar›nda Art›ﬂ
Ayak Tahkimat›nda ‹yileﬂtirme
Yer alt› üretim birimlerinde tahkimat sisteminin iyileﬂtirilmesi amac›yla pnomatik domuzdam› yast›¤› kullan›lmaya baﬂlan›lm›ﬂt›r. Böylece tavan kontrolünün
etkinli¤i sa¤lanm›ﬂ, iﬂgücü verimlili¤i artt›r›lm›ﬂt›r.
Yer alt› malzeme nakliyat›nda yap›lan yenilikler Yer alt› üretim panolar›n›n haz›rlanmas› ve pano üretimindeki malzeme
naklini kolaylaﬂt›rmak ve emniyetli bir
çal›ﬂma ortam› sa¤lamak amac›yla yeni
79
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bir mekanizma kullan›lmaya baﬂlanm›ﬂt›r. Böylece tamamen insan gücü ile taﬂ›nan malzemelerin daha kolay ve emniyetli bir ﬂekilde çal›ﬂma ar›nlar›na nakli
sa¤lanm›ﬂt›r. Bu mekanizma ile malzeme
naklinde 10 kat iyileﬂtirme sa¤lanm›ﬂt›r.
Ocak Yang›nlar›na Karﬂ› Önceden Önlem Yeni bir yang›n söndürme cihaz› kullan›larak yeralt›nda oluﬂabilecek yang›nlara karﬂ› önlem al›nm›ﬂt›r.

80

yaca göre devreye giren daha düﬂük güçte vidal› kompresörlerin al›nmas›yla
önemli ölçüde elektrik tasarrufu sa¤lanm›ﬂt›r.
Böylece 2006 y›l›nda sat›labilir ton baﬂ›na136 kwh olan elektrik tüketimi 2007
y›l› ortalamas› 111 kwh olmuﬂtur.

tamamlanmas› ile ana alt yap› haz›rl›klar›
gelecek 30 y›l hizmet verecektir.

Sonuç:

3. 4 milyon tonun üzerinde koklaﬂabilir
kömür üretilerek ülkemiz Demir-Çelik
sektörü ihtiyac›n›n büyük bir k›sm› havzadan karﬂ›lanabilecek ve bu sektörde
d›ﬂa ba¤›ml›l›k azalt›lacakt›r.

Elektrik Tüketiminde Azalma

Devam eden ve haz›rl›k aﬂamas›ndaki
projelerin gerçekleﬂtirilmesi ile ;

Müesseselerimizdeki büyük güçteki turbo kompresörler yenilenerek yerine ihti-

1. Devreye al›nan derin kuyular ve sürdürülmekte olan ana kat haz›rl›klar›n›n

2. TTK taraf›ndan 5 milyon ton, özel
sektörce 5 milyon ton olmak üzere, toplam 10 milyon ton/y›l üretim gerçekleﬂtirilecektir.
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Türkiye’nin Radyoaktif Maden Potansiyeli
Türkiye’nin pek çok yerinde jeolojik formasyonlar›n›n ve zuhurlar›n›n bulunmuﬂ olmas›na ra¤men uranyum ve toryum yataklar›n›n incelemelerinin yap›lmam›ﬂ veya yar› b›rakt›r›lm›ﬂ olmas› ülke ekonomisine
indirilmiﬂ bir darbedir. Araﬂt›rmalar›n ciddi AR-GE politikas› ile yap›lmas› durumunda bu oranlara bizi
ulaﬂt›ran verilerin Türkiye’nin lehine geliﬂece¤ine kesin gözle bakmaktay›z.
Türkiye’de uranyum aramalar› 1956 y›l›nda baﬂlam›ﬂ ve 1981 y›l›na kadar 8400
ton U3O8 rezervi bulunmuﬂtur. Bu rezervin 3040 tonluk k›sm› Manisa-SalihliKöprübaﬂ› bölgesinde, 2500 tonluk k›sm› Yozgat-Sorgun bölgesinde, geri kalan
ise Uﬂak-Eﬂme, Çanakkale-Ayvac›k, Ayd›n-Söke ve Giresun-ﬁebinkarahisar bölgelerindedir.
1984 y›l›nda bulunan rezervlerin artt›r›lmas› ve yeni sahalar›n bulunmas› için
MTA taraf›ndan jeolojik çal›ﬂmalar ve
sondaj faaliyetleri için önerilen projelere
parasal kaynak verilmemiﬂtir ve daha
sonra ET‹BANK’›n sar› pasta (% 65
U3O8) üretimi için ön fizibilite raporu
haz›rlanm›ﬂ fakat, Manisa-Köprübaﬂ› cevherlerinden y›lda, 50 – 60 ton U3O8 kapasitede sar› pasta üretilebilece¤i ortaya
ç›kmas›na ra¤men yap›lan siyasi müdaheleler sonunda proje rafa kald›r›lm›ﬂt›r.
MTA laboratuvarlar›nda pilot çal›ﬂma olarak 1974 y›l› sonuna kadar yap›lan çal›ﬂmalarda elde edilen 1200 kg sar› pasta
(% 65 U3O8) birikmiﬂ ve bunun belli bir
bölümü ile saf ADU (amonyum di ura82

nat) yapma çal›ﬂmalar›na ise gerekli destek verilmedi¤i için durmuﬂtur.
1) Manisa-Salihli-Köprübaﬂ› Bölgesi
Uranyum Yata¤›:
Bugüne kadar bilinen en büyük uranyum yata¤›d›r ve 3 ayr› tip cevherleﬂme
mevcuttur. Köprübaﬂ› bölgesinde bulunan yataklar›n cevher tiplerine göre rezervi aﬂa¤›dad›r.
Kasar tipi cevher
1364 ton U3O8
Taﬂharman tipi cevher 1165 ton U3O8
Ecinnitaﬂ tipi cevher
511 ton U3O8
Toplam
3040 ton U3O8
Köprübaﬂ› bölgesinde bulunan yataklar›n ortalama tenörü % 0.05’tir.
2) Uﬂak-Eﬂme-Fak›l› Uranyum
Yata¤›:
Cevher siltli ve killi tüfitik Neojen göl formasyonlar› içindedir. Uranyum içeren
mineral sülfat bileﬂimlidir ve çok ince tanelidir. Yap›lan çal›ﬂmalarla bulunan rezerv toplam 510 ton U3O8 olup ortalama
tenörü % 0.05’tir.

3) Ayd›n-Söke-Koçarl›Küçükçavdar ve Demirtepe
Uranyum Yataklar›:
‹ki uranyum madeninin aras› 3 km’dir.
Ancak, cevherleﬂme ﬂekilleri ve tenörleri
farkl› oldu¤undan iki ayr› maden olarak
de¤erlendirilmiﬂtir. Küçükçavdar yata¤›
tektonik hareketler sonucu oluﬂan küçük bir sedimanter havza içinde bulunmaktad›r. Yatakta primer ve sekonder
uranyum mineralleri bulunmaktad›r ve
toplam rezerv 500 ton U3O8 ve tenörü %
0.05’tir. Demirtepe yata¤› ise mikaﬂist
konta¤›nda tektonizma sonucu oluﬂan
ezik zon boyunca boﬂluklar›n cevherle
dolmas› sonucunda meydana gelmiﬂtir.
Bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalarla 1300
ton U3O8 rezerv tesbit edilmiﬂ olup ortalama tenör % 0.08’dir.
4) Çanakkale-Ayvac›k-Küçükkuyu
Uranyum Yata¤›:
Cevher tüf ve tüfitlerin içinde bulunmaktad›r. Belirli bir uranyum minerali
yoktur. Uranyum bir fosfat minerali olan
dahlit’in ve hidrotermal solüsyonlar›n etNisan 2008
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kiledi¤i mavi tüflerin içindedir. Yap›lan
çal›ﬂmalarla bulunan rezerv 250 ton
U3O8 olup, ortalama tenör % 0.08’dir.

Türkiye’de bulunan uranyum rezervleri

5) Giresun-ﬁebinkarahisar
Uranyum Yata¤›:
Cevher denizel çökellerin içindedir
ve yüzey mostralar›nda uranyum minerali olarak otunit görülmektedir. Toprak
alt›ndaki maden yata¤› primer mineraller
içermektedir. Bulunan rezerv 300 ton
U3O8’dur ve ortalama tenör % 0.04’dür.
6) Yozgat-Sorgun-Temrezli
Uranyum Yata¤›:
1983 y›l›na kadar 245 lokasyonda
toplam 40.000 m sondaj yap›larak ortalama % 0.1 tenörlü muhtemel 2500 ton
U3O8 tesbit edilmiﬂtir. Uranyum minerali olarak uraninit tesbit edilmiﬂtir.
7) Eskiﬂehir-Sivrihisar-Beylikah›rK›z›lcaören Toryum Yata¤›:
Türkiye’de bulunan en büyük toryum yata¤› K›z›lcaören yata¤›d›r ve bu
yatak Nadir Toprak Elementleri aç›s›ndan çok zengindir. Toryum içeren ana
mineral basnazit ve brokkit’tir. Gang minerali olarak flüorit, barit, mangan ve kuvars mineralleri görülür. 200 m’ye kadar
yap›lan sondajlarla tesbit edilen rezerv
380.000 ton ThO2 ve ortalama temörü %
0.21’dir. Yatakta toryumdan baﬂka 4 milyon ton civar›nda Nadir Toprak Elementleri (REE) (Seryum, Lantanyum, Neodyum, Yitriyum) tesbit edilmiﬂtir.
Baz› durumlarda Nadir Toprak Elementleri (REE) jeolojik oluﬂum özelliklerinden dolay› Toryum ile beraber oluﬂmaktad›r. Türkiye’nin Toryum aramalar›
1988 y›l›ndan sonra MTA bünyesinde
durduruldu¤u için;
(A)Kayseri-Felahiye bölgesindeki nefeNisan 2008

linli siyenitlerin içinde Nadir Toprak Elementleri ve Toryum potansiyeli araﬂt›r›lamam›ﬂt›r.
(B)Malatya-Darende-Kuluncak bölgesinin flüorit cevherleﬂmesine ba¤l› Toryum ve Nadir Toprak Elementleri potansiyeli yine ayn› nedenlerden dolay› bilinmemektedir.
(C) Maz›da¤ Fosfatlar›nda Nadir Toprak
Elementi ve Uranyum potansiyelinin
araﬂt›r›lmad›r. Frans›zlar kendi reaktörleri için gerekli uranyumun önemli bir k›sm›n› fosforik asit üretiminde Afrika’dan
ithal ettikleri fosfat kayas›ndan yan ürün
olarak “by product” elde ediyorlar. Bizler
ise maalesef Maz›da¤ Fosfatlar›na sadece
bak›yoruz.
(D) ﬁ›rnak Asfaltitlerinde Uranyum ve di¤er Nadir Toprak Elementlerin aç›s›ndan
araﬂt›r›lmas› gereklidir. Bu bölgelerin
mutlaka detayl› incelenmesi gerekmektedir.
(E) Eskiﬂehir-K›z›lcaören Nadir Toprak
Elementleri ve Toryum maden yataklar›ndan hem nadir toprak elementlerinin
ve hem de toryumun pilot tesis kurarak

ayr›lmas› ve zenginleﬂtirilmesi için ‹TÜ
taraf›ndan verilen proje teklifi DPT taraf›ndan red edilmiﬂtir.
Ayr›ca, Van Gölü taban sedimanlar›n›n
Toryum aç›s›ndan zengin oldu¤u bilinmektedir. Sodal› s›cak sularla Toryum
taﬂ›nmas› için en ideal ﬂartlar› temin etmekte oldu¤u ve bu nedenle Van Gölü’nün dibinden gelen s›cak sulara beslendi¤i bilinmektedir.
TBMM’ne sunulan Enerji Hammaddeleri
Raporuna göre, ülkemizin gelece¤ini birinci derecede etkileyecek bu bilgileri
çok ak›ll›ca de¤erlendirerek radikal kararlar› cesaretle almam›z gerekmektedir.
Dünya toplam görünür uranyum rezervinin 1.5 milyon ton’dur ve muhtemel rezervlerle beraber toplam rezervin 2.5
milyon ton civar›nda oldu¤u anlaﬂ›lmaktad›r. Di¤er baz› kaynaklar bu rakam›n
biraz daha fazla bir kaynak 3.3 milyon
ton ve bir baﬂka kaynak ise 3.8 milyon
ton olarak vermiﬂtir. Gerçek iﬂletilebilir
rezervler verilen de¤erlerin yaklaﬂ›k % 30
kadard›r. Dolay›s› ile fiilen kullan›labile83
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nu kabul edebiliriz. Dünya nükleer hammadde toplam rezervleri ile Türkiye’nin
rezervlerinin oranlamas›n› yaparsak;
Türkiye uranyum ve toryum tahmini toplam rezervi 809.000 ton’dur.

cek muhtemel rezerv ise 1.75 – 2.5 milyon ton civar›nda oldu¤u kabul edilebilir. Y›ll›k yaklaﬂ›k 75.000 ton tüketimin
yap›laca¤› öngörüsü ile geliﬂmiﬂ ülkelerin elindeki bir miktar sto¤a ra¤men iﬂletmeye yeni al›nacak santrallar› da gözönüne alarak bu düzeydeki y›ll›k tüketim
miktar›n›n dünya rezervini 25 – 35 y›l
arass› bie sürede bitirece¤i aç›kca görülmektedir. Enerji gibi startejik öneme sahip konularda 50 y›ll›k bir süre k›sa vadeli 100 y›ll›k bir süre orta vadeli kabul edilir.
1987 öncesi ABD’nin uranyum arama
harcamalar› 2.5 milyar $, Fransa’n›n 670
milyon $, Kanada’n›n 738 milyon $, Nijer’in 182 milyon $ iken Türkiye’nin toplam harcamalar› 19 milyon $’›n alt›nda
kalm›ﬂt›r. 1988 y›l›nda fiilen MTA Genel
Müdürlü¤ü’nün bütün Uranyum ve Toryum araﬂt›rmalar› durdurulmuﬂtur. Enerji Hammaddeleri Raporunu haz›rlayan
alt komisyon raporunda da belirtildi¤i gibi, araﬂt›rmac›lar›n ortak kanaati günümüze kadar bulunan yataklar›n Türkiye’nin gerçek potansiyelini yans›tmaktan
çok uzak oldu¤u do¤rultusundad›r. Türkiye’de daha büyük yataklar›n bulunamay›ﬂ›na bugüne kadar yap›lan araﬂt›rmalara yeterli bütçe ayr›lmamas› sebep
olmuﬂtur.
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Türkiye dahil Hindistan hariç dünya görünür toplam toryum rezervi 658.000
ton’dur. Sivrihisar – K›z›lcaören yata¤›nda 380.000 ton rezerv saptanm›ﬂt›r ve
sadece bu rakam düﬂünülürse, Hindistan hariç Türkiye d›ﬂ›ndaki ülkelerin toplam rezervi 278.000 ton olmaktad›r.
Hindistan toryum rezervlerinin 500.000
ton oldu¤u bildirilmektedir. Sivirhisar,
K›z›lcaören’deki maden yata¤›n›n tamam›nda sondaj ve araﬂt›rma KASTEN yap›lmam›ﬂt›r. Yap›lan araﬂt›rma madenin
sadece 200 m derinli¤e kadar olan
bölümünü içermektedir. MTA raporuna göre, “madenin daha derinlere
do¤ru devam etti¤i ve geri kalan bütün bölümlerinin kapsam d›ﬂ› b›rak›ld›¤›” ifade edilmektedir. Uzmanlar›n
ortak görüﬂüne göre, Sivrihisar – K›z›lcaören’deki Nadir Toprak Elementleri
(REE) ve toryum yata¤›n›n bilinenin en
az iki kat›ndan fazla rezerve sahip oldu¤udur.
Henüz resmileﬂmemiﬂ bilgilere göre,
Türkiye’nin do¤usunda baﬂka toryum yataklar›n›n varl›¤› bilinmektedir ama MTA
taraf›ndan herhangi bir araﬂt›rma baﬂlat›lmam›ﬂt›r ve baﬂlat›lmas› da ilgili daire
kapat›ld›¤› için art›k mümkün de¤ildir.
K›z›lcaören toplam toryum tahmini rezervinin yaklaﬂ›k 800.000 ton oldu¤u-

Türkiye’nin dünya nükleer hammadde toplam rezervleri içindeki
pay›; Enerji Hammadde Raporuna
göre 809.000 / 3.328.000 = %
24.3’tür. YAN‹, DÜNYA NÜKLEER
HAMMADDE TOPLAM REZERV‹N‹N
DÖRTTE B‹R‹ TÜRK‹YE’DED‹R.
World Nuclear Association’a göre bu rakam % 20’dir. Yani, dünya nükleer hammadde toplam rezervlerinin beﬂte
biridir. Nükleer santralarda uranyum ve
toryumun yaklaﬂ›k olarak eﬂde¤er miktarlarda kullan›ld›¤›n› kabul edersek, yak›t olarak 1000 MW’l›k santralin y›lda 150
ton, toplam 20,000 MW’l›k kurulu gücü
olan bir dizi santrallerin y›lda 3000 ton
toryuma ihtiyaç duyaca¤›n› söyleyebiliriz. Bu durumda, Türkiye’nin tahmini
toryum rezervleri 20,000 MW’l›k
kurulu güce sahip olan santrallerin
hepsine birden 260 y›ldan fazla bir
süre yeterli olabilecek miktardad›r.
Türkiye’nin pek çok yerinde jeolojik formasyonlar›n›n ve zuhurlar›n›n bulunmuﬂ
olmas›na ra¤men uranyum ve toryum yataklar›n›n incelemelerinin yap›lmam›ﬂ
veya yar› b›rakt›r›lm›ﬂ olmas› ülke ekonomisine indirilmiﬂ bir darbedir. Araﬂt›rmalar›n ciddi AR-GE politikas› ile yap›lmas›
durumunda bu oranlara bizi ulaﬂt›ran verilerin Türkiye’nin lehine geliﬂece¤ine
kesin gözle bakmaktay›z.
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“Siyanür Alt›n Aran›rken De¤il,
‹ﬂlenirken Kullan›l›r”
Hayri Ö¤üt, "Bizim için dünyan›n tüm alt›nlar›n› toplasak bir insan›n sa¤l›¤›ndan asla
de¤erli olamaz; böyle bir k›yaslama dahi yap›lamaz" dedi. Alt›n arama ﬂirketleriyle ilgili felâket senaryolar› haz›rland›¤›n› belirten Ö¤üt, “E¤er, siyanürün kansere sebep
oldu¤unu söyleyecek bir bilim adam› varsa, onu Nobel T›p Ödülüne aday gösterip, tüm
masraflar›n› karﬂ›lar›z” dedi.
Hayri Ö⁄ÜT
Koza Alt›n ‹ﬂletmeleri
Genel Müdür Yrd.

Maden yasas›n›n ç›kmas›yla tekrar üretime geçen maden iﬂletmeleri, tüm tart›ﬂmalara ra¤men alt›n ç›karmaya devam
ediyor. Çevrecilerin de içinde bulundu¤u pek çok ö¤retim üyesi ve uzmanlar alt›n ç›karma iﬂleminde kullan›lan siyanürün çevre katliam›na sebep olaca¤›n› iddia etmiﬂlerdi.
Koza Alt›n ‹ﬂletmeleri Genel Müdür Yard›mc›s› Hayri Ö¤üt, alt›n madencili¤ine
karﬂ› ç›kanlar›n verdi¤i tepkilere yönelik
yapt›¤› aç›klamada, siyanürün hiçbir ﬂekilde çevreye zarar vermeyece¤ini söyledi. Ö¤üt, siyanürün kullan›m alan›n›n
yanl›ﬂ ifade edildi¤ine dikkat çekerek, siyanürle alt›n aranmad›¤›n›, bu maddenin
cevherin içerisinden alt›n elde etme sürecinde kullan›ld›¤›na dikkat çekti. Konuyu çevre ve insan sa¤l›¤› aç›s›ndan de86

¤erlendiren Ö¤üt, dünyada 1000’e yak›n
alt›n iﬂletmesi oldu¤unu, bu iﬂletmelerin
yüzde 83’ünde siyanürleme üretim yap›ld›¤›n› ifade etti. Ö¤üt, siyanürün di¤er
kullan›m alanlar›na da dikkat çekerek
ﬂunlar› söyledi: “Ülkemizde ise her y›l
300.000 ton siyanür ithal ediliyor.
Bu miktar›n sadece %1’i madencilikte kullan›l›yor. Geri kalan %99’u
ise tekstil, metal iﬂleme ve kaplama,
galvanizleme, kuyumculuk, tar›m
ilâçlar› imalât› ve boya sanayi gibi
birçok alanda kullan›lmaktad›r.”
Tescillendi Ovac›k Çevreye Uyumlu
Ovac›k Alt›n Madeninin ilk aç›ld›¤› zamanlarda, at›k baraj›nda yüzerek baraj›n
suyunu içti¤ini ifade eden Ö¤üt, Ovac›k
Alt›n Madeni’nde at›k baraj›na gönderilen siyanürle ABD’nde içme suyunda izin

verilen siyanürün konsantrasyonunun
ayn› oldu¤una dikkat çekti. Birçok bilimsel kuruluﬂun bu teknolojiyi tespit ettiklerini kaydeden Ö¤üt, TÜB‹TAK’›n Ovac›k Alt›n Madeni’nde bir y›ll›k araﬂt›rmayla ﬂu sonuçlara vard›klar›n› bildirdi:
”Ovac›k’›n çevre uyumlu ve duyarl› bir
iktisadî faaliyet olarak iﬂletmeye geçirilmesi, sürdürülebilir kalk›nma kavram›
çerçevesinde ülkemiz menfaatleri aç›s›ndan uygun ve yararl›d›r.”
Ö¤üt, EUROMINES, Avrupa Komisyonu
ve di¤er kurumlar›n raporlar›na da iﬂaret
ederek, sonuçlar›n Ovac›k Alt›n Madeninin çevreye zarar vermedi¤ini ortaya ç›kartt›¤›n› savundu.
60 Milyon YTL Kazand›rd›k
Ö¤üt, madencili¤i katma de¤eri en fazla
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olan sektör olarak tan›mlad›. Türkiye’nin
6 bin 500 ton alt›n kapasitesiyle, alt›n rezervinde dünyada ikinci s›rada oldu¤unu
hat›rlatan Ö¤üt, bu sonuçlar›n1 trilyon
dolarl›k bir zenginli¤e tekabül etti¤ini
söyledi. Alt›n›n katma de¤er yüksekli¤i
konusunda, Koza Alt›n olarak 2,5 y›lda
devlete 60 milyon YTL kazand›rd›klar›n›
belirten Ö¤üt, kulland›klar› teknolojilerle dünya alt›n madencili¤inde önemli bir
yerde durduklar›n› dile getirdi. Ö¤üt, “‹stanbul Sanayi Odas› taraf›ndan aç›klanan
Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluﬂu
listesinde ﬂirketimiz 2006 y›l›nda 495’nci
s›radan 237. s›raya yükselerek, en büyük
s›çramay› yapan ikinci ﬂirket oldu” diye
konuﬂtu.
Siyanürün Yüzde 1’i Madende
Kullan›l›yor
Mustafa Kemal Atatürk'ün bir milletin
yükselmesinin yeralt› zenginliklerinin iﬂlenmesine ve de¤erlendirilmesine ba¤l›
oldu¤unu söyledi¤ini hat›rlatan Koza Alt›n ‹ﬂletmeleri Genel Müdür Yard›mc›s›
Hayri Ö¤üt, "Ancak bu yeralt› zenginlikleri çevreyi koruyarak, çevreye duyarl›
teknolojilerle, maden sahalar› rehabilite
edilip tabiata eskisinden daha iyi bir ﬂekilde b›rak›larak ç›kar›lmal›. Böylece
ekonomik ve soysal kalk›nma sa¤lan›p
reel ekonomiye kazand›r›labilinir. Ülkemizde 300 bin ton siyanür kullan›lmaktad›r. Bunun sadece yüzde 1'i madencilik

sektöründe kullan›l›yor. Dünyada alt›n›
olup da, ç›karmayan tek ülke yok. Üretimin yüzde 57'si; Amerika, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda gibi çevre mevzuat›n›n en s›k› oldu¤u ülkelerde, bine yak›n
tesiste yap›l›yor. Bal›kesir Havran'da ise
sadece aç›k ocak çal›ﬂmas› yap›l›p hiçbir
kimyasal kullan›lmadan Ovac›k tesislerine taﬂ›n›yor" dedi.
AB Normlar›na Uygun
Koza Alt›n ‹ﬂletmeleri'nin çevre teknolojisinin AB Komisyonu taraf›ndan Avrupa
Birli¤i ülkelerine örnek tesis olarak gösterildi¤ini ve bu çal›ﬂman›n TÜB‹TAK,
Bo¤aziçi Üniversitesi Cevre Bilimleri
Enstitüsü'nden bir heyet taraf›ndan da
tescillendi¤ini belirten Hayri Ö¤üt, "Ayr›ca gerek devlet, gerekse ba¤›ms›z denetimler de yap›lmaktad›r. Dünyada sürdürülebilir madencilik alan›nda çevre konusunda bizden daha hassas bir yap›n›n
ortaya ç›kmas› durumunda madeni bile
kapat›r›z. Bu, iddiam›z›n ne kadar gerçek
oldu¤unun göstergesidir" ﬂeklinde konuﬂtu.
Koza Alt›n ‹ﬂletmeleri'nin Kaz Da¤lar›'nda herhangi bir sondaj çal›ﬂmas›n›n
olmad›¤›na da dikkat çeken Ö¤üt, sözlerine ﬂöyle devam etti: “Çevre hassasiyetinden son derece mutluyuz. Çevrenin
korunmas›n›n, sa¤l›kl› ve dengeli bir çevrede yaﬂaman›n en önemli hak oldu¤u
konusunda hemfikiriz. Sadece bu hassa-

siyetin sözde çevreciler taraf›ndan bilimsel olmayan, sosyal-ekonomik gerçeklerle ba¤daﬂmayan, felaket senaryolar›yla
kullan›lmas›na karﬂ› oldu¤umuzu belirtmek istiyorum. Sözde de¤il, özde çevreci olmal› ve bu her alanda gösterilmeli."
Hükümetin Poitikas› ‹stikrarl›
Ö¤üt, madenlerin ç›kar›lmas› konusunda hükümetin destek politikalar› yürüttü¤ünü belirtti. AB çevre yapt›r›mlar› göz
önüne al›narak maden ç›kar›l›rken bu
yapt›r›mlar›n istendi¤ine dikkat çeken
Ö¤üt, hükümetin kararl› ve istikrarl› bir
politika izledi¤inin alt›n› çizdi. Ö¤üt, sürdürülebilir madencilik kriterlerinin istendi¤ine iﬂaret ederek ﬂöyle konuﬂtu:
“Bu kriterler ekonomik kalk›nman›n sos-

‹lklerdeyiz Fakat Listede De¤iliz
Kuyumcular Esnaf Odas› Yönetim Kurulu Üyesi ayn› zamanda ‹AR sahibi olan Ömer Hallaç, ‹AR’n›n dünyada gram alt›n üretebilen ilk 6 firmadan biri olmas›na ra¤men, Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n haz›rlad›¤› alt›n rafineleri listesinde olmamalar›n› eleﬂtirdi.
Yasal olarak baﬂvuru yapt›klar›n› belirten Hallaç, ‹AR’n›n dünya listesine girmesi hâlinde gram alt›nlar›n alt›n borsas›na girebilece¤ini ve bankalarda alt›n hesab› olarak iﬂlem görebilece¤ini dile getirdi. Hallaç, Türkiye’nin 100 milyar dolarl›k alt›n› yast›k
alt›nda bulundurdu¤una dikkat çekerek, yast›k alt›ndaki bu alt›nlar›n Türk ekonomisine kazand›r›lmas› gerekti¤ine iﬂaret etti.
Nisan 2008
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yal kalk›nmayla birleﬂtirilmesi, çevrenin
de en üst seviyede korunmas›n› ifade etmektedir.” Sivil toplum örgütlerinden de
yeterli deste¤i ald›klar›n› ifade eden
Ö¤üt, konunun bilimsel ve sosyal-ekonomik boyutlar›n›n iyi anlaﬂ›lmas› için
çal›ﬂmalar yap›lmas›n› istedi.
‹nsan Sa¤l›¤›, Alt›ndan Önemli
Koza Alt›n ‹ﬂletmeleri Genel Müdür Yard›mc›s› Hayri Ö¤üt, "Fikir sahibi olmadan önce, bilgi sahibi olmal›y›z. Bizim
için dünyan›n tüm alt›nlar›n› toplasak bir
insan›n sa¤l›¤›ndan asla de¤erli olamaz;
böyle bir k›yaslama dahi yap›lamaz" dedi. Alt›n arama ﬂirketleriyle ilgili felâket
senaryolar› haz›rland›¤›n› belirten Hayri
Ö¤üt, sözlerini ﬂöyle sürdürdü: "Bal›kesir Üniversitesi arac›l›¤›yla çok aç›k ve
net ﬂekilde 'hodri meydan' diyorum. Siyanürün insan üzerinde kanserojen etkisi oldu¤u düﬂüncesi, kabul edilmeyen D
grubu bileﬂenidir. E¤er, siyanürün kansere sebep oldu¤unu söyleyecek bir bilim adam› varsa, Nobel T›p Ödülüne
aday gösterece¤iz; tüm masraflar›n› da
biz karﬂ›layaca¤›z. ‹nsanda kanserojen et-

kisi oldu¤u kabul edilmeyen
D grubu bileﬂenidir. Bizim
üretimimizde çevre birinci s›rada, buna paralel olarak iﬂ
güvenli¤i ve sonra üretim gelir. Sürdürülebilir madencilik
konsepti, ekonomik ve sosyal kalk›nma
sa¤layacaks›n›z ki, bunu da çevreyi koruyarak yapacaks›n›z. Bu sacaya¤›ndan biri
eksik olursa orada madencilik yapman›z›n da bir anlam› yok. O maden sahalar›n› o kadar iyi rehabilite edeceksiniz ki,
gelecek kuﬂaklar o maden sahalar›nda
dünya var oldukça gelir elde edecekler. “

ediyorum. Baﬂka bir ölçü kabul etmiyorum. Ovac›k, çevrecilik aç›s›ndan dünyan›n en iyi teknolojisine sahip alt›n madenidir. AB ülkeleri Ovac›k'› model olarak
gösteriyor. Avrupa'da yeni bir yapt›r›m
var, 1 litre suyun içindeki siyanür miktar›n› 50 mg.'a düﬂürüp baraja verilmesi
öngörülürken, biz hâli haz›rda 0.2 mg.'a
düﬂürüp baraja gönderiyoruz. Dünyada
böyle bir iﬂletme daha yok. Dünyan›n
çevre teknolojilerinde en iyi madeni de¤ilsek, buran›n kapat›lmas› hususunda
sizinle el ele verir, kapat›r›z."

Siyanür 100 Y›ld›r Kullan›l›yor
Dünyada bine yak›n iﬂleyen alt›n madeni
bulundu¤unu belirten Ö¤üt, ﬂunlar› söyledi: “Bunlarda siyanürün d›ﬂ›nda baﬂka
kimyasal yok. Tüm dünyada 100 y›l› aﬂk›n süredir siyanür kullan›l›yor..” Ö¤üt
sözlerini ﬂöyle tamamlad›: “ 2 bin 500
ton üretim var. Alt›n üretiminin en fazla
(yüzde 57'sinin) yap›ld›¤› ülkeler, Amerika, Avustralya, Kanada. Çevre mevzuat›n›n en s›k› oldu¤u ülkeler. Buradan ikinci bir 'hodri meydan' diyorum. Ovac›k'›n
çevre önlemlerini araﬂt›r›n, e¤er dünyan›n çevresel aç›dan en iyi madeni de¤ilsek, madenleri de araﬂt›r›n, çevre teknolojimiz ve sonuçlar›m›z Amerika, Avustralya ve Kanada'dan iyi de¤ilse, bu madeni sizin önünüzde kapatmay› taahhüt

Karar Ovac›k’› Ba¤lamaz
Dan›ﬂtay ÇED Yönetmeli¤i'nin yönetmenli¤e tabii oldu¤u halde, süreci tamamlamayan ancak uygun yer seçimini
yapm›ﬂ olan iﬂletmelerin Bakanl›k'a rapor vererek, yasal hâle getirilmesine imkân sa¤layan 'Geçici 6'nc› Maddesi'ne
karﬂ› iptal davas› açm›ﬂt›. Sonuçlanan davada, Koza Alt›n’›n sat›n alm›ﬂ oldu¤u
Ovac›k Alt›n Madeninin taraf olmad›¤›n›
aç›klayan Ö¤üt, Dan›ﬂtay 6’›nc› Dairesi’nin ald›¤› karar›n ﬂirketin faaliyetlerini
etkilemeyece¤ini söyledi. Ö¤üt, Ovac›k
Alt›n Madeninin faaliyet göstermesi için
gerekli tüm izin belgelerinin bulundu¤unu kaydederek, madenin çal›ﬂmas›na engel hiçbir yarg› karar›n›n olmad›¤›n› savundu.

Alt›nlar Afrika’dan Gelecek
Alt›n madenlerinin kapat›lmas›na yönelik tart›ﬂmalar sürerken, ‹stanbul Alt›n Rafinerisi (‹AR), sektöre yönelik giriﬂimleriyle
Türk ekonomisine katk›da bulunuyor. ‹AR sahibi Ömer Hallaç, Orta Afrika Cumhuriyeti’nden yerel bir ﬂirketle anlaﬂma
yapt›klar›n› aç›klad›. Henüz yasal iﬂlemlerin tamamlanmad›¤›n› bildiren Hallaç, bu ortakl›kla Afrika’dan iﬂlenmemiﬂ alt›nlar›n
ham hâli ile Türkiye’ye getirilece¤ini, burada iﬂletilip sat›laca¤›n› söyledi. Hallaç, Afrika’dan iﬂlenmemiﬂ alt›nlar›n Avrupa’da
rafine edildi¤ini bu ﬂekilde iﬂlenip sat›ld›¤›n› ifade etti. Bu modelin Türkiye’de de baﬂar›l› olaca¤›n› beklediklerini kaydeden
Hallaç, hedeflerin ﬂöyle aç›klad›: “Afrika’da lojistik merkezler kurarak alt›nlar›n Türkiye`ye getirilmesini ve rafinericilik katma
de¤erinin burada kalmas›n› sa¤lamay› amaçl›yoruz.”
88
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taya koymaktad›r. ODTU Jeoloji Mühendisli¤i bölümünden Prof. Dr. Ayhan Erler, MTA’yla birlikte yürüttü¤ü bilimsel
bir çal›ﬂmada, bu gerçekleri ﬂöyle aç›kl›yor: “Türkiye’nin 580 noktada 6500 tonluk bir alt›n potansiyeline sahip oldu¤u
tesbit edildi. Bu noktalardan sadece 8’inde yap›lan sondajlama ve kaya numunelemesi çal›ﬂmalar›nda, 287 ton alt›n rezervi bulundu ve bu 8 madenden 7’sinin
ekonomik aç›dan iﬂletilebilir oldu¤u belirlendi.” Görüldü¤ü üzere, Türk madencilik sektörü güçlü bir altyap›ya sahiptir; fakat iﬂlenmeyen alt›n rezervleri
her y›l önemli miktarda hem para hem

Alt›n madenlerinin geçmiﬂi, 5000 y›l öncesine dayan›r. Anadolu uygarl›klar› zaman›nda elde edilen bu hazine iﬂletilmeye baﬂlam›ﬂt›r. Fakat Türkiye’de ancak
1987 y›l›ndan sonra üretim izni verilmiﬂtir. Türkiye’de aç›lan ilk alt›n maden iﬂletmesi Bergama ilçesinde bulunan Bergama-Ovac›k ilk yerli alt›n üretim tesisidir. Türkiye’de bunun d›ﬂ›nda üretim kapasitesine sahip, iﬂlemeye haz›r 8 maden
tesisi daha vard›r.
Fakat son zamanlarda alt›n araman›n,
çevreye zarar verdi¤i yönünde tart›ﬂmaTürkiye’de yaklaﬂ›k 200 ton
lar yap›lmaktad›r. Baz› uzmanlar›n ve
alt›n üretildi¤i hâlde, bunun
çevrecilerin üretime karﬂ› ç›kmas› bir yayar›s›ndan bile az›
na, Türkiye’deki alt›n rezervleri birçok
yabanc› yat›r›mc›n›n ilgisini çekmekte- iﬂletilebilmektedir. Ne yaz›k
ki, alt›n›n büyük bir k›sm›
dir. Bu yat›r›mc›lar Türkiye’nin alt›n komücevherat kay›tlar›na
nusundaki zenginli¤ini fark ederek, yat›girmeden, ihraç ediliyor.
r›m yapmak istemektedir.
Türkiye’deki mevcut ihracat ve alt›n üre- Halbuki, alt›n rezervlerinin
timi rakamlar›na göz atarsak, ülkemizde
iﬂletilmesi, ekonominin
ﬂu ana kadar 2.1 ton alt›n, 2. 4 ton gümüﬂ
geliﬂmesi ve iﬂsizli¤in
üretimi yap›lm›ﬂt›r. Bergama-Ovac›k maönlenmesi bak›m›ndan
den iﬂletmesi d›ﬂ›nda üretime haz›r hâle
ülkemizin yarar›na olacakt›r.
getirilmiﬂ alt›n yataklar› ise ﬂöyle s›ralanNe var ki, alt›n›n
maktad›r: Uﬂak–Eﬂme–K›ﬂlada¤ (toplam
iﬂlenmesinin ekonomik
alt›n›n yaklaﬂ›k % 70’i), Artvin – Cerattepe (toplam gümüﬂün yaklaﬂ›k % 95’i), ‹z- faydas›na inananlar oldu¤u
gibi, bunun çevreye zarar
mir –Seferihisar–Efemçukuru, Gümüﬂhane–Mescitli–Mastra, Bal›kesir–Hav- verece¤ini savununlar da var.
ran–Küçükdere,
Eskiﬂehir–Sivrihisar–Kaymaz ve Çanakkale–Kirazl›–Akbade alt›n kaybettirmektedir. Yaklaﬂ›k 200
ba.
ton alt›n üretildi¤i hâlde, yar›s›ndan az›
iﬂletilen bu alt›nlar mücevherat kay›tlar›Yap›lan araﬂt›rmalar ülkemizde önemli
na girmeden, ihraç ediliyor. Türkiye’de
bir alt›n rezervinin oldu¤u gerçe¤ini or-

“

“
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mevcut alt›n rezervlerinin iﬂletilmesi durumunda birçok olumlu geliﬂme yaﬂanaca¤› söyleniyor. Yap›lacak üretimin Türk
ekonomisinin geliﬂmesi ve iﬂsizlik sorununa az da olsa, katk› sa¤layaca¤›na inananlar oldu¤u gibi; çevre katliam›na sebep olaca¤›n› iddia edenler de var. Bu
konular› ilmî çerçevede, detayl› olarak
ele almak ve sa¤l›kl› bir neticede varmak
gerekir.
‹stanbul Alt›n Rafinerisi
Maden sektöründe bahsinde, üzerinde
durulmas› gereken bir di¤er konu alt›n
rafineri hizmeti veren kurumlard›r. Maden tesislerinde üretilen alt›nlar›n yast›k
alt›nda kalmay›p iﬂlenmesinin amaçland›¤› ‹stanbul Alt›n Rafinerisi 1996 y›l›ndan beri Kapal›çarﬂ›’da hizmet vermektedir.
‹stanbul Alt›n Borsas› (‹AB) ve Hazine
Müsteﬂarl›¤› iﬂ birli¤i ile kurulan ‹stanbul
Alt›n Rafinerisi asl›nda yast›k alt›nda kalan ve iﬂletilemeyen alt›nlar›n gün yüzüne ç›kmas› ihtiyac›na yönelik kurulmuﬂtur. Amac›, Türkiye’de üretilen alt›nlar›n
ve yast›k alt›nda kalan alt›nlar›n rafine
edilerek iﬂlenmesiydi. Bu ﬂekilde ekonomiye kazand›r›lmak istenen alt›nlar›n
hurda ﬂeklinde oldu¤unun görülmesi,
Türkiye’nin uluslararas› anlamda ‹AR’ye
89

dosya yeralt› zenginliklerimiz

/Alt›n Madenlerinin Dünü-Bugünü...

ne kadar ihtiyaç duydu¤unu ispatlamaktad›r. Bu ﬂekilde iﬂlenen alt›nlar hem
ekonomiye kazand›r›lmakta hem de ‹stanbul Alt›n Borsas›n› güçlendirmektedir.
‹stanbul Alt›n Rafinerisinin, Kapal›çarﬂ›
merkezinde hizmet vermesi konuya biraz daha dikkatli e¤ilmeyi gerektirtir.
Çünkü bilindi¤i gibi Kapal›çarﬂ› yüzy›llarca Amerika ve Ortado¤u ülkelerine kuyumculuk sektöründe hakim rol oynam›ﬂt›r. Alt›n ilk Anadolu’da ç›kar›larak rafine edilmiﬂ ve tak› olarak iﬂlenmiﬂtir.
Türk ekonomisi aç›s›ndan ‹stanbul Alt›n
Rafinerisinin hizmet yerinin alt›n sat›ﬂ›n›n ve iﬂlenmesinin 1461 y›l›ndan bu yana yap›ld›¤› Kapal›çarﬂ›’da olmas› ayr› bir
de¤er ortaya koymaktad›r.
Yap›lan bir araﬂt›rma Dünyada yast›k alt›
tüketimin yüzde 65’lik k›sm›n›n Türkiye’ye ait oldu¤unu göstermektedir. ‹stanbul Alt›n Rafinerisi sahibi Ömer Halaç’a göre Türkiye’nin yast›k alt›ndaki alt›n tutar› 100 milyar dolar› bulunuyor.
Ayn› zamanda ‹stanbul Alt›n Rafinerisi
yurt d›ﬂ›ndan hammadde getirme giriﬂimleri ile de, Türk ekonomisine katk›
sa¤lamaktad›r. Yak›n bir zamanda Afrika
ülkelerinden alt›n getirmeye baﬂlanmakta ve ham hâli ile gelen alt›nlar›n iﬂlenmesi suretiyle, Türk ekonomisine katk›
sa¤lanmas› amaçlanmaktad›r.
‹stanbul Alt›n Rafinerisi gram alt›n üretebilen 6 rafineriden birisi olmas›na ra¤men, Hazine Müsteﬂarl›¤›’n›n
28 ülkeden 66 rafineriyi kapsayan listeye girememektedir.

90

Çevre Hassasiyeti mi, Ekonomik
Engelleme mi?
Son zamanlarda gerek çevreci ve çevre
yanl›s› uzmanlar, gerekse alt›n üreticileri
alt›n üretilsin mi, üretilmesin mi ikilemi
içerisinde alt›n madenlerini konuﬂuyor.
Alt›n üretimine karﬂ› olan kesimler son
zamanlarda yayg›nlaﬂan miting ve yap›lan panellerde alt›n üretiminin çevre katliam›na sebep olaca¤›n› düﬂünüyor. Fakat di¤er kesimde buna karﬂ›l›k alt›n üretiminin sa¤layaca¤› istihdam›n ve ekonomik geliﬂmeyi savunarak, çevre katliam›
tezini çürütüyor. Asl›nda üretime karﬂ›
ç›k›lmas›nda birinci sebep kullan›lan siyanür.
Siyanürün çevredeki bitkiler baﬂta olmak
üzere, insan ölümlerine bile sebep olaca¤›n› düﬂünen uzmanlar, çözüm olarak
maden üretim tesislerinin bunca potansiyeline ra¤men kapanmas›na yönelik faaliyetlerde bulunuyorlar. Son olarak K›ﬂlada¤ Alt›n madeni hakk›nda Dan›ﬂtay taraf›ndan, üretimi durdurma karar›na karﬂ›l›k hukukî bir süreç baﬂlat›lm›ﬂt›. 2007
A¤ustos ay›ndan beri üretim yapamayan
K›ﬂlada¤ Alt›n madeni tekrar üretime
geçti. Köylülerin de alt›n madeninin aç›lmas› yönündeki destekleriyle üretime
geçen K›ﬂlada¤ Alt›n Madeni faaliyetleriyle
göz
önünde bulunurken;
K›ﬂla-

da¤ Alt›n Madeni Genel Müdürü William
Ray Crabtree’nin yapt›¤› aç›klamalar,
üretimin karﬂ›s›nda duranlar›n iddialar›n› yok sayacak niteliktedir. Crabtree, düﬂünülenin tam tersine, Türkiye’nin en
büyük alt›n ve gümüﬂ üreticisi olaca¤›n›
söylüyor. K›ﬂlada¤ Alt›n Madeni Genel
Müdürü Crabtree’ne göre siyanür insan
ölümlerine sebep olmas› bir yana, çevreye de zarar verici bir madde içermiyor.
Crabtree’nin yapt›¤› en do¤ru tespit,
Türk halk›n›n madenlerden korkuyor olmas›d›r. Çünkü Crabtree’nin de temas
etti¤i gibi, dünyan›n her yerinde çevreci
hareketler oluyor. Fakat Türkiye’de bu
çeﬂit ayaklanmalar›n olmas› Türkiye’de
ki alt›n madenlerinin potansiyellerinin
bilinmemesi ve dolay›s›yla de¤erlendirilememesinden kaynaklan›yor. Bu ﬂekilde teknolojinin do¤ru kullan›lmamas›ndan do¤an tehlikelerden bahsetmek
mümkündür, ama do¤ru kullan›ld›¤› taktirde üretimin getirece¤i yenilikler ve geliﬂmeler Türkiye’yi beklemektedir.
Alt›n Madenciler Derne¤i ise, ortaya ç›kan tart›ﬂmalara farkl› bir boyut getirmektedir. Bu tart›ﬂmalar neticesinde alt›n üretimine olumsuz etkisi sebebiyle
aç›klama yapan Dernek, dünyada 120
y›ldan beri kullan›lan siyanürün daha sonra kimyasal yöntemlerle ar›t›ld›¤›n›, bu münasebetle zarar›na
dair bilimsel bir aç›klaman›n yersiz
oldu¤unu savunmaktad›r.
Bu tart›ﬂmalarla zaman kaybeden Türk
Maden Sektörü birçok yat›r›m f›rsat›n›
kaç›r›yor.
9 sermayeli yat›r›m ﬂirketinin alt›n
madenleri altyap›s› olarak güçlü
buldu¤u Türk maden iﬂletmelerine
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güvenmesi ve yat›r›m için haz›r olmas›na
karﬂ›l›k, alt›n üretimi hâlâ bürokratik engellere tak›lmaktad›r. ‹lginç olan bir nokta da, siyanürün sanayinin di¤er dallar›nda daha fazla kullan›lmas›na tepki yerine
uzmanlar›n maden sektörüne yüklenerek yat›r›mlar› engelliyor olmas›d›r. Sanayide kullan›lan siyanür miktar› y›lda
300 bin ton olup, bunun yaln›zca yüzde
1’i maden üretim tesislerinde kullan›l›yor. Dolay›s›yla siyanür etkenini sebep
olarak gösterip, üretimin felâkete davetiye ç›karaca¤›n› öne sürenler; nerdeyse
300 bin tonu sanayide kullan›lan siyanüre karﬂ› ç›kmamaktad›r.
Kütahya-Gümüﬂköy’de siyanür kullan›larak 21 y›ldan beri gümüﬂ üretilmektedir.
Ayn› ﬂekilde Bergama Ovac›k’ta 2001 y›l›ndan beri, Uﬂak-K›ﬂlada¤’da ise 2006 y›l›ndan beri üretilen madenlerde çevre
sorunlar›n›n yaﬂanmamas› siyanürün zararl› olmad›¤›na bir kan›t niteli¤indedir.
Siyanürün çevreye yapaca¤› etki sorunu
bu ﬂekilde çözümlenebilece¤i hâlde, sürekli ayn› sorunlar›n ortaya koyulmas› yat›r›mlar›n önünü t›kayarak, maden üretimine gölge düﬂürmektedir. Bu sorunlar›n aﬂ›lmas› neticesinde, Türk ekonomisinin maden sektöründeki güçlü potansiyellerin de kullan›m›yla iyi bir gelecek
bekledi¤ini söyleyebiliriz. ‹leride yap›lmas› planlanan üretimlerin ve yap›lanlar›n ekonomiye yans›yan rakamlar›yla bir
göz atmak gerekirse, olumlu de¤erlendirmeler yap›labilir.
Alt›n üretiminin Türk Ekonomisine
Katk›s›
Türkiye’nin mevcut potansiyelleriyle
üretim yap›ld›¤› taktirde, birçok olumlu
geliﬂmeler yaﬂanaca¤› öngörülmektedir.
Nisan 2008

ﬁu anda ülkemizde en aktif maden iﬂletmesi olan Ovac›k iﬂletmesi bile, çevre sorunlar›yla karﬂ› karﬂ›ya kalm›ﬂt›r. Buna
ra¤men, üretimin ekonomiye katk›s› büyüktür. Bahsedildi¤i gibi ülkemizde bu
maden iﬂletmeleri faaliyetleri ile beraber
450 ton alt›n ve 1100 ton da iﬂletilebilir
gümüﬂ vard›r. Bunlar iﬂletildi¤i taktirde
bu rezervin toplam de¤eri 11 milyar dolar ve ülke ekonomisine sa¤layaca¤› katma de¤er ise 44 milyar dolar›n düzeyindedir.
Dolay›s›yla hazine kadar de¤erli olan alt›n madenlerimizin topluma tan›t›lmas›,
yat›r›mc›lar›n teﬂviki için de devreye dev-

“

Türkiye’nin muhtemel
potansiyel alt›n rezervinin
6000-7000 ton civar›nda
oldu¤u, bunun da ekonomiye
400 milyar dolar katk›
sa¤lamas› söz konusudur.
E¤er tahminler bu ﬂekilde
do¤rulan›rsa, Türkiye’nin
alt›n rezervinde dünya
ikincisi olmas› tahmin
ediliyor.
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let politikalar›n›n girmesi gerekmektedir. Bu yat›r›mlar günümüzde en büyük
toplumsal sorunlardan olan iﬂsizli¤e de
önemli ölçüde fayda getirecektir. Çünkü
yaklaﬂ›k iﬂletilmeye haz›r 8 maden tesisinin projelerle harekete geçirilmesi istihdam ihtiyac›n› do¤uracak, böylece 2.100
kiﬂi do¤rudan, 33. 000 kiﬂi ise dolayl› olarak iﬂ sahibi olabilecekler. Türkiye, maden üretiminde di¤er ülkelere oranla
yüksek standartlarda üretime sahip olan

nadir ülkelerden biridir. ‹ﬂsizli¤in de bu
kadar çözülmez hâle getirildi¤i bir ülkede, bu tür yat›r›mlara büyük bir ihtiyaç
vard›r.
Türkiye’nin muhtemel potansiyel alt›n
rezervinin 6000-7000 ton civar›nda oldu¤u, bunun da ekonomiye 400 milyar dolar katk› sa¤lamas› söz konusudur. E¤er
tahminler bu ﬂekilde do¤rulan›rsa, Türkiye’nin alt›n rezervinde dünya ikincisi
olmas› tahmin ediliyor. Tüm bu rakamlara karﬂ›l›k olarak, alt›n üretimini istemeyen kesimlerin ortaya koydu¤u rakamlar
durumun ne kadar bilinçsizce anlaﬂ›ld›¤›n› göstermektedir.
Çevreciler Kaz Da¤›’ndaki alt›n üretim giriﬂimleri gerçekleﬂtirildi¤i taktirde, su
kaynaklar›n›n azalaca¤› ve kirlenece¤i,
her y›l zeytinden ve zeytin dallar›ndan elde edilen ürünlerle geçinen köylünün
göçe zorlanaca¤›n› iddia ederken; K›ﬂlada¤ köylüleri farkl› bir bak›ﬂ aç›s› sundular. Dan›ﬂtay karar›yla üretimi durdurulan K›ﬂlada¤ Maden Üretim tesisinin üretime aç›lmas›na yönelik köylüler iﬂsiz
kald›klar›ndan yak›narak, destek yürüyüﬂü yapt›lar. Bu da alt›n madenlerinin istihdam gücüne ve tar›ma yapt›¤› olumlu
katk›y› aç›kça ortaya koymaktad›r.
Sonuç olarak, Türkiye için maden sektörü önemlidir, dolay›s›yla potansiyeli ve
yabanc› yerli yat›r›mc›lar›n teﬂviki do¤rultusunda Türk ekonomisine kazand›r›lmas› gerekir. Bunun için öncelikle
devlet politikalar›na bu ﬂekilde yön verilmelidir. En çok öne sürülen siyanür etkisi durumu gözden geçirilerek, di¤er konularla ilgili ﬂüpheler giderilebilirse, ülke
ekonomisi için çok faydal› olacakt›r.
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Neden Madencilik Çok ‹yi Bir Yat›r›md›r?
Amerikal› iﬂadamlar› Türkiye’deki madencilik yat›r›mlar›n› ekonomik görmesine karﬂ›l›k ülkemiz iﬂadamlar›n›n neden maden sektörüne gerekli önemi vermedi¤ini anlamak imkâns›zd›r. Bugün bile, pek çok ‹srail firmas› Türkiye’de madencilik konusunda yat›r›m yapmak arzusundad›r ve yat›r›m için yer aramaktad›r. ‹ngiliz ve Kanada madencilik firmalar› bizlerden devaml› olarak alt›n ruhsat› istemektedirler. Türk iﬂadamlar›nda bilgi eksikli¤i oldu¤unu ve “klasik önümüzü görelim” mant›¤›n›n (ki bu mant›¤›n kiﬂisel olarak hiçbir iﬂe yaramad›¤›n› düﬂünmekteyim) bu sektörden uzak durmada büyük pay› oldu¤unu düﬂünmekteyim.
Günümüzde, maden sektörünün önündeki en büyük engellerin baﬂ›nda di¤er
sanayi kollar›nda uygulanan klasik ARGE kavram›n›n madencilik sektörüne uymamas› veya aynen uydurulmaya çal›ﬂ›lmas›n›n uygulamada yaratt›¤› anlams›z
zorluklard›r. Buna örnek vermek gerekirse, 150 kiloluk bir insana 50 beden bir
ceketi giydirmenin yarataca¤› zorluklar›
ve kiﬂinin düﬂece¤i komik görümünü bir
örnek olarak verebiliriz. Bu konuyu biraz
daha detayl› bir ﬂekilde irdelersek;
AR-GE bir kültürdür, bir dünya görüﬂüdür, bir hayat felsefesidir ve
her insanda ayn› ölçüde olmayabilir. AR-GE’de s›n›r yoktur. Ve, her
sektördeki AR-GE anlay›ﬂ› bir di¤erinden farkl›d›r. Örne¤in, bir kimya,
inﬂaat, makina, elektronik, ileri teknoloji
92

nano-compozit ürünler, nano-teknoloji
ve ileri fizik konular›nda yap›lan AR-GE
çal›ﬂmalar› genellikle kalitesinin iyileﬂtirilmesi veya ilk defa üretilmesi istenilen
bir ürün konusunda ve laboratuvar ortam›nda tan›mlanm›ﬂ ürünlerin küçük ölçekte imalat› ﬂeklinde yap›lmaktad›r. Do¤al olarak “deneyler manzumesi” ﬂeklinde devam eden laboratuvar çal›ﬂmalar›n›n sonuçlar›na göre yeni bir ürün elde
edilmesi veya geliﬂtirilmesi klasik AR-GE
projelerinin genel anlay›ﬂ›n› temsil etmektedir.
Bu kavramlar madencilik sektörüne uymamaktad›r. Çünkü, madencilik sektöründe laboratuvar do¤ad›r, do¤ay› anlamak ve sorunlar›n› çözmek düﬂünüldü¤ü kadar basit ve ucuz de¤ildir. Madencilik yüksek kaliteli teknik personellerin is-

tihdam›n›, yüksek teknoloji ürünlerinin
kullan›m›n›, geniﬂ AR-GE bütçesini zorunlu k›lmakta ve dolay›siyle risk oran›
ve kar oran› yüksek olan bir sektördür.
Madencilik sektörü 5 bölümde de¤erlendirilmelidir.
1) Maden Jeoloji çal›ﬂmalar› iﬂin lokomotifidir ve maden jeolo¤u madeni bulmad›kça, maden mühendisi hiçbir ﬂey üretemez.
2) Maden Jeofizik çal›ﬂmalar› daima jeoloji çal›ﬂmalar›n›n üzerine inﬂa edilir ve
jeoloji ile beraber yorumland›¤› zaman
bir mana ifade eder.
3) E¤er maden bulundu ise, maden mühendisi onu üretebilir.
4) Üretilen maden önce cevher haz›rlama mühendisleri taraf›ndan laboratuvar
Nisan 2008
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ortam›nda, daha sonra kurulacak olan
tesiste zenginleﬂtirilir ve konsantresi sat›ﬂa haz›r hale getirilir.
5) Pazarlama ise bu iﬂin son aﬂamas›d›r.
Yani, iﬂin lokomotifi maden jeolojidir. Bu nedenle en çok eleﬂtiriyi alan,
arazi çal›ﬂmalar› s›ras›nda her türlü zorluklara gö¤üs germek mecburiyetinde
olan, en çok maddi ve manevi mesuliyeti üzerinde taﬂ›yan ve para kazanmadan
para harcamak zorunda olan alan kiﬂi
maden jeologudur. Çünkü, maden aramak çok pahal› bir iﬂtir ve lokomotif yürümedikçe vagonlar yerinde k›p›rdayamaz. Madencilik sektöründe ise, kanunlar›m›za ve yönetmeliklerimize göre, jeolojik ve jeofizik çal›ﬂmalar, sondaj ve
arama galerileri AR-GE kapsam›nda mütalaa edilmemekte ve maden sektörüne
AR-GE teﬂvi¤i verilmemektedir. Halbuki,
bir otobüs veya otomobil fabrikas›nda
üretilen her parça için ayr› bir AR-GE
projesi TTGV, KOSGEB ve TEYDEB taraf›ndan verilirken, madencilik sektörüne
“üvey evlat” muamelesi yap›lmakta ve
AR-GE teﬂvi¤i hukuken kabul edilmemektedir.

destek bulunabilecek di¤er kuruluﬂ;
Dünya Bankas› ve HDTM (Hazine ve
D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›) kaynakl›
destek sa¤layan ve USD baz›nda geri
ödemeli olan TTGV; di¤eri ise AR-GE
Projelerine HDTM kaynakl› karﬂ›l›ks›zgeri ödemesiz H‹BE Destek sa¤layan
TEYDEB’ tir. Bunlara ayr› ayr› baﬂvurulabilece¤i gibi, her ikisine de birden baﬂvurulabilmektedir. Ar-Ge projeleri her ku-

“

Madencilik sektöründe ise,
kanunlar›m›za ve
yönetmeliklerimize göre,
jeolojik ve jeofizik
çal›ﬂmalar, sondaj ve arama
galerileri AR-GE kapsam›nda
mütalaa edilmemekte ve
maden sektörüne AR-GE
teﬂvi¤i verilmemektedir.
Halbuki, bir otobüs veya otomobil fabrikas›nda üretilen
her parça için ayr› bir AR-GE
projesi TTGV, KOSGEB ve
TEYDEB taraf›ndan verilirken
madencilik sektörüne “üvey
evlat” muamelesi yap›lmakta
ve madencilik sektöründe
Mevcut kanun ve kararnameler ile sanayicilere aktar›lacak AR-GE amaçl› kaynakAR-GE hukuken kabul
lar üç farkl› kaynaktan elde edilebilir.
edilmemektedir.

Sanayiciler ‹çin,
Nisan 2008

Ar-Ge projelerine

“

Bunlar:
- KOSGEB Kaynakl› geri ödemeli
veya ödemesiz destekler,
- TTGV Kaynakl› Ar-Ge sermaye
deste¤i ve/veya
- TEYDEB Kaynakl› Geri ödemesiz
Hibe destekler

rum taraf›ndan Hakem Komiteleri ve
Alan Komiteleri oluﬂturularak tarafs›z bir
ﬂekilde de¤erlendirilirler. Yasa gere¤i
e¤er bir proje TTGV taraf›ndan Ar-Ge
Projesi olarak kabul edilirse, TEYDEB taraf›ndan da otomatik olarak, ayr›ca de¤erlendirilmeksizin Ar-Ge Projesi olarak

kabul edilir ve desteklenir. Ancak TEYDEB TTGV’nin kabul etti¤i her harcama
kalemini AR-GE gideri olarak kabul etmeyebilmektedir. Ayr›ca her iki kuruluﬂun Proje Öneri dosyalar› farkl› formatta
olduklar› için ayr› ayr› haz›rlanmak zorundad›r.
Teydeb Destekleri ise ülkemiz insanlar›n›n refah düzeyini art›rmak ve yaﬂam
kalitesini yükseltmek bilim, teknoloji ve
inovasyon yetene¤imizin yükseltilmesine ba¤l›d›r. Bunu sa¤laman›n somut
araçlar›ndan biri olan, AR-GE yard›m› uygulamas›, 1995 y›l›ndan beri TÜB‹TAKTeknoloji ‹zleme ve De¤erlendirme Baﬂkanl›¤› ile D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤›’nca
baﬂar›l› bir iﬂbirli¤i içinde yürütülmektedir. Yeni bir ürün üretme, veya üretimle
ilgili bir teknik geliﬂtirme amac›yla planlanan projelerle, AR-GE Yard›m›’na baﬂvuru yap›labilmekte ve desteklenmeye
de¤er görülen projelerin AR-GE giderlerinin %60’a kadarl›k k›sm› hibe ﬂeklinde
karﬂ›lanabilmektedir.
TEYDEB Taraf›ndan firmalara karﬂ›l›ks›z olarak Proje bütçelerinin %
60’›na kadar tamam› hibe Ar-Ge
yard›m› yap›lmaktad›r. Hibe AR-GE
deste¤i uygulay›c› kuruluﬂ TEYDEB
(Teknoloji izleme ve de¤erlendirme Baﬂkanl›¤›) olup, kaynak Hazine ve D›ﬂ Ticaret Müsteﬂarl›¤› (HDTM) ve Merkez Bankas›’d›r.
Çözüm: Sanayicilerimize verilen bu
AR-GE desteklerinin hiçbiri maden
sektörümüze lay›k görülmemektedir ve bu da maden sektörüne girmek isteyen iﬂadamlar›m›z› cayd›rmaktad›r.
Acilen yap›lmas› gereken madencilik
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sektöründeki AR-GE tan›m›n› de¤iﬂtirmektir;
1) Jeolojik çal›ﬂmalar “ilk araﬂt›rmalar”
oldu¤u için direkt AR-GE kapsam›na
al›nmal›d›r. Yukar›da da belirtti¤imiz gibi
jeoloji iﬂin lokomotifidir ve lokomotif
AR-GE kapsam›nda kabul edilmemektedir. Masraf›n›n % 75’i hibe olarak geri
ödenmelidir.
2) Jeolojik çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂ maden ruhsat alanlar›na yap›lacak jeofizik
çal›ﬂmalar da AR-GE kapsam›na al›nmal›d›r. Masraf›n›n % 75’i hibe olarak geri
ödenmelidir.
3) Jeolojik ve jeofizik çal›ﬂmalar› tamamlanm›ﬂ maden ruhsat sahas›nda devam
eden AR-GE çal›ﬂmalar› için ilk beﬂ maden sondaj›n›n masraf›n›n % 50’si hibe
olarak geri ödenmelidir.
4) Maden galerileri arama ve üretim
amaçl› olarak ikiye ayr›l›r. Arama galerilerinin kesiti 2 m2 olurken ve üretim galerilerinin kesiti en az 4 m2 olur. Arama galerilerinin aç›lma masraflar›n›n % 50’si
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hibe olarak geri ödenmelidir.
Türkiye’deki maden sektörü halen bakirdir ve bu nedenden dolay› “bizim yiyemedi¤imiz mal› baﬂkalar› yer” anlay›ﬂ› ile
yabanc› sermayenin yat›r›m yapt›¤›
tek sektör - hammadde temini için madencilik sektörüdür. Bilindi¤i gibi
bugüne kadar yabanc› sermaye Türkiye’de reel sektör anlam›nda “bir masa
veya bir sandalye” bile üretmemiﬂtir, fakat günümüzde bütün alt›n ve k›ymetli
madenlerimiz yabanc› firmalar›n kontrolu alt›ndad›r. Yabanc› yat›r›mc› için
ekonomik olan bir sektör, neden
Türk iﬂ adam› için ekonomik olmas›n? Bunu mant›k ile izah etmek mümkün de¤ildir. O halde bilimsel çal›ﬂarak
kendi do¤al hammaddemizi kendimiz
üretmeli ve do¤al kaynaklar›m›z›n KATMA DE⁄ER‹N‹N ülkemizde kalmas›na
çal›ﬂmal›y›z. Madencilik sektörüne yat›-

r›m yapmak isteyen iﬂadam›n›n düﬂünce
yap›s› mutlaka bir ayakkab›, motor veya
plastik fabrikas› kurmak isteyen iﬂadam›n›n düﬂünce yap›s›ndan farkl› olmak zorundad›r. Bunun do¤al sonucu olarak ta,
madencilikte kar yüzdesi ve yat›r›m›n geri dönüﬂ süreleri çok daha yüksek ve k›sa olacakt›r.

Neden iﬂadamlar›m›z madencilik
sektörüne yat›r›m yapmal›d›r?
Rahmetli Kemal DEDEMAN’›n bir sözü
vard›r “rulet oynarsan›z en çok 36 misli
kazanabilirsiniz fakat madencilikteki kazanç›n›z›n üst s›n›r› yoktur” derdi. Bilimsel çal›ﬂmak ve AR-GE’ye önem
vermek ﬂart› ile, yat›r›m›n›z›n en
h›zl› ﬂekilde geri dönece¤i tek sektör madenciliktir. Madencilik sektörü
ilk yat›m maliyetine ra¤men katma de¤eri en yüksek olan sektördür ve sanayiciyi
madenci s›rt›nda taﬂ›r. Maden sektörünRahmetli Kemal DEDEMAN’›n de yat›r›m teﬂvikleri bölgesel de¤il sektöre ba¤l› oldu¤u için ülkemizin her yerinbir sözü vard›r “rulet
oynarsan›z en çok 36 misli de tesis yat›r›m› için teﬂvik almak mümkündür.
kazanabilirsiniz fakat

“

madencilikteki kazanc›n›z›n
üst s›n›r› yoktur” derdi.
Bilimsel çal›ﬂmak ve
AR-GE’ye önem vermek ﬂart›
ile, yat›r›m›n›z›n en h›zl›
ﬂekilde geri dönece¤i tek
sektör madenciliktir.
Madencilik sektörü ilk
yat›r›m maliyetine ra¤men
katma de¤eri en yüksek olan
sektördür ve sanayiciyi
madenci s›rt›nda taﬂ›r.

“
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Türkiye’deki elektrik sat›ﬂ fiyat› Avrupa
standartlar›n›n üzerinde oldu¤u herkezce bilinmektedir. Bu durum yabanc›lar›
termik santrallar› kurma konusunda ülkemizi cazip konuma getirmiﬂken, kaç
tane iﬂadam›m›z›n bu konuda yat›r›m
yapt›¤›n› düﬂünmemiz gerekir. Maalesef,
büyük holding’lerimiz tekstil, turizm ve
g›da sektörlerinde yat›r›mlar›na h›z verirken, madencilik sektöründe faaliyetleri
hiç gözükmemektedir. Buna karﬂ›l›k
dünyan›n en büyük madencilik grubu
olan RIO TINTO firmas› bütün güçleri ile
Türkiye’de alt›n ve k›ymetli metal maNisan 2008
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denleri aramaktad›rlar. Bilindi¤i gibi Rio
Tinto ve US Borax firmalar› ABD’deki Federal Reserve’nin sahibi ROTHSCHILD
ailesinin ﬂirketidir ve dünya madencili¤ini kontrol etmektedir. Amerikal› iﬂadamlar› Türkiye’deki madencilik yat›r›mlar›n›
ekonomik görmesine karﬂ›l›k ülkemiz
iﬂadamlar›n›n neden maden sektörüne
gerekli önemi vermedi¤ini anlamak imkâns›zd›r. Bugün bile, pek çok ‹srail firmas› Türkiye’de madencilik konusunda
yat›r›m yapmak arzusundad›r ve yat›r›m
için yer aramaktad›r. ‹ngiliz ve Kanada
madencilik firmalar› bizlerden devaml›
olarak alt›n ruhsat› istemektedirler. Türk
iﬂadamlar›nda bilgi eksikli¤i oldu¤unu ve
“klasik önümüzü görelim” mant›¤›n›n (ki
bu mant›¤›n kiﬂisel olarak hiçbir iﬂe yaramad›¤›n› düﬂünmekteyim) bu sektörden
uzak durmada büyük pay› oldu¤unu düﬂünmekteyim. Yine bilindi¤i gibi, önümüzdeki 5 y›l daha maden fiyatlar› artmaya devam edecektir ve özellikle EYLÜL 2008 döneminde fiyatlarda z›plama beklemekteyiz. Çin elindeki 2.5
trilyon $’l›k nakit servetinin bir k›sm›n›
maden ithalat›na ve maden stoklama
projesine ay›rd›¤› için maden piyasalar›
yeniden canland›. Çin elinde paray› stok
etmek yerine maden stok etmeyi do¤ru
bir yaklaﬂ›mla tercih etmiﬂtir. Beﬂ y›l daha bu ﬂekilde devam edece¤i, fakat beﬂinci y›ldan sonra fiyatlar›n düﬂmeyip sabit kalaca¤› dünya maden piyasas›n› elinde tutan yöneticiler taraf›ndan konuﬂulmaktad›r. Sonuç olarak, AR-GE masraflar› ve ilk tesis yat›r›m masraflar› yüksek
olan madencilik sektöründe kar oran›
hiçbir sektörde olmayacak kadar yüksektir.
Ülkemizde madencilik sektöründen iﬂ
Nisan 2008

adamlar›m›z›n uzak kalmas›n›n bir nedeni de h›zl› bir ﬂekilde ve makul fiyatlarla
analiz ve dan›ﬂmanl›k hizmetleri alabilecekleri maden arama ve de¤erlendirme
konusunda uzmanlaﬂm›ﬂ teknik ve insan
alt yap›s›n› oluﬂturmuﬂ merkezlerin üniversitelerimizde yayg›n olmamas›d›r.
Özellikle, kurulmas›n› ve yaﬂat›lmas›n› ‹stanbul Ticaret Odas› ile ‹TÜ’nün birlikte
destekleyece¤i ‹TÜ Maden Fakültesi
bünyesindeki Maden-Yataklar›-Jeokimya
ve Mineraloji-Petrografi Anabilim Dallar›n›n Ö¤retim Üyeleri taraf›ndan desteklenecek bir “Maden Arama ve Araﬂt›rma Merkezi”nin madencilik hizmeti yapan firmalara h›zl› ve güvenilir analiz ve
teknik dan›ﬂmanl›k hizmeti vermek üzere donat›lmas› mümkündür. Bu ihtisas
merkezi modern teknik altyap› ile donat›lmal› ve yurt d›ﬂ›na gerek kalmadan her
türlü analiz ve teknik dan›ﬂmanl›k hizmetlerini verebilmelidir. Alt›n ve platin
grubu element analizlerinde yurt d›ﬂ› ticari analiz laboratuarlar›nda çeﬂitli oyun-

lar oynand›¤›n› pek çok madenciden
duymaktay›z. Özellikle platin grubu element analizlerinde Türk madencilerinin
gönderdi¤i numunelerde “var olan platin için yok veya yok olan platin için var”
analiz raporlar›n›n verildi¤ini çok çeﬂitli
kaynaklardan duymaktay›z. Bu tip “k›ymetli element grubu” madenlerin analizlerinde ticari oyunlar›n boyutunu ISO
sertifikas›na sahip madencilik sektörü taraf›ndan çok iyi tan›nan büyük kimyasal
analiz laboratuarlar›n›n hisselerinin asl›nda dünya maden sektörünü kontrol
eden dev madencilik firmalar›n›n elinde
oldu¤unu unutmamal›y›z. Bu nedenle
baz› analizlerde, meﬂhur analiz laboratuarlar› taraf›ndan hisselerinin sahibi olan
madencilik firmalar›n›n menfaatlerini
korumak için, Türkiye’den gönderilen
numunelere müdahale edildi¤i düﬂünmekteyiz. Kurulmas› önerilen “Maden
Arama ve Araﬂt›rma Merkezi” bu tip
ticari oyunlara karﬂ› ülke menfaatlerimizi
koruyacakt›r.
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Türkiye’de K›ymetli Taﬂlar Borsas›
Kurulmas›n›n Önem ve Gereklili¤i
Türkiye k›ymetli taﬂ çeﬂitlili¤i ve bollu¤u bak›m›ndan pek de ﬂansl› de¤ildir. K›ymetli taﬂlardan sadece
Ateﬂ opali bulunmaktad›r. K›ymetli taﬂlar›n iﬂlenmesine yönelik iyi organize edilmiﬂ bir sektör de henüz
mevcut de¤ildir. Buna karﬂ›l›k k›ymetli taﬂlar, Türkiye kuyumculuk sektörü çal›ﬂanlar› ve halk taraf›ndan
bilinmekte, talep edilmekte ve sevilerek kullan›lmaktad›r. Talep, iﬂlenmiﬂ taﬂ ithalat› ile karﬂ›lanmaktad›r.

Bunlar;
1) K›ymetli Beyaz Taﬂ: Elmas
2) K›ymetli Renkli Taﬂlar: Korendon
(Yakut ve Safir), Krizoberil (Aleksandrit),
Topaz Beril (Zümrüt ve Akuamarin), Kuvars (Ateﬂ opali ,siyah ve beyaz opaller)
ve ‹nci”dir
Türkiye k›ymetli taﬂ çeﬂitlili¤i ve bollu¤u
bak›m›ndan pek de ﬂansl› de¤ildir. K›ymetli taﬂlardan sadece Ateﬂ opali bulunmaktad›r. K›ymetli taﬂlar›n iﬂlenmesine
yönelik iyi organize edilmiﬂ bir sektörde
henüz mevcut de¤ildir. Buna karﬂ›l›k k›ymetli taﬂlar Türkiye kuyumculuk sektörü
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çal›ﬂanlar› ve halk taraf›ndan bilinmekte,
talep edilmekte ve sevilerek kullan›lmaktad›r. Talep iﬂlenmiﬂ taﬂ ithalat› ile karﬂ›lanmaktad›r. Mücevherata k›ymetli taﬂ
kullan›m›n›n›n giderek artt›¤› gözlenmektedir. Ancak güvenilir kalite ve fiyat
de¤erlendirmelerinin yap›labilmesinde
alt yap› yetersizli¤ine ba¤l› sorunlarla
karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Bunlarda sektördeki
ekonomik geliﬂmeyi yavaﬂlatmakta,vergi

“

Türkiye”de k›ymetli taﬂlar
borsas›n›n kurulmas›n›n
süstaﬂ› sanayinin geliﬂmesi
için gerekli oldu¤u aç›kt›r.
Bu konuda ilk somut
çal›ﬂmalar 2002 yaz
aylar›nda yap›lm›ﬂ ancak
yar›m kalm›ﬂt›r

“

Mücevher taﬂlar›,bir baﬂka ifade ile de
k›ymetli taﬂlar iki grupta de¤erlendirilmektedir.

kay›plar›na neden olmaktad›r. Bu alandaki dünyan›n önde gelen ülkeleri Elmas
ve k›ymetli taﬂ borsalar› kurarak sorunlar›n› çözme yoluna gitmiﬂlerdir. Borsa ile
paralel çal›ﬂan gemoloji laboratuarlar›nda k›ymetli taﬂlar›n sertifikaland›r›lmas›
yap›lmaktad›r.
Ülkemizde benzer bir uygulama örne¤i
olarak ‹stanbul Alt›n Borsas› gösterilebilir. Kuruldu¤undan bu yana k›ymetli metaller konusunda önemli görevler üstlenmiﬂ,kuyumculuk sektörünün kurumsallaﬂmas›na önemli katk›lar sa¤lanm›ﬂ, piyasada güvenilir kalite ve fiyat de¤erleri
oluﬂturmuﬂtur.
Türkiye”de k›ymetli taﬂlar borsas›n›n kurulmas›n›n süstaﬂ› sanayinin geliﬂmesi
için gerekli oldu¤u aç›kt›r. Bu konuda ilk
Nisan 2008
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somut çal›ﬂmalar, 2002 yaz aylar›nda yap›lm›ﬂ ancak yar›m kalm›ﬂt›r. ‹stanbul Alt›n Borsas› Baﬂkan› Serdar Ç›tak ve ekibi
bu konuda bilimsel görüﬂ ve eleﬂtirileride dikkate alarak somut bir çal›ﬂma yapm›ﬂ, ‹stanbul Alt›n Borsas› içerisin de bir
k›ymetli taﬂlar borsas› kurulmas› için “Ülkemizde K›ymetli Taﬂ ‹ﬂlemlerinin Kayda
Al›nmas› ve ‹stanbul Alt›n Borsas› K›ymetli Taﬂ ‹ﬂlemleri Projesi “baﬂl›kl› bir çal›ﬂmay›, dönemin hükümetine (Bülent
Ecevit”in Baﬂbakan oldu¤u DSP, ANAP,
MHP hükümeti) sunmuﬂtur. Ancak o dönemde Hükümetin erken seçim karar›
almas› ve de Serdar Ç›tak”›n görevinden
ayr›lmas› ile bu tasar› sürümcemede kalm›ﬂt›r. ‹ﬂte bu konuyu yeniden gündeme
getirerek bu projeyle tespit edilen sonuçlar› kullanarak, sempozyum bünyesinde geniﬂ bir kitleye duyurmak ve bilimsel bir ortamda tart›ﬂmak amaçlanmaktad›r.
Süstaﬂlar›n›n ‹simlendirilmesindeki
Kurallar ve ‹simlendirilmeleri
Süstaﬂlar› için en eski isimlerin kökeni
do¤u dilleri olmuﬂtur. Günümüzde ise
taﬂlar›n isimlendirilmesinde Yunanca ve
Latince nin izleri görülür. Orijinal isimler
taﬂlar›n karakteristik özelliklerini ifade
ederler. ‹simlendirmeler yeni ça¤›n baﬂlar›ndan beri sadece bilimsel aç›dan olmuﬂtur. Çünki ﬂimdiye kadar bilinmeyen
minerallerin birço¤u bilimsel araﬂt›rmalar ve keﬂiflerin sonucunda ortaya ç›kart›lm›ﬂt›r. Bu nedenle de yeni isimler bilimsel bulgulara dayan›r. Yeni bir mineralin isim almas› verilecek ismin günümüze uygun olmas›n›n kan›tlanmas›yla
olur. Yeni bir isim buldu¤u kiﬂinin ismi
Nisan 2008

ya da oluﬂum yerine göre Grekçe (Yunanca) veya Latince temellere dayal› mineralin baz› karakteristik özelliklerini
vurgalayacak ﬂekilde olmal›d›r. Di¤er bir
önemli nokta da, mineral kökenli süs
taﬂlar›n›n isimleri her zaman mineral ismi olmayabilir. Örne¤in, Kuvars bir mineral ismidir ancak sar› renkli Kuvars”a
verilen sitrin ismi yada mor renkli Kuvars”a verilen ametist ismi süs taﬂ› isimleridir. Beril bir mineral ismidir, ancak yeﬂil berile verilen zümrüt ismi yada yeﬂilimsi-mavi renkli berile verilen akuva maril ismi süstaﬂ› isimleridir. Bunlardan baﬂka her biri birer mineral olmas›na ra¤men ortak özellikleri bak›m›ndan grup
isimleri alt›nda toplanan örnekler de vard›r. Öne¤in Almandin, pirop, uvarovit
vb. mineraller granat grubundand›r. ‹laveten feldsparlar, proksenler, anfiboller

“

Elmas kulüpleri veya
borsalar “ Dünya Elmas
Borsalar› Birli¤ine (World
Federation of Diamond
Bourses) “ üye olmak
zorundad›rlar. Bu üyelik, kat›
bir denetimi de kabul etmek
anlam›n› taﬂ›r.

“
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de grup ismini temsil eden di¤er örneklerdir. Tabi hem mineral hem de süstaﬂ›
ismine sahip örneklerde boldur. Öne¤in;
elmas, topas, rodonit, turkuvaz vb. Organik kökenli süs taﬂlar› ise birer mineral
olmad›klar› için sadece süs taﬂ› ismine
sahiptirler. Kaya kökenli olan Opsidyen,
moldavir ise hem kaya ismi hemde süs
taﬂ› ismine sahiptir. Sonuç olarak terminolajik bak›mdan bir süs taﬂ›n›n ismi;

*Türkçe söyleniﬂi
*Türkçe ismi
*‹ngilizce ismi
*Uluslar aras› ismi (Kimyasal formülü)
*‹sminin (genellikle ‹ngilizce isminin)
kökeni ﬂeklinde belirtilebilir.
Dünya K›ymetli Taﬂ Borsalar›
Genel Teﬂkilatlanmas› ve Yap›s›
Ham ve iﬂlenmiﬂ elmaslar›n sat›ﬂ›n›n yap›ld›¤› organizasyonlar, eskiden gelen
geleneklerin korunak uyguland›¤› piyasalar olup baﬂl›ca;
- Elmas Klüpleri genelde ham elmas
sat›ﬂlar› için)
- Elmas Borsalar› (genelde iﬂlenmiﬂ elmas sat›ﬂlar› için)
olarak iki ﬂekilde düzenlenmiﬂtir. Her iki
organizasyonun da genel çal›ﬂma sistemleri birbirine benzer. Her birinde, büyük
ve pencereleri kal›n perdelerle kapat›lm›ﬂ salonlar vard›r. Gün ›ﬂ›¤›n›n girmedi¤i bu salonlarda, dikdörtgen masalar ve
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üzerlerinde tezgah tablalar› bulunur.Her
masa,ayn› ﬂekilde ayd›nlat›lm›ﬂt›r.Ufak
gruplar halinde masa baﬂlar›nda toplan›l›r ve elmaslar incelenir.Alanlar ve satanlar,karﬂ›l›kl› olarak,masalar›n iki yan›nda
otururlar ve büyük bir dikkat ve ciddiyetle iﬂ yaparlar. Elmas kulüpleri veya borsalar “ Dünya Elmas Borsalar› Birli¤ine
(World Federation of Diamond Bourses)
“üye olmak zorundad›rlar. Bu üyelik, kat› bir denetimi de kabul etmek anlam›n›
taﬂ›r. Örne¤in, bir borsa üyesi iflas etti¤i
anda, üyelik s›fat› sona erer. Art›k borsada iﬂ yapamaz. Ancak, tüm borçlar›n› kabullenir, ödemek için mant›kl› planlar
yapar ve sorumlulu¤unu garantiye ba¤larsa, tekrar üye olarak çal›ﬂmalara kat›labilir. Sahtekarl›k yapan bir üyenin ad›,
tüm di¤er kulüp ve borsalara da bildirilir
ve hepsinde birden ilan tahtas›na as›l›r.
Böylece tüm ilgililerin bilgi sahibi olmas›
amaçlan›r. Bu teﬂbih yöntemi, sahtekarl›k yapan borsa üyesinin art›k bu sektörde çal›ﬂmas›na imkan tan›maz. Sahtekarl›k ve elmas, ciddi piyasalarda asla ba¤daﬂmaz.Kulüp ve borsalarda en ufak hata ﬂiddetle cezaland›r›l›r, çünkü bu sektörde ticaret kurallar› güven ve itibara
dayanmaktad›r.
Taﬂlar ka¤›t paketlerde servise sunulur.
P›rlanta kesimi taﬂlar mat mavi renkli, ›ﬂ›¤› çok az geçiren ka¤›tlarda bulunurlar.
Roza kesimi taﬂlar ise, siyah ve hiç ›ﬂ›k
geçirmeyen ka¤›tlardad›rlar. Masalarda
çift mercek gibi aletler haz›rd›r. (Ama,genelde herkez kendi aletlerini kullan›r.)
Taﬂlar incelenir fiyat tart›ﬂ›l›r ve ödeme
plan› konuﬂulur. Anlaﬂmalar tamamen
sözlüdür.Sat›lan mallar, derhal kulüp ve
borsa yönetimine iletilir ve burada taraf98

lar›n gözleri önünde tart›l›r. Gerekli notlar al›n›r ve paketler haz›rlan›r. Anlaﬂmazl›k halinde hakem kuruluna baﬂvurulur. Bunun için bir ücret ödemek gerekir. Hakem kurulunun verece¤i kararlara
itiraz hakk› vard›r. Ancak, kesinleﬂen karar, her iki taraf› da ba¤lar. Hakem kurulunun kesin karar›na uymayan taraf, sahtekarl›k yapm›ﬂ gibi iﬂlem görür.
K›ymetli taﬂlar›n dünya üzerindeki ticaret ﬂekilleri incelendi¤inde, üreticilerle
al›c›lar›n baz› ülkelerde borsa yap›s› alt›nda bir araya geldikleri görülmektedir. Di¤er taraftan, dünya üzerinde k›ymetli taﬂlar›n el de¤iﬂtirmesini sa¤layan ve bu tür
iﬂlemleri gerçekleﬂtiren mevcut k›ymetli
taﬂ borsalar›n›n tümünün iﬂlem ve metotlar› birbirine göre farkl›l›klar arz etmektedir. Dünya üzerindeki k›ymetli taﬂ
borsalar›n›n tek ortak yönü ise, sat›c› ve
al›c›lar›n borsa binalar›nda bir araya gelmeleri ve karﬂ›l›kl› olarak bir masa etraf›nda oturarak al›m sat›ma konu edilen
tek tek incelemeden geçirmelerinden
sonra yine kendi aralar›nda yapacaklar›

pazarl›k sonucu her bir taﬂ için ayr› ayr›
fiyatland›rmalar› sonucu iﬂlemlerini tamamlamalar› olarak görülmektedir. Buna göre iﬂlemlerin yap›l›ﬂ ﬂekil ve ﬂartlar›
ile ilgili k›ymetli taﬂlar›n gerek karat kontrollerinin ve gerekse fiyatland›r›lmalar›n›n halen çal›ﬂmakta olan k›ymetli taﬂ
borsalar›n›n denetim ve kontrollünde
yap›lmad›¤› ortaya ç›kmaktad›r. Halen
dünyada mevcut k›ymetli taﬂ borsalar›,
sadece ilgili kuruluﬂlar›n bir araya gelmelerini sa¤lamakta ve yapacaklar› ticarete
hiçbir ﬂekilde kar›ﬂmamaktad›rlar.
Bir di¤er önemli nokta ise; yukar›da belirtilen özelliklerde gerek Amerika”da
gerekse Uzak Do¤u ülkelerinde faliyette
bulunan k›ymetli taﬂ borsalar›n›n özel ﬂah›s kuruluﬂlar› yani özel ﬂirketler oldu¤u,
sadece Belçika”da faliyet gösteren k›ymetli taﬂ borsas›n›n devlet deste¤i ile kurulmuﬂ bir borsa oldu¤u ve halen hizmetine devam etti¤i görülmektedir. Halen
dünya üzerinde en çok iﬂlem hacminin
de Belçika borsas› üzerinden geçti¤› ve
iﬂlem hacminin artma nedenininde Belçika hükümetinin k›ymetli taﬂ ticaretine
uygulad›¤› ithalat ve ihracat rejimi ise
do¤rudan ba¤lant›l› oldu¤u saptanm›ﬂt›r.
Dünya elmas pazar› incelendi¤i zaman ticaretin belli ülkelerde topland›¤› görülmektedir. Bü ülkeler baﬂta Belçika olmak üzere ‹srail, Hindistan, Brezilya,
Çin, ‹sviçre, ‹ngiltere, Hong Kong ve
Tayvan, Rusya, Kanada ve ABD”dir. Bu
ülkelerde elmas ticareti çeﬂitli borsalar,
birlikler ve kulupler arac›l›¤›yla gerçekleﬂtirilmektedir.
Dünyada bulunan yaklaﬂ›k 24 elmas borsas›n› çat›s› alt›nda bir araya getiren dünya elmas borsalar› federasyonu ( WFDB )
elmas ticaretinde geçerli kurallar› getirNisan 2008
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me yetkisine sahiptir. WFDB d›ﬂ›nda fali- elmas ticaretinin yönetimini ve uluslar
yet göstermek neredeyse imkans›z oldu- aras› esaslar› kapsamaktad›r. WFDB”ye
¤undan elmasla u¤raﬂan kuruluﬂlar›n ço- yap›lacak üye baﬂvurular›n›n da ilgili ku¤u dünyada bulunan 24 elmas borsas›n- ruluﬂun her y›l yap›lmakta olan kongre
dan birine üyedir. Bu borsalarda iﬂlem tarihinden en az alt› ay öncesinden yap›lyapan kuruluﬂlar üye olduklar› borsan›n mas› gerekmektedir.
2000 y›l›n›n may›s ay›nda Birleﬂmiﬂ Milkurallar›n› izlemek zorundad›rlar.
Piyasada WFDB taraf›ndan son derece letler’in de aktif deste¤iyle, Güney Afriönem verilen kurallar›n en önemlileri ka’n›n Kimberley ﬂehrinde, ham elmas ticaretinde yeni bir düzen aray›ﬂ›na yöneﬂunlard›r;
Tüketicilerin haklar›n› korumak amac›yla lik bir giriﬂim baﬂlam›ﬂt›r. Bu girielmas sertifikas› sa¤layan laboratuarlar›n ﬂim,2002 y›l›n›n kas›m ay›nda ‹sviçre’de
yabanc› maddelerle doldurulmuﬂ çatla- ‹nterlaken Deklarasyonu’nun kabulü ile
m›ﬂ elmaslara sertifika vermemeleri
önemle vurgulanmaktad›r.
Gerek Amerika”da gerekse
Elmaslar› yabanc› maddelerle doldurmak
Uzak Do¤u ülkelerinde
veya üstlerini kaplamak kesinlikle yasakfaliyette bulunan k›ymetli taﬂ
t›r. Bozulmuﬂ elmaslar› yabanc› maddeli
borsalar›n›n özel ﬂah›s
veya maddesiz satmak da yasakt›r. Bu
kuruluﬂlar› yani özel ﬂirketler
kural› delen borsa üyeleri sahtekarl›k ile
oldu¤u, sadece Belçika”da
suçlan›caklard›r ve konu borsa disiplin
komitesine iletilip söz konusu üyeye faliyet gösteren k›ymetli taﬂ
borsadan uzaklaﬂt›rma veya tamamen ç›- borsas›n›n devlet deste¤i ile
kar›lma cezas› verilebilmektedir. Lazer, kurulmuﬂ bir borsa oldu¤u ve
elmas kesiminde ve cilalanmas›nda kul- halen hizmetine devam etti¤i
lan›lma koﬂuluyla tamamen geçerli bir
görülmektedir.
araçt›r. Fakat lazerle iﬂlenmiﬂ elmaslar el
ile iﬂlenmiﬂ elmaslarla ayn› katogoriye
Kimberley Süreci Sertifika Sistemi ( Kimkoyulamaz.
berley Process Gertification Scheme )
adl› yeni bir uluslar aras› düzene dönüﬂDünya elmas borsalar› federasyonu birlimüﬂtür. 1 Ocak 2003 tarihinden bu yana
¤ine girebilmek için baﬂvuru sahibi, borolan bu düzen,”çat›ﬂma bölgesi olmas›”
sada en az bir y›l kay›tl› bir düzende ça(conflict diamonds)olarak tabir edilen
l›ﬂm›ﬂ olmas›, aç›kça atanm›ﬂ ve temsile
elmas›n ticaretini önleme üzerine kuruyetkili bir yönetim yap›s›na sahip bulunludur.Kimberley Sürecine , AB ülkeleri
mas› gerekmektedir. Ayr›ca bu yönde
ve ABD’nin de aralar›nda bulundu¤u
varl›klar›n› kan›tlayabilen borsalardan,
40’tan fazla ülke taraf. Çat›ﬂma bölgesi elüyeleri k›ymetli taﬂ, elmas veya mücevmas›,” meﬂru hükümetleri güçsüzleﬂtirherat iﬂi ile u¤raﬂan borsalar baﬂvurabilmeyi amaçlayan çat›ﬂmalar› finanse etmektedirler. WFDB”nin uygulanmas›n›n
mek üzere isyanc› haraketler veya bunlaistedi¤i yönetmelik (yasal düzenlemeler)

“

“
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r›n müttefikleri taraf›ndan ticarete konu
edilen ham elmas›” ifade etmektedir.
(Conflict diamonds are rough diamonds
used by rebel movements or their allies
to finance conflict aimed at undermining
legitimate govemments) Sertifikasyon
sistemine dahil olan ülkelerçat›ﬂma bölgesi elmas›n›n ithalini k›s›tlamak d›ﬂ›ndasisteme taraf olmayan ülkelerden ithalat›ve bu ülkelere ihracat› da anlaﬂma gere¤i yasaklamay› taahhüt etmektedir.
Türkiye’deki Durum
‹stanbul Alt›n Borsan›n yapt›rd›¤› araﬂt›rmalar ve görüﬂmeler sonucu Kapal›çarﬂ›
(‹stanbul)piyasas›nda k›ymetli taﬂlar›n
(elmas ve di¤er k›ymetli renkli taﬂlar)y›ll›k ortalama 100 ile 300 milyon ABD Dolar› civar›nda iﬂlem hacmine sahip oldu¤u ortaya ç›kmaktad›r. 2000 y›l›nda piyasalardaki k›ymetli taﬂ ticaretinin yaklaﬂ›k
500 milyon ABD Dolar› seviyesinde gerçekleﬂti¤i belirlenmiﬂtir. Piyasalarda kullan›lan k›ymetli taﬂlar›n genellikle ülkeye
illegal yollardan getirildi¤i ve yüksek
KDV oranlar› nedeniyle kay›t d›ﬂ› bir sistemde ticaretin yap›ld›¤› bilinmektedir.
Ticarete konu edilen k›ymetli taﬂl› mücevherat sat›n al›mlarda herhangi bir belgeleme sistemine tabi olmad›¤›ndan zorunlu hallerde genellikle alt›n ve iﬂçilik
bedeli ad› alt›nda fatura edilmektedir.
(Ülkemizde k›ymetli taﬂ ……,2002)
K›ymetli Taﬂ ‹ﬂlemlerinin
Ülke Ekonomisine Katk›lar›
Yap›lan incelemelerin sonucunda bir tak›m temel de¤iﬂiklikler sonras›nda, dünya piyasalar›ndaki mevcut elmas borsala99
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r›na benzer bir borsa yap›s›n›n Türkiye”
de de kurularak “K›ymetli Taﬂ iﬂlemleri”
ad› alt›nda aç›labilece¤i, bu tip bir k›ymetli taﬂ iﬂlemlerinin kuruluﬂunun teorik olarak mümkün oldu¤u, ayr›ca borsa
iﬂletmecilerine ve Türkiye de halen kay›t
d›ﬂ› iﬂleyen k›ymetli taﬂ piyasas›nada bir
çok yönde faydal› olaca¤› düﬂünülmektedir. Öncelikle bu tip bir giriﬂimin Belçika
ve Çin elmas borsalar›n›n geliﬂiminde
gözlendi¤i gibi devletçe yap›lacak hukuki düzenlemeler ile yard›m almas› gerekmektedir. Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde
faliyet gösteren k›ymetli taﬂ borsalar›n›n
önde gelenlerinin ortak özelli¤i, borsalar›nda iﬂlem görmek üzere ithal edilen
taﬂlar› ticari tarifelerden, Katma De¤er ve
Tüketici Vergilerinden muaf tutmalar›d›r. Bu ﬂartlar› sa¤l›yacak gerekli mevzuat de¤iﬂiklikleri yap›ld›¤› takdirde, yabanc› elmas üreticilerinin Türkiye’deki K›ymetli Taﬂlar Borsas› bünyesinde baﬂlat›lacak K›ymetli Taﬂ iﬂlemlerinde faliyet göstermemeleri için hiçbir neden kalmayacakt›r. Mevzuattaki bu temel de¤iﬂikliklerle beraber ithalat aﬂamas›nda kaçak
100

olarak Türkiye ye sokulan k›ymetli taﬂlar›nda yasal yollardan ülkeye girmeleri
sa¤lanacakt›r. Bugüne kadar kaçak olarak yürütülen elmas ithalat›, vergisel düzenlemelerle kay›t alt›na girebilecektir.
Bu ﬂekilde piyasa rekabeti daha aç›k
olup ﬂeffaflaﬂacak ve Türkiye deki elmas
fiyatlar› dünya fiyatlar›na daha da yaklaﬂm›ﬂ olacakt›r. KDV’nin çok düﬂük seviyelere çekilmesi ile beraber, Türkiye”deki
k›ymetli taﬂ ticaretini bir borsan›n çat›s›
alt›nda ve onun güvencesi ile yap›lmas›
yabanc› firmalara oldukça cazip gelecektir. Dünyadaki örneklerde görüldü¤ü gibi elmas borsalar› kar amac› gütmekten
ziyade, bir ülkede gerçekleﬂecek uluslar
aras› elmas al›m sat›m›nda her iki taraf›nda gereksinim duydu¤u garantörlük rolünü üstlenirler. Bu garanti sa¤land›¤› sürece dünyan›n çeﬂitli ülkelerinden gelecek olan elmas üreticileri ‹stanbul Alt›n
Borsas›na üye olabilecektir. Dünyada ﬂuan faliyet göstermekte olan 24 elmas
borsas›n›n hepsi WFDB’nin üyesidir.
Türkiye”de kuralabilecek k›ymetli taﬂlar
piyasas› da ‹stanbul Alt›n Borsas› kanal›y-

la bu federasyona üye oldu¤u takdirde
aç›l›ﬂ esnas›nda yeni mevzuat hakk›nda
ve sonras›nda dünya elmas piyasalar›ndaki geliﬂmeler ve yenilikler konusunda
yard›m ve destek görme olana¤› do¤acakt›r. Bu sisteme entegre olduktan sonra Dünya borsalar›yla sürekli temas halinde olunaca¤›ndan Borsadaki K›ymetli
Taﬂ iﬂlemleri bir ﬂekilde dünya standartlar›n› yakalayabilecek ve dünya elmas piyasalar›ndaki yenilikleri h›zl› bir K›ymetli
Taﬂlar piyasas› ﬂeklinde kavray›p Türkiye’ye yans›tabilecektir. ﬁanghay’da görüldü¤ü gibi uluslar aras› düzeyde garanti ve güvenlik sa¤layabilen bir borsan›n
varl›¤› birçok yabanc› yat›r›mc›y› Türkiye
ye çekebilir. Bunun yan› s›ra borsadaki
iﬂlemler sayesinde elmas iﬂleme iﬂi ile ilgilenen sanayicilerede yeni iﬂ imkanlar›
aç›lacakt›r. K›ymetli taﬂ fiyatlar›n›n dünyadaki seviyeleri yakalamalar›, elmas ticaretinin kay›t alt›na al›nmas› ve yabanc›
üreticilerin borsan›n garantisi alt›nda
Türkiye’de faliyet göstermeleri yurt içindeki mücevherat sektörünüde olumlu
yönde etkileyecektir. (Ülkemizde K›ymetli Taﬂ…. 2002)
Borsa Kurulumu ‹çin Yap›lmas›
Gereken Yasal Düzenlemeler
Türk paras› k›ymetini koruma hakk›nda
32. say›l› karar›n 2. maddesinde yer alan
K›ymetli Taﬂ tan›m›n›n detayland›r›lmas›
ve standartlar›n›n tespiti ile 7. maddesinde K›ymetli Taﬂlar›n ithalat›n›n da yaln›zca kendi mevzuatlar›ndaki hükümler
sakl› kalmak kayd›yla borsa üyesi arac›
kuruluﬂlar taraf›ndan yap›labilece¤i hususunda düzenleme yap›larak borsada iﬂlem görmelerine iliﬂkin zorunluluk getiNisan 2008
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rilmesi. Borsada iﬂlem görecek K›ymetli
Taﬂlar›n standartlar› hakk›nda hazine
müsteﬂarl›¤› taraf›ndan standart tebli¤i
yay›mlanmas›.
K›ymetline madenler borsa üyelik belgesi verilme esaslar› ile k›ymetli madenler
borsas› arac› kurumlar›n›n kuruluﬂ ve faliyet ﬂartlar›na iliﬂkin yönetmenli¤in
“Arac› Kuruluﬂlar” baﬂl›kl› 3. maddesinin
yurtiçindeki gerçek ve tüzel kiﬂilerin de
üye olabilecekleri ﬂekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. (Ülkemizde
K›ymetli Taﬂ…..2002)
Türk Paras› K›ymetini Koruma Hakk›nda 32. Say›l› Kararda Yap›lacak
De¤iﬂiklikler
Türk Paras› K›ymetini Koruma Hakk›nda 32. Say›l› Kararda De¤iﬂikli
Yap›lmas›na Dair Karar Tasla¤›
Madde 1. Türk paras› k›ymetini koruma
hakk›nda 32.say›l› kanunun 7.maddesinin (a) bendine aﬂa¤›daki f›kra eklenmiﬂtir.
“Hazine müsteﬂarl›¤› taraf›ndan tan›mlanan ve standartlar› belirlenen K›ymetli
Taﬂlar›n ithali ve ithal edilen K›ymetli
Taﬂlar›n yurtiçindeki al›m sat›m iﬂlemleride, kendi mevzuatlar›ndaki hükümler
sakl› kalmak kayd›yla K›ymetli Taﬂlar borsa üyesi kuruluﬂlar taraf›ndan sadece
K›ymetli Taﬂlar borsas›nda, borsa yönetim kurulu taraf›ndan belirlenecek üyelik
ve iﬂlem esaslar› dahilinde yap›l›r. ‹thal
edilen sözkonusu k›ymetli taﬂlar›n üç iﬂ
günü içinde borsaya teslim edilmesi zorunludur.
Madde 2. Türk paras› k›ymetini koruma
hakk›nda 32. say›l› karark›n 2. maddesinNisan 2008

de (k) bendi aﬂa¤›daki gibi düzenlenmiﬂtir.
“ K›ymetli taﬂlar, Elmas (her türlü renk
ve iﬂlenmiﬂ ﬂekilleri), Yakut, Safir (her
türlü renk, renk tonlar›, kapan›ml› yap›lar› ve iﬂlenmiﬂ ﬂekilleri) ALEKSANDR‹T
(her türlü renk tonlar›, kapan›ml› yap›lar› ve iﬂlenmiﬂ ﬂekilleri) TOPAZ (her türlü
renk, renk tonlar› kapan›ml› yap›lar› ve
iﬂlenmiﬂ ﬂekilleri) ZÜMRÜT-AKUVAMAR‹N (her türlü renk, renk tonlar› kapan›l› yap›lar› ve iﬂlenmiﬂ ﬂekilleri), ATEﬁ
OPAL‹-S‹YAH-BEYAZ OPAL (her türlü
renk, renk tonlar› kapan›ml› yap›lar› ve
iﬂlenmiﬂ ﬂekilleri) ‹NC‹ (her türlü renk,
renk tonlar›) olup, bunlar d›ﬂ›ndaki her
türlü mineralojik isimli süs taﬂlar› ise yar› k›ymetli taﬂlar olarak iﬂlem göreceklerdir.
Madde 3. K›ymetli Taﬂlar Borsas›nda
uluslar aras› piyasalarda iﬂlem gören firma yada kuruluﬂlar›n (GIA, IGI, HRD,
EGL vb.)sertifikalar›n› taﬂ›yan k›ymetli ve
yar› k›ymetli taﬂlar ile Türkiye’de yerleﬂik
ve uluslar aras› standartlara uygun de¤er
tan›m› ve denetim yapacak devlet ya da
vak›f üniversitelerine ba¤l› gemoloji laboratuarlar› yada bunlardan uygunluk
belgesi alm›ﬂ kamu ve özel kuruluﬂlar›n
açaca¤› gemoloji laboratuarlar› taraf›ndan düzenlenecek sertifikalara sahip k›ymetli ve yar› k›ymetli taﬂlar iﬂlem görür.
Madde 4. Borsada k›ymetli taﬂlar›n al›m
sat›m› iﬂlemleri borsa yönetim kurulu taraf›ndan belirlenecek iﬂlem esaslar› dahilinde özel olarak tan›mlanan k›ymetli ve
yar› k›ymetli taﬂlara göre gerçekleﬂir. Ancak k›ymetli taﬂlar içinde borsa takas
merkezince müﬂteri talepleri ve stok imkanlar› göz önüne al›narak kabul ve teslimi ayr›ca düzenlenebilir.

Madde 5. Bu karar yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde6. Bu karar› hazine müsteﬂarl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u bakan yürütür.
Hazine Müsteﬂarl›¤›ndan;
K›ymetli Madenler Borsas› Üyelik
Belgesi Verilme Esaslar› ‹le K›ymetli Madenler Borsas› Arac› Kurumlar›n›n Kuruluﬂ Ve Faaliyet ﬁartlar›na
‹liﬂkin Yönetmelikte De¤iﬂiklik Yap›lmas›na yönelik Yönetmelik Tasla¤›
Madde 1. K›ymetli Madenler Borsas›
Üyelik belgesi verilme esaslar› ile k›ymetli madenler borsas› arac› kurumlar›n›n
kuruluﬂ ve faliyet ﬂartlar›na iliﬂkin yönetmenli¤in 3. maddesi aﬂa¤›daki ﬂekilde
de¤iﬂtirilmiﬂ, aﬂa¤›daki yeni f›kra eklenmiﬂtir.
“Bu yönetmelikte düzenlenen arac›l›k faaliyetleri, müsteﬂarl›ktan borsada iﬂlem
yapmak üzere faliyet izni almalar› kayd›yla ve ilgili mevzuat hükümlerindeki s›n›rlamalar sakl› olmak üzere; bankalar, yetkili müesseseler, özel finans kurumlar›,
süs taﬂlar› üretimi veya pazarlamas› faaliyetinde bulunan yurt içindeki kamu ve
özel kuruluﬂlar ile yurt d›ﬂ›nda yerleﬂik
kiﬂi ve kuruluﬂlar taraf›ndan yap›l›r.
Borsaya yaln›zca k›ymetli taﬂ ithalat›n› ve
al›m sat›m iﬂlemlerini sürdürmek üzere
müsteﬂarl›ktan faaliyet izni almak suretiyle yurt içindeki gerçek ve tüzel kiﬂilerde üye olabilirler.
Madde 2. Bu yönetmelik yay›m› tarihinde yürürlü¤e girer.
Madde 3. Bu yönetmelik hükümlerini
Baﬂbakan yürütür.
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Sonuçlar ve Öneriler
Mücevher ve tak› üretiminde soy metal
d›ﬂ›ndaki ana bileﬂenini oluﬂturan süs
taﬂlar› (K›ymetli ve yar› k›ymetli mücevher taﬂlar›) ile ilgili potansiyelin ve piyasa yap›s›n›n belirlenmesi, Türkiye’de süs
taﬂ› ticaretinin geliﬂimini sa¤lamaya yönelik özellikle k›ymetli taﬂ al›m sat›m iﬂlemlerinin hayata geçirilmesi için ülkemizde mevcut yasal yap›n›n ve iﬂlem ﬂartlar›n›n belirlenmesi gerekmektedir.
Yap›lan incelemelerin sonucunda bir tak›m temel de¤iﬂiklikler sonras›nda, dünya piyasalar›ndaki mevcut elmas borsalar›na benzer bir borsa yap›s›n›n Türkiye’
de kurularak “K›ymetli Taﬂ iﬂlemleri” ad›
alt›nda aç›labilece¤i, bu tip bir k›ymetli
taﬂ iﬂlemlerinin kuruluﬂunun teorik olarak mümkün oldu¤u ayr›ca borsa iﬂletmecilerine ve Türkiye’de de halen kay›t
d›ﬂ› iﬂleyen K›ymetli taﬂ piyasas›na da bir
çok yönde faydal› olaca¤› düﬂünülmektedir. Öncelikle bu tip bir giriﬂimin Belçika
ve Çin elmas borsalar›n›n geliﬂiminde
gözlendi¤i gibi devletçe yap›lacak hukuki bir düzenlemeler ile yard›m almas› gerekmektedir. Dünyan›n çeﬂitli ülkelerinde faaliyet gösteren K›ymetli Taﬂ borsalar›n›n önde gelenlerinin ortak özelli¤i,borsalar›nda iﬂlem görmek üzere ithal
edilen taﬂlar› ticari tarifelerden, Katma
De¤er ve Tüketici Vergilerinden muaf
tutmalar›d›r.
K›ymetli Taﬂlar konusunda KDV oran›n›n
Bakanlar Kurulu Karar› ile %26 dan %1 e
indirilmiﬂ olmas›, uluslar aras› taﬂ piyasas›nda Kimberley Süreci olarak bilinen,
ham elmas ticaretine düzenleme getiren
sisteme Türkiye’ninde dahil edilerek
Türkiye’nin Kimberley süreci sertifika
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sistemine kat›lmas›n›n uygun bulundu¤una dair kanunun, 20 Ekim 2004 tarihinde kabul edilmesi ve 27 Ekim 2004 tarihli resmi gazetede yay›mlanarak yürürlü¤e girmesi önemli bir yasal düzenlemedir. Kambiyo mevzuat›nda yap›lacak di¤er düzenlemeler sonucunda k›ymetli
taﬂlar›n borsa bünyesinde piyasa ortam›nda iﬂlem görmesi imkan› sa¤lanabilecektir. Bu amaçla; Deklarasyon gere¤i,
Kimberley sürecini kabul eden Türkiye’nin kendi ulusal yasama organ›ndan
ve sertifikasyon sistemini kabul etti¤ine
dair bir karar›n ç›kart›lmas›.
TS 6173 ve TS 6174 standartlar›ndan yararlanarak haz›rlanacak “K›ymetli Taﬂlar
Borsas›nda iﬂlem görecek taﬂlar›n standartlar› hakk›nda TEBL‹⁄‹N” hazine
müsteﬂarl›¤› taraf›ndan yay›nlanmas›.
“K›ymetli Taﬂlar Borsas› Üyelik Belgesi
verilme esaslar› ile K›ymetli Taﬂlar Borsas› arac› kurumlar›n›n kuruluﬂ ve faaliyet
ﬂartlar›na iliﬂkin YÖNETMENL‹⁄‹N” arac›
kuruluﬂlar baﬂl›kl› üçüncü maddesinin
yurt içindeki gerçek ve tüzel kiﬂilerinde
üye olabilecekleri ﬂekilde yeniden düzenlenmesi.

“

Hazine müsteﬂarl›¤› 32 say›l›
karara dayanarak ham
elmas›n,ithal ve ihrac›
iﬂlemlerinde ‹stanbul Alt›n
Borsas›n› yetkili k›ld›.
‹stanbul Alt›n Borsas› konu
ile ilgili çal›ﬂmalar›n›, borsa
bünyesinde bir K›ymetli Taﬂ
piyasas› kurma çal›ﬂmalar›na
paralel olarak yürütüyor.

“
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“Türk Paras› K›ymetini Koruma Hakk›nda 32. Say›l› Kararda De¤iﬂiklik Yap›lmas›na Dair Karar” Türk paras›n› koruma
hakk›nda 32. say›l› karar›n ikinci maddesinde yer alan k›ymetli taﬂ tan›m›n›n yap›larak gerek duyulur ise detayland›r›lmas› ve standartlar›n›n tespiti ile, yedinci
maddesinde k›ymetli taﬂlar›n ithalat›n›n
yaln›zca kendi mevzuatlar›ndaki hükümler sakl› kalmak kayd› ile borsa üyesi arac› kuruluﬂlar taraf›ndan yap›labilece¤i
hususunda düzenleme yap›larak, borsada iﬂlem görmesine iliﬂkin zorunluluk
getirilmesi gibi kanuni düzenlemelerin
yap›lmas› sonucunda borsa bünyesinde
k›ymetli taﬂ al›m sat›m iﬂlemlerinin gerçekleﬂtirilmesine baﬂlan›larak söz konusu iﬂlemlerin kay›t alt›na almas› sa¤lanacak ve beraberinde ülke ekonomisine
önemli oranda ek bir katma de¤er yaratacakt›r.
Hazine müsteﬂarl›¤› 32 say›l› karara dayanarak ham elmas›n, ithal ve ihrac› iﬂlemlerinde ‹stanbul Alt›n Borsas›n› yetkili
k›ld›. ‹stanbul Alt›n Borsas› konu ile ilgili
çal›ﬂmalar›n›, borsa bünyesinde bir K›ymetli Taﬂ piyasas› kurma çal›ﬂmalar›na
paralel olarak yürütüyor.
Yararlan›lan Kaynaklar
Hatipo¤lu, M(2003) “Elmas, K›ymetli Renkli
Taﬂlar, ‹nci” ‹zmir, S.154-167
Hatipo¤lu M(2004),” Süs Taﬂlar› Mineralojisi “
‹zmir,S.10-17
TS 6173 K›ymetli ve Yar› K›ymetli Süstaﬂlar›- S›n›fland›rma (1998), Ankara
TS 6174 K›ymetli ve Yar› K›ymetli Süstaﬂlar› –
Terimler, (1998), Ankara
Ülkemizde k›ymetli taﬂ iﬂlemlerinin kayda al›nmas› ve ‹stanbul alt›n borsas› K›ymetli Taﬂ iﬂlemleri projesi , (2002), ‹stanbul.
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Dünya ve Türkiye’nin Metalik Madenlerine ve
Endüstriyel Hammaddelerine Genel Bir Bak›ﬂ
Ekonomik büyüme h›z›, Amerika Birleﬂik devletleri, Avrupa Birli¤i devletleri ve Japonya gibi ülkelerde hemen hemen sabitleﬂmiﬂ olup yaklaﬂ›k y›lda %2 - %3 düzeyindedir. Buna karﬂ›l›k büyüme h›z› Çin’de
%10,5, Hindistan’da %8,5, Rusya’da yavaﬂlam›ﬂ olsa da %5,5, Endonezya’da %4,6 ve Brezilya’da %3,3
düzeyindedir. ‹ﬂte bu çok nüfuslu ülkelerin ekonomik kalk›nmas› maden ürünlerine olan talebin artmas›na da neden olmuﬂtur.
Son y›llarda dünyada madencilik sektöründe önemli geliﬂmeler olmuﬂtur. Maden üretim, ihracat ve ithalat rakkamlar›n›n yaklaﬂ›k olarak 2003 y›l›ndan sonra
sürekli art›ﬂ göstermesine paralel olarak
maden arama faaliyetlerine yap›lan yat›r›mlar da ( 7 milyar $) büyük ölçüde artm›ﬂt›r.
Bu geliﬂme dünyada büyük ivme kazanan ekonomik canl›l›¤a paralel olarak
gerçekleﬂmiﬂtir. Ekonomik büyüme h›z›
Amerika Birleﬂik devletleri, Avrupa Birli¤i devletleri ve Japonya gibi ülkelerde
hemen hemen sabitleﬂmiﬂ olup yaklaﬂ›k
y›lda %2 - %3 düzeyindedir. Buna karﬂ›l›k
büyüme h›z› Çin’de %10,5, hindistan’da
%8,5, Rusya’da yavaﬂlam›ﬂ olsa gibi %5,5,
Endonezya’da %4,6 ve Brezilya’da %3,3
düzeyindedir. ‹ﬂte bu çok nüfuslu ülkelerin ekonomik kalk›nmas› maden ürünle104

rine olan talebin artmas›na da neden olmuﬂtur.
Talebin artmas› do¤al olarak maden fiyatlar›nda art›ﬂa neden olmuﬂtur. Bunun
en çarp›c› ve sokaktaki insan› en çok etkileyen örne¤i petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂt›r. 2008 y›l›n›n baﬂlar›nda bir varil petrol
fiyat›n›n 100 $’› aﬂt›¤› bilinmektedir. Benzer fiyat art›ﬂlar› di¤er maden ürünleri
için de geçerlidir.
Fiyat art›ﬂlar› birçok kalk›nm›ﬂ ülkeyi negatif olarak etkilemiﬂtir. Örne¤in ABD’indeki ekonomik kriz kendi sistemlerine
ba¤l› baz› faktörlerin yan›nda önemli ölçüde maden fiyatlar›ndaki art›ﬂa ba¤l›d›r.
Buna karﬂ›l›k Rusya’n›n ekonomik büyümesi, yapt›klar› reformlardan, ziyade maden ve özellikle enerji hammaddesi ihracat›na ba¤l› olmuﬂtur. Rusya’n›n ekonomik büyümesi s›ras›nda di¤er sektörler-

den farkl› olarak madencilik alan›nda d›ﬂ
yat›r›mlara oldukça kapal› kald›¤›n› belirtmek gerekir.
Rusya gibi baz› Afrika ve Latin Amerika
ülkeleri de enerji ve maden fiyatlar›n›n
art›ﬂ›ndan faydalanm›ﬂt›r. Afrika’da Angola, Gine, Gabon, Nijerya ve Fildiﬂi Sahili’nde petrol için yabanc› yat›r›mlar olmuﬂtur. Zambiya bak›r fiyatlar›n›n at›ﬂ›ndan iyi yararlanm›ﬂt›r. Güney Amerika’da
Venezuella petrolden, ﬁili ve Peru bak›rdan önemli kazanç elde etmiﬂlerdir.
Maden fiyatlar›n›n art›ﬂ› esas olarak talep
art›ﬂ›na ba¤l› olsa da, üretim ve nakliyat
masraflar›n›n art›ﬂ› da etken olmuﬂtur.
Global olarak son bir y›lda nakliyat masraflar›n›n % 168 artt›¤› belirtilmiﬂtir. Örne¤in Brezilya’dan Çin’e demir cevheri
nakliyat ücreti son bir y›lda üç misli artarak 80 $/ton olmuﬂtur ve nakliyat ücret
Nisan 2008
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demir cevheri fiyat›n› (60 $/ton) geçmiﬂtir. Üretim ve nakliyat masraflar›n›n artmas› Kanada’da Galore Creek gibi baz›
maden iﬂletme prjelerinin durdurulmas›na da neden olmuﬂtur.
Dünyada belli madenler jeolojik koﬂullar
nedeniyle belli ülkelerde yo¤un olarak
bulunmaktad›r.Di¤er taraftan belli ükeler
de¤iﬂik maden cinsleri bak›m›ndan büyük yer alt› rezervlerine sahiptir. Petrol
ve di¤er enerji hammadeleri bak›m›ndan
Suudi Arabistan, Rusya, Endonezya, Venezulla, metalik ve endüstriyel hammadde bak›m›ndan Rusya, Çin, Güney Afrika,
Avustralya, Kanada, Brezilya, Kazakistan
ve ABD bunlardan baﬂl›calar›d›r.
Enerji hammaddeleri d›ﬂ›nda kalan madenlere ait dünyadaki üretim, rezerv rakkamlar› ve baz› öz bilgiler aﬂa¤›daki tablolarda verilmiﬂtir. Tablolardaki s›ralama
rezerv ölçütüne göre yap›lm›ﬂt›r. Ayr›nt›l› bir arama ile boyutlar›, derinli¤i, tenörü, bileﬂimi ve di¤er nitelikleri iyice belirlenmiﬂ madenler için “görünür rezerv”
deyimi kullan›lmaktad›r. Buna karﬂ›l›k
tam olarak araﬂt›r›lmam›ﬂ madenler için
“muhtemel” rezerv deyimi kullan›lmaktad›r. “Baz rezerv” görünür ve muhtemel
rezervlerin toplam› için kullan›lmaktad›r.
Tablolardaki metalik cevherlere rezervler
(boksit hariç) metal içeriklerine aittir.
Ancak maden yataklar›ndaki metal içeri¤ini (veya faydal› bileﬂim içeri¤ini) belirleyen tenör da¤›l›m› ço¤u kez homojen
de¤ildir. Bu yüzden kaynaklara göre rezerv rakkamlar› oldukça de¤iﬂiklik göstermektedir. Aﬂa¤›daki tablolarda genellikle USGS (United States Geological
Survey) verileri kullan›lm›ﬂt›r.
Nisan 2008

Alüminyum: Çin’in, çok büyük bir rezerve sahip olmamas›na ra¤men, son y›llarda
önemli üretim rakkamlar›na ulaﬂt›¤› dikkati çekmektedir. Avrupa’da Akdeniz çevresindeki ülkeler (Türkiye dahil) ve baz› Kuzey Afrika ülkeleri boksit rezerlerine sahiptir. Son y›llarda geliﬂmiﬂ ülkelerde alüminyumun geri kazan›mla elde edilmesi giderek önem kazanmaktad›r.

Tablo 1: Dünyada boksit (alüminyum cevheri) üretim ve rezerv miktarlar› (x 1000 ton)

Krom: Türkiye, belirlenmiﬂ yüksek bir rezerve sahip olmamakla beraber, metalürjik
cevher kalitesi ile önemli bir pazara sahiptir.

Tablo 2: Dünyada krom üretim ve rezerv miktarlar› (x 1000 ton)
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Demir: Dünya sanayiinde enerji hammaddelerinden sonra en önemli maden demirdir. En önemli rezervin Ukrayna’da olmas›na
karﬂ›l›k büyük endüstriyel at›l›m gösteren Çin üretimde birinci s›raya geçmiﬂtir. Türkiye’nin demir rezervi (132 Milyon ton) dünya
ölçütlerine göre fazla önemli de¤ildir.

Tablo 3: Dünyada demir üretim ve rezerv miktarlar› (x 1 000 000 ton)

Manganez: Türkiye’nin manganez rezervi azd›r.

Tablo 4: Dünyada manganez üretim ve rezerv miktarlar› (x 1 000 ton)

Bak›r: Türkiye’nin bak›r rezervi (1 697 000 ton) dünya ölçütlerine göre fazla önemli de¤ildir.

Tablo 5: Dünyada bak›r üretim ve rezerv miktarlar› (x 1 000 ton)
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Kurﬂun: Demir’de oldu¤u gibi kurﬂun üretiminde de Çin!in ilk s›raya yerleﬂti¤i dikkati çekmektedir. Türkiye’nin kurﬂun cevheri rezervi (860 000 ton) dünya ölçütlerine göre fazla önemli de¤ildir. Yeralt› kaynaklar›n›n yüksek katma de¤er sa¤layacak ﬂekilde ekonomiye kazand›r›lmas›, sanayinin hammadde ve enerji ihtiyac›n›n güvenli ve ekonomik olarak karﬂ›lanmas› madencilik
sektöründe temel amac› oluﬂturmaktad›r.

Tablo 6: Dünyada kurﬂun üretim ve rezerv miktarlar› (x 1 000 ton)

Çinko: Türkiye’nin çinko rezervi (2 229 000 ton) dünya ölçütlerine göre fazla önemli de¤ildir.

Tablo 7: Dünyada çinko cevheri üretim ve rezerv miktarlar› (x 1 000 ton)

Nikel: Türkiye’de nikel cevheri ç›kart›lmakla beraber dünya ölçütlerine göre önemli bir rezerv bulunmamaktad›r.

Tablo 8: Dünyada nikel üretim ve rezerv miktarlar› (x ton)

Nisan 2008
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Alt›n: Güney Afrika en büyük rezervlere sahip olan ülkedir. Üretimde de ﬂimdiye kadar birinci s›rada olan bu ülke 2007 de
Avustralya’dan sonra ikinci s›raya inmiﬂtir. Türkiye ilk s›ralarda olmamas›na ra¤men son y›llarda alt›n aramalar› büyük yo¤unluk
kazanm›ﬂt›r. Jeolojik yap›s› dikkate al›nd›¤›nda ülkemiz alt›n rezervinin önümüzdeki y›llarda önemli bir rakkama ulaﬂaca¤› beklenebilir.

Tablo 9: Dünyada alt›n üretim ve rezerv miktarlar› (ton)

Bor: Amerika Birleﬂik Devletleri üretim rakkamlar› USGS taraf›ndan verilmemiﬂ olmakla beraber dünyadaki en büyük üretimin
bu ülkede oldu¤u bilinmektedir. Üretimde ikinci olan Türkiye en büyuk rezervlere sahiptir.

Tablo 10: Dünyada bor cevheri (B2O3) üretim ve rezerv miktarlar› (x 1 000 ton)
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Feldispat: Feldispat rezervleri ço¤u ülkede sa¤l›kl› olarak saptanmam›ﬂt›r. Sadece üretim rakkamlar› bir fikir verebilmektedir.
Türkiye’de MTA taraf›ndan verilen baz rezerv miktar› ülkemizi dünyada ilk s›raya oturtmaktad›r. Bu rezerv de¤eri tart›ﬂ›lsa bile
Türkiye üretim bak›m›ndan da ilk s›ralardad›r.

Tablo 11: Dünyada feldispat üretim ve rezerv miktarlar› (x 1000 ton)

Barit: Türkiye 20 Milyon ton rezerv (5.s›rada) ve 160 bin ton y›ll›k üretim (7.s›rada) ile dünyada önemli bir yere sahiptir.

Tablo 12: Dünyada barit üretim ve rezerv miktarlar› (x 1000 ton

Manyezit: Türkiye üretim bak›m›ndan 2. s›rada, rezerv bak›m›ndan ise 5. s›rada bulunmaktad›r.

Tablo 13: Dünyada manyezit üretim ve rezerv miktarlar› (x 1 000 ton)
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Türkiye maden zenginli¤i bak›m›ndan dünyada orta s›ralarda yer almaktad›r. Ancak özellikle bor, feldispat, manyezit gibi baz› endüstriyel hammaddeler bak›m›ndan dünyada en ön s›ralarda bulunmaktad›r. Buna karﬂ›l›k en önemli enerji hammaddesi olan
petrol ve do¤al gaz rezervleri gereksinimizin çok ufak bir bölümünü karﬂ›layabilmektedir.
Ülkemizdeki madenlerin rezerv bak›m›ndan varl›¤› ve yeterli üretim yap›l›p yap›lmad›¤› aﬂa¤›daki tablolarda gösterilmiﬂtir.
Tablo 14. Metalik madenlerin ülkemizdeki durumu

Tablo 15. Endüstriyel hammaddelerin ülkemizdeki durumu
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Tablo 14 ve 15’ten de anlaﬂ›laca¤› gibi ülkemiz maden çeﬂitlli¤i bak›m›ndan oldukça zengindir. Ancak baz› konularda
çaba gösterilmesi gerekmektedir.
• Maden yataklar›m›z›n ço¤unda iﬂletmeye yönelik bilgiler ço¤u kez yetersizdir. Rezerv, tenör, tenör da¤›l›m›, mineralojik bileﬂim ve yüzdeler, kimyasal bileﬂim, iz element içerikleri, zararl› ve yararl› bileﬂen oranlar›, tane ﬂekilleri, tane boyutlar› ve da¤›l›m, serbestleﬂme dereceleri, sertlik, yo¤unluk ve da¤›l›m›, yatak
ﬂekli, boyutlar, derinlikler, yer alt› suyu,
rutubet, k›r›klar ve da¤›l›m› ve daha birçok faktör arama safhalar›nda sa¤l›kl›
olarak tespit edilmedi¤inden iﬂletme s›ras›nda zorluklarla karﬂ›laﬂ›lmaktad›r.
Uluda¤ volfram yata¤›m›z›n durumu bunun ac› bir örne¤idir.
• Maden yataklar›m›za ait veri bankalar›n›n oluﬂturulmas› gerekmektedir. Bu
çok ayr›nt›l› ve yo¤un emek gerektiren
bir iﬂtir. MTA, üniversiteler ve di¤er ilgili
kuruluﬂlar bu konuda iﬂbirli¤i veya görev
paylaﬂ›m› yapabilirler. Maalesef MTA’n›n
Nisan 2008

web sitesinde yay›nlanan rezerv ve üretim rakkamlar› ço¤u kez eski veya eksiktir. Örne¤in alt›n rezervi için senelerdir
verilen “338 ton” rakkam›n›n gerçe¤i
yans›tmad›¤›n› herkes bilmektedir. Madencilik ﬂirketlerinin yeni buldu¤u de¤erler bu rakkama ilave edilmemiﬂtir ve
y›llard›r üretim yap›ld›¤› halde rezerv hiç
azalmam›ﬂt›r. Manisa Çalda¤’da nikel
cevheri üretimi yap›lmaktad›r, oysa
MTA’n›n rezerv tablolar›nda “nikel” yoktur. E¤er MTA sadece kendi araﬂt›rmalar›
ile buldu¤u rakkamlar› yay›nl›yorsa, bu
da do¤ru de¤ildir.

• Günümüzde birçok yabanc› ﬂirket
Türkiye’de maden aramak ve iﬂletmek
için yat›r›m yapmaktad›r. Türkiye de
benzer ﬂekilde yat›r›m imkanlar›n› araﬂt›rmal›d›r. Mo¤olistan da baﬂlat›lan bir iﬂ
birli¤ini tam sonuca ulaﬂmam›ﬂ olmas›
üzücüdür.
• Ülkemizdeki mevcut da¤›n›k ve küçük rezervleri de¤erlendirmek için bir
maden ofisi kurulmal›d›r.
• Özellikle metalik madenlerde cevher, esas iﬂletmeye konu olan majör metalin yan›nda, ekonomik olabilecek birçok iz element içerir. Günümüzde alt›n,
gümüﬂ ve kadmiyum d›ﬂ›nda bu iz elementlere dikkat edilmemektedir. Oysa
örne¤in sülfürlü Cu, Pb ve Zn yataklar›nda germanyum, galiyum, indiyum, seleniyum, telüryum, talliyum, reniyum gibi
ekonomik oranda bulunabilir.
Madenlerimizi iyi araﬂt›rmak ve tüm ayr›nt›l› bilgileri toplamak milli bir görevimizdir. Madenlerimizin sa¤l›kl› de¤erlendirilmesi ancak sa¤l›kl› bilgilerle mümkündür.
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Nükleer Reaktör ‹çin
Teknoloji Transferi
2025 y›l›nda kurulmas› hedeflenen toplam gücün yar›s›n›n nükleer santrallardan teﬂekkül etmesinin baﬂar›lamamas› halinde (20 y›l sonra de¤il, bugün bile Fransa’da toplam elektrik enerjisinin % 75’den fazlas› nükleer santrallardan elde ediliyor) do¤al gaz ithal etmek için 2025 y›l›na gelindi¤inde, (2002 do¤al
gaz sabit fiyatlar›na göre) her y›l için 23 Milyar $ döviz ödemek zorunda kalaca¤›m›z kesindir.

Türkiye’nin nükleer enerji teknolojisi seçimindeki en önemli iki kriterin Nükleer sanayinin milli olmas› ve Do¤ru
teknoloji transferi oldu¤u unutulmamal›d›r. Çünkü, bugüne kadar nükleer
eneriden faydalanmak isteyen ülkelerin
temel prensipleri bunlar olmuﬂtur ve
hiçbir ülke enerji kaynaklar›n›n d›ﬂa ba¤›ml› olmas›n› istemez, Nükleer sanayinin millileﬂtirilmesi ise;
1) Nükleer yak›t›n ülke içinde yerli
üretilmesi
2) Reaktör dizayn›
3) ‹nﬂaat teknolojilerinin transferi
konular›n› kapsamaktad›r. Uranyum ve
toryumla çal›ﬂan Kanada firmas›
AECL’in (Atomic Energy of Canada
Limited) dizayn etmiﬂ oldu¤u CANDU
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6 tipi reaktörleri bu konularda çok baﬂar›l› mükemmel bir geçmiﬂe ve di¤er ülkelerde yapt›klar› iﬂlerle çok iyi referanslara sahiptir
Kanada’n›n Üretti¤i Candu Tipi
Reaktör Kullanan Ülkelerin Teknoloji Transferi ‹le ‹lgili Tecrübeleri
1. Güney Kore Modeli
AECL firmas› Güney Kore’de 3 adet CANDU 6 tipi reaktörün inﬂaat›n› tamamlam›ﬂt›r ve dördüncü reaktör de yeni bitmiﬂtir. Güney Kore’de inﬂa edilen ilk
CANDU 6 tipi reaktörde Güney Kore’nin
katk›s› toplam maliyetin sadece % 15’i
civar›nda kalm›ﬂ ve bu miktar›nda çok
büyük bir k›sm› inﬂaat faaliyetleri ile ilgili k›s›mda yeralm›ﬂt›r. Dördüncü ünitenin inﬂaat›nda ise Güney Kore’nin katk›s› toplam›n % 80 ‘i civar›nda gerçekleﬂ-

miﬂtir. Yerli katk› reaktörün ve ana bölümlerinin kullan›ld›¤› dizayn, imalat ve
montaj›n› kapsamaktad›r. Ayr›ca, en
önemli konu olan CANDU 6 tipi raktörün kulland›¤› nükleer yak›t da Güney
Kore’de imal edilmektedir. Böylece,
Güney Kore mevcut durumda CANDU program›n› tek baﬂ›na di¤er
herhangi bir ülkeden ba¤›ms›z olarak devam ettirebilme kapasitesine
kavuﬂmuﬂtur. Bu proje Kanada Nükleer Endüstrisi (AECL) ve Kore ulusal kuruluﬂlar›n›n yak›n iﬂbirli¤iyle gerçekleﬂtirilmiﬂtir.
2. Arjantin Modeli
AECL tek bir CANDU 6 santralinin inﬂaat› döneminde reaktör dizayn› ve imalat›yla ilgili teknolojinin büyük bir bölümünü
Arjantin’e transfer etmiﬂtir. Ayr›ca, a¤›r
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su ve CANDU yak›t› da transfer edilen
teknolojiler sayesinde Arjantin’de imal
edilmektedir.
3. Romanya Modeli
AECL Romanya’da bir CANDU 6 ünitesinin inﬂaat›n› 2003’te tamamlad› ve ikinci
bir ünitenin inﬂaat› da bitmek üzeredir.
‹lk CANDU 6 ünitesinin inﬂaat süresinde
gerek a¤›r su ve gerekse CANDU yak›t›
imalat›yla ilgili teknolojiler tümüyle Romanya’ya transferi edilmiﬂtir. Reaktörün
dizayn› ve bir çok ana ekipman›n üretimi
de Romanya’da yap›lm›ﬂt›r. Bunun için
gerekli bütün teknolojiler AECL taraf›ndan Romanya’ya transfer edimiﬂtir.
4. Hindistan ve Pakistan Modeli
Hindistan ve Pakistan nükleer enerji
programlar› için CANDU teknolojisini
tercih etmiﬂ ilk ülkelerdir. Geçen 25 y›l
içinde Hindistan hiçbir yabanc› teknolojiye ihtiyaç duymaks›z›n CANDU teknolojisini tek baﬂ›na geliﬂtirmiﬂtir. 1970 y›l›
baﬂlar›ndan beri Hindistan elektrik üretimininde kendi geliﬂtirdi¤i 220 MGW gücündeki CANDU reaktörlerinden faydalanmaktad›r. Hindistan ayr›ca CANDU
yak›t› ve a¤›r suyu da kendisi imal etti¤inden nükleer enerji konusunda yüzde yüz
ba¤›ms›z bir devlettir.
Türkiye’de Nükleer Reaktör Nereye
Kurulmal›d›r ?
Jeolojik özellikler ve depremsellik aç›s›ndan Mersin-Akkuyu, Tuz Gölü çevresi ve
Sinop en uygun yerlerdir. MERS‹N-AKKUYU Projesi için 2002’de AECL’nin vermiﬂ oldu¤u teklife göre, Akkuyu’da inﬂa
edilmek üzere Alternatif-1 için iki adet
CANDU 6 ünitesi ve Alternatif-2 için ise
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dört adet CANDU 6 ünitesi önermiﬂlerdir. Her CANDU 6 ünitesi 720 MW (brüt)
elektirk üretecektir. AECL ayr›ca teklifinde reaktör, yak›t ve a¤›r su üretimini de
ihtiva eden çok kapsaml› bir teknoloji
transferi program› da önermiﬂtir.

CANDU Tabii Uranyumdan Elde
Edilen Yak›t Teknolojisi Transferi
AECL, CANDU yak›t›n›n Türkiye’de üretimi için bir Kanada yak›t üretimi ﬂirketi ile
bir Türk ﬂirketi aras›nda ortakl›k kurulmas› imkan›n› sa¤lam›ﬂt›r. Bu suretle
CANDU yak›t› tamamen Türkiye’de imal
edilmiﬂ olacakt›r.
Alman (NPI) ve Amerikan (WESTINGHOUSE) taraf›ndan önerilen reaktörler
PWR teknolojisine dayan›r ve zenginleﬂtirilmiﬂ uranyum ile çal›ﬂ›rlar. Uranyumun zenginleﬂtirme teknolojisi çok büyük bir ihtimalle hiç bir zaman Türkiye’ye verilmeyecektir. Çünkü ayn› zamanda atom bombas› yapmak içinde
zenginleﬂtirilmiﬂ uranyuma ihtiyaç vard›r, yani bu teknoloji hem askeri ve hem
de enerji üretmek amac› ile kullan›labilir.
Halbuki CANDU teknolojinde ise sadece
elektrik üretilir. Bu nedenle yak›t konusunda Türkiye daima yabanc› ülkelere
ba¤›ml› kalacakt›r.
Di¤er yandan CANDU teknolojisi ile tabii
uranyum kullan›lmaktad›r, yak›t›n zenginleﬂtirilmeye ihtiyac› yoktur ve bu nedenle Türkiye’ye yak›t konusunda tam
bir ba¤›ms›zl›k sa¤layacakt›r. CANDU yak›t›n›n üretimi de depolanmas› da çok
daha ucuz ve kolayd›r. (CANDU yak›t›n›n
nakli ve korunmas› bir televizyon veya

buzdolab› naklinden daha zor ve masrafl› de¤ildir). CANDU yak›t› çok ucuza ve
çok kolayca depolanabilir. PWR yak›t›n›n
nakli ve depolanmas› ise çok önemli sorunlar› da beraberinde getirmektedir.
AYRICA BEL‹RT‹LMES‹ GEREKEN BAﬁKA B‹R KONUDA YATIRIM MAL‹YET‹D‹R. CANDU yak›t imalat fabrikas› EN
ÇOK 30 milyon $’l›k bir yat›r›mla gerçekleﬂmektedir. PWR yak›t fabrikas› ise
(zenginleﬂtirme söz konusu olmadan bile) 200 milyon $’›n üzerinde bir yat›r›m
gerektirmektedir.
CANDU Reaktörlerinde
Toryum Kullan›m›
Türkiye Hindistan’dan sonra dünya’n›n
en büyük kesinleﬂmiﬂ toryum rezervlerine sahip bir ülkesidir. Muhtemel rezervler gözönüne al›nd›¤›nda dünyan›n en
büyük rezervlerinin Türkiye’de oldu¤u
görülmektedir. CANDU reaktörleri dizayn özelli¤i olarak reaktörde hiçbir de¤iﬂiklik yapmadan toryum esasl› yak›t
kullanabilir. AECL teklifinde Akkuyu’da
kurulacak ilk ünitelerde de kullan›lmak
üzere müﬂterek bir toryum yak›t› geliﬂtirme program› önermiﬂtir. CANDU reaktörlerde toryum kullan›m› Türkiye’yi
uzun vadede enerji konusunda kendisine yeterli k›lacakt›r. Toryum yak›t› teknolojisi Kanada ve Hindistan’da çok geliﬂmiﬂ bir seviyededir. Hindistan’da CANDU reaktörlerinde yak›t olarak toryum
kullan›lmaktad›r.
A¤›r Su Teknolojisi Transferi
CANDU reaktörleri tabii uranyum ve a¤›r
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su ile çal›ﬂan reaktörlerdir. Reaktörün faaliyete geçmesi için gerekli a¤›r su AECL
taraf›ndan sa¤lanacakt›r. Reaktörün faaliyeti s›ras›nda gerekecek ilave a¤›r sular
(iki CANDU 6 reaktörü için y›lda 20 ton
c›var›ndad›r) Türkiye’de kurulacak bir
fabrikada üretilecektir. Bu çerçevede
AECL ve bir Türk orta¤› gerekli çerçeve
anlaﬂmas›na varm›ﬂt›r.
Reaktör ve Ekipman Dizayn
Teknolojilerinin Transferi
AECL gerek inﬂaat, gerek reaktör ve gerekse her türlü ekipma›n dizayn, dökümantasyon ve teknolojileri konosunda
kapsaml› bir program önermiﬂtir.
Türkiye arzu etti¤i taktirde AECL firmas›
reaktör için gerekli olan bir vidan›n teknolojisini dahi transfere haz›rd›r. Bu
amaçla AECL ve Türk ortaklar› CANDU
reaktörlerinin kurulmas›n› Türk ‹nﬂaat
ve Sanayi kuruluﬂlar›n›n günümüzde ve
yak›n gelecekte ne kapsamda bir katk›da
bulunacaklar›na dair bir araﬂt›rma yapt›rm›ﬂ ve bu neticeleri önerilen programlar›na dahil etmiﬂtir.
Sonuç
Akkuyu nükleer projesi için AECL firmas›n›n yapt›¤› CANDU 6 reaktör teklifinin
hem ekonomik, hem stratejik ve hem de
ülkemizdeki do¤al maden kaynaklar›n›n
ülke menfaatlerimize uygun ﬂekilde de¤erlendirilmesi aç›dan Türkiye için en
cazip teklif oldu¤u kesindir. CANDU teklifi nükleer teknolojinin her yönüyle Türkiye’ye transferini öngörmektedir. Ayr›ca, CANDU teknolojisi tercih edildi¤i taktirde Türkiye hiçbir ülkeye, hiçbir nedenle muktaç olamadan elektrik enerjisi
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üretiminde tam bir ba¤›ms›zl›¤a kavuﬂacakt›r.
Neden Nükleer Santrallerin Kurulmas› Kaç›n›lmaz Bir Mecburiyettir ?
Y›llardan beri takip edilen yanl›ﬂ politikalar›n sonuçunda ülkemizde enerji
üretimindeki a¤›rl›k do¤al gaza dayal›
santrallar vas›tas› ile olamaktad›r. Do¤al
gaz ithal fiyatlar› her geçen gün dünya
petrol fiyatlar›ndaki art›ﬂa ba¤l› olarak
artmaktad›r. Do¤al gaz›n ithal olmas›n›n
enerji piyasam›z› etkileme derecesini anlayabilmek için Kocaeli ve ‹zmir’de kurulan 3 büyük do¤al gaz santrallinin elektrik sat›ﬂ bedelinin nas›l teﬂekkül etti¤ini irdelemek gerekir.
2002 fiyatlar›na göre (ham petrol
40 $/varil iken), bu santrallarden üretilen elektri¤in sat›ﬂ fiyat› 4.2 cent/kwsaat
olarak sabitlenmiﬂ ve kamuoyuna deklare edilmiﬂtir. Bu fiyat›n bileﬂenleri ﬂöyledir. 2008 y›l›nda 1000m3 do¤al gaz›n fiyat› 260 $ ve ham petrolün varili ise 103 $’a
ulaﬂm›ﬂt›r.
1) 2.8 cent/KWsaat; BOTAﬁ’›n do¤al
gaz› yat›r›mc› firmaya verdi¤i ve verirken sabitledi¤i rakam.
2) 1.4 cent/KWsaat; yat›r›mc› firman›n yat›r›m karﬂ›l›¤› hak kazand›¤›
rakam (bu fiyat da dünyadaki do¤al
gaz fiyat art›ﬂlar›na endekslidir)
3) Yat›r›mc›n›n elektirk sat›ﬂ fiyat›
2.8 + 1.4 = 4.2 cent/KWsaat
ANCAK, bugün dünya pazarlar›ndaki art›ﬂlardan dolay›, 1 kwsaat enerji üretmek
için gerekli olan ve halen BOTAﬁ taraf›ndan, 2002 y›l› rakamlar›na göre, sabitlen-

di¤i için yat›r›mc› firmaya 2.8 cent’den
verilmekte olan do¤al gaz›n bedeli,
kwsaat baﬂ›na 4.6 cent’e ç›km›ﬂt›r. Dolay›s›yle, yat›r›mc›n›n 1.4 cent olan fiyat› da
ayr›ca artm›ﬂ olmaktad›r.
SONUÇ OLARAK gerçek sat›ﬂ fiyat›
= 4.6 cent + 1.7 cent = 6.3
cent/KWsaat mertebesine yükselmiﬂtir. YAN‹, 2002 y›l›nda, petrol 40
$/varil iken, elektri¤in REEL SATIﬁ
F‹YATI = 6 – 7 cent/KWsaat aras›nda
idi. Aç›kca görüldü¤ü gibi bu fiyat›n
önemli bir k›sm›da ithalata dayal›d›r ve
maliyeti her geçen gün artma e¤ilimindedir. HAM PETROL 70 $/varil oldu¤u 2006 y›l›na ait gerçek rakam bunun 2 kat›d›r. 2008’de petrol 100 $
oldu¤unda bu rakam, devletin suspansiyonuna
ra¤men,
13-14
cent/KWsaat’e kadar yükseldi.
Nükleer santrallerde ise bu fiyat yukar›daki fiyat›n dörtte biri mertebesinde
3.5 cent/kwsaat civar›ndad›r. Teknolojideki geliﬂmelerle birkaç y›l gibi k›sa bir
zaman zarf› içinde bu rakam›n daha da
aﬂa¤›ya düﬂece¤i beklenmelidir. Türkiye
ise Avrupal›lar›n, Japonlar›n, Amerikal›lar›n ve di¤er geliﬂmiﬂ ülkelerin en yayg›n,
en bol ﬂekilde kulland›¤› ve bilinen en temiz, en çevreci, en ucuz enerji olan nükleer enerjiyi kullanmamaktad›r. Her nükleer santral kurma teﬂebbüsümüzün,
kendi ülkelerinde en geniﬂ bir ﬂekilde
nükleer enerji kullanan ülkelerin mensuplar›n›n çekirde¤ini oluﬂturdu¤u çevreci örgütler (!) taraf›ndan ak›l almaz
sald›r›lara u¤rad›¤› bilinen bir gerçektir.
Kendi ülkelerinde en temiz, en ucuz
olan nükleer enerjiyi en yayg›n bir ﬂekilNisan 2008
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de kullanan ülkelerin vatandaﬂlar› s›ra bize gelince ortal›¤› birbirine katmakta ve
çok sevdiklerini söyledikleri Türk Halk›na bu “kötü ve tehlikeli” iﬂden uzak (!)
tutmak için ellerinden geleni yapmaktad›rlar . Oysa, Türkiye’nin etraf› Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Ermenistan, Romanya gibi ülkelerde bulunan en ilkel ve
eski teknoloji ile imal edilmiﬂ, hakikaten
teklike arz eden nükleer santrallarla çevrilmiﬂtir. Duyarl› çevrecilerden beklenmesi gereken ise üzerine titredikleri
Türk Halk›n›n (!) bir zarar görmemesi ve
bu gerçekten sak›ncal› santrallar›n kapat›lmas› için Türk Milletini sevme dereceleri nisbetinde büyük bir mücadele vermeleri beklenirdi.
Bütün bunlara karﬂ›l›k, örne¤in Fransa
toplam tüketti¤i enerijinin % 75’ini nükleer santrallerden elde ederken, yaln›zca bir nehir üzerine 14 tane nükleer santral yapmakta bir sak›nca görmemektedir. Dünyada 435 nükleer santral
aktif halde çal›ﬂ›rken, 35 santral yap›m
aﬂamas›nda ve 34 adet ise planlama aﬂamas›nda iken, çevrecilerin ülkemize ve
milletimize karﬂ› duydu¤u bu derin muhabbeti (!) takdir etmemek mümkün de¤ildir. Baz› ülkelerdeki nükleer santrallar›n kapat›lmas› ise iddia edildi¤i gibi tehlikeye karﬂ› tedbir al›nmas› amac› ile de¤il, santrallerin ömrünü tamamlamas›
nedeni ile al›nm›ﬂt›r.
Az bilinen gerçek ﬂudur:
1) Türkiye uranyum ve toryum gibi nükleer yak›t hammaddelerinin dünyadaki
en büyük kayna¤›d›r.
2) Çok s›n›rl› araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂ olmaNisan 2008

s›na ra¤men, Sivirhisar, K›z›lcaören’deki
tek bir madenin sadece küçük bir alanda
yap›lan çok k›s›tl› bir sondaj çal›ﬂmas› ile
dünya nükleer yak›t hammaddesi toplam rezervlerinin en az % 20’sini ihtiva
etti¤i tesbit edilmiﬂtir.
3) Bu rakam Orta Do¤u Petrollerinin
dünya petrol rezevlerine olan oran›n›
temsil etmektedir.
4) Geliﬂmiﬂ ülkelerin üretim teknolojisini hiç bir ﬂart alt›nda baﬂka ülkelere vermedi¤i yak›t zenginleﬂtirme iﬂini de Türkiye, ﬂu anda bile laboratuvar ortam›nda
yapabilme durumundad›r.
5) Türkiye’nin bilinen uranyum ve toryum rezervlerinin en az 500 y›l Türkiye’ye yetece¤i düﬂünülürse, petrol, do¤algaz, kömür ve hatta mecbur kal›n›rsa
zenginleﬂtirilmiﬂ uranyumu Türkiye’ye
halen satan veya satmay› planlayanlar›n
hali haz›rdaki ve gelecekteki muhtemel
davran›ﬂlar› hakk›nda isabetli tahminler
yap›labilir.
Nükleer yak›t hammaddelerinin
petrolden önce tükenmekte olmas›
ve bu hammaddelerin ana kayna¤›n›n Türkiye olmas›, ülkemiz için
oldukça büyük önem taﬂ›maktad›r.
Türkiye, Türkiye’de mevcut potansiyeli
olan madenlere dayal› de¤erli nihai uç
mamüller üretmelidir.
Sonuç:
Kendi ülkemizin do¤al kaynaklar›n›n iﬂlenerek de¤erlendirilmesinin madenlerinin ham olarak sat›lmas›na oranla getirece¤i katma de¤er kazançlar› ortalama
olarak 100 misli civar›nda olabilir. Enerji üretimini Türkiye’de en bol bulunan ve kendi öz kayna¤›m›z Toryu-

ma dayand›rmal›d›r. Türkiye inﬂaat›
ortalama 7 - 8 y›l süren nükleer santrallar yap›m›na derhal baﬂlamal›, iklim
ﬂartlar›na ba¤›ml›, en pahal› ithal hammaddelere dayal› (Rusya’dan gelen do¤al gaz) ve halen günümüzde uygulad›¤›
maden ve enerji politikalar›na derhal de¤iﬂtirmelidir.
Nükleer Santraller Yerine Do¤al
Gaz Santrallar› ‹le Elektrik Enerjisi
Üretmenin Türkiye’ye Maliyeti Nedir ?
Kurulmas› planlanan nükleer santrallarca
üretilmesi düﬂünülen elektrik enerjisinin, nükleer santraller yerine ithal do¤al
gaza dayal› do¤al gaz santrallar›nda üretilmesi halinde ithalat için ödenecek döviz miktar› aﬂa¤›daki gibi hesaplanabilir.
Bin (1000) Megawatt gücündeki bir nükleer santralin üretece¤i elektrik enerjisi
miktar›n›n:
G = 1000 Meagwatt
E = G x 8.760 (Teorik)
= G x 7.620 (Pratik)
E = 7.62 Milyar KW saat / y›l’a eriﬂece¤i kabul edilebilir.
2002 do¤al gaz fiyatlar›na göre, eﬂde¤er enerjinin do¤al gaz ile üretilmesi
halinde do¤al gaz›n 2002 fiyat›n›n kilowatt baﬂ›na 5.884833 cent/mm btu olmas›ndan hareket ederek, her bir kwsaat
elektrik enerjisi üretmek için kullan›lmas› gereken do¤al gaz›n bedelinin
5.884833 x 0.7432 = 4.37 cent oldu¤u
anlaﬂ›l›r.
0.7432:Heat Rate – ›s›l de¤eri)
Dolay›s›yle y›ll›k toplam do¤al gaz ithalat›na ayr›lmas› gereken tutar›n;
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7.620.000.000 x 0.0437 $ = 333 Milyon Dünyada do¤al gaz fiyatlar›n› olan nükleer yak›t hammaddelerini enerj
artt›ran etkenlerden biri de üretiminde kullanmamakta direnmesi ve
$ / y›l miktar›na ulaﬂaca¤› anlaﬂ›lmaktaTürkiye’nin kendisidir.
uzun vadeli do¤al gaz al›m› anlaﬂmalar›
d›r.
Türkiye bölgesinde tek do¤al yaparak kendi eliyle kendisini gittikçe arBin (1000) Megawattl›k bir nükleer san- gaz al›c›s› olmas›n›n yan›s›ra, tan oranlarda d›ﬂa ba¤›ml› hale getirme
politikalar›n› sürdürmeleri halinde do¤al
trala eﬂde¤er elektirk enerjisi üretmek
alternatif enerji kaynaklar›
gaz fiyatlar›n›n daha da h›zl› artaca¤›
için y›lda 333 milyon $’l›k do¤al gaz ithayaratmayarak ve büyük
aç›kt›r.
lat› yap›lmas› mevcuriyeti do¤maktad›r.
miktarda do¤al gaz talep
Di¤er bir deyiﬂle y›lda 7.62 milyar Kwsaederek kendi kullanaca¤›
Dünyada do¤al gaz fiyatlar›n› artt›ran etat elektrik enerjisi üretmek için 2002 fido¤al
gaz
fiyat›n›
kendi
eliyle
kenlerden biri de Türkiye’nin kendisidir.
yatlar› ile 333 milyon $ de¤erinde do¤al
yükseltmektedir.
Türkiye bölgesinde tek do¤al gaz al›c›s›
gaz ithal etmek gerekmektedir. Planlaolmas›n›n yan›s›ra, alternatif enerji kaynan asgari onbin (10.000) Megawatt gücündeki nükleer santrallerin yap›lmaya- kulland›¤›m›z için ayr›ca da toryum üre- naklar› yaratmayarak ve büyük miktarda
rak, bunlar›n üretece¤i enerjiyi ithal do- timi ülke madencilik sektörüne bir kat- do¤al gaz talep ederek kendi kullanaca¤›
¤al gaza dayal› santrallarla üretmek yolu ma de¤er sa¤lanmaktad›r. Nükleer san- do¤al gaz fiyat›n› kendi eliyle yükseltseçilirse, y›lda 3.3 milyar $ ve 10 y›lda, trallar›n yayg›n bir ﬂekilde kullanan geliﬂ- mektedir.
2002 do¤al gaz fiyatlar› ile, 33 milyar $ miﬂ ülkeler, sanayinin temel girdisi olan
Rusya’ya ithal do¤al gaz ödemesi yap- enrjiyi, kendi sanayicilerine Türkiye’nin Uzun vadeli do¤al gaz al›m› anlaﬂmalar›nmak gerekecektir. 2008 rakamlar› ile sanayicisine verdi¤i enerji maliyetlerinin da fiyat sabitlenmesinin söz konusu olbu ödeme tutar›n› 2 ile çarpmak zo- yar›s›n›n da alt›nda, üçte biri seviyelerin- mamas› bir yana, bu durumun tam terside temin edebilmektedir. Böylelikle AB ne zaman içinde fiyat art›ﬂlar›n›n olabilerunludur.
ülkeleri üretim maliyetlerini enerjiyi yük- ce¤i peﬂinen kabul edilmiﬂtir. Bilindi¤i
Örnek olarak 3 y›l önce verilen do¤al gaz sek fiyatlarla kullanan Türkiye gibi ülke- gibi Türkiye kendi milli servetini üstelik
fiyat› BOTAﬁ’ca sabitlenmiﬂ idi. Bu fiyat lerin üretim maliyetlerinin alt›na düﬂüre- de artan oranlarda baﬂka ülkelere aktar2.8 cent’dir. ﬁirketlerin 1999 – 2001 y›lla- rek zengin ülkeler ile fakir ülkeler aras›n- makta ›srar etmektedir. Türkiye’nin bür› aras› do¤al gaz ortalama al›ﬂ de¤eri daki ekonomik rekabette zenginler galip yük çapl› do¤al gaz al›m› yapt›¤› ülkelerin hepsi Türkiye’nin dostu olmayabilir.
üretilen elektri¤in kilowatt baﬂ›na 4.7 gelmektedir.
Yani Türkiye;
cent olmuﬂtur. 2002 y›l› için do¤al gaz sat›ﬂ fiyat› 5.884433 cent/mm btu’ya ulaﬂ- 2025 y›l›nda kurulmas› hedeflenen a) Baﬂka iﬂlerde kullanabilece¤i kalk›nm›ﬂt›r. Dolay›s›yle fiyat art›ﬂlar›ndan ve toplam gücün yar›s›n›n nükleer mas›na harcayabilece¤i milli servetini d›eskalasyonlardan sonra do¤al gaz ile üre- santrallardan teﬂekkül etmesinin ﬂar›ya aktarmakta,
tilen elektrik enerjisinin sat›ﬂ fiyat› 7 – 8 baﬂar›lamamas› halinde (20 y›l son- b) Büyük miktardaki döviz kaynaklar›n›
cent’lere ulaﬂm›ﬂt›r. 2006 de¤erleri hü- ra de¤il, bugün bile Fransa’da top- d›ﬂar›ya aktarmakta,
kümetce gizli tutuldu¤u için tam olarak lam elektrik enerjisinin % 75’den c) Zorunlu olmad›¤› halde kendisini d›ﬂa
bilinmemesine ra¤men, petrol fiyatlar› fazlas› nükleer santrallardan elde ba¤›ml› hale getirmekte,
aradan geçen 6 y›l içinde 3’ye katland›¤›- ediliyor) do¤al gaz ithal etmek için d) D›ﬂar›ya ödedi¤i milli serveti ile üstena göre do¤al gaz fiyatlar›n›n da buna pa- 2025 y›l›na gelindi¤inde, (2002 do- lik de zaman zaman dostu olmayan ülkeralel olarak 3’ye katland›¤›n› söylenmek ¤al gaz sabit fiyatlar›na göre) her y›l lerin bütçelerine katk›da bulunmaktad›r.
için 23 Milyar $ döviz ödemek zo- Bu durum ayr›ca üzerinde düﬂünülmesi
yanl›ﬂ olmaz.
gereken bir konudur
Nükleer santrallarda bu fiyat 3 cent’in al- runda kalaca¤›m›z kesindir.
t›ndad›r ve kendi do¤al hammaddemizi Türkiye’nin kendi ülkesinde mevcut

“
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Anadolu’daki
Yeralt› Zenginliklerimiz
Erzurum ‹linin Maden ve Enerji
Kaynak Da¤›l›m› ve Niteli¤i
Jeotermal Kaynaklar
Termal sular›n içerdikleri ›s› enerjisi, mineral, gaz, tuz ve yararl› ölçüdeki radyoaktif özellikleri nedeniyle insan sa¤l›¤›na
olumlu etki yapt›¤› belirlenmiﬂtir. Bu nedenle mineralize s›cak su (Jeotermal
ak›ﬂkan) sa¤l›k ve termal turizmin hammaddesidir. Son y›llarda ülkemizde s›cak suyunun tedavi ve dinlendirici özelli¤i olan ve çok geliﬂmiﬂ modern t›bbi ve
turistik hizmet veren termal tesislere talep h›zla artm›ﬂt›r. Tekni¤ine uygun olarak yap›lan bu tesislerde sa¤l›k ve termal
turizm geliﬂmiﬂ,bundan dolay› bu tesislere talep ço¤alm›ﬂ ve buna ba¤l› olarak
bu yörelerde istihdam ve ekonomik kalk›nma artm›ﬂt›r.
Termal turizmin en önemli özelli¤i uygun tesislerde termal kür uygulamas›n›n
y›l›n 12 ay› devam etmesi ve kür süresine
göre uzun konaklamay› gerektirmesi, bu
118

nedenle y›l›n her ay› müﬂteri bulabilmesidir.
Erzurum ve ‹lçelerinde sa¤l›k ve termal
turizm standartlar›n çok çok gerisinde
kalm›ﬂ olup bu nedenle tesislere fazla
müﬂteri talebi olmamaktad›r. Hele hele
k›ﬂ aylar›nda hiç olmamaktad›r. Erzurum’da yaﬂayan insanlar bile tedavi ve
dinlenme amaçl› kapl›ca ihtiyaçlar›n› gidermek için tesisleri daha modern olan
baﬂka illerde bulunan termal merkezleri
tercih etmekteler. Sa¤l›k ve termal turizmden faydalanmak isteyen kiﬂiler insan sa¤l›¤›na, sa¤l›kl› yaﬂama uygun do¤al çevre, uygun iklim, sosyo-kültürel
çevre olanaklar› ve termal sular›n ﬂifa
özellikleri ile birlikte, doktor denetiminde fizik tedaviden yararlanma, dinlenme, e¤lence-spor gibi insan sa¤l›¤›n› korumak, zinde kalmak,hastal›klar› tedavi
ve rehabilite etmek amac›yla yap›lm›ﬂ

modern termal tesisler aramaktad›rlar.
Bu nedenle; Erzurum’da bulunan jeotermal enerji potansiyelinden daha verimli
yararlanabilmek, termal turizmin y›l›n 12
ay› Erzurum ekonomisine katk› sa¤lamas›n› temin ve Erzurum’u termal turizm
merkezi yapabilmek için insanlar›n yukar›da sayd›¤›m›z ihtiyaçlar›na tam olarak
cevap verecek termal tesislerin (Termal
otel, termal havuzlar, kapl›ca, hamam,
sauna, kür merkezleri, sa¤l›k merkezleri,
kür parklar› v.s.) yap›lmas› gereklidir. Erzurum merkez, Pasinler ‹lçesi ve Il›ca ‹lçesine termal tesislerin yap›m› konusunda Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi, ‹l
özel ‹daresi, ‹lgili Belediyeler ve turizm
yat›r›mc›lar› ortak çal›ﬂmalar yapabilirler.
Meteorik sular›n , yeralt›n›n derinliklerine do¤ru süzülürken geçti¤i kayaçlardan
çözdü¤ü elementlerle mineralce zenginleﬂen sular maden suyu olarak adland›r›lNisan 2008
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maktad›r. Ülkemiz maden suyu kaynaklar› bak›m›ndan iyi bir potansiyele sahip
olup, bu maden suyu potansiyeli genellikle, çok modern tesislerde ﬂiﬂelenerek
pazara sunulmaktad›r.
Erzurum ve yöresinde MTA taraf›ndan
yap›lan çal›ﬂmalar sonucu maden suyu
ç›k›ﬂlar› olan birçok yer tespit edilmiﬂ ve
bu sular›n yap›lan analizleri sonucu maden suyu olarak kullan›labilecekleri belirlenmiﬂtir. ‹limizde maden sular›n› de¤erlendirmeye yönelik ‹l Özel ‹dareler,
Belediyeler ve özel teﬂebbüs taraf›ndan
herhangi bir çal›ﬂma ﬂimdiye kadar yap›lmam›ﬂ olup bu maden sular› sadece bulundu¤u yerlerde oradan gelip geçenlerin içebilece¤i derme çatma çeﬂmelerden ve gözelerden boﬂa ak›p gitmektedir. Erzurum ve yöresindeki maden sular›n› ülkemiz ve ilimiz ekonomisine katk›
ve istihdam sa¤layacak hale getirmek
için çal›ﬂmalar yap›lmal›d›r. Bu konu ile
ilgili yat›r›mc›lara maden suyu ﬂiﬂeleme
tesisi kurmalar› için öncülük yap›lmal›d›r.

Tablo 1. Jeotermal Kaynaklar ve Maden Suyu Kaynaklar›

mesini TK‹ yapmaktad›r. Linyit sahalar›n›n bir k›sm› ise özel ﬂirketlerinde ruhsat›nda olup iﬂletmesini özel ﬂirketler yapmaktalar. Erzurum ve yöresinde iﬂletilen
kömür ocaklar› ‹limize hem istihdam,
hem de ekonomik yönden çok büyük
faydalar sa¤lamakta idi. Ancak son dönemlerde bu katk› giderek azalmaktad›r.

Enerji Hammaddeleri
Türkiyede üretilen linyit kömürlerinin
düﬂük kalorili olanlar› termik santrallerde, yüksek kalorili olanlar› ise sanayi ve
teshinde kullan›lmaktad›r. Erzurum ve
çevresinde 20 adet linyit sahas› bulunmakta olup bu sahalarda bulunan linyitlerin kalorileri 1000 k.cal/kg ile 4500
k.cal/kg aras›nda de¤iﬂmektedir.Yöremizde bulunan linyitlerin rezervi ise yaklaﬂ›k 120 milyon ton civar›ndad›r. Erzurum ve ilçelerinde bulunan linyit sahalar›n›n bir k›sm› TK‹ ruhsat›nda olup iﬂletNisan 2008

Rezervi çok az ve kalorisi düﬂük olup iﬂletilmesi ekonomik olmayan kömür sahalar› ise ﬂunlard›r;
1. Erzurum A¤z›aç›k kömür sahas›
2. Erzurum Gezyaylas› kömür sahas›
3. Erzurum Nenehatun kömür sahas›
4. Erzurum-Aﬂkale-Kavurmaçukuru kömür sahas›
5. Erzurum-Horasan-Maslahat kömür
sahas›
6. Erzurum-‹spir-Demirbilek kömür sahas›
7. Erzurum-‹spir-Kanasur kömür sahas›

8. Erzurum-Oltu-ﬁamhi kömür sahas›
9. Erzurum-Oltu-‹¤deli kömür sahas›
Halen Proje Çal›ﬂmalar› ve Arazi
Etüdleri Devam Eden
Maden Sahalar›
1. Erzurum Narman Polimetal Sahas› (Alt›n – Platin - Civa – Nikel)
2. Erzurum ‹spir Madenköy Alt›n Sahas›
3. Erzurum Pazaryolu Büyükdere Alt›n
Sahas›
4. Erzurum Pazaryolu Yukar›danzuk Alt›n
Sahas›
5. Erzurum Pazaryolu Abrans Alt›n Sahas›
6. Erzurum Pazaryolu H›rdamus Alt›n Sahas›
7. Erzurum Aﬂkale Manyezit Sahas›
8. Erzurum Narman Öremeler Krom Sahas›
9. Erzurum Oltu Hanege Krom – Nikel
Sahas›
119
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Metalik Madenler

Endüstriyel Hammaddeler

Görüldü¤ü üzere Erzurum, maden potansiyeli aç›s›ndan oldukça iyi konumdad›r. Madencilik yat›r›mlar›n›n pahal› olmas› nedeniyle bu alanlarda fazla yat›r›m

120

yap›lamamaktad›r. Bölgedeki giriﬂimcilerin bir araya gelerek madencilik alan›ndaki yat›r›m alternatiflerini birlikte de¤erlendirmeleri önerilmektedir.

Kaynak: Erzurum ‹l Geliﬂme Plan›ndan
yararlan›lm›ﬂt›r.

Nisan 2008
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Elaz›¤’daki Yeralt› Zenginliklerimiz
Elaz›¤ ilimizin madenlerinin arama ve
üretim çal›ﬂmalar› çok eskiye dayanmaktad›r. Bölgemiz ve ilimizde maden aramalar›, ilk zamanlarda MTA taraf›ndan
yap›lm›ﬂ ve daha sonar özel sector, maden ve jeoloji mühendisleri taraf›ndan
yeni sahalar bulunmuﬂtur. Özellikle mermer sahalar›n›n tamam› özel sector ve
öncü kuvvetdedi¤imiz vatandaﬂlar taraf›ndan taraf›ndan bulunarak yat›r›mc›ya
önerilmiﬂtir. ‹limiz maden yataklar›ndan,
krom, bak›r, kurﬂun, çinko, mangan ve
demir yataklar› devlet eliyle ç›kar›lm›ﬂ
belirli zaman sonar üretimin azalmas›, fiyatlar›n düﬂmesi, çal›ﬂan eleman say›s›n›n artmas› tüm bu sebeplere ba¤l› olarak ocak veriminin düﬂmesi nedeniyle
ocaklar terk edilmiﬂtir. Krom ve bak›r iﬂletmelere, özel söktöre devir edilerek,
çal›ﬂmalara yeniden baﬂlanm›ﬂt›r. Krom
sahalar›nda üretim, çal›ﬂt›¤› günden bu
güne kadar en yüksek seviyeye özel sector ile ulaﬂm›ﬂt›r. Bitti denen Ergani bak›r iﬂletmeleri, özel sektöre ihale edildikten sonra arama çal›ﬂmalar›na h›z verildi.
Yap›lan karotlu çal›ﬂmalarda olumlu neticeler al›nd›¤› söylenmektedir. Keban
kurﬂun madeni özel sector taraf›ndan
al›nd›ktan sonra arama çal›ﬂmalar›na h›z
verilmiﬂtir. ‹lk bulgular›n olumlu oldu¤u
söylenmektedir. ‹limiz mangan ve demir
yataklar›n›n bir k›sm› bölge yat›r›mc›lar›
taraf›ndan çal›ﬂt›r›lmaktad›r. Alt›n ve gümüﬂ yataklar›n›n rezerv çal›ﬂmalar› özel
sectör taraf›ndan devam etmektedir.
Endüstriyel hammaddelerin bölgede kurulmas› düﬂünülen seramik fabrikas› nedeniyle aramalar›na h›z verilmiﬂtir. Bu
Nisan 2008

Elaz›¤ ‹li Metalik Maden, Endüstriyel Hammadde ve Birincil Enerji Kaynaklar›

çal›ﬂmalar, maden mühendisi Nusret Çoban taraf›ndan devam etmektedir. Kil,
kaolin, feldspat ve kuvars yataklar› yeni
dönemdebulunmuﬂ, gerekli analizler yap›lm›ﬂ, olumlu neticeler al›nm›ﬂt›r.
Bölgemiz ve ilimiz mermer yataklar› bak›m›ndan çok zengindir. Granit yataklar›,
kalker kökenli ve 18 çeﬂit renk içeren
yüzlerce mermer yataklar›, basalt yataklar›, traverten yataklar› ve de¤iﬂik özelliklere sahip di¤er do¤al taﬂlar mevcuttur.
‹limizi, ülkemize ve dünyaya tan›tan Elaz›¤ Viﬂnesi ya da Elaz›¤ Bordo diye tabir
edilen mermer yataklar› sadece Elaz›¤ ili-

mizde bulunmaktad›r. Dünya literatüründe Rosso Levanto olarak bilinmektedir.
Belirtmiﬂ oldu¤umuz rezervler, ancak ilimizde bulunan rezervlerin % 30’unu
içermektedir. Bu nedenle bölgemiz yer
alt› zenginliklerinin gün ›ﬂ›¤›na ç›kmas›
için yat›r›mc›lara ihtiyaç duyulmaktad›r.
Özellikle metalik maden fiyatlar›n›n alt›n
devrini yaﬂad›¤› bu günlerde çal›ﬂmalara
h›z vermek gerekir. ‹limiz, metalik maden, endüstriyel hammadde ve birincil
enerji kaynaklar› envanteri k›smen
yukar›daki tabloda verilmiﬂtir.
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Bir Baﬂka Aç›dan

Madenlerimiz ve Elementlerimiz
Türkiye jeoloji haritas›na bak›ld›¤›nda yurdun çeﬂitli birçok alan›nda farkl› mineral ve elementlere rastlamaktay›z. ‹nsan vücudu da ayn› yerküre misali sanki topraktan yarat›ld›¤›n› hayk›r›rcas›na kendi bünyesinde birçok mineral ve elementlere ev sahipli¤i yapmaktad›r. Yaﬂamlar› süresince insanlar bu mineraller ile do¤rudan veya dolayl› olarak iliﬂki içindedirler.
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¤unu oluﬂturan kayaç ve minerallerden
faydalanm›ﬂt›r.
Türkiye jeoloji haritas›na bak›ld›¤›nda
yurdun çeﬂitli birçok alanl›nda farkl› mineral ve elementlere rastlamaktay›z. ‹nsan vücudu da ayn› yerküre misali sanki
topraktan yarat›ld›¤›n› hayk›r›rcas›na
kendi bünyesinde birçok mineral ve elementlere ev sahipli¤i yapmaktad›r. Ya-

“

‹nsan›n günlük ortalama 100
mikrogramdan fazla ihtiyaç
duydu¤u mineral ve
elementler “ Makro “
bu de¤erlerin alt›ndakiler ise
“ Mikro “ olarak
adland›r›lmaktad›r.

“

Do¤al kaynaklar›n insan ve toplum yaﬂam›ndaki yeri ve önemi bilinmekle beraber insano¤lu varolal› beri çeﬂitli maden
ve do¤al kaynaklardan faydalanm›ﬂ ve bu
faydalanma sonucu çeﬂitli medeniyetler
var olagelmiﬂtir. Nüfus art›ﬂ› ve geliﬂimlerine ba¤l› olarak enerji kaynaklar›na olan
talep baﬂ döndürücü bir h›zla artm›ﬂ ve
dolay›s›yla medeniyetler madencili¤e
çok ciddi önem verme zorunlulu¤u hissetmiﬂlerdir. Bu önem sonucu madencilik sektörünün kalk›nmalar›nda, itibarlar›n›n artmas›nda önemli bir rol oynad›¤›n› görmüﬂlerdir. Ayn› zamanda süreç içerisinde insanl›k tarihi gerek kalk›nman›n,
gerek geliﬂmiﬂli¤in ve gerekse de medeniyetinin vermiﬂ oldu¤u yaﬂam ﬂartlar›ndan ötürü binlerce y›l boyunca çeﬂitli felaketlere sebep olan hastal›klara da ﬂahit
olmuﬂ ve bunlar›n tedavisinde yerkabu-

ﬂamlar› süresince insanlar bu mineraller
ile do¤rudan veya dolayl› olarak iliﬂki
içindedirler.
Bu ba¤lamda olmak üzere yeralt›ndaki
madenlerin, yerüstünde mükemmel bir
varl›k olan insano¤lundaki tezahürünü
incelemek gerekmektedir.
Osmanl› ‹mparatorlu¤unda ilk t›p okulu
14 Mart 1827 tarihinde II. Mahmut taraf›ndan ‹stanbul’da askeri hekim yetiﬂtiren “ T›phane-i Amire” veya “ Mekteb-i
T›bbiye-i ﬁahane” ismiyle aç›lm›ﬂt›r. ‹lk
sivil t›p okulunun aç›lmas› ise 1909 y›l›na
denk gelmektedir. T›bbiyede okutulan
branﬂ derslerinin yan› s›ra 4. s›n›fda “ Tabakat-ül arz” veya “‹lm-ül Arz” yada “Lma’aden” ad› alt›nda jeoloji dersleri de
okutulmaktayd›. Bu dersi anlatan ‹braNisan 2008
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him Lütfü Paﬂan›n çok zengin bir taﬂ koleksiyona sahip oldu¤u ve özellikle minaralojiyi çok iyi bildi¤i bilinmektedir. Bu
yüzden kendisine “ Taﬂc› ‹brahim Paﬂa”
da denilmektedir.
‹nsan vücudunda element ve mineraller
miktarlar›na göre s›n›fland›r›lmaktad›r.
‹nsan›n günlük ortalama 100 mikrogramdan fazla ihtiyaç duydu¤u mineral ve elementler “ Makro “ bu de¤erlerin alt›ndakiler ise “ Mikro “ olarak adland›r›lmaktad›r. Bir baﬂka s›n›fland›rma ise “faydal›”,
“zararl›”, “nötr” element veya mineraller
olarak adland›r›lmaktad›r. Örne¤in; Sa¤l›k aç›s›ndan vazgeçilmez olan elementlerden olan Potasyum, Kalsiyum, Fosfor
= FAYDALI, Nikel, Kobalt, Vanadyum gibi elemetler = NÖTR, Civa, Kurﬂun gibi
elementler ile Asbest, Eriyonit gibi mineraller ise ZARARLI olarak kabul edilmektedir.
Yerkabu¤unda, okyanuslarda ve atmosferde 92 ve ayr›ca kuramsal olarak gözlenen 22 element oldu¤u bilinmekte olup
bunlardan bir k›sm›n insan sa¤l›¤›ndaki
rolü bile henüz keﬂfedilmemiﬂ yüzlerce
izotopu bulunmaktad›r. Yerkabu¤unda kütlece % 46,5 Oksijen, %28 Silis, %
8,1 Alüminyum, % 5,1 Demir, % 3,5 Kalsiyum, %3,0 Sodyum, %2,5 Potasyum,
%2,2 Magnezyum, %0,5 Titanyum içermektedir. Okyanuslarda bu oran kütlece %85,79 Oksijen, %10,67 Hidrojen,
%2,07 Klor, %1,14 Sodyum, %0,14 Magnezyum, %0,19 di¤er elementler ﬂeklindedir. Atmosferde ise (Kuru Hava Hacmi) % 78,08 Nitrojen, %20,95 Oksijen, %
0,93 Argon, %0,03 Karbondioksit,
%0,0018 Neon, %0,0005 Helyum,
Nisan 2008

%0,0001 Kripton, %0,00005 Hidrojen ve
%0,000008 ksenon olarak hesaplanm›ﬂt›r.
‹nsan vücudundaki element ve minarallerin hayati dengeleri koruma aç›s›ndan
önemli oldu¤u bilinmektedir. ‹nsan Vücüdunda % 61,2 Oksijen, %22,85 Karbon, % 10 Hidrojen, %2,57 Nitrojen,
%1,42 Kalsiyum, %1,11 Fosfor, %0,2 Sülfür, %0,2 Potasyum, %0.14 Sodyum,
%0,12 Klor, %0,027 Magnezyum, %0,26
Silisyum, %0,06 Demir, %0,0037 Flor,
%0,0033 Çinko, %0,00017 Kurﬂun,
%0,00010 Bak›r, %0,00009 Alüminyum,i
%0,00003 Bor, %0,00002 ‹yot, %0,00001
Nikel, %0,00001 Alt›n, %0,000003 Krom,
%0,000002 Kobalt, %0,000001 Uranyum
bulunmaktad›r. Yaklaﬂ›k 70 kg. insan vücudunda 45,5 kg. Oksijen, 12,6 kg. Karbon, 7 kg. Hidrojen, 2,1 kg. Nitrojen,
1,02 kg. Kalsiyum, 0,2 kg. Fosfor bulunmaktad›r. Bu bilgilerden sonra insan vücudunda bulunan veya bulunmas› gereken baz› elementlere ﬂöyle bir göz atal›m.
Alüminyum ( Al ); WHO’ya göre içme
sular›nda günde % 4’ünden daha az olmakla birlikte 88 mg. Alüminyum al›nmal›d›r. Bu sa¤lanamad›¤›nda günde en
az 5 mg. kadar günlük al›mlar olmal›d›r.
‹çme suyu gibi çeﬂitli kaynaklardan etki
alt›nda kal›nmas› durumunda bunama
gibi rahats›zl›klar ç›kmaktad›r. Beyindeki
Alüminyum oran›n›n Alzheimer hastalar›nda artt›¤› belirtilmektedir.
Antimuan ( Sb ); Antimuan’›n ilk kez
m›s›rl›lar Sb2O3 formunda makyaj malzemesi olarak kullanm›ﬂlard›r. Günümüzde termik santrallerin baca tozu ile

çevreye yay›labildi¤i bilinmektedir. Sürekli maruz kal›nd›¤›nda kilo kayb›na,
ba¤›ﬂ›kl›k sisteminde çökme ve kalp ritmi bozulmalar›na sebep olmaktad›r.
Arsenik ( As ); Renksiz ve kokusuz olan
Arsenik do¤ada yayg›n olarak bulunmaktad›r. Geçmiﬂte frengi ve benzeri amipli
dizanteri tedavisinde kullan›lm›ﬂt›r. Solunum yolu ile al›nmas› akci¤er kanserine
sebep olmakla beraber, ﬂeker hastal›¤›,
kalp-damar-sinir hastal›klar›na da yol açmaktad›r. Napolyon’un ölümünden sonra yap›lan saç teli incelemesine 0,5 ppm
normal s›n›rlar›nda olmas› gereken de¤erin 3,8 ppm oldu¤u tespit edilmiﬂtir.
Bak›r ( Cu ); ‹nsan vücudunda yaklaﬂ›k
100-150 gr kadar bak›r elementi bulunmaktad›r. Bunun % 10’u karaci¤er ve beyinde geri kalan› ise kandad›r. Bak›r birçok enzimin fonksiyonunu ve kalp ritmini düzenlemektedir. Vücuda bak›r takviyesi k›r›k kemiklerin kaynamas›n› h›zland›rmaktad›r. Vücut taraf›ndan g›dalar›n
içindeki en fazla % 5’i absorbe edilen Bak›r’›n eksikli¤inde kans›zl›k ve kemik yap›lar›nda bozukluklar oluﬂabilir.
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vasyonu, tad alma, sperm yap›m›, davran›ﬂ ve ö¤renme veriminin artt›r›lmas› gibi görevleri vard›r.Çinko eksikli¤i saç dökülmesine, zihinsel bozukluklara, cinsel
organ geliﬂiminde gerili¤e, testorojen
hormonunda azalmaya,deri de¤iﬂikliklerine yol açmaktad›r., Çinko fazlas› ise
ciddi damar rahats›zl›klar›na sebebiyet
vermektedir.Bir erke¤in günlük çinko
ihtiyac› 15 mg, kad›n›n ise 12 mg.d›r.

Berilyum ( Be ); Genellikle nükleer reaktör ve silahlarda kullan›lan Berilyum
gerek canl›lar ve gerekse de ekosistem
için tehlikeli ve zararl› etkileri olan bir
elementtir. En büyük tahribat “ Beril
Hastal›¤› “ olarak bilinen akci¤er hastal›¤›d›r. Genellikle Üst solunum yolu ve ci¤erlerde toplanan Berilyum vücut ›s›s›n›
düﬂürmekte ve aﬂ›r› kilo kayb›na sebep
olmaktad›r.
Civa ( Hg ); Normal ﬂartlar oda s›cakl›¤›nda s›v› olarak bulunan Civa yüksek
buhar bas›nc› nedeniyle oda s›cakl›¤›nda
k›smen buharlaﬂabilir. Kullan›lan piller,
civa içeren el aletlerinde meydana gelen
hasarlar, civa içeren kayaçlar›n tahrip olmas› gibi sebepler civan›n zararlar›n› art›rmaktad›r. Sinir Sisteminin C›va ve bileﬂiklerine karﬂ› çok yüksek hassasiyeti
vard›r. Ayr›ca beyin ve böbrekler üzerinde de a¤›r tahribatlar yapt›¤› bilinmektedir.
Çinko ( Zn ); ‹nsan vücudunda yaklaﬂ›k
2-3 gr kadar olup kanda, prostatta, pankreasda, kemiklerde bulunmaktad›r.
DNA,RNA,Protein sentezi, ‹nsülin akti124

Demir ( Fe ); Vücut için vazgeçilmez bir
element olan demirin vücuttaki miktar›
3-5 gr. kadard›r. Karaci¤er, dalak ve kemik ili¤i iyi bir demir deposudur. Ci¤er,
et ,kuru fasulye, yulaf ve kakao’da bulunan demir’in eksikli¤i, halsizlik, nefes
darl›¤›, çökük t›rnak rahats›zl›¤›, müzmin
baﬂ a¤r›s› gibi rahats›zl›klara yol açmaktad›r.Aﬂ›r› demir fazlas› ise ender olarak
karaci¤er yetersizli¤ine sebep olmaktad›r.Bu durumda aﬂ›r› demir yüklemesi
olan bünyede mide kramplar›na, ﬂoka ve
hatta komaya girmeye sebep olmaktad›r.
Flor ( F ); Yeryüzünde magmatik kayaç
ve killerde, eser miktarda da kumtaﬂ› ve
kireçtaﬂlar›nda bulunan Flor, do¤ada birkaç mineralle bileﬂik bir ﬂekilde bulunmaktad›r. Flor özellikle kalsiyum arayan
bir element olup insan vücudunda kemik ve diﬂlerin kireçli yap›lar›nda etkindir. Kömür kullan›m› s›ras›nda oluﬂan
florun sebep oldu¤u sa¤l›k problemleri
arseni¤in sebep oldu¤u rahats›zl›klardan
daha yayg›nd›r. Günde 1,5-4 mg. kadar
al›nmas› gereken Flor’un eksikli¤i diﬂ çürümelerine fazlal›¤› ise diﬂte lekelere sebep olmaktad›r.
Fosfor ( P ); Vücutta Kalsiyumdan son-

ra en yayg›n element olan Fosfor’un %
85 Kalsiyum ile beraber kemiklerde olup
hücrelerin dengesi için önemlidir. Özellikle sinir hücrelerinin koruyucu k›l›f›n›n
meydana gelmesini kolaylaﬂt›r›r. Günde
ortalama 800 mg. Kadar fosfor ihtiyac›
vard›r. Yeterli ve dengeli al›nmamas›
böbrek yetersizli¤ine ve ba¤›rsak rahats›zl›klar›na neden olmaktad›r.
‹yot ( I ); ‹nsan vücudunda 2 -5- mg. Kadar bulunan ‹yot özellikle tiroid bezlerinde, deride ve kemik sisteminde mevcuttur. WHO’ya göre vücudun günlük ‹yot
ihtiyac› 150 mikrogram olup, yeterli ve
düzenli bir beslenme ile bu ihtiyaç giderilebilmektedir. Do¤al haliyle özellikle
bal›kda, deniz ürünlerinde, s›¤›r yüre¤inde ve ›spanakta bolca bulunur. ‹yot eksikli¤i guatr hastal›¤›, zeka gerili¤i, düﬂük
ve ölü do¤umlara sebep olabilmektedir.
Kalsiyum ( Ca ); Vücut a¤›rl›¤›n›n yaklaﬂ›k % 1,5 – 2’sini Kalsiyum oluﬂturmaktad›r. Kemiklerde diﬂlerde fosfor ile beraber %99,9 kalsiyumfosfat ﬂeklinde bulunmaktad›r. Ba¤›rsak tümörlerini engelledi¤i tahmin edilen Kalsiyum’un yeterNisan 2008

dosya yeralt› zenginliklerimiz

/Bir Baﬂka Aç›dan Madenlerimiz ve Elementlerimiz

sizli¤i kemik ve böbrek rahats›zl›klar›na ,
fazlas› ise böbrek taﬂlar›na kemiklerde
kireçlenmeye sebep olmaktad›r.
Kobalt ( Co ); Genelde Volkanik kayaçlar içinde bulunan Kobalt akci¤er ve
kalpde harabiyet, kan ﬂekerinde, kolesterol ve ya¤ düzeylerinde art›ﬂa sebep olmaktad›r.
Krom ( Cr ); Vücudun günlük krom ihtiyac› yaklaﬂ›k 50-200 mikrogram aras›nda olup ya¤l› ve ﬂekerli maddelerim metabolizmas›n› olumlu yönde etkilemektedir. Yulaf, yumurta ve ette bulunan
Krom ‘a mukabil Krom+6 bileﬂikleri ve
krom tuzlar› insan sa¤l›¤›na zararl› etkileri vard›r. Ciltte ülserasyon, alerjik reaksiyonlar, karaci¤er,mide,ba¤›rsak sisteminde harabiyetlere yol açmaktad›r.
Kurﬂun ( Pb ); Kurﬂun farkl› ezim sistemleri ile etkileﬂim göstermesi nedeniyle birçok organ veya sistem kurﬂun birikimi için odak noktalar›n› oluﬂturur.
Kandaki kurﬂun konsantrasyonunun 0,2
ug/ml limitini aﬂmas› durumunda kan
sentezinin inhibasyonu, 0,3-0,8 ug/ml s›n›r›n› aﬂmas› durumunda sinir iletiﬂim
h›z›nda azalma, 1,2 ug/ml limitlerinin
aﬂ›lmas›nda ise geri dönüﬂü olmayan beyin hasarlar› meydana gelmektedir. En
önemli tedbirlerden biri iﬂyeri havas›ndaki kurﬂun miktar›n›n 0,15 mg/m3 ‘ü
aﬂmamas› önemlidir.Ayr›ca günlük hayat
da kullan›lan kurﬂun ve türevi malzemelerin kullan›m›na mümkün oldu¤unca
son verilmelidir.
Kükürt ( S ); Yeni hücre ve protein oluﬂumunda yard›mc› olur. En büyük özelliNisan 2008

¤i zehirsizleﬂtirmeye katk›s› olmas›d›r.
Aktif kükürt toksik maddeler ile birleﬂerek onlar› zehirsiz hale getirir.Deri hastal›klar›nda, sivilce tedavilerinde kullan›l›r.
Magnezyum ( Mg ); ‹nsan vücudunda
ana deposu kemikler olup, 20-28 gr. kadar bulunmaktad›r. Kaslar›n güçlenmesi,
hücrelerin büyümesi ve yenilenmesinde
önemli rolü vard›r. WHO’nun belirledi¤i
oran insan vücudunun ortalama 280 –
350 mg. Magnezyum ihtiyac› oldu¤udur.
Yeﬂil yaprakl› bitkiler, tah›l ürünlerinde,
cevizde bulunur. Eksikli¤i kalp spazm›,
kaslarda titreme, aﬂ›r› sinirlilik yapar.
Potasyum ( K ); Yetiﬂkin bir insan›n
günlük ihtiyac› 115-131 gr aras›ndad›r.
Sportif faaliyetlerde bulunanlar bu oran›
% 50 oran›nda artt›r›lmal›d›r. Potasyum
vücutda kas hareketlerini dengelemekte,

gücün konsantrasyonuna yard›mc› olmaktad›r.
Sodyum ( Na ); Sodyum ile Potasyum
elementlerinin karﬂ›l›kl› olarak etkileﬂimi
sonucu hücre içi ve d›ﬂ› aras›nda elektrolitik dengeyi sa¤larlar, böylece kandaki
pH oran›n›n de¤iﬂikli¤e u¤ramas›n› önler. Vücudun günde 83-97 gr. Sodyuma
ihtiyac› vard›r. Fazla al›nmas› halinde
tansiyon yükselmesine yol açmakta dolay›s›yla dokularda su birikmekte ve
ödemler oluﬂmaktad›r.
Yararlan›lan Kaynaklar
1. T›bbi Jeoloji, Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Eﬂref ATABEY, Mart 2005 Ankara.
2. Ülkemiz Madencilik Sektörünün Genel Durumu ve Ekonomiye Katk›s›,
Umut ﬁEYRANLIO⁄LU, Bitirme Projesi,
2003 ‹zmir
3. Yenilenebilir Enerji Kayna¤› Olarak
Hidrojen Enerjisi, Yard. Doç. Dr. Fetullah ARIK Yer Bilimi ve Tekni¤i Dergisi Say›.4-5 , 2006 Konya.
4. Türk Madencilik Sektörü ve AB Giriﬂ
sürecinin Sektöre Etkileri, Kuddusi Sinan YURTÇU, Bitirme Projesi, Eylül 2005
‹zmir
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DETES, Temiz Enerji, Temiz Çevre,
Optimum Çözüm
Baﬂta kömür, linyit ve biyokütle olmak üzere farkl› kat› yak›tlarla çal›ﬂan gazlaﬂt›r›c›lardan elektrik üretimi çal›ﬂmalar› yapmakta, gazmotoru teknolojisi uygulama hizmetleri vermektedir. Ayr›ca hayvan
at›klar› öncelikle olmak üzere organik at›klar›n temiz enerji yöntemi ile de¤erlendirilmesi çal›ﬂmalar›
yapmaktad›r. Kat› yak›ttan enerji elde edilmesi konular›nda son teknolojiler uygulanmaktad›r.
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K›saca Detes’in kurulma aﬂamas› ve
faaliyetleri hakk›nda bilgi verebilir
misiniz?
DETES Enerji ﬁirketi 25 y›ldan fazla enerji sektörü deneyimine sahip tecrübeli
mühendislerden kurulu kadrosu ile
enerji sistemleri, kat› yak›t yakma ve gazlaﬂt›rma sistemleri, biyogas üretim-anaerobik ar›tma tesisleri tasarlamakta, imal
etmekte ve devreye almaktad›r. Enerji
sistemlerinde kombine ›s› ve güç (CHP)
üretim tesislerinde ve entegre gazlaﬂt›r›c›l› kombine çevrim santrallerinde
(IGCC) deneyime sahiptir.
DETES
Enerji ﬁirketi çal›ﬂanlar› uzun y›llard›r küçük ve orta ölçekli gazlaﬂt›rma tesislerini
sabit yatak ve ak›ﬂkan yatak teknolojileri
ile çal›ﬂmaktad›r ve farkl› uygulamalarda
tesisler kurmuﬂtur.

yapmakta, gazmotoru teknolojisi uygulama hizmetleri vermektedir. Ayr›ca hayvan at›klar› öncelikle olmak üzere organik at›klar›n temiz enerji yöntemi ile de¤erlendirilmesi çal›ﬂmalar› yapmaktad›r.
Kat› yak›ttan enerji elde edilmesi konular›nda son teknolojiler uygulanmaktad›r.
Eneri üretimi konular›nda detayl› proses
tasar›m›, proses inﬂaas›, proses devreye
al›nmas› ve iﬂletilmesi, otomasyon, proses kontrol, bak›m, dan›ﬂmanl›k, müﬂavirlik hizmetleri verilmektedir. Özellikle
enerji sektöründe enerji verimlili¤i,
enerji yönetimi, çevre denetimi ve kontrolu konular›nda fizibilite çal›ﬂmalar›
konusunda hizmet verilmektedir. Enerji
yönetimi yan›s›ra yenilenebilir enerji
kaynaklar›n›n kullan›m›n›n sistem tasar›m› yap›lmaktad›r.

Baﬂta kömür, linyit ve biyokütle olmak
üzere farkl› kat› yak›tlarla çal›ﬂan gazlaﬂt›r›c›lardan elektrik üretimi çal›ﬂmalar›

Müﬂteri istek, ihtiyaç ve imkanlar› do¤rultusunda enerji sistemlerinin detayl›
mühendislik çal›ﬂmalar›, yakma, piroliz

ve gazlaﬂt›rma sistemlerinin tasar›m›,
imalat› ve devreye al›nmas› çal›ﬂmalar› titizlikle ve optimum maliyetle yap›lmaktad›r. DETES Enerji ﬁirketi bu çal›ﬂmalar›
gerçekleﬂtirecek teorik ve uygulamal›
bilgilere sahip teknik personelle donat›lm›ﬂt›r. Makina, kimya, gaz, elektrik, elektronik, otomasyon ve inﬂaat mühendislikleri konular›nda engin tecrübeye sahip mühendis kadrosu ile çal›ﬂ›lmaktad›r.
Özellikle kat› yak›t gazlaﬂt›rma ile
enerji üretme yönteminden bahsedebilir misiniz?
DETES Enerji ﬁirketi kat› yak›t gazlaﬂt›r›lmas› konusunda yeni teknolojik geliﬂmeler sunmaktad›r. Küçük ölçekli gazlaﬂt›rma tesisleri da¤›n›k küçük yerleﬂim
yerleri ve küçük güç santralleri için ideal
bir seçenek haline getirir. Türkiye’de ilk
defa DETES Enerji Ltd. ﬁirketi uygun fiyatla küçük güç tesislerden orta güç teNisan 2008
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sislere (1MW ‘tan 50MW’a kadar) ve ayr›ca büyük güç (50MW’tan 600MW’a kadar) tesisleri sunmaktad›r. 100 MWel üstü güçlerde dünyaca ünlü LURGI prosesinin geliﬂmiﬂ hali olan BGL prosesi kullan›lmaktad›r. Elektrik üretimi ve ›s› geri
kazanma kombine kojenerasyon tesisleri, Türkiye ve Avrupa’da say›s›z uygulama
için s›rad›ﬂ› bir öneme sahiptir. Gazlaﬂt›rma, kat› at›k›n enerji bileﬂenini gaz motoru veya gaz turbine ile direk olarak
enerjiye verilmesini kapsayan bir yöntem
sunmaktad›r. Kullan›m amac›, kazan ve
kombine ›s› güç sistemleri (CHP) üretim
tesislerinde ve entegre gazlaﬂt›r›c›l› kombine çevrim (IGCC) santrallerinde kullan›m› da içerebilir. DETES Enerji ﬁirketinin gazlaﬂt›rma sistemi, geniﬂ bir yelpazede kat› yak›t veya biyokütle için tasarlanm›ﬂt›r. Etkin inorganik madde giderim ve gaz temizleme teknolojilerine sahiptir. Etkin ve fleksibil çal›ﬂma yetene¤ine sahip olan gazlaﬂt›rma tesislerimiz,
k›smi oksijen ortam›nda yap›lan gazlaﬂt›rma ile çevreye uygun ve emisyon de¤erleri ile uyumlu özelliklere sahiptir.
Müﬂteri istekleri ve imkanlar› do¤rultusunda endüstrinin ihtiyac› olan kat› yak›t
gazlaﬂt›rma tesisleri ve prosesin detayl›
Nisan 2008

tasar›m›, gazlaﬂt›r›c› tasar›m›, kat› yak›t
prosesi yap›m›, kat› yak›t gazlaﬂt›rma
prosesi görevlendirmesi, kat› yak›t gazlaﬂt›rma prosesi çal›ﬂt›r›lmas›, kat› yak›t
gazlaﬂt›rma prosesi bak›m›, kat› yak›t
gazlaﬂt›rma prosesi otomasyonu, dan›ﬂmanl›k ve mühendislik, tendering, proje
ödüllendirmesi, proje yönetimi ve denetim yap›lmaktad›r.
Türkiye Linyitleri için Alman Lurgi-Envirotherm GMBH lisans› ile BGL yöntemi
kullan›larak linyitleri gazlaﬂt›ran, elde
edilen gazdan elektrik ve ›s› üretilmesi
için gerekli tesisin ekipmanlar›n› ve iﬂletmenin lisans› al›nm›ﬂt›r. British Gas Lurgi (BGL) Envirotherm bas›nçl› gazlaﬂt›rma sistemi kömürden enerji ve kimyasal
madde üretimi konusunda son teknoloji
olup özellikle bir alt model teknolojisi
Lurgi Prosesi olarak çok geniﬂ ﬂekilde
Güney Afrika’da SASOL LURGI Prosesi
ﬂeklinde, ABD’de Kuzey Dakota’da,
Çin’de ve dahabir çokülkede kullan›lmaktad›r. Güney Afrika’da tüm elektrik
enerjisi ve s›v› yak›t ve kimyasal maddeler Lurgi Gazlaﬂt›r›c›lar› ile elde edilmektedir. Lurgi Gazlaﬂt›r›c› Prosesi Kuzey
Dakota’da günde 14.000 ton kömür kullanarak elektrik ve do¤al gaz üretmekte-

dir. Kuzey Dakota’da ilave 7 yeni BGL
rektörü ile 1.2 milyar USD yat›r›mla gaz
üretimi yap›lacakt›r. Konusunda en geliﬂmiﬂ teknoloji olan BGL gazlaﬂt›rma prosesi lisans ve patentleri Envirotherm
GMBH Firmas›n›n›nd›r. BGL gazlaﬂt›rma
prosesi lisans ve patentlerine sahip olan
Envirotherm GMBH Firmas› Türkiye lisans kullan›m hakk›n› DETES ENERGY
Firmas›na vermiﬂtir. BGL prosesi y›llarca
denenmiﬂ, teknolojik ve ticari baﬂar›l› sonuçlar al›nm›ﬂ ve bu teknolojinin ﬂimdi
ülkemize getirilmesi konusunda çal›ﬂmalar tamamlanm›ﬂt›r. Bu kömür gazlaﬂt›rma prosesi yakma tesislerinden daha verimlidir. Birim elektrik üretim maliyetleri termik santrallere göre daha ucuzdur.
BGL prosesi Türk linyitleri için çok uygundur ve benzer linyitler ve yak›tlar için
y›llarca denenmiﬂtir. Birim yak›t baﬂ›na
daha fazla elektrik enerjisi üretir. Külü
vitrifiye camlaﬂm›ﬂ halinde oldu¤u için
külü çimento ve asfalt sanayiiinde kullan›l›r. SO2, NOx, dioxsan, furan problemleri yoktur. Kesinlikle çevre dostu prosestir. Üretilen syngaz sadece elektrik
üretiminde de¤il metanol, dizel yak›t›,
uçak yak›t›, ve di¤er kimyasal madde
üretiminde kullan›labilir.
127

dosya yeralt› zenginliklerimiz

/Temiz Enerji, Temiz Çevre, Optimum Çözüm

Biyogaz üretimi hangi aﬂamada gerçekleﬂtirilmektedir? Bu konudaki
çal›ﬂmalar›n›z nelerdir?
BiYOGAS ÜRET‹M‹-ANAEROB‹K ARITIM
Alman A.E.V. Firmas› ve DETES Enerji
Firmalar› uzun y›llard›r hayvansal at›klar›n ar›t›lmas›, biyogas üretimi, ve çiftlik
at›klar› yönetimi konular›n yeni ve etkin
teknolojiler geliﬂtirmektedir. Avrupa’da
100’den fazla biyogaz tesisi kurmuﬂ olan
A.E.V. Firmas›n›n tecrübesi ile anaerobik
ar›t›m ve biyogaz üretim tesisleri özellikle büyük baﬂ hayvan ve tavuk çiftlikleri
için tasarlanmakta, imal edilmekte ve
devreye al›nmaktad›r. Bu tür ar›t›m tesisleri 1000 adetten 5000 adete kadar büyükbaﬂ hayvan çiftlikleri için kurulmaktad›r. Hayvansal at›klar› biyolojik yöntemle
anaerobik ar›t›m uygulayarak havas›z ortamda biyogaza (%65 CH4, %35 CO2)
döndüren tesiste biyogaz›n gaz motorunda yak›lmas› ile elektrik enerjisi ve ›s›
üretmek mümkündür. Bu yöntem ziraat
at›klar›na ve g›da endüstrisi at›klar›na da
kolayl›kla uygulanabilir. Hayvansal at›klar çok önemli yenilenebilir enerji kaynaklar› oldu¤undan ve ayr›ca temiz enerji üretme konusunda önceli¤i bulundu¤undan biyogaz üretim tesislerinin say›s›
her geçen gün artmaktad›r. Bu amaca
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yönelik olarak anaerobik ar›t›m, biyogaz
üretim ve enerji tesisleri kurulumu konusunda tecrübeli elemanlar ile her türlü teknolojik çözüm üretebilmektedir.

nolojisi, anaerobik ar›tma, kömür haz›rlama, linyit haz›rlama, biyokütle haz›rlama, gaz temizleme, gaz so¤utma, çiftlik
at›klar›

SUNULAN SERV‹SLER
ENERJ‹ YÖNET‹M S‹STEMLER‹, ENERJ‹
DENET‹M‹, ENERJ‹ DE⁄ERLEND‹RMES‹, ENERJ‹ OPT‹M‹ZASYONU, TES‹S VE
B‹NALARIN ENERJ‹ ANAL‹Z‹, ENERJ‹ YÖNET‹M‹ PROJELER‹N‹N PLANLANMASI
VE ‹ﬁLEME KONULMASI, ENERJ‹ KULLANIMINDA F‹YATLANDIRMA ‹Ç‹N OPT‹M‹ZASYON ÇALIﬁMALARI.

ÖZEL TASARIMLAR
Enerji optimizasyonu, enerji yönetimi,
IGCC sistemleri, gazlaﬂt›rma tesisleri,
yakma tesisleri, kat› yak›t yönetimi, at›k
›s› kazan›m›, havas›z çürütme ile ar›tma
tesis tasar›m›, kombine ›s› ve güç kayna¤› tasar›m›, kömür, linyit madencili¤i, biyokütle haz›rlama tasar›m›
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Türkiye'de Bor Teknolojisine Yönelik
Yap›labilecek Ar-Ge Çal›ﬂmalar›
‹lk kez Nisan 2005’te yap›lan I. Ulusal Bor Çal›ﬂtay›’nda tan›t›m› yap›lan gerek bitkiler için mikrobesleyici olarak , gerekse ahﬂap koruma iﬂlemlerinde kullan›ma uygun olan yeni bor ürününün çeﬂitli uygulama
alanlar›nda ve endüstriyel boyutta test çal›ﬂmalar› sürdürülmektedir.
A) Eti Holding Aﬁ. Ar-Ge Dairesi
Baﬂkanl›g›'nca Yürütülmekte Olan
Projeler: Çinko Borat Üretimi
Çinko borat üretimi ve kullan›m alanlar›
ile ilgili literatür araﬂt›rmas› yap›lm›ﬂ ve
elde edilen referans bilgileri ›ﬂ›¤›nda laboratuvar çapta borik asit ve çinko oksit
kullan›larak 2Zn0.3B203.3,5H20 formülüne sahip Çinko Borat'm üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. Elde edilen ürünün fiziksel özelliklerinin iyileﬂtirilmesine yönelik çal›ﬂmalar yap›lm›ﬂ, de¤iﬂik paremetrelerde ürün oluﬂumu, kalitesi incelenmiﬂ ve yap›lan çal›ﬂmalar bir ara raporda de¤erlendirilmiﬂtir. BORLU GÜBRE ÜRET‹M‹ Projesi ET‹ HOLD‹NG Aﬁ
Genel Müdürlü¤ü Ar-Ge Daire Baﬂkanl›¤› bünyesinde yürütülerek tamamlanm›ﬂt›r.
Proje kapsam›nda; Borlu Gübre olarak
kullan›lan Disodyum Oktaborat Tetrahidrat'›n üretim yöntemi ve kullan›m
alanlar› ile ilgili olarak literatür araﬂt›rmas› yap›lm›ﬂt›r. Elde edilen bilgiler ›ﬂ›¤›nda
Disodyum Oktaborat Tetrahidrat'›n laboratuar çapta üretimi incelenmiﬂtir.
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MTA bünyesinde bulunan bir pilot ölçekli spray dryer'da borlu gübre üretim çal›ﬂmalar› yap›larak optimum üretim koﬂullar› tespit edilmiﬂtir. Yap›lan deneysel
çal›ﬂmalara, sonuç ve önerilere ait bir rapor haz›rlanm›ﬂt›r. 19 May›s Üniversitesi
Ziraat Fakültesi'ne "Borlu Gübrenin tar›m alan›nda kullan›m›n›n araﬂt›r›lmas›"
konulu uygulamal› bir proje verilmiﬂtir.
Söz konusu proje çal›ﬂmalalar› tamamlanm›ﬂ olup, proje sonuç raporu haz›rlanma aﬂamas›ndad›r.
Tinkal Cevherinden Borik Asit
Üretimi
Borik asitin Tinkal cevheri kullan›larak
üretilmesi ile ilgili çal›ﬂmalar laboratuvar
ölçekte
Ar-Ge Dairesi Baﬂkanl›¤› bünyesinde yürütülmektedir.
B) Tübitak Marmara Araﬂt›rma Merkezi Ve Eti Holding A.ﬁ, Ar-Ge Dairesi Baﬂkanl›g›'nca Ortaklaﬂa Yürütülmekte Olan Projeler: Boroksit
Üretimi
TÜB‹TAK MAM Kimya Mühendisli¤i Bölümü'nde yap›lan çal›ﬂmalarda, öncelikle

proje ile ilgili literatür araﬂt›rmas› yap›lm›ﬂ ve laboratuvar ölçekli bir silindirik
ak›ﬂkan yatakta iki kademede bor oksit
üretiminin deney koﬂullar› tesbit edilmiﬂtir. Pilot ölçekte yatay bir ak›ﬂkan yatakta iki kademede bor oksit üretim çal›ﬂmalar› yap›lm›ﬂt›r. Bu çal›ﬂmalar sonucunda %97-98 B203 içeren , 0,50-0,55 y›¤›n yo¤unlu¤una sahip ak›c› ve granule
yap›da bor oksit üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂtir. TÜB‹TAK MAM taraf›ndan projeye ait bir sonuç raporu haz›rlanarak
gönderilmiﬂtir.
C) Eti Holding Aﬁ. Ar-Ge Dairesi
Baﬂkanl›¤› Bünyesinde Çal›ﬂ›labilecek Öneme Haiz Baz› Özel Bor Kimyasallar›
Sodyum Borohidrit
Formül: NaBH4
Özellikleri:
Sodyum borohidrit çok amaçl› kullan›m
özelli¤i bulunan bir kimyasal maddedir.
Kullan›m Yeri:
1) Ka¤›da daha fazla parlakl›k kazand›rmak amac›yla ka¤›t hamurunu beyazlatNisan 2008
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mak için kullan›l›r. Ayr›ca geri kazan›lan
ka¤›tlar›n parlakl›¤›n› artt›rmak için kullan›l›r.
2) ‹laç sanayinde ve baz› özel kimyasallar›n üretiminde indirgeme kimyasal›
olarak kullan›l›r.
3) Endüstri at›k sular›ndan çözünmez
a¤›r metallerin pratik olarak ve düﬂük
maliyetle ar›nd›r›lmas› için kullan›l›r.
4) Organik kimyasallardan metal iyonlar›n›n, karbonil ve peroksit empüritelerinin ar›nd›r›lmas› için kullan›l›r. E¤er bu
empüriteler uzaklaﬂt›r›lmassa cilt bak›m›
ve ev ürünlerinde istenmeyen kokulara,
renk1ere ve malzemede instabilitelere
neden olurlar.
5) Düﬂük maliyetli kimyasal solüsyon
olarak pamu¤un ve pamuk-polyester kar›ﬂ›mlar›n›n sürekli boyanmaiﬂlemlerinde verimlili¤in ve performans›n artt›r›lmas› için kullan›l›r.
Bor Karbür
Formül: B4C
Özellikleri:
1) Bilinen en sert malzemelerden biridir (bu yüzden siyah elmas diye de adland›r›l›r).
2) Çok kompleks ve mükemmel kimyasal, fiziksek ve mekanik özelliklere sahiptir.
3) Kimyasal korozif ortamlara oldukça
dayan›kl›d›r.
Kullan›m Yeri:
1) Refrakter malzeme olarak,
2) Aﬂand›r›c› malzeme olarak (z›mparalama ve parlatmada, sert malzemeler için
ö¤ütücü ortam olarak).
3) Aﬂ›nmaya dayan›kl› mühendislik malzemelerinde (örne¤in nozüllerde),
4) Nükleer sanayinde nötron absorblay›c› olarak,
5) Kesici malzeme olarak,
6) Bor karbür tozu çelik veya di¤er ferNisan 2008

ro- metallerin yüzeylerinin
bor ile ince fakat sert ve aﬂ›nmaya dayan›kl› tabaka oluﬂturulmas›nda da kullan›l›r.
Bor Nitrür
Formül: oc-BN (Beyaz grafit
diye de adland›r›l›r). ß-BN
(Elmas özelliklerine sahiptir). Y-BN
Özellikleri:
1) Çok yüksek s›cakl›klara dayan›kl›d›r
(3000°C),
2) Kimyasal dayan›m› yüksektir (özellikle asitlere ve ergimiﬂ metallere karﬂ› dayan›kl›d›r,
3) Yüksek sertli¤e sahiptir (sertli¤i elmasa yak›nd›r).
Kullan›m Yeri:
1) Bor nitrür kimya ve metalürji endüstrisi, yüksek s›cakl›k teknolojisi, elektronik ve elektroteknik dahil olmak üzere
geniﬂ bir kullan›m alan›na sahiptir,
2) Refrakter malzeme olarak,
3) Sertli¤i elmasa yak›n oldu¤undan elmas›n kullan›ld›¤› yerlerde kullan›l›r
(aﬂ›nd›r›c› disk, iﬂleme ve delme iﬂlemlerinde),
4) Sert metaller için kesici alet olarak,
5) Nükleer sanayinde nötron absorblay›c› olarak kullan›lmaktad›r.
Kaynak: Doç. Dr. Kenan POSLÜ ve Dr.
Hasan ÇEBÎ, Madencilik Bülteni / 28
Ulusal Bor Araﬂt›rma Enstitüsü
Faaliyetleri
BOREN Yönetim Kurulu’nu oluﬂturan 9
üyenin atanmas› 07.11.2003 tarihinde
gerçekleﬂmiﬂtir. Enstitünün kurulmas›na
iliﬂkin kanun ﬂöyledir:
BOREN Enstitüsü Kuruluﬂ Kanunu:
Enstitünün iliﬂkili oldu¤u Bakanl›k,

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanl›¤›d›r. Enstitü, bu Kanunda düzenlenmeyen hususlarda özel hukuk hükümlerine tabidir. Kanun No : 4865 KabulTarihi : 4.6.2003
Türkiye'de ve dünyada bor, ürün ve teknolojilerinin geniﬂ bir ﬂekilde kullan›m›n›, yeni bor ürünlerinin üretimini ve geliﬂtirilmesini teminen de¤iﬂik alanlarda
kullan›c›lar›n araﬂt›rmalar› için gerekli bilimsel ortam› sa¤lamak, bor ve ürünlerini kullanan ve/veya bu alanda araﬂt›rma
yapan kamu ve özel hukuk tüzel kiﬂileri
ile iﬂbirli¤i yaparak bilimsel araﬂt›rmalar›
yapmak, yapt›rmak, koordine etmek ve
bu araﬂt›rmalara katk› sa¤lamak amac›yla, kamu tüzel kiﬂili¤ini haiz, idarî ve malî özerkli¤e sahip ve bu Kanun ile kendisine verilen görevleri yerine getirmek
üzere Ulusal Bor Araﬂt›rma Enstitüsü kurulmuﬂtur. Enstitünün k›sa ad› "BOREN"
dir. Enstitünün merkezi Ankara'dad›r.
Yönetim Kurulu ilk toplant›s›n›
08.01.2004 tarihinde yapm›ﬂt›r. BOREN
ODTÜ yerleﬂkesine Mart ay› içinde taﬂ›narak bu tarihten sonra oluﬂturulan kadrosu ile çal›ﬂmalar›na baﬂlam›ﬂt›r. Öncelikle Enstitünün çal›ﬂma usul ve esaslar›na yönelik Yönetmelikler haz›rlanm›ﬂt›r.
Bu çal›ﬂmalara paralel olarak tüm üniversitelere ve hammadde olarak bor ürünleri kullanan sanayi kuruluﬂlar›na gönderilmek üzere anket formlar› haz›rlanm›ﬂt›r.
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Bu formlar ile kullan›c›lar›n bor kullan›m›na yönelik sorunlar›, üretim alanlar›nda k›sa ve uzun vadeli hedefleri, bugüne
kadar yap›lan Ar-Ge çal›ﬂmalar› ve BOREN ‘ den beklentileri saptanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Üniversiteler ve Araﬂt›rma Kurumlar›na
gönderilen anket formlar› ile bugüne kadar yap›lan çal›ﬂmalar ve yay›nlar da s›n›fland›r›lm›ﬂt›r. Bu paralelde bir dokümantasyon merkezi oluﬂturulmas› çal›ﬂmalar›na baﬂlanm›ﬂt›r. Üniversiteler, Araﬂt›rma Kurumlar› ve bir k›s›m Kamu Kurumlar›na gönderilen ikinci bir anket formu
ile de Türkiye’de bor ürünleri ile ilgili
olarak mevcut ölçüm ve analiz donan›m›
tespit edilmiﬂtir. Y›lda iki kez Araﬂt›rma
Projesi ça¤r›s› yap›labilmesi ile ilgili olarak yönerge ve sözleﬂme formatlar› haz›rlanm›ﬂt›r. Son baﬂvuru tarihi
15.10.2004 olan ilk ça¤r›ya gelen önerilerin de¤erlendirilmesi tamamlanm›ﬂt›r.
Çimentoda bor kullan›m›n›n incelenmesi ile ilgili olarak TÇMB ile bir protokol
imzalanm›ﬂt›r. Aral›k 2004’te Tübitak
MAM ile Sodyum Borhidrür Sentezi Ve
Üretimi ve Do¤rudan Sodyum Borhidrürlü Yak›t Pili Üretimi ve Entegrasyonu
konular›nda Tübitak SAM ile de Porselen
Karo Bünyelere Borik Asit ‹lavelerinin Etkileri konular›nda iki adet proje sözleﬂmesi imzalanm›ﬂt›r. Aral›k 2004 ve Ocak
2005’te Tübitak ile birlikte düzenlenen
ve Endüstri ve Araﬂt›rma gruplar›n›n kat›ld›¤› ve bor ve ürünleri ile ilgili geliﬂme
ve projelerin tart›ﬂ›ld›¤› iki toplant› sonucunda 2005-2010 y›llar› bor Ar-Ge çal›ﬂmalar› program› haz›rlanm›ﬂt›r. 28-29 Nisan 2005 tarihlerinde Eti Maden ‹ﬂletmeleri Genel Müdürlü¤ü ile birlikte I. Ulusal
Bor Çal›ﬂtay› düzenlenmiﬂtir. Sanayi ve
Üniversite kesiminin kat›l›m› ile gerçekleﬂen çal›ﬂtayda özellikle bor ürünlerinin
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endüstriye dönük uygulamalar› tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Ayn› çal›ﬂtayda Enstitümüzce
özellikle tar›msal amaçl› ve ahﬂap koruma iﬂlemlerinde kullan›lmak üzere laboratuar baz›nda geliﬂtirilmiﬂ olan ve pilot
çapta üretim uygulamalar› devam eden
çeﬂitli ürünlerin de tan›t›m› yap›lm›ﬂt›r.
Bor katk›l› çimentonun laboratuvar ölçe¤inde testleri tamamlanarak bu konuda
TÇMB ile birlikte yürütülen projenin
önemli bir bölümü sonuçland›r›lm›ﬂt›r.
Ürünün endüstriyel ölçekte üretimi ve
çeﬂitli kullan›m alanlar›nda denenmesi
çal›ﬂmalar›n›n 2005 y›l› sonuna kadar tamamlanmas› hedeflenmektedir.
15.10.2004 tarihi itibariyle al›nan ve de¤erlendirme çal›ﬂmalar› tamamlanan üniversite ararﬂt›rma projeleri ile ilgili sözleﬂmeler imzalanma aﬂamas›na gelmiﬂ
olup projeler TÜB‹TAK deste¤i ile BOREN taraf›ndan yürütülecektir. TÜB‹TAK-SAM ile yürütülen Porselen Karo
Bünyelere Borik Asit ‹lavesi projesi sonuçlanm›ﬂt›r.Proje sonuçlar›, bu uygulama ile önemli ölçüde hammadde ve
enerji tasarrufu sa¤lanaca¤›n› göstermiﬂtir. Sonuçlar endüstriyel ölçekte test edilecektir.
‹lk kez Nisan 2005’te yap›lan I. Ulusal
Bor Çal›ﬂtay›’nda tan›t›m› yap›lan ve Ens-

titümüzce üretimi gerçekleﬂtirilmiﬂ olan
gerek bitkiler için mikrobesleyici olarak ,
gerekse ahﬂap koruma iﬂlemlerinde kullan›ma uygun olan yeni bor ürününün
çeﬂitli uygulama alanlar›nda ve endüstriyel boyutta test çal›ﬂmalar› sürdürülmektedir. TARIMBOR ad› ile tan›t›m› yap›lan
ürün dünya piyasalar›nda ayn› amaçla sat›lan sat›lan ürünler ile eﬂde¤er nitelikte
olup üretim maliyeti daha düﬂüktür.Eylül 2005’te Çin’de düzenlenen Uluslararas› Sempozyum’da Enstitümüzce tan›t›m› yap›lan ve geniﬂ ilgi gösterilen ürün
kullan›lmak sureti ile yurtiçi ve yurtd›ﬂ›nda yap›lacak tar›msal amaçl› testlerin bir
bölümü baﬂlam›ﬂ bir k›sm›n›n da planlama çal›ﬂmalar› devam etmektedir. Farkl›
disiplinlerden elemanlar›n oluﬂturduklar› Proje Gruplar› k›sa, orta ve uzun vadeli proje hedefleri do¤rultusunda çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir. Bu arada, Enstitüye baﬂvurarak geliﬂtirdikleri çal›ﬂmalar
için destek talebinde bulunan sanayiciler
ile görüﬂmeler devam etmektedir.
Sonuç olarak; gerek üniversite ile sanayi
aras›nda bir köprü oluﬂturarak gerekse
geliﬂtirdi¤i özgün projeleri bu kurumlar›n iﬂbirli¤ine açarak ve bu iﬂbirli¤i içinde
büyüyüp küçülebilen yap›s› ile çal›ﬂmalar›n› sürdürmektedir.
Nisan 2008

ÇALIﬁMA HAYATI
Mehmet Ali MET‹NYURT

Cari Aç›k Nedir, Yeralt› Kaynaklar›m›z
Aç›¤› Kapatabilir mi?
E¤er de¤erli yeralt› kaynaklar›m›z -son y›llardaki gibi- artan bir ivmeyle harekete geçirilebilirse zaten bir sorun kalmayacak demektir. Ancak bunun da; gelecek kuﬂaklar›n
hakk› bak›m›ndan sosyal bir maliyete tekabül etti¤i unutulmamal›d›r.
Dolay›s›yla; kal›c› çözüm -kuﬂkusuz- tüketti¤imizden fazla üretmek, tasarruf ederek
D›ﬂsat›mla cari fazla vermektir.
Mehmet Ali MET‹NYURT

“ En büyük risk, hiç risk almamakt›r. ”
Süruri

Cari aç›k; bir ülkenin gelirinden fazla giderinin/harcamas›n›n olmas›d›r. Cari aç›¤›n esas kayna¤› d›ﬂ ticaret aç›¤› yani ithalat›n ihracattan(*)fazla olmas›d›r. Gurbetçi iﬂçilerimizin tasarruflar›ndan gönderdikleriyle turizm gelirleri gibi girdi
sa¤layan di¤er faaliyetlere ra¤men döviz
dengesinin hala eksi bakiye vermeye devam etmesi ‘cari aç›¤›’ oluﬂturmaktad›r.
Türkiye’nin 2007 y›lsonu itibar›yla d›ﬂ ticaret aç›¤› 60-Milyar $, cari aç›¤› ise 38Milyar $’d›r. Demek ki; üzerinde durulmas› gereken iki konu var: ‹thalat ve
Aç›¤›n Finansman›..
Önce d›ﬂ ticaret aç›¤›na dolay›s›yla
da cari aç›¤a neden olan ithalat›n
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yap›s›na bakarsak: Tüketim ithalat›n›n
toplam ithalattaki pay› -kamuoyunda alg›lanan veya söylenenlerin aksine- % 10
civar›nda olup, iç piyasan›n terbiye edilmesi, geniﬂ tüketici kitlesinin korunmas›, yüksek vergiler nedeniyle kamuya finansman sa¤lamas› ve enflasyonun düﬂürülmesi bak›m›ndan faydas› bile var. ‹thalattaki esas a¤›rl›k ise enerji, teknoloji
ve ara mallar›ndan oluﬂmaktad›r ki, bu
da oldukça hayra alamettir. Nitekim son
4-5 y›ld›r rekor düzeyde ihracat ve büyüme sa¤lanmaktad›r. Yani d›ﬂ kaynaklar
do¤ru biçimde kullan›lmaktad›r. Kald› ki;
üretim için de ihracat için de ithalat yapma zorunlulu¤u vard›r.
Son y›llarda kamu tasarruf yaparken özel
sektör ise özellikle yenile(n)me/makine
ve teçhizat yat›r›mlar› ile ara mallar itha-

lat›na devam etmektedir. Bu arada, ithalattan al›nan ‘yüksek oranl› vergilerin’ kamu maliyesine ciddi biçimdeki katk›s›n›
da belirtmeliyiz.
Olaya bir de tersinden bakarsak: Cari
aç›¤›n alternatifi yavaﬂ büyüme, iﬂsizlik ve sonuçta en hafif deyiﬂle
sosyal huzursuzluktur. Nitekim ülkede bir kriz ç›kmas› halinde döviz kuru ve
faizler artacak, yat›r›mlar yavaﬂlayacak,
dolay›s›yla cari aç›k kendili¤inden düﬂecektir ama t›pk› 2001de oldu¤u gibi iﬂsizlik de artacakt›r.
Cari aç›¤›n finansman›na gelince;
Cari aç›k, yabanc› sermaye ile kapat›l›r.
Kaliteli yabanc› sermaye yat›r›m sermayesidir. K›sa vadeli olan, özellikle de Borsa kanal›yla -hisse senedi ve tahvil al›m›
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ﬂeklinde- ülkeye giren, yabanc› sermayeye ‘emanet yani s›cak para’ denir.
Dalgal› kur rejimi, s›cak paran›n oynakl›¤›na karﬂ› -k›smen de olsa- etkili ve gerekli bir önlemdir. Gönül ister ki, cari
fazla verelim ve finansman sorunu yaﬂamayal›m veya en az›ndan yat›r›ma yönelik do¤rudan yabanc› sermaye ile aç›¤›
kapatal›m.
Ülke, bu ba¤lamda ne kadar risk taﬂ›rsa
uluslar aras› fonlar da o denli risk almaktad›r. Yani ‘risk’ karﬂ›l›kl›d›r. Yabanc›
sermaye riski azaltmak için istikrarl› ve
güvenli bir ortam arar. Örne¤in, Eski
Rusya’ya, Mao’nun yönetti¤i Çin’e, günümüzde de Küba’ya, K.Kore’ye falan gitmez.

Çal›ﬂmak, çal›ﬂmak ve üretmek..
…
(*) De¤erli okurlar; gençler bilmez, bizim kuﬂa¤›n üniversite y›llar›nda yani
’70-lerde, ﬂimdilerde sözde ulusalc› olan
eski komünistler, -inan›l›r gibi de¤il amao zamanlar “madenler gibi benzeri
ülke kaynaklar›n›n emperyalistlere
peﬂkeﬂ çekildi¤i ve ürünlerdeki
ucuz iﬂçilik nedeniyle de eme¤imizin sömürtüldü¤ü” gerekçesiyle ihracata karﬂ› ç›kmaktayd›lar.

Özelleﬂtirme-Demokrasi ‹liﬂkisi
“ Özelleﬂtime, komünizmin kalbine
s›k›lan kurﬂundur! ”/ Süruri

“

Özelleﬂtirme ve Borsa
Sonuç olarak; kaynaklar do¤ru kulla- olmadan ekonomi liberalize
n›ld›¤› ve büyüme devam etti¤i sürece
olamaz. Ekonomi liberalize
‘cari aç›kta’ herhangi bir tehlike yoktur.
olmadan da siyaset liberalize
Büyümenin devam etmesi ise -yukar›da
da belirtti¤imiz gibi- istikrara ve güven olamaz. Siyasetin liberalize
olmas› demek, özgürlüklerin
ortam›n›n devam etmesine ba¤l›d›r.
önünün aç›lmas› ve ‹nsan
ﬁimdilerde ihracat art›ﬂ›na paralel olarak
nisbi azalma trendine girmiﬂ bulunan cahaklar›n›n geliﬂmesi
ri aç›k; petrol fiyatlar›n›n düﬂmesi ve yedemektir. Özgürlüklerin
nile(n)me yat›r›mlar›n›n yavaﬂlamas›yla
olmad›¤›, ‹nsan haklar›n›n
sorun olmaktan ç›kmaya aday gözüks›n›rland›¤› bir toplum/
mektedir.
yönetim modeli Demokrasi
E¤er de¤erli yeralt› kaynaklar›m›z -son
de¤ildir, olamaz da!
y›llardaki gibi- artan bir ivmeyle harekete
geçirilebilirse zaten bir sorun kalmayacak demektir. Ancak bunun da; gelecek Giriﬂ: Benim anlay›ﬂ›ma göre; yaz›n›n
kuﬂaklar›n hakk› bak›m›ndan sosyal bir baﬂl›¤›nda önce Demokrasi kelimesi yer
maliyete tekabül etti¤i unutulmamal›d›r. almal›yd›. Ancak güncel oldu¤u için
Dolay›s›yla; kal›c› çözüm-kuﬂkusuz- Özelleﬂtirme baﬂl›kta Demokrasi kelimetüketti¤imizden fazla üretmek, ta- sinin önüne geçti. Görsel ve yaz›l› bas›nsarruf ederek D›ﬂsat›mla cari fazla da özelleﬂtirme ile ilgili bir-çok tart›ﬂma
vermektir. T›pk› ‘Çin’ gibi, ‘Japonya’ izliyor, zaman-zaman da ço¤unlu¤unu
gibi.. Bunun için de tek bir yol var: eski komünistlerin oluﬂturdu¤u ‘ulusal-

“
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c›l›k’ ak›m›n›n körüklemesiyle tart›ﬂmalar›n hararetinin artt›¤›n› gözlüyoruz. Telecom ve Tüpraﬂ’›n ard›ndan Ere¤li daha
sonra da s›ras›yla Petkim ve THY ile Kamu Bankalar›n›n özelleﬂtirilmelerinin realize edilece¤i dikkate al›nd›¤›nda konunun, daha uzun bir süre gündemde kalaca¤› ve buna ba¤l› olarak da tart›ﬂmalar›n›n dozunun giderek artaca¤› anlaﬂ›l›yor.
Tart›ﬂmalar›n baﬂ aktörleri ise öncelikli
olarak siyasetçiler. Bunlar› medya mensuplar› ile sendika temsilcileri takip ediyor.
Tart›ﬂman›n-do¤al olarak-taraflar› yani
yandaﬂ ve karﬂ›tlar› var. ‹sterseniz önce taraflar›n görüﬂlerini özetleyelim
ve daha sonra da tart›ﬂmalarda hiç de¤inilmeyen veya kas›tl› olarak göz ard› edilen Özelleﬂtirme-Demokrasi iliﬂkisine
geçelim.
Taraflar›n Görüﬂleri: K›saca de¤inmek
gerekirse ; Karﬂ›tlar, “..Özelleﬂtirmeye
konu kuruluﬂlar›n milli birer de¤er oldu¤unu, fiyat belirleme politikalar›yla piyasay› düzenleyici rolleri yan›nda istihdama katk›da bulunmalar›yla da sosyal iﬂlevlerinin bulundu¤unu ayr›ca söz konusu kuruluﬂlar›n bir kaç y›ll›k karlar› karﬂ›l›¤›nda çok ucuz fiyatla-üstelik de- yabanc›lara sat›larak adeta ‘peﬂkeﬂ’ çekildi¤ini..” ifade etmekte; hatta baz› fanatik ve
y›lmaz karﬂ›tlar, eleﬂtirilerinin boyutunu
zaman-zaman Atatürk’ün miras›na ihanet ile Yüce Divan tehdidine kadar götürmektedir/ler.
Yandaﬂlar ise -nedeni anlaﬂ›lmaz bir ﬂekilde- mahcup bir eda’yla ; “..K‹T’lerin,
siyasetçilerin eﬂ-dost ve yak›nlar› için istihdam alanlar› oldu¤unu, ayr›ca finansman yetersizli¤i nedeniyle kuruluﬂlara
gerekli yat›r›m yap›lamad›¤› için teknolo135

çal›ﬂma hayat›

/Cari Aç›k Nedir, Yeralt› Kaynaklar›m›z Aç›¤› Kapatabilir mi?

jinin gerisinde kald›¤›n›, her iki nedenden dolay› da buralar›n verimsiz çal›ﬂt›klar›n›..” ifade ederek c›l›z bir sesle savunma yapmaktad›r/lar. Tabii.. bir de “ama..”
diyerek söze baﬂlayan Yi¤it Bulut gibi benim ‘sahte özelleﬂtirme’ diye nitelendirdi¤im halka arz› savunanlar ile yine
“özelleﬂtirelim ama..” diyerek söze baﬂlayan ve “..Cumhuriyet’in de¤erlerini koruyal›m, Stratejik Kuruluﬂlar› hariç tutal›m, Yabanc› Sermaye’ye s›n›rlama getirelim..” gibi benzeri argümanlarla yandaﬂm›ﬂ gibi gözüken asl›nda karﬂ›t olanlar›n
varl›¤›n› da unutmamak laz›m!
Dikkat edilirse; karﬂ›tlar yelpazesinde,
benim ‘entegristler’/kendilerini bir
ideolojiye hapsedenler/ diye tan›mlad›¤›m MHP’den SP’ne, CHP’den ‹P’ne,
siyasetin en sa¤›ndan en soluna kadar
ulusalc› koalisyon’un tüm aktörleri
yer almaktad›r. Bunlar›n ortak paydas›
ekonominin liberalize olmas›na karﬂ› olmalar›d›r.
Özelleﬂtirmeye karﬂ› ç›kmak-ortak payda olsa da- karﬂ› olman›n ideolojik ve
içgüdüsel nedenleri farkl›d›r. Sol, özelleﬂtirmenin, Devletçili¤in di¤er anlam›
ile “Sosyalizmin kalbine kurﬂun s›k›lmas›” ve bunun da ideolojik anlamda
bir tükeniﬂi ifade etti¤ini çok iyi bilmektedir. Sa¤ ise ekonomik gücü elinden
al›nm›ﬂ bir Devletin kutsiyeti’ne gölge
düﬂece¤i ve otorite zaaf›na u¤rayaca¤›
inanc›’yla özelleﬂtirmeye ﬂiddetle, belki
de sol’dan bile daha fazla karﬂ› ç›kmaktad›r/lar.
Dindarl›k ile Yurtseverli¤in d›ﬂ›ndaki Irk
ve Din Milliyetçili¤i’nin yabanc› sermayeye olan düﬂmanl›k boyutunu da bunlara
eklersek, karﬂ› olman›n psikolojisini daha iyi anlayabiliriz.
Günümüz dünyas›nda klasik anlamda
Sa¤ ve Sol’un kalmad›¤›n›, ‹deolojilerin
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öldü¤ünü biliyoruz ama ortal›¤a pis kokular yay›lmamas› yani cenazelerin
defni için ‘h›zl› özelleﬂtirme’ ﬂart. Biliyoruz ki; inanc›m›za göre de, cenazelerin erken kald›r›lmas› da çok makbuldür.
Gelelim; benim tart›ﬂmalarda eksik
gördü¤üm ve yaz›m›z›n konusu
olan özelleﬂtirme-demokrasi iliﬂkisi’ne:
Özelleﬂtirme-Demokrasi ‹liﬂkisi: Alt›n› çizmek gerekir ki; Özelleﬂtirme ve
Borsa olmadan ekonomi liberalize olamaz. Ekonomi liberalize olmadan da siyaset liberalize olamaz. Siyasetin liberalize olmas› demek, özgürlüklerin önünün
aç›lmas› ve ‹nsan haklar›n›n geliﬂmesi
demektir. Özgürlüklerin olmad›¤›, ‹nsan
haklar›n›n s›n›rland›¤› bir toplum/yönetim modeli Demokrasi de¤ildir, olamaz
da! Borsa’n›n Demokrasi’nin ekonomik
güvencesi bak›m›ndan en önemli unsurlar›ndan biri oldu¤u baﬂka bir yaz›m›z›n
konusu olacak.. ﬁimdilik ﬂu kadar›n› söyleyelim; geliﬂmiﬂ ülkelere ﬂöyle bir bakarsak; hepsinde ortak özellik olarak
Demokrasi’yi yani Hürriyetleri (Rahmetli Özal’›n üç hürriyet diye vurgulad›¤› -Düﬂünce ve ‹fade Hürriyeti, -Teﬂebbüs Hürriyeti ile Din ve Vicdan Hürriyeti), Serbest Piyasa mekanizmas›n›,
Özelleﬂtirme ve Borsa’y› görürüz. De¤erli okurlar; hiç Kuzey Kore’de, Küba’da, Suriye’de eski Irak’ta(Seçimlerden önce Borsa kuruldu ve faaliyete geçti) Özelleﬂtirmeden söz edilebilir mi? Bu
ülkelerde Borsa olur mu? Buralarda Demokrasi var m›? K›saca, özelleﬂtirme;
Demokrasi mücadelesinin en
önemli ad›mlar›ndan biri belki de
baﬂl›cas›’d›r.
Rahmetli Özal’›n, özelleﬂtirmeyi gündeme getirdi¤i günlerde komünist blok’ta

yer alan ülkelerin ﬂimdilerde geldikleri
yere bir bak›n›z lütfen! : Özelleﬂtirmeyi
çoktan tamamlad›lar, Demokrasi’ye geçtiler, AB yolunda ilerliyorlar, hatta bir ço¤u girdi bile.. Biz ise hala tart›ﬂ›yoruz.
Bence buradaki en büyük kabahat ve
sorumluluk karﬂ›tlardan çok yandaﬂlarda.. Çünkü yandaﬂlar, hiç-bir zaman karﬂ›tlar kadar cesur ve kararl› olamad›lar.
Bu yüzdendir ki; ne özelleﬂtirme yap›labildi, ne borsam›z derinlik kazanabildi
ne de Demokrasimiz geliﬂebildi..
Sonuç: Türkiye’nin önünde ilk kez gerçek bir umut ›ﬂ›¤› 17-Aral›k’ta do¤du ve
AB’den tarih al›nd›. Iﬂ›¤›n ayd›nlatt›¤› yol
ise belli: Demokrasi.. Önce insan diyenler, özgürlük diyenler ve daima ayd›nl›kta yürümek isteyenlerin yolu yani!..
Türkiye, 2005 y›l›ndan itibaren h›zl› bir
özelleﬂtirme sürecine girdi ve bu ba¤lamda -ne ﬂansl›y›z ki- kararl› ve cesur bir
hükümete sahibiz! Baﬂta Baﬂbakan Tayip
Bey olmak üzere s›ras›yla Cumhurbaﬂkan›m›z Say›n Abdullah Gül ile Bakanlar›m›zdan Naz›m Erken, Mehmet ﬁimﬂek,
Kemal Unak›tan ve Ali Babacan’›-özellikle- kutlamak gerek.
Evet, hükümet, engellemelere karﬂ› mücadeleden y›lmayarak, kararl› tutumuna
devam etti¤i takdirde, özelleﬂtirmenin
açt›¤› Demokrasi yolunda; -yukar›da da
de¤indi¤imiz gibi- önce ekonominin
sonra da bunun do¤al sonucu siyasetin
libarilize olmas›yla, Türkiye’nin önünü t›kayan ve gündemden hiç düﬂmeyen baﬂta ‘Kürt’ ve ‘Türban’ olmak üzere birçok sorunun da, önümüzdeki süreçte
Demokrasi içinde birer-birer çözüme ka-vuﬂ-tu(rul-du)¤u-nu hep birlikte yaﬂayarak görece¤iz!..
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K‹TAP TANITIMI

Neden Genç Safahat?
rekli çal›ﬂma halinde olan dima¤›, adil, insanca yaﬂanabilen
bir dünyaya ulaﬂmay› hedefliyordu. Yani, vatan›, milleti,
dindaﬂlar› için istediklerini,
bütün insanl›k için istiyordu.
‹stiklal Marﬂ›m›z›n ﬂairi Mehmet Akif Ersoy’un ﬂiir ve fikir
dünyas›n› tan›mak için bir baﬂlang›ç yapmay› arzulayan
gençlere böyle bir kitap arma¤an edildi.

Edebiyat›m›z›n, dilimizin an›t eserlerinden Safahat, aradan geçen yüz y›la yak›n
zamandan beri gündemimizdedir.
Bir ﬂiir kitab›n›n yüzy›l boyunca sürekli
okunmas›, gündemde kalmas›, m›sralar›n dillerde dolaﬂmas›, ezberlenmesi boﬂuna de¤ildir.
O gençlik için düﬂünceleri, idealleri olan,
geniﬂ ufuklu, samimi, hassas yürekli bir
ﬂairin eseridir.
Mehmet Akif’in Safahat isimli ﬂiir
külliyat›n›n gençler için düzenlenmiﬂ özüdür;
Vatan için, millet için çarpan yüre¤i, sü138

Safahat’ta yer alan baz› ﬂiirleri
aynen al›nd›, bugün gençlerin
anlamakta fazla güçlük çekmeyecekleri ﬂiirlerdi bunlar; baz›lar› ise aç›klamalarla ve güzel
m›sralar› oldu¤u gibi aktar›larak sunuldu.
Gençlerin önüne konulan ve aﬂ›lmazm›ﬂ
gibi gösterilen, ﬂimdi fazla kullan›lmayan
kelimeler engelini aﬂmak için böyle bir
baﬂlang›ç düﬂünüldü.
Safahat, Mehmet Akif Ersoy’un 1908
y›l›ndan itibaren yay›nlad›¤› ﬂiirler
toplam›d›r. 1911’de yay›nlanan ilk kitap,
bu ismi taﬂ›maktad›r. Sonradan, 7 kitab›n
meydana getirdi¤i külliyat›n da ad›
olmuﬂtur.
Safahat; safhalar, devreler, dönemler, evreler demek. Safahat bizim yirminci yüzy›l›n baﬂ›ndaki tarihimizin, yaﬂad›klar›m›z›n safhalar›, dönemleri gibidir. Bütün

yaﬂad›klar›m›z, zaferlerimiz ve yenilgilerimiz, yüceliklerimiz ve sefaletlerimiz…
Bütün insanl›k durumlar›m›z Mehmet
Akif taraf›ndan çok canl› ve etkileyici olarak Safahat’ta ﬂiirleﬂtirilmiﬂtir.
ﬁair, kitab› özel ders verdi¤i bir ö¤rencisine, Mehmet Ali’ye arma¤an etmiﬂtir.
Safahat’taki ilk ﬂiir, Mehmet Akif’in arkadaﬂlar›yla birlikte ç›kard›¤› S›rat-› Müstakim dergisinin ilk say›s›nda yay›nlanan,
Fatih camii’dir. ﬁairin, yeni tarz ilk ﬂiiri
için böyle bir yap›y› konu almas›, mekandüﬂünce iliﬂkileri yönünden ve onun kiﬂili¤i aç›s›ndan önemlidir. Müslüman ‹stanbul’un merkez semti olan Fatih, onun
hem ana kuca¤›d›r, hem de babas›n›n
ders verdi¤i medrese dolay›s›yla baba
yurdudur. Fatih Camii yaln›z bunlar›
sambolleﬂtirmekle kalmaz, tarihi maceram›z›, inanç ve düﬂünce eksenli olarak
ele al›r.
Bu bina, dinsizlikle kar›ﬂm›ﬂ alçak fikirlerin yerle bir olmas›yla bir iman an›t› olarak yükselmiﬂtir. O, gecenin uyumayan
ayd›nl›k kalbidir, evet, coﬂkun bir aﬂ›k
kalbi…
“Genç Safahat”›n, Safahat’›n mutlaka
okunmas› gereken bir kitap oldu¤u düﬂüncesini gençlerimizin zihnine yerleﬂtirece¤i umuduyla bu eser yay›na haz›rlanm›ﬂt›r.
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From the Chairman
Ömer BOLAT
Chairman Of MUSIAD

OUR TREASURES of
SUBTERRANEAN
SUMMARY

Ömer BOLAT
Chairman Of MUSIAD

“Our Treasures Should
Not Stay Subterranean”

We all know the significance of underground resources in human and social life. Although we may not be aware, almost all of tools and instruments we use
in daily life are made of minerals. Iron,
steel and various metals are used in the
manufacturing industries; cement, sand
and gravel are used in construction; fertilizers are used in agriculture and fossil
fuels and uranium are used as sources of
energy.
Mining that plays such a vital role in human and social life, has also been the decisive factor in the current technology
and welfare level of the developed countries. Underground and overground riches are among the major economic
strengths of a country and real means of
development. Sustainability in iron-steel, energy and agricultural products,
which are considered to be the indicators of development, is ensured through
mining products in particular.
140

Underground Treasures are closely related to the development level of a country and mining sector is a locomotive
that pulls other sectors with. For this
reason, we observe that mining operations are carried out very efficiently in developed countries.
Mining, which plays an important role in
economic development of countries,
creates a high level of value-added. Share of mining in economy is 4.5 % in the
US, 8.7 % in Germany, 7.6 % in Canada,
8.7 % in Australia, 14 % in CIS countries,
15 % in China, 15 % in India and 2 % in
Turkey. As a matter of fact, Turkey is not
poor in mineral and energy resources. In
contrast, we have rich mineral resources. Also, we are among the leading countries in production of several minerals. In fact, not all mineral resources of
Turkey are explored. The fact that a new
mine is explored each year is the best indication for this.

Among 132 countries, Turkey is 28th in
terms of mineral production, and 10th in
terms of the diversity of minerals produced. Our country is quite rich in industrial raw materials, metallic minerals, energy resources and geothermal resources.
In terms of geothermal potential Turkey
is 1st in Europe and 7th in the world.
There are mineral deposits in almost all
parts of Turkey. There are 51 different
minerals produced in the world, 29 of
which are also produced in Turkey. Despite the diversity of minerals extracted in
Turkey, due to the low levels of reserves
and lack of interest in mining, Turkey is
not a country known for mining. Nevertheless, Turkey can meet domestic demand of iron, cupper, manganese, sulphur, lignite, uranium, and lead-zinc. Also, current production of Turkish mining is not just for domestic industries.
Portions of production are exported as
raw or semi-processed products. ChroNisan 2008
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me and boron among these have worldwide importance.
According to MTA’s “visible mineral reserves” research report, Turkey possesses 49 different minerals amounting to a
total of 50 billion tones. It is extremely
important to develop technologies for
minerals such as boron, trona and coal,
which we still possess, and turn them into end-products.
Since the 19th century, industrialization
movements in the west boosted the need for mineral and energy resources,
and for this purpose several mining facilities were constructed by foreign capital
in Turkey. However, mining had been
neglected in Turkey for decades. Turkish mining output of 150 million tones
are consumed in the construction and
manufacturing sectors and creates a value-added of 5-6 billion dollars. The best
indicator of nonnegligible role of mining
in industrialization and national development is the share of the sector in the
GDP. Share of mining in grand domestic
product was 40 % in 1940s and 2 % in
1980s, and then dropped to 1.3 % in
1995. Capital investments in the mining
sector continuously receded in the last
30 years. In the recent years however,
there have been positive developments
due to supports and new regulations introduced. With the new Mining Law No.
5213, there have been a 30 % surge in licenses obtained and the sector showed
signs of revival.
Global competition exacerbates conditions more and more each day. SMEs and
industries require cheap and sufficient
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energy and mineral resources for further
development. Biggest problem of Turkish industries is the dependence on external resources. This dependency resulted in energy imports of 34 billion dollars in 2007. In 2008 the figure is expected to be around 40 billion dollars. If we
consider that of the 62,8 billion dollars
of foreign trade deficit in 2007 34 billion
dollars were energy imports, the need
for new and alternative energy sources
can be better understood.
Industrialized countries had been keen
on using their domestic mineral reserves
until they filled up their domestic markets, and they achieved development
since they used their natural resources
effectively. Therefore, it has become a
necessity to make an inventory of our
underground riches, to develop a national strategy for correct and effective use
of these resources, and to re-explore
energy resources such as oil, gas and coal with state of the art technologies.
Changing Hands In The Relay Race
And Thanks
Eventually, I would like to remind you
that 46th issue of Çerçeve periodical is
the last issue of my tenure as the Chairman. We have dealt with each issue as a
separate research report. We strived
hard to elaborate on chosen topics by giving voice to people on a wide spectrum
from bureaucracy to business circles,
and from academics to young researchers. During our work, we acquired new
information and learned new things. It is
a matter of great pride for us to know
that there are people who read and use

this publication in their research. I would like to use this opportunity to extend my gratitude to Chairman of Research and Publications Commission Mr.
Mehmet Develio¤lu and former chairmen on his behalf, to Chairmen of Sector Councils for their support for the research topics, and to Research and Publications Coordinator Eyüp Vural Ayd›n,
Hüseyin Kahraman and Olcay Yaz›c›. I also would like to extend my sincere
thanks to MÜS‹AD Secretary-General Dr.
Nihat Alayo¤lu, Deputy Sectetary-General Özcan Tokel and all of my colleagues,
wise counsellors, and friends abroad.
MÜS‹AD prepares to realize the change
of hands in this relay race for the fourth
time. I have full faith in that Board of Directors, Chairmen of Sector Councils,
Boards of Directors of branches, and all
of our members will work even more eager and active in the term to come. This
is not a separation but giving the baton
to the next racer in the relay race. For us,
MÜS‹AD is an ideal, a set of values, a passion for service, and a home. We will
continue to serve as a member of the
Upper Consultation Council after active
management duties of 7 years as Secretary-General, 4 years as Vice-Chairman
and 4 years as Chairman.
As I finish my words, I wish success to
the new management, our new Chairman, Board of Directors, Chairmen of
Sector Councils, Chairmen of Anatolian
branches and their Boards of Directors,
Upper Consultation Council, businessmen abroad, colleagues at the GeneralSecretariat and all of those who ran with
us in this race of service.
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Mining Operations and the Environment
Minister of Environment – Prof. Dr. Veysel Ero¤lu

Mining License is not sufficient to
engage in mining activities in Turkey;
permits stipulated in Article 7 of the
Mining Law and the Environmental Law should be obtained
too. Associations and foundations in the mining sector should
focus on creating awareness among mine operators on envi-

ronmental issues and compliance with standards and regulations. These institutions should persistently emphasize these
issues in their publications to promote such an awareness, and
study environment-friendly mining in symposiums and seminars.

Exploitation of Turkey’s Underground Resources and Impact on
Country’s Future
Fazl› Y. Oktay
Our country, owing to its geological development, possesses
mineral diversity and as a result is rich in mineral resources.
If we can develop technologies to transform boron, trona and
coal into end-products we will be able to open a place for our
nation in the future. There are pleasing steps taken towards
this aim, like the Boron Institute.
Along the same lines, the path world will follow in the next 50
to 100 years and possible destinations it is headed to are field
of research for another “Research Institute.” Continuous analy-

sis of this will allow us to protect the mineral possessions in
the future. We will be able to prevent multinational mega corporations from depleting our strategic underground
resources.
Advancement of our industry depends on cheap and sufficient
energy resources. To be able to fulfill the abovementioned
goals, we will need to abandon old dogmas and start re-exploration and diversification of energy resources with state of the
art technologies.

Mining in the World and in Turkey
Prof. Dr. Güven Önal

We all know about the importance of
natural resources in human life. 90 % of the tools and instruments that make the life functional are made of natural
resources, minerals in particular. Mining activities and welfare
and development levels of countries are closely related.
Starting from the early ages, humans benefited from minerals
and these activities gave birth to civilization. Space age and
post-industrial information society have all been accomplished

142

through special metals, alloys and materials made of minerals.
Mineral products are the products with the highest valueadded. For this reason, mining is the foremost sector when
resource creation is of concern. As we move to the end-products the level of value-added increases rapidly.
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Engine of the Turkish Mining: General Directorate
of the Mineral Research and Exploration
MTA, which was founded in 1935 in an
apartment storey with a staff of 38 people, continues to serve the country
with an extensive machine park and
laboratories, employing numerous skilled and qualified personnel.
• A refinery of 10 mt/day capacity was first built in Raman by
MTA
• TPAO (Turkish Petroleum Corporation) was seperated
from MTA in 1954.
• Between 1954-1980 explorations were limited to clay and
ceramic for industrial purposes.
• 90% of the country’s mineral potential of 25 million tonnes
were explored by MTA.

• Between 1935-1954 almost all of the students sent abroad
were directed by MTA.
• After 1980, due to political influence and inadequacy of
resources MTA could not carry out normal operations
• Number of employees that once went up to 13,000 is
around 3,000 now.
• Until 1980, MTA indulged in highwall mining up to 200 m
depth.
• Years between 1985-2005 has been a period of stagnation.
• In the year 2005, MTA started an initiative with the support
of Energy Minister.
• The budget which was 11 million dollars in 2005 gradually
increased to almost 70 million dollars (98 million YTL) now.
The figure was 30 million dollars in 2006.

Problems of the Mining and Aggregate Sector and
Suggested Solutions
Eyüp Akda¤
In our rapidly progressing country,
importance of mining, underground
resources and aggregate mining have
not been recognized adequately and therefore these could not
develop. However, progress without use underground
resources is deemed impossible.
Having an exploration license is mostly considered the sufficient condition of mine operation. However, having a license
does not mean opening a mine and operating it. After passing
this phase, there are many procedures and a long path to take.
For a single mining operation, one has to obtain about 20 permits. When the mine site is located, license holder should

apply to the Energy Ministry’s General Directorate of Mining
Affairs and have it registered. After this approval procedure,
they will need to apply for Environmental Control Report with
the mine operation license. After this, the procedures listed in
the table should be completed one by one.
The most common misconception about mine exploration is
that it damages the environment. In fact, in none of the exploration activities, materials other than water and soil are used.
During exploration, a hole of 20 cm diameter is opened.
During the operation, the environment, water and soil do not
undergo any pollution.

Undersecretariat of State Planning Organization
P›nar Özel, An›l Altunay
We deem it useful to explain the underlying logic of the 9th
Development Plan, before going in to the role of mines in
development.
Also, at the Sectoral Licences Technical Committe chaired by

Nisan 2008

our Undersecretariat within framework of the Reform Program
for Improvement of Investment Environment, we carry out
activities aimed at solving the bureaucratic and administrative
problems of the companies in the mining sector, and try to
attract investors to the field.
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