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Dünya nüfusunun hızla artması, buna bağlı olarak enerji ve hammadde tüketiminin büyük boyutlara ulaş-

ması yakın bir gelecekte insanlığın ihtiyaçlarının nasıl karşılanabileceği sorunu, teknikte çok ilerlemiş ülkele-

rin bile korkulu rüyası haline getirmiştir. Bu sorunun yanıtını arayan gelişmiş ülkeler, doğal maddelerin yerini 

alabilecek sentetik maddelerin üretilmesi için çalışmalarını hızlandırmışlardır.

Gelişmiş ülkelerin teknik becerilerinin bir ürünü olan bu çalışmaları bir başarı olarak alkışlasak bile, yapay 

bir maddenin yapımında doğal bir hammaddeden yararlanmanın zorunlu olduğu hiç kimse tarafından inkar 

edilemez. Demek ki, insanlık doğanın bize sunduğu kaynaklardan hiçbir zaman vazgeçemeyeceğine göre, yeni 

teknolojik gereksinmeleri karşılayabilecek daha çeşitli doğal hammaddeleri bulmaya yönelik çalışmalar yapıl-

ması gerekmektedir.

Herkesçe bilindiği gibi, son yüzyılda ülkelerarası soğuk ve sıcak savaşların temelindeki nedenler ekonomik-

tir. Ülke ekonomileri ile doğrudan ilişkili olan doğal enerji ve hammadde kaynakları da bu savaşların gizli hedef-

leridir. O halde acı bir gerçektir ki, ilerlemiş ülkeler ileri teknolojilerinin sağladığı olanakları ile doğal zenginlikle-

rini bitirdikten sonra veya bitirmeye yakın, teknolojide geri kalmış ve halen doğal zenginliklere sahip ülkelerle 

politik sürtüşmeye hatta savaşlara gireceklerdir/girmişlerdir.

Belki bir rastlantı olarak, belki de doğal zenginliklere sahip olmanın verdiği bir rahatlık sonucu günümüzde 

doğal kaynakları bol olan ülkeler teknikte geri kalmış toplulukları oluşturmaktadır. Doğada rastlantıya çok az 

bir şans tanırsak ikinci olasılık daha akla yatkındır.

Yerkabuğunun doğal kaynaklar bakımından halen zengin bölgelerinde bulunan gelişmemiş ülkeler ile tek-

nolojide ilerlemiş ve doğal hammaddeye çok fazla gereksinim duyan gelişmiş ülkeler arasında, birbirlerine duy-

dukları ihtiyaç bakımından, denge olduğunu kabul edersek (ki bu bir gerçektir), ülkelerarası bilimsel ve teknik 

dayanışma doğal kaynakların neden olduğu politik sürtüşmeleri ve savaşları büyük bir oranda azaltabilecek-

tir/engelleyebilecektir.

Oluşan bu yeni ortamda, dünyadaki ve ülkemizdeki yatırımcı ve müteahhit kuruluşlar geleceklerini güven 

altına almak amacıyla enerji ve madencilik yatırımlarına yönelmişlerdir. Enerji alanında faaliyet gösteren bir-

çok şirket aynı zamanda maden şirketi sahibi olmuş, ana faaliyet alanı maden olan birçok şirkette enerji şirketi 

sahibi olmuştur. 

Saygılarımla...

editörden
Derviş BALIK
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Dünyada ve Türkiye’de faaliyet gös-
teren enerji sektörünün dev firmala-
rını, İstanbul’da buluşturan Petroleum 
İstanbul 2019’un açılış töreninde bir 
konuşma yapan Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih Dönmez “Türkiye 
Akdeniz’de kimsenin hakkını yemez. 
Ancak, ne bizim nede KKTC’nin hak-
larını da kimsenin gasp etmesine izin 
vermeyiz” dedi. 

Enerji Fuarcılık tarafından bu yıl 
14’ncü kez “ Enerjide Dijital Devrim” 
konseptiyle TÜYAP Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen “Petroleum 
Istanbul”un açılışı Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Fatih Dönmez ve Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 
Başkanı Mustafa Yılmaz’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Bakan Dönmez “Akdeniz’de bir 
oldu bittiye izin vermeyeceğiz” 
Fuarın açılışında bir konuşma yapan 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih 
Dönmez, “Enerji merkezi olma yolunda 
adım adım ilerleyen ülkemiz, Petroleum 
İstanbul Fuarı bu sektördeki tüm pay-
daşları bir araya getirerek sektörün ge-
lecek projeksiyonuna katkı sunma açı-
sından çok önemli bir organizasyondur. 
Milli enerji ve maden politikamızı ülke-
miz hedefleri arasında petrol ve doğal-
gaz aramacılığı olarak görüyoruz. Türki-
ye ekonomisi her ne şart altında olursa 
olsun büyümeye devam ediyor. Biz de 

artan enerji talebine paralel olarak kara 
ve denizde petrol ve doğalgaz arama-
larına hız veriyoruz. Bu çalışmalarımı-
zın ilk sonuçlarını yavaş yavaş almaya 
başladık. Geçtiğimiz günlerde Trakya 
bölgemizde bir doğalgaz keşfimiz oldu. 
Bu keşif, cari açığımızın kısmen de olsa 
kapanmasına 5 milyar liralık bir katkı 
sağlayacak. Burada bulduğumuz doğal-
gaz rezervi yaklaşık 3 milyar metreküp 
civarında ve 300 bin hanenin 10 yıllık ih-
tiyacını karşılayabilecek seviyede. Ayrı-
ca geçtiğimiz hafta Diyarbakır ve Siirt’te 
petrol yatakları keşfettik. Yaklaşık 1,5 
milyon tonluk rezervimiz var. Bunun 
da ekonomimize katkısı 700 milyon do-
lar olacak. Hem sığ hem de derin deniz 
sondaj faaliyetlerimize devam ediyoruz 
sığ denizde Adana da bulunan kuzupı-
nar-1 sondajı devam ediyor. Derin de-
nizde ise fatih sondaj gemimiz Alanya-1 
kuyusunu tamamlamak üzere. Yavuz 
derin deniz sondaj gemimizde birkaç 
hafta içinde Akdeniz’de sondajlarına 
başlayacak. Böylelikle derin denizlerde 
aramalarımız 2 koldan birden devam 
etmiş olacak. Ülkemizin 1 milyon varil 
günlük petrol, 50 milyar metreküplük 
doğalgaz talebini karşılamak için çalış-
malara az ya da çok demeden rezervleri 
ekonomiye kazandırmaya mecburuz. 
Enerji de bağımsız hale gelmek her tür-
lü çalışmayı gerçekleştirmek için çalı-
şacağız. Gerek kamu gerek özel sektör 
ile ülkemizi enerjide dışa bağımlı olma-

sından kurtarmayı amaçlıyoruz. Türki-
ye’nin petrol ve petrol ürünleri üreterek 
ihraç edebilecek hale gelmesini arzu 
ediyoruz. Türkiye olarak her zaman is-
tikrar ve işbirliğinin yanında olduk. İçin-
de bulunduğumuz Türk akım ve TANAP 
gibi projelerin başarıya ulaşıyor olması 
bunun en önemli göstergesidir. Bura-
dan tekrar ifade etmek isterim ki Tür-
kiye Akdeniz’de ne kimsenin hakkını 
yemeye çalışır nede kendi haklarından 
vazgeçer Akdeniz’de bir oldu, bittiye 
asla izin vermeyeceğiz. Ne ülkemizin 
nede KKTC’nin haklarının gasp edilme-
sine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Bakan Dönmez “Bağımsız enerji, 
güçlü Türkiye”
Bakan Dönmez enerji sektöründeki 

hedefin akaryakıt sektöründe hizmet 
kalitesini en üst düzeye çıkartmak ve 
bu amaçla adil rekabet ortamı kurmak 
adına yasal düzenlemelere devam edi-
leceğinin altını çizerek şöyle konuştu;

“Denetimlerimizle sektörün tüm 
paydaşlarının yanında olmaya devam 
edeceğiz. Kaçak akaryakıtla mücade-
lenin 2007 den beri büyük yol kat ettik. 
Son yıllarda denetimleri daha da arttı-
rarak makul olmayan numune sayısını 
yok denecek seviyeye indirdik. Kayıt 
dışı yani kaçak akaryakıtla ilgili olarak 
teknolojik altyapımızı da kullanarak 
sonuna kadar mücadele etmeye karar-
lıyız. Böylece adil bir akaryakıt piyasa-

Enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı 
dev firmaları buluşturan Uluslararası Petrol, LPG, 

Madeni Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı 
“Petroleum Istanbul 2019” Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Fatih Dönmez tarafından açıldı…

BAKAN DÖNMEZ; 
“AKDENİZ’DE HAKKIMIZIN 

GASP EDİLMESİNE 
İZİN VERMEYİZ”
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sıyla yolumuza devam etmiş olacağız. 
Bugün enerji sektörü, Türkiye’ye istih-
dam ve vergi olarak en büyük katkıyı 
veren sektörüdür. Ulaştırma sektörü 
emisyonlar konusunda da büyük bir yol 
almıştır. 2005 yılında 189 gr olan emis-
yon salımı 2017 itibarıyla km başına 131 
gram seviyesine düşmüştür.  Hedefimiz 
bu miktarı çok daha aşağılara çekmek. 
Ayrıca 100 km de 5 litre yakıt tüketi-
miyle uluslararası enerji ajansı üyele-
ri arasında maalesef en yüksek yakıt 
tüketimine sahip ülkeler arasındayız. 
Hükümet olarak enerji verimliliğinde 
de çok ciddi adımlar atmaya kararlıyız. 
Ülkemizin yıllık 50 milyon tonluk petrol 
tüketimi, 25 milyonu dizel, 5 milyon ton 
jet yakıtı, 2.34 milyon ton civarı benzin, 
4,5 milyon ton LPG geri kalanı ise fuel 
oil gibi yakıtlardan oluşuyor. Bu talebi 
karşılamak için rafineri ve petrokimya 
tesisleri arttırma yönünde çalışmalar 
yapıyoruz. Bu noktada bir özel sektör 
rafinerisi olan Star rafinerisi ile bu alan-
da dev bir adım daha atmış olduk. Yıllık 
10 Milyon ton petrol işleme kapasite-
sine sahip olan Star Rafinerisi, dizel de 
dışa bağımlılığımızı yüzde 60’dan 40’a 
düşürecek. Bunun yanında 500 milyon 
dolarlık ihracat yaparak da cari açı-
ğında kapanmasına yardımcı olacak. 
Enerjide sadece kaynak bağımsızlığı ile 
sınırlı kalmayıp işleme ve rafine etme 
bağımsızlığı da elde etmeliyiz. Petrol ve 
doğalgazı üreten işleyen ve katma de-
ğerli ürün olarak hem ulusal pazarımı-
za, hem de uluslararası pazara ürün su-
nan bir Türkiye hedefliyoruz. Bu amaçla 
teknolojik altyapı, iş ve insan kaynağı 
yatırımları uluslararası projelerle ba-
ğımsız enerji ve güçlü Türkiye diyerek 
yolumuza devam edeceğiz.”

EPDK Başkanı Yılmaz 
“Tüketicilerin haklarını korumak 
durumundayız” 
Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-

mu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz 
ise “Petroleum Istanbul”un açılışın-
da yaptığı konuşmada şunları söyledi; 
”Sektördeki kar marjlarının Petrol İşleri 
Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen 
günlerden bugünlere geldik. Biz bu sek-

tör liberal olsun rekabetçi olsun diyoruz. 
Sektör oyuncuları tabii ki birer ticari 
şirket ve karlılığı düşünmenizden daha 
doğal bir şey yok. Bayi sahipleri EP-
DK’nın kar marjları ve finansal promos-
yonlara yönelik düzenlemeler yapma-
sını bekliyor. Bu bizim işimiz değil ancak 
siz burada sağlıklı bir sonuca varama-
dığınız takdirde biz bunu da yaparız. Bu 
hususta yeteneğimiz ve uzmanlığımız 
bulunuyor. Bir yerde birbirinin hakkını 
gözeten firmalar yoksa burada sıkıntı 
başlar. Bu sıkıntıların olduğu sektörde 
çok ilerlemeyi beklemek doğru değil. 
Biz burada adil bir düzenleme kurulu 
olarak tüketicinin de haklarını koru-
mak durumundayız. Burada kurum 
olarak durduğumuz bir yer var ve dur-
maya devam edeceğiz. Ancak sektöre 
ilişkin düzenlemeler yapmaktan da geri 
kalmayacağız. 15-20 yıl öncesine bak-
tığımızda akaryakıt sektörü nereden 
nereye geldi. Akaryakıt kaçaklarının 
hangi boyutta olduğunu hepimiz biliyo-
ruz. Biz düzenlemeleri yapıyoruz. Maliye 
Bakanlığı ile ciddi çalışmalarımız oldu 
ve bugün sektörde vergi kaybının da 
önüne geçtik. Sektörün farklı görüşler 
söylemesini istiyoruz. Farklı görüşlerin 
olduğu yerde zenginlik olur. Bizi eleşti-
rin, eleştirmeyen sektörü, katkı veren 
bir sektör olarak görmüyoruz. LPG sek-
törüne gelince, Çevre Bakanlığının bu 
konuyla ilgili çok ciddi bir çalışması var. 
LPG’li araçların kapalı otoparklara girişi 
çok önemli bir gelişmedir.” 

TOBB Petrol Meclisi Başkanı Erdem 
“75 eylem planı oluşturduk”
TOBB Petrol Meclisi Başkanı Ahmet 

Erdem “Sektörümüz ülkemizde çok 
büyük önem taşıyan bir sektör.  Ülke-
miz ekonomisi açısından baktığımız 
zaman sektör paydaşları olarak bir 
araya gelip katılımlarla sorunlarımızı 
ele almamız lazım. Sektör paydaşları 
olarak 9 alanda 75 tane eylem konu-
sunda fikir birliğine vardık.  Böylelikle 
mevcut ekonomimize rasyonel katkı-
mızı devam ettireceğiz” dedi.

PETDER Başkanı Şiper “Sektörün 
vergi katkısı 100 milyar”

PETDER Başkanı Selim Şiper ise 
“2018 yılında sektörümüz 220-250 
milyar liralık bir hacme ulaştığını be-
lirterek “Bu toplam hacmin 100 mil-
yar lirası dolaylı vergilerdir ve toplam 
dolaylı vergiler içinde yüzde 25-26 
paya sahiptir. Sektörümüz stratejik 
bir sektör. Sektörümüz tüm dünyada 
olduğu gibi düzenlenmiş bir piyasa-
dır.  Ancak EPDK’nın bu düzenleme ve 
denetimleri tüm operasyonlarla ilgili 
olmak zorundadır. Sektörün paydaş-
ları ticari taraflardır. EPDK’nın bu tica-
ri ilişkileri de düzenlemeye çalışması 
doğru olmayacaktır”  diye konuştu. 

TOBB LPG Meclisi Başkanı Tezel 
“Türkiye pazarı büyümesini 
sürdürüyor”
TOBB LPG Meclisi Başkanı Gökhan 

Tezel “Dünyadaki LPG tüketiminin 
yılda 300 milyon tonu aştığını belirte-
rek bu miktar 2020 yılında 320 milyon 
tona ulaşacak. Dünyada LPG sektörü 
büyümeye devam ediyor. LPG çevreci 
boyutlarıyla öne çıkan bir yakıt türü. 
Türkiye pazarı ise büyümesini sürdü-
rüyor” şeklinde konuştu. 

Türkiye LPG Derneği Başkanı 
Aratay “Türkiye 15.nci büyük”
Türkiye LPG Derneği Başkanı Eyüp 

Aratay “Türkiye 4.1 milyon tonluk LPG 
pazarıyla dünyanın 15.nci büyüğü. 
Dünyadaki 27 milyon LPG’li araçtan 
4.7 milyonu Türkiye’de. İstasyon sayısı 
10.650’ye ulaştı. Dünyadaki en büyük 
pazarlardan biriyiz. Çevre ve Şehircilik 
Bakanımızın verdiği müjde ile LPG’li 
araçların kapalı otoparklara girişinin 
önü açılıyor”  diye konuştu. 

ADER Yönetim Kurulu Üyesi Ercan 
Aydemir “Dağıtımda kar marjları 
enflasyondan korunmalı”
Petroleum İstanbul Fuar, sektö-

rün gücünü gösterebileceği en önemli 
platform. Bununla birlikte fuarın artık 
son tüketiciye açılması yönünde giri-
şimlerimiz olmuştu. Bunun da hayata 
geçtiğini görmek olumlu bir gelişme. 
Sektörümüzde sorunlar burada konu-
şuluyor, çözümler burada bulunuyor ve 
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hayata geçiriliyor. Dağıtım şirketlerinin 
kar marjlarının enflasyon oranında ye-
niden düzenlenmesinin yolu açılmalı. 
Dağıtım marjlarının enflasyona karşı 
korunmasında fayda var” dedi. 

TABGİS Başkanı Ferruh Temel 
Zülfikar “Sorunları ortak akılla 
çözeceğiz”
TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zül-

fikar da fuarda yaptığı konuşmada 
sektör olarak ülke ekonomisine daha 
fazla katkı yapmayı hedeflediklerini 
kaydederek “Petroleum İstanbul sek-
tör paydaşlarının sektördeki tüm ko-
nulara odaklandığı bir platform. Sektör 
temsilcilerinin ortak akıl ve iletişimle 
tüm sorunları çözeceğimize inanıyo-
rum. Sektördeki ekstra maliyetlerin 
kaldırılması ve hedeflerinden uzaklaş-
mış olan elektronik satışların düzen-
lenmesi gibi birçok konunun meslek-
taşlarımızın ortak aklıyla çözüleceğine 
inanıyorum.” diye konuştu. 

PÜİS Başkanı İmran Okumuş 
“Sektörde e-faturaya geçilmeli”
PÜİS Başkanı İmran Okumuş ise 

açılış konuşmasında “2015 yılındaki 
buluşmamızda sektörümüzde ortaya 
koyduğumuz 6-7 sorunumuz var-
dı. Öncelikli sorunlarımızdan biri kar 
marjları, ikincisi elektronik satışlar, 
3.ncü sırada finansal promosyonlar,  4, 
sırada nakliye ücretleri ve en önemli-
si de kaçak akaryakıt ve kayıt dışı ile 
mücadele. EPDK’nın yaptığı çok bü-
yük katkılarla kaçak akaryakıt ko-
nusunun artık gündemden kalktığını 
söyleyebilirim. Ancak hala mali prob-
lemlerimiz devam ediyor” dedi. 

Komsuoğlu “İstasyonlar artık birer 
yaşam alanına dönüştü”
Enerji Yayın Grubu Başkanı A. Sertaç 

Komsuoğlu fuarda yaptığı konuşmada 
“Dev bir sektörün temsilcilerinin dev-
ler arenasında boy gösterdiği fuar, di-
jital devrim temasıyla ilginç ve o kadar 
da renkli bir hale büründü. Firmalar ve 
markalar yeniliklerini ve teknolojiye 
olan yatırımlarını bayilere ve sektör 
temsilcilerine en yakından tanıtma 
fırsatını buldular. Teknoloji baş dön-
dürücü bir devinim içinde. Hep birlikte 
enerji sektörünün bu devrimi ne kadar  
özümsediğini ve nasıl yaklaştığını hep 
birlikte gözlemle şansı elde ettik. Artık 
istasyonlarımızı birer akaryakıt dolum 
yeri olarak görmüyoruz. İstasyonlar,  
marketleri, alışveriş merkezleri, res-
taurantları, cafeleri ve bir çok sosyal 
imkanlarıyla birer yaşam alanlarına 
dönüşmüştür. Ziyaretçilerimiz ve fir-
ma temsilcileri artık istasyonlarımızı 
bu şekilde bir bütün olarak ele alıyor 
ve buna göre iş yapış şekillerini düzen-
leyeiyorlar”  diyerek Petroleum Istan-
bul’un bayiler için çok önemli bir orga-
nizasyon olduğunun altını çizdi.

Akıncı “Fuar İş Birliği Ortamı 
Yaratıyor”
Enerji Fuarcılık Yönetim Kurulu 

Başkanı Mustafa Akıncı ise Petroleum 
Istanbul, ulusal, bölgesel ve uluslara-
rası enerji şirketleri için önemli bir iş 
birliği ortamı da sağlayacağını kayde-
derek “Enerji sektörünün en önemli 
firma ve markalarını kıtaların bu-
luştuğu yerde buluşturduk. Geçmiş 
Petroleum Istanbul organizasyonla-
rına baktığımızda ülkemizde faaliyet 
gösteren yerli ve yabancı şirketler 

ile birlikte Türkiye’ye henüz yatırım 
yapmamış enerji şirketlerinin ilgilisini 
gözlemlemiştik. Konjonktürel olarak 
enerji sektörüne ve Türkiye’ye bu ilgi 
nedeniyle Petroleum Istanbul önemli 
bir açığı kapatmakta ve işbirlikleri için 
ortam yaratmaktadırr” dedi.  Akın-
cı,  Gas&Power Network fuarının da 
Petroleum Istanbul Fuarı ile birlikte 
düzenleniyor olmasının da enerji sek-
törünün tüm paydaşlarının aynı çatı 
altında toplanacak olması açısından 
ayrı bir önem taşıdığını da vurguladı.

50 Bin Ziyaretçi Bekleniyor
Petroleum Istanbul Fuarı, TOBB Pet-

rol Meclisi, PETDER, ADER, Türkiye 
LPG Derneği, TOBB LPG Meclisi, PÜİS, 
TABGİS tarafından da destekleniyor. 
Petroleum Istanbul 2019 ile birlikte Gas 
& Power Network, 3. Elektrik, Doğal 
Gaz ve Alternatif Enerji, Ekipmanla-
rı ve Teknolojileri Fuarı da eş zamanlı 
olarak düzenleniyor. Sektörde faaliyet 
gösteren 300’den fazla yerli ve yabancı 
firmanın katılımıyla 28 Mart tarihinde 
açılan ve 50 bin kişinin ziyaret etmesi 
beklenen Petroleum 2019, 30 Mart Cu-
martesi gününe kadar açık kalacak.

Uluslararası Petrol, LPG, Madeni 
Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fu-
arı Petroleum Istanbul, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK başta 
olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm kamu 
kurum ve kuruluşlarının özel sektör-
le bir araya gelmesini sağlayan ortak 
bir platform da oluşturuyor.  Fuarda 
ayrıca birer yaşam merkezine dönü-
şen istasyonlarının akaryakıt dışın-
daki satışlarında önemli bir yer tutan 
ürünlerin temsilcileri ve franchise ve-
ren markaların yöneticileri ile birlikte 
diğer tedarikçiler de yer alıyor.

Bu yıl ki teması “Akıllı Teknolojiler, 
Akıllı İstasyonlar”  ile geleneksel ürün 
segmentlerinin yanı sıra Oto LNG, Oto 
CNG, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları 
ve İstasyon Marketlerini içine alacak 
şekilde kapsamı genişletilen fuar; 
ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji 
şirketleri için önemli bir iş birliği orta-
mı da sağlıyor.
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Büyük Bayi Toplantısına TABGİS 

Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, PÜİS 

Genel Başkanı İmran Okumuş, EPDK 

Petrol Piyasası Daire Başkanı Abdullah 

İnce, EPDK LPG Piyasası Daire Başka-

nı Muhammed Demir, EPDK Denetim 

Dairesi Başkanı Yılmaz Tamer ve Ener-

ji Petrol Gaz Genel Yayın Yönetmeni 

Emin Kaya ile birlikte, Türkiye’de yakıt 

sektöründe faaliyet gösteren çok sayı-

da bayi temsilcisi de katıldı. 

PÜİS Genel Başkanı Okumuş 

“Sorunları istişare ile çözeceğiz”

PÜİS (Petrol Ürünleri İşverenle-

ri Sendikası) Genel Başkanı İmran 

Okumuş  “Büyük Bayi Toplantısı”nda 

yaptığı konuşmada zor bir dönemden 

geçtiklerini belirterek şunları söyledi;

 “Ama tüm bu sorunların  üstesin-

den geleceğimize inanıyorum. Akar-

yakıt camiası sorunlarını aşacaktır. 

Sendika olarak 3 ilke kararımız var. 

Adalet,  mali disiplin ve şeffaflık. Bu 3 

ilkeden taviz vermeyeceğiz. Sektörün 

sorunlarının dağıtıcı ve bayi yönüne 

olan çözümü istişare ile çözeceğiz. 

2019 yılında sektörün tüm paydaş-

larının uzun yıllardır beklediği sorun 

yumağının birçoğunu çözme imkanı 

bulduk.  Kar marjları, elektronik satış-

lar, promosyonlar, nakliye ücretleri ve 

kaçak akaryakıt konusunda sorunlar 

devam ediyor. Mevcut uygulamada 

bayilerin sermaye ihtiyacı yüzde 30 

arttı. Ancak kar marjları sabit kaldı. 

Kar marjlarını serbest piyasa şart-

larına getirelim. Maliyetin altındaki 

satışlar sektöre büyük zarar veriyor. 

Ara dağıtım şirketlerinin depolarına 

da otomasyon sistemi kurulmalı ve 

denetim mekanizması işletilmeli. Ka-

çakçılık dışında ceza almış tüm sektör 

paydaşlarının 1 kereye mahsus affe-

dilmesini istiyoruz.”  

TABGİS Başkanı Zülfikar 

“Kar marjları enflasyona göre 

belirlenmeli”

TABGİS (Türkiye Akaryakıt Bayileri 

Petrol ve Gaz Şirketleri İşveren Sen-

dikası) Başkanı Ferruh Temel Zülfikar 

“Büyük Bayi Toplantısı”nda yaptığı 

sunumda Türkiye’de 13 bin istasyo-

nun bulunduğunu belirterek “Bu is-

tasyonların Türkiye satış ortalaması 6 

bin 965 litre. Kar marjlarının acilen iyi-

leştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Kar marjları enflasyona göre belirlen-

melidir. Sadakat kart ve promosyon-

ların da kalkması gerekliliği ortada. 

Elektronik satışlar da düzenlenmeli 

ve şeffaf hale getirilmeli. Ayrıca şeffaf 

fatura da istiyoruz “ dedi.

EPDK LPG Piyasası Daire Başkanı 

Muhammed Demir “Bürokrasiyi 

azalttık süreleri kısalttık”

EPDK LPG Piyasası Daire Başkanı 

Muhammed Demir de yaptığı konuş-

mada Amaçlarının bürokrasinin azal-

tılması olduğunu söyleyerek “EPDK 

olarak sadeleştirme ve iyileştirmeler 

yaptık. Teknolojiyi kullanmak temel 

yaklaşımlarımızdanbirisi. İşlerin daha 

kısa sürede ve daha az maliyetle ya-

pılmasına önem veriyoruz. 1 Ocak’tan 

itibaren LPG pazarında lisans işlemleri 

elektronik olarak yapılıyor. Elektronik 

ortamda dağıtıcı firmalara 4 bin 300 

işlem yaptık. Eskiden 1 hafta süren li-

ENERJİ-MADEN

Dünyada ve Türkiye’de faaliyet gösteren enerji sektörünün dev firmalarını, İstanbul’da 
buluşturan Petroleum İstanbul 2019’, açık kaldığı 3 günde 50 binden fazla ziyaretçiyi 
ağırladı. Fuarın son gününde de düzenlenen “Büyük Bayi Toplantısı”nda da sektörün 

sorunları masaya yatırıldı.

Enerji Sektörü Sorunlarına 
Çözüm Aradı
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sans işlemleri, yeni sistemde aynı gün 

çıkarılıyor. Tadil işlemleri ise birkaç 

saat içinde tamamlanıyor. Eğitim ser-

tifikaları konusunda tekrar eğitim şartı 

kaldırıldı. Sorumlu Müdür yetkisinde 

alt sınır kaldırıldı. Bayi beyanına göre 

belgelendiriliyor artık. Biz bayilerimize 

güveniyoruz” şeklinde konuştu.

EPDK Petrol Piyasası Daire Başkanı 

İnce “Verimliliğinizi arttırın”

EPDK Petrol Piyasası Daire Başka-

nı Abdullah İnce de sektörün sıkça 

dile getirdiği sadakat kart, promosyon 

gibi ticari ilişkilerle halledilecek ser-

best piyasa işlerine müdahil olmak 

istemediklerini kaydederek “Bayilere 

önerimiz verimliliğinizi arttırın, reka-

beti satış miktarını arttırarak geliştirin, 

böylelikle marjınız yükselecektir” dedi.  

EPDK Denetim Dairesi Başkanı 

Tamer “Yeni sistemde hemen 

cezaya başvurmuyoruz”

EPDK Denetim Dairesi Başkanı 

Yılmaz Tamer de “Büyük Bayi Top-

lantısı”nda yeni denetleme modeli 

hakkında bilgi verdi. EPDK olarak ver-

dikleri tüm sözleri yerine getirdiklerini 

belirten Tamer “EPDK olarak doğalgaz, 

elektrik, petrol ve LPG olarak 4 ayaklı 

bir yapımız bulunuyor. Doğalgazda 15 

milyon abone var. Elektrik 44 milyon 

500 bin, Petrol, 22 milyon 922 bin 164 

tane kişiyi ilgilendiriyor. Hepsinin de-

netim metodu aynı değil. Doğalgazda 

320 lisanslı işletmeye 687 işlem ihtarı 

vermişiz. Ancak sadece 20 tane ceza 

uygulanmış. Petroldeki oyuncularda 

önce uyarılmalı, ihtar verilmeli, hemen 

ceza uygulamama kararı aldık. Fiili tes-

pit yapıldıktan sonra düzeltilebilecek 

bazı filler için uyarılarımızı yapıyoruz. 

Bizler bir elmanın 2 yarısı gibiyiz. Çözü-

lemeyecek sorun olmadığını düşünü-

yoruz” açıklamalarında bulundu.

Fuarı 50 Bin kişi ziyaret etti 

TOBB Petrol Meclisi, PETDER, ADER, 

Türkiye LPG Derneği, TOBB LPG Mec-

lisi, PÜİS, TABGİS tarafından da des-

teklenen “Petroleum Istanbul 2019” ve 

eşzamanlı olarak düzenlenen Gas & 

Power Network, 3. Elektrik, Doğal Gaz 

ve Alternatif Enerji, Ekipmanları ve 

Teknolojileri Fuarı yaklaşık 50 bin kişi 

ziyaret etti. Sektörde faaliyet gösteren 

300’den fazla yerli ve yabancı firma-

nın katıldığı Petroleum Istanbul, Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK 

başta olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarının özel 

sektörle bir araya gelmesini de sağ-

layan ortak bir platform oluşturdu.  

Fuarda ayrıca birer yaşam merkezine 

dönüşen istasyonlarının akaryakıt 

dışındaki satışlarında önemli bir yer 

tutan ürünlerin temsilcileri ve franc-

hise veren markaların yöneticileri ile 

birlikte diğer tedarikçiler de yer aldı.
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Türkiye’nin elektrik enerjisinde 

kurulu gücü Şubat ayı sonu itibarıy-

la 89 bin Megavat sınırını aşarken, 

Mersin-Akkuyu yapımı devam eden, 

Sinop’ta ise temel atma aşamasına 

gelen Nükleer Güç Santralleri (NGS) 

yatırımlarına, Türk endüstriyel taah-

hüt ve mühendislilk şirketlerinin ilgisi 

artarak devam ediyor. 

İstanbul’da düzenlenen Uluslarara-

sı Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, 

bu alanda yetkinliğini kanıtlayan Türk 

şirketlerinin buluşma noktası oldu. 

Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesin-

de anahtar teslimi çimento fabrikaları 

ve enerji verimliliği sistemleri kuran 

Sintek’in Kurucu Ortağı Onur Atakay, 

fuarda karar verici ve politika yapıcı 

noktada pek çok yetkili ile bir araya 

gelme şansı yakaladıklarını söyledi. 

20 Milyar Dolara mal olması bekle-

nen Akkuyu NGS ve 22 Milyar Dolara 

mal olması planlanan Sinop NGS için 

tüm hazırlıklarını tamamladıklarını be-

lirten Atakay; Türk şirketlerinin bu iki 

projeden en az 25 Milyar Dolar seviye-

sinde pay alması gerektiğini vurguladı. 

“İSTİHDAMI YURT DIŞINDA 

YARATMAYALIM”
Sintek’in dünyanın pek çok ülkesin-

de en ileri teknolojiye sahip endüstri-

yel tesisler inşa eden bir şirket oldu-

ğuna dikkat çeken Atakay, 4 bin 800 

Megavat kurulu gücündeki Akkuyu 

NGS’nin bin 200 Megavat’lık ilk üni-

tesinin 2020’de devreye alınmasının 

planlandığını belirterek, şu değerlen-

dirmeyi yaptı: 

“Ülkemizde ve başta Afrika kıtası 

olmak üzere dünyanın farklı coğraf-

yalarında pek çok çimento fabrikası 

projesini anahtar teslimi olarak ta-

mamlayarak devreye aldık. Bu pro-

jeler sadece birer inşaat projesi değil; 

bilgi, sermaye ve teknoloji yoğun ya-

tırımlar olarak referanslarımız arasın-

da yerini aldı. Her yatırımımızın mü-

hendislik ayağında dünyanın en ileri 

enerji verimliliği ve proses tasarımla-

rını kullanıyouz. Bu nedenle, ilgi odak-

landığımız projeler arasında NGS’ler 

de yer alıyor. Ülkemizin enerji sektörü 

için hayati önem taşıyan bu projelere, 

mühendislik ve taahhüt birikimimiz 

ile katkı sağlamak için tüm hazırlık-

larımızı tamamladık. NGS’lerde kul-

lanılacak makine ve ekipman üreti-

minde, Türkiye’de kurulu şirketlerin 

etkin olması, yaratılacak katma değe-

rin ülkemizde kalmasını sağlayacak. 

Teknolojisini ithâl ettiğimiz bir yatırı-

mın ekipmanlarını yerli şirketlerimiz 

üretmez ve ithal edilirse, yurt dışında 

istihdam yaratıyoruz demektir” 

NGS

“NGS’ler İçin İstihdamı Yurt Dışında Yaratmayalım”
“Türk Şirketleri Sinop ve Akkuyu NGS Projelerinden En 
Az 25 Milyar Dolar Pay Almalı” 
“Endüstriyel Taahhütteki Uluslararası Tecrübemizi 
NGS’lere Aktarmaya ve Ekipman Üretimine Hazırız” 

Onur ATAKAY
Sintek Kurucu Ortağı

“NÜKSAK’A KATILMAKTAN GURURLUYUZ”
Sintek, Ankara Sanayi Odası’nın (ASO) eşgüdümünde oluşturulan Nükleer Sa-

nayi Kümelenmesi’ne (NÜKSAK) dahil olarak, yerli nükleer sanayinin kurulma-

sına öncülük eden şirketler arasında yerini aldı. 

Sintek Kurucu Ortağı Onur Atakay, sermaye kaynağına bakmaksızın Türkiye’de 

üretim yapan her şirketin “yerli” olarak adlandırılması gerektiğini belirterek, He-

defin NÜKSAK çatısı altındaki şirketlere, nükleer santrallerde kullanılabilecek va-

sıfta ürün ve hizmet üretim yetkinliği kazandırılması olduğunu hatırlattı. 

Atakay, “Ülkemizde kurulacak nükleer güç santrallerine ne kadar fazla şir-

ketimizi tedarikçi olarak kazandırırsak, katma değer zincirinde o kadar etkin 

ve söz sahibi olacağız. Sürdürülebilir kalkınma, yenilik ve verimlilik prensipleri 

doğrultunda çalışan, hem iç pazarda etkin hem de ihracat gücü olan yerli nükle-

er sanayinin kurulmasına öncülük etmek hepimizin ev ödevi olmalı” dedi. 

EVEREST SONDAJ MÜHENDİSLİK Eylül 2016 yılında Jeofizik 
Mühendisi olan Ergin GEDİK tarafından kurulmuştur. Everest 
Sondajın kuruluş amacı; Sondaj operasyonları içinde, sektörün 
önde gelen firmaların her kademelerinde görev yapmış ve 10 
yıllı aşkın sondaj operasyon tecrübesi ile uzun yıllar kazanılmış 
bu tecrübe ile sektöre profesyonel, kaliteli, ekonomik, yenilikçi 
ve şeffaf hizmet vermek, ayrıca sektörün alternatif arayışlarını 
karşılamak, yenilik katmak amacı ile kurulmuştur. 

Kuruluşumuzdan itibaren maden sektörünün metalik, enerji 
ve endüstriyel ham madde arama sondaj operasyonlarında rol 
aldık ve aktif operasyonlarımız devam etmektedir.  Tecrübeli 
ve uzman kadroya sahip olan Everest Sondaj’a verilen 
görevlerde kaliteye verdiği önem, zoru başarma azmi, özverili 
çalışma, sorumluluk bilinci ve anlayışı ile güven esasına 
dayanarak tamamen müşteri memnuniyeti ilkelerinden asla 
vazgeçmeyerek sektörde kendini kanıtlamış ve görevlerini 
başarı ile tamamlamıştır. Başarı ve sürekliliğin teminatı, 
hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan Everest 
Sondaj ailesi,  büyüyen ve teknolojik makine parkı ile sizlere 
bugün ve gelecekte sondaj operasyonları ve danışmanlığı 
hizmetleri vermeye devam edecektir.

Hizmetlerimiz; Karotlu Maden Arama sondajları, Jeoteknik 
Sondajlar, Oryantasyon, Kuyu İçi ölçüm vb. gibi operasyonları 
kapsamaktadır.

EVEREST SONDAJ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. Next Level 3A Blok No:54 

 Söğüt Çankaya/ANKARA
 +90(312) 970 19 41     +90(850) 220 04 51
 everest@everestsondaj.com.tr

www.everestsondaj .com.tr
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EVEREST SONDAJ MÜHENDİSLİK Eylül 2016 yılında Jeofizik 
Mühendisi olan Ergin GEDİK tarafından kurulmuştur. Everest 
Sondajın kuruluş amacı; Sondaj operasyonları içinde, sektörün 
önde gelen firmaların her kademelerinde görev yapmış ve 10 
yıllı aşkın sondaj operasyon tecrübesi ile uzun yıllar kazanılmış 
bu tecrübe ile sektöre profesyonel, kaliteli, ekonomik, yenilikçi 
ve şeffaf hizmet vermek, ayrıca sektörün alternatif arayışlarını 
karşılamak, yenilik katmak amacı ile kurulmuştur. 

Kuruluşumuzdan itibaren maden sektörünün metalik, enerji 
ve endüstriyel ham madde arama sondaj operasyonlarında rol 
aldık ve aktif operasyonlarımız devam etmektedir.  Tecrübeli 
ve uzman kadroya sahip olan Everest Sondaj’a verilen 
görevlerde kaliteye verdiği önem, zoru başarma azmi, özverili 
çalışma, sorumluluk bilinci ve anlayışı ile güven esasına 
dayanarak tamamen müşteri memnuniyeti ilkelerinden asla 
vazgeçmeyerek sektörde kendini kanıtlamış ve görevlerini 
başarı ile tamamlamıştır. Başarı ve sürekliliğin teminatı, 
hizmette dürüstlük ve kalitedir prensibiyle çalışan Everest 
Sondaj ailesi,  büyüyen ve teknolojik makine parkı ile sizlere 
bugün ve gelecekte sondaj operasyonları ve danışmanlığı 
hizmetleri vermeye devam edecektir.

Hizmetlerimiz; Karotlu Maden Arama sondajları, Jeoteknik 
Sondajlar, Oryantasyon, Kuyu İçi ölçüm vb. gibi operasyonları 
kapsamaktadır.

EVEREST SONDAJ MÜHENDİSLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
 Kızılırmak Mah. Dumlupınar Blv. Next Level 3A Blok No:54 

 Söğüt Çankaya/ANKARA
 +90(312) 970 19 41     +90(850) 220 04 51
 everest@everestsondaj.com.tr

www.everestsond aj .com .tr



Atmosferdeki karbondioksit oranı, 

gün geçtikçe artıyor. Mayıs 2019 itiba-

riyle karbondioksit miktarı insanlığın 

ortaya çıkışından bu yana kaydedilen 

en yüksek seviyeye erişti. İçinde bu-

lunduğumuz iklim krizinin ciddiyeti 

ortada, çözüm için de bütün yollar ye-

nilenebilir enerji kaynaklarına çıkıyor. 

Türkiye, dünyanın jeotermal ener-

jiden elektrik üreten ilk beş ülkesi 

arasında bulunuyor. Yalnızca altı aylık 

dönemde 1 milyon hanenin tükettiği 

elektriği üreten jeotermal enerji, do-

ğadan aldığını yeniden doğaya veriyor.

Gelecek Yenilenebilir Enerjide Plat-

formu, jeotermal enerji hakkında 

çoğu kişinin kulaktan dolma bilgilerle 

elde ettiği, doğru bilinen yanlışları bi-

limsel gerçekler ve detaylı araştırma-

larla ortaya koyuyor.

Sınırı aştık, artık karar verme de-

ğil harekete geçme vakti! Yenilenebilir 

enerji kaynaklarına yönelmediğimiz 

sürece karanlık bir gelecek bizi bekli-

yor. Jeotermal enerji, yenilenebilir enerji 

seçenekleri arasında sürdürülebilir ve 

uzun ömürlü olması özelliğiyle çevreye 

etkisi asgari düzeyde kalan bir kaynak.

Jeotermal enerjiye dair hala 

kuşkularınız varsa, işte doğru 

bildiğimiz yanlışlar: 

1. YANLIŞ: Jeotermal enerji, 

yenilenebilir bir kaynak değildir. 

DOĞRU: Jeotermal enerji, yeryüzü-

nün yakın katmanlarındaki magma-

dan, su, buhar ve sıcak kayalardan 

temin ediliyor ve bu nedenle de dün-

ya var olduğu sürece kullanılabiliyor. 

Doğal ve temiz bir enerji kaynağı olan 

jeotermal, sürdürülebilir, güvenilir, 

çevre dostu ve yerli bir enerji kaynağı. 

2. YANLIŞ: Jeotermal enerji sürekli 

enerji sağlayamaz.

DOĞRU: Jeotermal enerji kaynakla-

rı, hava şartlarından bağımsız olarak 

haftanın yedi günü, günde 24 saat 

elektrik üretiyor. Bir jeotermal sant-

ralin üreteceği enerji önceden belir-

leniyor, dış etkenlerden etkilenmediği 

için de enerji planlamalarını dikkate 

değer bir doğrulukla kolaylaştırıyor.

3. YANLIŞ: Jeotermal enerji su 

kaynaklarını kirletiyor.

JEOTERMAL

GELECEK NESİLLERE BIRAKABİLECEK YEŞİL BİR DÜNYA İÇİN 
GELECEK YENİLENEBİLİR ENERJİDE PLATFORMU KAMUOYUNU BİLGİLENDİRİYOR

KULAKTAN DOLMA BİLGİLERE İNANMAYIN 
JEOTERMAL ENERJİYİ ARAŞTIRIN
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DOĞRU: Jeotermal enerji üretilirken 

doğaya zarar verilmiyor. Yerel su reji-

mi ve yüzey üzerinde olası etkilerini 

ortadan kaldırmak için jeotermal su 

ile yer altı suları kesinlikle birbirine 

karıştırılmıyor. 

Öte yandan kanunlar ve denetle-

melerle sıkı prosedürlere tabi olan je-

otermal enerji ile doğadan alınan yine 

doğaya aynı şekilde geri bırakılıyor. 

4. YANLIŞ: Jeotermal enerjiden 

elektrik üretmek çevre kirliliğine 

yol açar.

DOĞRU: Jeotermal enerjiyle elekt-

rik üretmek üzere modern teknikler-

le inşa edilen kapalı devre santraller 

sera gazı yaymıyor. 30 yıl boyunca 

üretim yapan ortalama bir jeotermal 

santrali yalnızca yaklaşık 0.05 kilog-

ram karbon salınımına neden oluyor. 

Bir otomobilin ise sadece bir depo 

benzin ile atmosfere bıraktığı karbon 

salınımı 8.91 kg.

5. YANLIŞ: Jeotermal üretiminde 

zehirli duman havaya karışıyor.

DOĞRU: Jeotermal, yeryüzü tabaka-

sının altında ısınan sulardan elde edil-

diği için havaya salınan duman da sa-

dece su buharı. Barajlarda ve sulama 

yapılan tarlalarda da benzer su buharı 

çıkışı oluyor, ancak bunun jeotermal 

santrallerinde daha yoğun ölçekte gö-

rülmesi yanlış anlaşılıyor.

6. YANLIŞ: Jeotermal enerji yeni 

duyulan ve geleceği belirsiz bir 

enerji kaynağıdır.

DOĞRU: Aslında jeotermal ener-

ji dünyada ilk dönemlerden bu yana 

kullanılıyor. Paleo Hintliler’in jeoter-

mal enerjiden elde ettikleri ısıyı ve 

mineralleri kaplıcalarda kullandığını 

biliniyor.

Anadolu coğrafyasında da gördü-

ğümüz jeotermal kullanımı, Roma 

İmparatorluğu aracılığıyla dünyaya 

yayılıyor. Isıtma ve bireysel kullanım 

projelerinin başlangıcı ise 1890’lara 

dayanıyor.

7. YANLIŞ: Jeotermal enerjiyi 

günlük hayatımızda kullanamayız.

DOĞRU: Jeotermal enerji, çevreyi 

korumasının yanı sıra ekonomimizi 

de olumlu etkiliyor. Türkiye’de geçen 

yıl, ilk altı ayda bir milyona yakın ha-

nenin elektrik ihtiyacı jeotermal ile 

karşılandı. 

Elektriğin yanı sıra ısıtma işlevi de 

olan jeotermal, evleri ısıtmak için yay-

gın olarak kullanılırken soğuk ülke-

lerde yolları ısıtmak için bile kullanılı-

yor. Yer altından elde edilen mineralli 

sular ayrıca kaplıca ve termal turiz-

minin de yaygınlaşmasını destekliyor.

8. YANLIŞ: Jeotermal santraller 

tarım faaliyetlerine ve ağaçlara 

zarar veriyor.

DOĞRU: Karbondioksit oranın art-

ması, sera gazı etkisi ve buna bağlı 

olarak ortaya çıkan küresel sıcaklık 

artışı, hava sıcaklığının yükselmesine 

ve kuraklığa neden oluyor. Jeotermal 

enerji ise yönetmeliklere uygun üre-

tildiğinde bölgede bulunan doğal ya-

şama zarar vermiyor. 

Jeotermal enerji söylenenin aksi-

ne, tarım faaliyetlerinin artmasını da 

sağlıyor. Özellikle ülkemizde tarım fa-

aliyetleri arasında önemli bir yeri olan 

seracılıkta kullanılıyor ve dört mevsim 

ürün elde edilmesini kolaylaştırıyor.

Gelecek Yenilenebilir Enerjide 

Platformu Hakkında: 

“İklim Geleceğimizdir” sloganıyla 

2016 yılından bu yana faaliyet gös-

teren Gelecek Yenilenebilir Enerjide 

Platformu’nun amacı, Türkiye çapında 

iklim, çevre, sürdürülebilirlik ve yeni-

lenebilir enerji kaynakları konusunda 

farkındalık oluşturmak.

Platform; sürdürülebilir temiz enerji 

kaynakları alanında araştırmalar ya-

yımlamak, konferanslar, seminerler 

düzenlemek yoluyla yeşil ekonominin 

toplumsal kalkınmanın kaldıracı ol-

masını amaçlayan çalışmalar yapıyor. 

Platformun başkanlığını ise gazeteci 

– yazar Serpil Yılmaz yürütmektedir.

Gelecek Yenilenebilir Enerji Platfor-

mu İnternet Sitesi: www.gyeplatfor-

mu.org 
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Türkiye takım tezgahları sektörün 

hak ettiği yere ulaşması için çalışan Ta-

kım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları 

Derneği (TİAD), hayata geçirdiği proje-

lerle bunu kanıtlıyor.  2012 yılından beri 

iki senede bir düzenlediği MAKTEK 

Fuarı ile sektörün tüm paydaşlarını bir 

araya getiren TİAD, Türkiye ekonomisi 

için önemli bir görev üstleniyor. TÜYAP 

iş birliği ve Makina İmalatçıları Birliği 

(MİB) desteğiyle düzenlenen MAKTEK, 

bugüne kadar dünyanın farklı nokta-

sından 274.632 kişiyi ağırlayarak sek-

törde köprü görevi görüyor. 

Türkiye takım tezgahları sektörü 

için itici güç görevi gören Takım Tez-

gahları Sanayici ve İş İnsanları Der-

neği (TİAD), sektörün gelişmesi nok-

tasında önemli görevler üstleniyor.  

Gerçekleştirdiği projelere ek olarak 7 

yıldır iki senede bir düzenlediği MAK-

TEK Fuarı ile sektör profesyonellerini 

bir araya getiren TİAD, ekonominin 

gelişimi için de önemli bir konumda 

olduğunu kanıtlıyor. 

7 yıldır iki senede bir düzenlenen fuar 

ile bugüne kadar toplam 274.632 kişiyi 

Türkiye’nin üç bölgesinde düzenlediği 

MAKTEK Fuarı’na taşıyan TİAD, takım 

tezgahları sektöründe kaldıraç göre-

vi görüyor. Bugüne kadar yaklaşık 4,2 

milyar dolarlık iş hacmine imza atarak 

sektörün ekonomik gücünü de ortaya 

çıkaran MAKTEK, otomotiv, savunma 

ve havacılık sanayisindeki gelişmelerle 

de her geçen gün gelişiyor. Geçtiğimiz 

yılı 1,2 milyar dolarlık bir büyüklükle 

kapatan sektörün 960 milyon dolarını 

ise TİAD üyeleri üstleniyor.

MAKTEK sektörün fotoğrafını 

çekiyor

Fotoğrafın tamamına bakıldığında 

üretim için takım tezgahlarının ol-

mazsa olmaz bir noktada olduğunu 

söyleyen TİAD Başkanı Fatih Varlık, 

sektörün 2018 yılında 1,2 milyar dolar-

lık bir büyüklüğe ulaştığının altını çizdi. 

Sanayinin gelişimiyle takım tezgahları 

sektörünün gelişiminin aynı kulvardan 

yürüdüğünü belirten Varlık, yatırım ve 

sermaye malı olarak kullanılan sektö-

rün sağladığı katma değerle tüm sa-

nayi sektörlerinde dışa bağımlılığın ve 

dış ticaret açığının azaldığını söyledi. 

Bu noktada TÜYAP iş birliği ve Maki-

na İmalatçıları Birliği (MİB) desteğiyle 

düzenledikleri MAKTEK Fuarı’nın sek-

törün gelişimi noktasında kritik görev 

üstlendiğini belirten Varlık, makine 

sektörünün öncü firmalarını bir ara-

ya getirdikleri ve sektör paydaşlarının 

önemli iş bağlantılarına imza attıkla-

rını söyledi. Varlık, “TİAD olarak üye-

lerimiz ve sektörün tüm paydaşlarıyla 

düzenlediğimiz MAKTEK Fuarı’ndan 

oldukça memnunuz. Yıllardır sektö-

rünün gelişimi için çalışıyor, MAKTEK 

ile fotoğrafın tamamını görme şansı 

elde ediyoruz. Biz biliyoruz ki üretim 

sektörlerinin gelişimi ve büyümesiyle 

Türkiye’de üretilen takım tezgahları-

nın hem sayısı hem de kalitesinde artış 

yaşanacaktır.  Bu noktada da önemli 

görev üstlenen MAKTEK; inovasyon 

harikası yeni ürünleri görme şansını 

bize veriyor. Her zaman altını çizdiği-

miz gibi takım tezgahları olmadan üre-

tim olmaz. Çünkü makineleri üreten 

makineleri üretiyoruz. Savunma sa-

nayisinin yanı sıra otomotiv ve beyaz 

eşya sektörleri için önemli bir konum-

da olan takım tezgahları sektörünü bu 

yıl İstanbul, İzmir’den sonra Anado-

lu’nun kalbi olan Konya’ya taşımaktan 

da oldukça mutluyuz. MAKTEK Konya 

özelinde 250 milyon TL’lik iş hacmi he-

defliyoruz” dedi.

TİAD MAKTEK Fuarı İle 
Sektöre Yaklaşık 4,2 Milyar 
Dolarlık İş Hacmi Sağlıyor

SEKTÖREL

Fatih VARLIK 
Takım Tezgahları Sanayici ve 

İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı 

Türkiye takım tezgahları sektörü için itici güç görevi 
gören Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları 
Derneği (TİAD), sektörün gelişmesi noktasında 

önemli görevler üstleniyor.
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BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ

PALETLİ KAYA DELİCİ İMALATI İKİNCİ EL KOMPRESÖR 

 
ALIM VE SATIMI

57. Sokak No: 136 Ostim - ANKARA - Tel: 0312 385 55 02 - Faks: 0312 385 55 06
Koray KOÇAK - Gsm: 0533 470 65 13 - k_kocak1972@hotmail.com

www.atlasbasinclihava.com

GES PROJELERİNDE PANEL DİREKLEME 90 MM, 225 MM DELGİ
İŞLERİ İTİNA İLE YAPILIR.



GÜNEŞ ENERJİSİ

Enerji Sanayicileri ve İşadamları 

Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Baş-

kanı Hüseyin Vatansever, 31 Mart ye-

rel seçimleri sonrasında göreve gelen 

belediye başkanlarının, yenilenebilir 

ve temiz enerji kaynaklarına önem 

vermesi gerektiğini belirterek, “Va-

tandaşların katılımıyla güçlendirile-

cek enerji kooperatifleri, yenilenebilir 

enerji yatırımlarının ivmelenmesinde 

çok önemli bir araç olabilir” dedi. 

Türkiye’nin tarımda yaşanan so-

runlar ve ithalat baskısı nedeniyle 

kooperatifçiliğin önemini yeniden 

anladığına dikkat çeken Vatansever, 

net ithalatçı olan enerji sektöründe de 

yerli ve yenilenebilir kaynakları artır-

manın yolunun enerji kooperatiflerin-

den geçtiğinin altını çizdi. 

Yerel seçimler sonrasında göreve 

gelen tüm belediye başkanlarına bu 

konuda açık davet yaptıklarını kay-

deden Vatansever, önerdikleri sistem 

hakkında şu bilgileri verdi: 

“TARIM VE ENERJİ, İKİSİ DE İTHÂL” 

“Yenilenebilir enerjide son 10 yılda 

tüm dünyanın alkışladığı bir başarı 

sağladık. Rüzgâr enerjisinde kurulu 

gücümüz son on yılda 50 kat, güneş 

enerjisinde yüz kat arttı. Ancak tarım 

ürünlerimizdeki ithalat hepimizi na-

sıl düşündürüyor ve üzüyorsa, ener-

ji ithalatı da hepimizi düşündürmeli. 

Enerji kooperatifleri bugüne kadar 

arzu edilen ivmeyi yakalayamadı. Bu 

durumda merkezi ve yerel kamu oto-

ritelerinin konuya ilgisiz kalmasının 

da etkisi var kuşkusuz... Kırsal kal-

kınma stratejilerinde çok önemli paya 

sahip olan enerji kooperatiflerinin, 

yerel yönetimlerin öncülüğünde yay-

gınlaşması gerekiyor. Halkımızın ka-

tılımıyla zenginleşen çoğulcu bir yapı 

kurgulanmalı. Bu yapının gerek rüz-

gâr, güneş, biyogaz ve jeotermal enerji 

üretiminde gerekse enerji yatırımların 

yerli ekipmanlarla gerçekleştirilme-

sinde etkili olacağını düşünüyoruz.  

Enerji kooperatifleri, kamu otoritesi-

nin denetim ve gözetiminde bono ve 

tahvil gibi borçlanma araçları yoluyla, 

yatırımlarının finansmanını da sağ-

layabilir. Bu senaryoda sihirli sözcük 

‘güven’dir. Herkesin güvenebileceği 

ve yatırım yapabileceği bir kurumsal 

yapının, ülkemizin enerji kaynakla-

rının çeşitlenmesinde ve ithal enerji 

kaynaklarına olan bağımlılığın azal-

tılmasında etkili olacağına inanıyo-

ruz. Bu nedenle hangi partiden olursa 

olsun, yeni seçilen başkanlarımızın 

ajandalarında enerji kooperatiflerinin 

olmasını önemsiyoruz” 

ALMANYA VE DANİMARKA ÖRNEĞİ

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hü-

seyin Vatansever, rüzgâr ve güneş 

enerjisinde başarıyla uygulanan Yeni-

lenebilir Kaynak Alanları (YEKA) iha-

lelerinin, enerji kooperatiflerinin de yer 

alacağı şekilde kurgulanması gerek-

tiğini söyledi. Almanya ve Danimar-

ka’nın yenilenebilir enerjide elde ettiği 

başarının altında, enerji kooperatifleri 

olduğunu hatırlatan Vatansever, Enerji 

Bakanlığı’nın dünyadaki iyi uygulama 

örneklerini dikkate alarak, bu yapıları 

destekleyici mevzuat düzenlemelerini 

bir an önce hayata geçirmesini bekle-

diklerini sözlerine ekledi. 

“Başkanların Ajandalarında Mutlaka 
Enerji Kooperatifleri Olmalı”

Hüseyin VATANSEVER
ENSİA 

Yönetim Kurulu Başkanı

“SEÇİMSİZ 4 YIL, REFORMLAR İÇİN BÜYÜK FIRSAT”
Türkiye’nin 31 Mart seçimlerinden sonra en az dört yıl sürecek seçimsiz bir 

döneme girdiğine işaret eden Hüseyin Vatansever, bu sürenin ekonomide kap-

samlı bir reform ajandası için bulunmaz bir fırsat sunduğunu vurguladı. 

Vatansever, şöyle devam etti: 

“Üretimde, işsizlikte, enflasyonda yapılacak işlerimizin listesi giderek kabarı-

yor. Yerli ve yabancı yatırımcıların iştahını yeniden kabartacak, maliye ve hukuk 

ayakları sağlam şekilde tahkim edilmiş köklü bir reform sürecine olan ihtiyacımız 

çok fazla. Hükümetimizin, iş dünyasının önerilerini de dikkate alarak üretime ve 

ihracata dayalı bir büyüme planını yenden uygulamaya almasını bekliyoruz. Tür-

kiye’nin rüzgar ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerjide hızının kesildi-

ğini üzülerek gözlemliyoruz. Rüzgâr enerjisindeki kurulu gücümüz 2018’de yüzde 

7,2 artarak 7 bin 370 Megavat’a (MW) ulaştı. Ancak geçen yıl devreye alınan 497 

MW’lık yatırım, son 7 yılın en düşük değeri olarak dikkatimizi çekiyor. 2016 yılında 

1,387 MW gücünde rüzgâr enerjisi santralinin devreye alındığını hatırlamamızda 

yarar var. Yatırım hızında bir azalma yaşıyoruz. Yapılacak reformların, yavaşlama 

eğilimi gösteren bu yatırımları da tahrik edeceğini düşünüyoruz.”
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Maden sektöründe yıllara dayalı tecrübemiz doğrultusunda tüketicilerin ihtiyaç ve
beklentilerini anlamanın ötesine geçerek müşterilerimizin ürün ihtiyaç ve

beklentilerini, LUPO ürünlerini keşfetmeye ne dersiniz?



Türkiye’nin rüzgâr enerjisindeki 

kurulu gücü geçen yıl yüde 7,2 artarak 

7 bin 370 Megavat’a (MW) ulaşırken, 

geçen yıl devreye alınan 497 MW ya-

tırım, son 7 yılın en düşük değeri ola-

rak dikkat çekti. Toplam kurulu gü-

cün yaklaşık %8’ini oluşturan rüzgâr 

enerjisinde yeni yatırımların devreye 

alınması için arzı tabana yayan teşvik 

mekanizmalarının hayata geçirilmesi 

gerektiği önerildi. 

Konuyla ilgili değerlendirmelerde 

bulunan Enerji Sanayicileri ve İşa-

damları Derneği (ENSİA) Başkan 

Yardımcısı Alper Kalaycı, 2017 yılın-

da ihaleleri tamamlanan 1000’er MW 

gücündeki Rüzgar ve Güneş YEKA 

ihalelerin gerçekleşmesinde sorunlar 

yaşandığını belirtti. 

Dünyanın önde gelen şirketlerinin 

yarıştığı büyük ölçekli ihalelerin ya-

pılmasının yanlış olmadığını, buna 

karşılık 100’er MW ve daha altında 

kapasitedeki ihaleleri özendirmek ge-

rektiğine dikkat çeken Kalaycı, “Yanlış 

olan büyük ölçekli ihaleleri yapmak 

değil, tüm yumurtaları aynı sepete 

koymakta. Enerji kooperatifleri eliyle 

daha çok yatırımcıyı ve şirketi siste-

min içine dâhil etmek gerekiyor. Al-

manya’da başarıyla uygulanan sistem 

de bundan farklı değil. İyi uygulama 

örneklerini inceleyip ülkemizin şartla-

rına entegre etmemiz mümkün.” dedi. 

ENSİA’NIN 2017’DEKİ UYARISI 

ENSİA’nın, YEKA ihalelerinin ya-

pıldığı 2017 yılında kamuoyunun dik-

katine sunduğu ve sektörde büyük 

yankı yaratan “Küçük ölçekli YEKA” 

önerisinin ne kadar haklı olduğunun 

bugün daha iyi anlaşıldığını vurgula-

yan Kalaycı, gerçek kişilerin oluştura-

cağı kooperatif ve benzeri oluşumlar 

için ayrı kuralların tanımlanmasının 

önemine işaret etti. Bu yapıların küre-

sel şirketlerle aynı şartlarda yarışma 

şanslarının olmadığını hatırlatan Ka-

laycı, şu değerlendirmeyi yaptı: 

ALMANYA’DA BAŞARIYLA 

UYGULANIYOR 

“Almanya başta olmak üzere pek 

çok ülkede başarıyla uygulanan bu 

sistemin düzgün bir tanımlama ile 

Türkiye’de de başarılı olmaması için 

bir sebep yok. Bu sistemde koope-

ratiflerin elde edeceği avantajlar ile 

büyük ölçekli yatırımcıların ve dağı-

tım şirketlerinin menfaatlerinin bir-

birinden keskin çizgilerle ayrılması 

gerekiyor. Sektöre yatırım yapacak 

ve markalaşacak yeni girişimlerin 

heyecanlarını tahrik etmeye devam 

ederken, büyük ölçekli taleplerin her-

hangi bir sebeple sorun yaşamaları 

durumunda, küçük ölçekli yatırım-

cılar pazarın destekleyici unsurları 

olacaklar. Böylece tedarik zinciri daha 

güvenli ve sürdürülebilir bir yapıya 

kavuşacak. Aynı zamanda ülkemizde 

üretim alanında yapılan yatırımların 

da atıl kalmasının önüne geçilecek. 

Benzer bir durum lisanssız üretimde 

de geçerli. Küçük ölçekli üretim yapan 

şirketlerin büyümesi, ‘tüketim nokta-

sında enerji üretimi’ vizyonuna daha 

hızla ulaşmamıza olanak sağlayacak.”

YERLİ TEKNOLOJİLER DE 

GELİŞECEK

Alper Kalaycı, küçük ölçekli YE-

KA’ların teşvik edilmesinin bir başka 

önemli sonucunun, yerli teknolojilerin 

gelişmesine imkân sağlaması ve yan 

sanayinin gelişimine öncülük ederek 

değer zincirinde yer alacak şirket sa-

yısının artması olduğuna dikkat çekti. 

RÜZGAR

ENSİA’DAN 
“YEKA’DA TÜM YUMURTALARI 

AYNI SEPETE KOYMAYALIM” 
ÖNERİSİ

Alper KALAYCI
ENSİA 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

“1000’er megavatlık ihalelerde yaşanan sorunlar, 
sektöre olan yatırım iştahını azaltıcı etki yapıyor. daha 

küçük ölçekli ve arzı tabana yayıcı mekanizmaların 
işletilmesi gerekiyor”
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Dünya LPG Birliği’nin (WLPGA) Böl-

gesel Zirvesi İstanbul’da düzenlendi. 

Dünya LPG sektöründe faaliyet gös-

teren uluslararası firmaların üst dü-

zey yönetici ve temsilcilerinin katıl-

dığı zirvenin açılışında konuşan Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 

Başkanı Mustafa Yılmaz, kurum ola-

rak dünyada olduğu gibi Türkiye’de de 

büyük bir büyüme trendi içinde olan 

LPG sektöründe yerli ve yabancı ya-

tırımcıların önünü açmak için gerekli 

tüm çalışmaların yapıldığını belirtti. 

“Böylesine büyük bir sektörün adil, 

öngörülebilir ve rekabetçi yapısını ko-

ruyarak yatırımcıları ülkemize çek-

mek istiyoruz. Çünkü LPG sektörü 

ışık veren ve geleceği çok parlak olan 

bir sektör” diyen Yılmaz, LPG sektö-

ründeki ilk düzenlemelerinin çok sıkı 

olduğunu da belirterek şunları söyledi;

“Çünkü buradaki basit bir ihmal çok 

pahalıya mal olabilirdi. EPDK olarak dü-

zenlemelerimizi bu bakış açısıyla yap-

tık. Yeter ki yatırımcı gelsin, istihdam 

oluşsun, sektöre ve Türkiye’ye katkı 

versin. Katkı vermesi için de yatırımcı-

nın burada para kazanma öngörüsünün 

olması lazım. Bunun için hukuk ve dü-

zenleme güvenliği çok önemli. Sektö-

rümüzün bize vereceği ışığı her zaman 

alıyoruz ve onu da parlatıyoruz. Yatı-

rımcılara ilişkin hukuk ve düzenleme 

güvenliğimizin kalitesini artırmak için 

hepinizin katkısını bekliyoruz.” 

2040’da enerji ihtiyacı yüzde 40 

artacak

43 ülkeden yaklaşık 450 delege-

nin katılmımıyla gerçekleşen zirvede 

konuşan Dünya LPG Birliği (WLP-

GA) CEO’su James Rockall da, küresel 

enerji sektörünün ciddi bir değişim 

içinde olduğunu kaydederek şunları 

söyledi;

“2040 yılına kadar enerji tüketimi 

yüzde 25 artacak. Bu talebin yüzde 75’i 

yine fosil yakıtlardan karşılanacak ve 

LPG’nin bu kullanımdaki payı artacak. 

LPG’nin hem otogaz gibi mobil, hem de 

ısınma ve pişirme gibi sabit enerji kay-

nağı olarak daha fazla kullanılmaya 

başlanacağını öngörüyoruz. Böylelikle 

karbonsuzlaşma ve hava temizliği ko-

nusunda da önemli adımlar atılmış ola-

cak. Türkiye piyasası dünyada önemli 

yerde. Türkiye’de bugün otomobillerde 

benzin ve dizelden fazla LPG kullanılı-

yor. Sektör inovasyonlarla LPG kulla-

nımını daha akıllı ve temiz hale getirdi. 

Ve bunun karşılığını aldık.”

Dünya LPG Birliği (WLPGA) Başkanı 

Pedro Jorge de, Türkiye’nin Avrupa’da 

2’nci büyük LPG piyasasını oluştur-

duğunu söyleyerek “Güçlü üretim ve 

artan talebe cevap veriyoruz. Doğal-

gaz’ın altın çağını yaşadığı dönemde 

2030 yılına kadar dünyada 1 milyar ki-

şinin mutfaklarında LPG’yi kullanma-

sı bekleniyor” şeklinde konuştu.

Türkiye’de LPG’li araç sayısı 4.7 

milyon

TOBB LPG Meclisi Başkanı, WLPGA 

Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Tezel 

de yaptığı konuşmada LPG’nin strate-

jik bir enerji kaynağına dönüştüğünü 

belirterek  “Dünyanın en büyük 11’inci, 

Avrupa’nın 2’nci büyük LPG pazarı olan 

Türkiye aynı zamanda yaygın istasyon 

ağı ve 4.7 milyona ulaşan LPG’li otomo-

bil sayısı ile de dünya sıralamasında bi-

rinci sırada yer alıyor. Türkiye’de yıllık 

ENERJİ VE MADEN

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de büyük bir 
büyüme trendi içinde olan LPG sektöründe yerli ve 

yabancı yatırımcıların önünü açmak için gerekli tüm 
çalışmaların yapıldığını belirtti.

EPDK Başkanı Yılmaz’dan 
LPG Sektörüne Yatırım ÇağrısıMustafa YILMAZ

EPDK Başkanı

Dünya LPG sektörünün 
önde gelen temsilcileri 

WLPGA Bölgesel Zirvesi için 
İstanbul’da buluştu…
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LPG tüketimi 4 milyon tonun üzerinde 

olarak gerçekleşirken, bunun 917 bin 

tonu ülkemizde üretiliyor. Dünya LPG 

tüketiminin 2028 yılında 358 milyon 

tona çıkması bekleniyor. Bugün LPG 

tüketimi içinde otogazın payı yüzde 9 

seviyesinde ve otomotiv sektörünün 

LPG’ye ilgisinin de arttığını görüyoruz. 

Şu an itibariyle dünyada 150’ye yakın 

model araç LPG’li olarak üretiliyor. Tür-

kiye’de buna paralel olarak her 10 araç-

tan 4’ü LPG kullanıyor” dedi.

Her 10 İstasyonun 8’inde Otogaz 

Satılıyor

Petrol Sanayi Derneği (PETDER) 

Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper 

konferansın önemine dikkat çekerek 

her 10 akaryakıt istasyonunun 8’inde 

LPG lisansı altında toplam tüketimin 

yaklaşık yüzde 77’si kadar bir kısmın 

PETDER üyesi şirketler veya bağlantılı 

şirketleri tarafından satıldığını belirtti. 

Şiper şöyle konuştu;

“Bu istasyonlarda yaklaşık 4,7 mil-

yon otogazlı araca yılda 500 milyona 

yakın emniyetli dolum yapılmakta. 

LPG’nin yüzde 79’u otomobil yakıtı 

olarak kullanılıyor. Bu açıdan baktı-

ğımızda da LPG sektörünün büyüme 

trendini yakından görebiliriz. Ayrıca 

Türkiye LPG tüketiminin benzin tü-

ketimini geçtiği dünyadaki tek ülke 

konumundadır. Türkiye’deki otogazın 

başarısı ve yaygınlığı nedeniyle gele-

neksel akaryakıt, yani sadece benzin 

ve dizelinin bulunduğu sıvı yakıt is-

tasyonlarının otogaz LPG’nin ve hatta 

elektriğin de ikmal edildiği bütüncül 

yakıt istasyonlarına dönüşmüştür.” 

30 Milyarlık Pazar

Türkiye LPG Derneği Yönetim Kuru-

lu Başkanı Eyüp Aratay da, LPG sektö-

rünün 30 milyar TL’lik bir büyüklüğe 

ve 100 bin kişilik istihdama ulaştığına 

işaret ederek şöyle konuştu; 

“Geride bıraktığımız ‘Kömür’ ve 

‘Petrol’ Çağlarının ardından içinde bu-

lunduğumuz dönemin ‘Gaz Çağı’ ola-

rak adlandırılmasının nedenlerinden 

biri de hiç şüphesiz dünyanın en ve-

rimli ve çevre dostu enerji kaynağının 

LPG olmasıdır. LPG’nin küresel bo-

yuttaki en büyük platformunu oluş-

turan WLPGA, her yıl düzenli olarak 

gerçekleştirdikleri uluslararası kon-

feranslarla LPG’nin önemini ve kul-

lanım alanını genişletecek ve gelişti-

recek önemli çalışmalara imza atıyor. 

Türkiye LPG sektörü, gerek yaygın 

kullanımı ve yarattığı hacim, gerekse 

gelişmiş  özgün yapısı ile dünya LPG 

pazarında benzersiz bir yere sahiptir.” 

Dünya LPG Birliği ve Türkiye LPG 

Derneği işbirliği ile Türkiye’de ilk kez 

düzenlenecek olan Dünya LPG Birliği 

(WLPGA) Bölgesel Zirvesi‘nde 3 gün 

boyunca paneller, toplantılar ve se-

minerler ile sektörün gelişimi masaya 

yatırıldı. 43 ülkeden yaklaşık 450 de-

legenin katıldığı zirvede, 50’si yabancı 

olmak üzere toplam 70 firma yer aldı.   

DÜNYA LPG BİRLİĞİ (WLPGA)

Dünya LPG Birliği (WLPGA), küresel 

LPG endüstrisinin yetkili sesi olarak 

tüm LPG değer zincirini temsil etmek 

üzere 1987 yılında kurulmuştur. 1989 

yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik 

ve Sosyal Konseyi ile Özel Danış-

manlık Statüsü alarak faaliyetlerine 

devam eden WLPGA’in ana hedefi, 

LPG’ye olan talebin artışını sağlama-

nın yanı sıra, iyi iş ve güvenlik uygula-

malarını teşvik ederek sektöre değer 

katmaktır. WLPGA yaklaşık 125 ülke-

de LPG sektörünün bir ya da daha faz-

la alanında faaliyet gösteren 280’nin 

üzerinde özel ve halka açık şirketi bir 

araya getirmektedir. Hayata geçirdiği 

uluslararası organizasyonlarla uzun 

soluklu iş ortaklıkları geliştirmenin 

yanında, yerel ve küresel ölçekte pro-

jeler yürütmektedir.

TÜRKİYE LPG DERNEĞİ

LPG sektörünün en önemli sivil top-

lum kuruluşlarından biri olan Türki-

ye LPG Derneği, 1972 yılında LPG’nin 

dağıtımı ve satışı alanlarında faaliyet 

gösteren firmalar arasında işbirliği, 

dayanışma ve yardımlaşma sağlamak 

amacıyla kuruldu. Türkiye LPG Der-

neği, daha temiz ve sağlıklı yaşanabi-

lir Türkiye ve dünya için, çok amaçlı ve 

çağdaş bir enerji kaynağı olan LPG’nin 

kullanımını yaygınlaştırmayı hedefler 

ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirir. 

LPG sektörünün sorunlarını duyur-

mak, sektöre yönelik etik kuralların 

oluşturulmasına ve yerleştirilmesine 

katkı sağlamak, üyelerinin yürürlük-

teki mevzuata uygun çalışma koşulla-

rını oluşturmalarına yardımcı olmak, 

derneğin çalışmaları arasındadır.

(WLPGA) CEO & Direktörü James Rockall

Eyüp Aratay

Selim Şiper
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İstanbul Demir ve Demir Dışı Me-

taller İhracatçıları Birliği›nin (İDD-

MİB) ihracatta yıldızlaşan üyelerini 

ödüllendirdiği gecede, Kibar Dış Tica-

ret, Alüminyum Mal Grubu kategori-

sinde “İhracatın Metalik Yıldızı” ödü-

lüne layık görüldü. İDDMİB Yönetim 

Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki’nin 

ev sahipliğinde, T.C. Ticaret Bakan 

Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın katı-

lımıyla gerçekleştirilen ödül törenin-

de, 64 başarılı ihracatçı, 21 farklı ka-

tegoride verilen ödüllerin sahibi oldu. 

Uzun yıllardır “İlk 1000 İhracatçı Fir-

ma” listesinin üst sıralarında yer alan 

Kibar Dış Ticaret adına ödülü, Assan 

Alüminyum Genel Müdürü Göksal 

Güngör aldı.

Assan Alüminyum’un ihracat oranı 

yüzde 80’e ulaştı

35 yıl önce kurulan Kibar Dış Tica-

ret’in, ülkemizde başlatılan dış ticaret 

atılımlarında her zaman öncü rol oy-

nadığını ifade eden Assan Alüminyum 

Genel Müdürü Göksal Güngör, ‘İhra-

catın Metalik Yıldızları’ ödülünün de 

Assan Alüminyum’un ortaya koydu-

ğu başarılı ihracat çalışmaları ile alın-

dığını belirtti. Assan Alüminyum’un, 

Kibar Dış Ticaret aracılığıyla başta 

Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda 

ve Kuzey Amerika olmak üzere dört 

kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat yap-

tığını söyleyen Güngör, satışlarının 

yüzde 75’ini ihraç ettiklerini, 2018 yılı 

son çeyreği itibariyle bu oranın yüzde 

80’e ulaştığını dile getirdi. 

2019 yılı hedefi 295 bin ton

Geçtiğimiz yılı hedeflerine uygun 

bir şekilde 275 bin tonluk sevkiyat-

la kapattıklarını kaydeden Güngör, 

“2019 yılı için çıtayı daha da yüksel-

terek hedefimizi 295 bin ton olarak 

belirledik” diye konuştu. Assan Alü-

minyum’un yassı alüminyum sek-

töründe yıllık 300 bin tona ulaşan 

kurulu kapasitesi ile Türkiye’nin lider 

kuruluşu olmasının yanı sıra, 100 bin 

tona ulaşan alüminyum folyo üretim 

kapasitesiyle de Avrupa’nın en bü-

yük üç üreticisinden biri konumunda 

yer aldığını vurgulayan Güngör söz-

lerine şöyle devam etti: “Yurt dışın-

da büyüme ve global bir marka olma 

stratejimiz doğrultusunda çeşitli 

yatırım fırsatlarını değerlendiriyor, 

bu kapsamda Kuzey Amerika’daki 

istikrarlı büyümemizi sürdürmeyi 

planlıyoruz. Aynı zamanda ülkemiz 

ekonomisine değer katacak çalış-

malara imza atmaya devam ediyoruz. 

Faaliyete almayı planladığımız sıcak 

haddeleme tesisimizle bazı stratejik 

sektörlerdeki dışa bağımlılığı ortadan 

kaldırmayı, ülke ekonomisine sağla-

dığımız pozitif katkıyı daha da artır-

mayı hedefliyoruz.”

İHRACAT

Kibar Dış Ticaret’e İDDMİB’ten 
“İhracatın Metalik Yıldızı” ödülü
Türkiye’nin önde gelen sanayi gruplarından Kibar Holding’in dış ticaret şirketi 

Kibar Dış Ticaret, İDDMİB’in düzenlediği ödül töreninde “Alüminyum Mal Grubu” 
kategorisinde Assan Alüminyum ürünlerinin ihracatıyla “İhracatın Metalik 

Yıldızı” ödülüne layık görüldü.
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Müşteri Özel İstek Hertürlü Kauçuk ve 
Plastik Üretimi

Sondaj Makinaları Yedek Parçaları

Jeotermal Sızdırmazlık Yedek Parçaları

Karot Sondaj Yedek Parçaları

Yatay Sondaj Yedek Parçaları

Asfalt Makinaları

Alt Palet Kauçuk Kaplama ve 
Palet İmalatı

Çamur Pompa Keçeleri

Beton Pompa Pistonları

İş Makinaları Yedek Parçaları

Yatay ve Dikey Sondaj Makinaları 
Poliüretan Gömlek Lastikleri

Kaplinler

Titreşim Takozları

Oring Özel İmalat Keçe

Motor Kulak Takozları

Standart Titreşim Takozları

Araç Kaldırma Takozları

Beton Pompa Yedek Parçaları

Silindir Takozları

Elek Takozları

Özel İmalatlar

Sızdırmazlık Elemanlar
 1230/1. Cadde No: 48 Ostim - ANKARA

 +90(312) 385 35 05     +90(312) 354 37 80
 info@serpekaucuk.comSERPE MAKİNA KAUÇUK KALIP SANAYİ

www.serpekaucuk.com



PETROL-LPG

Enerji sektöründe faaliyet gösteren 

yerli ve yabancı dev firmaları buluş-

turan Uluslararası Petrol, LPG, Madeni 

Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı 

“Petroleum Istanbul 2019” Enerji ve 

Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 

tarafından açıldı.

Petroleum Istanbul 2019 ve Gas & 

Power Network 2019 Fuarlarını açık 

kaldığı 3 gün boyunca 4.308’i yabancı 

olmak üzere toplam 31.278 kişi ziyaret 

etti. Tamamı kayıt edilerek turnikeler-

den giriş yapan bu ziyaretçilerin yanı 

sıra, VIP girişleri, toplu heyet girişleri 

ve katılımcı firma temsilcileri ile bir-

likte toplam rakam 40.000’i aştı. 

Fuara, 250’yi aşkın firma ve 800 

marka katıldı.

Enerji Fuarcılık tarafından bu yıl 

14’ncü kez “ Enerjide Dijital Devrim” 

konseptiyle TÜYAP Fuar ve Kongre 

Merkezi’nde düzenlenen “Petroleum 

İstanbul’un açılışına, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez in 

“Türkiye Akdeniz’de kimsenin hak-

kını yemez. Ancak, ne bizim ne de 

KKTC’nin haklarını da kimsenin gasp 

etmesine izin vermeyiz” sözleri dam-

ga vurdu.

Uluslararası Petrol, LPG, Madeni 

Yağ Ekipmanları ve Teknolojileri Fua-

rı Petroleum Istanbul, bu yıl da Enerji 

ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK 

başta olmak üzere, enerjiyle ilgili tüm 

kamu kurum ve kuruluşlarının özel 

sektörle bir araya gelmesini sağlayan 

ortak bir platform oluşturmayı ba-

şardı.

Fuarda ayrıca birer yaşam merke-

zine dönüşen akaryakıt istasyonla-

rının akaryakıt dışındaki satışlarında 

önemli bir yer tutan ürünlerin tem-

silcileri ve franchise veren markaların 

yöneticileri ile birlikte diğer tedarikçi-

ler de yer aldı.

Bu yılki teması “Akıllı Teknolojiler, 

Akıllı İstasyonlar”  ile geleneksel ürün 

segmentlerinin yanı sıra Oto LNG, Oto 

CNG, Elektrikli Araç Şarj İstasyonları 

ve İstasyon Marketlerini içine alacak 

şekilde kapsamı genişletilen fuar; 

ulusal, bölgesel ve uluslararası enerji 

şirketleri için önemli bir iş birliği orta-

mı da sağladı.

Fuarda kurulan birbirinden göz alıcı 

özel tasarımlı stantlar organizasyonu 

müthiş bir görsel şölen haline getirdi. 

Bu yıl oluşturulan ‘Petroleum Istan-

bul Akademi’ alanında fuar boyunca 

çeşitli oturumlar ile konuşmacılar ve 

ziyaretçiler sektöre dair konuları sa-

mimi bir ortamda tartışma imkanı 

buldu. 

Fuarın son gününde düzenlenen 

“Büyük Bayi Toplantısı”nda da sektö-

rün sorunları masaya yatırıldı. 

Büyük Bayi Toplantısına PÜİS Genel 

Başkanı İmran Okumuş, TABGİS Baş-

kanı Ferruh Temel Zülfikar, EPDK Pet-

rol Piyasası Daire Başkanı Abdullah 

İnce, EPDK LPG Piyasası Daire Baş-

kanı Muhammed Demir, EPDK Dene-

tim Dairesi Başkanı Yılmaz Tamer ve 

Enerji Petrol Gaz Genel Yayın Yönet-

meni Emin Kaya ile birlikte, Türkiye’de 

yakıt sektöründe faaliyet gösteren 

çok sayıda bayi temsilcisi de katıldı. 

Enerji Sektörü’nün 
Büyük Buluşması 

Rekor Ziyaretçi İle Sonuçlandı!
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Siyanür, ilk olarak 1889 yılında Yeni 

Zelanda’da, ticari olarak altın madde-

sinin elde edilmesinde kullanılmıştır. 

Siyanür, kayaların içinde gözle görü-

lemeyecek kadar küçük altın zerre-

ciklerini çözerek, katı halden sıvı hale 

dönüştürülmesi için kullanılmıştır. 

Doğaya ve üretimdeki yapı malzeme-

lerine zarar vermesini önlemek için 

kontrol altına alınmalıdır. Siyanür’ün 

meydana getireceği hasarları önle-

mek amacıyla, altın madeni işletme-

cileri bu konuda gereken hassasiyeti 

göstermektedirler. İş ve işçi sağlığı 

açısından da gerekli güvenlik önlem-

leri almaktadırlar. 

Altını çıkarmak için kullanılan yoğun 

su ve siyanür karışımının içinden geç-

tiği çelik borular bir U kanal içerisinde 

toplanmaktadır. Herhangi bir kaza so-

nucu, borulardan sızan siyanürlü su-

yun betonarmeye zarar vermesini ön-

lemek için kaplama yapılması ihtiyacı 

doğmaktadır. Büyük U kesitin faydası, 

müdahale edilmesi gerektiğinde, ra-

hatlıkla onarıma imkan sağlamasıdır. 

Beton, şekil verilebilme kolaylığı 

nedeniyle birçok yerde kullanılabil-

mektedir. Örneğin; bir çamaşır maki-

nesinin içerisinde beton vardır. (Hızlı 

dönüp sağa sola savrulmasını önler.) 

Mutfak tezgahlarından, çerez tabak-

larına kadar, saksıdan aydınlatmaya 

kadar. Betonun birçok kullanım avan-

tajı vardır. Ancak betonu suya, orga-

nik maddelere, aside karşı korumak 

gereklidir. Betonu korumak iki şekilde 

mümkün olmaktadır.

a) Yapısal olarak. (Dökümden önce, 

taze haldeki beton için alınacak 

tedbirler) 

-Beton içerisinde kullanılan çimen-

to tipinin sülfata dayanıklı C3A’sı  

%5’in altında olması tercih edilebilir. 

-Doğal agrega kesinlikle kullanıl-

mamalıdır. Kimyasallara direnci 

araştırılmalıdır. 

-Beton içerisine silis dumanı, curüf, 

uçucu kül ilave edilebilir.

-Korozyon inhibitör katkıları kulla-

nılabilir.

Burada bir anımı paylaşmak isterim; 

yaklaşık yıl önce Emet/Kütahya’da 

bor tesisi inşa ediliyor idi. Türkiye’de 

ilk defa bu kapsamda bir işletme yapı-

lıyordu. Müteahhit firma iyi niyetli ola-

rak,   bor işletmesinde dikkat edilmesi 

gerekli konular hakkında bilgi almak 

için İngiltere’ye yazı yazmış. Günler 

sonra Amerika’dan siz bu işi yapa-

mazsınız bırakın diye yazı gelmişti.   

b) Yüzeysel olarak. (Dökümden 

sonra, beton sertleştikten sonra 

alınacak tedbirler)

-Kimyasala maruz kalacak bir ma-

den tesisinde, tekstil boya su tesi-

sinde, il ve ilçelerin evsel atık su te-

MAKALE

Beton ve Yapı 
Kimyasallarının 

Madencilik 
Sektöründe KullanımıCem ERCAN 

İnş. Y. Müh.
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sislerinde beton içerisinde alınacak 

tedbirlerin yanı sıra betonu korumak 

için sürme esaslı bazı yapı kimyasal-

ları da kullanmak gereklidir. Bitüm, 

Nil nehrindeki taşmaları engellemek, 

suya yön vermek amacıyla asırlar 

önce yalıtım amacıyla kullanılmıştır. 

Bu nedenle karayolları başta olmak 

üzere birçok toprak altında kalacak 

mühendislik yapılarının kısımların-

da bitüm tercih edilmektedir.  

Betonarme demirinin korozyona 

uğramasını önlemek, betonun ana 

bileşeni olan çimentonun ayrışma, 

aşınma vb. etkenlerden dolayı hasar 

görmemesi için kaplama olarak epok-

si coal tar betonarme yapıya uygulan-

malıdır. 

Epoksi Coal Tar’ların avantajları; 

*Yüzeye çok iyi bir aderans sağla-

maktadır. Çeliğe ve betona mükem-

mel yapışma özelliği göstermektedir. 

*Muhtelif birçok kimyasallara karşı 

direnç göstermesi,

*Uzun süreli olarak ( durabilite) çev-

resel etkilere karşı korunarak dura-

bilmesidir. 

*İki bileşenli olduğu için çabuk kür-

lenir. Ortam ısısından etkilenmez. 

Epoksi Coal Tar iki bileşenli olup, A 

bileşeni katran ve B bileşeni epoksi 

sertleştiricisinden oluşmaktadır. Uy-

gulamadan önce her bileşen kendi 

ambalajında karıştırılır. Daha sonra 

biribirinin üzerine ilave edilerek, dü-

şük devirli bir mixer ile karıştırılır. 

Kısa sürede de uygulamaya geçilir. 

Özellikle uzun mesafede olan U 

kanallarda farklı zemin oturmaları 

meydana gelecektir. Bu nedenle  gen-

leşme ( dilatasyon) derzi bırakılma-

lıdır. Yaklaşık 2-3 cm. arasında olan 

bu boşluk polisülfit esaslı mastikler 

ile doldurulmalıdır. Bu alanlar sürek-

li hareket halinde olacağı için elastik 

ürünler ile içlerinin doldurulması ge-

reklidir. Ürünün su geçirimsiz olması 

gerekmektedir. 

U kanalın içerisine yağmur, kar sula-

rının ve toz vb. girişini engellemek için 

betonarme kapaklar yapılmaktadır. 

Bu kapaklar U kanalın toprak ile kesiş-

tiği yere denk gelecek şekilde üzerine 

konmaktadır. Ek yerlerinden içeriye su 

girişini engellemek için ‘’Bitüm esaslı 

su ile şişme özelliği olmayan su tutucu 

bantlar ‘’ kullanılarak montajın yapıl-

ması daha uygun olmaktadır.

Madencilik üretimi zor ve işletmesi 

de bir o kadar ayrıntı içeren proses-

tir. Beton veya demir üzerine uygu-

lanacak kaplama ürününün, hangi 

tür kimyasallara maruz kalacağının 

belirtilmesi gereklidir. Ortamda, şayet 

seyreltik asitlerde olacak ise yüzde 

olarak oranlarının belirtilmesi gerek-

mektedir. Buna göre uygun olan beton 

koruma kaplaması tercih edilmelidir. 

Kesin uygulamaya geçmeden önce 

mutlaka bir demo yapılarak, ürün de-

nenmelidir. Ufak ölçekte yapılan de-

neme sonucuna göre büyük ölçekteki 

uygulamaya geçilmelidir. Ufak dene-

meler, büyük maliyetleri önleyecektir.  
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Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda 

ve Kanun Hükmünde Kararnamede 

Değişiklik Yapılmasına Dair 7164 sayı-

lı kanun 28 Şubat 2019 tarih ve 30700 

sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla ge-

tirilen düzenlemelerin bazıları; Ruh-

sat Güvencesi, Mali Yükümlülükler 

(Ruhsat bedeli, Devlet hakkı),  Cezalar,  

Diğer Düzenlemeler ana başlıkları al-

tında toplanmış ve Sektör için yararlı 

olduğu düşünülen değişiklikler ayrı 

bir başlık altında sıralanmıştır.

RUHSAT GÜVENCESİ: 

> Beyanlardaki hata ve noksanlıkla-

rın verilen sürede düzeltilmemesi halin-

de üretim faaliyetleri durdurulacaktır.  

> Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda 

bulunmak suretiyle Kanun hükümle-

rinin uygulanmasını engelleyen ve/

veya haksız surette hak iktisabına 

neden olan ruhsat sahiplerinin ruh-

satı, madde hükümlerinin ilk tespit 

tarihinden itibaren üç yıl içinde üç kez 

ihlâl edildiğinin tespiti halinde iptal 

edilecektir. 

> Kanuna göre; daha önce gerçek 

dışı ve yanıltıcı beyan olarak sayılan 

altı fiile 5 fiil daha eklenmiştir. Bunlar; 

“Yapılmayan üretimin Genel Müdür-

lüğe yapılmış olarak beyan edilmesi, 

arama faaliyet raporlarında yapıldığı 

beyan edilen asgari faaliyetlerin ya-

pılmaması veya eksik yapılması, pat-

latma izni olmaksızın patlayıcı madde 

kullanılarak üretim yapılması, işletme 

ruhsatlarında işletme izni olmadan 

ve/veya işletme izin alanı dışında ma-

den üretilmesi veya sevk edilmesi, 7 

nci madde kapsamındaki gerekli izin-

ler alınmadan ve/veya gerekli izinle-

rin alınmadığı alanda maden üretil-

mesi veya sevk edilmesi”dir.

> Ruhsat sahibi veya vekilinin ma-

hallinde yapılan tetkik ve incelemele-

re katılmaması veya ruhsat sahibince 

herhangi bir nedenle tetkik ve incele-

melerin engellenmesi hâlinde 31.054 

TL, bu fiillerden herhangi birinin tekrarı 

hâlinde ise iki katı tutarında idari para 

cezası uygulanacak, mahallinde tetkik 

ve inceleme gerçekleştirilinceye kadar 

üretim faaliyetleri durdurulacaktır.

> Ruhsat bedellerinin tamamının 

her yıl ocak ayının sonuna kadar yatı-

rılması zorunlu olacak, yatırılmaması 

halinde iki katı ruhsat bedeli olarak 

her yıl Haziran ayının son gününe ka-

dar yatırılması gerekecek, aksi halde 

ruhsat iptal edilecektir.  

MALİ YÜKÜMLÜLÜKLER (RUHSAT 

BEDELİ, DEVLET HAKKI):

> Ürettiği madeni yurt içinde ve 

kendi tesisinde işleyip ek katma değer 

sağlayanlardan, bu tesislerde üretim-

de değerlendirilen maden miktarı için 

Devlet hakkının % 50’si alınırken, bu 

oran altın, gümüş ve platin için Devlet 

hakkının %40’ı olarak uygulanacaktır. 

> Arama ruhsatlarında ruhsat ta-

ban bedeli 1.000 TL, işletme ruhsat-

larında ruhsat taban bedeli 10.000 TL 

olup, bu bedeller ile bu Kanun gereğin-

ce uygulanan idari para cezaları her yıl 

yeniden değerleme oranı nispetinde 

artırılacaktır. 

> Verilen idari para cezalarına kar-

şı yargı yoluna başvurulması takip ve 

tahsilatı durdurmayacaktır.  

> Üretilen madenin hammadde 

olarak kullanılması veya satılması 

hâlinde, ocak başı satış fiyatı, her ma-

dene ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl 

için belirlenerek Genel Müdürlükçe 

ilan edilecek, ruhsat sahipleri tara-

fından Devlet haklarının beyanında 

kullanılan ocak başı satış fiyatı, Genel 

Müdürlükçe ilan edilen ocak başı satış 

fiyatından daha düşük olamayacaktır.

CEZALAR:

> Sevk fişi olmaksızın maden sevk 

edildiğinin ilgili kamu kurum ve kuru-

luşu tarafından tespit edilmesi halin-

de, sevk edilen madene el konulacak 

ve ödenmesi gereken Devlet hakkı-

na ilaveten sevk fişi olmaksızın sevk 

HUKUK KÖŞESİ
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Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 6592 sayı-
lı Kanun 18/02/2015 tarih ve 29271 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girmiştir. Bu Kanunun uygulanmasına 
dair usul ve esasları düzenleyen Maden 
Yönetmeliği ise 21/09/2017 tarih ve 30187 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

Eski Kanunda teminat iradı ve ruhsat 
iptali şeklinde yer alan yaptırımların ye-
rine yeni Kanunda, idari para cezası uy-
gulaması öngörülmüştür.  Maden Kanu-
nunun muhtelif maddelerine dağılmış bir 
şekilde yer alan idari para cezalarına, aşa-
ğıda Yönetmelik maddeleri bazında da top-
lu halde yer verilerek inceleme kolaylığı-
nın sağlanması amaçlanmıştır.

Ön arama dönemi
MADDE 17 – (3) Ön arama faaliyet rapo-

runun veya yatırım harcama kalemlerine 
ait belgelerin uygun bulunmaması hâlin-
de tespit edilen eksikliklerin bir ay içinde 
giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak 
bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksik-
liklerin bu sürede tamamlanmaması veya 
verilen raporların ya da yatırım harcama 
kalemlerine ait belgelerin uygun bulun-
maması hâlinde Kanunun 17’nci madde-
sinin birinci fıkrası gereğince idari para 

cezası uygulanır ve genel arama döne-
mine hak sağlar.

(4) Ön arama faaliyet raporunun süre-
si içinde verilmemesi hâlinde Kanunun 
17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğin-
ce idari para cezası uygulanır ve faaliyet 
raporu aranmaksızın genel arama döne-
mine hak sağlar.

Genel arama dönemi
MADDE 18 – (4) Genel arama faaliyet ra-

porunun veya yatırım harcama kalemlerine 
ait belgelerin uygun bulunmaması hâlin-
de tespit edilen eksikliklerin bir ay içinde 
giderilmesi ruhsat sahibine yazılı olarak 
bildirilir. Tebliğ tarihinden itibaren eksik-
liklerin bu sürede tamamlanmaması veya 
verilen raporların ya da yatırım harcama 
kalemlerine ait belgelerin uygun bulun-
maması hâlinde Kanunun 17’nci madde-
sinin birinci fıkrası gereğince idari para 
cezası uygulanır ve arama ruhsat süresi 
sona ermiş ise ruhsat iptal edilir.

(5) Genel arama faaliyet raporunun sü-
resi içinde verilmemesi hâlinde Kanunun 
17’nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 
idari para cezası uygulanır ve faaliyet ra-
poru aranmaksızın IV. Grup ruhsatlarda 
detay arama dönemine hak sağlar. II. Grup 
(b) bendi, III. ve V. Grup ruhsatlarda, arama 
süresi sona ermiş ise ruhsat iptal edilir.

 I. Grup (b) bendi, II. Grup (a) ve (c) bendi 
maden işletme ruhsat taleplerinin de-
ğerlendirilmesi
MADDE 25 – (1) I. Grup (b) bendi, II. Grup 

(a) ve (c) bendi madenlerde işletme ruh-
satı verilebilmesi için; YTK’larca maden 
mühendisinin sorumluluğunda hazırlan-
mış Ek-14’e uygun çevre ile uyum planını 
veya taahhüdünü içeren işletme projesinin 
incelenmesine müteakip varsa projede-
ki teknik eksiklikler, 6183 sayılı Kanunun 
22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş 
borcun bulunmadığına ilişkin belge ve iş-
letme ruhsat bedeli, yapılan bildirimden 
itibaren üç ay içinde tamamlanır. Eksik-
liklerini verilen sürede tamamlamayan-
lara Kanunun 24 üncü maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince idari para cezası uygu-
lanarak süre üç ay daha uzatılır. Bu süre 
sonunda eksikliklerini tamamlamayan-
ların talepleri kabul edilmez ve yatırılan 
işletme ruhsat bedeli iade edilir. Taleple-
rin ruhsatlandırılması ve işletilmesi ile il-
gili genel ilkeler çerçevesinde uygun bu-
lunan alana bir ay içinde işletme ruhsatı 
düzenlenir.

 II. Grup (b) bendi, III. ve IV. Grup işlet-
me ruhsatı için müracaat
MADDE 27 – (2) Bu grup madenlere iş-

letme ruhsatı verilebilmesi için; YTK ta-

Eski Kanunda teminat iradı ve ruhsat iptali şek-
linde yer alan yaptırımların yerine yeni Kanunda, 

idari para cezası uygulaması öngörülmüştür.

Av. Hayri ÖZSOY

MADEN	YÖNETMELİĞİNDE	YER	ALAN	İDARİ	
PARA CEZALARI
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edilen miktar için söz konusu made-

nin ocak başı satış bedelinin beş katı 

tutarında idari para cezası verilecek, 

ihlalinin tekrarı halinde sevk edilen 

madenin ocak başı satış bedelinin on 

katı tutarında idari para cezası uygu-

lanacaktır.

> Denetim ve inceleme sonucunda, 

yaptığı üretim ve sevkiyatı beyan et-

meyen ruhsat sahiplerine, ödenmesi 

gereken Devlet hakkına ilaveten bil-

dirilmeyen miktar için hesaplanacak 

Devlet hakkının beş katı tutarında 

idarî para cezası verilecek, ihlalinin 

tekrarı halinde bildirilmeyen miktar 

için madenin ocak başı satış bedelinin 

on katı tutarında idari para cezası uy-

gulanacaktır.

> Ruhsatı olmadan veya başkası-

na ait ruhsat alanı içerisinde üretim 

yapıldığının tespiti halinde faaliyetler 

durdurularak üretilen madene mülki 

idare tarafından el konulacak, bu fiili 

işleyenlere, ödenmesi gereken Devlet 

hakkına ilaveten bu fıkra kapsamında 

üretilmiş olup el konulan ve/veya el 

konulma imkânı ortadan kalkmış olan 

tüm madenin ocak başı satış bedeli-

nin beş katı tutarında idari para cezası 

uygulanacak, ihlalin tekrarı halinde 

madenin ocak başı satış bedelinin on 

katı tutarında idari para cezası uygu-

lanacaktır.

> Ruhsatlı, ancak işletme izni olma-

dan aynı grupta üretim yapıldığının 

tespiti halinde, faaliyetler durdurula-

rak üretilen madene el konulacak, bu 

fiili işleyen kişilere, ödenmesi gereken 

Devlet hakkına ilaveten el konulan 

ve/veya el konulma imkânı ortadan 

kalkmış olan tüm madenin, ocak başı 

satış bedelinin beş katı tutarında idari 

para cezası uygulanacak, ihlalin tek-

rarı halinde madenin ocak başı satış 

bedelinin on katı tutarında idari para 

cezası uygulanacaktır.. 

DİĞER DÜZENLEMELER:

> Gerçek dışı veya yanıltıcı beyanda 

bulunmak suretiyle Kanun hükümle-

rinin uygulanmasını engelleyen ve/

veya haksız surette hak iktisabına 

sebep olan teknik elemana ve daimi 

nezaretçiye 5.000 TL idari para cezası 

uygulanacak, bunun üç yıl içinde tek-

rarı halinde teknik elemana ve daimi 

nezaretçiye 5.000 TL idari para ceza-

sı uygulanarak yapacakları beyanlar 

bir yıl süreyle geçersiz sayılacaktır. 

Uygulanan uyarı ve hak mahrumiye-

ti, teknik elemanın bağlı bulunduğu 

mesleki teşekküle bildirilecektir.  

> Daimi nezaretçi, atandığı ruh-

sat sahasındaki tespit ve önerilerini 

daimi nezaretçi defterine haftada en 

az bir kez kaydedecek, aksi takdirde 

nezaretçiye 5.000 TL idari para cezası 

uygulanacak, ikinci kez bu yüküm-

lülüklerin yerine getirilmemesi du-

rumunda daimi nezaretçiye 5.000 TL 

idari para cezası uygulanarak yapa-

cakları beyanlar bir yıl süreyle geçer-

siz sayılacaktır. 

> Daimi nezaretçi defterinin ibraz 

edilmemesi, ruhsat sahibi ve daimi 

nezaretçi tarafından imzalanmama-

sı veya düzenli tutulmaması hâlinde, 

ruhsat sahibine 31.054 TL idari para 

cezası verilecek, bu fıkranın ihlalinin 

ruhsat sahibi tarafından aynı yıl içeri-

sinde tekrarı halinde idari para cezası-

nın iki kat olarak uygulanacaktır.  

> Yetkilendirilmiş tüzel kişilere Ge-

nel Müdürlüğe vermiş oldukları her 

türlü bilgi, belge ve beyanın doğru ol-

maması halinde 31.054 TL idari para 

cezası uygulanacak, bu ihlalin üç yıl 

içinde tekrarı halinde idari para cezası 

iki katı olarak uygulanacak ve yapa-

cakları beyanlar bir yıl süreyle geçer-

siz sayılacaktır.

> MAPEG veya ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları tarafından uygulanacak 

idari para cezasının hesaplanmasında 

esas alınacak ocak başı satış fiyatı, bir 

önceki yıl geçerli olan ocak başı satış 

fiyatının yeniden değerleme oranında 

arttırılması sureti ile hesaplanacaktır. 

> Madenlerde ruhsat birleştirme, 

izin alanı değişikliği, ihale, küçük alan-

ların ihalesi, rödövans ve devir taleple-

ri, Kanunun 16 ncı maddesinin onbirinci 

fıkrası gereğince yapılan talepler, işlet-

me ruhsatı ve süre uzatımı taleplerinde 

işletme ruhsat taban bedelinin yatırıl-

ması ve vadesi geçmiş borcun bulun-

maması şartı aranacaktır.  

> Ruhsat sahiplerinin ruhsat yü-

rürlük yazısı, ruhsat devri, rödövans 

sözleşmesi, izin alanı değişikliği, ruhsat 

birleştirme, temdit, ruhsat alanı kü-

çültme, terk, mera tahsis değişikliği, 

geçici tatil, işletme izni, pasa değerlen-

dirme, pasa döküm alanı, Kanunun 16 

ncı maddesinin onbirinci fıkrası gere-

ğince yapılan zaruri üretim izni, kamu 

yararı kararı, kamulaştırma kararı ve 

patlayıcı madde talepleri; KEP veya 

e-Tebligat adresinin bulunması, vergi 

borcunun bulunmaması, ruhsat harcı, 

ruhsat bedeli, çevre ile uyum teminatı 

ve Devlet hakkı borcu olmaması, iş-

letme izni olan işletme ruhsatlarında 

daimi nezaretçi atamasının yapılmış 

olması, YTK sözleşmesinin bulunma-

sı şartıyla değerlendirmeye alınacak, 

aksi taktirde talep reddedilecektir. 

> Ruhsat devir taleplerinde tahak-

kuk etmiş/edecek, diğer taleplerde 

ise tahakkuk etmiş ve son ödeme ta-

rihi geçmiş Devlet hakkı borcu olma-

ması aranacaktır. 

> Ruhsatlar, birleştirmeye konu 

tüm ruhsatların işletme izinli olması 

şartıyla, düzenlenme tarihi daha eski 

olan ruhsatta birleştirilebilecek, bu-

nun dışındaki ruhsatlar hangi aşama-

da olursa olsun birleştirilemeyecek, 

ancak kamu kurum ve kuruluşlarının 

ruhsatları hangi aşamada olursa ol-

sun birleştirilebilecektir. 

> Ruhsat süre uzatım taleplerinin 

en geç ruhsat süresinin bitiş tarihin-

den altı ay önce MAPEG’e verilmesi 

zorunlu olacak, aksi halde ruhsat sü-

resi uzatılmayacaktır.  

> Görünür rezervi belirlenen alan-

lar üzerine maden işletmeciliğine en-

gel olacak şekilde başka grup işletme 

ruhsatı verilemeyecek, IV. Grup maden 

ruhsat sahaları üzerine V. Grup maden 

ruhsatı verilemeyecek, V. Grup maden 

ruhsat sahalarının üzerine ise IV. Grup 
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maden ruhsatı verilebilecek, V. Grup 

maden ruhsatlarında, Kanunun 16 ncı 

maddesinin on birinci fıkrası kapsa-

mında zaruri üretim ve/veya pasa de-

ğerlendirme izni verilmeyecektir. 

> İhalelik sahalar, ihale edilmeksi-

zin İhtisaslaşmış Devlet Kuruluşlarına 

Bakan onayı ile verilebilecektir. 

SEKTÖR İÇİN YARARLI  OLARAK 

ADDEDİLEN DEĞİŞİKLİKLER:

> “Buluculuk” ve “Görünür Re-

zerv Geliştirme Hakkı” Ulusal Maden 

Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu 

kapsamında maden mevzuatının uy-

gulamasında yer almaya başlayacak 

olması, 

> Görünür rezerv geliştirme hakkı-

nın, maden ruhsatları, buluculuk hak-

kında olduğu gibi hisselere bölüneme-

yecek, ancak devredilebilecek olması, 

> Buluculuk ve görünür rezerv ge-

liştirme hakları, ruhsatın devri, inti-

kali, terki ve ruhsatın iptali halinde 

ortadan kalkmayacak olması,  

> Maden ruhsat sahalarında, ma-

den üretim faaliyetleri ile geçici tesis-

ler dışındaki faaliyetler için ETKB’nın 

izni olmaksızın işyeri açma ve çalışma 

ruhsatı düzenlenemeyecek olması,  

> İşletme ruhsatları tapu kayıtları-

na işlenecek olması, 

> Madencilik faaliyetleri ile diğer 

yatırımların çakışması halinde kararı, 

kurul yerine Bakanlığın verecek ol-

ması,  

> Ruhsatın temdit edilmesi halinde 

verilmiş bütün izinlerin temdit süresi 

sonuna kadar hiçbir işleme gerek kal-

maksızın uzatılmış sayılacağı,  

> Maden ruhsat sahaları döküm 

alanı olarak kullanılamayacak, iha-

lelik sahalar için de MAPEG’in uygun 

görüşü alınacak, aksi halde 2019 yı-

lında 77.632 TL olacak tutarın on katı 

idari para cezası uygulanacak olması, 

> Hammadde üretim izni olmadan 

ve/veya Genel Müdürlüğe bildirilen 

yüklenici dışında gerçek veya tüzel 

kişiler tarafından üretim yapıldığının 

tespit edilmesi durumunda faaliyetler 

durdurularak, bu fiili işleyen kişilere, 

hammaddenin kamuya ait projelerde 

kullanıldığının tespit edilen kısmı-

na ocak başı satış bedeli tutarında, 

hammaddenin kamu kurum ve ku-

ruluşlarınca yapılan projeler dışında 

kullanılan, ticarete konu edilen ve/

veya satışının yapıldığı tespit edilen 

kısmına ise ocak başı satış bedelinin 

beş katı tutarında idari para cezası 

uygulanacak, ihlalin tekrarı halinde 

madenin ocak başı satış bedelinin on 

katı tutarında idari para cezası uygu-

lanacak ve hammadde üretim izni ip-

tal edilecek olması,

> Maden Kanununa göre verilen 

idari para cezaları tebliğinden itibaren 

bir ay içinde MAPEG’e ödenecek, idari 

para cezalarına karşı otuz gün içinde 

idare mahkemelerinde dava açılabile-

cek olması,  

> IV. Grup (c) bendi madenlerin yurt 

içinde ve entegre tesislerde kullanı-

larak metal hale getirilmesi halinde 

ödenmesi gereken Devlet hakkının 

%75’inin alınmayacağı, 

> Orman İdaresince verilen iznin 

beş hektarı geçmemesi halinde, bu 

alandan ağaçlandırma bedeli dışında 

başkaca bir bedel alınmayacak, saha-

nın rehabilite edilerek teslim edilme-

sinden sonra, talep edilmesi halinde 

teslim edilen saha kadar aynı şartlar-

da izin verilecek olması,  

> Maden Kanunu kapsamında ruh-

sat sahipleri için öngörülen idari para 

cezaları hammadde üretim izin bel-

gesi ile çalışılan sahalarda faaliyeti 

yürüttüğü tespit edilen gerçek ya da 

tüzel kişiler için veya faaliyette bulu-

nanın tespit edilememesi halinde ise 

hammadde üretim izin belgesi sahip-

leri için geçerli olacağı,  

> Hammadde üretim izni talep edi-

len alanın 20 km yakınında MAPEG’ce 

tespit edilen pasa, artık ve atık olması 

halinde bunlar projede kullanılacak, 

söz konusu pasa, artık ve atığın pro-

jede kullanılması için fiziksel ve kim-

yasal özelliklerinin uygun olmadığının 

uzman kuruluş raporu ile belgelendi-

rilmesi halinde hammadde üretim izni 

talebi değerlendirilecek olması, 

> Ruhsat sahibi, arama ve/veya iş-

letme ruhsatı süresince Ulusal Maden 

Kaynak ve Rezerv Raporlama Ko-

du’na göre hazırlanan teknik raporlar 

ile kaynak veya rezerv olarak bildirdi-

ği madenlerin bulucusu sayılacağı,

> Üçüncü kişiler, ihalelik sahalara 

ilişkin Genel Müdürlük ile veya ruhsat 

sahibi ile yaptıkları sözleşmeler kap-

samında ruhsat sahasındaki görünür 

rezervi tespit etmeye ve/veya geliş-

tirmeye yönelik yaptıkları faaliyetler 

sonucunda, tespit ettikleri ve/veya 

geliştirdikleri görünür rezervde pay 

sahibi olabileceği,

Yönündeki düzenlemelerin ise sek-

tör için yararlı olacağı düşünülmekte-

dir.
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DSİ

Dünya nüfusu hızla artmasına rağ-

men tarım yapılabilecek alanları ar-

tırmak imkânı bulunmamaktadır. Bu 

sebeple sınırlı sayılabilecek mevcut 

tarım topraklarından daha fazla ve-

rim alınmasını sağlayacak yol ve yön-

temlerin bulunması gerekmektedir. 

Bu yöntemlerden birisi ve en önem-

lisi dağınık, çok parçalı ve tarımsal 

altyapısı eksik olan parsellerin arazi 

toplulaştırma çalışmalarıyla yeniden 

düzenlenmesi ve kullanılmayan alan-

ların tarıma kazandırılmasıdır.

Yaklaşık 28 milyon ha tarım alanı-

nın bulunduğu ülkemizde verimliliği 

artırıcı tedbirlerin başında arazi top-

lulaştırması ve sulaması gelmektedir.

Arazi toplulaştırma çalışmalarının 

amacı: Tarım işletmelerinin sahip ol-

dukları küçük, parçalı ve dağınık ara-

zileri modern tarım işletmeciliğine 

göre yeniden düzenleyerek, daha az 

zaman, iş gücü ve sermaye kullanımı 

sağlamak, üretim faktörlerinden en iyi 

biçimde yararlanarak tarımsal üreti-

mi ve tarım işletmelerinin verimliliğini 

artırmak ve kırsal kesimdeki nüfusun 

hayat standartlarını yükseltmektir. 

Türkiye’de 14.2 Milyon Hektar Arazi 

Toplulaştırmaya Uygun

Ülkemizdeki tarım alanlarının 14.2 

milyon hektarı arazi toplulaştırması 

yapmaya uygun alanlardan oluşmak-

tadır. 2018 yılına kadar değişik kurum 

ve kuruluşlar tarafından 8.2 milyon 

hektar alanda sürdürülen arazi toplu-

laştırma çalışmalarında bu zaman ka-

dar 3.2 milyon hektar alanda tapu tescil 

işlemleri tamamlanmıştır. Türkiye’de 

arazi toplulaştırması çalışmalarına ilk 

defa 1961 yılında Konya ili Çumra ilçe-

sinde başlanmıştır. Bu gün itibari ile 3,2 

milyon hektar alanda arazi toplulaş-

tırma çalışmaları tamamlanarak tapu 

tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir.

28 Haziran 2018 Toplulaştırma İşleri 

DSİ’nin

Arazi toplulaştırması sadece ta-

rım parsellerinin birleştirilerek daha 

büyük parseller elde etmek değildir. 

Arazi toplulaştırması ile birlikte diğer 

altyapı hizmetlerinin de ( sulama, tar-

la içi geliştirme işlemleri vb. ) birlikte 

düşünülmesi gerekmektedir.  

Bu düşünceyle 2018 yılında yapılan 

yasal düzenleme sonucu ülkemiz ge-

nelinde arazi toplulaştırma çalışması 

yapma yetkisi DSİ Genel Müdürlüğü-

müze verilmiştir. Daha önce yürütü-

len 356 adet arazi toplulaştırması ve 

tarla içi drenaj projesinin DSİ’ye devri 

gerçekleştirilmiş ve süratle çalışma-

lara başlanmıştır.

 

66 000 Hektar Alanda Tapu Tescil 

İşlemleri Tamamlanmıştır. 

Devir işlemlerinin gerçekleştirildi-

ği 28 Haziran 2018 tarihinden itibaren 

bu zamana kadar 90 milyon TL ödeme 

harcama gerçekleştirilerek yaklaşık 

70 000 hektar alanda tapu tescil iş-

lemleri tamamlanmıştır. 

Genel Müdürlüğümüz, Ülkemizin 

2023 hedeflerine paralel olarak önce-

likle ekonomik olarak sulanabilen 8,5 

milyon hektar alanda modern sula-

ma projeleriyle birlikte ve eş zamanlı 

olarak arazi toplulaştırma projelerini 

de hayata geçirerek, kırsal kalkınma 

hedeflerinin gerçekleşmesine katkıda 

bulunmayı hedeflemektedir.

Sulama Yatırım Maliyetlerinden 

Tasarruf Sağlanacak

Sulama projelerinde, kamulaştırma-

ya ve arazilerin parçalanmasına mani 

olmak için, kanalların ve yolların plan-

lanması ve uygulaması, parsel sınırları-

na bağlı kalmaktadır. Yani arazi sınırla-

rından geçirilmektedir. Parseller küçük, 

şekilleri düzensiz olduğundan kanal 

boyları gereğinden fazla uzamakta, bu 

da tesis maliyetini yükseltmektedir. 

Sulama projeleri arazi toplulaştırma-

sına bağlı olarak uygulandığı takdirde 

ise; parsel sınırlarına bağlı kalmadan en 

ekonomik şekilde, sulama, yol ve tah-

liye planlaması yapıldığından, yatırım 

maliyetlerinde tasarruf sağlanmakta-

dır. Diğer taraftan arazi toplulaştırma 

projeleri ile kamulaştırma maliyetleri 

%90 oranında azalmaktadır. 

Arazi toplulaştırma çalışmalarının 

ekonomik tarımın yapılmasını engel-

leyecek, toprak koruma ve sulama 

tedbirlerinin alınmasını güçleştire-

cek derecede parçalanmış, dağılmış 

parselleri bir araya getirerek, çiftçinin 

yaşam düzeyini yükseltecek teknik, 

ekonomik ve sosyal tedbirleri almayı 

sağlayacaktır. Arazi toplulaştırması 

ile parseller büyür, tarım teknikle-

ri ve sulama metotlarının uygulan-

ması kolaylaşır. Parsel sayısı azalır. 

Parsel büyüklüğü artar. Düzenli ve 

ideal parsel şekilleri oluşturulur. Her 

parsel yola ve kanala kavuşur. İşlet-

me merkezi ile parseller arasındaki 

mesafeler azalır, ulaşımdan dolayı 

meydana gelen kayıplar azalır, yakıt 

tasarrufu sağlanır. Zirai mücadele ve 

gübreleme kolaylaşır. Sulama oranı 

ve randımanı artar. Arazi malikle-

rine kamulaştırma bedelleri yerine 

arazi verilerek, toprağından kopması 

önlenmektedir. Sağlanan katma de-

ğerden dolayı arazi değeri en az 2 kat 

artmaktadır.  

ARAZİ TOPLULAŞTIRMASINDA 
HEDEF 8,5 MİLYON HEKTAR
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Kuruluş yılı: 2008

Tarihçe
Ben meslek hayatıma Ankara’da 1968 yılında sanayide 
çıraklıkla başladım. 1982 yılına geldiğimizde, artık 
gerekli birikimi edindiğimin farkına vardım ve sektörde 
oluşan boşluğu da değerlendirmek amacıyla kendi 
şirketimi kurdum. 2008 yılından itibaren yoluma Emin 
İpek Kauçuk Plastik Makine Sanayi ve Ticaret Limited 
Şirketi olarak devam ediyorum.

Hedefleriniz, yeni yatırımlarınız nelerdir?
Firma olarak asıl hedef kitlesi olarak belirlediğimiz ve 
bugün ekonomimizin can damarlarından birisi olarak 
nitelendirilen enerji sektörüne hizmet vermekteyiz. 

Hidroelektrik Santrallerde(HES) ve barajlarda, her 
türlü kauçuk baraj kapak contaları, türbin su giriş 
yatakları, konik vana contaları, kelebek vana contaları, 
gezer vinç tamponları, kauçuk metalli mesnet takozları 
üretiyoruz. Termik santrallerin kauçuk ve plastik 
aksamlarını, maden ocaklarında kullanılan darbe rulo 
lastikleri, tamburlar, kauçuk ve plastik aksamlarının 
imalatı, tunel kalıplarının kauçuk takozlarının imalatı 
ve özel teker imalatları yapıyoruz.

Gemi limanlarında kullanılan kauçuk usturmaça, atık su tesislerinin 
kauçuk ve plastik aksamlarının üretimi yanı sıra makine atölyemizde 
her türlü kalıp imalatı da gerçekleştirebiliyoruz. Üretimlerimizde 
ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 belge ve 
standartlarına uygun hareket ediyoruz.

Baraj kapak contalarında standart bir model olmadığı için yapılan 
projelere uygun olarak değişik en boy ve ölçüde kauçuk baraj kapak 
contaları imal ediyoruz.

Biz firma olarak doğrudan ihracat yapmasak da bizim ürettiğimiz 
ürünler, yurtdışında proje gerçekleştiren firmalar aracılığıyla dünyanın 
dört bir yanında kullanılıyor. Bugün Emin İpek Kauçuk Plastik Makine 
Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak, aralarında Cezayir, Gürcistan, 
Ürdün, Pakistan, Azerbeycan, Almanya gibi ülkelerin de bulunduğu 
çok sayıda ülkeye dolaylı olarak ihracat gerçekleştiriyoruz.

Üretimde kalite konusunda taviz vermiyoruz ve ürettiğimiz 
kauçuk ürünlerinin analiz raporlarını, KOSGEB ve Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden alıyoruz. Tüm üretimlerimizi öz sermaye ile 
yürütürken, dışarıdan herhangi bir finansman arayışında olmadık.

Yaptığımız üretim her geçen gün müşterilerimizden daha büyük ilgi 
görüyor. Müşterilerden gelen talepleri karşılayabilmek amacıyla 
sürekli makine parkımızı genişletiyoruz. Bütün bunlar, artık bizim 
mevcut üretim alanımızın da yetersiz kalmasına yol açıyor. Yakın 
zamanda geleceğe güvenle bakarak, üretim alanımızı da hedeflerimiz 
doğrultusunda genişletmeyi planlıyoruz.

İletişim Bilgileri
İvogsan Ankara Plastikciler Sanayi Sitesi 1539. Sokak(Eski 592. Sk.) No: 33-35 
Ostim/ANKARA
T: 0312 394 45 80
F: 0312 394 45 98
İnfo@eminipekkaucuk.com • www.eminipekkaucuk.com.tr

Firma Yetkilileri 
Emin İPEK/Genel Müdür
Fuat İPEK/Genel Müdür Yardımcısı

EMİN İPEK MAKİNA KAUÇUK

Emin İPEK/Genel Müdür





Yusufeli Barajı ve HES Projesi DSİ 

Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğün-

ce inşa edilmekte olan Yusufeli Barajı 

ve HES Projesinde Baraj Gövde Betonu 

dökülmesi çalışmaları devam ediyor. 

Yusufeli Barajı temelden yüksekliği 

275 m olup, çift eğrilikli beton kemer 

kategorisinde Ülkemizin birinci, Dün-

yanın üçüncü en yüksek barajıdır. 

Tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıl-

lık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon 

kWh/yıl’dır.

Gövde Betonu 2,9 milyon m3’tür. 

Ancak devam eden jeolojik çalışmalar 

sonucunda 1 milyon m3 yastık betonu 

yapılması öngörülmektedir.

10 Temmuz saat 23.00’da Barajımızın 

gövde beton dökümüne başlanmıştır. 

Toplam 4 milyon m3 gövde hacmine sa-

hip barajda günde 7 bin m3 ayda ise 200 

bin m3 beton dökülmesi planlanıyor. 27 

Haziran 2019 itibari ile dolguda 109 met-

re yüksekliğe ulaşılmıştır. Yapılan prog-

ramlama da gövde betonunun 2 yılda 

tamamlanması hedeflenmektedir.

‘’Yusufeli Barajı 100 Katlı Bir 
Gökdelen Yüksekliğindedir’’

Yusufeli Barajı 275 m gövde yüksekliği 

ile Eyfel Kulesinden 25 m kısadır. Barajın 

gövdesi 100 katlı bir gökdelen yüksekli-

ğindedir. Yusufeli Barajının gövdesinde 

kullanılacak olan 4 milyon m³ beton ile 

Artvin’den Edirne’ye 13 metre platform 

genişliğinde beton yol yapılabilir.

‘’Günde 7000 Metreküp Beton 
Dökülecek’’

Yusufeli Barajının gövdesinde kulla-

nılacak olan 4 milyon m³ beton ile her 

biri 150 m² 100.000 konut yapılabilir. 

Yusufeli Barajının tamamlanması ile 

milli bütçeye yıllık 600 milyon TL katkı 

sağlayacaktır. Proje ile yaklaşık 600 bin 

kişinin enerji ihtiyacını karşılanacaktır. 

BARAJ

YUSUFELİ BARAJ 
GÖVDESİNDE YÜZDE 33’LÜK 

FİZİKİ GERÇEKLEŞME
Tamamlandığında dünyanın en yüksek üçüncü barajı olacak Yusufeli Barajı’nın 

gövde betonunda yüzde 33’lük gerçekleşme sağlandığı bildirildi.
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IMCET 2019 
TÜRKİYE 26. ULUSLARARASI 

MADENCİLİK KONGRESİ VE SERGİSİ
16-19 Nisan 2019 tarihleri arasında 

Antalya’da gerçekleşen IMCET 2019, 

Türkiye 26. Uluslararası Madencilik 

Kongresi ve Sergisi’ne tüm madenci-

lik camiası katılmıştır. Sektörün  de-

ğişik birimlerinden gelen delegeler 

arasında iş geliştirme ve girişim adına 

yeni fırsatlar yaratmak amacı olan 

kongre sonuç bildirgesine göre;

Kongreye 44 ülkeden, 138 delege 

yurt dışından olmak üzere, toplamda 

907 delege ve yurtiçi ile yurtdışından 

160 kurum ve kuruluş ve 39 üniversite 

katılım sağlamıştır. 50. Yılını tamam-

layan kongrede madencilik sektörüne 

ilişkin 173 Adet bilimsel, 7 adet özel, 6 

adet çağrılı olmak üzere toplam 186 

bildiri sunulmuştur. Sunulan bildiri-

lerde dünya ve Türkiye madenciliğinin 

şimdiki konumu, gelecekte maden-

ciliğin sürdürülebilirliğinin bilimsel, 

teknik boyutları ve toplumsal yansı-

malar ele alınarak madencilik faaliyet 

alanları bütün yönleriyle tartışılmış,   

madencilikle ilgili sorunlar ve  çözüm 

önerileri paylaşılmıştır.  Kongre kap-

samında; “Madencilik Sektörünün 

Geleceği ve Meslek Örgütlerinin Rolü” 

konulu bir de panel düzenlenmiş ve 

ilk kez 5 temel konuda yarım günlük 

çalıştaylar gerçekleştirilmiştir. Ayrı-

ca 51 firmanın katıldığı bir madencilik 

sergisi gerçekleştirilerek kongre sü-

resince delegelerin ziyaret etmeleri 

sağlanmıştır. Düzenlen bu sergide, 

madencilik sektöründeki yeni ürün 

ve hizmetler tanıtılmış, iş geliştirme 

görüşmeleri yapılmıştır.

1969 yılında TMMOB, Maden Mü-

hendisleri Odası tarafından düzenle-

nen kongre 2001 yılında uluslararası 

alana taşınmış, yurt içi ve yurt dışın-

dan değerli uzmanların, bilim insan-

larının, sanayicilerin ve teknoloji üre-

ticilerinin verdiği bilimsel ve teknik 

destekleri ile dünya çapında bir bilim-

sel etkinliğe dönüşmüş, yıllar içerisin-

de tanınırlığı artmış, yarattığı değerler 

ve öngörüleri ile sektörde farkındalık 

yaratmıştır. 

26. Kongrenin bilimsel ayağında 

yer alan bildirilerin yarısına yakını dış 

ülke madencilik sektörü çalışanları 

ve akademisyenlerince sunulmuştur. 

Kongrede öne çıkan başlıklar ve ko-

nular kısaca aşağıdaki gibidir;

> 20. Yüzyılda başlayan ve hala de-

vam eden tekelleşme, pek çok ülkede 

eşitsizliklere sömürüye yol açmıştır. 

Aşırı kar hırsı, bazı madencilik şirket-

lerinin yenilenemez doğal kaynakları 

sömürgeci bir anlayışla, bölge halkını 

ve çevreyi dikkate almadan işletmesi-

ne olmuştur. Bu sömürgeci yaklaşım 

sosyal ve politik sorunlara yol açmış, 

ulusların ekonomik büyüme, gelişme 

ve refahına engel olmuştur ve olmaya 

da devam etmektedir. Doğa dostu ve 

çevre ile uyumlu, halk ile barışık bir 

madencilik temel hareket noktası ol-

malıdır.

> Madencilik, Dünya ekonomisinin 

temel sektörlerinin başında gelir. İn-

sanlık var oldukça yeni ürünleri orta-

ya konulması ve artan taleplerin kar-

şılanmasında ve hammaddelere olan 

ihtiyacın karşılanmasında madencili-

ğin faaliyetleri zorunlu olacaktır. Do-

layısıyla uygarlığını geliştirmesinde ve 

sürdürülmesinde madenciliğin payı 

artarak devam edecektir.

MADENCİLİK KONGRESİ
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> Madenlerin oluşmasında insan-

lığın bir payı yoktur. İnsanlığın ortak 

malı olarak görülmelidir. Zaten kısıt-

lı olan bu kaynakların kullanımında 

kaynak kaybının en aza indirilmesine 

yönelik üretim yöntemleri geliştirme-

lidir.

> Madenciliğin her anında yürütü-

len bilimsel çalışmalar desteklenmeli, 

AR-GE çalışmalarına kaynak ayırma-

lıdır. Dolayısıyla yeni üretim metotları 

ve yeni teknolojiler konusunda üni-

versite, sanayici, işletmeci arasında 

işbirliği sağlanmalıdır.

> Madenlerin işletilmesinde havza 

ölçeğinde planlama yapılmalı, fiyat-

lardan kaynaklı darboğazları aşılmalı 

ve finansal olumsuzluklardan etki-

lenmeler en aza indirilmelidir.

> Ülkemizin enerji ihtiyacının sağ-

lanmasında Ulusal Madencilik Poli-

tikalarına göre yerli kömüre dayalı 

termik santrallerle birlikte, hidrolik ve 

yenilenebilir kaynaklardan (rüzgâr, 

güneş, jeotermal, dalga) en üst düzey-

de yararlanılmalıdır.

> Ülkemizde enerji gereksinimi öz 

kaynaklardan sağlanmalıdır. Ancak 

düşük kalorili fosil yakıtlara dayalı 

termik santraller kurulmadan önce 

prototip santraller kurularak yerli 

teknolojiler geliştirilmeli, bu deneyim-

lerden yararlanılarak yeni santraller 

projelendirilmeli ve inşa edilmelidir. 

Düşük kalorili kömürlerin yakma tek-

nolojileri konusunda çalışmalar ya-

pılmalı, bu konuda çalışma yapanlar 

desteklenmelidir.

> Özellikle, 80`li yılların başından 

itibaren yürütülen özelleştirme, taşe-

ronlaşma, rodövans ve benzeri yanlış 

uygulamalar; kamu madenciliğini kü-

çültmüş, kamu kurum ve kuruluşla-

rında uzun yıllar sonucu elde edilmiş 

olan madencilik bilgi ve deneyimini 

dağıtmıştır. Yoğun birikime ve de-

neyime sahip olan kamu kurum ve 

kuruluşlarının, yerini teknik eleman 
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ve alt yapı olarak yetersiz şirketlere 

bırakması oldukça olumsuz sonuçlar 

doğurmuştur. Buna ek olarak kamusal 

denetimin de yeterli ve etkin bir biçim-

de yapılamaması iş kazalarının tüm 

dünyada azalmasına karşın ülkemizde 

artmasına neden olmuştur. Kamusal 

politikalara geri dönülmelidir.

> Birçok ekonomik faaliyet doğaya 

zarar vermektedir. Dünyamızın gele-

ceği açısından bu zararın en az düze-

ye indirilmesi zorunludur. Madenlerin 

üretiminden başlayarak nihai ürüne 

kadar tüm aşamalarda, çalışanların, 

insanların ve halkın sağlına dikkat 

edilmeli güvencesiz ortamlarda çalış-

ma yapılmamalıdır.

> Artan enerji fiyatları ve üretim 

maliyetlerinin aşağıya çekilmesi ge-

rekçesiyle güvenli bir çalışma ortamı 

yaratma sorumluluğundan kaçınıl-

mamalı, üretim baskısı altında sağlık-

sız ortamlarda, düşük ücret kıskacın-

da çalışmaya izin verilmemelidir.

> İşçi sağlığı ve iş güvenliği konu-

sunun ülkemizde ve madencilik sek-

töründe hala önemli bir sorun olmaya 

devam ettiği bu sorunun çözülebilme-

si için mühendislik bilim ve tekniğinin 

tüm alt sektörlerde yaşama geçiril-

mesi ve sektörde çalışma ilişkilerinin 

geliştirilmesi gerekmektedir.

> Maden mühendisliği eğitimi geliş-

miş ülke standartlarının çok uzağın-

dadır. Nitelikleri yüksek, ihtiyaçlara 

hizmet eden, geleceği kurgulayabilen 

üst seviyede mühendis yetiştirebil-

mek için, mevcut üniversite anlayı-

şı ele alınmalı ve eğitim programları 

yeniden düzenlemelidir. Eğitiminin 

bilimsellik düzeyi artırılmalı, genç 

mühendisler günün ve geleceğin ge-

reksinimlerine uygun olarak eğitilme-

lidir.

> Eğitimin en önemli unsurlarından 

birinin uygulama olduğu gerçeğinden 

hareketle, mühendislik eğitiminde 

uygulamaya özel bir önem verilmeli-

dir.

> Bilimde en yeni teknolojilerden 

biri olan sanal gerçekliğin eğitim ala-

nında da kullanılması, öğrenmenin 

hızlanmasını ve iş kazalarının en aza 

indirilmesini sağlayacağından bir an 

önce başlatılıp, yaygınlaştırılmalıdır.

Kaynakça

http://www.imcet.org.tr/

http://www.maden.org.tr
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Rüzgâr sektöründeki gelişme-

leri içeren 2018 rüzgâr enerjisi is-

tatistik raporu yayınlandı. Türkiye 

Rüzgâr Enerjisi Birliği’nin altı ayda bir 

yayınladığı rapora göre 2018 yılında 

497 MWkurulu güç ile 650 milyon 

dolarlık yatırım hayata geçirildi. Tür-

kiye’nin toplam rüzgâr kurulu gücü 

7369 MW’a ulaştı. Türkiye Rüzgâr 

Enerjisi Birliği (TÜREB) Başkanı Mus-

tafa Serdar Ataseven, hem yurtiçinde 

hem yurtdışında ilgiyle takip edilen 

rapor hakkında değerlendirmelerde 

bulundu.

Bugüne kadar 11 Milyar Dolarlık 

yatırım gerçekleşti

Geçtiğimiz yılın kapasite artış talep-

leri, 2020 yılı sonrasındaki yerlileşme 

politikası ve destek mekanizmala-

rının durumu ile ilgili yoğun bir gün-

demle geçtiğini ifade eden Ataseven,  

gelinen noktada şu konulara dikkat 

çekti:

“Biliyorsunuz son yıllarda tüm dün-

yada yaşanan ekonomik dalgalanma-

lar hepimize kolay olmayan süreçler 

getirdi. 2018 yılında rüzgâr sektörün-

de 650 milyon dolarlık yatırımı haya-

ta geçirmemiz, zor koşullara rağmen 

neler başarabileceğimizi bir kez daha 

gösterdi. Her sorunun bir fırsatı barın-

dırdığına olan inancımızla sürdürüle-

bilir bir sektör yaratmayı amaçladık. O 

yolda istikrarlı şekilde ilerliyoruz. 

Bir süredir çeşitli nedenlerle proje 

üretilemediği için inşa halinde olan 

projelerin 2018 yılı için 606 MW’a ka-

dar gerilediğinin bilincindeyiz. Bunun-

la birlikte sürdürülebilirliği sağlamak 

adına kapasite artış taleplerini gün-

deme taşıdık. Sektöre katkı sağlaya-

cak bu talebimiz olumlu karşılandı ve 

birkaç ay içinde önünün açılmasını 

bekliyoruz. Kapasite artışlarıyla bir-

likte bu yıl ve önümüzdeki yıl kurulu 

gücümüzde ciddi bir ivme olacaktır. 

Sonrasında da 2017 yılının sonunda 

yapılan yarışmaların sonuçları yan-

sımaya başlayacaktır. Böylece sektör 

hız kesmeden yerlileşme politikasına 

devam etmiş olacaktır. Bugüne kadar 

rüzgâr sektöründe yaklaşık 11 milyar 

dolarlık yatırım gerçekleşti. Ülkemizin 

geleceğini ve dışa bağımlılığını yakın-

dan ilgilendiren bu yatırımlar bundan 

sonra da hızla devam edecektir.”

Kurulu Güçte Yüzde 7,24’lük Artış

TÜREB istatistik raporunda ülke-

mizin toplam rüzgâr kurulu gücü, 

2018 sonu itibariyle 7369 MW oldu-

ğu belirtiliyor. Geçen yıla göre yüzde 

7,24’lük artış sağlanırken, işletmedeki 

proje sayısının da 164’den 180’e çıktığı 

görülüyor.  

İşletmedeki RES’lerin yatırımcıla-

ra göre dağılımında 566 MW ile Polat 

Enerji birinci sırada yer alırken, 494 

MW ile Demirer Enerji, 481 MW ile Gü-

riş, 436 MW ile Borusan EnBW onu iz-

liyor. 

RÜZGAR ENERJİSİ

2018 yılında rüzgâr sektöründe 650 milyon dolarlık 
yatırımı hayata geçirmemiz, zor koşullara rağmen neler 

başarabileceğimizi bir kez daha gösterdi. Her sorunun bir 
fırsatı barındırdığına olan inancımızla sürdürülebilir bir 

sektör yaratmayı amaçladık.

Mustafa ATASEVEN 
TÜREB Başkanı

RÜZGÂRDA ALTIYÜZELLİ 
MİLYON DOLARLIK YATIRIM
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İşletmedeki rüzgâr enerjisi sant-

rallerinin % 38,43’ü Ege bölgesinde, 

% 33,23’ü Marmara’da, % 13,52’si Ak-

deniz’de ve % 9,86’sı İç Anadolu Böl-

gesinde bulunuyor. Karadeniz ve Gü-

neydoğu Anadolu yatırımları henüz 

oldukça az. Doğu Anadolu Bölgesinde 

işletmede bir santral bulunmuyor. 

Toplam Kurulu Gücün Yarısı Beş 

İlde Bulunuyor

İllere göre sıralamaya baktığımızda 

1405 MW ile İzmir ilk sırada yer alı-

yor. İzmir yalnızca rüzgar yatırımları 

açısından değil aynı zamanda rüzgar 

sanayisi açısından da en ilk sırada yer 

alan ilimiz. Balıkesir 1123 MW, Manisa 

669 MW, Hatay 364 MW ve Çanakkale 

362 MW kurulu güç ile en fazla rüzgâr 

santralinin bulunduğu iller arasında. 

Rüzgâr kurulu gücünün yarısından 

fazlası bu beş ilde bulunuyor.  

Başvuru tarihlerine göre işletmede-

ki RES’lerin yüzde 62’si 2007 yılı önce-

sindeki başvurulara ait. 1 Kasım 2007 

tarihinden sonraki projelerin yüzde 

27’si işletmeye geçmiş durumda. Yüz-

de 11’lik kısmın da ilave kapasite artı-

şından oluştuğu vurgulanıyor. 

606 MW İnşa Halinde RES 

İnşası devam eden 606 MW’lık on-

sekiz proje içinde en büyük pay 243 

MW ile Akfen Enerji’ye ait. 124 MW 

ile Ağaoğlu Enerji, 72 MW ile Sancak 

Enerji onu izliyor. İnşa halinde proje-

lerin yüzde 66’sı Marmara Bölgesinde 

bulunuyor. Yüzde 2 gibi bir kısmın da 

Doğu Anadolu Bölgesinde olduğu gö-

rülüyor. 203 MW’ı Çanakkale’de olan 

projelerin 124 MW’ı Balıkesir’de iler-

lerken, 72 MW’ı da İzmir’de bulunuyor. 

Rapora göre ağırlıklı olarak Mar-

mara Bölgesinde olan, 2239 MW’lık 

lisanslı, 4483 MW’lık ön lisanslı proje 

olduğu belirtiliyor.  
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lar türetilmiş olmasına rağmen halen 

madenler temelde 2 şekilde çıkarıl-

maktadır. Madenler yerin yüzlerce 

metre altında ise “Yeraltı Madenciliği” 

yapılır. Madenler yeryüzüne yakınsa 

“Yerüstü Madenciliği” yöntemi uygu-

lanır. Yeraltı madenciliğinde madene 

ulaşmak için yerin altına tüneller açı-

lır ve tüm işlemler yerin altında ger-

çekleştirilir. Yerin altından çıkarılan 

maden daha sonra yeryüzündeki te-

sislerde işlenir. Yeraltı madenciliğinde 

ağaçların kesilmesi ya da ekosiste-

min bozulması söz konusu değildir. 

Tüm işlem yerin altında olduğu için, 

gürültü, toz, su kirliliği vb gibi olum-

suz çevre koşulları görülmez. Eğer 

maden yeryüzüne yakınsa (yerin 20-

50-100 m altındaysa), daha ekonomik 

bir yöntem olan yerüstü madenciliği 

yöntemi tercih edilir. Bu yöntemde, 

MAKALE

ÖZET

Madencilik, ülkelerin vazgeçeme-

yeceği bir sektördür. Ekonominin lo-

komatifidir ve kalkınmanın temelini 

oluşturur. Yaşamı fonksiyonel hale 

getiren alet ve ekipmanların %90’ın-

dan fazlası madencilik ürünlerinden 

imal edilir. Gelecekte de madencilik 

ürünlerine ihtiyaç duyulacak ve yeni 

madenlerin keşfi ile yeni teknolojiler 

geliştirilecektir. Ancak, madencilik 

sektörüne her geçen gün çevre ve 

orman kanunları ile kısıtlama getiril-

mektedir. Bunun nedeni madencilik 

sahalarının çevreye uyumlu hale geti-

rilmemesi veya maden terk edildikten 

sonra atıl durumda kalıp yeni çevresel 

sorunlar yaratmasıdır. Madencilik fa-

aliyetleri ile birlikte artan çevre so-

runları yeni yasaların çıkmasına ne-

den olmuş ve çoğu zaman madenciliği 

yapılamaz duruma getirmiştir. Peki, 

madencilik çevre ile dost bir şekilde 

yapılamaz mı? Terk edilen maden sa-

halarında yeni yaşam alanları oluştu-

rulamaz mı? Bu soruların tümüne ve-

rilebilecek cevap, madenciliğin çevre 

ile dost olabileceği ve eski maden sa-

halarının katma değeri yüksek rekre-

asyon alanlarına çevrilebileceğidir. Bu 

çalışmada dünyadan ve ülkemizden 

örnekler verilerek madencilik sonrası 

ocağın doğaya yeniden kazandırılma-

sı, peyzaj onarımı ve rekreasyon pro-

jelerinden bahsedilecektir. 

Maden Çıkarma Yöntemleri 

ve Eski Maden Sahalarının 

Rehabilitasyonu ve REKREASYONU

Günümüzde her ne kadar “Uzay Ma-

denciliği”, “Asteroid Madenciliği” ve 

“Okyanus Madenciliği” gibi kavram-

Doç. Dr. Hasan HACIFAZLIOĞLU 
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 

Maden Mühendisliği Bölümü

ESKİ MADEN OCAKLARI 
YENİ BİR REKREASYON 

ALANI MI?

Tablo 1. Maden işletildiği yerlerde meydana gelebilecek olumsuzluklar
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madenin büyüklüğüne göre yüz ya da 

bin dönüm arazinin toprak örtüsünün 

kaldırılması gerekir. Madenin bulun-

duğu sahada toprağın kaldırılması ve 

ağaçların kesilmesi söz konusudur. 

Maden süresince az miktarda toz ve 

gürültü oluşabilir. Toz ve gürültünün 

önlemini almak mümkündür ancak 

ekosistem zarar görür. Maden saha-

sında bazı bitkilerin ve hayvanların 

yaşamı son bulur. Çevreye olan bu 

olumsuz etkiler, sadece madenin işle-

tildiği sürece (ortalama 10-15 yıl) de-

vam eder. Maden çıkarıldıktan sonra 

saha yeniden rehabilite edilir. Maden 

işletildiği sürece meydana gelebilecek 

olan olumsuzluklar Tablo 1’de özet-

lenmiştir (Karakurt, 2018). 

Türk Kanunlarına göre rehabilite 

(iyileştirme) edilmeden hiçbir maden 

sahası terk edilmez. Terk edilemeye-

ceği pek çok kanunla güvence altına 

alınmıştır. 6831 Sayılı Orman Kanunu 

Madde 16’da “(Ek fıkra: 10/6/2010-

5995/19 md.) Madencilik faaliyetleri-

nin sona ermesi neticesinde idareye 

teslim edilen veya terk edilen doğal  

yapısı bozulmuş orman alanları re-

habilite edilir. Rehabilite maksadı 

ile bu alanların orman yetiştirilmek 

üzere inşaat, yıkıntı ve hafriyat atık-

ları ile doldurularak ağaçlandırmaya 

hazır hale getirilmesi için büyükşe-

hir mücavir alanlarında büyükşehir 

belediyelerine, diğer yerlerde ise il ve 

ilçe belediyelerine bedeli karşılığında 

izin verilebilir.” denilmektedir. Ayrı-

ca, 27751 Sayılı Madencilik Faaliyet-

leri Uygulama Yönetmeliğinin 35’inci 

maddesinde (3) “Ruhsat hukukunun 

sona ermesi durumunda, faaliyet ya-

pılan alanların çevre ile uyumlu hale 

getirildiğinin tespitini müteakip, çevre 

ile uyum teminatı iade edilir”. Bu mad-

deden de görülebileceği gibi madenci, 

madeni çıkardıktan sonra çevrenin 

eski haline getirilmesi için bir temi-

nat ödemektedir. Madenin rehabilite 

edilmeden terk edilmesi söz konusu 

değildir.  Yine, Çevre ve Şehircilik Ba-

kanlığı’nın 15 Temmuz 2015’de Resmi 

Şekil 1. Eski Taş Ocağına inşa edilen Lüks Otel Projesi (Çin)

Şekil 2. Eski maden sahasını golf sahasına dönüştürme projesi (ABD)
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Gazetede yayınlamış olduğu, Maden 

Atıkları Yönetmeliğinin 5. maddesinde 

“Maden atıklarının geçici depolanma-

sı, taşınması ve işlenmesi sırasında 

su, hava, toprak, bitki, hayvan ve in-

sanlar için risk yaratmayacak, gürül-

tü, titreşim ve koku yoluyla rahatsız-

lığa neden olmayacak, doğal çevrenin 

olumsuz etkilenmesini önleyecek 

ve böylece çevre ve insan sağlığına 

zarar vermeyecek yöntem ve işlem-

lerin kullanılması esastır” maddesi 

yer almaktadır. Bu bakımdan maden 

atıklarının tüm ekosistemi yok ede-

ceği, insan sağlığını olumsuz yönde 

etkileyeceği gibi düşünceler son de-

rece yanlıştır. Ülkemizdeki kanunlarla 

doğal çevre ve canlı yaşamı zaten en 

üst düzeyde teminat altına alınmıştır. 

Unutulmamalıdır ki, madenler gelişi-

güzel işletilemez ve çevreyi kesinlikle 

kirletemez.  

Maden işletilen sahaların kolaylık-

la rehabilite edilebileceği, eski maden 

sahalarında çeşitli bitkilerin yetişti-

rilebileceği pek çok ulusal ve ulusla-

rarası yayınlarda belirtilmiştir (Roche 

vd.,1997; Bell, 2001; Christopher  ve 

Noske,  2010; Anonim,2014; Kalay-

cı ve Uzun, 2017). Dünyanın pek çok 

ülkesinde ve ülkemizde eski maden 

sahaları rehabilite edilmekte ve doğa-

ya yeniden kazandırılarak toplumun 

istifadesine sunulmaktadır. Sahanın 

durumuna göre çeşitli rehabilitas-

yon yöntemleri mevcut olup, bazen 

bu yöntemlerden bir ya da birkaçı 

birlikte de kullanılabilir. Sözü edilen 

yöntemler; üst toprağın sahaya se-

rilmesi suretiyle yapılan rehabilitas-

yon, elektroliz, kirlenmiş toprakların 

bitkilerle temizlenmesi ve rehabilite 

edilemeyen sahaların kamu yararına 

kullanılması (rekreasyon ve rekla-

masyon) yöntemleridir. Eski maden 

sahalarında, rekreasyon alanları (otel, 

müze, futbol sahası, yarış alanları, golf 

sahası vb.), göletlere dönüştürme ve 

sağlık turizmi maksatlı düzenleme-

ler (özellikle eski tuz madenlerinde)  

yapılabilmektedir. Bu bakımdan terk 

Şekil 3. Eski Kireç taşı ocağına yapılan Brownstone Su ve Macera Parkı (ABD)

Şekil 4. Eski yer altı tuz madeni müze projesi (Polonya)
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suni gölete çevrilmiş, hayvanlar için 

doğal mera alanı ve 13 bin zeytin ağa-

cıyla yeni bir orman yaratılmıştır. Gö-

lette balık ve kaplumbağa ile beraber 

kaz ve ördeklerde bulunmaktadır.  Bu 

linyit sahasından hasat edilen zeytin-

lerden üretilen zeytinyağları dünya 

yarışmalarında pek çok ödül almıştır 

(İpekeşen, 2014). 

Son olarak iç mimar Rıdvan Çelik’in 

atıl durumda olan eski mermer ocak-

edilen maden sahası kaybedilmiş bir 

alan olarak düşünülmemeli aksine 

kazanılmış bir alan olarak görülmeli-

dir. Bu alanda yapılmış olan bazı pro-

jeler aşağıda özetlenmiştir:

Eski Taş Ocağında Lüks Otel Projesi

Çin’ in Şangay kentine yakın bir taş 

ocağı faaliyeti bittikten sonra kapatıl-

mıştır. Madencilik sırasında yaklaşık 

100 metre derinlikte çukur açılarak 

açık ocak madenciliği yapılmıştır. Bu 

çukurda çok yüksek paralar harca-

narak otel ve gölet yapılması plan-

lanmıştır. Hizmete açılması planlanan 

19 katlı otelin ve çevresinin onarımı 

kapsamında hedeflenen projede, ote-

lin bir kısmı su altında olacak, büyük 

akvaryumlar, su altı restoranları gibi 

kullanımlar yer alacaktır (Kalaycı ve 

Uzun,2017).

Eski Maden Ocağından Golf Sahası 

Projesi

ABD’de terk edilmiş eski maden 

sahasının ilk ve son halleri Şekil 2’de 

gösterilmiştir. Eski maden sahası 

yüksek standartlara sahip golf saha-

sına dönüştürülmüştür. 

Kıreçtaşı Ocağına Su ve Macera 

Parkı Projesi

ABD Connecticut’un Portland ken-

tinde bulunan kireçtaşı ocağı, 1930 yı-

lında terk edildi ve onarımı yapılmadı-

ğı için 30 kişinin ölümüne neden oldu. 

Bu park, 2008 yılında bir macera parkı 

olarak düzenlenerek rekreasyon alanı 

olarak halka kazandırıldı (Kalaycı ve 

Uzun, 2017).

Eski Yeraltı Tuz Madenine Müze 

projesi

Wieliczka Tuz Madeni, Polonya’nın 

Krakow kentine 1 saat mesafe uzaklık-

taki Wieliczka‘da yer alıyor. Bu made-

nin en önemli özelliği dünyanın en eski 

tuz madenlerinden biri olmasıdır. Ma-

den 1996 yılında düşük tuz fiyatları ve 

içindeki bir çökme nedeni ile kapatıl-

mış. Ancak günümüzde müze şekline 

dönüştürülmüş ve  turistlerin ziyare-

tine  açılmıştır. 3binden fal galerisi olan 

bu maden 300 m derinlikte ve toplam 

300 km’lik bir yürüyüş alanına sahip. 

Eski Linyit Madeninden Kaliteli 

Zeytinyağı Üretimi

Aydın’ın Kuloğlulları köyünde işle-

time kapatılan linyit madeninde dün-

yanın en kaliteli zeytinyağlarından biri 

üretilmektedir. Bu sahadaki çukurlar 

Şekil 5. Eski linyit madeninden göl ve zeytinlik projesi (Aydın)

Şekil 6. Eski mermer ocaklarına turistik otel inşa etme projesi
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ları ile ilgili rekreasyonuna bakmakta 

fayda var. Aşağıdaki şekilde, mermer 

ocakları bir otel olarak kullanılabilir. 

Yine mermer ocaklarındaki çukurlar 

su ile doldurularak havuz olarak kul-

lanılabilir (Bozkurt, 2016).  Yine yük-

sek rakımlarda bulunan ve kışları çok 

fazla kar yağan maden ocakları  kış 

turizmi için kayak merkezine dönüş-

türülebilir. 

Sonuç

İçinde bulunduğumuz yüzyılda çev-

re faktörü göz ardı edilerek madenci-

lik faaliyetlerinin yürütülmesi müm-

kün değildir. Madenciliğin çevreye 

olan olumsuz tesirlerini dikkate alma-

mak imkânsızdır. Ülkemizdeki orman 

alanlarına rastlayan sahalarda yasal 

mevzuatlar çerçevesinde madencilik 

faaliyetlerine izin verilmektedir. Söz 

konusu mevzuatların gereği olarak 

maden üretimi tamamlanan sahala-

rın rehabilitasyonu yapılmaktadır. Bu 

sahaların rehabilitasyonu ağaçlan-

dırma çalışmaları şeklinde yürütül-

mekte iken, 4 Ocak 2008 tarihinden 

itibaren söz konusu çalışmaların daha 

ayrıntılı bir şekilde hazırlanan Reha-

bilitasyon Projelerine dayalı olarak 

yürütülmesi kararı alınmıştır. Ancak 

halen uygulamalar basit rehabilitas-

yon (ağaç dikme ve yeşillendirme) 

şeklinde yürütülmektedir. Oysa yurt-

dışındaki projeler incelendiğinde eski 

maden ocakları katma değeri yüksek 

faaliyet alanlarına dönüştürülmekte-

dir. Lüks oteller, golf sahaları, müze ve 

su eğlence parkları eski maden saha-

larını daha cazip hale getirmektedir. 

Bu tip ülkelerde maden sahaları kayıp 

alanlar olarak görülmemekte aksine 

katma değeri yüksek alanlar olarak 

bilinmektedir.  Türkiye’de bu yöntem 

uygulanmalı, sadece ağaçlandırma 

yapılarak rehabilitasyon uygulan-

mamalı, insanlar için yeni faaliyet ve 

rekreasyon alanları oluşturulmalıdır. 

Aksi takdirde madencilik her zaman 

çevreyi katleden, canlıya zarar veren 

bir sektör olarak anılacaktır. 

Kaynaklar:
Anonim, 2014. T.C. Maden Sahaları Rehabi-

litasyon Acil Eylem Planı Taslağı (2014-

2018), Orman ve Su İşleri Bakanlığı, An-

kara. 

Bozkurt, E. (2016) Mermer Ocakları İçin Ye-

niden Kullanım Önerisi http://www.ar-
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MAKALE

Özet

Ülkemizin karasularında mevcut olan 

potansiyel enerji kaynaklarından biri 

metan hidratlardır. Yapılan bilimsel ça-

lışmalarla, Karadeniz’de yaygın metan 

hidrat oluşumları saptanmıştır. Akde-

niz’de ve Marmara Deniz’inde de metan 

hidrat yataklarının varlığı bilinmektedir. 

Teknolojik ve ekonomik koşulların ye-

tersizliği nedeniyle metan hidratlar gü-

nümüzde ekonomik olarak işletileme-

mektedir. Ancak teknolojik gelişmeler, 

denizlerdeki petrol/doğalgaz arama ve 

üretim faaliyetlerinin giderek daha de-

rin sularda yer alan rezervuarlara yö-

nelmesi, arama üretim faaliyetlerinin 

artması ve yüksek petrol fiyatları, me-

tan hidrat yataklarının gelecekte eko-

nomik enerji kaynağı olarak işletilmesi 

düşüncesini ön plana çıkarmıştır. Bu 

durumda karasularımız ve ekonomik 

yarar alanlarımızda yer alan metan hid-

rat yataklarının da birincil enerji kayna-

ğı olarak, doğalgaz üretimi için değer-

lendirilmesi olasıdır. Metan hidratların 

çok büyük miktarda organik karbon 

içerdiği görülür. Yaklaşık 10 bin gigaton 

karbon içerdiği tahmin edilmektedir. Bu 

miktar fosil yakıtların içerdiği karbon 

miktarının çok üzerindedir. Bu neden-

le metan hidrat, günümüzde kullanılan 

fosil yakıtlar bitiğinde potansiyel enerji 

kaynağı olabilir.

1. Giriş

Dünya’nın en büyük doğal gaz kay-

nağı olan, derin okyanus tabanlarında 

ve donmuş karasal bölgelerin derin 

noktalarında bulunan metan hidrat, 

molekül yapısı olarak etrafı kafes 

şeklinde su molekülü bulunduran ve 

merkezinde de metan molekülü olan 

bir çeşit hidrokarbondur. Bilinen adıy-

la “Yanan Buz” lar katı kristal yapıda 

olup deniz ve okyanus tabanların-

da bulunmaktadır. Kristal yapı içe-

risinde bulunan metan gazı yoluyla 

yanma gerçekleşmektedir. Okyanus 

tabanında saklanan metan hidratlar, 

sudan oluşan ve sadece yüksek ba-

sınç ve düşük sıcaklıkta kararlı yapıda 

bulunan buz görünümlü kristalin ka-

tılarıdır. Genel olarak 46 su molekülü 

tarafından oluşturulan kafes yapı-

sında 8 metan molekülü tutulur (Şe-

kil 1). Metan hidrat bileşiminde etan, 

propan, bütan gibi hidrokarbon gazları 

veya CO2, H2S gibi hidrokarbon kökenli 

olmayan gazlar bulunabilmesine rağ-

men en yaygın hidrat oluşturan gaz, 

metandır. Standart basınç ve sıcaklık 

şartlarında (1 atm basınç, 0o sıcaklık), 1 

m3 katı metan hidrat, 164 m3 gaz ve 0,8 

m3 su içermektedir.  

2. Metan Hidratların Oluşumu

Geleceğin enerji kaynağı gözüy-

le değerlendirilen buz parçası görü-

nümlü metan hidrat kristalleri, büyük 

miktarda doğal gaz içeren yapılar olup 

ABD Enerji Bakanlığı’nın hesaplarına 

göre metan hidrat yataklarının yalnız-

ca %1’i değerlendirilse bile dünyanın 

tüm doğalgaz rezervlerinden daha 

fazla enerji elde edilebilecektir.

Doğal gazların donmuş halleri olan 

metan hidratlar, okyanus diplerinden 

elde edilip ısıyla temas ettiği anda alev 

almakta ve ortaya önemli miktarda 

enerji açığa çıkmaktadır. (Şekil 3). Me-

tan hidrat yataklarının bilinen tüm kö-

mür, petrol ve doğal gaz rezervlerinden 

en az iki misli karbon (metan formun-

da) ihtiva ettiğini tahmin edilmektedir.

Ayda AKIN 
Doktora Öğrencisi, Maden Yük. Müh.

GELECEĞİN ENERJİ 
KAYNAĞI METAN HİDRAT 

(YANAN BUZ) MI?

Şekil 1. Metan hidratın molekül yapısının 

görüntüsü

Şekil 2. Metan hidratın içeriğindeki maddeler
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 Denizel ve karasal ortamlarda gaz 

hidratların oluşabilmesi için yüksek 

oranda metan üretimi ve uygun ba-

sınç ve sıcaklık koşulların sağlanma-

sı gerekmektedir. Bu nedenle metan 

hidrat oluşumunda metan gazı büyük 

önem taşımaktadır. Denizel ve kara-

sal ortamlarda bulunan metan gazı, 

iki şekilde oluşur: Bunlardan birincisi 

organik maddece zengin katmanların 

bakteriler ve diğer canlı organizmalar 

tarafından biyolojik alterasyona uğra-

ması şeklindedir. Alterasyon sonucu 

açığa çıkan metan gazına biyojenik 

metan gazı denir. Biyojenik metan 

gazı, sedimanların su içeren boşluk-

larında hapsolarak uygun basınç ve 

sıcaklık koşulları gerçekleştiği tak-

dirde metan hidrata dönüşürler. Sloan 

(1998) tarafından üretilen metan gazı 

çıkışını ve biyolojik alterasyonu gös-

teren denklem aşağıda gösterilmiştir

(CH2O)106(NH3)16(H2PO4) 

53CO2+53CH4+16NH3+H2PO4

Metan gazı, ikinci olarak petrol 

ve doğal gaz üreten kaynak kaya-

nın aktivitesi sonucu fay sistemleri 

ve kırıklar tarafından sığ kesimlere 

taşınması ile gerçekleşir. Bu şekilde 

oluşan metan gazına termojenik me-

tan denir. Termojenik metan, deniz 

yüzeyine doğru göçü sırasında hidrat 

duraylılık zonuna rastladığı takdirde 

burada yüksek basınç ve düşük sı-

caklık şartları altında metan hidrata 

dönüşür. Binlerce yıl boyunca deniz 

tabanı altındaki derin tortullar içinde 

bulunan bakterilerin, organik mad-

delerce zengin katmanlar aracılığıyla 

birikmesiyle meydana getirdikleri bi-

yojenik alterasyon sonucunda metan 

gazı bol miktarda açığa çıkar. Metan 

hidratların kristallendiği geçirgen tor-

tullarda gazın yoğunlaşabilmesi için 

hızlı bir gaz taşınımına ihtiyaç vardır. 

Metan hidrat oluşumunda hidrat zonu 

içerisine akışkan (gaz ve su) göçü, 

fay ve kırık sitemlerinin aktivitesi ile 

gerçekleşir. Gaz kabarcıkları yuka-

rıya doğru çıkarken su içeren tortul-

larda birikmeye başlarlar. Metan gazı 

düşük sıcaklıkta ve yüksek basınç 

altında hidrat oluşumunu sağlar. Se-

dimanların boşluklu yerlerindeçi-

mentolanmayla düğüm (yumru) veya 

tabakalar şeklinde meydana gelir. 

Metan hidrat,kutup bölgelerinde sığ 

sularda, okyanus ortası sedimanlarda 

ve basınç ile sıcaklık koşulları uygun 

olduğu kıtasal eğim bölgelerindeki 

sedimanlarda bulunmaktadır. Şekil 

4’de metan hidrat oluşumu ve metan 

gazı çıkışları şematik olarak gösteril-

miştir.

2.1. Metan Hidratların Önemi ve 

Bulundukları Yerler

Yanan buzlar, kıta kenarlarında-

ki okyanus çökeller içinde ve kıtalar 

üzerinde permafrost (karada don-

muş) alanlarında doğal olarak bulu-

nur. Kutup bölgelerinde karalar üze-

rinde düşük sıcaklıklar, permafrost 

adı verilen bir daimi don tabakasının 

oluşumuna yol açar. Bu alanlar, bütün 

karaların yüzde 20’si kadarını kaplar; 

bazı alanlarda yüzlerce metre kalınlı-

ğına erişen bu tabakada yeraltı suyu 

donmuş bir halde bulunur. Permafrost 

(karada donmuş) alanlar, Kuzey Ku-

Şekil 3. Havada yanan metan hidrat

Şekil 4. Metan gazı ve gaz hidratların oluşumu
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tup Denizi çevresindeki alanlarda, Si-

birya ve Kuzey Kanada’da milyonlarca 

km2’lik yer kaplar. Don tabakasının 

kalınlığı, yer yer 25-400 metre arasın-

da değişir. Yazın permafrost tabakası-

nın birkaç metrelik üst kısmı çözülür. 

Bunun sonucunda zemin kaygan bir 

çamur yığını haline gelir. Metan hid-

ratlar, okyanuslarda en az 300 metre 

derinlikten itibaren görülürler ve de-

niz yüzeyinden 1100 metre derinlik-

lere kadar varlıkları tesbit edilmiştir. 

Karasal permafrost alanlarında yü-

zeyden itibaren 150-200 metreler ara-

sında metan hidrat bulunur. 

Dünyadaki gaz hidrat yataklarının 

rezervi konusunda belirsizlikler ol-

makla birlikte, küresel gaz hidrat re-

zervinin 3700 trilyon m3 ile 10.000.000 

trilyon m3 arasında olduğu sanılmak-

tadır. Yapılan bilimsel çalışmalarla 

Karadeniz bölgesinde yaygın olarak 

metan hidrat oluşumları saptanmış 

bulunmaktadır. Akdeniz ve Marmara 

Denizi’nde de metan hidrat yatakları-

nın varlığı bilinmektedir. Karadeniz’in 

dibinde önemli miktarda bulunan me-

tan hidrat kristalleri, basınç altında ve 

düşük sıcaklıklarda oluşmuş, buz par-

çası görünümünde, büyük miktarda 

doğalgaz içeren yapılar olup kimi bilim 

adamlarınca geleceğin enerji kaynağı 

gözüyle değerlendirilmektedir.

Şekil 6’da Karadeniz’deki tahmini 

gaz hidratların yerleri gösterilmiştir. 

Karadeniz’deki metan hidrat potansi-

yeli (hidrat kalınlığı 1m kabul edilerek 

) 8x1010 m3 olarak verilmektedir. Ben-

zer bir çalışmada gaz potansiyelinin 

60-75x1012 m3 olduğundan söz edil-

mektedir. Parlaktuna ve diğerleri ta-

rafından yapılan bir çalışmada II nolu 

bölgedeki gaz miktarı 6.89-9.66x1013 

m3 olarak tahmin edilmiştir.

2.2. Metan Hidrat Varlığına Sismik 
Kanıt
Dünyanın değişik yerlerinden çö-

kel kaya numuneleri alınmış ve bun-
lar kimyasal analizlere tabi tutularak 
metan hidratın varlığı saptanmıştır. 
Bunun yanında jeofizik yöntemler-
le alınan sismik kesitler kullanılarak 
da gaz hidratın varlığını tesbit etmek 
mümkündür. 80 dolayında lokasyon-
dan alınan sismik kesitler incelenmiş 
ve gaz hidratın varlığını gösteren ipuç-
ları bulunmuştur. Şekil 6’ da görüldü-
ğü gibi, deniz ortamında alınan sismik 
kayıt, gaz hidratın varlığına işaret işa-
ret etmektedir. Deniz tabanına paralel 
ve uyum içinde görülen düzlem, taba-
nı taklit eden yansıma (bottom simu-
lating reflector: BSR) düzlemi olarak 
adlandırılmıştır. Uluslararası literatür-
de ‘’BSR’’ harfleri ile tanımlanır. 

BSR yansıması katı halde metan 
hidrat içeren çökel kayalar ile serbest 
metan bulunduran çökel kayaların 
üst üste olduğu ara yüzey boyunca 
oluşur. BSR düzlemi boyunca görülen 
güçlü yansıma bu alandaki çökelle-
rin gözeneklerindeki gaz miktarı ile 
ilgilidir. BSR altında ve üzerindeki çö-
kellerde gözeneklerin gaz içermesine 
bağlı olarak sismik hız farklıdır. BSR  
düzlemi altındaki belirgin yansıma 
düzlemi gözeneklerdeki serbest gaz 
varlığı ile ilgilidir, bu durum düzlem 
boyunca güçlü bir kontrastın oluşma-
sına neden olur.

Şekil 7’de ise doğalgaz rezervuarları 
üzerinde geçirimsiz bir örtü kaya oluş-
turan gaz hidrat seviyesi görülmek-
tedir. BSR ara düzleminin üzerindeki 
çökel kayalar metan hidrat bulundu-
rur. Aynı düzlemin altındaki çökelle-
rin gözeneklerinde ise serbest metan 
gazı vardır. BSR düzlemi kabaca deniz 
tabanı morfolojisine paraleldir. Gaz 
hidrat zonu deniz tabanından birkaç 
yüz metre derinde olabilir. Özetle BSR 
hattının üzerinde gaz hidrat bulunur, 
altında ise serbest gaz mevcuttur. Me-
tan hidratların tanınmasında sismik 
dalga hızı önemli bir faktördür. Metan 

hidrat bulunduran çökellerde sismik 

Şekil 5. Karadeniz’de tahmini gaz hidrat rezervlerinin yeri 

Şekil 6. Sismik kesitte deniz tabanına paralel ve genelde uyum içinde görülen düzey, 

tabanı taklit eden yansıma düzlemi (bottom simulating reflector = BSR)
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hız yüksek, aksi halde ise sismik hız 

yavaştır. Çökellerdeki bu fiziksel fark-

lılık kullanılarak metan hidrat zonlarını 

tespit etmek mümkündür. Serbest ga-

zın bulunduğu zonlarda ise sismik hız 

çok düşüktür. Metan hidratın hemen 

altındaki serbest gaz zonunda sismik 

hızın yavaş olması nedeniyle bu zon 

kolaylıkla tanınır. 

2.3. Metan Hidratların Deniz Tabanı 

Örnekleri

Deniz tabanından alınan kaya ör-

neklerinin analizi sonucunda metan 

hidrat varlığı tespit edilmiştir. Numu-

nelerin çoğu, uluslararası programlar 

çerçevesinde yapılan gemi sondajları 

ile elde edilmiştir. Deniz tabanından 

alınan metan hidrat numuneleri yüze-

ye yani gemiye çıkarıldığında sıcaklık 

ve basınç şartları değiştiği için orijinal 

durumu ve iç yapısı değişmektedir. 

Şekil 8’da yüzlerce metre derinliğin-

den alınmış doğal gaz hidratlardan 

örnekler görülmektedir. Resimdeki 

beyaz renkli alanlar gaz hidratı, koyu 

renkli kesim ise çökel kayalarını tem-

sil etmektedir. 

Önemli miktardaki metan hidrat 

numunesi yüzlerce metre derinden 

televizyon kamerası olan araçlar va-

sıtası ile alınmıştır. Numune alınırken 

yapılan gözlemlerde metan hidratlı 

çökellerin bulunduğu alanda değişik 

bir canlı topluluğunun yaşadığı gö-

rüşmüştür. Bu mikroorganizmalar, 

yüzeyden çıkan metan gazını enerji 

kaynağı ve yiyecek olarak kullan-

maktadırlar.  Şekil 9’da metan hidrat-

ların yakınında yaşamlarını sürdüren 

metan buz kurtçukları görülmektedir. 

Buz kurtları, diğer bazı organizmalarla 

birlikte deniz tabanında doğal olarak 

yüzeye çıkan gazların bulunduğu or-

tamda yaşamlarını sürdürebilmekte-

dirler.

3. Sonuçlar ve Tartışma

Metan hidratlar zengin yataklar ha-

linde bulunmaları ve içerdikleri çok 

büyük metan hacmi nedeniyle gele-

ceğin enerji kaynağı olup, Türkiye’nin 

enerji sorununu çözebilirler.  Temiz 

ve güçlü bir yakıt olan metan hidra-

tın önemi önümüzdeki yıllarda daha 

da artacak, metan hidratlar büyük 

bir ihtimalle petrol ve doğal gaz re-

zervlerinin tükenmesiyle dünyanın 

gelecekteki enerji kaynağı olabilecek 

ve petrol şirketlerinin yerini sonunda 

hidrat şirketleri alabilecektir. Ancak, 

yakın zamanda yapılan gözlemler 

deniz altı heyelanlarının metan hidrat 

çözünmesi ile olduğunu ve metan hid-

rat çözünmesinin deniz altı heyelan-

larını tetiklediğini göstermiştir. Ayrı-

ca metan hidratın çözünmesi sonucu 

oluşan deniz altı heyelanları tsunami 

dalgalarına neden olabilmektedir. Bu-

nun yanı sıra metan, atmosfere bıra-

kıldığında karbondioksit gibi sera gazı 

etkisi yapar. Etkisi karbondioksitten 

otuz kat daha fazladır. Bu nedenle at-

mosferdeki küresel ısınmanın önemli 

bir nedenidir. Gaz hidrattan açığa çı-

kan metanın artması, buzul dönem-

lerinin sürelerini önemli oranda etki-

leyebilir. Atmosferdeki gaz dengesinin 

metan hidratın çözülmesine bağlı ola-

rak hızlı bir şekilde değişmesi, ikli-

mi değiştiren bir neden olup iklim 

değişikleri dikkate alınması gereken 

önemli bir faktördür.

Şekil 7. Geçirimsiz ve meran hidrat bulunduran çökeller, doğalgaz rezervuarları 

üzerinde geçirimsiz bir örtü kaya oluşturarak, doğal gazın okyanus tabanına 

çıkmasını engeller.

Şekil 8. Deniz tabanından alınan metan 

hidrat örneği

Şekil 9. Metan buz kurtçuğu
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Ülkemizde linyitin işletme ve ara-

malarına Cumhuriyetimizin kurul-

masıyla gereken önemin verilmeye 

başlandığı bilinmektedir. Bu bağlam-

da 1927 yılında, Amasya-Çeltek, Yoz-

gat-Yerköy, Kütahya-Tunçbilek-De-

ğirimsaz ve Aydın-Nazilli-Girenez 

ocakları çalıştırılmaya başlanmış, 

1935 yılında yer altı kaynaklarımızın 

araştırılmasıyla görevlendirilen MTA 

Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla, 

programlı ve bilimsel bir şekilde kö-

mür aramalarına geçilmiş olup, günü-

müzde de bu çalışmalar yoğun olarak 

devam etmektedir. 1939-1984 yılları 

arasında MTA tarafından 40.000 km² 

alanın detay etüdü yapılmış ve toplam 

1.459.000 m sondaj yapılarak 117 adet 

Linyit sahası saptanmıştır. Bu çalış-

malar sonucunda 8,3 milyar ton linyit 

rezervi tespit edilmiştir. 1984-2004 

yılları kömür aramacılığı açısından 

durağan bir dönem olarak geçmiştir.

MTA tarafından, enerjide yerli kay-

nakların kullanılması politikası doğ-

rultusunda 2005’te başlatılan yoğun 

kömür arama çalışmaları sonucunda 

2017 yılı Kasım ayı itibari ile toplam 

2.271.826 metre sondaj yapılarak; 4 

adedi büyük rezervli (Karapınar-Ay-

rancı, Eskişehir-Alpu, Afyon-Dinar, 

Tekirdağ-Malkara) olmak üzere 13 

adet yeni kömür sahası keşfedilmiş, 

3 sahada ise rezerv artışı sağlanarak; 

ülkemiz linyit rezervleri toplam 9,18 

milyar ton artırılmıştır.

EÜAŞ ve TKİ sahalarında 1.66 mil-

yar ton, MTA sahalarında 7.3 milyar 

ton ve son dönemde özel sektör tara-

fından beyan edilen 208.9 milyon ton 

MTA

Kömür Arama Araştırmaları

Konya-Karapınar Sahasında 1,832 milyar ton

Trakya Çerkezköy Havzasında 573,6 milyon ton

Elbistan MTA Sahasında 515 milyon ton

Eskişehir-Alpu Sahasında 1,453 milyar ton

Afyon-Dinar Sahasında 941 milyon ton

Amasya-Merzifon Sahasında 9.2 milyon ton

Malatya-Yazıhan Sahasında 17 milyon ton

Pınarhisar-Vize Sahasında 140 milyon ton

Konya-ILgın Sahasında 30,6 milyon ton

Denizli-Çivril Sahası 7,5 milyon ton

Denizli-Çardak Sahası 44,2 milyon ton

Isparta-Şarkikaraağaç Sahasında 306,7 milyon ton

Tekirdağ-Malkara Sahasında 618 milyon ton

Buluculuğu henüz alınmayan toplam 825 milyon ton

Afşin-Elbistan EÜAŞ Sahasında 1,3 milyar ton

Manisa-Soma TKİ Sahasında 205 milyon ton

Beypazarı-Çayırhan EÜAŞ Sahasında 153,3 milyon ton

rezerv tespit edilmiştir.
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olmak üzere, ülkemiz linyit rezervle-

ri toplam 9.18 milyar ton artırılmış ve 

17.5 milyar tona ulaşmıştır. 8,3 milyar 

ton olan ülkemiz rezervi ise %109 art-

tırılmıştır.

Ülkemiz toplam dünya kömür re-

zervinin yaklaşık % 2.1’ini içermekte-

dir ve linyit açısından önemli bir yere 

sahiptir. Bununla birlikte linyitlerimi-

zin %79’unun, 2500 kcal/kg ısıl de-

ğerin altında olması daha çok termik 

santrallerde kullanımını ön plana çı-

kartmıştır. Son yıllarda gerçekleştiri-

len yaklaşık 70,000.000 ton civarında-

ki üretimin % 85’i termik santrallerde 

tüketilmektedir. Linyite dayalı termik 

santrallerimizin kurulu gücü 8.515 

MW olup bu güç toplam kurulu gücü-

müzün % 23,6’una karşılık gelmek-

tedir. Rezervleri belirlenen ve termik 

santral kurulabilecek özellikte olan 

linyit sahalarımız hızla devreye so-

kulması ve bilinenlere yeni ünitelerin 

ilavesi ile kurulu gücümüzün 20.000 

MW daha arttırılması mümkün görül-

mektedir.

Bitümlü Şeyl Aramaları

Organik kayaçlar içinde önemli bir 

yeri olan bitümlü şeyl; organik çözü-
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cülerde çözünmeyen ve “kerojen”  adı 

verilen organik madde içeren, ince 

taneli ve genellikle laminalı bir yapıya 

sahip sadimanter kayaç olarak tanım-

lanmaktadır.

Ülkemizde bitümlü şeyl etütleri 

MTA Enstitüsünün kurulmasıyla baş-

lamış ve ilk yıllarda çalışmalar bütün 

Dünyada olduğu gibi sentetik petrol 

eldesi amacıyla sürdürülmüştür.

Bu amaçla; Beypazarı (Ankara), Se-

yitömer (Kütahya), Hatıldağ (Bolu), 

Himmetoğlu (Bolu), Mengen (Bolu), 

Ulukışla (Niğde), Bahçecik (Koca-

eli), Burhaniye (Balıkesir), Beydili 

(Ankara), Dodurga (Çorum), Çeltek 

(Amasya),  sahalarında etütler Boyalı 

(Kastamonu), Demirci (Manisa), Ilı-

sılık (Çankırı) Aspiras ( Kastamonu) 

sahalarında prospeksiyon çalışmala-

rı yapılmış bu çalışmalar sonucunda 

ülkemizde 1,6 milyar ton bitümlü şeyl 

rezervi belirlenmiştir.

Asfaltit Aramaları

Asfaltit petrol kökenli katı bir yakıt-

tır ve yüksek yumuşama noktasına 

sahip doğal asfalt benzeri bir mad-

dedir. Asfaltit maddelerin yerleşimi 

petrolün göçüne neden olan; hidros-

tatik basınç, gaz basıncı, kapilarite, 

gravitasyon ve sıcaklık gibi etkenlerle 

ilgili olup bunun sonucu olarak hare-

ket eden sıvı, yarı sıvı durumundaki 

asfalt, çeşitli kırık ve çatlakları izle-

yerek yüzeye kadar çıkabilir. Doğada 

bulunuş şekilleri çeşitli olan asfaltitin 

Ülkemizde Şırnak bölgesinde bulunuş 

şekli ise fay ve çatlak dolguları biçi-

mindedir.

Asfaltitler teshinde, boya, vernik, 

oto lastiği, elektrik yalıtımı, batarya 

koruyucuları, genleştirilmiş kauçuk, 

zemin karoları, su geçirmez kablolar 

yapımlarında ve benzer çeşitli alan-

larda kullanılmaktadır.

Kaynak: MTA.

Türkiye’nin Önemli Linyit Havzaları ve Sahaları

KÖMÜR SAHALARI TOPLAM REZERV (ton)

Afşin- Elbistan 4.642.340.000

Afşin — Elbistan (MTA) 515.000.000

Manisa-Soma 861.450.000

Adana-Tufanbeyli 429.549.000

Adıyaman-Gölbaşı 57.142.000

Bingöl — Karlıova 88.884.000

Ankara-Beypazarı 498.000.000

Afyon-Dinar-Dombayova 941.000.000

Bolu — Mengen 142.757.000

Muğla — Milas 750.214.000

Çankırı-Orta 123.165.000

Çanakkale — Çan 92.483.000

Kütahya-Tunçbilek 317.732.000

Kütahya-Seyitömer 198.666.000

Sivas — Kangal 202.607.000

Kütahya-Gediz 23.945.000

Tekirdağ-Çerkezköy 573.600.000

Tekirdağ-Malkara 618.000.000

Tekirdağ — Saray 141.175.000

Amasya-Yeniçeltek 19.791.000

Yozgat — Sorgun 13.206.000

Bolu — Göynük 43.454.000

Çorum-Dodurga 38.500.000

Konya-Karapınar 1.832.000.000

Konya(Beyşehir-Seydişehir) 348.000.000

Bolu (salıp.-Merkez) 98.000.000

İstanbul (Silivri) 180.000.000

Eskişehir (Alpu) 1.453.000.000

Eskişehir(Koyunağılı) 57.430.000

Edirne 90.000.000

Bursa (Keleş — Orhaneli) 85.000.000

Balıkesir 34.000.000

Ankara (Gölbaşı) 48.000.000

Diğerleri 1.928.810.000

TOPLAM 17.478.900.000EN
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Doğal taş ürünlerinin mevcut ve 

hedef pazarlara ulaşması için çalışan 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 

(İMİB), sektörel heyet organizasyon-

ları düzenlemeye devam ediyor. 

Bu kez düzenlenen heyetler kapsa-

mında Şili’nin Santiago ve Arjantin’in 

Buenos Aires şehrine giderek ikili iş 

görüşmeleri gerçekleştiren 9 katılımcı 

firma ve 14 firma temsilcisi, önemli iş 

bağlantılarına imza attı. Etkinliğin ilk 

gününde Santiago şehrinde, toplam 19 

yerel satın almacı firma ile ikili iş gö-

rüşmeleri gerçekleştiren temsilciler, 

daha sonra Santiago’da faaliyet gös-

teren firmalara teknik gezi düzenledi.

Buenos Aires’te ise Arjantinli 14 fir-

manın katılımıyla gerçekleşen ikili iş 

görüşmelerine katılan Türkiye Cum-

huriyeti Arjantin Büyükelçisi Sayın 

Şefik Vural Altay, Türk doğal taş sek-

törünün yanında olduğunu gösterdi. 

Akabinde Buenos Aires’te doğal taş 

sektöründeki firmalara teknik gezi 

gerçekleştiren temsilciler, her iki pa-

zarı da değerlendirme imkanı elde et-

miş oldu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Aydın DİN-

ÇER “Mevcut pazarlarımızı koruyarak 

yeni pazarlara ulaşmak için sektörel 

ticaret heyetleri gerçekleştiriyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz sektörel ticaret 

heyetleriyle adım atmadığımız, git-

mediğimiz ülke bırakmamayı hedefli-

yoruz” dedi.

MADEN

Türkiye Doğal Taş 
Sektörü Şili ve Arjantin’de 

Önemli İş Bağlantıları 
Gerçekleştirdi

Düzenlediği sektörel heyet organizasyonlarıyla Türk doğal taşını dünyaya 
tanıtmayı amaçlayan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), bu kez Şili 

ve Arjantin’e yönelik bir organizasyon düzenledi. Şili ve Arjantin’de önemli 
temaslarda bulunulurken İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, yeni 

pazarlara ulaşmak için gerçekleştirdikleri bu çalışmayla adım atmadıkları ülke 
bırakmayacaklarını söyledi. 

Aydın DİNÇER 
İMİB Yönetim Kurulu Başkanı 

Türkiye Doğal Taş Sektörü Uzak Coğrafyalarda!
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MAKALE

Özet

Borofen; süper hızlı bilgisayarlardan 

pillere, çiplerden dokunmatik ekran-

lara kadar pek çok alanda kullanım 

potansiyeli bulunan eşsiz bir malze-

medir. Ve bu malzeme Türkiye’nin sa-

hip olduğu zengin Bor madenlerinden 

üretilebilir. 

Bor ve Bor Mineralleri Hakkında

Bor, yerkabuğunda yaygın olarak 

bulunan 51. elementtir ve tabiatta 

hiçbir zaman serbest halde bulun-

maz. Bor,  doğada mineraller halinde 

bulunur. Doğada yaklaşık 230 çeşit 

bor minerali vardır. Bu mineraller-

den ticarette en önemlileri şunlardır; 

-Turmalin (Na(Mg,Fe,Li, Al,Mn,)3Al6(-

BO3)3Si6O18(OH,F)4), -Tinkal (Na4B4O2. 

10H2O),  -Kernit (Na2B4O7. 4H2O),  -Ko-

lemanit (Ca2B6O11.5H2O) ,  -Üleksit 

(NaCaB5O9. 8H2O)  ve -Pandermit (Ca-

4B10O19.7H2O)’dir.

Türkiye’de ilk bor minerali yatak-

larına Balıkesir İli-Susurluk ilçesinin 

Sultançayırı bölgesinde rastlanmıştır. 

Cevher, bir kalsiyum tuzu olup 

Pandermit (Şekil 1) olarak uzun 

süre yabancı şirketler tarafından 

işletilmiştir. 1927’ye kadar toplamda 

624 yabancı şirkete bor işletme izni 

verilmiş, 1944 yılında ise bu şirketlerin 

büyük kısmı millileştirilmiş ve 

yabancı sermayeye bor işletme izni 

verilmemiştir. Dünyadaki önem-

li bor yatakları Türkiye, Rusya ve 

ABD’de olup dünya ticari bor rezerv-

leri 4 bölgede toplanmaktadır. Bun-

lar; ABD Kaliforniya Eyaletinin güne-

yinde yer alan “Mojave Çölü”, Güney 

Amerika’da yer alan “And Kemeri”, 

Türkiye’nin de yer aldığı “Güney-Orta 

Asya Orojenik Kemeri” ve Doğu Rus-

ya’dır. Türkiye’de bilinen bor yatakla-

rı özellikle Kırka/Eskişehir, Bigadiç/

Balıkesir, Kestelek/Bursa ve Emet/

Kütahya’da bulunmaktadır.

Türkiye’de rezerv açısından en çok 

bulunan bor cevherleri tinkal (Na-

2O.2B2O3.10H2O) ve kolemanit (2Ca-

O.3B2O3.5H2O)’ tir. Türkiye’de önemli 

tinkal yatakları Kırka’da kolemanit 

yatakları ise Emet ve Bigadiç civarın-

da bulunmaktadır. Bunlara ilaveten, 

Bigadiç’te az miktarda üleksit rezervi 

mevcut olup Kestelek‘te zaman za-

man üleksit yan ürün olarak elde edil-

mektedir.

Element olarak Bor, periyodik tab-

loda B simgesi ile gösterilen, atom 

numarası 5, atom ağırlığı 10,81 olan 

metalle ametal arası yarı iletken özel-

liğe sahip bir elementtir. Takriben 400 

yıldır bilinen Bor elementi periyodik 

cetvelin 3A grubunun ilk ve en hafif 

üyesidir. Bor doğada iki farklı şekilde 

bulunur. Bunlardan birincisi kristal 

şekli olup parlak ve siyah renklidir 

(Şekil 2). Çok sert olan bu şeklin kris-

tal yapısı tespit edilememiştir. Ancak 

biri birine sıkıca bağlanmış üç boyut-

lu bor atomlarından meydana gelmiş 

gibidir, ikincisi, daha az yoğun olan 

şekilsiz hali olup yeşilimsi sarı, tatsız, 

kokusuz bir tuzdur (Şekil 3). 

Bor ürünlerinin kullanım alanları 

Şekil 4’de özetlenmiştir. Bu ürünler; 

kimya, deterjan, cam, seramik, tarım 

ve polimerik malzemeler, metalurji, 

nanoteknolojiler, otomotiv ve enerji, 

elektronik ve iletişim, uzay ve hava 

araçları, nükleer uygulamalar, aske-

ri araçlar, yakıtlar ve inşaat gibi pek 

çok farklı alanda kullanılmaktadır.  Bu 

Melike YÜCEL 
Maden Mühendisi

BOR MADENİNDEN 
ÜRETİLEN “BOROFEN” 

GRAFEN’İN ALTERNATİFİ 
OLABİLİR Mİ?

Şekil 1. Balıkesir’de bulunan bor 

minerali (Pandermit)

Şekil 2. Parlak siyah bor minerali 

(Turmalin)

Şekil 3. Şekilsiz Bor mineralinin 

görüntüsü (Kolemanit)
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alanlarda çoğunlukla rafine bor ürün-

leri kullanılmakla birlikte konsantre 

bor ürünleri de tüketilebilmektedir. 

2016 yılında Dünya genelinde tüke-

tilen bor ürünlerinin yaklaşık %80’i 

cam (yalıtım tipi cam elyafı, tekstil tipi 

cam elyafı, borosilikat cam ve panel 

cam), seramik-frit, tarım ve deter-

jan-temizlik sektörlerinde yoğunlaş-

mıştır. Türkiye, dünyada en çok rafine 

bor ürünlerinin üretimini gerçekleşti-

ren ülkedir.

Bor’dan Üretilen Borofen

Bordan çok çeşitli maddeler üreti-

lebilmektedir. Bilim adamları 2015 yı-

lında bor atomlarından oluşan, özel bir 

yöntemle sentezlenebilen iki boyutlu 

bir malzeme olan Borofen’i üretmiş-

tir (Şekil 5). Borofen de bulunan bor 

atomları, 4’lü veya 5’li olarak bağla-

narak özel desenler oluşturmaktadır. 

Bu sayede de kendine has özellikler 

kazanmaktadır. Bilim adamları, bo-

rofenin, ısıyı ve elektriği en iyi ileten 

malzeme olarak kabul edilen ve çelik-

ten 200 kat daha güçlü olan grafenden 

daha güçlü ve esnek olduğunu söyle-

mektedir. 

İki boyutlu malzeme üretme çalış-

malarının ilk örneği olan Grafen, 2004 

yılında üretilmişti. Karbon atomların-

dan oluşan bu malzeme, iki boyutlu 

karbon katmanlarının bir arada bu-

lunduğu grafitten elde edilebiliyordu.  

Grafen, teknolojide devrim niteliğinde 

gelişmelere yol açan, karbon atomla-

rının iki boyutlu bal peteği düzenidir. 

Basit bir şekilde grafen, bir altıgen bal 

peteği kafesine sıkıca bağlanmış, tek 

bir karbon atomu (tek tabakalı) taba-

Şekil 4. Bor ürünlerinin kullanım alanları (Etimaden,2018)

Şekil 5. Borofen ve borofenin kristal yapısı
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kasıdır. Bilimsel olarak grafen, 0.142 

nanometre bir moleküler bağ uzun-

luğuna sahip sp2-bağlı atomların bir 

düzlemi biçimindeki bir karbon al-

lotropudur.  Grafen katmanları, 0.335 

nanometrelik bir düzlemler arası ara-

lığı ile, birbirlerinin üzerine grafit kat-

manlarından oluşturulmuştur. Grafit 

içindeki grafenin ayrı katmanları, Van 

der Waals kuvvetleri tarafından bir 

arada tutulur.  Grafen, biyomühendis-

lik, kompozit malzemeler, enerji tek-

nolojisi ve nanoteknoloji dahil, ancak 

bunlarla sınırlı olmayan çok sayıdaki 

alanlarda kullanılabilen bir malzeme-

dir (Şekil 6).  

Grafenin alternatifi olan borofen ön-

celikle grafenden daha esnek, daha 

güçlü olmasıyla öne çıkıyor. Hem 

elektrik hem de ısı iletiminde oldukça 

kullanışlı olan malzeme ile süperile-

tim de mümkün oluyor. Yani borofen 

süper iletken özellik gösteriyor. Aynı 

zamanda, hafif ve oldukça reaktif bir 

malzemedir. Böylece elektron depola-

mak gibi işlemler için kullanılabiliyor. 

Bu da onu özellikle lityum, sodyum ve 

magnezyum iyon bataryaları için ol-

dukça işlevli bir anot haline getiriyor. 

Kısa bir süre öncesine kadar grafen en 

yeni mucizevi malzeme olarak kabul 

ediliyordu. Süper güçlü, atom kalınlı-

ğındaki bu karbon “kümes teli”, boru-

lar, toplar ve çeşitli ilginç şekiller oluş-

turabiliyor. Malzeme mühendisleri, 

elektriği iletebildiği için grafen tabanlı 

bilgisayar işlemciliği ve grafen çip 

endüstrisi çağının başlayabileceğin-

den söz ediyordu. Borofenin bu kadar 

heyecan yaratmasının nedeni, olağa-

nüstü geniş bir uygulama alanı için 

uygun olmasıdır. Elektro-kimyacılar, 

borofenin daha güçlü lityum-iyon 

pillerde anot malzeme olabileceğini 

düşünüyor. Kimyacılar, borofenin ka-

talitik kabiliyetlerinden büyülenmiş 

durumdadır. Kısacası borofen gelecek 

teknolojinin ana bileşeni olacaktır. 

Sonuçlar

Gerçek şu ki; bilim adamları borofen 

ile ilgili çok daha fazla araştırma yap-

malıdır. Başta, reaktif olması demek 

paslanmaya yatkın olması anlamına 

gelir. Bir diğer sorun ise bu malzeme-

nin sadece küçük boyutlarda üretil-

mesi ve büyük boyutlarda üretiminin 

pahalı olmasıdır. Yani, kapasite artırım 

sorunu bulunmaktadır. Ancak, yakın 

bir gelecekte üretim maliyetlerinin 

düşmesiyle ve yukarıda anılan prob-

lemlerin giderilmesi ile birlikte boro-

fen, grafenin yerini alacak gibi görün-

mektedir. Yapılan çoğu araştırmanın 

sonuçları bunu destekler niteliktedir. 

Türkiye’nin de bor cenneti olduğu dü-

şünülürse, borofen ile ilgili çalışmala-

rın acilen başlatılması ülkemiz men-

faatine olacaktır. 
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Şekil 6. Grafen ve grafenin kristal yapısı
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Bu kapsamda bakır-kurşun-çinko 

(baz metaller), molibden, antimuan, 

kalay, volfram ile altın ve gümüş gibi 

değerli metallerin arama ve araştır-

ma projeleri gerçekleştirilmektedir. 

Ayrıca demir, krom, nikel, alüminyum, 

manganez ve platin aramalarına yö-

nelik projeler üretilmektedir. Metalik 

madenlere yönelik arama çalışmala-

rımız, baz ve değerli metaller üzerinde 

odaklanmış olup, bu madenler açı-

sından elverişli jeolojik yapıya sahip 

Kuzeybatı Anadolu ve Doğu Karadeniz 

başta olmak üzere yurdumuzun bir-

çok değişik yöresinde sürdürülmek-

tedir. Dünyada gelişen çevre bilinci, 

gömülü maden yataklarının aranması 

ve jeolojik problemlerin çözümün-

de jeoloji haritaları, jeofizik haritaları, 

genel jeokimya haritaları ve maden/

zuhur envanteri gibi gerekli temel bilgi 

ihtiyacı, jeokimya çalışmaları ile or-

taya konulmaktadır. Gömülü maden 

yataklarının aranmasının ilk aşama-

sında jeokimyasal etütler yapılmak-

tadır. Bu çalışmalar maden yatağının 

aranmasında zaman ve para tasar-

rufu sağlamaktadır. Jeokimya etütle-

rinde değişik tür ve ölçekte örnekle-

me çalışmaları yapılmaktadır. Bunlar 

dere kumu, bitki, su, toprak ve kayaç 

örnekleridir. Bu örneklerden yapılan 

jeokimyasal analizlerin sonuçları is-

tatistiksel yöntemlerle değerlendi-

rilmekte ve değişik ölçekte anomali 

ve dağılım haritaları yapılmaktadır. 

Tüm bu çalışmalar sonucunda hedef 

saha küçültülmekte ve sondaj lokas-

yonları belirlenmektedir. Ayrıca di-

ğer ülkelerde pek çok disipline hitap 

eden; temel jeoloji haritaları gibi Genel 

Jeokimya Haritaları üretilmektedir. 

Değişik ölçeklerde basılan bu hari-

talar; maden aramada, hidrojeoloji, 

tarım, hayvancılık, yerleşim alanları 

(arazi kullanım haritaları) seçiminde 

ve jeolojik problemlerin çözümünde, 

kullanılmaktadır. Ülkemizin birçok 

bölgesinde sanayileşme ve yerleşim 

alanlarının iç içe geçtiği bilinmekte-

dir. Ne geçmişte, ne de günümüzde 

yerleşim alanlarının seçiminde kul-

lanılabilecek güvenilir jeokimya veri-

leri üretilmemiştir. Gelecekte gömülü 

maden yatakları aramalarına yönelik 

jeokimya çalışmalarında; çok sayıda 

elementin, düşük deteksiyon limitin-

de ve kaliteli analizi gerekli olacaktır.

Kaynak: MTA.

MADEN

Metalik Maden Araştırmaları



Silvan Barajı’nın da Atatürk Barajı’n-

dan sonra Türkiye’nin en büyük sula-

ma barajı olma özelliğini taşımaktadır. 

Terör saldırıları nedeniyle yapımında 

2 yıl gecikme yaşanan barajın, 2019 

yılı sonunda tamamlamayı hedefle-

mekteyiz. Bütünüyle kalkınmayı he-

defleyen Silvan Projesi, 8 baraj ve 23 

sulama tesisinden oluşuyor. Projedeki 

Silvan, Pamukçay, Ambar, Kuruçay, 

Başlar, Kıbrıs, Karacalar ve Bulaklı-

dere barajlarının tamamlanmasıyla, 

7 milyar 300 milyon metreküp suyun 

depo edileceği devasa bir kapasiteye 

sahip olacağız.

‘’Sulanan Araziyi 2 Katına 
Çıkaracağız’’

Silvan Projesi tamamlandığında 

Diyarbakır’daki sulanan 1 milyon de-

karın üzerindeki arazi 2 kat daha ar-

tacaktır. Proje ile 305 binin üzerinde 

kişiye istihdam, ülke ekonomisine ise 

yıllık 1,2 milyar lira katkı sağlanma-

sı hedeflenmektedir. Silvan Barajının 

enerji ve sulama maksatlı bir baraj 

olup tesisin kurulu gücü 160 MW, 

ortalama yıllık elektrik üretimi 681 

GWh\yıl ancak sulama tesisleri işlet-

meye açılınca ortalama yıllık elektrik 

üretimi 88,41 GWh olacaktır. 

‘’Silvan Barajı Kendi Sınıfında 
Avrupa’nın En Yükseği’’

Silvan Barajının 175,50 metre yük-

sekliği ve 8,8 milyon m3  hacimli göv-

desi ile Ülkemizin ve Avrupa’nın en 

yüksek Ön Yüzü Beton Kaplı barajı 

olacaktır. Silvan Barajı oluşturacağı 

7,3 milyar m3 rezervuar hacmi ile Gü-

neydoğu Anadolu Projesinin Atatürk 

Barajı’ndan sonra 2. büyük sulama ba-

rajı olacaktır. Silvan Projesi 4 aşamalı 

olarak planlanmış olup, her aşamada 

Silvan Barajı rezervuarından sulama-

ya verilen su miktarı artarken Silvan 

Hidroelektrik Santralinde üretilen 

elektrik enerjisi azalacaktır. Böylece 

zaman içerisinde enerji üretimi 681 

GWh’dan 88,41 GWh’a inerken sula-

maya verilen su 1,791 milyon m3’e çı-

kacaktır. 

GAP’ın Gözü Dicle Nehri’nde

Fırat Nehri üzerinde 5 büyük barajın 

tamamlanarak ülkenin ve bölgenin 

hizmetine sunuldu. DSİ olarak bütün 

enerjimizi Dicle Nehri üzerindeki ba-

raj ve projelere vermekteyiz. İki yıla 

kadar Dicle Nehri üzerinde de devasa 

eserleri halkın hizmetine sunmayı 

hedeflemekteyiz.

“Dicle Nehri Üzerindeki Baraj 
İnşaatlarımız Devam Ediyor’’

Tamamlanan barajlardan olan Kral-

kızı, Dicle ve Batman Barajlarının hem 

sulama hem de enerji üretmektedir. 

Silvan Barajı yapımı çalışmalarında 

ise şu anda yüzde 56’leri geçen fizi-

ki gerçekleşme sağlanmıştır. Burası 

aynı zamanda ciddi bir sulama bara-

jıdır. Yaklaşık 2 milyon 400 bin dekar 

tarım arazisini bu barajımızla sulaya-

cağız. Silvan Barajı birçok farklı fonk-

siyonu daha bünyesinde barındıracak. 

Bu barajımız 7 küçük baraja daha hem 

kendisi su kaynağı toplayacak hem de 

diğer küçük barajlara su verilmesini 

sağlayacak. Çok ciddi sulama tünel-

leri olacak. Babakaya ve Silvan gibi 

kapasiteli tüneller oluşturulacak. 100 

kilometreyi aşkın ana sulama kanalı 

yapılacaktır.

Silvan Barajı ile GAP Sulama 

Hedeflerine Ulaşılacak’

Silvan Barajı’nın tamamlanmasıyla 

da GAP’ın bölge genelindeki sulama 

hedeflerine ulaşılacatır. Silvan Barajı, 

inşaatında gövde kazıları büyük ölçü-

de tamamlanmış olup, gövde dolgusu 

imalatları devam etmektedir. (Toplam 

8.803.000 m3 olan gövde dolgusunda 

4.345.000 m3 dolgu imalatı tamamlan-

mıştır. Silvan Barajı inşaatında genel 

fiziki gerçekleşme seviyesi %5‘dir. Sil-

van Barajında günlük 15 bin metreküp 

ile 20 bin metreküp arasında dolgu 

yapılmaktadır. 2020 yılı sonu itibari ile 

su tutulması hedeflenen Silvan Barajı 

Su tutulduğu tarihten itibaren yakla-

şık 2,5 yıl içerisinde dolacaktır. 

BARAJ

HEDEFİMİZ SİLVAN BARAJINDA 
İKİ YIL İÇERİSİNDE SU TUTMAK

Türkiye’nin İkinci Büyük Sulama Barajı: Silvan

HİDROLİK SİLİNDİR İŞ VE İNŞAAT MAKİNALARI
YEDEK PARÇA İMALATI

1199. Sk . (E ski 28. Sk .) No: 8 Ostim-Yenimahalle / ANK ARACevat Dündar Cad. No. 148 Ostim-Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 354 21 68  •  Faks: 0312 385 75 45

Şahin KILIÇ - Gsm: 0532 693 47 37
sahin-mak@hotmail.com
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RANZA
YATAK

SOYUNMA 
DOLAPLARI

1178. Cad No: 17 Ostim-Ankara 
prestijyatak@gmail.com0312 395 10 19 0539 611 06 57

2’li metal 
soyunma dolabı

6’lı metal 
soyunma dolabı

Çift katlı işçi ranzası

4’lü metal 
soyunma dolabı

metal 
dosya dolabı

ce belgeli standart 
ikaz yeleği

ce belgeli standart 
kayışlı baret

ce belgeli çelik burun 
çelik taban anti statik 

iş ayakkabısı

160x200cm 
peluş battaniye tek kişilik 

160x200cm 
pamuğa pamuk 
nevresim takımı

metal dosya arşiv dolabı sünger yatak

Türkiye Doğal Taş Sektörü 
Vietnam ve Tayvan’da 

Önemli İş Bağlantıları Gerçekleştirdi

Türkiye Doğal Taş Sektörü Dünyayı Dolaşmaya Devam Ediyor

Doğal taş ürünlerinin mevcut ve 

hedef pazarlara ulaşması için çalışan 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 

(İMİB), sektörel heyet organizasyon-

ları düzenlemeye devam ediyor.

Bu kez düzenlenen heyetler kapsa-

mında Vietnam’ın Ho Chi Minh kenti-

ne ve Tayvan’ın Taipei şehrine giderek 

ikili iş görüşmeleri gerçekleştiren 21 

katılımcı firma ve 28 firma temsilci-

si, önemli iş bağlantılarına imza attı. 

Etkinliğin ilk gününde Ho Chi Minh 

kentinde faaliyet gösteren üç sektör 

firmasına teknik gezi gerçekleştiren 

sektör temsilcileri, ziyaret edilen fir-

malar ile de ikili iş görüşmesi gerçek-

leştirme imkanı buldu. 

Organizasyonun ikinci gününde ise 

Taipei’de 21 yerel firma ile toplantı ya-

pan sektör temsilcilerine Taipei Türk 

Ticaret Ofisi yetkilisi Murat Baklacı da 

eşlik etti ve pazar hakkında önemli 

bilgiler verdi. Etkinliğin son günün-

de ise Türkiye doğal taş sektörü, Tai-

pei’de bulunan 6 alıcı firmaya teknik 

gezi yaparak, firmaların yetkilileri ile 

tanıştı, depo, showroom ve fabrikala-

rını gezdi. 

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 

Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Din-

çer “Mevcut pazarlarımızı koruyarak 

yeni pazarlara ulaşmak için sektörel 

ticaret heyetleri gerçekleştiriyoruz. 

Gerçekleştirdiğimiz sektörel ticaret 

heyetleriyle adım atmadığımız, git-

mediğimiz ülke bırakmamayı hedefli-

yoruz” dedi.

İHRACAT

Düzenlediği sektörel heyet organizasyonlarıyla Türk doğal taşını dünyaya 
tanıtmaya devam eden İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), bu kez Vietnam 

ve Tayvan’a yönelik bir organizasyon düzenledi.  Organizasyon kapsamında 
sektörün önemli iş bağlantıları gerçekleştirdiğinin altını çizen İMİB Yönetim 

Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, uzak coğrafyalarda Türk doğal taşını tanıtmaya 
devam edeceklerini söyledi.
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ENERJİ

MAXIMA Enerji, yatırımlarını yeni-

lenebilir enerji sektöründe yoğunlaş-

tıran ve Türkiye’nin birçok bölgesinde 

hidroelektrik ve güneş enerjisi sant-

rali projeleri bulunan YBT Enerji ile 

sözleşme imzaladı.

Hamal GES projesiyle Türkiye’nin 

ender lisanslı Güneş Enerji Santralle-

rinden birini ülkemize kazandıran 30 

MW’ın üzerinde yenilenebilir enerji 

yatırımına sahip YBT Enerji ile yapı-

lan anlaşma kapsamında Ankara’da 

bulunan toplam 6 MWp gücündeki 

Hasanoğlan GES santralinin izleme ve 

bakım&onarım hizmetleri MAXIMA 

Enerji tarafından gerçekleştirecektir. 

Türkiye’nin en geniş servis ağına 

sahip, GES bakım&onarım firma-

sı konumunda olan MAXIMA Enerji 

Türkiye’de toplam 200 MWp kurulu 

güce sahip güneş enerjisi santraline 

“İzleme, Bakım & Onarım ve İşletme 

Danışmanlık” hizmetleri sağlıyor. 

Maksimum Verimlilik, Maksimum 

Enerji sloganı ile yola çıkan, MAXIMA; 

Türkiye’nin 9 ayrı ilinde bulunan ser-

vis ofisleri ile Güneş Santrallerinin ve-

rimliliklerini maksimize ederek GES 

yatırımcılarının karlılıklarını arttırı-

yor.

YBT ENERJİ 
“Bir Kez Daha MAXIMA” 
Dedi
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Tüm Anadolu Buluşmaları’nda 

enerji verimliliği ve tasarrufun her ile 

özel ihtiyaçlarına dikkat çekerek ısı 

yalıtımı dolasıyla verimlilik konusun-

da farkındalık yaratmayı amaç edinen 

VERİMDER, Konya toplantısında özel-

likle “ısı yalıtımı ürünleri ve uygula-

ması” konusunda “merdiven altı uy-

gulamaların” neden olabileceği hayati 

sonuçlara dikkat çekti.

VERİMDER İcra Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Emre 

Alkin bu konunun 
yanı sıra tüketicilere 

enerji verimliliğiyle ev 
ekonomisinde oluşacak 

tasarrufu işaret etti. 

Türkiye’nin dört bir yanında enerji 

tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği 

başlatan Yapılarda Enerji Verimliliği 

Derneği – VERİMDER, kamu kurum-

ları, bürokrasi, üniversiteler, medya, 

inşaat - enerji sektörleri ve kanaat 

önderlerini bilgilendirmeye devam 

ediyor. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi ile 

karşılanan ve Samsun’dan Adana’ya, 

İzmir’den Antalya’ya kadar her ilde 

ısı yalıtımı ve enerji verimliliği alanın-

da farklı konuların masaya yatırıldığı 

Anadolu Buluşmaları’nın yeni durağı 

Konya oldu. 

Toplantının başkanlığını yürüten ve 

yalıtım konusunda hayati başlıkları 

katılımcılara aktaran VERİMDER İcra 

Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin; 

“Bugün vatandaşın cebinden çıkan 

paranın büyük bir kısmı ısıtılamayan 

ya da soğutulamayan evlerde uçup 

gidiyor. Yapılarda en fazla enerji ka-

çağı, ısı yalıtımı olmayan binalarda 

oluşuyor. Binalarda tüketilen enerji-

nin yaklaşık %80’i ısıtma ve soğutma 

ihtiyacı için kullanılıyor. Isı yalıtımı 

yapan bina sahipleri, faturalarında da 

%50’ye varan tasarruf elde edebiliyor” 

dedi. VERİMDER İcra Kurulu Başkanı 

Prof. Dr. Emre Alkin’in başkanlığın-

da düzenlenen toplantıda, ısı yalıtımı 

için doğru malzeme seçimi ve sistem 

standartlarına sahip paket sistem 

kullanımının önemi katılımcılara de-

taylı bir şekilde sunuldu. 

Yalıtım İçin Sistem Çözümlerini 

Tercih Edin

Isı yalıtımının hem doğayı hem de 

cebi koruyacak faydalarının yanı sıra 

nasıl uygulanması gerektiği ile ilgili de 

detayların paylaşıldığı Konya buluş-

masında, uzmanlar tarafından konuya 

ilişkin yapılan araştırmalar paylaşıldı. 

Isı yalıtımının yapılarda önemli bir 

sistem bileşeni olduğunu belirten 

uzmanlar, yalıtım için kullanılacak 

çözümlerin tek bir elden yani “pa-

ket sistem olarak” temin edilmesinin 

tüketiciyi de koruduğunu vurgulu-

yorlar. Isı yalıtım sistemlerinin birçok 

bileşenden oluşan “kompozit yapılar” 

olması nedeniyle birbirinden farklı 

üretim hattından çıkmış ürünlerin dış 

cepheye zarar verdiğine ve uyumsuz-

luklar yarattığına dikkat çekiyorlar. 

Ayrıca uzmanlar, farklı üretici ve 

markaların aynı cephede uygulan-

maya çalışılmasından doğacak teknik 

SANAYİ 4.0

Türkiye’de enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda bilinçlendirme seferberliği 
başlatan ve gittiği her ilde enerji verimliliği konusunda bilinmeyenleri masaya 

yatıran Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği-VERİMDER,  Anadolu Buluşmaları’nın 
yedincisini Konya’da gerçekleştirdi.

VERİMDER ANADOLU BULUŞMALARI’NIN 
YEDİNCİSİ KONYA’DA DÜZENLENDİ
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sıkıntıların yanı sıra uygulama sonrası 

müşteri destek hizmetinde de “mu-

hatap bulamama” sorunuyla da karşı 

karşıya kalındığına vurgu yapıyorlar. 

Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği 

(VERİMDER) Hakkında: 

Her geçen gün azalan mevcut ener-

ji kaynaklarımızı korumak ve daha 

verimli kullanarak gelecek nesillere 

daha yeşil bir dünya bırakabilmeyi he-

defleyen VERİMDER, kamuoyunu ya-

pılarda ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve 

tasarrufu konusunda bilinçlendirmek 

ve toplumumuzda farkındalık oluş-

turmak amacıyla kurulan sivil toplum 

kuruluşudur.

Mevcut enerji kaynaklarından daha 

uzun süre yararlanılmasına destek 

sağlayacak projeleri hayata geçirme-

yi hedefleyen VERİMDER, toplumun 

her kesimi ile işbirliği yapmak, bilinç-

lendirmek, bilgilendirme ve eğitim 

seminerleri düzenlemek, çözümler 

üretmek ve ortak çaba göstermektir. 

Ayrıca ülkemizdeki yönetmelikle-

rin AB ve diğer dünya standartlarıyla 

uyumunda bilgi ve birikimiyle destek 

vermek önceliğidir. 

Enerji Verimliliği Nedir?

> Binaların ısı kayıplarının önlenmesi 

ve enerji tasarrufu sağlanması için 

dış yüzeyinde yapılan işlemlere ısı 

yalıtımı denir. 

> Binaların dışa bakan iç yüzey sıcak-

lığı ile iç ortam sıcaklığı arasındaki 

farkın 3 derecenin üzerinde olma-

ması gerekir. 

> Dış duvarın iç yüzey sıcaklığında-

ki artış, iç ortamda hava akımını 

engeller. Bu sayede ısı kayıplarının 

önüne geçilir. 

> Binaların içi kış aylarında daha hızlı 

ısınırken yaz aylarında ise daha hız-

lı soğur. Verimli kullanılan enerji ile 

ısınma ve soğutma maliyetleri aza-

larak, tasarruf etmenizi sağlar. 

Enerji Verimliliği İçin Isı Yalıtımı 

Şart

> Hem ülkemizde hem de dünyamız-

da sanayileşme ve şehirleşme yay-

gınlaşmaya devam ediyor.  

> Bu duruma bağlı olarak enerji ihti-

yaçlarımız her geçen gün daha da 

artıyor. 

> Ancak gelecek nesillerin de yeryü-

zünde az olan doğal kaynaklarımızı 

kullanabilmeleri için çevreyi koru-

mak ve yenilenebilir enerji ile enerji 

tasarrufu konularına dikkat etme-

miz gerekiyor. 

> Ülkemizde enerjinin %37’si konut ve 

sitelerde tüketiliyor. 

> Binalarda kullanılan enerjinin 

%80’ine yakını yapıların ısıtılması 

veya soğutulması için kullanılıyor. 

> Evlerin hem ısıtılması hem de soğu-

tulması için her yıl fazladan harca-

dığımız maliyetler ülke ekonomisini 

de etkiliyor.

> Ülkemizin enerjideki dışa bağımlılı-

ğının azalması, ekonominin canlan-

ması, istihdam oranlarının artması 

enerji verimliliği ile elde ediliyor. 

> Enerjinin temiz elde edilmesi ka-

dar kullanılan enerjinin verimliliği 

de çok önemlidir. Enerji verimliliği 

denilince ilk akla gelen teknoloji ısı 

yalıtımıdır. 

> Hem hükümetin hem de finans 

sektörünün destekleyici uygula-

maları ile ısı yalıtımı artık birçok bi-

nada uygulanıyor.

VERİMDER UYARIYOR:
> Bölgenizin İklimine Ve Yönetmeliğe 

Uygun Sistemleri Seçin; Kazanın!
> Yapılarda Enerji Tasarrufu İçin 

“Isı Yalıtımı”
> Verimli Isı Yalıtımı İçin De Doğru 

Malzeme Kullanımı Şart!
> Isı Yalıtımı Uygulamalarında

> “Merdiven Altı Üretim ve Hizmetten” 
Kaçının

Emre Alkin Arkın Konak

EN
ER

Jİ 
& 

M
AD

EN
SA

YI
25

.

71



“Ayda 5 milyon fatura, korsan ödeme 

noktalarından tahsil ediliyor”

Şirket Genel Müdürü Ali Erman Ay-

tac, yaptığı açıklamada; “Bazı kötü 

niyetli firmalar müşterilerden tahsil 

ettikleri tutarları ilgili kurumlara ya-

tırmayarak, bir süre sonra topladık-

ları para ile kaçıyorlar. Elektrik, su ve 

doğalgaz sektörlerinin fatura adetleri 

bugün aylık olarak 80 milyonu bul-

muş durumda. Telefon, internet ve di-

jital TV abonelikleri de dahil edildiğin-

de fatura miktarı 125 milyona çıkıyor. 

Vatandaşların yoğun olarak kullandığı 

bankaların otomatik ödeme talimatı 

ve diğer kanalları ile aldıkları ödeme 

payı, pastanın %41’ini oluşturuyor. 

Sektörün işlem hacmi düşünüldü-

ğünde ödeme noktalarının önemi de 

gözler önüne seriliyor. Bankaları sı-

rasıyla; yaklaşık %26’lık işlem hacmi 

ile kurumların kendi ödeme noktaları, 

%15’lik hacim ile PTT, %14’lük pay ile 

de anlaşmalı ödeme kuruluşları takip 

ediyor. Korsan ödeme noktalarında 

ise yaklaşık 5 milyon fatura ödemesi 

gerçekleştiriliyor.” dedi.

Korsan ödeme noktalarıyla müca-

delede Bankacılık Düzenleme ve De-

netleme Kurumu’nun (BBDK) faaliyet 

izni uygulamasının önemine değinen 

Aytac, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Kimlik ve kredi kartı bilgilerini 

paylaşırken dikkatli olun”

“Ödeme kuruluşlarının sermaye, 

bilanço ve teminat tutarları BBDK 

tarafından kontrol ediliyor. Faali-

yet iznine sahip olmayan noktalar-

da yapılan tahsilat işlemlerinin ve 

bunlara ait dekontların yasal ola-

rak hiçbir geçerliliği bulunmuyor. 

Müşterilerimiz mağduriyet yaşa-

mamak için bu konuda çok dikkatli 

olmalılar. Bu noktalar vatandaşların 

kimlik ve kredi kartı bilgilerine de 

erişebildikleri için ciddi riskler taşı-

yor. Müşterilerimiz eğer izinli öde-

me noktalarında fatura tahsilatla-

rını gerçekleştirmedilerse, borcun 

ödendiği bilgisi bize zamanında veya 

hiç ulaşmıyor. Fatura bedeli öden-

mediği için gecikme ile ilgili yasal 

süreçlerden sonra, enerji kesintisi 

işlemi gerçekleştiğinde müşteri pa-

rasını yatırdığını söyleyince bu kor-

san noktaların da oyunları ortaya 

çıkıyor. Bu süreçte vatandaşlarımız 

elektrik, su, doğal gaz kesintisi gibi 

sıkıntıların dışında dolandırılma ris-

kiyle de karşı karşıyalar. Bu risklerle 

karşılaşmamak için vatandaşlarımı-

zın faturası ödenecek kurumun in-

ternet sitesi veya çağrı merkezinden 

yetkili işlem merkezleri konusunda 

bilgi almaları çok önemli.” dedi.

Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, ülkemizde her 
ay 125 milyon adet fatura ödemesinin gerçekleştiğini belirterek, vatandaşları 

korsan ödeme merkezleri konusunda uyardı. Bu ödemelerin 5 milyon adetinin 
korsan ödeme merkezlerinden gerçekleştiğini kaydeden Aytac, korsan ödeme 

noktalarının nasıl fark edileceği konusunda da vatandaşlara tavsiyede bulundu.

ENERJİ

TÜRKİYE’DE 1 AYDA 
125 MİLYON FATURA 

ÖDENİYORAli Erman AYTAC 
Limak Enerji Genel Müdürü

LİMAK ENERJİ HAKKINDA
“Hayatı Aydınlatıyoruz” sloganıyla yola çıkan Limak Enerji; Limak Holding 

kuruluşudur. 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Enerji Piyasası Düzen-

leme Kurumu’nun (EPDK) ilgili mevzuatları çerçevesinde 28.09.2012 tarihin-

de kurulmuştur. Görevli elektrik tedarik lisansına sahiptir. Aynı zamanda 

son kaynak tedarikçisidir. Kalite Yönetim Sistemleri ve benimsediği EFQM 

modeli ile müşterilerine rahat, konforlu ve hızlı hizmet anlayışıyla yatırım-

larını sürdürmektedir.

Genel Merkez Binası, Bursa, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale’de 9 Bölge Mü-

dürlüğü, 100’ü aşkın Müşteri İşlem Merkezi(MİM) ile abonelik, tahsilat, indirimli 

elektrik satışı, avantajlı tarifelerden yararlanma gibi birçok hizmet gerçekleş-

tirilmektedir. EPDK tarafından belirlenen, yıllık elektrik tüketimi 2000 kWh 

(Elektrik faturası aylık 77 TL ve üzeri) olan serbest tüketicilere indirimli elektrik 

satışını gerçekleştirmektedir. Serbest tüketiciler için kampanyalar düzenleye-

rek, avantajlı tarifelerle elektrik satışını tüm Türkiye’de gerçekleştirmektedir. EN
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ENERJİ

1 Temmuz 2019 tarihinden geçerli 

olmak üzere elektriğe yüzde 15 ora-

nında zam yapılması iş dünyasında 

tepkiyle karşılandı. Enerji Sanayicileri 

ve İşadamları Derneği (ENSİA) Yö-

netim Kurulu Başkanı Hüseyin Va-

tansever, yapılan zammın imalat sa-

nayisinde faaliyet gösteren binlerce 

işletmenin belinin daha da bükülmesi 

anlamına geldiğini belirtti.

“Elektriğe yapılan %15 zamla, 
sanayicinin beli daha da 

bükülecek.”

İşletmelerin temel girdisi olan enerji 

maliyetlerinin sürekli artmasının, kişi 

ve kuruluşların kendi enerjilerini üret-

melerinin önemini gösterdiğini söyle-

yen Vatansever, “Gerçek ve tüzel kişi-

ler kendi elektriklerini üretip yerinde 

tüketerek hem kamunun zamlarından 

çok daha az etkilenir hem de ülkenin 

kaynak çeşitliliğine katkı sağlayabilir-

ler.  Bu konuda iyi uygulama örnekleri 

ve başarılı modeller Avrupa’da duru-

yor. Ancak hâlâ bu konuda bir arpa 

boyu yol alabilmiş değiliz” dedi. 

Bütçe açığında yılın ilk çeyreğinde 

geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 

114 arttığına dikkat çeken Vatansever, 

şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Yerel seçimler öncesinde bütçe 

disiplininin elden bırakılması, eko-

nomideki daralma, vergi gelirlerinin 

azalması gibi faktörler, ekonomi yö-

netiminin kamu açıklarını zamla ka-

patmaya zorluyor. Ancak tüm bunlar 

iş dünyasının sebep olduğu ya da so-

rumluluğunda bulunan konular değil. 

Adeta para yutma makinesine dönen 

devletin iki yakasının bir araya gel-

mesi için tasarruf önlemlerinin sözde 

değil özde uygulanması ve tasarrufta 

önceliğin kamu yönetiminde olmasını 

beklemek hakkımız.”  

DOĞALGAZA %6.5 ZAM

Elektrik zammının ardından, iş dün-

yasının bir başka temel girdisi olan 

doğalgaza da yüzde 6,5 zam geldiği-

nin altını çizen ENSİA Başkanı Hüse-

yin Vatansever, Türkiye’nin yüzde 97 

oranında ithalata bağımlı doğalgazdan 

elektrik üretiminin süratle azaltılması 

gerektiğini kaydetti. Mevsimsel deği-

şiklikler göstermekle birlikte, elektrik 

üretiminin kabaca üçte birinin doğal-

gazdan sağlandığını anımsatan Va-

tansever, şöyle devam etti: 

“Bu oranın hızla yüzde 20 seviye-

sinin altına çekilmesi, yerli ve yenile-

nebilir enerji kaymaklarına daha fazla 

yatırım yapılması gerekiyor. Bugün 

yenilenebilir enerjide potansiyelimizin 

ancak yüzde 15’ini kullanabiliyoruz. 

2023 hedeflerimizde, toplam kurulu 

gücümüzün en az yüzde 30’unu ye-

nilenebilir enerji kaynaklarından kar-

şılamak vardı. Bugün çok gerisinde 

olduğumuz bu hedeflere ancak 2030 

yılında ulaşma şansımız var. İthal 

kaynaklara olan bağımlılığın ne kadar 

büyük risk taşıdığı, kriz dönemlerinde 

daha iyi anlaşılıyor.”

Ensia Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever:
 “Devlet para yutma makinesi gibi çalışıyor. Tasarruf yapılacaksa, bunu ilk önce 

kamudan beklemek hakkımız.”

KENDİ ELEKTRİĞİMİZİ 
ÜRETMENİN ZAMANI 

ÇOKTAN GELDİHüseyin VATANSEVER
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı
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20 yılı aşkın süredir sağlıktan ban-

kacılığa, eğitimden savunmaya kadar 

birçok sektöre teknoloji çözümleri su-

nan, ayrıca Türkiye’nin bilgisayar üre-

timinde ilk yerli malı belgesine sahip 

olan Technopc T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı komisyonu tarafından onay-

lanan ‘Tasarım Merkezi’ni hayata ge-

çirdi. Bu sayede dünyada ve Türkiye’de 

yeni nesil teknolojilere sahip ürünleri 

tasarlama ve sektöre yenilikleri ka-

zandırma adına büyük bir adım daha 

atmış oldu. Technopc’nin Kurucu Or-

tağı Murat Yücel, Bakanlık sisteminden 

aldıkları istatistikler doğrultusunda 

faaliyetteki 341 Tasarım Merkezi içeri-

sinde bilgisayar ve iletişim teknolojileri 

sektöründe bu unvanı alan 3. şirket ol-

dukları için büyük mutluluk ve gurur 

duydukları söyledi.

Yüksek kaliteli ürünler

Bilişim sektörünün öncüsü ve örnek 

kuruluşu olarak üzerlerinde önemli 

bir sorumluluk duygusuyla hareket 

ettiklerini belirten Yücel, ürünlerinde 

sürekli iyileştirmeler yapmalarının 

yanı sıra yeni ürün geliştirme konu-

sunda da yatırımlara devam ettikle-

rini açıkladı. Yücel, “Technopc olarak 

yeni nesil teknolojiler ile ürünlerimizi 

geliştirerek bizden beklenildiği gibi 

yüksek kaliteli ve performanslı ürün-

leri yüzde 100 müşteri memnuniye-

ti ile sunuyoruz, sunmaya da devam 

edeceğiz. Tecrübemiz, Ar-Ge bakış 

açımız ve özenle çalışmamız, ortaya 

yüksek kalite standartlarında ürünle-

rin çıkmasını sağlıyor” dedi.

Rekabet avantajı yaratan ürünler 

olacak

Technopc’nin bir Tasarım Merke-

zi olarak bundan sonra çok daha ileri 

seviyede işlere imza atacağını da ifa-

de eden Yücel, bunları şöyle açıkla-

dı: “Katma değer ve rekabet avantajı 

yaratacak ürünler, ürün veya ürün-

lerin işlevselliğini artırma, geliştirme, 

iyileştirme, farklılaştırmaya yönelik 

faaliyetler, yenilikçi faaliyetler, ulu-

sal veya uluslararası patent, faydalı 

model, marka tescil belgeleri alımları 

yapacağız. Amacımız her zaman dün-

ya standartlarında yeni nesil teknoloji 

üretmek ve ülke ekonomisine katkı 

sağlamak.”

RÜZGAR ENERJİSİ

Türkiye’nin teknolojide öncü ismi Technopc, T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’na bağlı “Tasarım Merkezi”ni hayata geçirdi. 
Tasarım Merkezi olarak bundan sonra daha ileri seviyede işlere 
imza atacaklarını belirten Technopc Kurucu Ortağı Murat Yücel, 

“Amacımız dünya standartlarında yeni nesil teknoloji üretmek ve 
ülke ekonomisine katkı sağlamak” dedi.

Murat YÜCEL 
Technopc Kurucu Ortağı

Technopc Artık 
“Tasarım Merkezi”
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62 63

sayı:128  / ocak-şubat-mart 2019 sayı:128  / ocak-şubat-mart 2019

maden fİYATLARI
Fiyatlar aksi belirtilmedikçe metrik ton cinsinden verilmiştir. Limanı belirtilmeyen CIF teslimatın 
boşaltma limanları, Avrupa’daki belli başlı ticaret limanlarıdır. Endüstriyel minerallerin fiyatları ka-
lite, kaynak, miktar ve diğer satınalma koşullarına göre geniş aralıklar içinde değişmektedir. 
Hazırlayan:  Hasan YILMAZ - Maden Müh.

Fiyat aralığı;  tane boyu, nem, kül, uçucu madde, sabit 
karbon, kükürt oranı, kalori ve yıkanma durumuna göre 
belirlenmiş olup, müesseselerin ortalama KDV HARİÇ 
fiyatlarıdır. Armutçuk ve Amasra Müesseselerince 10-
18 mm. aralığında veya bu sınırlar içinde olmak şartıyla, 
farklı boyutlarda (Örn.10-14mm. 14-18 mm.) kömür 
üretimi talep halinde yapılarak, 18-150 mm. kömür fi-
yatlarından (paket, dökme) satış yapılmaktadır.

KISALTMALAR

lb : (libre) : 
453,59 gram   /  s.ton  (kısa ton) : 907,2 kg
şişe=34,5 kg                      
1 ons (troy oz) altın/gümüş: 31,1034807gram
BPL=  P2O5   /  0,45 
LMB = Londra Metal Borsası UK = İngiltere 
CFR : İstenen alıcı limanında teslime 
kadar olan navlun-nakliye satıcıya ait

YurtİÇİ Taşkömürü Fİyatları (TTK)

BAZ METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası )

Fiyatlar tane boyu, teknik özellikler ve yıkanma duru-
muna göre farklılık göstermektedir. Verilen fiyatlar be-
lirtilen üretim yeri için özelliklere bağlı olarak değişen 
en alt ve en üst fiyatlardır. KDV hariç FOB fiyatlarıdır.

Yurtİçİ Lİnyİt Kömür Fİyatları (TKİ)

Dmtu: kuru metric ton ünit
CIF : Nakliye ve sigorta dahil fiyat
FOB ( Free on board),: Limanda 
Bordo’ya teslim fiyatı 
FOR (Free on Rail) : Tren vagonuna 
kadar teslim fiyatı.
FOT:  Belirtilen noktada kamyon 
üzerinde teslim.
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metal maden fİyatları ENDÜSTRİYEL MİNERAL fİyatları
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maden fİYATLARI
Fiyatlar aksi belirtilmedikçe metrik ton cinsinden verilmiştir. Limanı belirtilmeyen CIF teslimatın 
boşaltma limanları, Avrupa’daki belli başlı ticaret limanlarıdır. Endüstriyel minerallerin fiyatları ka-
lite, kaynak, miktar ve diğer satınalma koşullarına göre geniş aralıklar içinde değişmektedir. 
Hazırlayan:  Hasan YILMAZ - Maden Müh.

Fiyat aralığı;  tane boyu, nem, kül, uçucu madde, sabit 
karbon, kükürt oranı, kalori ve yıkanma durumuna göre 
belirlenmiş olup, müesseselerin ortalama KDV HARİÇ 
fiyatlarıdır. Armutçuk ve Amasra Müesseselerince 10-
18 mm. aralığında veya bu sınırlar içinde olmak şartıyla, 
farklı boyutlarda (Örn.10-14mm. 14-18 mm.) kömür 
üretimi talep halinde yapılarak, 18-150 mm. kömür fi-
yatlarından (paket, dökme) satış yapılmaktadır.

KISALTMALAR

lb : (libre) : 
453,59 gram   /  s.ton  (kısa ton) : 907,2 kg
şişe=34,5 kg                      
1 ons (troy oz) altın/gümüş: 31,1034807gram
BPL=  P2O5   /  0,45 
LMB = Londra Metal Borsası UK = İngiltere 
CFR : İstenen alıcı limanında teslime 
kadar olan navlun-nakliye satıcıya ait

YurtİÇİ Taşkömürü Fİyatları (TTK)

BAZ METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası )

Fiyatlar tane boyu, teknik özellikler ve yıkanma duru-
muna göre farklılık göstermektedir. Verilen fiyatlar be-
lirtilen üretim yeri için özelliklere bağlı olarak değişen 
en alt ve en üst fiyatlardır. KDV hariç FOB fiyatlarıdır.

Yurtİçİ Lİnyİt Kömür Fİyatları (TKİ)

Dmtu: kuru metric ton ünit
CIF : Nakliye ve sigorta dahil fiyat
FOB ( Free on board),: Limanda 
Bordo’ya teslim fiyatı 
FOR (Free on Rail) : Tren vagonuna 
kadar teslim fiyatı.
FOT:  Belirtilen noktada kamyon 
üzerinde teslim.
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