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Değerli okuyucular;

Artık hayatımızın her alanına giren, alışmaya, kendimizi korumaya çalıştığımız gö-
zümüzle göremediğimiz bir düşmanla COVİD 19 ile sanırım uzun bir süre daha bera-
ber olacak gibiyiz. COVİD 19 belki birkaç yıl sonra yeryüzünden silinir ve buna ben-
zer bir felaketle umarım bir daha karşılaşmayız.

Her çözüm bir yıkım aslında, bir şey yapmak için başka bir şeyin dönüşmesi gere-
kiyor. COVİD 19 da belki bir çözümün yarattığı yıkımdır ve bunun çözümü başka bir 
yıkıma sebep olacak ve dünya var olduğundan beri süregelen değişim ve dönüşü-
münü devam ettirerek kendi yok olumuna kadar ilerleyecektir. İnsan doğası gereği 
bu yok oluşum gerçekleşene kadar içgüdüsel olarak hayatta  kalmak için buna da 
adapte olacaktır. Herkes şunu çok iyi biliyor ki,  bu dönemde hiç kimse mecbur kal-
madıkça aile içi ve iş hayatında ki çemberin dışına çıkmak çok  riskli ve bu yeni bir 
toplumsal norm olarak hayatımızın bir parçası. Aslında yapmamız gereken bu aşa-
mada maske kullanmak, mesafeyi korumak ve hijyen. Burada  sıkıntılı ve en önemli 
olan tabii ki maske. Ağzımızda bir maske ile yürümek, konuşmak ve en önemlisi 
çalışmak. Bu durum toplumsal hayatı etkilediği gibi iş hayatını da etkiledi. Her mes-
leğin kendine göre zorluğu zaten vardı bu durum yeraltında çalışan madenci kar-
deşlerimiz için de bir hayli zor olduğunu düşünüyorum. Kamunun ve özel yatırımın 
yeraltı madenlerinde koruyucu birçok tedbir aldığını düşünüyorum. Çünkü insan 
en kıymetli madenden daha değerlidir. 

Bu durum yeni sektörler yaratırken, var olan birçok sektörü yok ediyor. Geleceği 
hayal etmek aslında zor değil, hızla dijitalleşen dünya, koklamadan aldığımız mey-
ve-sebze, denemeden aldığımız elbiseler. Her yıkım bir çözüm aslında, nereden 
baktığımıza bağlı…
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“Yükselen Yıldız Olmak İçin Enerjide 
Kendi Kendine Yeten Ülke Olmak 
Önemli”
Bir ülkenin dünya ekonomi-politiğinde iddiası 
‘tam bağımsız’ bir ‘milli ekonomi’ inşasını başa-
rıyla yürütmesi ve bunu ‘sürdürülebilir’ kılmasıyla 
doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayan Yenile-
nebilir Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. 
Dr. Kerem Alkin, “Dünyanın ekonomi, diplomasi, 
teknoloji, üretim ve küresel ticaret ‘güç’ merkezi 
konumundaki ülkelerin bütünü, bu alandaki ba-
şarılarının temeli olan iki alanı asla ihmal etme-
mişlerdir; bunlardan ilki enerjide kendi kendine 
yetebilen ülke olma becerisi; ikincisi ise savunma 
ve milli güvenlik alanında kendi kendine yetebi-
len ülke olma becerisi. Uluslararası pek çok kurum 
tarafından gerçekleştirilen 2030 yılına yönelik 
projeksiyonlar, dünyanın önde gelen ülkelerine 
yönelik ilk 10 sıralamasında artık tek bir Avrupa 
ülkesinin kalacağına; gelişmekte olan ülkeler coğ-
rafyasından, Asya’da 3, Avrasya’da 2, Afrika ve 
Latin Amerika’da ise birer ülkenin dünyanın önde 
gelen ilk 10 ekonomisi arasında yer alacaklarına 
işaret etmekte. Küresel güç sıralamasındaki bu 
değişimin ülkeler açısından sacayaklarını ise bilgi, 
enerji ve savunma alanında ‘kendi kendine yete-
bilen ülke’ olma özelliği şekillendirecek, perçinle-
yecek” diye konuştu.

Yenilenebilir Enerji İle Tam Bağımsız 
Milli Ekonomi Güçleniyor
Karadeniz’deki doğalgaz havzasında bulunan 
320 milyar metreküplük rezervin keşfedilme-
si ile birlikte ‘tam bağımsız’ bir ‘milli ekonomi’ 

Enerji alanında yenilenebilir enerji, hidrokarbon 
imkanlarına dayalı enerji ve nükleer enerji alan-
larında kendi teknolojisini üreten ve zenginleş-
tirilmiş, çeşitlendirilmiş bir enerji arz güvenliği 
stratejisi üzerinde proje ve başarılarını kanıtlayan 
Türkiye, Avrasya’nın yeni ekseni ve yeni güç mer-
kezi olarak konumunu perçinliyor.

Asya ve Avrupa kıtalarını birleştiren Türkiye, 
tüm dünyada çok önemli jeopolitik bir yere sa-
hip. Uluslararası ticaretin dünyaya açılan kapısı 
olma özelliği de taşıyan Türkiye, aynı zamanda 
yer altı ve yer üstü yenilenebilir enerji kaynak-
ları ile de küresel sistemdeki yükselişini sürdü-
rüyor. 

Prof. Dr. Kerem Alkin 
YEAD Başkanı

Tam Bağımsız ve Milli 
Ekonominin En Önemli Adımı 

YENİLENEBİLİR 
ENERJİ

YENİ JEOPOLİTİK DENGELERDE 
YENİLENEBİLİR ENERJİNİN ROLÜ

Dünyanın önemli jeopolitik noktalarından biri olan Türkiye, yenilenebilir enerji 
atağı ile milli ve tam bağımsız ekonomi sürecini de başarıyla yürütüyor. Rüzgar, 
güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynak üretimine yatırım yapan 
Türkiye, aynı zamanda ürettiği enerji ile de ithal enerji tüketimini azaltırken, 
enerji ihracatı yapan ülke olarak yükselişini sürdürüyor.
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üniversiteler, araştırma ve geliştirme kuruluşları 
vb. bilimsel kurumlar ile diyalog kurularak yeni-
lenebilir enerjinin bilimsel gerekliliği konusunda 
işbirliği ortamı oluşturmak ve yenilenebilir ener-
jiden elektrik üretmenin ekonomiye ve bireylere 
olan olumlu etkileri yönünde halk kitlelerini bilgi-
lendirmek önceliğidir.

katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak amacıy-
la kurulan sivil toplum kuruluşudur. Yenilenebilir 
enerji alanında faaliyet gösteren ülkelerdeki si-
vil toplum kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmeyi ve  
kalkınma deneyimlerini bu ülkelerdeki kurum ve 
kuruluşlarla her düzlem de paylaşmayı amaçla-
yan Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği, 

kavramını daha da büyüten Türkiye, yenilenebi-
lir enerji alanında yapılan yatırımlar ile de yeni 
jeopolitik dengelerde enerjinin rolünün önemini 
gözler önüne seriyor. Türkiye’de açıklanan 2020 
yılı Ağustos Ayı sonu itibariyle elektrik enerjisi pi-
yasası raporuna göre; Yenilenebilir enerji üretimi 
Aralık 2019’da %43,94 iken Ağustos 2020 sonu 
itibariyle %47,9’ a yükseldi. Bu artışın içerisinde 
jeotermal enerji üretimi Aralık 2019’da %2,73 
iken Ağustos 2020 sonu itibariyle %3,09, Rüzgar 
enerji üretimi ise Aralık 2019’da %7,20 iken Ağus-
tos 2020 sonu itibariyle %8,41 ’e yükseldi.

Rapora göre milli ve yerli enerji üretimine dair 
diğer veriler ise şu şekilde; Ağustos 2020 sonu 
itibariyle jeotermal üretimi 6.152 GWh ile toplam 
enerji üretiminin %3,1 ’ini oluştururken,  Rüzgar 
üretimi 16.744 GWh ile toplam enerji üretimi-
nin %8,4’ünü, Hidrolik üretimi 60.768 GWh ile 
toplam enerji üretiminin %30,5’ini oluşturuyor. 
Elektrik üretimindeki son kapasitenin ise rapor-
da şu şekilde açıklandığı görülüyor: Jeotermal 
santrallerinin toplam kurulu gücü 1.515 MW, 
santral sayısı ise 54 iken, Rüzgar santrallerinin 
toplam kurulu gücü 7.965 MW ve santral sayısı 
281’dir.

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları 
Derneği Hakkında:
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağ-
lamak, enerji verimliliği hakkında bilinçlendir-
me çalışmaları gerçekleştirmek, doğal çevrenin 
korunması, yenilenebilir enerji kaynaklarının 
verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine 

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin,  
‘bilgi gücü’, ‘enerji gücü’ ve ‘savunma gücü’ boyutunda yapacağı hamleler ile 
Türkiye’nin yeni güç merkezi olarak konumunu perçinleyeceğini söyleyerek, 
yenilenebilir enerji üretimi ile cari açığın kapanırken, enerjide kendi kendine 
yetebilen ülke olma özelliği ile dünyada yükselen yıldız olacağını belirtiyor.
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35 yıllık sektör tecrübemizi RDS SONDAJ  çatısı altında toplayarak yer bilimleri sektörüne hizmet vermekteyiz.
Sondajı bir yaşam biçimi olarak gören teknik ekip ve mühendis kadromuzla şantiye kültürünü birleştirip
sondaj konusunda ki bütün tecrübemizi camiamıza sonsuz kaliteyle aktarmaktayız.

DEĞERLERİMİZ
> Güvenilirlik
> Dürüstlük
> Sorumluluk
> Kalite
> Çözüm Odaklı

Karotlu sondajlarda yüksek karot verimiyle, 45 derece -90 derece arası eğimde çalışma imkanı
sağlamaktadır. Ayrıca kuyularda jeofizik testler, doğrultu eğim ölçümleri, karot yönlendirmesi,
lop hazırlaması gibi her türlü mühendislik çalışmaları yapmak şirketimizin hizmetleri arasındadır. 

> Yüzey wire-line karotlu sondajı
> Eğimli sondaj
> Çok amaçlı sondaj
> Su sondajı
> Çevresel etki araştırmaları sondajı
> Geoteknik sondaj

Uluslararası standartlarda hizmet veren RDS SONDAJ, alanında uzman
kadroya ve donanıma sahiptir. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde
sondaj hizmeti vermekte olup, yenilikçi ve sürdürülebilir bakış açısı ile
her geçen gün hizmet kalitesini arttırmaktadır.

HEDEFLERİMİZ
> Süreklilik ve Devamlılık
> İş Sağlığı ve Güvenliği
> Çevreye Duyarlı
> İşbirliği ve Ekip Çalışması
> Yüksek Verim
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pılarak EÜAŞ’ a devredildi. Ilısu Prof. Dr. Veysel 
Eroğlu Barajı ve HES’te 5 Eylül 2020 tarihi itibari 
ile 1 milyar kilovat saat enerji üretilerek ülke eko-
nomisine yaklaşık 600 milyon TL katkı sağlandı.

Geriye kalan diğer 3 ünitede ise  test çalışmaları 
devam etmekte olup 2020 yılı içerisinde tama-
mının devreye alınması planlanıyor. Böylece Ilısu 
barajı tamamlandığında ülke ekonomisine yılda 
2.8 milyar TL katkı sağlayacaktır. 

Proje, Üreteceği Yeşil Enerji İle Daha 
Temiz ve Yaşanabilir Bir Geleceğe 
Katkı Sağlayacak
Ilısu Barajı hidroelektrik santrali, her biri 200 MW 
gücünde 6 türbinden oluşmaktadır. Toplam kuru-
lu gücü 1 200 MW olan santral devreye girdiğinde, 
yılda ortalama 4 120 GWh enerji üretimi gerçekleş-
tirilecektir. Ekonomiye sadece enerji üretiminden 
yıllık 2.8 milyar TL katkı sağlayacak olan Ilısu Barajı 
ve HES, üreteceği yeşil enerji ile daha temiz ve ya-
şanabilir bir geleceğe de katkı sağlayacaktır. Bu bü-
yük enerji üretiminin yanı sıra Ilısu Barajı’nda regüle 
edilen ve daha sonra inşa edilmesi hedeflenen Cizre 
Barajı’na bırakılan sularla Nusaybin, Cizre, İdil, Silopi 
Ovalarında toplam 765 000 dekar alanın modern 
teknikler ile sulanması ve yılda 1 Milyar 168 Milyon 
KWh enerji üretilmesi mümkün olabilecektir. Cizre 
Barajı tamamlandığında yıllık 1 Milyar TL ilave gelir 
artışı sağlanması hedeflenmektedir.

Ilısu Projesi; tarihi ve kültürel varlıklara verilen de-
ğerin bir göstergesi, temiz ve yenilenebilir enerji 
üretimi ile yaşanabilir bir çevre ve tüm zorluklara 
karşın projenin tamamlanması yönündeki azim 
ve kararlılığın bir simgesi olarak uzun yıllar ülke-
mize hizmet edecektir.

ülkemizin 2. Büyük barajıdır. Ayrıca, Ilısu Barajı 
Önyüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu Baraj tipinde 
dolgu hacmi bakımından dünyada 1. sırada yer 
almaktadır.

İlk Türbin 19 Mayıs 2020 Tarihinde 
Devreye Alındı
Sınıfında dünyanın en büyük gövdesine sahip 
olan ve ülkemizin 4. büyük hidroelektrik santrali  
olan Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’te 
ilk türbinin 19 Mayıs 2020 tarihinde devreye alın-
dı.  Ilısu barajında şimdiye kadar toplam 3 ünite 
devreye alındı ve bu ünitelerin geçici kabulü ya-

19 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanımız Recep 
Tayyip Erdoğan’ın video konferans yolu ile iştirak 
ettiği, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli 
ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dön-
mez’in ise Ilısu Barajı Santral Binası’ndan katıldığı, 
“ilk türbinin hizmete alınma merasimi” ile ilk etapta 
200 MW kurulu gücündeki türbin üretime başladı.

Dicle Nehri üzerinde yer alan Ilısu Prof. Dr. Vey-
sel Eroğlu Barajı’nın Kurulu gücü 1.200 MW olup, 
yıllık ortalama 4 milyar 120 milyon KWsaat enerji 
üretecektir. Temelden yüksekliği 135 metre, mak-
simum göl hacmi 10,625 milyar m3 olup 24 mil-
yon m3 gövde hacmi ile Atatürk Barajından sonra 

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve 
HES’ten Milli Ekonomiye 600 Milyon Katkı

Sınıfında Dünyanın en büyük gövdesine sahip olan 
ve ülkemizin 4. büyük hidroelektrik santrali Ilısu Prof. 
Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve HES’te ilk türbin 19 Mayıs 
2020 tarihinde devreye alınmıştı.
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Altın Gelecekte 
Sofralarımızın Vazgeçilmezi 
Olabilecek mi?

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

Maden Mühendisliği Bölümü

MAKALE

karışımlarına ve yiyeceklere ilave edilerek tüke-
tilmektedir. İnsan metabolizmasının ihtiyaç du-
yabileceği çoğu minerali ülkemiz karşılayabilecek 
durumdadır. Türkiye, maden ve mineral çeşitliliği 
açısından dünya ülkeleri içerisinde ilk 10 ülke içe-
risine girmektedir. Bu durum, gıda ve ilaç sektörü 
açısından da ele alınmalı ve bu potansiyel özellik-
le covid19 döneminde değerlendirilmelidir. Öyle 
ki, bazı madenlerin (selenyum, bakır, çinko, de-
mir) antiviral ve bağışıklığı güçlendirici etkileri ol-
duğu da bilinmektedir. Bu makalede, yenilebilen 
altın madeninden ve sağlığa olan faydalarından 
bahsedilmiştir. 

Mineral ve Maden Nedir? 
Doğal olarak oluşan, belli bir kimyasal formülü 
olan, inorganik maddelere mineral denir. Doğada 
3500’den fazla mineral bulunur. Örneğin, kalsit 
(CaCO

3
), manyetit (Fe

3
O

4
), manyezit (MgCO

3
); 

sırasıyla kalsiyum, demir ve magnezyum mine-
ralleridir. Bu mineraller, diğer değerli ve değersiz 
minerallerle birleşerek kayaçları oluşturur ve olu-
şan bu kayaçlarda değerli ise (ekonomik değeri 
varsa) “maden” adını alır. Değersiz ise (ekonomik 
değeri yoksa) genellikle halk dilinde bunlara “taş” 
, bilimsel dilde ise “gang” denir. 

Altın Neden Değerli?
Altın, diğer elementlerle tepkimeye girmez. Suda 
ya da asitte çözünmez. Paslanmaz, çürümez. Ay-
rıca, doğada bileşik halinde bulunmaz. Bu yüzden 
bu kadar değerli ve pahalıdır. Ancak altın diğer 
minerallerle, bileşik yapmadan bir arada bulu-

Son yıllarda mineral ve vitamin takviyelerinin 
tüketiminin hızla arttığına şahit oluyoruz. Hatta 
altın madeni de sofralarımıza girmiş durumda! 
Altın madeninin pek çok faydasının olduğu be-
lirtiliyor. 

Günümüzde mineral takviyelerin maden kay-
naklarından üretildiği bilinmektedir. Madencilik 
işlemleri sonucunda üretilen mineraller, vitamin 

Dünya nüfusu 8 milyara ulaşmak üzere ve 2050 
yılına kadar bu sayının 9 milyarı aşacağı tahmin 
edilmektedir. Her dokuz kişiden biri hala sağlıklı 
beslenme için yeterli gıdayı bulamazken, hızla 
artan orta sınıf nüfusunun 2030 yılında 5 milyara 
ulaşması bekleniyor. Nüfus rakamlarında bekle-
nen bu artış, yüksek besin değerine sahip yiye-
ceklerin ve minerallerin daha fazla tüketileceği 
anlamına geliyor. 
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nabilir. Örneğin aşağıdaki fotoğrafta altın silisli 
bir taşın üzerine sıvanmış olarak bulunmaktadır. 
Bunun nedeni, altının ergimiş olarak magmadan 
çatlaklar boyunca yükselerek kayaçların üzerine 
sıvanması ve burada katılaşmasıyla oluşmuş ol-
masıdır. Yani altın, dünyanın merkezindeki ergi-
miş magmanın bir ürünüdür. Bazı kaynaklar ise 
altının uzaydan geldiğine rivayet eder. Öyle ya da 
böyle, altın, saf temiz, oksitlenmeyen değerli bir 
metaldir. O kadar değerlidir ki, insan bedeni için 
de önemli faydaları vardır. 

Eski Mısır’da, altın suyu olarak bilinen Manna, 
Firvunların ana besin maddesiydi. Manna ile 
düşünce gücü aktifleştirilebiliyor, astral seya-
hatler ve çeşitli doğaüstü eylemler ve mucizeler 
gerçekleştirilebiliyordu. Başka bir deyişle, Manna 
insanı insanüstü bir varlığa çevirebiliyordu. Bunu 
sağlayan, temel madde altın ve altının muhteşem 
iletkenlik özelliğiydi… 

Altın Yenilebilir mi?
Altın yemek tamamen güvenli olmakla birlik-
te, bilim adamları her gün 0.2 gr altın yemenin 
vücuttaki toksinleri atmasından ötürü yararlı 
olduğunu savunmaktadır. Altın, Avrupa, Asya 
ve Amerika basta olmak üzere birçok ülkede tü-
ketilmedir. Bununla birlikte altın birçok yemekte 
dekoratif amaçla da kullanılmaktadır. Altın bazı 
ülkelerde sofraların vazgeçilmezi konumunda-
dır. 

Birçok ülke kültüründe, altın madeni gelenek-
sel yemeklerde yaygın olarak kullanılır. Özellikle 
Hindistan bu konuda başı çekmektedir. Yaklaşık 
olarak Hintliler yılda 12 tonun üzerinde altın tü-
ketirler. Mikronize altın tozlarını ve ince altın yap-
raklarını dekoratif pastalar, yiyecekler ve içecekler 
yaparak evlilik, sünnet, doğum gibi özel günlerini 
kutlarlar. Korona günlerinde, altından yapılan 
maskeler, antiseptik özellikleri nedeni ile sıkça 
kullanılır olmuştur. 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fransa, İtalya 
gibi ülkelerde en ünlü şefler hazırlamış oldukla-

hanedanı Huan Kuan şöyle söylemiştir: “… ölüm-
süzler altın ve inci yutarlar, böylece cennette ve 
dünyada ebedi hayattan zevk alırlar.” 

Diş hekimliğinde de altın en iyi dolgu malzemesi-
dir. Dişeti hastalıklarına karşı iyi toleransa sahiptir 
ve 20 yıldan fazla süre ile kullanılabilir.  Gelenek-
sel Çin kanal tedavisinde ise altının toksinleri te-
mizlediğine inanılır. J. Forestier, eklem iltihabının 
tedavisinde altın karışımı kullanmıştır. Altın içeren 
ilaçların romatizmal eklem iltihabında, HIV ve 
kanser tedavisinde kullanılabileceği belirtilmek-
tedir. Yine çoğu ilaç içersine altın enjekte edildiği 
de bilinmektedir. 

Sonuç olarak uzmanlar, hem geçmişte hem de 
günümüzde altının yenebileceğini ve tüketilme-
sinin faydalı olduğunu belirtmektedir. Ancak, 
altın fiyatının çok yüksek olması nedeni ile şim-
dilik sadece zenginlerin sofrasına girebilmektedir. 
Türkiye’nin yerli ve milli 6 bin 500 tonluk altın 
rezervi bulunmaktadır. Bu altınların hızla çıkarıl-
ması ve dar gelirlinin de sofrasına altının girmesi 
dileğiyle… 

rı en güzel yemeklerini altın tozu ile süsleyerek 
servis ederler. Günümüzde, balık ve burgerler-
den kahveye ve tatlılara kadar restoranlar me-
nülerine 24 karat altın serperek servis ediyor 
ve bu ürünlere talep günde güne artıyor.  Yine, 
altın tozları ile kaplanmış meyveler yılbaşı gibi 
özel günlerin vazgeçilmezi oluyor. Japonya da 
altın yaprağı ile yapılan saki ve suşiler ihtişam ve 
güç sembolü olarak görülmekle birlikte yeni yıla 
girerken yenilen altın yaprağının şans getireceği 
kabul ediliyor. 

Osmanlı hükümdarları da altına büyük önem 
vermiştir. Kanuni Sultan Süleyman yemeklerin-
de altın yemekteydi. Hatta Viyana seferi sırasın-
da yemiş olduğu tavuklarının üzerine altın tozu 
döktüğü bilinmektedir. Dönemin Viyana halkı ise 
altın tozunun çok pahalı olmasından dolayı tavu-
ğun üzerine yine altın renginde olan galeta unu-
nu dökmüşler, yağda kızartarak bugünkü Şnitseli 
bulmuşlardır. 

Mısır, Hindistan ve Çin gibi birçok eski kültür ilaç 
yapımında altın tozu kullanmışlardır. Çinli Batı 

COVID19 ile mücadelede 
ALTIN MASKE

Altın Tozlu KAHVE Altın Film Kaplama 
BİFTEK
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leştirmiş olduğu çalışmalarla yerli, temiz ve 
yenilenebilir enerjide Türkiye’nin vitrini konu-
ma ulaştı. 

100 MW Kocatepe RES Türbinlerini devreye al-
masıyla birlikte Türkiye’de toplamda 581.25 MW 
gücündeki 9 Rüzgar Enerji Santrali ile Rüzgar 
Enerjisinde liderlik koltuğuna geçti. 

GÜRİŞ Holding, Kosova (32.4 MW) ve Ukrayna’da 
(30 MW) birer RES dahil olmak üzere toplamda 
7 adet JES (210 MW) , 11 adet RES (644 MW) ve 
6 adet HES (104 MW) ile toplamda 958 MW’lık 
tamamı yenilenebilir santrallerden oluşan bir üre-
tim gücünü Mogan Enerji Yatırım Holding çatısı 
altında toplamıştır.

GÜRİŞ Holding’in TÜRKİYE’de faaliyet gösteren 
Rüzgar Santrallerinin listesi ise şu şekilde:

• Zeliha RES: 25,6 MW
• Kanije RES: 64 MW
• Seyit Onbaşı RES: 9,4 MW
• Kocatepe RES: 100 MW
• Dinar RES: 200,25 MW
• Fatma RES: 80 MW
• Atik RES: 18 MW
• Belen RES: 48 MW
• Şenköy RES: 36 MW

Toplam: 581.25 MW

Yenilenebilir enerji alanında yurt içi ve yurt dışında 
gerçekleştirmiş olduğu yatırımlarla öncü olduğunu 
her defasında kanıtlayan GÜRİŞ Holding, şimdi ise 
Rüzgar Enerjisinde liderlik koltuğunda…

Ali KARADUMAN 
GÜRİŞ Holding Enerji Grup CEO’su

GÜRİŞ, ENERJİDE 
RÜZGAR GİBİ ESİYOR

Türkiye’nin En Büyük; 
RES Yatırımcısı 
GÜRİŞ HOLDİNG OLDU!

Gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmayı 
vizyonu haline getirmiş ve bu doğrultuda yaptığı 
her faaliyette daha temiz, sürdürülebilir ve yeni-
lenebilir bir dünya için çalışmalarda bulunan Gü-
riş Holding, yaptığı son açıklama ile Türkiye’de en 
büyük Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımcısı 
olduğunu açıkladı.

Son enerji yatırımları ve devreye giren 100 MW 
Kocatepe RES ile birlikte Türkiye’nin Rüzgar 
Enerjisi alanında en büyük yatırımcısı olduklarını 
belirten Ali KARADUMAN: “63 yıldır kendimize 
bir misyon belirledik, bu misyon doğrultusunda 
ülkemize her alanda destek vermeye kendimizi 
adadık. Yapmış olduğumuz ve yapacağımız yatı-
rımlar ile Türkiye’nin enerji ihtiyacını gidermeye, 
yerli-yenilenebilir ve temiz enerji alanında ülke-
mize kesintisiz katkı sağlamaya devam edeceğiz. 
Rüzgar enerjisinde gerçekleştirdiğimiz son yatı-
rımlarla liderlik konumuna geçtiğimiz ve ülkemi-
ze bu desteği sağladığımız için gurur duyuyoruz” 
dedi.

Bu Gurur Hepimizin!
Çevre konusunda hassasiyeti ile bilinen GÜRİŞ, 
çevreye katkıları ve bölgesel destekleri ile öne 
çıkıyor. Sürdürülebilir bir gelecek için büyük 
titizlikle çevreye sahip çıkan GÜRİŞ, kurulduğu 
günden bugüne Türkiye’nin farklı bölgelerine 
yaptığı santral yatırımlarını, doğal yaşamı en-
gellemeyecek şekilde ağaçlar ve akarsular ile 
iç içe konumlandırmaya büyük özen gösteri-
yor. Ekolojik ortama verdiği değer kapsamında 
bu yıl gelenekselleşen fidan dikme şenlikleri 
ile çevreye 400.000 adet ağaç kazandırırken, 
akarsuya 28.000 adet yavru alabalık bıraktı. 
Çevreye dost teknolojileri kullanarak gerçek-

25 Adet türbiniyle toplamda 100 MW büyüklü-
ğündeki Kocatepe Rüzgar Santralinin devreye 
alınmasıyla birlikte GÜRİŞ Holding, Türkiye’de 
“Rüzgar Enerjisi Santrali (RES)” yatırımlarında li-
der koltuğuna geçti. GÜRİŞ Holding Enerji CEO’su 
Ali KARADUMAN, konu hakkında şu açıklamada 
bulundu: “En son teknolojiye sahip türbinlerimiz 
581.25 MW kurulu gücündeki 9 Rüzgar Enerji 
Santralimiz ile Türkiye’nin en büyük RES yatırım-
cısı konumuna geldik. Bu gurur hepimizin!”

GÜRİŞ Hakkında
Güriş, 1958 yılında İDRİS YAMANTÜRK (İTÜ-
1952 Elektrik Yüksek Mühendisi) tarafından 
kuruldu. Bu tarihten günümüze kadar şirke-
timiz, tünellerden termik santrallere, raylı ta-
şıma sistemlerinden barajlara, boru hatlarına, 
su arıtma tesislerine, limanlara, otoyollara, 
pek çok farklı yapıya, doğalgaz ve petrokim-
ya tesislerine kadar inşaat sektörünün hemen 
her alanında faaliyet göstermektedir. 

Güriş Holding inşaat, endüstri, turizm ve ener-
ji alanların da Türkiye’nin önde gelen grupla-
rından biri olma özelliğini sürdürüyor.
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Güçlü teknik kadromuz ile yenilikçi, dinamik, verimli, güvenilir bir takım ruhu anla-
yışında; kalite, zamanındalık ve müşteri memnuniyeti ilkelerinden taviz vermeden 
dünya standartlarına uygun olarak optimal fiyatlarla ve mümkün olduğunca çok is-
tihdam yaratarak çevremize hizmet sunmaktayız.

Müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik, müşterilerimizin mevcut ve gelecekteki 
beklentilerini karşılayacak biçimde, tüm çalışanlarımızın aktif görev aldığı bir takım 
ruhu ile teknolojik gelişmelere göre kendimizi yeniliyor; siz değerli müşterilerimiz ve 
bölgemizin gelişimi için durmaksızın çalışıyoruz.

Hidromekanik Ekipmanlar
Cebri Borular ve Aksesuarları

Radyal Kapaklar
Batardo Kapakları
Tekerlekli Kapaklar

Kelebek Vanalar
Sürgülü Vanalar

Konik Vanalar
Izgaralar

Kaldırma ve İletme Makinaları
Gezer Köprü Vinçleri

Portal Vinçler

Diğer İmalatlar
Çelik Yapılar

Ürünlerimiz



Sayın H. Semih Bey ekibinizin de sizin 
gibi alanında uzman bilgi ve birikime 
sahip olduğunu düşünüyorum, 
kimlerden oluşuyor kısaca bahseder 
misiniz?
Elbette. YERMAM yönetim kurulumuz 9 üyeden 
oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerimizin her 
biri kendi mesleki alanlarında önemli bir tecrü-
beye sahip kişilerdir. Meslek grubu olarak ma-
den mühendisleri, jeoloji mühendisleri, jeofizik 
mühendisi ve halkla ilişkiler uzmanı mevcuttur. 
Yönetim Kurulu Üyelerimizin isimlerini ve mes-
leklerini belirtmek isterim. 

Halit Semih Demircan, 
YK Başkanı-Maden Mühendisi

İbrahim Güney,  
YK Başkan Yardımcısı-Jeoloji Mühendisi

Halim Demirkan, 
Genel Sekreter-Maden Mühendisi

Sevda Güner Kaya, 
Sayman-Halkla İlişkiler Uzmanı

Prof. Dr. Atiye Tuğrul, 
YK Üyesi-Jeoloji Mühendsi

Ahmet Şentürk, 
YK Üyesi-Jeoloji Mühendsi

Prof. Dr. Bahtiyar Ünver, 
YK Üyesi-Maden Mühendisi

Nuri Ceyhan, 
YK Üyesi-Jeoloji Mühendisi

Prof. Dr. Abdullah Karaman, 
YK Üyesi-Jeofizik Mühendisi

Değerli okuyucular, bu sayımızda ekonomik ve teknik anlamda işbirliğini 
geliştirmek amacıyla kurulmuş Yerbilimleri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri 
Birliği (YERMAM) hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halit Semih 
DEMİRCAN’la Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu (UMREK) 
tarafından yayınlamış olan UMREK Kodunu değerlendireceğiz.

Halit Semih DEMİRCAN 
YERMAM Yönetim Kurulu Başkanı

UMREK Kodu

Yerbilimleri, Maden ve 
Metalürji Profesyonelleri 
Birliği (YERMAM)

tesinde de MBA programını tamamladım. 2005 
yılında Koza Altın İşletmeleri Ovacık altın made-
ninde yeraltı planlama mühendisi olarak göreve 
başladıktan sonra teknik ofis başmühendisliği, ma-
den planlama ve geliştirme müdürlüğü görevleri-
ni üstlendim. Ağustos 2016’dan sonra Koza Altın 
Teknik Genel Müdür Yardımcılığı ve Koza Anadolu 
Metal Madencilik Genel Müdürlük görevlerinde 
bulundum. Mayıs 2020’de Koza grubundan ay-
rıldıktan sonra Ağustos 2020’de Özaltın İnşaat’da 
Maden İşleri Koordinatörü olarak göreve başladım. 

Sayın H. Semih Bey öncelikle sizi 
tanımak isteriz, bize kendinizden 
bahseder misiniz?
Merhaba. Öncelikle böyle bir röportaj imkânı ta-
nımanızdan dolayı size ve Enerji ve Maden Dergi-
sine teşekkür ederim. 

1978 Samsun doğumluğuyum. Selçuk Üniversitesi 
maden mühendisliği bölümünü 2001 yılında ta-
mamladıktan sonra Avustralya’da maden mühen-
disliği alanında yüksek lisans ve Bilkent Üniversi-

RÖPORTAJ
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Yetkin Kişi UMREK koduna göre şöyle tanımlan-
mıştır;

• Yetkin Kişi’nin ilgili alandaki mesleki tecrübe-
sinin, güncel olması ve süreklilik göstermesi 
gerekmektedir.

• Yetkin Kişi, dikkate alınan cevherleşme veya 
maden yatak tipi ve üstlenmiş olduğu faaliyet 
ile ilgili en az 7 yıllık deneyime sahip olmak zo-
rundadır. 

• Üyeliği askıya alma veya üyelikten çıkarma 
yetkileri de dahil olmak üzere ilgili disiplin sü-
reçlerine sahip olan, tanınmış bir profesyonel 
kuruluşun yani YERMAM’ın Profesyonel Üye 
sınıfına kayıtlı olmalıdır.

YERMAM Profesyonel Üyesi olabilmek için ilk 
önce YERMAM üyesi olunması gerekmekte daha 
sonra yukarıda da belirttiğim ilgili mesleki alanda 
en az 7 yıllık bir tecrübeye sahip mevcut üyemiz, 
2 profesyonel üyenin referansıyla profesyonel 
üyeliğe geçiş yapabilmektedir. UMREK Yetkin 
Kişisi olmak isteyen profesyonel üyemizin baş-
vurusunu UMREK komisyonuna iletmekteyiz ve 
komisyonun değerlendirmesi sonucu profesyonel 
üyelerimiz UMREK Yetkin Kişisi olabilmektedir. 

UMREK’ten bahsettiniz, bu konuyu 
biraz açar mısınız? 
Ulusal Maden ve Kaynak Raporlama Komisyonu 
kısa adıyla UMREK 07.09.2016 tarihinde yayınla-
nan resmi gazete ile yürürlüğe giren 6745 sayılı 
kanunla kurulmuştur. UMREK’in kuruluş amacı 
maden sahalarında yapılan maden arama ve 

işletme faaliyetlerinin uluslararası standartlara 
uygun raporlanması ve bu raporların doğru, gü-
venilir ve şeffaf olmasını sağlamakdır. 

UMREK’in kuruluşunun ardından maden arama, 
kaynak ve rezervlerinin raporlanması konusun-
da uluslararası bir organizasyon olan Committee 
for Mineral Reserves International Reporting 
Standards kısa adıyla CRIRSCO’ya Türkiye adına 
üyelik başvurusu yapılmıştır. Üyelik süreci ile ilgili 
çalışmaların tamamlanmasının ardından Mayıs 
2018’de Türkiye CRIRSCO’nun 13. üyesi olmuştur.

UMREK komisyonu tarafından hazırlanan ve 
yürürlüğe konulan UMREK Kodu ile madencilik 
faaliyetlerinde maden arama, maden kaynak 
ve maden rezervlerinin açık, güvenilir ve şeffaf 
bir şekilde raporlanması için asgari standartlar, 
öneriler, yasal gereklilikler ve uygulama esasları 
belirlenmiştir. 

UMKREK Kodu ile yapılacak raporlamanın temel 
amacı yatırımcı ve hissedarların yeteri derecede 
bilgilendirilmesi olarak ifade edilmiştir. Bu bağ-
lamda kodun sektörel uygulamasında öncelikli 
yer bulabileceği alan borsada işlem gören veya 
görmek isteyen madencilik şirketleri ile herhan-
gi bir madencilik projesinin finansmanı sırasında 
finansörlerin proje hakkında yukarıda belirtildiği 
gibi yeteri derecede bilgilendirmesi yönünde ola-
caktır.

UMREK Koduna göre raporlamanın temel esas-
larının 3 temel prensip çerçevesinde şekillendi-
ğini anlamaktayız. Bunlar Şeffaflık, Kapsamlılık/
Somutluluk ve Yetkinlik esaslarıdır. Yani kısaca 

Sizleri tanıdık ve gördük ki madencilik 
sektöründe ülkemize katkı sunacak 
iyi bir ekip var karşımızda. Şimdi 
YERMAM konusuna geçmek isterim. 
Bize YERMAM’ ın kuruluş amacı nedir, 
bundan bahseder misiniz?
Memnuniyetle. Kısa adı YERMAM olan Yerbilim-
leri, Maden ve Metalürji Profesyonelleri Birliği 
temel olarak madencilik alanında faaliyet göste-
ren çeşitli disiplinlerden birçok profesyonelin bir 
araya gelmesini sağlayan bir sivil toplum kuru-
luşudur.  YERMAM 04.12.2017 tarihinde Bakanlar 
Kurulu kararıyla kurulmuştur. 

Ana amacımızı 2016 yılında kurulan kısa adı UM-
REK olan Ulusal Maden ve Kaynak Raporlama 
Komisyonu ile işbirliği halinde UMREK Kodu kap-
samında üyelerimizin ve madencilik sektörünün 
gelişimini, farkındalığını ve işbirliğini sağlamak 
diye özetleyebilirim.

Bahsettiğim bu kapsamda üyelerimize ve sektör 
profesyonellerine yönelik olarak eğitim, seminer 
ve benzeri etkinlikler yapmaktayız. Bu faaliyet-
lerimize ilk başta Maden Jeologları Derneği ile iş 
birliği protokolümüz çerçevesinde çeşitli eğitim 
ve seminerlerle başlamış olup, YERMAM olarak 
da benzer faaliyetlere devam etmekteyiz. 

UMREK Kodunda ve diğer uluslararası kodlarda 
da olduğu gibi raporu yazacak madencilik pro-
fesyonelleri yani maden mühendisleri ve jeoloji 
mühendisleri, ilgili konularda güncel ve yeterli bir 
tecrübeye sahip olmalıdırlar. Raporu yazacakla-
rın genel tanımı Yetkin Kişi olarak belirlenmiştir. 
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de bu kodun ülkede kullanımı yaygınlaştırılma-
ya başlanmıştır. UMREK kodunun kullanılmaya 
başlanması ile bir maden projesinin finansmana 
erişimi kolaylaşacak, proje sahibi projesini daha 
net tanıyacak, projeye yatırım yapmak isteyen 
için projenin riskleri ve avantajları net bir şekilde 
ortaya koyulacaktır. Bunlara ek olarak bu tür ça-
lışmaların yaygınlaşması ile madencilik profesyo-
nellerinin uluslararası standartlara entegrasyonu 
artacak ve ülke madencilik envanterinin daha 
teknik ve sistematik bir şekilde değerlendirilmesi 
sağlanacaktır. Bu son söylediğim konular tabii ki 
orta ve uzun vadeli sonuçlar olarak görülebilir. 
Bu bağlamda bir kamusal faydadan da bahset-
mek mümkündür. Şöyle ki; ülkemizde madenler 
kamunundur. Yani tüm ülke vatandaşlarının bir 
mülkiyeti söz konusudur. Ülkemizin yeraltı kay-
naklarının daha verimli bir şekilde ve ekonomik 
olarak en uygun yöntemlerle değerlendirilmesine 
hizmet edecek bu süreç en önemli katkılardan bir 
tanesi olarak görülmelidir. 

Son olarak yurtdışında 25-30 yıllık bir geçmişi olan 
uluslararası kodlara göre raporlama ülkemizde 
daha çok yeni bir konudur. Bakıldığında 2-3 yıllık 
bir süreçten bahsediyoruz. Bunu sektörümüz ta-
rafından uygulandıkça yaygınlaşacak olan yeni bir 
madencilik kültürü olarak değerlendirebiliriz.  

Bizlere bundan sonraki 
çalışmalarınızdan bahseder misiniz?
Bundan sonraki hedeflerimiz arasında öncelikle 
üyelerimize ve sektör profesyonellerine yönelik 
UMREK koduna göre raporlamada temel, teknik 
ve detaylı eğitimler vermeyi hedefliyoruz. Ayrıca 
sektörümüzün farklı birimlerine ulaşmayı ve bu 
konuda bir farkındalık oluşturma amacımız var. 
Buna ek olarak bu işin daha bir madencilik pro-
fesyonelinin üniversiteye girdiğinde başlaması 
gerektiğini düşündüğümüzden üniversitelerimiz 
ile beraber YERMAM ve UMREK Kodu hakkında 
tanıtım ve eğitim faaliyetleri yapmak planlarımız 
arasında. Bu bağlamda YERMAM yönetim ku-
rulu olarak ilk adımımızı atmış olup YERMAM’a 
öğrenci ve yeni mezun üyeliklerini de almaya 
başlıyoruz. Böylelikle bir madencilik profesyoneli 
(ben burada profesyoneli ifadesini özellikle kul-
lanıyorum çünkü bu ifadenin içine birçok disiplin 
girmektedir) daha üniversiteye girdiği andan iti-
baren YERMAM ve UMREK ile tanışarak mezun 
olacaktır. Mezuniyetten sonra iş hayatına atıldı-
ğında çok daha yüksek bir farkındalık ve bilince 
sahip  olup genel manada madencilik sektörüne 
de önemli bir katkı sağlayacaktır. 

Verdiğiniz bilgiler ve çalışmalarınızla 
ülkemize kattığınız artı değerler için 
çok teşekkür ederiz. Yaşadığımız 
bu pandemi döneminden biran 
evvel kurtulup sağlıkla bir araya 
geleceğimiz güzel günler diliyorum.
Ben de tekrar bu röportajdan dolayı sizlere teşek-
kür ediyorum. Belirttiğiniz gibi en kısa zamanda 
bu pandemi sürecinden sağlıkla çıkmayı diliyo-
rum. İyi günler dilerim. 

kaybına uğramıştır. Bu süreçte şirketin hissedar-
ları ciddi zararlara uğramıştır. Bu kısa süreci analiz 
ettiğimizde kodun temelini oluşturan açık, şeffaf 
ve güvenilir terimlerinin önemi bir kez daha orta-
ya çıkmaktadır.

Yukarıdaki tespiti yaptıktan sonra ülkemiz ma-
den arama çalışmalarının, kaynak ve rezervleri-
nin UMREK koduna dayalı raporlanması aslında 
genelde ülke menfaatine özelde ise ilgili maden 
projesinin sahibine, hissedarına ve finansörüne 
olan faydası daha net anlaşılmaktadır. 

Ülkemizde UMREK kodunun çıkışından önce sek-
törde bazı firmalar ya maden yatırım projelerinin 
uluslararası finansmanı için ya da borsada işlem 
görmek için JORC veya NI43-101 kodlarını kul-
lanmışlardır. Bu durum da bize göstermektedir 
ki aslında finansal piyasalar tarafından bu yönde 
halihazırda böyle bir talebin olduğudur. UMREK 
koduyla Türkiye madencilik sektörüne yönelik 
önemli bir adım atılmış olup kod Türkçeleştiril-
miş ve kendi profesyonellerimizin bu koda göre 
rapor hazırlamalarının hem önü açılmış hem 

yetkin kişi tarafından hazırlanan raporun muha-
tabına karşı şeffaf olması muğlak veya yanıltıcı 
ifadelere yer vermemesi, tüm ilgili bilgileri içer-
mesi ve kullanılan bilgilerin bir varsayım mı yok-
sa bir çalışma ya da hesaplama sonucu mu elde 
edildiği gibi anlatabiliriz. 

Maden rezervlerimizin 
raporlanmasının ulusal ve uluslararası 
alanda ülkemize katacağı değerler 
nelerdir?
Maden sahalarındaki raporlama konusuna de-
ğinirken UMREK, JORC ve NI43-101 gibi kodların 
çıkış hikâyesinden biraz bahsetmekte fayda oldu-
ğunu düşünüyorum. Bu kodların kullanılmasına 
sebep olarak yurtdışında halka açık bazı şirket-
lerin maden sahaları hakkında yaptıkları değer-
lendirmelere istinaden şirketlerin borsalardaki 
değerlerinde aşırı yükselmeler meydana gelmiş 
ve sonrasında ilgili maden sahalarında gerçekte 
söylenildiği kadar bir kaynak ve/veya rezervin ol-
madığı ortaya çıkınca şirket hisseleri aşırı değer 
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2014/1 SAYILI GENELGE’NİN BAZI MADDELERİNİN 
İPTALİ HAKKINDA DANIŞTAY KARARI
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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

hayri.ozsoy@gmail.com
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4. maddesinde ise; “Aşağıdaki alanlarda gerçek-
leştirilmek istenen faaliyetlerden, ÇED Yönetme-
liği Ek-I’e girmeyenler için faaliyetin türüne göre 
bu Genelge ekinde (Ek-1) verilen esaslara göre 
Bakanlıkça kurulacak komisyon marifetiyle bilim-
sel raporun hazırlanıp hazırlanmayacağına karar 
verilir:

a) Türlerin bağımlı olduğu alanlarda.

b) Bilimsel araştırmalar için önem arz eden ve/
veya nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler 
ve ülkemiz için endemik olan türlerin yasama 
alanlarında.

c) Hassas alanlarda.

ç) Benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve jeomorfolo-
jik oluşumların bulunduğu alanlarda.

d) Biyolojik çeşitlilik açısından önemli alanlarda.” 
düzenlemesine yer verilmiştir.

2014/1 sayılı Genelgenin “Başvuruların Değerlen-
dirmeye Alınmayacağı Sahalar” başlıklı 5. mad-
desinin (a) bendinin dava konusu alt bentlerinde;

“2. Planı yapılmamış veya planlama süreci devam 
eden korunan alanlarda,

 4. Plan ve projesi mevcut olan baraj veya gölet 
gövdelerinin inşa edileceği alanlarda,

 5. Mevcut baraj ve gölet yapılarının güvenliğini 
tehlikeye atacak mesafedeki alanlarda 

 6. İşletmeye alınmış mevcut Baraj ve göletlerin 
işletme ve rezervuar alanlarında” müracaatların 
değerlendirmeye alınmayacağı düzenlemesine 
yer verilmiştir.

2014/1 sayılı Genelgenin “Başvuruların Değer-
lendirmeye Alınmayacağı Sahalar» başlıklı 5. 
maddesinin; “I. Grup ve II (a) Grubu madencilik 
faaliyetlerinin değerlendirmeye alınmayacağı 
alanlar» başlıklı (c) bendinin dava konusu alt 
bentlerinde;

etkilemesi muhtemel olmakla beraber, alınacak 
önleyici ve telafi edici tedbirlerle etkinin en aza 
indirileceğinin Bilimsel Raporla tevsik edilmesi 
ve raporda belirlenen tedbirlerin faaliyet sahibi 
tarafından taahhüt edilmesi şartıyla izin verilecek 
faaliyetler şunlardır:

a) Korunan alanlarda ve korunan alan etki alanla-
rında kalan ve ÇED Yönetmeliği Ek-1 listesinde yer 
almayan madencilik faaliyetleri.” düzenlemesine,

 3. maddesinde; “Aşağıdaki alanlarda gerçekleş-
tirilmek istenen faaliyetlerden, ÇED Yönetmeliği 
Ek-I’e girmeyenler için faaliyetin türüne göre bu 
Genelge ekinde (Ek-1) verilen esaslara göre bilim-
sel rapor hazırlanır:

a) Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşme-
ler uyarınca korunması gerekli alanlarda.

b) Korunan alanlarda ve korunan alan etki alanla-
rında.” düzenlemesine,

Orman ve Su İşleri Bakanlığı (Tarım ve Orman Ba-
kanlığı) tarafından 3 Mart 2014 tarihinde 2014/1 
sayılı bir Genelge yayınlanmıştır.

Orman ve Su işleri Bakanlığınca yürürlüğe konu-
lan 03/03/2014 tarih ve 2014/1 sayılı Genelgenin; 

-  2. maddesinin (a) bendinin, 

-  3. ve 4. maddelerinin, 

- 5. maddesinin (a) bendinin (2), (4), (5), (6) nu-
maralı, (c) bendinin (1), (2), (3), (7) numaralı, (ç) 
bendinin (1), (2), (4) numaralı, (d) bendinin (2) 
numaralı alt bentlerinin, hukuka aykırı olduğu 
iddiaları ve iptali istemiyle Türkiye Madenciler 
Derneği tarafından dava açılmıştır.

2014/1 sayılı Genelgenin 2. maddesinin (a) ben-
dinde; “Faaliyetin, Biyolojik Çeşitliliği, Yaban 
Hayatını, Sulak Alanları, Korunan Alanları, Tehdit 
ve Tehlike Altında olan Endemik ve Nadir Türleri 
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madenlerin aranması, işletilmesi, tesis ve altyapı 
tesislerine ait talepler ile ilgili olarak değerlen-
dirme komisyonunun görüş ve önerileri doğrul-
tusunda talebin Yönetmelik hükümlerine göre 
bölge müdürlüğünce değerlendirmeye alınacağı 
düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

Bu durumda, davalı Bakanlıkça çıkarılan 2014/1 
sayılı Genelgenin 5. maddesinin dava konusu (c) 
bendinin (1), (2), (3), (7) numaralı, (ç) bendinin 
(1), (2), (4) numaralı ve (d) bendinin (2) numa-
ralı alt bentlerinde yer verilen ve I., II., III. ve IV. 
grup madencilik faaliyetlerinin değerlendirmeye 
alınmayacağı alanlar olarak belirlenen alanlara 
ilişkin olarak başta Orman Kanunu olmak üzere 
Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin Uygulama 
Yönetmeliği ve Madencilik Faaliyetleri İzin Yönet-
meliğinde yukarıda aktarılan düzenlemelere yer 
verildiği ve bu düzenlemelerde madencilik faali-
yetlerine yönelik başvuruların değerlendirmeye 
alınmayacağı yönünde bir düzenlemenin mevcut 
olmadığı anlaşılmaktadır.

Düzenleme yetkisi, kamu hukukunda kural koy-
ma ile eş anlamlıdır. Kural ise, hukukta

sürekli, soyut ve objektif, genel durumları belir-
leyen, bireysel olmayan, uygulanmakla etkisi tü-
kenmeyen norm olarak tanımlanmaktadır. İdare, 
Anayasa ve yasal düzenlemelerden aldığı yetki 
ile kural koyma, düzenleme yapma yetkisine 
sahiptir. İdarenin düzenleme yetkisini kullanarak 
yönetmelik, yönerge, genelge gibi sürekli, soyut, 
objektif, bireysel olmayan, genel durumları belir-
leyen ve dayanağı üst hukuk normlarına aykırı ve 
bu normları aşar nitelikte olmayan düzenlemeleri 
yapıp yürürlüğe koyması mümkündür.

Bu itibarla, davalı Bakanlıkça çıkarılan 2014/1 sayılı 
Genelgenin dava konusu maddelerinde belirlenen 
alanlarda madencilik faaliyetlerine yönelik başvu-
ruların değerlendirmeye alınmayacağı yönünde, 
Kanunda ve Yönetmeliklerde yer alan hükümleri 
aşar nitelikte düzenleme getirildiği görülmekte 
olup, dava konusu Genelge maddelerinde hukuka 
uyarlık bulunmamaktadır.” denilmiştir.

“Yukarıda yer verilen mevzuatın birlikte değerlen-
dirilmesinden; Devlet ormanları sınırları içindeki 
tohum meşcereleri, gen koruma alanları, muhafaza 
ormanları, orman içi dinlenme yerleri, endemik ve 
korunması gereken nadir ekosistemlerin bulundu-
ğu alanlarda maden aranması ve işletilmesinin Ba-
kanlığın muvafakatine bağlı olduğu, yaban hayatı 
koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda, ma-
den üretim faaliyetlerine çevresel etki değerlendir-
mesi raporunda belirlenen esaslar dahilinde Doğa 
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafın-
dan izin verileceği, tabiat anıtı ve tabiatı koruma 
alanları ile bu alanlara 60 metre mesafe dahilinde 
madencilik faaliyetlerine izin verilmeyeceği, milli 
parklar ve tabiat park alanlarında, I (a) Grup ma-
denler ve mıcır ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, 
yol gibi yapılarda kullanılan her türlü yapı ham-
maddesi üretimi için izin verilmeyeceği, denizlerde 
kıyı çizgisi ile kıyı kenar çizgisi arasındaki bölge ve 
deniz sahil şeritlerinde I (a) Grubu maden ruhsatı 
verilemeyeceği, kıyı çizgisinden deniz istikametine 
doğru I (a) Grubu maden işletme ruhsatı verilecek 
yerlerin, valilikçe gerekli incelemeler yapılarak be-
lirleneceği, 20 metreden daha az derin denizlerde 
I (a) Grubu maden işletme ruhsatı verilmeyeceği 
hususlarının düzenlenmiş olduğu görülmektedir.

Ayrıca 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 16’ncı 
maddesine göre verilecek muvafakat ve izinlerin 
uygulama usul ve esasları, bunlardan tahsil edi-
lecek bedeller ile izin ve/veya muvafakat sahası-
nın rehabilitesine ait usul ve esasları belirlemek 
amacıyla çıkarılan ve işlem tarihinde yürürlükte 
bulunan Orman Kanunu’nun 16’ncı Maddesinin 
Uygulama Yönetmeliği’nin “Kısıtlamalar” başlıklı 
37. maddesinde muhafaza ormanları, gen koru-
ma alanları, tohum meşcereleri, orman içi din-
lenme yerleri ile endemik ve korunması gereken 
nadir ekosistem alanlarında Maden Kanununun 
2’nci maddesindeki I (a), I (b) ve II (a) grup ma-
denler ile kaba inşaat, baraj, gölet, liman, yol gibi 
yapılarda dolgu amaçlı kullanılan her türlü yapı 
hammaddesi üretimi için yapılacak madencilik 
faaliyetlerine izin verilmeyeceği, Maden Kanunu-
nun 2’nci maddesindeki II (b), III, IV, V ve VI. grup 

“1. Otoyol, karayolu, il veya ilçe yerleşim alanla-
rının ön görünümünde en az 2 km. lik mesafede 
kalan orman alanlarında,

 2. Deniz sahili ön görünümünde olup, kıyı çiz-
gisinden itibaren en az 5 km.lik mesafede kalan 
alanlarda,

3. Korunan alanlarda,

..........

7. Tepe kapalılık oranı % 71 den fazla olan verimli 
orman alanlarında” düzenlemesine,

“II (b) grubu madencilik faaliyetlerinin değerlen-
dirmeye alınmayacağı alanlar» başlıklı (ç) bendi-
nin dava konusu alt bentlerinde;

1. Tepe kapalılık oranı % 71 den fazla olan orman 
alanlarında

2. Tohum meşcerelerinde, gen koruma ormanla-
rında ve muhafaza ormanlarında

……..

4. Korunan alanlarda” düzenlemesi,

“3. ve 4. Grup madencilik faaliyetlerinin değerlen-
dirmeye alınmayacağı alanlar» başlıklı (d) bendi-
nin dava konusu 2 numaralı alt bendinde ise;

“2. Gen koruma ormanlarında ve tohum meşce-
relerinde” düzenlemesine yer verilmiştir.

Danıştay 10. Dairesi 06.11.2019 gün ve E:2015/1148, 
K:2019/7505 sayılı kararı ile Dava konusu 
03/03/2014 tarih ve 2014/1 sayılı Genelgenin;

- 2. maddesinin (a) bendinin, 

- 3. ve 4. maddelerinin,

- 5. maddesinin (a) bendinin (2), (4), (5), (6) nu-
maralı, (c) bendinin (1), (2), (3), (7) numaralı, (ç) 
bendinin (1), (2), (4) numaralı ve (d) bendinin (2) 
numaralı alt bentlerinin,

İPTALİNE karar vermiştir.

İPTAL kararının gerekçesinde;
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Delici Makine Tabancaları ve
Yedek Parçaları

Marsrock Makine tünel delme ve madencilik 
sektöründe güvenli adımlarla ilerliyor.

Sektöre girdiği ilk günlerden itibaren değişme-
yen iş ahlakı, kaliteli ürün ve zamanında hizmet 
sloganıyla MarsRock Makine sektörde büyüme-
ye devam ediyor. 

Marsrock Makine; yerüstü ve yer altı maden 
çalışmalarında kullanılan delici tabanca ve bu 
tabancaların yedek parçalarının üretilmesinde, 
müşterilerinin ihtiyacı doğrultusunda imalat 
yapmaktadır. Firma; genç, dinamik ve güçlü bir 
kadro ve sürekli güncellenen makine parkıyla, 
zamanında, sorunsuz olarak ürün teslim etme 
garantisi vermektedir. Ürün ve hizmet odaklı 
çalışma programı, mümkün olduğunca müşteri 
eksenli planlanmaktadır. Büyüyen sektörün te-
mel ihtiyaçları doğrultusunda, sürekli yenilik pe-
şinde koşan, sektörü büyük bir ciddiyetle takip 
eden ve bundan kaynaklı akılcı çözümler üreten 
Marsrock Makine sektörün vazgeçilmezlerinden 
birisi olmaya adaydır. 

Marsrock Makine, yaptığı ARGE çalışmaları 
sonucunda, sektörün ihtiyaçları doğrultusun-
da yerli tünel delici tabancasının da üretimine 
başlayacaktır. Bu yönde çalışmaları hızla devam 
etmektedir. 
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Delici Makine Tabancaları ve 
Yedek Parçaları

Unleash

Y O U R

Potential

MR V1560
* Özel Üretimdir

MR V2001
* Özel Üretimdir

MR V1009
* Özel Üretimdir

- 33kW
- 30-40 Hz
- 200 bar 

- 6,5 kW
- 65-85 Hz
- 120 bar 

- 8 kW
- 50 Hz
- 175 bar 



önümüzdeki günlerde su tutmaya hazırlanıyor. 
Afşar Barajında depolanacak olan sular, inşaatı 
devam eden Hadimi Tüneli vasıtasıyla Bağbaşı 
Barajı’na aktarılacak. Oradan da Mavi Tünel ile 
Konya’ya ulaşacak. 18 km uzunluğunda ve 4,4 
metre çapındaki Hadimi Tüneli inşaatında ise ça-
lışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Tünelin yakla-
şık 6,5 km’lik kısmı tamamlandı. 

Bilindiği gibi Konya-Çumra 3. Merhale Projesi 
kapsamında, Yukarı Göksu Havzası’nın Akdeniz’e 
boşalan sularının bir kısmı Konya Kapalı Havza-
sı’na ulaştırıldı. Bu süreçte inşası tamamlanan 
tesislerle tarım arazilerine su verilmeye başlanır-
ken, Konya ilinin içme suyu temini de sağlandı. 
Böylece yeraltısuyu kullanımı azaldı. Tüm tesisle-
rin tamamlanmasıyla sulamaya verilen suyun ar-
tırılması, enerji üretilmesi ve yeraltısuyunun daha 
fazla desteklenmesi hedefleniyor.

Tamamlanan Her Tesis, 
Vatandaşlarımızın Hayatına  
Doğrudan Etki Ediyor
Bağbaşı Barajı ve Mavi Tünel 2015 yılında faali-
yete başladı. Bozkır Barajı geçtiğimiz ay su tuttu 
ve şimdi de Afşar Barajı su tutmaya hazırlanıyor. 

KOP, Konya için de ülkemiz için de çok önemli bir 
projeler demeti. Bu projeler demetine ait tesisler 
birer birer hizmete alınıyor. Büyük mutluluk ya-
şıyor, gurur duyuyoruz. Çünkü tamamlanan her 
tesis vatandaşlarımızın hayatına doğrudan etki 
ediyor. Temmuz ayı içerisinde KOS 1,2,3 sulama-
larının ilk kısmı Sayın Cumhurbaşkanımızın video 
konferans katılımıyla gerçekleştirilmişti. Apa-Ho-
tamış 1,2,3 sulamaları inşaatı hızla devam ediyor. 

Diğer sulama projeleriyle birlikte önümüzdeki 
birkaç yıl içerisinde Konya Ovası’nın büyük kısmı 
modern sulama şebekesine kavuşmuş olacak. 

Konya Ovası Projeleri (KOP) kapsamında inşa 
edilen, temelden 127 metre yüksekliğe ve 364 
milyon m3 su depolama kapasitesine sahip olan 
Afşar Barajı da bunlardan biri. Konya’nın Taşkent 
ilçesinde Ilıcapınar Deresi üzerinde yer alan baraj, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ülke insanı, ülke 
tarımı ve ülke ekonomisi için büyük önem taşıyan 
projeleri birer birer hayata geçirmeye devam edi-
yor. İşletmeye alınan ve faydaya dönüşen projele-
re her gün yenileri ekleniyor.

KOP Barajlarında Su Tutma Heyecanı
Ağustos ayı içerisinde su tutan Bozkır Barajından 
sonra Afşar Barajı’nda da su tutma hazırlıkları başladı.
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MAKALE

müşteriler ve iş arkadaşları ve (Hasta bireyler 
veya özellikle yüksek risk altında olanlar enfek-
siyon (yaygın olarak devam eden ziyaret edilen 
yerler) (COVID-19 olduğu bilinen veya sahip ol-
duğundan şüphelenilen kişilere korunmasız 
maruziyet gösteren sağlık çalışanları)}

	Evde ve topluluk ortamlarında mesleki olma-
yan risk faktörleri.

	İşçilerin bireysel risk faktörleri (ör. Yaşlılık; kro-
nik tıbbi durumların varlığı, bağışıklık yeterlilik 
koşulları; gebelik).

Bu riskleri ele almak için gerekli kontroller:

	Salgınların bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek 
durumlar için acil durum planlarının geliştiril-
mesine hükümet yetkililerinin tavsiyelere uyul-
malıdır, örneğin:

	İşçi devamsızlığının artması.

	Sosyal mesafe, kademeli iş vardiyaları, küçült-
me işlemleri, uzaktan hizmet sunma ve diğer 
maruziyeti azaltıcı önlemler.

	Operasyonlara devam etmek veya vardiya hiz-
metleri sunmak için farklı işlerde çapraz eğitim 
işçileri de dahil olmak üzere, azaltılmış bir işgü-
cü ile temel operasyonları yürütme seçenekle-
ri.

	Kesintisiz tedarik zincirleri veya gecikmiş tesli-
matlar.

hijyen protokollerinin yanı sıra, operasyonlarında 
sağlık taraması gerçekleştirmiştir. Tüm maden 
işletmelerinin önceliği hastalığın bulaşma riskini 
azaltmak ve iş gücünü, ailelerini ve toplulukları 
korumak olmuştur. Bu bakış açısı, maden şirket-
lerine olan öz güveni arttırmış iş güvenli kuralları-
nın yürütülmesini kolaylaştırmıştır.

Maden işletmelerinde COVID 19 salgınlarını kont-
rol etmek, virüsün yayılmasını kontrol altında tut-
mak, böylece tüm çalışanları ve toplulukları koru-
mak işin sürekliliği ve istihdamı açısından olumlu 
sonuçlar vermektedir. 

I. COVİD-19 MÜDAHALE VE RİSK 
PLANI
İş yerinde mevcut değilse, COVID-19’a karşı koru-
yucu eylemlere rehberlik edebilecek bulaşıcı bir 
hastalık hazırlık ve müdahale planı hazırlanmalı 
ve geliştirilmelidir. Hükümet, Sağlık Bakanlığı, 
Bilim Kurulu Üyeleri, Halk Sağlığı Müdürlükleri, 
Belediyeler, işyeri iş sağlığı ve güvenliği birimi 
tarafından verilen rehberliklerden haberdar olun-
malı ve bu önerileri ve kaynakları işyerine özgü 
planlara dahil edilmelidir. Güvenlik planları, işçile-
rin bu birimlerde gerçekleştirdiği çeşitli iş sahaları 
ve iş görevleri ile ilişkili risk düzeyleri göz önün-
de bulundurulmalı ve ele alınmalıdır (Duan ve 
Zhu,2020). Bu tür düşünceler şunları içermelidir:

	Çalışanların nerede, nasıl ve hangi SARS-CoV-2 
kaynaklarına maruz kalabileceği {(Genel halk, 

Birçok ülke, Covid-19 korona virüs salgınının ya-
yılmasını önlenmek ve kontrol altına almak için 
kısmi veya tam olarak güvenlik tedbirleri uy-
gulamış ve bu da dünya çapındaki madenlerde 
faaliyetlerin askıya alınmasına yol açmıştır. 2020 
yılı nisan ayı başında, dünya çapında 1.600’den 
fazla madendeki operasyonlar askıya alınmıştır. 
Ülkeler virüsü kontrol altına almak ve ekonomiyi 
yeniden canlandırmak için stratejiler geliştirmeye 
başladıkça, bazı maden sahaları sınırlı kapasite 
de olsa yeniden çalıştırılmaya başlatılmasına izin 
verilmiştir. Korana virüs korkusu ve madencilik 
sendikalarının pandemi sırasında işçi sağlığı ko-
nusundaki endişeleri ışığında işverenler, virüsün 
maden sahalarında bulaşmasını önlemek için sıkı 
güvenlik tedbirleri almışlardır.

Dünya çapındaki madencilik tesislerinin çoğu, 
uygun sağlık, hijyen ve sosyal mesafe önlemle-
riyle güvenliğe odaklanarak çalışmalara devam 
etmektedirler. Güvenliği   uzun vadede sağla-
mak için gerekli tüm adımları atılarak pandemi 
döneminde etkilenen operasyonların hızlı bir 
şekilde normal üretim seviyelerine geri döndür-
meye gayret göstermektedirler. Türkiye’de buna 
örnek olarak Eti Bor Covid-19’a karşı çabalarının 
bir parçası olarak, şirket kendi el dezenfektanını 
üretmeye başlamıştır. El yıkama, koronavirüsün 
yayılmasını sınırlamanın birincil yolu haline gel-
diği için dünya genelinde ve ülkemizde dezen-
fektan yoğun bir taleple karşı karşıya kalmıştır. 
Kurum, mesafe önlemleri ve artan temizlik ve 

COVID-19 
TÜRKİYE’DE MADENCİLİK 
SEKTÖRÜNE ETKİSİ
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hizmetleri faaliyetlerinin gerçekleştiği çalışma 
alanlarında, farklı odalar veya geçici bariyerler 
kullanarak izole etmek için virüs vakalarından 
ayrı olarak izole edilmelidir.

	Yalıtım alanlarına giren personel sayısını kısıt-
lanmalıdır.

	Ek bir mühendislik ve idari kontroller, güvenli 
çalışma uygulamaları ve KKD kullanarak hasta 
bir kişi ile yakın temas halinde olan veya bu ki-
şilerle uzun süreli / tekrarlanan temas halinde 
olan çalışanları korunmalıdır (Fisher, 2020).

D-Geliştirme, Uygulama ve İletişim 
İşyerinde Esneklik ve Korunma
Hasta çalışanları aktif olarak evde kalmaya teşvik 
edilmelidir.

	Hastalık izni politikalarının esnek ve halk sağlı-
ğı rehberliği ile tutarlı olduğundan ve çalışan-
ların bu politikalardan haberdar olduğundan 
emin olunmalıdır

	İşinize sözleşmeli veya geçici çalışanlar sağ-
layan şirketlerle, hasta çalışanların evde kal-
manın önemi hakkında konuşulmalı ve onları 
cezalandırıcı olmayan izin politikaları geliştir-
meye teşvik edilmelidir.

	İşverenler, çalışanların hasta olduklarında veya 
Covid-19 semptomları yaşadıklarında rapor 
etmeleri için politikalar ve prosedürler geliştir-
melidir.

Uygun olduğu yerlerde, işverenler Covid-19 belir-
tileri ve / veya semptomları olan kişileri hemen 
izole etmek için politikalar ve prosedürler ge-
liştirmeli ve çalışanları bunları uygulamak için 
eğitmelidir. Potansiyel olarak bulaşıcı kişileri 
işçilerden, müşterilerden ve diğer ziyaretçiler-
den uzak bir yere taşımalıdır. Çoğu işyerinde 
belirli izolasyon odaları bulunmamasına rağ-
men, kapanan kapıları olan belirlenmiş alanlar, 
potansiyel olarak hasta insanlar şantiyeden 
çıkarılana kadar izolasyon odaları olarak kul-
lanılabilir.

	Covid-19 olan bir kişinin solunum sekresyon-
larının yayılmasını sınırlandırmak için adımlar 
atılmalıdır. Mümkünse ve uygunsa bir yüz 
maskesi sağlanmalı ve kişiden maske takması 
istenmelidir. Bir hasta veya başka bir hastadaki 
yüz maskesi (cerrahi maske, prosedür maskesi 
veya diğer benzer terimler olarak da adlandırı-
lır), PPE ile karıştırılmamalıdır.

	Mümkünse, daha fazla bulaşmayı önlemek 
için COVID-19 olduğundan şüphelenilen kişile-
ri, özellikle de tıbbi tarama, triyaj veya sağlık 

Planlar ayrıca, işverenlerin aşağıdaki bölümler-
de açıklanan işyerlerinde SARS-CoV-2’ye maruz 
kalma riskini azaltmak için atabilecekleri diğer 
adımları da dikkate almalı ve ele almalıdır (GPC, 
2020). 

A-Temel Enfeksiyonu Uygulamaya 
Hazırlanma ve Önleme Tedbirleri
Çoğu işveren için, işçileri korumak temel enfek-
siyon önleme tedbirlerini uygulamaya bağlı ola-
caktır. Uygun olduğunda, tüm işverenler aşağıda-
kiler de dahil olmak üzere iyi hijyen ve enfeksiyon 
kontrol uygulamaları uygulamalıdır (Leung vd., 
2020).

	İşçilere, müşterilere ve şantiye ziyaretçilerine 
ellerini yıkayabilecekleri bir yer sağlanması da 
dahil olmak üzere sık ve kapsamlı el yıkamaları 
teşvik edilmelidir. Sabun ve hijyenik temizle-
yiciler mevcut değilse, en az %60 alkol içeren 
alkol bazlı el dezenfektanları bulundurulmalıdır 
(GPV, 2020).

	Çalışanlar, hasta oldukları takdirde evde kal-
maları teşvik edilmelidir.

	Öksürük ve hapşırma gibi solunuma dayalı 
görgü kuralları teşvik edilmelidir.

	Müşterilere ve halka çöp kutuları sağlanmalıdır.

	İşverenler, çalışanlar arasında ve hükümet ile 
yerel sağlık yetkilileri arasında çalışanlar ve 
diğerleri arasındaki fiziksel mesafeyi artırmak 
için esnek çalışma sahaları (ör. Uzaktan çalış-
ma) ve esnek çalışma saatleri (örneğin kade-
meli vardiyalar) gibi politikalar ve uygulama-
lar oluşturup uygulayıp uygulayamayacakları 
araştırmalıdır. 

B-Mesafe Kuralı temelli stratejiler.
	İşçilerin, mümkünse diğer çalışanların telefon-

larını, masalarını, ofislerini veya diğer çalışma 
araçlarını ve ekipmanlarını kullanmaları engel-
lenmelidir.

	Yüzeylerin, ekipmanın ve çalışma ortamının 
diğer öğelerinin rutin olarak temizlenmesi ve 
dezenfekte edilmesi dahil olmak üzere dü-
zenli temizlik uygulamalarını sürdürülmelidir. 
Temizlik kimyasalları seçerken, işverenler uz-
manlardan yardım talep etmelidirler. 

	Tüm temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinin 
(örn. Konsantrasyon, uygulama yöntemi ve 
temas süresi, KKD) kullanımı için üreticinin ta-
limatları izlenmelidir (PWC, 2020).

C-Hasta İnsanların Tanımlanması ve 
İzolasyonu
Potansiyel enfeksiyon bireylerin hızlı bir şekilde 
tanımlanması ve izolasyonu, bir işyeri çalışanla-
rın, müşterilerin, ziyaretçilerin ve diğerlerinin ko-
runmasında kritik bir adımdır.

	İşverenler, olası maruziyetten şüphelenmeleri 
durumunda çalışanları Covid-19 belirtileri ve 
semptomları için kendilerini izlemeye teşvik 
etmeli ve teşvik edilmelidir.
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F-Mühendislik kontrolleri
Mühendislik kontrolleri, çalışanları iş ile ilgili teh-
likelerden izole etmeyi amaç edinir. Mühendislik 
kontrolleri iş yerlerinde uygulanabildikleri taktir-
de işçilerin bireysel davranışlarını en aza indirerek 
işyerlerinde tehlikelere maruz kalmayı azaltır ve 
en uygun maliyetli çözümler sunar (Dünya Sağlık 
Örgütü, 2020). 

ARS-CoV-2 için mühendislik kontrolleri şunları 
içerir:

	Yüksek verimli hava filtrelerinin takılması.

	Çalışma ortamında artan havalandırma oranları.

	Şeffaf plastik gibi fiziksel bariyerlerin takılması 
hapşırma vb. korumaları.

	Müşteri hizmetleri için düz geçişli bir pencere 
takma.

	Aerosol üretme prosedürleri gibi bazı ortam-
larda özel negatif basınçlı havalandırma (örn. 
Sağlık ortamlarındaki hava kaynaklı enfeksiyon 
izolasyon odaları ve morg ortamlarındaki özel 
otopsi paketleri)

SONUÇ
Nerede çalışıyor olunursa olunsun herhangi bir vi-
ral enfeksiyondan etkilenme olasılığını azaltmaya 
yardımcı olmak için işyerleri tarafından yeni uy-
gulamalar hayata geçirilmelidir. İşverenler, işçileri 
işyerlerindeki tehlikelerden korumak için her türlü 
makul önlemi almakla yükümlüdürler. Bu sektör-
lerdeki işverenlerin düzenli günlük etkileşimler için 
mevcutta etkili planları olmalıdır. Yeni virüsler tes-
pit edildiğinde, işverenler virüse bakan ve mevcut 
kontrollerin uygun olup olmadığını değerlendiren 
uygun bir tehlike değerlendirme metodolojisi iz-
lemelidir. Değerlendirmelerde her zaman sağlık 
ve güvenlik komitelerine veya işçi temsilcilerine 
danışılmalıdır. Önleme planlarının amacı, bulaşıcı 
virüse maruz kalmayı mümkün olduğunca ortadan 
kaldırmak olmalıdır. Kontrollerin seçimi bir kontrol 
hiyerarşisi tarafından yönlendirilmeli ve hem mü-
hendislik hem de idari kontrolleri içermelidir. Bir 
çalışanın COVID -19’a sahip olduğu teyit edilirse, 
işverenler, diğer çalışanlara, enfekte olmuş işçinin 
adlarını veya ayrıntılarını açıklamadan, COVID -19’a 
olası maruz kalma durumlarını bildirmelidir.

Kaynakça
Duan, L. ve Zhu, G. (2020). COVID-19 salgınından etkilenen 

insanlar için psikolojik müdahaleler. Lancet Psikiyatrisi, 7 
(4), 300-302.
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lerts-develop-a-proactive-covid-19-workplace-safety]. 
(Erişim: 15 Nisan 2020).

GPC, (2020). [https://www.globalprotectioncluster.
org/2020/04/21/covid-19-protection-risks-responses-situati-
on-report-no-3-as-of-21-april-2020/]. (Erişim: 20 Mart 2020).

Leung, K. Wu, J. Liu, D. ve Leung, G. (2020). Kontrol önlemleri 
sonrasında Hubei dışında Çin’de ilk dalga COVID-19 geçir-
genliği ve ciddiyeti ve ikinci dalga senaryo planlaması: bir 
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önlemler hakkında yeterli bilgiye sahip olmayan 
işçilerin kendini işyerinde güvende hissetme 
olasılığı çok düşüktür (ILO, 2020). 

E-İşyeri Kontrollerini uygulamak
İş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri, işyeri teh-
likelerini kontrol etmenin yollarını seçmek için 
“kontrol hiyerarşisi” adlı bir çerçeve kullanırlar. 
Başka bir deyişle, bir tehlikeyi kontrol etmenin en 
iyi yolu, maruziyetleri azaltmak için işçilere gü-
venmek yerine onu sistematik olarak işyerinden 
uzaklaştırmaktır (GPC, 2020).

COVID-19 salgını sırasında, tehlikeyi ortadan kal-
dırmak mümkün olmadığında, en etkili koruma 
önlemleri (en etkili olandan en az etkili olana 
doğru sıralanır): mühendislik kontrolleri, idari 
kontroller, güvenli çalışma uygulamaları (bir tür 
idari kontrol) ve Kişisel koruyucu donanımlardır. 
Uygulama kolaylığı, etkililiği ve maliyeti göz önü-
ne alındığında, her bir kontrol önleminin avan-
tajları ve dezavantajları vardır. Çoğu durumda, 
kontrol önlemlerinin bir kombinasyonu çalışanları 
SARS-CoV-2’ye maruz kalmaktan korumak için 
gereklidir (OSHA, 2020). 

	Akut solunum yolu hastalığı olan hastalara 
hastalıklarını doğrulamak veya işe dönmek için 
bir sağlık uzmanının raporuna ihtiyaç duyul-
mamalıdır, çünkü sağlık hizmeti veren kurum-
lar ve hastaneler çok yoğun olabilir ve bu tür 
belgeleri zamanında veremeyebilirler.

	Çalışanların hasta aile üyesine bakmak için 
evde kalmalarına izin veren esnek politikalar 
uygulanmalıdır. İşverenler, hasta çocuklara 
veya diğer hasta aile üyelerine normalden 
daha fazla bakım sağlamak için evde kalmaları 
gerekebileceğinin farkında olmalıdır.

	Hasta aile üyeleri olan işçilerin, onlara bakmak 
için evde kalmaları gerekebileceği kabul edil-
melidir. Aslında evler ve Yerleşim Toplulukla-
rında COVID-19’un yayılmasının önlenmesinde 
en çok fayda sağlayan yerlerden biri olduğu 
unutulmamalıdır.

	Uygun hijyen uygulamaları ve işyeri kontrolleri-
nin (KKD dahil) kullanımı da dahil olmak üzere, 
iş için gerekli iş işlevleri ve işçi sağlığı ve güven-
liği hakkında yeterli, kullanılabilir ve uygun eği-
tim, öğretim ve bilgilendirici materyaller sağlan-
malıdır. Pandemi sürecinde hastalık ve koruyucu 
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tonik Kuşağı, Kuzey Anadolu Ofiyolit Kuşağı ve 
Toros Kuşağı olmak üzere Sivasta farklı tektonik 
kuşaklar bulunmaktadır. 

Yavu proje alanında temelde, Paleozoyik, Meso-
zoyik yaş aralığında şist ve gnayslardan oluşan 
Akdağ metamorfitleri bulunmaktadır. Bu birim 
üzerine ise Maastrihtiyenden Kuvaternere kadar 
değişen yaş aralığında kayaç birimleri uyumsuz-
lukla gelmektedir (Yılmaz ve diğ., 2002). 

Bölgede bulunan altın projelerine örnek olarak, 
25 000 onz yıllık üretimi olan Bakırtepe altın 
madeni verilebilir ve diğer altın projeleri de 
Şekil. 3’te görülmektedir; Yavu projesinin güne-
yinde Kayseri Himmetdede ve Kırşehir-Karaca-
ören altın projesi, doğusunda Sivas-Aktaş altın 
projesi, ve Erzincan-Çöpler altın projesi bulun-
maktadır. 

Yataklanma Tipi & Mineral Oluşumu
Yavu Beldesinde yaygın olarak bulunan Paleozo-
yik yaşlı, Akdağmadeni metamorfitlerine karşılık 
gelen şist ve gnaysların oluşturduğu yan kayaç-
larda gelişen K-B, KD-GB doğrultulu fay ve kırık 
sistemlerine bağlı olarak altın-gümüş oluşumları 
meydana gelmiştir. Bu metamorfik yan kayaçlar 
çoğunlukla altınlı kuvars damarları ile sıklıkla ke-
silmişlerdir. Kuvars damarlarının kalınlıkları 0.5-
85 m ve uzunlukları ise 50-200 m arasındadır 
(Şekil 4a, 4b).

Altın, gümüş, kalkopirit, pirit, arsenopirit, ma-
lahit, azurit gibi ceher mineralleri, metamorfik 
yan kayaçları kesen kayaçları kesen kırık ve fay 
sistemlerini doldurarak ve/veya metamorfik 
kayaçları kesen farklı evreleri temsil eden ku-
vars damarlarında stocwork ve dissemine bu-
lunmaktadır. Yan kayaçlarda gözlenen yaygın 
alterasyonlar ise silisleşme ve daha kaolenleş-
medir. 

Genel jeokimyasal çalışmalara göre Yavu proje 
alanı, altı kilometre eninde ve boyunda olmak 
üzere geniş bir cevherleşme alanı içermektedir. 
Yavu projesi üç farklı maden ruhsatından oluş-
maktadır; Yavu, Killik, ve Küçükakören. Maden 
ruhsatı olarak.

Gülay SEZERER KURU 
Msc. QP, Certified Professional Geologist, CPG
European Federation Geologist, Euro-Geol., EFG
Umrek Professional Geologist

Yeni Bulgular;
Sivas-Yıldızeli, 
Yavu Altın&Gümüş 
Cevherleşmesi

Şekil 1. Yavu Altın&Gümüş Projesi Yer Bulduru Haritası.

Şekil 2. Yavu Altın&Gümüş Projesine Ait Maden Ruhsatları.

Giriş
Yavu altın-gümüş projesi Sivas ili Yavu belde-
sinde bulunmaktadır ve Sivas ilinin 90 kilometre 
uzağında yer almaktadır. Üç adet maden ruhsatı 
ile ogm mineral a.ş tarafından 2019 yılında garan-
ti altına alınmıştır (Şekil.1-2).

Jeolojik Konum
Yavu Projesine ait Maden Ruhsatları, Ankara-Er-
zincan Kenet Kuşağının Güneyinde yer almakta-
dır (Ketin, 1966) ve Kırşehir metamorfik masifinin 
güney kenarında bulunmaktadır (Okay ve Tüy-
süz,1999). Kuzeyden güneye doğru, Pontid Tek-
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Jeokimyasal analiz sonuçlarına göre altın dağılı-
mı 0.37-6 ppm ve gümüş değerleri ise 0.05-117.5 
ppm arasındadır. Yavu Project alanında gözlenen 
altın ve gümüş zenginleşmeleri orojenik/post-o-
rojenik-mesothermal tip ve oluşumlar oldukları 
düşünülmektedir.

Yavu Projesi, önemli bir altın ve gümüş minarel-
leşme potansiyel alanını oluşturmaktadır. 

Kaynaklar
Ketin, I., 1966. “Tectonic Units of Anatolia”, M.T.A. Bull., vol. 

66, 23-34.

Okay, A., Tüysüz, O.,1999, Tethyan Sutures of Northern Turkey, 
Geological Society, London, Special Publication,  v.156; p. 
475-515.

Yılmaz A et al., 2002. Ovacik Gold Deposit: An Example of 
Quartz–Adularia–Type Gold Mineralization in Turkey, Econ 
Geol., v97, 11pp.-

Şekil 3. Yavu Altın&Gümüş Projesi ve Diğer Bazı Altın Projeleri ile Olan İlişkileri.

Şekil 4. Breşlerden Bazı Görünümler ve Altınlı Kuvars Damar-

larındaki Bazı Dokusal Özellikler.
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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.
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Anayasamıza göre tüm madenler devletindir. Yani herhangi bir madeni kendi 
arazinizde bulsanız bile, oradaki madenin sahibi devlettir. Sadece arazinin 
mülkiyeti size aittir. Ancak, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ruhsat ve izinleri 
almak koşuluyla bu madeni işletebilirsiniz. Devlet size bu hakkı tanır. Ancak 
bunun çeşitli koşulları vardır. Bir madeni işletebilmek için; TC vatandaşı olmalı, 
memur olmamalı ve medeni haklarınızı kullanmaya ehil olmalısınız. Aksi 
durumda, madeni işletemezsiniz. Bu makalede, yeni açılacak olan bir madenin 
işletilebilmesi için gerekli olan hukuki süreçler ele alınmıştır.

BİR MADENİN 
İŞLETİLEBİLMESİ İÇİN İLK 
MÜRACAAT VE RUHSAT 
ALMA İŞLEMLERİAv. Yasemin Mina GÜNDOĞMUŞ 

MCL Hukuk

MAKALE

gibi kayaçlardan agrega, hazır beton ve asfalt ya-
pılarak kullanılan kayaçlar.

b) Mermer, Traverten, Granit, Andezit, Bazalt gibi 
blok olarak üretilen taşlar ile dekoratif amaçla 
kullanılan doğal taşlar.

c) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt 
gibi kayaçlardan entegre çimento, kireç ve kalsit 
öğütme tesisinde kullanılan kayaçlar.

III. Grup madenler 
Deniz, göl, kaynak suyundan elde edilecek eriyik 
halde bulunan tuzlar, karbondioksit (CO

2
) gazı 

(jeotermal, doğal gaz ve petrollü alanlar hariç) ve 
Hidrojen Sülfür. 

IV. Grup madenler 
a) Kaolen, Dikit, Nakrit, Halloysit, Endellit, Anak-
sit, Bentonit, Montmorillonit, Baydilit, Nontronit, 
Saponit, Hektorit, İllit, Vermikülit, Allofan, İma-
logit, Klorit, Sepiyolit, Paligorskit, Loglinit ve bun-
ların karışımı killer, Refrakter killer, Jips, Anhidrit, 
Şap, Halit, Sodyum, Potasyum, Lityum, Kalsi-
yum, Magnezyum, Klor, Nitrat, İyot, Flor, Brom 
ve diğer tuzlar, Bor tuzları (Kolemanit, Uleksit, 
Borasit, Tinkal, Pandermit), Stronsiyum tuzları 
(Selestin, Stronsiyanit), Barit, Vollastonit, Talk, 
Steattit, Pirofillit, Diatomit, Olivin, Dunit, Sillima-
nit, Andaluzit, Dumortiorit, Disten (Kyanit), Fos-
fat, Apatit, Asbest (Amyant), Manyezit, Huntit, 
Tabiî Soda mineralleri (Trona, Nakolit, Davsonit), 
Zeolit, Pomza, Pekştayn, Perlit, Obsidyen, Grafit, 
Kükürt, Flüorit, Kriyolit, Zımpara Taşı, Korundum, 
Diyasporit, Kuvars, Kuvarsit ve bileşiminde en az 
%80 SiO2 ihtiva eden Kuvars kumu, Feldispat 
(Feldispat ve Feldispatoid grubu mineraller), 

sıralanan gruplara göre ruhsatlandırılır:

I. Grup madenler
a) İnşaat ile yol yapımında kullanılan ve tabiatta 
doğal olarak bulunan kum, çakıl ve taş. 

b) Tuğla-kiremit kili, Çimento kili, Marn, Puzolanik 
kayaç (Tras) ile çimento ve seramik sanayilerinde 
kullanılan ve diğer gruplarda yer almayan kayaç-
lar.

II. Grup madenler
a) Kalsit, Dolomit, Kalker, Granit, Andezit, Bazalt 

3213 sayılı güncel maden kanununa göre Türki-
ye’deki madenler 5 gruba ayrılmıştır. Bu 5 grup 
içerisinde her bir maden ayrı ayrı tanımlanıp, 
belirtilmiştir. Bu madenlerin dışında bir maden 
bulunması durumunda, MAPEG (Maden ve Petrol 
İşleri Genel Müdürlüğü) o madeni, herhangi bir 
grubun içine dahil ederek, o gruba ait işlemleri 
uygular. Her maden grubunun ruhsat müracaat 
işlemleri farklı mercilere yapılır. Her maden gru-
bunun işlemleri farklıdır.  Her şeyden evvel, ma-
den işletilmeden önce mutlaka maden ruhsatı 
alınmalıdır. 

Tabii olduğumuz kanuna göre madenler aşağıda 
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bulunması halinde yapılan nazari veya mahalli 
inceleme sonucu dikkate alınarak görüşünü bil-
dirir. Görüş olumluysa, ruhsat verilebilir. II, IV ve 
V grup madenleri işletebilmek için ise ilk mü-
racaat MAPEG’e yapılır. Yapılan müracaatlarda 
öncelik hakkı esastır. Önce başvuran sahayı alır. 
Ayrıca, MAPEG elindeki sahaları ihale yoluyla 
da gerçek ya da tüzel kişilere verebilir. MTA’nın 
tespit etmiş olduğu maden sahaları dönemsel 
olarak MAPEG tarafından ihaleye açılır. İhale 
gün ve saati www.mapeg.gov.tr adresinde yer 
alır. 

Ruhsat Müracaatları Nereye ve Nasıl 
Yapılır?
Genel olarak kanun değerlendirilirse;

I ve III grup madenleri işletebilmek için ruhsat 
müracaat işlemleri Büyükşehir Belediyesi olan 
illerde Valiliklere, diğer illerde İl Özel İdarele-
rine yapılır. Bu madenler genellikle açık ihale 
yolu ile verilir. Diğer yandan Valilik, MAPEG’in 
uygun görüşünü almak zorundadır. MAPEG, ta-
lep edilen alanın niteliği, talep alanında diğer 
grup ruhsatların bulunup bulunmadığı, ruhsat 

Mika (Biyotit, Muskovit, Serisit, Lepidolit, Flogo-
pit), Nefelinli Siyenit, Kalsedon (Sileks, Çört).

b) Turba, Linyit, Taşkömürü, Antrasit, Asfaltit, 
Bitümlü Şist, Bitümlü Şeyl, Kokolit ve Sap-ropel.

c) Altın, Gümüş, Platin, Bakır, Kurşun, Çinko, 
Demir, Pirit, Manganez, Krom, Civa, Antimuan, 
Ka-lay, Vanadyum, Arsenik, Molibden, Tungsten, 
Kobalt, Nikel, Kadmiyum, Bizmut, Titan (İlmenit, 
Rutil), Alüminyum (Boksit, Gipsit, Böhmit), Na-
dir toprak elementleri (Seryum Grubu, Yitriyum 
Grubu) ve Nadir toprak mineralleri (Bastnazit, 
Monazit, Ksenotim, Serit, Oyksenit, Samarskit, 
Fergusonit), Sezyum, Rubidyum, Berilyum, İn-
diyum, Galyum, Talyum, Zirkonyum, Hafniyum, 
Germanyum, Niobyum, Tantalyum, Selenyum, 
Telluryum, Renyum.

ç) Uranyum, Toryum, Radyum gibi elementleri 
içeren radyoaktif mineraller ve diğer radyoaktif 
maddeler.

V. Grup madenler
Elmas, Safir, Yakut, Beril, Zümrüt, Morganit, Aku-
vamarin, Heliodor, Aleksandirit, Agat, Oniks, Sar-
doniks, Jasp, Karnolin, Heliotrop, Kantaşı, Krizop-
ras, Opal (İrize Opal, Kırmızı Opal, Siyah Opal, Ağaç 
Opal), Kuvars kristalleri (Ametist, Sitrin, Neceftaşı 
(Dağ kristali), Dumanlı Kuvars, Kedigözü, Avan-
turin, Venüstaşı, Gül Kuvars), Turmalin (Rubellit, 
Vardelit, İndigolit), Topaz, Aytaşı, Turkuaz (Firuze), 
Spodümen, Kehribar, Lazurit (Lapislazuli), Oltuta-
şı, Diopsit, Amozonit, Lületaşı, Labrodorit, Epidot 
(Zeosit, Tanzonit), Spinel, Jadeit, Yeşim veya Jad, 
Rodonit, Rodokrozit, Granat Minarelleri (Spesartin, 
Grosüllar Hessanit, Dermontoit, Uvarovit, Pirop, Al-
mandin), Diaspor Kristalleri, Kemererit.
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dırılması, işletilmesi, işletmelerin denetlenmesi 
ile ilgili usul ve esaslar MAPEG’ce hazırlanacak 
yönetmelikte belirlenir.

II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için müra-
caatlar, 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita koordi-
natları esas alınarak tespit edilen noktalarla sınır-
landırılmış alanlar için MAPEG’e doğrudan yapılır. 
Talep edilen alanın müsait olan kısmı müracaat 
tarihinde müracaat edene bildirilir ve iki ay içinde 
ön inceleme raporu, arama dönemi faaliyetlerinin 
yerine getirilebilmesi için gerekli olan mali ye-
terliliği de içeren maden arama projesinin veril-
mesi, ruhsat bedelinin yatırılması hâlinde arama 
ruhsatı verilir. Ruhsat bedelinin yatırılmaması ve 
bu belgelerin tamamlanmaması durumunda bu 
alanlar başka bir işleme gerek kalmaksızın müra-
caatlara açık hale gelir. 

Ruhsatlarda Saha Sınırlaması Var 
mıdır?
Her maden için ruhsat sahası sınırlı olarak verilir. 
Maden sahibi istediği kadar büyüklükte sahayı ala-
maz. Bu durum kanunda aynen şöyle belirtilmiştir:

I. Grup (a) bendi maden ruhsatlarının alanları 10 
hektarı geçemez. Denizlerdeki kum ve çakıl, SiO

2
 

İlk müracaatla ilgili ayrıntılı hususlar kanunda ay-
nen şöyle yer almaktadır:

II. Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler dışında-
ki ruhsatlar ihale ile verilir. I. Grup, II. Grup (a) 
ve (c) bendi madenler için doğrudan işletme 
ruhsatı verilir. II. Grup (b) bendi, III. Grup, IV. 
Grup madenler, V. Grup madenler ile aranır. II. 
Grup (b) bendi ve IV. Grup madenler için yapı-
lan müracaatların işletme ruhsat taban bedeli 
ödenerek yapılması zorunlu olup müracaatlarda 
öncelik hakkı esastır.

I. Grup (a) bendi madenler için alanlar İl Özel 
İdarelerince ihale edilerek işletme ruhsatı verilir. 
İhale edilecek alanlar MAPEG’in uygun görüşü 
alınarak belirlenir. Bu madenlerin ihale bedeli 
Büyükşehir Belediyesi dışındaki illerde, İl Özel 
İdarelerinin hesabına yatırılır. Özel mülkiyete tâbi 
alanlar ihale edilemez. Mülkiyet sahibinin kendi 
mülkiyeti üzerinde ruhsat talep etmesi halinde 
bir bedel alınmaz. Bu madenler için, özel mül-
kiyete tabi alanlarda mülk sahibinin izninin alın-
ması halinde Büyükşehir Belediyesi olan illerde 
Valiliklerce, diğer illerde İl Özel İdaresi tarafından 
belirlenen muhammen bedelin yatırılmasını mü-
teakip üçüncü şahıslara da ruhsat verilir. I. Grup 
(a) bendi madenlerin ihale edilmesi, ruhsatlan-

oranına bakılmaksızın I. Grup (a) bendi maden 
sayılır ve bu alanlarda 20 hektara kadar ruhsat 
verilir. 

I. Grup (b) bendi madenlerde 50 hektarı, II. Grup 
(a) ve (c) bendi madenlerde 100 hektarı geç-
meyecek şekilde doğrudan işletme ruhsatı; II. 
Grup (b) bendi madenlerde 100 hektarı, III. Grup 
madenlerde 500 hektarı, IV. Grup madenlerde 
2.000 hektarı geçmeyecek şekilde ve tamamı 
denizlerde verilen III. ve IV. Grup madenlerde 
50.000 hektarı geçmeyecek şekilde arama ruh-
satı düzenlenir. 

V. Grup madenlerde 1.000 hektarı geçmeyecek 
şekilde arama ruhsatı düzenlenir.

Ruhsatlı Bir Sahada Başka Maden 
Bulunursa Ne Olur?
Herhangi bir maden grubu için verilen ruhsat, 
diğer gruptaki madenler için hak sağlamaz. 
Yani, kum-çakıl ocağı işletmek için aldığınız bir 
ruhsat ile altın madeni işletemezsiniz. Ruhsatlı 
kum-çakıl sahanızda altın bulsanız bile, o altı-
nı çıkarmanız yasal değildir. Çıkarabilmeniz için 
MAPEG’den gerekli izinleri ve gerekli ruhsatı al-
manız gerekir. 
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Firmamız Volvo İş Makinaları başta olmak üzere Mercedes, Man, Volvo, Renault, Scania yol 
kamyonlarının yedek parçaları ithalat-ihracat ve yurt içi müşterilerine satışını yapmaktadır. Bütün  
Yol ve İnşaat Makinaları için orijinal  yedek parça desteği verdiği gibi , orijinal kalitede aftermarket 

ve OEM olarak tabir edilen ürünler de sunmaktadır. Öncelikle güvenilir olmak ilkesiyle çalışan 
firmamız, uygun fiyat ve zamanında teslimat ile müşteri beklentilerini  karşılamak amacındadır. 

Makinanız için en uygun yedek parçayı en uygun fiyatla temin edebilen  tecrübeli  ekibimiz, 
Sürekli gelişen İş Makinaları  teknolojisini yakından takip ederek, talep halinde servis desteği de  

vermektedir. Optimum stoğumuz  ve her geçen gün yenileri eklenen 1000’den fazla ürünümüz siz 
değerli müşterilerimizin  hizmetindedir.

 Serhat Mahallesi 1142. Cadde No: 13/6 Yenimahalle - ANKARA
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Aydın DİNÇER 
İMİB Başkanı

ğinde toplam 6 milyar dolarlık bir işlem hacmi 
ortaya çıkıyor. Covid-19 salgını nedeniyle özellikle 
sert karantina koşulları bütün sektörleri olduğu 
gibi bizleri de etkiledi; ama Haziran ile birlikte 
daralmalarda hızla geri çekilmeler gözlemledik. 
Hatta en çok ihracat yaptığımız ilk 10 arasında 
bulunan İspanya’da geçen yılın aynı dönemine 
yüzde 16,61, Bulgaristan’da yüzde 42,67, İsrail’de 
yüzde 9,13, Suudi Arabistan’da ise yüzde 7,17’lik 
artış yaşadık” dedi. 

Pandemi madende de tedarik zincirini 
kırdı
Pandemiden ötürü maden ve doğal taş tarafında 
yaşanan daralmada geri çekilmenin yılın ikinci 
yarısında artarak devam edeceğini dile getiren 
Dinçer, “Covid-19 salgını ile bütün dünya teda-
rikte tek ülke hakimiyetinin yol açtığı problemleri 
gördü ve yeni bir politik duruş geliştirdi. Bu bizler 
için yeni fırsatlar doğurabilir. Şöyle ki; dünyada 
üretimi yapılan 90 maden türünün 80’ine sahip 
olduğumuz gibi, 650 renk ve desende mermeri-
miz, 150 farklı çeşitte de doğal taşımız mevcut. 
Buna karşın Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hasılası’n-
da madencilik sektörünün payı yüzde 1,3. Maden-
cilik sektörünün gayri safi milli hasıladan aldığı 
payın çok daha fazla olduğu ülkelere yakından 
baktığımızda buna paralel olarak ekonomilerinin 
güçlü, üretimlerinin fazla olduğunu görüyoruz. 
Çin’in Gayri Safi Milli Hasılası’nda madenin aldığı 
pay yüzde 8,5, Avusturalya’nın aldığı pay yüzde 

Türk maden sektörü, 2020’nin ilk yarı döne-
minde 1,85 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 
Hammadde ve enerji kaynağı olması dolayısıyla 
tüm sektörler üzerinden ihracata sağladığı katkı 
40 milyar dolar olan sektör, İspanya’da yüzde 
16, Bulgaristan’da yüzde 42, İsrail’de yüzde 9 ve 
Suudi Arabistan’da yüzde 7 büyüdü. Pandeminin 
etkilerini hızla geride bırakmak için sanal ticaret 
heyetlerine hız veren sektörün en büyük beklen-
tisi ise rekabet güçlerini engelleyen orman izin 
süreleri ile arazi kullanım bedellerinde düzenle-
me yapılması. 

TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aydın Dinçer, sektörün 2020 yılı ilk yarıyıl 
verilerini açıkladı.  Dinçer’in verdiği bilgilere göre, 
yılın ilk yarısında maden ihracatı 1,85 milyar dolar 
olarak gerçekleşirken, bu rakamın içinde blok do-
ğal taş ihracatı 260,8 milyon dolar, işlenmiş doğal 
taş ihracatı 469,3 milyon dolar olarak yer aldı. 
Maden ihracatının 392,1 milyon doları endüstriyel 
mineraller, 579,7 milyon doları metalik cevherler, 
68,1 milyon doları ise ferro alyajlar ihracatı olarak 
gerçekleştirildi. 

İMİB Başkanı Aydın Dinçer, “Tüm ihraç ürünlerinin 
hammaddesi olması sebebiyle Türkiye ekonomi-
sine 40 milyar dolarlık katkı sağlayan sektörümü-
zün ihracatı 2019 yılında 4,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşti. Maden ürünlerinden üretilen bor ve 
trona soda külü ihracatı da bu rakama eklendi-

6,5, ABD’nin aldığı pay yüzde 5, Almanya ve Ka-
nada’nın aldığı pay ise yüzde 4. Ülke olarak biz 
de bu oranlara ulaşabiliriz. Bunu yapabildiğimiz 
zaman ihracatımızda da artacak, tüm sektörlere 
değer bazında sağladığımız katkı da. İstihdama 
pozitif katkısı da hiç kuşkusuz bugün olduğun-
dan daha fazla olacak. Bugün doğrudan 150 bin, 
dolaylı olarak da 2 milyon insanı istihdam eden 
sektör, belki de Türkiye’nin yüksek işsizliğine çare 
bile olabilir” dedi. 

Hindistan, Körfez Ülkeleri, Fas, Tunus 
ve Özbekistan için sanal ticaret heyeti 
Sektör olarak tedarik zincirinde yaşanan kırılma 
ve değişimi kendi lehlerine çevirmek için dijital 
kanalları aktif bir şekilde kullandıklarını  da söyle-
yen Dinçer, “Pandemi öncesi ülke ziyaretleri şek-
linde gerçekleştirdiğimiz ticaret heyetlerini sana-
la taşıdık. Hindistan, blok mermer-travertende en 
çok ihracat yaptığımız ikinci ülke. Oraya bir sanal 
ticaret heyetimiz olacak. Körfez Ülkeleri; Suudi 
Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt de doğal taşta 
önde gelen pazarlarımızdan. Bu ülkelere de sanal 
ticaret heyetimiz olacak. Fas, Tunus, Özbekistan 
yine sanal ticaret heyeti düzenleyeceğimiz ülkeler 
arasında yer alıyor. Takvimleri belli, Ağustos-Eylül 
aylarında bu ülkelere sanal ticaret heyetlerimizi 
gerçekleştireceğiz” dedi. 

Orman izin süreçleri hızlandırılmalı
Dinçer, sektörün hak ettiği yere gelmesi için ya-
sal tarafta da bir takım düzenlemelerin yapılması 
gerektiğini ifade ederek “Orman izinlerinin hızlı 
şekilde değerlendirilmeye alınması ve sonuçlan-
dırılması gerekir. Aynı şekilde arazi kullanım be-
dellerinde de dünyadaki örneklerine bakıldığında 
ülkemizdeki rakamlar çok yüksek kalıyor. Bütün 
bunlar sektörün rekabet gücünü azaltıyor. Orman 
izin süreçlerinin hızlandırılması ve arazi kullanım 
bedellerinde düzenleme yapılması sektörümü-
zün iki önemli beklentisini oluşturuyor. Yakın 
zamanda burada olumlu gelişmeler yaşanmasını 
bekliyoruz” dedi. 

Maden Sektörü 
İlk Yarı Dönemde 
1,85 Milyar Dolarlık 
İhracat Yaptı
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Firmamız Hidrosoft Hidrolik pnömatik elektronik 
kontrol teknolojileri ltd.şti. 2019 yılında M.Hamit TOM-
BUL tarafından Ankara Ostim organize sanayi bölge-
sinde kurulmuştur. Hidrolik pnömatik ve elektronik 
sektöründe 20 yıldan fazla tecrübeye sahip olan firma 
kurucumuz, bu tecrübeyi genç ekibine aktararak bir 
çok önemli projelere imza atmıştır.

Hidrolik ve pnömatik alanında her ürüne cevap vere-
bilecek bir marketing tecrübesine sahip olan firma-
mız, Ostim Organize de 750 m2 kapalı alana sahip bir 
yerleşkede hizmet vermektedir.

Değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımıza , Mühendis-
lik, Satış, Proje , montaj ve servis alanlarında tecrübeli 
ekibimiz ile 7/24 hizmet vermekteyiz.

Bünyemizde yapmış olduğumuz hidrolik güç üniteleri, 
hidrolik silindirler, endüstriyel ve mobil projeler, pnö-
matik panolar ve otomasyon sistemlerini, ülkemizde 
ve dünyada bir çok ülkede  sanayimizin hizmetine 
sunarak, birçok firmanın çözüm ortağı olmaktan gu-
rurluyuz.

Bünyesinde, 7’si mühendis 12 kişi barındıran firmamız 
her geçen gün büyüyerek sektördeki yerini sağlam-
laştırmaya ve hedefine emin adımlarla ilerlemeye de-
vam etmektedir. 
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Aydın DİNÇER 
İMİB Başkanı

tercihi ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul 
Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve İs-
tanbul Üniversitesi şeklinde oldu. 

TİM Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İh-
racatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Dinçer, tüm ihraç ürünlerinin hammaddesi olması 
nedeniyle Türkiye ekonomisine 40 milyar dolarlık 
katkı sağlayan sektörün sahip olduğu zenginliği 
daha da katma değerli hale getirmesi için nitelikli 
iş gücüne ihtiyacı olduğunu ifade etti. Sektörün 
gelişimi için üniversite-sanayi işbirliğinin büyüye-
rek devam etmesinin son derece önemli olduğu-
nu söyleyen Dinçer, şunları kaydetti: “Türkiye’de 
birbirinden değerli 20 üniversitemizin 14‘ünde 
maden, 10’unda jeoloji ve birinde cevher hazır-
lama mühendisliği bölümü bulunuyor. Ancak bu 
bölümlerimizdeki doluluk oranı ne yazık ki yüzde 
50’nin altında ve 240 bininci sıradan öğrenci alımı 
gerçekleşiyor. Bu kadar sınırlı kontenjana rağmen 
0-50 bininci sıralamaya giren öğrenciler arasında 
maden, jeoloji ve cevher hazırlama bölümlerini 
tercih eden öğrenci sayısı 2019’da 1 iken, 2020 
yılında 34’e yükseldi. Maden mühendisliği bölü-
müne 288, Jeoloji Mühendisliği bölümüne 225 ve 
Cevher Hazırlama mühendisliği bölümüne 62 öğ-

Hammadde ve enerji kaynağı olması bakımından 
stratejik önemde bulunan maden sektörü, sektö-
rün gelişimi için başarılı gençlerin peşine düştü. 
TİM Maden Sektör Kurulu, maden, jeoloji ve cevher 
hazırlama mühendisliğinde okumaya hak kazanan 
ve üniversite sınavında ilk 80 bine giren 146 başa-
rılı öğrenciye 1,5 milyon TL tutarında burs verecek.  
TİM Maden Sektör Kurulu ve İstanbul Maden İhra-
catçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Din-
çer, “Türkiye maden zengini bir ülke ve buradaki 
gücümüzü yükseltmek ve daha katma değerli bir 
hale getirmek için geleceğimizi oluşturacak genç-
lere destek olmamız gerekiyor.” dedi.

TİM Maden Sektör Kurulu’nu oluşturan İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği, Ege Maden İhracatçıla-
rı Birliği ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği ile YÖK 
arasında imzalanan ve 2020-2021 eğitim öğretim 
yılında hayata geçen burs projesinin bursiyerleri 
belli oldu. Türkiye’nin en başarılı 80 bin öğrenci-
sinden 146’sı üniversite bölüm seçiminde ilk beş 
tercihinden birini maden, jeoloji ve cevher hazır-
lama mühendisliğinden yana kullanarak bu bö-
lümlere yerleşirken, 1 Milyon TL olarak belirlenen 
yıllık burs miktarı, yoğun ilgi ve talepten ötürü 
1,5 milyon TL’ye çıkarıldı. Bursiyerlerin üniversite 

renci girmeye hak kazandı. Hammadde ve enerji 
kaynağı olması bakımından son derece stratejik 
öneme sahip olan sektörümüzün gelişmesi için 
öncelikle bu üç bölümün hak ettiği ilgi ve değeri 
görmesi gerekiyor. Bu yıl için belirlediğimiz burs 
miktarı 1 milyon TL idi ve beklentimizin dışında 
daha büyük bir ilgi ve alakayla karşılandık ve so-
nucunda 1,5 milyon TL burs vereceğiz. Burs veri-
lecek olan ilgili bölümlere yoğun bir ilgi yaşandı. 
Bu güzel ilgiden dolayı genç mühendis adayı ar-
kadaşlarımıza teşekkür ederiz. ”

Burslu maden eğitimi 
Covid-19 pandemisinin hammadde, enerji ve üre-
tim gücü olarak kendine yeter bir ülke olmanın 
ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini aktaran 
Dinçer, bu noktada başarılı genç beyinlere büyük 
görevler düştüğünü söyledi. Dinçer şunları kay-
detti: “Türkiye maden zengini bir ülke ve burada-
ki gücümüzü yükseltmek ve daha katma değerli 
bir hale getirmek için geleceğimizi oluşturacak 
gençlere destek olmamız gerekiyor. Çünkü biz 
biliyoruz ki; daha iyi, daha yeni, daha yenilikçi bir 
madenciliği genç nesil inşa edecek. Kamuda, özel 
sektörde veya üniversitelerde madencilik üzerine 
çalışacak olan gençler, hem işin niteliğini, hem de 
çapını ve verimliliğini artıracak. Uygulamaya koy-
duğumuz burs projesi ile yeni neslin önüne son 
derece güçlü bir kapı açtığımız gibi, sektörümüzü 
de onların varlığıyla daha parlak bir hale getirme-
nin altyapısını oluşturuyoruz. Biz bu adımla günü 
kurtarmayı değil, geleceği bugünden inşa etmeyi 
amaçlıyoruz.” 

TİM Maden Sektör Kurulu ile YÖK arasında imza-
lanan burs projesine göre üniversite sınavında ilk 
50 bine giren ve maden, jeoloji ve cevher hazır-
lama mühendisliği bölümlerini ilk beş tercihi ara-
sında kazanan öğrencilere asgari ücret oranında 
ve aylık 2.104 TL olacak şekilde burs verilecek. 
Başarı sıralaması 50 bin ile 65 bin arasında olan-
lara ise aylık 1.052 TL, 65 bin ile 80 bin arasına 
girenlere de aylık 701 TL burs verilecek. Burs mik-
tarı her eğitim öğretim döneminin başında yeni 
asgari ücret oranına göre revize edilecek. 

146 Öğrenciye 
1,5 Milyon TL 
Burs Verilecek

Maden Sektör Bursiyerleri 
Belli Oldu
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1 Milyon Dolarlık 
Sürdürülebilir Enerji Yatırımı

Avrupa Yakası’nın en büyük GES (Güneş Enerji 
Santrali Sistemi) projesi, Mars Logistics’in yaklaşık 
1 milyon dolarlık yatırımı ile hayata geçiyor. Proje ile 
Hadımköy Lojistik Merkezi’nin 12.098 metrekarelik 
çatı alanı güneş panelleri ile kaplanacak.

önledik.  Hadımköy Lojistik Merkezi’nde yağmur 
suyu toplama projemiz sayesinde yağmur sularının 
ayrı toplanmasını sağlayarak çevresel peyzaj başta 
olmak üzere kampüsün çeşitli su ihtiyacı (yangın 
suyu vb.) buradan karşılamaktayız. Lojistik depola-
rımızda ise klasik tahta palet yerine geri kazanılmış 
kağıttan üretilmiş kağıt paletler kullanmaktayız.” 
dedi ve sürdürülebilirlik anlayışı ile faaliyetler ve 
yatırımlara devam edeceklerini ifade ederek yeni 
projeler için çalışmaların sürdüğünü söyledi.ise 2.361.725 adet ağaca karşılık emisyon azaltımı 

olacak.” ifadelerini kullandı.

Proje Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarına Hizmet Edecek
Hayata geçirecekleri proje ile Birleşmiş Milletler’in 
belirlemiş olduğu 17 hedeften oluşan Sürdürülebilir 
Kalkınma Amaçları’ndan toplam 7 amaca hizmet 
etmiş olacaklarını belirten Sahillioğlu, “Bu proje 
ile Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma 
Amaçlarından direkt olarak “Erişilebilir ve Temiz 
Enerji” ile “İklim Eylemleri” amaçları ve dolaylı 
olarak ise “İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme”, 
“Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı”, “Sürdürülebilir 
Şehir ve Yaşam Alanları”, “Sorumlu Üretim ve Tü-
ketim” ve “İşbirliklerini Geliştirme” amaçları ile bir-
likte toplam 7 amaca hizmet etmiş olacağız.” dedi.

Sürdürülebilirlik Yatırımları  
Devam Edecek
“Kaynakları sürdürülebilir kullanarak ekolojik den-
geyi korumak ve karbon emisyonlarının azaltılması 
için faaliyetlerinde en uygun teknoloji ve süreçleri 
kullanmak Mars Logistics’in uyguladığı çevre poli-
tikalarındandır” diyen Sahillioğlu, bu anlayışı Mars 
Logistics’in tüm faaliyetlerine dahil ettiklerini belir-
terek, “2019 yılında gerçekleştirilen tüm taşımalar-
da çevre dostu taşımacılık yöntemi olan Intermodal 
kullanımı neticesinde, 18.7 milyar kilogram karbon-
dioksit salınımı önledik ve 1 milyon 560 bin adet 
ağacın kurtarılmasını sağladık. Kağıt atıklarımızın 
geri kazanımıyla sadece 2016-2020 yılları arasında 
9.168 adet ağacın kesilmesini önledik. 2006 yılın-
dan beri ÇEKÜL, TEMA ve Ege Orman Vakfı iş birliği 
ile Çatalca, Manisa ve Çanakkale’de 5.200 fidan di-
kerek Mars Ormanları oluşturduk. Yaptığımız sosyal 
sorumluluk projemizle atık yağların geri kazanıl-
masıyla milyonlarca litre temiz suyun kirlenmesini 

Mars Logistics, yaklaşık 1 milyon dolarlık yatırım 
yaparak Avrupa Yakası’nın en büyük GES (Güneş 
Enerji Santrali Sistemi) projesini hayata geçiriyor. 
Hadımköy Lojistik Merkezi’nin 12.098 metrekare-
lik çatı alanının güneş panelleri ile kaplanacağı 
projede 4914 adet fotovoltaik güneş paneli kulla-
nılacak. Çatı Üstü Güneş Enerji Santralinin kurulu 
gücü ise 2 MW olacak ve yıl boyunca 2,5 MWh/yıl 
elektrik üretebilecek. Avrupa Yakası’nın en büyük 
GES projesi ile üretilecek elektrik enerjisinin tesis 
genelinde kullanılması planlanıyor. Doğaya saygı-
lı iş yapma anlayışı ile sürdürülebilir projeler üret-
mek hedefleri ile yapılan araştırmalar neticesinde 
başlanan projenin 1 Ekim 2020 tarihinde bitmesi 
ve kullanıma hazır hale gelmesi bekleniyor.

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip 
Sahillioğlu, projenin birden çok amaca hizmet 
edeceğini belirterek, “Hadımköy Lojistik Merkezi 
Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali, Hadımköy Lojistik 
Merkezi’nin inşaatından itibaren gündemde olan 
ve 2019 yılı itibariyle stratejik eylemlerimize dahil 
ederek hayata geçirdiğimiz, aynı zamanda küre-
sel sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden de bir-
den çok amaca hizmete edecek tesis, küresel kal-
kınma hedefleri, sürdürülebilirlik projelerimiz ve 
yaşam döngüsü bakış açımızla şekillendi.” dedi.

Yılda 94.469 adet ağaç kurtarılacak
Projenin, doğadaki olumlu etkilerini kısa vade-
de göstereceğine dikkat çeken Garip Sahillioğlu, 
“Projeyi, yenilenebilir enerjinin genel avantajla-
rının yanı sıra, çevreyi fosil enerji teknolojilerine 
göre çok daha az etkileyen temiz enerji kaynağı 
olması, sonsuz enerji kaynağı üretmesi, sera et-
kisi ve küresel ısınmaya pozitif etkileri nedeniyle 
tercih ettik. Proje kapsamında üretilecek elektri-
ğin karşılığı olarak yıllık 1.133,63 ton karbondioksit 
kurtarılacak ve yıllık 94.469 adet, 25 yıl sonunda 

1989 yılında kurulan Mars Logistics, tüm lojistik 
hizmetlerinin sunulduğu bir grup şirketi olarak 
faaliyet göstermektedir. Uluslararası karayolu, 
havayolu, denizyolu ve demiryolu taşımacılığı 
hizmeti sunan Mars Logistics, proje taşımacılığı, 
intermodal taşımacılık, fuar ve etkinlik lojistiği, 
depolama, gümrük yönetimi ve sigorta alanla-
rında da hizmet vererek müşterilerine entegre 
bir sistem sunmaktadır. Merkezi İstanbul’da olan, 
yurtiçinde ve yurtdışında şubeleri bulunan Mars, 
174.550 m²’lik açık ve kapalı alanda gümrüklü ve 
gümrüksüz depolama hizmetleri ile müşterileri-
ne akıllı çözümler sağlamaktadır. Mars Logistics 
başta otomotiv ve tekstil olmak üzere kimya, 
sağlık, kozmetik, enerji, perakende gibi birçok 
sektöre sektör bazında özel çözümler geliştir-
mektedir. Türkiye’nin en genç ve en büyük filo-
larından birine sahip olan Mars Logistics, 2.650 
araçlık filosu ile Avrupa, Kuzey Afrika, Balkanlar 
ve Türki Cumhuriyetler’e karayolu taşımacılığı 
hizmeti vermektedir. WIN’in kurucu üyesi olan 
Mars Hava ve Deniz Kargo ise dünyanın tüm ül-
kelerine ulaşmakta ve havayolu & denizyolu ta-
şımacılığında da profesyonel bir sistem sunmak-
tadır. Türkiye’nin en büyük 200 şirketi arasında 
yer alan Mars, yayınladığı son sürdürülebilirlik 
raporu ile Türkiye’deki GRI onaylı A+ seviyesin-
deki ilk 10 firmadan birisi olmayı başarmıştır. 
1500’ün üzerinde çalışanıyla, lojistik sektörün-
de fark yaratarak büyümesini sürdüren Mars 
Logistics, Intermodal Taşıma Sistemi ile çevreci 
ve sürdürülebilir bir hizmet modeli sunmaktadır. 
Sektörde sürekli gelişimi ve değişimi hedefleyen 
Mars, kurumsal sosyal sorumluluk projelerinde 
özellikle eğitime destek vermeye odaklanmıştır.

Mars Logistics Hakkında
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SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMADA YENİLENEBİLİR 

ENERJİNİN ÖNEMİ

Açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nı değerlen-
diren Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği 
- YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, konu 
hakkında şunları söyledi: “Önümüzdeki yıllarda 
elimizdeki kaynakları stratejik önemi doğrultu-
sunda doğru kullanır, ülke olarak yenilenebilir 
enerji yatırımlarını aynı kararlılıkla sürdürürsek, 
hem cari açığımızı kapatırız; hem de enerji ala-
nında kendi kendimize yeten bir ülke olarak ülke-
mizin küresel yatırımlar açısından cazibe merkezi 
olma özelliğini bir kez daha dünyaya göstermiş 
oluruz.”

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği-YENA-
DER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman ise yeni 
program hakkında: “Karadeniz’de yeni bulunan 
doğalgaz kaynakları neticesinde tedbiri elden 
bırakmamak gerekiyor. Enerji verimliliğini en 
üst seviyede tutup, kendi yenilenebilir kaynak-
larımızla enerji üretmeye devam edersek bizde 
ilerideki yıllarda enerji ithal eden değil enerji ih-
racatında bulunan bir ülke olabiliriz” dedi.

2021 -2023 dönemi için enflasyon, istihdam, bü-
yüme, ihracat, cari denge gibi temel makro gös-

güneş, jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynak 
üretimine yatırım yapan Türkiye, aynı zamanda 
ürettiği enerji ile de ithal enerjiye dayalı tüketimi 
azaltırken, bir kaç sene içerisinde enerji ihracatı 
yapan ülke haline gelerek de iddiasını sürdürecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından 
açıklanan 2021-2023 dönemini kapsayan Yeni Eko-
nomi Programı YEP, cari açığın en önemli kalemi 
olan enerji ithalatının azaltılmasının en öncelikli 
başlıklar arasında yer aldığına işaret ediyor. Rüzgar, 

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE YENİLENEBİLİR ENERJİ 
YATIRIMLARIYLA DIŞA BAĞIMLILIĞA SON

Prof. Dr. Kerem Alkin Ali Karaduman
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tergelere ilişkin hedefleri belirleyen Yeni Ekonomi 
Programı Hazine ve Maliye Bakanı tarafından 
kamuoyuna duyuruldu. Yeni açıklanan ekonomi 
programının belirttiği hedefler doğrultusunda 
özellikle enerji alanındaki cari açığın azaltılması-
nın önemi bir kez daha gözler önüne seriliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı tarafından duyurulan 
ekonomide sürdürülebilir modelin inşası için 
gözler yeniden yerli ve milli kaynaklarımız yeni-
lenebilir enerjiye döndü. Her alanda Türkiye’ye 
gelecek vaat eden yenilenebilir kaynaklar açık-
lanan son ekonomi kalkınma planı ile önem ve 
gerekliliğini bir kez daha hatırlattı.

Enerji İthal Eden Ülke Olma Yolunda 
İlerliyoruz
2021 yılında yenilenecek kontratlardaki doğal gaz 
fiyatlarının doğal gaz keşfi kaynaklı olarak daha 
uygun düzeylerde oluşmasının enerji ithalatına 
olumlu yönde katkı yapacağını belirten Hazine 
ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gelecek yıllarda 
30 milyar metreküpün üzerinde neredeyse doğal 
gaz kontratlarında yenilenme olacağını ifade etti. 
Albayrak, sözlerini şöyle sürdürdü: “1990’ların o 
meşhur 25-30 yıllık kontratlarının sonuna geliyo-
ruz artık. İşte bunun etkisiyle ve bunun yanında 
doğal gaz keşif kaynaklarının, Karadeniz’deki gü-
zel haberin de etkisiyle birlikte önümüzdeki dö-
nemde çok daha uygun düzeylerde oluşan enerji 
ithalatı fiyatlarıyla inşallah bu sürecin sonunda 
enerji ithal eden değil, bir de bakmışsınız enerji 
ihraç eden bir Türkiye’den söz ediyoruz ki Türkiye 
oraya gidiyor. Bu toplam Türkiye’nin cari dengesi-
ne inanılmaz olumlu yönde katkı yapacak.”

Tam Bağımsız ve Milli Ekonominin En 
Önemli Adımı Yenilenebilir Enerji
Türkiye’nin yerli ve milli enerji kaynaklarının kul-
lanımının artmasının sürdürülebilir bir gelecek 
için büyük önemi olduğunu söyleyen Kerem 
Alkin, “Yenilenebilir enerji potansiyeli oldukça 
yüksek bir ülkeyiz, enerjiyi verimli kullanır ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yay-
gınlaştırırsak hem çevre hem de ekonomi alanın-
da ülkemize artı değer katmış oluruz” dedi.

Yükselen Yıldız Olmak İçin Enerjide 
Kendi Kendine Yeten Ülke Olmak 
Önemli
Türkiye’nin yenilebilir enerji kaynakları açısından 
oldukça zengin bir ülke olduğunu belirten Ali Ka-
raduman: Türkiye’nin temiz ve yenilenebilir enerji 
potansiyeline her zaman inandık. İhtiyacımız olan 
enerjinin tamamını yerli ve milli kaynaklarla elde 
edebilmek mümkün. Enerji alanında kendi ken-
dine yeten bir ülke olma hayalimizi gerçekleşti-
rirsek enerjide dışa bağımlığı geçip artık enerji 
ihracat eden ülke konumuna gelebiliriz” dedi.

YENİLENEBİLİR ENERJİ, ENERJİ MALİYETLERİNDE 
TÜRKİYE’Yİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GETİRECEK

Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak, 
enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirmek, doğal çevrenin korunması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda 
kamuoyu oluşturmak amacıyla kurulan sivil toplum kuruluşudur. Yenilenebilir enerji alanında faa-
liyet gösteren ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği geliştirmeyi ve kalkınma deneyimlerini 
bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla her düzlem de paylaşmayı amaçlayan Yenilenebilir Enerji 
Araştırmaları Derneği, üniversiteler, araştırma ve geliştirme kuruluşları vb. bilimsel kurumlar ile 
diyalog kurularak yenilenebilir enerjinin bilimsel gerekliliği konusunda işbirliği ortamı oluşturmak 
ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretmenin ekonomiye ve bireylere olan olumlu etkileri yönünde 
halk kitlelerini bilgilendirmek önceliğidir.

YENADER Hakkında

ENERJİ ve MADEN 29 47    



TIRPORT, doğayı, yeşili ve ülke 
ekonomisini koruyor
TIRPORT tarafından salınımı önlenen CO

2
 mikta-

rının; hava kirliliğinin önlenmesinden insan sağ-
lığının korunmasına ve ülke ekonomisinin güç-
lenmesine kadar birçok noktada kattığı olumlu 
etki ile, TIRPORT gelecek nesillere daha güzel bir 
dünya bırakmamıza liderlik ediyor. 

Birkaç örneğe bakıldığında; şunları belirtebiliriz: 

1-Yetişkin bir ağaç yıllık 114 kg CO
2
 emisyonu 

emilimi gerçekleştirdiğinden, TIRPORT 485.176 
ağaçtan oluşan bir ormanın sağlayacağı karbon 
azalımına denk bir etki yaratıyor. Bu geçtiğimiz 
20 senede, İstanbul’a dikilen ağaç sayısının 2 ka-
tına tekabül ediyor. 

2-Bildiği üzere, 1 kg plastiğin karbon ayak izi 
6 kg CO

2
’ye denk geliyor ve 1 kg plastikle 83,3 

plastik şişe üretiliyor. TIRPORT tarafından ön-
lenen CO

2
 miktarı ile 9.208.645 kg plastik atık 

geri dönüştürülebiliyor ve bu 767.356.388 adet 
plastik şişeye denk geliyor. Kısaca, TIRPORT sa-
yesinde, 9.208.645 kg plastik üretiminden kay-
naklanan eşdeğer CO

2
 salınımı engelleniyor ve bu 

da 767.356.388 adet plastik şişe üretimine denk 
geliyor. 

3-Bir binek aracın yılda ortalama 5.200 kg 
CO

2
 salınımı gerçekleştirdiği düşünüldüğünde, 

TIRPORT’un engellediği CO
2
 ve zararlı gaz sa-

lınımı miktarı 10.625 aracın trafikte yaratacağı 
kirliliğe eşdeğerdir. Türkiye’de her sene hava kirli-
liğinden 50 bin civarı insanın hayatını kaybettiğini 
düşündüğümüzde, bu konunun ne kadar önemli 
olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.

TIRPORT, Yılda 55 Bin Ton Karbon 
Salınımını Azaltarak, Küresel Isınmanın 

Önlenmesine Katkı Sağlıyor
CO

2
 salınımı dünya ve insanlık için büyük bir tehdit-

tir. TIRPORT’un lojistik sektörüne yönelik geliştirdi-
ği akıllı eşleştirme ve optimizasyon teknolojileriyle, 
kamyonların yolda boş gitmesini %35 seviyesinde 
önleyerek, yılda 55 bin ton CO

2
’nin doğaya salın-

masını engelleniyor, bu oran her geçen gün artı-
yor ve geleceğimiz korunuyor. TIRPORT’un 45 bini 
bulan aktif üye kamyoncu sayısına, her ay binlerce 
yeni kamyoncu dahil oluyor.

Sürücüler dönüş yükü buluyor,  
CO2 salınımı azalıyor
Yollardaki kamyonların %35’nin boş hareket etti-
ğinin altını çizen TTT Global Group Yönetim Kuru-
lu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: 

“Gittikleri bölgeden yük bulamayan binlerce sü-
rücü, dönüş yükü bulmak için şehir şehir gezerek 
yük aramak, eğer acil yük bulamazsa bir şekilde 
geri boş dönmek zorunda kalabiliyor. Yollardaki 
850 bin kamyonun %95’inin şahıslara ait olduğu 
düşünüldüğünde, bunun ekonomik sonuçları da 
son derece kırılgandır. Bu durum kamyoncuların 
bütçesine olumsuz yönde etki ederken, diğer 
taraftan boşta giden her kamyonun gereksiz 
CO

2
 salınımı yapacağı göz önüne alındığında, 

dünyamızın geleceği için ilave tedbirler almamız 
gerekliliği de ortaya çıkıyor. TIRPORT geliştirdiği 
konum tabanlı teknolojiler ile, sürücülere konu-
muna en yakın yükleri görebilme ve yük bıraktık-
ları bölgeden yeni bir yük bulabilme imkânı veri-
yor. Böylelikle, boş hareket etme oranları, en alt 
düzeyde gerçekleşiyor. Dünyadaki tüm şirketler 
ve hepimiz, doğayı korumanın bilinci ve gelecek 
nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın 
inancıyla üretip, çalışmalıyız” dedi. 

Nakliyenin %90’nın karayollarıyla yapıldığı ül-
kemizde, 850 bini aşkın kamyon yollarda. Türki-
ye’nin lider dijital platformu TIRPORT’un 2020 ilk 
yarı verilere göre, Türkiye’de günde ortalama 450 
bin kamyon taşıma yapılıyor. Bir kamyon günlük 
ortalama 282 km yol yapıyor. Ayda 7-9 arası ta-
şıma yapabilen bir kamyoncunun, en az 20 günü 
yollarda geçiyor.

TIRPORT sahip olduğu arttırılmış zeka destekli 
teknolojiler ile, yollardaki kamyonların yük ara-
mak için boş gitme durumunu %35’lere varan 
oranda azaltabiliyor.

TIRPORT’un geliştirdiği yenilikçi teknolojiler; 
küresel ısınmanın başlıca sebebi olan CO2

 salını-
mına “dur” diyor, yollardaki kamyonlardan kay-
naklanan CO

2
 salınımını %35’lere varan oranda 

azaltılmasına katkı sağlıyor ve küresel ısınma ile 
mücadele ediyor. 

Teknoloji kullanımı, CO2 salınımını 
azaltarak geleceğimizi koruyor 
Günde 282 km yol yapan bir kamyon ayda en 
az 8.420 km, yılda 101 bin km yol yapıyor. Bu 
yolun 1/3’ü yük aramak için boş gidiliyor. Ki-
lometre başına 0.3 L/km’ye varan yakıt har-
cayan bir kamyon, günde 282 km yol yaparak 
282*0.3L= 84.6 L dizel yakıt yakmaktadır. 1 L 
dizel yakıt 2.77kg CO2

 salınımı yaptığından, or-
talama bir kamyon günde 2.77*84.6L= 234,34 
kg CO

2
’yi doğaya bırakmaktadır. 450.000 adet 

tır ve kamyonun seyir halinde olduğu Türkiye’de 
kamyonların doğaya günde bıraktığı CO

2
 mik-

tarı ise, günlük 234,34 kg*450.000 Kamyon= 
105.453.000 kg CO

2
’dir.
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Yrd. Dr. Füsun Tut HAKLIDIR 
İstanbul Bilgi Üniversitesi  

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Enerji Sistemleri Mühendisliği Böl. Bşk.

MAKALE

Ülkelerin sanayi ve üretim faaliyetlerinin bağlı ol-
duğu enerji ihtiyacı nedeniyle kendi yeterlilikleri-
ni sağlayabilmeleri göz ardı edilmemesi gereken 
bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye 
özellikle pandemi sürecinde yenilenebilir enerji 
kaynaklarından ürettiği elektrik ile kendi kendine 
yetebildiğini gösterdi. Bu süreçte Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklanan veriler, 
yenilenebilir enerjiden üretilen enerjinin rekor se-
viyelere ulaştığını gözler önüne serdi.

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yayınladığı rapor-
lar da göz önüne alındığında 1990’lardan beri 
stratejik öneme sahip olan petrolün, 2020 yılı 
itibariyle kademeli olarak yerini büyük oranda 
elektriğe bırakacağını belirten Yenilenebilir Enerji 
Araştırmaları Derneği-YENADER Genel Sekreteri 
Dr. Füsun Tut Haklıdır konu hakkında şu açıkla-
maları yaptı: “Yenilenebilir enerjinin artan önemi 
nedeniyle yenilenebilir enerji santrallerinin en 
yüksek verimde çalışmasını sağlamak için yeni 
kontrol teknolojileri, kestirimci bakım ve yapay 

YAPAY ZEKA, 
YENİLENEBİLİR ENERJİ 
ÜRETİMİNDE ÇIĞIR AÇACAK

Yakın Geleceğin Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

Rüzgar, güneş, jeotermal, biyokütle ve su kaynaklarından elektrik enerjisi üretimi 
ülkemizde ve dünya genelinde hızla artıyor. Mart ayından itibaren ülkemizi de etkisi 
altına alan pandemi süreciyle birlikte ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerjinin önemi bir 
kez daha ortaya çıkıyor.
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Sonuç olarak yeni teknolojiler, kuraklığa karşı 
enerji ihtiyacının eksiksiz karşılanmasına olanak 
sağlayacak.

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları 
Derneği Hakkında
Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 
yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağ-
lamak, enerji verimliliği hakkında bilinçlendirme 
çalışmaları gerçekleştirmek, doğal çevrenin ko-
runması, yenilenebilir enerji kaynaklarının verim-
li, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı 
konusunda kamuoyu oluşturmak amacıyla kuru-
lan sivil toplum kuruluşudur. 

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren ül-
kelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği geliş-
tirmeyi ve  kalkınma deneyimlerini bu ülkelerdeki 
kurum ve kuruluşlarla her düzlem de paylaşmayı 
amaçlayan Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Der-
neği, üniversiteler, araştırma ve geliştirme kuru-
luşları vb. bilimsel kurumlar ile diyalog kurularak 
yenilenebilir enerjinin bilimsel gerekliliği konu-
sunda işbirliği ortamı oluşturmak ve yenilenebilir 
enerjiden elektrik üretmenin ekonomiye ve birey-
lere olan olumlu etkileri yönünde halk kitlelerini 
bilgilendirmek önceliğidir.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle 
Isıtma ve Soğutma Mümkün
Artık günümüzde jeotermal, biyoenerji ve güneş 
kaynaklarıyla ısıtma ve soğutma yapılabiliyor. 
Bu uygulamaların dünya üzerinde de örnekleri 
bulunuyor. İklim değişikliği ile birlikte yaşanan 
sıcak ve kurak aylar soğutma için harcanan enerji 
miktarını da arttırıyor yenilenebilir enerji kaynak-
larının bu alanda kullanımı, karbon ve diğer za-
rarlı emisyonların da kontrol altında tutulmasına 
olanak sağlayacak. Bu sistemlerle doğalgazda 
olduğu gibi aynı anda elektrik, ısıtma ve soğutma 
uygulamalarının birlikte gerçekleştirilebileceği 
“trijenerasyon uygulamalarının” yapılması da 
mümkün gözüküyor.

Yeni Teknolojiler Kuraklığa Karşı 
Enerji İhtiyacını Karşılayacak
Güneşte çatı tipi uygulamaları, rüzgar santral-
lerinin deniz üstündeki uygulamalarının yanı 
sıra, küçük hidroelektrik santrallerinin kurulumu 
ile yağışın ve suyun kritik olduğu bölgelerde, 
yağışlı dönemde biriktirilen suyun, kurak mev-
simde rezervuarlara gönderilmesiyle pompajlı 
hidroelektrik santral uygulamaları da olası tek-
nolojiler olarak enerji sektöründe yerini alacak. 

zeka uygulamalarının santrallere adaptasyonu 
hız kesmeden sağlanmalı. Ayrıca birden fazla 
enerji kaynağının birlikte kullanılmasıyla oluşan 
hibrit enerji sistemleri ve özellikle “binary organic 
rankine çevrim tipi jeotermal santralleri” ve “gü-
neş enerjisi sistemlerinin” birlikte kullanılmasıyla 
yaz mevsimlerinde hava soğutmalı jeotermal 
santrallerinin verimliliği artacaktır. Böylece bu tip 
hibrit sistemler, ihtiyaç duyulan enerjiye ve böl-
gelerdeki yenilenebilir enerji potansiyeline göre 
çeşitlenecektir. Konu hakkında gerçekleştirilen 
yasal düzenlemeler ise yakın zaman içerisinde 
enerji sektörü paydaşlarına duyuruldu.”

Mikro-Şebeke Sistemler İle Enerjiyi 
Depolama Olanağı
Mikro-şebeke sistemler birden fazla yenilenebilir 
enerji kaynağını birlikte kullanmaya olanak sağ-
layan, elektrik enerjisini depolama ve elektrikli 
şarj istasyonlarının da bulunduğu yeni sistemler 
olarak karşımıza çıktığını söyleyen Füsun Tut 
Haklıdır; “Bu sistemler özellikle ana şebekeye 
uzak bölgelerde elektrik ihtiyacının sağlanması-
na yönelik tasarlanabiliyor, böylece enerji fazlası 
gerektiğinde ana şebekeye verilebiliyor. Ülkemiz-
de bu tip mikro-şebeke sistemlerin önü de yasal 
olarak açılıyor” dedi.

Her alanda artan enerji ihtiyacının çözüm yolunun yenilenebilir enerji 
kaynaklarından geçtiğini belirten Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği-
YENADER Genel Sekreteri Dr. Füsun Tut Haklıdır: “Yenilenebilir enerji santrallerinin 
en yüksek verimde çalışmasını sağlamak için yeni kontrol teknolojileri, kestirimci 
bakım ve yapay zeka uygulamalarının santrallere adaptasyonu hız kesmeden 
sağlanmalı” dedi.

ARTAN ENERJİ İHTİYACINDA 
ÇEVRECİ ÇÖZÜMLER
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Milyonlarca genci yakından ilgilendiren üniversite 
sınav sonuçları açıklandı, tercih başvuruları ise 6 
Ağustos itibariyle alınmaya başlanacak. Pandemi 
döneminde yaşanacak olan bu ilk yerleştirme 
öncesi ise gençlerin kafası çok karışık. Salgının 
bölümler ve meslekler üzerindeki etkisi kafa ka-
rışıklığının temel nedenini oluştururken makine 
sektörünün önemli temsilcilerinden Takım Tez-
gahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) 
dikkat çekici bir açıklama yaptı. 

İmalat sanayisinde ana üretim malı olarak kul-
lanılan ve makineleri yapan makineler olarak 
tanımlayan sektörün ciddi kariyer fırsatları barın-
dırdığını dile getiren TİAD Yönetim Kurulu Başka-
nı Fatih Varlık, “Okul sonrası iş hayatında imalat 
ve takım tezgahları sektörünü hedefleyecek olan 
gençlerimize; lisans için mekatronik mühendisli-
ği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendis-
liği, makine mühendisliği, imalat mühendisliği, 
malzeme mühendisliği, bilgisayar mühendisliği 
ve yönetim bilişim sistemleri bölümlerini; mes-
lek yüksek okulu için ise makine, elektronik ve 
otomasyon, bilgisayar teknolojileri, malzeme ve 
işlem teknolojileri bölümlerinden birini tercih et-
melerini tavsiye ediyoruz” dedi.

Fatih VARLIK 
TİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Robot Uzmanı, Siber 
Güvenlik Analisti, 
Bulut Mimarı ve Sanal 
Gerçeklik Tasarımcısı

Üniversite sınav sonuçları açıklandı, gençler 6 Ağustos itibariyle seçecekleri 
bölümlerle kariyerlerini belirleyecek. Dijitalleşme ve otomasyon kullanımının 
artmasıyla birlikte ortaya çıkan yeni mesleklerin hangileri olduğu ise merak 
konusu. Bu doğrultuda Takım tezgahları sektörünün çatı örgütü TİAD’ın 
Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, sanayi robotlarıyla üretimi otomatize 
etmek için yazılımcılara, robot entegratörlerine ve robot programcılarına ihtiyaç 
duyulacağını söyledi. Ayrıca orta vadede de robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 
3D baskı teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, makine öğrenim 
bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, iş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri 
bilimcisi, şehir inovasyon/mekanik uzmanına ihtiyaç olacağını kaydetti. Varlık, 
bu yeni mesleklerle birlikte yaklaşık 120 bin yeni istihdama ihtiyaç olacağını da 
sözlerine ekledi.

Sanayinin Yeni Meslekleri;
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kım tezgahlarının üretimde kullanımı, ikincisi ise 
takım tezgahlarının geliştirilmesi/üretimi. Takım 
tezgahlarının üretimde kullanıldığı alanlardan 
birinde ilerleyecek gencimizin belirttiğim kişisel 
özelliklerin yani sıra temel mühendislik ve iş yö-
netimi bilgisine de sahip olması gerekiyor. Takım 
tezgahlarının geliştirilmesi/üretimi alanında ise 
gencimizden, Ar-Ge kültürünün gelişmiş olması, 
makine/elektronik/yazılım alanlarındaki yetenek-
lerinin gelişmiş olması beklenecektir. Endüstri 4.0 
ve dijital dönüşümün getirdiği olgulara hazırlan-
mak olmak için de kendilerini yazılım programla-
ma dilleri, yapay zeka, makine öğrenmesi, data 
analizi ve edge computing alanlarında da geliştir-
meleri son derece önemli olacaktır” dedi. 

Varlık, son yıllarda yabancı dil bilenlerin sayısında 
artış yaşanmakla birlikte en basit işlemler için bile 
sektörlerinde İngilizceye ihtiyaç duyulduğunu an-
cak hala gençler arasında bu konunun öneminin 
anlaşılamadığını gözlemlediklerini söyledi. 

sektörlerde direkt olarak takım tezgahları ile ça-
lışan kişi sayısı yaklaşık 620 bin civarındadır. Bu 
alanda hem mevcut durumdaki ihtiyaç hem de 
dijital dönüşümün getireceği yeniliklerin etkisiy-
le robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı 
teknisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, makine 
öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühendisi, veri 
bilimcisi, CNC operatörü gibi mesleklerde yakla-
şık 120 bin yeni istihdama ihtiyaç olacak.”

Dijital Dönüşüme Hazırlık 
Önemli kariyer fırsatları barındıran takım tez-
gahları sektöründe aranan becerilere de deği-
nen Varlık, “Sektörde ilerlemek isteyen gençle-
rin öncelikle insan ilişkilerinin kuvvetli olması, 
takım çalışmasına ve organize çalışmaya yatkın 
olması, analitik ve sayısal alanda düşünebilme, 
dijital araçları etkin kullanabilme yeteneklerinin 
gelişmiş olması gerekiyor. Takım tezgahları sek-
törünü iki kategoride değerlendirebiliriz. İlki ta-

Geleceğin Sanayicisi Yazılım ve 
Otomasyon Bilecek 
Takım tezgahlarının geleceği şekillendiren sektör-
lerden olduğunu, dolayısıyla pek çok kariyer fırsatı 
barındırdığını bununla birlikte büyük bir gelişim ve 
değişim içinde bulunduğunu anlatan Varlık, şunları 
kaydetti: “Sektörün yeni mezunlara hem üretim 
tarafında hem de satış sonrası hizmetler tarafında 
ihtiyacı var. Mevcut durumda mühendislik, Ar-Ge, 
satış, üretim yönetimi gibi alanlarda yeni mezunla-
rımız için iş potansiyeli bulunuyor. Bununla birlikte 
Endüstri 4.0 ve dijitalleşmenin getirdiği yeniliklerle 
orta vadeli gelecekte okullarda verilen eğitim-
lerle elde edilecek diplomalar tek başına yeterli 
gelmeyecek. Bunun etkileri şimdiden görülmeye 
başlandı. Takım tezgahlarının tam otomasyonla 
çalıştırılması için artık mekanik bilgi yeterli gelmi-
yor. Sanayi robotlarıyla üretimi otomatize etmek 
için yazılımcılara, robot entegratörlerine ve robot 
programcılarına ihtiyaç duyuluyor. Orta vadede 
robot uzmanı, siber güvenlik analisti, 3D baskı tek-
nisyeni, sanal gerçeklik tasarımcısı, ağ programcısı, 
makine öğrenim bilimcisi, endüstriyel ağ mühen-
disi, iş dönüştürme uzmanı, bulut mimarı, veri bi-
limcisi, şehir inovasyon/mekanik uzmanına ihtiyaç 
olacak ve bu meslekler büyük önem kazanacak.” 

120 Bin Yeni İstihdama İhtiyaç Olacak 
Varlık, sektörlerinin yarattığı istihdamı ve gele-
cekte ortaya çıkacak durum hakkında da bilgi 
vererek şunları kaydetti: “Takım tezgahlarının 
kullanıldığı ve çarpan etkisi yarattığı otomotiv, 
savunma, havacılık, beyaz eşya, gemi inşa gibi 

Bu mesleklerle birlikte  
120 bin yeni istihdama  

ihtiyaç olacak
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Yükselen enerji maliyetleri hem bireylerin hem de 
işletmelerin düşük maliyetli merkezi ısıtma tekno-
lojilerine olan talebini her geçen gün artırıyor. 37 
yıldır verimli merkezi ısıtma teknolojilerine odak-
lanan Mimsan Grup, ısıtmada atık enerji miktarını 
azaltarak hem çevreyi koruyor hem de enerji mali-
yetlerini düşürerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Merkezi Isıtma Teknolojileri ile Daha 
Az Enerjiyle Yüksek Konfor
Türkiye’de her 100 doların yaklaşık 16 dolarının 
enerji için harcandığını ve enerjinin %75’inin ithal 
edildiğini belirten MİMSAN Grup CEO’su H. Ahmet 
İlhan, MİMSAN Grup olarak geliştirdikleri merkezi 
ısıtma teknolojileri ile daha az enerjiyle yüksek 
konfor sunmayı hedeflediklerini belirtti. İlhan: 
“Çevreye duyarlı binalar ve işletmeler için enerjiyi 
verimli kullanan teknolojiler geliştirmeliyiz. Çünkü 
binalarda tüketilen enerjinin %85’i ısıtma ve so-
ğutma sistemlerinde kullanılıyor. Bu nedenle ısıt-
ma teknolojileri, enerji verimliliği açısından büyük 

önem arz ediyor. Müşterilerimizin ihtiyacına uygun 
olarak geliştirdiğimiz kazan teknolojilerinde her 
türlü yakıtın (biyokütle, katı, sıvı, gaz vb.) yakıl-
ması yöntemiyle enerji kaynaklarını değerlendi-
rerek, ülke ekonomisine katkı sunuyoruz. Ayrıca 
Türkiye’nin yıllık sera gazı emisyonunun %12’sini 
oluşturan ısıtma teknolojilerini, verimli ve çevreci 
donanımlara sahip olacak şekilde geliştirerek hem 
enerjiyi verimli kullanmayı hem de sera gazı salını-
mını azaltmayı hedefliyoruz.” dedi.

%85’e Varan Oranlarda  
Yüksek Yanma Verimi
İlhan, Mimsan’ın yerli ve yüksek teknoloji mis-
yonuyla uluslararası standartlarda geliştirdiği 
ve 2020 yılının ilk yarısında piyasaya sunduğu 
yeni nesil “MSK Katı Yakıtlı Üç Geçişli Otomatik 
Yüklemeli  (stokerli) Sıcak Su Kazanı” ile %85’e 
varan oranlarda yüksek yanma verimi sağladık-
larını belirtti. İlhan sözlerine şöyle devam etti: 
“MSK Sıcak Su Kazanı” ile yüksek yanma verimi 

sağlayarak hem yakıt tüketimini azaltmayı hem 
de buna bağlı olarak atmosfere salınan atık gaz 
oranını düşürmeyi hedefledik. Üç geçişli, katı ya-
kıtlı, otomatik yüklemeli (stokerli) olarak gelişti-
rilen çevre dostu  “MSK Sıcak Su Kazanı”, düşük 
işletme giderleri ve uzun kullanım ömrü ile mer-
kezi ısıtma sistemleri için özel olarak tasarladık. 
Bu yeni nesil teknolojinin sahip olduğu otomatik 
yakıt yükleme sistemi ile yakıt yüklemesi alttan, 
helezon vasıtası ile gerçekleştirilirken, yanma 
üstte devam ediyor. Helezon yükleme sisteminin 
özel tasarımı ile dumanın helezon borusundan 
bunkere geçişi engellenerek, verimli bir yanma 
sağlanıyor. Modüler olarak dizayn edilen döküm 
pota sistemi, montaj ve demontaj işlemlerinde 
kolaylık sağlıyor. Ulusal ve uluslararası normlara 
uygun olarak terzi usulü üretebildiğimiz MSK ka-
zan teknolojilerinin, ısı kaybı hesapları da uzman 
mühendislerimiz tarafından yapılıyor. Bu sayede 
kazan teknolojilerinde doğru kapasite tespiti ya-
parak, binalarda ve işletmelerde ki yüksek enerji 
sarfiyatlarının önüne geçiyoruz.”

MSK SICAK SU KAZANI
Isıtma sektörünün inovatif markası Mimsan, yerli ve yüksek teknoloji misyonuyla 
uluslararası standartlarda geliştirdiği ve 2020 yılının ilk yarısında piyasaya sunduğu yeni 
nesil “MSK Katı Yakıtlı Üç Geçişli Otomatik Yüklemeli  (stokerli) Sıcak Su Kazanı” ile %85’e 
varan oranlarda yüksek yanma verimi sağlayarak hem yakıt tüketimini azaltmayı hem de 
buna bağlı olarak atmosfere salınan atık gaz oranını düşürmeyi hedefliyor.

MİMSAN’dan Yeni Nesil 
Isıtma Teknolojisi:
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Taş Kırma SistemiIzgara Temizleme Sistemi 



kaydeden ENSİA Başkanı, yerli üretimin artması 
ve teknoloji gelişimi ile ilgili teşvik önerilerini her 
platformda dile getirdiklerini kaydetti: 

2030’a Kadar 25 Milyar Dolarlık 
Ekipman Pazarı
Hüseyin Vatansever şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Mevcut teşvik mevzuatımıza göre, yenilenebilir 
enerji ekipmanı teşvikleri sadece rüzgâr türbi-
ni, jeneratör ve kanat imalatını kapsıyor ve bu 
ekipmanları üreten şirketlere Türkiye’nin hangi 
kentinde olursa olsun öncelikli yatırım grubunda 
5’inci Bölge teşvikleri veriliyor. Ancak sadece bu 
üretimleri yapanlara değil; santrallerde kullanılan 
ve “üretimin belgelendirilmesi şartıyla” tüm ak-
sam, bütünleştirici parça ve ekipmanları üreten 
şirketlere de aynı teşviklerin sağlanması gerekti-
ğini söylüyoruz. Bu teşvik mekanizması, ana sa-
nayi şirketlerine makine, ekipman ve komponent 
üretimi yapan Kobi’lerin büyümelerinde katalizör 
etkisi yaratacaktır.  Orta vadede ise Türk marka-
lı rüzgâr santrali üreticilerinin sayısının artarak 
dünya sahnesinde yer alabileceklerini bir iklim 
yaratılmış olacaktır. 2030 yılı yenilenebilir enerji 
hedefleri dikkate alındığında, önümüzdeki 10 yıl 
için en az 25 milyar dolarlık bir ekipman pazarı 
yaratılacak. Bu pazarın ülkemiz sınırlarında ya-
pılacak üretimle karşılanması ve ihraç edilmesi; 
hem cari açığın azalmasını hem de kıt olan dövi-
zin ülke içinde kalmasını sağlayacak.”

gerektiğini savunuyoruz. Rüzgâr, güneş, jeotermal, 
biyokütle gibi temiz kaynaklarından enerji üretirken 
kullanılan yüksek teknolojili makine ve ekipmanda 
ithalat oranımız yüzde 70’in üzerinde” dedi. 

Farklı Kentlerden Şirketleri 
Buluşturdu
ENSİA’nın İzmir merkezli olmasına rağmen; İs-
tanbul’dan Mersin’e, Adana’dan Malatya’ya kadar 
Türkiye’nin farklı kentlerinden firmaları bir çatı 
altında buluşturduğuna değinen Vatansever; 
İzmir’in yenilenebilir enerjide elde ettiği muka-
yeseli üstünlüğü dikkate alarak, kentin yerli ekip-
manda örnek olacak bir kümelenme konseptini 
hayata geçirmek için çalıştıklarını söyledi. 

İZKA ile AB Projesi Yürüyor
İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte yürüttükleri ve 3,1 
Milyon Euro AB hibe kredisi almaya hak kazanan 
Best For Energy projesinin; yenilenebilir enerjide 
rekabetçi bir dönüşümün gerçekleştirilmesi, te-
miz enerji ekipmanları ve teknolojileri üretiminde 
ihtisaslaşmanın oluşması amacı ile kullanılacağını 

27 Temmuz 2016’da kurulan Enerji Sanayicileri 
ve İş Adamları Derneği (ENSİA), enerji ekipman-
larının Türkiye’de konuşlu firmalar tarafından 
üretilmesi ve yaratılan katma değerin ülkemizde 
kalması yolunda çalışmalarına devam ediyor. 

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasının, sadece 
yenilenebilir enerji kaynaklarını devreye almakla 
sağlanamayacağını düşünen ENSİA, enerji üreten 
ekipmanların da Türkiye’de üretilmesini misyon 
edinen tek sivil kuruluşu olarak dikkat çekiyor. 

Ekipmanda İthalat Oranı %70’in 
Üzerinde 
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatanse-
ver, geçen dört yılda derneğin vizyonuna ulaşma 
yoluna çok önemli mesafeler kat ettiklerini vurgu-
layarak, “Biz, yenilenebilir enerji ekipmanlarının, 
sermaye kaynağına bakılmaksızın ülkemizde ko-
nuşlu şirketler tarafından üretilmesini, katma değer 
zincirinde ülkemizin daha fazla yer almasını he-
define sahip çıkıyoruz. Yani enerji kaynağının yerli 
olmasının tek başına yeterli olmadığını, o enerjiyi 
üreten ekipmanların da Türkiye’de üretilmiş olması 

Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ENSİA) 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatansever:  
“Ülkemizi Yenilenebilir Enerjide Ekipman, Teknoloji ve 
Proje Merkezine  Dönüştürmek İçin Çalışıyoruz.”

ENSİA 
4 YAŞINDA

Hüseyin VATANSEVER 
ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı

56 ENERJİ ve MADEN 29



SAHA Reklam Basın Yayın Tanıtım ve Organizasyon  |  Gsm: 0535 939 92 05  |  enerjivemaden@gmail.com

www.sahayayin.com  |  www.enerjimaden.com

Hidroelektrik Santralleri ve Barajlar başta olmak üzere Enerji ve 
Maden Sektöründe, İş Makinaları, Kurulacak Tesisler ile bunlara 

bağlı Yedek Parça, Ekipman ve Malzemelerin yer aldığı
ENERJİ ve MADEN Dergisinde,

Maden Türkiye 2020, KOMATEK 2021 Kataloglarında 
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“Öğrencilerimize ve Mezunlarımıza 
Katkı Sağlayan Her Türlü İş 
Birliklerinde Olmak İlkemizdir”
Arel Üniversitesi Kemal Gözükara Yerleşkesi’nde 
imzalanan protokole, Arel Üniversitesi Mütevelli 
Heyet Başkanı Özgür Gözükara, Arel Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Ali Argun Karacabey, DMW&E-
ADI Başkanı Ferhat Bozçelik, DMW&EADI Genel 
Sekreteri ve DMW&EBCA Academic Specialist 
Jülide Çilingir, Arel Üniversitesi İngilizce Uluslara-
rası İlişkiler Bölümü Ögr. Üyesi, Prof.Dr.Uğur Öz-
göker, DMW Yönetim Kurulu Üyesi Zühre Eraşık 
katıldı. EBCA Başkanı Zbigniew Roch ise Alman-
ya’dan tele konferans ile imza törenine eşlik etti.

Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür 
Gözükara, ‘’Öğrencilerimize ve mezunlarımıza 
katkı sağlayan her türlü iş birliğini hayata geçir-
mek ilkemizdir. [ZH4]Sizlerle birlikte ümit ederiz 
ki ülke ve eğitim sektörünün bir paydaşı olarak bu 
badireleri en güçlü şekilde atlatacağız. İşbirliği-
miz hayırlı olsun.” dilekleriyle sözlerini noktaladı.

DMW&EADI Başkanı Ferhat Bozçelik ise, ‘’Pande-
mi zamanında tüm dünya sıkıntılı günler geçirir-
ken Arel Üniversitesi ile iş birliğimizin resmiyete 
bağlanması bizi çok mutlu etti. 20 yıllık birikimi-
mizi Arel Üniversitesi ile paylaşacağımızı buradan 
da duyurmuş olduk. Birlikteliğimiz hayırlı olsun.” 
diyerek sözlerini tamamladı.

AREL ÜNİVERSİTESİ İLE 
ULUSLARARASI DİPLOMATLAR BİRLİĞİ 

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI
Arel Üniversitesi, Gençlik Kulübü Üyeliği çalışmaları için DMW(Uluslararası Diplomatlar Birliği), EADI 
(Uluslararası Avrupa için İttifak Derneği) ve EBCA (Avrupa İş Kulübü) ile iş birliği protokolü imzaladı.

protokol kapsamında Arel Üniversitesi öğrencileri, 
EBCA’ın (Avrupa İş Kulübü) Avrupa’da ilişkide ol-
duğu üniversitelerle iş birliği yapabilecek, öğrenimi 
devam eden ve mezun olan öğrenciler Avrupa’da 
staj ve iş imkânı bulabilecek, Gençlik Kulübü üyesi 
gençlere ise vize kolaylığı sağlanacak. Ayrıca bu 
protokol ile EADI-DMW-EBCA’nin düzenlediği, 
ulusal ve uluslararası toplantılara Arel Üniversite-
si öğrencileri ücretsiz katılma ve projelerde görev 
alma fırsatlarına da sahip olacak.

Öğrencilerin Kariyerleri İçin  
Önemli Adım
Türkiye-Avrupa Birliği arasında 56 yılı aşan eko-
nomik, sosyal, kültürel, diplomatik ve eğitim alan-
larındaki ilişkilerin güçlenmesi için çalışmalarda 
bulunan EADI-DMW ve EBCA ile Arel Üniversitesi 
arasında, öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimleri-
ni sağlamak, mesleki kariyerlerine katkı sunmak 
amacı ile “Gençlik Kulübü Üyeliği” sürecinin baş-
latılması adına işbirliği protokolü imzalandı. Bu 
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*Marka ve modeller yalnızca bilgi amaçlıdır.
*Trademarks and models are for informational purposes only.
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İş Makinaları
Hidrolik ve Şanzıman
Pompaları
Hydraulics and Transmission Pumps for the
Heavy Construction Equipment

KAWASAKİ 70 
DİREKSİYON POMPASI 

STEERING PUMP

KAWASAKİ 95 Z IV 
HİDROLİK POMPA 
HYDRAULIC PUMP

KAWASAKİ
95 Z IV / 95 Z V-2 

DİREKSİYON POMPASI 
STEERING PUMP

KAWASAKİ 80 Z III 
HİDROLİK POMPA 
HYDRAULIC PUMP

KAWASAKİ 95 Z IV 
ŞANZIMAN POMPASI

TRANSMISSION PUMP

KAWASAKİ
70 Z IV /70 Z V

80 Z III/80 Z IV /80 Z V
85 Z / 85 Z III/85 Z IV / 85 Z V

90 Z III / 90 Z IV /90 Z V 
ŞANZIMAN POMPASI

TRANSMISSION PUMP

KAWASAKI 80 Z III / 80-Z V
85-Z III / 85-Z IV / 85-Z V

90-Z III / 90-Z IV / 90-Z V-2 /95 Z V-2
Hidrolik Pompa

Bu Model, yukarıda bildirilen makine modellerine uyumludur.



gerçekleştiren Türkiye Petrolleri’nde eğitim eki-
binin sahadan aldığı geri dönüşlere mühendislik 
ekiplerinin ürettiği çözümler ve bu çözümlerin 
bayilerle müşterilere yansıtılması, bayilerle olan 
ilişkiyi perçinlerken müşterilerin istasyondan 
memnun bir şekilde ayrılmasını sağlıyor. 

Eğitimlerde işlenen konulara dair sahada yapılan 
tespitlerle alınan aksiyonlar doğrultusunda Türkiye 
Petrolleri, sürekli gelişimi odağına alarak Türkiye’nin 
dört bir yanında tercih edilen istasyonlar hedefliyor.

Zülfikarlar Holding bünyesinde faaliyet gösteren 
akaryakıt sektörünün yüzde 100 yerli marka-
sı Türkiye Petrolleri, bayileriyle müşterilerinin 
memnuniyetini eğitim, mühendislik ve pazarla-
ma ekiplerinin sürekli olarak gerçekleştirdiği saha 
çalışmaları sayesinde arttırıyor.

Akaryakıt sektöründe birimler arası bilgi payla-
şımı ve sahaya yansıtılan yenilikler konusunda 
yapılan çalışmalar, bayi ve müşteri memnuniye-
tine olumlu etki ediyor. Bu bilinçle faaliyetlerini 

Türkiye’nin dört bir yanında 700’e yakın bayisiyle 7 / 24 hizmet veren Türkiye 
Petrolleri’nde bayi ve müşteri memnuniyetinin sırrı, başta eğitim, mühendislik 
ve pazarlama ekipleri olmak üzere mevcut birimlerinin büyük bir sinerji içinde 
çalışmasında yatıyor.

Türkiye Petrolleri’nde 
Bayi ve Müşteri Memnuniyeti, 
Birimler Arası Sinerjiyle Artıyor

Zülfikarlar Holding, 1942 yılında kimyevi mad-
deler ticaretiyle başladığı yolculuğuna bugün 
farklı sektörlerdeki iştirakleri Türkiye Petrolleri, 
Akça Kimya, Tesla Enerji ve Akdeniz Faktoring 
ile devam etmektedir. 

Ülkemizin yüzde 100 yerli akaryakıt dağıtım 
markası Türkiye Petrolleri, 8 dolum tesisi ve 
700’e yakın istasyonu pazarın en güçlü marka-
larından biridir. Köklü bir geçmişe ve deneyime 
sahip Akça Kimya, sanayi, endüstri, yapı, boya 
ve temizlik ürünleri gibi birçok sektörün ham-
madde ihtiyacını karşılamaktadır. Tesla Enerji, 
sahip olduğu bir rüzgâr ve üç hidroelektrik 
santraliyle Türkiye’nin yenilenebilir enerji ihti-
yacına katkı sağlamaktadır. Akdeniz Faktoring, 
çeyrek asrı aşkın geçmişiyle sanayici ve iş in-
sanlarına finansal çözümler sunmaktadır. 

Zülfikarlar Holding’in kurucusu merhum İskender 
Zülfikari’nin adını yaşatan İskender Zülfikari Vakfı, 
kurulduğu 2010 yılından bu yana yüzlerce öğren-
ciye burs vererek ülkemizin geleceği gençlerin 
eğitim ve öğretim hayatına katkıda bulunmuştur. 

Halen Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı, İsfendiyar 
Zülfikari’nin yaptığı Zülfikarlar Holding, akar-
yakıt, kimya, yenilenebilir enerji ve finans sek-
törlerinde Türkiye ekonomisine yeni yatırımlar 
kazandırarak değer katmayı sürdürmektedir.

Zülfikarlar Holding Hakkında
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Çoğu işletmenin uzun bir süre uzaktan çalışma 
modelini sürdürdüğü pandemi döneminde, sa-
nayi firmaları büyük bir özveriyle kontrollü bir 
şekilde faaliyetlerine devam ediyor. Akıllı üretim 
yönetimi sistemi ProManage sayesinde sanayici-
lerin üretimlerini daha verimli ve çevik hale geti-
ren, kayıplarını tespit edip azaltarak maliyetlerini 
ve rekabetçiliklerini yönetebilmelerini sağlayan 
teknoloji şirketi Doruk, şimdi de üreticilerin bek-
lenmeyen, zorlu dönemlerdeki en büyük ihtiyaç-
larından birine ProManage KiT ile cevap veriyor.

IIoT, makine öğrenmesi, görüntü işleme, artırıl-
mış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri ile tam 
entegre olan dünyadaki tek akıllı üretim yönetim 
sistemi ProManage ile bugüne dek dünya gene-
linde 300’den fazla fabrikayı dijitalleştirmiş olan 
Doruk’un Yönetim Kurulu Üyesi Aylin Tülay Özden; 
“Pandemi ile mücadelenin ikinci dönemi olarak 
Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca’nın açıkladığı 
‘kontrollü sosyal hayat’ evresinde işletme ve fabri-
kalarda çalışanların sağlığını korumak büyük önem 
taşıyor. Bu yeni düzene adım atarken, Doruk olarak 
gönüllü mühendis ekibimizle birlikte üretime de-
vam ederek ekonomiye ve istihdama katkıda bu-
lunan sanayicilerin her zamanki gibi yanında olup 
çalışanların ve dolayısıyla toplumun sağlığını koru-
maya katkıda bulunmak istedik ve çok önemli bir 
ürün geliştirdik” diyerek şu detayları paylaştı: “Ülke 
ekonomisinin lokomotifi olan sanayicilerin küresel 
pazarlarda daha rekabetçi olabilmeleri ve sürdü-
rülebilir büyüyebilmeleri için tek yolun üretim ve 
yönetim sistemlerinin dijitalleştirilmesi olduğuna 
inanıyoruz. Bu noktada, koronavirüsle birlikte çok 
önemli hale gelen ve dünya genelinde kamu alan-
larında en çok konuşulan ‘sosyal mesafe’ kuralı 
kapsamında geliştirdiğimiz sosyal mesafe ölçüm 
ve uyarı uygulamamız ProManage KiT (Kontrollü 
İnsan Trafiği) sayesinde fabrikalar açık kalabilecek, 
ek yatırım gerekmeden işletmelerde çalışanların 
sosyal izolasyona uyup uymadıkları izlenip temas 
noktaları dijital ortamda tespit edilebilecek, uyarı 

kalar Açık Kalsın” isimli bir kampanyaya da imza 
atan Doruk, bedelsiz olarak sunduğu ProManage 
KiT uygulamasını edinmek isteyen sanayicileri 
kampanyaya destek veren vakıf ve sağlık kuruluş-
larına bağış yapmaya davet ediyor. Pandemi gibi 
beklenmeyen durumlarda bile ek yatırıma ihtiyaç 
kalmadan “Fabrikalar Açık Kalsın” diyerek bu ürü-
ne imza attıklarını belirten Doruk Yönetim Kurulu 
Üyesi Aylin Tülay Özden, ProManage KiT ile Türk 
sanayicisine ve sanayi çalışanlarına katkı sağla-
mayı ve çalışanlarının sağlığını üst düzey tekno-
lojiyle korumayı amaçladıklarını söyledi. Yapay 
zekâ ile görüntü işleme teknolojisinin kullanıldığı 
ProManage KiT uygulaması, Doruk’un Teknopark 
İstanbul, Antalya Teknokent ve İzmir DEPARK’ta 
(Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş.) bulunan 
ofislerindeki mühendislerinin gönüllülük esasına 
dayalı olarak ortak çalışmalarıyla tamamlanarak 
hayata geçirildi.

Koronavirüs ile birlikte hayatımıza giriş yapan 
“sosyal mesafe” kavramı, tüm sektörlerdeki ça-
lışanlar için de büyük önem taşıyor. Dünya ge-
nelinde hayatın sosyal mesafe kurallarına göre 
düzenlenmesine yönelik uzun vadeli planlamalar 
yapılırken sanayideki çalışanlar için bir destek de 
teknoloji şirketi Doruk’tan geldi. Türkiye’de üretim 
yönetiminde dijitalleşme pazarını inşa eden ve 
akıllı üretim yönetim sistemi ProManage ile sana-
yicilerin dijital dönüşüm mentorluğunu yapan Do-
ruk, çalışan sağlığının korunarak üretime devam 
edilebilmesi için ProManage KiT (Kontrollü İnsan 
Trafiği) adını verdiği sosyal mesafe ölçüm ve uyarı 
sistemini geliştirdi. Fabrikaların faaliyetlerine de-
vam ederken çalışanlarının sosyal mesafe deneti-
mini ve raporlamasını anlık olarak yapabilmelerini 
sağlayan ProManage KiT’i, sanayicilere bedelsiz 
sağlayan Doruk, böylece işletmelerin çalışan sağlı-
ğı açısından riskleri değerlendirerek hemen önlem 
almalarını mümkün kılıyor. Bu kapsamda “Fabri-

Teknoloji şirketi Doruk ve projeye destek sunan gönüllü mühendisleri, koronavirüs 
ile gündeme oturan “sosyal mesafe” ve “kontrollü sosyal hayat” için “sosyal mesafe 
ölçüm ve uyarı sistemi ProManage KiT”i sanayiye bağış olarak sunmaya başladı.

Yerli Teknoloji Firmasından 
Sosyal Mesafe İçin Sanayiye 
Yapay Zekalı Yüksek 
Teknoloji Bağışı

Tülay ÖZDEN 
Doruk Yönetim Kurulu Üyesi
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İşletmede daha önce izlenilen yolların ve bilgi-
lerin kendi içlerindeki ilişkilerini anlamlandıran 
ProManage yapay zeka uygulamamız sayesinde 
fabrikalar, gelecekte neler olabileceğini kestiren, 
yani kestirimci algoritmaların temelini oluşturan 
altyapıya geçiş sağlıyor. İşletmelerin dar boğazla-
rını, zayıf yönlerini, gelişime açık noktalarını sürek-
li olarak gösteren ve bu açıkların iyileştirilmesi için 
işletmeyi uyarı mesajları ve farklı yollarla bilgilen-
diren ProManage ile tam entegre olan ProManage 
Mobil uygulamamız sayesinde ise uzaktan çalış-
mak durumunda kalan yönetici ve şeflerin gerçek 
zamanlı olarak tesise ait makinelerini izleyebilme-
leri, makinelerinin üretim performansına ulaşabil-
meleri, parametreleri takip edebilmeleri, makine 
göstergelerini ve raporları görebilmeleri mümkün 
hale geliyor. Türk sanayisinin gelişmesine katkı 
sağlamak için 22 yıldır çığır çağan teknolojiler 
geliştiren bir şirket olarak her zaman her koşulda 
üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.”

lebiliyor ve böylece olası etkilenenler anında tespit 
edilebiliyor. İşletmenin eğitim almadan uygulama-
yı kolayca devreye alabilmesi için tesisteki mevcut 
kamera sistemi ve sistemin bağlı olduğu bir bil-
gisayar yeterli oluyor, online ya da offline çalışan 
sistemde geçmiş kayıtlar da değerlendirilebiliyor” 
açıklamalarında bulundu.

“Geleceği gören 
teknolojimizle işletmelerin 

verimliliğini artırıyoruz”
Yapay zeka ve artırılmış gerçeklik teknolojileriyle 
tam entegre dünyadaki tek üretim yönetim siste-
mi olan ProManage hakkında detayları paylaşan 
Aylin Tülay Özden, sözlerini şöyle tamamladı. 
“ProManage ile işletmelerin kendilerini sürekli 
ve otomatik olarak geliştirebilmesini sağlıyoruz. 

üretilebilecek. Ar-Ge birimimiz başta olmak üzere 
ilgili departmanlarımız konuyla ilgili iş ortaklarımız-
dan gelen talepleri de değerlendirerek ProManage 
KiT üzerinde titizlikle çalıştılar. İş sağlığı ve güvenli-
ği açısından çok önemli olan bu teknolojiyle içinde 
bulunduğumuz dönem başta olmak üzere bundan 
sonra hayatımızı etkileyecek sosyal izolasyonun iş 
verimini etkilemesinin de önüne geçmek ve pan-
demi gibi beklenmeyen durumlarda çalışanların 
sağlıklı bir şekilde çalışması mümkün olacak.”

“Fabrikalar Açık Kalsın 
kampanyamızla hem 
sanayicilere hem de 

topluma katkıda bulunan 
kurumlara destek olmayı 

hedefliyoruz”
Özden, fabrikaların faaliyetleri devam ederken 
çalışanların sosyal mesafe denetimi ve raporla-
masının anlık yapılabilmesi sayesinde işletmele-
rin riskleri değerlendirerek hemen önlem almala-
rını sağlayacak ProManage KiT’i, topluma katkıda 
bulunan kurumlara bağış tavsiyesiyle işletmelere 
bedelsiz sağlayacaklarını belirtti ve sözlerine şöy-
le devam etti: “Doruk tarafından bedelsiz olarak 
sunduğumuz ProManage KiT uygulamasını edin-
mek isteyen değerli sanayicilerimiz, ‘Fabrikalar 
Açık Kalsın’ kampanyamıza destek veren vakıf ve 
sağlık kuruluşlarına bağış yapabilirler. Başlattığı-
mız bu kampanya, sanayi kuruluşlarının uygula-
mayı edinirken aynı zamanda pandemiden et-
kilenen halkımıza hizmet ve destek sunan çeşitli 
vakıf ve sağlık kuruluşlarına bağış yapmalarına 
imkân sağlayarak çok katmanlı şekilde destek ve 
yardımlaşma kampanyasına dönüşüyor. Salgının 
patlak verdiği dönemle birlikte sormaya başladı-
ğımız ‘Biz ne fayda sağlayabiliriz?’ sorusunun ce-
vabı olan bu sosyal mesafe çözümüyle hem Türk 
sanayicisine hem de topluma katkıda bulunan 
kurumlara destek olmayı hedefliyoruz.”

Yapay zeka ve görüntü işleme 
teknolojisiyle anlık takip
ProManage KiT uygulamasında yapay zeka ve 
görüntü işleme teknolojilerinin kullanıldığına dik-
kat çeken Özden, “Canlı kamera görüntülerinin 
işlenmesiyle oluşturulan sosyal mesafe uyarılarının 
ekranlara yansıtılması sayesinde çalışanlar, kendi 
ihlal durumlarını anlık olarak görüntüleyebiliyorlar. 
Birbirine güvenli sosyal mesafeden fazla yaklaşan 
çalışanlar tespit edilerek uyarı üretiliyor ve ra-
porlanıyor. Raporlamada söz konusu lokasyonun 
yanı sıra sosyal mesafenin ihlal başlangıç ve bitiş 
zamanlarına yer veriliyor. Uygulama kapsamında; 
ihlal durumları ve alarmları görüntülenebiliyor, 
operatör ilgili kişilerin adlarını kayda ekleyerek not 
yazabiliyor. Sesli ve iki farklı renk kodunda ışıklı 
alarm sisteminin yanı sıra e-posta, SMS veya an-
lık mobil bildirimleri sayesinde hiçbir risk gözden 
kaçmıyor. Şüpheli bir durum oluştuğunda ise ge-
riye dönük olarak geçmiş uyarı kayıtları takip edi-

Doruk Hakkında
Türkiye’nin sanayide dijitalleşme alanındaki ilk Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmiş olan 22 yıllık köklü 
geçmişe sahip teknoloji şirketi Doruk, endüstriyel işletmelerin üretim operasyonlarının dijital ola-
rak yönetilmesi için Akıllı ve Dijital Üretim Yönetimi Sistemleri geliştirip kuruyor. Türkiye’deki üretim 
sanayisini üretimde kullanılan IT teknolojileri ile tanıştırmak hedefiyle yola çıkan Doruk, bu hedef 
doğrultusunda 1998 yılında TÜBİTAK Teknoloji İzleme ve Değerlendirme Direktörlüğü tarafından 
desteklenen Ar-Ge projesi olarak dünyanın ilk programlanabilir veri terminallerinden birini gelişti-
rerek yolculuğuna başladı. 1999 yılında, üretimden otomatik toplanan üretim verilerini kullanarak 
üretim operasyonlarının otomatik olarak planlandığı ilk üretim planlama yazılımı yine TÜBİTAK Tİ-
DEB tarafından desteklenmeye değer görülerek bir Ar-Ge projesi olarak hayata geçirildi ve sanayide 
uygulanarak ticarileştirildi. Kısa sürede Türkiye’de sektör lideri konumuna gelen Doruk, “Türkiye’de 
üretim yönetiminde dijitalleşme” pazarını inşa eden firma konumunda. 2006’da Romanya Arctic 
fabrikasına ilk ihracatını gerçekleştirerek uluslararası pazarlara ilk adımını atan Doruk, Production ve 
Management kelimelerinin birleşiminden oluşan Türkiye Orijinli Uluslararası Üretim Yönetimi Sistemi 
ProManage ile dünya genelinde 300’den fazla öncü sanayi kuruluşunun dijital dönüşümünü gerçek-
leştiriyor. IIoT, makine öğrenmesi, artırılmış gerçeklik ve yapay zeka teknolojileri ile tam entegre olan 
dünyadaki tek üretim yönetim sistemi ProManage ile sanayicilerin dijital dönüşüm mentorluğunu 
yapan Doruk’un Türkiye’de Teknopark İstanbul’da yer alan merkez ofisi, Antalya Teknokent ofisi ve 
İzmir Depark Teknokent ofisinin yanı sıra Amerika’nın Chicago kentinde şirketi bulunuyor. Ameri-
ka’da üretim endüstrisini kuvvetlendirmek için ABD Eski Başkanı Barack Obama’nın isteği ile kurulan 
MxD’nin Ar-Ge partneri olan Doruk, 2018’de cirosunun yüzde 55’ini Ar-Ge’ye ayırdı. 2019 yılını yüzde 
200’ün üzerinde büyüme ve 104 çalışanla kapatan Doruk, 2020’de 205 kişi olmayı amaçlıyor. ABD, 
Rusya, Belçika, Romanya, Bulgaristan, Cezayir, Sırbistan ve Tataristan’a ihracat gerçekleştiren ve ge-
lecek hedefini “dünya markası olmak” şeklinde belirleyen Doruk’un, Amerika’daki ProManage Smart 
Manufacturing Solutions Corp. isimli şirketi Japonya merkezli ITO Corporation ile partnerlik anlaş-
ması imzalayarak Asya Pasifik pazarına giriş yaptı. Türkiye’nin dijital dönüşümde söz sahibi sanayi 
kuruluşlarını buluşturan “Doruk’ta Buluşma - Verimli İşletmeler İçin Sanayide Güç Birliği Platformu” 
etkinliğini 2010 yılından bu yana periyodik olarak düzenleyen şirket, bu alanda bir firmanın kendi 
bünyesinde gerçekleştirdiği dünyadaki ilk etkinliklerden biri olma özelliğini taşıyor.
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bin m2 kapalı alana sahip tesislerinde bine yakın 
çalışanı istihdam ediyor. Gamak’ın fabrikasında, 
birçok sektör için 0,06 kW’dan-3000 kW’a kadar 
alçak ve orta gerilimli elektrik motorları ve jene-
ratör üretiliyor. 

Pazar ihtiyaçlarını karşılamak ve modernizasyon 
için geçtiğimiz 3 yılda 70 milyon dolarlık yatırım 
gerçekleştiren şirket, yatırımının büyük bir kısmı-
nı otomasyon ve robotik üretim modellerine yön-
lendirdi. Gelecek 3 yıl içinde yapılması planlanan 
50 milyon dolarlık yatırımla da motor ve jenera-
tör üretim kapasitesinin bir buçuk kat artırılması 
hedefleniyor.

5 MW kapasiteli jeneratör üretimi 
gerçekleştirecek
Türkiye’de orta gerilim motor üretimi gerçekleş-
tiren ilk firma olan Gamak’ın üretimini gerçek-
leştirdiği yüzlerce jeneratör, rüzgar türbinlerinde 
çalışmaya ve elektrik enerjisi üreterek ülke eko-
nomisine katkı sağlamaya devam ediyor. 

Türkiye’nin en geniş elektrik motoru ürün gamı-
na sahip olan firma 2020 yılında 3 MW kapasiteli 
Orta Gerilim Motorlar, Ex-Proof Motorlar ve yeni 
seri tek fazlı motorlarının üretimine başladı. 2021 
yılında üretimlerini daha da genişletecek olan 
firma yapacağı yatırımlarla, HES ve RES’ler için 
rüzgar ve su türbin jeneratörlerinin 5 MW’a kadar 
üretimini gerçekleştirmeyi hedefliyor.

kurtararak, katma değerli ürün ihraç eder seviye-
ye taşımayı başarmış bir şirket. Bugün yerli üre-
tim motorları, Afrika’dan Amerika kıtasına kadar 
40’tan fazla ülkede kullanılan şirketin en önemli 
pazarları arasında Avrupa ve Ortadoğu yer alıyor. 
2020 yılında yaşanan pandemiye rağmen ihracat 
gerçekleştirdiği ülkelerin sayısını artıran Gamak, 
3 yıllık süreçte Orta ve Kuzey Avrupa’da daha da 
büyümeyi hedefliyor. 

3 yılda 50 milyon dolarlık yatırım 
hedefleniyor
Pandemiye rağmen 2020 yılının ilk 8 ayını, mev-
cut ve yeni müşterileri ile geçen yıla oranla yüzde 
50’nin üzerinde bir büyümeyle tamamlayan Ga-
mak, Dudullu’da bulunan 330 bin m2’lik açık, 50 

Elektrik motoru üretiminde Türkiye’nin ilk yer-
li markası olan, Avrupa’nın önde gelen ülkeleri 
başta olmak üzere 40’tan fazla ülkeye ihracat 
gerçekleştiren Gamak, 2020 yılı ihracat hedefle-
rini açıkladı. Yüzde yüz yerli sermaye ile kurulan 
ve bugün 1 milyon adetlik üretim kapasitesiyle 
dünya elektrik motoru sanayisinin önde gelen 
firması, dünyanın birçok ülkesinde güçlü part-
nerlere sahip ve ihracat ağını daha da artırmayı 
hedefliyor. 

Orta ve Kuzey Avrupa’da yaygın 
partner ağı hedefleniyor
60 yılı aşkın süredir ürünleri dünyanın birçok 
ülkesinde sanayinin kalbini oluşturan Gamak, 
Türkiye’yi elektrik motorunda dışa bağımlılıktan 

Yerli Elektrik Motoru Üreticisi 
Gamak, 3 Yıl İçinde 50 Milyon 
Dolar Yatırım Planlıyor

Elektrik motoru üretiminde Türkiye’nin sanayi devi 
Gamak, ihracat hedeflerini büyüttü. Yüzde yüz yerli 
sermayeyle kurulan Gamak, pandemi döneminde 
ihracat gerçekleştirdiği ülke sayısını artırarak yüzde 
50’nin üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Yeni pazarlar 
ve sektör ihtiyaçları için son 3 yılda 70 milyon 
dolarlık yatırım yapan Gamak’ın, gelecek 3 yıl içinde 
de 50 milyon dolarlık yatırım planı bulunuyor.

Türkiye’de Üretiyor 40’tan Fazla Ülkeye İhraç Ediyor
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dınlatmaların doğru seçimi gibi konularda bilgiler 
verildi. Proje kapsamında marketin son elektrik fa-
turası incelendi ve tasarruf tüyoları verilerek, fatura 
tutarlarında nasıl düşüş gerçekleştirebilecekleri an-
latıldı. Alınacak önlemlerle ayda ve yılda ne kadar 
tasarruf edilebileceği söylendi. Seçilen örnek işlet-
mede elektrik faturası 2.031 TL iken, verilen enerjik 
tüyolarla faturalarını 1.625 TL’ye kadar düşürmeleri 
sağlandı. Böylece iş yeri sahibi ayda yüzde 20 ta-
sarruf sağlayarak, yılda da yaklaşık 5.000 TL’ye 
varan bir tutarı tasarruf edecek.

“Önerilerin uygulandığı 
iş yerinde, elektrik 

faturalarında aylık yüzde 
20’lere varan tasarruf 

sağlandı”
Projenin detaylarını anlatan Limak Enerji Uludağ 
Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, “Pro-
jemiz kapsamında farklı enerji tüketim grupla-
rındaki kullanıcılarımızı tek tek ziyaret ederek, 
elektrikli cihazların kullanımları, nasıl tasarruf ve 
verimlilik sağlanacağı hakkında bilgiler veriyoruz. 

Aydınlatma, ısıtma, soğutma gibi faaliyetlerde 
kullanılan elektronik eşyaları tespit ederek, tüke-
tim değerlerine bakıyoruz. Enerji Danışmanımız 
elektronik cihazların tasarruf sağlanacak şekilde 
doğru kullanımına ilişkin danışmanlık yapıyor.” 
ifadelerini kullandı.

Tasarruf tüyoları da veren Aytac sözlerini şu şekil-
de sürdürdü; “Esnaflarımız, soğuk yiyecek dolapla-
rını dış hava sıcaklığının fazla olduğu dönemlerde 
enerji sarfiyatını artıracağı için süpermarket önüne 
konumlandırmak yerine, market içerisinde uygun 
alanlarda konumlandırarak ciddi tutarlarda tasar-
ruf edebilirler. Esnaflarımız enerji izleme ve yöne-
tim sistemi kullanarak da, daha profesyonel olarak 
enerji kullanımlarını yönetebilir, işletme giderlerini 
azaltabilirler. Verimli ve kontrollü kullanım ile ha-
valandırma sistemlerinde yüzde 13, içecek dolapla-
rında yüzde 10, aydınlatma ve priz kontrolü ile de 
yüzde 3 oranında tasarruf sağlayabilirler. Esnafları-
mız enerji yönetim sistemlerini kullanarak, enerji-
lerini toplamda yüzde 26 oranında daha verimli ve 
tasarruflu kullanabilecekler.” dedi.   

Enerji Danışmanım ile Elektriğinizi 
Tasarruflu Kullanın
Enerji Danışmanım Projesi kapsamında şirketin 
özel olarak hazırladığı web sayfasında da elektro-
nik aletlerin ne kadar enerji tüketimi yaptığı uy-
gulamalı olarak gösteriliyor. Uygulama sayesinde 
vatandaşlar kendi konut ve iş yerlerinde ne kadar 
enerji tükettiğini hesaplayarak, kendilerinin enerji 
danışmanı olabiliyor. 

Vatandaşlar, www.limakuludag.com.tr adresi 
üzerinden Enerji Danışmanım sayfasına ulaşarak, 
evlerinde kullandıkları cihazları adet, cihaz gücü, 
haftalık kullanım süresi ve sayısını kendi kullanım 
alışkanlıklarına göre belirlediklerinde, oluşacak 
enerji tüketimini kWh cinsinden hesaplayabiliyor 
ve faturalarına etki edecek tutarı görebiliyorlar. 
Evde kullanılan tüm cihazlar için bu değerler giril-
diğinde, ortaya aylık fatura tutarı çıkıyor. Buzdo-
labı, fırın, çamaşır makinesi gibi beyaz eşyaların, 
televizyon gibi elektronik eşyaların enerji tasar-
rufunun nasıl yapılacağı gibi konular hakkında 
detaylı bilgiye de ulaşabiliyorlar. 

Web’e erişimi olmayan müşterileri için de 444 6 
646 numaralı çağrı merkezi üzerinden Enerji Da-
nışmanı ile görüşmelerine olanak tanıyan Limak 
Enerji, ilerleyen süreçte her işlem merkezine bir 
“Enerji Danışmanı” konumlandırmayı planlıyor. 

Limak Enerji, tüketicilerine enerji tasarrufu konu-
sunda ipuçları verdiği Enerji Danışmanım Projesi-
ni hayata geçirdi. Proje kapsamında oluşturulan 
Enerji Danışmanı Timi ile evleri ve iş yerlerini 
ziyaret ederek, tasarruf ve verimlilik konusunda 
bilinçlendirme yapıyor. Ziyaret sırasında elektro-
nik aletlerin, aydınlatmaların, ısıtma ve soğutma 
sistemlerinin enerji tüketimleri incelenerek, bu 
cihazların nasıl kullanılması ve konumlandırılması 
gerektiği de anlatılıyor. Tim, ziyaret ettiği yerlerde 
enerji tasarrufu ve verimliliği sağlamak için ger-
çekleştirilecek önlemlerle ilgili bir kontrol listesi 
üzerinden ilerliyor. Böylece ziyaretlerde kullanı-
cıların mevcut durumunu görmeleri sağlanıyor. 
Aynı zamanda kullanıcılara özel olarak sunulan 
tasarruf ve verimlilik tavsiyeleri ile hem enerji tü-
ketiminde hem de fatura tutarlarında nasıl düşüş 
sağlayacakları gösteriliyor. Proje ile tüm Türki-
ye’de pek çok ev ve iş yerine ulaşılarak, tasarruf 
bilincinin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Timin ziyaret ettiği markette klima, market içeri-
sinde personel ihtiyacı amaçlı kullanılan küçük ev 
aletleri gibi elektronik cihazların ve yiyecek, içecek 
dolaplarının doğru kullanım ve konumlandırmala-
rının nasıl yapılması gerektiği, ısıtma ve soğutma 
sistemlerinde tasarrufun nasıl yapılabileceği, ay-

5 milyon müşteriye hizmet veren Limak Enerji, Enerji Danışmanım Projesiyle 
enerjinin tasarruflu kullanılması konusunda vatandaşları bilinçlendiriyor. 
Şirket, proje kapsamında ziyaret ettiği ev ve iş yerlerinde hem genel tasarruf 
çalışmaları hem de gittikleri ev veya iş yerinin özel durumlarına göre verimlilik 
sağlama önerilerini aktarıyor.

LİMAK ENERJİ’den Kişiye Özel Enerji Danışmanı Uygulaması

ENERJİ DANIŞMANIM SAHADA!

66 ENERJİ ve MADEN 29





öne çıkan 60 milyar Dolarlık Philips ve 50 Milyar 
Euro’nun üzerinde yatırım bütçesiyle geleceğin 
teknolojilerine yatırım yapan Shell Ventures’ın 
Hollanda merkezli olması dikkatleri çekiyor. Bun-
ların dışında KPMP, ING Bank ve dünyanın en 
büyük perakende tedarikçilerinden Unilever gibi 
çok uluslu küresel şirketler de Hollanda orijinlidir. 
Bulut bazlı veri transferi platformu Wetransfer, 
Açık kaynak (open source) projelerin oluşturabil-
diği, yönetilebildiği ve paylaşılabildiği GitLab ve 
günümüzde özellikle yapay zeka kodlamada ön 
plana çıkan Python’da Hollanda imzası taşıyor. 
Bu nedenle, Tırport olarak, Avrupa’da üs olarak 
Hollanda’yı tercih ediyoruz” dedi.

Tırport’un İş Hacmi Pandemi Öncesine 
Göre 3 Kat Arttı 
Tırport’un iş hacminin pandemi sırasında katla-
narak arttığını ifade eden Dr. Akın Arslan, şunları 
kaydetti: 

“Tırport olarak sahip olduğumuz yüksek tekno-
lojilerle, Pandemi’nin etkilerini minimize edecek 
dijital çözümleri devreye aldık ve son 8 ayda iş 
hacmimizi 3 kattan fazla artırdık. Geçtiğimiz ay-
larda, Afrika’da 7 ülkede faaliyete geçtik. Ayrıca, 
Avrupa’da üç lojistik teknolojisinden birisi konu-
muna geldik. Avrupa’daki dijital yük broker’larıyla 
geliştirdiğimiz işbirlikleriyle 2021 yılı içinde 20’nin 
üzerindeki Avrupa ülkesinde servis vermeye ha-
zırlanıyoruz. Bu aksiyon ile, Avrupa’yı besleyen en 
önemli üretim üslerinden birisi konumunda olan 
Türkiye ile Avrupa arasındaki lojistik köprünün 
dijital platformu olmayı hedefliyoruz. Türkiye-Av-
rupa arasında, günlük 70 bin kamyona varan bir 
trafik var. Tırport, bu trafiğin tüm aktörlerini bir 
araya getirecek ve değer yaratacak ekosistem 
olmaya adaydır. Bir diğer konu, Türkiye’den Av-
rupa’ya giden bir TIR, dönüş yükü organizasyonu 
için ortalama 7-8 gün bekleyebiliyor. Tırport’un 
sahip olduğu teknolojiler ve Avrupa’da geliştir-
diğimiz işbirlikleriyle, bu süreyi 3 günün altına 
indirmeyi ve lojistik firmalarına yılda en az 200 
milyon Dolar’ın üzerinde tasarruf sağlatmayı da 
hedefliyoruz” diye konuştu. 

Hollanda, Tarımın Yanında Dünyanın 
İlk 3 Startup Ekosistemi Arasındadır
Avrupa’da operasyon yönetim üssü olarak Hol-
landa’yı tercih etmelerinin nedenlerini anlatan 
TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Ars-
lan, şunları söyledi:

“Dünya’nın bir numaralı tarım ülkesi olan Hollan-
da, aynı zamanda teknoloji firmalarına sağladığı 
eşsiz yatırım imkanlarıyla dünyadaki en önemli 3 
startup ekosisteminden birisi konumundadır. Ni-
tekim, 70 milyar Dolar marka değeriyle dünyanın 
en büyük online konaklama ve seyahat platformu 
Booking.com, yaklaşık 50 milyar Dolarlık dijital 
ödeme sistemi Adyen, toplam 100 milyar Doların 
üzerindeki değerleriyle yarı iletken endüstrisinin 
önemli oyuncuları arasında yer alan ASML ve 
NXP, son yıllarda sağlık teknolojisi yatırımlarıyla 

Türk lojistik sektörünün dijital dönüşümüne li-
derlik eden Tırport, lojistiğin tüm taraflarını akıllı 
telefonlarda buluşturan ve lojistik yönetimini 
Uberleştiren iş modeliyle, ülkemizdeki başarısının 
ardından yurtdışına açılıyor. Avrupa’nın önde ge-
len 3 dijital platformu arasında yer alan Tırport,  
devreye aldığı yeni teknolojilerle Türkiye’nin 
yanında yurtdışında da büyüyecek. Avrupa’da 
operasyon yönetim üssü olarak Hollanda’yı seçen 
Tırport, 2021 ilk yarısında Hollanda’da şirket ku-
rarak, Avrupa’da 20’nin üzerinde ülkede faaliyete 
geçmeye hazırlanıyor. 

Birçok Avrupalı dijital yük tedarikçisi, Tırport’un, 
uçtan uca lojistik operasyonu yönetimi, kam-
yoncu veritabanı yönetimi ve konum-tabanlı, 
gerçek-zamanlı yükleme ve boşaltma raporlama 
hizmetlerinden istifade edebilmek için Tırport’la 
işbirliği geliştirme arayışına girdi. 

Tırport, 
Avrupa’ya Girmeye 
Hazırlanıyor

Dr. Akın ARSLAN 
TTT Global Yönetim Kurulu Başkanı

Lojistik sektöründe Avrupa’nın önde gelen 3 dijital 
platformu arasında yer alan Tırport, devreye aldığı 
yeni teknolojilerle Türkiye’nin yanında yurtdışında da 
büyüyecek.
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Üretimi projesiyle birlikte saatte 3 ton atık berta-
rafı planlanıyor. Bu proje, etlik tavuk gübresinin 
gazlaştırılarak yakılması ve elektriğin ORC çeviri-
minden elde edilmesi nedeniyle Türkiye’de bir ilk 
olma özelliği taşıyor. Hayvansal atıklardan enerji 
üreten küçük ve orta kapasiteli enerji santralleri 
için de fizıbıl bir model oluşturuyor.”

Atıkların bertarafında çevreci 
çözümler
%100 yerli teknolojiyle kurdukları çevreci biyo-
kütle enerji santralleri ile ülkemizin yenilenebilir 
kaynaklardan enerji ihtiyacına katkıda bulunma-
yı hedeflediklerini belirten İlhan, aynı zamanda 
dünyada ve Türkiye’de ciddi bir problem haline 
gelen atıkların bertarafında çevreci ve yüksek 
teknoloji çözümler sunduklarını ifade etti.  İlhan: 
“Değerlendirilmeyen bitkisel ve hayvansal atıklar 
ile şehir çöpleri, çevresel açıdan büyük bir kirliliğe 
sebep oluyor. Bu nedenle kurduğumuz atıktan 
enerji santralleri, enerji talebini karşılamanın yanı 
sıra bertarafla birlikte doğanın dengesinin korun-
masında da etkin bir rol oynuyor. Biz MİMSAN 
olarak farklı atıkların bertarafı üzerine önemli 
AR-GE projeleri yapıyor ve güçlü mühendislik 
altyapımızla önemli projelere yüksek teknoloji 
çözümler sunuyoruz.”

Atıktan enerji alanında yerli teknolojinin lider 
markası Mimsan tarafından BGB Enerji firması-
na kurulan santralde, günlük 72 ton etlik tavuk 
gübresinin pelet haline getirilmesi ve gazlaştı-
rılıp, yakılmasıyla YEKDEM kapsamında elektrik 
üretilecek. Ekim 2020 YEKDEM’inde kabulünün 
yapılması planlanan santral, YEKDEM biyokütle 
satış tarifesinin yanı sıra yerli aksam teşvikinden 
dolayı ilk beş yıl boyunca 24,2 USD/MWe yerli 
katkı payı alacak.

Yılda 24.000 ton etlik tavuk gübresi 
bertaraf edilecek
Yılda yaklaşık 24.000 ton etlik tavuk gübresinin 
bertaraf edileceği tesis ile “sıfır atık” hamlesine 
katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Mim-
san Satış & Pazarlama Müdürü Hacer İlhan Yiğit 
sözlerine şöyle devam etti: “BGB Biyokütle Enerji 

Tavuk Gübresinin Bertarafı ile 
2.3MWe Elektrik Üretilecek!

Atıktan Enerji alanında Türkiye’nin lider markası 
Mimsan, Bolu Güç Birliği Enerji Yatırım A.Ş. firmasına 
kurduğu “Biyokütle Enerji Santrali”nin yılda yaklaşık 
24.000 ton etlik tavuk gübresinden saatte 2.3MWe 
elektrik üretecek.
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Türkiye’nin 2006 yılında sadece 51 Megavat (MW) 
olan rüzgâr enerjisi kurulu gücünün 2020 Haziran 
ayı itibarıyla 160 kat artarak 8 bin 300 Megavat 
(MW) seviyesinde yükseldiğini, 2030 yılında en 
az 25 bin MW seviyesine ulaşacağını vurgulayan 
Yüce, “Son derece gerçekçi olan bu hedefler, ge-
lecek on yılda sektörün en az üç kat büyüyeceğini 
ve aynı oranda yeni işgücüne ihtiyaç duyacağını 
gösteriyor. Ülkemizde halen 2 bin 451 MW kapasi-
teli santralin inşa süreci devam ediyor. Avrupa’da 
yedinci sıraya yükselmenin gururunu hep birlikte 
yaşıyoruz. Ancak alacağımız daha çok yol var. 
Gençlerimizi bu sektörde geleceklerini aramaya 
davet ediyoruz. Teknik eğitim alan ve geleceğini 
bu sektörde arayan yetenekli bir gencimizin işsiz 
kalması olasılığı sıfıra yakındır.” dedi.  

Yaşar Üniversitesi Onaylı Sertifika 
Windbaba’nın yeni sosyal sorumluluk projeleri 
ile adını ulusal ve uluslararası ölçekte duyurmaya 
başladığını kaydeden Bülent Yüce, şu değerlen-
dirmeyi yaptı: 

“Profesyonel olarak uzun yıllar sektöre hizmet 
veren eğitimcilerimizin, doğrudan sahada karşılık 
bulan ve yüksek hassasiyetle hazırlanmış eğitim-
leri sonrasında katılımcılarımız online sınavda ba-
şarılı olmaları halinde Yaşar Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi (YÜSEM) onaylı Başarı Sertifikası 
alabiliyorlar. Misyonumuz, rüzgara gönül veren ya 
da en azından merakı olan mühendislik öğrenci-
lerini sektörümüze kazandırmaktır.”

BY Danışmanlık, Windbaba bünyesindeki tam 
zamanlı çalışanlara ve kampüs temsilcilerine, iş 
yönetimi konusundaki profesyonel eğitimleriyle 
de destek sağlıyor. 

Rüzgar Enerjisi Eğitimi” verecek Windbaba, genç 
mühendis adaylarının sektöre adım atmalarında 
önemli bir işlev yüklenecek.

“160 Kat Büyüdük, Üç Kat 
Daha Büyüyeceğiz”

BY Danışmanlık Kurucusu, Akredite KOBİ Danış-
manı Bülent Yüce, Türkiye’de 15-24 arasındaki ça-
lışabilir genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 26,1 
ile tarihin en yüksek noktasında olduğuna dikkat 
çekerek; gençlerin işgücüne, bilgisine ve bece-
resine ihtiyaç duyan sektörlerin başında rüzgâr 
enerjisi sektörünün geldiğine dikkat çekti. 

İşsizlik, Türk ekonomisinin en önemli makro so-
runları arasında yer alırken, özellikle teknik eğitim 
alan gençlerin, işgücüne talep olan sektörlerde 
yoğunlaşması kritik önem taşıyor. 

Rüzgâr enerjisi sektörü, her seviyedeki mühendis 
ve teknisyenlere ihtiyaç duyan sektörlerin başında 
geliyor. Geleceğini bu sektörde şekillendirmek iste-
yen gençlere online eğitim ve belgelendirme fırsatı 
sunan Windbaba, çalışmalarını önce Türkiye sathına 
sonrasında ise uluslararası platforma taşımak için 
harekete geçti. Bu kapsamda BY Danışmanlık şirketi 
ile stratejik işbirliğine imza atan Windbaba, kurum-
sal sosyal sorumluluk projelerinin ilkini başlattı.

İzmir Kalkınma Ajansı ile yapılan iş birliği sonu-
cunda 101 üniversite öğrencisine “Ücretsiz Online 

WINDBABA’DAN 
GENÇLERE İSTİHDAM ÇAĞRISI

“Geleceğini Rüzgâr Enerjisi Sektöründe Arayan 
Eğitimli Bir Gencimizin, İşsiz Kalması Olasığı Sıfıra 
Yakın Bir İhtimal”
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Beydağ Barajı 2. Kısım Sulamasının inşaat yapım 
işinin sözleşmesi imzalandı. Beydağ Barajı 2. Kı-
sım Sulaması 76 bin dekar araziyi modern sulama 
ile tanıştıracak ve tamamlandığında bölge üreti-
cisine yaklaşık 100 milyon TL daha fazla kazandı-
rılması hedefleniyor.

21 Mahalleyi Kapsayacak
Bölge üreticisinin yüzünü güldürecek proje Kü-
çük Menderes Ovası’nda tam 10 mahallede 76 bin 
dekar verimli araziyi kapsıyor. İnşaat çalışmaları 
ağırlıklı olarak Gerçekli, Ocaklı, Büyükavulcuk, 
Küçükavulcuk, Yolüstü, Örnekçitliği, Emmioğlu, 
Umurbey, Üçeylül, Cumhuriyet mahallerindeki 
toplulaştırma ve TİGH faaliyetleri olup 11 mahal-
lede de TİGH faaliyetleri ile toplam 21 mahallede 
tahliye ve drenaj tesisleri yapımı birlikte yürütü-
lecek. 

İş kapsamında, sulama alanına hizmet edecek 
tahliye ve drenaj tesisleri, tahliye ve drenaj hat-
ları üzerindeki sanat yapıları (Betonarme U kanal, 
Menfez, Taş Tahkimatlı Kanal, Köprü, vb.), işletme 
ve bakım yolları, elektrik hatları deplasesi inşaat-
ları ile kamulaştırma, toplulaştırma ve TİGH hiz-
metleri yapılacaktır. 50.830 dekar Toplulaştırma 
yapılacaktır. 

İZMİR ÖDEMİŞ’E 2. MÜJDE 
Beydağ Sulaması 2. Kısım için imzalar atıldı

İnşasında son aşamaya gelinen Rahmanlar Barajı’nın ardından İzmir Ödemiş’e 
bir müjde de Beydağ Barajı sulamasından geldi.
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Mardin depolaması ve sulama inşaatlarının ta-
mamlanmasıyla birlikte toplamda 1. kademenin 
bitmesiyle yaklaşık 530 bin dekar, 2. kademesinin 
de tamamlanması durumunda toplamda 834 bin 
380 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak. 
834 bin 380 dekar alanda yapılacak sulu tarım ile 
birlikte 2020 yılı birim fiyatları ile milli ekonomiye 
yıllık 587 milyon 404 bin lira gelir artışı sağlan-
ması hedefleniyor.

Mardin Depolamasının amacı; Atatürk Bara-
jından sulama mevsimi dışında Şanlıurfa Tü-
neli, Yukarı Harran Ana Kanalı ve devamında 
Mardin Ana Kanalı vasıtasıyla alınacak suyun 
kanal sonundaki Pompa İstasyonu ile Mardin 
Depolamasına basılması ve yine aynı pompa is-
tasyonu marifetiyle sulama mevsiminde Mardin 
Depolaması 1.2.3 kademe pompaj sulamalarına 
verilmesidir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Mardin iline 
yaptığı yatırımlarla bereketli topraklarını su ile 
buluşturmaya, derelerdeki taşkın riskini azalt-
maya devam ediyor. Mardin ili ve ilçelerinde son 
dönemde yapılan su yapılarının artması bölgede-
ki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol 
oynamaktadır. 

Mardin İli Derik İlçesindeki yapımı devam eden 
Mardin Depolaması 1. Kısım inşaatı işinde  %75 
fiziki gerçekleşme sağlandı. Mardin depolaması 
kapsamında toplamda 834 bin 380 dekar tarım 
arazisinin sulanması sağlanacak olup iş iki kısma 
ayrılmıştır. 1. Kısım inşaatında çalışmalar aralıksız 
devam etmekte olup sulama inşaatını tamamlan-
masıyla birlikte toplamda yaklaşık 530 bin dekar 
tarım arazisinin sulanması sağlanacak.  

Bölge İnsanına Ek Gelir Sağlanacak
Mardin Depolaması inşaatının tamamlanması 
ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte ürün 
kalitesinde ve çeşitliliğinde artış olacak. Arazile-
rin suyla buluşması ile birlikte ekonomik olarak 
rahatlayacak olan yöre halkının kendi kendine 
yetecek olması ile birlikte yıllardır göç etmek zo-
runda kalan vatandaşlar artık kendi topraklarında 
geçimini sağlayıp büyükşehirlere göç etmelerinin 
önüne geçilecek.  Bununla birlikte Mardin Depo-
laması 1. Kısım inşaatının tamamlanması ile böl-
gede yapılacak sulu tarım ile birlikte 2020 birim 
fiyatları ile milli ekonomiye yıllık 373 milyon 120 
bin TL gelir artışı sağlanması hedefleniyor. 

MARDİN DEPOLAMASI
1. Kısım İnşaatı Çalışmaları Devam Ediyor
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tadır. Gelişen metabolik sendrom, vücudun yağ 
yakmasını ve kilo vermesini zorlaştırır” diyor.

Tüketim artıyor ama…
Milli içeceğimiz “ayran” olsa da gazlı meşrubatlar, 
ülkemizdeki en popüler içeceklerden… Günden 
güne de tüketimleri artıyor. Aslında birçok in-
san gazlı meşrubatları fazla tüketmenin sağlık-
sız olduğunu biliyor ama vazgeçemiyor. “Gazlı 
meşrubatları uzun vadeli tüketmek, beraberinde 
potansiyel sağlık sorunları doğurur” diyen Saygı, 
dünyadaki birçok araştırmanın sonuçlarının da bu 
yargıyı teyit ettiğini belirtiyor.

Daha çok kalori, daha çok kilo
Saygı’nın verdiği bilgiye göre, 330 ml şekerli gazlı 
içecek, yaklaşık 140 kalori ve 39 gram şeker içeri-
yor. Bu, yetişkin bir erkek için önerilen günlük 36 
gram şeker alımından 3 gram daha fazla… Saygı, 
“Yıllarca 50.000’den fazla hemşireyi takip eden 
büyük ölçekli bir çalışma, özellikle gazlı içecekler 
tüketimini artıran ve 4 yıl boyunca yüksek düzey-
de alım yapan kadınların, şekeri azaltan kadınlara 
kıyasla ortalama 17 kilo aldıklarını ortaya koydu” 
diyor.  Şekerli gazlı meşrubat içmenin iştahı artırdı-
ğını, tokluğunuzu bastırarak daha fazla yemek ye-
meye neden olduğunu belirten Saygı, konuşmasını 
şöyle sürdürüyor: “Yapılan çalışmalardan birinde, 
katılımcıların içtikleri meşrubatlardan alınan kalori-
ler hesaplandığında tipik diyetlerine göre yüzde 17 
daha fazla kalori tükettikleri saptanmış. Araştırma-
cılar, meşrubatlar gibi yüksek glisemik indeksi olan 
yiyecek ve içeceklerin yeme dürtüsünü tetikleyebi-
leceğini ortaya koymuşlar. Glisemik indeksi yüksek 
olan yiyecek ve içecekler kan şekerinde hızlı, ani bir 
artışa ve ardından hızlı bir düşüşe neden olurlar.”

Çocukların uzak durması gerekiyor
Gazlı ve şekerli meşrubatları her gün tüketmenin 
büyük zararlarının olmasının yanında çocukların 
da ebeveynlerinden görerek bu tür meşrubatlara 
ulaşabilmesi kolay olabiliyor. Saygı bu konuda şu 
önerilerde bulunuyor: “ Çocukları korumanın en 
önemli yolu bu tip ürünleri göz önünde bulun-

Obeziteye neden oluyor
Birçok gıdada olduğu gibi gazlı içeceklerin de 
azı karar, çoğu zarar… Araştırmalara göre, her 
gün bir veya daha fazla şekerli içecek tüketmek 
insan sağlığına zarar veriyor. Beykoz Üniversitesi 
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Y. Birol Saygı, “Aslında, gazlı ve şekerli 
içecekler obezitenin önde gelen nedenlerinden 
biri olarak biliniyor. Dahası, aşırı kalori alımı, kalp 
hastalığı ve diyabetle ilgili bir dizi semptom olan 
kilo almaya ve metabolik sendroma yol açmak-

Gazlı içeceklerin atası olan maden sularını in-
sanlar binlerce yıldır şifa amaçlı kullanıyor. Ülke-
mizde bazı yörelerde halen “acı su” olarak anılan 
maden sularının kolay içilebilmesi için insanoğ-
lu içine bitki özleri ve tatlandırıcılar eklemeye 
1700’lü yılların başında başladı. Bunu ilk başaran 
İngiliz Joseph Priestley oldu ve 1768 yılında ilk 
gazlı içecek olan sodayı icat etti. Priestley’den bir 
asır sonra 1886’da eczacı Dr. John Pemberton, en 
sevilen gazlı içeceklerden biri olan kolayı buldu-
ğunda bu kadar yaygınlaşacağını tahmin ediyor 
muydu, bilinmez!

Hakan AYDOĞDU 
TEZMAKSAN Genel Müdürü

Gazlı içeceklerin aşırı tüketimi bir dizi sağlık 
problemine yol açıyor. Beykoz Üniversitesi Gastronomi 
ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol 
Saygı; “Gazlı ve şekerli içecekler obezitenin önde gelen 
nedenlerinden biridir. Dahası, aşırı kalori alımı, kalp 
hastalığı ve diyabetle ilgili bir dizi semptom olan kilo 
almaya ve metabolik sendroma yol açıyor” diyor.

Her Gün Gazlı 
İçecek İçerseniz 
Ne Olur?

SAĞLIK KÖŞESİ
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311 depresyon tanısı sayılmış. Günde dörtten fazla 
kutu veya bardak gazlı meşrubat içenlerin, şekerli 
içecekler içmeyenlere göre depresyona yakalanma 
olasılığının yüzde 30 daha yüksek olduğu ortaya 
konmuş. Çalışmalar, şekerli diyet içecekleri kesme-
nin veya azaltmanın veya bunları şekersiz kahve 
ile değiştirmenin doğal olarak depresyon riskinizi 
azaltmaya yardımcı olabileceğini göstermekte.

Ömrünüzü kısaltabilir: Gazlı meşrubat içmek 
ömrünüzü kısaltabilir. JAMA Internal Medicine’de 
yayınlanan popülasyon temelli bir çalışmada, 10 
Avrupa ülkesindeki gazlı meşrubat tüketimi ince-
lenmiş. Araştırmacılar, günde iki veya daha fazla 
bardak gazlı meşrubat içen katılımcıların, ayda 1 
bardaktan az içenlere kıyasla tüm nedenlerden 
önemli ölçüde daha fazla ölüm riski yaşadıklarını 
buldular.

tüketmeyen kadınlara göre yüzde 63 oranında 
arttığını ortaya koymuş.

Göbek yağınızı artırır: Gazoz ve kilo alımı arasın-
da bir bağlantı olduğunu gösteren araştırmalar, 
vücuda eklenen iç organ yağı yani göbek yağı 
birikimine dikkat çekiyor. Yapılan bir çalışmada, 
aşırı kilolu ve obez katılımcılara 10 hafta boyunca 
günlük kalori ihtiyaçlarının yüzde 25’ini oluşturan 
miktarlarda fruktoz veya glikozla tatlandırılmış 
içecekler verilmiş. Her iki grup da bu süre içinde 
benzer kilo artışı yaşarken, abdominal BT tara-
maları, hayati organlarınızı saran viseral yağın 
sadece yüksek fruktozlu içecekler tüketen denek-
lerde önemli ölçüde arttığını göstermiş. İç organ 
yağının tehlikesi, insülin direnci, yüksek triglise-
ritler, iltihaplanma ve tip 2 diyabet dahil olmak 
üzere bir dizi metabolik anormallik ile ilişkili kim-
yasalları gizlemesidir.

Kalp hastalığına dikkat! Aşırı şeker tüketenlerin 
kardiyovasküler hastalıklardan ölme riskinin her-
hangi bir hastalıktan ölme riskinden daha yüksek 
olduğu saptanmış. Otuz yılı aşkın bir süredir 118 
binden fazla sağlık uzmanını takip eden çalışmada, 
günde iki veya daha fazla şekerle tatlandırılmış içe-
cek içen kişilerin, nadiren içenlere kıyasla kalp has-
talığı veya felçten ölme olasılığının yaklaşık üçte bir 
oranında daha fazla olduğu belirlenmiş.

Ağız kokusunu artırır: Şekerli gazlı içecekler diş-
lerinizde çürükler yaratabilir. Gazlı meşrubatların 
asidik olması (pH: 2,5) diş minesini tahrip edebilir. 
Şeker ağzınızın içinde yaşayan 300 farklı bakteri 
türünü besler. Şekerli gazlı meşrubat içtiğinizde 
bakteriler plak şeklinde atık bırakarak şekerle 
beslenirler. Fırçalamazsanız, plak asitleri oluştu-
rarak diş minesini aşındırır ve plak diş etlerinin 
yakınında oluştuğunda, diş eti dokularına giren 
toksik ürünler üretir ve ağız kokusu yapan diş eti 
iltihabına neden olur.

Depresyon olasılığı yüksek: 50 ila 71 yaşları arasın-
daki 263 bin 925 kişiyi içeren büyük bir çalışma-
da, bir yıl boyunca gazlı meşrubat, çay ve kahve 
tüketimi incelenmiş. Yaklaşık 10 yıl sonra, katılım-
cılara depresyon tanısı sorulmuş ve toplam 11 bin 

durmamaktır. Bu ürünlere kolay ulaşmamalarını 
sağlayabilirsiniz. Çünkü ebeveynler tükettiği za-
man çocuklar da tüketmek isteyecektir. Bugünkü 
yaşamda beslenme modelimiz gelecekteki ya-
şantımızdaki metabolizmamızın alt yapısını oluş-
turmaktadır. Bu da bu tip ürünleri tükettiğimizde 
veya aşırı tükettiğimizde gelecekte metabolizma-
mızın sıkıntı yaratabileceği gerçeğini gösterir. Bu 
nedenle bugün ve gelecekte sağlıklı yaşam için 
gazlı ve şekerli meşrubatlardan uzak durarak 
sağlıklı beslenmemiz gerekmektedir.”

İşte her gün gazlı içecek içerseniz;
Tip 2 diyabet riskinizi artırabilirsiniz: Pek çok ça-
lışma, şekerli içeceklerin tüketimini tip 2 diyabet 
ve metabolik sendromla ilişkilendirmiş. 310 bin 
819 katılımcının yer aldığı 11 çalışmanın en büyük-
lerinden birinde, her gün bir ila iki porsiyon şeker-
le tatlandırılmış içecek içenlerin, hiç içmeyenlere 
göre yüzde 26 daha fazla tip 2 diyabet geliştirme 
riskine sahip olduğu bulunmuş.

Hafızanız kötüleşebilir: Son zamanlarda yapılan 
araştırmalar, çok fazla şekerli gazlı meşrubat 
içmenin alzheimer hastalığı ve diğer demans 
türleriyle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Araş-
tırmacılar, kişinin ne kadar çok şekerli gazlı içe-
cek içerse, hafıza testlerinde o kadar kötü sonuç 
yaptıklarını bulmuşlar. Beyin taramalarında ise en 
çok gazlı içecek içenlerin en büyük beyin küçül-
mesini gösterdiği ortaya konmuş.

Daha hızlı yaşlanacaksınız: Günde 600 ml şekerli 
gazlı meşrubat (iki teneke kutu) içenlerin içme-
yenlere kıyasla 4-6 yıl hızlı yaşlandıkları tahmin 
edilmekte.

Ağrılı otoimmün bozukluk riski: Şişmiş ve ağrı-
lı parmaklar, dizler ve diğer eklemler, vücudun 
bağışıklık sisteminin eklemlere saldırdığı uzun 
süreli bir otoimmün bozukluk olan romatoidartrit 
belirtileridir. Şekerli gazlı içecekleri hastalığa bağ-
layan klinik kanıtlar bulunmakta. 80 bin’den fazla 
kadın üzerinde yapılan gözlemsel bir çalışmada, 
günde bir veya daha fazla porsiyon şekerli gazlı 
meşrubat içen kadınların romatoidartrit gelişme 
riskinin, şekerli meşrubatı az tüketen veya hiç 
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MADEN FİYATLARI

METAL MADEN FİYATLARI ENDÜSTRİYEL HAMMADDE FİYATLARI

Fiyatlar aksi belirtilmedikçe metrik ton cinsinden verilmiştir. Limanı belirtilmeyen CIF tesli-
matın boşaltma limanları, Avrupa’daki belli başlı ticaret limanlarıdır. Endüstriyel minerallerin 
fiyatları kalite, kaynak, miktar ve diğer satınalma koşullarına göre geniş aralıklar içinde değiş-
mektedir. 
Hazırlayan:  Hasan YILMAZ - Maden Müh.

ALTIN 
LMB,ons 
ALUMİNYUM 
LMB %99.7  
ANTİMUAN 
▪Reg. M�n.%99.65 Se max.100ppm, s.p�yasa 
ARSENİK 
▪LMB, Serbest p�yasa , lb 
BAKIR 
LMB 
BİZMUT 
M�n.%99.99, serbest p�yasa, lb 
CİVA 
%99.99 ş�şe,  
ÇİNKO 
LMB, Yüksek kal�te 
DEMİR 
▪İnce cevher,%58Fe yüksek kal�te Ç�n l�manları,  
▪İnce cevher,%62 Fe Ç�n l�manları,  
▪Pelet cevher� ,%65 Fe Ç�n l�manları,  
GERMANYUM 
Germanyum metal, Roterdam $/kg,  
Germanyum d�ox�de $/kg 
GÜMÜŞ 
LMB , troy oz,  
KADMİNYUM 
▪M�n.%99.95, serbest p�yasa, cents/lb 
▪M�n.%99.99, serbest p�yasa,  cents/lb 
KALAY 
LMB 
KOBALT 
▪Metal,  serbest p�yasa 
▪M�n. %99.3 serbest p�yasa, lb 
KROM 
▪Türk�ye CIF Ç�n %46-48 konsantre  
▪G.Afr�ka konsantre %42 Cr2O3  
▪ Refrakter kal�tes� %46 FOB Güney Afr�ka  
▪Türk�ye , CIF Ç�n %40-42 parça Cr2O3  
KURŞUN 
LMB 
MAGNEZYUM  
▪ Serbest p�yasa, m�n.%99,8 Mg FOB Ç�n 
MANGANEZ 
▪Serbest p�yasa, elektrol�t�k  %99,7 
▪Metalurj�k cev. %37Mn �ndex,dmtu metal �çer�ğ� 
▪Metalurj�kcev.%44Mn �ndex,dmtu metal �çer�ğ� 
MOLİBDEN 
▪Avr., Mol�bd�kox�de, b�donlu,  lb Mo 
▪Konsantre %45 Mo, mtu 
NİKEL 
▪LMB,  
▪N�kel cevher� %1,8, CIF Ç�n %15-20 Fe, Su 
�çer�ğ� :%30-35 S�:Mg oranı <2 
▪Later�te %1,5 N� �çer�ğ� CIF Ç�n 
PALADYUM 
LMB, troy ons  
PLATİNYUM 
LMB, troy ons 
SELENYUM 
Serbest P�yasa, lb 
TUNGSTEN 
▪ %65 WO3 konsantres�, Ç�n, ton 
URANYUM 
Spot p�yasa, U3O8   ,lb  
VANADYUM 
Pentox�de, m�n. %98 V2O5  CIF Avrupa, lb 

 
1.634,20$ 

 
1.452,00$ 

 
6.100-6200$ 

 
1,20-1,50$ 

 
4863,50$ 

 
2,50-2,75$ 

 
2400-2700$ 

 
1862$ 

 
58,15$ 
82,38$ 
97,50$ 

 
1030-1180$ 

900-1100$ 
 

14,72$ 
 

115-122$ 
118-124$ 

 
14465$ 

 
29568-31875$ 

13,38$ 
 

195*205$ 
130$ 

270-290$ 
185-190$ 

 
1661$ 

 

 
2150-2200$ 

 
1473$ 

3,4$ 
 

3,95$ 
 

11,80$  
225-240$ 

 
11192$ 
59-61$ 

 
27-29$ 

 
2110$ 

 
726$ 

 
7,86$ 

 
12500-13200$ 

 
27,45$ 

 
 

5,35-6,20$ 

 

ALUMİNA 
▪Kals�ne %98,5-99,5 Al2O3 fabr�ka çıkışı ABD/Avr. 
▪Fused kahvereng� %95 Al2O3   0-6mm, FOB Ç�n 
▪H�dratlaştırılmış alum�na, %57-60 Al2O3, %5-8 nem 
BARİT 
▪Boya kal�tes� m�kron�ze. %96-98, 350 mesh UK,  
▪Boya kal�tes� Ç�n parça 
▪Türk�ye tüvenan S.G. 4,2 FOB Mers�n/İskenderun  
▪Sondaj kal�tes�, FOB Morocco 
BENTONİT 
▪Döküm kal�tes�, FOB M�los 
▪Ked� toprağı,1-5mm FOB Avrupa  
▪Ked� toprağı, öğütülmüş, kurutulmuş, FOB H�nd�stan 
BOR MİNERALLERİ 
▪Dekah�drat boraks, FOB Buenos A�res 
▪Bor�k as�t , FOB Buenos A�res 
▪Lat�n Amer�ka Üleks�t %40 B2O3 FOB L�ma, 
▪Koleman�t %40 B2O3  FOB Buenos A�res    
FELDSPAT 
▪Ham, -10mm, bulk  Türk�ye, FOB Güllük Na-Feld. 
▪Cam kal�tes�, -500 m�kron  torbalı, FOB Güllük 
▪-150 m�kron  
▪-500 m�kron std. 
FLORİT 
▪Kuru bazda, CIF ABD körfez�, As�d�k f�ltrekek�  
▪Meks�ka, FOB Tamp�co, As�d�k f�ltrekek�  
▪Güney Afr�ka, FOB Durban, m�n. %85 CaF2   
▪ Metalurj�k, %85 FOB Ç�n 
▪ Metalurj�k, M�n. %90 CaF2  FOB Ç�n  
FOSFAT 
DAP (D�ammon�um fosfat)  FOB Central Flor�da, 
%70 BPL Fas Kazablanka,  
GRAFİT 
▪Avusturya , %80-85 C amorf cevher, 
KALSİT 
▪50-22 m�kron  FOB USA s.ton 
▪22-10  m�kron FOB USA s.ton 
▪3 m�kron  FOB USA s.ton 
 KAOLEN 
▪Kağıt dolgu 1. kal�te, ABD Georg�a fabr�kada s.ton 
▪ Kağıt dolgu 2. kal�te, ABD  
▪ Brez�lya kağıt dolgu , %5 nem 
 KÜKÜRT 
FOB, Ortadoğu, ton 
LİTYUM MİNERALLERİ 
▪L�tyum karbonat, %99,5 L�C2O3 - kg 
▪L�tyum h�droks�t 56,5% L�OH Avrupa, kg  
▪Spodumen  m�n %7-7,5 L�O2   CIF Avrupa  
 MANYEZİT 
▪Yunan�stan, ham, <%3.5 S�O2  FOB Doğu Akden�z 
▪Avrupa kals�ne, CIF tarımsal 
▪Ç�n, parça , %92 MgO FOB tam  kavrulmuş 
▪Ç�n, parça tam  kavrulmuş %94-95 MgO, kals�ne 
MİKA 
▪ 325 meşh m�kron�ze, FOB Durban 
▪Kals�ne toz m�ka, FOB Calcutta 
▪ABD ıslak  m�kron�ze FOB fabr�ka 
 NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ 
▪Seryum Oks�t, %99 kg,  FOB Ç�n,  
▪Lantanyum Oks�t, %99, kg,  FOB Ç�n,  
▪Neodm�yum Oks�t, %99,5, kg,  FOB Ç�n,  
 ▪Samaryum Oks�t %99.9,FOB Ç�n, kg 
OLİVİN 
▪Refrakter kal�te, bulk ABD 
PERLİT 
▪ Ham, kırılmış, sınıflandırılmış, bulk FOB Türk�ye 
▪ Bulk, FOB Doğu Akden�z  
 
REFRAKTER BOKSİT 
▪M�n. %86 Al2O3 0-25mm kurutulmamış parça        

 
860-1000$ 
780-800$ 
330-346$ 

 
200-220£ 
225-250$ 
110-120$ 

86-95$ 
 

60-80€ 
40-62€ 
32-35$ 

 
940-975$ 

620-1000$ 
690-750$ 
690-730$ 

 
22-23$ 

70$ 
53-55$ 
38-40$ 

 
260-270$ 
400-450$ 
440-490$ 
360-400$ 
460-500$ 

 
276$ 

72,50$ 
 

550-830$ 
 

30-35$  
65-120$ 

195-220$ 
 

147-203$ 
126-198$ 
220-280$ 

 
91$ 

 
9,75$ 

11,75$ 
580-630$ 

 
70-80€ 

250-350€ 
240-260$ 
480-560$ 

 
400-475$ 
400-800$ 
700-950$ 

 
1,62$ 
1,66$ 

41,24$ 
1,86$ 

 
80-150$ 

 
100-110$ 

75-80€ 
 
 

420-440$ 
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FOB Şhangay ,Ç�n 
▪Refrakter kal�tes�, %88, (0-6mm) FOB Ç�n       
REFRAKTER KİLLER 
▪Kals�ne kaol�n�t�kk�l, %47Al2O3, FOB ABD 
▪Avrupa kals�ne kaol�n�t�kk�l, %70 Al2O3, FOB ABD 
SİLİS  KUMU 
▪ -20 m�kron, >92 parlaklık FOB Durban 
▪Döküm/Cam  kal�tes� fl�nt kum, bulk, V�etnam  
SODA KÜLÜ 
▪Sentet�k  yoğun-haf�f, s.ton, FOB Avrupa 
▪Ç�n sentet�k, yoğun-haf�f, FOB Ç�n 
▪Ç�n sentet�k, yoğun-haf�f, CIF Uzakdoğu 
▪H�nd�stan sentet�k yoğun/haf�f, C&F H�nd�stan 
SODYUM SÜLFAT 
▪ABD dağıtım f�yatı, bulk s.ton 
▪Avrupa dağıtım f�yatı, bulk, torbalı, spot 
 TALK 
▪Ç�n, FOT UK, Normal, 200 meşh 
▪Ç�n, FOT UK  Normal, 350 meşh 
▪Boya/Sabun A- kal�tes�, FOB Durban 
▪G.Afr�ka, �laç sanay� 
▪Kozmet�k sanay� 
TİTANYUM  
▪İlmen�t, m�n,%47-49 T�O2, bulk kons. FOB Avust.  
▪Rut�le, m�n, %95T�O2, bulk kons. torbalı,                
FOB Avustralya  
TUZ 
 ▪Avustralya bulk FOB  göl tuzu 
▪Ç�n bulk FOB  göl tuzu 
VERMİKÜLİT 
G.Afr�ka, bulk FOB Antwrep 
VOLLASTONİT 
Ç�n,  FOB 
▪ 200 mesh, ac�cular m�nus 
▪ 325 mesh, ac�cular m�nus 
 ZİRKON  
▪M�n. %66,5 ZrO2 CIF Ç�n 
▪M�kron�ze %99.50 < 4µ, ort. part�kül boyu <0,95µ 

 
470-490$ 

 
130$ 

345-350$ 
 

300-375$ 
30-35$ 

 
195-230€ 

265$ 
300-320$ 
275-285$ 

 
120-150$ 
140-165€ 

 
275-300£ 
275-300£ 
500-585$ 
700-850$ 
660-745$ 

 
190-210$ 

 
1250-1300$ 

 
42-50$ 
40-55$ 

 
320-600$ 

 
 

80-100$ 
90-105$ 

 
1450-1650$ 
1600-1750$ 

ENDÜSTRİYEL MİNERAL FİYATLARI (DEVAMI) Yurtİçİ Lİnyİt Kömür Fİyatları (TKİ)

Yurtİçİ Taşkömürü  Fİyatları (TTK)

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.

Fiyat aralığı;  tane boyu, nem, kül, uçucu madde, sa-
bit karbon, kükürt oranı, kalori ve yıkanma durumu-
na göre belirlenmiş olup, müesseselere göre değişiklik 
göstermektedir. Ortalama KDV HARİÇ fiyatlardır. 

Üret�m Yer� TL/ton  Üret�m Yer� TL/ton 
Kütahya-Tunçb�lek 
+18 
10-18 
0,5-18 

 

 
471-503 
471-503 

377 
 

 Man�sa-Soma 
+18 
10-18 
0,5-18 
+20 
0-20 

 
471-503 
471-503 

377 
529-561 

202 
Çanakkale-Çan 
+30 
0-30 

 
361-393 

241 

   

 

Özell�k KDV har�ç TL/ton 
18/150 parça  Paketl�: 680-930 / Dökme: 630-850  
0-10 az koklaşır 480-650TL 
10-18 Paketl�: 900    Dökme: 850  
 

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 
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.
CFR : İstenen alıcı limanında teslime kadar olan navlun-nakliye      
satıcıya ait

KISALTMALAR

METAL CİNSİ ALÜMİNYUM 
$/ton 

BAKIR 
$/ton 

KURŞUN 
$/ton 

NİKEL 
$/ton 

KALAY 
$/ton 

ÇİNKO 
$/ton 

ALTIN 
$/ons 

GÜMÜŞ 
$/ons YIL 

2002 1.349 1.558 453 6.772 4.062 779 310,20 4,60 
2003 1.432 1.780 516 9.640 4.896 828 363,83 4,88 
2004 1.717 2.868 888 13.852 8.513 1048 409,83 6,65 
2005 1.898 3.677 976 14.732 7.371 1.382 441,30 7,27 
2006 2.567 6.719 1.288 24.233 8.765 3.274 611,09 11,24 
2007 2.637 7.116 2.578 37.203 14.520 3.241 696,00 13,45 
2008 2.572 6.954 2.081 21.346 18.488 1.874 874,99 15,07 
2009 1.664 5.148 1.718 14.646 14.053 1.654 956,96 15,01 
2010 

 
2.172 7.534 2.147 21.829 20.387 2.160 1.233,90 17,06 

2011 2.398 8.836 2.400 22.887 26.094 2.193 1.616,33 35,10 
2012 2.012 7.941 2.061 17.530 21.094 1.950 1.648,22 31,99 
2013 1.849 7.325 2.141 15.015 22.302 1.910 1.406,26 23,81 
2014 1.866 6.861 2.095 16.859 21.877 2.164 1.247,47 18,54 
2015 1.688 5.495 1.786 11.848 16.051 1.932 1.160,06 15,68 
2016 1.603,44 4.862,32 1.869,91 9.591,00 17.964,84 2.089,98 1.251,00  17,01 
2017 1.967,30 6.161,86 2.316,55 10.399,97 20.080,79 2.893,08 1.257,57 17,05 
2018 2.109,19 6.525,10 2.242,83 13.098,31 20.147,53 2.924,03 1.268,40 15,42 
2019 1.791,04 6.004,10 1.996,60 13.899,17 18.651,21 2.548,02 1.392,60 16,21 

Ocak 2020 1.771,14 6.048,09 1.924,23 13.545,91 17.052,27 2.,355,93 1.560,67 17,97 
Şubat 2020 1.685,08 5.685,30 1.871,20 12.735,50 16.438,00 2.119,33 1.597,10 17,92 
Mart 2020 1.610,70 5.178,05 1.743,64 11.873,00 15.321,41 1.905,05 1.591,93 14,92 

 

BAZ  METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası )

Kaynak: TMMOB
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