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Değerli okuyucular,

Görülen o ki dünyayı uzunca bir süre daha meşgul edecek bir sorunla karşı karşıyayız. Bir gün bite-

cek evet ama yarattığı travma uzun yıllar devam edecek ve bundan en az zararla çıkmak için ge-

rekli olan maske mesafe ve hijyen kuralına uzunca bir süre daha devam etmek zorunda kalacağız.

Böyle bir sıkıntı sadece bizde değil gelişmiş gelişmemiş birinci dünya ülkesi üçüncü dünya ülkesi 

hepsinde yaşanıyor fakat hayatta devam ediyor. Üretim durunca ki en tehlikeli olanı budur, hayatı 

bitme noktasına getirir ve kaos yaşanır.  Yani çiftçi tarlasını sürmez ise sebzesini ekmez ise bütün 

çarklar durma noktasına gelir. Fırında un biterse ekmek çıkmaz manava pazara sebze gelmez ise 

evde tencere kaynamaz bu insanın ve insanlığın bittiği andır, son arı yok olmuş demektir. Yani de-

mem o ki hayat devam ediyor ve üretim devam etmek zorunda. Önemli olanların anlamı değişti 

günümüzde sadece  İnsanın yaşam eğrisine iyi bakmak lazım insan günde en az üç öğün beslen-

mek zorunda ve bu hayatının sonuna kadar toplam ihtiyaçlarının yüzde ellisine tekabül ediyor. Ge-

riye kalan yüzde ellilik kısımda diğer insan ihtiyaçları devreye giriyor; Barınma, güvenlik, iletişim, 

giyim, aydınlatma, araba vs. siz kendinize göre çoğalta bilirsiniz ve bunların içine ne koyarsanız ko-

yun hepsinde maden var diyebilirim. Okuyan biri giyimle madenin ne alakası var derse kumaşı ke-

sen diken bir makinaya veya metal bir alete ihtiyaç olması yeterli bir cevap olur diye düşünüyorum.

Sonuç olarak doğal ve sürdürülebilir bir tarım ve dergimiz yazarlarının da bahsettiği gibi madenci-

lik sektörünü  güçlü bir zemine oturtularak doğal hayatı da koruyarak hem ülkemizin gelişmesine 

hem de sonraki kuşaklara bırakacağımız değerlerle yaşanabilir bir dünya bırakabiliriz.
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ZENGİN VE MUTLU 

OLMANIN YOLU 

MADENCİLİKTEN Mİ 

GEÇİYOR?Prof. Dr. Hasan HACIFAZLIOĞLU 
İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, 

Maden Mühendisliği Bölümü

MAKALE

den sahasında bazı bitkilerin ve hayvanların ya-
şamı son bulur. Çevreye olan bu olumsuz etkiler, 
sadece madenin işletildiği sürece (ortalama 5-15 
yıl) devam eder. Maden çıkarıldıktan sonra saha 
yeniden rehabilite edilir. Rehabilite/iyileştirme 
edilmeden hiçbir maden sahası terk edilmez. 
Terk edilemeyeceği kanunlarla güvence altına 
alınmıştır. Tüm saha yeniden yeşillendirilerek 
eski haline getirilir. 

Yukarıda geçerli olan 2 yöntemin dışında; son 
yıllarda sıkça duyduğumuz Uzay Madenciliği, 
Astroid Madenciliği ve Okyanus Madenciliği 
yöntemleri de vardır. Uzaydaki göktaşlarından 
madenlerin yakalanıp dünyaya getirilmesi ile ilgili 
çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, okya-
nus madenciliğinde okyanusun binlerce metre 
derinliklerinden madenlerin çıkarılması için yön-
temler geliştirilmektedir. Ancak, her 2 yöntem de 
şu anda aktif olarak kullanılmamakta ve henüz 
okyanus dibinden ve uzaydan maden üretimi ya-
pılmamaktadır. 

Türkiye’nin Maden Potansiyeli Ne 

Kadardır?

Türkiye’nin maden kaynakları hemen hemen 
bir kıtanın kaynakları kadar çeşitli ve büyüktür. 
Bugünkü verilere göre 5 trilyon doların üzerinde 
bir maden varlığına sahip olduğumuz söylen-
mektedir. Dünyadaki endüstriyel ham madde 
rezervinin %2,5’i; kömür rezervlerinin %1’i; jeo-
termal potansiyelinin % 0,8’i ve metalik maden 
rezervlerinin %0,4’ü ülkemizde bulunmaktadır. 
Dünya bor rezervinin %72 Türkiye topraklarında 
bulunmaktadır. Bor madeni; Kütahya, Eskişehir 
ve Balıkesir illerinde çıkarılmakta ve hemen 
hemen sanayinin her kolunda kullanılmaktadır. 
Kozmetik ve temizlik malzemelerinin üretimin-
den, otomobil sanayisine kadar çok çeşitli alan-
larda kullanılabilmektedir. Türkiye’de jeolojik 
zaman çeşitliliği ve farklı coğrafi etkiler bulun-
ması nedeniyle çok çeşitli madenler oluşmuştur. 
Dünyada üretimi ve ticareti yapılan yaklaşık 100 
türde maden vardır. Bu madenlerin %90’a ya-
kını Türkiye topraklarında bulunur. Ülkemizde 
50’den fazla maden çıkarılmakta ve ticari olarak 
işlem görmektedir. Bu madenlerden bazıları; 
altın, bakır, gümüş, çinko, kurşun, mangan, mo-
libden, antimuan, NTE, lityum, linyit, taşkömürü, 
turba, mermer, bor, barit, jips, lületaşı, diyato-
mit, perlit, vermikülit, manyezit, stronsiyum 

açılır ve tüm işlemler yerin altında gerçekleştirilir. 
Yerin altından çıkarılan maden daha sonra yerüs-
tündeki tesislerde işlenir. Yeraltı madenciliğinde 
ağaçların kesilmesi ya da ekosistemin bozulması 
söz konusu değildir. Tüm işlem yerin altında ol-
duğu için, gürültü, toz, su kirliliği vb gibi olumsuz 
çevre koşulları görülmez.  

Eğer maden yeryüzüne yakınsa (yerin 10-50 
m altındaysa), daha ekonomik bir yöntem olan 
yerüstü madenciliği yöntemi tercih edilir. Bu 
yöntemde, madenin büyüklüğüne göre 1 ya da 
10 hektar arazinin toprak örtüsünün kaldırılması 
gerekir. Madenin bulunduğu sahada toprağın 
kaldırılması ve ağaçların kesilmesi söz konusu-
dur. Maden süresince az miktarda toz ve gürültü 
oluşabilir. Toz ve gürültünün önlemini almak 
mümkündür ancak ekosistem zarar görür. Ma-

Maden Nedir, Nasıl Çıkarılır?

Maden; genel anlamda ekonomik değeri olan ka-
yaçlara denir. Ekonomik değeri olmayan kayaçla-
ra halk dilinde “taş” veya “pasa” denir.  Madenler, 
iç ya da dış etmenlerin (volkan, deprem, rüzgar, 
su vb.) etkisiyle kendiliğinden doğal oluşan ve 
genellikle yeraltından çıkarılan mineral toplu-
luklarıdır.  Madenler doğada tabakalar arasında, 
damar ya da yataklar halinde bulunur. Bu tabaka 
ve yataklardan çeşitli yöntemlerle maden mü-
hendisleri tarafından çıkarılarak satışa hazır hale 
getirilir.

Madenler temelde 2 şekilde çıkarılmaktadır. 
Maden yerin yüzlerce metre altında ise “yeraltı 
madenciliği” yapılır. Yeryüzüne yakınsa “yerüstü 
madenciliği” yöntemi uygulanır. Yeraltı madenci-
liğinde madene ulaşmak için yerin altına tüneller 

Elinizde tuttuğunuz cep telefonu, bindiğiniz araba, 

parmağınızdaki alyans, oturduğunuz ev ve hatta her sabah 

yuttuğunuz multi-vitaminler birer maden ürünü! Yazdığınız 

defter, tuttuğunuz kalem, içinizi ısıtan kömür, doğal gaz, 

petrol ve daha nicesi… Hayatı fonksiyonel, zengin ve mutlu 

kılan her şey madencilik yolu ile bizlere ulaşıyor. Peki, 

madenlerin ve madenciliğin durumu Türkiye’de nasıl? 

Madenler nasıl mutluluk verir? Bu makalede, bu soruların 

cevabı aranmıştır.
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tuzları, sepiyolit, fluorit, kireçtaşı, ponza, sod-
yum sülfat, zeolit, profilit, kuvars-kuvarsit, linyit, 
feldspat, kaya tuzu, olivin, dolomit, silis kumu, 
bentonit, trona, asbest, kalsit ve zımpara taşı-
dır. Türkiye’nin tüm maden potansiyeli değer-
lendirilebilse, “kendi kendine yetebilen” ülkeler 
arasına girecektir. Değerlendirilebilmesi için de, 
devletin madenciliğe daha çok yatırım yapıp, 
önündeki yasal engellerin kaldırılması gerekir.

Madenler İnsana Nasıl Mutluluk Verir?

Tekstil ya da inşaat sektöründe faaliyet gösteren 
bir iş adamı olduğumuzu düşünelim. Sermaye-
miz birkaç milyon doları geçince, bir süre sonra 
bu sektörlerden kazanacağımız para pazar daral-
ması nedeniyle yavaşlamaya başlar. Bu durumda 
daha büyük yatırımlar yapıp, daha büyük paralar 
kazanmamız gerekir. Madencilik sektörü, birkaç 
milyon doları olan iş adamları için bir sıçrama 
basamağıdır. Çünkü madenciliğin katma değeri 
yüksektir. Doğadaki taşı çıkarıp parayla sattığınızı 
düşünün! Ham madde girdisi yok, işleme maliyeti 
yok... Kazanç çok! Örneğin, bir kömür işletmesini 
düşünelim. Doğada milyonlarca ton bulunur ve 
bu kömürün tonu 200 dolardır. 10 milyon tonluk 
ortalama bir kömür sahasından elde edilecek ge-
lir; 10 000 000 x 200 $= 2 000 000 000 $’dir. 
Yani 2 milyar $! 

Dünyada ve ülkemizde en çok kazanan iş adam-
larına baktığınız zaman eninde sonunda maden-
cilik ya da enerji sektörlerine girdiklerini göre-
ceksiniz. Peki, madencilik ve enerjiden kazanılan 
bu kadar çok paranın “Mutlulukla” bir ilişkisi var 
mıdır? Bu sorunun cevabı “Hayata Düz Bakış 
Açısıyla Zengin&Mutlu Olmanın Sırları” kitabın-
da ayrıntılı olarak verilmiştir. Bu kitabın 113’üncü 
sayfasında “para-mutluluk ilişkisi” bilimsel bir 
çalışma ile ortaya konmuştur. Kitapta aynen şöy-
le denilmektedir; “Peki, mutluluk para ile satın 
alınabilir mi? Satın alınabilirse mutluluk kaç para 
eder? Amerikalı bilim adamları bunu da araştır-
mış ve ortaya bir rakam çıkarmışlar. Eğer eviniz 
ve arabanız varsa yılda harcayacağınız 75 bin 
dolar sizin maksimum seviyede mutlu ve huzurlu 
olmanızı sağlıyormuş. Yani bu gelir seviyesine ka-
dar her gelir artışı mutluluk ve huzur düzeyinde 
daha hızlı artışlar getiriyor, bu seviyeden sonra 
ise gelir ve huzur düzeyinde bir artış yaşanmıyor. 
Yani, saadet yıllık 75 bin dolarlık bir kazançla sağ-
lanabiliyormuş.”

Peki ya maden sahibi zengin bir iş adamı değil 
de, fakir biriysek madenler bizi nasıl mutlu ede-
cek? Bu sorunun cevabı da “otomobil” ve “akıllı 
cep telefonunda” gizli… Fakir biri, bir otomobil al-
mak için yıllarca çalışır. Otomobili aldıktan sonra 
büyük mutluluk yaşar. Hatta Doğan, Kartal, Şahin 
gibi arabalarıyla aşk yaşayan binlerce fakir insan 
vardır! Yine fakirlerin akıllı telefonları taksit yo-
luyla aldığına çoğu zaman şahit olmuşsunuzdur. 
Çoğu asgari ücretli, kazandığı aylığın kat ve kat 
fazlasını akıllı telefona ödeyebiliyor. Neden? Çün-
kü bu telefonlar insana mutluluk veriyor! Mesela, 
sosyal medyaya girip ilkokul arkadaşınla muhab-
bet yapabiliyorsun. Diğer yandan telefonun mar-
ka ve modeli toplumda size bir statü sağlıyor…

rol ve endüstriyel hammaddelerden üretildiğini 
unutmayalım. 

Akıllı cep telefonu üretiminde de durum farklı 
değildir. Bir akıllı cep telefonu üretimi için yakla-
şık 1 kg maden tüketiliyor ve bunun sonucunda 
200-300 gr’lık bir telefon elde ediliyor. Bir cep 
telefonun %15’i bakırdan, %3.1’i alüminyumdan, 
%8’i demirden, %2,2’si titanyumdan, %1.1’i kalay-
dan, %1,6’si çinkodan, %3,2’si magnezyumdan, 
%2’si nikel/kobalttan, %15,4’ü camdan, %0.05’i 
altından ve %0.03 paladyumdan oluşmaktadır. 
Bu arada, paladyum altından daha değerli bir 
metaldir. Bozulmuş veya eskimiş cep telefonları 
geri dönüşüm sektörüne yollanır. Geri dönüşüm 
verilerine göre; bir ton cep telefonu ana kartın-
dan ortalama; 1 kg altın ve 2 kg civarında bakır 
ve gümüş üretilmektedir. Eski cep telefonları geri 
dönüşüm firmalarınca belirli bir ücret karşılığında 

Yirmi birinci yüzyılda hem akıllı telefon, hem de 
lüks bir otomobil insanlara büyük mutluluk sağ-
lamaktadır. Öyle ki herkes bunlara sahip olmak 
için çalışır. 

Peki… 

Otomobil ve akıllı telefonun neyden üretildiğini, 
ham maddesinin ne olduğunu biliyor musunuz? 

Ben cevaplayayım: “Madenden, maden ürünle-
rinden!”

Bir otomobil üretimi için 5 tona yakın maden 
tüketiliyor. Bunların önemli bir bölümü işleme 
sonrası ıskartaya çıkıyor.  Bir otomobilde ortala-
ma 1018 kg demir-çelik, 12 kg bakır, 63 kg alümin-
yum, 11 kg kurşun, 8 kg çinko, 39 kg cam ve 300 
kg civarında plastik ve diğer madenler kullanılır. 
Bu arada plastiklerin de madenlerden yani pet-
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toplandıktan sonra altın, paladyum, gümüş ve 
bakır gibi madenlerin ayrıştırılması için Almanya, 
Belçika, Japonya, Çin gibi ülkelere gönderilmek-
tedir. Bu ülkelerde “hidrometalurjik” ve “piro-
metalurjik” işlemlerle değerli metaller ayrıştırıl-
maktadır. Ülkemizde ayrıştırma tesisleri yeni yeni 
kurulmaya başlamıştır. Bu alanda önemli işler 
yapan firmalar mevcuttur.  

Elmas, Pırlanta ve Altınla Kim Mutlu 

Olmaz ki?

Pırlantanın ham maddesi olan elmas, özellikle 
kadınların mutluluk kaynağı değil midir? Pırlan-
tanın hikâyesi Eros’a kadar uzanır. Eros’un attığı 
âşık eden okların ucunda pırlanta olduğuna ina-
nılmaktadır. Pırlantanın aşk ve evlilikte önemli 
olmasının yanı sıra, şans ve iyilik getirdiği de 
mitolojik inanışlar arasında yer alır. Çoğu kadının 
hayali ve mutluluk kaynağı olan pırlantalı takılar, 
cezbeden görüntüsü ve duruşu ile yüzyıllardır 

yumculukta, boya üretiminde, turistik eşya ya-
pımında kullanılır. Çinko; otomobil parçalarında, 
pillerin yapımında, televizyon ekranı üretimin-
de, floresan lambalarda kullanılır. Kurşun; rad-
yasyonu en az geçiren metal olması nedeniyle 
zararlı ışınlardan korunmada ve akü yapımında 
kullanılır. Nikel; çatal bıçak gibi aletlerin yapı-
mında uçak ve gemi yapımında paslanmaz çelik 
üretiminde kullanılır. Krom; paslanmaz çeliğin 
hammaddesidir ve uçak ve gemi yapımında, 
boya maddelerinde, seramiklerde, paslanmaz 
çelik üretiminde kullanılır…

Yani kısacası, hayatımızın her yerinde ve her 
şeyde bir maden ürününe rastlamak mümkün-
dür. Bitkileri yetiştirmede torf ve fosfat kullanılır. 
Yine hayvan besinlerine çeşitli madenler ilave 
edilir. Örneğin tavuklara mermer tozu yedirilir. 
İnsanlar ve keçiler tuz yemeden yaşayamaz. So-
nuç olarak, hayatımızın devamlılığı için de ma-
den gerekir. Su hayattır derler, ama bilmezler ki 
madenler olmasaydı insanın kendisi de var ola-
mayacaktı. İnsan vücudunda 200’den fazla ma-
deni element bulunur. Bunlardan en bilinenleri 
Demir, Çinko, Magnezyum, Kalsiyum, Selenyum 
ve Fosfordur.  

Peki, Madenlerimizi Etkin 

Kullanabiliyor Muyuz?

Türkiye’de 10 bin civarında üretimde olan ruh-
satlı maden sahası vardır. Bu sahalardan 40’dan 
fazla çeşit maden üretilir. En çok maden ihracatı 
Çin’e yapılır. Çin ülkemizde üretilen madenlerin 
ortalama %25’ini satın alır ve bunun parasal 
karşılığı yaklaşık 600 milyon dolar civarındadır. 
Türkiye’nin yabancı ülkelere toplam maden ih-
racatı yıllık bazda 3-4 milyar dolar civarındadır.  
Ancak, Türkiye madenler konusunda halen dışa 
bağımlı bir ülke konumundadır. Satışlarımız ge-
nellikle katma değeri düşük konsantre cevherler 
şeklindedir. Örneğin; ham bakır cevheri ya da 
konsantresi satıp, saf bakır ithal edilir. Ya da 
blok mermer satıp, işlenmiş plaka mermer satın 
alınır. Bor mineralleri, ham madde olarak satılıp, 
cep telefonu camı şeklinde geri alınır. Ülkemizde 
madenlerden uç ürün üretimi genellikle sınırlı-
dır. Bu yüzden, ülke ekonomisine madenlerden 
yüksek katma değer sağlanamaz. Çünkü ma-
denlerimiz kaba olarak satılır. Teknolojik ürüne 
çevrilmez.  

Türkiye’de gayri safi milli hasılada madenciliğin 
payı %1,5 civarındadır. Madencilik ve madene 
dayalı sanayi dalları birlikte düşünüldüğün-
de oluşan katma değerin gayrı safi milli hasıla 
içindeki payı yıllara göre %10-15 aralığına kadar 
çıkabilmektedir. Bu da, madenciliğin ülke eko-
nomisine yıllık katkısının 20-25 milyar dolar 
civarında olduğunu göstermektedir. Oysa, tu-
rizm sektörü bile yıllık 40 milyar dolar civarın-
da bir gelir üretmektedir. İnsanların huzur ve 
mutluluğu için madencilik sektörüne acilen el 
atılmalıdır. Gerek maddi getirisi, gerekse sağ-
ladığı istihdam ile madenler ülkemizin geleceği 
için önemli kaynaklardır. Ve şu unutulmamalıdır 
ki; Türkiye’nin yerüstü kaynakları kadar yer altı 
kaynakları da değerlidir. 

kadınların kalbini çalmaya devam etmektedir. 
Bir pırlanta yüzüğün ya da takının etrafını saran 
madde de genellikle altın alaşımlı malzemedir. 
Bu malzemenin içerisinde; gümüş, bakır, palad-
yum gibi metaller bulunabilmektedir. Bu mal-
zemelerin tümü madenlerden oluşur ve bu ma-
denler kadınları müthiş derecede mutlu eder. Ve 
mutluluk katsayısı, alacağınız pırlantanın ya da 
altının büyüklüğü ile doğru orantılı olarak artar.

Sonuç olarak madenler, insana mutluluk veren 
ve hayatı kolaylaştıran günlük hayatımızda bir-
çok eşyanın yapımında ham madde olarak kul-
lanılan vazgeçilmez maddelerdir. Bu madenler 
Jeolog ve Jeofizikçiler tarafından bulunur, ma-
den mühendisleri tarafından çıkarılır. Bu meslek 
guruplarının prestijleri ise, maalesef ülkemizde 
yerlerde sürünmektedir. Mühendislik dalları 
içerisinde en düşük puanla üniversiteye girilen 
bölümler Yer Bilimleri Bölümleridir. Oysa, çoğu 
popüler mühendisliğin (Endüstri, Makine, İnşa-
at, Kimya, Metalurji, Çevre vb) ham maddesini 
tedarik eden, yer bilimleri mühendislerdir. Çıka-
rılan madenler çok değişik sektörlerde kullanı-
labilmektedir. Örneğin altın; kuyumculukta, takı 
ve ziynet eşyası üretiminde, elektrik-elektronik-
te, diş hekimliğinde, süslemede kullanılır. Demir; 
çelik yapımında, otomobil yapımında, inşaatlar-
da, bilgisayarların ana gövdelerinde kullanılır. 
Bor, vazgeçilmez bir endüstriyel ham maddedir.  
Başta, cam, seramik, deterjan ve ilaç yapımında 
kullanılır. Ayrıca, hidrojenle çalışan arabalarda 
hidrojen tutucu olarak kullanılır. Vermikülit; ta-
rım ve bahçecilikte bitki besini olarak kullanılır. 
Mermer; inşaatlarda, dekorasyonda, heykelcilik-
te ve süs eşyalarının yapımında kullanılır. Bakır; 
elektrik-elektronikte, inşaatlarda, ulaşımda, ku-
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rütürken Yargıtay Binası için alınan kararın tekrar 
gözden geçirilmesini beklemekteyiz. ”

Vatikan’da Afyon 
mermeri, Beyaz Saray’da 
Elazığ Vişnesi kullanıldı 

Rengi ve kalitesi ile dikkat çeken Türk doğal taşı-
nın dünyanın pek çok ülkesinde tanınmış yapılar-
da kullanıldığını hatırlatan Dinçer, “Türk mermeri, 
farklı renk skalası ve kalitesiyle dünyanın pek çok 
ülkesinde, dünyaca tanınmış mekânlarda kulla-
nılmaktadır. Vatikan’ın en önemli kiliselerinden 
biri olan Saint Pierre kilisesinin girişindeki sütun 
ve kaplamalarda Afyon İscehisar mermerleri 
kullanılmıştır. ABD’de Beyaz Saray’da yetkilile-
rin basın açıklamaları yaptıkları alanda kullanı-
lan mermer Elazığ’da üretilen Elazığ Vişne’dir. 
Alman Parlamentosu, Fransa Parlamentosu ve 
ABD Temsilciler Meclisi Elazığ vişnenin kulla-
nıldığı diğer mekânlardır. Hollanda’da bulunan 
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde ve dünyanın 
en önemli eğlence merkezlerinden Disneyland’da 
18 bin metrekare Türk mermeri yer alırken; dün-
yanın dört bir yanındaki pek çok lüks otelin ıslak 
zeminlerinde Türk mermeri tercih edilmiştir. Hal 
böyleyken kendi kamu kurum ve kuruluşlarımızın 
binalarında ithal taş kullanılması yerli üreticileri-
mizin tepkisini çekeceği gibi, taşımızın uluslara-
rası alandaki algısını da olumsuz etkileyecektir” 
açıklamasında bulundu.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, Ankara’da 

inşası devam eden Yargıtay Başkanlığı Hizmet Binası’nda yerli doğal taş yerine 

ithal (yabancı) taş kullanımının söz konusu olduğunu ve bu haberin Türk 

doğal taş temsilcilerini üzdüğü kaydetti. Söz konusu karardan vazgeçilmesi 

gerektiğini ifade eden Dinçer, dünyanın en büyük mermer ihracatçısı olan, aynı 

zamanda da dünya doğal taş rezervinin büyük bölümüne sahip olan Türkiye’de 

kamu binalarında kullanılan mermerlerin yerli ve milli kaynakların kullanılması 

politikasıyla uyumlu olması gerektiğini ifade etti.

Aydın DİNÇER 
İMİB Başkanı

Uluslararası Ceza Mahkemesi 

Türk Taşı Kullandı  

Türk Yargıtayı  

Yabancı Taş İstedi

doğal taş ihracatında ise üçüncü sıradadır. Yak-
laşık 7 milyar dolar olan dünya mermer traverten 
pazarının yüzde 25’ini elinde bulunduran ülkemiz, 
her yıl yaklaşık 2 milyar dolara yakın ihracatı ile 
ekonomimize katkı sağlamakta ve bu vesile ile 
yerli firmalarımız büyüme, üretim, istihdam ve 
yatırımlara destek olmaktadır. Ülkemiz ABD ve 
Çin gibi ülkelerin en büyük doğal taş tedarikçisi 
konumundadır. Türk doğal taş sektöründe yakla-
şık 2.800 adet doğal taş ocağı, fabrika ölçeğinde 
faaliyet gösteren 2.000 kadar tesis, orta ve küçük 
ölçekli 9.000 atölye faaliyet göstermekte olup 
istihdam edilen kişi sayısı 300.000 civarındadır. 
Gücü ve ülke ekonomisindeki yeri bu kadar önemli 
iken, dünya Türk doğal taşına bu kadar büyük bir 
ilgi gösterirken, kendi ülkemizde özellikle kamu 
binalarında ithal taş kullanımı düşündürücüdür. 
Kullanılan taşların yerli ve milli kaynakların kulla-
nılması politikasıyla uyumlu olması gerekir. Yerli 
ürün kullanımının önemi üzerine ciddi politika yü-

Ankara’da inşaatı devam eden Yargıtay Başkanlığı 
Hizmet Binası’nda Türk doğal taşı yerine ithal (ya-
bancı) doğal taşın tercih edileceğine dair haberler 
Türk doğal taş temsilcilerini üzdü. İstanbul Maden 
İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, 
ülkemizin en önemli yapılarından biri olan bu pro-
jede yerli taş kullanılmasının Türk doğal taşının 
temsiliyeti noktasında önemli olduğunu söyledi.

“Türkiye doğal taş çeşitliği 
bakımından eşsiz bir 

cennet”
Bugün 650’nin üzerinde farklı renk ve desen çe-
şitliliği ile eşsiz bir doğal taş cenneti olan Türki-
ye’nin aynı zamanda dünya doğal taş rezervinin 
büyük bir kısmına sahip olduğunu belirten Dinçer, 
konuşmasına şöyle devam etti; “Türkiye özellikle 
mermer-traverten ihracatında dünyada birinci, 

İMİB Başkanı Dinçer: Kamu binalarında ithal taş kullanımı 

yerli kaynakların kullanılması politikası ile uyumlu değil
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Rüstem ÇETİNKAYA 
TİM Sektörler Konseyi Madencilik Sektörü Başkanı

Rüstem ÇETİNKAYA 
TİM Sektörler Konseyi Madencilik Sektörü Başkanı

“Maden Sektörü 

Yatırımlarını 

Hayata Geçirmeye 

Hazırlanıyor”

Maden Sektöründen 
İlk İki Ayda 768 
Milyon Dolar İhracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konseyi Madencilik 

Sektörü Başkanı Rüstem Çetinkaya: “Sayın Cumhurbaşkanımızın 

açıklamış olduğu ‘Yeni Ekonomik Reform Paketi’nde madencilik 

sektörü ile ilgili yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırım 

güvencesinin artırılması, bugüne kadarki söylemlerinizi tam 

anlamıyla destekler nitelikte. Sektörümüz ülkemiz menfaatleri 

doğrultusunda yatırımlarını hayata geçirmeye hazır.”

Maden sektörü ihracatı yılın ilk iki ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre 

yüzde 25 artışla 768 milyon 745 bin dolar olarak hesaplandı. Metalik madenler 

ihracatında ise yüzde 64’lük artış kaydedildi. TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve 

Temmer Marble Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya sektör rakamlarını 

detaylandırdı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı 
‘Yeni Ekonomik Reform Paketi’nin detayları belli 
oldu. Pakette yer alan madencilik, petrol ve do-
ğalgaz arama ve üretiminde yatırım ortamının 
iyileştirilmesi ve yine yatırım ortamında güven-
cenin artırılacak olması, ihracat odaklı çalışan 
maden sektörünün yüzünü güldürdü.

TİM Sektörler Konseyi Madencilik Sektörü Baş-
kanı Rüstem Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı de-
ğerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “İthal girdisi 
hemen hemen olmayan ve ihracat odaklı çalışan 
madencilik sektörü, yeni ekonomik paketteki 
‹cari açığın azaltılması’ başlığının önemli figürle-
rinden biri olacaktır ve sektörümüz, Cumhurbaş-
kanımızın açtığı bu yolda cesaretle yatırımlarını 
bir bir hayata geçirecektir. Sayın Cumhurbaşka-
nımızın milli enerji ve milli madencilik politika-
sı kapsamında sektörümüzden beklentilerinin 
büyük olduğunun  bilincindeyiz.  Bizler de bu 
doğrultuda yatırım güvencesinin de artırılması 
ile birlikte ülkemizin toplam ihracatına sürdü-
rülebilir katkı vermek adına planladığımız yatı-
rımlarımızı somutlaştırmak için hızlıca harekete 
geçmeye hazırız.”

biyle ciddi bir artış kaydedildi. Sektörümüz, ana 
ihracat pazarlarından olan Çin’e yılın ilk iki ayında, 
bir önceki yıla göre yüzde 43 artışla 230 milyon 
820 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Bir diğer ana 
ihracat pazarımız olan ABD’ye ihracatta ise yüzde 
36 oranında artış kaydedildi ve 74 milyon 630 bin 
dolar ihracat yapıldı. Yine aynı dönemde Suudi 
Arabistan’a ihracatımızda ise yüzde 99’luk gerile-
me kaydedildi. İhracat pazarlarımıza ilişkin pozitif 
anlamda beklentilerimiz var ancak bu noktada 
Çin’i ayrı tutmak gerektiği kanaatindeyim. Burada 
halihazırda belirgin olmayan göstergeler ancak 
Nisan itibariyle netleşmeye başlayacak. İhracat 
performansımızın dünya ve Türkiye gündeminin 
normal bir akışta seyretmesi halinde yıl sonunda 
pozitif yönlü kapanacağını öngörüyorum.

“Virüs, ana ihracat pazarlarımıza 

bizden daha önce bulaştı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Sektörler Konse-
yi Üyesi ve Temmer Marble Yönetim Kurulu Baş-
kanı Rüstem Çetinkaya, sektörün ilk iki aylık ih-
racat performansını şu cümlelerle değerlendirdi: 
“Genel ihracat bu dönemde her ne kadar artıda 
gözükse de, bu döneme ait verileri bir yıl öncesi 
ile karşılaştırmak çok rasyonel değil. Nedeni ise, 
dünyanın dengelerini alt üst eden Covid-19 salgı-
nının ana ihracat pazarımız olan Çin’de geçtiğimiz 
yıl Avrupa’dan ve Türkiye’den yaklaşık üç ay önce 
belirmesi. Diğer yandan metalik madenlerde ge-
rek birim fiyatların hızlı artışı gerekse hızlı talep 
ve stok dengesinin ters orantılı oluşması sebe-

Üretim, istihdam ve ihracat odaklı çalışan maden 
sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına verdiği 
katkıyı aralıksız sürdürüyor. Sektör ihracatı yılın 
ilk iki ayında yüzde 25 artışla 768 milyon 745 bin 
dolar olarak hesaplandı. Aylık bazda ise yüzde 47 
artışla 415 milyon 562 bin dolarlık ihracat gerçek-
leştirildi. 

Doğal taş sektörü ihracatı yılın ilk iki ayında bir 
yıl öncesine göre yüzde 7,4 artışla 278 milyon 941 
bin dolar olarak hesaplanırken, metalik maden-
lerde yüzde 64 gibi ciddi bir artış kaydedildi ve 
271 milyon 794 bin dolarlık ihracat gerçekleştiril-
di. Endüstriyel mineraller ihracatı ise yüzde 10 ar-
tışla 155 milyon 249 bin dolar olarak hesaplandı.
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Doç. Dr. Öykü BİLGİN 
Şırnak Üniversitesi,  

Maden Mühendisliği Bölümü

MAKALE

ASFALTİT NEDİR?

Asfaltit, petrol orijinli hidrokarbon esaslı bir ya-
kıttır. Kömüre benzer ve maden ocağından 5-6 
bin kalorifik değer ile çıkarılır. Zenginleştirme ça-
lışmalarıyla kalorifik değeri 9 binlere kadar çıka-
bilmektedir. Asfaltit, temelde bir petrol kayacıdır. 
Petrolün kayaca dönüşmesiyle oluşmuştur.

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesinin en 
sınır illerinden birisi olan Şırnak ilimiz önemli bir 
enerji hammaddesi olan asfaltitlerin kaynağıdır. 
Asfaltitler petrolün doğal artıkları olup, petrol 
kökenli, kömüre benzeyen bir katı yakıt enerji 
hammaddesidir. Şırnak bölgesinde filonlar ha-
linde yer almaktadır. Bunlar; Silopi-Harbul, Si-
lopi-Silip, Silopi-Üçkardeşler, Avgamasya, Milli, 
Segürük, Nivekara, Karatepe, Seridahli, İspindo-
ruk, Rutkekurat ve Uludere-Ortasu filonlarıdır. 
2018 yılı TKİ’nin asfaltit ruhsat verilerine göre;  
Şırnak-Merkez ve Silopi’de olmak üzere yaklaşık 
toplam 67.500.000 ton rezervi bulunmaktadır. 
Genel toplam rezervi ise MTA’nın 1978 yılı ve-
rilerine göre 82.000.000 ton olduğu raporlan-

Güneydoğu’nun Kara Elması: 

ASFALTİT ve 
ZENGİNLEŞTİRME 
ÇALIŞMALARI

Türkiye’de 150 milyon ton potansiyeli bulunan asfaltitlerin henüz değeri 

bilinmiyor. Düşük kalorifik değerli olarak termik santrallerde yakılarak enerjiye 

dönüştürülüyor. Oysa ki, bu asfaltitlerin zenginleştirilmesi ile petrol eşdeğeri 

yakıtların üretilebileceği pek çok çalışma ile ortaya konmuş durumdadır. Bu 

çalışmada, Güneydoğu’nun kara elması asfaltit incelenmiştir.
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latmalı) ve kuyu yöntemi ile üretim yapan özel 
maden ocakları da mevcuttur. Şırnak ilinde 2018 
yılı araştırmalarına göre 21 adet ruhsatlı çalışabilir 
asfaltit ocağı, 14 adet asfaltit ocağı ile cevher ha-
zırlama tesisi(kırma-eleme-yıkama-paketleme) 
bulunmaktadır.

ASFALTİT NASIL ZENGİNLEŞTİRİLİR?

Asfaltitlerin içeriğindeki kül ve kükürt oranları-
nın yüksek olması çevre ve kullanım açısından 
zenginleştirme ihtiyacını getirmektedir. Böylece 
kalitesi artan asfaltitin, termik santraller dışında 
farklı alanlarda da kullanım alanı sağlanacaktır. 
Asfaltitlerin zenginleştirilmesine yönelik yapıl-
mış olan çalışmalar kısıtlı olmakla birlikte linyit 
kömürlerindeki gibi verimli sonuçlar elde edile-
memektedir. Asfaltit ve asfaltit külleri üzerine ya-
pılmış olan zenginleştirme çalışmalarından bazı 
örnekler aşağıda verilmiştir:

> MTA tarafından yapılan laboratuvar çalışma-
larında; her ton asfaltitten %19.6 sıvılaştırılmış 
gaz (5000 kcal ısıl değerli), %11.8 sentetik ham 
petrol, %65 asfalt koku (4000kcal ısıl değerli) 
elde edilmiştir. 

> Hamamcı vd. 1997’de yapılan bir çalışmada; 
asfaltitlerin içerisindeki kükürdü uzaklaştırmak 
için Meyers(Fe-3) tuzları kullanılmış, piritik kü-
kürdün uzaklaştırılmasına karşın, yüksek orga-
nik kükürt olmasından dolayı kükürt giderme-
de başarılı olunamadığı tespit edilmiştir.

> Aydın 2001 tarafından; asfaltitlerden elde edi-
len küllerdeki değerli elementlerin flotasyon ile 
kazanılması üzerine çalışma yapılmıştır. Elde 
edilen konsantrede %0.62 uranyum, %3.73 
molibden, %6.90 vanadyum ve %5.42 nikel 
elde edilmiştir.

> Abakay ve Ayhan 2005 tarafından yapılan 
bir çalışmada; Şırnak asfaltitinin yıkanabilirlik 
özellikleri incelenmiş ve sonuç olarak herhangi 
bir gravite yöntemi ile yıkanmasının mümkün 
olmadığı tespit edilmiştir.

> Hiçyılmaz ve Altun 2006 yılında yapılan araş-
tırmada; tek aşamalı flotasyon sonucunda, as-
faltitin kül içeriği %44.86’dan %24.58’e düşü-
rülmüştür. Toplam kükürt içeriği de %5.53’ten 
%1.89 oranına, aktivasyon enerjisi de 46.76kj/
mol’ den 29.84kj/mol düşmüştür. Bununla 
beraber kalorifik değeri de 4380kcal/kg’dan 
6070kcal/kg’a çıkmıştır.

> Sezer 2007 yaptığı araştırmada; asfaltitin ser-
best düşmeli reaktörde 700 ºC sıcaklıkta, dakika-
da 0.4g akış hızında, 250-75μm tane boyutunda 
pirolizlenmesi ile %13 sıvı ürün elde edilmiştir.

> İlhan ve Aytekin 2010 tarafından; asfaltitin sı-
vılaştırılması sonucu elde edilen ham petrolün 
değerlendirilmesi üzerine çalışma yapılmıştır. 
Sonuç olarak; asfaltitin sıvılaştırılması sonucu 
elde edilen sentetik ham petrolün kükürt oranı 
%4.52- %6.45 arasında olduğu tespit edilmiş-
tir. Kaliteli petrolün kükürt oranının düşük, API 
derecesinin ise yüksek olması istenmektedir. 
Asfaltitten elde edilen sentetik ham petrolün 
(kükürt oranı yüksek ve API derecesi de %18.10 
olduğundan) düşük kaliteli olduğu sonucuna 
varılmıştır. Bu açıdan kükürt düşürülmesi için ek 
bir prosese ihtiyac duyulmaktadır ve bunun da 
maliyet açısından pahalı olacağı öngörülmüştür. 

> Saltoğlu 1977 asfaltit külleri üzerine yaptığı 
araştırmada; Şırnak asfaltit küllerinde değerli 
metallerin konsantrasyonları Mo: %0.29-0.33, 
Ni: %0.20-0.33, V: %0.35-0.57, Ti: %0.33-1.15 ve 
U3O8: %0.006-0.022 tespit edilmiştir.

mıştır. Ancak yapılan araştırmalara göre; daha 
sık ve derin sondajlar ile bu rakamın yaklaşık 
150.000.000 ton rezerv olabileceği tahmin edil-
mektedir.

Asfaltitlerin kimyasal analizleri genel olarak 
yaklaşık, nem oranı %0.33-5.40; kül oranı %35-
52; kükürt oranı %3.48-8.23; kalori değeri de 
2850-5550kcal arasında değişen oranlarda bu-
lunmaktadır. Asfaltit ile linyit karşılaştırıldığın-
da; asfaltitin ortalama nem oranlarının düşük 
olmasına karşılık, kükürt ve kül oranlarının yük-
sek olması sebebi ile ısınma amaçlı evsel yakıt 
olarak kullanıma uygun değildir. Ancak kalori 
değerinin yüksek olması da göz önüne alındığı 
zaman, elektrik üretim amaçlı termik santral-
lerde enerji hammaddesi olarak ve endüstriyel 
alanlarda kullanıma uygundur. Termik santralle-
rin dolaşımlı akışkan yataklı şekilde olması ile ve 
kireçtaşı kullanımı ile kül ve kükürt yayma oranı 
azaltılabilmektedir. Örneğin; Şırnak-Silopi’ de 
bulunan 3x135MW gücündeki termik santralde, 
asfaltit enerji hammaddesi olarak kullanılmak-
tadır. Silopi’ de faaliyet gösteren termik sant-
ralin yıllık elektrik üretim kapasitesi 2.6 milyar 
kwh’ tir. Yıllık asfaltit üretimi burada ortalama 
1.4 milyon ton olup, yaklaşık 1500 kişiye iş imka-
nı (istihdam) sağlamaktadır. Bu da özellikle ilin 
ve çevre köylerin kalkınmasına önemli bir katkı 
sağlamaktadır. 

Asfaltitler aynı zamanda; boya, vernik, teshin, 
oto lastiği, elektrik yalıtımı, genleştirilmiş kauçuk, 
zemin karoları, su geçirmez kabloları, batarya ko-
ruyucularının yapımı gibi farklı endüstriyel alan-
larda da kullanılmaktadır.

Şırnak asfaltit sahaları genellikle açık ocak(del-
me-patlatmalı) işletme yöntemi ile üretilmekte-
dir. Kapalı ocak işletme(mekanize ve delme-pat-
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tit numunesinde zenginleştirme gerçekleşme-
miştir. Bu aşamada, çalışmalar genişletilerek 
daha farklı yöntemlerin uygulanması önerile-
bilir. Diğer taraftan öğütülebilirlik testine göre 
kolay öğütülebilir bir malzeme olduğu ortaya 
çıkmıştır.

Asfaltitlerin bilinen zenginleştirme yöntemleri 
ile zenginleştirilmesine yönelik çalışmalar kısıtlı 
olmakla birlikte, yapılan araştırmalardan verimli 
bir zenginleştirme elde edilemediği anlaşılmak-
tadır. Bu kapsamda; içerisindeki fazla kül ve kü-
kürt oranının temizlenmesine yönelik çalışmalar 
arttırılmalıdır. Ayrıca asfaltit küllerinin içerisinde 
kayda değer düzeyde kadminyum, uranyum, 
molibden, nikel, vanadyum gibi değerli kazanıla-
bilir kıymetli elementler bulunmaktadır ve bunla-
rın yeni bir teknoloji ile kazandırılmasına yönelik 
araştırmalar yapılmasına destek sağlanmalıdır. 
Sonuç olarak, asfaltit küllerinin değerlendirilmesi 
ile değerli metaller elde edilebilir. Kalan atıklar 
da madencilik ve inşaat sektörlerinde dolgu veya 
ham maddesi olarak kullanılabilir. Böylece hem 
atıklar ekonomiye kazandırılmış olur, hem de 
çevresel yönden zararlı etkileri minimum seviye-
ye indirilmiş olur.
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olan farklı 3 farklı yöntem olan sallantılı masa 
ile zenginleştirme, jig ile zenginleştirme ve 
yüzdürme-batırma(ağır ortam zenginleştir-
mesi) ŞırnakAsfaltit numunesine uygulanmış-
tır. Ancak yaklaşık 3000-3500 kcal/kg, %4 
kükürt ve %40-53 Kül oranlarına sahip asfaltit 
numunesinde maalesef istenilen, beklenilen 
zenginleştirme sonuçlarına ulaşılamamıştır. 
Argetest laboratuvarına giden deney numune-
sinden temsili olarak alınan numunenin analizi 
sonunda 3118 kcal/kg net kalori değeri, %4.92 
toplam kükürt ve %45.12 kül değerine sahip ol-
duğu belirlenmiştir. Jig deneylerinde kömürün 
2890-2900 kcal/kg net kalori değerinde kon-
santreler alınmış, ancak konsantrelere yansıyan 
kükürt randımanı %28.83-39.58 aralığında tes-
pit edilmiştir. Sallantılı masa deneylerinde kö-
mürün 1790-2520 kcal/kg net kalori değerinde 
konsantreler alınmış, ancak konsantrelere yan-
sıyan kükürt randımanı %5.07-10.07 aralığında 
olmuştur. Yüzdürme-batırma deneylerinde de 
randıman elde edilememiştir. 1.3-1.4-1.5-1.6-1.7-
1.8 yoğunluklu ağır ortamda asfaltit numunesi 
yüzmemiştir. Sadece 1.9 g/cm3 ağır ortamda 
yüzmüştür. Ancak bunun sonucunda da asfal-

> Uluslararası Şırnak Enerji ve Maden Çalışta-
yı-2018’de; Şırnak asfaltit küllerinde; Harbul 
filonunun 5,24-15,72 ppm, Milli filonunun 5,72-
18,46 ppm, Avgamasya filonunun 6,05-20,16 
ppm, Seridahli filonunun 5,96-16,5 ppm, Kara-
tepe filonunun 6,12-14,5 ppm demir içermek-
tedir. Harbul’ da suda çözünen 0,56 ppm, geri 
kalan oksitlerin yapısında, Milli’de 0,89 ppm 
suda çözünen geri kalan Fe2O3, Seridahli’de 
1,09 ppm suda çözünen geri kalan Fe2O3, 
Karatepe’de de 0,76 ppm suda çözünen geri 
kalan Fe2O3 olarak kaldığı belirtilmiştir. Ayrıce 
küllerinde Mo: 3200-2250 ppm, Tl: 91-48 ppm, 
Ni: 4755-2532 ppm olmak üzere U, Zn, V, Te, Cr 
bulunduğu tespit edilmiştir.

> Aydın ve Aydın 2018 yapılan araştırmada; 
Karatepe asfaltit numunesi element miktar-
larının; Mo 2118±21 Ni 2447±15, Cu 231±8 vr 
Cr 276±1 ve Se 31.42±1.23 mg/L olduğu ve bu 
metallerin büyük kısmının suda çözünmediği 
belirlenmiştir.

> Bilgin ve Kantarcı tarafından 2019 yılında ya-
pılan projede; yaygın olarak kullanılan kömür 
hazırlama ve zenginleştirme yöntemlerinden 
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Hizmet ihracatında ise, sadece ihracat limiti 
maddesi yoktur. 

İşletmelere verilen Turquality 

desteklerinden bazıları şunlardır? 

1- İstihdam Giderleri,

2- Yazılım ve Bilişim Giderleri,

3- Depo Hizmetleri Giderleri, 

4- Gelişim Yol Haritası, 

5- Sertifikasyon Giderleri, 

6- Tasarım Giderleri,

7- Ürün, Hizmet ve Marka Tescili ve Korunması 
ile İlgili Giderler,

8- Uluslararası Hukuk Danışmanlık Giderleri, 

9- Ofis, Depo, Mağaza Kira ve Kurulum Giderleri,

10- Danışmanlık Giderleri,

11- Pazar Araştırması Çalışması ve Raporlama Gi-
derleri,

Turquality’nin İşletmeye Sağladığı 

Değerler Nedir? 

1- Mevcut karlılığın artışına katkısı: %14

2- Mevcut ihracat artışına katkısı: %15

3- Mevcut verimlilik artışına katkısı: %17

4- Mevcut marka bilinirliğine katkısı: %7

5- Mevcut iç piyasa artışına katkısı: %10

6- Mevcut yeni ürün geliştirmeye katkısı: %12

7- Müşteri memnuniyet seviyesi: %97

8- İsraf ve maliyetleri azaltmaya katkısı: %14

Türkiye’nin devlet destekli ilk marka programı olan Turquality, hem teşvik hem 

değer oluşturan bir iş modeli olduğu için, tüm sektörler tarafından yoğun ilgi 

görüyor. İhracatı artırma ve global çapta markalaşmayı hedefleyen demir ve 

metal sektörü, rotasını Turquality’e çevirmeye başlıyor.

Dr. Salim ÇAM 
Progroup Uluslararası Danışmanlık 
Yönetim Kurulu Başkanı

Demir ve  
Metal Sektöründe, 
Turquality Destekleri 
Nelerdir?

yurtdışı fuar desteği, yurtdışı lobi desteği,  yurtdı-
şı marka tescil desteği gibi birçok desteği alabili-
yor. Aynı zamanda yurtiçinde de, yazılım desteği, 
şirketlerin iyileştirileştirilmesi ve altyapı oluştur-
ması için yönetim danışmanlığı desteği gibi çeşitli 
destek kalemleri bulunuyor” dedi. 

Turquality’nin marka destekleri 

nelerdir?

Ürün ihracatı yapan markalar için Turquality 
desteği almanın koşulları hakkında şunlar söy-
lenebilir. Müracaat eden markanın, Türkiye’de 
tescilinin yapılmış olması gerekiyor. Yurtdışında 
da, ibraz edeceği iş planında belirtilecek hedef 
pazarlarının en az birinde aynı markanın tescil 
edilmiş olması gerekiyor. Ürün ihracatı için son 
3 yıl ihracat yapma ürün ihracat ortalamasının 
en az 3 milyon tutar oranında olması gerekiyor. 

Sektör lideri Progroup Uluslararası Danışmanlık 
19 yıldır, Türk firmalarının stratejik, fonksiyonel 
ve operasyonel yönetim düzeylerini uluslararası 
şirketlerin seviyesine çıkararak, Türk markalarının 
globalde rekabet etmelerine rehberlik ediyor. 

Demir ve metal sektöründeki firmaların global 
çapta daha yoğun başarılara imza atmaya hazır 
olduğunu ifade eden Progroup Uluslararası Da-
nışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Salim Çam, 
şunları söyledi: 

“Demir ve metal sektöründeki birçok firma, 
Turquality desteği alabileceğini henüz bilmiyor. 
Oysa, döviz girdisi sağlayan firmalar, bu destek-
lerden yararlanabiliyor. Global pazarlara açılan 
demir ve metal sektöründeki firmalar, yurtdışı 
masraflarının desteklenmesi, yurtdışı tanıtım 
giderleri desteği, yurtdışı ofis giderleri desteği, 
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MAKALE

1.584 gr/cm3’tür. Bu madde ısıtılmış haldeyken 
soğuk haline oranla daha ağırlaşan enteresan bir 
maddedir. Bunun nedeni sıcak iken okside olarak 
magnezyum oksit tabakası ile kaplanması nede-
niyledir. Ergime noktası 650 ºC kaynama noktası 
1090 oC’dir. Stabil yani dengeli yani reaktif olma-
yan radyasyon yaymayan bir maddedir.

Magnezyum, ağır sanayi ve modern teknolojinin 
gelişmesiyle birlikte daha fazla önem kazanan bir 
metaldir. Hafif ve mukavemetli olması ve düşük 
karbon ayak izi nedeniyle ağırlıklı olarak elekt-
ronik, uçak, savunma ve otomotiv sanayinde 
kullanılan magnezyum, günümüz teknolojisi için 
önemlidir. Avrupa Birliği Kritik Hammaddeler 
Listesi’nde yer alan magnezyum başta Avrupa 
olmak üzere Dünya’nın birçok yerinde strate-
jik ürün olarak kabul edilmektedir. “Geleceğin 
metali” olarak adlandırılan Magnezyum Metali, 
Türkiye’de Kar’ın %100 yerli sermaye ile kurduğu 
Türkiye’de ve Avrupa’da Tek Birincil Magnezyum 
Üretim Tesisi’nde üretilmektedir.

Magnezyum doğada saf halde bulunmaz, ge-
nelde bileşikler halinde bulunur. En sık rastlanan 
bileşikleri klorid, silikat, karbonat, sülfat ve diğer-
leridir. Deniz suyu, doğada en yüksek konsant-
rasyondaki magnezyum bileşiğini (magnezyum 
klorid) bulundurur. (1.34g/kg). 

Potansiyel sağlık etkileri:

Solunması: Tozlarının ya da dumanının solunma-
sı, solunum yolunu tahriş edebilir. Öksürme, gö-
ğüs ağrısı ve ateş semptomları arasındadır.

Yutulması: Magnezyum metalinin toksinliği tam 
olarak belirlenmemiştir. Karın ağrısı ve ishale ne-
den olabilir.

Deri teması: Parçacıkların deride iyice gömülmesi 
deri döküntüsüne neden olabilir. Erimiş magnez-
yum ciddi deri yanıklarına neden olabilir.

MAGNEZYUM 
METAL YANGINI

Bir Yangının Anatomisi:

Magnezyum (Mg), gümüş beyazlığında bir metaldir 

ve genellikle alaşım maddesi olarak, yani başka 

metallerle karıştırılarak kullanılır. Kimyasal simgesi 

Mg, atom numarası 12; atom ağırlığı 24,312 olan 

bu element en hafif metallerden biridir ve bu 

özelliğiyle önem kazanmıştır.

İsmini Manisa ile aynı kökenden alan elementtir. 
ikisi de ismini şimdiki Manisa civarında Grekler 
tarından kurulmuş olan Magnesia şehrinden alır. 
Deniz suyunda çok miktarda magnezyum bu-
lunmaktadır. Deniz suyundaki magnezyum CaO 
ile reaksiyona sokularak MgCl2 bileşiği halinde 
geri kazanılır. CaO + H

2
O à Ca

2
+ + 2OH- Mg

2
+ + 

2OH- à Mg(OH)
2
 Mg(OH)

2
 + 2HCl à MgCl

2
 + 2H

2
O 

Sıcak eritilmiş MgCl
2
 bileşiğinin elektrolizi ile saf 

olarak izole edilir. Aynı zamanda açığa Cl2 gazı 

çıkar. Toz halindeki magnezyum kolayca tutuşur 
ve parlak bir alevle yanar. Bu özelliği nedeniy-
le, elektrikli fotoğraf makinesi flaşları çıkmadan 
önce, magnezyum yakılarak flaşlı fotoğraflar bu 
madde sayesinde çekilmiştir. Yanarken Güneş 
ışığından birkaç kez daha parlak ışık yayar. Ate-
şine çıplak gözle bakılmamalı aksi takdirde gözde 
geçici kararma yapabilir. Maddenin fiziksel özel-
likleriyse; katı halde bulunan bu madde 1. 738 gr/
cm3 yoğunluğundadır. Sıvı haldeki yoğunluğu ise 
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Çerkezköy organize sanayi içerisinde bulunan 
magnezyum üretim tesisinin bahçesinde yaklaşık 
200 tonluk toz magnezyum depolanmış  variller  
bilinmeyen bir nedenle alev almıştır. Çerkezköy 
organize sanayi içerisinde bulunan magnezyum 
üretim tesisinin bahçesinde yaklaşık 200 tonluk 
toz magnezyum depolanmış variller bilinmeyen 
bir nedenle alev almıştır.

İtfaiye Eri Raporu:

İşletme içinde sadece soğutma yapılabilecek 
yangın yeri zamana bırakılarak soğutma sağ-
lanması beklenecekti. İşletme dışında ve çevre 
fabrikalardaysa yangının boş arazilerde bulunan 
otlar vasıtasıyla diğer işletmelere intikali önle-
necekti.

İtfaiye Amiri Raporu:

Magnezyum parladığında çok parlak ve alevli 
şekilde yanar ki; buda müthiş bir ışınım yay-

maktadır. (Radyasyon etkisi ) Lütfen radyoak-
tif maddeler ile bağ kurarak radyasyon yaydığı 
varsayımına kapılmayın. Magnezyum radyoaktif 
bir madde değildir. Isı transferinde oldukça etkili 
bir yöntem olan radyasyon etkisi tıpkı Güneşin 
Dünyamızı ısıtması gibi yanan lav öbeklerinden 
en fazla 15 metre ötede bulunan 200 kadar varil 
ve açıkta bulunan magnezyum kalıplarını etki-
lemekteydi. Bu durum üç sıra halinde üst üste 
konmuş direkt ışınıma maruz kalan bidonların 
korunmasında ne denli acele etmemiz gerekti-
ğini ve nedenli zorlanacağımızın göstergelerin-
den biri idi.

İlk etapta su perdesini öyle bir kullanmalıydık ki 
ne bir damla su yanan lavlar ile temas etmeliydi 
nede soğutularak korumasını yaptığımız variller 
ile temas etmeliydi. Her iki durumda da suyun 
yüksek ısı ile temasında meydana gelebilecek 
tepkime ile çevreye lav fışkırabilir aynı zamanda 
da nomeks elbise içinde dahi olsa personelimin 
ya da benim kuru buhardan etkilenerek yanma-

Göz teması: Yüksek yoğunluktaki tozlar mekanik 
olarak tahrişe neden olabilir. Var olan yaralara 
magnezyumun bulaşması/teması iyileşmeyi ya-
vaşlatır.

Metaller diğer pek çok yanıcı katı maddeden çok 
farklı değillerdir. Katı halde tutuşturulmaları zor 
olan bazı metaller ince levhalar, yongalar ya da 
partiküller halinde çok kolay şekilde tutuşabilir. 
Ayrıca, toz halindeki pek çok metal patlayıcı özel-
liğe sahiptir. Pek çok yanan metal, günümüzde 
kullanılan yangın söndürme maddeleri ile şiddetli 
tepkimeye girdiği için metal yangınlarının söndü-
rülmesi zor olmaktadır.

Son yıllarda  magnezyum metalinin sebep ola-
bilceği yangınlar ve çözüm önerileri için çareler 
aranmaktadır. Özellikle yangın ile uğraşan itfaiye-
ciler başta olmak üzere yangınla mücadele veren 
tüm yetkililer metal yangınlarına aşina olmalarına 
karşın hala magnezyum metal yangınlarına ha-
kim olabilmek ve çözümler geliştirmek için çaba 
harcamaktadırlar. Bunun en büyük sebebi ise 
magnezyum yangınlarının CO

2
 köpüğü ile male-

sef söndürülememesidir.

Yangına maruz kalındığında, ince tabaka mag-
nezyum birkaç saniye içinde tutuşabilir. Döküm-
ler 3 ila 5 dakika veya daha fazla sürede tutuşabi-
lir. Yine özel alaşıma bağlı olarak, metal, ateşleme 
sıcaklığının hemen üstünde veya hemen altında 
eriyebilir. Ateşleme kontrol noktasından, erime 
ve yanma ile ateşe, erimiş damlaların yere dü-
şerek birleşimi, özellikle yanıcı maddelerin bu-
lunduğu yangın söndürme problemlerini ciddi 
biçimde karmaşıklaştırabilmektedir.

Magnezyum ve magnezyum alaşımlı yangınlar; 
magnezyumun yüksek seviyedeki reaktivitesi 
normal söndürme maddelerinin kullanımını en-
gellemesi sebebiyle ciddi söndürme problem-
leri gösterir. Magnezyum oksijen ile çok yüksek 
reaksiyon kapasitesine ulaşır ve oksijeni, oksijen 
içeren bileşiklerden ayırır. Magnezyum su ile 
tepkimeye girdiğinde, hidrojen ve magnezyum 
hidroksit meydana getirir, magnezyumun yanma 
süreci hızlanırken hidrojen ayrışarak yangın için 
ilave yakıt sağlar ve hidrojen patlamaları oluşur. 
Bu reaksiyon,

Mg+2H
2
O       MgOH

2
+ H

2  

Köpükler %90’dan fazla su içerdikleri için, yanan 
magnezyumun söndürülmesinde etkili değildir. 
Kapalı bir alanda, mevcut oksijen magnezyum 
nitrit meydana getirmek amacıyla azot ile bir-
leştirilerek kullanıldığı için, magnezyum havayı 
yakmaya devam eder. Karbon dioksit de mag-
nezyumla reaksiyona girerek magnezyum oksit 
ve karbon monoksit üretir. Bu reaksiyonlar şu 
şekilde tanımlanmıştır:

Mg+CO
2
       MgO+CO

3Mg+N
2
       Mg

3
N

2

Elde taşınabilir söndürücüler ve az miktarda uy-
gulanan söndürücü su bir magnezyum yangınını 
şiddetle hızlandıracaktır.
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oluşabilecek yangınların ve çevre soğutması 
ihtiyacı için yangın söndürme helikopter ihti-
yacımızın olabileceğini aynı zamanda Kriz yö-
neticimiz olan Bölge Müdürümüze ilettim. Yan-
gının sınırlandırılması lavların kapatılması için 
bol miktarda kuru kum ile iş makinelerine acil 
ihtiyaç duyduğumuzu temin edilmesinin elzem 
olduğunu rapor ettim.

Tamamında nem olmadığına inandığım bir miktar 
kuru kumu kepçe aracı yardımıyla en yakın lav-
ların üzerine önden arkaya doğru yarım metrelik 
bir kısma fazla yüksekten olmayarak döktürdüm. 
Lavlar örtüldü, o bölümden çıkan küçük alevler 
kayboldu, ani bir reaksiyon oluşmadı. Fakat kum 
ile kaplama yaptığım yarım metrelik alanda bir 
dakika sonra küçük bir patlama oldu. Anlaşılan her 
ne kadar kuru görünse bile kumda patlamalara ye-
tecek kadar nem bulunuyor ve ben bu kumu yüzey 
kaplamasında henüz kullanamayacaktım. Bu tür 
yangınlar tecrübe isteyen yangınlar olduğundan 
ilk karşılaşmamda daha dikkatli davranmak zorun-
luluğu baş gösteriyordu.

Diğer bir Vak’a Los Angeles’ta magnezyum stok-
lu bir depoda magnezyum tozlarının tutuşması 
üzerine yangın çıkmıştır. Magnezyum yanarken 
öyle şiddetli bir parlaklık vermiştir ki gözler adeta 
kamaşarak hiç bir şey göremez olmuş ve yangı-
nın söndürülmesi saatler almıştır.

SONUÇ

İyi yanan bir magnezyum yangını CO
2 

yangın 
söndürücüye tepki vermeyecektir, çünkü O

2
’yi 

CO
2
’den dışarı çekecektir. O

2
’yi H

2
O’dan (sudan) 

çekecektir.

Magnezyum ateşini yavaşlatmak için bilinen en 
basit yol üzerine kum dökmektir. Bu nedenle 
çoğu magnezyum işletmesinde önlem amaçlı 
kum kovaları bulundurulmalıdır. 

Diğer bir yöntem magnezyumun kendi kendine 
yanmasına izin vermektir. Genellikle bir strip for-
mundadır (Mg strip kullandığı varsayarsak). Ya-
kıt yokken, etrafta başka “yanabilir” malzemeler 
yoksa yangın kendi kendine sönecektir.

KAYNAKLAR:

[1]. http://ahmetsertkan.blogspot.com/2008/07/magnez-
yum-fabrika-yangini-erkezky.html.

[2]. https://silo.tips/download/magnezyum-ve-alaimlari-4.

[3]. https://www.aylakbilgin.com/magnezyum-nedir-mag-
nezyum-ozellikleri-nelerdir-1494/.

[4]. https://www.karmadencilik.com.tr/.

çatıdan uzak tutmamız gerekiyordu. Yanan mag-
nezyum üzerine kaçıracağımız su yeni infilaklar 
ve yangının yayılması anlamını taşıyordu. So-
ğutma uygulamasının başlatılması için Kızılpınar, 
Kapaklı itfaiyeleri merdivenli araçlarından yardım 
talep ederek emniyetli noktalara konuşlanmala-
rını sağladım çatı soğutmaları da böylece fayda 
verdi. Üretim ve ek depo olarak adlandırılan ve 
yanmakta olan bölgeye birkaç adım mesafedeki 
yerler böylelikle kurtarılmış oldu

Yangının büyüyebilme riski ve diğer fabrikalara 
ulaşma riski hep akılda tutularak, her an ya-
ğabilecek bir yağmurun yerde yatan bu lavları 
azdırabileceği düşüncesi ile çevre fabrikalarda 

mıza neden olabilirdi. Diğer tarafta ise patlama-
ların etkisiyle yerlerinden oynayan yırtılan variller 
içindeki magnezyum tozlarının su ile reaksiyona 
girerek patlamalarına ve yan tarafta bulunan 
üretim binasına ulaşabilirdi. Eğer öğle olsaydı lav 
ya da ısı ilk üç dakikada yanan malzeme kadar 
malzemenin tekrar yanmasına sebebiyet verecek 
belki de orada görev yapan bizlerin ölümüne yol 
açabilecek idi. 

Üretim alanlarının ve ek deponun soğutulma 
işlemlerinde sadece çatı soğutmalarında su kul-
lanmamızın faydalı olacağını söyledi. Düşüncesi 
oldukça mantıklı ve doğruydu. Isı iletimini kesme-
miz, soğutma yapmamız ve ateşi, kor parçalarını 
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riği toplayarak kişiyi stresten kurtarır. Anti oksi-
dandır, akıl ve mantık gücünü geliştirir. Konsant-
rasyonu artırarak, ruhsal sıkıntılardan kurtulmaya 
yardımcı olup huzur verir. Ayrıca böbrek, safra 
kesesi ve migren rahatsızlıklarına iyi gelir, çeşitli 
masaj tekniklerinde de kullanılmaktadır.

Aşk ve sevgi taşıdır. Pembenin çeşitli tonlarında 
ışıltılı bir taştır. Kuvars grubundan saydamımsı-
dır. Kuvars rezervlerinin en bol bulunduğu ülke 
Brezilya’dır. Kuvarsın en çok üretildiği ülkeler ise, 
Japonya, Çin ve Rusya’dır. Türkiye’deki genellikle 
fay çatlaklarında kuvars rezervleri mevcuttur. Ku-
vars minerali yatakları bulunan iller, Antalya, Zon-
guldak, Kastamonu’dur. Pembe kuvars, evrensel 
sevginin ve huzurun taşıdır. Sakinleştirici, güven 
verici etkilere sahip, olumsuzlukları ortadan kal-
dıran, keder anlarını iyileştiren şifalı taştır. Ken-
dine güven ve değer vererek kendini affetmeyi 
ve kabullenmeyi teşvik eder. Nefret, suçluluk, 
kıskançlık ve korku duygularını ortadan kaldırır, 
kişinin çevresinde sempati kazanmasını ve duy-
gusal yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.  Kalbi 
rahatlatır, dolaşım sistemini güçlendirir, dengeler 
ve vücuttan yabancı maddeleri serbest bırakır. 
İyileşmeyi hızlandırır, yüksek tansiyonu düşürür, 
göğüs ve akciğer sorunlarına yardımcı olur, böb-
rek ve böbreküstü bezlerini iyileştirir, baş dönme-
sini hafifletir. Lösemili kişiler için iyi bir destektir. 
Pembe kuvars, doğurganlığı artırma ve hem an-
neyi hem de doğmamış fetüsü düşükten koruma 
gücüne sahiptir. Pembe kuvars taşı, Ametist taşı 
ile beraber kullanıldığında etkisi daha da artar. 
Ayrıca tiroid bezi, Guatr gibi boğazla ilgili has-
talıklarda iki taşın birlikte kullanılması daha da 
etkilidir. 

Kuvars grubundan, morun çeşitli tonlarını yansı-
tan şeffaf bir taş olan ametistin insanoğlu tara-
fından kullanımı Mısır Uygarlığına kadar uzanır, 
dünya üzerinde birçok farklı bölge ve medeniyet-
te genellikle yönetici sınıf tarafından sevilmiştir. 
Eski medeniyetlerde nazara ve büyüye karşı etkili 
olduğuna inanıldığından bazı eşya yapımında ve 
süs olarak da kullanılmıştır. Yine eski Yunanlılar, 
ametist taşının alkol gibi uyuşturucu maddelere 
karşı bağımlılıkta ve sarhoş olmaktan korudu-
ğuna inanır, bu nedenle içki kadehlerini ametist 

Ayda AKIN 
Maden Yük. Müh. 
İstanbul Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü
aydadikici@gmail.com

TAŞLAR 
HER DERDE 
DEVA MI?

İnsanoğlu yüzyıllardır çeşitli amaçlar için taş-
ları kullanmıştır. Eski çağlarda yaşanmış öykü-
leri anlatan kitaplarda, mitolojide, efsanelerde 
tedavi yöntemleri olarak, bitkiler ve taşlardan 
yararlanıldığından o kadar çok bahsedilmiştir 
ki, bunun gerçekliğini kabullenmemek mümkün 
değil.  1300’lü yıllarda tarihçi, filozof, çok yönlü 
bilim adamı Umberto Eco “Gülün Adı” kitabın-
da bahsettiği, konusunun büyük bir bölümünün 
katedralde geçen hikayesinde , rahiplerin bitki-
leri ve taşları ne çok kullandıklarını ve onlardan 
nasıl faydalandıklarını anlatır. Bu hikayede Akik 
(Agat), yeşim, kalsedon gibi taşların adı sık sık 
geçer. Sadece kiliselerde değil , doğuda ve ba-
tıda çeşitli medeniyetlerde taşlardan fiziksel ve 
ruhsal rahatsızlıklarda faydalanılmış, hastalara 
şifa bulunmuştur. İnsanoğlunun en çok kullan-
dığı taşlar; mermer, granit ve bazalt gibi yapı 
taşlarıdır. Ancak taşların bilinmeyen farklı yönleri 
de bulunmaktadır. Her ne kadar bilimsel olarak 
ispatlanmasa da taşların çeşitli şifaları olduğun-
dan bahsedilmektedir. Bu çalışmada taşların gizli 
güçlerinden yani şifalarından bahsedilmiştir.

Şifalı Taşlar

Diğer ismi Nefrit olan ve halk arasında “Mutluluk 
Taşı” olarak bilinen Yeşim taşı, tamamen doğal 
bir şekilde oluşmuş yataklardan çıkarılmakta-
dır.  Meksika, Peru ve Çin toplamda yüzden faz-
la yeşim taşı yatağına sahip ülkeler arasındadır.  
Yeşim taşı, doğu ve batı medeniyetlerinde kutsal 
bir taş olarak kabul edilmiş, içinde gizemli güç-
ler taşıdığına inanılmış ve bütün kötü enerjileri 
dağıtıp, bolluk, bereket ve şans getirdiği düşü-
nülürmüş. Çok fazla çeşidi bulunmakla beraber 
özellikleri çeşitlerine göre farklılık gösterebilmek-
tedir. Çok küçük parçalardan oluşması nedeniyle 
çeşitli işlemlerden geçirilerek birleştirilmesi ve 
daha parlak hale getirilmesi mümkündür. Jadeit 
ismiyle bilinen çeşidi oldukça değerlidir ve sıklıkla 
lüks mücevher yapımında kullanılmaktadır. Yeşim 
taşı, doğada en çok bulunan taşlar arasında yer 
alır, estetik ve dayanıklı yapısından ötürü heykel 
ve biblo süslemelerinde ayrıca birçok sanat ala-
nında da kullanılabilmektedir. Birçok kültürde 
farklı anlamlar içeren bu taşın genel anlamda 
şans getirdiğine inanılır. Bedendeki negatif elekt-

MAKALE
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taşından yaparlarmış. Ünlü sanatçı Leonardo Da 
Vinci’nin, eserlerine de konu olmuştur. Ressam, 
taşın zekayı canlandırdığını, şeytani düşünceleri 
ise dağıttığını yazmıştır. Özellikle Mısır›da kraliyet 
ailesinin gözdesi olan taş, yaygın olarak oymalar-
da kullanılmıştır. Morun her tonu ile büyüleyici bir 
atmosfer oluşturan ametist, estetik ve parlak bir 
görünüme sahiptir. En değerli ve en fazla talep 
edilen kuvars çeşididir. Mücevher ve takı sek-
töründe ilgi görmektedir. Sert yapısı ile bilinen 
ametist taşı, yüksek ısılar karşısında ise dayanık-
sızdır. Yüksek ısıya maruz kaldığı zaman verilen 
ısı derecesine bağlı olarak içinde yer alan organik 
maddeler ve minerallere göre sarı, kahverengi ve 
benzeri farklı renklere dönüşebilmektedir. 

Bulunduğu çevredeki olumsuz enerjiyi temizler, 
olumlu enerjiye dönüştürür. Sadece odanın her-
hangi bir yerinde durması bile olumsuz enerjileri 
toplayıp pozitif enerjiye dönüştürmesi için yeter-
lidir. Kişiyi rahatsız eden düşünceleri yatıştırıcı 
bir etkisi vardır. Depresyona iyi gelir, uykusuzluk 
sorunlarını çözüme kavuşturur. Ayrıca İncil’de 
bahsedilen taşlardan biridir. Dikkat dağınıklığını 
önler, özgüveni artırır, kolesterolü dengeler, kaygı 
uzaklaştırıcı etkisi vardır, kalp rahatsızlıklarına iyi 
gelir, bağışıklık sistemi ve organların arınmasını 
sağlar ve güçlendirir, gözlere iyi gelir, bağımlılık-
ları yok eder, zihinsel dağınıklığı iyileştirir, odak-
lanmayı kuvvetlendirir, alerjiye iyi gelir, tansiyonu 
dengeler, baş ağrısını hafifletir, solunum yolu 
rahatsızlıklarına faydalıdır, sindirim sistemini dü-
zenler ve güçlendirir.

Akik diğer adıyla Agat  doğada çok farklı renk-
lerde bulunan, oldukça fazla çeşitliliğe sahip bir 
taştır. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi ve 
yeşil karışımı renklerdedir. Akik, “Yemen Taşı”, 
“Ölümsüz Taş” isimleriyle de anılmaktadır. İsmini 
Sicilya’da bulunan Achates Nehri’nden alan Akik 
taşı sert bir yapıya sahip olup, renkli kısımları ışığı 
geçirgen saydam ya da yarı saydam yapıdadır. 
Genel olarak güçlü bir iyileştirici olmasının yanı 
sıra taşın bünyesinde bulunan mineraller farklı 
hususlarda şifa kaynağı olabilmektedir.  Üzerinde 
taşındığı taktirde saça ve cilde iyi gelmektedir. 
Karaciğer hastalıklarına, zihinsel ve ruhsal has-
talıklara iyi gelmektedir. İnsanları negatif enerji-
den korur. Tansiyonu düzenler, mide ve bağırsak 
problemlerine yardımcı olur. Hamilelikte bebeği 
ve anneyi koruyucu etkiye sahiptir. Kemik ve diş-
lerin daha sağlam olmasını sağlar. Kas ve eklem 
ağrılarının azalmasına yardımcı olur. 

Akik taşı hemen hemen her yerde bulunur. En 
sık çıkarılan yerler; çöller, ırmaklar ve deniz kı-
yılarıdır. Ülkemizde de birçok bölgeden akik taşı 
çıkarılmaktadır. İç Anadolu ve Doğu Karadeniz 
bölgelerinde akik taşı yoğun olarak bulunmakta-
dır. Dünyada ise Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, 
Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.

Daha çok Antik Mısır ve Firavunlar döneminde 
kullanılmış olan Lapis Lazuli genellikle koyu 
mavi – lacivert renktedir. Bu sebeple lacivert 
taşı olarak ta adlandırılmıştır. Açıktan koyuya 
mavi tonlarını alır ancak sadece mavi renkte 
bulunur. Üzerinde kalsit ve pirit minerallerinin 
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renkleri olan beyaz ve sarı tonlarında minik pi-
ritler bulunur. Doğada saf halde bulunmayan bir 
taş olmasına karşın Lapis Lazuli çok değerlidir. 
Birkaç mineralin birleşmesiyle oluşur ve mavi 
rengini bu minerallerden alır. Ancak kendisi 
bir mineral değil kayadır. Genelde koyu mavi 
– lacivert rengiyle tanıdığımız lapis, hidroklorik 
asit ile karşılaştığında H

2
S gazı verir. Bu gazın 

kokusu çürümüş yumurtaya benzemektedir. En 
değerli Lapis taşı Afganistan’da çıkarılmaktadır. 
Ayrıca Amerika, Pakistan, İtalya, Kanada, Sibir-
ya, Angola, Şili, İsviçre’de de çıkarılmaktadır.
Melankoliyi  ve depresyonu ortadan kaldırır. 
Zihni berraklaştırır ve gerçek bilgiye ulaşmaya 
yardımcı olur, bakış açısını genişletir. Kararlı ve 
etkili enerjisiyle, görmezden geldiğiniz olaylara 
bakmanızı sağlar. Ruhunuzun hakikate ulaşma 
arzusunu kuvvetlendirir. Fiziki ve ruhsal güç-
lerimiz arasında denge oluşturur. Akıl ve zekâ 
kıvraklığı verir. Küçük çocukları korkularından 
ve solunum sistemi rahatsızlığından korur. İç 
barış oluşturur ve kişinin kendisine değer ver-
mesini sağlar. Kalp ile akıl arasında iyi bir bağ-
lantı kurar. 

Rengini demir ve limonitten alan bu taş, ismi 
Yunanca’da “Citron” kelimesinden gelmektedir. 
Dünyanın hemen her yerinde sitrin taşı bulunsa 
da genellikle Rusya, Madagaskar, Brezilya, Fran-
sa gibi ülkelerde daha çok bulunur. Sitrin, kişinin 
kötü alışkanlık ve bağımlılıklarından kurtulmasını 
sağlar. Günlük hayatın gerginlik ve stresinden ko-
ruma özelliği bulunmaktadır. Radyasyon önleyici 
taşlardan biri olduğu bilinmektedir. Sitrin taşı ba-
şarı taşı olarak ta bilinir. Aurayı temizleyici etkileri 
vardır. Negatif enerjiyi dağıtır. Bağışıklık sistemini 
güçlendirir. Anti oksidan etkilidir. Kendimize zarar 
verici sapkın düşüncelerden kurtarır ve öz güveni 
arttırır. Bazı kişiler sitrin taşını kasalarında saklar-
lar bunun nedeni sitrinin bereket verici kazancı 
arttırıcı etkisinin olmasına inanılmasıdır. Aşırı 
kıskançlığı ortadan kaldırır. Negatif enerjiyi alır 
ve kişiye cesaret verir. Korkularımızı yenmemizi 
sağlar. Bağımlılıklardan kurtulmayı sağlar.

Amonit aslında taş değil eski bir yaşam formu-
dur. Yaklaşık 400 Milyon yıl önce nesli tükenmiş 
canlılardır. İstikrarlı bir hayat ve dayanıklılık / 
canlılık sağlar. İntihar meylini giderir, hayatta 
kalma içgüdüsü verir. Stresin giderilmesine ve 
sakin kalmaya yardım eder. Olumsuz duygu-
lanmalar için topraklama sağlar. Dejeneratif 
hastalıkların tedavisinde yararlıdır. Depresyon 
gideriminde yararlıdır. Başarılı olmak için ge-
rekli mental ve fiziksel desteği sağlar. Zihinsel 
takıntıların ve geçmiş zaman kalp kırıklıklarının 
temizlenmesine yardım eder. Hücre metaboliz-
ması için yararlıdır. Kafatası sağlığını destekler. 
Bilinci genişletir. Odaklanma için yararlıdır. Au-
rayı güçlendirir, negatif enerjilere karşı kalkan 
oluşturur.

Kişinin, anıların tutsaklığından kurtulmasını sağ-
lar ve duyuları boşluk hissini yatıştırır. Düzensiz 
ve dağınık hissedilen anlarda denge ve dinginlik 
verir. Enerjisi, yatıştırıcı ve huzur vericidir. Şeffaf 
florit, diğer taşlarla birlikte kullanılabilir ancak 
mor florit, diğer taşlarla birlikte kullanıldığında 
etkisi zayıflayan bir taştır. Düşünceleriniz be-
lirsiz ve karmaşık olduğunda floritinizi elinize 
alın, Düşüncenizin keskinleştiğini göreceksiniz. 
Aynı şekilde, zihniniz yorulduğunda da bu taşı 
kullanabilirsiniz. Duygusal bakımdan mut-
suz olduğunuz ve sizi rahatsız eden mantıksız 
düşüncelere kapıldığınızda florit size destek 
olacaktır. Kişinin zihninin ruhuyla uyum içinde 
olmasını sağlar ve ilginç projelerini hayat geçi-
rebilmesine yardım eder. Yapmaktan çekinilen 
ve yetersiz kalındığı düşünülen işlerde, enerji-
siyle, kişiye destek olur. Boyun bölgesine yakın 
kullanıldığında dikkat arttırır ve yetersizlik his-
sini yok eder. Bu özelliği dolayısıyla yapmaktan 
çekinilen ve yetersiz kalındığı hissedilen işlerde 
faydası olur. Araba kullanmaktan çekinenler bu 
taşı deneyebilirler. Duygusal bakımdan mutsuz 
olduğunuz durumlarda ve sizi rahatsız eden 
mantıksız düşüncelere kapıldınız da florit size 
destek olacaktır. Kişinin analitik yeteneklerini 
güçlendirir. Zihinsel açıklık ve konsantrasyonu 
arttırıcı etkisi dolayısıyla dikkat gerektiren işler 
yapanlar ve öğrenciler için özellikle faydalı bir 
taştır.

Kuvars ailesinin bir türü olan bu taş renk ola-
rak gri, siyah ve kahverengi tonlarda bulunur. 
Dumanlı kuvars taşı estetik görünümünün yanı 
sıra insana sağladığı psikolojik ve fiziksel etki-
leriyle essiz bir taştır. Dumanlı kuvars taşının 
faydalarından bahsedecek olursak en çok bi-
linen ve kullanılan özelliği panik atağa iyi gel-
mesidir. Meditasyon sırasında kullanılabilecek 
bir taştır. Sinir bozukluklarına iyi gelir. Strese 
iyi gelir.

Güven duygusunu arttırır. Kişinin yeni deneyim-
lere açık olmasına yardımcı olur. Girişimcilik ye-
teneğini arttırır. Kişinin yaşanılan ana odaklanıp 
o anı en iyi şekilde yaşamasına yardımcı olur. 
İletişim bozukluklarını giderici etkileri vardır. Kor-
kunç kabuslar görmemizi engeller. Kişiye huzur 
ve sakinlik verir. Negatif enerjinin pozitif enerjiye 
dönüştürülmesine yardımcı olur.
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MAKALE

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın hayali olan Ay’a 
gitme fikri ile uzay madenciliği yeniden gündeme 
oturmuştur. Uzayda altın (Au), demir (Fe), nikel 
(Ni), kobalt (Co) ve platin (Pt) gibi çok önemli 
trilyon dolarlık madenlerin bulunduğu bilinmek-
tedir. Gerçekten bu madenler işletilebilir mi? Yok-
sa bir hayalden mi ibarettir? Bu makalede uzay 
madenciliği ele alınmıştır. 

UZAY MADENCİLİĞİ HAYAL Mİ?

Uzay madenciliği henüz teori aşamasındadır. 
Teknoloji alanında çok yol kat etmemiz gereki-
yor. En önemli engellerden biri uzaya olan eri-
şim. Herkesin bildiği gibi uzaya roket aracılığıyla 
gidilebiliyor ve bu çok pahalı bir teknoloji. Ayrı-
ca uzay üssü kurmamız, ihtiyacımız olan hangi 
maden ise ilgili asteroidi yakalamamız gerekiyor. 
Kaynakların boşa harcanmaması için yanlış aste-
roid seçmemize karşın asteroidler konusunda bil-
gili olmamız gerekiyor. Diyelim bunları sorunsuz 
hallettik. Ama diğer bir sorun ortaya çıkıyor. Dün-
ya’ya lojistik nasıl gerçekleşecek? Temin ettiğimiz 
malzemeyi güvenli bir şekilde Dünya’ya taşıma-
mızı sağlayacak altyapı bulunmuyor. Geriye ise 
tek seçenek kalıyor. Üsleri koordineli kurmak için 
yerinde malzeme sağlamak. 3 boyutlu yazıcılar 
ile malzemeyi alıp, anında uzayda işleyip kullanı-
ma hazır hale getirebiliyoruz.

Diğer sorun ise bu kadar metalin gelmesi duru-
munda oluşacak ani arz yükselişi. Mevcut piya-
sadaki fiyatların böyle bir arzdan etkileneceği 

TÜRKİYE’NİN 
UZAY MADENCİLİĞİ 
İLE İMTİHANI

bitme aşamasına gelmiştir. 1 ton kayanın içerisin-
deki 0.3 gr altın bile ekonomik işletilebilir rezerv 
durumuna gelmiştir. Bu bağlamda, daha yüksek 
oranlarda altın içeren gök taşları (bazılarında ton-
da 1000-2000 gr!) madencilerin ilgi odağı haline 
gelmiştir. Özellikle Amerika’da bu alanda şirketler 
kurulmuştur. Ülkemizde ise Cumhurbaşkanımız 

Günümüz tüketim toplumunda madenlere olan 
ihtiyaç günden güne artmaktadır. Öyle ki, kla-
sik bir Amerikalı yılda 20 ton maden tüketirken, 
bir Türk vatandaşı 8 ton maden tüketmektedir. 
İnsanlar yaşadığı müddetçe de madenlere her 
zaman ihtiyaç duyulacaktır. Ancak, hızlı tüketim 
nedeniyle artık yer kabuğunda maden neredeyse 
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> S tipi ise maden çeşitliliği bakımından oldukça 
zengin iken demir, nikel, manganez, titanyum, 
kobalt gibi elementlerin yanında özellikle altın, 
platin gibi çok değerli elementler de içermek-
tedir.

> M tipi asteroidler ise en az rastlanan astero-
id tipi iken altın, platin, titanyum gibi değerli 
madenlerin bulunması S tipi için düşünülen 
kullanım amaçları için de uzay madenciliği ko-
nusunda hedef yapmış durumdadır.

UZAY MADENCİLİĞİNİN TÜRKİYE’DEKİ 

DURUMU

Uzay çalışmalarında hayalimiz Türkiye’nin Av-
rupa Güney Rasathanesi’ne (ESO) girmesidir 
ve Türkiye ESO’ya üyelik çalışmalarına başladı. 
ESO’nun en heyecan verici projelerinden biri de 
Overwhelmingly Large Telescope (OWL) pro-
jesidir ve imal edildiğinde Dünya’daki en büyük 
teleskop olacaktır. Avrupa’da bulunan gelişmiş 
ülkeler buraya sürekli kaynak ayırıyor. Teleskop-
ları hem inşa ediyorlar hem de kullanıyorlar. Tür-
kiye de bunun gibi büyük organizasyonlara üye 

olduğunda teleskoplarla gözlem hakkı ve keşif 
yapmak için veriler elde edecek. Kendimiz bir 
proje yapmaktansa var olan projeye katkı sağla-
mak daha mantıklıdır. Örneğin uzaya roket gön-
derildikten sonra verileri bizde kullanabiliriz. Hem 
bizim teknolojimiz gelişir hem de bilim insanları 
bu verilerden yararlanabilir. 

Türkiye’nin uzun zamandır uzaya gitme hayali bu 
hedefin gerçekleşmesini de sağlayacaktır. Uzaya 
gidecek kişiler yabancı ülkelerdeki tanınmış uzay 
araştırma merkezlerinde eğitim alacaklar. Çok 
sayıda insanın bu uzay çalışmalarında görevlen-
dirilmesiyle, genç nesiller için istihdam kaynağı 
olacaktır. Uzay alanında hayali gerçeğe dönüştü-
recek projelerle ülkemizin geleceğine çok büyük 
katkı sağlayacaktır.

Uzaydaki tüm cisimlerde tüm ülkelerin eşit kulla-
nım hakkı vardır yani tüm ülkelerin ortak malıdır. 
Türkiye Ay’a gitmek için attığı bu büyük adımla 
kendini daha da çok geliştirebilir ve uzaya en kısa 
sürede ulaşma yeteneğini de kazanabilir. Bu sa-
yede Türkiye’de uzay madenciliği yapabilen ülke-
ler arasında yerini alacaktır.

kesin ve neden olacağı düşüş küresel bir krize de 
pekâlâ yol açabilir. Devletlerarası hukuk ise işin 
bir başka boyutudur.

Asıl amaç uzay madenciliğinin ekonomik boyu-
tuna dayalı görünse de, NASA, bu polemiklere 
girmeksizin motivasyonunu ekonomik değil 16 
Psyche asteroidindeki metalik oluşum olduğunu 
vurguluyor. Bu asteroidin dünyanın tüm demir ih-
tiyacını milyonlarca yıl karşılayacak kadar demir 
olduğu biliniyor. 

Planetary Resources ve Deep Space isimli iki şir-
ket ilk uzay aracını Uluslararası Uzay İstasyonu’n-
dan konuşlandırdı. Washington merkezli asteroid 
madencilik şirketi, önümüzdeki birkaç yıl içinde 
giderek daha iddialı ve yetenekli bir dizi araştırma 
başlatmayı hedefliyor. Yani aslında önümüzdeki 
10 yıl içinde bir gelecekte asteroid madenciliği 
başlıyor olabilir. Ama ülkeler arası yarış söz ko-
nusu olursa bunun sonucunun ne olacağı ise 
bilinmiyor. Bazı asteroid türleri neredeyse saf 
metalden oluşuyor. Dünya’ya yakın olan bir tür 
asteroidin şimdiye kadar görülmemiş miktarda 
platin bulundurduğu düşünülüyor. Bu iki ülkenin 
savaşması için yeterli bir sebep gibi görünüyor.

ASTEROİDLER VE İÇERİĞİNDEKİ 

MADENLER

Güneş sisteminde Dünya ve asteroidler birlikte 
ortaya çıktıkları için yapısal olarak benzerlerdir. 
Güneş Sistemi’nde 1 milyonun üzerinde cisim as-
teroid olduğu biliniyor. Asteroidlerin büyüklükleri 
birkaç metreden birkaç kilometreye kadar 
değişiyor. Çoğunlukla Mars ve Jüpiter arasında-
ki yörüngelerde dönen asteroidler C, S ve M tipi 
olarak üçe ayrılırlar.

> C tipi asteroidlerde karbon ve fosfor gibi ele-
mentler yanında bolca su da bulunmaktadır.
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geçirdiler. Belirsizliklerle dolu 2020 yılını prob-
lemin çözümünü doğru tarif ederek ve süreci 
iyi yöneterek aslında en az kayıpla atlattık. Aşı 
ile birlikte belirsizliklerin azalması, ekonomilerin 
büyüme yönlü bir trend yakalaması, sanayi ve 
üretim tarafında özellikle mal siparişinde yaşa-
nan olumlu gelişmeler, 2021’i çok daha başarılı 
geçireceğimizi gösteriyor.” 

İhracatı artırmaya yönelik 
faaliyetlerde öncü olmaya 

devam edeceğiz. 
Türkiye’nin 226,6 milyar dolar olarak belirlediği 
2023 ihracat hedefini hatırlatan Dinçer, İMMİB’in 
burada çok önemli bir rol üstlendiğinin altını 
çizdi. Dinçer, İMMİB’in ve bünyesinde bulunan 
birliklerin son derece dinamik bir yapıya sahip 
olduğunu belirterek, 2020’de gerçekleşen sanal 
ticaret organizasyonlarını, Ar-Ge çalışmalarını 
ve eğitim faaliyetlerini anlattı. Dinçer’in verdiği 
bilgiye göre; İMMİB, 2020 yılında 4’ü fiziki, 3’ü 
sanal olmak üzere 7 yurt dışı fuara milli katılım 
gerçekleştirdi, yanı sıra ‘alım ve ticaret heyeti’ adı 
altında 27 organizasyon yaptı. 6 yurt dışı fuarına 
info-stand ile katılım sağlayan İMMİB;  2 Ar-Ge 
proje pazarı, 23’ü Ur-Ge, 2’si HİSER olmak üzere 
25 adet kümelenme projesi yürüttü. İMMİB Aka-
demi çatısı altında ise fiziki ve online olmak üzere 
toplam 104 eğitim gerçekleşti. Dinçer, çalışmalara 
yönelik olarak: “Her türlü koşulda, dış ticaret faz-
lası vermenin önemine olan inancımızla, ihracatçı 
firmalarımıza hizmet vermeye ve ülkemiz ihraca-
tını artırmaya yönelik faaliyetlerde öncü olmaya 
devam edeceğiz” dedi. 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), 2020 yılını 58,5 milyar dolarlık ihracat ile 

kapatırken, Türkiye’nin toplam mal ihracatının yüzde 35’ini; kümülatif mal ve hizmet ihracatının 

ise yaklaşık yüzde 46’sını üstelendi. İMMİB Koordinatör Başkanlığına getirilen Aydın Dinçer, 

29.600 üyesi ve güçlü sektörleri ile “Lider İhracatçı Birliği” olarak konumlandırılan İMMİB 

hakkında bilgi verdi. Dinçer, “2020 pandemi dolayısıyla zor bir yıldı; ama buna rağmen problemin 

çözümünü doğru tarif ederek süreci çok iyi yönettik. Aşı ile birlikte belirsizliklerin azalması, 

ekonomilerin büyüme yönlü bir trend yakalaması, sanayi ve üretim tarafında özellikle mal 

siparişinde yaşanan olumlu gelişmeler, 2021’i çok daha başarılı geçireceğimizi gösteriyor” dedi.

Aydın DİNÇER 
İMMİB Koordinatör Başkanı

İMMİB’in Yeni Koordinatör 

Başkanı Aydın Dinçer Oldu

İMMİB’in toplam 31 bin aktif üyesi bulunan yedi 
birlik ile birlikte Türkiye’nin toplam mal ihraca-
tının yüzde 35’ini, Türkiye’nin kümülatif mal ve 
hizmet ihracatının ise yüzde 46’sını üstlendiğini 
dile getiren Dinçer, şunları kaydetti: “2020 yı-
lında kimya sektörümüz 18.3, çelik sektörümüz 
12.7, elektrik ve elektronik sektörümüz 11.1, demir 
ve demir dışı metaller sektörümüz 8.3, maden 
sektörümüz 4.3 ve mücevher sektörümüz 3.8 
milyar dolarlık ihracat yaptı. İMİMİB çatısı altın-
da mal ihracatı yapan 6 birliğin toplam ihracatı 
58.5 milyar dolar, hizmet sektörü ihracatı ise 
2020 Ocak-Aralık döneminde 34,4 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. 2020, pandemi yılıydı ve Ko-
vid-19’un yarattığı durumu anlama, kriz planları 
oluşturma ve onları hayata geçirme süreçlerini 
hızlı yaşadık. Birbirinden kıymetli yedi birliği-
mizin başkanları, genel sekreterliğimiz ve her 
bir üye firmamız çok yoğun bir çalışma takvimi 

Türkiye’nin mal ve hizmet ihracatının yüzde 
46’sını gerçekleştiren ve “Lider İhracatçı Birliği” 
olarak konumlandırılan İMMİB’in Koordinatör 
Başkanlığına Aydın Dinçer getirildi. Aynı za-
manda İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin 
(İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı olan Dinçer, İs-
tanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları 
Birliği, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği, Elektrik ve Elektronik İhra-
catçıları Birliği, Mücevher İhracatçıları Birliği, 
Çelik İhracatçıları Birliği ve Hizmet İhracatçıla-
rı Birliği ile İMMİB’in 2021 için çok daha iyi bir 
hikaye yazacağını söyledi. Dinçer, İMMİB’in ça-
lışmaları ve 7 birliğinin 2020 ihracat rakamları 
hakkında da bilgi verdi. 

7 ayrı birlik, toplam 92,9 
milyar dolarlık ihracat

İMMİB, Türkiye toplam mal ihracatının 

yüzde 35’ini, mal ve hizmet ihracatının ise 

yüzde 46’sını karşılıyor

30 ENERJİ ve MADEN 31



TEKSON MAKİNA SAN. ve TİC. A.Ş.
OSTİM OSB 1258 Cadde No: 36 Yenimahalle-ANKARA/TÜRKİYE

Tel: +90 312 354 23 11 • Fax: +90 312 354 23 12 • info@teksonmakina.com.tr
www.teksonmakina.com.tr

Vizyon & Misyon

TEKSON MAKİNA A.Ş. Müşterileri için kaliteli sondaj ekipmanları 
ve mesafe gözetmeksizin hızlı ve kesintisiz hizmet verme vizyonuna
sahiptir. Bu hedef doğrultusunda standartlara uygun piyasadaki 
en iyi hammaddeden üretilmiş malzemelerin satışını 
gerçekleştirmektedir. 

TEKSON MAKİNA A.Ş. Wireline ve düz takım karotiyerleri, tijleri,
muhafaza boruları, elmas ve vidye ürünler, aksesuarlar gibi bir çok
ürünüyle sondaj ekipmanları konusunda geniş ürün yelpazesine
sahiptir.

TEKSON MAKİNA A.Ş. Yer bilimleri sektörüne her daim "Çözüm 
Ortağı" olmayı hedefleyen, gerek sondaj gerekse ekipman 
hizmetlerinde "Kaliteyi" ön planda tutan, iş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatlarını "Eksiksiz" uygulayan, Doğaya ve Çevreye "duyarlı",

Kendini sürekli “Yenileyen" bir firmadır.

Sondaj Ekipmanları
> Wireline Tijler
> Muhafaza Boruları
> JeoteknikAmaçlı Ekipmanlar
> Karotiyer ve Yedekleri
> Elmas ve Vidye Ürünler
> Sondaj Yardımcı Ekipmanlar
> Çamur Pompası
> Karot Sandıkları

Sondaj Katkı Malzemeleri
> Polimer (sıvı-toz)
> Sondaj Köpüğü
> Pac
> Bentonit
> Barit
> Soda Külü
> Kostik Soda
> Kalsiyum Karbonat 

SONDAJ MAKİNA VE EKİPMANLARI
DRILLING MACHINERY AND EQUIPMENT

TEKSON A.Ş.

Sondaj Ekipmanları ve Yedek Parça
satışı konusunda faliyet göstermek üzere kurulan

TEKSON MAKİNA A.Ş. Ankara’da bulunan
Merkez Satış Ofisi ve deneyimli uzman kadrosuyla,

sondaj sektörüne yüksek kalite ve müşteri
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diği bu ülkelere yönelik sanal ticaret heyeti 22 
Şubat tarihinde başlayacak ve 4 Mart’a kadar 
devam edecek. 

2021 yılına hızlı başladık…

Türkiye’den 13 ihracatçı firmanın, Mısır, Ürdün ve 
Cezayir’den ise en az 40 satın almacı firmanın hazır 
bulunacağı sanal ticaret heyetinin bölgeye yönelik 
doğal taş ihracatına pozitif katkı sağlamasını bek-
lediklerini dile getiren İMİB Başkanı Aydın Dinçer, 
üç ülkeye 2020 yılında 22,1 milyon dolar doğal taş 
ihracatı gerçekleştiğini ifade etti. Türkiye’nin doğal 
taş sektöründe en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke 
sıralamasında Mısır’ın 19, Cezayir’in 26, Ürdün ise 
52’nci sırada yer aldığını anımsatan Dinçer, “Mısır, 
Cezayir ve Ürdün’ün toplam doğal taş ithalatı 231 
milyon dolar. Mısır’ın doğal taş ithalatında 12,2 
milyon dolar ile üçüncü sırada yer alıyoruz. Mısır’a 
yüzde 91 oranında ham veya kabaca yontulmuş 
mermer ve traverten ihraç ediyoruz. Cezayir’in 
doğal taş ithalatında Türkiye 7,7 milyon dolar ile 
yedinci sırada yer alıyor. Ürdün’ün doğal taş it-
halatında 5,3 milyon dolar ile üçüncü sırada yer 
alıyoruz. Üç pazardan da daha fazla pay almayı 
hedefliyoruz.” diye konuştu. 

Türkiye’nin 650 renk ve desende mermere, 150 
farklı çeşitlikte de doğal taşa sahip olduğunu 
ve dünyanın güçlü rezervlere sahip ülkesi olarak 
öne çıktığına vurgu yapan Dinçer, “Dünya mer-
mer-traverten ihracatında lider konumdayız. An-
cak potansiyelimizi henüz tam olarak kullanamı-
yoruz. Yüzde yüz yerli olan ve ithal herhangi bir 
girdiye ihtiyaç duymayan sektörümüzde maden 
arama, çıkarma ve işleme süreçlerine ilişkin kamu 
otoritesinden desteğe  ihtiyacımız var. Sektörü 
ileriye taşıyacak, iş süreçlerini hızlandıracak, kap-
samı büyütecek bir anlayışla daha ileriye gidebi-
liriz.” dedi. 

2020 yılında 9 farklı ülkeye sanal ticaret heyeti ve 757 ikili görüşme 

gerçekleştiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, 2021’in ilk sanal ticaret 

heyetini Mısır, Ürdün ve Cezayir’e yönelik olarak düzenleyecek. Dünyanın 

önemli doğal taş ithalatçıları arasında yer alan ve Türkiye’nin yaklaşık 22,1 

milyon dolar doğal taş ihraç ettiği bu ülkelere yönelik sanal ticaret heyeti 22 

Şubat-4 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Aydın DİNÇER 
İMMİB Koordinatör Başkanı

Türk Maden Sektörü 

Yılın İlk Ticaret Heyetini 

Mısır, Ürdün ve Cezayir’e 

Düzenleyecek

2020 yılında 9 farklı ülkeye sanal ticaret heyeti 
düzenleyen ve 757 ikili görüşme gerçekleştiren 
İMİB, 2021 yılındaki sanal ticaret heyetlerine Mısır, 
Ürdün ve Cezayir’den başladı. Sektörün yaklaşık 
22,1 milyon dolar doğal taş ihracatı gerçekleştir-

2020 yılında 1,7 milyar dolar ihracat gerçekleşti-
ren ve dünyanın en büyük tedarikçilerinden biri 
olan Türk doğal taş sektörü, İstanbul İhracatçılar 
Birliği (İMİB) ev sahipliğinde ihracat rakamları-
nı arttırmak için dijital çalışmalara ağırlık verdi. 
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HUKUK KÖŞESİ

bedellerinin belirlenmesi için, rezerv ve cevher 
niteliklerine yönelik gerekli tüm etüt, analiz, proje 
ve teknik çalışmaları yapmak ve yaptırmak,

ğ) İhale taban bedeli tespit çalışmalarında ülke 
ekonomisine ivedi olarak kazandırılması müm-
kün uç ürün elde edilebilecek sahaları, gerekti-
ğinde tesise dayalı uç ürün elde edilebilecek sa-
halar kapsamına alarak ve tesis kurarak uç ürün 
üretme şartı ile ihale etmek,

h) Tabii kaynak aranmasını, işletilmesini, zengin-
leştirilmesini, üretimini ve izabesini teşvik etmek 
amacıyla mali olanaklar getirici tedbirleri almak, 
tabii kaynak faaliyetlerinin ülke ihtiyaçları, ya-
rarı, güvenliği ve gelişen teknoloji doğrultusun-
da yürütülmesini sağlayacak tedbirleri almak 
ve teşvik etmek, yerli ve yabancı girişimcilerin 
yatırım yapmalarını özendirecek ortamı sağla-
mak, yatırımcıların tabii kaynak arama, işletme, 
zenginleştirme, üretim ve izabe faaliyet ve yatı-
rımlarını, bir program dâhilinde rekabetçi, şeffaf, 
güvenli ve istikrarlı bir ortam içerisinde yapma-
larını temin etmek, tabii kaynak üretim ve iç/dış 
ticaretine ilişkin politikaların, teşviklerin ve Devlet 
desteklerinin belirlenmesi için gerekli önerilerde 
bulunmak, ülkemizin tabii kaynaklarının ortaya 
çıkarılarak hızlı, sürekli ve etkili bir şekilde değer-
lendirilmesini sağlamak,

ı) Ulusal ve uluslararası alanda, tabii kaynak ara-
ma ve üretimi ile ilgili faaliyetleri, teknikleri ve 
teknolojileri takip etmek, gerekli bilgileri topla-
mak, değerlendirmek ve gerektiğinde yayınla-
mak, uluslararası alanda tabii kaynaklar konusun-
da teknik ve idari işbirliği yapılmasını sağlamak 
üzere ikili ve çok taraflı protokoller ve çalışmalar 
yapmak,

i) Tabii kaynaklar ile ilgili faaliyetlerin güvenli bir 
şekilde, çevre ve kaynak koruma ilkesine uygun 
olarak yürütülmesini, ilgili kuruluşlar ile işbirliği 
içinde izlemek ve gerekli tedbirleri almak,

j) Tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uy-
gun şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, 

larını vermek, gerektiğinde bu hakların devir, in-
tikal, taksir, terk, iptal işlemlerini yapmak, ipotek, 
istimlak ve diğer takyit edici hakları tesis etmek, 
bunların sicillerini tutmak ve muhafaza etmek,

c) İzin ve ruhsat sahalarındaki faaliyetleri takip 
etmek, faaliyetleri işletme güvenliği ve işletme 
projesine uygunluk açısından denetlemek, kay-
nak ve rezervlerin uluslararası standartlarda ra-
porlanmasını, güvenilir ve etkin proje kabul, takip 
ve yönetimini sağlamak,

ç) Tabii kaynaklar ile ilgili sicili tutmak, bunların 
genel envanterini yapmak, tabii kaynak hakkı sa-
hibi şirketlerin faaliyetleri ile ilgili her türlü bilgi 
ve verileri arşivlemek ve gerektiğinde ücretli veya 
ücretsiz olarak kullanıma açmak,

d) Ruhsat sahalarının rehabilitasyonunun yöne-
timini yapmak/yaptırmak, tabii kaynakların üre-
timi, işletilmesi, ara ve uç ürüne dönüştürülmesi 
faaliyetleri sonucunda oluşan atık, artık, pasa, ba-
kiye ve cürufların değerlendirilmesini sağlamaya 
yönelik çalışmalar yapmak, yaptırmak, teşvik 
vermek ve bu hususlara ilişkin harcama yapmak,

e) Tabii kaynakların verimli ve etkin kullanımını 
sağlamak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile 
ruhsat, sertifika ve izin sahiplerinin ilgili mevzu-
attan kaynaklanan yükümlülüklerini denetlemek, 
denetimlerin etkin olması amacıyla gerekli mali 
harcamaları yapmak, gerektiğinde hizmet satın 
almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla pro-
tokol yapmak,

f) Tabii kaynak açısından sahaların potansiyelini 
tespit etmek ve potansiyel olarak tespit ettiği 
sahaları ilanla açık artırmaya ve ihaleye çıkarıp 
arama ruhsatı vermek, ihalelik sahalardaki re-
zervin tespitine yönelik olarak gerekli çalışmaları 
yapmak ve yaptırmak, gerektiğinde hizmet satın 
almak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla pro-
tokol yapmak,

g) Ülkenin hammadde, ara ürün ve uç ürün ih-
tiyaçlarını teknolojik gelişmeler ile birlikte de-
ğerlendirerek, ihalelik sahaların ihale taban 

Dergimizin Nisan 2018 sayısında böyle bir ba-
kanlığın kurulması gerekliliğine yönelik olarak bir 
makale kaleme alarak yayınlamış, böyle bir ba-
kanlığın kurulması fikrinin yeni olmadığı uzunca 
bir zamandır gerek bazı siyasiler gerekse maden-
cilikle ilgili bir kısım sivil toplum örgütü temsilci-
leri tarafından çeşitli platformlarda zaman zaman 
dile getirilmiş ve getirilmeye de devam edildiğini 
ifade etmiştik.

Makalenin yayın tarihinden sonra bu güne kadar 
geçen süreçte önemli bazı gelişmeler yaşanmış-
tır. Maden Kanununun uygulayıcısı konumunda 
ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bir ana 
hizmet birimi olan Maden İşleri Genel Müdürlü-
ğü, tüzel kişiliğe haiz Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğüne dönüştürülmüştür. 

9 Temmuz 2018 tarih ve 30743 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan 703 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 118. maddesi ile Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü ile Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kal-
dırılmış, bu iki Genel Müdürlük birleştirilerek bu 
Genel Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluk-
larına haiz Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlü-
ğü (MAPEG) kurulmuştur. 

15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan; Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili 
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cum-
hurbaşkanlığı 4 Nolu Kararnamesinin 766. mad-
desinde; “Mevzuatla verilen görevleri yürütmek 
üzere kamu tüzel kişiliğine sahip, Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına bağlı, merkezi Ankara’da 
olan, özel bütçeli, kısa adı MAPEG olan Maden ve 
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur. ” de-
nilmiştir. Kararnamenin “Görev ve yetkiler” başlıklı 
768. maddesinde ise Maden ve Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğünün görev ve yetkileri;

“a) Tabii kaynaklar ile ilgili araştırma izni, arama 
ve işletme ruhsatı, işletme izni vermek ve bunlar-
la ilgili diğer işlemleri yapmak,

b) Tabii kaynakların değerlendirilmesine yönelik 
arama, tesis kurma, işletme ve faydalanma hak-
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p) Yurtiçi ve yurtdışı eğitim, konferans, seminer, 
çalıştay, fuar ve sergi faaliyetleri yürütmek, bu 
faaliyetler kapsamında harcama ve hizmet alımı 
yapmak, bu faaliyetlerden gelir elde etmek,

r) Gerekli görülen bilgileri ve çalışma sonuçlarını 
yurt içinden ve dışından toplamak, yaymak ve 
tanıtmak; gerekli bilgileri halka iletmek; tabii kay-
nak konularında halkı aydınlatmak,

s) Tabii kaynaklarımıza yönelik gerekli analizlerin 
yapılmasını sağlayacak laboratuvar kurmak ve 
kurdurmak, 

ş) Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası 
kapsamında ilgili kurumlarla koordinasyonu sağ-
lamak, gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

t) Savaş ve seferberlik hali için akaryakıt kaynak 
kataloğu hazırlamak ve akaryakıt tahsisatı yapıl-
ması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

u) Görevleriyle ilgili gerekli mevzuatı hazırlamak,

ü) Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlık tarafından veri-
len diğer görevleri yapmak,

v) Kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararna-
meleriyle verilen diğer görevleri yapmak.”

olarak sayılmıştır.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne bu 
şekilde çok önemli görev, yetki ve sorumluluklar 
verilmiştir. Fakat şu anda Genel Müdürlük, veril-
miş olan çok sayıda maden hakkına ilişkin olarak 

n) Ülkemizin üye olduğu uluslararası kuruluşlar 
ve taraf olduğu uluslararası anlaşma ve sözleş-
melere ilişkin olarak, ilgili mevzuatı çerçevesin-
de, faaliyet alanına giren konulardaki işlemleri 
yürütmek, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası ku-
ruluşlara üye olmak ve ülkemizi temsil etmek, 
ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurmak; işbirliği 
yapmak; yabancı ve uluslararası kurum ve kuru-
luşların bilimsel çalışmalarına katılmak ve benzeri 
kuruluşlar ile temaslar kurmak ve işbirliği yap-
mak, her türlü çalışmalar için yurt içinden veya 
dışından sağlanacak yardımların programlarını ve 
dağıtımını yapmak, tüm bu çalışmaları yapan kişi 
ve kuruluşlara mali destek sağlamak,

o) Tabii kaynak alanında görev yapacak per-
soneli yetiştirmek veya gerektiğinde bunların 
yetiştirilmesine yardım etmek ve bu amaçla 
çalışan kuruluşlar ve yükseköğretim kurumları 
ile işbirliği yapmak; iç kaynaklı bursların dağı-
tımında önerilerde bulunmak; yabancı kaynaklı 
bursların dağıtımını yapmak; yurt içinde kurslar 
açmak ve açılmasına yardımcı olmak; yabancı 
ülkelere öğrenci ve personel göndermek, bun-
ların yapacakları öğrenim ve çalışmaları planla-
mak ve izlemek,

ö) Genel Müdürlüğün görev alanına giren ko-
nularda, kendi personeli ile gerektiğinde ücreti 
karşılığında kamu kurum ve kuruluşları ile özel 
sektörden yerli ve yabancı ilgililerin iştirak edebi-
leceği sertifikalı eğitim programları düzenlemek,

üretim, depolama, stoklama ve pazarlama poli-
tikalarının esaslarını tespit etmek, ihtiyaç olması 
halinde depolama ve stoklamayı yapmak ve yap-
tırmak, tabii kaynak faaliyetleri ile ilgili konularda 
ülke stratejisi ve politikalarına ilişkin Bakanlığa 
öneride bulunmak, tabii kaynak hakkı sahipleri 
ile diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında ko-
ordinasyonu sağlamak, tabii kaynak haklarını ve 
faaliyetlerini etkileyen her türlü mevzuat düzen-
lemesine ilişkin görüş vermek, 

k) Stratejik tabii kaynak alanlarının belirlenme-
sine yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve yap-
tırmak, Cumhurbaşkanı kararı ile stratejik tabii 
kaynak alanı ilan edilmesi için öneride bulunmak,

l) Petrol hakkı sahiplerinin, faaliyetlerinde kullan-
dıkları malzeme ile ilgili ithalat, ihracat ve devir iş-
lemlerini gerçekleştirmek, tabii kaynaklara ilişkin 
Devlet hakkı ve hissesi ile ilgili işlemleri yapmak,

m) Sektörel uyum, eğitim ve bilinçlendirme faa-
liyetlerinde bulunmak, sektör çalışanlarının yetki-
lendirilmesi ve sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar 
yapmak/yaptırmak ve önerilerde bulunmak, sek-
tör faaliyetlerinde kullanılacak malzeme, makine 
ve ekipman standartlarının geliştirilmesine ve 
sertifikasyonuna ilişkin çalışmalar yapmak/yap-
tırmak ve önerilerde bulunmak, tabii kaynakların 
üretim verimliliğini arttırmak üzere araştırma 
geliştirme çalışmalarını yapmak/yaptırmak, ülke-
mizde ve uluslararası alanda sektörün tanıtımına 
yönelik faaliyetlerde bulunmak,
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Maden Kanununun kendisine verdiği denetim ve 
gözetim görevini ancak yerine getirebilmektedir. 

Üstelik Kararname ile kendisine verilen görev ve 
yetkilere bakıldığında, bu görev ve yetkiler arasın-
da; Tabii kaynakların ülke menfaatlerine en uygun 
şekilde değerlendirilmesi için gerekli arama, üretim, 
depolama, stoklama ve pazarlama politikalarının 
esaslarının tespit edilmesi, tabii kaynak faaliyet-
lerinin ülke ihtiyaçları, yararı, güvenliği ve gelişen 
teknoloji doğrultusunda yürütülmesini sağlayacak 
tedbirlerin alınması ve teşvik edilmesi, yerli ve ya-
bancı girişimcilerin yatırım yapmalarını özendirecek 
ortamın sağlanması, ülkemizin üye olduğu uluslara-
rası kuruluşlar ve taraf olduğu uluslararası anlaşma 
ve sözleşmelere ilişkin olarak, ilgili mevzuatı çerçe-
vesinde, faaliyet alanına giren konulardaki işlem-
lerin yürütülmesi, faaliyet alanı ile ilgili uluslararası 
kuruluşlara üye olunması ve ülkemizin temsil edil-
mesi, ulusal kurum ve kuruluşlarla ilişki kurulması, 
işbirliği yapılması, yabancı ve uluslararası kurum 
ve kuruluşların bilimsel çalışmalarına katılınması ve 
benzeri kuruluşlar ile temaslar kurulması ve işbirliği 
yapılması, her türlü çalışmalar için yurt içinden veya 
dışından sağlanacak yardımların programlarının ve 
dağıtımının yapılması, tüm bu çalışmaları yapan kişi 
ve kuruluşlara mali destek sağlanması… gibi görev-
ler bulunduğu  görülmektedir.

Ancak; Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü-
nün görev, yetki ve sorumlulukları arasında sayı-
lan çok önemli bir takım hususlar (politikaların 
belirlenmesi, tedbir ve teşviklerin uygulanması, 
uluslararası ilişkilerin kurulması v.b.)  heyecan 
yaratmakta ve şevk vermekte  ise de teknik bir 
Genel Müdürlüğün görev, yetki ve sorumlulukla-
rını ister istemez aşmaktadır.

Özellikle madencilik konusunda ülke menfaatle-
rine uygun politikaların belirlenmesi ve bunların 
bir plan ve program dahilinde hayata geçirilmesi 
için gereken tedbirlerin alınması siyasi iradenin 
işidir. Bu amacı gerçekleştirmeye yönelik teşki-
latlanmanın da Genel Müdürlük düzeyinde değil 
Bakanlık düzeyinde olması gerekir.

Madencilik sektörünün geliştirilmesi güçlendiril-
mesi, sorunların çözümü için madencilik faaliyet-
lerinin desteklenmesi ve iyileştirilmesi kapsamında 
ulusal maden politikaları oluşturarak uygulamak, 
maden kaynaklarımızın dünyadaki yeni gelişmele-
rin ışığında ulusal ekonomiye yüksek oranda katkı 
sağlayacak biçimde değerlendirmek, madencilik 
sektöründe arama, üretim ve tüketim arasındaki 
tüm faaliyetlerde gerekli koordinasyonu sağlamak 
ve madencilikle ilgili kuruluşları (Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü, Eti Maden İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü, Türkiye Taşkömürü İşletmeleri Genel 
Md… gibi.) tek bir çatı altında toplamak için Maden 
Bakanlığının kurulması zorunludur.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MA-
PEG) tüzel kişilik kazandırılarak Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir kuruluş haline 
dönüştürülmesi ve yeni görev, yetki ve sorum-
luluklarla donatılıp yeniden teşkilatlandırılmış 
olmasının Maden Bakanlığının kurulmasının da  
bir adımı olacağı ümit ve temenni edilmektedir.
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MAKALE

> Savunma Sanayi Müsteşarlığınca onaylanan sa-
vunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili 
projeleri üstlenmiş tam mükellef imalatçı firmalar 
ile savunma, güvenlik veya istihbarat alanların-
da yapılacak araştırma ve geliştirme projelerini 
üstlenen tam mükellef imalatçı firmaların yapa-
cakları satış ve teslimler ile bu satış ve teslimler 
sonrası doğan bakım ve onarım hizmetleri,

> Tam mükellef imalatçı firmaların, Ekonomi Ba-
kanlığınca belirlenen yatırım malları listesinde 
belirtilen malları üreterek yapacakları satış ve 
teslimleri.

> Tam mükellef imalatçı firmaların, Yatırım Teşvik 
Belgesi kapsamında monte edilmemiş haldeki 
aksam ve parçaları ithal edebilecek firmalara, 
ithal edebilecekleri bu aksam ve parçaları üre-
terek yapacakları satış ve teslimleri.

> Yap-İşlet Modeli çerçevesinde yapılacak yatı-
rım projelerini üstlenen tam mükellef firmala-
rın yapacakları hizmet ve faaliyetleri.

> Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ulusla-
rarası ihaleye çıkarılmış yurt içi veya yurt dışı 
taşıma işlerini yüklenen tam mükellef firmala-
rın bu faaliyetleri.

> Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığından dö-
viz olarak kazanılan bedellerin yurda getiril-

VERGİ, RESİM VE HARÇ 

İSTİSNASI BELGESİ ALINMASI, 

REVİZESİ VE KAPATILMASI

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI 

BELGESİNİN ALINMASI

Döviz kazandırıcı işlemlerde Vergi, Resim ve Harç 
istisnası belgesinin alınması firmalar açısından 
bir çok avantajları da beraberinde getirmektedir. 
Vergi, Resim ve Harç istisnası belgesinin alınması 
için, İhracat Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış 
ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faa-
liyetlerde Vergi,Resim ve Harç istisnası Hakkında 
Tebliğ (İhracat : 2008/6) Ek:1 de sayılan belgeler-
le beraber bakanlığa müracaat edilir.

Bu belge kapsamında vergisel avantajlar, Vergi, 
Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan aşağıda 
sayılan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere iliş-
kin işlemler nedeniyle, belgenin geçerlilik süresi 
içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak 
kaydıyla, düzenlenen kâğıtlara damga vergisi, 
yapılan işlemlere harç istisnası uygulanır.

> Kalkınma Bakanlığınca yayımlanan cari yıl ya-
tırım programında yer alan yatırımlardan ve 
Millî Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Ko-
mutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bu 
programda yer almayan kamu yatırımlarından 
uluslararası ihaleye çıkarılanların ihalesini ka-
zanan veya yabancı para ile finanse edilenlerin 
yapımını üstlenen ana yüklenici firmaların (alt 
yükleniciler hariç);

ÖNSÖZ

Bu makalemizin konusu; Vergi, Resim ve Harç 
istisnası belgesinin amacının ne olduğu, nasıl 
alındığı , nasıl revize edilmesi gerektiği ve nasıl 
kapatılacağıyla ilgilidir. Vergi, Resim ve Harç is-
tisnası belgesi İhracat, Transit Ticaret, İhracat 
Sayılan Satış ve Teslimler ile  Döviz Kazandırıcı 
Faaliyetler için alınan belgedir. Makalemizde , 
döviz kazandırıcı faaliyetler için alınacak belgeyi 
anlatmaya çalışacağız.

GİRİŞ

Vergi, Resim ve Harç istisnası belgesi;  ihracatı ar-
tırmak, ihraç ürünlerine uluslar arası piyasalarda 
rekabet gücü kazandırmak ve ihraç pazarlarını 
geliştirmek amacıyla; aşağıdaki hizmetler ve fa-
aliyetlerin vergi, resim ve harç istisnasından ya-
rarlandırılmasına imkan sağlayan, T.C. Ekonomi 
Bakanlığı-İhracat Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen belgeyi ifade eder. Vergi, Resim ve 
Harç diye sürekli dilimizdedir ama genelde resim 
kelimesinin bu manada anlamını pek bilmeyiz.

Resim : Kişilerin devletten aldığı belirli bir izin ve 
yetki karşılığında ödedikleri paradır. İthalat dam-
ga resmi, rıhtım resmi vb. gibi. Vergi ve Resim 
arasındaki fark ise ; ödenen vergilerin bir karşılığı-
nın olmaması, fakat resim ödenmesi karşılığında 
kişinin bir hizmet alması şeklinde anlatılabilir.
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ortaklığı oranında gerçekleştireceği teslim ve 
hizmetleri ile tam mükellef imalatçı firmaların 
bu firmalara üreterek yapacakları satış ve tes-
limleri.

> Kamu özel iş birliği kapsamında tesis yapımı 
ve yenilenmesi işlerini üstlenen tam mükellef 
firmaların yapacakları hizmet ve faaliyetleri.

Yukarıdaki faaliyetlere ilişkin işlemler vukuu 
bulduğunda Ekonomi Bakanlığı-İhracat Genel 
Müdürlüğüne bu işlemler ile alakalı belgeler ile 
müracaat edilerek belge alınması gerekir. 

Örneğin; Kamu kurum ve kuruluşlarında ulusla-
rarası (yabancı firmalara açık)  ihalelerde ihale 
üstüne kalan firma, ihalenin üstünde kalması 
nedeni ile idare ile yaptığı sözleşmeye istinaden 
belgeyi kullanabilmesi için belge müracaatında 
bulunması gerekir. 

Yukarıdaki faaliyetlere ilişkin işlemler belgeye iş-
lenir , bu şekilde istisnalardan faydalanılır. 

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI 

BELGESİNİN REVİZESİ

Vergi, Resim ve Harç istisnası belgesi çeşitli ne-
denlerle ilgili firmanın müracaatına istinaden bel-
ge ihracat taahhüdü kapatılıncaya kadar bakan-
lıkça revize edilebilir. Bu nedenler başlıca,

> Belge Süresinin bitmesi

> Belge sahibinin adres, Unvan vb gibi bilgileri-
nin değişmesi

> Alınan için devri ile belge sahipliğinin değiş-
mesi

> İstisna Belge Miktarının değişmesi gibi neden-
ler olabilir.

Örneğin; yabancı firmalara açık yapım işleri iha-
lelerinde,  çeşitli sebeplerle ( ödenek yetersizliği, 
mevsimsel koşullar vb) işin teslim süresi gecike-
bilir. Bu gibi gecikmelerle işin süresine göre ve-
rilen belgenin de süresi geçebilir. Teslim süresi 
uzayan işlere ait belgelerin de, ihale makamından 
alınacak belge ile yenilenmesi gerekebilir. 

Yine; çeşitli sebeplerle belge miktarı değişebilir. 
( Keşif artışları, Fiyat farkları, Kur farkları vb) Bu 
gibi değişiklikler nedeni ile ihale makamından 
alınacak belge ile istisna belgesi revize edilmesi 
gerekir.

VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI 

BELGESİNİN KAPATILMASI

Vergi, Resim ve Harç istisnası belgelerine ilişkin 
ihracat taahhütleri; belge süresi sonundan itiba-
ren 3 (üç) ay içerisinde gerekli bilgi ve belgelerle 
ibrazıyla beraber Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası ilgili şubesi tarafından kapatılır. Kapatma 
işlemi Bakanlığa, ilgili vergi dairesine ve ilgili fir-
maya bildirilir. Belgenin kapatma işlemi

Örn: Yapım işleri ihalelerine istinaden alınmışsa

> Vergi, Resim ve Harç istisnası belgesinin aslı

> Yapım işlerinde hak ediş raporlarında fayda-
lanılan damga vergileri için hak ediş raporları 
örnekleri

> Yapım işleri hak edişleri için kesilen faturalar

> Kredi kullanılmış ise İlgili bankadan alınacak 
belgeler ile birlikte,

bir dilekçe ekinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası ilgili şubesi müracaatla başlar. Gerekli 
inceleme sonucunda, kapatma işlemi Bakanlığa, 
ilgili vergi dairesine ve ilgili firmaya bildirilir.

Önemli: Herhangi bir yaptırım ile karşılaşmamak 
için Vergi, Resim ve Harç istisnası belgeleri taah-
hüt bittiği anda kapatılması gerekir. Tavsiyem, 
her an kapatılacakmış gibi hareketle kapatmaya 
ilişkin belgelerle beraber bu belgelerin ayrı bir 
dosyada iyi muhafaza edilmesi gerekir. 

KAYNAK:

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergi-
si ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği

İhracat Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile 
Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi,Resim ve 
Harç istisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)

mesi kaydıyla kara, deniz veya hava ulaştırma 
hizmet ve faaliyetleri.

> Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek 
müteahhitlik, müşavirlik, yazılım ve mühendis-
lik hizmetleri.

> Yabancı uyruklulara (diplomatik temsilcilikler 
ve mensupları dâhil), turistlere veya yurt dı-
şında çalışan Türk vatandaşlarına ülkemizde 
bulundukları sürede, döviz karşılığı verilecek 
sağlık hizmetleri.

> Turizm müesseseleri ile seyahat acentelerinin 
yurt içindeki ve yurt dışındaki turizm faaliyet-
leri sırasında yaptıkları döviz karşılığı hizmet 
satışları.

> Bedelleri döviz olarak alınmak kaydıyla yurt 
dışında yerleşik firmalar adına gerçekleştirilen 
bakım ve onarım hizmetiyle, dış sefere çıkan 
Türk ve yabancı bayraklı gemi, uçak veya tır-
ların bakımı ve onarımı, yenileme ve dönüşüm 
ile bakım, onarım, yenileme ve dönüşüm kap-
samında gerçekleştirilen mal (yakıt ve madeni 
yağlar hariç) ve hizmet satışları.

> Tam mükellef firmalarca, ihraç ürünlerimizin 
pazarlanması amacıyla yurt dışında mağaza 
açılması veya işletilmesi.

> Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası iha-
leye çıkarılan maden havzalarından rödövans 
karşılığında maden çıkarımı ve işletmesiyle 
ilgili üretim faaliyetleri.

> Yurt içinde yerleşik haber ajanslarınca, yurt 
dışındaki yayın organlarına görüntülü veya gö-
rüntüsüz haber satışları.

> Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası iha-
leye çıkarılan ve Ekonomi Bakanlığı tarafından 
belirlenen yatırım malları, sınai mamuller ve 
yazılım hizmetlerine yönelik ihaleleri kazanan 
tam mükellef imalatçı firmaların üreterek ya-
pacakları satış ve teslimleri.

> İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşma hüküm-
lerine göre yurt içinde bulunan yabancı kuruluşla-
rın yurt dışından getirme imkanına sahip bulun-
dukları sınai mamulleri teslim eden tam mükellef 
imalatçı firmalar ile uluslararası kuruluşlar, yaban-
cı ülke temsilcilikleri ve kuruluşlarına ait tesislerin 
yapımını ve onarımını üstlenen tam mükellef mü-
teahhit firmaların faaliyet ve teslimleri.

> İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar 
kapsamında Türkiye’de gerçekleştirilen pro-
jeleri üstlenen kurum, kuruluş veya şirketler 
(bunlar tarafından yurt içinde projenin yürü-
tülmesi amacıyla kurulan veya ortaklık ger-
çekleştirilen şirketler dâhil) tarafından proje 
kapsamında verilen yapım ve teslim işlerini 
yüklenen firmaların (alt yükleniciler hariç);

> Tam mükellef olması halinde, bunların yapa-
cakları teslim ve hizmetleri ile tam mükellef 
imalatçı firmaların bu firmalara üreterek yapa-
cakları satış ve teslimleri,

> Tam ve dar mükellef firmaların ortaklığı şek-
linde olması hâlinde, tam mükellef firmanın 
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ne girilmesinin, 2021’deki olumlu havanın devam 
etmesine katkı sağladığını aktaran Dinçer, yeni 
normalle birlikte ülke ziyaretlerinin sanal ortam-
da yıl boyu devam edeceğini söyledi. Dinçer, “8-
19 Mart tarihleri arasında Birleşik Krallık ’a, 12-16 
Nisan tarihleri arasında ise Rusya’ya sanal ticaret 
heyetiyle gideceğiz. Bunların yanı sıra işlenmiş 
doğal taşta önemli pazarlarımızın başında gelen 
ABD’de ve İtalya’da yapılacak fuarlara ise fiziki 
olarak katılım sağlayacağız” dedi.

2021’de iş süreçlerini hızlandıracak bir 

anlayışın hakim olacağını umuyoruz

Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 1,8, geçen yılın 
son çeyreğinde ise yüzde 5,9 büyüme kaydetmesi-
nin açıklanmasıyla birlikte 2021’e dair beklentilerini 
paylaşan Dinçer, sözlerini şöyle tamamladı: “Eko-
nomik anlamda beklentilerin yükselmesi ve 2021 
büyüme tahminlerinin pozitif yönde seyretmesi 
sektörümüzü olumlu anlamda etkilemeye devam 
ediyor. İhracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler, seyahat 
kısıtlamaları yüzünden seçili ürünleri alamaması 
nedeniyle stoklarını eritti ve 2021 yılında yüksek ha-
cimle alımlar yapmaya başladı. Bu sayede madenci-
lik sektörü olarak ihracatta önemli bir performansa 
imza attık. İlerleyen aylarda da artışın süreceğini 
öngörüyoruz. Dünya maden çeşitliliği sıralamasında 
10’uncu sırada yer alan Türkiye, 80 türde madene, 
650 farklı renk ve desende mermere, 150 farklı çe-
şitlikte de doğal taşa sahip. Sektörümüz, gücünü 
güçlü ve çeşitliliği zengin rezervlerinden alıyor. Bu 
gücümüzü ihracat rakamlarına da yansıtmayı sür-
düreceğiz. 2021’deki bir diğer beklentimiz ise ma-
den arama, çıkarma ve işleme süreçlerinde sektörün 
gelişimini sağlayacak düzenlemelerin yapılmasıdır. 
İMİB olarak taleplerimizi ilgili kurumlara iletmeyi 
sürdürüyoruz. Böylesi önemli bir çeşitliliğe ev sahip-
liği yapan Türk madenciliğinin daha üst seviyelere 
çıkabilmesi için bütün yetkili mercilerin de üzerine 
düşen görevleri yerine getireceğine inanıyoruz.”

Türkiye ekonomisi için stratejik önemde bulunan maden sektörü, 2021 Şubat ayında 141 ülkeye toplam 415,5 

milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. Sektörün ihracatında geçen yılın aynı ayına kıyasla değer 

bazında yüzde 47,21 artış yaşanırken, toplam ihracat ilk 2 aylık dönemde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 

yüzde 25,71’lik artışla 768,7 milyon dolar oldu. Rakamları değerlendiren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 

(İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, konuyla ilgili  “Madencilik sektörü olarak ihracatta önemli bir 

performansa imza attık. Ekonomik anlamda beklentilerin yükselmesi ve 2021 büyüme tahminlerinin pozitif 

yönde seyretmesi sektörümüzü olumlu etkilemeye devam ediyor” dedi.

Aydın DİNÇER 
İMİB Başkanı

Maden Sektörü 

Yüzde 47 Büyüdü

Çin liderliğini korudu Suudi Arabistan 

63. sıraya düştü 

Sektörün 141 ülkeyi kapsayan ihracat listesinde öne 
çıkan ülkeleri de paylaşan Aydın Dinçer, sözlerine 
şu şekilde devam etti: “Maden sektöründe en çok 
ihracat yaptığımız ülkeler Çin, ABD, Belçika, İspanya 
ve İtalya oldu. Doğal taş grubunda en çok ihracat 
gerçekleştirdiğimiz ilk 5 ülke ise Çin, ABD, Fransa, 
İsrail ve Hindistan oldu. Bununla birlikte Suudi Ara-
bistan’a yapılan maden ihracatında 2 aylık dönem-
de geçen yıla kıyasla yüzde 98,99’luk, doğal taş 
ihracatında % 99,34’lük düşüş yaşandı. Suudi Ara-
bistan, doğal taş ihracatı gerçekleştirdiğimiz ülkeler 
arasında 3’üncü sıradan 63’üncü sıraya geriledi.”

Sektör ihracat performansı pandemi 

öncesi döneme göre değerlendirilmeli

Maden Sektörünün, 2020 yılı Ocak ayında Çin’de 
başlayan ve etkisi tüm dünyaya yayılan Covid-19 
Pandemisinden ilk etkilenen sektörlerden oldu-
ğunu belirten Aydın Dinçer: “2020 yılını pandemi 
ve yeni normale uyum sağlama süreci ile geçirdik, 
üretim ve ihracatta duraksamalar yaşadık. Bu se-
beple ihracat performansımızı 2020 yılı değil 2019 
yılının aynı dönemine oranla değerlendirmek çok 
daha gerçekçi olur. Bu bakış açısıyla değerlendir-
me yaptığımızda, ilk iki aylık dönemde maden 
sektörü ihracatımızın 2019 yılının aynı dönemine 
oranla yüzde 28 artış gösterdiğini söyleyebiliriz. 
Aynı değerlendirme ile doğal taş ihracatımızda 
2019 yılına oranla yüzde 10, metalik cevherlerde 
yüzde 63, endüstriyel minerallerde yüzde 8, ferro 
alyajlarda ise yüzde 76 artış yaşandı”. 

8 Mart’ta Türk Doğal Taş Sektörü 

İngiltere’ye gidiyor

Pandemi koşullarına rağmen aşı uygulamalarının 
hız kazanması ve kontrollü normalleşme süreci-

Türkiye’nin Şubat 2021’deki ihracatı, tüm sektör-
ler için geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla yüzde 
9,6 artışla 16,1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, 
ihracatını en çok arttıran sektör maden sektörü 
oldu. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) 
Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, sektörün 
şubat ayı ihracatını 415,5 milyon dolar olarak 
açıklarken, geçen yılın aynı ayına göre yaşanan 
artışı yüzde 47,21 olarak ifade etti. Ocak – Şubat 
2021 döneminde ise 768,7 milyon dolar ihracat 
yapan sektörün geçen yılın aynı dönemine göre 
yakaladığı artış oranı yüzde 25,71 oldu. Dinçer’in 
verdiği bilgiye göre, söz konusu rakamın 278,9 
milyon dolarını doğal taş ihracatı oluşturdu. 

Türkiye en çok mermer, traverten, 

çinko ve krom ihraç etti 

Maden sektörünün alt kırılımlarında yaşanan ar-
tışlara da dikkat çeken Dinçer, şunları kaydetti: 
“Doğal taş ihracatında geçen yılın aynı dönemine 
göre yüzde 7,45’lik artış grafiği yakaladık. Bura-
daki artışı önemsiyoruz çünkü dünyanın doğal 
taşta en büyük dört ihracatçısından biriyiz. Hede-
fimiz dünya ihracatında Pazar payımızı arttırmak. 
Doğal taş ihracatımızın 160,8 milyon dolarlık kıs-
mını işlenmiş doğal taş, 118,1 milyon dolarlık kıs-
mını ise blok doğal taş ihracatı oluşturdu. Maden 
ihracatını ürün grubu bazında incelediğimizde en 
çok ihracatın metalik cevherler grubunda yapıldı-
ğını görüyoruz. Şubat ayı sonu itibariyle, metalik 
cevherler ihracatında yüzde 64,65 artış ile 271,7 
milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Endüstriyel 
minerallerde yüzde 9,83’lük artışla 148,3 milyon 
dolar, ferro alyajlarda ise yüzde 52,09 artışla 37,5 
milyon dolar değerinde ihracat yapıldı. Alt ürün 
grubu bazında bakıldığında ise en çok ihracat 
gerçekleştirilen ilk 5 ürün blok mermer-traverten, 
işlenmiş mermer, çinko cevherleri, işlenmiş tra-
verten ve krom cevherleri oldu.”
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Maden Sektörünün En Kapsamlı Fuarı
Yeni Tarihinde Yine 

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi
Türkiye’nin maden sektöründeki en kapsamlı fuarı olan Maden Türkiye, 

Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa, Makine Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı, 

yeni tarihinde sektörü buluşturmaya devam edecek. 9-12 Aralık 2021 tarihleri 

arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi, İstanbul’da gerçekleşecek olan fuar, 

sektörün yerli ve yabancı tüm paydaşlarının bir araya geldiği önemli bir ticaret 

platformu olma özelliğine devam edecek.

Madencilik Sektörü Kritik Sektör İlan Edildi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez katıldığı Madencilik Şura Çalıştay telekonferansında, Pandemi sürecinde Türkiye dahil pek çok ülke maden-
cilik sektörünü kritik sektörlerden biri ilan etti. Faaliyetlerin devamı için destek ve teşvik mekanizmalarını devreye soktu. Bu destek aslında madencilikle 
birlikte diğer yan sektörlerde de üretimin devamı açısından hayati bir rol üstlendi. Kasım sonunda geçen yıla göre toplamda sadece % 4’lük bir ihracat kaybı 
yaşandı. Kasım 2020 itibariyle altın hariç toplam 25 milyon ton maden ürünü ihraç edildi. Böylece maden ihracatında 2019 neredeyse yakalandı. Yılın ilk 
yarısında azalan ihracat miktarı yılın ikinci yarısında sektörün gösterdiği performansla geçen yılı yakaladı.” açıklamalarında bulundu.

2021 Yılı İçin Maden Varlıkları Ekonomik Kaldıraç Olacak

Türkiye küresel maden çeşitliliğinde 132 ülke arasında 10’uncu sırada yer alıyor, dünyada üretilen 90 çeşit ticari maden ve mineral kaynağının 60 çeşidi 
Türkiye’de üretiliyor.  Toplam maden rezervi değeri 4 trilyon dolar olan Türkiye’de, maden sektörünün yıllık üretim değeri 2018 yılından bu yana 37,2 milyar 
lira seviyesinde gerçekleşiyor. 

Maden sektöründe elde edilen çıktılar, birçok sektörün hammaddesi olması özelliği ile ülkelerin sanayi üretimlerinde çok önemli bir konumda yer alıyor. Sa-
nayi üretimine katkısı ile maden sektörü aynı zamanda ülkelerin ekonomilerinde de kaldıraç görevi görüyor. Türkiye maden varlıkları dolayısı ile en önemli 
ülkelerden birisi konumunda. 

Yeni Pazarlara Açılan Kapı Maden Türkiye Fuarı

Madenciliğin ülkelerin kalkınmasında büyük katkılarının olduğunun bilinci ile, sektörün gelişmesine ve büyümesine katkı sağlamak aynı zamanda ticareti 
arttırmak amacı ile 2004 yılından bu yana düzenlenen Maden Türkiye Fuarı, geniş kapsamı ile maden arama, çıkarma, işleme, cevher hazırlama ve zengin-
leştirme süreçlerinde kullanılan tüm makine ve ekipmanların bir arada yer aldığı bir ticaret platformu konumunda. 

İçinde bulunulan koşullara ayak uydurarak katılımcı ve ziyaretçilerini her yıl daha verimli bir fuar deneyimi yaşatmayı hedefleyen ve bu konudaki başarısını 
her fuarda bir kez daha ortaya koyan Maden Türkiye Fuarı, bu yıl da yine alıcı ve satıcıyı bir araya getirerek en verimli ticaret platformu olmaya devam 
edecek. Yeni pazarlara açılmanın yanı sıra katılımcılarına mevcut pazarlarını da büyütme imkanı verecek olan fuar sunduğu fırsatlar ile maden sektörünün 
geleceğine ışık tutacak ve güçlü sektörün yolunun güçlü fuardan geçtiğini bir kez daha tüm dünyaya gösterecek. 

Detaylı Bilgi İçin:

Pazarlama Ekibi Mail: info@madenturkiyefuari.com

Pazarlama Ekibi Telefon: 0 212 867 11 00 – 11 45
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Musacalı Barajının 

Gövde Beton Kaplama 

Çalışmaları Tamamlandı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İzmir iline yaptığı 

yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile 

buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma 

suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini 

azaltmaya devam ediyor.

tamamlanması planlanıyordu. Ancak çalışmalar 
zorlu kış aylarında da hız kesmedi ve dev baraj-
da hedeflenenden 1 yıl önce sona gelindi. Yüzde 
88 fiziki gerçekleşme oranına ulaşılan Musacalı 
Barajı’nda son olarak beton kaplama çalışmaları 
da bitirildi. Böylece gövde inşası tamamen bitmiş 
oldu. Temelden yüksekliği 79 metre olarak plan-
lanan Musacalı barajı’nın gövdesi için 1.156 bin 
m3 dolgu yapılırken, beton kaplama çalışmaları 
kapsamında 20 ano inşa edildi ve 8000 m3 beton 
döküldü.

Planlanandan 1 yıl önce bitecek

22 bin 950 dekar verimli tarım arazisine can suyu 
sağlayacak Musacalı Barajı’nda sadece su alma 
yapısı, vana işleri gibi tünel daimi techizat işleri 
kaldı. Dev barajda hedef tüm imalatları birkaç ay 
içerisinde bitirip, sonbahar gelmeden, planlanan-
dan bir yıl önce su tutabilmek.

Bergamalı çiftçiler yılda 42 milyon lira 

daha fazla kazanacak

İzmir’in en verimli ovalarından Bakırçay Ovası’n-
da 22 bin 950 dekar araziyi modern sulama ile ta-
nıştıracak Musacalı Barajı Kocadere üzerine inşa 
edildi. Barajımızın gövde yüksekliği temelden 79 
metre olup, 25 milyon m3 su tutulabilecektir. Mu-
sacalı Barajı bölge ve ülke ekonomisine de büyük 
katkı sağlayacak. 22 bin 950 dekar araziyi borulu 
basınçlı sistemle sulayacak baraj, Bergamalı çift-
çilere yılda yaklaşık 42 milyon lira ek katkı sağ-
layacak. 

Bölgede modern sulama ile birlikte ürün çeşitliliği 
artacak; zeytin, domates sebze meyve gibi ürün-
lerde verim katlanacak. Tarlalardan iki ya da daha 
fazla hasat etme olanağına kavuşacak, çiftçi daha 
çok kazanacak.

tamamlanan barajda sonbahar gelmeden su tu-
tulması hedefleniyor.

Bergamalı üreticilerin sabırsızlıkla beklediği Mu-
sacalı Barajı’nda sona gelindi. 2018 baharında 
sahur vakti temeli atılan barajın 25.07.2022’de 

İzmir Bergama’da binlerce üreticinin su sıkıntısı-
na karşı umudu olan Musacalı Barajı’ndan müj-
de. 2018 baharında temeli atılan Musacalı barajı 
planlanandan 1 yıl önce bitirilecek ve üreticilerin 
yüzü gülecek. Gövde beton kaplama çalışmaları 

Edirne Ovasında 78 Bin Dekar 
Alan Modern Sulamaya Açılacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 

Edirne İline yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit 

topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza 

içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki 

taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini 
geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern su-
lama ile tarımda sağlanan verim artışları,  üretim 
deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan 
ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan 
kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun 
azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da 
yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor.

Edirne İli ve İlçelerinde son dönemde yapılan su 
yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyet-
lerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır. 
2021 yılında yapımına başlanılan Meriç Edirne 
Sulaması İnşaatında toplam 78 bin dekar alan 
modern sulamaya açılacak.

Modern sulama sistemlerine göre inşa edilecek 
Meriç Edirne Sulamasında Meriç Nehri’nden 2 
adet pompa istasyonu ile alınacak sulama suyu-
nun 167 km HDPE, 83 km CTP, 5 km Çelik boru 
olmak üzere toplam 255 km boru hattı döşenerek 
sulama alanında dağıtımı yapılacaktır. İlk aşama-
da 2021 yılı sonunda sulamaya açılması planlanan 
19 bin dekar alan için borular sahaya indirilmeye 
başlanıldı. Projenin tamamlanması ile milli eko-
nomiye yılda 20 milyon TL katkı sağlanacaktır.
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Performans garantili proje 7/24 

çevrim içi olarak izlenebilecek

ESCON Enerji, Lactalis’in Ukrayna Mykolaiv fabri-
kasında, eski ve düşük verimli, soğutucu akışkan 
olarak amonyak kullanılan soğutma sistemini, 
Mitsubishi Heavy Industries firmasının son tek-
noloji ile imalatını yaptığı su soğutmalı, R134A 
soğutucu akışkanlı ve santrifüj kompresörlü so-
ğutma grubu ile değiştiriyor. Proje kapsamında 
soğutma grubu değişimine ilaveten kapalı tip ve 
hız sürücülü soğutma kulesi, debi kontrolü için hız 
sürücülü kondenser ve evaporatör pompaları ile 
enerji izleme ve otomasyonu sistemleri kurula-
cak. ESCON’un geliştirdiği Energy Eye çevrim içi 
izleme sistemi ile performans garantili kurulan 
sistemin tüm parametreleri 7/24 canlı olarak iz-
lenebilecek. 

ESCON Enerji hakkında:

Türkiye’nin ilk ve tek enerji hizmet şirketi (ESCO) 
olarak 2004 yılında kurulan ESCON Enerji, 2009 
yılından itibaren sanayide yetkili enerji verimlilik 
danışmanlık (EVD) şirketi olarak faaliyetlerini sür-
dürmektedir. Müşterilerinin kalite ve konfor şart-
larından ödün vermeden, maksimum verimlilik ile 
minimum enerji tüketimine ulaşmalarını hedefle-
yen ESCON Enerji, danışmanlık, etüt ve projelen-
dirme, performans garantili sistem çözümleri, pro-
je finansmanı ve enerji performans sözleşmeleri 
gibi alanlarda çeşitli hizmetler vermektedir. Uzman 
mühendis kadrosu, saygın uluslararası partnerleri 
ve know-how altyapısı ile işletmeler için en doğru 
çözümleri sağlayan ESCON Enerji, hayata geçirdiği 
projeler ile işletmelerin enerji maliyetlerini ve kar-
bon salımlarını azaltmalarına da katkı sunmakta-
dır. ESCON Enerji bu zamana kadar Türkiye’nin 
yanı sıra Avrupa’dan Güney Asya’ya uzanan bir 
coğrafyada, toplam 12 ülkede 800’ün üzerinde 
endüstriyel işletmeye başarı ile hizmet vermiştir. 

Türkiye’nin ilk enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, süt ve süt ürünleri sektöründe dünyanın lider firması 

olan Lactalis’in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında geçen Kasım ayında başladığı performans garantili enerji 

verimliliği projesini Nisan ayı içerisinde tamamlayacak. Fabrikanın buzlu sisteminde yapılan revizyonla 

soğutma için harcanan elektrik tüketiminde yüzde 26, toplam fabrika enerji tüketiminde yüzde 12 tasarruf 

sağlanacağını söyleyen ESCON Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, global tedarikçisi oldukları Lactalis’in 

Ukrayna fabrikasında yapılan bu yatırımın kendini iki yılın altında bir sürede amorti edeceğine dikkat çekti.

Onur ÜNLÜ 
ESCON Enerji Genel Müdürü

ESCON Enerji, LACTALIS’in Ukrayna 

Fabrikasının Soğutmada Harcadığı 

Elektriği Yüzde 26 Düşürecek

tüketiminde yüzde 26, toplam fabrikanın enerji 
tüketiminde yüzde 12 tasarrufa denk geliyor. Bu 
yüksek tasarruf sayesinde proje kendini iki yılın 
altında bir sürede amorti edecek” dedi.

Hedef Lactalis’in dünya genelindeki 

250 fabrikasına hizmet vermek 

Lactalis’in global sistem çözüm ortağı olarak 
firmanın Türkiye ve yurt dışındaki fabrikalarında 
enerji verimliliği çalışmaları yürüttüklerini söyle-
yen Onur Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bugüne 
kadar Lactalis’in Türkiye’de bulunan beş fabrika-
sında atık ısı geri kazanımı, soğutma sistemi ve 
soğuk hava depoları revizyonu, enerji izleme ve 
otomasyon sistemleri olmak üzere birçok projeyi 
hayata geçirdik. Ayrıca bu projelerin Verimlilik 
Artırıcı Proje desteklerinden faydalanması için 
danışmanlık hizmeti verdik. Bu başarılı çalışma-
ların ardından Lactalis’in global tedarikçisi ol-
duk. Bu da Lactalis’in dünya genelinde bulunan 
250’ye yakın fabrikasına enerji verimliliğini artırıcı 
hizmet ve sistem çözümleri verebileceğimiz anla-
mına geliyor. Şu ana kadar firmanın Güney Afrika, 
Efremov-Rusya ve Pavlograd-Ukrayna fabrikala-
rına teknik destek hizmeti sağladık. Hedefimiz, 
Lactalis’in Laval-Fransa’da bulunan mühendislik 
merkezi ile koordineli olarak bütün üretim tesis-
lerine hizmet verebilmek.”

Türkiye’nin ilk enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, 
uluslararası tecrübesiyle yurt içinde olduğu gibi 
yurt dışında da sürdürülebilir enerji yönetimine 
yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. 
ESCON Enerji bu kapsamda son olarak, süt ve süt 
ürünleri sektöründe dünyanın lider firması olan 
Lactalis’in Ukrayna Mykolaiv fabrikasında baş-
ladığı enerji verimliliği projesinde sona yaklaştı. 
2020 yılının Kasım ayında başlanan projenin, 
Nisan ayı içinde anahtar teslim olarak tamamlan-
ması planlanıyor. 

Onur Ünlü: “Eski ve düşük verimli 

sistemi son teknoloji soğutma sistemi 

ile değiştiriyoruz”

Projenin detayları hakkında bilgi veren ESCON 
Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, “Süt ve süt 
ürünleri üretiminin en önemli süreçlerinden bi-
rini buzlu su sistemleri oluşturuyor. Biz de tüm 
işletmelerinde çevreye duyarlı, yüksek teknolojili 
ve enerji verimli üretime büyük önem veren Lac-
talis’in Ukrayna fabrikasında, soğutma sisteminin 
revizyonunu yapmak üzere harekete geçtik. Bu 
kapsamda eski ve düşük verimli sistemi, son tek-
noloji soğutma sistemi ile değiştiriyoruz. Perfor-
mans garantili enerji verimliliği revizyonumuz ile 
yılda 851.708 kW elektrik tasarrufu elde edilecek. 
Bu da fabrikanın soğutma için harcadığı elektrik 

Buzlu Su Sisteminin İyileştirilmesi İçin Yapılan Yatırım, 

Kendini İki Yılın Altında Bir Sürede Amorti Edecek
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STE firması 30 yılı aşkın süredir uluslararası ticaretin içinde. Ana tedarikçi olarak 
hizmet vermekte olan firmanın esas uzmanlığı hidrolik türbinler, jeneratörler ve
bunların bütün tamamlayıcı yan sistemleri (Uyartım, SCADA-Gözlem ve kontrol, 
Lokal kumanda panoları, OG Hücreleri ve trafoları, DC sistemleri v.b... Bunların 
yanısıra Buhar türbinleri ve jeneratörleri, dizel-doğalgaz-benzinle çalışan 
jeneratör grupları, Boiler’lar ve WHR Waste Heat Recovery (Atık Isı Geri Kazanım) 
Sistemleri - ki bunlar Çimento fabrikaları, petrol rafinerileri, çelik endüstrisi, cam
sanayi v.b. atık ısı üreten tüm sanayi kuruluşlarında - yakıtsız elektrik üretimi
demek. Elektrik motorları ABD’ye ihraç ediliyor. Firmanın Türkiye de dahil olmak 
üzere Hindistan, Nepal, Vietnam, Afganistan, Kolombia, İtalya ve Pakistan gibi 
ülkelere ihracatı var. Türkiye’ye birkaç kere gelen STE Başkanı bay Han Zhikai 
ülkemizi çok seviyor ve tarafımızca dürüstlüğü, sözlerini tutması ve hızlı hareket 
etmesiyle tanınıyor. Türkiye’de 2021 yılı itibarıyla yeni bir ivme yakalamaya 
çalışan firmanın Türkiye Yetkili Temsilcisi sıfatıyla ben de TANJU ERYILMAZ olarak
tüm enerjimle bu yola koyulmuş bulunuyorum.

Saygılarımla

TANJU ERYILMAZ
T: 533-2818955

E: tanju@ste-turkey.com
www.ste-turkey.com



Türkiye’de faaliyet gösteren binlerce Alman şir-
keti gibi kanunlara ve kamu otoritelerine saygılı 
olarak faaliyetlerini artarak sürdürdüklerine dik-
kat çeken Yazganoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: 

“Türk ekonomisine olan güvenimizi ve inancımızı 
koruyor; büyüme ivmesini ve yüksek potansiyelini 
dikkatle izliyoruz. Ürünlerimizle panjur ve gölge-
lendirme sektöründe faaliyet gösteren firmaları-
mızın yaptıkları ihracata değer katıyoruz. Bugün 
pandeminin yarattığı etkiye rağmen, ekonomide 
yaşanan sıkıntılarımızın uzun soluklu olmayacağını 
ve piyasaların denge noktasına kısa sürede ulaşa-
cağını düşünüyoruz. Türkiye’nin enflasyon ve faiz-
lerdeki artışa kalıcı ve yapısal çözümler getirildiği 
takdirde, bu süreçten hızla çıkarak sürüdürülebilir 
büyüme trendini yakalanacağını görüyoruz. Han-
gi sektörde olursa olsun Türkiye’ye yatırım yapan 
herkesin kazanacağına inanıyoruz.”

Becker Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yazganoğ-
lu: “40 yıldır ürünlerimizle bulunduğumuz, 2011 
yılından bugüne şirket yapılanması ile faaliyet 
gösterdiğimiz türkiye’nin gücüne ve potansiyeli-
ne olan güvenimizi hep koruduk, koruyacağız…”

Alman bina otomasyonu ve akıllı ev sistemleri 
üreticisi BECKER Antriebe GmbH 100 yaşın-
da…1921 yılında Hessen eyaletine bağlı Sinn ken-
tinde Emil ve Adolf Becker tarafından küçük bir 
atölyede faaliyetlerine başlayan BECKER, bugün 
sektöründe dünyanın en güçlü ve güvenilir mar-
kaları arasında başı çekiyor. 

1965 yılına kadar endüstriyel faaliyetlere yoğun-
laşan şirket, bu tarihten itibaren çok önemli bir 
atılım yaparak kapı motorları ve endüstriyel uy-
gulamalar için kontrol üniteleri geliştirmeye ve 
üretmeye başladı. 

1971 yılında ürün yelpazesine panjurlar ve güneş 
koruma sistemleri için tüp motorları ekleyerek 
yeni bir atılıma imza atan BECKER, bugün Al-
manya’nın dışında 17 ülkede şirket yapılanması 
olan global bir şirkete dönüştü. 

GLOBALDE 100’ÜNCÜ, TÜRKİYE’DE 

10’UNCU YIL 

Global olarak 100’üncü yılını geride bırakan BE-
CKER, 40 yıldır ürünleri ile yer aldığı Türkiye pa-
zarında, yüzde yüz Alman sernmayeli şirket yapı-
lanmasında 10 yılı geride bıraktı. 2021 yılı itibarıyla 
sayıları 400’ü aşan bayi ağı ile Türk ekonomisine 
değer katmaya devam ettiklerini kaydeden BE-
CKER Türkiye Genel Müdürü Erdinç Yazganoğlu, 
Türkiye’nin ve Türk ekonomisinin geleceğine olan 
güvenlerini her zaman koruduklarını belirtti. 

Erdinç YAZGANOĞLU 
Becker Türkiye Genel Müdürü

ALMAN DEVİ 

BECKER  

100 YAŞINDA

1921 Yılında Adolf ve Emil Becker kardeşler tarafından Almanya’nın Sinn kentinde 

küçük bir atölyede başlayan macera, bina otomasyonu ve akılı ev sistemleri 

üretiminde beş kıtada 18 ülkede faaliyet gösteren bir dünya devine dönüştü.
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yatırımları pozitif olarak ayrıştırıyor. Şu anda Hol-
landa, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere 
birkaç Avrupa ülkesinde yenilenebilir enerji pro-
jelerini geliştiriyoruz. Bu alanda enerji sektörünün 
önemli uluslararası oyuncuları ile işbirliği halinde-
yiz. Hedefimiz önümüzdeki 3 yıllık dönemde 50 
MW’lik bir portföye ulaşmak.” dedi.  

“Gelecek yenilenebilir enerjide” 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının dünyanın gele-
ceği için hayati öneme sahip olduğuna da dikkat 
çeken Mustafa Yiğit Zeren, “Dünyanın enerji tüketi-
mi giderek artarken fosil yakıt kaynakları da sürekli 
azalıyor. Her yıl bir öncekinden daha fazla enerji 
tüketiyoruz. Oluşan bu yüksek talebin karşılanması 
için yenilenebilir enerji kaynaklarından maksimum 
düzeyde faydalanmalıyız. Zeren Group olarak biz 
geleceğin yenilenebilir enerjide olduğuna inanıyo-
ruz. Bu sebeple güneş ve rüzgara yatırım yapmaya 
devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

“Türkiye salgına karşına başarıyla 

mücadele ediyor”

Son olarak salgın sürecinde holdingin nasıl po-
zisyon aldığına da değinen Mustafa Yiğit Zeren, 
“Koronavirüs salgını sadece Türkiye’yi değil tüm 
dünyayı etkiledi. Ancak ekonomi ve sağlık alanında 
koronavirüse karşı başarıyla mücadele eden dev-
letimizin işletmelere verdiği desteği memnuniyetle 
karşıladık. Biz güçlü yapımız sayesinde bu dönem-
de ekonomik destek paketlerinden faydalanmadık. 
İhtiyacı olan kurumların desteklerden faydalanma-
sının daha doğru olduğunu düşündük. Zor günler 
elbet geçecek. Önemli olan bu dönemde toplum 
sağlığını korumak ve iş kaybını azaltmak. Devle-
timiz de herkesin işini bir şekilde güvence altına 
aldı.” dedi.

edeceğiz. Uzun süredir gündemimizde olan Hol-
landa ve Polonya’da yenilenebilir enerji yatırım-
ları konusunu pandemi döneminde hızlandırdık. 
Bu ülkelerde, güneş ve rüzgar enerjisine yapaca-
ğımız yatırımlarla Zeren Group olarak, ülkemize 
milli gelir sağlama misyonumuzu sürdüreceğiz. 
En önemlisi de dünya şirketi olma yolunda bir 
büyük adım daha atacağız.”

Hedef önümüzdeki 3 yılda 50 MW’lik 

portföye ulaşmak 

Özellikle enerji ve turizm alanında gerçekleştire-
cekleri yeni yatırımlarla büyümeye devam edecek-
lerinin altını çizen Mustafa Yiğit Zeren, “Pandemi 
sürecinde, uzun vadeli yatırımlarımızı daha geniş 
çapta ele alarak organize ettik. Zeren Group olarak 
2021 yılını uluslararası yatırım ve stratejik alanlarda 
büyüme hedefindeyiz. Bu kapsamda öncelikle ele 
aldığımız sektörlerin başında yenilenebilir enerji 
yatırımları geliyor. Özellikle güneş enerjisi alanında 
gelişen teknolojilerin getirdiği maliyet avantajları 

Türkiye’nin köklü holdinglerinden Zeren Group, 
Avrupa’da gerçekleştireceği yenilenebilir enerji 
yatırımları için harekete geçti. Mali müşavirlik, in-
şaat, gayrimenkul, medya, açık hava reklamcılığı, 
bilgi teknolojileri ve otomotiv sektörlerinde yarım 
asra yakın süredir çözümler sunan grup, Avrupa’da 
yenilenebilir enerji yatırımlarına imza atacak. Hol-
dingden edinilen bilgiye göre bu kapsamda Hol-
landa ve Polonya’da 40 milyon dolarlık güneş ve 
rüzgar enerjisi yatırımları gerçekleştirilecek.

İngiltere ve Karadağ’dan sonra sıra 

Hollanda ve Polonya’da 

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Zeren Group 
CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, grubun İngiltere ve 
Karadağ’da bulunan yatırımlarına dikkat çekti 
ve yeni yatırımlar hakkında şu bilgileri paylaştı: 
“Tüm yatırımlarımızda, potansiyelimizin karşılı-
ğını bulabileceğimize inandığımız ve olası fikirleri 
fırsata çevirebileceğimiz bir anlayışı benimsiyo-
ruz. 2021’de de yurt dışı yatırımlarımıza devam 

Türkiye’nin köklü holdinglerinden Zeren Group, Avrupa’da gerçekleştireceği 

yenilenebilir enerji yatırımları için harekete geçti. Grup, Hollanda ve 

Polonya’ya 40 milyon dolar değerinde enerji yatırımı yapacak

Zeren Group Holding’ten Hollanda ve 

Polonya’ya 40 Milyon Dolarlık Enerji Yatırımı
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Türkiye’nin farklı kentlerinden enerji ekipmanı 
üreticilerini çatısı altında toplayan Enerji Sanayi-
cileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA), 3’üncü Ola-
ğan Genel Kurulu’nu İzmir Tepekule’de gerçekleş-
tirdi. Pandemi kurallarına uygun olarak toplanan 
Genel Kurul’da, derneğin yeni Yönetim, Denetim 
ve Danışma Kurulu üyeleri seçildi. 

Kurulduğu 2016 yılından bugüne ENSİA’nın Yö-
netim Kurulu Başkanlığı’nı sürdüren Hüseyin 
Vatansever, görevini Başkan Yardımcısı Alper Ka-
laycı’ya devretti. Türkiye’nin ilk rüzgâr enerji tür-
bini kanadı  fabrikasını 2001 yılında Ege Serbest 
Bölgesi’nde kuran Aero Rüzgâr Endüstrisi A.Ş’nin 
Genel Müdürü olan Alper Kalaycı, sektörde 25 yıla 
yaklaşan deneyime sahip. 

“GÖNÜL HUZURU İLE 

DEVREDİYORUM”

Genel Kurul’da bir konuşma yapan 2016-2021 dö-
nemi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Vatanse-
ver, bir “proje derneği” olan ENSİA’nın, geçen beş 
yılda çok önemli işlere imza attığını, Türkiye’nin 
dört bir yanından 43 kurumsal üyeyi çatısı altında 
bulundurmasının bunun kanıtı olduğunu söyledi.

Yönetim Kurulu’nda Başkan Yardımcısı göre-
vini sürdüren Alper Kalaycı’ya görevini gönül 
huzuru ile teslim ettiğini kaydeden Vatansever, 
“Alper bey derneğimizin kurumsallaşmasında 
çok önemli roller üstlenen, sektöründe çok iyi 
tanınan, uluslararası birikime ve deneyime sahip, 

ENSİA’DA YENİ BAŞKAN 
ALPER KALAYCI

Derneğin 3. Olağan Genel Kurulu’nda Üyelerin Tümünün Oyunu 

Alan AERO Rüzgâr Endüstrisi A.Ş. Genel Müdürü Alper Kalaycı, 

ENSİA’nın Yeni Yönetim Kurulu Başkanı Seçildi

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı: 

“Hedefimiz, ülkemizi yenilenebilir enerji ve enerji 

verimliliği alanında ekipman, teknoloji ve proje 

üreten uluslararası bir merkeze dönüştürmek.”

52 ENERJİ ve MADEN 31



> Yönetim Kurulu Üyesi Samet Güldoğan  
(Ateş Çelik)

> Yönetim Kurulu Üyesi Serkan Çolakkaya 
(Sertek Enerji)

> Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çekirdek  
(XGEN Enerji)

> Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Oğuzer  
(Genba Enerji)

> Yönetim Kurulu Üyesi Erman Kaya  
(Vega Enerji)

> Yönetim Kurulu Üyesi Onur Günduru  
(Onur Enerji)

> Yönetim Kurulu Üyesi Ender Demirbaş  
(Mimsan Grubu)

> Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Soysal  
(TPI Composites)

> Yönetim Kurulu Üyesi Şerafettin Emre Kahya 
(LM Wind Power)

> Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Murat Özdemir 
(Kontek Enerji)

> Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Şemsi Aysalar 
(Berdan Cıvata)

> Yönetim Kurulu Üyesi Ergenç İneler (Metyx)

> Yönetim Kurulu Üyesi Osman Hisarcıklıoğlu 
(Bureau Veritas)

yetkinliği tartışılmaz bir arkadaşımız. Bu bayrak 
yarışında derneği çok daha iyi noktalara taşıya-
cağına yürekten inanıyorum. Kendisine ve yeni 
yönetimimize başarılar diliyorum.” dedi. 

“ENSİA İNİSİYATİF ALAN DURUŞUNU 

SÜRDÜRECEK”

Genel Kurul’da üyelerin tamamının oyunu alarak 
Yönetim Kurulu Başkanı olan Alper Kalaycı da, 
ENSİA’nın beş yılda kat ettiği mesafenin tüm ye-
nilenebilir enerji sektöründe ve kamu otoriteleri 
nezninde takdir görmesinden büyük gurur duy-
duklarını söyledi. 

Hüseyin Vatansever’in beş yıldır özveri ile sürdür-
düğü başkanlık görevini, tüm üyelerin katılımı ve 
ortak akılla sürdürmeye devam edeceğini vur-
gulayan Kalaycı, yeni Yönetim Kurulu’nda Türki-
ye’nin alanlarında en güçlü firmalarının temsilci-
lerin yer almasının önemine dikkat çekti. 

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, şu 
değerlendirmeyi yaptı: 

“Derneğimiz bugüne kadar olduğu gibi bugün-
den sonra da her paydaşına eşit uzaklıkta ve ya-
kınlıkta, kamu otoritelerine saygılı, yapıcı öneri ve 
fikirlerini muhataplarına iletmekten çekinmeyen, 
ülkemizde yatırım yapan her firmayı ‘yerli’ olarak 
gören, yerli enerjinin yerli ekipmanla desteklen-
mesi gerektiğini düşünen, sektörümüze yeni ana 
ve yan sanayi yatırımlarının çekilmesi noktasında 
inisiyatif alan duruşunu sürdürecektir. Sektörü-
müzde yeni teknolojilerin çok hızlı geliştiğine 
ve uygulama alanı bulduğuna tanık oluyoruz. 
Denizüstü (offshore) rüzgâr santralleri, hibrid 
santraller, yeşil hidrojen v.b gibi konuların yakın 
gelecekte ülkemizin gündeminde daha fazla yer 
alacağını biliyoruz. Bu konulardardaki düşünce-
lerimizi de kamuoyumuz ve kamu otoritelerinin 
gündemine taşımak istiyoruz. ENSİA ailesine 
katılan tüm kurumsal üyelerimizin Ur-Ge ve Best 
For Energy gibi ulusal ve uluslararası projelerde 
daha aktif katılımlarını çok önemsiyoruz.”

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, 
Genel Kurul’da Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı 
Hüseyin Vatansever ve 2018-2021 döneminde 
görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerine plaket 
takdim etti. 

18 KİŞİLİK YENİ YÖNETİM 

KURULU’NDA KİMLER VAR?

Genel Kurul sonrasında toplanan ilk Yönetim Ku-
rulu, süratle görev dağılımı yaparak çalışmalarına 
başladı. Buna göre 18 kişilik ENSİA Yönetim Kuru-
lu şu isimlerden oluştu:

> Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı

> Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sayman 
Üye Murat Güler

> Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tibet Arbak

> Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Girgin  
(Gimas Makina)

> Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çamurdan  
(Şişecam Elyaf A.Ş)

1973 yılında Ankara’da doğan Alper Kalaycı; ilk, orta ve lise eğitimini Bolu’da tamamladı. 1998 yı-
lında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Kalaycı, iş hayatına 
1998-2001 yılları arasında Türkiye’nin ilk rüzgâr enerjisi santrallerinin montaj ve bakım mühendisi 
olarak başladı. 

2001 yılından itibaren Ege Serbest Bölgesi’nde Türkiye’nin ilk kompozit rüzgâr türbini kanadı üreti-
mini yapan Aero Rüzgâr Endüstrisi A.Ş. şirketinde göreve başlayan Kalaycı, 2009 yılından bugüne 
aynı şirketin Genel Müdürü olarak görev yapıyor. 

İzmir Torbalı’da rüzgâr türbini beton kulesi üretimi yapan WEC Kule şirketinin de Genel Müdürü 
olan Alper Kalaycı; Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 31. Diğer Plastik Ürünler Meslek Komitesi 
Başkanlığı, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yenilenebilir Enerji Komisyonu Üyeliği ve Ege Serbest Bölgesi 
Sanayici ve İşadamları Derneği (ESBİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyor. 

2016 yılında Enerji Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (ENSİA) kurucu kadrosu içinde yer alan 
Alper Kalaycı, iki dönem Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 

Basketbol ve zıpkınla sualtı avcılığı sporlarıyla ilgilenen Kalaycı, iyi derecede İngilizce ve Almanca 
biliyor, evli ve bir çocuk babası.

ALPER KALAYCI KİMDİR?
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Bir dizi taktik bunu mümkün kılacaktır. Kısa vadeli, 
gün içi dalgalanmalar için, entegre akü depolaması, 
aşırı güç üretimini çekmek ve gereken saatlerde geri 
beslemek için ideal bir yoldur. Bu tür bir esneklik ih-
tiyacı arttıkça elektrikli araç aküleri de önemli bir rol 
oynayacaktır. Ortalama bir EV Elektrikli Araç aküsü, 
ortalama bir evdeki birkaç günlük talep için yeterli 
gücü depolayabilir. Akıllı şarj, yenilenebilir arz bol-
laşana ve potansiyel olarak daha ucuz olana kadar 
bu talebi geciktirebilir. Gelecekte, araçtan başlayarak 
birçok şeye depolanan bu enerjinin ihtiyaç duyuldu-
ğunda şebekeye geri satıldığını da göreceğiz. 

Daha uzun süreli depolama için olasılıklar arasında 
pompalı hidro, basınçlı hava aküleri ve yeşil hidro-
jen bulunur. Bu yaklaşımların tümü, zaman içinde 
kapasitede herhangi bir bozulma olmaksızın uzun 
vadeli enerji depolaması sunar ve bu da bu çö-
zümleri haftalarca hatta aylarca sürebilecek üretim 
boşluklarını gidermek için ideal hale getirir. 

Fosil yakıtlara olan ihtiyaç sektör 

birleşmesiyle son bulur 

Kısacası, şu anda yenilenebilir enerjileri düşündü-
ğümüzde aklımıza gelen, mevcut altyapının yapa-
mayacağı şekilde performans gösteren akıllı, es-
nek, çok yönlü bir şebeke olasılığıdır. Ancak mesele 
sadece mevcut elektrik üretim kapasitemizi değiş-
tirmekle ilgili değil: arz ve talebin bu ayrıştırılması, 
ironik bir şekilde, sektör bağlantısının önemli çalış-
masına zemin hazırlamaya da yardımcı olacaktır. 

Evlerimizdeki ışıklardan, elektrikli araçla işe gidip 
gelmemize kadar yenilenebilir enerjinin benim-
senmesi, günlük yaşamlarımızın büyük bir kıs-
mını karbondan arındıracak olsa da çoğu enerji 
ihtiyacı halen doğrudan fosil yakıt tedarikine 
dayanıyor. Emisyon azaltma çabalarımızı ısıtma, 
nakliye, çelik ve kimyasallar gibi ürünlerin imalatı 
gibi alanlara genişletmek için fosil yakıtlara olan 
ihtiyacımızı ortadan kaldırmamız gerekiyor. 

Bunu, sektör birleştirme olarak bilinen bir süreç-
te, bu endüstrileri şebekeye bağlamanın yollarını 
bularak yapabiliriz. Örneğin taşımacılık sektörü, 
çevreyi kirletici özelliği olan yakıt deposu temeline 
dayanmaktadır. Akü teknolojisi, bir kargo gemisi-
nin yüksek ağırlık, uzun menzilli gereksinimleri için 
gereken güç yoğunluğunu sağlayamaz. Bununla 
birlikte, doğrudan yakıt hücrelerinde kullanılan 
veya amonyağa dönüştürülen yeşil hidrojen kar-
bon nötr nakliye için gerçekçi bir yol sunar.

Yenilenebilir enerjiler için kritik eşik belirlemek 
akademik bir egzersiz gibi gelebilir, ancak sektör 
bağlantısına baktığımızda, enerji sistemlerimizde 
bu kritik eşiğin bir sonucu olarak esnekliğin öne-
mini kavramaya başlayabiliriz. Toplum için yeni-
lenebilir enerjinin tam potansiyelini ortaya çıkar-
manın anahtarı olacak ve bu süreçte yenilenebilir 
enerjinin değişkenliğini kolektif geleceğimiz için 
muazzam bir fırsata dönüştürecektir.

Enerji endüstrisindeki kritik eşikler hakkında çok 
konuşuyoruz. Örneğin, fosil yakıt çıkarımının sü-
rekli olarak uzun vadeli bir düşüşe geçeceği ko-
nusu veya sonrasında teşvik ettikleri ekonomik 
faaliyetten daha pahalıya mal olan enerji süb-
vansiyonları için olası bir kritik eşik, belki de en 
önemlisi yenilenebilir enerjinin baskın güç kayna-
ğımız olarak görülebileceği bir kritik eşik. 

Kritik bir eşiğe ne zaman ulaşıldığını söylemek 
zor olabilir. Tüm bu örnekler için, ne zaman ola-
cakları, neye benzeyecekleri veya daha önce olup 
olmadıkları hakkında tartışmalar var. Bununla 
birlikte, kritik bir eşiği belirlemenin bir yolu, ko-
nuşma fikrin kendisini tartışmayı bıraktığında ve 
fikrin etkileyeceği tüm farklı şeylerle uğraşmaya 
başladığında fark etmek olabilir. 

Yenilenebilir enerji konusunda bulunduğumuz 
yer burası bence. Yenilenebilir enerji yeni bir 
konu değil. Bin yıllık yel değirmeni kullanımını 
bir kenara bıraksak bile, elektrik üreten ilk rüzgar 
türbini 1800’lerin sonlarında inşa edilmişken, fo-
tovoltaik teknolojiyi ticarileştirme çabaları yarım 
yüzyılı aşkın süredir devam ediyor. Bu zamanın 
büyük bir bölümünde, sorular uygulanabilirlik ve 
fizibilite ile ilgiliydi. Teknolojinin işe yarayıp yara-
mayacağını ve onu inşa edip çalıştırmaya gücü-
müzün yetip yetmeyeceğini sorduk. Şimdi, geçişi 
yönetmek ve azami seviyeye çıkartmak açısından 
düşünüyoruz. 

Kritik eşik: Acabadan nasıla

Bir süredir, birçok bağlamda, yenilenebilir ener-
jilerin kilowat saat başına alternatif kaynak-
lardan daha ucuz hale geldiğini ve Avrupa’nın 
enerji talebinin yaklaşık beşte birini karşıladığını 
biliyoruz. Yenilenebilir enerjinin benimsenme 
hızına dair iyimserliğin daha da büyük bir ne-
deni, yenilenebilir enerjilerin gücümüzün yüzde 
altmış, yetmiş, seksenini sağladığında - değilse 
de - ne olması gerektiğinden giderek daha fazla 
bahsetmemizdir. 

Birçok alternatif kaynak, çıktıları açısından oldukça 
öngörülebilir olsa da, güneş ve rüzgar doğal olarak 
değişkendir. Güneş enerjisi için, doğal olarak güneş-
le birlikte günlük bir yükseliş ve düşüş yaşıyoruz, 
aynı zamanda mevsimsel bir güneş ışığı süresi ve 
yoğunluğu döngüsü, bulut örtüsü ve diğer hava 
koşulları üretimi sınırladığında çok daha hızlı bir de-
ğişim var. Elbette rüzgar daha dramatik bir şekilde 
dalgalanıyor. Güneş ve rüzgar üretiminden elde edi-
len çıktıdaki varyasyonları tahmin etmek, son yıllar-
da çarpıcı bir şekilde gelişti ve AI’nın uygulanmasıyla 
doğrulukta artmaya devam ediyor, ancak çıktının ne 
zaman ve ne kadar değişeceğini bilsek bile, yine de 
bu değişiklikleri yönetmek için yeterince hızlı bir 
zaman diliminde sistem yanıtı etkinleştirmemiz ge-
rekiyor. Bu kaynaklar ihtiyacımızın yaklaşık %20’sini 
karşıladığında, fosil yakıt tesisleri telafi etmek için 
azaltılabilir- ancak bu yenilenebilir şebekenin nüyük 
bir kısmı için mümkün olmayacaktır. 

Belki de daha az bilinen, bunun diğer yönde 
ortaya çıkardığı zorluktur. Şebeke istikrarı açı-
sından bakıldığında, aşırı arz, yetersiz arz kadar 
bir sorundur ve bir çözüm mevcut olmadığında, 
2040’a kadar Almanya’nın yenilenebilir üretimi-
nin %16’sının azaltılması söz konusudur. Bu, yılın 
diğer zamanlarında eksiklikleri yönetmek için ek 
kaynaklara ihtiyaç duyulurken, potansiyel arzın 
boşa gittiği yılda 2.300 saat anlamına gelecektir. 

Tepeler ve vadiler arasında  

köprü kurmak

Tüm bunlar, yenilenebilir enerjiler enerji sistemleri-
mize hızla yükselirken, esnekliğe odaklanmamız ge-
rektiği anlamına geliyor. Şebekemiz eş zamanlı üre-
tim ve tüketim için tasarlanmıştır ve her watt arz her 
zaman bir watt talep ile mümkün olduğu kadar ya-
kından eşleşir. Yenilenebilir bir dünyada, bu bizi hem 
yedek üretim kapasitesine hem de maliyetli şebeke 
yükseltmelerine ihtiyaç duymaya yönlendiriyor. 

Esneklik, büyük ölçekli depolama altyapısı aracılı-
ğıyla arz ve talebin ayrışması anlamına gelecektir. 

Yenilenebilir Enerjinin Kritik Eşiği:  

Şimdi Esnekliğe Odaklanmamız 
Gerekiyor
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Elektrik üretiminde temiz enerji kaynaklarının 
payının artmasında 2005 yılından bugüne çok 
önemli işlev yüklenen Yenilenebilir Enerji Des-
tekleme Mekanizması’nda (YEKDEM), 30 Ha-
ziran 2021 tarihi itibarıyla çok farklı bir dönem 
başlıyor. 

29 Ocak 2021 tarih ve 3453 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararı ile alım garantilerine baz taşkil 
eden fiyatlarda dövizden TL’ye geçilirken, yeni 
dönemde rüzgâr türbininin tümünün yerli imal 
edilmesi durumunda uygulanan alım garanti-
sinin yüzde 70 oranında düşürülmesinin, yerli 
üretimin cazibesini azaltıcı etki yaratacağı be-
lirtildi. 

Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillen-
dirmek isteyen gençlere online eğitim ve belge-
lendirme fırsatı sunan Windbaba’nın Stratejik 
Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bü-
lent Yüce, “Halen yerli aksam kullanılan santral-
lerde 3,7 USD cent/ kWh olan (Bugünkü kurla 
26 kuruş/TL) alım garantisinin yeni sistemde 
8 kuruş/TL’ye düşürülmesi, yatırımlarda yerli 
aksam kullanılmasının cazibesini azaltacaktır.” 
dedi. 

YERLİ ENERJİYİ İTHAL EKİPMAN İLE 

Mİ ÜRETECEĞİZ?

30 Haziran 2021 ve sonrasında YEKDEM sistemi-
ne dahil olacak santrallerde rüzgâr türbinlerinde 
kullanılan yerlilik payının yüzde 70 oranında azal-
tıldığına dikkat çeken Yüce, şu değerlendirmeyi 
yaptı: 

“Yeni YEKDEM sisteminde üst limit 5,1 USD cent/
kWh olarak belirlendi. Yerli katkı payı ise 8 kuruş/
kWh olarak açıklandı. Bu durumda hem en üst li-
mit geçerli olur ve hem de rüzgâr türbini komple 
yerli olursa, alınabilecek maksimum rakam 6,2 

Bülent YÜCE 
BY Danışmanlık Kurucusu

“YERLİ ENERJİYİ 
İTHAL EKİPMAN İLE 
ÜRETMENİN ANLAMI 
YOK…”

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı By Danışmanlık Kurucusu Bülent Yüce: 

“YEKDEM’de haziran sonrası için tehlike büyük. Yeni uygulamada, yerli katkı 

payının %70 azaltılması, rüzgâr enerji santrallerinde yerlilik özelliğinin cazibesini 

azaltıcı etki yaratacak.”
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KURULU GÜÇ 2030 YILINDA 25 BİN 

MW’A ULAŞACAK 

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) verilerine 
göre, Türkiye’nin 2006 yılında sadece 51 MW olan 
rüzgâr enerjisi kurulu gücü, 2020 sonunda 9 bin 
245 MW’a ulaştı. Kurulu gücün 2030 yılında 25 
bin MW’a ulaşması öngörülüyor.

Türkiye’deki her beş rüzgâr santralinden birisine 
ev sahipliği yapan İzmir, 2020 yılı Temmuz ayı 
itibarıyla bin 806 MW kurulu güç ile Türkiye’de 
rüzgâr enerjisinin başkenti konumunda. Türki-
ye’de kurulu RES’lerin 2019 yılında ürettiği 20 
milyar kWh’lık elektrik enerjisi ile Türkiye’nin 900 
milyon dolarlık enerji ithalatının önüne geçilirken; 
bu enerji sayesinde spot piyasa fiyatları düşürü-
lerek tüketicinin cebinden daha az para çıkması 
sağlandı.

USDcent/kWh. Şu anda yerli kanat ve kule ile ula-
şılan 8,7 USDcent/kWh satış fiyatı ile bile birçok 
proje finanse edilebilir değilken, yeni dönemde 
yerli aksam kullanmanın cazibesinin kalmayaca-
ğını söylememiz zor olmayacak. Bugüne kadar 
gerçekleşemeyen projelerin, bu yeni YEKDEM fi-
yatları ile gerçekleşmesi neredeyse imkânsız hâle 
geldi. Yatırımcılarımız yurt dışındaki finans kuru-
luşlarının cazibesine kapılırsa, aynı ürünü Türki-
ye’den temin etmek yerine, ithal etmek zorunda 
kalacaklar. Bu da ülkemizde yatırımını yapmış 
üretim şirketlerinin hacimlerini daraltacaktır.  Bu 
durumda İzmir’de yapılan bir santralin kanatları, 
üç fabrikaya ev sahipliği yapan İzmir’den tedarik 
edilmek yerine Avrupa’dan ithal edilebilir. Yerli 
enerjiyi ithal santral ile üretmenin hiçbir anla-
mı olmaz. Yeni dönemde Türkiye’de konuşlu ve 
rüzgâr türbinlerine özel ekipman üreten firmala-
rın varlıklarını sürdürebilmeleri için her yıl en az 
1000 megavat kurulu gücün devreye alınması 
gerekiyor.”

“Türkiye’de Üretimin 
Kârlı Olabilmesi İçin Tek 
Çıkış Yolumuz Denizüstü 

(Offshore) Santraller.”

ÇIKIŞ YOLU OFFSHORE RES OLABİLİR

Türkiye’nin son 15 yılda rüzgâr enerjisi kurulu 
gücünü 161 kat artırarak tüm dünyanın dikkati-
ni çeken bir başarıya imza attığını hatırlatarak, 
bu ivmenin sürdürülebilir olmasının denizüstü 
(offshore) santraller ile birlikte her yıl en az bin 
Megavat kurulu gücün devreye alınması olacağını 
vurguladı. 

Bugüne kadar YEKDEM ile üretici firmalara doğ-
rudan destekleme yapılmadığını, üretilen elektrik 
üzerinden teşvik sağlandığını anımsatan Yüce, 
sektörün ivmesinin azalmaması için yapılması 
gerekenleri şöyle sıraladı: 

“Yeni dönemde yenilenebilir enerji sektöründe 
üretim yapan, istihdam yaratan şirketlere, üre-
tim maliyetlerini düşürmelerine yardımcı olacak 
farklı teşvikler sağlanabilirse, üreticilerin hacim 
daralmasına rağmen ayakta kalmaları mümkün 
olabilir. Beklentiler, orta vadede rüzgâr enerjisi 
pazarının Orta Asya ve Kuzey Afrika’ya doğru 
kayacağı yönünde. Bu beklentiler gerçekleşirse, 
Türkiye’deki üreticiler de bu bölgelerde üretim 
yapmayı tercih edebilirler. Türkiye’nin bu işten 
kurtuluşu denizüstü (offshore) santraller olabi-
lir. Çünkü bu santraller karadakilere göre daha 
pahalı türbin fiyatlarına sahip. Bu durum bir 
ölçüde üretim maliyetlerini kaldırabilir. Ancak 
ülkemizde 30 bin Megavat’ın üzerinde offshore 
RES potansiyeli olmasına rağmen uluslararası 
standartlara uygun rüzgâr ölçümü bile yapıla-
bilmiş değil. 2017 yılında açılan offshore YEKA 
ihalesinde, süreçteki belirsizlikler ve düşük 
tavan fiyat nedeni ile başvuru dahi alınamadı. 
Yeni bir offshore YEKA’nın doğru bir şartname 
ile sektöre sunulması, ihalenin sonuçlanması ve 

türbin montajlarının başlaması en az 5 yıllık bir 
süre gerektirir.”

“Yeni Dönemde 
Türkiye’de Konuşlu Ve 

Rüzgâr Türbinlerine 
Özel Ekipman Üreten 
Firmaların Varlıklarını 

Sürdürebilmeleri İçin Her 
Yıl En Az 1000 Megavat 
Kurulu Gücün Devreye 
Alınması Gerekiyor.”
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Elektrik enerjisinin %30’u yenilenebilir 

kaynaklardan karşılanacak 

Dünyanın enerji tüketimi giderek artarken, fosil ya-
kıt kaynakların da sürekli azaldığına dikkat çeken 
Mustafa Yiğit Zeren, “Her yıl bir öncekinden daha 
fazla enerji tüketiyoruz. Oluşan bu yüksek talebin 
karşılanması için, yenilenebilir enerji kaynakla-
rından en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor. 
Türkiye, 2023 yılına kadar toplam elektrik enerjisi 
talebinin en az yüzde 30’unu ve ulaştırma sek-
törü ihtiyaçlarının da yüzde 10’unu yenilenebilir 
enerjiden karşılamayı hedefliyor. Aynı zamanda 
enerji yoğunluğunu, yani birim GSYH başına tüke-
tilen enerji miktarını da 2011 yılını baz alarak en az 
yüzde 20 düşürmeyi amaçlıyor. Yenilenebilir enerji 
kaynakları bakımından zengin bir ülke olarak, bu 
hedeflere emin adımlarla ilerliyor, başarımızın 
özellikle Avrupa’ya örnek olduğunu da görüyoruz”

3 yılda 50 MW’lik portföy 

hedefleniyor 

Türkiye’nin köklü holdinglerinden biri olarak, enerji 
alanında milli gelir sağlama misyonunu üstlendik-
lerine, bu kapsamda yenilenebilir enerji projeleri 
ihraç ettiklerine de değinen Mustafa Yiğit Zeren, 
“Geleceğin yenilenebilir enerjide olduğuna inanı-
yoruz. 2021 yılında uluslararası yatırımlara imza at-
mayı ve stratejik alanlarda büyümeyi hedefliyoruz. 
Yenilenebilir enerji yatırımlarını önceliklendiriyo-
ruz. Hollanda, Polonya, Ukrayna ve Romanya baş-
ta olmak üzere, Avrupa ülkeleri için yenilenebilir 
enerji projeleri geliştiriyoruz. Bu ülkelerde, güneş 
ve rüzgar enerjisine yapacağımız yatırımlarla önü-
müzdeki 3 yıllık dönemde 50 MW’lık bir portföye 
ulaşmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

26.562 gigawatt / saat elektrik üretilirken, bu 
rakam 2020’de yüzde 72 artışla 45.897’ye ulaştı. 
Türkiye ve Avrupa’da rüzgar enerjisine yönelik 
yatırımlar yapan Zeren Group’un CEO’su Mus-
tafa Yiğit Zeren, “Dünyanın geleceği için, yeni-
lenebilir enerji kaynakları her geçen gün daha 
fazla önem kazanıyor. Özellikle iklim değişikli-
ğinin etkilerini giderek daha fazla hissettiğimiz 
bu dönemde, Türkiye yaptığı büyük yatırımlarla 
enerjide tam bağımsız bir ülke olma yolunda 
hızla ilerliyor” dedi. 

Dünya nüfusu her yıl ortalama 80 milyon artar-
ken, enerji tüketimi de aynı ivmeyle yükseliyor. 
Enerji ihtiyacını karşılamada petrol, kömür ve 
doğal gaz gibi fosil yakıtlar uzun vadede yeter-
siz kalırken, yaydıkları kimyasallarla da dünyaya 
ciddi anlamda zarar veriyor. Bu durum, yenile-
nebilir enerji kaynaklarını öne çıkarırken, ener-
ji teknolojilerine yönelik çalışmaların da tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hız kazan-
dığı görülüyor. TEİAŞ verilerine göre, ülkemizde 
jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisiyle 2017’de 

Türkiye’deki 
Yenilenebilir 
Elektrik Üretimi 
Yüzde 72 Arttı!

Mustafa Yiğit ZEREN 
Zeren Group’un CEO’su

TEİAŞ verilerine göre, ülkemizde jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisiyle 2017 yılında 

26.562 gigawatt / saat elektrik üretilirken, bu rakam 2020’de yüzde 72 artışla 

45.897’ye ulaştı. Türkiye ve Avrupa’da rüzgar enerjisine yönelik yatırımlar yapan 

Zeren Group’un CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, “Türkiye enerji alanında yaptığı büyük 

yatırımlarla enerjide tam bağımsız bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor” dedi.
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“Demuraj, Ardiye Ve 
Navlun Ücreti Malın 

Değerini Geçebiliyor”
Salgın öncesinde dünya üzerindeki ticaretin 
yüzde 85’inin deniz yoluyla yapıldığını ve bu 
oranın bugün yüzde 90’lara ulaştığını belirten 
tiad başkanı varlık, sözlerini şöyle sürdürdü; 
“pandemi nedeniyle dünya genelinde ticaret 
önemli seviyelerde düştü. Bu düşüş küresel ti-
caretin yoğun olarak gerçekleştirildiği deniz ti-
caretini de etkiledi; gemilerin ve konteynerlerin 
büyük kısmı Çin ve Abd’de demirlendi. Ayrıca, 
Abd ve Çin arasında artan tıbbi malzeme ticareti 
nedeniyle gemi ve konteynerler bu 2 ülke ara-
sında sıkışmış durumda. Konteyner ve gemi bu-
lunup ihracat yapılsa bile, diğer ülkelerden yapı-
lacak ihracat olmadığında gemi ve konteynerler 
gittiği ülkede demirlemek zorunda kaldığından 
ciddi bir demuraj ve ardiye ücreti oluşuyor. Son 
1 yıla bakıldığında ortalama olarak, navlun fi-
yatlarında ithalatta 3 kat, ihracatta 2 kat artış 
gerçekleşti. Türkiye gümrüklerinde denetime 
tabi tutulan konteyner miktarı son 1 yılda yüzde 
9 artış gösterdi. Gümrük denetimleri ülkemize 
kalitesiz ürünün girmesini engelliyor ancak, 
tse’nin personel sayısının ve ürün çeşitliliği doğ-
rultusunda uzmanlık düzeyinin yeterli olmaması 

lerinin takım tezgahları sektörünü endişelendir-
diğini söyleyen Takım Tezgahları Sanayici Ve İş 
İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık; 
türkiye’de yaşam amaçlı konteyner üretimi-
nin olduğunu, ancak nakliye amaçlı konteyner 
üretimi ıçin gerekli basınç, hidrolik vb. testleri 
yapacak merkez olmadığından üretiminin yapı-
lamadığını söyledi. 

Navlun bedellerinde son bir yılda yüzde 300’e 
varan artışlar kaydedildi. 40 Ft’lik bir konteyne-
rin taşınma maliyeti ocak 2020’de 3 bin dolar 
değerindeyken bu rakam 2021 ocak ayında yüz-
de 300 artışla 12 bin dolara yükseldi. Uzmanlar, 
pandemi nedeniyle küresel ticaretin bozuldu-
ğunu bu nedenle de navlun bedellerinde artış 
yaşandığını kaydetti. Hızla artan navlun bedel-

Fatih VARLIK 
TİAD Başkanı

Navlun Bedelleri Yüzde 300, 

Demuraj ve Ardiye Fiyatları 

Yüzde 50 Arttı

TİAD, gümrük ve navlun sorununu Ticaret, 

Sanayi ve Ulaştırma Bakanlığına taşıdı

Pandemi nedeniyle dünya genelinde mal satışında yaşanan daralma deniz 

ticaretini de etkiledi. Gemilerin ve konteynerlerin büyük kısmının çin ve abd’de 

demirlemesiyle navlun bedellerinde yüzde 300’e varan artışlara neden olurken, 

aynı durum demuraj ve ardiye fiyatlarında da yaşandı. TİAD Başkanı Fatih 

Varlık, bütün bu olumsuzlukların sanayiciyi iyiden iyiye zorladığına dikkat 

çekerek, “demuraj, ardiye ve navlun ücretlerinin toplamı malın değerini geçtiği 

durumlar yaşanıyor. Üstelik ödenen bu bedeller devletin kasasına vergi olarak 

girmiyor, konteynerlerin sahibi olan yabancı armatörlere ödeniyor” dedi. TİAD 

söz konusu sorunu ticaret, sanayi ve ulaştırma bakanlıklarına da taşıdı ve beş 

maddelik de çözüm önerisinde bulundu.

Tablo 1: Konteyner Ücretleri ve Diğer Maliyetlerdeki Artışlar 

  Ocak 2020 Ocak 2021 Artış

Konteyner Ücreti 40 HQ 3.000 USD 12.000 USD %300 

Konteyner Ücreti 20 HQ 2.000 USD 9.500 USD %375

Konteyner Ücreti Open Top 8.000 USD 23.000 USD %188

Konteyner Ücreti 20 FR 11.000 USD 32.000 USD %191

Demuraj Ücreti 
Normal Konteyner 
Günlük 

40 USD 60 USD %50

Demuraj Ücreti 
Özel Ekipman 
Günlük

500 USD 700 USD %40

Ardiye Liman Ücreti 
Günlük

100 USD 150 USD %50

Makine Fiyat Artışı 
Döviz Bazlı Artış

%16
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Çelik Fiyatlarındaki Artışta Sanayiciyi 

Etkiledi

Makine üretimi için ihtiyaç duyulan ve dışa ba-
ğımlı olduğumuz nitelikli çelik fiyatlarında da 
son 2 ayda yüzde 50’ye yakın artış yaşandığını 
kaydeden varlık, “çelikteki artış nedeniyle hem 
dünyadaki makine ve ara malı üretimi hem de 
türkiye’deki imalat sanayinin maliyetleri önemli 
ölçüde arttı. Bunun sonucu olarak, ithal edilen ara 
malın girdisiyle birlikte makine fiyatları, geçen 
yıla göre ortalama olarak döviz bazında yüzde 
20 artış gösterdi. Bu yüzde 20’lik artışın üzerine 
döviz kuru ve ilave gümrük vergileri de eklenince 
türk sanayiciler ıçin yatırım maliyeti artışı yüzde 
50’leri buldu. Bu durum en fazla sanayimizin bel 
kemiği olan kobileri zor duruma düşürdü açıkla-
masında bulundu.

> Ürün tipine göre ıhtisas gümrükleri kurulmalı,

> Tse’nin yetersiz olan denetim personeli sa-
yısının artırılması ve personelin ürün tipine 
(gtip kırılımlarına göre) göre uzmanlaşması 
sağlanmalı,

> Sanayicinin kullanacağı ve sarf malzemesi 
olmayan, yatırım ve üretim amacıyla alınan 
takım tezgahı, pres, üretim hattı gibi makine 
ve ekipmanların ürün güvenliği denetimleri-
nin gümrük yerine sahada yapılması sağlan-
malı,

> İhracata yönelik üretimde kullanılacağı ta-
ahhüt edilmek şartıyla yapılacak makine ve 
tamamlayıcı ekipman ithalatında ilave güm-
rük vergisi kaldırılmalı,

> Nitelikli çelik ithalatında kota ve vergi uygula-
maları minimum düzeye indirilmeli.

nedeniyle bekleme süreleri çok uzuyor. Ayrıca, 
ürün güvenliği denetimlerinde tse personeli 
başına düşen dosya sayısı 70 civarında, bu da 
personel üzerinde ağır bir iş yükü oluşturuyor. 
Bu olumsuzluklar doğrultusunda ortaya çıkan 
demuraj, ardiye ve navlun ücretlerinin toplamı 
malın değerini geçebiliyor, üstelik ödenen bu 
bedeller devletin kasasına vergi olarak girmiyor, 
konteynerlerin sahibi olan yabancı armatörlere 
ödeniyor.”

Sanayicinin Yatırım Maliyetinde Artış 

Yüzde 50’Leri Buldu

Birbirini etkileyen bu zincirleme gelişmelerin sa-
nayiciye ciddi ek maliyetler doğurduğuna işaret 
eden varlık, dernek olarak çözüm önerilerini de 
barındıran yazılar oluşturarak sorunu bakanlıkla-
ra taşıdıklarını söyledi. Yazıları ticaret bakanlığı-
na, sanayi ve teknoloji bakanlığına, ulaştırma ve 
altyapı bakanlığına ilettiklerini kaydeden varlık 
çözüm önerilerini şöyle sıraladı: 

> Nakliye amaçlı konteyner üretimi için acil ola-
rak test merkezi kurulmalı,

> Nakliye amaçlı konteyner üretiminin türkiye’de 
yapılmasını sağlamak için, konteyner üretimin-
de tecrübeli olan firmalara şartsız teşvik sağ-
lanmalı,

> Navlun ücretlerinin düşürülmesi için taşımacı-
lık sektörü desteklenmeli, 

> Ticaret ve üretimi rahatlatmak amacıyla demu-
raj, ardiye ve denetimlerdeki bekleme süreleri-
ni en aza indirmek amacıyla; 

Tablo 2: 100.000 Usd’lik Örnek Bir Makine İçin, Makineyi Alan İhracatçının 

Maliyet Artışı 

FOB Gümrükleme için 2020 2021

Makine Fiyatı 100.000 116.000

Konteyner Ücreti – 40 HQ 3.000 12.000

Demuraj (TSE Denetimi için en iyi ihtimalle 15 gün) 7.500 10.500

Liman ücreti (15 gün) 1.500 2.250

TOPLAM 112.000 USD 140.750 USD

ARTIŞ %25,7
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merkezlerimizi kurduk. Damalink, Digitallency, 
My Security Analytics, İstanbul Data Science Aca-
demy, DataRitma, Quants ve Analythinx’ten olu-
şan KOMTAŞ Ekosistemi’nde her bir şirkette kendi 
alanını çok iyi bilen çalışma arkadaşlarımız var. 
Ekosistemimizdeki şirketleri büyük bir yapbozun 
parçaları olarak tanımlıyoruz. Veri yönetişimi, veri 
ambarı ve iş zekası, güvenlik analitiği, büyük veri 
& yapay zeka, veri bilimi eğitimleri, ürün geliştir-
me ve risk analitiği gibi farklı alanlarda çözümler 
üreten paydaşlarımız sayesinde büyük resmi daha 
iyi görebiliyoruz. Ortak aklın ön planda olduğu bu 
ekosistem, birbirini destekleyen ve besleyen bir ya-
pıya sahip. Bu yeni çağda örnek bir üretim ve pay-
laşım modeli oluşturduğumuzu ve bu modelin bizi 
küresel bir oyuncu yapacağına inanıyoruz” dedi.

“İstanbul Data Science Academy’de 

geleceğin veri bilimcilerini ve veri 

mühendislerini yetiştiriyoruz”

İstanbul Data Science Academy çatısı altında 
sunduğu eğitimlerle sektöre yeni insanlar kazan-
dıran Komtaş, tasarladığı eğitim programları ile 
geleceğin en önemli mesleklerinden olan Veri 
Bilimi ve Veri mühendisliği alanında öncü olmayı 
hedefliyor. İstanbul Data Science Academy’nin 
2020’de kurulduğunu söyleyen Yüksel Çomak, 
“Günün sonunda her şey gelip insana dayanıyor. 
İşi robotlar ve algoritmalar yapıyor desek bile, 
daha fazla yetkin insan kapasitesine ihtiyacımız 
var. Data Science Academy’de geleceğin veri 
bilimcilerini ve veri mühendislerini yetiştiriyor, 
kurumlarda çalışan ekiplerin bu alanda yetkinlik-
lerinin artmasına katkı sağlıyoruz.

Kurumsal eğitimlerimizde; İş Birimleri için Veri Bili-
mi, İleri Düzey Analitik, Veri Bilimi ve Mühendisliği 
eğitimleri verirken bireysel eğitimlerde ise katı-
lımcılarımıza Veri Bilimi, Veri Mühendisliği ve Veri 
okuryazarlığı alanlarında programlar sunuyoruz. 

Gelişen teknolojiyle birlikte veri, en kıymetli varlık 
olarak görülen toprağı ve makineleri gölgede bırak-
tı.  Ülkeler ve ağlar kendi “siber toprak” kavramlarını 
yaratmaya başladılar. Artık toprak sahibi olanlar de-
ğil, veri sahibi olanlar ve onu katma değerli şekilde 
kullanabilenler var olmaya devam edecek.

1989 yılında kurulan KOMTAŞ, veri ve analitik 
alanında hizmet vererek kurumlara siber toprak-
larda yeni bir yaşamın yol haritasını sundu. Başta 
finans, telekomünikasyon, sigorta, perakende, 
üretim ve kamu sektörleri olmak üzere verinin 
olduğu her alanda var olan KOMTAŞ, veri ve ana-
litik alanalrında uzmanlaşmış ekosistem firmaları 
ile birlikte büyümeye devam ediyor.

“Veri bize yaşamı yeniden şekillendirip 

tasarlamanın kapısını aralıyor”

Dijitalleşme ile birlikte geleneksel iş modellerinin 
de yıkıcı şekilde değiştiğini belirten KOMTAŞ Ge-
nel Müdürü Yüksel Çomak, “Dijitalleşme arttıkça 

veri çoğalıyor; veri çoğaldıkça veri analitiğine daha 
fazla ihtiyaç duyuluyor. Özellikle pandemiyle bir-
likte hayat dijitale taşındı ve büyük veri akışı ivme 
kazandı. Bu süreçte dijitalde yaşamın tatbikatını 
yapmış olduk. Büyük veri, doğru analiz metotları 
ile yorumlandığında şirketlerin stratejik kararlarını 
doğru bir biçimde almalarına, risklerini daha iyi 
yönetmelerine ve inovasyon yapmalarına imkân 
sağlayabiliyor. Bu nedenle rotamız Veri ve Anali-
tik odağında Dijital Dönüşüm oldu. Komtaş olarak 
ekosistemimizdeki paydaşlarımızla veriden anlam 
çıkarıyor ve yaşamı veriyle deşifre ediyoruz” dedi.

“Komtaş Ekosistemi’nde ortak akıl ön 

plandadır”

Veri ve analitikte alan uzmanlığının önemine de-
ğinen Çomak, “Dijital dünyada birden fazla işi tek 
başına yapmak mümkün olmayacak. Bu neden-
le alan uzmanı olmak çok önemli. Ekosistemde 
alanlarımızı belirleyerek farklı mükemmeliyet 

Yüksel ÇOMAK 
KOMTAŞ Genel Müdürü

KOMTAŞ Geleceği 

Veri İle Şekillendiriyor

Veri ve analitik alanında uçtan uca teknoloji, yazılım ve çözümler geliştiren 

KOMTAŞ, yaratıcılık ve inovasyon üzerine inşa ettiği Komtaş Ekosistemi ile büyük 

veriyi analiz ederek ekonominin lokomotifi olan birçok sektöre katma değer 

sağlıyor. Veri, analitik ve yapay zeka alanında Türkiye’nin en büyük ekosistemine 

sahip Komtaş, her biri farklı alanlarda çözümler sunan 7 şirketi ile örnek bir 

üretim-paylaşım modeli oluşturuyor.
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Son on beş yılda kaydettiği dünya ölçeğinde 
başarı ile rüzgâr enerjisi kurulu gücünü 182 kat 
artırarak 2020 yılı sonunda 9 bin 305 Megavata 
(MW) çıkaran Türkiye, bu başarısı ile Avrupa’da 
7’inci sırada yer alıyor. İzmir ise bin 798 MW ku-
rulu güç ile açık ara “Türkiye’nin Rüzgâr Enerjisi 
Başkenti” olma ünvanını koruyor. Her beş rüzgâr 
türbininden birisine ev sahipliği yapan İzmir, Tür-
kiye’de faaliyet gösteren dört rüzgâr kanadı fab-
rikasının tümüne ev sahipliği yapma özelliğine de 
sahip. 

GENÇLERİN İLGİSİ ARTIYOR

Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillen-
dirmek isteyen gençlere online eğitim ve bel-
gelendirme fırsatı sunan Windbaba’nın Stratejik 
Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent 
Yüce, pandeminin etkisi ile tüm üretim süreçle-
rinin olumsuz etkilendiği 2020 yılında bin 225 
Megavat kurulu gücü devreye alan Türkiye’nin, 
tüm olumsuz koşullara rağmen 2016 yılında elde 
edilen bin 402 Megavat’lık yıllık kurulu güç reko-
runa çok yaklaştığını belirtti. 

2020 yılında sektörün %15 büyümesinin, istih-
dam boyutu ile de önemli olduğuna dikkat çeken 
Yüce, her yıl daha fazla teknik eğitim alan gencin 
geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe aradığını 
kaydetti. Yaşanan ilgiyi, Windbaba’dan eğitim 
talebinde bulunan ve üniversitelerin Makine, 
Elektrik-Elektronik, Endüstri, Enerji Yönetimi gibi 
mühendislik dallarında eğitim gören gençlerin 
sayısındaki artışla ölçtükleri bilgisini veren Bülen 
Yüce, şöyle devam etti: 

“DÜNYA MÜHENDİSİ” OLMA ŞANSI 

“İzmir ve Ege Bölgemiz, rüzgâr enerjisinde cid-
di bir mukayeseli üstünlüğe sahip. Bin 798 MW 
kurulu güce ulaşan İzmir’i bin 220 MW ile Ba-
lıkesir ve 751 MW ile Çanakkale izliyor. İzmir’in 

Bülent YÜCE 
BY Danışmanlık Kurucusu

TÜRKİYE’NİN 
RÜZGÂR BAŞKENTİ 
İZMİR…

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı By Danışmanlık Kurucusu Bülent Yüce:  

“İzmir ve ege bölgesi’nde teknik mühendislik eğitimi alan gençlerimizin sektöre 

ilgisi gün geçtikçe artıyor.”

Her Beş Rüzgâr Enerjisi Santralinden Birine Ev 

Sahipliği Yapan İzmir, Bin 798 Megavat Kurulu Gücü 

İle Türkiye’nin Rüzgâr Başkenti Konumunda…
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ve bu önemli bir eksiklik. Windbaba olarak, 
sektöre adım atmak ve daha yakından tanımak 
isteyen gençlere bu olanağı sunuyor, eğitimler-
de bulamayacakları spesifik konularda eğitim 
almalarını sağlıyoruz.”

de içinde yer aldığı Ege Bölgesi, 3 bin 511 MW 
kurulu güç ile ülkemizin en yüksek RES yatırı-
mının yapıldığı bölge olarak öne çıkıyor. Türki-
ye’nin 2030 yılında RES kurulu gücünün 16 bin 
Megavata çıkacak olması, mevcut yatırımların 
yaklaşık iki katının gelecek on yılda yapılması 
anlamına geliyor. Böylesine dinamik ve büyü-
me potansiyeline sahip bir sektöre gençleri-
mizin ilgisi bizleri de çok memnun ediyor. Bu 
hızlı döngünün içinde teknik bilgi ve donanımı 
yüksek her seviyedeki çalışana olan ihtiyaç art-
maya devam edecek. Ülkemizdeki yatırımlarda 
kendilerini kanıtlayan gençlerimiz, tıpkı ‘dünya 
vatandaşı’ tanımında olduğu gibi ‘dünya mü-

“ÖNLİSANSLARI 5 KEZ ERTELEMEK 

YATIRIMCI GÜVENİNİ ZEDELER”

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı ve Akredi-
te Kobi Danışmanı Bülent Yüce, Enerji Piyasası 
Düzenleme Kurumu’nun  (EPDK) 2 bin Megavat 
kurulu gücündeki rüzgâr santralleri için daha 
önce beş kez ertelenen önlisans başvurularının 
tamamen iptal etmesini ve bu kapasitenin YEKA 
projelerine tahsis edilmesini eleştirdi. 

Bu karar ile yıllardır üzerinde çalışılmış, zaman ve 
para harcanmış olarak bekleyen birçok başvuruya 
yazık olduğunu vurgulayan Yüce, alınan kararın 
30 ilâ 50 MW’lık santraller ile sektörün tabana 
yayılmasını da engelleyeceğini öne sürdü. 

Türkiye’de konuşlu olarak santrallere ekipman 
üretimi yapan yerli firmaların gelişmesinin ancak 
küçük YEKA ihaleleri ile sağlanabileceğine dik-
kat çeken Bülent Yüce, “Bu türden ihaleler uzun 
hazırlık süreçleri gerektiren, masraflı süreçleri 
barındıran ihalelerdir. Yatırımcıların ciddi hazırlık 
yaptığı, kaynak harcadığı bu süreçleri bir kararla 
iptal etmek ve bunu beşinci kez yapmak, anlamlı 
olmamak bir yana, yatırımcıların Türkiye’ye olan 

hendisi’ olarak pek çok ülkedeki yatırımlarda 
görev alma ve iyi bir gelir seviyesi elde etme 
şansına sahip olabiliyor. Ancak Türkiye’deki 
üniversitelerimizin mühendislik fakültelerinde, 
rüzgâr enerjisine odaklanan bir program yok 

itimadını zedeler. Yatırımcı için ilk öncelik öngö-
rülebilir ve eşit şartlarda rekabet edilebilen bir 
piyasadır” dedi. 

RAKAMLARLA TÜRKİYE RÜZGÂR 

ENERJİSİ SEKTÖRÜ

> Türkiye rüzgâr enerjisi sektörü, 2020 yılıında 
bin 225 MW kurulu gücünde santrali devreye 
alarak bir önceki yıla göre yüzde yüzde 15’lik 
büyüme kaydetti. 

> 2020 yılı sonu itibarıyla rüzgâr enerjisi kurulu 
gücü 9305 MW’a ulaşan Türkiye, Avrupa’da 
7’inci sırada bulunuyor.

> RES’lerin elektrik üretimindeki payı 2020 yılın-
da yüzde 8,44 olarak gerçekleşti. 

> İzmir’in de içinde yer aldığı Ege Bölgesi, 3511 
MW kurulu güç ile ülkemizin en yüksek RES ya-
tırımının yapıldığı bölgemiz olarak öne çıkıyor...

> Türkiye’de 2020 yılı sonu itibarıyla 245 rüzgar 
enerji santral yatırımı işletmede bulunurken, 
bin 762 MW kurulu gücündeki toplam 41 sant-
ral inşa halinde…Bu kurulu güç içinde ilk sırayı 
275 MW ile İstanbul alıyor. 

“Mühendislik fakültelerimizde, rüzgâr enerjisine 

odaklanan bir program bulunmuyor. Bu önemli 

bir eksiklik.” “2 Bin megavat’lık önlisans kapasite 

tahsisinin 5 kez ertelenmesi ve sonrasında iptal 

edilmesi yatırımcı güvenini zedeliyor.”
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“Dünyanın ilk tercih edilen sızdırmazlık elemanları 
üreticisi olmak” vizyonu ile çalıştıklarını ifade eden 
Atılgan, üretim teknolojileri, organizasyon, Ar-Ge 
yatırımları ve kurumsallaşma hamlelerini bu viz-
yon doğrultusunda gerçekleştirdiklerini söyledi.

“ESA VE ISO AYNA KOMİTESİ’NDE 

TÜRKİYE’Yİ TEMSİL EDİYORUZ”

Kastaş Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan, 
şu değerlendirmeyi yaptı: “Aile şirketlerinin öm-
rünün ortalama 25 yıl olduğu Türkiye’de, yürüt-
tüğü kurumsallaşma çalışmaları, teknoloji, dijital 
altyapı yatırımları, Ar-Ge yatırımları ve güçlü or-
ganizasyon yapısı ile kendini geleceğe çok daha 
iyi hazırlayan bir Kastaş var. Sürdürülebilir büyü-
menin kaliteli ürün ve yenilikçi üretim sistemleri 
ile mümkün olduğunun bilincinde olarak, Ar-Ge 
çalışmalarına büyük önem veriyoruz. Ar-Ge ça-
lışmaları için ciromuzdan ayırdığımız pay, Türkiye 
ortalamasının iki katına karşılık geliyor. Müşteri-
lerimizin bugünkü taleplerine uygun çözümler 
geliştirirken, yarının ihtiyaçları için de bugünden 
çalışmalar yapmanın gereğine inanıyoruz. Ku-
rulduğumuz günden beri sektördeki gelişmeleri, 
dünya trendlerini, müşteri beklentilerini ve pazar 
ihtiyaçlarını yakından izliyor, yatırımlarımızı bu 
analizlerin çıktılarına göre şekillendiriyoruz. Müş-
terilerimize her zaman daha yüksek performanslı 
ürünler, daha yüksek dayanımlı ve uzun ömürlü 
malzemeler sunmak için çalışıyoruz. 2015 yılın-
dan bugüne, ülkemizi Avrupa Sızdırmazlık Tek-
nolojileri Birliği (ESA - European Sealing Asso-
ciation) Yönetim Kurulu’nda ve ISO (Uluslararası 
Standartlar Organizasyonu) Akışkan Gücü Ayna 
Komitesi’nde temsil etmenin gururunu yaşıyoruz. 
Bu sayede, teknik projelerde bilgi alışverişinin 
yanı sıra yeni test yöntemleri geliştirme ve onay-
lamada da birlikte çalışmak adına önemli bir fır-
sat elde ediyoruz. Tüm bu özelliklerimiz ile dün-
yadaki rakiplerimizden ayrışırken, işimizi dünden 
daha iyi yaparak, Kastaş’ı bir Türk markası olarak 
dünya liginde daha üst sıralara taşımanın çabası 
içindeyiz.”

KASTAŞ EUROPE SATIŞ VE DAĞITIM 

MERKEZİ 12 YILDIR FAALİYETTE

2009 yılında Almanya’da kurulan Kastaş Europe 
GmbH’nın, 2014 yılında Satış ve Dağıtım Merkezi 
olarak yapılandırılmasıyla Avrupa pazarındaki ko-
numunu sağlamlaştıran Kastaş’ın, Avrupa’nın her 
noktasına 24 saat içinde teslimat yapabilecek ka-
biliyete ulaştığını vurgulayan Atılgan, “Hidrolik ve 
pnömatik uygulamalar için geniş ürün yelpazemiz, 
farklı sektörlere özel geliştirilmiş ürün ve uygulama 
deneyimimiz; malzeme geliştirme ve ürün geliştir-
me alanında odaklanan sektörümüzdeki ilk Ar-Ge 
Merkezimiz; uluslararası kurumlar tarafından de-
netlenen üst düzey kalite güvence sistemlerimiz 
ile Türk Malı güvencesini dünyanın 80’den fazla 
ülkesinde kabul ettirmenin gururunu yaşıyoruz.  
Almanya’da bulunan satış ve dağıtım merkezimiz 
ile satış öncesi ve sonrası hizmetlerimiz ile müşte-
rilerimize yerinde hizmet verebiliyoruz.” dedi.

Haydar Atılgan; 40 yılı bulan uygulama tecrübesi, 
ileri seviye malzeme bilgisi, bu alanda yürütülen 
aralıksız çalışmalar ve uluslararası iş birliklerindeki 
aktif rolünden kaynaklanan geniş know-howunun 
avantajıyla Kastaş’ın kendisini sürekli yenileyerek 
faklı sektörlerin ihtiyaçlarına yönelik sızdırmaz-
lık çözümleri üretmeye devam ettiğini kaydetti. 

Yüzde yüz yerli sermayeli yapısıyla sızdırmazlık 
teknolojileri sektöründe Türkiye’nin lider, Avru-
pa’nın önde gelen üreticilerinden biri olan Kastaş, 
40’ıncı yılını kutluyor. Temelleri 1981 yılında İzmir’in 
1’inci Sanayi Sitesi’nde atılan Kastaş, bugün Ata-
türk Plastik İhtisas OSB’de 40 bin metrekarelik 
üretim tesislerinde 650’nin üzerinde çalışanı ile 
yaptığı üretimle Türkiye iç pazarının yüzde 80’nine 
yakınını tek başına karşılarken, dünyanın en büyük 
beş üreticisinden biri olma özelliğini taşıyor. Global 
ölçekte dünyanın lider ekipman üreticilerinin doğ-
rudan tedarikçisi olan Kastaş, Türkiye genelinde 
şube ve yetkili satıcıları, yurtdışında 80 ülkede yay-
gın dağıtım ağı ile iş makinaları, mobil hidrolik, ta-
rım, demir-çelik, maden başta olmak üzere onlarca 
sektör için inovatif sızdırmazlık elemanları üretiyor.  

Şirketin 40 yıllık başarı hikâyesi hakkında değer-
lendirmelerde bulunan Kastaş Yönetim Kurulu 
Başkanı Haydar Atılgan, akışkan gücü sektörün-
de hidrolik ve pnömatik uygulamalarda çok kri-
tik rol üstlenen sızdırmazlık elemanlarını üreten 
Kastaş’ın, yetkin ve deneyimli kadrosu ile dünya 
standarlarında üretim yaptığını vurguladı. Atıl-
gan, sürekli büyüme hedefi ve katma değerli 
ürünlerle ekonomik ve toplumsal kalkınmanın 
yanı sıra, sosyal sorumluluk bilinciyle yatırımları-
na devam ettiklerini  söyledi.

KASTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Atılgan: “Yatırımlarımıza ara vermeden 

devam ediyor, kurumsal gelişim hedeflerimize paralel olarak global pazar 

payımızı artırmayı hedefliyoruz.”

Türkiye’nin 
Sızdırmazlık Devi 
KASTAŞ 40 Yaşında

Haydar ATILGAN 
KASTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı
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Geleceğini rüzgâr enerjisi sektöründe şekillen-
dirmek isteyen gençlere online eğitim ve bel-
gelendirme fırsatı sunan Windbaba’nın Stratejik 
Çözüm Ortağı ve Akredite Kobi Danışmanı Bülent 
Yüce, 2020 verilerine göre Türkiye’de otomobil ve 
hafif ticari araç pazarı bir önceki yıla göre yüz-
de 61,3 büyüyerek 772 bin 788 adet seviyesinde 
gerçekleştiğini hatırlatarak, bu satışlar içinde 
elektrikli otomobillerin sayısının sadece 844 adet 
olduğunu söyledi. 

Satılan her bin araçtan sadece birinin elektrikli 
otomobil olduğunu, hibrit otomobiller de dahil 
edildiğinde yeni nesil araçların pazar payının 
ancak yüzde 3,8’a  ulaşabildiğini kaydeden Yüce, 
kamu otoritesinin elektrikli otomobil üretimini 
desteklerken, satışta alınan vergileri dört kat ar-
tırmasının yatırımlara ket vuracağını belirtti. 

ÜRETİME DESTEK, TÜKETİME 4 KAT 

VERGİ 

17 Aralık 2020’de Resmi Gazete’de yayınlanan 
kararnamede asgari 50 milyon TL tutarında-
ki elektrik veya hidrojenle çalışan ulaşım aracı 
imalatı yapan sanayi yatırımlarının 5’inci Bölge 
Teşviği’nden yararlandığını anımsatan Bülent 
Yüce, “Bu kararname ile çok başarılı bir iş yapı-
lırken, 1 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
bir başka kararnamede elektrikli otomobillerin 
satışlarından alınan ÖTV oranları 4 kat artırıldı. 
Üretimi destekleyen ama satışı desteklemeyen 
bir mekanizmanın başarılı olma maalesef şansı 
bulunmuyor.” dedi. 

Otomotivde en önemli ihracat pazarı olan AB 
ülkelerinde 2030’dan yılından itibaren dizel oto-
mobil üretiminin büyük oranda duracağını, şehir 
merkezlerine bu araçların girmesine izin verme-
yen kararların bugünden alınmaya başlandığını 

Bülent YÜCE 
BY Danışmanlık Kurucusu

ELEKTRİKLİ 
OTOMOBİLLERİN 
HEM ÜRETİMİ 
HEM SATIŞI 
DESTEKLENMELİ

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı By Danışmanlık Kurucusu Bülent Yüce:  

“2020’de satılan her bin araçtan sadece biri elektrikli otomobil. Gelişmiş ülkeler 

2030’da dizel ve benzini araç satışını yasaklama kararı alırken, biz de temiz enerji 

kaynaklarına yönelen ulaşımı tercih etmeliyiz”

lerin payı büyük bir hızla artıyor. Ülkeler hem 
üretimi hem de vergi indirimleri yoluyla sa-
tışları desteklerken, Türkiye tam tersi bir yol 
izliyor. 

Avrupa Birliği başta olmak üzere tüm gelişmiş 
ülkeler otomotiv sektöründe karbon salınımını 
azaltan yatırımları desteklerken, bu ülkelerin 
araç filolarında hibrit ve elektrikli otomobil-
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hatırlatan Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı Bü-
lent Yüce şu değerlendirmeyi yaptı: 

BUGÜN ÜRETTİĞİMİZ ARAÇLAR 10 YIL 

SONRA AVRUPA’DA SATILMAYACAK

“Bugün tüm gelişmiş ülkelerde yenilenebilir ve 
temiz enerji kaynaklarına yönelimde giderek yük-
selen bir farkındalık var. Sıfır emisyon salınımı olan 
yenilenebilir ve temiz enerjiyi üretirken, aynı bilinci 
otomotiv başta olmak üzere tüketim araçlarında 
da uygulamamız gerekiyor. Elektrikli otomobillerin 
üretimleri kamu otoriteleri tarafından desteklenir-
ken, ciddi vergi avantajları sağlanarak insanların 
satın almaları de teşvik ediliyor. Satışların artma-
sı için yerel yönetimler ücretsiz şarj istasyonları 
ve otopark hizmetleri veriyor. Bugün otomotiv 
sektöründe en önemli pazarımızı Avrupa ülkeleri 
oluşturuyor. Ancak bugün ürettiğimiz araçları, on 
yıl sonra müşterilerimiz satın almamaya başlaya-
caklar. Ülkemizin temiz enerji ile çalışan ve emisyo-
nu düşük otomobillerin üretimlerini desteklerken, 
satışlarını da desteklemesi ve temiz yakıtla çalışan 
araç filomuzu hızla artması için vergi avantajları 
sağlanması gerektiğini düşünüyoruz.”

RAKAMLARLA OTOMOTİV SEKTÖRÜ

> Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, 
Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam 
pazarı, 2020’de bir önceki yıla göre yüzde 61,3 
büyüyerek 772 bin 788 seviyesinde gerçekleşti.

> Türkiye otomobil pazarında 2019’da 12 bin 6 
hibrit ve 222 adet de elektrikli otomobil satışı 
gerçekleşmişti. 2020 sonunda ise 22 bin 272 
hibrit ve 844 adet elektrikli otomobil satışı ya-
pıldı. Böylece geçen yıl toplamda 23 bin 116 adet 
elektrikli ve hibrit otomobil satıldı. Elektrikli ve 
hibrit otomobillerin payı da yüzde 3,2’den yüzde 
3,8’e yükseldi.

“Devletimiz elektrikli otomobil üretimine destek 

veriyor ama satışında alınan vergileri bir gecede dört 

kat artırıyor.”
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neden oluyor. Su yalıtımı ile yapı, başlangıç 
aşamasında tasarlandığı taşıma kapasitesini 
zamanla kaybetmiyor. Su yalıtımı yapılmış bu 
uzun ömürlü ve dayanıklı yapılar sayesinde, 
depremlerde can ve mal kaybının azalması sağ-
lanıyor” diye konuştu.

Su yalıtımı nerelere ve nasıl 

uygulanır?

“Binalarınızda yapacağınız su izolasyonu ma-
liyeti, toplam yapının yaklaşık olarak %3’ünü 
oluşturmaktadır” diyen Ulusay, “Su yalıtımı, 
yapınıza su girebilecek bütün alanlarda yapıl-
malıdır. Bu alanlar toprağa temas eden duvar-
lar, temeller, suyun birikebileceği ve su seviye-
si altında kalan yapıların dış duvar bölgeleri, 
teraslar, çatılar vb. alanlardır.  Lineflex EPDM 
membranı, yapılarınızda tüm su izolasyonu 
yapılacak alanlarda kullanabilirsiniz. Lineflex 
EPDM ürünümüz etilen-propilen-dien mono-
mer içerir.  Kolay uygulanabilir, yüksek verimli, 
uzun ömürlü, UV ışınlarına ve ozona dayanıklı ve 
çevre dostu bu ürünümüz ile yapılarınızı ve en 
önemlisi sevdiklerinizi depreme karşı koruyun” 
ifadelerini kullandı.

Sektörde ilklerin öncüsü

Faaliyet gösterdiği sektörlerde sahip oldu-
ğu markalar ile dünya liderleri arasında yer 
alan Aktaş Holding, Yapı Grubu’nda bulunan 
Lineflex markasıyla yalıtım sektörünün Türki-
ye’deki en büyük pazar payına sahip olup, kısa 
süre önce devreye aldığı kendinden yapışkanlı 
membran, renkli membran ve geotekstilli (ke-
çeli) membran ürünleri ile sektörde büyük ses 
getirmişti.

Dünyada sayılı firmanın üretebildiği geotekstilli 
membranları, AR-GE çalışmaları sonucunda ta-
mamen kendi öz kaynaklarıyla üretmeyi başaran 
şirket, Türk yalıtım sektöründe bu ürünü üreten 
ilk firma olarak, büyük bir başarıya daha imza 
atmıştı.

Türkiye, deprem hasarı açısından dünyada dördüncü, deprem sıklığı bakımından ise altıncı sırada yer 

alıyor. Depremlerin yol açtığı büyük yıkımların en önemli nedenlerinden biri korozyon olurken, herhangi 

bir yoldan binaya sızan suyun yol açtığı korozyonu önlemek ancak su yalıtımıyla mümkün olmaktadır.

İskender ULUSAY 
Aktaş Holding CEO’su

Çevre Dostu Lineflex EPDM 

Membran İle Binalar Depreme 

Karşı Daha Güvenli

Ülkemiz bir deprem ülkesi olup, bu gerçek ile 
yaşamayı öğrenmeli ve önlemlerimizi almalıyız. 
Deprem hasarı açısından dünya dördüncüsü olan 
Türkiye, deprem sıklığı bakımından da dünyada 
altıncı sırada yer alıyor. Bu yüzden de deprem 
riskine karşı binalarda gerekli önlemlerin alınması 
hayati önem taşıyor.

Depreme karşı alınması gereken birçok önlemler 
vardır. Bu önlemler içerisindeki en önemli konu-
lardan birisi de su yalıtımıdır. Çünkü depremlerin 
yol açtığı büyük yıkımların en önemli nedenlerin-
den biri korozyondur. Herhangi bir yoldan binaya 
sızan suyun yol açtığı korozyonu önlemek, ancak 
su yalıtımıyla mümkündür.

Yapı Grubu’ndaki Lineflex markasıyla yalıtım sek-
törünün Türkiye’deki en büyük pazar payına sa-
hip olan Aktaş Holding’in CEO’su İskender Ulusay, 
deprem riskine karşı binalarda yalıtımın önemine 
vurgu yaptı.

Depremde binalardaki su izolasyonu 

neden önemlidir? 

“Binalarımıza nüfuz eden su, yapımızın taşıyıcı 
kısımlarında yer alan demirlerin paslanmasına 
ve taşıma kapasitesinin düşmesine ve zayıf-
lamasına yol açıyor” diyen Ulusay, “Su, aynı 
zamanda betonun çürümesine ve çatlamasına 

Yapı Grubu’ndaki Lineflex markasıyla yalıtım sek-
törünün Türkiye’deki en büyük pazar payına sa-
hip olan Aktaş Holding’in CEO’su İskender Ulusay, 
deprem riskine karşı binalarda yalıtımın önemine 
vurgu yaparak, “Lineflex EPDM membranı, yapı-
larınızda tüm su izolasyonu yapılacak alanlarda 
kullanabilirsiniz. Lineflex EPDM ürünümüz eti-
len-propilen-dien monomer içerir.  Kolay uygula-
nabilir, yüksek verimli, uzun ömürlü, UV ışınlarına 
ve ozona dayanıklı ve çevre dostu bu ürünümüz 
ile yapılarınızı ve en önemlisi sevdiklerinizi depre-
me karşı koruyun” mesajını verdi.

Su yalıtımı uygulaması depremde 

can ve mal kaybını önlüyor!
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“İş sağlığı ve güvenliğinde,
                             çözüm ortağınız”

“Güvenli iş,
            sağlıklı hayat”

AKTİF ANKARA OSGB

Eryaman Mah. 312. Sokak No: 7/B Etimesgut-Ankara
Tel: 0312 279 16 06 • Faks: 0312 279 16 07

E-posta: info@aktifankaraosgb.com

www.aktifankaraosgb.com

AKTİF ANKARA OSGB’nin 

BAŞLICA HİZMETLERİ:

> İşyeri hekimi görevl

> A,B,C sınıfı İş güven
görevlendirme

> Risk analizi

> Acil durum eylem p

> İşe giriş/periyodik m

> Yardımcı sağlık pers

> Mobil sağlık hizmet

> Periyodik test ve ko

> Periyodik sağlık tar

> İşyeri ortam ölçüml

> Patlamadan korunm

> ğlığı ve güvenliği temel eğitimleri

> l yangın eğitimi

> rdım ve hijyen eğitimleri

> ek hastalıkları eğitimi

> eki ve işbaşı eğitimleri

> anışmanlığı

> rin sağlık gözetimi

> ve istetiştik gibi işlemler üzerine
r.

> emi (Kovid-19 salgını) ile mücadele

Aktif Ankara iş sağlığı ve güvenliği, bu 
konularda yardımcı olmak ve bakanlıkça 
istenen sorumlulukları yerine getirilmesi için 
işverenlerimizin ve çalışanlarımızın yanındadır.
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den ve Türk şirketleri ile iş birliğinde olunabilece-
ğinin vurguladığını hatırlatan Karanfil, Libya’da 
hızla yatırım yapılabilecek diğer alanların ise enerji, 
savunma sanayi, gıda, geri dönüşüm ve kimyevi 
maddeler olduğunu belirtti. Karanfil, “4 kur uy-
gulamasından sabit kura geçilmesi ihracatın yanı 
sıra Libya’ya yönelik yatırım projelerinde de önemli 
gelişmeler yaşanmasını sağlayacaktır. Yanı sıra 
Libya’da 24 Aralık 2021’de yapılması planlanan 
seçimlere kadar görev yapacak geçiş hükümetinin 
belirlenmesiyle birlikte her şey hızlanacak. Bu sü-
recin tamamlanmasıyla birlikte özel sektörümüze 
daha çok iş düşeceği kanaatindeyiz” dedi. 

“Türkiye-Libya İş Konseyi olarak, 

üzerimize düşen görevi yerine 

getirmeye hazırız”

Libya’da yaşanan yeni gelişmelerin önemine 
dikkat çeken Karanfil, rekabette daha çok öne 
çıkmak adına iki ülke arasında ticari anlaşma ve 
düzenlemelerin olmasının iş insanlarının önünü 
açacağını söyledi. Karanfil, “Türkiye ile Libya ara-
sında Serbest Ticaret Anlaşmasının imzalanması, 
vize durumunun yeniden düzenlenmesi ve Türk 
Standartları Enstitüsü’nün Libya’da akredite edil-
mesi ile birlikte ikili ticari ilişkilerin daha da geli-
şeceğini umuyoruz. DEİK/Türkiye-Libya İş Konse-
yi olarak, bu süreçte de üzerimize düşen görevi 
yerine getirmeye hazırız” dedi. 

Libya ile ekonomik ilişkilerin gelişip büyümesinin 
Afrika ile ticarete pozitif katkı sunacağını da ifade 
eden Karanfil, “Karşılıklı ticaretin gelişmesi için 
Türkiye’den üç günlük deniz mesafesinde olan 
Libya, bize yeni kapılar açabilir. Libya, Afrika kı-
tası içerisinde imzalanan ve 1 Ocak 2021 tarihinde 
yürürlüğe giren Afrika Serbest Ticaret Anlaşması-
na dâhil. Türkiye, Libya üzerinden Afrika üzerinde 
üçüncü ülkeler ile de ticareti geliştirebilir. İş Kon-
seyi olarak, bu süreci de takip ediyoruz” dedi. 

inşaat yapı malzemelerine, demir çelikten pet-
ro-kimya ürünlerine, bilişim alt yapı malzeme-
lerinden sağlığa ve gıdaya kadar hemen hemen 
bütün sektörlerde ürün ihracatımız söz konusu. 
Covid-19 salgını Libya’ya ihracatımızda yüzde 
20 kayba neden olsa da, pazarda toparlanma-
mızın hızlı olacağına inanıyoruz. Yanı sıra 2021 
Libya için yatırım iştihanın hareketleneceği bir 
yıl da olabilir. Çünkü Libya’da dört farklı kur 
uygulamasının bulunması ticari faaliyetler ile 
yatırım planlamalarında sorunlara neden oluyor 
ve daha temkinli hareket etmeyi zorunlu kılı-
yordu. Ancak Libya, 1 Ocak 2021 itibariyle sabit 
kura geçti ve bu da yatırımcının gözünü tekrar 
bölgeye çevirdi. Libya’da hızla çözülmesi gere-
ken sorular ve ihtiyaçlar var. Kurun sabitlenmesi 
oldukça uzun olan bu ihtiyaçlar listesinin yerine 
getirilmesi noktasında yatırımcıyı rahatlatarak, 
daha hevesli hale getirdi” dedi.  

Libya’nın öncelikli alanları 

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Eski Planlama 
Bakanı Taher Jehaimi’nin Türkiye ziyareti sırasında 
16 milyar dolarlık 184 yeni müteahhitlik projesin-

DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza 
Karanfil, TÜİK verisine göre, 2020 yılında Tür-
kiye’nin Libya’ya ihracatının 1,65 milyar dolar 
olarak gerçekleştiğini söyledi. 2019 yılına göre 
2020 yılı ihracatında 416 milyon dolarlık bir kay-
bın yaşandığını belirten Karanfil, Libya’ya yapı-
lan ürün ihracatını yaş sebze ve meyve, kimyevi 
ürünler, hazır giyim, mobilya, mücevher, elekt-
ronik eşya ve gıda olarak sıraladı. İki ülke ara-
sındaki ekonomik aktivitelerin 2021 yılında arta-
bileceğinin sinyallerini veren Karanfil, Libya’nın 
dört kur uygulamasından vazgeçilip sabit kura 
geçtiğini söyledi.  

Yatırımcının gözü Libya’da 

Türkiye-Libya İş Konseyi’nin asli görevinin Tür-
kiye’nin Libya ile ticari ilişkilerinin geliştirilmesi 
için Libya’daki yatırım imkanlarının araştırılma-
sına katkı sunmak olduğunu ifade eden Karan-
fil, “Türkiye olarak, Libya’ya bir ülkenin ihtiyaç 
duyduğu tüm alanlarda ürün ihracatı gerçekleş-
tiriyoruz. Yaş sebze ve meyveden kimyevi ürün-
lere, hazır giyimden mobilyaya, mücevherden 
makine ve aksanlarına, elektrik ve elektronikten 

DEİK/Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil,  Türkiye’nin 2020 

Libya ihracatını 1,65 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. İki ülke 

arasındaki ekonomik ilişkileri önemli ve stratejik bulduklarını belirten Karanfil, 

Libya’nın sabit kura geçmesinin 2021 ticari faaliyetlerine ciddi katkı sunacağını 

ifade ederek, yatırımcıların gözünün Libya’da olduğunu belirtti.

Türkiye’nin 
2020 Libya İhracatı 
1,6 Milyar Dolar

Haydar ATILGAN 
KASTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı

Libya’nın sabit kura geçmesi 

yatırımcıyı heveslendirdi

72 ENERJİ ve MADEN 31





Telekom Şirketleri 5G Ağlarında 

Verimlilik ve Sürdürülebilirliği 

Önceliklendirmeli

STL Partners ve Vertiv’in yayınladığı güncel rapora göretelekom operatörleri 

için müşterilerinin verimliliğini artırırken en iyi uygulamaları benimsemek kritik 

unsur olacak

Vertiv (NYSE: VRT)’in hazırladığı rapor, telekom 
operatörlerinin yaşanan bu zorlukları iki şekilde 
ele alması gerektiğini belirtiyor: Tüm ağlarına 
enerji verimliliğine ilişkin en iyi uygulamaları 
adapte etmek. Müşterilerini yaşamın her alanın-
daki tüketimi ve emisyonları azaltmak için 5G 
özellikli hizmetleri benimsemeye teşvik etmek.

STL Partners, global 5G trafiğinin 2025’te 
3G/4G’yi aşacağını, bu durumun dasürdürülebi-
lirliği operatörler için acil bir öncelik haline geti-
receğini tahmin ediyor. Rapor için anket yapılan 
işletmelerin yüzde 40’ı, telekom operatörlerinin 
5G ağlarını kurarken enerji verimliliğini birinci ya 
da ikinci öncelik haline getirmesi gerektiğini ifade 
ediyor.

“Enerji Yönetimi 5G’nin Başarısı için Neden Kritik” 
adlı rapor, telekomünikasyon şirketlerinin artan 
enerji kullanımı ve 5G ile ilişkili maliyetlerle mü-

cadele ederken karşılaştıkları zorlukları ana hat-
larıyla ortaya koymak için, dünya genelinde 500 
kuruluşun katıldığı bir anketi içeren araştırmayı 
kullanıyor. Rapor, artan maliyetleri azaltmayı 
hedefleyen birkaç iyi uygulamayı beş kategoride 
düzenleyerek tanımlıyor:

1- Ağ teknolojisi: Verimlilik için tasarlanıp işleti-
len donanım ve yazılımı dağıtma.

2- Tesis altyapısı: Yeni sınır veri merkezleri de 
dahil olmak üzere bulut yerel bilgi işlemi des-
teklemek.

3- Altyapı yönetimi: Ağı ölçmek, izlemek, yönet-
mek, geliştirmek ve otomatikleştirmek için 
uygun yazılım ve donanımın kullanılması.

4- Organizasyon ve değerleme: Ağ genelinde 
maliyet ve yatırımlara ilişkin bütünsel bir bakış 
açısına sahip olmak.

İstanbul, Türkiye [23 Şubat 2021] Geleceğin en 
büyük dönüşüm sağlayan iletişim teknolojisi 
olarak 5G, artan enerji ve sürdürülebilirlik sorun-
larını çözmede kritik rol oynayan gelişmiş enerji 
yönetimi kapasitelerine de içeren yeni hizmetler 
dünyasını oluşturacak. Ancak son araştırmalar, 
telekom operatörlerinin 5G için gerekli olan enerji 
yönetimi sırasında uygulamada bazı zorluklarla 
karşı karşıya kaldıklarını ortaya koyuyor.

Yapılan tahminler, 5G ağlarının, trafik birimi başına 
4G’ye göre yüzde 90’a kadar daha verimli olabi-
leceğini; ancak artan ağ yoğunluğu ve kullanımı, 
BT sistem ve altyapısına çok fazla bağımlı olması 
ve hızlandırılmış trafik artışı nedeniyle 5G’nin çok 
fazla enerjiye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Telekom sektörünün önde gelen danışmanlık şir-
ketlerinden STL Partners ve küresel bir kritik diji-
tal altyapı ve süreklilik çözümleri sağlayıcısı olan 
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me sahip. Ancak ihtiyaç duyulan iş birliklerinin 
kurulması için yapılması gerekenler de var. Anke-
te katılanların sadece yüzde 37’si bugün opera-
törleri karbon emisyonlarını azaltmada güvenilir 
bir iş ortağı olarak gördüğünü söylüyor. Bununla 
birlikte yüzde 56’sı da gelecekte telekom ope-
ratörlerinin güvenilir bir iş ortağı olabileceğine 
inandığını ifade ediyor.

Telekom operatörlerinin, müşterilerininin 5G’yi 
sürdürülebilir şekilde kullanabilmesi için öner-
diği yöntemleri ve 5G ağlarında verimliliği ge-
liştirme stratejilerini içeren detayları, Vertiv.
com’dan indirilebilecek raporda bulabilirsiniz. 
STL Partners, konuyla ilgili 2 Mart tarihinde 
Vertiv uzmanlarının da yer aldığı bir webinar 
düzenleyecek. “5G’nin Başarısı için Kritik Konu: 
Temiz Enerji”’ adlı webinara kayıt olmak için 
STLPartners.com/webinarslinkini ziyaret edebi-
lirsiniz. Vertiv’in 5G’yi destekleyen enerji verim-
liliği çözümleri portföyüyle ilgili daha fazla bilgi 
için: Vertiv.com/5G-TR

kılacak yeni bağlantı ve uygulamalardan gelecek” 
diyen STL Partners Direktörü Phil Laidler, sözlerine 
şöyle devam ediyor: “Operatörler, müşterileri için 
iyi ve güvenilir ortaklar olarak örnek teşkil etmeli. 
Enerji stratejisi de başlamak için çok iyi bir nokta.”

İlerlemek İçin Fırsatlar

Rapor, 5G hizmetlerini kullanarak enerji tüketi-
mini ve karbon emisyonunu düşürmede müşteri 
davranışlarını etkileyerek kayda değer bir geliş-
me gösterme potansiyeli olan 3 sektörün imalat, 
ulaşım ve sağlık olduğunu ortaya koyuyor.

İmalat sektörü; gelişmiş tahmini bakım ve oto-
masyonu sağlamak için 5G’yi kullanarak 2030 
yılına kadar 730 milyar dolarlık kazanç elde ede-
bilir. Ulaşım ve lojistik; gelişmiş sürücü yardımı, 
bağlantılı trafik altyapısı ve otomatik ev teslimat-
ları sayesinde 2030 yılına kadar 280 milyar dolar-
lık bir fayda sağlayabilir.

Son olarak rapor, 5G’nin 2030 yılına kadar sağlık 
sektöründe 1 milyar hastaya daha gelişmiş sağlık 
hizmetleri sağlayacağını, bunu yaparken klinik-
lerde verimliliği artırırken, hasta ve klinik görev-
lilerinin azalan seyahatleri nedeniyle emisyonları 
da azaltacağını öne sürüyor.

Bu tür davranışları etkilemek oparöterlerin 5G’nin 
çevresel etkilerini azaltma çabaları için kritik öne-

5- Başkalarıyla çalışmak: Yenilikçi, geleneksel 
olmayan ticari modelleri, standartları ve iş bir-
liklerini benimsemek.

Vertiv DC Güç ve Dış Tesis Global Başkan Yardım-
cısı Scott Armul, “Anlamlı enerji ve maliyet düşü-
şü gerçekleştiren telekom operatörleri, bunu ağ 
operasyonlarının etrafındaki tüm ekosistem olan 
insanları, hedefleri, altyapıyı ve iş ortaklarını- 
değerlendirerek yapıyor” diyor. Armul, sözlerini 
şöyle sürdürüyor: “5G uygulamalarını etkinleş-
tirmek için BT’ye duyulan güven nedeniyle, da-
ğıtımların optimize edilmesi ve mümkün olan her 
türlü verimliliğe ulaşmak; operatörler, OEM’ler, 
altyapı tedarikçileri ve müşteriler arasında yüksek 
düzeyde bir iş birliği gerektirecek.”

Bir Sürdürülebilirlik Aracı Olarak 5G

Rapor, ağ verimliliği iyileştirmelerinin ve “iyi uygu-
lamaların” önemli olduğunu ancak bu unsurların 
5G ile birlikte gelen enerji bulmacasının sadece bir 
parçası olduğunu net olarak ortaya koyuyor. Bu ça-
balar, enerji kullanımını ve emisyonları azaltmaya 
yönelik daha bütünsel ve toplumsal bir yaklaşımla 
eşleştirilirse 5G kapasitesi telekom operatörlerinin 
kontrolünün ötesinde bir noktaya taşınabilir.

“Operatörler 5G ağlarını yeni gelirlerini artırmak 
için kuruyor. Buradaki büyüme, operatörlerin müş-
terilerinin kendi dönüşüm yolculuklarını mümkün 

Vertiv donanım, yazılım, iş analitiği ve devamlı 
servisleri bir arada sunarak müşterilerinin kritik 
öneme sahip uygulamalarının kesintisiz çalış-
masını, en iyi performansı sunmasını ve ihti-
yaca uygun şekilde büyümesini garanti altına 
alıyor. Vertiv veri merkezlerinin, haberleşme 
ağlarının, ticari ve endüstriyel tesislerin bugün 
karşılaştığı en önemli zorlukları çözerken güç 
kaynağı, soğutma ve IT altyapı çözüm ve ser-
visleriyle buluttan uç nokta aygıtlarına kadar 
kapsamlı bir portföy sunuyor. Merkezi ABD’nin 
Ohio eyaletinde, Columbus’ta bulunan Ver-
tiv’in 20 bine yakın çalışanı bulunuyor ve şirket 
130’dan fazla ülkede iş yapıyor. Vertiv hakkında 
daha fazla bilgi, en güncel haberler ve içerikler 
için Vertiv.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

STL Partners, telekom şirketlerinin ve onların 
iş ortaklarının inovasyon yapmasına, büyüme-
sine ve rekabet edebilmesine yardımcı olur. 
STL Partners, inovasyon ve büyümek için yeni 
fısatlar belirlemeye odaklanarak ortaya çıkan 
zorluklar ve fırsatlarla ilgili aksiyon alınabilir iç-
görüler ve uygulanabilir yönlendirmeler sağlar. 
Müşteriler, özel araştırmalara ücretli abonelik 
yoluyla ya da ücretsiz olarak öne çıkan başlık-
lara ulaşabilirler. STL Partners’ın sunduğu da-
nışmanlık, müşterilerinin 5G, Sınır Bilişim, Telco 
Cloud, IoT, AI, Otomasyon ve Analitik gibi yeni 
ve gelişmekte olan teknolojileri güçlendirmele-
rine destek olur. Böylece onlar da kendi müşte-
rileri için daha fazla değer yaratabilir ve işlerini 
büyütebilirler. Merkezi Londra’da bulunan STL 
Partners aksiyon alınabilir içgörüler ve uygu-
lanabilir yönlendirmeler sağlamak için global 
çapta hizmet vermektedir. STL Partners ile ilgili 
daha fazla bilgi için STLPartners.com’u ziyaret 
edebilirsiniz.

Vertiv Hakkında

STL Partners Hakkında
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bilgileri veriyor:

“Mürverin viral üst solunum yolu enfeksiyonla-
rının semptomlarını azaltabileceği saptanmış 
ancak daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmak-
ta. 700’den fazla kişide yapılan bir araştırma, 
ekinezya alanların soğuk algınlığından plasebo 
alan veya hiç tedavi almayanlara göre biraz daha 
hızlı iyileştiğini, ancak farkın önemsiz olduğunu 
bulgulamış. 146 kişide yapılan 12 haftalık bir ça-
lışmada ise sarımsak takviyesinin soğuk algınlığı 
insidansını yaklaşık yüzde 30 azalttığını saptan-
mış. Bununla birlikte, daha fazla araştırmaya 
ihtiyaç vardır. Bu takviyeler yukarıda bahsedilen 
çalışmalarda potansiyel göstermiş olsa da bu 
Covid-19’a  karşı etkili oldukları anlamına gelmez. 
Ayrıca, besin takviyelerinin birçoğu yasal olarak 
düzenlenmedikleri için yanlış etiketlenmeye me-
yillidir.”

İşte bağışıklık sistemini güçlendirecek 

10 etkili formül

Yeterince uyuyun:  Uyku ve bağışıklık arasında 
sıkı bir bağlantı vardır. Yetersiz veya kalitesiz 
uyku, hastalanmanıza neden olabilir. Yeterince 
dinlenmek doğal bağışıklığınızı güçlendirebilir. 
Ayrıca, bağışıklık sisteminizin hastalıkla daha iyi 
savaşmasına izin vermek için hasta olduğunuzda 
daha fazla uyuyabilirsiniz. Yetişkinler her gece 7 
veya daha fazla saat uyumayı hedeflerken, genç-
ler 8-10 saate ve daha küçük çocuklara ve bebek-
lere 14 saate kadar ihtiyaç duyarlar.

Vücudun savunma hattı olan bağışıklık sistemini güçlendirmek, virüslere karşı 

koyabilmek için şart. Bağışıklık sistemini güçlendirmek için neler yapılması 

gerektiğini açıklayan Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı,“Sağlıklı yaşam tarzını seçmek; bağışıklık 

sisteminizi güçlü ve sağlıklı tutmak için atabileceğiniz en iyi adımdır. Uyku 

düzeninden beslenmeye, egzersiz yapılmasından sigara kullanmamaya kadar 

birçok adımı atarak bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz. Covid-19’a 

yakalanmamak için tek başına gıda takviyesi kullanmak yetmez” diyor.

Prof. Dr. Y. Birol SAYGI 
Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları 
Bölüm Başkanı

Bağışıklık Sisteminizi 
Güçlendirmenin 
Sağlıklı Yolları

işlenmiş et tüketiminin en aza indirilmesi, sağ-
lıklı kilonun korunması ve kan basıncının kontrol 
edilmesi, alkol içilse de ölçülü olarak tüketilmesi 
önemli. Yaş grubu ve risk kategori dikkate alı-
narak yapılacak düzenli tıbbi tarama testleri de 
bağışıklığınızın sağlıklı bir şekilde artırılması için 
gerekli” diyor.

“Besin takviyelerine tek başına 

güvenmeyin”

Besin takviyeleri almanın bağışıklık sistemini tek 
başına güçlendirmeye yetmeyeceğini ve korona-
virüsü yenmeye yardımcı olmayacağını belirten 
Profesör Saygı,  “Covid-19’u tedavi etme veya 
önleme yetenekleriyle ilgili iddialar duyarsanız, 
takviyelere başvurmak kolay. Ancak bu iddialar 
temelsiz ve doğru değil. Covid-19’u önlemek veya 
tedavi etmek için herhangi bir bileşenin etkin 
kullanımını destekleyen hiçbir kanıt yok” diye 
konuşuyor. Saygı’nın verdiği bilgiye göre, bazı 
araştırmalar besin takviyelerini almanın vücudun 
genel bağışıklık tepkisini güçlendirebileceğini 
gösteriyor. Yapılan bir çalışmada, günde 1.000-
2.000 mg C vitamini almanın, soğuk algınlığı sü-
resini yetişkinlerde yüzde 8 ve çocuklarda yüzde 
14 azalttığı saptandı. Soğuk algınlığı olan 575 ki-
şide yapılan bir incelemede ise günde 75 mg’dan 
fazla çinko takviyesi alınmasının soğuk algınlığı 
süresini yüzde 33 oranında azalttığı ortaya çıktı. 
D vitamini ve bazı tıbbi ve aromatik bitkileri kul-
lanmanın da bağışıklık sistemi üzerinde olumlu 
etkileri olduğunu belirten Prof. Dr. Birol Saygı,  şu 

Covid-19 aşısının bulunmasıyla Türkiye’de ve 
dünyada pandemide ikinci dalga durulmaya 
başladı ama bu üçüncü dalgayla karşılaşma endi-
şesini ortadan kaldırmıyor. Bu nedenle kurallara 
ve kısıtlamalara uyup sağlığımıza çok dikkat et-
meliyiz. Bu kış, pandeminin de etkisiyle bağışıklık 
sistemimizi güçlendirmeye daha fazla özen gös-
termemiz gerekiyor. Savunma hattımızı virüslerin 
kolayca aşamaması için öncelikle sağlıklı bir ya-
şam tarzını belirlememiz şart.

“Sağlıklı yaşam tarzını seçin”

Beykoz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanat-
ları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Y. Birol Saygı, “Genel 
sağlık kurallarına uymak ve sağlıklı bir yaşam tar-
zını seçmek; bağışıklık sisteminizi güçlü ve sağlıklı 
tutmak için atabileceğiniz en iyi adımdır” diyerek 
sözlerine başlıyor. Bağışıklık sistemimizi sağlıklı 
yaşam stratejileriyle desteklememiz gerektiğini 
söyleyen Saygı, iyi uykudan egzersize, sağlıklı 
beslenmeden besin takviyeleri kullanmaya kadar, 
bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için birçok 
çabanın gösterilmesi gerektiğini söylüyor. Saygı,  
“Bağışıklık sisteminiz de dahil olmak üzere vü-
cudunuzun her parçası, çevresel saldırılardan ko-
runduğunda ve bazı sağlıklı yaşam stratejileriyle 
desteklendiğinde daha iyi çalışır. Bağışıklık siste-
minin güçlendirilmesinde, ellerin sık sık yıkanma-
sı ve etlerin iyice pişirilmesi gibi enfeksiyondan 
kaçınmak için adımlar atılması, sigara içilmeme-
si, doymuş yağlar ve şekerlerden alınan toplam 
kalorinin yüzde 10’u ile sınırlanması, kırmızı ve 
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lığa daha yatkın hale getirebileceğini göz önünde 
bulundurarak, her gün bol miktarda su içtiğiniz-
den emin olunması gerekir.

Stres düzeyinizi yönetin: Stres ve kaygıyı gider-
mek, bağışıklık sağlığının anahtarıdır. Uzun süreli 
stres, iltihaplanmanın yanı sıra bağışıklık hücresi 
fonksiyonundaki dengesizlikleri de artırır. Özellik-
le, uzun süreli psikolojik stres, çocuklarda bağışık-
lık tepkisini baskılayabilir. Stresinizi yönetmenize 
yardımcı olabilecek aktiviteler arasında meditas-
yon, egzersiz, günlük tutma, yoga ve diğer far-
kındalık uygulamaları bulunur. Bir terapistle gö-
rüşmekte de fayda vardır.

Besin takviyelerini akıllıca kullanın: Yapılan araş-
tırmalar bazı besin takviyelerini almanın bağı-
şıklık sistemine olumlu katkı yaptığını ortaya 
koyuyor. Örneğin soğuk algınlığı olan 575 kişide 
yapılan bir incelemede, günde 75 mg’dan fazla 
çinko takviyesi almanın, soğuk algınlığı süresini 
yüzde 33 oranında azalttığı saptanmış. Ekinez-
ya alanların soğuk algınlığından plasebo alan 
veya hiç tedavi almayanlara göre biraz daha hızlı 
iyileştiğini, ancak farkın önemsiz olduğunu bul-
gulamış. Ancak bütün bunlar gıda takviyelerinin 
Covid-19 virüsünü iyileştirdiği anlamına gelmiyor.

Editöre Not: İstanbul Kavacık’ta 2016 yılında 
kurulan Beykoz Üniversitesi’nin temeli, 2008’de 
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu’nun kurul-
ması ile atıldı. Rektörlüğünü Prof. Dr. Mehmet 
Durman’ın yaptığı Beykoz Üniversitesi’nde; ‘İş-
letme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi’, ‘Sanat ve 
Tasarım Fakültesi’, ‘Sosyal Bilimler Fakültesi’, 
‘Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ olmak üzere 
dört fakülte, ‘Yabancı Diller Yüksekokulu’, ‘Sivil 
Havacılık Yüksekokulu’ olmak üzere iki yükseko-
kul, Meslek Yüksekokulu, Beykoz Lojistik Meslek 
Yüksekokulu olmak üzere iki meslek yüksekokulu 
ve yüksek lisans ve doktora programlarının su-
nulduğu bir Lisansüstü Programlar Enstitüsü yer 
almaktadır.

leceğini gösteriyor. Obezite aynı şekilde hasta-
lanma riskinizi artırabilir. Grip aşısı olan obezlerin, 
gribe yakalanma olasılığının, aşılanan obezite ol-
mayan bireylere göre iki kat daha fazla olduğunu 
saptanmış durumda. Şeker alımını azaltmak, ilti-
habı azaltabilir ve kilo vermeye yardımcı olabilir. 
Şeker alımınızı günlük kalorinizin yüzde 5’inden 
daha azı ile sınırlandırmaya çalışmalısınız. Bu, 2 
bin kalorilik diyet uygulayan biri için yaklaşık iki 
yemek kaşığı (25 gram) şekere eşittir.

Orta düzeyde egzersiz yapın: Uzun süreli yoğun 
egzersiz yapmak, bağışıklık sisteminizi baskılaya-
bilir, ancak orta düzeyde egzersiz onu güçlendi-
rebilir. Araştırmalar, tek bir ılımlı egzersiz sean-
sının bile bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde 
aşıların etkinliğini artırabileceğini göstermekte. 
Dahası, düzenli ve orta düzeyde egzersiz yapmak 
iltihabı azaltabilir ve bağışıklık hücrelerinizin dü-
zenli olarak yenilenmesine yardımcı olabilir. Orta 
derecede egzersizler arasında; tempolu yürüyüş, 
sabit bisiklet, koşu, yüzme ve hafif yürüyüş bu-
lunur. Çoğu insan haftada en az 150 dakika orta 
düzeyde egzersiz yapmayı hedeflemelidir.

Sakın susuz kalmayın: Hidrasyon sizi mutlaka 
mikroplardan ve virüslerden korumaz ama de-
hidrasyonu önlemek genel sağlığınız için önem-
lidir. Dehidrasyon baş ağrısına neden olabilir ve 
fiziksel performansınızı, odaklanmanızı, ruh hali-
nizi, sindiriminizi ve kalp ve böbrek fonksiyonu-
nuzu engelleyebilir. Bu komplikasyonlar hastalığa 
yatkınlığınızı artırabilir. Dehidrasyonu önlemek 
için, her gün yeterli miktarda sıvı içilmelidir. Ge-
nel bir kural olarak, susadığınızda içmeli ve artık 
susamadığınızda bırakmalısınız. Yoğun egzersiz 
yapıyorsanız, dışarıda çalışıyorsanız veya sıcak 
bir iklimde yaşıyorsanız daha fazla sıvıya ihtiya-
cınız olabilir. Yaşlı yetişkinlerin vücutları yeterince 
susuzluk sinyali vermediği için içme dürtüsünü 
kaybetmeye başladığını unutmamak önemlidir. 
Yaşlı yetişkinlerin susamamış olsalar bile düzenli 
olarak içmeleri gerekir. Susuz kalmanın sizi hasta-

Ekranlarla aranıza mesafe koyun: Uyumakta güç-
lük çekiyorsanız yatmadan önce ekran süresini 
bir saatliğine sınırlandırmayı deneyin, çünkü te-
lefonunuzdan, televizyonunuzdan ve bilgisayarı-
nızdan yayılan mavi ışık sirkadiyen ritminizi veya 
vücudunuzun doğal uyanma-uyku döngüsünü 
bozabilir. Sirkadiyen ritim, özetle vücudunuzun 
saatidir. Vücudunuzun kimyasal ve hormonal 
üretim ve metabolizmasını yaklaşık 24 saatlik 
döngü boyunca düzenler. Bu, uyku zamanında 
uyumanızı ve uyanmanız gerektiğinde uyanma-
nızı sağlar. Diğer uyku hijyeni ipuçları arasında 
tamamen karanlık bir odada uyumak veya uyku 
maskesi kullanmak, her gece aynı saatte yatmak 
ve düzenli egzersiz yapmak yer alır.

Bitkisel bazlı gıdaları tüketin: Meyveler, sebzeler, 
kabuklu yemişler, kepekli tahıllar ve baklagiller 
gibi bütün bitkisel bazlı gıdalar, zararlı patojen-
lere karşı size üstünlük sağlayabilecek besin bile-
şenleri ve antioksidanlar açısından zengindir. Bu 
gıdalardaki antioksidanlar, vücudunuzda yüksek 
seviyelerde biriktiklerinde iltihaplanmaya neden 
olabilecek ‘serbest radikaller’ adı verilen kararsız 
bileşiklerle savaşarak, iltihaplanmayı azaltmaya 
yardımcı olurlar. Kronik iltihaplanma, kalp hasta-
lığı, alzheimer ve bazı kanserler dahil olmak üzere 
pek çok sağlık sorunuyla bağlantılıdır. Bu arada, 
bitkisel gıdalardaki lif, bağırsak mikrobiyomunu-
zu veya bağırsağınızdaki sağlıklı bakteriler toplu-
luğunu besler. Ayrıca, meyve ve sebzeler, soğuk 
algınlığının süresini azaltabilecek C vitamini gibi 
bileşenlerce zengindir.

Doğal probiyotiklere hayatınızda yer açın: Fer-
mente gıdalar, sindirim sisteminizi dolduran 
probiyotik adı verilen faydalı bakteriler açısından 
zengindir. Bu gıdalar arasında yoğurt, lahana 
turşusu ve kefir bulunur. Araştırmalar, gelişen bir 
bağırsak bakteri ağının, bağışıklık hücrelerinizin 
normal, sağlıklı hücreler ile zararlı istilacı organiz-
malar arasında ayrım yapmasına yardımcı olabi-
leceğini göstermektedir. Düzenli olarak fermente 
yiyecekler yemiyorsanız, probiyotik takviyeleri 
almak başka bir seçenektir. Bağırsak sağlığı ve 
bağışıklığı birbiriyle derinden bağlantılıdır. Fer-
mente gıdalar ve probiyotikler, zararlı patojenleri 
tanımlamasına ve hedeflemesine yardımcı olarak 
bağışıklık sisteminizi güçlendirebilir.

Daha sağlıklı yağlar tüketin: Zeytinyağı ve somon 
gibi gıdalarda bulunan sağlıklı yağlar, iltihabı 
azaltarak vücudunuzun patojenlere karşı bağı-
şıklık tepkisini artırabilir. Düşük seviyeli iltihap-
lanma, stres veya yaralanmaya normal bir tepki 
olsa da kronik iltihaplanma bağışıklık sisteminizi 
baskılayabilir. Son derece antiinflamasyon olan 
zeytinyağı, kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi 
kronik hastalık riskinin azalmasını sağlar. Ayrıca, 
antiinflamasyon özellikleri, vücudunuzun zarar-
lı hastalıklara neden olan bakteri ve virüslerle 
savaşmasına yardımcı olabilir. Somon ve chia 
tohumlarında bulunan Omega-3 yağ asitleri de 
iltihaplanma ile savaşır.

Eklenen şekerleri sınırlayın: Araştırmalar, ilave 
şekerlerin ve rafine karbonhidratların aşırı kilo ve 
obeziteye orantısız bir şekilde katkıda bulunabi-
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MADEN FİYATLARI

METAL MADEN FİYATLARI ENDÜSTRİYEL MİNERAL FİYATLARI

Fiyatlar aksi belirtilmedikçe metrik ton cinsinden verilmiştir. Limanı belirtilmeyen CIF teslimatın 
boşaltma limanları, Avrupa’daki belli başlı ticaret limanlarıdır. Endüstriyel minerallerin fiyatları 
kalite, kaynak, miktar ve diğer satınalma koşullarına göre geniş aralıklar içinde değişmektedir. 

Hazırlayan:  Hasan YILMAZ - Maden Müh.

ALTIN
LMB,ons 
ALUM NYUM 
LMB %99.7  
ANT MUAN 
Reg. M n.%99.65 Se max.100ppm, s.p yasa 

ARSEN K 
LMB, Serbest p yasa , lb 

BAKIR 
LMB 
B ZMUT 
M n.%99.99, serbest p yasa, lb 
C VA 
%99.99 e,  
Ç NKO 
LMB, Yüksek kal te 
DEM R 

nce cevher,%58Fe yüksek kal te Ç n l manlar ,  
nce cevher,%62 Fe Ç n l manlar ,  

Pelet cevher  ,%65 Fe Ç n l manlar ,  
GERMANYUM 
Germanyum metal, Roterdam $/kg,  
Germanyum d ox de $/kg
GÜMÜ
LMB , troy oz,  
KADM NYUM 
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 %40-42 Cr2O3  CIF Ç n
 Refrakter kal tes  %46 FOB Güney Afr ka  
Türk ye , CIF Ç n %40-42 parça Cr2O3  

KUR UN 
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
Metalurj kcev.%44Mn ndex,dmtu metal çer

MOL BDEN 
Avr., Mol bd kox de, b donlu,  lb Mo 
Konsantre %45 Mo, mtu 

N KEL 
LMB,  
N kel cevher  %1,8, CIF Ç n %15-20 Fe, Su
çer  :%30-35 S :Mg oran  <2 
Later te %1,5 N çer  CIF Ç n 
N kel sülfat, Batarya kal tes

PALADYUM 
LMB, troy ons  
PLAT NYUM 
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

1900$ 

2017$ 

6850-6950$ 

1,20-1,50$ 

7755$ 

2,67-2,86$ 

2100-2200$ 

2782$ 

149$ 
169,50$ 
179,40$ 

1020-1060$ 
650-695$

24,89$ 

107-110$ 
110-114$ 

18154$ 

32190$ 
13,8-14,3$ 

190-195$ 
170-175$ 
250-270$ 
180-185$ 

2019$ 

2050-2150$ 

2259-2275$ 
5,45$ 
5,60$

9,80-9,90$
260$

15219$ 

79-81$ 
54-56$ 

4720-4798$ 

2278$ 

1055$

6,85- 8,0$ 

13463-13772$ 

30,0$ 

5,40$

ALUM NA
Kals ne %98,5-99,5 Al2O3 fabr ka ç k  ABD/Avr. 
Fused kahvereng  %95 Al2O3   0-6mm, FOB Ç n 
H dratla t r lm  alum na, %57-60 Al2O3, %5-8 nem 

BAR T 
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/ skenderun  
Sondaj kal tes , FOB Morocco 

BENTON T 
Döküm kal tes , FOB M los 
Ked  topra ,1-5mm FOB Avrupa  
Ked  topra , ö ütülmü , kurutulmu , FOB H nd stan 

BOR M NERALLER
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  torbal , FOB Güllük 
-150 m kron  
-500 m kron std. 

FLOR T 
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,  
GRAF T 
Avusturya , %80-85 C amorf cevher, 

KALS T 
50-22 m kron  FOB USA s.ton 
22-10  m kron FOB USA s.ton
3 m kron  FOB USA s.ton 

 KAOLEN 
Ka t dolgu 1. kal te, ABD Georg a fabr kada s.ton 
 Ka t dolgu 2. kal te, ABD  
Brez lya ka t dolgu , %5 nem 

 KÜKÜRT 
FOB, Ortado u, k myasal ton 
L TYUM M NERALLER
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  
MANYEZ T 
Yunan stan, ham, <%3.5 S O2  FOB Do u Akden z 
Avrupa kals ne, CIF tar msal 
Ç n, parça , %92 MgO FOB tam  kavrulmu
Ç n, parça tam  kavrulmu  %94-95 MgO, kals ne 

M KA 
 325 me h m kron ze, FOB Durban 
Kals ne toz m ka, FOB Calcutta 
ABD slak  m kron ze FOB fabr ka

 NAD R TOPRAK ELEMENTLER
Seryum Oks t, %99 kg,  FOB Ç n,  
Lantanyum Oks t, %99,9, kg,  FOB Ç n,  
Neod yum Oks t, %99,5, kg,  FOB Ç n,  
Samaryum Oks t %99.9,FOB Ç n, kg 

OL V N 
Refrakter kal te, bulk ABD 

PERL T 
Ham, k r lm , s n fland r lm , bulk FOB Türk ye 

 Bulk, FOB Do u Akden z  
REFRAKTER BOKS T 
M n. %86 Al2O3 0-25mm kurutulmam  parça  

FOB hangay ,Ç n 
Refrakter kal tes , %88, (0-6mm) FOB Ç n       

860-1000$ 
675-850$ 
270-280$ 

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$ 

359$ 
82,5$ 

550-830$ 

30-35$ 
65-120$ 

195-220$ 

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

92,50$ 

6,5-8,5 $ 
8,5-10$ 

380-430$ 

70-80€ 
250-350€ 
240-260$ 
480-560$ 

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

3,56$ 
1,48$ 
79,0$ 
1,80$ 

80-150$ 

100-110$ 
75-80€ 

420-440$ 

470-490$
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REFRAKTER K LLER
Kals ne kaol n t kk l, %47Al2O3, FOB ABD 
Avrupa kals ne kaol n t kk l, %70 Al2O3, FOB ABD 

S L S  KUMU 
 -20 m kron, >92 parlakl k FOB Durban 
Döküm/Cam  kal tes  fl nt kum, bulk, V etnam  

SODA KÜLÜ 
Sentet k  yo un-haf f, s.ton, FOB Avrupa 
Ç n sentet k, yo un-haf f, FOB Ç n
Ç n sentet k, yo un-haf f, CIF Uzakdo u 
H nd stan sentet k yo un/haf f, C&F H nd stan 

SODYUM SÜLFAT 
ABD da t m f yat , bulk s.ton 
Avrupa da t m f yat , bulk, torbal , spot 

 TALK 
Ç n, FOT UK, Normal, 200 me h 
Ç n, FOT UK  Normal, 350 me h 
Boya/Sabun A- kal tes , FOB Durban 
G.Afr ka, laç sanay
Kozmet k sanay

T TANYUM  
lmen t, m n,%47-49 T O2, bulk kons. FOB Avust.  

Rut le, m n, %95T O2, bulk kons. torbal ,  
FOB Avustralya  
TUZ 

Avustralya bulk FOB  göl tuzu 
Ç n bulk FOB  göl tuzu

VERM KÜL T 
G.Afr ka, bulk FOB Antwrep 

Z RKON  
M n. %66,5 ZrO2 CIF Ç n 
M kron ze %99.50 < 4 , ort. part kül boyu <0,95

130$ 
345-350$ 

300-375$ 
30-35$ 

195-230€ 
230-240$ 
300-320$ 
275-285$ 

120-150$ 
140-165€ 

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

200-220$ 

1250-1350$ 

42-50$ 
40-55$ 

320-600$ 

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
0,5-18 
+18 
10-18

413 
516-551 
516-551

Man sa-Soma
+18 
10-18 
0,5-18 
+20 
0-20 
Br ket

516-551 
516-551 

413 
579-614 

221 
477

Çanakkale-Çan
+30 
0-30

395-430 
264

Özell k KDV har ç TL/ton
18/150 Kozlu      : Paketl :800 Dökme: 750

Armutçuk: Paketl :900  Dökme: 850 
Amasra    : Paketl :680 Dökme: 630 

0-10 az kokla r Armutçuk: 650,  Amasra    : 510
10-18 Armutçuk: Paketl :900  Dökme: 850

Amasra    : Paketl :700 Dökme: 650 

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 C NS ALÜM NYUM
$/ton

BAKIR
$/ton

KUR UN
$/ton

N KEL
$/ton

KALAY
$/ton

Ç NKO
$/ton

ALTIN 
$/ons

GÜMÜ
$/onsYIL

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
2020 1.701,61 6.168,35 1.824,00 13.772,34 17.132,16 2.271,80 1.769,64 20,52

BAZ  METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası )

Kaynak: TMMOB
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TÜRKİYE’DE SÜRTÜNME KAYNAĞI 
İLE TİJ ÜRETEN İLK FİRMAYIZ

Uzayçağı Bulvarı ATÜ İş Merkezi
No. 66/1D Ostim/ANKARA

Tel: 0312 354 58 24
Faks: 0312 354 21 12

info@nmgsondaj.com.tr
www.nmgsondaj.com.tr






