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Değerli okuyucular;

Yaşadığımız zamanı belli bir yaşın üstündekilerin algılaması, öğrenmesi, ayak uydurması bir hayli zor görünüyor. Teknoloji 

dediğimiz olay aklın sınırlarını zorlayan bilgi birikiminin dışında çılgınca bir hayal gücü gerektiriyor. Doğru kullanıldığında 

teknolojinin ne kadar faydalı olduğunu söylemeye gerek yok sanırım ve bu teknoloji bizi her alanda kuşatmaya devam edi-

yor, bu yazıda bende biraz hayal gücümü zorlayacağım.   

Bir arkadaşım yatırım için sanal arazi satın aldığını söyledi, Kripto madencilik, Kripto para derken Kripto tarla. Yaşadığımız 

pandemi süresince evlere kapandık,  çıkamadık, seyahat edemedik ama bu iki yıl içerisinde teknoloji hiç durmadı, alışmaya 

itildiğimiz sanal bir dünya hazırlanıyor. Şimdi gözlerinizi kapatın, size içinden hiç çıkmak istemeyeceğiniz bir dünya anla-

tacağım: Bilgilerinizi girdiniz, üç kişilik bir ailesiniz ve birlikte katılacaksınız bu sanal tecrübeye. Düşünün elbiselerinizi giy-

diniz; eldiven, ayakkabı, gözlük bunlar gerçek olanlar ve düğmeye bastınız sanal dünya yolculuğunuz başladı. Sanal tarlada 

ektiklerinizi sanal komşunuza satarak sanal para kazanmaya devam edebilirsiniz, sanal kıyafetler alabilir, sanal arabanıza 

binip seyahate çıkabilirsiniz, sanal konser, sanal tiyatro, opera izleyebilirsiniz. Uçağa atladınız ailecek başka bir ülkeye se-

yahate çıktınız, bir ara çocuğunuzu kaybettiniz, bu bir rüya olmalı! oh çok şükür bulduk birbirimizi (hissederek yaşamak 

bu olanları) nerede kalmıştık, alışveriş, yeme, içme, otel derken geri döndük sanal evimize ve tarlamıza… Kaç dakika geçti 

acaba? Ya da kaç saat ya da gün… Geçmişe gidebildiğinizi veya okyanusların derinliklerine inebildiğinizi, uzayda seyahat 

edebildiğinizi düşünün. Sizin hayal gücünüz ne yaşamak istiyor? Ayakları olmayan biri orada koşacaksa AVATAR’daki gibi… 

Menüden siparişinizi bekliyoruz.. Dedim ya oradan hiç gelmek istemeyeceksiniz…

Dünya çok farklı noktalara gidiyor, evren genişlerken yaşadığımız dünya küçüldükçe küçülüyor. Bizler bu sanal ortamla-

ra itiliyoruz ve gerçek dünya ile bağımız elimizdeki cep telefonları sayesinde yavaş yavaş kopuyor. İnsan güneşten sonra 

enerjisi yüksek olan canlı, duyguları olan bir makinedir aslında. MATRİX filmi sanal dünyaya hapsedilmiş insanların enerjisi 

ile beslenen makineleri anlatıyordu, ya da ben öyle anladım. Gerçek gerçekliğe alışmak bu kadar zor iken sanal dünya tu-

zaklarına düşmeyiz umarım…

Saygılarımla.

editörden
Derviş BALIK
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Madencilik faaliyetlerinin toplumun hassas ol-
duğu konular arasında yer aldığını belirten Din-
çer şunları söyledi: “Günümüzde yasalarımız, 
devletin denetimi ve sektörün bilinçlenmesiyle 
birlikte maden sahalarının rehabilitasyonuna 
çok önem veriliyor. Maden çıkarılan bölgelerin 
rehabilite edilerek çam ormanlarına veya zey-
tinliklere dönüştürüldüğünü görebiliyoruz. Bunu 
kamuoyuna anlatabilmek adına İMİB olarak çeşitli 
çalışmalar yürütüyoruz Madencilik faaliyeti den-
diğinde insanların zihninde hep kazılmış alanlar 
beliriyor ama daha sonrasında buraların neye dö-
nüştüğü konusunda bilgi eksikliği mevcut. Bun-
dan dolayı da kamuoyunda ilk görülen görüntü 
üzerinden yorumlar yapılabiliyor.” 

“Madenciliğin dolaylı 
yoldan 40 milyar dolar 

ihracat katkısı var”
Maden sektörüihracat rakamlarının 2020 yılına 
göre yüzde 45 artış gösterdiğini de kaydeden 
Dinçer, maden sektörü iç piyasada yer alan diğer 
sanayilerin de ham maddesini sağladığı için, 
madenciliğin birçok sektörün ihracatına katkı 
verdiğine değinerek “Seramik, cam, kimya ve 
demir-çelik sektörleri de düşünüldüğünde ma-
denciliğin dolaylı yoldan 40 milyar dolar ihracat 
katkısı var. Cevherlerin uç ürünlere dönüşmesi 
yönünde ülkemizde madenlere ciddi oranda ih-
tiyaç var. Bunun yanı sıra yeşil dönüşümün sağ-
lanması noktasında da kritik madenlerin varlığı, 
döngü içerisinde ihtiyaçlarımızı karşılamaya fay-
da sağlıyor” açıklamasını yaptı.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), düzenlediği Sanayide Maden Panelleri 

serisinin üçüncüsünde demir-çelik sektörünü mercek altına aldı. Madencilik sektörünün, 

demir-çelik sektörünün önemli bir çözüm ortağı olduğu vurgusu yapılan panelde, 

madenlerin sanayiye ciddi oranda katkı sağladığına dikkat çekildi. Ayrıca etkinlikte 

maden sektörünün demir-çelik endüstrisine sağladığı ham madde katkısı, Avrupa Yeşil 

Mutabakatı’nın üretim süreçlerinde yapacağı değişimler, maden arama faaliyetleri ve 

karbon vergisinin demir-çelik sektörüne etkileri konuları konuşuldu.

Aydın DİNÇER 
İMİB Başkanı

Demir-Çelik Sektöründe 
Çıkar Yol Derin Sondajlar

faaliyetlerinin yapılmaması veya kesintiye uğ-
raması, ülkemizin ilerleyen yıllarda elde edeceği 
rezervleri tespit edememe durumuna yol aça-
caktır. Dolayısıyla bugün için olmasa dahi gele-
cek için rezervlerimizin tespit edilebiliyor olması 
lazım. Demir cevherleri bugüne kadar üst arama 
faaliyetleriyle yürütüldü ve derin sondajlar ya-
pılmadı. Bundan sonra yapılması gereken derin 
sondajlarla demir madenimizi tespit etmek ve 
bu çalışmalara da devletin kurumlarının destek 
olması. Arama faaliyetleri diğer madencilik faa-
liyetlerinde olduğu gibi demir cevherinde de çok 
önemli” dedi.

“Madencilik faaliyeti 
dendiğinde insanların 
zihninde hep kazılmış 

alanlar beliriyor”

Madencilik sektörünün gelişimi için çalışmaları-
nı sürdüren İstanbul Maden İhracatçıları Birliği 
(İMİB), online platformda düzenlediği Sanayide 
Maden Panelleri serisinin üçüncüsünde demir-çe-
lik sektörünü farklı boyutlarıyla ele aldı. 

“Yapılması gereken 
derin sondajlarla demir 

madenimizi tespit etmek”
Panelde demir madeninin arama faaliyetlerinin 
önemine dair açıklamalar yapan TİM Maden Sek-
tör Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Aydın Dinçer, “Demir-çelik sektörü hayatın 
her yerinde ve bundan vazgeçmemiz mümkün 
değil. Demir cevheri bakımından ülkemiz çok 
zengin değil ama bugüne kadar derin sondajlar 
çok fazla yapılmadı. Bunun için de arama faali-
yetleri madenciliğin en önemli unsuru. Arama 

İMİB Sanayide Maden Panelleri’nin 
üçüncüsünde demir-çelik sektörü ele alındı
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Yerli ve thal ürünlerimizle olu turdu umuz geni  stok , 7/24 çal ma
anlay m z , kaliteli ekipman ve kaliteli hizmet hedeflerimizle 
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Araştırma ve geliştirme odaklı çalışmaları ile bugüne kadar çok sayıda trafo ve enerji kalitesine yönelik yeni nesil ürün 

ve çözümler geliştiren Elektra Elektronik, şimdi de Ar-Ge Merkezi olma sürecini tamamlamak için gün sayıyor. 41 yıllık 

tecrübesi ve güçlü mühendis kadrosu ile inşaat, endüstri, raylı sistemler, otomasyon, medikal, askeriye ve denizcilik 

sektörlerine yüksek katma değer sunan şirket; yerli ve yabancı birçok projeye imza atıyor. 5 Aralık Dünya Mühendisler 

Günü kapsamında açıklamada bulunan Elektra Elektronik Genel Müdürü Armağan Şakar; Türkiye’de TÜBİTAK destekli 

Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini, dünyada ise Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli güç elektroniği kongresi 

olan Applied Power Electronics Conference (APEC)’e gönderdikleri iki farklı makalenin ikisinin de kabul edildiğini ve 

2022 yılı Mart ayında Houston TX’da bu konuda sunum yapacaklarını belirtti. 

Armağan ŞAKAR 
Elektra Elektronik Genel Müdürü 

kullanılmak üzere demir ve hava nüveli orta geri-
lim harmonik filtre reaktörleri, marin sektörü için 
su soğutmalı izolasyon trafoları ve şok bobinleri 
üzerine Ar- Ge çalışmalarımız devam ediyor. Bu-
nun yanında üç adet patent başvurumuz inceleme 
sürecinde. Üniversite-sanayi iş birliklerimiz kapsa-
mında; İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi ve Işık Üniversitesi ile Ar-Ge projele-
rimize paralel çalışmalar sürdürüyoruz. Dünyada 
ise Amerika Birleşik Devletleri’nin en prestijli güç 
elektroniği kongresi olan Applied Power Electroni-
cs Conference (APEC)’e iki farklı makale gönderdik 
ve ikisi de kabul edildi. Önümüzdeki yıl Mart ayında 
Houston TX’da bu konuda sunum yapacağız.” açık-
lamasında bulundu. 

“Hedefimiz  
daha yüksek verimli ve 
daha yenilikçi ürünler”

Sektörde gelecekte ortaya çıkacak enerji sorun-
larına hazırlıklı olmak için daha yüksek verimli ve 
daha yenilikçi sistemler üzerine Ar- Ge çalışmala-
rının sürdürüldüğünü belirten Şakar, “Ülkemizde 
araştırma ve geliştirme projelerine verilen destek 
gün geçtikçe artıyor. Dünyada ise yeni nesil yarı 
iletken teknolojileri, kontrol teknikleri ve şebeke 
standartları üzerine ilerlemeler ve geliştirmeler 
devam ediyor. Elektra Elektronik olarak biz de 
mevcut ürünlerimizin daha yüksek performanslı 
ve ileri teknolojiye sahip olması için çalışmaları-
mızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda ürünlerimizin 
saha entegrasyonunu kolaylaştırıcı, enerji verim-
liliğini artırarak sahip olma maliyetini düşürücü 
ve saha ömürlerinin uzatılması yönünde geliş-
tirmeler yapıyoruz.” diyerek sözlerini tamamladı. 

Üretim kapasitesi, çalışan sayısı ve ihracat oranı 
açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör 
sektörünün lider firması konumunda olan Elektra 
Elektronik, Ar-Ge Merkezi olma yolunda gün sayı-
yor. 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kapsamında 
açıklamada bulunarak nitelikli mühendis kadrosu 
ile ulusal kalkınma açısından yüksek katma de-
ğerli ürünler geliştirmeyi ve üretmeyi birincil ön-
celik olarak gördüklerini belirten Elektra Elektronik 
Genel Müdürü Armağan Şakar; Ar-Ge çalışmaları 
kapsamında günümüz ihtiyaçları ve teknolojisinin 
yanı sıra önümüzdeki 10 senenin planlarına odak-
landıklarını açıkladı. Armağan Şakar, Elektra Elekt-
ronik’in Ar-Ge Merkezi olma sürecinin son onay 
aşamasına geldiği bilgisini de verdi. 

Genç ve dinamik mühendis 

kadrosuyla yeni nesil ürünler üretiyor

Genç, dinamik, yüksek lisans ve doktora çalışma-
ları yürüten mühendis kadrosuyla yenilikçi ürünler 
üreterek sektörde rakiplerinin arasında fark yarat-
tıklarının altını çizen Şakar, “Atılım yılı ilan ettiğimiz 
2019’da ciddi bir yatırım ile fabrika kapasitemizi 
iki katına çıkararak 10 bin metrekare kapalı alana 
ulaştırdık. Üretim hattı yatırımımız ile bin metreka-
renin üzerinde elektronik üretim alanı oluşturduk. 
Bugün dağıtık enerji ve dağıtım şebekelerinde 
frekans ve aktif güç desteği sağlayan, enerji akışını 
denetleyen modüler enerji depolama güç çevirici-
si; şebeke kararlılığı ve enerji kalitesi için yeni nesil 
aktif harmonik filtre ünitesi geliştirilmesi; elektrikli 
araç hızlı şarj sistemleri için modüler şarj ünitesi 
tasarımı; alçak gerilim şebekelerinde enerji kalitesi 
ve gerilim kararlılığı için modüler statik kompan-
zatör tasarımı ve geliştirilmesi uygulamaları için 
TÜBİTAK destekli Ar-Ge çalışmaları yürütüyo-
ruz. Yanı sıra güç çeviricileri için yüksek frekanslı 
transformatörler, enerji kalitesi uygulamalarında 

Elektra Elektronik AR-GE 

Merkezi Olmak İçin Gün Sayıyor

TÜBİTAK destekli Ar-Ge çalışmaları ile Elektra 
Elektronik, yüksek katma değerli ürünler üretiyor

Elektra Elektronik Hakkında 

Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, 
41 yıl önce İstanbul’da transformatör (trafo) üretmek amacıyla 
kuruldu. Transformatör üretimi ve enerji kalitesi alanında-
ki çalışmaları ile yıllar içinde hızlı büyüme gösteren Elektra 
Elektronik, 2010 yılından itibaren Ar-Ge’ye yaptığı yatırımlarla 
öne çıkmaya başladı. Trafo sektöründeki öncü ürünlerine ek 
olarak 2015 yılından itibaren ileri teknoloji elektronik ürünle-
rin üretimine ağırlık veren şirket, günümüzde transformatör, 
reaktör, sargılı elemanlar, enerji kalitesi ve güç elektroniği 
çözümleriyle Türkiye’de ve dünya genelinde sanayinin birçok 
alanında hizmet veriyor. Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan 
aktif harmonik filtreleri üreten Elektra Elektronik, enerji kalite-
si alanında dünyaya ileri teknoloji çözümler sunuyor. 6 farklı 
kıtada 60’a yakın ülkeye yerli ve milli trafo ve elektronik ürün 
ihracatı gerçekleştiren Elektra Elektronik’in Türkiye’nin yanı 
sıra Almanya’da Elektra GmBH şirketi, Çin ve Amerika’da ise 
satış ofisleri bulunuyor. Elektra Elektronik ürünleri ve çözüm-
leri ile Türkiye’de havalimanı, raylı sistemler, şehir hastaneleri 
gibi önemli projelerin yanı sıra yurt dışında Çin demiryolları, 
Guangzhou atık su projesi, Sırbistan Elektrik İdaresi ve Rusya 
demir çelik fabrikaları gibi çok sayıda projeye katma değer 
sunuyor. 2016-2018 yılları arasında hızlı tren projeleri kap-
samında istasyonlardaki elektrik panolarının uygulamasını 
gerçekleştirmesi sonucunda önemli bir sıçrama yaşayan şir-
ket, son 4 yılda büyüme ortalamasını yüzde 20’ler seviyesine 
çıkardı. Yurt dışı pazar payının ve iş hacminin her geçen gün 
hızla artmasıyla 2019 yılını “Atılım Yılı” ilan eden Elektra Elekt-
ronik, İstanbul Esenyurt’ta kurulu fabrikasında üretim hattını 
büyüttü. Yeni yatırımı ile fabrika kapasitesini ikiye katlayan 
şirket, 10 bin metrekare kapalı alana sahip yenilenen üretim 
hattında Ar-Ge çalışmalarına ivme kazandırıyor. TÜBİTAK 
ortaklı projelere yoğunlaşarak sanayi-üniversite iş birliği pro-
jeleri geliştiren şirket, 2020 yılında “Elektra Elektronik Ar-Ge 
Merkezi” kurulum sürecini başlattı. Üretim kapasitesi, çalışan 
sayısı ve ihracat oranı açısından Türkiye’de alçak gerilim trafo 
ve reaktör sektörünün lider firması konumunda olan Elektra 
Elektronik, Türkiye’de kendi sektöründe Amerika’ya ihracatı 
mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip sektöründe tek firma. Yeni 
yatırımıyla birlikte ihracat pazarlarına Amerika’yı da ekleyen 
Elektra Elektronik, 2021’de Güney Amerika, Asya Pasifik ve 
Kuzey Afrika ülkelerindeki pazar payını artırmayı hedefliyor. 
41. yılını kutlayacağı 2021 yılında dünya markası olma yolunda 
daha da emin adımlarla ilerlemeye hazırlanıyor. 
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DÜNYA GENELİNDE PAZAR PAYI %39

Çin’in son on yılda yehilenebilir enerji teknolojile-
rinde baş döndürücü seviye ve kapasitelere ulaş-
tığını anımsatan ENSİA Başkanı Alper Kalaycı, 
2020 yılı sonunda karasal rüzgâr enerjisinde dün-
yada  ulaşılan 707 bin 400 MW kurulu güç içinde 
Çin’in payı yüzde 39’a karşılık geldiğini hatırlattı. 
Bu oranın, Çin’e en yakın ülke olan ABD’nin iki ka-
tından fazla olduğuna dikkat çeken Kalaycı, başta 
rüzgâr enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji 
türlerinde Çin’in tüm dünyayı çok ciddi şekilde 
domine ettiğini kaydetti. 

Alper Kalaycı, şu değerlendirmeyi yaptı: 

DENİZ ÜSTÜ RES PAZARI 3 YILDA 4 

KAT ARTACAK 

“İzmir, özellikle deniz üstü rüzgar enerjisi sant-
rallerinde gelişmekte olan yüzer temelli türbinler 
sayesinde Karadeniz, Ege, Akdeniz havzasındaki 
30’dan fazla ülkeye doğrudan hitap edebilecek 
konumda. 2025 yılında karasal pazarın yıllık 88 
bin 300 MW, deniz üstü pazarının ise 4 kat arta-
rak yıllık 23 bin 900 MW olması bekleniyor. Tüm 
bu üretimleri yapacak, altyapı, yetişmiş mavi ve 
beyaz yakalı personel İzmir’de mevcuttur. Tür-
kiye’de üretim yapan dört rüzgar türbin kanadı 
fabrikasının dördü de İzmir’de ve 3 ayrı kule ve 
1 jeneratör fabrikasına da evsahipliği yapıyoruz. 
Avrupa’da dahi yenilenebilir enerjide bu ölçekte 
kümelenen başka bir şehir bulunmuyor. Çin’li fir-
maların Türkiye pazarına yapacakları açılımlarda, 
İzmir’in anahtar rol üstleneceğini biliyoruz.”

Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki eko-
nomik ilişkilerin 50’inci yılı nedeniyle düzenlenen 
“Çin-Türkiye Kültür, Ekonomi ve Ticaret Forumu” 
İzmir’de gerçekleştirildi. 

Çin’in Ankara Büyükelçisi Shaobin Liu’nun da 
katıldığı forumda bir konuşma yapan Enerji Sa-
nayicileri ve İş Adamları Derneği Başkanı Alper 
Kalaycı, yenilenebilir enerji yatırımlarında Çin ser-
mayeli şirketlerin Türkiye’ye olan ilgisinin yetesiz 
olduğunu belirterek yatırım çağrısında bulundu. 

 KALİTE VE STANDARTTA DÜNYA İLE 

YARIŞIYORLAR

2020 yılında dünyada toplam 86 bin 900 MW ka-

rasal rüzgar türbini devreye alındığını, bu kurulu 
güçte Çin’in payının yüzde 56 gibi çok yüksek bir 
oran olduğunu hatırlatan Kalaycı, “Ülkemizin he-
nüz sıfır noktasında olduğu deniz üstü RES’lerde 
de durum farklı değil. 2020 yılında dünya üzerin-
de ulaşılan 6 bin 100 MW gücündeki yatırımda 
Çin’in payı %50. Çinli firmalar, kalite ve standart-
larda dünyadaki tüm rakipleriyle yarışabilecek se-
viyeye ulaştılar. Türkiye’de ise rüzgar enerjisinde 
ulaştığımız 10 bin 585 MW yatırımda Çin’li firma-
ların payı 127 MW ile sadece yüzde 1,21’e karşılık 
geliyor. Hem kurulu güç hem de üretim altyapısı 
anlamında rüzgâr enerjisinin başkenti olarak, 
Çin’li firmaları İzmir’e yatırım yapmaya davet edi-
yoruz.” dedi. 

ENSİA’DAN ÇİN’E YENİLENEBİLİR 
ENERJİ İÇİN YATIRIM DAVETİ

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Başkanı Alper Kalaycı: 

“Dünya rüzgâr enerjisi pazarında yüzde 39’luk paya sahip olan Çin, yenilenebilir 

enerji yatırımlarında yüksek potansiyele sahip.”
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protokol kapsamında meslek liseleri için imalat 
sanayine yönelik bazı kitapları yazdık. Gençlerle 
sanayi arasında iletişim köprüsü olmak için MAK-
TEK Altın Pergel Tasarım Yarışmasının devamını 
getireceğiz. Ülkemizin daha çok üreten bir ülke 
haline gelmesi için kurduğumuz Uygulamalı ve 
Mesleki Teknik Eğitim Merkezi (TİAD Akademi) 
ile takım tezgahları sektörünün yanı sıra diğer 
sektörlerin ihtiyacı olan, nitelikli ve kalifiye insan 
kaynağının yetiştirilmesine katkı sağamaya de-
vam edeceğiz.”  

“Nitelikli iş gücünde yurt 
dışına bağlı olabiliriz”

İnsan kaynağı sorununun hammadde, tedarik 
sorunu gibi kısa sürede çözülemeyeceğini be-
lirten Varlık, “Gelecekte sanayide nitelikli teknik 
eleman sorunuyla daha sert bir şekilde yüzleş-
meden önce, sektör temsilcileri olarak bu alana 
daha fazla odaklanmalıyız. Gençler sanayinin 
teknik uygulama işleri için şimdiden yetiştirilmeli. 
Sanayimizin mühendise olduğu kadar CNC ope-
ratörlerine, mekanik/elektronik bakımcılara, kay-
nak uzmanlarına ve makine/tesis montajcılarına 
da ihtiyacı var. Gençlerin ortaöğretim ya da lise 
sonrası bu alanlara yönlendirilmesi sanayimizin 
geleceği için kritik önem taşıyor. Aksi halde geliş-
miş birçok ülkenin geçmişte yaşadığı ve halen ya-
şamakta olduğu gibi nitelikli iş gücünde yurt dışı-
na bağımlı olabiliriz. Türkiye genç nüfus açısından 
son derece zengin bir kaynak, ancak işlenmeyen 
kaynaklar zenginlikten çok, ülke ekonomisi için 
bir yük.  Genç insan kaynağımızı doğru adımlar, 
eğitim anlamında doğru yatırımlarla Türkiye eko-
nomisi ve sanayisi için gerçek birer cevhere dö-
nüştürmeliyiz” açıklamalarında bulundu.

Fatih VARLIK 
TİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Yapılan araştırmaların sanayide nitelikli teknik 
elemana olan talebin gelecekte daha da artaca-
ğını ve bu artıştan Türkiye’nin de etkileneceğini 
belirten Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanla-
rı Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih 
Varlık, “Türkiye’de işsizlik her geçen gün artarken; 
işsizler alanlarında iş, sanayiciler ise nitelikli insan 
kaynağı bulmakta zorluk çekiyor. Bu sorunun 
önüne geçmek için yapılan araştırmaları baz ala-
rak sanayinin nitelikli teknik eleman ihtiyacına 
odaklanmalı, özellikle lise eğitimi sonrası kurs, 
eğitim programları ile eğitip, mesleki yeterlilik 
belgesi ile de niteliklerini belgeleyerek gençleri-
mizi sanayiye kazandırmalıyız” diye konuştu.

“Nitelikli ve kalifiye insan 
kaynağının yetiştirilmesine 

katkı sağlıyoruz”
Varlık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sektörümü-
zün büyümesine paralel olarak her yıl istihdam 
sayılarımızda da artış yaşanıyor. Her yıl sanayi 
sektörlerinde yaklaşık 65 bin tekniker/teknisyen, 
95 bin makine operatörü ve montajcısına ihtiyaç 
duyuluyor. Sadece takım tezgahları ile yapıla-
cak üretim süreçleri için ortalama 6-7 bin yeni 
CNC operatörü istihdamına ihtiyaç olacak. TİAD 
olarak; T.C. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız 

ABD İşçi İstatistikleri Bürosu’nun lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yoğun 

talep görmesi beklenen meslekler arasında CNC torna çalışanlarının yer aldığını belirten Takım Tezgahları 

Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, “Araştırmaların da gösterdiği 

gibi 10 yıl içinde sanayide CNC torna çalışanları gibi nitelikli teknik elemanlara yoğun bir talep yaşanacak. 

Sanayisi, üretim hacmi ve ihracatı her gün artan ülkemizin nitelikli teknik eleman sorunu daha da büyüyecek. 

Araştırmalar öncülüğünde sanayinin bugün ve gelecekteki ihtiyaçlarını doğru belirleyerek gençlerimizi, 

sanayinin nitelikli teknik eleman ihtiyacına yönlendirecek adımlar atmalıyız” dedi.

Sanayinin Nitelikli Teknik Eleman 

Sorunu Daha Da Büyüyecek, 

10 Yıl İçinde CNC Torna 

Çalışanlarına Talep Artacak

ABD İşçi İstatistikleri Bürosu’na göre CNC torna 
uzmanına ihtiyaç artacak

Fatih Varlık; “gençlerimizi, sanayinin nitelikli teknik eleman ihtiyacına 

yönlendirecek adımlar atmalıyız”
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Ne Yeraltı, Ne Yerüstü 
Madenciliği… Şimdi Moda 
Kripto Para Madenciliği!Prof. Dr. Hasan HACIFAZLIOĞLU 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, 

Maden Müh. Bölümü 

hasanh@istanbul.edu.tr

MAKALE

bazı bitkilerin ve hayvanların yaşamı son bulur. 
Çevreye olan bu olumsuz etkiler, sadece madenin 
işletildiği sürece (ortalama 5-15 yıl) devam eder. 
Maden çıkarıldıktan sonra saha yeniden rehabi-
lite 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 yıl-
larda sıkça duyduğumuz Uzay Madenciliği, Astroid 
Madenciliği, Ayda Madencilik ve Okyanus Maden-
ciliği yöntemleri de vardır. Uzaydaki göktaşların-
dan madenlerin yakalanıp dünyaya getirilmesi ile 
ilgili çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca, ok-
yanus madenciliğinde okyanusun binlerce metre 
derinliklerinden madenlerin çıkarılması için yön-
temler geliştirilmektedir. Ancak, her 2 yöntem de 

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 al-
tındaysa), daha ekonomik bir yöntem olan yerüs-
tü madenciliği yöntemi tercih edilir. Bu yöntem-
de, madenin büyüklüğüne göre 1 ya da 10 hektar 
arazinin toprak örtüsünün kaldırılması gerekir. 
Madenin bulunduğu sahada toprağın kaldırılma-
sı ve ağaçların kesilmesi söz konusudur. Maden 
süresince az miktarda toz ve gürültü oluşabilir. 
Toz ve gürültünün önlemini almak mümkündür 
ancak ekosistem zarar görür. Maden sahasında 

Maden Nedir, Nasıl Çıkarılır?

Maden; genel anlamda ekonomik değeri olan ka-
yaçlara denir. Ekonomik değeri olmayan kayaçlara 
halk dilinde “taş” veya “pasa” denir.  Madenler, iç 
ya da dış etmenlerin (volkan, deprem, rüzgar, su 
vb.) etkisiyle kendiliğinden doğal oluşan ve genel-
likle yeraltından çıkarılan mineral topluluklarıdır.  
Madenler doğada tabakalar arasında, damar ya da 
yataklar halinde bulunur. Bu tabaka ve yataklardan 
çeşitli yöntemlerle maden mühendisleri 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 

Madenler temelde 2 şekilde çıkarılmaktadır. Maden yerin yüzlerce metre altında ise “Yeraltı 

Madenciliği” yapılır. Yeryüzüne yakınsa “Yerüstü Madenciliği” yöntemi uygulanır. Bunlar klasik 

madencilik yöntemleridir. Ürünler değerli metaller, endüstriyel hammaddeler veya enerji 

maddeleriyken, son dönemde gündeme gelen “Kripto Para Madenciliği” ise bildiğimiz klasik 

madencilikten tamamen farklı olup, tamamen sanal ortamda sanal para üretimidir. Bu makalede 

kalsik madencilik türleri ve kripto para madenciliği incelenmiştir.
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şu anda aktif olarak kullanılmamakta ve henüz ok-
yanus dibinden ve uzaydan maden üretimi yapıl-
mamaktadır. Günümüzde uygulaması olan bir de 
Çözelti madenciliği vardır ki, bu yöntemde de ma-
den yerin altından kazılmadan bir çözelti/kimyasal 
yardımıyla eritilerek yeryüzüne çıkarılmaktadır. 
Örneğin, soda külü olarak bilenen trona madeni bu 
şekilde üretilir. Ayrıca, tuz madenlerinde de üretim 
genellikle çözelti madenciliği şeklinde yapılır. 

Kripto Para Nedir? 

Kripto para kısaca sanal para demektir. Geniş 
anlamda; işlemleri güvenceye almak için kriptog-
rafi yani şifreleme kullanan, çalışma şekli nakite 
alternatif bir değişim aracı (tıpkı para gibi) olarak 
tasarlanmış bir dijital varlık, bir sanal unsurdur. 
Kripto paranın bir merkezi, bir ulusu yoktur. Ta-
mamen bağımsız ve sanal olup, tüm dünyaya 
mal olmuş bir değişim aracıdır. Dünyanın pek çok 
ülkesinde kripto para ile fabrikalar kurabilir, ev, 
otomobil alabilir ya da çeşitli harcamalarda bulu-
nabilirsiniz. Bazı kripto paralar şu anda çoğu dev-
letin ulusal parasından daha değerli durumdadır. 

İlk sanal para Bitcoin’dir. En meşhuru da budur. 
BTC kısaltmasıyla bilinir. Bitcoin, 3 Ocak 2009 
tarihinde piyasaya çıkmasından bu yana pek çok 
kişiyi servet sahibi yaptı. Özellikle Bitcoin’e erken 
dönemde yatırım yapanlar çok kazandı. Bitco-
in sayesinde dünyanın birçok ülkesinde sayısız 
milyonerler hatta milyarderler ortaya çıktı. Bir 
zamanlar; 1 Bitcoin (BTC) 1 doların altındaydı ve 
son 12 senede 35 bin dolar seviyesine ulaştı. Yani 
35 bin kat arttı! Tabii bu paradan ilk yatırımcılar 
daha fazla kazandı. Şimdilerde ise çeşitli hilelerle 
paranın değeri arttırılıp azaltılabiliyor.  

Temelde bakıldığında sanal para birimlerine yatı-
rım yapmak oldukça kârlı bir iş. Evet, sanal para 
geleceğin parası ve bu parayı bilen kesim de çok 
az. Ama piyasa trendlerini iyi takip etmeli ve doğ-
ru zamanda al-sat yapılmalıdır. Genç ekonomisi, 
alışılmamış doğası ve bazen likit olmayan piya-
sası nedeniyle BTC’nin değeri kısa sürede tahmin 
edilemeyecek derecede artıp azalabilir. Ne za-
man ne olacağı tam olarak kestirilemeyebilir. 

Piyasada işlem gören 100’ün üzerinde sanal para 
bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının isimleri; 
Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), 
Ripple (XRP), DASH, IOTA, NEO (NEO) ve benzeri 
gibi paralardır.  

Kripto Para Madenciliği Nedir?

Kripto para madenciliği, en temel tanımıyla, özel 
yazılım ve donanımlara sahip cihazların, karmaşık 
problemleri çözerek kripto para transfer işlemleri-
ni onaylaması ve bunun sonucunda yeni üretilen 
kripto para ile ödüllendirilmesidir. Teoride, bir bil-
gisayara ve  internete sahip olan herkes madencilik 
yapabilmektedir. Kripto para biriminde blok zincir 
(blockchain) bulunur. Blok zincir online bir hesap 
defteri/cüzdan gibidir ve blok zincir yazılımı her 
türlü veriyi takip etmek için kullanılabilen dijital 
bir defterdir. Bu yazılım, diğer pek çok şeyin yanı 
sıra, mal akışını, para hareketlerini, sanat eserleri-
nin veya şiirlerin kime ait olduğunu takip edebilir. 

bilen makineleri yasaklamıştır. Devasa miktarda 
enerji gerektiren kripto madenciliği için ucuz ve 
bol hidroelektrik enerji kaynakları nedeniyle ter-
cih edilen dağlık Siçuan eyaleti birçok kripto para 
madenine ev sahipliği yapıyor. Çin’de Siçuan eya-
leti kripto para madenciliğinin en yoğun yapıldığı 
ikinci bölge durumundadır. Bu nedenle ASIC ci-
hazlar ile madencilik yapan madencilerin elektrik 
tüketimini karşılayacak güçlü elektrik altyapıları-
na ihtiyacı vardır.

CPU Madenciliği: Bu madencilik yöntemi bilinen 
en eski yöntemlerden biri diyebiliriz. İşlemcisi yük-
sek bir masaüstü bilgisayarı olan herkesin yapabi-
leceği bir madencilik türüdür. Bu yüzden çok tercih 
edilir bir haldeydi fakat artık eski kalıyor diyebiliriz. 
Günümüzde bu yöntem, diğer yöntemlere göre 
çok düşük performanslı olması sebebiyle artık 
neredeyse hiç kullanılmamaktadır. Popüler kripto 
paraların büyük çoğunluğu için işlemcilerle ma-
dencilik yapmak imkansız hale gelmiştir.

GPU Madenciliği: Verimlilik ve düşük yatırım ma-
liyeti nedeni ile en bilinen ve en çok tercih edilen 
madencilik yöntemlerinden biri GPU madenciliği-
dir. Bilgisayarların ekran kartlarının işlemcileri GPU 
olarak adlandırılmaktadır. GPU madenciliği de, 

Blok zincir teknolojisinin en bilinen ürünü ise, krip-
to para birimleridir. Özellikle, Bitcoin ve Ethereum 
gibi sanal paralar en popüler blok zincirler ağları-
dır. Ethereum, akıllı sözleşme özelliği ile daha üst 
seviyede olarak görülür. Kripto para madenciliği 
kısaca; blok zincirinde kripto para üretimi ve 
transferleri için yapılan matematiksel doğrulama 
işlemlerinin tümüdür. Bu işlemlerin yapılmasında 
kullanılan donanıma ise miner (madenci) denir.

Kripto Para Madenciliği Nasıl Yapılır?

Kripto para madenciliği yapmanın günümüzde 
pek çok yöntemi vardır. Kârlılık, maliyet (enerji) ve 
zorluluk bakımından bu yöntemleri ayırmak müm-
kündür. Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanları 
ASIC Madenciliği, CPU Madenciliği, GPU Madenci-
liği ve BULUT Madenciliğidir. Şimdi bunlarla nasıl 
madencilik yapıldığına kısaca değinelim. 

ASIC Madenciliği: Çok sayıda işlemciden oluşan 
ASIC cihazlar yüksek hesaplama kapasitesine 
sahip olmalarına rağmen çok fazla enerji tüket-
mektedir. Özellikle işletim ve soğutma sistemleri 
önemli maliyet unsurudur. Öyle ki; Çin bazı eya-
letlerinde enerji sıkıntısı nedeniyle kripto para 
madenciliğini ve kripto para madenciliği yapa-
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ekran kartlarının işlemcileri hesaplama yapılarak 
işlemlerin doğrulandığı madencilik türüdür. Grafik 
kartlarının işlemcileri, bilgisayarların işlemcilerine 
göre çok daha güçlüdür ve hesaplama odaklıdır.  
Ekran kartları, ASIC cihazlara göre çok da uygun 
fiyatlıdır. Ancak bununla birlikte, madenciler, bir-
den fazla ekran kartını bir araya getirerek “Rig” adı 
verilen birden fazla ekran kartının bir araya getiril-
mesiyle oluşan cihazlar kullanmaktadır.

Bulut Madenciliği: Kripto para madenciliği yap-
mak isteyen ancak yeterli donanım, zaman, bilgi 
birikimi ya da sermayesi olmayanlar için sunulan 
alternatif bir madencilik hizmetidir. Madencilik 
yapmak isteyen kullanıcılar, bulut madencilik 
servislerinden işlemci gücü kiralar ve bu işlem 
gücünü, istedikleri madencilik havuzuna yönlen-
direrek kriptopara madenciliği yapabilirler. Bulut 
madenciliği yönteminde aslında olan şey, GPU 
madenciliği yapan bir şirket ya da kişinin sahip 
olduğu madenciliği size kiralamasıdır. İstediğiniz 
bir zaman dilimi için kiralama işlemini başlatıyor-
sunuz ve o süreç boyunca elde edilen kazançtan 
masrafları düştükten sonra elde kalan para krip-
to para cüzdanınıza aktarılıyor. Diğer madencilik 
türlerine göre daha düşük maliyetli görünmesine 
rağmen bulut madencilik yöntemini tercih eden 
kullanıcıların kar edebilmesi her geçen gün daha 
da zorlaşmaktadır.

Digital’ın yayımladığı rapora göre; Bitcoin için yılda 
113.89 TWh enerji tüketiliyor. Bu tüketimin yüzde 
99.8’i coin madenciliği için yapılıyor. Buna karşı-
lık bankacılık sektörünün yıllık enerji tüketiminin 
263.72 TWh, altın sektörünü ise 240.61 TWh oldu-
ğu tahmin ediliyor. Galaxy Digital raporunda Bitco-
in’in enerji tüketiminin yüzde 99.8’inin madencilik 
donanımlarından yani ASIC’lerden kaynaklandığı 
belirtilmektedir. Bitcoin için yapılan yıllık enerji 
tüketiminin (113.89 TWh), yıllık küresel enerji üre-
timinin 1458’de 1’ine denk geliyor. Digiconomist 
kurucusu Alex de Vries’a göre, ortalama bir Visa 
işleminin sebep olduğu 500 miligramlık karbon 
ayak izine karşılık, tek bir Bitcoin işlemi arkasında 
360 kilogramlık karbon ayak izi bırakıyor. 

Yüksek enerji maliyetlerini düşürmek için dün-
ya genelinde yoğun çalışmalar yürütülmektedir. 
Örneğin California’lı bitcoin madencilik şirketi 
Plouton, enerji maliyetlerini düşürmek için güneş 
enerjisinden yararlanmak istiyor. Bu amaçla Plou-
ton, 2020 yılı başında yatırımcılarından 1 milyon 
dolarlık ek fon talep etti. Bu fonla güneş enerjisini 
elektrik enerjisine dönüştürecek bir tesisat kurma-
yı planlıyorlar. Madencilerin faaliyetlerini yürütmek 
için güneş enerjisi kullandığı ve madencilik cihazla-
rını gündüz çalıştırmak için güneş panelleri kurma-
yı tercih ettikleri belirtiliyor. Güneş enerjisi, şebeke 
transfer maliyeti ve vergisi olmadan bitcoin üret-
me maliyetlerini yaklaşık %75 oranında düşürüyor. 
Diğer taraftan Güney Kore’de çevre mühendisliği 
profesörü olan Cho Jae-weon, enerji üretmek için 
tuvaletleri kullanıyor. Cho Jae-weon, dışkıdan bi-
yogaz (metan) ve gübre üretmek için çevre dos-
tu bir tuvalet tasarladı. Ortalama bir insan günde 
yaklaşık 500 gram dışkılamakta ve bu dışkıdan 50 
litre metan gazı elde edilebilmektedir. Bu gaz ile 
minimum 0.5 kWh’lik bir elektrik üretebilir. Şim-
di uzmanlar, kripto madenciliğinde diğer önemli 
bir sarf malzemesi olan “ekran kartı” konusunda 
çalışmaktadır. Ekran kartı stoklarının erimesi ve 
fiyatının aşırı yükselmesi nedeniyle global bir kriz 
yaşanmaktadır. Kripto para madenciliğini geliştir-
meye yönelik makineler üreten ve geçen ay halka 
arz edilen Bitfury firmasının bu alanda çeşitli çalış-
maları bulunmaktadır. 
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Kripto Para Madenciliğinde Tüketilen 

Yoğun Enerji ve Çözüm Önerileri

Kripo para madenciliğinde muazzam hesaplama 
gücü gerektiren karmaşık denklemlerin çözülmesi 
gerekir ve bu işlemlerin genellikle elektriğin ucuz 
olduğu ülkelerde yapılması daha mantıklı olduğu 
için elektriğin ucuz olduğu ülkelere yoğun yatı-
rımlar yapılmaktadır. Özellikle kömüre dayalı ucuz 
enerji gücüyle Çin, kripto para madencilerinin göz-
desi konumundadır. Dünya genelinde kripto para 
madenciliğinin yüzde 75’i bu ülkede yapılmaktadır. 
Çin Bilimler Akademisi araştırmacılarına göre eğer 
kontrol altına alınmazsa Çin›deki kripto para en-
düstrisinin yıllık enerji tüketimi 2024’te 297 TWh 
(teravatt saat) seviyesini aşacaktır. 

Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan diğer 
bir analize göre ise, dünyanın Bitcoin üretiminde 
harcanan enerji tüketimi her yıl Türkiye’nin elekt-
rik tüketiminin yüzde 40’ını geçiyor. Cambridge 
Üniversitesi, Bitcoin madencilerinin (bilgisayar 
ortamında coin üretiminde çalışanlar) yıllık elektrik 
tüketim miktarını araştırdı. Cambridge araştırmacı-
ları, Bitcoin’in yılda yaklaşık 121.36 TWh tükettiğini 
ve para biriminin değeri düşmedikçe de bu enerji 
ihtiyacının düşme ihtimalinin bulunmadığını söy-
lüyor. Yani, Bitcoin’in değeri arttıkça aynı oranda 
enerji tüketimi de artıyor! Diğer taraftan, Galaxy 
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kalite, satış öncesi ve sonrası hizmet kavramla-
rını ilke edinmiş firmamız, günümüzde hızlı tren 
hatları, hemen hemen bütün çimento fabrikaları 
ve ülkemizin büyük projelerinden asma köprü 
projelerinde öncelikli tercih edilen marka olmuş 
ve hem kendi bünyesinde hem de bayilikleri ile 
hizmet vermeye devam eden bir firma konumu-
na gelmiştir.

1988 yılında iş makinaları yedek parça imalatı ile 
Ankara’da kurulup sektöre giriş yapan firmamız 
1996 yılından itibaren iş makinaları hidrolik silin-
dir imalatına odaklanmıştır. 2007 yılında ise 700 
Bar hidrolik silindir üretimine başlamıştır.

Bugün 5 tondan 1100 tona kadar değişik kapasite 
ve kaldırma mesafesine sahip ‘’anca 700 bar ‘’ 

markalı hidrolik silindir grubu, 700 bar el pom-
paları, 700 bar uygulama ve montaj ekipmanları, 
700 bar hidrolik sistemleri, 700 bar elektrikli güç 
ünitesi, 700 bar hidrolik test cihazı ile ulusal ve 
uluslararası pazarda yeralmaktadır. Müşteri ve 
çalışan odaklı yapısı yenilik ve yaratıcılığın her 
zaman bir potansiyel olduğu bilinci ile ANÇAĞ-
SAN, gün geçtikçe başarısını artırmaktadır. Hız, 

ANÇAĞSAN KİMDİR?

ANCA 700 BAR Ürünleri 

Nerelerde Kullanılır?
> Fore kazık sistemleri
> Köprü inşaatları
> Beton ve test ekipmanları uygulamaları
> Tersane uygulamaları
> Gemi kaldırma uygulamaları
> Çelik konstriksiyon fabrikaları
> Çimento Fabrikaları
> Rüzgar gülü ve zemin denge uygulamaları
> Termik santraller
> Tüm genel ağır ve hafif sanayi hizmetleri 
> İş makinaları bakım ve onarım servisleri
> Raylı sistemler bakım ve onarım ekipmanları 
> Savunma Sanayi
> Arama kurtarma faaliyetleri

Ançağsan 700 Bar Hidrolik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.                  www.anca700bar.com

Üretim: 1230. Sokak No: 53 Ostim /Ankara (0312) 354 52 58                  info@anca700bar.com

Neden ANCA 700 BAR Ürünleri?

> Ekstra donanım gerektirmez

> Farklı ihtiyaçlara yanıt verebilir

> Kısa sürede hızlı temin sağlar 

> Portatif kullanıma sahiptir

> Kolay kurulum ve kullanım sağlar

> İleri teknoloji sayesinde yüksek dayanım sergiler

> Pratik ve kolay çözüm sunarak zamandan kazandırır

> 700 bar manuel  veya farklı üniteler ile çalıştırılabilir

> Zor alan ve şartlarda çalışabilir. 
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Coreloop Madencilik A.Ş. kurulduğu günden bugüne kadar maden arama ve geliştirme sondajları kapsamında, 

paydaşlarına sürdürülebilir hizmette yenilikçi ürün çözümleri sunmayı amaçlamıştır. Bu bakımdan, şirket vizyonu-

muz doğrultusunda, hem dünyadaki en yeni teknolojileri yakından takip etmekteyiz hem de temsilciliğini yürüt-

tüğümüz firma mühendislerinin katılımıyla her sene en az iki kez olmak üzere AR-GE odaklı saha çalışmalarımız 

neticesinde ve müşteri memnuniyeti ilkesi esas alınarak yeni nesil ürün ve hizmet süreçlerini hayata geçirmekteyiz. 

Çünkü hedefimiz, dünya standartları çerçevesinde projeye münhasır kaliteli, doğru ve ergonomik ekipmanın yanın-

da proseslerin tamamında yüksek performans gösteren ürünlerin tedarikçisi olarak çözüm ortağınız olmaktır.  

Tedariğini sağladığımız ürün yelpazemiz;

 Elmaslı ürünler,

 Karotlu ve karotsuz sondaj ekipmanları, 

 Sondaj yardımcı ekipmanları, 

 Kuyu oryantasyon cihazları,

 Karot sandıkları,

 Sondaj kimyasalları,

 Çamur test ekipmanları,

 Portatif el tipi karot makinesi,

Süreçlerde doğru seçilmiş ürün çalışma verimliliğini artırırken buna mukabil ters orantılı olarak maliyet etkinliğin-

deki düşüşü kaçınılmaz kılacaktır. Tam bu noktada tecrübeli mühendis kadromuz sondaj operasyonlarını sahada 

gözlemlemekte, saha gözlem raporu ve maliyet/verim tabloları oluşturulmaktadır. Birçok örneği bulunan bu temel 

data bize göstermiştir ki, her sondaj diğerinden farklıdır. Sahanın fiziksel durumu, formasyon özellikleri, operatör 

tecrübesi, makine kapasitesi, ekipman kalitesi, çamurun yoğunluğu gibi unsurlar iyi analiz edildiğinde bazen tek bir 

efektif dokunuşla mükemmele yakın sonuçlar aldığımızı görüyoruz.  Bu yüzden belirtmeliyiz ki, uzun yıllara daya-

nan saha tecrübemiz, bizi sahadan uzak kalmaya değil bilakis ısrarcı olarak saha operasyonlarının içinde bulunmaya 

davet ediyor. 

Çünkü heyecanlıyız, dinamiğiz, inovatif ve çözüm odaklı yaklaşım prensibine sahibiz. 

Sonuç olarak “en iyiyi başarmak en iyilerle olur” diyorsanız, biz her daim yanınızda olmaya hazırız. 

Coreloop Madencilik A.Ş. sizi de müşterisi olmanın ayrıcalıklarını yaşamaya davet ediyor.
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yapılan 90 maden türünün 80’i ülkemizde bulu-
nuyor. Madenler arasında önemli bir yere sahip 
doğal taşlar ise bugün dünyada sıklıkla tercih 
ediliyor ve uzun süreli kullanım imkanı sağlıyor. 
Bu noktada doğal taşın anavatanı olan ülkemiz, 
650’nin üzerinde renk ve desende, 150’den fazla 
doğal taş türü ile mekanları mimari olarak güzel-
leştirmenin yanında, ekonomimize milyarlarca 
dolar katkı sağlıyor. Farklı desen ve renkteki do-
ğal taşlar dünya pazarında ilgi görüyor, önemli 
projelerde değerlendiriliyor. İMİB olarak mevcut 
pazarlarımızdaki etkinliğimizi artırırken aynı za-
manda yeni pazarlara açılmak için de faaliyetle-
rimize devam ediyoruz. Sektörümüzün sürdürü-
lebilir büyümesi adına, tüm üyelerimiz ve yetkili 
kurumlarla sürekli temas halindeyiz.”

“Doğal taşlar 
sürdürülebilirlik şartlarına 

cevap veriyor”
Madencilik faaliyetleriyle ilgili kamuoyundaki 
tartışmalara dair açıklamalarda bulunan Dinçer, 
“İMİB olarak kullandığımız her ürünün ham mad-
desinin bir maden ürünü olduğunu, bunun yanın-
da doğa dostu sürdürülebilir madenciliğin müm-
kün olduğunu kamuoyuyla paylaşıyoruz. Doğal 
taşlar doğadan elde edildiği için ve koruyucular 
dışında içeriğinde sentetik malzemeler barındır-
madığından çevre dostu. Bundan dolayı ise kulla-
nım sonrasında dönüştürülebilir olması sebebiyle 
sürdürülebilirlik şartlarına cevap veriyor. Biz de 
bunu göz önünde bulundurarak ülke ekonomi-
sine katma değerimizi her geçen gün artırmak, 
Türk doğal taşının dünya pazarından daha fazla 
pay almasını sağlamak için çalışıyoruz” dedi.

Zengin rezervler ile sanayinin birçok dalına doğrudan katkı sağlayan maden sektörünün ihracatı, 

geçen yılın aynı dönemine kıyasla 2021 yılının 11 ayında yüzde 42,41 artış gösterdi. Sektörün 11 aylık 

ihracatı 5,39 milyar dolar olarak gerçekleşti. Verilere dair açıklamalarda bulunan TİM Maden Sektör 

Kurulu Başkanı ve İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, lider ve mevcut pazarlardaki etkileşimin 

daha da geliştirmek ve yeni pazarlara açılmak için İMİB olarak sürdürülebilir bir şekilde çalıştıklarına 

vurgu yaptı. Günlük yaşam içinde kullanılan neredeyse her ürünün içerisinde en az bir maden 

olduğunun altını çizen Dinçer, madenciliğin daha sürdürülebilir ve doğa dostu şekilde yapılması adına 

gerçekleştirdikleri çalışmaları kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceklerini açıkladı.

Aydın DİNÇER 
İMİB Başkanı

Maden Sektörünün 

İhracatı Yılın İlk 11 Ayında 

5,39 Milyar Dolara Ulaştı

olduğunu ifade etti. Dinçer, 2021’in ilk 11 ayında 
5,39 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektö-
rün, geçen yılın aynı dönemine göre yakaladığı 
artış oranının yüzde 42,41 olduğu bilgisini verdi.

İlk 11 ayın metalik cevher ihracatı 1,95 

milyar dolar

Dinçer, maden sektörünün alt kırılımlarındaki 
ihracata yönelik ise şu değerlendirmeleri yaptı: 
“Yılın 11 ayında metalik cevherler geçen yılın aynı 
dönemine göre yüzde 65,9’luk bir artış gösterdi 
ve 1,95 milyar dolarlık ihracat ile ilk sırada yerini 
aldı. İkinci sırada yüzde 21,2’lik artış ve 1,17 milyar 
dolar ile işlenmiş doğal taş, üçüncü sırada yüzde 
32’lik artış ve 994,3 milyon dolar ile endüstriyel 
mineraller yer aldı. Dördüncü sırada ise yüzde 
24,8’lik artış ve 758 milyon dolar ile blok doğal 
taş ihracatı yer aldı. Bu maden gruplarını yüzde 
126,7’lik artış ve 287,9 milyon dolarlık ihracat ile 
ferro alyajlar takip etti.”  

Maden ihracatında ilk sırada yüzde 

32,6’lık artış ile Çin yer aldı

Maden sektöründe Çin’e yapılan ihracatta ge-
çen yılın aynı dönemine göre yaşanan büyüme 
yüzde 32,6 oldu. Bu durum ABD’de yüzde 47,9, 
İspanya’da yüzde 37,9 olarak gerçekleşti. 11 ayda 
doğal taş ihracatında ilk sırayı 583,2 milyon do-
larla Çin’in aldığını söyleyen Dinçer, ikinci sırada 
ABD’nin olduğunu ve ülkeye 423,4 milyon dolar 
değerinde doğal taş ihracatı yapıldığını aktardı. 
Dinçer, ABD’den sonra 91,8 milyon dolarla Fran-
sa’nın, 87,6 milyon dolarla Irak’ın ve 85,1 milyon 
dolarla Hindistan’ın bulunduğunu belirtti.

Dinçer, ihracat rakamları ve sektörün güncel du-
rumuna dair ise şunları söyledi: “Dünyada üretimi 

Türkiye ekonomisine dolaylı yoldan 40 milyar do-
larlık katkı yapan madencilik sektörü, 2021 Kasım 
ayında 548,4 milyon dolarlık ihracata imza attı. 
Konuya dair görüşlerini paylaşan Türkiye İhracat-
çılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve 
İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim 
Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, geçen yılın aynı ayına 
göre ihracatta yaşanan değer artışının yüzde 26,8 
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yerine tüm yük durduruluyor ve aktarma lima-
nından gönderilerin yoluna devam edilmesine 
müsaade edilmiyor. Survey yapılacağı söylenerek 
firmaların malları bazen birkaç ayı bulan süreler-
de limanda bekletiliyor. Bu yaşanan gecikmeden 
dolayı da müşterilerin zarar görmesine ve firma-
lara olan güvenlerini kaybetmeleri sonucu sonra-
ki siparişlerini de iptal etmelerine neden oluyor. 
Bunun çözümü için çalışmalarımızı gerçekleştiri-
yoruz, bir yol haritası hazırlayıp firmalara duyu-
racağız. Bu kapsamda sözleşmeleri ayrıntılı bir 
şekilde kontrol edeceğiz, konteynerleri kiralarken 
blok mermer yüklediğimizi özellikle belirteceğiz 
ve konteynerlerin geçmiş sicil dosyalarını iste-
yeceğiz. Bunun yanı sıra tarafımıza ödetilmek 
istenen cezalar için de denizcilik alanında uzman 
hukukçulara danışacağız. Kendileriyle anlaştık ve 
çok kısa süre içinde anlaşmaları da imzalayaca-
ğız” dedi.

Türk doğal taşı tanıtım faaliyetleriyle 

dünyaya açılıyor

Doğal taşın yurt dışında yeni pazarlara ulaşma-
sı adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Dinçer, 
örnekleri “Ticaret heyetlerimiz sayesinde doğal 
taşların yarattığı katma değeri daha geniş kitlele-
re anlatıyoruz. Bu ticaret heyetlerine firmalarımız 
katılım gösterdiği takdirde yeni  pazarlar ile ta-
nışma fırsatları yakalıyor. Pandemi sürecinde Türk 
doğal taşının çeşitli tür ve desenlerinin anlatılma-
sı yönünde de online çalışmalar yaptık. ABD’ye 
yönelik “Çağdaş Tasarım ve Mimaride Türk Tra-
verteni” konulu ve Amerikan Mimarlar Derneği 
(American Institute of Architects) ile “The Design 
Opportunites of Natural Stone” temalı webinarlar 
düzenledik ve Türk doğal taşının ne denli başarılı 
sonuçlar gösterdiğini aktardık. Milano Tasarım 
Haftası’nda ise “Turkish Stones Library” sergisiyle 
katılım sağladık. Böylelikle doğal taş açısından bir 
diğer önemli ülke olan İtalya’da Türk taşı kütüp-
hanesini sergileyerek ülkemizin bu alandaki po-
tansiyelini gösterme fırsatı yakaladık. Bunun yanı 
sıra şu anda devam etmekte olan Expo Dubai 
2020 etkinlikleri dahilinde Türkiye pavilyonunda 
Türk doğal taşını sergilemekteyiz” şeklinde açık-
ladı.

TMMOB Maden Mühendisleri Odası tarafından 
21 yılı aşkın süredir düzenlenmekte olan ve do-
ğal taş sektöründeki gelişmelerin her yönüyle 
değerlendirildiği Türkiye 11. Uluslararası Mermer 
ve Doğal Taş Kongresi ve Sergisi (MERSEM 2021) 
gerçekleştirildi. Divan Otel Diyarbakır’da ger-
çekleştirilen panelde İstanbul Maden İhracatçı-
ları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Aydın 
Dinçer; “Mermer Dış Ticareti ile İlgili Sorunlar” 
konulu panele katılarak maden sektörü ve doğal 
taş ihracatında gelinen nokta ile ilerleyen süreçte 
yapılması gerekenler hakkında bilgi vererek kar-
şılaşılan sorunlarla ilgili konuşma gerçekleştirdi.

“Üretimleri ihtiyacımız 
kadar gerçekleştirmemiz 

gerekiyor”
Maden sektörünün 2021 yılını yaklaşık 6 milyar 
dolar ihracat ile kapatacağının öngörüldüğünü 
söyleyen Dinçer, bunun yaklaşık 2 milyar dolarını 
ise doğal taş ihracatının oluşturduğunu belirtti. 
Blok doğal taş ihracatında pandemi öncesi sevi-
yeye henüz ulaşılmadığını ifade eden Dinçer, iş-
lenmiş doğal taşta ise ciddi bir atılımın olduğunu 
kaydederek şöyle devam etti: “Doğal taş çıkarılan 

bir bölgede çok kısa bir zaman içerisinde birden 
fazla ocağın açılması sektörümüz açısından bü-
yük handikap. Bu durum gerçekleştiği zaman, 
firmaların rekabeti fiyatlara yansıyor ve doğal ta-
şın değeri düşüyor. Bundan dolayı, sektör olarak 
üretimleri ihtiyacımız kadar gerçekleştirmemiz 
gerekiyor. Üretim kapasitelerimizi tekrar gözden 
geçirdiğimiz takdirde sektörümüz daha hızlı geli-
şecektir. Asıl mesele, daha az üretimle daha fazla 
kar elde edebilmek ve elde edilen o kar ile ülke-
mize daha fazla katkı sağlamak.”

Maden sektörü survey talep 

edilmesine karşı harekete geçti

Pandemiyle birlikte maden sektörünün pek çok 
sorunla karşı karşıya kaldığını belirten Dinçer, 
“Geçtiğimiz yıl konteyner ile ilgili ciddi sıkıntılar 
yaşadık. Öncelikle konteyner bulamadık. Daha 
sonra konteyner bulduk fakat fiyatları çok yük-
sekti. Uygun konteyner bulunca da iptaller söz 
konusu oldu ve gönderdiğimiz ürünler limanlarda 
veya depolarda beklemek zorunda kaldı. Bunla-
ra ekstra ücretler ödemek zorunda kaldık fakat 
özellikle son iki yıldan beri firmaların gönderdiği 
blok mermer konteynerlerinde hasar olduğu için 
taşıyıcı firmalar tarafından survey talep ediliyor. 
Ayrıca zarar gören konteynerin değiştirilmesi 

Türk Doğal Taş Sektörü Tüm 
Boyutlarıyla MERSEM’de Ele Alındı

İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, Türkiye 11. Uluslararası Mermer ve Doğal Taş Kongresi 

ve Sergisi (MERSEM 2021) kapsamında gerçekleştirilen “Mermer Dış Ticareti ile İlgili Sorunlar” 

konulu panelde maden sektörü ve doğal taş ihracatında gelinen nokta, ilerleyen süreçte yapılması 

gerekenler ve karşılaşılan sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türk doğal taşının 

değerinin düşmemesi adına üretimin ihtiyaç dahilinde yapılması gerektiğine vurgu yapan Dinçer, 

blok doğal taş yüklemelerinde yaşanan konteyner hasarları sonucunda  firmalarımızdan tahsil 

edilmeye çalışılan haksız bedellere karşı uzman hukukçularla işbirliği içerisinde en kısa sürede 

harekete geçeceklerini açıkladı.
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Gelişen teknoloji ile birlikte insansız hava araçları birçok sektörde 
olduğu gibi madencilik sektöründe de kullanılmaya başlanmıştır. 
Madsan Mühendisliğin geliştirmiş olduğu yazılım teknolojisi Ma-
dsan’a ait olan AQUILA GEO Türkiye madencilik sektöründe bir 
ilke imza atarak adından söz ettirmeye devam ediyor. Madsan 
Mühendislik Hizmetleri LTD. ŞTİ.’nin kurucusun olan ve aynı za-
manda AQUILA GEO’nun yaratıcısı Yasin TÜRKAN, Türkiye’de bir 
ilk olan bu yeni teknoloji hakkındaki görüşleri şöyledir.

Madencilik sektöründe 2018 yılında kurulmuş olan Madsan Mü-
hendislik kurulduğu ilk günden itibaren sektörel ihtiyaçlar ve 
geliştirilmesi gereken konular üzerine yoğunlaşmıştır. Madsan 
Mühendislik Hiz. Ltd. Şti firması olarak 15 yılı aşkın sektörün fark-
lı alanlarında çalışmış olmanın verdiği iş tecrübesi ve kazanılan 
yetenekler doğrultusunda, yapacağı çalışmalara yön vermeye 
çalışmıştır. Madencilik sektörü olarak başta Türkiye olmak üzere 
Dünyanın farklı lokasyonlarında varlığından haberdar etmek ar-
zusu ile yoluna çıkmış ve devam etmektedir. Kurulduğu günden 
beri süreki olarak sürdürülebilir hizmet ve kalite anlayışı doğrul-
tusunda hareket edilmiştir.

Projemiz yaklaşık 2 yıldır devam eden ve geliştirilen bir projedir. 
Bu ürün başta maden arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
jeoloji, maden, jeofizik, inşaat ve haritalama gibi geniş bir sek-
törel dağılıma sahip olup, fotojeolojik incelemeler, maden üre-
tim planlama, inşaat plalama, ormancılık ve tarımsal alanlar 
gibi sektörlerde opsiyonel kullanıma sahiptir. Bu ürün ayrıca üç 
boyutlu arazi ölçümleri, maden galerileri ve açık ocaklar, kesit 
alma veya modelleme gibi başlıca hizmetlerde kullanılmaktadır. 
İnsansız hava aracı yapımında kullanılan ekipman ve gömülü ya-
zılımı tamamen kendi projemiz olup, aslında zorlu bir süreçtir. 
Ama ülkemizde kendi dizayn ve imalatını yapan çok az bir firma 
bulunmaktadır. İnsansız hava aracı olarak birçok kullanım alanı 
mevcut. Bunlardan birkaçı yukarıda bahsedildiği üzere, maden 
arama, üretim planlama, tarımsal ilaçlama veya farklı alanlarda 
ulaşılamayan yerlerde tespit için kullanılabilir. Bu hava aracına 
aktif rol aldığımız madencilik sektöründe ise, jeofizik yöntem-
lerinin havadan uygulanması, fotojeoloji alanında çalışmalar 
yapılması, arazi tespitlerinde kullanımı amacıyla geliştirilmiştir. 
Hava aracımıza ek olarak yine kendi imalatımız olan ve dünya-
da 4. olma hedefinde ilerleyerek maden aramalarında sıklıkla 
faydalanılan ve yaygın kullanımı olan manyetometre cihazının 
kendisinin üretimi için gerekli araştırma ve geliştirme faaliyeti 
yürütülmektedir.

Madsan olarak bizim hedefimiz sektörde proje ve uygulama-
larıyla öncülük edebilmektir. Bu anlamda madencilik alanında 
ön arama faaliyetlerinden üretim safhasına kadar birçok alanda 
hem proje geliştirme, yönetme, uygulama alanlarında yer alıp 
hem de gerekli ürün imalatı veya tedariği konusunda her zaman 
partner rolü üstlenmeye devam edecektir.

Madencilik Ekipmanları
Karotlu Sondaj - Kaya Deliciler (Rot, Bit, Shank)

Karotiyer ve Yedekleri - Sondaj Tij ve Boruları

Emrenye Matkaplar - PDC Bitler

Tricone Bitler

Madencilik Arama ve Danışmanlık Hizmetleri

ENERJİ ve MADEN 34 25    



Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği (MMMGD), merkezi Ankara olmak 
üzere, 3 Eylül 2021’de, 06-145-088 kütük numarası ile kuruldu. 

Dernek, Türkiye’de maden mühendislerinin uzmanlık alanlarında yetkinlik ka-
zanmaları, çalışma alanları ve madencilik ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi için 
faaliyet göstermek, maden mühendislerini bir araya getirmek, üyeleri arasında 
teknik ve sosyal alanlarda dayanışma sağlamak ve ülke madenciliğinin geliş-
mesi, mevzuat düzenlemelerinde katkı koymak ve maden mühendislerinin öz-
lük haklarında düzenleme için çaba göstermeyi amaçlamaktadır.

Kurucu Yönetim Kurulu Başkanlığını Halim DEMİRKAN’ın üstlendiği dernek-
te, Başkan Yardımcısı Barış KURULAR, Genel Sekreter Öznur AKÇA, Sayman 
Adnan Burak ESER oldu. Kurucu üyeler ise; Fatih GÜLKAYA, Volkan OKYAY ve 
Serdar Cem BOZTAŞ’tır

Maden 
Mühendisleri 

Mesleki Gelişim 
Derneği 

(MMMGD) 
Kuruldu

Enerji & Maden
Dergisi

www.enerjimaden.com

0312 433 58 01

enerjivemaden@gmail.com

Değerli yetkili; 

SAHA YAYIN olarak hazırladığımız ENERJİ&MADEN dergisinin

düzenli bir şekilde sizlere ulaşması için  ABONE OLUN…

SAHA YAYIN olarak hazırladığımız 

3-9 Mart 2022’de gerçekleşecek olan KOMATEK 2022

kataloğumuzda yer almak ister misiniz?



SONDAJ EKİPMANLARI

EDS Madencilik Sondaj Ekipmanları
Paz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

İvedik OSB Mah. Melih Gökçek Blv. Eminel İş Merkezi
No: 18/69  Yenimahalle-Ankara

T: 0312 321 00 28 • 0532 157 04 28    M: info@edssondaj.com

www.edssondaj.com

TÜRKİYE
DİSTRİBÜTÖRÜ
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3213 Sayılı Maden Kanununun 
1985 Yılında Yürürlüğe Girmesinden Sonra 
Günümüze Kadar Yapılan Değişiklikler

hayri.ozsoy@gmail.com

HUKUK KÖŞESİ

9-Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun. 6719 sayılı Ka-
nun 17.06.2016 tarih ve 29745 sayılı Resmi Gazete. 

10-Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle 
Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararna-
mede Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 sayılı Ka-
nun. 27.05.2017 tarih ve 30078 sayılı Resmi Gazete. 

11-Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlar-
da Değişiklik Yapılmasına Dair 7061 sayılı Kanun. 
05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazete. 

12-Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması 
Hakkında 7103 sayılı Kanun. 27.03.2018 tarih ve 
30373 Resmi Gazete. 

13-Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlan-
ması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 703 
sayılı Kanun Hükmünde Kararname. 09.07.2018 ta-
rih ve 30473 sayılı Resmi Gazete.

14-Maden Kanunu İle Bazı Kanunlarda Ve Kanun 
Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına 
Dair 7164 sayılı Kanun. 28.02.2019 tarih ve 30700 
sayılı Resmi Gazete. 

15- Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7176 
sayılı Kanun. 12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Res-
mi Gazete. 

16-Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
7226 sayılı Kanun. 26.03.2020 tarih ve 31080 sa-
yılı Resmi Gazete.

17-Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7257 sayılı Kanun. 
02.12.2020 tarih ve 31322 sayılı Resmi Gazete.

3213 Sayılı Maden Kanununun 1985 yılında yürür-
lüğe girmesinden sonra günümüze kadar yapılan 
değişiklikler, yayımlandığı Resmi Gazete’nin tarih ve 
sayısı ile birlikte ve kronolojik sıra ile şu şekilde dir.

1-3213 Sayılı Maden Kanununun 2 nci Maddesi-
nin Değiştirilmesi ve Geçici 4 üncü Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılması ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesi Hakkında 3382 sayılı Kanun. 
25.06.1987 tarih ve 19498 sayılı Resmi Gazete. 

2-Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine 
Dair 4424 sayılı Kanun. 05.08.1999 tarih ve 23777 
sayılı Resmi Gazete. 

3-Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına Ve 
Tuz Kanununun Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 
4683 sayılı Kanun. 26.06.2001 tarih ve 24444 sa-
yılı Resmi Gazete.

4-Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı Kanun. 
05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete. 

5-Maden Kanununda Değişiklik Yapılmasına İliş-
kin 5446 sayılı Kanun. 04.01.2006 tarih ve 26043 
sayılı Resmi Gazete.

6-Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 5995 sayılı Kanun. 
24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Resmi Gazete.

7-Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına Dair 6592 sayılı Kanun. 18.02.2015 
tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazete. 

8-Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle 
Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararname-
lerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6745 sayılı 
Kanun. 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmi 
Gazete. 

3213 sayılı Maden Kanunu 1985 yılında yürürlüğe 
girdikten sonra Kanunda ortalama 2,5 yılda bir ol-
mak üzere değişiklikler yapılmıştır.  Son yıllarda ise 
bu değişikliklerin, kamu oyunda “torba yasa” ola-
rak adlandırılan yasalarla yapıldığı görülmektedir. 
Torba yasa olarak tabir edilen bu yasalar ile aynı 
anda birçok kanunda değişiklik yapılmaktadır. Üs-
telik Maden Kanununda bazı yıllarda yapılmış olan 
değişiklikler bir öncekine göre oldukça kapsamlı ve 
köklü değişiklikler olarak ortaya çıkmaktadır 

3213 sayılı Maden Kanunu 15.06.1985 tarih ve 18785 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe gir-
dikten sonra 17 kere değişmiş ise de en kapsamlı 
ve köklü değişiklikler; 05.06.2004 tarih ve 25483 
sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe gir-
miş olan “Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 5177 sayılı Kanun” ile 
2004 yılında, 24.06.2010 tarih ve 27621 sayılı Res-
mi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan 
“Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin 5995 sayılı Kanun” ile 2010 yı-
lında, 18.02.2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Maden 
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair 6592 sayılı Kanun” ile 2015 yılında, 28.02.2019 
tarih ve 30700 sayılı Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe girmiş olan “Maden Kanunu İle Bazı 
Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 7164 sayılı Kanun” ile 
2019 yılında olmuştur.

Aşağıda, 3213 Sayılı Maden Kanununun 1985 yılında 
yürürlüğe girmesinden sonra günümüze kadar ya-
pılan değişikliklere, uygulayıcılara yararlı olacağı dü-
şüncesiyle ve kronolojik sıra ile numaralandırılmak 
suretiyle yer verilmiştir. Bu listelemede Kanunlarla 
getirilen değişikliklerin ayrıntısına girilmemiş olup, 
bu ayrı bir yazının konusunu oluşturacaktır.

28 ENERJİ ve MADEN 34



AYDIN KONVEYÖR BANT VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.

Aydın Konveyör Bant ve Madencilik San. Tic. A.Ş. olarak, 15 yılı aşkın sektör tecrübemizi, yüzlerce tesiste 
edindiğimiz deneyim, bilgi ve birikimimizi; siz değerli dostlarımız ile paylaşmanın ilk günkü heyecanını ve 
gururunu yaşıyoruz. 

Şirketimiz, kuruluşundan bu yana kaliteye verdiği önem ve zoru başarma azmi sayesinde, kısa sürede 
tanınmış; misyon ve vizyonunun temelini oluşturan ‘Müşteri Odaklı, Dürüst Hizmet’ ilkesi ile kendine sek-
törde güvenilir bir yer edinmiştir.

‘Konveyör Sistemleri’ ve ‘Vulkanizasyon’ alanlarında eğitimli, uzman kadromuz ile; profesyonel bant tamir, 
ekipman ve servisi başta olmak üzere sunduğumuz hizmetler şunlardır: 

> Aumund elevatör tambur saclarının kaplanması ve Aumund elevatör bant tamirleri
> Bant ve kauçuk tamiri için son teknoloji tamir reçine ve ekipmanları temini
> AYD-Tech konveyör bant satışı
> Bant konveyör dizaynı (Konstrüksiyon, Tambur, Lastik, Sıyırıcı ve Rulo)
> Sıcak, soğuk konveyör bant ekleme ve tamirleri
> Tambur imalatı, ekipman temini, tambur kauçuk ve seramik kaplama işlemleri
> Sıcak, soğuk tambur kaplama (Seramik, Baklava ve Düz)
> AYD-Tech sıcak, soğuk konveyör bant ek kauçukları, solüsyon ve el aletleri (Alman menşeli) temini
> T2 compound Master bant tamir dolgu tabancası ve bant tamir materyalleri temini
> Vulkanize press ve AYD press
> Çimento fabrikaları için Schenk bandı imalatı
> Silo, Aglumeter, Değirmen ve Boru içi kauçuk ve seramik kaplama işlemleri

Misyonumuz: En kaliteli hizmeti; kıymetli müşterilerimize, daima zamanında ve uygun fiyat ile sunmaktır. 

Vizyonumuz: Dürüstlük ve kaliteden asla ödün vermeden, iş ortaklarımız ve müşterilerimizin beklentilerini 
en üst düzeyde karşılamaya devam etmek, ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı artırarak sürdürmektir.

Aydın Konveyör Bant ve Madencilik San. Tic. A.Ş.’ ye göstermiş olduğunuz yakın ilgi ve desteğinize teşek-
kür eder; bugün olduğu gibi yarın da güveninize layık olabilmek için var gücümüzle çalışacağımızı belirt-
mek isteriz.

Aydın ÇAMUŞCU

AYDIN KONVEYÖR BANT VE MADENCİLİK SAN. TİC. A.Ş.
İvedikköy Mah. Melih Gökçek Blv. Arıkanlar Grand Plaza No: 138/33 Yenimahalle/Ankara

Yetkili: Aydın Çamuşcu • GSM: 0.531 664 36 92 • Tel: 0.312 395 07 98 • E-posta: aydincamuscu@outlook.com

www.aydinkonveyor.net
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yenilenebilir enerjinin değer zincirindeki her hal-
kada yerli üretim ve katma değerin etkin olabil-
mesi için çalışıyoruz. Bu büyük emeğin Avrupa 
Komisyonu katında değer bulması gerçekten 
yorgunluğumuzu azaltıyor, ekibimize büyük bir 
keyif yaşatıyor. Derneğimizin kuruluşundan bu-
güne emek veren tüm arkadaşlarıma da minnet 
duygularımı ifade etmek istiyorum” dedi. 

ENSİA’ya Ne Kazandıracak?  

ENSİA’nın almaya hak kazandığı Avrupa Birliği 
Küme Kalite Bronz Etiketi, Derneğin Avrupa Bir-
liği başta olmak üzere, uluslararası tanınırlığına 
büyük katkı sağlayacak. Dernek bünyesinde pro-
fesyonel, etkin ve verimli yönetim süreçlerinin 
kurgulanması sağlanırken; Avrupa Birliği tarafın-
dan özel olarak geliştirilen ve yüzde 90 oranına 
kadar desteklenen özel programlardan faydalan-
ma imkânına sahip olunacak.

Bronz Etiket, yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
en geniş uygulama alanı bulduğu Avrupa Birliği 
ülkelerinde faaliyet gösteren benzer küme orga-
nizasyonları ile kurumsal ilişki süreci kurmasını 
sağlarken, derneğin yönetim mükemmeliyetine 
doğru atması gereken adımları ve zaman planını 
hazırlayacak. 

ENSİA 6 Başlıkta Değerlendirildi

Merkezi Almanya’nın başkenti Berlin’de bulunan 
Avrupa Küme Analizleri Sekreterliği’nden (ESCA) 
“Bronz Etiket” almaya hak kazanan ENSİA’nın 
değerlendirme süreci; Yapı, Yönetim, Strateji, Fa-
aliyetler ve Hizmetler, İlgili Paydaşlarla Temaslar 
ve Etkileşim olmak üzere altı ayrı başlıkta gerçek-
leştirildi. Bünyesinde özel eğitim almış 200 Küme 
Uzmanı bulunan ESCA, 2008 yılından bugüne bin 
200’den fazla kümelenme organizasyonunu ana-
liz ederek değerlendirdi. 

büyük başarısı ile Avrupa Komisyonu’nun COSME 
(İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği) 
programından hibe desteklere başvurma hakkı 
kazandı. 

“ENSİA’nın Kendisi De Bir 
Proje Derneği” 

ENSİA Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, 
Derneğin elde ettiği başarıya ilişkin yaptığı de-
ğerlendirmede, beş yılı aşkın süredir yenilenebilir 
enerji alanında yaptıkları çalışmalarla Türkiye’nin 
bu alandaki en etkin sivil toplum kuruluşları ara-
sında yer aldıklarını belirtti. 

ENSİA’nın kendisinin de başlı başına bir proje 
derneği olduğuna dikkat çeken Kalaycı, “Ülkemiz 
ekonomisi için çok büyük potansiyel vaat eden 

Kurulduğu 2016 yılından bugüne, “Türkiye’yi 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında 
ekipman, teknoloji ve proje üreten uluslararası 
bir merkeze dönüştürmek” vizyonu ile çalışma-
larını sürdüren Enerji Sanayicileri ve İş Adamları 
Derneği (ENSİA), Avrupa Küme Analizleri Sek-
reterliği’nden (ESCA) “Bronz Etiket” almaya hak 
kazandı. 

Yenilenebilir ve temiz enerji sektöründe Türki-
ye’nin farklı illerinde faaliyet gösteren 65 ku-
rumsal üyeyi çatısı altında toplayan ENSİA, bu 

Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı: “Yenilenebilir enerjinin değer 

zincirindeki her halkada yerli üretim ve katma değerin etkin olabilmesi için 

çalışıyoruz.”

ENSİA’dan 
Uluslararası Küme 
Olma Yolunda 
İlk Adım

Alper KALAYCI 
Yönetim Kurulu Başkanı

European Cluster Excellence Initiative Bronze Label Certificate: 

TUR038202112C211254

ENSIA
Clean Energy Cluster

fulfills the set of “Eligibility Criteria for Cluster Management Excellence Labels” and actively 
participated in a benchmarking process organised by the European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA). 

The certificate expires on December 31st, 2023.

Helmut Kergel, Director Oliver Ziegler, Senior Project Manager

European Secretariat for Cluster Analysis, Berlin European Secretariat for Cluster Analysis, Berlin
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Yasanın yürürlüğe girdiği dönemde Türkiye’nin 
bin 866 MW seviyesinde olan rüzgâr enerjisi ku-
rulu gücünün yaklaşık altı kat artışla 11 bin MW 
sınırına dayandığını kaydeden Alper Kalaycı, şu 
değerlendirmeyi yaptı: 

 “Jeotermal enerjide kurulu gücümüz 114 MW idi 
bugün 15 kat artışla 1.700 MW’a ulaştık. Güneş 
enerjisinde ise sıfır noktasındaydık 8 bin MW’a 
geldik. Ülkemizdeki toplam elektrik kurulu gücü o 
yıl 49 bin 500 MW seviyesinde idi, bugün 100 bin 
MW’a ulaştık, yani ikiye katlandı. Artık her kaynak 
belli bir büyüklüğe ve altyapıya kavuştuğu için, 
her bir kaynak için ayrı bir kanun olması, sektörle-
rin çok daha fazla gelişmesine katkı sağlayacaktır. 
Her enerji türünün dinamikleri farklı olduğu için, 
ayrıştırılmış ve sadeleştirilmiş bir yasal mevzuat 
ihtiyacı çok yüksek”

“Birisine verilen avantaj, 
diğerine dezanvantaj 

sağlıyor”
Son on yılda yenilenebilir enerji teknolojilerinde 
baş döndürücü gelişme yaşandığını, bu sürecin 
artarak devam edeceğine dikkat çeken ENSİA 
Başkanı Kalaycı, aynı dönemde yenilenebilir kay-
nakların kullanımı ile elektrik üretiminin oldukça 
ucuzladığını ve çeşitlendiğini kaydederek, sözle-
rini şöyle sürdürdü: 

“Rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle ve akarsu tip 
hidroelektrik olmak üzere her kaynağın dinamik-
leri, elektrik üretim maliyetleri, santral kurulum 
şekilleri, kullanılan ekipmanları ve bu ekipman-
ların üretim süreçleri birbirlerinden keskin fark-
lılıklar gösteriyor. Bu farklılıklardan dolayı, ana 
kanunda yapılan değişiklikler, bazen bazı yenile-
nebilir enerji kaynaklarına avantaj sağlarken, di-
ğer kaynak için dezavantaj oluşturuyor. Elimizde 
bir elbise var, herkes bunu giyecek demek artık 
mümkün değil. Bu elbise her bedene sığmıyor.” 

alınmasına rağmen, 5346 sayılı Yenilenebilir Ener-
ji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı 
Kullanımına İlişkin Kanun’un 2005 yılında yayın-
landığını hatırlattı. Sektörün gelişim ivmesi kazan-
masında 2010 yılında yayınlanan 6094 sayılı Yeni-
lenebilir Enerji Kanunu’nun büyük etkisi olduğunu 
vurgulayan Kalaycı, bugün gelinen noktada ise 11 
yıl önce yayınlanan yasal düzenlemenin ihtiyaçları 
karşılamaktan uzak kaldığını belirtti. 

“Bu elbise 
her bedene sığmıyor”

Türkiye son on beş yılda kaydettiği yatırım ivme-
si ile Rüzgâr, Güneş, Joetermal ve Biyokütle’den 
oluşan yenilenebilir ve temiz enerji kurulu gü-
cünü 21 bin 500 Megavat seviyesine taşıdı. 100 
bin Megavat sınırına dayanan toplam kurulu güç 
içinde yüzde 21,5’lik paya sahip olan yenilenebilir 
enerji, potansiyelin ise çok gerisinde kalıyor. Ya-
tırım ikliminin iyileştirilmesi için yasal mevzuatın 
sade ve anlaşılır olması ise büyük önem taşıyor. 

Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) 
Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, Türkiye’de 
ilk rüzgâr enerjisi santralinin 1998 yılında devreye 

Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı: “Her enerji türünün dinamikleri farklı 

olduğu için, ayrıştırılmış ve sadeleştirilmiş bir yasal mevzuat ihtiyacı çok yüksek.”

Yenilenebilir 
Enerjiye Tek 
Kanun Yetmiyor

Alper KALAYCI 
Yönetim Kurulu Başkanı
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Doç. Dr. Öykü BİLGİN 
Şırnak Üniversitesi, Maden Müh. Bölümü

MAKALE

Bazı kaynaklara göre, Dünya’ daki doğal zeolit 
rezervinin %75’i, Türkiye’de yer almaktadır. Tab-
lo 1’de Türkiye’de yer alan bazı zeolit oluşumları 
verilmektedir. 

Şekil 1’de ocaktan çıkarılan ham cevher Mani-
sa-Gördes zeoliti (klinoptilolit-hoylandit) göste-
rilmektedir. Şekil 2’de Manisa-Gördes zeolitinin 
incekesit mikroskop görüntüsüne göre içerisinde 
eser miktarlarda demir, kuvars ve metamorfik 
kayaca rastlanmıştır. Şekil 3’te görüldüğü gibi 
zeolit numunesi içerisinde kuvars, demir oksitler 
ve diğer biotitle kenetli tanecikler yoğunlaşmış 
durumdadır.

3. Zeolitlerin yapısal özellikleri 

1. Adsorpsiyon/desorpsiyon özelliği

2. İyon değiştirme özelliği

3. Katalizör özelliği

4. Moleküler elek özelliği

4.Zeolitlerin kullanıldığı sektörler 

Zeolit minerallerinin öenmli yapısal özelliklerine 
sahip olması, kullanım alanlarını geniş hale getir-
mektedir. Bunlar genel başlıklar halinde aşağıda 
verilmiştir;

4.1 Çevre Kirliliği Kontrolü

> Sanayi atık sularından Pb, Cu, Zn, Cd ve Hg 
gibi ağır metallerin uzaklaştırılması

> Şehir atık sularından ve içme sularından tok-
sik etkiye sahip amonyumun(NH4+) uzaklaş-
tırılması

> Su sertliğinin düşürülmesi, ph, iletkenlik düzen-
leyici ve içme suyu kalitesinin yükseltilmesi

> Baca gazlarının temizlenmesi

> Petrol sızıntılarının temizlenmesi

> Hava kirliliğine yol açan SO2, CO, CO2, H2S, 
NH3 ve NOx gibi gazların tutulması

> Çöp depolama alanları

> Metalurji uygulamaları

> Kapalı mekanlarda kötü kokuların giderilmesi

> Nükleer atıklardaki Cs, Sr ve Rb gibi radyoaktif 
maddelerin uzaklaştırılması

Türkiye’de 
Doğal Zeolit Mineralleri ve 
Kullanıldığı Sektörler

Türkiye’ de geniş rezervlere sahip olan, doğal zeolitlerin kullanım alanları oldukça 

fazladır.

Zeolitler; kimyasal olarak “sulu alümino silikatlar” 
ya da “kaynayan taş” olarak bilinmektedir. Isıtıldı-
ğında patlayarak dağıldığı için, bu isim verilmiştir. 
Bilinen 40’tan fazla doğal minerali vardır. Bunlar-
dan ticari olarak kullanılan en önemlileri klinopti-
lolit, höylandit, şabazit, analsim, eriyonit, natrolit, 
fillipsit ve mordenit’dir. Ayrıca 150’den fazla sen-
tetik zeolit minerali de bulunmaktadır. Türkiye’de 

en yaygın bilinen zeolit yatakları; Ankara(Polatlı, 
Nallıhan, Beypazarı), Kütahya-Şaphane, Mani-
sa-Gördes, İzmir-Urla, Balıkesir-Bigadiç ve Kapa-
dokya’da bulunmaktadır. Bu bölgelerde; zeolitin 
analsim, klinoptilolit, hoylandit, şabazit, erionit 
türleri önemli bir yer tutmaktadır (Kocakuşak ve 
ark., 2001). Türkiye’de yaklaşık olarak 50 milyar 
ton zeolit rezervi olduğu tahmin edilmektedir. 

Tablo 1. Türkiye Zeolit Oluşumları

Bölge Zeolit minerali

Uzunköprü güney ve batısı (Edirne) klinoptilolit
Keşan kuzeyi (Edirne) klinoptilolit
Keşan güneybatısı (Edirne) mordenit, analsim, klinoptilolit
Gelibolu kuzeybatısı (Çanakkale) klinoptilolit
Şile-Ağva arası (İstanbul) mordenit
Karamürsel-Yalova arası (Yalova) klinoptilolit
Çınarcık güneyi (Yalova) klinoptilolit, mordenit
Mustafakemalpaşa (Bursa) klinoptilolit
Sultançayırı (Balıkesir) klinoptilolit
Bigadiç (Balıkesir) klinoptilolit, analsim
Gördes (Manisa) klinoptilolit, analsim
Foça (İzmir) klinoptilolit
Çeşme (İzmir) klinoptilolit
Urla (İzmir) klinoptilolit, analsim
Sandıklı (Afyon) şabazit, fillipsit
Şaphane (Kütahya) klinoptilolit
Gediz (Kütahya) klinoptilolit
Emet (Kütahya) klinoptilolit, analsim
Kırka (Eskişehir) klinoptilolit, fillipsit
Söğütyolu (Bilecik) klinoptilolit
Bahçecik –Gölpazarı (Kocaeli-Bilecik) analsim
Göynük (Bolu) klinoptilolit, analsim, mordenit
Göynük-Mudurnu arası (Bolu) klinoptilolit
Polatlı-Mülk-Oğlakçı (Ankara) analsim
Nallıhan-Çayırhan (Ankara) analsim
Beypazarı (Ankara) analsim, klinoptilolit, vairakit şabazit
Kalecik-Hasayaz-ÇandırŞabanözü(Ankara-Çankırı) analsim
Uğurludağ (Çorum) klinoptilolit
Yıldızeli (Sivas) klinoptilolit, mordenit
Ürgüp (Nevşehir) analsim, klinoptilolit, şabazit, eriyonit, mordenit
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(Keeting PE. et al. 1992). Zeolitlerde bol mik-
tarda bulunan Si kemik sağlığının iyileştiril-
mesinde kullanılabilir(Rodriguez-Fuentes G. 
et al. 1997). Karaciğer hastalıklarının tedavi-
sinde kullanılır(Chuikova R, and Vozhakou SV., 
2005). Mide ve oniki parmak bağırsağındaki 
çok farklı pH değerlerinde bile ağır metalleri 
absorbe edebilir (Karadağ D., vd., 2006).

5. Türkiye zeolit madenciliği

Türkiye’de zeolit madenleri açık işletme yöntemi 
ile faaliyet göstermektedir. Cevher ocaktan del-
me-patlatma veya ekskavatörle kazılarak çıkarıl-
maktadır. Daha sonra üstü örtülü bant konveyör-
lerle veya kamyonlarla taşınarak kırma-öğütme 
tesisine götürülmektedir. Zeolitin nem tutma 
kabiliyetinin çok yüksek olması nedeniyle, ocak-
tan çıkarılan cevherin en kısa sürede üstü kapalı 
tesise gönderilmesi ya da kazıldığı yerde üzerinin 

kapatılarak muhafaza edilmesi gerekmektedir. 
Aksi takdirde, yağmur ve kar gibi hava koşulları 
nedeniyle zeolitler yoğun nem tutmakta ve kır-
maeleme tesislerinde problem yaratmaktadır. 
Zeolit madenciliği genellikle yaz aylarında yapıl-
makta, kış aylarında ise yazın stoklanan cevher iş-
lenmektedir. Kırma-eleme tesisine getirilen kuru 
cevher, bant konveyörlerle çekiçli kırıcıya beslenir. 
Çok iri boyutlu taneler (+30 cm) içermesi duru-
munda ise önce bir çeneli kırıcıdan geçirilmek-
tedir. Cevherin kolay ufalanabilir (tozlaşabilir) 
olması nedeniyle çekiçli kırıcılar birkaç mikron 
düzeyinde ürün verebilmektedir. Çekiçli kırıcı-
dan çıkan ürün önce 5 mm’lik titreşimli bir eleğe 
beslenmekte ve elek üstü diğer iri cevherlerle 
karıştırılarak tekrar kırıcıya verilmektedir. Bazı 
işletmelerde çekiçli kırıcı ürünü çok ince boyutlu 
malzeme havalı separatörlerle de alınabilmekte-
dir. 5 mm’lik eleğin altına geçen ürün ise önce 1 

4.2 Enerji Sektörü

> Doğal gazların saflaştırılması ve kurutulması

> Isı depolayıcı

> Oksijen üretimi

> Kömür gazlaştırılma işlemi

> CH4/N2 ve N2/H2 gibi endüstriyel gaz karı-
şımlarının ayrımı

> Petrol rafinasyonu

> Güneş enerjisi depolama sistemleri

4.3 Tarım ve Hayvancılık Sektörü

> Gübre katkı maddesi

> Tarım topraklarındaki fazla suyun alınarak 
toprağın ıslah edilmesi, toprağın tarıma hazır-
lanması

> Bitki besin maddelerinin yıkanmasını engeller

> Tarım topraklarının ph dengesinin sağlanma-
sında, toprak düzenleyici

> Tarım ilaçları için taşıyıcı madde olarak

> Hububat ambarlarında nem ve haşare kontrolu

> Bitki yetiştirme ortamında besleyici iyonların 
bitkiye aktarılması

> Beslenme zincirlerinde Pb, Cd, Zn, Cu gibi is-
tenmeyen ağır metal katyonların tutulması

> Hayvan yemi katkı maddesi 

> Balık üretim çiftliklerinde havuzların temizle-
nerek yeterli oksijen sağlanması

> Hayvan ağıllarındaki kötü kokuların gideril-
mesi

> Kedi toprağı

> Kemik sağlığının iyileştirilmesi, yumurta ve 
kemik gelişimi

> Et kemik unu(DPT 2001; Bilgin 2009).

4.4 Diğer Kullanım Alanları

> Kağıt üretiminde dolgu maddesi 

> Madencilikte uranyum yataklarının araştırıl-
ması

> İnşaat sektöründe hafif yapı elemanı ve çi-
mento katkısı

> Çim saha uygulamaları

> Akvaryumda amonyak ve hidrojen sülfid 
azaltması

> Su kültürü uygulamaları

> Toz deterjan uygulamaları

> Karayollarında buz/kar çözücü

> Tıp sektöründe; diyaliz sıvılarının rejeneras-
yonu, florid içerikli diş pastasında parlatıcı 
madde, kanser riskini azaltma, güçlü bir an-
tioksidan işlevi, ağır metallerin sistemden 
çıkarılmasına yardımcı, diyarenin meydana 
gelmesini azaltıcı(Liu B et. al., 1999). Sindirim 
yolunda besin maddesinin emilimini geliştiri-
ci, sindirimsel pH’yi dengeler ve böylece asit 
geriakışını azaltıcı, geniş spektrumlu anti-vi-
ral ajan olarak, bazı zeolit türleri enzimler ve 
biyolojik sensör hazırlayabilirler(Dyer A. et al. 
2000). Klinoptilolit ile muamele edilen deği-
şik tümörlerde bazı iyileşmeler görülmüştür 

Şekil 1. Ocaktan çıkarılan ham cevher Manisa-Gördes zeoliti (klinoptilolit-hoylandit)

Şekil 2. Manisa-Gördes zeolitinin incekesit görüntüsü (belirlenen safsızlıklar)
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Şekil 3. Manisa-Gördes zeolitinin binoküler mikroskop ile tespit edilen içerisindeki safsızlıklar

mm’lik bir döner elekten elenmekte ve elek üstü 
(-5+1 mm) iri boyutlu ürün olarak satışa sunul-
maktadır. 1 mm’nin altına geçen ürün ise talebe 
göre 0.5 veya 0.2 mm’lik döner elekten elenerek 
mikron boyutlu ürünler elde edilmektedir. Kuru 
eleme işlemi prosesin en zor kademesi olup, cev-
herin bundan önceki aşamalarda minimum dü-
zeyde nem tutması sağlanmalıdır. Aksi taktirde, 
nemli bir zeolitin çok ince boyutlarda elenmesi 
neredeyse imkansızdır. Eleme işlemlerinde çok 
fazla toz meydana gelmesi nedeniyle üstü kapalı 
eleklerin tercih edilmesi gerekmektedir. Daha 
sonra farklı boyutlardaki cevher torbalama ünite-
sine girmekte ve 25 kg’lık paketler halinde satışa 
sunulmaktadır(Bilgin 2009). 

Sonuçlar

Türkiye zeolit madenciliğinde herhangi bir ön 
zenginleştirme işlemine ihtiyaç duyulmadan, 
cevher hazırlama(kırma ve eleme işlemi) ile 
satılabilir ürün elde etmek mümkündür. Ancak 
burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, 
cevherin mümkün olduğunca nemden uzak tu-
tulması veya ön bir kurutmanın yapılmasıdır. 
Türkiye’de yüksek kalitesi nedeniyle zeolit mi-
neraline zenginleştirme işlemi uygulanmasa da, 
bazı ülkeler zeolitleri zenginleştirmektedir. Düşük 
oranda zeolit minerali içeren cevherler, genellikle 
gravite yöntemleri ile konsantre edilmektedir. Bu 
yöntemde düşük tenörlü zeolit önce bir hidrosik-
londan geçirilmekte ve içeriğindeki killer uzaklaş-
tırılmaktadır. Daha sonra sallantılı masa ile zeolite 
göre daha ağır olan emprüteler (demiroksit, ku-
vars, feldspat vb.) artık olarak atılmakta ve temiz 
bir zeolit minerali elde edilmektedir. Elde edilen 
ürün elenip, kurutularak satışa sunulmaktadır. 
Yaş olarak yapılan zenginleştirme işlemlerinde 
kurutma ek bir maliyet teşkil etmektedir.

Manisa-Gördes’ ten alınan zeolit numunesi 1 
mm’in altı veya 500 ’un altına öğütüldüğünde 
önemli bir serbest taneler sağlanabileceği ve 
yoğunluğa göre kuru ve yaş sistemde gerekirse 

manyetik seperasyon kombinasyonlu bir zengin-
leştirme ile çok daha kaliteli nitelikli zeolitlerin 
eldesi mümkün olacağı sonucuna varılmıştır. Ze-
olit numunesi içerisinde kuvars, demir oksitler ve 
diğer biotitle kenetli tanecikler; temizlendiğinde 
temiz kuvars kristalleri elde edilebilir. Söz konusu 
kristal kuvarslar -373  boyutlarında olup, digital 
kamera ile ölçülmüştür. 400  altına sellektif ve 
koruyucu olarak ufalandığında örneğin kuru veya 
yaş yoğunluğa göre bir zenginleştirmeye tabi 
tutulduğunda arkasından manyetik zenginleş-
tirme ile işleme tabi tutulduğunda temiz kristal 
kuvarsların da elde edilebileceği gözlenmektedir. 
Elde edilebilecek kuvarsın cam veya seramik sek-
töründe kullanım alanı da mümkündür. 
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Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Güven Uçkan 
getirildi. Aynı zamanda Çelik İhracatçıları Birliği 
Yönetim Kurulu Başkanı da olan Aslan, Türki-
ye’nin mal ihracatına katkılarını her geçen gün 
artıran kimya, çelik, elektrik-elektronik, metal, 
maden ve mücevher sektörlerinin 2022 yılında 
ülke ekonomisi, istihdamı, ihracat ve üretimi için 
çalışacaklarını , 2022’nin yeni başarı hikayelerinin 
yazılacağı bir yıl olacağını söyledi. 

2022, teknoloji, sürdürülebilirlik ve 

otomasyon odaklı bir yıl olacak 

İMMİB bünyesindeki altı birlik kasım ayında Tür-
kiye’nin ihracatına 8 milyar 757 milyon dolarlık 
katkı sağlarken sektörlerin 11 aylık toplam ihracatı 
78,3 milyar dolara ulaştı. Pandemi, küresel teda-
rik krizi, artan navlun fiyatları ve hammaddede 
yaşanan sorunlara karşın elde ettikleri ihracat 
rakamlarından son derece memnun olduklarını 
ancak bununla yetinmediklerini kaydeden İMMİB 
Koordinatör Başkanı Adnan Aslan, “2021 yılını 
87 milyar dolarlık ihracat ile kapatacağımızı ön-
görüyoruz. Atacağımız adımlarla 2022’de daha 
başarılı ihracat rakamlarına imza atacak, yeni ba-
şarı hikayeleri yazacağız. Ülkemiz ve birlik bünye-
mizde yer alan sektörlerimiz adına, küresel ticaret 
için gereken tüm girişimleri son derece hızlı bir 
şekilde gerçekleştireceğiz. 2022, teknoloji, sürdü-
rülebilirlik ve otomasyona odaklanacağımız bir 
yıl olacak. Yeni odaklarımızla küresel rekabetimizi 
daha da güçlendirecek, kendimize yeni hedefler 
belirleyeceğiz. Sektör temsilcilerimiz ve birlik 
üyelerimizle de tüm hedefleri gerçekleştirerek 
dünyanın önemli ihracatçı ülkeleri arasındaki hak 
ettiğimiz konuma çıkacağız” dedi.

Türkiye’nin lider ihracatçı Birliği İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), 

iştigal sahasındaki altı sektörle 11 aylık ihracatını 78,3 milyar dolara taşırken İMMİB 

Koordinatör Başkanlığına gelen Adnan Aslan, Türkiye ihracatının yüzde 38,6’sını 

karşılayan birlik hakkında değerlendirmelerde bulundu. Aslan, “Birlik olarak, devam eden 

pandemi etkileri, artan navlun fiyatları, küresel tedarik krizi ve hammadde sorunlarına 

karşın, ülkemizin ekonomisi ve ihracatına olan katkılarımızı artırdığımız bir 2021 geçirdik. 

2022, üye birliklerimizle dünyadaki etkimizi  daha fazla hissettireceğimiz, teknoloji, 

sürdürülebilirlik ve otomasyona odaklanacağımız bir yıl olacak” dedi.

Adnan ASLAN 
İMMİB Koordinatör Başkanı

İMMİB’in yeni 

Koordinatör Başkanı 

Adnan Aslan oldu

dımcılığına ise Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Adil 
Pelister ve Elektrik ve Elektronik İhracatçıları 

Türkiye’nin mal ihracatının yüzde 38,6’sını ger-
çekleştiren İMMİB’in Koordinatör Başkanlığı’na 
Adnan Aslan, İMMİB Koordinatör Başkan Yar-

Adnan Aslan hakkında

1964 yılında İstanbul’da doğan Adnan Aslan, İsviçre Institut Monte Rosa’dan mezun oldu. 1985 
yılından bu yana İÇDAŞ Şirketler Grubu’nun yönetim kademesinde çeşitli görevleri üstlenen As-
lan, halen aynı grubun yönetim kurulu üyesidir. Aynı zamanda Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı olan Aslan, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği’nde Başkanvekilliği, MATİL’de Bağımsız 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi de olan 
Aslan, evli ve iki çocuk babasıdır.
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Tolga ÇAĞLAYAN 
Weber Madencilik, Bergama/İZMİR

MAKALE

Türkiye’de Kömür Madenciliği 

Günümüzde dünya enerji gereksiniminin 
yaklaşık %26’sı kömürden karşılanmaktadır. 
Kömür dünyada 50 kadar ülkede üretilmekte 
olup, en büyük kömür üreticisi ülkeler; Çin, 
ABD, Hindistan ve Avustralya’dır. Türkiye ise 
dünya kömür rezervinin %0.2’sine sahiptir ve 
linyit üretiminde 35 ülke arasında 4. sırada yer 
alırken, taş kömürü üretiminde 50 ülke arasın-
da 44. sıradadır. Toplam kömür üretimimizin 
%3’ünü taşkömürü, %97’sini ise linyit oluştur-
maktadır. Linyit ihtiyacının neredeyse tamamı 
yerli üretim ile karşılanabilirken taş kömürü 
tüketiminin %90’ı ithalat ile karşılanmaktadır. 
Türkiye’de ortalama her yıl 90 milyon tona ya-
kın kömür üretilmektedir. 

Kömür madenciliğinin tarihine bakıldığında, ilk 
kömür üretiminin açık ocak şeklinde yerüstünde 
yapıldığını ve daha sonraki yıllarda büyük çaplı 
üretimler için madenciliğin yeraltına inmeye 
başladığını görmekteyiz. Bugün 50 kadar ülke-
de yapılan kömür madenciliğinin çoğu yeraltı 
madenciliği şeklindedir. Temelde yeraltı kömür 
madenleri 2 şekilde işletilmektedir. Bunlardan 
biri “Mekanize Madencilik” olarak bilinen;  iş-
yeri koşullarının tüm yönleri ile devamlı olarak 
izlendiği bir ortamda, az sayıdaki kalifiye iş gü-
cünün kullandığı son model uzaktan kumandalı 
aletlerle üretim yapılan işletmeler iken, ikinci 
yöntem “Emek Yoğun Madencilik” olarak bilinen 
ve ülkemizde özellikle Zonguldak Kömür Hav-
zasında uygulanan, eskiden kalma yöntemlerle 
sağlıksız ve güvenliksiz koşullarda elle kazı yap-
ma ve kömürü elle çıkarılıp vagon veya hayvan-
larla taşındığı yöntemdir. Burada en çok kaza 
ikinci işletim yönteminde meydana gelmekte 
olup, gerekli önlemlerin alınması özellikle büyük 
önem arz etmektedir.

Yer Altı Madenlerinin Kurtarıcısı 
Fenol Köpükler

Yeraltı kömür madenciliği iş kazaları ve meslek hastalıklarının en yoğun görüldüğü madencilik dalıdır. 

Yeraltı kömür işletmelerinde ölümlerin sıkça yaşanması ve özellikle 2014 yılında 301 kişinin hayatını 

kaybettiği Soma faciasından sonra, işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili soruları gündeme getirmiştir. O 

günden bu güne madenlerde iş güvenliğini arttırmak için yeni teknolojiler ülkemizde de uygulanmaya 

başlamıştır. Bunlardan bir tanesi de fenol köpüklerdir. Köpükler yer altı maden işletmelerinde çok 

çeşitli amaçlar için kullanılabilmektedir. Başta yangın söndürme amacıyla kullanılan köpükler; zamanla 

tahkimat güçlendirme, su kesme, zemin sağlamlaştırma gibi amaçlarla da kullanılır olmuştur. Bu 

çalışmada fenol formaldehit köpükler ele alınmış ve uygulamalarından kısaca bahsedilmiştir.
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yeraltı kömür madenciliği çalışmalarında, istenme-
yen açıklıkların kısa süre içerisinde kapatılabilmesi 
için dünyada başarı ile kullanılan fenol formaldehit 
köpük kullanımı ülkemizde de madencilik sektö-
rüne girmiş durumdadır. Bu köpükler çok değişik 
amaçlarla kullanılabilmektedir. Örneğin, zemin, 
tavan ve arın sağlamlaştırma, boşluk doldurma, 
kontrolsüz su gelirinin engellenmesi, hava-gaz 
yalıtımı, metan önleme, ocak yangınlarını önleme 
gibi amaçlarla kullanılabilmektedir. 

Jeolojik koşullar ve madenle bağlantılı darbeler, 
kaya patlamalarına veya geniş çaplı göçmele-
re yol açabilir; üretimin durmasına ve kazanı-
mın aksamasına yol açabilen bu boşluklar her 
maden çalışanı için bir sorun teşkil eder. Daha 
ciddi sorunları önlemek, en az kesintiyle üretimi 
sürdürmek ve iş yeri güvenliğini sağlamak için 
bu boşlukların en kısa süre içinde doldurulması 
gerekir. Bu amaçlar için fenolik köpükler kullanı-
labilir. Ayrıca, göçertmeli çalışan yer altı kömür 

Köpükler genellikle, yer altı maden işletme-
lerinde meydana gelen yangınları söndürme 
amacıyla kullanılmaktadır.  Yangın söndürme 
köpüğünün rolü yangını soğutmak ve yakıtı 
kaplamak, oksijenle temasını önlemek ve yan-
manın bastırılmasıdır. Yangın söndürme köpü-
ğü 1902’de Rus mühendis ve kimyacı Aleksandr 
Loran tarafından icat edilmiştir. Son dönemde 
ise zamanla sertleşen dolgu köpükleri, özellikle 
yer altı madenlerinde yangın söndürme hari-
cinde de kullanılmaya başlamıştır. Bunlardan 
biri de inşaat mühendisi ve kimya âşığı olan 
Adolphe WEBER tarafından bulunmuş olan fe-
nol formaldehit köpüklerdir. Bu çalışmada fenol 
formaldehit köpüklerin yer altı madenlerindeki 
kullanım alanlarından ve uygulamalarından 
bahsedilmiştir. 

Fenol Formaldehit Köpük Nedir?

Fenol formaldehit köpüğü elde etmek için fe-
nolik reçine kullanılır. Fenolik reçineler resolsinol 
ve novalak olmak üzere başlıca 2 tiptir. Resol 
reçineleri fenol, formaldehit ve ürenin alkali 
ortamında polikondenzasyonu sonucunda olu-
şur. Bu yapılan reçineleri pek çok kullanım alanı 
vardır. Suya dayanıklıdır. Marine tipi kontroplak 
üretiminde, inşaat alanlarındaki bina kalıpların-
da, bina ve apartmanların dış yüzeyinde yalıtım 
amaçlı kullanılan cam ve taş yünü üretiminde, 
OSB üretiminde, laminat ve dekoratif laminat 
üretiminde, kraft kağıdı emprenyensinde, döküm 
sanayide, köpük üretiminde ve yalıtım malzemesi 
gibi pek çok alanda kullanılır. Yer altı madencilik 
alanında da kullanımı oldukça yaygındır.  Formal-
dehit renksiz, berrak bir sıvı kimyasal maddedir. 
Formaldehit hidrojen, karbon ve oksijen atomla-
rından oluşur. Organik bir bileşiktir. Sulu çözeltisi 
şuruba benzer ve kıvamı da hafif koyudur. Fenol 
formaldehit formülü CH2O kimyasal formülü ile 
formülize edilir. Normal hali gaz halindedir. İşlem 
yapılarak sıvı hale getirilir. %37 oranında çözelti 
oluşturularak ticari amaçlı kullanılır. Yoğunluğu 
0.8153 g/cm3’dür. Ülkemiz yeraltı kömür maden-
ciliğinde 2016 yılında kullanılmaya başlanan ve 
her geçen yıl kullanımı artan fenol formaldehit 
köpüklerin 2019 yılında kullanımı 2.140.000 kg 
iken;  2020 yılında 3.535.000 kg’a yükselmiştir. 
Kullanım oranları her geçen gün artan bu köpü-
ğün 2023 yılında kullanım oranının 6 bin tona 
çıkacağı tahmin edilmektedir.  En çok kullanan 
ilçe ise Soma’dır. Çünkü Soma’da büyük yer altı 
linyit madenleri mevcuttur ve kömürün kendili-
ğinden yanmaya yatkınlığı vardır. Fenol köpük-
lerin kullanımının artmasıyla birlikte çalışanlarda 
çeşitli sağlık sorunlarının arttığı gözlemlenmiştir. 
Bunun nedeni köpüğün içeriğindeki formaldehit 
içeriğidir. Bu içeriğin artmasıyla birlikte sağlık 
sorunları da meydana gelmektedir. Dolayısıyla 
düşük formaldehit içeren köpüklerin kullanılması 
işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından büyük önem 
arz etmektedir.

Fenol Formaldehit KöpüĞün 

Madenlerde Uygulamaları

Gelişen teknolojiyle birlikte gerek tam mekanize 
gerekse geleneksel yöntemlerle üretim yapılan 
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Ülkemizde son 30 yılda yeraltı kömür ocakla-
rında meydana gelen büyük kazalar incelendi-
ğinde en çok ölümün gaz yani grizu patlaması 
ile meydana geldiğini görmekteyiz. Grizu, kazı 
esnasında kömürle birlikte bulunan metan ga-
zının dışarı çıkması ve bir ateş kaynağı ile patla-
ması şeklinde olmaktadır. Bu durumda, üretim 
bölgesi ve ara yollar göçerek bloke olmakta ve 
çalışanlar için önemli riskler doğurmaktadır. 
Grizu’nun çatlaklardan çalışma alanına dolma-
sını önlemek için fenol köpükler kullanılabil-
mektedir. 

Kömür madenciliği faaliyetleri kapsamında 
önemli tehlikelerden biri de ocak yangınlarıdır. 
Kömür ocağın herhangi bir yerinde kendiliğinden 
yanabilir. Yanmayı önlemek için kömürün oksi-
jenle teması kesilmelidir. Bu amaç doğrultusunda 
fenol köpükler hava ile teması kesmek için kömür 
boşluklarına doldurulabilmektedir. 

Fenol Formaldehit Kullanım Mevzuatı

5 Haziran 2014 tarihinde 605/2014 sayılı Avrupa 
Birliği Komisyonu tarafından yapılan yasal dü-
zenleme ile kimyasal karışımların içeriğinde %0,1 
oranında ve daha fazla formaldehit bulunması 
durumunda ürün “1. Sınıf Kanserojen Madde” 
grubunda yer almaktadır. İşverenler çalışanların 
sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla teknik 
olarak mümkün olduğu hallerde, tehlikesiz veya 
daha az tehlikeli madde, müstahzar veya işlem 
kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen 
maddelerin kullanımını azaltır. 

Günümüzde çok riskli işler gurubunda üst sı-
ralarda yer alan yeraltı kömür madenciliğine 
ait zorlu koşullarda, verimliliği ve iş güvenliğini 
sağlamak amaçlı kullanılan fenol formaldehit 
köpüklerin bilinçsiz kullanımından kaynaklanan 
olumsuz durumlar oluşmaktadır. Formaldehitin 
kansere ve üreme sistemlerinde bozukluklara 
sebep olduğu yapılan bilimsel araştırmalar so-
nucunda ortaya konulmuştur. Özellikle, yüksek 
dozajda formaldehite maruz kalan çalışanlarda 
akciğer kanseri ve kısırlık gibi problemlerin gö-
rülme olasılığının daha yüksek olduğu bilinmek-
tedir. Dolayısıyla formaldehit içerikli kansorejen 
maddelerin kullanımında çok dikkatli olunmalı, 
ilgili mevzuatlar göz önüne alındığında kanse-
rojen sınıfına giren kimyasal karışımların yeraltı 
gibi kapalı ortamlarda kullanılmaması veya teh-
likesiz ya da daha az tehlikeli kimyasal ürünlerin 
kullanımı opsiyonunun değerlendirilmesi gerek-
mektedir.

İlgili mevzuatta belirtildiği üzere, Fenol formalde-
hit köpüklerin üretiminde kullanılan 9003-35-4 
CAS No’lu fenol formaldehit reçinesinin içeri-
sinde %0,1 oranından düşük konsantrasyonda 
formaldehit olması gerekmektedir. Almanya 
gibi Avrupa ülkelerinin bazılarında yapılan yasal 
düzenlemeler sonrasında %0,1 oranından fazla 
formaldehit ihtiva eden kimyasal karışımların 
madenlerde ve kapalı alanlarda kullanımı Haziran 
2014 tarihinde yasaklanmıştır.

rüntüler gösterilmiştir. Bu görüntülerden de gö-
rülebileceği gibi, yeraltındaki boşluklar köpükle 
rahatlıkla doldurulabilmekte ve çeşitli sorunların 
önüne geçilebilmektedir.  

madenlerinde zamanla kendiliğinden yanma 
meydana gelebilir. Bu durumda da göçüğün 
arasındaki boşlukların tamamen kapatılması 
gerekir. Aşağıda köpük uygulamasına ait gö-
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“Kalyon Enerji, Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz 
enerji alanındaki kararlılığını bütün dünyaya gös-
terirken, aynı zamanda ülkemize yıllık 400 Milyon 
Dolar döviz ikamesi sağlıyor. Kalyon PV tarafın-
dan yüzde 80 yerlilikte güneş panelinin Türki-
ye’de de üretilmesi, cari açığın azaltılması ve nite-
likli istihdam sağlanması açısından stratejik önem 
taşıyor. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi santrali 
tamamlandığında, tek bir saha üzerine kurulu 
Avrupa’nın en büyük güneş santrali olacak.” 

Dünya’da çok az ülkede uygulanan ingot üreti-
minden başlayarak, wafer, hücre, panel üretimini 
Ar-Ge merkezi dahil tek bir çatı altında birleşti-
rerek eşsiz bir konumda olan Kalyon PV Güneş 
Teknolojileri Fabrikası, geçtiğimiz yıl kapasite ar-
tışı kararı alarak üretim kapasitesini 500 MW’dan 
1000 MW’a çıkarmıştı.

Kalyon PV Güneş Teknolojileri Fabrikası, aynı za-
manda Türkiye ve dünyada yenilenebilir enerji 
sektörünün ve piyasanın taleplerini karşılayacak 
panel arzı sağlıyor.

Dünya Bankası’nın çevresel risk yönetimi yakla-
şımının ayrılmaz bir parçası olan Sürdürülebilirlik 
Çerçevesi standartlarının büyük bir titizlikle uy-
gulandığı Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Sant-
rali, çevre ve sosyal etki açısından kritik öneme 
sahip, tamamlandığında 20 milyon metrekarelik 
bir alanda temiz enerji üretimi gerçekleştirecek.

Türkiye’nin çöl niteliğindeki tek bölgesi olan Konya 
ili Karapınar ilçesi Acıgöl havzasında inşa edilen, 
2600 futbol sahası büyüklüğündeki Karapınar 
Güneş Enerji Santrali, iklim değişikliğinin sonuçla-
rıyla da doğrudan mücadele ediyor. Santral, tam 
kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, 1.5 milyon tonun 
üzerinde karbon emisyonunun önüne geçecek.

1350 MW DC kurulu gücüyle Avrupa’nın en bü-
yük, dünyanın ise sayılı büyüklükteki güneş ener-
jisi santralinden biri olan Kalyon Karapınar Güneş 
Enerjisi Santrali, tam kapasiteye ulaştığında 2 
milyon kişinin elektrik tüketimini karşılayacak.

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali finans-
man imza töreninde konuşan Kalyon Holding Yö-
netim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Gerçek-
leştirdiğimiz bu anlaşma ile kıymetli bir kaynağı 
temin etmiş bulunuyoruz. Kalyon olarak sağla-
dığımız bu kaynak, Türkiye ekonomisine olan 
güvenin yanı sıra, Kalyon Holding’in sağlam ve 
sürdürülebilir finansal yapısının da ispatıdır” dedi. 

Güneş Enerjisi Santrali hedeflenen 

tarihten bir yıl önce tam kapasiteye 

geçecek 

Santralin tamamlanma tarihi ile ilgili de önemli 
bir gelişmeyi paylaşarak sözlerine devam eden 

Cemal Kalyoncu, “Kalyon Karapınar Güneş Ener-
jisi Santrali’nin şimdiden 550 MW’ı işletmeye 
alınmış durumda. Kalyon PV fabrikamızın üre-
tim kapasitesini 1000 MW’a çıkarttık. Santral, 
1350 MW panel kurulu gücü ile tam kapasiteye 
ulaşacak. Büyük bir mutlulukla söyleyebilirim ki, 
hedeflerimizin çok ilerisindeyiz. Santralin tam 
kapasite ile faaliyete geçme hedefini bir yıl öne 
çekmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu. 

Projede finansmanın sağlanmasından, yatırımın 
gerçekleşmesine kadar tüm aşamaların Kalyon Hol-
ding tarafından üstlenilmiş olmasının Kalyon Hol-
ding’in entegre yapısının, hızının ve gücünün göster-
gesi olduğunu belirten Kalyoncu, şöyle devam etti:

Türkiye ve dünyada her yıl artan nüfus ile gelecek kuşakların artan temiz enerji ihtiyacını sağlamak 

vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için İngiliz 

İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, 

Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası ve Türkiye 

Vakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Türkiye’nin Yerli Teknolojiyle Hayata Geçirilmiş İlk, 

Avrupa’nın En Büyük, Dünyanın İse Sayılı Büyük 

Enerji Santrallerinden Kalyon Karapınar Güneş 

Enerjisi Santrali Finansman Anlaşması İmzalandı

Kalyon Enerji Hakkında

Kalyon Enerji, Türkiye ve dünyada her yıl istikrarla artan nüfus ile gelecek kuşakların artan enerji 
ihtiyacını sağlamak vizyonuyla enerji yatırımlarına yönelmesi sonucu kurulmuştur. Bu doğrultuda 
temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, tüm enerji ihtiyacımızı karşılayabilecek şekilde ulaşılabi-
lir kılmak için AR-GE ve inovasyon çalışmalarına ağırlık veren Kalyon Enerji, enerji sektöründeki 
yatırımlarını Gaz, Hidroelektrik, özellikle Güneş Enerjisi (GES) ve (RES) Rüzgar Enerjisi üzerinde 
yoğunlaştırmıştır.
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milletimizin hizmetine sunuyor. Bu bağlamda ül-
kemizde 1954 yılından bu yana toprak ve su kay-
naklarını geliştirmekle mesul olan DSİ, aralarında 
dünyada ilk kez uygulanan projelerin, en yüksek 
ve büyük barajların, en uzun sulama kanallarının 
ve içme suyu maksatlı tünellerin bulunduğu sa-
yısız tesisi tamamlayarak milletimizin istifadesine 
sunmuş ve sunmaya da devam etmektedir.

43 Bin 660 Dekar Arazi Suya 

Kavuşacak

Bu kapsamda “Tokat Turhal Barajımızın temelden 
yüksekliği 121 metre olup, barajın tamamlanması 
ile Turhal ilçe merkezinin 2050 yılına kadar ihti-
yacı olan yılda 14,84 hektometreküp su temini ve 
0,79 megavat kurulu gücüyle enerji üretimi sağ-
lanacak ve 43 bin 660 dekar tarım arazisi suya 

üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sula-
ma, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş 
bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla 
milletimizin hizmetine sunuyor.

Bu kapsamda Uzunlu Barajı Sulaması Yenileme 
Projesi inşaatında çalışmalar devam ediyor. Ta-
mamlanması ile 6.600 kişiye istihdam sağlaya-
cak olan Uzunlu Sulaması’nda 2021 yılı çalışma 
sezonunda 67.000 m HDPE boru ve 15.700 m 
CTP boru imalatları tamamlanmıştır. Ayrıca yak-
laşık 300 adet sanat yapısının da betonarme ima-

kavuşacak. Ayrıca Turhal ilçe merkezi de taşkın-
dan korunacaktır.

Milli Ekonomiye 57 Milyon TL Katkı

İşin muhtevasında; baraj gövdesi, batardolar, 
dolusavak, enerji kırıcı yapı, derivasyon tüneli, 
enjeksiyon işleri, baraj tesisleri elektrik ve meka-
nik işleri, taş duvar, baraj ulaşım yolu, relokasyon 
yolu ve sanat yapıları bulunmakta olup, 2022 yılı 
sonu itibari ile tamamlanacak olan barajda %71 
seviyesinde iş gerçekleşmiştir.

Söz konusu projenin tamamlanması neticesinde, 
2021 birim fiyatları ile dekar başına 1.293 TL gelir 
artışı, ülke ekonomisine yıllık 57 Milyon TL katkı 
ve 1.268 kişiye istihdam alanı sağlanması hedef-
lenmektedir.

latları tamamlanmış olup, çalışmalarımız aralıksız 
devam etmektedir.

Milli Ekonomiye 106 Milyon 986 Bin 

TL Katkı

Projenin tamamlanması ile 2022 birim fiyatları 
ile ülke ekonomisine yıllık 106 Milyon 986 Bin TL 
katkı sağlanması hedefleniyor. Uzunlu Barajı Su-
laması Yenileme Projesi’nin tamamlanmasıyla 80 
bin dekar arazi modern borulu şebeke sistemi ile 
sulanacak.

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, yaşam-
sal öneminin yanında tüm üretim süreçlerinin ana 
girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı her alanda 
adeta zincirleme bir reaksiyona sebep olan su, hem 
sektörel  hem de sektörler arası hareketliliği tetik-
liyor. Suyun tarım ve sanayide yarattığı güçlü etki, 
geniş iş sahalarının doğmasına da vesile oluyor.

Tarım, enerji, hizmet ve çevre 

sektörlerinde faaliyetlerini 

yürütmekte olan

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev 
barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma 
ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak 
üzere; hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sula-
ma, atıksu arıtımı, taşkın kontrolü gibi çok geniş 
bir yelpazede mühendislik yapıları vasıtasıyla 

DSİ yatırımlarının kaynağını teşkil eden su, ya-
şamsal öneminin yanında tüm üretim süreçleri-
nin ana girdilerinden birini oluşturuyor. Ulaştığı 
her alanda adeta zincirleme bir reaksiyona sebep 
olan su, hem sektörel hem de sektörler arası ha-
reketliliği tetikliyor. Suyun tarım ve sanayide ya-
rattığı güçlü etki, geniş iş sahalarının doğmasına 
da vesile oluyor.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; inşa ettiği dev 
barajlarda depoladığı suyu başta içme, kullanma 
ve sanayi suyu üretimine yönelik tesisler olmak 

Tokat Turhal 
Barajı 
İnşaatı’nda 
Çalışmalar 
Tüm Hızıyla 
Devam Ediyor

Yozgat 
Uzunlu Barajı 
Sulaması 
Yenileme 
Projesinde 
Çalışmalar 
Devam Ediyor
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Radon Gazı Nerelerde Bulunur?

Radon gazı ev, işyeri, okul gibi insanların yaşa-
dığı tüm kapalı ortamlarda bulunur. Radon gazı 
miktarı, bulunduğumuz bölgenin toprak yapısı-
na, evin veya işyerinin kaçıncı katta olduğuna, 
ne sıklıkta havalandırıldığına, kullanılan yapı 
malzemelerine göre farklılık gösterir. Radon 
gazı binalara zemindeki çatlaklardan, tesisat 
girişlerinden, yapı bağlantılarından, duvar çat-
laklarından ve asma kat girişleri gibi toprakla 
bağlantısı olan herhangi bir yerden sızabilir. 
Özellikle kış aylarında iç-dış hava sıcaklıkları 
arasındaki farkın en üst seviyeye çıkması sonu-
cu yapılar adeta bir baca gibi çalışarak zemin 
ve çevresinden yükselen Radon gazını yapı 
içine doğru çekmektedir. Bu gazın bina içeri-
sine farklı yollarla girişi aşağıdaki şekilde gös-
terilmiştir. Diğer yandan mutfakta veya ısınma 
amaçlı kullanılan doğal gaz ve içme sularında 
bulunan Radon gazı da bina içi konsantrasyo-
nu artırmaktadır. Binalardaki Radon kaynağının 
büyük bir kısmı, binanın temelindeki toprak ve 
kayalardan gelir. 

Yaşadığımız çevrede aldığımız radyasyonun 
%85’i doğal radyasyon kaynaklarından gelmek-
tedir. Doğal radyasyon kaynakları; kozmik rad-
yasyon, gama ışınları (nükleer radyasyon), vücut 
içi ışınlama ve Radon gazı olarak sıralanabilir. 
Doğal radyasyon kaynaklarından alınan dozun 
%50’lik bir kısmı Radon gazı ve ürünlerinin sebep 
olduğu radyasyondur. Bu nedenle Radon gazının 
son derece tehlikeli bir gaz olduğunu söylemek 
yanlış olmaz. Radon gazının ev ve yapıların için-
de biriktiği 1950’li yıllarda bulunmuş, etkileri ve 
önlemler üzerindeki araştırmalar 1970’li yıllarda 

Sema Nur TURAN 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  
Maden Mühendisi

Evlerimizdeki Gizli Tehlike: 
RADON GAZI

Radon Gazı Nedir?

120 sene önce Dorn tarafından bulunmuş olan 
Radon, periyodik cetvelin VIIIA grubunda yer alan 
bir çeşit soy gazdır. Simgesi Rn olup, atom numa-
rası 86, atom ağırlığı 222’dir. Radon gazı, kaya ve 
toprakta bulunan uranyumun bozulmasıyla oluşan 
kokusuz, renksiz ve tatsız radyoaktif bir gazdır. 
Kaynama sıcaklığı -62 °C ve erime sıcaklığı  -71 
°C’dir. Radon gazının özgül ağırlığı 9,73 kg/m3 olup 
havaya göre 8 kat daha ağırdır. Bu yüzden Radon 
gazı zeminde ve toprakta birikir. Buna göre konut-
ların alt kısımları üst kısımlara göre daha risklidir. 

Toprakta büyük oranda doğal radyoaktif Ra-
don bulunmaktadır. Porlardan ve çatlaklardan 
sızabilmekte, çözünme özelliği nedeniyle suyla 
taşınabilmektedir. Topraktan Radon salınımında 
çeşitli etkenler bulunur. Bunlar; toprağın perme-
bilitesi (dansite, porozite, granülometrik özellik-
leri, toprağın durumu (kuruluk,  suyla tıkanmış 
olma, donma, karla örtülü olma), hava durumu 
yani meteorolojik koşullar (toprak ve hava sıcak-
lığı, hava basıncı, rüzgar hızı, rüzgarın yönü) ve 
bölgenin yüksekliğidir. Ayrıca; yeraltı suları, do-
ğal gazlar, kömür ve okyanuslar Radon salınımı 

yapabilir. Yaygın olarak bulunan Radonun 
değişik bölgelerde salınım bakı-

mından farklılık gösterdiği bi-
linmektedir. Aynı yerleşim 

bölgesinde bile zamana 
bağlı olarak değişim 

söz konusudur. 
Granit ve volkanik 

topraklar, tortul 
şistler en önemli 
Radon kaynak-
larını oluştur-
maktadır. Özel-
likle granitler 
kul lanı lmadan 

önce Radon öl-
çümleri yapılma-

lıdır. Sedimanter 
topraklarda (kireçli 

toprak) ise konsant-
rasyonu düşüktür. Ancak 

bazı tebeşir çökelti bölgele-
rinde de Radona rastlanmıştır. 

MAKALE

Uranyumun bozunmasıyla oluşan Radon gazı, toprak ya da kayaç gibi doğal 

ortamlarda bulunabilmektedir. Toprağa ya da kayaca kurulan evlerin içerisinde 

Radon gazı birikimi olur. Özellikle apartmanların toprakla temas eden kısımları 

olan bodrum katları ve müstakil evler-villalar radon gazı bakımından insan 

sağlığı için tehlikeli olabilecek düzeyde radon gazı içerir. Bu çalışmada radon 

gazı ele alınmış ve olası olumsuz etkilerinden bahsedilmiştir.

Radon Gazının 
Atomik Yapısı
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başlamıştır. 1985 yılında ise bu birikimin yapılarda 
yüksek oranda radyoaktif kirliliğe neden olduğu 
saptanmıştır. 

Radon Gazı Nasıl Ölçülür?

Radon, kapalı ortamda çevreye yayıldığında gide-
rek miktarını arttırdığından düşük dozda bile olsa 
etkisi oldukça tehlikelidir. Renksiz ve kokusuz bir 
gaz olduğundan duyu organlarımızla algılayama-
yız. Ancak, geliştirilen özel tekniklerle radon öl-
çümleri yapılabilmektedir. Radon ölçüm teknikleri 
aktif ve pasif olmak üzere iki grupta incelenebilir. 
Aktif ölçüm tekniğinde, anlık radon ölçümleri ya-
pılır. Bunun için Radon konsantrasyonu belirlene-
cek yerden hava numunesi alınmakta ve numune 
içinde bulunan radyasyon miktarı bir radyasyon 
sayıcısı ile sayılarak hesaplanmaktadır. Pasif ölçüm 
tekniğinde ise, Nükleer İz Dedektörleri kullanılarak 
uzun süreli integre Radon ölçümleri yapılır. Nükleer 
İz Dedektörleri ile Radon konstantrasyon ölçümleri 
çeşitli plastik maddelerden yapılmış film tabaka-
ları kullanılarak gerçekleştirilir. Bu yöntem, alfa 
parçacıklarının gözle görülmeyen bir iz bırakmak 
için plastik plakalar üzerine çarpması prensibine 
dayanır. İzler kimyasal iz kazıma yöntemi ile büyü-
tülerek mikroskopta sayılır.

Genel risk değerlendirmesi sağlamanın yöntem 
maliyeti 20 dolardır. Oldukça etkili olan bu araç-
lar özellikle oturma ve yatak odaları olmak üze-
re insanların uzun süreli olarak vakit geçirdikleri 
yerlere konur. Değerlendirme önceliği olan diğer 
bina bölümleri ise atölyeler ve bürolardır. Nadiren 
havalandırılan ve kullanılan yerlerde ölçüm yapıl-
maz çünkü burada yapılan ölçümler gerçek insan 
etkilenim sonuçlarını yansıtmayacaktır.

Uluslararası kuruluşların, bir metreküp hava içeri-
sinde Radon Konsantrasyon Limitleri; Dünya Sağ-
lık Örgütünün (WHO) sınırı 100 Bq/ m3, A.B.D.’de 
148, Hindistan’da 150, Norveç’ de 200, Almanya’da 
250, İngiltere’de 200, Rusya’da 200, Avustralya’da 
200, İrlanda’da 200, Çin ve İsveç’de 200’dür. Tür-
kiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı 
ise, metreküp havada 200 ile 400 bequerel Radon 
gazı bulunmasını normal kabul etmektedir.

Gerek Dünya Sağlık Örgütü verileri, gerekse Sağ-
lık Bakanlığı’nın verilerine göre akciğer kanserinin 
ana nedenleri arasında ilk sırayı sigara bağımlılı-
ğı alırken,  ikinci sırada Radon gazı etkilerinden 
kaynaklı kanserlerin olduğu belirtilmektedir. Sağ-
lık Bakanlığı verilerine göre ülkemizdeki akciğer 
kanserlerinin, %3-15 arasındaki oranın Radon ga-
zından kaynaklandığı belirtilmektedir. Yine bazı 
bilimsel araştırmalara göre ülkemizde Radon gazı 
etkilerinden kaynaklı ölüm sayıları, yıllık 2300 ki-
şiyi geçmiş durumdadır. Radon gazı etkilerine 
bağlı ölümler, Sağlık Bakanlığı tarafından araştı-
rılmakta olup Atom Enerjisi Kurumu tarafından 
ortaklaşa yapılan çalışmalara dayalı Radon gazı 
haritası da yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve 
incelemeler, Radon gazı maruziyetine neden olan 
önemli etkenlerin başında, yaşadığımız konutlar 
ile çalışma ortamlarının belirleyici olduğunu gös-
termektedir. Radon gazı salınımına uygun olma-
yan zemin birimleri üzerine inşa edilen yapılarda 
zemin etüt araştırmaları, projelendirme ile yapım 

süreçlerinde gerekli tedbirlerin alınmaması nede-
niyle, topraktan sızan Radon gazı binaların bod-
rum veya giriş katlarında birikmekte, yeteri kadar 
havalandırma yapılmaması durumunda ise uzun 
süre gazın etkisinde kalan insanlar akciğer kanse-
rine yakalanmaktadırlar. Zemin ve temel etütleri, 
projelendirme, yapı üretimi ve denetimi süreç-

lerinde alınacak basit tedbirlerle, Radon gazının 
bina içlerine girmesi önlenebilir. 

Radon Gazının Yarattığı Sağlık 

Sorunları Nelerdir?

Radon özellikle uranyum madenlerinde çalışan-
larda 100 WLM seviyesinde bronkojenik kanse-

Radon Gazının Konut İçine Çeşitli Yollarla Yayılımı

Pasif Radon Dedektörleri ile Ölçme ve Değerlendirme İşlemlerinin Şematik Gösterimi

Radon Ölçümü
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Sonuç ve Tartışma

Toprakla temas etmenin insan sağlığı üzerinde 
çok fazla faydası olduğu bilinmektedir. Toprakla 
doğrudan temas edilen durumlarda yüzeydeki 
elektronlar bedenimize geçer ve dünya ile aynı 
potansiyel elektrikle yüklenmemizi sağlar. Bu 
da faydalı elektrofizyolojik ve psikolojik deği-
şiklikler yaratarak sağlık durumunuzu ve psiko-
lojinizi daha da iyi hale getirir. Toprakta çıplak 
ayakla gezmek iyi bir stres atma ve arınma yön-
temidir. Ancak toprakta yatmak, uzun süre vakit 
geçirmek sağlık getirmez. Aksine çeşitli kanser 
hücrelerinin oluşumuna neden olur.  Bunun ne-
deni topraktan alınan yoğun radyoaktif Radon 
gazıdır.  

Diğer taraftan toprakla temas eden evlerimiz, 
okullarımız ve işyerlerimiz düzenli olarak hava-
landırılmalıdır. İnsanların Radon gazına en çok 
maruz kaldığı yerler buralardır. Ayrıca; ev, okul, 
işyeri binası inşa ederken toprakta Radon gazı 
ölçümleri yapılmalı, Radon içermeyen yapı mal-
zemeleri kullanılmalıdır. Aksi takdirde Radon ga-
zından kaçmak mümkün değildir. 

Kaynaklar

https://www.hurriyet.com.tr/gundem/radon-gazi-nedir-ne-
lerde-bulunur-41752887

RADON KİRLİLİĞİ - TC Sağlık Bakanlığı https://sbu.saglik.gov.
tr

https://tr.wikipedia.org/wiki/Radon

https://larende.com/haber/evimizdeki_sinsi_tehlike_radon_
gazi_oldurmeye_devam_ediyor-45746.html?m=1

https://www.isgnedir.com/radon-gazinin-tehlikeleri/

https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/03f20a42de5f061_
ek.pdf?dergi=HABER%20B%DCLTEN%DD

re neden olan bir bozunum ürünüdür. Yapılan 
çalışmalar 50 WLM seviyesinde de bu tip kan-
serlerin meydana gelebildiğini göstermektedir. 
Madenlerde çalışanlarda Radona bağlı akciğer 
kanser riskinin arttığını gösteren epidemiyolojik 
çalışmalar özellikle kapalı ortamda Radon kirlili-
ği ile ilgili endişelerin artımına neden olmuştur. 
Genel olarak topraktan havaya yayılan Radon 
gazı miktarı 10-20 Bq/ m3 arasında değişmek-
tedir. Atmosfere yayılan Radon gazının sağlık 
üzerinde olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. 
Ancak Radon gazının yapılarda birikmesi ve do-
layısıyla solunum sistemi organlarında birikmesi 
ciddi sağlık sorunları ortaya çıkarmaktadır. Ra-
don gazının sağlık üzerindeki etkileri konusunda 
yapılan araştırmaların sonucunda gazın doğru-
dan akciğerlerde depolanarak akciğer kanseri 
oluşumunu tetiklediği veya hızlandırdığı belir-
lenmiştir. Havada asılı statik yüklü parçacıklarla 
gaz molekülleri birleşmekte ve solunum yoluyla 
alınan hava içindeki bu parçacıklar akciğerin iç 
yüzeyine yapışarak akciğer dokusundaki DNA 
zincirini bozmaktadır. Vücut bozulan hücreleri 

onarmakla birlikte Radon gazının yoğunluğu ve 
sürekliliğine bağlı olarak onarılamayan hücreler 
kanserli hücreye dönüşmektedir. Aktif ve pasif 
sigara içen kişilerde Radon gazının olumsuz et-
kileri daha da artmaktadır.

Radon Gazından Nasıl Korunabiliriz?

Aslında bu sorunun en basit cevabı sık sık hava-
landırma yapmaktır. Bulunduğumuz mekanların 
sık sık havalandırılması ile Radon gazı sınır değerin 
(400 Bq/m3) altına düşebilir ve yarattığı kansero-
jen sorunlar bertaraf edilebilir. İyi havalandırılmış 
bir ortamda Radon gazı miktarı 10 Bq/ m3 sevi-
yesine kadar düşebilir. Diğer taraftan yapılar inşa 
edilmeden önce gerekli önlemlerin alınması daha 
sonra alınacak önlemlerin maliyetine göre yok de-
necek kadar azdır. Binanın yapımından önce; yapı 
malzemelerinin radyoaktivite analizleri ve doz de-
ğerlendirmeleri yapılmalı, tavsiye edilen seviyenin 
üzerinde olan malzemeler yapımda kullanılmama-
lıdır. Binanın yapımından sonra ise; Radon seviyesi 
yüksek olabilecek 20 yıl ve daha yaşlı yapıların 
temeldeki çatlak, delik ve gaz yalıtım denetimleri 
yapılmalı ve gerekiyorsa onarılmalıdır. Bina cep-
hesindeki çatlaklar çimento ile kapatılmalı, sudaki 
Radon miktarının azaltılması için ise su, karbon 
filtresinden geçirerek havalandırılmalıdır.

Evlerde alınacak en etkili önlemlerden birisi de 
temele küçük bir çukur açıp düşük güçlü elektrik 
motoru ile bu çukurun havasının boşaltılmasıdır. 
Ayrıca, zeminin altından kalan katlarının top-
rakla yalıtımı iyi yapılmalıdır. Bodrum ve zemin 
katlarının tabanına betondan sızıntıyı önlemek 
amacıyla çatlağı olmayan bir şap dökülmelidir. 
Hava akımı, bina içinden toprağa doğru olma-
lıdır. Topraktan bina içine doğru hava akımı ön-
lenmelidir.

Radon Gazının Akciğerde Tümör Oluşturması

Türkiye Radon Konsantrasyon Dağılımı Haritası
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*Marka ve modeller yalnızca bilgi amaçlıdır.
*Trademarks and models are for informational purposes only.
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kurulumuna başladı. COPA, 4 kıtada 40’dan fazla 
ülkede kullanılan ürünlerini ürettiği tesisinde dev-
reye girecek olan GES sayesinde yıllık enerji tüketi-
minin %10’unu kendi üretebilecek. COPA bu sayede 
hem üretim süreçlerindeki enerji maliyetlerinden 
tasarruf edecek hem de çevreci yaklaşımını bir kez 
daha ortaya koyarak yenilenebilir enerji kaynakla-
rından da faydalanmaya başlayacak. 

İklimlendirme sektörünün öncü firmalarından 
COPA Isı Sistemleri, üretim süreçlerinde sürdü-
rülebilir kaynak kullanımına odaklanarak 2022 
yılında Bursa’da yer alan üretim tesisinde devre-
ye alacağı güneş enerjisi sisteminin kurulumuna 
başladı. COPA, GES projesi ile birlikte yıllık enerji 
tüketiminin %10’unu karşılayarak, yılın 1 ayı tasar-
ruf etmeyi hedefliyor.

Çevreye saygılı, yenilikçi ve üstün tasarruf sağlayan 
ürün grubuyla iklimlendirme sektörünün öncü fir-
malarından olan COPA Isı Sistemleri, 31 Ekim Dünya 
Tasarruf Günü’nde anlamlı bir adım attı. Üretim sü-
reçlerinde sürdürülebilir kaynak kullanımına odak-
lanan COPA, Bursa Minareliçavuş Organize Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan üretim tesisinde 2022 yılında 
tamamlanacak olan güneş enerjisi sisteminin (GES) 

COPA, GES projesi ile enerji tüketiminde yılın 1 ayı tasarruf edecek

COPA, ÜRETİM TESİSİNE 
GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ KURUYOR

Enerji & Maden
Dergisi

www.enerjimaden.com
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Kurulu Güçte Dört Kat Artış 

Bekleniyor 

Rüzgâr enerjisi sektöründe Türkiye’nin ilk online 
eğitim ve belgelendirme fırsatı sunan platformu 
Windbaba’nın Stratejik Çözüm Ortağı ve Akre-
dite Kobi Danışmanı Bülent Yüce, 2020 yılında 
dünyada 86 bin 900 Megavat (MW) gücünde ka-
rasal rüzgâr türbini devreye alınırken, deniz üstü 
RES’lerdeki kurulumun 6 bin 100 MW seviyesinde 
gerçekleştiğini söyledi. 

Rüzgâr Enerjisi Santrallerinin, yenilenebilir ve 
temiz enerji kaynakları içindeki hızla artarken, ör-
nekleri daha çok Kuzey Avrupa ülkelerinde görü-
len Deniz Üstü (Offshore) RES santrallerinin tek-
nolojilerinde baş döndürücü gelişim yaşanıyor. 

Deniz tabanına sabitlenerek inşa edildiği için bu-
güne kadar Baltık Denizi ve Kuzey Denizi  gibi sığ 
denizlerde kurulabilen Deniz Üstü RES’ler, artık 
yüzen temel teknolojileri sayesinde Ege, Akdeniz, 
Karadeniz gibi derin denizlerde de rahatlıkla ku-
rulabilecek.

Deniz Üstü RES’te 

Yüzde 400’lük Büyümeye 

Hazır Olalım!

Bülent YÜCE 
Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı 
BY Danışmanlık Kurucusu

Global Rüzgâr Enerjisi Konseyi (GWEC) verilerine 
göre 2025 yılında karasal RES pazarın yıllık 88 
bin 300 MW’a, deniz üstü pazarının ise dört kat 
artışla yıllık 23 bin 900 MW’a yükselmesini bek-
lediklerini kaydeden Yüce, İzmir’in bu sektördeki 
altyapısı ve kümelenme başarısı ile rahatlıkla üre-
tim üssü olabileceğini söyledi. 

Kurulu güç ve üretim altyapısı ile “rüzgâr ener-
jisinin başkenti” olan İzmir’in, Türkiye’de kurulu 
dört rüzgâr türbin kanadı fabrikasının tamamına 
ev sahipliği yaptığını hatırlatan Bülent Yüce, şu 
değerlendirmeyi yaptı:

“Avrupa’da bile İzmir gibi 
bir şehir yok”

“İzmir 4 kanat fabrikasının yanı sıra üç ayrı kule ve 
bir jeneratör fabrikasına da ev sahipliği yapıyor. 
Avrupa’da dahi yenilenebilir enerjide bu ölçekte 
kümelenen başka bir şehir bulunmuyor. Bugüne 
kadar edindiği üretim tecrübesi ile İzmir; Kara-
deniz, Ege ve Akdeniz havzasındaki 30’dan fazla 
ülkeye doğrudan üretim yapabilir konumda. Tür-
kiye’nin sıfır noktasında olduğu, buna karşılık en 
az 30 bin Megavat potansiyel kurulu gücü olduğu 
Deniz Üstü RES pazarına odaklanması gerektiğini 
düşünüyoruz. Biz de bu gerçekten hareketle eği-
tim programlarımızda odak konularımızın arasında 
deniz üstü RES projelerini almış durumdayız. Ege, 
Akdeniz ve Karadeniz; derin denizler olmaları ne-
deniyle bugüne kadar deniz üstü RES kurulumuna 
sahne olamadı. Ama teknoloji baş döndürücü hızla 
ilerliyor. Artık rüzgâr türbinleri ölçek anlamında 
büyümeye başladı. Kanatlar 80 metrelerin üzerine 
çıkıyor, kuleler daha da büyüyor. Deniz tabanına 
çakılı olmayan yüzer deniz üstü rüzgâr türbinleri 
kısa zamanda dünya denizlerinde görülmeye baş-
lanacak. Türkiye olarak çevremizdeki denizlerdeki 
bu dev potansiyelin farkında ve bir parçası olmalı-
yız. Türkiye’de konuşlu şirketler milyarlarca dolarlık 
bu üretim pastasından yararlanmalı, değer zinci-
rinde aktif olmalılar.” 

Windbaba Stratejik Çözüm Ortağı BY Danışmanlık Kurucusu Bülent Yüce: “Yüzer temelli 

deniz üstü rüzgâr enerji santrallerinin devreye alınmaya başlaması ile kurulu güçlerinde adeta 

patlama yaşanacak”

“İzmir, bu alandaki altyapısı 
ile Ege, Akdeniz ve Karadeniz 
havzasındaki dev talebin 
üretim üssü olabilir.”
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çökerek bulutsunun merkezinde Güneş’i oluştur-
dular.

Dünyanın oluşumu ise; yerçekimi, kalan parçacıkla-
rı bir araya getirmeye devam etti, onları daha bü-
yük bedenlere topladı, sonuçta Dünya’yı ve güneş 
sistemimizdeki diğer gezegenleri oluşturdu. 

Oluşum süreci veya sonrasında gezegenler, ağır 
göktaşı çarpışmalarına sahne olmuştur. Gök-
taşları yapısında bulunan donmuş buzlar, silikat 
ve metal yapılar, karaların ve okyanuslarının 
oluşmasını sağlamış, merkezde yoğunlaşan ağır 
demir ve nikel elementleri ise gezegenin çekirde-
ğini oluşturmuştur. Ağır göktaşı bombardımanı, 
asteroid kuşağının Jüpiter’in güçlü çekim etkisi 
sonucu daha kararlı hale gelmesiyle gittikçe azal-
mıştır. Uygun koşullar oluştuğunda oluşmaya ve 
evrimleşmeye başlayan canlı hayat (3.5 milyar 
yıl önce), sonrasında özellikle bitkilerin karaya 
çıkmasıyla (500 myö’den bu yana yaptıkları fo-
tosentez nedeniyle) atmosferin yapısal bileşimi 
önemli oranda değişmiş ve oksijen oranının yük-
selmesine neden olmuştur.

Madenlerin Oluşumu

Madenlerin oluşumunu 3 ana başlık altında topla-
mamız mümkündür:

1. Magmatik Kayaçlar

Yer kabuğunun içinde bulunan maddelerin ergi-
miş ve kızgın haldeki şekline “magma” adı verilir. 
Magma, çeşitli gazlardan oluşan bir silikat karışı-
mı olup bileşiminde; oksijen, silisyum, potasyum, 
kalsiyum, magnezyum, alüminyum, demir ele-
mentleri ile karbondioksit, kükürt dioksit ve su 
buharından oluşan gazlar bulunur.

İlk nesil yıldızları ölünce, uzaya savruldular. Bu 
da gelecek nesil yıldızların oluşumu için atılan 
tohum oldu. İkinci nesil yıldızların oluşumundan 
sonra daha ağır elemente sahip bazı yıldızlar ilk 
gezegenleri oluşturdular.

Bundan yaklaşık 5 milyar yıl önce galakside il-
ginç bir şey oldu. Hidrojen gazını ve ağır element 
çöplüğünü, yakındaki bir nebula içine iten bir 
süpernova ya da nebulayı altını üstüne getirerek 
yakınından geçen bir yıldızın etkisiyle güneş sis-
temi oluştu.

Yaklaşık 4,6 milyar yıl önce güneş sistemi güneş 
bulutsusu adı verilen bir gaz bulutuydu. Yerçe-
kiminin etkisiyle bulutsunun tozu ve kayaları bir 
araya geldi. Daha sonra bu malzeme kendi içine 

Dünyanın Oluşumu

Dünya’nın oluşumunu anlayabilmek için evrenin 
oluşumuna kadar gidiyoruz. Büyük patlamayı 
gerçekleştirip, önce yıldızları daha sonra Güneş 
Sistemini ve gezegenimizin nasıl oluştuğunu an-
latacağız.

Her şey 13.8 milyar yıl önce Büyük Patlama ile baş-
ladı. Büyük patlamadan sonra sadece iki element 
vardı: Hidrojen ve Helyum. İlk yıldızlar var olan hid-
rojenden oluştu. Nesiller boyunca yıldızlar nebula 
adını verdiğimiz gaz bulutları içinde oluşmaya baş-
ladı. Hidrojen ve Helyum elementlerinin saltanatı 
bu yıldızların yaşlanmasına kadar devam etti. Bu 
yıldızlar yaşlanınca çekirdeklerinde oksijen, demir 
vb. daha ağır elementler oluşturdular.

Hilal ŞAHİN 
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa,  
Maden Mühendisliği Bölümü

DÜNYANIN, 
MADENLERİN VE 
İNSANIN OLUŞUMU

MAKALE

Hiç düşündünüz mü? Ayak bastığımız bu toprak, çıkardığımız madenler ve en önemlisi bizler nasıl 

oluştuk? Dünya, güneş sisteminin incisi ve keşfedildiği kadarıyla milyonlarca varlığa ev sahipliği yapmış ve 

yapmakta olan tek gezegen. 4,54 milyar yaşında olan gezegenimiz, varoluşundan beri üzerinde yaşayan 

canlılara sayısız nimetler sunmaya devam etmektedir. Bunlarda biri de tarihte önemli dönüm noktaları 

yaratmış olan madenlerdir. Madenler, eski zamanlarda demirlerin ergitilmesi sonucu yapılan aletler, 

altın kullanılarak yapılan ilk para, mermerlerden yapılan heykeller gibi insanlığın gelişmesinde büyük rol 

oynamıştır. Bu makalede, dünyanın, madenlerin ve insanın oluşumu hakkında bilgiler verilecektir.
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Yer kabuğu içinde sürekli hareket halinde bulu-
nan magma yukarıya doğru yükselme eğilimi 
gösterir. Magmanın bu yükselme hareketi onun 
soğuyarak katılaşmasına ve magmatik kayaçla-
rın meydana gelmesine neden olur. Soğumanın 
gerçekleştiği yerin özelliğine bağlı olarak farklı 
türlerde magmatik kayaçlar ortaya çıkar:

> Derinlik Kayaçları: Magmanın derinlerde so-
ğuyup katılaşması sonucu meydana gelen ka-
yaçlardır. Kayaçlar yavaş soğumanın etkisiyle 
gözle görülebilecek kadar büyük kristallerden 
oluşan mineral boyutlarına sahiptir (granit, si-
yenit, gabro).

> Damar Kayaçlar: Volkanik veya tortul kayaç-
lardaki yarık ve çatlaklara giren lavın soğuyup 
katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır (granit 
porfir, diyorit porfir, siyenit porfir).

> Yüzey Kayaçları: Magmanın yeryüzüne yükse-
lerek soğuması sonucu meydana gelen kayaç-
lardır. Yer yüzeyinde oluşan bu kayaçlara vol-
kanik veya püskürük kayaçlar da denir (bazalt, 
andezit, tüf).

2. Tortul Kayaçlar

Yeryüzünde var olan kayaçlar, dış kuvvetlerin etki-
siyle aşınıp parçalanır ve ufalanır. Ortaya çıkan bu 
malzemeler, yine dış kuvvetlerin etkisiyle taşınarak 
uygun sahalarda üst üste birikerek katılaşır. Çökel 
kayaçlar, genellikle deniz ve göllerde bulunan sular 
içerisindeki erimiş tuzların çökelmesi sonucu mey-
dana gelir. Sular içerisinde bulunan ve çökel kayaç 
oluşumunu gerçekleştiren bu maddeler; silis, kalsi-
yum, karbonat veya demir oksittir.

Tortul kayaçların oluşumunda etkili olan faktörler, ka-
yaçların isimlendirilmesinde de önemli bir rol oynar.

> Fiziksel (Mekanik) Tortul Kayaçlar: Magmatik 
kütleler ile eski tortul kütlelerin fiziksel ya da 
kimyasal yollarla ayrışması ve dağılması sonu-
cu meydana gelen ufak veya büyük parçalardır 
(kum taşı, kil taşı, çakıl taşı).

> Kimyasal Tortul Kayaçlar: Suda erimiş halde 
bulunan tuzların ve minerallerin buharlaşma-
nın etkisi ile çökelmesi sonucunda ortaya çıkan 
kayaçlardır. Çökelmede asıl gerekli olan, maden 
tuzları içeren suyun aşırı doygunluğa ulaşması-
dır. Çökelmede bazı organizmalar da rol oyna-
yabilmektedir (kalker, jips, kaya tuzu).

> Organik Tortul Kayaçlar: Çeşitli organizmaların 
yaşamlarını kaybetmeleri sonucunda kavkı, ka-
buk ve iskeletlerinin belli ortamlarda birikmeleri 
sonucunda ortaya çıkan kayaçlardır (antrasit, 
kömür, mercan kaya).

3. Metamorfik (Başkalaşım) Kayaçlar

Yeryüzünde var olan kayaçların sıcaklık ve basın-
cın etkisiyle yapı, doku ve kristal özelliklerinde 
meydana gelen değişiklik sonucu ortaya çıkan 
kayaçlardır. Oluşumunda yüksek sıcaklık ve ba-
sınç etkilidir (mermer, kuvarsit, elmas).

Aynı zamanda yüksek sıcaklık ve basınç altında, 
kireçtaşı mermere, kumtaşı kuvarsite ve kömür 
elmasa dönüşmektedir.

Enerji Hammaddeleri

Petrol: Petrolün nasıl oluştuğu tam olarak bilin-
memektedir. Ancak milyonlarca yıl önce deniz-
lerle kaplı olan yerküre içerisindeki binlerce bitki 
ve hayvan artıklarının çürümesiyle yer tabanında 
birikmesi ve zaman içerisinde deniz sularının 
çekilmesiyle bu artıkların üzerinin kum ve top-
rakla kapanmış olabileceği ve daha sonra ise 
yerin altında oluşan sıcaklık ve basıncın etkisiyle 
petrolün oluşmuş olabileceği düşünülmektedir. 
Milyonlarca yıl süren bu oluşum sonucunda ye-
rin altında sıkışan petrol, bazen yerkabuğundaki 
çatlaklardan dışarı çıkarak havuzları ve katran 
çukurlarını oluşturmakta bazen de yerin altındaki 
geçirgen tabakalarda birikerek rezervuar olarak 
adlandırılan yerlerde birikmektedir.

Kömür: Bataklıklarda yetişen çalılık ve eğrelti 
otları gibi dev yapılı bitkiler zamanla ölmüş ve 
bataklıklarda gömülmüştür. Bu dev yapılı bitkiler 
yani ağaçlar uygun şartların sağlandığı durumlar-
da bozunmuş yani parçalanmış ve bataklık suyu 
ile bir jel hâline gelmiştir. Burada bahsedilen uy-
gun koşullar nemli ve sıcak iklim, bataklık suyu-
nun pH’ının 4-5 civarında bulunması, bataklığın 
zaman içerisinde aşağı doğru çökelmesi, batak-
lığın zamana bağlı olarak çamur ve kumla kap-
lanmasıdır. Oluşan bu yapı bazı kimyasal reaksi-
yonlar sonucunda hem fiziksel hem de kimyasal 
değişimlerle sertleşip kömürü oluşturmuştur.

Bitkiler uygun bataklık ortamında birikir, çökelir 
ve sonunda jeolojik oluşumlarla birlikte yer altına 

gömülür. Yerin altında oluşan bu organik kütleler 
gömülmenin etkisi ile oluşan basınç şartlarından 
ve ortamın sıcaklığından etkilenir. Bu oluşan or-
ganik kütlenin bünyesinde zamanla fiziksel ve 
kimyasal değişim meydana gelir. Kömürün ata-
ları olarak bilinen ve turba diye adlandırılan bu 
organik maddeler zamanla daha koyu renklere 
dönüşüp daha sert bir yapıya sahip olur. Sıcaklık 
ve basınç şartlarının bu kütlelere etkimesi sonu-
cu su ve su buharı, karbondioksit, oksijen ve ileri 
aşamalarda hidrojen ortamdan uzaklaşır. Tabi 
ki bu süreçte uygun şartlar ve ortamın sıcaklık 
şartlarının binlerce yıl baskın olması ve artması 
gerekmektedir. Volkanik faaliyetler, depremler 
sonucu oluşan fay hareketleri, radyoaktif ele-
mentlerin bulunduğu bölgelerde yerin sıcaklığını 
normalden çok fazla miktarda artırmaktadır. Ye-
rin ısısı arttıkça turba olarak adlandırılan organik 
madde sırasıyla linyit, taş kömürü, antrasit ve 
uygun koşullar oluşursa grafite dönüşür. Bu iler-
leyen olgunlaşma sürecine kömürleşme denir.
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Günümüzde yaşayan tüm insanlar, Homo sapiens 
türüne ait. Bununla birlikte, eski insan akrabamız 
olan Neandertaller (Homo neanderthalensis) de 
dahil olmak üzere, bizden önce gelen hominin 
adında uzun bir soy hattına sahip bir aile üyemiz 
var. Homo sapiens, bugün yaşayan tek hominin.

Bu iki heykel, bir Neandertal erkeğinin ve kadını-
nın nasıl göründüğünü gösteriyor. Neandertalle-
rin nesli bugün tükendi fakat onlar da hominindi. 
Homininler ilk olarak milyonlarca yıl önce ortaya 
çıktı, uzun bir süre içinde evrim yoluyla genel ola-
rak çok az değişti.

Bizim kendi türümüz olan Homo Sapiens’e gelir-
sek, şimdiye kadarki bilinen en eski iskeleti Fas’ta 
bulundu ve yaklaşık 300.000 yıllık. Bu atamızın, 
Neandertaller ve Denisovalılar da dahil olmak 
üzere insan ailesinin diğer üyeleriyle aynı zaman-
da yaşamış olması muhtemel. Arkeologlar, bizi 
bu diğer eski insan türlerinden neyin farklı kıldı-
ğını uzun bir süredir tartışıyor.

Kozmik Takvim

Yaklaşık 13.8 milyar yıllık Evren tarihini 1 yıllık 
takvime sıkıştırdığımızda elde ettiğimiz takvime 
“Kozmik Takvim” adını veriyoruz. İnsan zihni, 
yapısı gereği algılamak üzere evrimleşmediği 
birimleri kolay kolay algılayamaz. 1 yılı rahatlık-
la anlayabiliriz; ancak 100.000 yıl gibi göreceli 

olarak kısa bir jeolojik zaman dilimi bile bize an-
laşılmaz gelir, ne kadar uzun olduğunu tahayyül 
edemeyiz. Benzer şekilde, 15 saniyeyi anlayabi-
liriz; ancak 3 pikosaniyenin (saniyenin trilyonda 
biri) ne demek olduğunu hayal edemeyiz, o 
süreye neyin sığabileceğini algılayamayız. Zaten 
sorun da budur; türler, zamanı genellikle dene-
yimlerinden elde ettikleri referanslarla kıyasla-
yarak algılarlar.

İşte bu sebeple, kozmik takvim olayların nasıl ge-
liştiğini anlamak için iyi bir uygulamadır. Kozmik 
takvimde Büyük Patlama 1 Ocak günü, 00:00›da 
meydana gelmiştir. Günümüz ise 31 Aralık, saat 
24:00 olarak gösterilmektedir. Aradaki 12 ay, yani 
365 gün, Evren›in 13.8 milyar yıllık tarihini sıkış-
tırılmış halde barındırır. Bu takvimde 1 saniyede 
438 yıl geçmektedir, 1 saatte 1.58 milyon yıl, 1 
günde ise 37.8 milyon yıl!

Bu takvime göre 29 Aralık’ta ilk dinozorlar evrim-
leşmiş, 30 Aralık’ta ise yok olmuşlardır. 31 Aralık 
ise Memeliler’in ve dolayısıyla Primatlar’ın yük-
selişi gibidir. Hızla göz atacak olursak, 31 Aralık 
günü boyunca:

> Saat sabah 10:15 sularında kuyruksuz may-
munlardan gibonlar, yani insana kadar ulaşa-
cak soy hattındaki ilk kuzenlerimiz ayrılmaya 
başlamıştır.

> Saat 20:10’a ulaştığımızda, insanlara gidecek 
soy hattı ile şempanzelere gidecek soy hattı 
ayrılmaya başlar. Yani gerçek zaman diliminde 
6 milyon yıl kadar öncesindeyiz... Takvimde ise 
zamanı tüketmek üzereyiz!

> Saat 22:48’i gösterdiğinde ilk “Homo erectus” 
popülasyonları evrimleşmeye başlar.

> 23:54’te, yani zamanın son 6 dakikasında bizler, 
yani “Homo sapiens” evrimleşmeye başlar.

> 23:58’de türümüz Afrika’dan çıkarak Dünya’ya 
yayılmaya başlar.

> 23:59’a geldiğimizde, son 1 dakikaya girmiş 
oluruz ve artık yaşamış en yakın kuzenlerimiz 
Neandertaller yok olmuştur.

> Son 60 saniye içerisinde, geriye 47 saniye kaldı-
ğında son buz devrinin doruğuna ulaşırız.

> 24 saniye kala ilk tarım yapılmaya başlar.

> 16 saniye kaldığında Mezopotamya’daki yerle-
şim alanları kurulur.

> 6 saniye kadar kaldığında Eski Ahit yazılır, Bud-
dha bu dönemde yaşar.

> 4 saniye civarı kaldığında Hz. İsa doğar.

> 3 saniye kala ise Hz. Muhammed...

> Son 1 saniyede Kristof Kolomb Amerika’ya ayak 
basar.

> Yine yaklaşık son 1 saniyedir bilimimiz var.

> Son 34 milisaniyedir nereden geldiğimizi, evrimi 
biliyoruz.

> Son 13 milisaniyedir uzay yolculukları yapıyoruz.

> Son 2 milisaniyedir genom haritamıza sahibiz.

İnsanların Oluşumu

İnsanların ortaya çıkışını düşündüğümüzde ilk 
olarak, hemen hemen her canlının evrim süreci 
boyunca başka bir şeyden evrimleştiğini bil-
memiz gerek. Örnek verecek olursak, Dünya’da 
bilinen ilk yaşam örneği 3,5 milyar yıl öncesine 
dayanıyor. Bu erken yaşam, bugünden çok farklı 
bir dünyada, gözle görülemeyecek kadar küçük, 
su altında yaşayan minik mikroplar şeklinde 
başlamıştı. O sırada kıtalar henüz yeni oluşuyor, 
havada oksijen bulunmuyordu. O zamandan beri, 
Dünya’daki yaşam inanılmaz bir şekilde değişti ve 
birçok şekil aldı. Oysa Dünya tarihinin ortasında 
(1,8 milyar ila 800 milyon yıl önce) yaklaşık bir 
milyar yıl boyunca, Dünya’daki yaşam büyük cıvık 
bir tabakadan başka bir şey değildi.
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Güneşten üretilecek enerjinin tamamını öz tüke-
timinde kullanacak olan ODE Yalıtım, 5.300 pa-
nelin yerleştirileceği sistem ile 2.400 kWp kurulu 
güce sahip olacak. Sistemin 2022 yılı Mart ayında 
devreye alınması hedefleniyor. 

Orhan Turan: “İhtiyacımızın tamamını yenilenebi-
lir kaynaklardan karşılayıncaya dek yatırımlarımı-
za devam edeceğiz”

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük 
yalıtım şirketi ODE Yalıtım, çevreye duyarlı üretim 
anlayışıyla sürdürdüğü faaliyetlerine bir yenisini 
ekleyerek yenilenebilir enerji alanında önemli 
bir yatırıma imza atıyor. Eskişehir’deki 20 bin 
metrekarelik üretim tesisinin çatısının tamamını 
kaplayacak şekilde güneş paneli (fotovoltaik) ku-
ran ODE Yalıtım, tesisin elektrik ihtiyacının yüzde 
60’ını güneşten karşılayacak. 

ODE Yalıtım Elektrik 

İhtiyacının Yüzde 60’ını 

Güneşten Karşılayacak

Orhan TURAN 
ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı

Dünyada enerji kaynaklarının hızla tükendiğini ve 
fosil yakıtlardan kaynaklanan sera gazı emisyonla-
rının çevreye geri dönüşü olmayan zararlar verdi-
ğini söyleyen ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı 
Orhan Turan, “Son dönemde etkilerini çok daha 
fazla hissetmeye başladığımız iklim krizi kaynaklı 
doğal afetlerin en büyük nedeni insan kaynaklı 
emisyonlar. Bu süreçte hepimize önemli görevler 
düşüyor. Biz de ODE Yalıtım olarak çevreye duyarlı 
üretim misyonumuzu bir adım daha ileri taşıyor ve 
Eskişehir’deki tesisimizin elektrik ihtiyacının yüzde 
60’ını güneşten karşılamak üzere önemli bir ya-
tırım gerçekleştiriyoruz. Bu yatırım bizim için bir 
başlangıç. Hedefimiz üretim tesislerimizdeki enerji 
ihtiyacının tamamını yenilenebilir enerji kaynak-
larından karşılayıncaya dek bu alandaki yatırım-
larımıza devam etmek” dedi. Turan, yenilenebilir 
enerji yatırımlarının çevreye sağladığı katkıların 
yanı sıra Türkiye’nin enerji ithalatını azaltmada da 
çok önemli bir paya sahip olduğuna dikkat çekti. 

“Enerji ve suda hem 
tüketimi hem de fireleri 

azaltıyoruz”
Çevreye duyarlı üretim misyonuyla sürdürdükleri 
diğer çalışmalarına da değinen Turan şöyle de-
vam etti; “AB İklim Yasası başta olmak üzere yeşil 
dönüşüm sürecindeki tüm gelişmeleri şirket için-
de oluşturduğumuz Verimlilik Komitesi sayesinde 
yakından takip ediyoruz. Avrupa’nın 2050 yılı için 
hedeflediği sıfır atık hedefine şimdiden çok ya-
kınız. Ürettiği yalıtım ürünleri gruplarının tama-
mında ve 16 ürün serisinde Çevresel Ürün Beyanı 
(EPD) belgesine sahip tek yalıtım şirketiyiz. Hem 
enerji ve su tüketimini hem de fireleri azaltmak 
için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, Eskişehir’deki 20 

bin metrekarelik üretim tesisinin çatısının tamamını kaplayacak şekilde güneş paneli kuruyor. 

5.300 panelin yerleştirileceği, 2.400 kWp kurulu güce sahip sistem, tesisin enerji ihtiyacının 

yüzde 60’ını karşılayacak. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2022 yılı Mart 

ayında devreye alınacak sistem ile şirketin çevreye duyarlı üretim misyonu doğrultusunda 

önemi bir adım daha attıklarını ve yenilenebilir enerji yatırımlarının devam edeceğini söyledi.

20 Bin Metrekarelik Üretim Tesisinin Çatısı 

5.300 Güneş Paneli İle Kaplanacak

ODE Yalıtım hakkında

1985 yılında taahhüt faaliyetleriyle ticaret hayatına başlayan ODE, 1988 yılında Türkiye’nin en çok 
ihtiyaç duyduğu alanlardan birine yönelerek yalıtım sektöründe ilerleme kararı aldı. 1990 yılında 
ithalatçı, 1996 yılında ise üretici kimliğine kavuşan ODE; Yapı ve Teknik Yalıtım olmak üzere 2 ana 
kategoride üretim yapmaktadır. ODE bugün 6 modern üretim tesisinde, 4 binden fazla ürün çeşidi 
ve uzman personeliyle yalıtım sektörünün en büyük üreticileri arasında yer almaktadır. Global bir 
marka olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ODE Yalıtım’ın ürünleri, 6 kıtada, 75’in üzerinde ül-
kede tercih edilmektedir.
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Firmamız; ADESAN DELİCİ MAKİNALARI, İvedik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde, madencilik, taş ocağı işletmeciliği ve tüm kazı ve delme, 

patlatma gerektiren inşaat faaliyetlerinde kullanılan hidrolik pnomatik
delici makinaları yedek parça imalatı ve satış ünvanı ile

Ankara'da faaliyet göstermektedir...

              Siz değerli müşterilerimize kaliteli ve güvenilir bir hizmet 
sağlamak amacıyla faaliyet gösteren firmamız, çağdaş kalite çizgisinde 

tecrübeli ve kendini sürekli yenileyen uzman teknik servis imkanı ile 
gerek yurt içi, gerek yurt dışı 7/24 müşterilerimize zaman kaybı 

yaşatmadan sorunlarına uygun ve zamanında hizmet sunmayı prensip 
edinmiş bir firmadır.



kit kaybetmeden, Avrupa Birliği’nin hedef olarak 
belirlediği 2050 yılını beklemeden karbon ayak 
izlerini sıfırlamaya odaklanmalı, bu yönde taah-
hütlerini açıklamalıdır” dedi.

“Karbon nötr olan 
işletmelerin rekabetçiliği 

artıyor”
Karbon ayak izini düşüren işletmelerin enerji 
maliyetlerinin düştüğüne ve kaynaklarını daha 
verimli kullandıklarına dikkat çeken Ünlü, “Üretim 
tesislerinde ve binalarında karbon nötr olmayı 
hedefleyen şirketler, operasyonel iyileştirmeler 
ile enerji kullanımlarını azaltırken, kullandıkları 
enerjiyi de yenilenebilir kaynaklardan tedarik 
ediyorlar. Pek çok sektörde en büyük gider ka-
lemlerinden biri olan enerji maliyetlerinin bu 
çalışmalar neticesinde düşürülmesi işletmelerin 
rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini sağlarken, 
yeni pazarlara erişim imkanını da artırıyor” diye 
konuştu. 

Yeni yıl ile birlikte elektriğe ve doğal gaza gelen 
yüksek zamların ardından başta sanayi kuruluş-
ları olmak üzere her ölçekten işletme, enerji ma-
liyetlerini düşürmenin yollarını aramaya başladı. 
Türkiye’nin ilk global enerji hizmet şirketi ESCON 
Enerji’nin Genel Müdürü Onur Ünlü, Enerji Verim-
liliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, işlet-
melerin enerji maliyetlerini düşürecek adımları 
anlattı. 

“İşletmeler 2050 yılını 
beklemeden karbon nötr 

olmayı hedeflemeli”
İşletmelerin vakit kaybetmeden karbon nötr ol-
mayı hedeflemeleri gerektiğini söyleyen ESCON 
Enerji Genel Müdürü Onur Ünlü, “Özellikle pande-
mi ile birlikte küresel ortamda yaşanan belirsiz-
likler, enerji maliyetlerinde ciddi bir artışa neden 
oluyor. Bu maliyet artışı işletmelerin kontrol ede-
bileceği bir durum değil. Dolayısıyla işletmeler 
kendi yönetebilecekleri konulara odaklanmalı. Bu 
da karbon nötr olma hedefidir. İşletmeler hiç va-

“İşletmeler Enerji Maliyetlerini 

Düşürmek İçin Karbon Nötr 

Olmayı Hedeflemeli”

Onur ÜNLÜ 
ESCON Enerji Genel Müdürü

Yüksek enerji kullanımının çevreye etkilerine de 
değinen Ünlü şöyle devam etti; “2050 yılında 
karbon nötr olabilmek için önümüzdeki 28 sene-
de harcamamız gereken enerji, eğer günümüz-
deki gibi harcamaya devam edersek beş yıl sonra 
bitecek. Dolayısıyla yalnızca işletmelerimiz için 
değil gezegenimiz ve geleceğimiz için de bir an 
önce karbon nötr olma hedefine yönelik kararlı 
adımlar atmak zorundayız.”

“İşletmeler bir kuruş dahi 
harcamadan enerji verimli 

hale gelebilir”
ESCON Enerji olarak geçen yıl hazırladıkları rapor 
ile enerji verimliliği çalışmaları yapıldığı takdirde 
Türk sanayisinin ortalama yüzde 30 gibi yüksek 
bir enerji potansiyeline sahip olduğunu ortaya 
koyduklarını hatırlatan Onur Ünlü, “ESCON ola-
rak enerji verimliliği alanındaki çalışmalarımızı bir 
adım daha ileri taşımak üzere iş modelimizde bir 
dönüşüm gerçekleştirdik. Sektörde bir ilke daha 
imza atarak, yeni vizyonumuzu, ‘işletmeleri karbon 
nötr hale getirmek’ olarak belirledik. Bu kapsamda 
yurt içinde ve yurt dışında karbon nötr olmayı he-
defleyen işletmelere yönelik çalışmalar gerçekleş-
tireceğiz. Bu konu, Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin 
etkisiyle işletmelerin gündeminde her geçen gün 
daha fazla yer tutacak. Dolayısıyla hızlı aksiyon 
alan işletmeler, sektörlerine öncülük ederken, yeni 
dünya düzeninde rekabet etmeyi sağlayacak kar-
bon nötr yapıya çok daha hızlı ulaşacaklar” açıkla-
masında bulundu. Ünlü, karbon nötr olmayı hedef-
leyen işletmelerin Enerji Performans Sözleşmeleri, 
teşvikler ve diğer destek mekanizmalarından ya-
rarlanabileceklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye’nin ilk global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji’nin Genel Müdürü Onur 

Ünlü, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, işletmelerin enerji 

maliyetlerindeki artıştan daha az etkilenmeleri, verimliliklerini artırmaları ve iklim 

değişikliğiyle mücadele için karbon nötr olmayı hedeflemeleri gerektiğini söyledi. 

Ünlü ayrıca sektörde bir ilke daha imza atarak, ESCON Enerji’nin yeni vizyonunu, 

‘işletmeleri karbon nötr hale getirmek’ olarak belirlediklerini açıkladı.

ESCON ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ ONUR ÜNLÜ:

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 şartlarından ödün vermeden, maksimum verimlilik ile 
minimum enerji tüketimine ulaşmalarını hedefleyen ESCON Enerji, danışmanlık, etüt ve projelen-
dirme, performans garantili sistem çözümleri, proje finansmanı ve enerji performans sözleşmeleri 
gibi alanlarda çeşitli hizmetler vermektedir. Uzman mühendis kadrosu, saygın uluslararası partner-
leri ve know-how altyapısı ile işletmeler için en doğru çözümleri sağlayan ESCON Enerji, hayata ge-
çirdiği projeler ile işletmelerin enerji maliyetlerini ve karbon salımlarını azaltmalarına da katkı sun-
maktadır. 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.
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KİL ÇEŞİTLERİ VE FAYDALARI

Kaolin Kil (Beyaz): Hassas ciltler için mükemmel 
bir seçenektir. Cildi yumuşatarak, parlaklaştırır. 
Genellikle cilt temizliği veya detoksifikasyon (tok-
sinlerden arınma diyeti) olarak kullanılır. Genellik-
le beyaz olan kaolin kil; pembe, kırmızı ve sarı gibi 
renklerde de olabilir.

Fransız Kili (Yeşil): “Deniz kili” olarak da bilinir. 
Yeşil renktedir ve oldukça emicidir. Kuru ciltler 
için tavsiye edilmiyor; çünkü yağları emmeye 
çalışarak, gözenekleri sıkılaştırır. Yağlı ciltler için 
oldukça ideal bir kil türü.

Bentonit Kil (Gri): Bentonit kili, Osmanlı döne-
minde ‘yaşayan toprak’ adıyla anılıyor ve salgın 
hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla kul-
lanılıyordu. Koronavirüs salgını ile birlikte adı 
yeniden gündeme gelen bentonit kilinin bağı-
şıklığı güçlü hale getirdiği belirtiliyor. Detoks, 
yani toksinlerden arındırma uygulamaları için 
ideal bir kil çeşidi. Cilt temizleme maskesi için 
en uygun kil türü olarak biliniyor. Detoks özelliği 
başta olmak üzere sağlığa birçok faydası bulu-
nan bentonit kili, negatif yüklüdür, ancak sıvı ile 
aktive edildiğinde, pozitif yüklü iyonlarla dolar 
ve toksinleri çeker. Toksinlere bağlanır ve maske 
sayesinde toksinler hızla dışarı atılır.    Bentonit 
kili, hem ağız yoluyla alınarak hem de cilde sü-
rülerek kullanılabilir. Dahilen kullanımı, ‘içilebilir 
bentonit kil’in tüketilmesiyle olur. Ağız yoluyla 
alınan bentonit kil, vücuttaki zararlı patojenlere 
bağlanarak bu zararlı maddelerin bağırsaklar-
dan kan dolaşımına karışmasını engeller ve vü-
cuttan atılımını kolaylaştırır. Sıvı olarak tüketile-
bildiği gibi kapsül şeklinde de günde birkaç defa 
alınarak kolon temizliği, mide rahatsızlıklarının 
giderilmesi, mineral takviyesi ve detoks için kul-
lanılabilmektedir.

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

KİLDEN GELEN 
GÜZELLİK

GİRİŞ

Kırmızı tonlarından koyu sarı tonlarına kadar bir-
çok farklı renkte bulunan kil, bileşimindeki yanıcı 
maddelerin içeriğine bağlı olarak renk alan bir 
maddedir. Bünyesinde çeşitli mineralleri barın-
dıran yağlı toprak türü olan kil, kimyasal yapısı 
nedeniyle su çekme özelliğine sahip bir madde-
dir. Kilin sürekli nemli bir yapıya sahip olması bu 
özelliğinden kaynaklanmaktadır. Alüminyum, de-

mir, kalsiyum, magnezyum, silisyum ve çinko gibi 
doğal mineraller veya metal oksitler içerir. Genel 
olarak kalker, mika, silis, mika, demir oksit mine-
ralleri formlarından oluşur. Doğada sarımtırak, 
kırmızımtırak veya esmer renklerde bulunan kilin 
rengini, bünyesindeki minerallerin ve yanıcı mad-
delerin oranları belirliyor. Ancak saf kil bulmak 
zordur. Kil, dört ana grupta sınıflandırılır; illit, ka-
olinit, montmorillonit (bentonit) ve diğer killer…

MAKALE

Bir maden ürünü olan kil cilt ve saç sağlığı başta olmak üzere birçok fayda 

barındırıyor. Günümüzde özellikle kadınların güzellik için tercih ettiği doğal 

bir kozmetik ürün. Temizlik malzemesi olarak kullanılabilen kil, cildi besliyor, 

saçları canlandırıyor, yaraları iyileştiriyor, sivilceleri ve selüliti önlüyor.

Şekil. Kil molekül yapısı
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Bentonit Kilin Faydaları

Başlıca faydası detoks etkisini sağlıyor olmasıdır. 
Toksinleri tutar, toplar ve vücut dışına atılmasına 
yardımcı olur.

> Homeostatik yapısı sayesinde vücudu denge-
leme özelliği vardır.

> pH seviyesi 9’un üzerinde olduğu için, vücu-
dun asitlik seviyesini de dengeler, vücudu al-
kalize eder.

> Vücuttaki kan akışını ve oksijen seviyesini 
arttırarak vücudu canlandırır ve hücre onarım 
hızını da arttırır.

> Cildi güzelleştirir.

> Bağırsakları temizleme özelliği sayesinde iyi 
bakteri olarak bilinen probiyotiklerin artışına 
katkıda bulunur.

> Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Bentonit Kilin İyi Geldiği 

Rahatsızlıklar 

> Vücudun kimyasal, toksin, bakteri, virüs, afla-
toksin ve serbest radikallerden arındırılmasında 

> Civa ve kurşun gibi ağır metallerin vücuttan 
atılmasında ve otizm ile mücadelede 

> Diş ve diş eti temizliğinde, ağız yaralarında

> Baş ağrısı, göz yorgunuğunda

> Erken yaşlanma, kırışıklık ve selülitlerde

> Egzema ve sedef hastalığı gibi ciddi deri has-
talıkları

> Sivilce, böcek sokmaları, siğil ve mantar gibi 
cilt sorunlarında 

> Enfekte yaralar, kaşıntı ve yanmalarda

> Kemik ve kas hasarı, romatizmal hastalıklarda 

> Kronik bel ağrıları

> Sindirim sistemi, barsak rahatsızlıklarında

> Karaciğer problemlerinde, bağışılık sistemini 
güçlendirmede

> Radyasyon ışınlarının olumsuz etkilerini engel-
lemede ve etkilerini azaltmada, kuş gribi ve in-
san gribinde

Rhassoul Kil (Kırmızı): Fas’ta üretilen bu kırmızı 
kil, yağlı ciltler ve saçlar için ideal. Yulaf ezme-
si, tuz ve şeker gibi maddelerle karıştırıldığında 

güçlü bir exfoliant (peeling) uygulaması olabilir. 
Diğer killerin birçoğu gibi, negatif yüklüdür ve 
vücuttan pozitif yüklü toksinleri atar. Ölü deri 
hücrelerini temizler, sebum dengesini düzenler, 
gözenekleri sıkılaştırır, cildi detoksifiye eder, tah-
rişleri yatıştırır.
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“Derin sondajlarla 
madenlerimizi tespit 
etmek çok önemli”

Çalıştayın ev sahipliğini üstlenen İMİB’in Yönetim 
Kurulu Başkanı Aydın Dinçer konuşmasına 5,93 
milyar dolar ihracatla cumhuriyet rekoru kıran 
madencilik sektörünü değerlendirerek başladı. 
Dinçer, “Bugün sanayinin pek çok dalında ma-
denlere ihtiyaç duyuluyor. Bu ihtiyacı karşılamak 
ve dışa bağımlı olmamak adına madenlerin çı-
karılması büyük önem taşıyor. Cevherlerin uç 
ürünlere dönüşmesi yönünde ülkemizde maden-
lere ciddi oranda ihtiyaç var. Bu derin sondajlarla 
madenlerimizi tespit etmek ve bu çalışmalara da 
devletin kurumlarının destek olması çok değerli. 
Bunu başardığımız takdirde sanayimiz de geli-
şecektir. Bunun yanı sıra sektörümüzün önemli 
gündem maddelerinden biri de sürdürülebilir 
madencilik. Maden sahalarının terk edildikten 
sonra rehabilite edilerek ekonomiye yeniden 
kazandırıldığını, tarım arazilerinde yaptığımız 
çekimler ve gezilerle sektörün sürdürülebilirliğe 
verdiği önemi kamuoyuna her ortamda anlatıyo-
ruz. Düzenlediğimiz basın gezileri ile kamuoyu-
nun bilinçlenmesi adına çalışmalarımızı yürütü-
yoruz. Karbon salınımının oldukça düşük olduğu 
doğal taşların mimari başta olmak üzere hayatın 
pek çok alanında kullanılması için bilinçlendirme 
çalışmaları yapıyoruz” dedi.

“Madencilik birçok ülkenin 
teknoloji ve refaha 

ulaşmasına katkı sağlıyor”

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) ev sa-
hipliğinde ve Maden Platformu STK’larının katkısı 
ile madencilik sektörünün mevcut durumunu de-
ğerlendirmek, güncel sorunları saptayarak çözüm 
önerileri getirmek ve hedefler doğrultusunda yol 
haritasını çizmek amacıyla “Hayatımız Maden 4. 
Madencilik Çalıştayı” düzenlendi. Madencilik sektö-
rü paydaşlarının katılım gösterdiği çalıştayda çeşitli 
paneller gerçekleştirildi ve sürdürülebilir madencili-
ğe öncülük yapan firmalara plaketleri takdim edildi.

Madencilik sektörünün mevcut durumu, ortak so-
runları ve çözüm önerilerinin ele alındığı Hayatımız 
Maden 4. Madencilik Çalıştayı, 15 Ocak 2022 tari-
hinde Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de gerçek-
leştirildi. İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB) 
organizatörlüğünde pandemi kurallarına uygun 
şekilde düzenlenen çalıştayda “Sanayide Maden”, 

“Madenciliğin Ekonomiye Katkıları”, “Madencilikte 
Sürdürülebilirlik ve Sorumlu Madencilik”, “Mevzu-
at ve Ruhsatlandırma”, “Çevre ve Rehabilitasyon”, 
“Tasarım ve Mimaride Doğal Taş” ile “Madencilik 
Algı Araştırması” panelleri gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Ticaret Bakan-
lığının öncülüğünde düzenlenen çalıştay Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, Ti-
caret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, İstanbul 
Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Aydın Dinçer, Türkiye Madenciler Derneği Başkanı 
Ali Emiroğlu, Tüm Mermer Doğaltaş ve Makinaları 
Üreticileri Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu,  İstanbul 
Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel 
Sekreteri Dr. Selahattin Armağan Vurdu,  sektörün 
önemli kurum, firma ve sivil toplum kuruluşlarıyla 
çok sayıda basın mensubu katıldı.

5,93 Milyar Dolar İhracatla Cumhuriyet 

Tarihi Rekoru Kıran Sektörün 2022 

Hedefi Yüzde 20 İhracat Artışı

Hayatımız Maden 4. Madencilik Çalıştayı, sektörü yeniden buluşturdu
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Linyit Madencilik Ve Akaryakıt Sanayi Ticaret 
A.Ş., Zetay Tarım Hayvancılık İmalat Sanayi Ve 
Ticaret A.Ş., Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 
Ünsa Madencilik Turizm Enerji Seramik Orman 
Ürünleri  Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş., 
Tüprag Metal Madencilik A.Ş., Koza Altın İşlet-
melerı A.Ş. Ve Portsan Mermer Sanayi Petrol Ve 
Tarım Ürünleri Enerji Nakliyat Tic. A.Ş. firmalarına 
plaketleri takdim edildi. 

Aydın Dinçer’in ardından T.C. Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı 
yaptığı konuşmasında “Hayatımızın her alanında 
madenler var. Madencilik sektörü günümüzde 
gelişmiş birçok ülkenin teknoloji ve refaha ulaş-
masına katkı sağlıyor. Geçmişten bugüne ise 
madencilik, ekonomik kalkınmayı başlatan sektör 
olmuştur. Üretim ve ihracat odaklı modeli uy-
guladığımız günümüzde ise madenler daha çok 
istihdam ve gelir sağlarken daha az cari açık anla-
mına geliyor. Bundan dolayı sürdürülebilir üretim 
ve sorumlu madenciliğe önem veriyoruz. Bakan-
lık olarak bizim madencilik konusunda iki kırmızı 
çizgimiz var: İş sağlığı ve güvenliği ile çevre. Bu 
kapsamda maden sahalarının denetimlerini has-
sasiyetle yapmaya devam edeceğiz” dedi.

“En büyük amacımız uç 
ürün ve katma değeri 
yüksek ürün üretmek”

Prof. Dr. Şeref Kalaycı’nın ardından söz alan T.C. 
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, her 
yıl gittikçe artan ihracat rakamlarına önemli kat-
kılardan birini yapan madencilik sektörünün 2021 
yılında pandeminin olumsuz havasını atlattığını 
belirterek “Ülke olarak güç birliği ve kendini an-
latma kabiliyeti bir araya gelince büyük başarıla-
ra imza atıyoruz. Ülkemizin gelecek hedeflerine 
ulaşması adına tüm sektörlerimizin ihracattaki 
başarısı son derece önemli. Bakanlık olarak eldeki 
verilerimize dayanarak 5,9 milyar dolarla cumhu-
riyet tarihi ihracat rekorunu kıran madencilik sek-
törü de 2021 yılını verimli geçirdi. Ülkelerin sür-
dürülebilirliğe verdiği önem arttıkça kritik öneme 
sahip madenler ve nadir toprak elementlerin üre-
timi de değer kazanıyor. Bu noktada doğal taşları 
geleceğin madenleri olarak gösterebiliriz. Bakan-
lık olarak en büyük amacımız uç ürün ve katma 
değeri yüksek ürün üretmek. Bunu da tamamıyla 
kendi üretimimizle gerçekleştirmemiz gerekiyor. 
Madenlerimizi uç ürüne ne kadar dönüştürürsek 
başarılı olmamız da o derece mümkün. Tabii he-
deflerimize ulaşırken iş güvenliği ve çevre konu-
larını da hassasiyetle ele alıyoruz. Bakanlık olarak 
madencilik sektörünün önünü açmak için her tür-
lü desteği sağlamak için varız” dedi.

“Maden tüketim oranı 
ülkelerin gelişmişliğinin 

ölçütüdür”
Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makine Üreticileri 
Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı İbra-
him Alimoğlu konuşmasında “Bugün insan ve 
toplum yaşamında madenlerin önemini inkâr 
edemeyiz. Madenler toplumların gelişimi için bü-
yük değer taşıyor. Kişi başı maden tüketim oranı 
ülkelerin gelişmişliğinin de bir ölçütüdür. Sektör 
olarak önce insan ve çevre sonra maden diyerek 
ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ormanları koruyan 
en önemli sektörlerin başındayız” dedi.

“Toplumun madene karşı 
olan algısını değiştirmek 

zorundayız”
Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu 
ise Türkiye’nin önünde ciddi bir maden potansi-
yelinin olduğunu kaydederek şunları söyledi: “Ma-
dencilik sektörü olarak üreterek ekonomiye katkı 
sağlamamız büyük değer taşıyor. Madenlerin et-
kinliğini daha da arttırmak için toplumun madene 
karşı olan algısını değiştirmek zorundayız. Maden-
ciliği gelişmiş ülkelerde olduğu gibi gurur duyula-
cak bir seviyeye getirmemiz gerekiyor.”

“Madenler hayatımızın her 
alanında”

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İM-
MİB) Genel Sekreteri Dr. Selahattin Armağan Vur-
du İMMİB’in temelinin 1976 yılında kurulan İMİB 
ile atıldığını söyleyerek, sözlerine şu şekilde de-
vam etti: “Madenler hayatımızın her alanında. Biz 
de birlik olarak kurulduğumuz günden bu yana 
madencilik sektörüne değer veriyoruz. 2021 yılın-
da ihracatını geçen yıla oranla yüzde 50 arttıran 
İMMİB’e bağlı sektörler, ülkemizin 225,4 milyar 
dolarlık ihracatına 87 milyar dolarlık katkı sağla-
yarak Türkiye ihracatından yüzde 38,6 pay aldı. 
Madencilik sektörü ise 2021 yılını 5,93 milyar do-
lar ihracat başarısı ile kapattı. 2020 yılına kıyasla 
yüzde 38,89’luk bu artışla gelen 5,93 milyar dolar 
ihracat rakamı ise cumhuriyet tarihi rekoru olarak 
kayıtlara geçmiş oldu. Bu çalıştay sayesinde de 
madencilik sektörüne dair konuların ele alınacak 
olması son derece değerli.”

“İzin süreçleri maalesef 
yıllarca sürebilmekte”

Çalıştayda Madencilikte Mevzuat ve Ruhsatlan-
dırma konusunda da görüşlerini paylaşan Aydın 
Dinçer şunları söyledi: “Ülke ekonomisinin tarım 
ile birlikte iki temel sektöründen biri olan maden-
cilik, farklı sorunlarla karşılaşıp bunlara çözüm 
üretmeye çalışıyor. Bugün bir maden işletmesinin 
açılabilmesi için; 8 Bakanlık, 92 yasa, 87 yönet-
melik, 16 uluslararası sözleşme, 8 tüzük, 24 deği-
şik kurum ve kuruluştan izin alınması gerekiyor. 
Bu izin süreçleri maalesef yıllarca sürebilmekte, 
ÇED sürecinde herhangi bir kurumun verdiği 
olumsuz görüş ise süreci sonlandırarak ruhsat-
ların iptal olmasına neden oluyor. Bu yöndeki 
talebimiz, orman izin taleplerinin Maden Kanunu 
ve Orman Kanunu’ndaki hükümlere uygun olarak 
değerlendirilmesi ve izinlerin verilmesi.”

Sürdürülebilir madencilik yapan 

firmalara anlamlı plaket

Çevre ve rehabilitasyona değer vererek sürdü-
rülebilir madencilik yapan firmalara da çalıştay-
da plaket takdim edildi. Faaliyetleri sona eren 
maden sahalarını tarım alanlarına dönüştürerek 
ekonomiye katkı sağlamaya devam eden Aydın 
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konusu ekipmanların kullanılarak üretim yapıldığı 
çeşitli tesisleri ziyaret ettiler. 

Belarus’un İstanbul Başkonsolosu Aleksei Sh-
ved’in ev sahipliğinde, DEİK Türkiye-Belarus İş 
Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan’ın desteğiyle 
yapılan bir toplantıda Bellesexport Müdürü Dem-
yanik Leonid tarafından Belarus orman ürünleri 
endüstrisi sunumu gerçekleştirilerek iki ülke ara-
sında iş birliğinin stratejik konumu ve gelişimi 
üzerine müzakereler yapıldı.  

Bellesexport ile Sarpedon Global Trade arasında 
Türkiye’den ekipman satışı, bakımı, Belarus’ta 
üretilen ağaç ve orman ürünlerinin Türkiye ve 
üçüncü ülkelere satılması, lojistik konularını içe-
ren bir iyi niyet anlaşması imzalandı. 

Ticaret Hacminde Yıl Sonu Beklentisi 

1,5 Milyar Dolar

DEİK Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı ve aynı 
zamanda Soycan Şirketler Grubu ile grup şirketi 
Sarpedon Global Trade Yönetim Kurulu Başkanı 
Yılmaz Soycan, iki ülke arasında her geçen yıl ti-

Türkiye ile Belarus arasındaki karşılıklı ticari faali-
yetleri canlandırarak, ağaç ve orman ürünlerinin 
potansiyelini değerlendirmek amacıyla geçtiği-
miz günlerde Türkiye’ye beş günlük bir ziyarette 
bulunan Bellesexport Direktörü Leonid Demyanik 
ve beraberindeki heyet, Sarpedon Global Trade 
yetkilileriyle beraber, sektörün yıllardır tek bu-
luşma noktası olmanın yanı sıra ulusal, bölgesel 
ve uluslararası şirketler için önemli bir iş birliği 
platformu olma özelliği de taşıyan WoodTech 
Fuarı’na katıldı. Türkiye seyahati esnasında fuarın 
yanı sıra çeşitli üretim tesislerini de ziyaret eden 
Demyanik ayrıca potansiyel alıcılarla buluşarak, 
Bellesexport’un faaliyetlerini anlatan bir sunum 
yaptı.

WoodTech Fuarı’ndan Doğan Yeni İş 

Birliği

WoodTech Fuarı’na beraber katılım gösteren 
Belarus heyeti ve Sarpedon yetkilileri çeşitli 
ekipman üreticileri ve potansiyel alıcılarla biz dizi 
görüşme gerçekleştirdi. Fuardan sonraki günler-
de görüşme yapılan ekipman üreticileri ve söz 

Türkiye ile Belarus’un 

Karşılıklı Dış Ticaret Hacminde 

1,5 Milyar Dolar Hedefleniyor

Yılmaz SOYCAN 
Soycan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı

cari etkinliğin arttığına dikkat çekerek, yapılacak 
yatırımların ve anlaşmaların iş birliğine olan kat-
kısını şöyle açıkladı: “Türkiye ve Belarus arasında 
özellikle son yıllarda ticaret ve yatırımlar özelinde 
önemli adımlar atılıyor. Bunun bir sonucu olarak 
da iki ülke arasındaki dış ticaret hacminin 2019 yı-
lında 708 milyon dolar, 2020 yılında ise pandemi-
ye rağmen 778 milyon dolar olduğu görülmekte. 
Bu yılın ilk 8 aylık verileri incelendiğinde ise mev-
cut rakamın 682 milyon dolar olduğu sonucuna 
ulaşıyoruz. Her iki ülke temsilcilerinin yaptığı iş 
ortaklıkları ve değerlendirecekleri fırsatlar göz 
önüne alındığında bu rakamın yılsonunda 1,5 mil-
yar dolara ulaşmasını hedefliyoruz.”

“Ağaç ve orman 
ürünlerinin ticaretteki 
etkinliğinin artırmayı 

hedefliyoruz”
Bellesexport ile Sarpedon Global Trade arasında 
Türkiye’den ekipman satışı, bakımı, Belarus’ta 
üretilen ağaç orman ürünlerinin Türkiye ve üçün-
cü ülkelere satılması, lojistik konularını içeren 
anlaşmaya dair görüşlerini de paylaşan Soycan, 
“Sarpedon Global Trade, Belarus ve Ukrayna 
özelinde ağaç işleme makinelerinin distribütör-
lüğünü üstlenmekte; ağaç ve orman ürünlerini 
AB, Orta Doğu, Uzak Doğu, Amerika ve İngilte-
re’deki en büyük firmalara tedarik etmekte; yerel 
ve global ölçekte e-ticaret alanında faaliyetlerini 
sürdürmektedir. İki ülke arasında imzalanan bu 
anlaşmayla birlikte ağaç ve orman ürünleri-
nin ticaretteki etkinliğinin daha da artmasını ve 
ağaç-orman endüstrisine olan katkısını maksi-
mum düzeye çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Belarus ve Ukrayna özelinde ağaç işleme makinelerinin distribütörlüğünü üstlenen ve ağaç ve orman 

ürünlerini AB, Orta Doğu, Uzak Doğu, Amerika ve İngiltere’deki en büyük firmalara tedarik eden 

Sarpedon Global Trade ve Belarus’un devlete ait orman işletmelerinin ihracatını gerçekleştirmede tek 

yetkili kuruluşu olan Bellesexport, ağaç işleme makineleri sektörünün Avrasya Bölgesi’ndeki en büyük 

buluşma noktası olan WoodTech Fuarı sebebiyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili görüşmelerin 

ardından iki şirket arasında dış ticaret rakamını 1,5 milyar dolara ulaştırmak ve iki ülkenin orman 

ürünleri endüstrisinin ticaretteki payını artırmak amacıyla bir iyi niyet anlaşması imzalandı.

Sarpedon Global Trade ile Bellesexport 

arasında mutabakat anlaşması imzalandı
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lityum iyon piller, elektrolizörler ve yakıt hücreleri 
gibi alanlarda üretim merkezlerinin oluşturulma-
sı da önemli bir konu haline geliyor. Teknolojinin 
gelişmesiyle hafif araç sınıfından çıkıp ağır sanayi 
ve uzun mesafeli taşımacılık alanlarında da ge-
lişme gösteren elektromobilite; gelişmiş piller, 
hidrojen elektrolizörleri ve gelişmiş biyoyakıtlara 
ihtiyaç duyuyor. Teknoloji ve enerji alanında ya-
şanan değişimle şekil kazanacak olan kıymetli 
maden piyasasında da hareketlilik yaşanıyor.”

“Gelişen teknolojiyle 
enerji üretimi, tüketimi ve 
depolanması önemli bir 

konu olacak”
“Elektrik piyasasında, gündelik ihtiyaçlarla ar-
tan taleple birlikte elektromobilitenin hızlanması 
toplam enerji talebini yükseltecek. Artan elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılamak için enerji üretimi-
ne yönelik yeni yatırımların yapılması da pazarı 
genişletiyor ve enerji ekonomisindeki büyümeyi 
destekliyor” diyen Çayırlı, “Elektrikli araç üretimi-
nin artması, yeşil enerji yatırımlarıyla platin, ba-
kır, gümüş gibi elementlere talep de yükselmeye 
başladı. İlerleyen yıllarda artan enerji üretimiyle 
depolama ihtiyacı da artacağından lityum, nikel ve 
kobalt gibi çeşitli kritik ham maddelere talep de ar-
tacak. Gelişen teknolojiyle enerji üretimi, tüketimi 
ve depolanması önemli bir konu olacak. Ülkelerin 
bu alanda üstünlük elde etmesi için enerji start-up 
şirketlerin oynayacağı rolün belirlenmesi ve des-
teklenmesi ekonomik gelişim için oldukça kritik 

Kurumsal ve bireysel yatırımcıların uluslarara-
sı finans piyasalarındaki finansal işlemlerinde 
aracılık, portföy aracılığı ve yatırım danışmanlığı 
hizmetleri veren ALB Yatırım Menkul Değerler’in 
Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, emtia piyasa-
sında değerli madenlere yatırım yapacaklar için 
önemli değerlendirmelerde bulunarak; değerli 
madenlerde fiyat ve yönün yeşil dönüşüm ya da 
döngüsel ekonomi gibi gündemlerden kolayca 
etkilenebildiğini belirtti. Günümüzde yatırım 
araçlarına yeşil ekonominin yön verdiğinin altını 
çizen Çayırlı, dünyada artan çevreci yatırımlarla 
platin, bakır ve gümüş gibi değerli madenlere ta-
lebin artmaya devam edeceğini ifade etti. 

Teknoloji ve enerji alanında yaşanan 

değişimle kıymetli maden piyasası 

hareketleniyor

Yeşil enerjiye geçişle gelişimini sürdüren ener-
ji ekonomisi için üretim, depolama ve tüketim 
alanlarında kaydedilen ilerlemeyle yeni ekosis-
teme geçildiğini vurgulayan Çayırlı, “Avrupa Bir-
liği’nin 2050 yılına ilişkin karbonsuz ekonomi yol 
haritası olan Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı önümüz-
deki yıllarda sıkça konuşacağız. Bu noktada öne 
çıkan enerji ekonomisi, gelişen pazarın sunduğu 
yatırım fırsatlarıyla büyümeye devam ederken 
altyapı yatırımlarıyla da uluslararası rekabet için 
önemli ve yeni bir alan haline geliyor. Ülkeler ve 
şirketler için küresel enerji ve teknoloji tedarik 
zincirlerindeki konumları, ekonomik gelişimleri 
için oldukça önemli bir hal alıyor. Sıfır emisyonun 
hedeflendiği 2050 yılına kadar katlanarak artma-
sı beklenen; rüzgâr türbinleri, güneş panelleri, 

Yeşil Ekonomi, Değerli 

Madenlerin Rengini Belirliyor

Emre ÇAYIRLI 
ALB Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü

bir konu. Çin ve Avrupa Bölgesinde oluşan enerji 
start-up şirketlerindeki artış oranları da durumun 
önemini net olarak gösteriyor” şeklinde konuştu. 

Platin, gümüş ve bakıra talep 

gelecekte de artıyor 

Çayırlı, sözlerini şöyle tamamladı: “Dünya Platin 
Yatırım Konseyi’ne göre, otomobil endüstrisinden 
gelen platin talebinin önümüzdeki yıl yüzde 20 ar-
tarak 3,24 milyon onsa çıkması bekleniyor. Yapılan 
çalışmalar ise gelişen pil üretiminde, hidrojen yakıt 
hücreli araçlara geçilmesiyle platin talebinin daha 
fazla artabileceğini gösteriyor. Yeşil enerjiye geçiş-
le birlikte rüzgâr türbinleri, güneş enerjisi tesisleri 
ve şarj istasyonlarının imalatında kullanılan gümüş 
talebinin de yükselmesi bekleniyor. Elektrik enerji-
sinin dağıtımında yararlanılacak, iletkenliği yüksek 
bir maden olan bakır talebinin ve buna bağlı olarak 
fiyatının yükselmeye başladığı görülüyor.”

Finansal geçmişini, teknoloji ve SPK’nın gücüyle birleştirerek forex piyasasının önemli temsilcileri 

arasına giren ALB Yatırım Menkul Değerler Araştırma Müdürü Emre Çayırlı, değerli madenlerin 

geleceği ve takip edilmesi gereken konularla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Temelleri 

1800’lü yıllara dayanan enerji ekonomisinin teknoloji, inovasyon ve iklim değişikliği mücadeleleriyle 

geleceğinin, bugününden çok farklı olacağını söyleyen Çayırlı, “Hızlanan yenilenebilir enerji 

yatırımları, küresel boyutta atılan çevreci adımlar, finansal piyasalarda platin, bakır ve gümüş gibi 

kıymetli maden fiyatları üzerinde etki yaratıyor. Hatta değerli madenlerde yönü dönüşüm ekonomisi 

ve bu madenlere olan talep belirliyor. Değerli madenlerde, yatırımların doğru yönetilmesi için 

dönüşümün yönünün takip edilmesi gerekiyor” dedi.

“Değerli madenlerde, yatırımların doğru 

yönetilmesi için döngüsel ekonominin takip 

edilmesi gerekiyor”
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da artırmayı planlayan şirket, ürünlerine ekleye-
ceği; GPRS, uzaktan açma/kapama, okuma, cep 
telefonuyla bilgilendirme gibi özellikleriyle de 
şalt sektöründe insan etkisi ve hatasını da en aza 
indirmeyi hedefliyor. 

Sektöre Mobilite Kazandırmayı 

Hedefliyor

Sigma’nın üretim ve insan hayatına verdiği önem 
hakkında açıklamalarda bulunan Sigma Elekt-
rik Genel Müdürü Murat Akgül, “Sigma Elektrik 
olarak ürünlerimiz başta TSE olmak üzere, çeşitli 
kalite belgelerine sahip. Uluslararası sertifika-
lardan TUV ve ASTA’yı da alarak kalite belgele-
rimizi genişlettik. Bu belgelere ek olarak; tüm iş 
süreçlerimizi ISO9000 kalite güvencesi altında 
gerçekleştiriyoruz. Önceliğimiz her zaman insan 
hayatı ve güvenlik oldu. Bu öncelikten de hiçbir 
zaman vazgeçmeden yeni ürün ve teknolojilerle 

Yerli üretimi ile Türkiye’nin alçak gerilim sektö-
rüne yön veren markası Sigma Elektrik; devre 
kesicilerden otomatik sigortalara, akım trans-
formatörlerinden güç kontaktörlerine kadar 20 
farklı ürün gamında yer alan bin 800 ürünü ile 
Türkiye’nin ve dünyanın enerjisine yön veriyor. 
Otomatik akım kesiciler, kaçak akım koruma 
şalteri gibi ileri teknoloji ürünleriyle can ve mal 
güvenliğini de artıran Sigma, kesintisiz üretimin 
temellerini sağlamlaştırıyor. 

İnsan Etkisi ve Hatası En Aza 

İndirilecek

Her yıl bir yeni ürünü piyasaya sunma hedefiy-
le Ar-Ge yatırımlarını sürdüren şirket, kimyasal 
salınıma yol açmayan ürün bileşenleri ve üstün 
yangına dayanımıyla kullanım sırasında da insan 
sağlığı ve güvenliği en üst seviyede tutuyor. Mev-
cut üretim teknik ve teknolojilerinde otomasyonu 

Sigma GPRS ve Uzaktan 

Açma Kapama Teknolojilerine 

Odaklanarak İnsan Hatası ve 

Etkisini En Aza İndirecek

Murat AKGÜL 
Sigma Elektrik Genel Müdürü

sektörlerimize, insanlarımıza hizmet etmeye de-
vam edeceğiz. Ar-Ge çalışmalarımızda verimlilik 
bir diğer önem verdiğimiz konu. Bu doğrultuda 
kaçak akım ya da kısa devre kaynaklı yaşanan 
kesintinin minimumda olması için farklı kade-
meli sigorta ürünleri geliştiriyoruz. Teknoloji ve 
otomasyonu üretimimize daha fazla dahil ederek 
uzaktan açma kapama teknolojileriyle sektöre 
mobilite kazandırmayı, insan hatalarını ve etki-
lerini en aza indirmeyi hedefliyoruz. Bu tekno-
lojilerimizle kullanıcılar ev ya da fabrikalarında 
yaşanan kesintileri cep telefonu, tablet gibi inter-
neti olan akıllı cihazlar üzerinden giderebilecek” 
açıklamalarında bulundu.

İnsan Müdahalesi Gerektirmeyen 

Şalter Üretildi 

Sigma olarak insan müdahalesi gerektirmeyen 
Yeniden Kapamalı Kaçak Üretim Koruma Şal-
teri de geliştirdiklerini aktaran Akgül, bu ürünle 
zaman, iş gücü ve üretim kayıplarının önüne 
geçtiklerini belirtti ve şöyle devam etti: “Kaçak 
akım koruma şalterleri ve otomatik sigortalara 
eklediğimiz yeniden kapama ünitesi yardımıy-
la manuel operasyonları azaltıyor, kullanıcılara 
kolaylık sağlarken güvenliklerini artırıyoruz. Ay-
rıca yardımcı kontaklara bağlanabilen butonlar 
eklediğimiz ürünümüzle uzaktan açma-kapama 
işlemlerine imkan tanıyoruz. Böylece fabrika ve 
atölye gibi üretim tesislerinde kesintileri en aza 
indiriyor, üretim kayıplarını minimumda tutuyo-
ruz. Bu ürünümüz sektörümüz ve can güvenliği 
açısından son derece önemli bir ürün. Bunun 
gibi dışarıdan insan müdahalesi gerektirmeyen, 
can ve mal güvenliğini artıran ürünlere yeni yılda 
daha fazla odaklanacağız.” 

Alçak gerilim şalt ürünleri sektöründe Türkiye’nin bilinen markası Sigma Elektrik, her yıl 

piyasaya sunduğu yeni ürünleriyle sektörlerin ihtiyaçlarını karşılarken, 20 ürün grubundaki 

bin 800 çeşit ürünüyle de üretimde kesintileri minimuma indiriyor.  Zaman ve üretim 

kayıplarını azaltan Sigma, fabrikalardan evlere, enerji üretim tesislerinden şehirlere kadar 

hayatın her an kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Üretimde teknolojiye odaklanan şirket, 

ürünlerine eklemeyi planladığı GPRS, uzaktan açma kapama teknolojileriyle de sektöre 

mobilite kazandırıp, insan hatası ve etkisini en aza indirmeyi hedefliyor.
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Sanayi tesislerinde enerji verimliliği alanındaki 
mevcut durumu ortaya koymak üzere hazırla-
dıkları ‘Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu’ 
başlıklı çalışmayı geçen hafta kamuoyu ile pay-
laştıklarını hatırlatan Onur Ünlü, “Dünya genelin-
de başta enerji tedarikinde yaşanan aksaklıklar 
olmak üzere çeşitli nedenlerden dolayı enerji fi-
yatları artıyor. Ülkemizde de benzer bir tabloyla 
karşı karşıyayız. Bu nedenle işletmelerin, enerji 
maliyetlerini düşürmek için hiç vakit kaybetme-
den enerji verimliliği çalışmalarına odaklanmaları 
gerekiyor. Raporumuz için 14 sektördeki 320 iş-
letmeyi incelediğimizde enerji verimliliği çalışma-
ları yapıldığı takdirde ortalama yüzde 30 tasarruf 
edilebileceğini gördük. Hatta bu oran ticari bina-
larda yüzde 67,3, orman ürünlerinde yüzde 49,9, 

Sanayi sektöründe en yüksek oranda tüketilen 
ilk üç enerji türü elektrik, doğal gaz ve kömür 
olarak sıralanıyor. Geçtiğimiz aylarda elektriğe 
gelen zamların ardından 1 Kasım itibarıyla geçerli 
olmak üzere doğal gaza yapılan yüzde 48,4’lük 
zam sanayicilerin enerji maliyetlerinde büyük bir 
artışa neden oldu. Türkiye’nin ilk global enerji hiz-
met şirketi ESCON Enerji’nin Genel Müdürü Onur 
Ünlü, sanayicilerin enerji maliyetlerini düşürmek 
için enerji verimliliği projelerine hız vermeleri ge-
rektiğini söyledi.

“İşletmeler bir kuruş dahi 
harcamadan enerji verimli 

hale gelebilir”

“Enerji Maliyetlerini 

Düşürmenin Çözümü Enerji 

Verimliliğinden Geçiyor”

Onur ÜNLÜ 
ESCON Enerji Genel Müdürü

kağıtta yüzde 45,07, gıdada ise yüzde 44,7’ye 
kadar yükseliyor. Bu da Türk sanayisinin yüksek 
bir enerji potansiyeline sahip olduğunu gösteri-
yor” dedi.  

Enerji verimlilik projelerini hayata geçirme nok-
tasında işletmeler tarafından görülen en büyük 
engelin finansmana erişim olduğunu ifade eden 
Ünlü, Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS) ile 
sanayicilerin bir kuruş dahi harcamadan tesisle-
rini enerji verimli hale getirebileceklerini de söz-
lerine ekledi. 

Onur Ünlü sanayide enerji kullanımını azaltmaya 
yönelik önerilerini ise şöyle sıraladı:

1- Yalıtım eksikliklerinin giderilmesi kayıpları 
azaltarak ısıtma giderlerini düşürür.

2- Enerji tüketimini azaltmak için tesisatlardaki 
su, hava ve buhar kaçakları önlenmelidir. 

3- Kazanlarda hava/yakıt ayarının yapılması do-
ğal gaz tüketimini azaltır.

4- Kondenstopların kontrolü, bakımı veya de-
ğişimi buhar talebini ve doğalgaz tüketimini 
düşürür. 

5- Isıtma giderlerini azaltmak için iklimlendirme 
sistemlerinde sıcaklık optimizasyonu yapıl-
malıdır. 

6- Atık ısının geri kazanılmasıyla yakıt tüketimi 
azaltılabilir. 

7- Proseste sıcak su ihtiyacı varsa ısı pompası 
kullanılmalıdır. Isı pompasının bir tarafı ısıtma 
bir tarafı soğutma yaptığından hem elektrik 
hem de doğal gazdan tasarruf sağlar.

8- Otomasyon sistemlerinin etkin kullanımı ve ope-
rasyonel iyileştirmeler enerji tüketimini azaltır.

Türkiye’nin ilk global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji’nin Genel Müdürü Onur 

Ünlü, sanayide yapılan yüzde 48,4’lük doğal gaz zammının ardından işletmelere 

enerji verimliliğine yönelik çalışmalarını hızlandırma çağrısında bulundu. Geçen 

hafta ‘Türk Sanayisinin Enerji Verimliliği Raporu’ başlıklı bir çalışma yayımladıklarını 

hatırlatan Ünlü, enerji verimliliği çalışmaları yapıldığı takdirde sağlanabilecek 

tasarruf potansiyelinin ortalama yüzde 30 olduğuna dikkat çekti. Ünlü ayrıca enerji 

tasarrufunu artırmaya yönelik önerilerde de bulundu. 

ESCON ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ ONUR ÜNLÜ:
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bir raf ürünü değildir, bir vizyonu sergileyen ta-
nımlanmış bir konsepttir. Burada mevcut güç sis-
teminin genel yapısının tamamen değiştirilmesi 
gibi bir durum zaten söz konusu değildir. Yalnız-
ca New York’taki yer altı güç sistem kablolarının 
toplam uzunluğunun dünyanın çevresini defalar-
ca dönebilecek ebatta olduğu düşünüldüğünde 
bunu gerçekleştirmek zaten mümkün değildir. 
Burada önemli olan, güç sisteminde yeni nesil 
teknolojiler ile birlikte yapısal bir modernizasyo-
nun gerçekleştirilmesidir.

Güç Sistemi Esnekliği Kavramı Ön 

Plana Çıkıyor

Akıllı şebekelerin sağlayacağı en önemli avan-
tajlardan biri ise yenilenebilir enerji sistemlerinin 
entegrasyonu açısından olacaktır. Elektrik enerjisi 
üretimi açısından, çevre dostu bir işletim sunan 
rüzgâr, güneş gibi yenilenebilir kaynaklar tabanlı 
önde gelen yenilenebilir enerji sistemlerinin en 
büyük dezavantajları, tamamen meteorolojik 
koşullara bağımlı olarak üretim gerçekleştirme-
lerinden ötürü elektriksel güç çıkışlarının oldukça 
değişken olmasıdır. Burada bahsi geçen değişken 
üretim, arz ve talebin anlık olarak mükemmel 
gerçekleşmesi gereken dünyadaki nadir emti-
alardan biri olan elektrik enerjisinde bu müthiş 
dengenin sağlanmasını oldukça zorlaştırmakta-
dır. Bu nedenle de belirtilen güç sistemi işletimi 
tabanlı kısıtlamalar ile birlikte yenilenebilir enerji 
potansiyelinden daha az şekilde faydalanabil-
mek gibi önemli bir olumsuzluk ortaya çıkmak-
tadır. Burada yenilenebilir enerji sistemlerinin 
entegrasyonunun yüksek oranda olması için güç 
sistemi esnekliği kavramı son yıllarda daha ön 
plana çıkmaktadır. Zaten geçmişten beri talebin 
değişimine göre konvansiyonel ve kontrol edile-
bilir üretim santrallerinin değişken güç üretimi 
planlaması en olgunlaşmış esneklik çözümüdür. 

Prof. Dr. Ozan ERDİNÇ 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi

Akıllı Şebekeler ve 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

“Akıllı” Kavramı: Ne Kadar “Akıllı”?

Günümüzde “akıllı” ifadesi hayatın birçok alanın-
da sıklıkla kullanılır hale gelmiştir. Akıllı cihazlar, 
akıllı evler ve akıllı şebekeler gibi kavramlar gün-
lük hayatın bir parçası konumundadır. Öncelikle, 
“akıllı” kavramı ile ne ifade edilmek istenildiği net 
bir şekilde belirlemeliyiz. Örneğin, ilk nesil tele-
vizyonlar uzaktan kumanda teknolojisine sahip 
değillerdi ve genelde evin en küçüğü uzaktan 
kumanda görevini fiziksel olarak üstlenmektey-
di. Televizyon teknolojisi geliştikçe televizyon 
sahiplerinin konforunu artırmak üzere uzaktan 
kumandalar ortaya çıkmıştır. Burada önem arz 
eden durum, kanal değiştirme komutunun daha 
basit bir şekilde de olsa hala televizyon izleyicisi 
tarafından verilmesidir. 

Günümüzde ise benzer şekilde komutun hala 
kullanıcılar tarafından verildiği görevleri yerine 
getirebilen akıllı evler ortaya çıkmıştır. Kullanıcı; 
uzaktan perde kontrolü, klima kontrolü, vb. birçok 

tanımlı görevin bir tablet ya da akıllı telefonda yer 
alan bir uygulama üzerinden evde olmasa dahi 
gerçekleştirilmesini sağlayabilmektedir. Fakat 
uzaktan kumanda örneğine benzer olarak, bura-
da da daha teknolojik bir şekilde desteklenmekte 
de olsa kararların sahibi son kullanıcıdır. Bu bağ-
lamda; aslında günümüzde akıllı ev olarak adlan-
dırılan birçok ev, gelişmiş otomasyon altyapısına 
sahip “uzaktan kumandalı” evler konumundadır. 
Yani kısaca “akıllı” teriminin birçok alanda gerçek 
manasından öte biraz reklam amaçlı olarak kulla-
nıldığını söylemek yersiz değildir.

Akıllı Şebekeler: Yenilenebilir Enerji 

Sistemlerindeki Rolleri

Akıllı şebekeler; elektrik güç sistemlerine, bilgi ve 
haberleşme teknolojilerinin entegre edilmesinin 
yaygınlaşmasıyla birlikte elektrik güç sisteminde 
daha etkin ve daha ekonomik bir işletim ortaya 
çıkaracak gelişmiş karar verme mekanizmalarının 
geliştirilmesi üzerine kuruludur. Akıllı şebekeler 

MAKALE

Bir maden ürünü olan kil cilt ve saç sağlığı başta olmak üzere birçok fayda 

barındırıyor. Günümüzde özellikle kadınların güzellik için tercih ettiği doğal 

bir kozmetik ürün. Temizlik malzemesi olarak kullanılabilen kil, cildi besliyor, 

saçları canlandırıyor, yaraları iyileştiriyor, sivilceleri ve selüliti önlüyor.

Akıllı Şebekelere Yenilenebilir 
Enerji Kaynaklarının Entegrasyonu
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Fakat bu arz-talep dengesi problemine, özellikle 
arıza koşulları dışında tamamen kontrol edilebilir 
olarak kabul edilen üretim (arz) tarafında olu-
şacak yenilenebilir enerji tabanlı belirsiz üretim 
nedeniyle gerçekleşecek olumsuz katkı, sadece 
konvansiyonel santraller tabanlı sunulan esnek-
liği oldukça yetersiz kılmaktadır.

Daha Akıllı Şebekeler Üzerine Yapılan 

Çalışma ve Yatırımlar Kaçınılmaz Hale 

Geldi

Akıllı şebeke vizyonu, gerektiğinde talep tarafının 
da talebinin değiştirilebilmesi vasıtasıyla esneklik 
kaynağı haline gelmesi, son kullanıcıdan dağıtım 
ve iletim sistemlerine kadar farklı seviyelerde 
enerji depolama sistemlerinin etkin bir şekilde 
entegrasyonu ve işletimine imkân sağlaması vb. 
hususlar sayesinde oldukça kullanışlı esneklik 
çözümleri oluşturmaktadır. Bu bağlamda daha 
fazla yenilenebilir enerji kullanımı için, daha akıllı 
şebekeler üzerine yapılan çalışma ve yatırımlar 
artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Elektrik enerjisi 
endüstrisinde yeni sistemlerin geliştirilmesine ve 
inşasına rehberlik eden IEEE Güç ve Enerji Top-
luluğu (PES) gibi kuruluşların, akıllı şebekelerin 
yenilenebilir enerji kaynaklarına entegrasyonu 
sürecinde enerji sektörüne edeceği kılavuzluk bu 
açıdan büyük önem taşımaktadır.

Yazar Hakkında

Prof. Dr. Ozan Erdinç özel sektörde yöneticilik de 
dâhil olmak üzere farklı pozisyonlarda iş tecrübesi-
nin akabinde şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Elekt-
rik Mühendisliği Bölümü bünyesinde öğretim üyesi 
olarak görev almaktadır. Ayrıca aynı bölümde 
Alternatif Enerjili Elektrik Sistemleri Anabilim Dalı 
Başkanlığı görevini yürütmektedir. Yıldız Teknik 
Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı pozisyonun-
da faaliyetlerini yönetici olarak da sürdürmektedir. 

Kendisi özellikle dünyada ilgili alanda en büyük 
kuruluş olan IEEE bünyesinde 2019 yılından beri 
IEEE Güç ve Enerji Topluluğu (Power and Energy 
Society – PES) Türkiye Şubesi Başkanı görevini yü-
rütmektedir. IEEE Senyör Üyesi unvanına sahiptir 

ve akademik olarak da özellikle IEEE bünyesinde 
dünyaca ünlü dergilerde editörlük faaliyetleri ve 
makaleleri bulunmaktadır. Prof. Erdinç 2020 yılı 
için Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç 
Bilim İnsanı Ödülü (TÜBA GEBİP) sahibidir.
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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 
Konsantre  %55 Sb ve üzer   

ARSEN K 
LMB, Serbest p yasa, kg 

BAKIR 
LMB 
B ZMUT 
M n.%99.99, serbest p yasa, raf ne, kg 
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 
M n.%99.99, serbest p yasa 

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,  kg 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 cevher , Ç n, ton 

URANYUM 
Spot p yasa, U3O8   ,lb  
VANADYUM 
Pentox de, m n. %98 V2O5  CIF Avrupa, lb 

 
1.757$ 

 
2.880$ 

 
10300$ 

9690$ 
 

1,37$ 
 

9.096$ 
 

7,7-8,00$ 
 

2000$ 
 

3.015$ 
 

85$ 
118$ 
141$ 

 
1300-1350$ 

868-900$ 
 

22,71$ 
 

2634$ 
2712$ 

 
36.750$ 

 
59100$ 

28$ 
 

230-240$ 
180-185$ 
200-225$ 
230-240$ 

 
2.197$ 

 

 
      8100-8260$ 

 
4900-5100$ 

5,85$ 
 

6,35$ 
 

57$  
360$ 

 
18.095 $ 

 
114-116$ 

92-95$ 
5620$ 

 
1.992$ 

 
986$ 

 
9-9,8$ 

 
16980$ 

 
32,10$ 

 
 

7,10$ 
 

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, batarya ç n 
L tyum h droks t 56,5% L OH Avrupa, kg  
Spodumen  m n %6 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 

 
860-1000$ 

780-855$ 
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$ 

 
598$ 
152$ 

 
550-830$ 

 
30-35$  

65-120$ 
195-220$ 

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

 
92,50$ 

 
14,00 $ 

14,65-15,10$ 
690-750$ 

 
70-80€ 

250-350€ 
240-260$ 
480-560$ 

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

 
1,45$ 
1,35$ 

96,00$ 
2,06$ 

 
80-150$ 

 
100-110$ 

75-80€ 
 
 

420-440$ 
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Refrakter kal tes , %88, (0-6mm) FOB Ç n       
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 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  

470-490$ 
 

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$ 

 
395$ 

 
3280$ 

 
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 

 
534 

667-713 
667-713  

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

 
534 

667-713 
667-713 

 Çanakkale-Çan 
+30 
0-30 

 
511-556 

341 

Özell k KDV har ç TL/ton 
18/150  Kozlu(6600Kcal)     : Paketl :1200  Dökme: 1140 

Üzülmez (6500Kcal): Paketl :1200  Dökme: 1140 
Armutçuk(7400Kcal): Paketl :1280  Dökme: 1350 
Amasra (6000Kcal),    : Paketl :1050  Dökme: 975 

0-10 az kokla r Armutçuk(5800Kcal:1100. Amasra(5500Kcal):900  
10-18 Armutçuk(7400Kcal): Paketl :1125  Dökme: 1010 

Amasra (6000Kcal)   : Paketl :1080 Dökme: 815 

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  
$/ons YIL 

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 

2021-Ocak 2.003,80 7.970,50 2.014,93 17.847,60 21.955,45 2.707,70 1.866,98 25.89 
2021- ubat 2.079,80 8.460,25 2.085,75 18.568,05 26.717,30 2.743,20 1.808,18 27,35 
2021-Mart 2.191,59 9.004,98 1.960,76 16.460,74 27.396,30 2.791,65 1.718,23 25,61 
2021-N san 2.323,75 9.333,55 2.006,33 16.480,70 28.508,10 2.827,35 1.761,68 25,64 
2021-May s 2.433,84 10.183,97 2.185,92 17.605,74 32.524,26 2.970,29 1.853,22      27,46 
2021-Haz ran 9.612,43 9.612,43 2.188,98 17.943,23. 32.677,73 2.950,07 1.834,57 26,98 
2021-Temmuz 2.491,95 9.433,59 2.336,98 18.8147,05 34.183,00 12.942,98 1.807,09 25,75 
2021-A ustos 2.610,64 9.357,19 2.428,52 19.160,43 35.252,62 2.988,90 1.793,97 24,02 
2021-Eylül 2.439,16 9.323,32 2.256,48 19.389,32 35.020,50 3.041,05 1.777,25 23,31 

BAZ  METALLERİN YILLARA GÖRE ORTALAMA FİYATLARI (Londra Metal Borsası )

Kaynak: TMMOB

ENERJİ ve MADEN 34 79    








